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Íslenskur sendifulltrúi er
á jarðskjálftasvæðinu:

Jörðin lék á
reiðiskjálfi
„Ég vissi ekki hvort
fæturnir á mér skulfu svona eða
hvort öll jörðin lék á reiðiskjálfi,“ segir Birna Halldórsdóttir, sendifulltrúi Rauða Krossins í Banda Aceh í Indónesíu.
Birna sat við skriftir þegar jörðin byrjaði að skjálfa en þar sem
margir minni jarðskjálftar hafa
átt sér stað síðan hún kom til
landsins kippti hún sér ekki upp
við það fyrst um sinn.
„Svo þegar öryggisverðir
hrópuðu á mig og sögðu mér að
koma mér út stóð mér ekki á
sama,“ segir Birna. Hún segir að
mikil ringulreið hafi skapast í
Banda Aceh og fólk hafi flýtt sér
á farartæki sín til að vera víðs
fjarri ef flóðbylgja kæmi yfir
borgina líkt og í desember þegar
einn þriðji íbúanna týndi lífi.
Klukkustund eftir jarðskjálftann
fór svo fólk að snúa til síns
heima.
Birna segir að þar sem hún sé
hafi enginn meiðst í skjálftanum
sjálfum svo best sé vitað. Einhverjir hafi þó meiðst í öngþveitinu sem skapaðist eftir að
– jse
skjálftinn varð.

INDÓNESÍA

ÓEÐLILEGAR RÁÐNINGAR Tólf yfirlæknar við Landspítala – háskólasjúkrahús
hvetja ráðherra til að taka á stjórnunarvanda spítalans og segja óeðlilega staðið
að ráðningum millistjórnenda. Sjá síðu 2

NÝTT ÞING VIÐURKENNT Í tilraun
til að slá á spennu í landinu lýsti nýr bráðabirgðaleiðtogi Kirgisistans, Kurmanbek
Bakijev, því yfir í gær að hann viðurkenndi
þjóðþingið. Sjá síðu 2
ÍSLENDINGAR SKAMMAÐIR
Bandaríska stórblaðið The Washington Post
birti á sunnudag leiðara þar sem Íslendingar eru skammaðir fyrir að veita Bobby
Fischer ríkisborgararétt. Sjá síðu 4

Iðnrekandi vill flytja út íslenskan æðardún
til vinnslu í Lettlandi í sumar en komið er í
veg fyrir það í nýju frumvarpi landbúnaðarráðherra. Sjá síðu 8

VEÐRIÐ Í DAG

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

VILL VINNA DÚN Í LETTLANDI

ÓTTASLEGNIR TAÍLENDINGAR
Fólk þusti út á götur borgarinnar Hadyai í Taílandi þegar skjálftinn reið yfir. Fólk óttaðist að flóðbylgja myndi fylgja í kjölfar skjálftans.

an og vestan til, einkum á annesjum og við
fjöll. Bjartviðri á Norðaustur- og Austurlandi.
Áfram milt um allt land. Sjá síðu 4
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STÓRLEIKUR Í BREIÐHOLTI ÍR tekur á móti Keflavík í undanúrslitum Intersport-deildarinnar í körfubolta klukkan
19.15. Ef Keflavík sigrar mætir liðið Snæfelli í úrslitum. Ef ÍR sigrar verður fimmti
leikurinn í Keflavík á fimmtudaginn.
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Hundruð farast
Skelfing greip um sig í strandríkjum Indlandshafs er jarðskjálfti varð við
Indónesíu. Skjálftinn mældist 8,7 á Richter. Engin flóðbylgja fylgdi.
INDÓNESÍA, AP Stór jarðskjálfti varð
á botni Indlandshafs vestur af
ströndum Súmötru í Indónesíu síðdegis í gær, skammt frá upptökum
hamfaraskjálftans sem varð á
annan í jólum. Íbúar strandhéraða
landanna í kring flúðu í skelfingu
inn í land er fréttir af nýja skjálftanum bárust, af ótta við að önnur
eins flóðbylgja riði yfir og þremur
mánuðum fyrr.
Ótti um nýjar hamfarir fjaraði
hins vegar fljótt út eftir að það
fréttist að engrar flóðbylgju hefði
orðið vart.
Indónesísk yfirvöld tilkynntu þó
síðar að yfir 290 manns væru taldir

Eldur í fjölbýlishúsi í Árbæ:

Grunur um íkveikju
„Ég var að fara
niður að þvo en kem þá að þvottinum í ljósum logum,“ sagði Vigdís Hulda Vignisdóttir, íbúi í fjölbýlishúsi í Rofabæ þar sem eldur
varð laus í sameiginlegu þvottahúsi í kjallaranum.
Að sögn slökkviliðsmanna
leikur grunur á að um íkveikju sé
að ræða. Hulda og aðrir íbúar
segjast hafa heyrt í einhverjum
fyrir utan rétt eftir að eldsins
var vart. Aðrir íbúar sem Fréttablaðið náði tali af segja að oft
hafi krakkar úr Árbæjarskóla
verið þarna fyrir utan og jafnvel
inni á gangi að reykja. Hafa íbúar oft þurft að hafa afskipti af
þeim.
„Nágranni minn á fyrstu hæð
kom fljótlega að með slökkvitæki

LÖGREGLUMÁL

152.000

113.000

*Landið allt skv. fjölmiðlakönnun Gallups, feb. 2005.

af á eynni Nias, sem er mjög nærri
skjálftamiðjunni. Þar hrundi fjöldi
húsa. Eyjan er eftirsóttur dvalarstaður brimbrettafólks.
„Það lítur út fyrir að skjálftinn
hafi ekki valdið neinni flóðbylgju,“
hefur AP-fréttastofan eftir Prihar
Yadi, jarðfræðingi við jarðvísindastofnun Indónesíu. Í kjölfarið
afturkölluðu yfirvöld í Indónesíu,
Taílandi og öðrum aðliggjandi
löndum flóðbylgjuviðvörun sem
þau höfðu gefið út.
Að sögn bandarísku jarðvísindastofnunarinnar varð skjálftinn klukkan 16.09 að íslenskum
tíma og mældist 8,7 á Richter-

og reyndum við að slökkva þetta
en allt fylltist fljótlega af reyk
svo við urðum frá að hverfa án
þess að ráða við neitt,“ bætti
Hulda við.
Að sögn Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins
eru
reykskemmdirnar í kjallaranum töluverðar og fer nú fram rannsókn á
tildrögum brunans.
Allur stigagangurinn fylltist
af reyk og töluverður fnykur var
í flestum íbúðum. Slökkviliðið
var fljótt á vettvang og gekk
greiðlega að slökkva eldinn og
– jse
reykræsta.

VIGDÍS HULDA VIGNISDÓTTIR
Vigdís var á leið í þvottahúsið þegar mikill
eldur tók á móti henni.

kvarða að styrkleika. Skjálftamiðjan var á um 30 kílómetra dýpi
um 410 km suðvestur af borginni
Banda Aceh á Súmötru, sem varð
mjög illa úti af völdum flóðbylgjunnar 26. desember. Frá skjálftamiðjunni eru þó innan við 200 km
að strönd Súmötru og aðrar minni
eyjar eru mjög nálægt henni, Nias
þar á meðal.
Skjálftinn telst vera eftirskjálfti eftir stóra skjálftann á
annan í jólum, sem var 9 á Richter. Það var sterkasti jarðskjálfti
sem mælst hefur á jörðinni síðastliðin 40 ár. Flóðbylgjan sem
hann kom af stað olli gríðarlegri
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÁFRAM SVIPAÐ Lítilsháttar væta sunn-

STERKUR EFTIRSKJÁLFTI
Upptök skjálftans í gær voru um 150 km
suðaustur af upptökunum 26. desember.

eyðileggingu í strandhéruðum
landa allt í kringum Indlandshaf.
Að minnsta kosti 174.000 manns
biðu bana og yfir 100.000 er enn
saknað.
sjá síðu 6
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Akranes:

Nýr forseti viðurkennir nýtt þing

Mjög ölvaður
undir stýri

SPURNING DAGSINS
Hefur þú orðið vistvænni eftir
að þú kynntist vistakstri, Grétar?
„Já, ég verð að viðurkenna það.
Vistaksturinn hefur hjálpað mér í þeim
efnum.“

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Grétar H. Guðmundsson kennir vistakstur en
þess konar akstur sparar ökumanni peninga,
eykur umferðaröryggi og verndar umhverfið í
leiðinni.

EFTIR SPRENGINGU
Hermenn á vegum Nató standa vörð meðan heimamenn kanna ummerki eftir
sprenginguna í gær.

Bandaríkjamenn í
Afganistan:

Ekki á förum
BANDARÍKIN, AP Bandaríska herliðið

í Afganistan er að fá endurnýjun á
búnaði sínum fyrir 83 milljónir
bandarískra dala. Þetta þykir
greinilegt merki um að Bandaríkjamenn séu ekki á förum frá
þessum heimshluta næstu árin.
Um það bil 25 þúsund erlendir
hermenn eru staddir í landinu og
hefur þeim hvergi nærri tekist
það ætlunarverk sitt að koma á
stöðugleika, eins og sjá má af því
að fjórir menn særðust þegar
sprengja sprakk við vegarbrún og
olli skemmdum á tveimur bifreiðum. Önnur þeirra var á vegum
kanadíska sendiráðsins. ■

Snæfellsnes:

Þyrla sótti
flogasjúkling
Þyrla Landhelgisgæslunnar
kom með slasaðan mann frá Rifi
síðdegis í gær á Reykjavíkurflugvöll. Þaðan flutti sjúkrabíll manninn svo áfram á Landspítala –
háskólasjúkrahús.
Að sögn lögreglu á Ólafsvík fékk
maðurinn flogakast við söluskálann
á Rifi og datt þá og hlaut áverka á
höfði. Læknir á Ólafsvík sprautaði
manninn við flogakastinu en kastið
hélt áfram. Því þótti ráðlegast að
senda hann til rannsóknar á sjúkra- jse
hús í Reykjavík.

sitt leyti Bakijev sem nýjan ríkisstjórnarleiðtoga.
Bakijev var kjörinn forseti til
bráðabirgða af fráfarandi þingi,
sem með því reyndi að hindra að
völdin færðust í hendur nýkjörna þinginu, sem mótmælendur vilja ekki viðurkenna
vegna meintra kosningasvika.
Auk þess að viðurkenna nýja
þingið fór Bakijev fram á það í
gær að Akajev segði formlega
af sér, en fregnir herma að hann
sé flúinn til Rússlands. ■
REIÐI Í BISHKEK Mótmælandi kallar
vígorð á baráttufundi fyrir utan þinghúsið í
höfuðborg Kirgisistans í gær.

Óeðlilega staðið
að ráðningum
Tólf yfirlæknar við Landspítala – háskólasjúkrahús hvetja ráðherra til að taka
á stjórnunarvanda spítalans og segja óeðlilega staðið að ráðningum millistjórnenda. Forstjóri spítalans vísar gagnrýninni á bug.
„Umkvörtunarefni
okkar lúta að því að yfirbygging
Landspítalans hefur þyngst mjög
undanfarin ár, sérstaklega á stigi
millistjórnenda, sem eru handvaldir af yfirstjórn spítalans án hæfnismats og auglýsinga,“ segir Jóhannes Björnsson, einn tólf lækna Landspítala – háskólasjúkrahúss sem
skrifa undir bréf til heilbrigðisráðherra og hvetja hann til að taka á
stjórnkerfisvanda sjúkrahússins.
Jóhannes segir stjórnkerfi spítalans hafa þyngst mjög síðan hann
hóf þar störf fyrir 20 árum og hann
viti ekki til þess að það tíðkist annars staðar að stjórnendur séu valdir án hæfnismats eða auglýsinga.
„Ég held að þessi vandi hafi ekki
verið heilbrigðisráðuneytinu ljós
og það sé hugsanlegt að það hafi
ekki verið fylgst nægilega vel með

HEILBRIGÐISMÁL

yfirstjórn sjúkrahússins.“
Jóhannes M. Gunnarsson, starfandi forstjóri Landspítalans, þvertekur fyrir að nokkuð athugavert sé
við ráðningar stjórnenda spítalans.
„Ráðherra hefur staðfest að
skipurit sé löglegt og það er líka
skoðun okkar lögfræðinga að þar sé
ekkert sem stangist á við lög.“ Jóhannes segir að millistjórnendur
séu ráðnir á grundvelli 19. greinar
laga um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna. „Þessi störf
fela í sér tímabundna aukna
ábyrgð. Hæfnismatið er bundið
samningi við Háskóla Íslands sem
felur í sér að menn séu gjaldgengir
til að kenna í háskólanum og því
ekki rétt að hæfnismat
fari ekki fram.“
Jóhannes segir að
hér stangist á álit
tveggja lögfræðingahópa og málið verði líklega að leysa í
dómsal. Þá
segir hann

Landspítalann vel rekna stofnun.
„Það má vísa í afkastatölur og
rekstrarlegan árangur því til stuðnings.“
„Hvorki ég né Jóhannes Gunnarsson erum lögfræðingar,“ segir
Jóhannes Björnsson, „en það eru
nýmæli í heilbrigðiskerfinu að
stjórnendur séu ráðnir á þennan
hátt. Það er auðvitað mat hvers og
eins hvort spítalinn sé vel rekinn,
en miðað við 20 ára starfsreynslu
mína á ég bágt með að taka undir
skoðun Jóhannesar.“
Ekki náðist í heilbrigðisráðherra
vegna málsins.
bergsteinn@frettabladid.is

Óhugnanlegur líkfundur í Kaupmannahöfn:

Lögregla leitar vísbendinga
Danska lögreglan birti í gær ljósmynd af
látnum manni sem fannst í miðborg Kaupmannahafnar um helgina. Myndin birtist í dönskum fjölmiðlum og var fólk beðið að láta
fólk vita ef það kannaðist við
manninn.
Lögreglan hefur enga hugmynd um hver hinn látni er. Af útlitinu að dæma gæti hann verið
danskur, en lögreglan útilokar
ekki að hann geti verið frá einhverju öðru Evrópulandi.
Lík mannsins fannst í nokkrum
hlutum. Báðir fótleggirnir og annar handleggurinn fundust á laugardaginn stillt upp við gám í götunni Klerkegade.
Maður sem var að viðra hundinn sinn gekk síðan í gærmorgun
fram á búk líksins í þremur hlutum í húsasundi við Adelgade,
skammt frá fyrsta fundinum.
Danska lögreglan segir mann-

inn hafa verið á fertugsaldri.
Hann hafi verið 190 til 195 sentimetra hár, með blágræn augu og
nagaðar neglur. Hann var í svörtum nærbuxum einum fata. ■

í samstarfi við Langferðir og Iceland Express.
• Flug á sólarströnd með viðkomu í Kaupmannahöfn.
• Kynntu þér einstakt vortilboð Netklúbbs Iceland
Express og á heimasíðu okkar, www.kuoni.is.

Mundu

MasterCar

ferðaávísu

nina!

d

• Sætaframboð takmarkað.

Verð frá

55.995 kr.
á mann með öllum sköttum

Innifalið: Flug milli Íslands og Kaupmannahafnar með
Iceland Express, hótel í Kaupmannahöfn, vikupakki
með Apollo með gistingu í tvíbýli, ferðir til og frá
flugvelli á áfangastað, þjónusta danskra fararstjóra og
allir flugvallarskattar.

Holtasmára 1 • 201 Kópavogur
Sími: 5 100 300 • Símbréf: 5 100 309
Netfang: langferdir@langferdir.is
Heimasiða: www.langferdir.is
Opnunartímar alla virka daga frá 10:00-17:00

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

KAUPMANNAHÖFN, AP

Nýjar víddir í sólarferðum

TERRI SCHIAVO
Foreldrar hennar og eiginmaður hafa í áratug átt í harðvítugum deilum um hvort rétt
sé að halda henni á lífi.

Terri Schiavo:

Skammt í
andlátið

FLÓRÍDA, AP Kaþólskur prestur
veitti hinni dauðvona Terri Schiavo síðustu smurningu og altarissakramenti í gær á sjúkrahúsi í
Pinellas Park í Flórída. Í dag eru
ellefu dagar síðan næringargjöf í
æð var hætt í kjölfar dómsúrskurðar. Schiavo hefur verið
heiladauð í fimmtán ár.
Hvorki foreldrar hennar né
eiginmaður gáfu upplýsingar um
ástand hennar, en annar tveggja
presta sem komu til hennar sagði
andlátið skammt undan. ■

Samkomulag
undirritað

LÆKNAR Í AÐGERÐ
Töluverð ólga er nú meðal
starfsmanna Landspítalans vegna
meints stjórnunarvanda og
óeðlilegra ráðninga.

- ein stærsta leiguflugs-ferðaskrifstofa á Norðurlöndum.

– jse

Færeyjar-Danmörk:

SLYS

Apollo hefur numið land!

LÖGREGLUMÁL Maður var tekinn
mjög ölvaður undir stýri aðfaranótt sunnudags á Akranesi. Að
sögn lögreglu sást á aksturslagi
hans að ekki var allt með felldu og
var hann stöðvaður og látinn
blása. Hann mældist með 3,25 á
áfengismælinum en 0,50 er nóg til
sviptingar.
Enn er beðið eftir niðurstöðum
úr blóðprufu sem segir svo til um
refsingu. Að sögn lögreglu getur
refsing við svona brotum verið
sekt upp á nokkur hundruð þúsund krónur og ökuleyfissvipting
til margra ára.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Í tilraun til að slá á
spennu í landinu lýsti nýr bráðabirgðaleiðtogi
Kirgisistans,
Kurmanbek Bakijev, því yfir í
gær að hann viðurkenndi þjóðþingið. Áður hafði hann sagt
þingið skorta lýðræðislegt umboð þar sem ekki væri að marka
opinberar niðurstöður kosninga
sem fram fóru í valdatíð fyrirrennara hans.
Hreyfing lýðræðissinna sem
hrakti fyrirrennarann, Askar
Akajev, úr forsetastólnum í síðustu viku tók þessari ákvörðun
Bakijevs illa og róstur héldu
áfram í höfuðborginni Bishkek.
Nýja þingið viðurkenndi fyrir

KIRGISISTAN, AP

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Átökin í Kirgisistan:

FÆREYJAR Per Stig Møller, utanríkisráðherra Danmerkur, og Jóannes Eidesgaard, lögmaður Færeyja, undirrita í dag samkomulag
sem kveður á um aukna aðkomu
færeysku landstjórnarinnar að
utanríkis- og varnarmálum eyjanna. Frá þessu er greint á fréttavef færeyska útvarpsins.
Með samkomulaginu öðlast
Færeyingar rétt til þátttöku í öllum
viðræðum um alþjóðlegar samningsskuldbindingar sem einnig
varða Færeyjar. Með þessu fá Færeyingar gamla ósk uppfyllta. Fram
til þessa hafa utanríkis- og öryggismál Færeyja heyrt alfarið undir
dönsku ríkisstjórnina. ■

Rannsóknarskýrsla SÞ:

Annan
gagnrýndur
Í nýrri
rannsóknarskýrslu sem birt verður
í dag er Kofi Annan, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, gagnrýndur fyrir að taka ekki sem
skyldi á máli sonar síns í tengslum
við olíusöluáætlun samtakanna í
Írak.
Sonurinn, Kojo Annan, þáði
laun frá svissnesku fyrirtæki sem
SÞ úthlutaði verkefnum í tengslum við áætlunina. Frá þessu
greindi ónafngreindur embættismaður SÞ í gær. Kofi Annan kvað
einnig sæta gagnrýni fyrir að hafa
ekki fyrr gripið til ráðstafana
vegna vankanta á stjórnun olíusöluáætlunarinnar sem hefðu
viðgengist allt til ársins 2003. ■

SAMEINUÐU ÞJÓÐIRNAR, AP

FRÁ KAUPMANNAHÖFN
Lík af óþekktum manni fannst í miðborg
Kaupmannahafnar skammt fyrir norðan
Kóngsins Nýjatorg, ekki langt frá Jónshúsi.

„Þín mynd verður
ekkert skárri eftir 15 ár“
Pétur Jóhann Sigfússon

500 kr. SMS inneign
ef þú fyllir rafrænt á Frelsi
ENNEMM / SÍA / NM15708

500 kr. SMS inneign* fylgir öllum
2.000 kr. rafrænum áfyllingum.
Tilboðið gildir til 1. maí 2005.
Góður myndasími með
miklum möguleikum
Léttkaupsútborgun:

1.980kr.
og 1.250 kr. á mán.
í 12 mán.

Sony Ericsson K500
Verð aðeins:

16.980 kr.

*Gjafainneign gildir innan kerfis Símans í 4 vikur.

• Tri-Band 900/1800/1900 GSM
• Þyngd: 80 g
• Music Dj
• Íslensk valmynd
• Taltími: Allt að 7 klst.
• Litaskjár
• Myndavél
• Tekur upp hreyfimyndir
• 12 MB innbyggt minni
• MP3 spilari
• POP3 og IMAP tölvupóstur

*Eingöngu fyrir GSM kort frá Símanum.

Léttkaupsútborgun:

1.980kr.
og 1.750 kr. á mán.
í 12 mán.

Með símunum*
fylgir 3.000 kr.
inneign hjá

ADSL tilboð

Glæsilegur sími
með myndavél

Sony Ericsson K700
Verð aðeins:

22.980

• VGA myndavél
• 41 MB innbyggt minni
• Tekur og spilar hreyfimyndir
• Ljós f. myndatöku
• Íslensk valmynd
• POP3 og IMAP tölvupóstforrit
• Pólýtónar og MP3 tónar
• MP3 spilari og útvarp
• Music DJ

Verð á búnaði:

2.490 kr.

*Eingöngu fyrir GSM kort frá Símanum.

ÞRÁÐLAUST INTERNET**

Stofngjald m.v.
12 mánaða áskrift

Kaupauki
• Þráðlaus USB tenging
fyrir borðtölvu
• Spilun á Jewel Quest á
netinu í einn mánuð

Innifalið í Internetáskrift hjá
Símanum er m.a.:
• 5 netföng – 50 MB
• 50 MB heimasíðupláss
• Öflugar vírus- og ruslpóstvarnir
• Tilboð á tölvuleikjum á
siminn.is/leikir og hugi.is/leikir
• Verðþak
**Mánaðargjald frá 4.820 kr.

Flottur sími með
miklum möguleikum
Léttkaupsútborgun:

2.980 kr.
og 1.000 kr. á mán.
í 12 mán.

Motorola V300
Verð aðeins:

14.980 kr.

*Eingöngu fyrir GSM kort frá Símanum.

800 7000 - siminn.is

Nú getur síminn þinn
öskrað eins og ljón
Náðu þér í furðulega rauntóna á siminn.is

• 5 MB innbyggt minni
• MP3 spilari
• Handfrjáls hátalari
• Pólýtónar og MP3 tónar
• Samkeyranlegur við Outlook
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Bandaríkjadalur USD

59,37

59,65

Sterlingspund

GBP 112,70

113,24

Evra

EUR

78,20

78,64

Dönsk króna

DKK

10,50

10,56

Norsk króna

NOK

9,57

9,63

Sænsk króna

SEK

8,56

8,61

Japanskt jen

JPY

0,57

0,57

SDR

XDR

90,50 91,04

Gengisvísitala krónunnar
107,24 +0,77%
Heimild: Seðlabanki Íslands

Guðrún Ögmundsdóttir:

Stormur
í vatnsglasi
„Mér finnst þetta vera stormur í vatnsglasi og við verðum
bara að bíða
eftir að þetta
gangi
yfir,“
segir Guðrún
Ögmundsdóttir, þingmaður
Samfylkingarinnar,
um
gagnrýni erlendra fjölmiðla á íslensk
stjórnvöld.
Guðrún segir að ákvörðun
íslenskra stjórnvalda hafi
verið af mannúðarástæðum,
þar sem ekkert benti til annars en að Fischer myndi dúsa
áfram í einangrun í Japan ef
ekkert hefði verið að gert.
Skoðanir Fischers skipti í
sjálfu sér ekki máli í því samhengi. „Sjálfur er hann gyðingur og fyrir mér gildir það
einu hvaða skoðanir hann
hefur á eigin kynþætti.“ - bs

Hjálmar Árnason:

Láti af þessum
dólgshætti
„Ég skil vel viðkvæmni
þeirra sem gagnrýna, því það
er alltaf alvarlegt þegar talað
er með þessum
hætti um kynþætti og trúarbrögð,“ segir
Hjálmar Árnason, þingmaður
Framsóknarflokksins, en
hann greiddi
tillögunni sitt atkvæði. „Við
Íslendingar erum, langflestir
vona ég, ekkert hrifnir af
þessum skoðunum hans. En
við vonum bara að þegar
Fischer verði búinn að mótast
af íslensku umburðarlyndi og
mannasiðum jafni hann sig
alveg og láti af þessum dólgshætti.“
- jse

Ekki hægt að svipta
Fischer ríkisborgararétti
FISCHER-MÁLIÐ Ekki er hægt að
ógilda ríkisborgararétt Bobby
Fischer á þeim forsendum að hann
hafi gerst sekur um niðrandi ummæli í garð gyðinga á blaðamannafundinum á Hótel Loftleiðum á
föstudaginn var. Þetta segir Ragnar
Aðalsteinsson hæstaréttarlögmaður.
Wiesenthal-stofnunin í Jerúsalem sendi frá sér yfirlýsingu í fyrradag þar sem hún skorar á íslensk
stjórnvöld að ógilda ríkisborgararétt Bobby Fischer. Efraim Zuroff,
forstjóri stofnunarinnar, vísar þar
til framgöngu Fischers á blaðamannafundinum.

Að sögn Ragnars er ákvæði í
almennum hegningarlögum sem
kveður á um að niðrandi ummæli í
garð trúarhópa og kynþátta séu
refsiverð. Ekki er langt síðan ungir
menn úr hópi þjóðernissinna viðhöfðu slík ummæli í garð litaðra og
hlutu dóm á grundvelli þessara
laga.
Eins og fram kom í Fréttablaðinu
á laugardag átti Fischer í harðri
orðahríð við blaðamann sem er
gyðingur. Hann sagði föður blaðamannsins gyðinganöðru og viðhafði
önnur ljót orð um gyðinga.
Að sögn Sæmundar Pálssonar er

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

KAUP SALA

■ LÖGREGLUFRÉTTIR

Skora á stjórnvöld að ógilda ákvörðunina:

BOBBY FISCHER Á BLAÐAMANNAFUNDI
Fischer þarf ekki að hafa áhyggjur af því
að missa ríkisborgararéttinn vegna ummæla sinna á blaðamannafundinum á
föstudaginn var. Menn hafa þó fengið dóm
fyrir álíka ummæli hér á landi.

verið að hjálpa Fischer að vinna úr
heift sinni svo hann láti af slíkri
- jse
hegðan.

Washington Post
skammar Íslendinga
Þær móttökur sem Íslendingar hafa veitt Bobby Fischer hafa verið erlendum
fjölmiðlum umfjöllunarefni síðustu daga.
Koma Bobby
Fischer til Íslands hefur
orðið ýmsum erlendum fjölmiðlum umfjöllunarefni nú
yfir páskahelgina. Bandaríska stórblaðið The Washington Post birti á sunnudag
leiðara þar sem Íslendingar
eru skammaðir fyrir að
ganga svo langt í greiðasemi sinni við þennan
fræga – og alræmda – mann
sem raun ber vitni með
veitingu ríkisborgararéttarins.
„Þetta er sorglegur dagur fyrir Ísland, sem leggur
nafn sitt með virkum hætti
við mann sem fyrir löngu
hefur yfirgefið allt velsæmi,“ skrifar leiðarahöfundur Washington Post.
Í leiðaranum er því lýst að
Fischer sé hetja á Íslandi vegna
ástar landsmanna á skáklistinni
og þeirrar staðreyndar að hápunkt ferils síns upplifði Fischer í
Reykjavík, er hann sigraði Boris
Spasskí í heimsmeistaraeinvíginu
árið 1972. „Íslendingar mega
velja að muna þann hápunkt þaðan sem Fischer féll. En þing lýðræðisþjóðar ætti ekki að leiða hjá
sér það hyldýpi sem Fischer hefur

FISCHER-MÁLIÐ

MYND/AP
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Steingrímur J. Sigfússon:

Er sjúkur maður
„Það er þó einum fanganum færra
núna sem haldið er án dóms og
laga fyrir tilstuðlan Bandaríkjamanna,“ sagði Steingrímur J. Sigfússon, þingmaður Vinstri grænna,

FISCHER Í HAM
Þessa mynd sendi myndþjónusta APfréttastofunnar út um heiminn af Bobby
Fischer í ham á blaðamannafundinum á
Hótel Loftleiðum á föstudaginn.

fallið í síðan dýrðardögum hans
lauk.“ Vísar leiðarahöfundurinn
þar einkum til hatursfullra ummæla Fischers um gyðinga. Að
sögn
blaðsins
verðskuldaði
Fischer sennilega frekar að fólk
kenndi í brjósti um hann en hataðist, „en hann ætti sannarlega ekki
en hann greiddi tillögunni sitt atkvæði. „Þetta er í
mínum huga mannúðarmál fyrst og
fremst og menn
ættu að taka því
með
fyrirvara

að njóta heiðurs af hálfu
löggjafarþings – ekki
nema hinir nýju landar
hans vilji að þjóðin
skammist sín í hvert sinn
sem þessi skákmaður opnar munninn.“
Breska blaðið The
Guardian er annað þekkt
stórblað sem fjallar um
Fischer-málið í gær. Blaðamaður blaðsins lýsir eltingarleik
sínum
við
Fischer og blaðamannafundinum á föstudaginn
langa. Í greininni gerir
höfundur góðlátlegt grín
að íslenskum kollegum
sínum. „Ég spyr um skák;
rússneskir
sjónvarpsfréttamenn spyrja um
Kasparov; Íslendingarnir
spyrja Fischer hvort honum líki
síld.“ Hann lætur þess einnig getið að eitt íslensku blaðanna – og á
þar við Fréttablaðið – hafi þegar
kveðið upp úr um að Fischer sé
næstfrægasti Íslendingurinn, á
eftir Björk. „En ég þori að veðja
að Björk kann ekki Caro-Kannvörnina,“ skrifar blaðamaður
Guardian og staðfestir þar með
hve einlægur aðdáandi skáklistar
Bobby Fischer hann er.
- aa
þegar sjúkur maður eins og
Fischer er tjáir sig um þessa hluti.
Þá vakna spurningar um siðferðilega ábyrgð fjölmiðla sem velja að
birta slík ummæli, sem auðvitað
eru óafsakanleg ef þau eru tekin
alvarlega. En hvað vill Washington
- jse
Post gera, loka hann inni?“

LÍKAMSÁRÁS Á ROKKHÁTÍÐ
Lögreglunni á Ísafirði barst ein
tilkynning um líkamsárás um
helgina þegar rokkhátíð var
haldin í bænum. Talið er að um
þúsund manns hafi verið á tónleikunum á laugardag. Lögreglan hafði afskipti af tveimur
mönnum sem lögðu akandi af
stað einum of snemma eftir
drykkju.
MARGIR OF HRATT Lögreglan á
Blönduósi stöðvaði rúmlega
áttatíu ökumenn sem óku of
geyst um páskahelgina. Þetta er
með mesta móti og hvetur lögreglan ökumenn til að aka varlegar. Einn ökumannanna var á
140 kílómetra hraða þegar hann
var stöðvaður.

Sigurjón Þórðarson:

Fischer var
undir pressu
„Ég held að Kanarnir og Ísraelsmenn ættu að líta sér nær,“
segir Sigurjón
Þórðarson,
þingmaður
Frjálslynda
flokksins, um
gagnrýni
erlendra dagblaða
og Wiesenthalstofnunarinnar á íslensk
stjórnvöld. „Þessir aðilar ættu
að muna ódæðisverkin í
Guantanamo og Palestínu.“
Sigurjón telur að verið sé
að búa til úlfalda úr mýflugu.
„Það verður að taka tillit til
þess að maðurinn er búinn að
vera í einangrun mánuðum
saman og var undir pressu á
blaðamannafundi.
Honum
hefur kannski hlaupið of mikið
kapp í kinn en ég fæ ekki séð
að hann sé að breiða út kyn- bs
þáttahatur.“

Bjarni Benediktsson:

Kemur ekki
á óvart
„Það kemur mér ekkert á
óvart að einhverjir séu
óánægðir vegna
ákvörðunar íslenskra stjórnvalda um að
veita Fischer
íslenskan ríkisborgararétt,“
segir
Bjarni
Benediktsson,
þingmaður
Sjálfstæðisflokksins. Bjarni
greiddi tillögunni sitt atkvæði
og sagðist ekki hafa skipt um
skoðun þótt ákvörðunin hefði
verið harðlega gagnrýnd í erlendum
fjölmiðlum.
„En
ákvörðunin er ekki tekin með
hliðsjón af skoðunum hans,
sem hann ber sjálfur ábyrgð á,
og það er mín tilfinning að
flestir sýni þessu mikinn
- jse
skilning.“
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Skíðaiðkun landans um páskana:

KJÖRKASSINN
Fylgdist þú með leik Íslands og
Króatíu í fótbolta?
Niðurstöður gærdagsins á visir.is
Já

26%

Nei

74%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Þarf að skipta um landsliðsþjálfara í fótbolta?
Farðu inn á fréttahluta visir.is
og segðu þína skoðun

PÁSKAR Hlýindi settu strik í reikninginn hjá skíðafólki um páskana.
Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins í Bláfjöllum, í Skálafelli og á
Hengilsvæðinu voru lokuð um
helgina.
Á Ísafirði var ein af þrem
skíðalyftum svæðisins opin og
þurfti skíðafólk að láta ferja sig
upp á Botnsheiði til að renna sér
niður að Miðfellslyftu, sem er
fremsta lyftan. Skíðagöngulyftan
í Seljalandsdal var opin en þar er
nægur snjór og góð aðstaða fyrir

Lokanir í
miðborginni

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Mótmæli í Nepal:

Einræði
mótmælt

Um það bil 120 mótmælendur voru handteknir í Nepal í
gær. Mótmæli gegn konungi
landsins höfðu brotist út í tíu
borgum þrátt fyrir allsherjarbann
við mótmælum.
„Niður með einræði. Við viljum
lýðræði,“ hrópuðu mótmælendur,
sem eru reiðir vegna þess að
Gyanendra konungur tók öll völd í
eigin hendur í byrjun febrúar.
Hluti mótmælanna fór fram
fyrir utan stjórnarbyggingu í
Katmandu, höfuðborg landsins.
Mótmælendur réttu fólki dreifibréf þar sem hvatt var til frekari
mótmæla. ■

Siglufirði opið alla páskana. Opið
var í Hlíðarfjalli á Akureyri alla
dagana nema í gær en þar verður

væntanlega ekki opið næstu daga
sökum snjóleysis.
- lkg

Ragnar Stefánsson jarðskjálftafræðingur segir skjálftann í Indlandshafi í gær vera eftirskjálfta
eftir þann stóra fyrir þremur mánuðum.

MIÐBORGIN

MÓTMÆLENDUR HANDTEKNIR
Konungurinn í Nepal tók öll völd í eigin
hendur í byrjun febrúar.

SKÍÐASVÆÐI
Á flestum skíðasvæðum landsins óskar fólk eftir meiri snjó á næstu dögum og á flestum
stöðum voru fáir á skíðum.

Eftirspenna eftir þann stóra

Gatnaframkvæmdir

Tvær lokanir verða
vegna framkvæmda í miðbæ
Reykjavíkur þriðjudaginn 29.
mars, samkvæmt upplýsingum frá
Gatnamálastofu. Laugavegi verður lokað við Höfðatún og Rauðarárstíg. Hverfisgötu verður lokað
við Snorrabraut og Rauðarárstíg.
Sú lokun stendur í um tvær vikur.
Þá lokast Njarðargata vegna
framkvæmda við Hringbraut.
Verið er að vinna við göngubrýr
yfir nýju Hringbrautina hjá Narðargötu auk þess sem vinna við
gatnagerð stendur yfir. Búist er
við að Njarðargata verði lokuð í
- sgi
þjár vikur.

skíðagöngu. Skíðavæði Tindastóls
á Sauðárkróki var opið alla páskahelgina og boðið upp á fjölbreytta
dagskrá eins og brettabrun og
snjófígúrukeppni.
Skíðasvæðið á Dalvík var opið
um helgina en samkvæmt starfsmönnum svæðisins hafa oft fleiri
sést skíða þar um páskana. Sama
var uppi á teningnum í Stafdal á
Seyðisfirði. Þar hafa oft sést
fleiri, en stóra lyftan var opin þar
alla páskana nema föstudaginn
langa. Einnig var skíðasvæðið á

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fjölmörg skíðasvæði voru lokuð

Ragnar Stefánsson
jarðskjálftafræðingur
segir
jarðskjálftann sem varð nærri
ströndum Súmötru í gær vera
stiginu minni en þann stóra sem
reið yfir á sömu slóðum á annan
í jólum. Hann segir brotaplanið í
stóra jólaskjálftanum hafa verið
nálægt 1.000 kílómetra langt, en
lengdin á brotalínu þessa nýja
skjálfta sé ekki nema brot af því,
sennilega á bilinu 100-200 km.
Lóðrétta færslan hafi einnig
verið mun minni. Í stóra skjálftanum fyrir þremur mánuðum
hafi lóðrétta færslan á hafsbotninum verið um 10 metrar á einu
bretti, en í skjálftanum í gær
hafi hún sennilegast verið á bilinu 2-5 metrar. Flóðbylgjan af
þessum skjálfta hafi orðið eftir
því minni.
Aðspurður segir Ragnar allt
benda til að kalla megi skjálfta
gærdagsins eftirskjálfta eftir
þann stóra. „Það má segja að
þetta séu eftirhreyfingar á sömu
skjálftasprungunni,“ segir hann.
„Frá því stóri skjálftinn varð í
desember hafa verið þarna

JARÐSKJÁLFTI

NEPAL, AP

MINNI JARÐHRÆRINGAR
Ragnar Stefánsson jarðskjálftafræðingur
segir jarðhræringarnar sem urðu í skjálftanum í gær mun minni en í hamfaraskjálftanum fyrir þremur mánuðum.

skjálftar á línunni, frekar norðan til á henni, um 1.000 kílómetrum norðan við skjálftamiðjuna.
Það hafa ekki verið svo miklir
eftirskjálftar þarna sunnan til
fyrr en núna,“ segir Ragnar.
Eftirspennan í suðurhluta brotalínunnar hafi leystst úr læðingi
með skjálftanum í gær.

Miklar líkur eru á því að sögn
Ragnars að mesta spennan sé
farin af þessu brotasvæði nú.
Hugsanlegt sé þó að í kjölfarið
aukist spenna í nýjum brotalínum norður og suður af því. „Við
þekkjum ekki sögu jarðhræringa á þessu svæði það vel, hvað
er langt síðan skjálftar voru þar.

Svona skjálftar eru mörg
hundruð ár að byggjast upp,“
segir Ragnar. Þó sé vitað að bæði
fyrir norðan og sunnan hefur
byggst upp spenna í brotalínunum, en óljóst hvort sú spenna sé
að nálgast það að leysast úr
læðingi.
audunn@frettabladid.is

Ófært er um fjallavegi landsins:

Vegirnir eru ein drulla
FÆRÐ „Það er allt ófært eins og
er á fjallavegum. Þeir sem eru á
mikið breyttum fjallabílum
komast um á hálendinu á Suðurlandi, til dæmis Fjallabaksleið
og inn í Þórsmörk, en annars eru
vegirnir ein drulla. Allur akstur
er bannaður á Uxahryggjum og
Kaldadal og á Norður- og
Austurlandi,“ segir Kolbrún
Benediktsdóttir, þjónustufulltrúi hjá Vegagerðinni.
Vegna mikilla hlýinda eru
margir hálendisvegir ekki í sínu
vanalega ástandi vegna aurbleytu og krapa. Í gær lá að sögn
Kolbrúnar engin spá fyrir um
ástand veganna á næstu dögum
en það verður metið í dag.
Þrátt fyrir lélega færð var
rólegt hjá Vegagerðinni um
páskana. „Það er ekki mikið

hringt inn og voða rólegt hjá
okkur núna. Fólk heldur sig að
mestu leyti á þjóðveginum en
þeir sem fara upp á hálendið
vita hvað þeir eru að gera og
hafa kynnt sér aðstæður. Miðvikudaginn fyrir páska settum
við inn frétt á vefsíðu okkar,
vegagerdin.is, um ástand fjallvega um páskahelgina og þar
gat fólk leitað sér upplýsinga,“
- lkg
segir Kolbrún.

Á SIGÖLDULEIÐ
Þar er fært fyrir mikið breytta fjallabíla en flestir fjallvegir á landinu eru
lokaðir. Eins og sést á myndinni,
sem er tekin á laugardag, er snjór
og krapi á veginum. Meira að segja
breyttir bílar eiga erfitt með að
komast leiðar sinnar.

MYND/THORSTEN HENN

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

RINGULREIÐ Í BANDA ACEH
Íbúar í Banda Aceh flýðu af ótta við að önnur flóðbylgja, svipuð þeirri sem skall á Súmötru 26. desember síðastliðinn,
gengi yfir borgina.

Boð um þátttöku
í hlutafjáraukningu Landsbanka Íslands hf.

Skráningu lýkur í dag.

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS LBI 27797 03/2005

Bankaráð Landsbanka Íslands hf. ákvað á fundi sínum
11. mars sl. að hækka hlutafé bankans um 800.000.000 króna
að nafnverði. Tilgangur hlutafjáraukningarinnar er að styrkja
eiginfjárstöðu bankans í ljósi mikils vaxtar á síðasta ári og að
styðja við áframhaldandi vöxt á þessu ári.
Nýir hlutir verða boðnir núverandi hluthöfum bankans til kaups
í samræmi við hlutafjáreign þeirra í lok dags föstudaginn
11. mars 2005, með þeirri undantekningu að þeim sem áttu þá
100.000 krónur eða minna að nafnverði verður boðið að skrá
sig fyrir 10.000 krónum að nafnverði.
Nýtt hlutafé verður selt á genginu 14,25 krónur á hlut, sem
er afsláttur að fjárhæð 0,6 krónur fyrir hverja krónu nafnverðs
miðað við markaðsgengi í lok dags 11. mars 2005.

410 4000 | landsbanki.is

Lágmarkshlutur sem hægt er að skrá sig fyrir í útboðinu er
10.000 krónur að nafnverði eða 142.500 krónur að kaupverði.
Skráning hlutafjár stendur til kl. 16:00 í dag.
Einungis verður tekið við rafrænum áskriftum á vef
Landsbankans – www.landsbanki.is. Við skráninguna þurfa
hluthafar að slá inn kennitölu ásamt lykilorði sem sent var
hluthöfum bréflega.
Þeir hluthafar sem ekki hafa aðgang að nettengdri tölvu geta
haft samband við þjónustuver Landsbankans í síma 410-4000
eða útibú Landsbankans og munu starfsmenn bankans hafa
milligöngu um skráningu gegn því að hluthafar gefi upp
kennitölu og lykilorð.

Banki allra landsmanna

Vattúlpur, dúnúlpur,
ullarkápur, húfur og hattar
S: 588 5518 Opnunartími • Mörkinni 6
mán. – fös. 10 – 18 • lau. 10 – 16

Guðjón Arnar Gestsson
sýknaður í héraðsdómi
þrátt fyrir játningu

Landbúnaðarráðherra:

Gott fólk sem
vinnur æðardúninn
Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra segir að sérþjálfaðir eftirlitsmenn sinni
gæðaeftirliti fyrir æðarbændur.
Auðlindin sé takmörkuð og
magnið lítið og því hafi hann lagt
fram frumvarp. Það sé fyrst og
fremst til að tryggja að gæðaeftirlitið sé í höndum Íslendinga.
„Það er gott fólk sem vinnur
æðardúninn fyrir æðarbændur
og vill vinna æðardúninn fyrir
þá,“ segir hann.
Jón Sveinsson iðnrekandi
gagnrýnir gæðaeftirlit æðar-

bænda og telur að það sé engan
veginn nógu gott. Hið opinbera
dúnmat sé skipað „ófaglærðum,
ómenntuðum, einföldum dúnbændum. Enginn skóli er til í
dúnvinnslu, allir sjálflærðir,
flestir matsmenn hafa til dæmis
aldrei hreinsað dún sjálfir,“ segir
hann.
Guðni segir að æðardúnninn
„sé mjög sérstök íslensk afurð og
þurfi að búa við mikla sérstöðu“
en nefnir ekki annað en lítið
magn og takmarkaða auðlind sem
frekari rök. „Þegar kaupendurnir

ÆÐARDÚNN

FRÉTTABLAÐIÐ/EGGERT JÓHANNESSON

Yfirhafnir
á hálfvirði

GUÐNI ÁGÚSTSSON
LANDBÚNAÐARRÁÐHERRA
Guðni Ágústsson telur að æðardúnninn sé
takmörkuð auðlind og því skipti máli að
tryggja að gæðaeftirlitið sé í höndum Íslendinga. Iðnrekandi hefur áhuga á að
flytja dúnhreinsunina úr landi.

gera kröfu um að þetta gæðaeftirlit sé okkar þá vill maður
það. Það eru Þjóðverjar og Japanar sem sækja það fastast.“ - ghs

Hagsmunaárekstrar
vegna æðardúns
Jón Sveinsson iðnrekandi vill flytja út íslenskan æðardún til vinnslu í Lettlandi í
sumar en komið er í veg fyrir það í nýju frumvarpi landbúnaðarráðherra. Jón
telur hagsmuni þeirra sem sátu í nefnd við gerð frumvarpsins hafa ráðið ríkjum.
Jón Sveinsson iðnrekandi vill flytja út íslenskan æðardún til vinnslu í Lettlandi í
sumar. Jón hefur flutt inn erlent
vinnuafl í áratug og unnið dúninn hér en kostnaðurinn við það
fer sívaxandi og vill hann því
flytja efnið til fólksins eins og
hann telur sig hafa rétt á eins og
aðrir iðnrekendur í landinu. „Í
slíku fælist einungis framför,
hagræðing og aukin afköst,“
segir hann.
Jón er búinn að finna sér húsnæði og fólk í Lettlandi til
vinnslunnar en komið er í veg
fyrir áform hans í nýju frumvarpi
landbúnaðarráðherra.
Frumvarpið er smíðað upp úr
vinnu nefndar sem Jón telur að
helsti keppinautur sinn, sem er
stærsti æðarbóndi landsins, hafi
setið í. Nefndarmenn eigi í innbyrðis viðskiptum og einn þeirra
hafi ættingja annars nefndarmanns í vinnu, því hafi verið um
sameiginlega hagsmuni nefndarmanna að ræða og þeir hafi
verið settir á oddinn við gerð
frumvarpsins.
Í nefndinni voru Árni Snæbjörnsson hlunnindaráðunautur,
Jónas Helgason, formaður samtaka æðarbænda, og Sigtryggur
R. Eyþórsson, forstjóri XCO,
undir stjórn Ingibjargar Ólafar
Vilhjálmsdóttur lögfræðings. Í
frumvarpinu segir að æðardúnninn skuli veginn og metinn af
dúnmatsmönnum eftir fullhreinsun en það var einmitt fullhreinsunin sem Jón ætlaði að
flytja til Lettlands.
„Þetta hefur einfaldlega okkar
mat að það sé þessari atvinnugrein til hagsbóta að óhreinsaður

Misnotaði smástúlku en
sleppur vegna tæknigalla
– hefur þú séð DV í dag?

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ÆÐARDÚNN

JÓN SVEINSSON IÐNREKANDI
Vill flytja út íslenskan æðardún til fullhreinsunar í Lettlandi í sumar. Jón telur kostnaðinn við
innfluttan vinnukraft vera sér um megn, en komið er í veg fyrir það í nýju frumvarpi landbúnaðarráðherra. Jón telur dúnbændur og stjórnvöld reyna að hindra framfarir í greininni.

dúnn sé ekki fluttur úr landi áður
en hann er orðinn að einhvers
konar viðskiptavöru. Það er okkar skoðun að þetta frumvarp
standist, þar á meðal þær samningsskuldbindingar sem við
höfum undirgengist, enda er ekkert verið að mismuna aðilum í
viðskiptum með æðardún innan-

Endurskoðun á gjaldþrotamálum í Bandaríkjunum:

Ekki til skoðunar hér
„Það er
himinn og haf milli
réttarkerfisins vestanhafs og svo aftur í Evrópu og ég kannast ekki
við slíkar umræður
hérlendis vegna gjaldþrotamála,“ segir Guðjón Rúnarsson, framkvæmdastjóri Samtaka
banka og verðbréfafyrirtækja, um fyrirhugaða endurskoðun
Bandaríkjamanna
á
gjaldþrotamálum.
Í Bandaríkjunum er
verið að breyta löggjöfinni á þann hátt að
skuldir
einstaklinga
sem lýsa sig gjaldþrota
munu ekki firnast.

EFNAHAGSMÁL

GUÐJÓN
RÚNARSSON
Kannast ekki við þá
umræðu að endurskoða beri lög um
gjaldþrot einstaklinga
eins og unnið er að
fyrir vestan haf.

Stjórnvöld þar ytra
segja að borið hafi á
því að einstaklingar
lýsi yfir gjaldþroti
löngu eftir að í óefni er
komið fjárhagslega. Í
framtíðinni
munu
skuldir þeirra ekki
falla niður að ákveðnum tíma liðnum eins og
nú tíðkast.
Guðjón segist ekki
vita til þess að umræður hafi orðið um slíkt
hér enda almennt ekki
talið að einstaklingar
notfæri sér gjaldþrot
með þeim hætti sem
bandarísk stjórnvöld
telja sína þegna gera.
- aöe

lands og utan,“ segir Guðmundur
B. Helgason ráðuneytisstjóri.
Jón veltir um 30 milljónum
króna í hreinsun og útflutningi á
íslenskum æðardúni og hefur um
20 prósenta markaðshlutdeild.
Landsframleiðslan getur náð um
þremur tonnum.
ghs@frettabladid.is

■ LÍBÍA
HJÚKRUNARFRÆÐINGAR EKKI
NÁÐAÐIR Moammar Gaddafi,
forseti Líbíu, sór við Allah að
hann myndi ekki náða fimm
búlgarska hjúkrunarfræðinga
sem dæmdir hafa verið til dauða
fyrir að smita 426 börn af alnæmi. Þetta sagði hann þrátt
fyrir að réttað sé nú yfir lögreglumönnum í málinu vegna
gruns um pyntingar.

■ ATHUGASEMD
Fréttastjóri Stöðvar 2, Páll Magnússon, hafði milligöngu um að fá
einkavél frá fyrirtækinu Baugi
til að fljúga með Bobby Fischer
síðasta spölinn heim frá Japan.
Misskilnings gætti milli Páls og
blaðamanns og því stóð í laugardagsblaði Fréttablaðsins að svo
hefði ekki verið.
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SVONA ERUM VIÐ

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? VIGDÍS GRÍMSDÓTTIR

Til Parísar í einangrun
„Ég var með fólk í hádegismat rétt í
þessu og því fannst maturinn góður.
Það eru stórtíðindi á mínu heimili
þegar eldamennskan heppnast vel,“
segir Vigdís Grímsdóttir rithöfundur.
Vigdís varði páskunum innanbæjar og
hafði það notalegt í góða veðrinu. „Ég
flakka nú ekki mikið um landið, meira
kannski á milli húsa til að athuga hvort
það sé eitthvað í pottunum,“ segir hún
og hlær. Vigdís er nú í óðaönn að undirbúa útgáfu þriggja síðustu bóka sinna,
sem koma út í einu bindi í seinni hluta
apríl. „Þetta er feitur þríburi. Mig langaði
ekki að bíða með þetta þangað til í jólabókaflóðinu, það passar ekki.“ Vigdís er
líka með skáldsögu í pípunum, enda
sískrifandi. Hinn 1. apríl ætlar hún til

Frakklands og loka sig inni til að skrifa.
„Ég ætla til Parísar, en mér þykir óskaplega vænt um þá borg. Þetta er yndislegur staður til að loka sig af og vinna.“
Vigdís kenndi á árum áður íslensku við
Flensborgarskóla og ætlar að leyfa
ungum manni að njóta góðs af því
þegar hún snýr heim frá París í maí. „Ég
er búin að bjóðast til að kenna ungum
pilti setningarfræði fyrir samræmdu
prófin í vor. Setningarfræðin er svo
skemmtileg, andlagið og allt þetta,“
segir hún hlæjandi.
Vigdís segist ekki hafa gert frekari ráðstafanir fyrir framtíðina, hún viti það eitt
að hún verði heima á Íslandi í sumar
og sumarið komi til með að vera yndislegt. Hún er vonandi forspá.

ÍSLENSK HEIMILI SKILA AF SÉR 140
ÞÚSUND TONNUM AF SORPI Á ÁRI

Heimild: Hagstofa Íslands

Bókhlaðan á Ísafirði:

Fjórða kynslóðin tekur til hendinni

PÁFAMÁVUR Það fylgir ekki sögunni
hvort þessi mávur sé sérstaklega guðhræddur en hann kom sér alltént haganlega fyrir á þessari styttu fyrir utan herbergi
Jóhannesar Páls páfa í Páfagarði á annan í
páskum.

Í miðbæ Ísafjarðar stendur bókabúðin Bókhlaðan á gömlum grunni.
Verslunina stofnaði Jónas Gunnlaugsson árið 1920 og reksturinn
hefur haldist innan fjölskyldu hans
allar götur síðan.
Sonur Jónasar, Gunnlaugur, tók
við versluninni árið 1954 og rak til
ársins 1993 þegar sonur hans, Jónas
yngri, tók við rekstrinum. Í skólafríum bætist við fjórði ættliðurinn,
það er Gunnlaugur yngri, sonur
Jónasar, og tekur til hendinni.
Gunnlaugur eldri er þó hvergi
nærri sestur í helgan stein og mætir daglega til vinnu á slaginu tólf.
Hann segir son sinn vera viðmótsþýðan yfirmann sem gott sé að
starfa hjá. Jónas endurgeldur föður
sínum hrósið og segir það draum

sérhvers atvinnurekanda að hafa
jafn iðinn starfskraft í vinnu.
Jónas þakkar miðbænum á Ísafirði langlífi Bókhlöðunnar, sem
hefur framfleytt fjölskyldunni um
áratugaskeið. „Verslun á landsbyggðinni á vissulega undir högg að
sækja, en á Ísafirði njótum við þess
að hér er öflugur miðbær, sem er
sérstakt fyrir ekki stærra bæjarfélag en okkar. Það er mikið líf í
miðbænum og verslanir hérna
- bs
styrkja hver aðra.“

GUNNLAUGUR OG JÓNAS
Þeir feðgar hafa unnið saman
um áratugaskeið og bera hvor
öðrum söguna vel.

Auglýsing um innlausnarverð
verðtryggðra spariskírteina ríkissjóðs
Flokkur

1995 1.fl. D 10 ár

Innlausnartímabil

Gjalddagi 10. apríl 2005

Innlausnarverð*
á kr. 1.000.000,-

kr.

2.198.850

* Innlausnarverð er höfuðstóll, vextir, vaxtavextir og verðbætur.

Innlausn spariskírteina ríkissjóðs fer fram í afgreiðslu Lánasýslu ríkisins að Borgartúni 21, 2. hæð,
hjá Seðlabanka Íslands, Kalkofnsvegi 1 og í bönkum og sparisjóðum um land allt.
Reykjavík, 29. mars 2005

VIGDÍS, UNA OG KUBBURINN Vigdís tók Unu fljótlega aftur í sátt og er alsæl með farsælar lyktir málsins.

Páskafrí í voða:

Tíkin tuggði tölvukubb
Litlu mátti muna að páskafrí Vigdísar Esradóttur, forstöðumanns
Salarins í Kópavogi, færi í hundana
þegar tíkin Una tuggði frá henni
tölvukubb með mikilvægum gögnum miðvikudaginn fyrir páska.
„Hún náði í kubbinn og tuggði vel
og vandlega áður en ég náði honum
af henni. Ég reyndi að stinga
kubbnum í tölvuna en allt kom
fyrir ekki, svo ég þurfti í flýti að
skrifa bréf til áskrifenda minna
sem átti að fara í póst fyrir páska.
Þar að auki sá ég að ég þyrfti að
vinna heilan dag í páskafríinu.“
Vigdís mætti kvefuð og þungbúin til vinnu annan dag í páskum
og kunni Unu sinni litlar þakkir,
þegar upptökumaðurinn Sveinn
kom aðvífandi til bjargar. „Sveinn
bauðst til að kíkja á kubbinn, sem

var til allrar hamingju enn í ruslafötunni, og sá að lóðningnuna vantaði á hann. Hann bauðst til að
reyna að laga kubbinn og viti
menn, hann virkar!“ segir Vigdís
og greinilegt að þungu fargi er af
henni létt. „Ég sé fram á að þurfa
að vinna í fimmtán mínútur í staðinn fyrir fimm klukkustundir eins
og stóð til, og fæ því dálítið páskafrí.“
Vigdís segist hafa hugsað Unu
þegjandi þörfina þegar hún gæddi
sér á á kubbnum. „Ég ætla ekki að
segja þér orðin sem voru látin fjúka
í hita augnabliksins. En ég er löngu
búin að fyrirgefa henni enda er hún
unaðsleg,“ segir Vigdís um Unu,
sem var ekki neitað um páskasteikina þrátt fyrir uppátækið.
- bs
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FBL GREINING: HUGTÖK LÍKNANDI MEÐFERÐA

Hvenær er líknardauði réttlætanlegur?
Mál bandarísku konunnar Terri Schiavo,
sem er heilasködduð og haldið á lífi
með sérstökum búnaði sem veitir henni
næringu, hefur vakið ýmsar siðfræðilegar spurningar. Hvenær er rétt að halda
lífi í manneskju með öllum mögulegum
leiðum og hvenær er réttlætanlegt að
veita viðkomandi líknardauða? Í þessu
samhengi koma nokkur hugtök við
sögu.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Líknardráp
Gripið er til aðgerða með það að markmiði að valda dauða sjúklings. Er þá
valin meðferð sem á skömmum tíma
leiðir viðkomandi til dauða. Sá sem
líknardrápið fremur ber þá ótvíræða
ábyrgð á dauða hins látna. Þessari
meðferð er ekki beitt á Íslandi og er

svo fremi sem það bitni ekki á líðan
sjúklingsins. Öllum viðurkenndum ráðum er beitt til að draga úr einkennum
og þjáningum þannig að sjúklingnum
líði sem best þann tíma sem hann á
eftir ólifað. Ekki er beitt endurlífgun eða
gjörgæsluvistun. Þetta er skilgreiningin
sem stuðst er við á LSH.

ekki viðurkennd hér. Líknardráp hefur
hins vegar verið útfært sem löglegt úrræði í Hollandi. Á meðan minnsti
mögulegi skammtur er notaður í líknandi meðferð eru í líknardrápi notaðir
margfaldir skammtar sem beinlínis
ógna lífi.
Líknardauði
Þegar lífinu er haldið í deyjandi manneskju á sjúkrahúsi með tæknivæddum
aðferðum, jafnvel löngu eftir að allar
batalíkur og vonir um að sjúklingur geti
notið nokkurra lífsgæða eru úr sögunni.
Þegar þessum tæknilegu aðgerðum er
hætt og viðkomandi er leyft að deyja
mætti kalla það líknardauða. Á íslenskum sjúkrahúsum er talið að það geti
verið eðlilegt að aftengja tæki þegar

það er sýnt að meðferð sem menn vonuðu að skilaði árangri geri það ekki.

Líknarmeðferð, þá oftar nefnd einkennameðferð, er oft notuð samfara
annarri virkri meðferð. Skilin þarna á
milli eru ekki alltaf skörp. Í líknandi
meðferð er alltaf valinn minnsti
skammtur sem dugar til að slá á einkenni.

Líknandi meðferð
Felur í sér að læknandi meðferð er hætt

Heimild: Pálmi V. Jónsson, læknir á
Landspítala Háskólasjúkrahúsi.

Ný mállýska er að þróast
meðal útlendinga vegna
þess að þeir tala bara
hver við annan, segir
Ingibjörg Hafstað, ein af
frummælendum á málþingi um kynþáttafordóma sem haldið var í
Norræna húsinu.

Á EIGIN FÓTUM Þessi maður, Ansari að
nafni, lifði af hamfarirnar við Indlandshaf
fyrir tæpum þremur mánuðum þótt hann
hefði misst annan fótlegginn. Í síðustu
viku fékk hann loksins gervifótlegg og hefur eflaust verið því feginn.

FORDÓMAR Orðasambönd eins og
„mín heima er“ viðgangast meðal
útlendinga án þess að þeir átti sig
á því að þau eru röng. Þetta var
meðal þess sem fram kom í máli
Ingibjargar Hafstað, forstjóra
Fjölmenningar ehf, á málþingi um
kynþáttafordóma á Íslandi sem

ð
Tilbo 005 e
2
Styl
maártstur af Netxtxum,

haldið var í tilefni dags Sameinuðu þjóðanna gegn kynþáttafordómum.
Ingibjörg kennir útlendingum
íslensku. Nemendur hennar eru
um sjötíu af þrjátíu mismunandi
þjóðernum. Það kom henni töluvert á óvart þegar hún leiðrétti
einn nemanda sinn fyrir að segja
„mín heima er“ í staðinn fyrir „ég
á heima“. Héldu nemendur hennar því fram að þetta væri í raun
rétt, því „allir segja þetta“.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Mín heima er Ísland
Útlendingar einangraðir
Eftir nokkurt þóf komst Ingibjörg
að því að útlendingarnir töluðu
aldrei við Íslendinga og þannig
viðhéldist þetta orðasamband í
góðri trú um að það væri rétt.
„Þarna eru greinilega mjög at-
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TATJANA LATINOVIC Tatjana er formaður Samtaka kvenna af erlendum uppruna á Íslandi. Hún var ein frummælenda á málþingi um kynþáttafordóma á Íslandi sem haldið
var í Norræna húsinu.

hyglisverðir hlutir að gerast,“
segir Ingibjörg og bendir á að
þetta orðasamband og fleiri sé að
finna úti um allt land. Þetta þykir
henni benda til þess að til sé útbreitt net útlendinga sem séu einangraðir frá meirihluta samfélagins. „Þetta er möguleiki til að
rannsaka hvernig ný mállýska

íbúðalán
4,15% verðtryggðir vextir

verður til,“ segir Ingibjörg og
bendir á að virkja þurfi tengsl
milli Íslendinga og útlendinga, því
á meðan Íslendingar hafi svona
lítil samskipti við útlendinga
hljóti þetta að gerast.
Ingibjörg vill færa íslenskukennslu meira út á vinnustaði.
Hún
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Ráðgjafar okkar veita allar nánari upplýsingar.
Þú getur litið inn í Ármúla 13a, hringt í síma 540 5000
eða sent tölvupóst á frjalsi@frjalsi.is

Stálinu stappað í íbúa Kasmír
Mikið var um dýrðir í Pakistan á
miðvikudaginn en 23. mars er þjóðhátíðardagur þar í landi. Fyrir 65
árum tóku múslimar á svæðinu sig
saman og lýstu yfir sjálfstæði en
þeir þurftu þó að bíða í sjö ár áður
en Bretar veittu þeim það. Framan
af var Pakistan skipt í Austur- og
Vestur-Pakistan.
Spenna hefur alla tíð ríkt á milli
Pakistana og Indverja vegna
Kasmír-héraðsins á landamærum
ríkjanna. Stríð geisaði á milli þjóðanna á árunum 1947-48 og aftur
1965 vegna svæðisins.
Sjö árum síðar skarst svo enn í
odda á milli ríkjanna. Varð austurhluti Pakistan sjálfstætt ríki í
framhaldi af þeim átökum og hefur

starfstengda íslensku á vinnustöðum þar sem útlendingum er
kennt að hafa tengsl innan vinnunnar og á kaffistofunni. Þá er
hún þessa dagana í verkefni á
Vestfjörðum, þar sem er mjög
blómlegt fjölmenningarsamfélag.
Þar verður reynt að útvíkka hugmyndafræðina og kenna útlendingum það tungumál sem þeir
þurfa á að halda núna, til að geta
bjargað sér. Ingibjörg telur lítið
fyrir útlendinga að græða á íslenskukennslu þar sem mörgum
klukkutímum er varið í fleirtölu
og þágufall, læra á tungumál til að
nota það.
Fræða þarf innflytjendur um
fordóma
Aðrir frummælendur á málþinginu voru Hulda Karen Daníelsdóttir, fræðsluráðgjafi í nýbúafræðslu, Tatjana Latinovic, formaður samtaka kvenna af erlendum uppruna á Íslandi, og Carlos
Melgar þjónn, sem miðlaði af
reynslu sinni sem innflytjandi á
Íslandi.
Tatjana benti á það að Íslendingar einblíni um of á að fræða
sjálfa sig um fordóma. Á Íslandi
búi 15 þúsund útlendingar sem
allir komi með eigin hefðir til
landsins og haldi sínum skoðunum. Það þurfi því einnig að leggja
áherslu á að fræða innflytjendur
um fordóma. Hún sagðist þó ekki
vita til þess að upp hefðu komið
nein vandamál milli ólíkra innflytjendahópa en búast mætti við
að það gerðist ef þeir væru skildir út undan í fræðslu.
Tatjana sagði einnig að samtökin sem hún er í forsvari fyrir
vildu vinna að jafnrétti og jafnri
stöðu kvenna af erlendum uppruna á öllum sviðum þjóðfélagsins. Fólk héldi að þau fjölluðu
bara um vandamál en hún vildi að
samtökin sýndu fjölbreytileika og
að það heyrðist líka í þeim útlendingum sem hafa komið sér vel
fyrir hér á landi.
Erfitt fyrir menntaða innflytjendur að fá vinnu við hæfi
Carlos Melgar er þjónn og hefur
búið á Íslandi í 22 ár. Hann sagði
margt hafa breyst á þeim tíma.
Þegar hann kom hingað fyrst
hefðu til dæmis allir þekkt útlendingana í Reykjavík og fólk meira
að segja stoppað úti á götu til að
horfa á fólk af öðrum litarhætti.
Áður hefði ekki verið neitt mál
að fá atvinnu og dvalarleyfi, enda
allir í þremur störfum og nóg um
vinnu. Nú væri erfitt fyrir fólk
með menntun að koma hingað og
fá vinnu við hæfi. Carlos telur að
Íslendingar sætti sig við að útlendingar vinni störf sem þeir vilji
ekki vinna sjálfir en hins vegar sé
þeim verr við að leyfa menntuðu
fólki að „stela“ af þeim vinnunni.
Hann segir þó margt hafa breyst
til hins betra. Fyrir 20 árum hafi
enga hjálp verið að fá fyrir innflytjendur og þeir hafi þurft að sjá
um allt sjálfir, læra á kerfið og íslenskuna. Nú sé ýmsa hjálp að fá.
Carlos sagði mun erfiðara fyrir
útlendinga að komast inn í háskóla
en áður. Sagði hann frá því að honum hefði verið hafnað um skólavist í Háskóla Íslands þegar hann
sótti þar um fyrir tveimur árum.
Var honum bent á að fara fyrst í
eitt ár í menntaskóla.
solveig@frettabladid.is

síðan kallast Bangladess.
Þótt ráðamenn ríkjanna hafi
sent hver öðrum tóninn undanfarin
ár hefur ekki komið til átaka lengi
og raunar ríkir talsverð þíða í samskiptum þeirra um þessar mundir.
Hrósa flestir happi yfir því enda
búa bæði löndin yfir kjarnorkuvopnum. Pervez Musharaf, forseti
Pakistan, var þó ómyrkur í máli á
miðvikudaginn þegar hann sagðist
í ræðu sinni mundu styðja frelsisbaráttu Kasmír-búa hvað sem tautaði og raulaði.
Í FULLUM SKRÚÐA
Hersýningar eru órjúfanlegur þáttur þjóðhátíðarhalda Pakistana. Þessir menn stóðu
heiðursvörð á miðvikudaginn.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Þjóðhátíð í Pakistan:

Afmæli H.C. Andersens:

Íraskur ráðherra á listann
Íraski menningarmálaráðherrann Mufeed al-Jazairi
hefur verið útnefndur H.C.
Andersen-góðgerðasendiherra og
mun taka þátt í dagskránni 2. apríl þegar 200 ára afmælis danska
ævintýraskáldsins verður minnst
með pompi og prakt.
Frá þessu greindi danski sendiherrann í Írak.
Íraski ráðherrann bætist á lista
nærri 100 góðgerðasendiherra frá
yfir 40 löndum sem munu hjálpa
til við að vekja athygli á dagskrá
afmælisársins. Þeirra á meðal eru
Vigdís Finnbogadóttir og Einar
Már Guðmundsson. ■

DANMÖRK

Vertu í öruggu formi

Citroën C4 SALOON dúxaði örugglega á prófi
hjá árekstraröryggisstofnuninni EuroNCAP.
Í sínum flokki fékk Citroën C4 SALOON hæstu
einkunn frá upphafi: 35 stig.* Sjáðu C4 SALOON.
Veldu fallegt og kraftmikið form og öryggi fyrir
fjölskylduna. Veldu Citroën C4 SALOON.

- aktu um á nýja fjölskyldubílnum Citroën C4 SALOON

* Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara og að auki er kaupverð háð gengi. Samanlagður stigafjöldi úr árekstrarprófi þar sem prófaður var árekstur á hlið og að framan. Þar sem bílar voru jafnir þá var miðað við árekstur á gangandi vegfaranda. Nánari upplýsingar veita ráðgjafar Brimborgar.

Upplifðu nýja hönnun í dag

BRIMBORG / GCI ALMANNATENGSL - GREY COMMUNICATIONS INTERNATIONAL

Komdu og prófaðu í dag
Sjáðu nýjan Citroën

Komdu og prófaðu í dag.
Sjáðu nýjan Citroën C4 SALOON.
Nýtt verð aðeins frá 1.820.000 kr.
til 2.240.000 kr.*

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, s 515 7000 | Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, s 462 2700 | Brimborg Reykjanesbæ: Njarðarbraut 3, s 422 7500
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Þjóðkirkjan hlýtur að snúast til varnar
þegar vegið er að grundvelli hennar.

Predikun biskups
í Dómkirkjunni

Með komu Bobby Fischer til landsins
hefur okkur Íslendingum tekist að
komast á ný í sviðsljós heimspressunnar. En ýmsir spyrja sig hvort það hafi
verið þess virði. Við erum vön því að í
hvert skipti sem þetta eftirsótta ljós
skín á okkur sé landi og þjóð hrósað í
hástert og þá kemur þessi þægilegi
roði í kinnarnar. Skyldum við eiga þetta
lof skilið? Látum svarið liggja milli
hluta. En nú bregður svo við að frægðinni fylgja ádrepur víða að
og það er óneitanlega
óþægilegri tilfinning. Alþjóðasamfélag gyðinga
er í uppnámi yfir framferði okkar og þess er
krafist að ríkissaksóknari

hafi afskipti af málinu, þar sem ummæli Fischers um gyðinga séu lagabrot. Stórblaðið Washington Post birtir
í gær leiðara undir fyrirsögninni
„Skammist ykkar, Íslendingar“. Víða á
netinu er enn fastar að orði kveðið um
ósvinnu þjóðarinnar og stjórnvalda hér.

Erfitt að útskýra
Að vísu er það ekki svo að fordæmingin sé einhliða. Sums staðar utanlands
heyrist hrós í garð Íslendinga fyrir að
bjarga Fischer úr prísundinni. En greinilegt er að menn eru svolítið hissa á því
að Alþingi og ríkisstjórn skuli leggja
svona mikið á sig og tefla svona djarft
fyrir einstakling sem enga kröfu eigi á
aðstoð landsmanna. Ekki er auðvelt að
útskýra fyrir útlendingum hvernig Ís-

lendingar hugsa um þetta sem mannúðarmál ofar lagaþrætum og deilum
um skoðanir og framferði Fischers.
Ólíklegt er að Fischer væri hingað
kominn nema vegna þess að hann
bast á sínum tíma vináttuböndum við
Sæmund Pálsson, sem hefur reynst
honum drengur góður. Og svo hefur
stuðningur Davíðs Oddssonar utanríkisráðherra ráðið úrslitum. En meðan umheimurinn deilir um efnisatriðin tekst
okkur Íslendingum að láta Fischer-málið snúast um það hvernig íslenskir fjölmiðlar stóðu að verki við komu hans til
Íslands. Björn Bjarnason fjallar um
þetta á vefsíðu sinni um helgina og
finnst athyglisvert „hve skrýtin tilvik
geta orðið að fréttaefni í tengslum við
söguleg atvik“.

gm@frettabladid.is

Predikun herra Karls Sigurbjörnssonar, biskups Íslands, í Dómkirkjunni hefur vakið mikla og verðskuldaða athygli. Eru það
sérstaklega ummæli hans um stöðu og horfur kristinnar kirkju
og trúar um þessar mundir hér á landi og annars staðar í
Vestur-Evrópu sem menn hafa staldrað við.
Biskup vitnaði til Jóhannesar Páls páfa, sem hefur lýst
áhyggjum yfir því að þrengt sé að kristinni trú og kirkju í
Evrópu. Fjölmiðlum, stjórnmálamönnum og öðrum áhrifavöldum samfélagsins sé í mun að halda trúnni innan fjögurra veggja
heimila og kirkna, en utan við almannarýmið. Æ fleiri trúaðar
kristnar manneskjur finni sig undir þrýstingi sífellt ágengari
trúleysisviðhorfa skoðanamótenda og ímyndarsmiða. Svo
virðist sem flest viðhorf og skoðanir eigi óhindraðan aðgang,
nema hin klassísku kristnu. Fáir dirfist að halda þeim á lofti,
þau virðist eiga sér fáa málsvara.
Og biskup Íslands tók undir þessi varnaðarorð páfa. „Hann
veit hvað hann syngur, þekkir af eigin raun þá afarkosti sem
alræðissamfélagið setur frjálsri hugsun, frjálsri trú. Hann sér
skugga annars konar alræðis leggjast yfir álfuna.“
Biskup nefndi að þegar breski forsætisráðherrann, Tony
Blair, varð fimmtugur hefði almannatengslafræðingar hans
ráðið honum frá því að nefna Guðs nafn opinberlega í þakkarræðum sínum. „Og það þrátt fyrir að það er á allra vitorði að
hann er trúaður, kristinn maður sem tekur trú sína alvarlega og
iðkar hana.“
Herra Karl Sigurbjörnsson gerði síðan að umtalsefni umræðuna að undanförnu um kristnifræðikennslu í skólum hér á
landi og kvað hana anga af þessum sama meiði. „Fámennur
þrýstihópur vill rýma fræðslu um þá mikilvægu grunnstoð
samfélagsins sem kristni er, út úr skólanum, í nafni mannréttinda og fjölmenningar. Ég treysti yfirvöldum menntamála til að
halda vöku sinni í þessum efnum. Meðan níu af hverjum tíu
grunnskólabörnum eru skírð, meðan mikill meirihluti foreldra
vill viðhalda kristnum hefðum og gildum, þá hlýtur skólinn að
sinna fræðsluskyldu sinni. Skólinn á ekki að sinna trúboði. En
hann má ekki láta sem trú skipti ekki máli. Hann á að stuðla að
þekkingu og menntun, og hamla gegn fordómum og fáfræði,
ekki síst um þá trú sem mótar menningu okkar og sið.“
Lokaorð biskups Íslands um þetta efni voru: „Ég er sannfærður um að besta framlag okkar til frelsis og mannréttinda,
virðingar og umburðarlyndis í heimi vaxandi fjölmenningar sé
að styrkja grundvöll eigin sjálfsmyndar menningar og siðar.
Óljós sjálfsmynd veldur öryggisleysi, og öryggisleysi og
fáfræði er frjósamasti jarðvegur fordóma“.
Líklega er kristin kirkja í fáum löndum heims jafn umburðarlynd og hófsöm í boðskap og á Íslandi. Svo hefur verið um
langt árabil. En stofnun sem hefur jafn mikilvægu hlutverki að
gegna og þjóðkirkjan hlýtur að snúast til varnar þegar að
tilverugrundvelli hennar er vegið. Biskup hefur stigið fram
með viturlegum og skynsamlegum orðum sem kirkjan hlýtur að
fylgja eftir. ■

Afvegaleiddur aðstoðarritstjóri
UMRÆÐAN

STÖÐ 2 OG BOBBY
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FRÉTTASTJÓRI STÖÐVAR 2

Eftir að hafa tekið
uppspuna Einars S.
Einarssonar, um gang mála
við komu Bobbys Fischers
til landsins, góðan og gildan
– þrátt fyrir að hann hafi
verið marghrakinn af öllum
sem til þekktu – heldur Jón
Kaldal því fram án rökstuðnings, að tiltekinn
fréttamaður Stöðvar 2 hafi
logið að áhorfendum.
Sem betur fer eru margir metnaðarfyllri og aðgangsharðari blaðamenn á Fréttablaðinu en Jón
Kaldal, aðstoðarritstjóri, virðist
vera. Annars væri illa fyrir því
komið. Ég er reyndar enn með ónot
yfir því að nokkur blaðamaður
yfirleitt geti skrifað leiðara á borð
við þann sem Jón birti í Fréttablaðinu á laugardaginn var. Eftir að
hafa tekið uppspuna Einars S. Einarssonar, um gang mála við komu
Bobbys Fischers til landsins, góðan
og gildan – þrátt fyrir að hann hafi
verið marghrakinn af öllum sem til
þekktu – heldur Jón Kaldal því
fram án rökstuðnings, að tiltekinn
fréttamaður Stöðvar 2 hafi logið að
áhorfendum. Nú veit ég með fullri
vissu að það gerði fréttamaðurinn
auðvitað ekki. Eftir stendur þessi
ómerkilega, óheiðarlega og staðlausa fullyrðing Jóns Kaldals, sem
sjálf þverbrýtur einmitt þá 1. grein
siðareglna Blaðamannafélagsins,
sem vitnað er til í leiðaranum.

Tvennt í viðbót: Jón Kaldal telur
það hafa verið mikinn ljóð á ráði
undirritaðs þetta kvöld, að „Hann
stígur inn í atburði .....í stað þess að
standa fyrir utan þá og flytja af
þeim fréttir“. Má það ekki? Mátti
t.d. Árni Snævarr ekki „stíga inn í“
og trufla einhverskonar móttökuathöfn fyrir kínverskan ráðamann
hér um árið og spyrja hann um
mannréttindamál í Kína? Jú, hann
bæði mátti og átti að gera það.
Fréttamenn bæði mega og eiga
nefnilega að „stíga inn í atburði“ ef
svo ber undir, þótt ég hafi reyndar
ekki gert það á flugvellinum eins
og Jón Kaldal heldur fram. Og til
allrar hamingju hafa blaðamenn
Fréttablaðsins margoft haft í sér
döngun til að „stíga inn í atburði“,
þótt aðstoðarritstjórinn hafi hana
ekki.
Og svo segist Jón Kaldal „...nánast orðlaus“ yfir þeim gjörningi
„...að nýta sér kostun Baugs (aðaleiganda þess fjölmiðlafyrirtækis
sem Páll starfar fyrir) á einkaþotu
undir Fischer, til að skapa sér forskot á frétt...“. Ég spyr enn: má það
ekki? Ef Fréttablaðinu hefði t.d.
boðist sæti fyrir ljósmyndara í
flugvélinni sem flutti Fischer til
landsins – og þannig fengið forskot
á önnur blöð – hefði þá Jón Kaldal
hafnað því?
Allir alvöru fréttamiðlar hefðu
auðvitað nýtt sér slíkan möguleika,
og t.d. spurðist ágætur fréttamaður Ríkissjónvarpsins fyrir um það
hvort hann gæti fengið sæti í vélinni. Eða á að skilja orð Jóns
Kaldals sem svo, að Stöð 2 mátti
ekki þiggja farið með vélinni af því
að það var einmitt Baugur sem
kostaði hana? Hefðum við mátt það
ef t.d. KB banki eða Landsbankinn
hefðu kostað hana? Þá verð ég að
upplýsa aðstoðarritstjórann um
það grundvallaratriði, að eignarhald Baugs á Stöð 2 hefur engin
áhrif á umgengni eða umfjöllun
fréttastofunnar um það fyrirtæki.
Það sem er í lagi gagnvart t.d.
Landsbankanum er í lagi gagnvart
Baugi – og öfugt. En úr því að Jón
Kaldal er svona beyglaður af þessu

FISCHER Á ÍSLANDI
Fischer með Sæmundi Pálssyni á blaðamannafundi daginn eftir komuna til Íslands.

eignarhaldi verður hann að upplýsa lesendur Fréttablaðsins um
hvaða áhrif það hefur á umgengni
og umfjöllun blaðsins um Baug. Er
hún meiri eða minni? Jákvæðari
eða neikvæðari?
Satt best að segja finnst mér að
Jón Kaldal ætti af umhyggju fyrir
sjálfsmynd sinni sem blaðamanns
að reyna að gleyma því sem fyrst
að hafa skrifað þennan leiðara. Svo
ætti Jón að sjá sóma sinn í því að
biðja fyrrnefndan fréttamann
afsökunar á að hafa vænt hann um
lygi. Ég reikna hins vegar ekki með
því að Jón Kaldal geri það – og hafi
hann þá skömm fyrir. ■

■ ATHUGASEMD
AÐSTOÐARRITSTJÓRA
Páll Magnússon verður að
eiga það við sjálfan sig ef
hann kýs að líkja þætti sínum
í komu Bobby Fischers við aðgangshörku Árna Snævarrs
með míkrófóninn við kínverska ráðamenn hér um árið.
Hitt er annað mál að yfirlýsing Einars S. Einarssonar um
uppákomuna á Reykjavíkurvelli var ekki tilefni pistils
míns. Ég sá útsendinguna með
eigin augum. Og það er sama
hversu oft Páll segir að keisarinn hafi verið í fötum; það
sáu það allir að hann var allsber. Leiðarinn stendur.
Jón Kaldal,
aðstoðarritstjóri Fréttablaðsins.

Ævintýraheimur H.C. Andersen

LESTU GREININA Á VISIR.IS
OG SEGÐU SKOÐUN ÞÍNA
Ævintýraleg leikhúsveisla!
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Sólarupprás
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Hádegi

Sólarlag
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20.11
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Heimild: Almanak Háskólans

ER ÞÍN FASTEIGN AUGLÝST HÉR?

MEST LESNA FASTEIGNABLAÐ LANDSINS

Góðan dag!
Í dag er þriðjudagur 29. mars,
88. dagur ársins 2005.

FASTEIGNASÖLUR
101 Reykjavík

24-25

Ás

12-13

Ásbyrgi

14

Bifröst

16

Draumahús

19-22

Eignakaup

30

Eignastýring

7

Fasteignamarkaðurinn 15
Fasteignamiðlun

17

Fasteignam. Grafarv. 18
Fasteignamiðlun Hf.
Hraunhamar

31

10-11

Húsalind

6

Húseign

14 og 18

Húsið

4

Húsin í bænum

17

Lyngvík

8

Miðborg

23

Neteign

9

Nethús

32

Nýtt fasteignasala
Remax

6

17, 27-29

X-Hús

7

Þingholt

5

SMÁAUGLÝSINGAR
byrja í dag á bls. 34

Flokkar & fjöldi
Bílar & farartæki
Keypt & selt
Þjónusta
Heilsa
Skólar & námskeið
Heimilið
Tómstundir & ferðir
Húsnæði
Atvinna
Tilkynningar

Húsið er í góðu standi jafnt að innan sem utan.

Húsið stendur við
sjávarsíðu Fossvogsins
Fasteignasalan Eignakaup er með til
sölu glæsilegt 225,7 fermetra hús á
tveim hæðum auk kjallara með tveim
íbúðum með sérinngangi á Sæbólsbraut 38 í Kópavogi.
Húsið stendur við sjávarsíðu Fossvogsins
með verönd allan hringinn og stórfenglegu
útsýni. Á neðri hæð er komið inn í flísalagða
forstofu. Á hægri hönd er rúmgóður, innfelldur fataskápur og tvö góð parketlögð
svefnherbergi. Loftið er panilklætt. Við
enda forstofu er fallegt baðherbergi sem er
flísalagt í hólf og gólf með hornbaðkari og
ljósleitri vaskinnréttingu. Úr forstofu er
gengið inn í flísalagða stofu með fallegu útsýni. Á vinstri hönd úr forstofu er gengið
inn í afar rúmgott eldhús með flísum á gólfi.
Eldhúsinnrétting er L-laga með granít borðplötu og Siemens keramikhelluborði. Góður
borðkrókur og fjórir gluggar í eldhúsi í
tvær áttir. Úr eldhúsi er innangengt í stofu.
Neðri hæðin er með fjórföldu gleri. Úr

forstofu er viðarstigi upp á efri hæð hússins. Á vinstri hönd er góð sjónvarpsstofa
með þakglugga og útgengi út á góðar vestursvalir. Veggir og loft eru panilklædd. Á
hægri hönd eru parketlögð og panilklædd
hjónaherbergi og barnaberbergi. Baðherbergi er á hæðinni með baðkari og sturtuaðstöðu. Flísar á gólfi og á vegg við baðkar.
Þrefalt gler er á efri hæðinni.
Úr forstofu er gengið niður um viðarstiga í kjallara með þvottaaðstöðu og sérgeymslu sem fylgir hæðinni. Íbúðirnar í
kjallara eru samtals um það bil 65 fermetrar og báðar með sérinngangi. Þær eru í
mjög góðu standi með góðum gólfefnum og
snyrtilegum innréttingum. Báðar í útleigu.
Húsið sjálft er timburhús með steyptum
kjallara og lítur vel út að utan sem innan.
Garðurinn er í góðri rækt og einstaklega
fallegur. Góð timburverönd með skjólveggjum er við suðurhlið hússins. Hellulagt
bílaplanið er hitað og fylgir bílskúrsréttur
húsinu.
Ásett verð er 45 milljónir.

4,15%

LIGGUR Í LOFTINU

í fasteignum
Tafl- og bridgehús reis á
Hólmavík um miðjan sjötta
áratug síðustu aldar og mun
það vera hið
eina hér á landi
sem byggt hefur
verið sérstaklega
utan um skáklistina. Gaman er að
rifja það upp nú
þegar Bobby
Fischer er að bætast í hóp Íslendinga, enda þótt taflhúsið
hafi verið byggt áður en farið
var að forma einvígi aldarinnar. Taflhúsið var byggt úr viðjum íbúðarhúss sem stóð Í
Vatnshorni í Þiðriksvalladal og
tekið formlega í notkun árið
1958. Það er nú minnisvarði
um skákáhuga Strandamanna
en þessi frétt er fengin af
www.strandir.is og myndin
einnig.
Bygging íþróttamannvirkja
er meðal þess sem á döfinni

er í Fjarðabyggð. Samkvæmt
vefnum www.fjardabyggd.is er
búið að taka tilboði í framkvæmdir við
sundlaugina í
Neskaupstað og
verið er að vinna
að samningum
um byggingu
sundlaugar á
Eskifirði. Einnig
eru uppi hugmyndir um byggingu fjölnota íþróttahúss á
Reyðarfirði.
Landsvirkjun hefur ákveðið
að taka tilboði Fosskrafts sf. í
hlaðhús Kárahnjúkavirkjunar,
þjónustubyggingar sem rísa
mun í Fljótsdal. Hlaðhúsið
verður reist við munna aðkomuganga að stöðvarhússhvelfingunni og mun hýsa
stjórnstöð, verkstæði og starfsmannaaðstöðu Kárahnjúkavirkjunar. Fréttin var á vefnum
www.karahnjukar.is.
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Íbúðalán

410 4000 | landsbanki.is

Kynntu þér kostina við íbúðalán
Landsbankans. Fáðu ráðgjöf hjá
sérfræðingum okkar og veldu
leiðina sem hentar þér best. Hafðu
samband í síma 410 4000 eða á
fasteignathjonusta@landsbanki.is

Banki allra landsmanna

[

]

Gólfmottur
Gólfmottur á að ryksuga reglulega, og bletti og óhreinindi á að þrífa um leið. Einu
sinni í mánuði er gott að hengja þær út og slá úr þeim rykið og einu sinni á ári á að
fara með þær í hreinsun.

El

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

• Hurðir til á lager • Smíðað eftir máli
• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

Pólýhúðun
Innbak
að Du
ftlakk
Pólýhúðum:
á alla
málma
Utanhússklæðning
álgluggar
bárujárn
stálvirki
handrið
gler
sólbekki
vatnsbretti
o.fl.
o.fl

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR

Skyggnin lengja sumarið hjá fólki í báða enda því þau mynda skýli á pallinum í vissum veðrum.

Skyggnin lengja sumarið í báða enda
Skyggni ofan við palla, svalir
og potta eru mjög að ryðja sér
til rúms hér á landi. Margir
hafa kynnst þeim erlendis þar
sem þau eru einkum sett upp
til varnar sól og regni. Hér
hjálpa þær líka við að halda í
ylinn sem leggur frá útiörnum, gasofnum og grillum.
„Svona gardínur lengja sumarið
hjá fólki í báða enda því þær halda
ylnum á veröndinni, sérstaklega
þar sem gasofn hjálpar upp á hitastigið,“ segir Birgir Benediktsson,
framkvæmdastjóri hjá Pílugluggatjöldum. Hann er meðal
þeirra sem selja þessa vöru hér á
landi og segir eftirspurnina sífellt
að aukast. Í sama streng tekur
Víðir Guðmundsson hjá Seglagerðinni Ægi sem er einnig meðal

söluaðila og hóf að framleiða
svona sólskyggni í fyrra. Víðir
tekur þó fram að þegar vindurinn
blási lárétt þýði ekkert að vera
með skyggnin uppi og þá sé fljótlegt að vinda þau inn, annaðhvort
með sveif eða rafmótor og fjarstýringu. Skyggnin eru líka kölluð
markísur á frekar vondu máli.
„Maður skilur þetta ekki eftir uppi
við hér á Íslandi, nema þegar best
er og blíðast. En til eru vindmælar
sem fólk getur sett upp og stillt á
vissan vindhraða og þá fer dúkurinn inn,“ upplýsir Víðir.
Dúkurinn í skyggnunum er til í
ýmsum litum og með mismunandi
mynstrum. Þau eru því ekki bara
notadrjúg heldur líka til prýði.
Efnið er níðsterkt og er meðal
annars notað í segl á skipum. Það
er varið með silíkonáferð og
hvorki myglar né fúnar þótt það sé
rakt og getur verið úti yfir vetur-

Þessir byggja til framtíðar...
...og við hjálpuðum þeim.
Vilt þú byggja til framtíðar?

Erum að taka upp nýja sendingu
Klassískur gítar

22.900

Hver vill ekki hafa fallega glugga
sem aldrei þarfnast viðhalds?
Hjá PGV ehf Hafnarfirði færðu hágæða viðhaldsfría
PVC-u glugga á sambærilegum verðum og glugga
sem þarfnast stöðugt viðhalds...

gun@frettabladid.is

Fáðu hjálp í
sjónvarpinu

Eigum á lager 350 RAL liti

Pólýhúðun ehf
S: 544 5700 * www.polyhudun.is
Smiðjuvegi 1 * 200 Kópavogur

inn í sérstöku hylki sem er utan
um það, að sögn Víðis.
Bæði hjá Pílugluggatjöldum og
Seglagerðinni Ægi er boðið upp á
fulla þjónustu við máltöku og uppsetningu skyggnanna. Hjá Seglagerðinni Ægi er afgreiðslufrestur
aðeins nokkrir dagar en í Pílugluggatjöldum er hann 4 til 6 vikur því að skyggnin eru framleidd á
Spáni.
Fullt samræmi þarf að vera í
breidd og lengd skyggnanna.
Verðið á skyggni í stærðinni
3x2,60 er um 100 þúsund krónur
hjá Seglagerðinni Ægi fyrir utan
uppsetningu og mótor. Birgir í
Pílutjöldum segir verð hafa lækkað um 10% frá því í fyrra, vegna
gengisbreytinga.
Þar
kostar
skyggni í stærðinni 6x3 um 130
þúsund. Mótor kostar í kringum
150 þúsund.

frá 10.900

Nóg er til af þáttum sem geta hjálpað til við breytingar á húsinu og
heimilinu.
Queer Eye for the Straight Guy er þáttur á
Skjá einum um fimm samkynhneigðar
tískulöggur sem taka að sér meðaljóna og
breyta þeim og húsakynnum þeirra í
glæsivillur.

Stillitæki

MAPEX trommusett
með stöndum og diskum
79.900
59.900

The Block á Stöð 2 er raunveruleikaþáttur
þar sem fjögur pör bretta upp ermarnar
og taka að sér að innrétta jafn margar
íbúðir. Pörin fá vissa upphæð af peningum til að innrétta og oft finna þau upp á
snilldarlegum og ódýrum lausnum fyrir
íbúðirnar.

Á Skjá einum er þáttur Völu Matt, Innlit/útlit, en flestir ættu að vera farnir að
kannast við þá. Vala sýnir áhorfendum fallegar og skemmtilegar íbúðir og kynnir
sniðugar lausnir fyrir heimilið.
Þriðji þátturinn á Skjá einum er Allt í drasli
þar sem Heiðar „snyrtir“ Jónsson og Margrét Sigfúsdóttir ryðjast inn á heimili fólks
og þrífa hjá þeim.
Svo ekki sé minnst á fasteignasjónvarpið
Þak yfir höfuðið á Skjá einum sem útskýrir
fasteignamarkaðinn, Eldsnöggt með Jóa
Fel á Stöð 2 sem útbýr matinn og Regnhlífarnar í New York í Sjónvarpinu þar sem
kynntar eru skemmtilegar bækur sem
hægt er að lesa eftir allt stússið.
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Skreytt og sérstakt steingólf
Það er engin launung á því að
hrá steingólf eru ekkert sérstaklega falleg. Í seinni tíð
hefur borið mikið á því að fólk
málar og lakkar steingólfin
sín í öllum regnbogans litum
og er þetta næstum því orðið
jafn algengt og teppin gömlu
voru. Fréttablaðið fór á stúfana og lét kenna sér að
grunna, mála og lakka steingólf.
„Þegar málað er á steingólf er best
að grunna gólfið fyrst með olíulakki. Það er ódýrasta aðferðin til að
grunna og líka mjög góð. Þá er lakkið þynnt 25 prósent með terpentínu
og farið ein umferð með því á gólfið. Síðan eru tvær umferðir málaðar
yfir gólfið með lakkmálningu til að
fá litinn á gólfið,“ segir Sverrir Einarsson, starfsmaður hjá Litaveri á
Grensásvegi 18.
Að sögn Sverris eru litir í lakkmálningu ansi takmarkaðir og ekki
eins margir og fást í „venjulegri“
málningu ef svo má segja. „Til að fá
aðra liti á gólfið er hægt að mála
fyrst með vatnsmálningu, útþynntri
með vatni, yfir gólfið og síðan tvær
til þrjár umferðir með glærri,
óþynntri lakkmálningu,“
segir Sverrir.
Fréttablaðið hvetur
fólk til að láta ímyndunaraflið taka öll völd þegar steingólf eru máluð
því það er svo margt hægt
að gera annað en að mála í hefðbundnum litum. „Við eigum flögur í
nokkrum litum, gráu, drapplituðu,
rauðu, grænu og fleiri litum sem
hægt er að skreyta gólfið með. Flögunum er dreift yfir gólfið þegar
búið er að mála og síðan lakkað yfir
með glæru lakki til að loka flögurnar inni,“ segir Sverrir en ætli sé

Baðherbergi í skærum litum. Takið eftir gólfinu sem hefur verið tekið í gegn með lakki og
veggfóðri.

ekki hægt að skella hverju sem er á
gólfið, eins og glimmeri eða fjöðrum, til að gera steingólfið sem flottast og sérstakast? „Það ætti alveg
að vera hægt – svo lengi sem er
lakkað yfir.“
Þegar litið er aftur um
fimm eða tíu ár þá var ekki
einu sinni rætt um það að
mála gólf. Það var bara
teppi, dúkar og parkett sem
réð ríkjum. Nú, með innreið
naumhyggjunnar, hefur hins vegar
máluðum gólfum fjölgað og Sverrir
og samstarfsmenn hans hjá Litaveri
finna svo sannarlega fyrir því.
„Þetta er heilmikið að aukast og það
eru mjög margir sem sýna þessu
áhuga og spyrja um þetta.“
lilja@frettabladid.is.

Einfaldar þvott á
gluggum háhýsa
Hægt er að þvo gluggana að
utan innan frá með sérstökum
segulplöttum.
Gluggaþvottur utandyra hefur ætíð
verið til vandræða á efri hæðum
húsa sem er sérstaklega leiðinlegt á
vorin þegar sólin fer að skína og í
ljós kemur allur skíturinn á rúðunum. Nú eru hins vegar komnir á
markað sérstakir segulplattar sem
leysa vandann, þannig að hægt er að
þvo gluggarúður að utanverðu, alls
staðar þar sem eru opnanleg fög.
Þetta eru tveir plattar með
svampi og gúmmísköfu og er annar
plattinn settur á rúðuna að utanverðu með því að teygja hendina í
gegnum opnanlegt fag og festa
hann á móti inniplattanum. Sterkir
seglar halda þeim hvorum á móti
öðrum á gluggarúðunni. Þegar innri
plattinn er færður til á rúðunni

Segulplattarnir henta vel á tvöfalt gler og
eru einfaldir í notkun.

fylgir útiplattinn á eftir. Segulplattarnir þvo því rúðurnar að utan og
innan samtímis.
Segulplattarnir henta vel á tvöfalt gler allt að 22 mm. Hægt er að
þrífa aðeins þykkari rúður, en fara
þarf varlega því segulkrafturinn
hefur minnkað. Segulplattarnir fást
í BYKO-Breiddinni.

Vorlegt efni af bestu gerð
Páskablað Sumarhússins og
garðsins er komið út, uppfullt af vorlegu efni svo
sem um veðurspár lóunnar og umhirðu aspa auk
viðtals við Vigdísi forseta.
Hið nýja tölublað tímaritsins
Sumarhúsið og garðurinn er um
eitthundrað síður að stærð.
Meðal efnis er einlægt viðtal
við frú Vigdísi Finnbogadóttur,

fyrrum forseta, þar sem hún segir
frá upplifun sinni varðandi skógrækt og landgræðslu. Heilsað
er upp á Unni í Kínaklúbbnum í
litla bústaðnum hennar sem er
að sjálfsögðu undir sterkum
kínverskum áhrifum. Heilsað
er upp á fólk í flestum landshlutum og í umfjöllun um alþýðlega veðurfræði í blaðinu
segir að ef lóan syngur „fú,fí“
viti það á votvirði en ef hún syngur „dirrin, dirrin“, sé von á
þurrviðri. Svo leggið við hlustirnar og treystið lóunni!

» B ET R I S J Ó N VA R P S DA G S K R Á
Á MÁN U DÖGU M

Hugmyndir að hlutum til
að skreyta steingólf með
Glimmer
Fjaðrir
Rósablöð
Úrklippur úr blöðum
Umbúðir af alls kyns vörum
Perlur
Skeljar
Fjölskyldumyndir
Uppáhaldstilvitnanir
Veggfóður

Guðmundur Andri | sími: 8 200 215
Davíð | sími: 846 2792 | www.holl.is

|
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þjónusta

4

29. mars 2005 ÞRIÐJ U DAGU R

Glæsilegar íbúðir
Glæsilegar 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbuðir í 4-6
hæða lyftuhúsi. Eftirsóttur staður í göngufæri við
Spöngina, sem er nýr verslunar og þjónustukjarni.
Fallegt útsýni og stutt í alla útiveru, golf, sund o.fl.
Íbúðirnar sem eru mjög aðgengilegar eru fyrir 50 ára
og eldri, hannaðar af Kristni Ragnarssyni arkitekt.
Íbúðunum er skilað fullbúnum án gólfefna nema á
baðherbergjum sem eru flísalögð á vegggjum og
gólfi ásamt hita í gólfi. Íbúðirnar eru frá 60fm upp í
106 fm frá 12,9 millj. - 22,8 millj. Húsinu er skilað

533 4300

fullfrágengnu að utan með steinaðri áferð, og álklæðning að hluta. Hluti svalaganga er klæddur
með hertu gleri. Lóð verður frágengin með grassvæðum, hellulögðum gangstéttum og malbikuðum bílastæðum, þar af hluti sérmerktra stæða í
bílageymslu. Öllum íbúðum á efri hæðum fylgja
mjög góðar svalir, en hellulögð verönd á jarðhæð.

Allar nánari upplýsingar og teikningar á
www.soleyjarimi.is og á skrifstofum söluaðila

564 6655
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Sími 590 9500
Borgartún 20, 105 Reykjavík
Ella Lilja Sigursteinsdóttir lögg. fasteignasali

Þorarinn Kópsson
Framkv.stjóri

Kjartan Kópsson
Sölumaður

Páll Valdimar
Kolka
Sölumaður

Skúli A.
Sigurðsson
Sölumaður

Anton Karlsson
Sölumaður

Ella Lilja
Sigursteinsdóttir
Lögg. fasteignasali

OPIÐ VIRKA DAGA 9.00-18.00, FÖSTUDAGA 9.00-17.00 SÍMAVAKT UM HELGAR
RAÐ- OG PARHÚS

Kaupendaþjónusta

ÁSGARÐUR - RAÐHÚS Raðhús 203 fm. með aukaíbúð í kjallara ásamt 23,4 fm. bílskúr. Húsið er á þremur hæðum. Þrjú svefnherbergi auk íbúðar í kjallara.
Útsýni yfir Fossvogsdal.
Verð: ..........32 millj.

ÁLAKVÍSL - 110 - REYKJAVIK Góð 4ra
herbergja 114,5 fm. íbúð ásamt bílageymslu. Sérinngangur. Stofa og með útgengi út á hellulagða verönd. Þrjú góð
svefnherbergi. Bílageymsla.
Verð:..........21,9 millj.

3JA HERB.
4RA TIL 7 HERB.

GALTALIND - 201 - KÓPAVOGUR 3 Herbergja íbúð á 2 hæð í fjölbýli. Parket og
flísar á gólfum, sér þvottahús.
Verð:..............20.millj

2JA HERB.
VÍÐIMELUR-107-REYKJAVIK Ósamþykkt,
mikið endurnýjuð tveggja herbergja risíbúð á Víðimel í Reykjavík. Nýlegt gler og
gluggar eru í allri íbúðinni, nýbyggðar svalir og nýlegt járn á þaki. Árið 1998 var skipt
um allt rafmagn, ofnakerfi, einangrun,
klæðningu í lofti og útveggjum.
Verð:..............10,4 millj.

VERÐMETUM EIGNIR
VEGNA LÁNTÖKU
LAUGARNESVEGUR 105 REYKJAVÍK 150
Fermetra fjögurra herbergja sérhæð á
annari hæð ásamt 28 fm bílskúr. Þrjú
rúmgóð svefnherbergi, stórt eldhús.
Ásett verð:..........26,5 millj.

HRINGBRAUT-VESTURBÆR Fjögurra herbergja íbúð á tveim hæðum í þessum vinsæla borgarhluta: Íbúðinni fylgja tvö bílastæði í lokaðri bílageymslu:
Verð:..........17,9 millj.

STÓRAGERÐI 108 REYKJAVIK Rúmgóð
83 fm, 3 herbergja íbúð í góðu fjölbýlishúsi á annari hæð.
Verð:..........15,5 millj

Við verðmetum eignir fyrir þá
sem að hafa hugsað sér að
endurfjármagna, sama hvaða
fjármálastofnun á í hlut. Hröð
og vönduð vinnubrögð.

Ertu að leita að íbúð á
ákveðnu svæði?
Þá bjóðum við hjá
Þingholt upp á frábæra
þjónustu, við einfaldlega leitum fyrir þig á
þeim stað sem að þú
vilt vera í þeim húsum
sem að þú vilt búa og
allt þér að kostnaðarlausu.
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16.00

Sveinbjörg B. Sveinbjörnsdóttir,

Guðbjörg G. Sveinbjörnsdóttir

Löggiltur fasteignasali og hdl.

Sölufulltrúi

GSM 867 2928

GSM 899 5949

tú 15 Álft

Hamraborg 20A • 200 Kópavogur • www.husalind.is
Sími 554 4000 • Fax 554 4018 • husalind@husalind.is

KLEPPSVEGUR -2JA HERB.

Mjög björt og mikið standsett 71 fm 2ja herbergja íbúð í kjallara í litlu fjölbýlishúsi efst á
Kleppsvegi. Sér geymsla /þvottahús með hillum
við hliðina á íbúðinni. Sameiginleg hjólageymsla. Íbúðin snýr öll út að garði. Stutt í alla
þjónustu. Ásett verð kr. 13,5 millj.

HJALLASEL- ENDARAÐHÚS

238 fm endaraðhús ásamt bílskúr. 7 svefnherbergi, stofa, sólstofa, pallur í suður og vestur,
stór borðstofa og rúmgott eldhús. Ásett verð kr.
35,7 millj.

MIÐTÚN-GÓÐ STAÐSETNING

Hæð og ris samtals um 130 fm sem skilað
verður fullkláruðu með nánast öllu endurnýjuðu,
m.a. innréttingum, gólfefni, milliveggir, rafmagn,
eldhús, bað, öll tæki í eldhúsi og baði, þak
yfirfarið og nýjir kvistir, nýtt skolp og fl. Góður
staður í grónu hverfi. Ásett verð 26,9 millj.

KRISTNIBRAUT – ÚTSÝNISÍBÚÐ

MJÓAHLÍÐ – 3JA HERB.

Stórglæsileg 3ja herbergja útsýnisíbúð á 3ju
hæð (efstu) í eftirsóttri byggingu í Grafarholtinu.
Fallegt parket á gólfum, þvottahús innan íbúðar,
góðar svalir úr stofu með stórbrotnu útsýni, góð
lofthæð. Baðherbergi með baðkari og sturtu.
Ákveðin sala. Tilboð óskast í eignina.

Falleg þriggja herbergja 63,2 fm íbúð í kjallara á
eftirsóttum stað í Hlíðunum. Skipt hefur verið
um alla glugga í íbúðinni og steypuviðgerðir
sem gera þarf á húsinu í sumar eru á kostnað
seljanda. Íbúðin er ekki mikið niðurgrafi. Ásett
verð kr. 13,4 millj.

TJARNARGATA – NÝTT

KRISTNIBRAUT – TVENNAR SVALIR

BÓLSTAÐARH. – SÉRH. M. BÍLSKÚR

Glæsileg fasteign á eftirsóttum stað í Hlíðunum.
Eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, stofu,
baðherbergi, eldhús, hol, geymslu, þvottahús
og bílskúr. Baðherbergið er uppgert. Bílskúrinn
innréttaður sem stúdíóíbúð með góðum leigutekjum. Suðursvalir út af stofu. Ný múrklæðning
á öll húsinu. Heildar fermetrarfjöldi 149,4 fm.
Ásett verð kr. 33,4 millj.

Falleg 4ra herb. 110 fm íbúð á góðum stað í Grafarholtinu. Ibúðin er í mjög góðu ástandi og nýtt
eikarparket og náttúrusteinn á gólfum. Eignin
skiptist í 3 rúmgóð svefnherb. með góðum eikarskápum, björt stofa með útgengi út á austur svalir með mjög fallegu útsýni, forstofa, eldhús með
fallegri eikarinnréttingu og góðum eldunartækjum, baðherbergi og þvottahús með góðri vinnuaðstöðu. Tvennar svalir. Ásett verð kr. 23,5 millj.

Einstök eign á einum eftirsóttasta stað Reykjavíkur. Um er að ræða 320 fm eign, þar af eru 90
fm í útleigu. Fallegar náttúruflísar eá gólfi í holi
en fallegar harðviða gólffjalir á gólfi í eldhúsi,
stofu og herbergjum. Arinn er í húsinu. Opið
rými með fallegu útsýni yfir Tjörnina. Fallegur
stigi niður á neðri hæð þar sem er baðherbergi
,svefnherbergi og geymslurými þar sem er léttur veggur sem liggur að útleiguíbúðinni. Mögulegt er að opna aftur á milli. Einnig er þvottahús
á hæðinni. Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Þórðarsveigur – 113 Grafarholt
Kríuhólar – 111 Reykjavík
Falleg 3ja herb. íbúð á 7.hæð í vel við höldnu
fjölbýlishúsi við Kríuhóla. Nýtt parket, nýjar
hurðir og skápar . Húsið er álklætt að utan og
sameign öll eins og best verður á kosið.
Verð 14,4 millj.

4ra herb. 111,0 fm íbúð 1.hæð ásamt 10,4 fm sér
geymslu í kjallara alls 121,4 fm og stæði í lokaðri
bílageymslu. Eignin afhendist fullbúin að utan
og innan. Verð 23,5 millj.

Þórðarsveigur – 113 Grafarholt
Réttarsel
– 109 Reykjavík

3ja herbergja 88,2 fm íbúð á 1.hæð ásamt 15,4
fm geymslu alls 105,0 fm. og stæði í bílageymslu. Íbúðin skilast fullbúin að innan með
gólfefnum. Verð 21,2 millj.

Espigerði – 108 Reykjavík

Reyrengi – 112 Reykjavík

Skipholt – 105 Rvík

Rúmgóð 5 herb. 118,2 fm íbúð á 5. hæð í góðu
lyftuhúsi. Frábært útsýni, tvennar svalir. Stutt í
alla þjónustu.

Um er að ræða 169,1 fm raðhús ásmt
30,6 fm bílskúrs og 85 fm óskráðs
rýmis. Eldhús er nýtt, glæsilegt með
góðum tækjum flísar á gólfi og
rúmgóður borðkrókur. Nýtt glæsilegt
baðherbergi með kari og sturtu.
Þetta er fallegt og vandað endaraðhús með fallegum garði og hita í plani.

Mávahlíð
– 105 Reykjavík
Falleg 122,9 fm efri hæð í
fjórbýlishúsi. Fallegur arin í holi.
Eldhús með fallegri innréttingu.
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf.
Úr borðstofu er útgengt á litlar suður
svalir. Verð 26,7 millj.

Falleg og rúmgóð 3ja herb, 82,2 fm íbúð á 2.hæð
í góðu fjölbýli með sérinngangi af svölum. Húsið
var allt tekið í gegn að utan sumarið 2003 og lítur mjög velút. Öll íbúðin er mikið endurnýjuð,
laus strax. Verð 16,9 millj.

Höfum fengið í sölu þrjú góð verslunarhúsa bil í
nýju húsi við Skipholt. Bilunum verður skilað
rúmmlega fokheldu að innan tilbúnu að utan.
Stærð 70 til 100 fm, verð 13 til 15 milj.

Aðeins tvær íbúðir eftir –
www.nytt.is/nybyggingar/thordarsveigur
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TÓMASARHAGI
REYKJAVÍK.
Stórglæsileg efri sérhæð auk bílskúrs í tvíbýlishúsi í Vesturbænum býðst í skiptum
fyrir einbýlishús með tvöföldum bílskúr á

ÁLFTAMÝRI -REYKJAVÍK.

GRENIBYGGÐ
MOSFELLSBÆR.
Glæsilegt 164 fm. raðhús auk bílskúrs á
tveimur hæðum auk riss og bílskúrs. Húsið
sem er allt hið vandaðasta að utan sem
innan er með fjórum rúmgóðum svefnherbergjum. Stór og mikil timburverönd með
skjólveggjum. Verð kr. 32.000.000,

Góð 3ja herbergja 75 fm. íbúð á 3. hæð.
Eignin skiptist í tvö svefnherbergi, stofu,
eldhús og baðherbergi. Húsið nýlega viðgert að utan og málað. Verð kr.
Verð kr. 15.500.000.

AUSTURBERG
REYKJAVÍK

NORÐURNES
SUMARBÚSTAÐUR
BARMAHLÍÐ
REYKJAVÍK
Falleg 93,0 fm. 3ja herbergja kjallaraíbúð
með sérinngangi. Íbúðin hefur verið endurnýjuð töluvert, til að mynda drenlögn, raf-

Um er að ræða mjög fallegan sumarbústað
í Kjósinni, sem er 38,0 fm. að stærð auk
svefnlofts. Bústaðurinn er álklætt timburhús á steyptum grunni, panelklæddur að
innan með parketi á gólfum. Falleg ræktuð
lóðarspilda með veröndum og heitum
potti. Verð kr. 7.800.000.

góðum stað á höfuðborgarsvæðinu.

VANTAR
• Leitum að 1500-2000 fm. skrifstofu og
iðnaðarhúsnæði miðsvæðis fyrir hugbúnaðarfyrirtæki.
• Sérbýli í miðbæ Reykjavíkur.

magn, gluggar og gler sem og gólfefni. Eld-

• 3ja herbergja íbúð í 101 / 105 / 107.

húsið hefur verið fallega endurnýjað með

• Í Kambaseli 3-4 herbergja.

flísum á gólfi, stofa parketlögð, hol og baðherbergi flísalagt og dúkar á báðum svefnherbergjum. Verð kr. 15.900.000.

NAUSTABRYGGJA
REYKJAVÍK
Glæsileg 3ja herbergja 106 fm. íbúð á 1. hæð
auk stæðis í bílageymslu þessum frábæra
stað. Íbúðin er með toppinnréttingum og gólfefnum, verönd með heitum potti. Eign fyrir
vandláta. Verð kr. 24.900.000,-

Góð 93,5 fm. 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð
auk sérbyggðs bílskúrs. Eignin skiptist í
korklagt eldhús með góðri innréttingu,
flísalagt baðherbergi með baðkari, parketlagða stofu og tvö parketlögð svefnherbergi sem áður voru þrjú, opnað hefur verið á milli tveggja. Barnavænt umhverfi.
Verð kr. 17.500.000,-.

Einbýlishús 90 fm. að stærð auk 28 fm.
geymsluskúrs, byggt úr timbri árið 1923.
Húsið skiptist í eldhús, baðherbergi, stofu
og fimm svefnherbergi. Vel staðsett hús
með ágætis möguleika.
Verð kr. 10.000.000,-.

Jón Magnússon
Hrl. lögg. fasteigna
og skipasali

TT

Mjög glæsileg ný 3ja herbergja íbúð í 8
íbúða húsi, þar sem sérinngangur er í allar
íbúðir. Húsið er tvær hæðir, og er staðsett á
frábærum stað, þar sem stutt verður í leikskóla og skóla. Íbúðunum verður skilað
fullbúnum án gólfefna. Teikningar og
skilalýsing er á skrifstofu.

NÝ

Kópavogi

Hilmar Viktorsson,
viðskiptafr.

Erum með á söluskrá okkar sumarbústaði
til flutnings sem byggðir verða samkvæmt
samkomulagi kaupenda og byggingaraðila.
Teikningar af bústöðunum eru mjög fallegar og er val um nokkrar stærðir. Verðið er
afar hagstætt. Byggingaraðili getur haft
milligöngu með flutning og eins að koma
bústaðinum fyrir á lóðarspildum kaupenda

Bergur Þorkelsson,
Sölufulltrúi
gsm: 860 9906

Valdimar R.
Tryggvason
Sölufulltrúi
gsm: 897 9929

Fannahvarf - Kópavogi Aðeins ein íbúð eftir.

Rað- og parhús

Haukalind-

SUMARBÚSTAÐIR
TIL FLUTNINGS

TUNGATA
EYRARBAKKA

-

Glæsilegt raðhús með bílskúr.
Nýtt á sölu. Afar fallegt raðhús með rúmgóðum bílskúr. Húsið er mjög vandað að
innan sem utan, 153 fm á tveimur hæðum
með fallegu útsýni ásamt góðum 32 fm
endabílskúr með millilofti. Mikið rými á efri
hæð, - upptekin loft. Fjögur svefnherbergi,
stór stofa/ borðstofa og sjónvarpshol. Stórt
baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með
baðkeri á neðri hæð og fallegt baðherbergi
með sturtu á efri hæð. Parket á öllum gólfum nema flísar á baðherbergjum og forstofu. Glæsilegur sólpallur með skjólgirðingum og beðum. Verð 38.9 millj

Nýbyggingar
Engjavellir - Hafnarfirði
4ra og 5 herbergja íbúðir í sex íbúða húsi á
þrem hæðum. Tvær íbúðir á hæð og sérinngangur í allar íbúðir. Stærð 133 til 150 fm.
Húsið verður klætt að utan. Íbúðunum verður skilað fullbúnum án gólfefna með glæsilegum innréttingum og tækjum. Fjórar mismunandi viðartegundir verða í boði. Skilalýsingar og teikningar á skrifstofu hjá
Xhús Skeifunni 19.

4ra til 7 herb.
Meistaravellir-Laus fljótlega.
Endaíbúð í góðu húsi á þessum frábæra
stað í Vesturbænum. Björt og falleg
stofa með parketi, stórar suður svalir,
útsýni. Nýlegt parket á holi, herbergisgangi og stofu. Húsið er nýlega viðgert
og málað, gaflar eru klæddir. Frábær
staðsetning í Vesturbænum.

Krummahóla 4ra herb.
með bískúr. 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum 7. og 8. hæð með miklu útsýnir yfir borgina. Íbúðin er í dag skipt í
tvær íbúðir með inngangi á sitt hvoru hæðinni. Auðvelt er að breita aftur í 4ra herb.
með hringstiga milli hæði, opið fyrir hringstiga er þegar til staðar. Verð. 16,5 millj.

3ja herb.
Engihjalli.

Nýtt í sölu. Vel skipulög
rétt tæplega 80 m≤ íbúð á fyrstu hæð. Tvö
góð svefnherbergi með skápum. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, tengi fyrir
þvottavél á baði. Einnig er sameiginlegt
þvottahús fyrir hæðina. Verð 14,9 millj.

VEGNA MIKILLAR
SÖLU VANTAR ALLAR
TEGUNDIR EIGNA Á
SÖLUSKRÁ OKKAR

Valdimar
Jóhannesson
Sölufulltrúi
gsm: 897 2514

Guðbjörg
Einarsdóttir,
Ritari

EIGN VIKUNNAR

Fannahvarf-Kópavogi
Mjög glæsileg ný 3ja herbergja íbúð með
sérinngangi á 2.hæð í litlu 2.hæða klæddu fjölbýlishúsi. Allar innréttingar- skápar og hurðir eru úr eikarspón. Flísar og
parket á gólfum. Svalir til suðurs með útsýni. Fullfrágengin ný íbúð með sérinngangi sem laus er við kaupsamning. Verð 20,5 millj.

Einholt - Allt nýtt.

Nýtt á sölu.
Vorum að fá góða 3ja herbergja íbúð á 2.
hæð. Búið er að endurnýja allt að innan.
Nátturusteinn á forstofu og baði, parket á
gólfum. Ný ljós eldhúsinnrétting. Þvottahús
innan íbúðar.

Álfatún
Mjög góð 3ja herbergja íbúð með auka herbergi á jarðhæð neðst
við Fossvogin. Opið bílskýli undir húsinun. Tvennar svalir til suðurs og norðurs. Skóli, leikskóli, veslun íþróttaheimili og fl. í allra
næsta nágrenni. Verð 18,4

2ja herb.

T

T
NÝ

Gyðufell- Laus
Þórðarsveigur- 3ja herb. bílskýli. Nýtt á sölu. Flott 86,2 fm
íbúð á jarðhæð með sérinngangi og
garði. Íbúðin er björt með birkiparketi og
innréttingum. Þvottahús innan íbúðar.
Verð 18,9 millj.

Þrastarás - Hafnarf.

Glæsileg
85,6 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi
og sólpalli með skjólveggjum. Fallegar og
vandaðar innréttingar og gólfefni. Baðherbergi með extrabreiðu baðkari og hlöðnum
sturtulefa. Verð. 18,5 millj.

Vorum að fá í einkasölu bjarta og góða 69 fm
2ja herbergja íbúð á 1.hæð (jarðhæð). Húsið
er klætt að utan. Sér fallegur garður með beðum og trjám. Eigin er laus við kaupsamning.

Naustabryggja.

Sumarbústaðir
Sumarhús til flutnings.

Nýtt á sölu.

Mjög glæsileg 2ja herbergja íbúð á 2. hæð.
Opið fallegt eldhús, stálofn og háfur, keramik helluborð. Vandaðar innréttingar frá Brúnás í eldhúsi og fataskápum. Stórt svefnherbergi. Náttúrusteinn og kókosteppi á gólfum. Þvottahús innan íbúðar. Sérhönnuð lýsing frá Lúmex. Vönduð eign þar sem ekkert
hefur verið til sparað. Verð 18,5 millj.

Vorum að fá ca 18 fm
sumarhús tilbúið til
flutnings. Húsið er fullkárað að utan enn einangrað að innan, gólf
komið í. Hentar vel sem
veiðihús- gestahús eða bráðabyrgðahús meðan sumarhúsið er í byggingu. Hægt er að fá
húsið fullklárað. Verð aðeins 1,2 millj.

Góðar sumarbústaðalóðir í
Grímsnesi. - Eignalóðir.
Höfum fengið fleiri eignarlóðir fyrir sumarbústaði til sölu í skipulagðri byggð í Grímsnesi á
sanngjörnu verði. Landið er skjólgott og
kjarrivaxið norðan þjóðvegarins rétt austan
við Kerið og vestan Seyðishóla. Vegir og
kalda vatnið innifalið. Rafmagn við lóðamörk.
Tilbúið til afhendingar strax. Teikningar á
skrifstofu. Hér þarf ekki að greiða leigu!

Skeifan 19 • 108 Reykjavík • Sími 533 1060 • Fax 533 1069 • www.xhus.is • xhus@xhus.is
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OPIÐ

mánudaga-fimmtudaga frá kl. 9-18, föstudaga frá kl. 9-16.
Svo er GSM-inn alltaf opinn.

F A ST E I G N A S A L A

Sigrún Gissurardóttir,
lögg. fasteignasali

Síðumúla 33 - Sími 588 9490 - www.lyngvik.is - lyngvik@lyngvik.is
ÁLAGRANDI - 2JA HERBERGJA
Vorum að fá í sölu 71 fm 2ja herbergja
íbúð á 2.hæð með suður svölum. Viðgerð og málun á húsi stendur yfir á
kostnað seljanda. Möguleiki á stuttum
afhendingartíma. V 15,2 m.

KLEIFARSEL PARHÚS MEÐ SÉRST. BÍLSKÚR
Mjög gott 152,2 fm parhús á tveimur
hæðum og 27,4 fm sérstæður bílskúr. Á
neðri hæðinni er gestasnyrting, tvær stofur og gegnið útí garð frá báðum stofum.
Eldhús með fallegri innrétingu og borðkrók. Á efri hæðinni eru 3. góð barnaherbergi og stórt hjónaherbergi með skáp og
stórum suðvestur svölum. Baðherbergi með baðkari, sturtuklefa og glugga. Bílskúrinn er sérstæður með millilofti. (2471)

GARÐABÆR - EINB. M/AUKA ÍBÚÐ
Mjög gott einbýlishús með samþ.aukaíbúð í kjallara, og stórum bílskúr við
Hraunhóla. Húsið skiptist í efri sérhæð
sem er 132 fm ásamt 45 fm bílskúr. Íbúðin er mikið endurnýjuð, parket á gólfum,
beyki-hvít eldhús innrétting og góðar suðvestur svalir. Á neðrihæð er samþ. 70 fm
2ja herbergja íbúð með sér innangi. Verð kr 41.5 M . (1680)

BERGSTAÐASTRÆTI - HÚS TIL UPPGERÐAR
Um er að ræða íbúða hús á besta stað í
Þingholtunum, húsið er 65 fm að grunnfleti. Húsinu fylgja samþykktar teikningar,
þar sem gert er ráð fyrir tveimur studio
íbúðum á jarðhæð og fjögra herbergja
íbúð á efrihæð. Teikningar á Lyngvík.
V.18,0 m.

HRAUNBÆR - GÓÐ ÍBÚÐ
Mjög góða 95 fm 3ja herbergja íbúð á
2.hæð að Hraunbæ. Endurnýjað eldhús
og gólfefni. V. 16,3 m.

BARÐASTAÐIR - PENTHOUSE ÍBÚÐ
Mjög glæsileg 162 fm 4ra herbergja íbúð
á tveimur hæðum að Barðastöðum.
Vönduð gólfefni og innréttingar, Tvennar
svalir og mjög gott útsýni. V. 31,8 m.

KÁRSNESBRAUT - M. AUKAHERB. OG BÍLSKÚR
3ja herbergja 112,5 fm íbúð á 1. hæð með
bílskúr og aukaherbergi sem hefur aðgengi að snyrtingu í vel staðsettu húsi.
Verð. kr. 17,9 m.

GVENDARGEISLI MEÐ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU
OG SÉRINNGANG
Mjög góð 127,5 fm 4ra herbergja íbúð á
annari hæð. Íbúðin er hin vandaðasta
glæsilegar innréttingar, baðherbergi flísalagt og gólf í þvottahúsi flísalagt. Í öllum
herbergjum er skápar nema í hjónaherbergi er fataherbergi. Frá stofu er gegnið út
á suður svalir. Þetta er vönduð eign með miklu útsýni.

Steinar S. Jónsson,
sími 898 5254

Daníel Björnsson,
sími 897 2593

Þorsteinn Austri
sími 820 3466

JÓNSGEISLI
EINBÝLISHÚS Á TVEIMUR HÆÐUM
MEÐ INNBYGGÐUM BÍLSKÚR.
Vorum að fá í einkasölu fallegt og vel skipulagt
237,7 fm einbýlishús með innbyggðum 38 fm bílskúr. Í húsinu eru fjögur stór og góð
svefnherbergi. Góðar norðvestur svalir með útsýni. Afhending 20. júní n.k. V. 49,5 m.

BORGARHOLTSBRAUT
EFRI SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÚR Í
VESTURBÆ KÓPAVOGS.
Vorum að fá í sölu 92,2fm efri sérhæð ásamt
35fm bílskúr. Hæðin er með þremur svefnherbergjum og suður svölum. Verð 22,4m.

SKIPHOLT
GLÆSILEG ÍBÚÐ Á TVEIMUR HÆÐUM
M/ STÓRUM SVÖLUM OG ÞAKGARÐI.
Um er að ræða 131,2 fm 3ja herbergja íbúð á tveimur hæðum ásamt
sér 12,7 fm geymslu, samtals birt séreign 143,9 fm. Tvennar svalir. Íbúðin
er tilbúin til afhendingar við kaupsamning. V.32,5 m.

ÞÓRÐARSVEIGUR
NÝ GLÆSILEG 3ja HERBEGJA ÍBÚÐ MEÐ
STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU TIL
AFHENDINGAR Í MAÍ N.K.
Til sölu 3ja herbergja enda íbúð 105
fm. á 1.hæð. sem skilast fullbúin með
gólfefnum og stæði í bílageymslu.
Verð. 21,2 m. Íbúðin er sýnd í samráði
við sölumenn á Lyngvík.

HÓLABERG
ENDA RAÐHÚS MEÐ BÍLSKÚR.
Vorum að fá í sölu 128 fm enda raðhús
á tveimur hæðum með fjórum svefnherbergjum og 20 fm sjálfstæðum bílskúr. V.26,8 m

ÞÓRÐARSVEIGUR
NÝ GLÆSILEG 4ra HERBEGJA ÍBÚÐ
MEÐ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU TIL AFHENDINGAR Í APRÍL N.K.
Til sölu 4ra herbergja enda íbúð 121 fm. á
1.hæð með sér afnotarétti í garði. Íbúðin
skilast fullbúin með gólfefnum og stæði í
bílageymslu. Verð. 23,5 m. Íbúðin er sýnd í
samráði við sölumenn á Lyngvík.

KLEPPSVEGUR- STUDÍÓ

2JA HERB.

VERSLUNARHÚSNÆÐI

MÖÐRUFELL - MIKIÐ ENDURNÝJUÐ.
Falleg mikið endurnýjuð 3ja herb. 78 fm
íbúð á 3ju hæð með frábæru útsýni yfir Elliðaárdalinn. Stutt í alla þjónustu. Laus
fljótlega. Verð 13,2 m

GLÆSILEGT HÚSNÆÐI FYRIR
VERSLUN,
SKRIFSTOFUR
EÐA ANNAN REKSTUR Um er að

KLEPPSVEGUR - LYFTUHÚS
Vorum að fá í sölu 36 fm studio íbúð á
7.hæð með útsýni. V. 9,0 m.

NJÁLSGATA

Um er að ræða 40 fm 2ja
herebrgja íbúð í kjallara. V. 7,5 m.

ræða 3 verslunarpláss 78-100 fm Áhvílandi
10.0 - 12.0 m með 6,3 % vöxtum til 25 ára.
Eignir eru til afhendingar í apríl 2005
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Fasteignasala á Netinu

neteign.is

Sími: 595 9090

Lægsta söluþóknun á Íslandi!
Allar gerðir eigna vantar vegna
mikillar sölu! Þú hringir og við
komum og skoðum samdægurs!
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auk vsk. samtals 124.375 kr.

OKKAR STARFSEMI SNÝST UM …
• Fasta söluþóknun, 124.375 kr m/vsk óháð verðmæti eignar

• Persónuleg og framúrskarandi þjónusta.

• Ekkert gagnaöflunargjald,enginn auglýsingakostnaður!

• Öll fjárvarsla er í höndum verðbréfafyrirtækis.

• Við stundum fagleg og traust vinnubrögð

• Seljandi sýnir eignina, annað sjáum við um.

• Við heitum því að vera ávallt ódýrastir!

• Lögmenn með langa reynslu sjá um skjalagerð og ráðgjöf.

• Allar eignir eru í einkasölu.

Arahólar - 12,6 millj

Ránargata - 13,5 millj.

NÝTT

Tunguvegur - 24,7 millj

Lundabrekka - 17,5 millj

NÝTT

NÝTT

NÝTT

Mjög góð 2. herbergja, 63 fm íbúð á 1. hæð í lyftuhúsi í Breiðholtinu. Húsið er klætt viðhaldslítilli
klæðningu og er í mjög góðu ástandi. Frábært útsýni er úr íbúðinni.

Kósý 2. herbergja, 58 fm sérhæð í þríbýlishúsi í
Vesturbænum. Sérinngangur er inn í íbúðina sem
er á 1. hæð. Þessi íbúð hefur mikinn sjarma yfir
sér. Gólfefni eru lakkaðar gólffjalir.

Fallegt og mikið endurnýjað, 112 fm, 5 herbergja
raðhús í hinu vinsæla 108 hverfi í Reykjavík. Húsið er endaraðhús á 2 hæðum + kjallari. Verönd og
lítill garður fylgja húsinu. Þetta er mjög áhugavert
sérbýli á vinsælum stað í Reykjavík.

Góð 4. herbergja, 92,7 fm íbúð á 3. og efstu
hæð á vinsælum stað í Kópavoginum. Íbúðin er
með sérinngangi af svölum. Sumarið 2003 var
skipt um þak, rennur, gler þar sem þurfti og
húsið var málað að utan.

Álftamýri - 16,9 millj

Lækjarsmári - 20,7 millj

Efstasund - 10,5 millj

Efstakot

NÝTT

NÝTT

S E LT

NÝTT
Nýlega endurnýjuð 3. herbergja, 75,3 fm íbúð
miðsvæðis í Reykjavík. Nýlega hefur verið lagt
parket á gólf og náttúruflísar á baðgólf. Stutt er í
Kringluna og íþróttasvæði Fram svo eitthvað sé
nefnt. Áhugaverð eign á topp stað í Reykjavík.

Falleg 3. herbergja, 87,6 fm íbúð á 3. og efstu hæð
í litlu fjölbýli á frábærum stað í Kópavogsdalnum.
Íbúðin er með sérinngang og henni fylgir 12 fm
stæði í bílskýli. Gólfefni eru parket og flísar og
gaseldavél er m.a. í eldhúsinu. Stutt í alla þjónustu
og útivistarsvæði í Kópavogsdalnum.

Falleg og nýstandsett, 2. herbergja, 62 fm íbúð
í kjallara í einu af vinsælli hverfum Reykjavíkur.
Nýbúið er að setja nýtt parket og flísar á íbúðina, skipta um hurðir, gler og gluggapósta.
Íbúðin er ósamþykkt.

Suðurvangur

Grandavegur

Austurberg - 14 millj.

Hrafnhólar - 14,1 millj.

S E LT

S E LT

S E LT

S E LT

neteign.is • Jóhann Baldursson, héraðsdómslögmaður og löggiltur fasteignasali • Sími: 595 9090 • Holtasmára 1 • 201 Kópavogi.
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Álftröð - Kóp. - sérhæð

Hverfisgata - Hf. - einb.
Nýkomin í einkasölu þessi eigulega eign.
Eignin er skráð 166 fm. kjallari hæð og ris. Þrjú
rúmgóð svefnherbergi. Eign í mjög góðu
standi. Skemmtilegur garðskáli og timbur pallar í baklóð. Eign sem vert er að skoða. Verð 28
millj. 103777.

Nýkomin í einkasölu á þessum góða stað
mjög snyrtileg 93,4 fermetra efri hæð í tvíbýli
ásamt bílskúr samtals um 128 fm. Eignin skiptist í forstofu, gang, eldhús, stofu, borðstofu,
sjónvarpshol, baðherbergi, tvö herbergi,
snyrtingu og sérstæðan bílskúr. Útsýni,
ákveðin sala. Verð 18,9 millj. 100173

Birkiholt - Álftanesi - 2ja he

Stekkjarhvammur - raðh. - Hf.
Nýkomið í einkasölu glæsilegt raðhús á þremur hæðum samtals 187 fm. þar af bílskúr 26,3
fm. Nýlegt eldhús og gólfefni. Góð staðsetning. Verð 33,5 millj. 48596

Spóaás - Hf.- einbýli

Nýkomin í einkasölu falleg 76,2 fermetra íbúð
með sér inngang á annarri hæð vel staðsett
við Birkiholt í Bessastaðahreppi. Eignin skiptist í forstofu, gang, hjónaherbergi, baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu, borðstofu og
geymslu. Góðar svalir og gott útsýni.Fallegar
innréttingar og gólfefni eru flísar. Verð 14,9
millj. Myndir af eigninni á mbl.is. 96215

Hörgsholt - Hf

Nýkomin í einka-

sölu björt og skemmtileg 112 fm íbúð á efstu
hæð í fjölbýli, sérþvottaherbergi, suður svalir,
frábært útsýni. Laus strax. Verð 18,3 millj.
109006

Burknavellir - Hf. - 4ra m. bí

Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli á einni
hæð með innbyggðum tvöföldum bílskúr samtals ca 270 fm. Húsið er ekki alveg fullbúið. Frábær staðsetning og útsýni m.a. yfir Ástjörnina.
Jaðarlóð. Verð 41,5 millj. 70512

Gauksás - Hf. - glæsilegt einb.
Nýkomið í einkasölu glæsilegt tvílyft einbýli með
innbyggðum bílskúr samtals 310 fm. Húsið afhendist fullbúið að utan, nær tilbúið undir tréverk eða lengra komið. Gert er ráð fyrir lítilli
auka íbúð með sérinngangi. Hugsanlegar leigutekjur ca 55-60 þúsund pr. mán. Teikningar á
skrifstofu. Frábær staðsetning og útsýni. Verðtilboð. 108931

Nýkomin í einkasölu mjög falleg ný 102 fermetra íbúð með sér inngang á þriðju hæð í
góðu klæddu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu vel staðsett á Völlum í Hafnarfirði.
Eignin skiptist í forstofu, hol, baðherbergi, tvö
góð barnaherbergi, hjónaherbergi, stofu, eldhús, þvottahús og geymslu. Innréttingar eru
allar úr eik og gólfefni eru parket og flísar.
Verð 20,5 millj. 105375

Arnarhraun - Hf. - 3ja herb.
Vorum að fá í sölu á þessu vinsæla svæði í
Hafnarfirði tvær íbúðir stærðir 104,1 og 113,5
fm. 3ja herb. Þær eru báðar á jarðhæð, gott
aðgengi. Mjög góð staðsetning. Mikil lofthæð.
Íbúðirnar skilast fullbúnar með gólfefnum.
Verð 16,1 og 17,5 millj. 107882

Strandgata - Hf.

Nýkomin í

einkasölu glæsileg ný standsett risíbúð á þessum frábæra stað í hjarta bæjarins, eldhús, baðherbergi, og öll gólfefni hafa verið endurnýjuð,
allt fyrsta flokks. Verð 15,3 millj. 96855

Hliðsnes - Álftanesi náttúruperla
Höfum fengið til sölumeðferðar þessa glæsilegu húseign. Eignin sem er 280 fm með innbyggðum bílskúr stendur á 1 hektara eignarlandi á sjávarlóð við Skógtjörn. Einstök staðsetning og náttúrufegurð. Tilvalið fyrir hestamenn og aðra náttúruunnendur. Hús í topp
standi að utan sem að innan. Verð og allar upplýsingar veita sölumenn Hraunhamars. 55488

Hringbraut - Hf. 4ra m/bílgeym
Nýkomin í einkasölu 105,6 fm. 4ra herbergja
íbúð á fyrstu hæð með sér inngang og stæði í
bílageymslu í suðurbæ Hafnarfjarðar. Eignin
skiptist í forstofu. hol, tvö barnaherbergi, baðherbergi, hjónaherbergi, þvottahús og
geymslu. Á efri hæð er eldhús borðstofa og
stofa. Stæði í bílageymslu. Laus strax. Verð
19,9 millj. 50471

Daggarvellir - Hf. - 4ra herb.
Nýkomin í einkasölu 106,3 fermetra íbúð á
fjórðu hæð í lyftuhúsi með sér inngang ásamt
stæði í bílageymslu vel staðsett í Vallahverfi í
Hafnarfirði. Eignin skiptist í: Sér inngangur ,
forstofa með skáp, hol, eldhús með fallegri
innréttingu og góðum borðkrók, tvö góð
barnaherbergi með skápum, hjónaherbergi
með skápum, stór og björt stofa með útgang
út á suður svalir. Baðherbergi flísalagt með
baðkari og fallegri innréttingu. Góð geymsla.
Íbúðin er í dag tilbúin án gólfefna og til afhendingar strax. Innréttingar eru allar úr eik.
Verð 21,5. millj. 512941

Kríuás Hf. m. bílskúr
Nýkomin í einkasölu sérlega glæsileg 95 fm.
íbúð á annarri hæð í vönduðu lyftuhúsi auk 35
fm. bílskúrs. Sér inngangur. Glæsilegar innréttingar og vönduð gólfefni. Allt fyrsta flokks.
Frábær staðsetning og útsýni. Verð 23,9 millj.
95005

Kleppsvegur - Rvík - 4-5 herb.
Nýkomin í einkasölu mjög góð 118,7 fermetra
4-5 herbergja íbúð á fyrstu hæð í góðu fjölbýli
. Eignin skiptist í forstofu, hol, sjónvarpshol,
stofu, eldhús, baðherbergi, borðstofu (hægt
að nota sem herbergi) hjónaherbergi og
barnaherbergi. Geymsla í kjallara ásamt sameiginlegri þvottaaðstöðu. Hjóla og vagnageymsla. Verð 17,1 millj. 108423

Hvammabraut - Hf. Vorum að
fá í sölu þessa skemmtilegu íbúð í hvamma-

Gnoðarvogur - Rvík. - 3ja herb
Sérlega skemmtileg íbúð á þessum vinsæla
stað í Vogunum. Íbúðin er 74,4 fm með
geymslu. Íbúðin er á fjórðu hæð eða þeirri
efstu. Skipting eignar: hol, baðherbergi, 2
svefnherbergi, stofa, svalir, eldhús með borðkrók. Í sameign er þvottahús. Þetta er eign
sem vert er að skoða. Verð 15,3 millj. 109423

hverfinu í Hafnarfirði. Íbúðin er 101,1 fm og er á
fyrstu hæð. Skipting eignar: 2 svefnherbergi,
stofa, hol, Eldhús með borðkrók, baðherbergi,
Geymsla, sameignleg hjólageymsla og sameignlegt þvottahús. Þetta er mjög góð eign sem
vert er að skoða. Verð 18,7 milljónir

Borgarholtsbraut - Kópavogur/m
Nýkomin í einkasölu sérlega skemmtileg efri
sérhæð 92 fm auk bílskúrs 35 fm. þrjú svefnherbergi, þvottaherbergi í íbúð, stórar suður
svalir, allt sér. Verð 22,4 millj. 10945

Burknavellir - Hf með býlskýli
Nýkomin í einkasölu sérlega glæsileg fullbúin
85 fm íbúð á annari hæð í glæsilegu lyftuhúsi.
Vandaðar innréttingar, allt fyrsta flokks, útsýni, sérmerkt bílastæði í bílskýli. Frábær
staðsettning í jaðri byggðar. Verð 18,9 millj.

Vallarbraut - Hf

Nýkomin í einka-

sölu sérlega falleg 63 fm íbúð á þriðju hæð
(efstu) í glæsilegu nýlegu fjölbýli , vandaðar
innréttingar, flísalagt bað, topp eign. Verð 13,5
millj. 107297

Kórsalir - Kóp.- 4ra herb.
Ný komin í einkasölu glæsileg 133 fermetra
íbúð á fyrstu hæð með sér afnotagarði ásamt
stæð í bílageymslu á frábærum útsýnisstað í
salahverfi í Kópavogi. Eignin skiptist í forstofu,
hol, eldhús, stóra stofu, borðstofu, baðherbergi , þrjú herbergi , þvottahús og geymslu.
Innréttingar eru allar hinnar glæsilegustu og
gólfefni eru parket og flísar. Verð 26,6 millj.
98229

Daggarvellir 6A- Hf. -fjölbýli
3 íbúðir eftir • Nýkomnar glæsilegar nýjar
íbúðir • Um er að ræða 3 og 4ra herb. íbúðir
með sérinngangi, 88 fm til 110 fm. • Verð á 3ja
herb frá 19,8 -20,3 millj. • Verð á 4ra herb frá
17,8 - 20,7 millj. • Íbúðirnar afhendast í júni
2005 fullbúnar án gólfefna. • Vandaðar innréttingar og tæki. S-svalir og útsýni. • Góð staðsetning í barnvænu hverfi. • Teikningar á
Mbl.is • Traustir verktakar • Allar nánari uppl.
veita sölumenn Hraunhamars.

Magnús Emilsson löggiltur fasteignasali

Norðurbraut - Hf.

Nýkomin í

sölu 62,7 fermetra íbúð á fyrstu hæð í fjögurra
íbúða húsi í Vesturbæ Hafnarfjarðar. Eignin
skiptist í forstofu, eldhús, stofu, herbergi, gang,
baðherbergi og geymslur. Verð 9,2 millj. 107507
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Hellubraut - Hf. - Einbýli

DREKAVELLIR 24 A OG B

Nýkomið í einkasölu mjög gott einbýli á tveimur hæðum ásamt innbyggðum bílskúr samtals
um 180 fermetrar, vel staðsett á einum fallegasta útsýnisstað í miðbæ Hafnarfjarðar. Eignin
skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús,
búr, geymsluloft, gang, 3 herbergi, hjónaherbergi og baðherbergi. Á neðri hæð er inngangur, þvottahús, baðherbergi, geymsla og bílskúr. Stórar suður og vestur svalir. Einstök staðsetning.
Upplýsingar um eignina eru inni á mbl.is og hjá sölumönnum Hraunhamars.

Glæsilegt 12 íbúða fjölbýlishús

Stakkhamrar - Rvík. - einb.
Í einkasölu hjá Hraunhamri fasteignasölu
glæsilegt einbýli á einni hæð ásamt tvöföldum
bílskúr samtals um 205 fermetrar vel staðsett
á frábærum stað í Hamrahverfi í Grafarvogi.
Eignin skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, sjónvarpshol, stofu , borðstofu, eldhús, þvottahús,
gang, þrjú góð barnaherbergi, hjónaherbergi ,
baðherbergi , góðan bílskúr og geymsluloft. Húsið er innréttað á mjög smekklegan hátt með fellegum innréttngum og vönduðum gólfefnum. Glæsilegur garður með sólpalli, heitum potti og fallegum gróðri. Útsýni. Eign í algjörum sérflokki. Upplýsingar á Hraunhamri.is og mbl.is og hjá sölumönnum.

Hraunhamar kynnir nýjar glæsilegar íbúðir á Völlunum í Hafnarfirði
• Þriggja til fimm herbergja íbúðir frá 92,5 fm -132,8 fm
• Verð frá 17,9 millj. - 23,9 millj.
• Hús klætt að utan
• Vandaður frágangur
• Íbúðunum verður skilað fullbúnum að utan sem innan án gólfefna í október 2005

www.hraunhamar.is/drekavellir

Langafit - 3ja
Ný komin í einkasölu góð 77,5 fermetra 3ja
herbergja íbúð ásamt 28 fermetra bílskúr .
Eignin skiptist í forstofu, gang, eldhús, stofu
, borðstofu, tvö herbergi, baðherbergi og
geymslu. Parket og flísar. Góður sérstæður
bílskúr. Verð 14.9 millj.

Hrísmóar - 2ja Garðabæ
Skútuvogur - Atvh til
leigu/sölu Nýkomið í einkasölu glæsiStapahraun-Hf.til leigu/sölu
Reykjavíkurvegur - Hf Nýkomin í einkasölu 48,3 fermeta íbúð á annarri
hæð í vel staðsettu fjölbýli. Eignin skiptist í forstofu, baðherbergi stofu, eldhús, herbergi og
geymslu. Gólfefni eru flísar. Stutt í alla þjónustu.
Verð 9,7 millj. 108070

Nýkomið í einkasölu sérlega gott atvinnuhúsnæði 400 fm. m/mikilli lofthæð og háum innkeyrsludyrum. Að auki er gott bjart milliloft ca.
100 fm. (skrifstofa ofl.) Sérhæð, góð staðsetning. Verð 38 millj. 68494

Fornubúðir/við fiskmarkaðinn Nýkomið í einkasölu sérlega gott

legt atvinnuhúsnæði, skrifstofu/verslunarhúsnæði samtals ca. 1000 fm á þessum vinsæla
stað. Eignin er fullinnréttuð á vandaðan máta.
Eign í sérflokki. Möguleiki að selja eignina í
þremur einingum. Verðtilboð. 107659

Lyngás - Gbæ.

Nýkomið í einkasölu gott 186,5 fm atvinnuhúsnæði með tvennum innkeyrsludyrum. góð staðsetning. Verð
13,9 millj. 109245

vandað nýlegt atvinnuhúsnæði 240 fm auk efri
hæðar ca 140 fm. innkeyrsludyr, góð lofthæð,
frábær staðsetning við fiskmarkaðinn og smábátahöfninna. Verð 26,8 millj. 107084

Nýbýlavegur - Kóp.
Suðurhraun - Gbæ Nýkomið nýNönnustígur - Hf.

Vorum að fá
þessa skemmtilegu eign í sölu við Nönnustíg í
Hf. íbúðin er 42,1 fm. Skipting eignar: Svefnherbergi, stofa, eldhús, baðherbergi og sameiginlegt þvottahús. Þetta er fín eign sem vert er að
skoða. Verð 7,9 millj. 109419

Nýkomið
í einkasölu gott atvinnuhúsnæði verslun/skrifstofur ef vill 188,5 fm. Innkeyrsludyr. Góð staðsetning. Laust strax. Verð 17,6 millj. 109261

legt atvinnuhúsnæði á þessum vinsæla stað, um
er að ræða 527 fm þar af steypt milliloft 150 fm, góð
lofthæð og innkeyrsludyr. Verð 35 millj. 101582

Móhella 4A - hf. bílskúrar

Bæjarhraun - Hf. til leigu
Nýkomið sérlega gott ca 800 fm atvinnuhúsnæði, sem skiptist þannig, 550 fm lagerpláss
með innkeyrsludyrum og ca 250 fm verslunar/skrifstofupláss. Laust strax. Frábær staðsetning og gott auglýsingagildi. 107370

Nýtt hjá Hraunhamri fasteignasölu. Bílskúrar
eða geymslubil 26,3 fermetrar sem eru að rýsa
við Móhellu í Hafnarfirði. Bílskúrarnir eru
byggðir að mestu úr einingum frá Límtré og afhendast fullbúnir með frágenginni lóð þeir
fyrstu í apríl 2005. Nánari upplýsingar á Hraunhamar.is eða hjá sölumönnum. Verð 2,3 millj.

Nýkomið í einkasölu gott einbýli á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr samtals um 220
fermetrar vel staðsett við Aragerði Vogum
Vatnsleysuströnd. Eignin skiptist í forstofu, hol,
eldhús, búr, stofu, borðstofu, 3 herbergi og baðherbergi. Á neðri hæð er inngangur hol,
geymsla, tvö stór herbergi, sjónvarpshol,
þvottahús og snyrting. Ný eldhúsinnrétting og
allt nýtt á baði. Gólfefni eru að mestu parket og
flísar. Gróinn garður. Verð 24,5 millj. 43350

Staðarberg 2-4 Hf. Glæsilegt
nýtt 210 fm húsnæði innréttað undir tannlæknstofu
ofl. Góð staðsetning. Í húsnæðinu er m.a. starfrækt
tannlæknastofa í fullum rekstri sem er tilbúin að
gera 10 ára leigusamning við kaupanda. 107509.

Móaflöt - einb. - Gbæ.
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt einlyft
einbýli með innbyggðum tvöföldum bílskúr,
hús 136,5 fm bílskúr 50,4 fm samtals 186,9
fm. Tvöfaldur bílskúr með sjálfvirkum opnara. Mjög fallegur garður, frábær staðsetning. Góð eign. Verð 38 millj. 108488

Hrísmóar - 3ja Garðabæ
Ný komin í einkasölu mjög góð 3ja herbergja íbúð með sér inngang 85,8 fermetra
á annari hæð góðu fjölbýli vel staðsett í
hjarta Garðabæjar. Eignin skiptist í forstofu,
gang, baðherbergi, eldhús, stofu, borðstofu, eldhús, tvö herbergi og geymslu. Fallegar innréttingar og gólfefni eru parket og
flísar. Stórar suður svalir. Stutt í alla þjónustu.

Sumarhús Svínadal (Hrísabrekka)
Bæjarhraun Hf. - Til leigu

Aragerði - einbýli

Um er að ræða 2ja herbergja með sér inngang 69 fermetra íbúð á annari hæð með
sér inngang í góðu fjölbýli vel staðsett í
hjarta Garðabæjar. Góður sérinngangur
með fatahengi. Flísalagt baðherbergi með
baðkari sem í er sturta. Gott herbergi með
skápum. Góð geymsla og þvottahús. Eldhús
með sprautulakkaðri innréttingu , eyju og
háf yfir og borðkrók. Stór og góð stofa og
borðstofa með útgangi út á stórar suður svalir. Gólfefni eru að mestu flísar. Stutt í alla þjónustu.

TIL LEIGU. Nýlegt og gott 191 fm. verslunar og
skrifstofuhúsnæði á jarðhæð á besta stað í
Hafnarfirði við Bæjarhraun beint á móti Húsasmiðjunni og KFC. Húsnæðið skiptist í 155 fm
framhús og 36 fm vörumóttöku, lagerrými með
góðum innkeyrsludyrum bakatil. Áberandi staðsetning, góð aðkoma, næg bílastæði. LAUST
STRAX. Uppl.: Björgvin í síma 894-3755. 109365

Engjavellir 3 - 6 býli - Hf.

Nýkomið fallegt fullbúið 62 fm sumarhús á
þessum vinsæla stað í Eyraskógi, örstutt frá
höfuðborgarsvæðinu. Ýmis skipti koma til
greina. Verð 7,5 millj. 108340

Sumarhús Lækjarháls 2
Bústaðurinn er 50 fm með góðu svefnlofti. Það
er 25 fm og með góðri lofthæð (2,75 m ca þar
sem er hæst). Þakhalli er hátt í 40˚ Húsið er
staðsett í landi Litlubrekku í kjarrivöxnu landi,
stutt frá Langá. Næsta þéttbýli er Borgarnes í
ca 5 km. fjarlægð. Verð 6,2 millj. 108582

Sumarhús Lóubraut 5 Flúðum
Bústaðurinn er 77 fm að stærð sem skiptist
þannig: Aðalrými 54 fm sem er með 2 rúmgóðum svefnherbergjum, baði, samliggjandi stofu
og elhúsi, manngengt 20 fm svefnloft og 3 fm
geymsla. Inntak fyrir heitt og kalt vatn verður
í geymslu og einnig verður komið fyrir rotþró.
Bústaðurinn stendur á 6 steyptum veggjum á
púða. Hann er tilbúinn til innréttinga og gólfefna, en hægt er að skila honum lengra komnum.
Hann stendur á leigulóð með 50 ára samning, leigan er ca 30,000,- á ári. Verð 10 millj. 109036

Mávabraut - 4ra Reykjanesbæ Vorun að fá í sölu skemmtileg 4ra
herbergja íbúð á annri hæð (fjórar íbúðir í stighúsi) eignin skiptist þannig, 3 svefnherbergi,
stofa, eldhús,lítil geymsla innaf eldhúsi, baðherbergi, geymsla í kjallara. Verð 9,5 millj. 108998

Nýkomið í sölu glæsilegt sexbýli á góðum stað á Völlunum í Hafnarfirði íbúðirnar afhendast tilbúnar að utan sem
að innan en án gólfefna, lóð verður frágengin. Vandaðar
innréttingar frá HTH tæki frá AEG. Hús klætt að utan með
ál og harðviðarklæðningu. Afhending feb/mars 2006.
Traustir verktakar.

Sumarhús Þrastarskógi
Um er að ræða nýlegt vandað fullbúið sumarhús, byggt á staðnum fyrir ca 10 árum síðan,
hús 50 fm auk 8 fm gestahús. Rúmgóð verönd
í kringum bústaðinn Parket á gólfum. 2 góð
herbergi. Stofa, eldhús, forstofa, baðherbergi
ofl. Sérlega góð staðsetning í Þrastarskógi
(Öndverðarnesi II). Kjarrivaxið eignarland tæpur 1 hektari. Hitaveita. Frábær staðsetning ca 40
mínútur frá Reykjavík. Hægt er að fá upplýsingar um hátíðirnar hjá Erlu í síma 868-8420.
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www.as.is
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HLÍÐARVEGUR - KÓPAVOGUR

Sjá einnig myndir í gluggum á Fjarðargötu

Töluvert
endurnýjuð 3ja herb. íbúð. SÉR-INNGANGUR. Flísar og parket á gólfum. Rólegt umhverfi. Góð ræktuð lóð. GOTT ÚTSÝNI. verð
12,9 millj. 3340

Eigendur fasteigna athugið: Lífleg sala - skoðum og verðmetum samdægurs

JÓNSVÖR - VOGAR - VATNSLEYSUSTRÖND Gott fiskverkunarhús í Vogum í

ELDRI BORGARAR

SELJAVEGUR - REYKJAVÍK
HÓLABRAUT - FALLEG EIGN
ELDRI BORGARAR - AKRANES

Fallegt
ENDARAÐHÚS við Höfða á Akranesi, húsið
er 76,4 fm og bílskúrinn 28 fm, samtals
104,4 fm. Parket á gólfum, laus fljótlega eftir kaupsaming. Væntanlegir kaupendur
verða að verða vera orðnir a.m.k. 60 ára
samkv. þinglýstum skilmálum. Verð 14,0
millj. 3295

STEKKJARHVAMMUR - FALLEGT Vandað
og fallegt 219,6 fm RAÐHÚS á tveimur hæðum, ásamt góðu plássi í risi, svo og 23,4 fm
BÍLSKÚR. Möguleg 6 svefnherbergi. Parket
og flísar. Verð 34,8 millj 3422

Góð 82 fm
4ra herb. íbúð á 3. hæð í litlu fjölbýli. Húsið
er almennt í góðu ástandi að utan og sameign er góð. Íbúðin að innan er töluvert endurnýjuð og vel með farin. Sjón er sögu ríkari.
Verð 14,7 millj. 3318

Góð 41,5 fm
3ja herbergja RISÍBÚÐ í 8 íbúða húsi. Íbúðin er stærri að gólffleti, einungis eru mældir
fermetrar þar sem lofthæð fer yfir 1,80. Góð
íbúð sem nýtist vel. Verð 10,2 millj. 2958

3JA HERB.
4RA TIL 7 HERB.

SUÐURBRAUT - EIN FALLEG MEÐ VERÖND Kósý 49 fm íbúð á jarðhæð á góðum
stað. Útg. úr stofu á afgirta einkalóð. Nýtingin er sérstaklega góð á fm og er þetta
góð íbúð sem vert er að skoða. LAUS VIÐ
KAUPSAMING. Verð

EINBÝLI

10,9 millj. 3576

HELLISGATA - NEÐRI SÉRHÆÐ
HRINGBRAUT - LAUS STRAX MIKIÐ END-

SELVOGSGATA - MIÐBÆR Gott einbýli á
tveimur hæðum, 117,7 fm. Þjú svefnherbergi. Sólstofa með flísum, verönd. Örstutt í
miðbæinn. Verð 24,5 millj. 3580

URNÝJUÐ 101 fm 4ja herb. íbúð á MIÐHÆÐ
í þríbýli. Þrjú svefnherb. Góðar innréttingar
og gólfefni. Sjónvarps og símatengi er í
hverju herbergi. SUÐURSVALIR. Björt og
falleg eign sem vert er að skoða. Væntanlegt nýtt brunamat. Verð 21,9 millj. 2850

76 fm 3ja
herb. íbúð í miðbæ/vesturbæ. Tvö rúmgóð
herbegi. Sér pallur á lóð, gott skjól, hraunlóð. Verð 14,3 millj. 3546

BREIÐVANGUR - ÍBÚÐ Á FYRSTU HÆÐ
Fallegt og talsvert
endurnýjað 159,5 fm einbýli ásamt 30 fm
bílskúr, alls 189,5 fm. Fjögur svefnherbergi.
Nýlegar rennur og dren. Verð 28,9 millj.
2722

stað. Hús gott að utan, laus fljótlega. Flísar
og dúkur á gólfum. Verð 9.9 millj. 3541

KLAPPARHOLT - FRÁBÆRT ÚTSÝNI
STÓRGLÆSILEGT 219,7 fm EINBÝLI á
tveimur hæðum á frábærum ÚTSÝNISSTAÐ. Útsýni til austurs yfir Hafnarfjarðarhöfn, yfir Álftanes til fjalla og allan hringinn
yfir Flóann til Snæfellsjökuls. Marmari og
gegnheilt parket á gólfum. Möguleg 5
svefnherbergi. SÉRSTÆÐ STAÐSETNING.
Verð 41,0 millj. 3084

RAÐ- OG PARHÚS

NÖNNUSTÍGUR - GÓÐUR STAÐUR

ÁLFHOLT - FALLEG 3JA HERB. ÍBÚÐ Góð
falleg eign í góðu litlu fjölbýli (6 íbúðir). Sameign er góð svo og hús að utan. Verðlaunagarður, verönd. Útsýni gengið innaf fyrstu
hæð. Stærð 89 fm, verð 16.5 millj. 3534

HOLTSGATA - MIKIÐ ENDURNÝJUÐ 81 fm

margt fleira í húsinu, sjón er sögu ríkari.
Verð 36,5 millj. 2392

Falleg
98,4 fm 4ra herbergja ENDAÍBÚÐ á 2. hæð í
góðu fjölbýli, ásamt stæði í opinni bílageymslu. SÉRINNGANGUR af svölum.Falleg eign á góðum stað. Verð 18,2 millj. 3323

Ódýrt
hesthús Húsið er hannað fyrir 12 hesta, ca.
8-10 tonna heyhlaða á annarri hæð hægt að
keyra beint inn með heyjið. Kaffistofa og
geymsla. Stórt gerði. Verð 2,6 millj. 2242

84 fm sumarhús á Vatnsleysuströnd. Viðarfjalir á gólfum. 3000 fm eingnarlóð. Verð 7,0
millj. 3465

aukahlutir. Verð frá kr. 630 þús. - 1,2 millj.
Uppl. gefur Jörundur í síma 893-8700 2416

SVÍNAVATN - GRÍMSNESI Um er að ræða
7.582 fm eignarlóð, ásamt 100 fm grunni
undir sumarhús og 20 fm nýlegu hjólhýsi
sem er á staðnum með nýju 20 fm fortjaldi.
Kalt vatn og rafmagn er komið að lóðarmörkum. Góður útsýnisstaður. Verð 4,0
millj. 3106

DALSHRAUN 1553 fm atvinnuhúsnæði á
góðum stað í Hafnarfirði. Vinnslusalurinn er
ca. 1270 fm, og lofthæð frá 3 m til 7 m. Húsið er klætt að utan með steni. Verð 120,0
millj. 3511
SKÚLASKEIÐ - HÆÐ Í TVÍBÝLI/FJÓRBÝLI

LAUFRIMI - GÓÐ STAÐSETNING

ATVINNUHÚSNÆÐI

íbúð með sér inngangi á góðum í miðbæ
Hafnarfjarðar. Nýleg gólfefni, innréttingar,
raf- og ofnalagnir. Gott ástand á húsinu að
utan, nýlegt járn á þaki, helluögn og verönd.
Falleg eign sem hægt er að mæla með. Verð
15,9 millj. 3057

STUÐLABERG - SÉRLEGA VANDAÐ PARHÚS Fallegt og vandað parhús á góðum
stað í Setberginu, með bílskúr samtas 175,9
fm, húsið er við jaðar byggðar á rólegum
stað. Að auki er riS sem er ekki inni í fm tölu.
Gróin stór garður með pöllum og heitum
potti. Gluggar eru sérlega skemmtilegir svo

KAPLAHRAUN - FRÁBÆRT VERÐ Gott
351 fm bil, ásamt 20 fm millilofti. Eignin
skiptist niður í góðan sal, skrifstofu, wc og
kaffistofu. Verð 22,0 millj. 1182

BJÁLKAHÚS - NÝTT Bjálkahús, auðvelt í
samsetningu, hús sem bjóða upp á marga
möguleika geta nýst jafnt sem sumarhús
og/eða heilsárshús. Aukahlutir: Verönd 18,6
fm, milliveggir og sérstök einangrun eru
Góð 75
fm 2ja herbergja íbúð á neðri hæð í góðu
fimmbýli með SÉRINNGANGI. Parket og
flísar á gólfum. Hús í góðu ástandi, klætt að
utan. Verð 12,5 millj. 2205

ENGJAVELLIR - NÝTT - 6 ÍBÚÐA HÚS

múrklæðningu. Íbúðirnar verða afhentar
fullbúnar án gólfefna, nema baðherbergi og
þvottahús verða flísalögð. AFHENDING
FEBRÚAR - MARS 2006 4ra og 5 herb.
íbúðir frá 132,6 fm - 150,0 fm. Verð frá kr.
24,5 - 27,0 millj. Byggingaraðili er Eiríkur og
Einar Valur ehf. 3493

VEITINGASTAÐUR - VOGUM 60,8 fm veitingastaður í Vogum í Vatnsleysuströnd. Salur fyrir 24 manns, bar, pizzastaður. Flísar og
parket á gólfum. Verð 6,5 millj. 3440

SUMARHÚS - VATNSLEYSUSTRÖND

LÆKJARFIT - SÉRINNGANGUR

GLÆSILEGT nánast viðhaldfrítt 6 íbúða fjölbýli á Völlunum í Hafnarfirði. Húsið er klætt
að utan með liggjandi stálklæðningu, og að
hluta með palesander viðarklæðningu og

NÝLEGT 101 fm (75.6 fm, 25 fm milliloft), atvinnuhúsnæði á góðum stað nálægt höfninni í Hafnarfirði. Góð lofthæð, góð innkeyrsluhurð. Laust við kaupsaming. NÝLEGT 101 fm (75.6 fm, 25 fm milliloft), atvinnuhúsnæði á góðum stað nálægt höfninni í Hafnarfirði. Góð lofthæð, góð innkeyrsluhurð. Laust við kaupsaming. Verð
9,9 millj. 3359

SUMARHÚS

Töluvert
endurnýjuð eign á góðum stað í
Norðurbænum. Góð gólfefni og nýlegar
innréttingar í eldhúsi og þvottahúsi.
Rúmgóð og björt 90 fm íbúð á þriðju hæð.
Gott útsýni. Verð 14.9 millj. 3310

Góð 42,1 fm 2ja herbergja ósamþykkt búð í
kjallara þríbýlis. SÉRINNGANGUR. Endurnýjað gler, rafmagn, legaliðatafla. Verð 7,9
millj. 3423

Falleg
og opin 118 fm 4ra herbergja íbúð á 3ju
hæð. Rúmgóð herbergi. Frábært útsýni.,
suður svalir. Verð 18,5 millj. 3484

LÓNSBRAUT - GOTT HÚS - GOTT BIL

HESTHÚS
REYKJAVÍKURVEGUR - VIÐ NÓATÚNSVERSLUN 46 fm einst.lingsíbúð á góðum

113.5 fm íbúð á fyrstu hæð í góðri blokk.
Parket á gólfum. Stutt í barnaskóla og verslun. Góð eign. Verð 18 millj. 3483

BÆJARHOLT - FALLEGT ÚTSÝNI

Vantsleysuhrepp. Húsið er í góðu ástandi
bæði að utan og innan. Gólfflötur er 427.6
fm og efri hæð 63.6 fm, samtals 491.2 fm.
Lofthæð í húsinu er ca. 7 m, ein innkeyrsluhurð. Húsið er allt einangrað, snyrtilegt og
lítur vel út bæði að innan og utan. Verð 30,0
millj. 3460

HESTHÚS - HAFNARFJÖRÐUR

LAUFVANGUR - FALLEG EIGN

HOLTSGATA - EINBÝLI

MIÐHRAUN - NÝLEGT ENDABIL Nýlegt og
gott 424 fm ENDABIL á einni og hálfri hæð.
Neðri hæð er 287,7 fm með tveimur góðum
innkeyrsludyrum, hita í gólfi. Efri hæðin er
136,7 fm, samþykkt góður salur, 3 skrifstofur, geymsla, kaffistofa m/innréttingu, tölvuherbergi, baðherbergi. Tölvulagnir í öllum
herbergjum. Lóð frágengin með hita,
geymslu pláss bakatil fyrir 3 stk 20 - 40 feta
gáma. Verð 44,5 millj. 3454

Góð 60.7 fm íbúð í tví/fjórbýli ásamt 16.7 fm
og 7.2 fm geymslum í kjallara, samtals fm
84,6. Hægt er að gera 3ja svefnherb. í kjallara. Flísar á gólfum. Hús að utan almennt í
góðu ástandi. Verð 15,9 millj. 3501

RAUÐHELLA - TVÖ GÓÐ BIL Nýkomið á
sölu tvö góð bil, gert er ráð fyrir millilofti,
gluggar á efri hæð til staðar. Góðar innkeyrsluhurðir, góð lofthæð í húsinu, frá ca.
4.4 m í 6.5 m. Verð á bili sem er 109 fm er
9.5 millj. og bil sem er 133 fm er 11.5 millj.
Laust við kaupsaming. Góðar eignar. 3522

RJÚPNABORGIR - BORGARBYGGÐ Fallegur sumarbústaður (A-bústaður) með sérlega fallegu útsýni í grónu landi, í landi Eskiholts II, Borgarbyggð. Húsið er nýlega tekið
í gegn að utan og nýr pallur. Til afhendingar
strax. Verð 4,2 millj. 3448

LAUFVANGUR - FALLEG EIGN
KIRKJUVEGUR - MIÐBÆRGott

116,3 fm
PARHÚS á tveimur hæðum á sérlega rólegum og góðum stað í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR. Rafmagn yfirfarið. Húsið klætt
að utan. Verð 19,9 millj. 3503

SUÐURVANGUR - GOTT ÚTSÝNI

Falleg
114,4 fm íbúð á 3. hæð. Þrjú svefnherbergi.
Þvottahús inn af eldhúsi. Gott útsýni. Verð
16,5 millj. 3363

SKELJATANGI - MOSFELLSBÆ Frábær
3ja herb. íbúð á annari hæð í permaformhúsi, Stærð 84 fm. sér inngangur. Góð gólfefni, nýlegar flísar og parket á gólfi. Töluverðar endurnýjar innréttingar. Gott leiksvæði fyrir börn. Verð 17.5 millj. 3282

Töluvert endurnýjuð eign á góðum stað í
Norðurbænum. Góð gólfefni og nýlegar
innréttingar í eldhúsi og þvottahúsi.
Rúmgóð og björt 90 fm íbúð á þriðju hæð.
Gott útsýni. Verð 14.9 millj. 3310

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali, Jónas Hólmgeirsson, Eirikur Svanur Sigfússon, Birna Benediktsdóttir, Melkorka Guðmundsdóttir, Laufey Lind Sigurðardóttir
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LANDIÐ

ÁSGATA - RAUFARHÖFNFallegt og snyrtilegt 119,4 fm einbýli á einni hæð. Húsið hefur verið haldið vel við bæði að utan og innan. Laust við kaupsamning. Verð kr. 4,4
millj. 3536

FAXABRAUT - REYKJANESBÆR

SÉRLEGA FALLEG, NÝUPPGERÐ 65 fermetra
2ja herbergja íbúð á jarðhæð í eldra steinhúsi. SÉRINNGANGUR. Húsið var tekið í
gengn að innan og utan, vorið 2004. Eignin
er því hin snyrtilegasta, jafnt að innan sem
utan. Verð 7,4 millj. 3434

AUSTURVEGUR - GRINDAVÍK - NEÐRI
SÉRHÆÐ Falleg 91 fm neðri sérhæð í tví-

URÐARVEGUR - ÍSAFIRÐIFalleg

býli ásamt bílskúr 49 fm. SÉRINNGANGUR.

4ra herbergja NEÐRI SÉRHÆÐ í góðu tví-

MIIKIÐ ENDURNÝJUÐ EIGN. Verð 9,5 millj.

býlishúsi. SÉRINNGANGUR. 3 svefnher-

3356

bergi. Saunaklefi. Góð staðsetning. Verð

131 fm

8,4 millj 3245

VÍKURBRAUT - GRINDAVÍK Einbýli á
tveimur hæðum, kjallari 65 fm, hæðin 136
fm og bílskúr 28 fm, samtals 229 fm. Tvær
íbúðir í húsinu með sérinngangi. Þrjú svefnherb. á efri hæð og tvö á neðri. Verð 15,8
millj. 3162

NORÐURVÖR - GRINDAVÍK Fallegt MIKIÐ
ENDURNÝJAÐ 128,7 fm. EINBÝLI, ásamt

TÚNGATA - EINBÝLI MEÐ MIKLA MÖGULEIKA Gott einbýli á þremur hæðum 150,8
fm, ásamt bílskúr 35,1 fm, samtal 185,9 fm.
Glæsilegt eldhús með nýrri innréttingu.
Baðherbergi nýlega tekið í gegn. Verð 14,9
millj. 3474

Endurnýjað er: veggklæðningar, einagrun,

GERÐAVELLIR - GRINDAVÍK - ATVINNUOG VERSLUNARHÚSNÆÐI Gott talsvert

rafmagnslagnir og rafmagnstafla, innrétt-

endurnýjað 150,0 fm atvinnuhúsnæði

ingar,gólfefni, innihurðar og fl. Verð 15,9

(verslunarhúsnæði) á einni hæð á góðum

millj. 2122

stað miðsvæðis í bænum. Húsið er nýlega

ca: 22,3 fm BÍLSKÚR. 5 svefnherbergi.

VESTURBRAUT - GRINDAVÍK

Fallegt
MIKIÐ ENDURNÝJAÐ 107 fm EINBÝLI á
einni hæð, ásamt litlu svefnlofti svo og 31,3
fm garðskála, samtals 138 fm. Húsið er
staðsett á frábærum stað í jaðri byggðar
með frábæru útsýni. Verð 15,5 millj. 3349

málað að utan. Flísalagður salur með kerf-

HEIÐARBÓL - KEFLAVÍK VEL SKIPULÖGÐ
50 fm 2ja herb. íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli.
SUÐVESTURSVALIR. Hús og sameign í
góðu ástandi. Falleg og snyrtileg eign sem
vert er að skoða. Verð 6,5 millj. 2992

islofti. Frábær staðsetning miðsvæðis. Verð
14,0 millj. 3211

ELDRI BORGARAR - AKRANES

um, sér þvottahús í íbúð. Verð 8,9 millj.

Fallegt
ENDARAÐHÚS við Höfða á Akranesi, húsið
er 76,4 fm og bílskúrinn 28 fm, samtals
104,4 fm. Parket á gólfum, laus fljótlega eftir kaupsaming. Væntanlegir kaupendur
verða að verða vera orðnir a.m.k. 60 ára
samkv. þinglýstum skilmálum. Verð 14,0

3452

millj. 3295

SUÐURGATA - SANDGERÐI

Góð 3ja her-

bergja íbúð á efri hæð í tvíbýli ásamt bílskúr. Íbúðin er 81,0 fm, bílskúrinn 24,7 fm,
samtals 105,7 fm. Pl.parket og flísar á gólf-

SELVOGSGATA - MIÐBÆR

BORGARHRAUN - GRINDAVÍK

TVEGGJA

ÍBÚÐA HÚS. Fallegt TALSVERT ENDUR-

FORNAVÖR - GRINDAVÍK

GLÆSILEGT

NÝJAÐ 307,4 fm EINBÝLI/TVÍBÝLI, ásamt

149 fm EINBÝLI Á EINNI HÆÐ ásamt54 fm

24,4 fm BÍLSKÚR, samtals 331,8 fm. Efri

innbyggðum BÍLSKÚR, samtals 203 fm.

hæðin er 195 fm með 5 svefnherbergjum.

Húsið skilast fullbúið að utan, steinað og

Neðri hæð er 112 fm með 2 svefnherbergj-

fokhelt eða lengra komið að innan. Verð

um. Verð Tilboð. 3315

17,0 millj. 3166

TÚNGATA - GRINDAVÍK - SÉRHÆÐ
Góð talsvert endurnýjuð 124 fm EFRI SÉRHÆÐ, ásamt 70 fm BÍLSKÚR í góðu
klæddu tvíbýli. SÉRINNGANGUR. Fjögur
svefnherbergi. Verð 12,4 millj. 1610

STUÐLABERG - SÉRLEGA VANDAÐ PARHÚS

Gott einbýli á tveimur hæðum, 117,7 fm.
Þjú svefnherbergi. Sólstofa með flísum,
verönd. Örstutt í miðbæinn. Verð 24,5
millj. 3580

BÆJARHOLT - FALLEGT ÚTSÝNI
Falleg og opin 118 fm 4ra herbergja
íbúð á 3ju hæð. Rúmgóð herbergi.
Frábært útsýni., suður svalir. Verð 18,5
millj. 3484

HRINGBRAUT - LAUS STRAX
MIKIÐ ENDURNÝJUÐ 101 fm 4ja herb.
íbúð á MIÐHÆÐ í þríbýli. Þrjú svefnherb.
Góðar innréttingar og gólfefni. Sjónvarps
og símatengi er í hverju herbergi. SUÐURSVALIR. Björt og falleg eign sem vert er að
skoða. Nýtt brunamat væntanlegt. Verð
21,9 millj. 2850

Fallegt og vandað parhús á góðum stað
í Setberginu, með bílskúr samtas 175,9 fm.
Húsið er við jaðar byggðar á rólegum stað. Að auki er ris sem er ekki inni í fm tölu. Gróin stór
garður með pöllum og heitum potti. Gluggar eru sérlega skemmtilegir sem og margt fleira í
húsinu, sjón er sögu ríkari. Verð 36,5 millj. 2392

ENGJAVELLIR - NÝTT - 6 ÍBÚÐA HÚS
HOLTSGATA - MIKIÐ ENDURNÝJUÐ
81 fm íbúð með sér inngangi á góðum í
miðbæ Hafnarfjarðar. Nýleg gólfefni, innréttingar, raf- og ofnalagnir. Gott ástand á
húsinu að utan, nýlegt járn á þaki, helluögn
og verönd. Falleg eign sem hægt er að
mæla með. Verð 15,9 millj. 3057

SUÐURBRAUT - EIN FALLEG MEÐ VERÖND
Kósý 49 fm íbúð á jarðhæð á góðum stað.
Útg. úr stofu á afgirta einkalóð. Nýtingin er
sérstaklega góð á fm og er þetta góð íbúð
sem vert er að skoða. LAUS VIÐ KAUPSAMING. Verð 10,9 millj. 3576mæla með.
Verð 15,9 millj. 3057

GLÆSILEGT nánast viðhaldfrítt 6 íbúða
fjölbýli á Völlunum í Hafnarfirði.
Húsið er klætt að utan með liggjandi stálklæðningu, og að hluta með palesander viðarklæðningu
og múrklæðningu. Íbúðirnar verða afhentar fullbúnar án gólfefna, nema baðherbergi og þvottahús verða flísalögð. AFHENDING FEBRÚAR - MARS 2006 4ra og 5 herb. íbúðir frá 132,6 fm 150,0 fm. Verð frá kr. 24,5 - 27,0 millj. Byggingaraðili er Eiríkur og Einar Valur ehf. 3493
Byggingaraðili er Eiríkur og Einar Valur ehf.
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STÆRRI EIGNIR

VANTAR ALLAR
GERÐIR EIGNA
Nú vantar okkur allar gerðir eigna
á skrá, höfum ákveðna kaupendur
að eignum á kaupendalista. Við
hjá Ásbyrgi komum og metum
eignina þér að kostnaðarlausu,

AKURHOLT MOSF. - 2 ÍBÚÐIR
TIL SÖLU HJÁ ÁSBYRGI mjög vandað 389 fm. einbýlishús með um 70 fm. aukaíbúð á neðri hæð og innbyggðum 44 fm. bílskúr. Á efri hæð eru m.a. 3-4 svefnherb.
glæsileg stofa með arni, baðherb., snyrting, baðherbergi
og baðherb. innaf hjónaherbergi. Á neðri hæðinni er m.a.
sjónvarpshol, sauna og nær tilbúin 70 ffm. 3ja herb. íbúð.
Stór falleg frágengin lóð með verönd. Verð 48,5 millj.
(tilv.35558)

ásamt því að finna eign sem þér

ÁLFHÓLSVEGUR - KÓPAVOGUR

hentar. Við erum með samtengd-

TIL SÖLU HJÁ ÁSBYRGI fallegt 119,6 fm endaraðhús
með 39,6 fm bílskúr. Húsið er allt mjög snyrtilegt og í
góðu viðhaldi. Stór garður og tvennar suðursvalir.Skipt hefur verið um gler í hluta af íbúð og rafmagn
endurbætt að hluta. Stutt er í skóla og alla þjónustu.
Bílskúrinn stór með góðri vinnuaðstöðu og 3 fasa rafmagni. Eign sem vert er að skoða. Laus fljótlega. Verð
28,8 (tilv.35597)

ann gagnagrunn sex fasteignasala, þú setur eignina þína í
einkasölu hjá okkur en ferð inn á
sameiginlegan grunn hjá HUS.IS.
Kynntu þér kosti HUS.IS og vertu í

GALTALIND - KÓPAVOGUR
Til sölu sérlega falleg og vel skipulögð 112,3 fm 4 herb.
íbúð á 3. hæð. Íbúð er öll í mjög góðu standi, sameign
mjög góð. Fallegt útsÿn úr íbúðinni, stutt í skóla, leikskóla og alla þjónustu. Eign sem vert er að skoða. Verð
23,5 m. (tilv.35693)

sambandi við sölumenn okkar.

3 HERBERGJA

Við vinnum vel fyrir þig.

HLAÐHAMRAR - RAÐHÚS
TIL SÖLU HJÁ ÁSBYRGI FASRTEIGNASÖLU

2 HERBERGJA

568-2444, 144,5 fm. gott raðhús, hæð og rishæð auk 26
fm. bílskúrs. Húsið skiptsit m.a. í 4 svefnherbergi, stóra
stofu og sólstofu, eldhús og baðherbergi. Bílskúr er fullbúinn. Bein sala eða skipti á einbÿlishúsi með aukaíbúð í
Grafarvogi. Verð 33,0 millj. (tilv.35736)

HAGAMELUR - LAUS
TIL SÖLU HJÁ ÁSBYRGI 3ja herb. 73 fm góð og björt
kjallaraíbúð með sérinngangi í góðu fjórbÿlishúsi.
Íbúðin skiptist í 2 góð svefnherbergi, stofu, eldhús og
baðherb. með tengi f. þvottavél. Laus strax. Verð tilboð.(tilv.35758)

SMIÐJUVEGUR
VERSLUN - LAGER
LEIFSGATA - STÚDÍÓÍBÚÐ
Falleg mikið endurnÿjuð 25,5 fm. stúdíóíbúð í góðu steinhúsi. Íbúðin er nÿlega mikið endurnÿjuð. Verð 8,7 millj.

TIL SÖLU HJÁ ÁSBYRGI, glæsilegt 930 fm. verslunar- og
lagerhúsnæði á efri jarðhæð við Smiðjuveg, sem skiptist
í mjög gott verslunarpláss með stórum gluggum, góðar
skrifstofur með miklu útsÿni og gott lagerhúsnæði með
stórum innkeyrsludyrum. Ástand húsnæðisins er sérstaklega gott. Mjög góð staðsetning. Húsnæðið hentar
vel fyrir verslun og heildverslun. Verð 95 millj. (tilv.35489)

SMIÐJUVEGUR - LAUST STRAX
TIL SÖLU EÐA LEIGU HJÁ ÁSBYRGI, mjög gott verslunar- og þjónustuhúsnæði á jarðhæð 502,8 fm. Húsnæðinu
er hægt að skipta upp í tvær einingar. Góðir gluggar með
fínu auglÿsingagildi og 2 stórar innkeyrsludyr. Leigist í
einu eða tvennu lagi. Eignin er laus strax. (34415)

HOFTEIGUR
TIL SÖLU HJÁ ÁSBYRGI Góð 3ja herb. 77,8 fm. kjallaraíbúð í þríbÿlishúsi. Íbúðin skiptist í 2 góð svefnherb. stofu, eldhús með borðkrók og baðherbergi. Úr
stofu er gengt út á lóð. Laus 1. júli n.k. Verð 14,9
millj.(tilv. 35788)

NJÖRVASUND

TIL SÖLU HJÁ ÁSBYRGI 58
fm. góð lítið niðurgrafin ósamþykkt kjallaraíbúð í góðu
þríbÿlishúsi. Mjög góð staðsetning í gónu hverfi. Laus
strax. Verð 8,9 millj. (tilv. 35722)

SAMTENGD SÖLUSKRÁ SEX FASTEIGNASALA • EIN SKRÁNING • MINNI KOSTNAÐUR • MARGFALDUR ÁRANGUR

Nýtt • Nýtt • Nýtt • Nýtt • Nýtt • Nýtt
STRANDVEGUR
– 210 GARÐABÆR
<jÂbjcYjgHi#GV\cVghdcA\\#[VhiZ^\cVhVa^d\]Ya#

Þetta er ný, glæsileg, ónotuð 122ja fermetra 4ra
herbergja íbúð ásamt stæði í bílageymslu.
Allar innréttingar eru úr eik frá Axis, flísar og
parket (sem er eik) frá Agli Árnasyni og lýsing
innan íbúðar frá Lumex.

Norðurbrú 3 , 210 Garðabæ
OPIÐ HÚS
Í dag þriðjud. 29 mars kl. 17-19

Allar upplýsingar gefur:

JÓNAS JÓNASSON
í síma: 847-7171 / 585-0101

Þetta er ný, glæsileg, 99 fermetra, 3ja
herbergja íbúð á jarðhæð, ásamt stæði í
bílageymslu og með afgirtri verönd.
Allar innréttingar eru úr eik frá Axis, flísar
og parket (sem er eik) frá Agli Árnasyni og
lýsing innan íbúðar frá Lumex.

=6;>ÁH6B76C9"K:GÁB:IJBH6B9¡<JGH":@@:GIH@DÁJC6G<?6A9
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Barmahlíð- efri sérhæð
Falleg, björt og vel skipulögð 110 fm efri sérhæð í þríbýli auk sér bílastæðis á lóð og bílskúrsréttar. Hæðin skiptist í breiðan og góðan
gang með skápum, eldhús, samliggjandi parketlagðar stofur, 3 herbergi og flísalagt baðherbergi m. þvottaaðstöðu. Geymsluris og 2
geymslur í kj. Verð 22,9 millj.

Klapparstígur- 4ra herb. útsýnisíbúð.
Glæsileg 102 fm 4ra herb. útsýnisíbúð á 8.
hæð í lyftuhúsi auk sér stæðis í bílageymslu og
sér geymslu í kj. Íb. skiptist í forstofu, fallegt
flísalagt baðherbergi, stórar og bjartar samliggjandi stofur m. útbyggðum gluggum og
tvennum svölum, eldhús með vönd. eikarinnrétt. og 2 herbergi. Parket og marmari á gólfum. Sameiginl. þvottaherb. á hæð. Húsvörður.
Verð 31,9 millj

Óðinsgötu 4, sími 570-4500, fax 570-4505. Opið virka daga frá kl. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - http://www.fastmark.is/
Jón Guðmundsson, lögg. fasteignasali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fasteignasali.
Unnar Smári Ingimundarson, viðskiptafr. og lögg. fasteignasali

Sérbýli

Eiríksgata- 4ra herb. íbúð.
Sæbraut-Seltj. Afar glæsilegt 276

Álfaborgir. Mjög falleg 76 fm íbúð m.

fm einbýlishús á tveimur hæðum með 38
fm innb. bílskúr. Hiti í stéttum og innkeyrslu. Eignin skiptist m.a. í marmaralagt
gesta w.c., eldhús með massívum eikarinnrétt og góðri borðaðst.,stórar samliggj.
stofur, gesta w.c., stóra sjónvarpsstofu
með arni, 4 rúmgóð herbergi og glæsilegt
baðherb. Vand. innrétt. Parket og flísar á
gólfum. Eignin er vel staðsett nærri sjó
með sjávarútsýni. Verönd með skjólveggjum. Ræktuð lóð. Verð 65,0 millj.

sérinng. á 2. hæð ásamt 2,4 fm geymslu á
jarðhæð I góðu fjölbýli. Íb. skiptist í forstofu m. geymslu innaf, hol, flísalagt baðherb., 2 herb., bæði með skápum, eldhús
og stofu m. útg. á suðursvalir. Laus 1.apríl
nk. Verð 15,9 millj.

Falleg 107 fm 4ra herb. íbúð á 1. hæð með sér
geymslu í kj. Íbúðin skiptist í gang, 2 rúmgóðar og bjartar stofur, eldhús með fallegri innrétt.
og borðkrók, algjörlega endurnýjað baðherb.
og 2 góð herb. 16 fm geymsla á baklóð sem
mögul. væri að breyta í studíóíbúð. Verð 24,4
millj.

Miðtún-sérinng. Falleg 82 fm íbúð
í kjallara með sérinngangi í góðu steinhúsi.
Íbúðin skiptist í forst., 2 saml. bjartar stofur, 1 herb. með skápum, eldhús með góðri
borðaðst. og baðherb. 2 sér geymslur í kj.
Laus strax. Verð 16,5 millj.

2ja herb.
Njálsgata.
Gott 89 fm einbýlishús á tveimur hæðum auk
um 40 fm baðstofulofts sem í dag er nýtt sem
vinnustofa. Eignin skiptist m.a. í 2 saml. stofur,
eldhús m. uppgerðri innrétt., 3 herb. og baðherb. Fallegt útsýni af baðstofulofti. Verð 24,9
millj.

Háteigsvegur. Falleg 87 fm íbúð á
Melbær. Vel skipulagt og vel viðhaldið
254 fm raðhús á þremur hæðum með innb.
bílskúr. Eignin skipist m.a. í stórar stofur,
eldhús með miklum eikarinnrétt. og góðri
borðaðstöðu, sjónvarpshol m. aukinni lofthæð, 3- 4 herbergi og nýlega endurnýjað
baðherb. auk 2ja herb. séríbúðar í kjallara.
Yfirbyggðar suðursvalir. Ræktuð lóð með
verönd og skjólveggjum. Hiti í innkeyrslu
og stéttum sem eru nýlega endurn. Verð
42,9 millj.

jarðhæð/kj. með sérinng. í fjórbýli. Eldhús
m. uppgerðum innrétt og borðaðst., rúmgóð parketl. stofa m. síðum fallegum
gluggum, 2 herb. og flísal. baðherb. Sér
bílastæði á lóð. Verð 15,9 millj.

Karlagata. Ný standsett 25 fm ósamþykkt studíóíbúð í kjallara. Íb. skiptist í
forst., stofu, baðherb. og eldhús. Laus við
kaupsamn. Verð 5,8 millj.

Vel staðsett og glæsilegt um 400 fm verslunarhúsnæði með miklum gluggum auk kjallara
sem er nýttur sem lager og verslun. Getur nýst
hvort sem er sem ein heild eða í tvennu lagi.
Fjöldi malbikaðra bílastæða. Hús nýlega viðgert og málað að utan. Verð 89,0 millj.

Gautland. Nýkomin í sölu mjög góð 57

4ra-6 herb.
Vitastígur- útsýni Glæsileg 94 fm
2ja - 3ja herb. útsýnisíbúð á efstu hæð í
góðu steinhúsi í miðborginni. Íb. skiptist í
stórt hol, stofu og eldhús með eyju og
góðri borðaðstöðu, flísalagt baðherb. og
rúmgott herbergi með skápum. Íb. fylgja
um 30 fm vestursvalir með útsýni að
Esjunni og út á sjóinn.Verð 19,9 millj.

fm á 1. hæð í þessum eftirsóttu fjölbýlum.
Verð 12,9 millj. Nánari uppl. á skrifstofu.

Sigtún. Glæsileg og nánast algjörlega
endurnýjuð 108 fm 4ra herb. íbúð í lítið niðurgröfnum kj. í fjórbýli í Laugardalnum auk
4,3 fm sér geymslu. Íb. skiptist í hol, stofu,
borðstofu með fallegum bogadregnum
gluggum, eldhús m. nýl. spautulökk, innrétt. endurnýjað flísalagt baðherb. og 2
stór herb. með skápum. Íb. fylgir 1 herb. á
gangi utan íbúðar með aðg. að w.c. Parket
á gólfum. Verð 19,9 millj.

Þingholtsstræti.

Mjög falleg og
mikið endurnýjuð 55 fm íbúð á 2. hæð á
þessum eftirsótta stað. Íb. skiptist í 2 bjartar samliggj. stofur, rúmgott eldhús m. fallegri uppgerðri innrétt., flísal. baðherb. og 1
herb. Timburfjalir á gólfum. Nýjar svalir.
Húsið er mikið endurbætt hið ytra. Laus við
kaupsamn. Verð 13,5 millj.

Asparfell.

Góð 63 fm íbúð á jarðhæð
í góðu lyftuhúsi. Íb. skiptist í rúmgott hol,
baðherb. m. þvottaaðst., eldhús m. nýlegri
innrétt. og bjarta stofu. Húsvörður. Sér
geymsla í kj. Verð 11,4 millj.

3ja herb.

Stóragerði m. bílskúr.

Falleg
og vel skipulögð 96 fm íbúð á 2. hæð í
góðu fjölbýli ásamt sér geymslu/íbúðarherb. í kj. og 21 fm bílskúrs. Íb. skiptist í
rúmgott hol, baðherb. m. þvottaaðst.,
geymslu, 2 herb., bæði með skápum, rúmgóða stofu m. útg. á suðursvalir og eldhús
m. nýlegum innrétt. Verð 18,9 millj.

Bakkabraut-Kóp.

Atvinnuhúsnæði samtals að gólffleti 302 fm sem skiptist í tvö bil, 151 fm hvort. Annað bilið er vel
innréttað og með litlu millilofti, en hitt er
minna innréttað, en með stóru og góðu
millilofti. Getur elst sitt í hvoru lagi. Nánari
uppl. veittar á skrifstofu

Hvassaleiti. Góð 61 fm íbúð á þessum eftirsótta stað. Eldhús m. nýlegum innrétt. og góðri borðaðst., gott sjónvarpshol,
björt stofa, herb. með skápum og baðherb.
Sér geymsla á hæð. Stutt í þjónustu. Verð
12,9 millj.
Stangarhylur-heil húseign.
Húsnæðið er vel innréttað sem skrifstofuog lagerhúsnæði með innkeyrsludyrum.
Eignin er í dag að mestu nýtt af eiganda
hennar en er að hluta til í útleigu til
skemmri tíma. Góð aðkoma er að eigninni
og næg bílastæði. Nánari upplýsingar
veittar á skrifstofu.

Bergstaðastræti.

Lítið niðurgrafin og nánast algjörlega endurnýjuð 73 fm
íbúð m. sérinng. á jarðhæð/kj. Íb. skiptist í
forst., bjarta stofu, flísalagt baðherb., rúmgott herb. með góðum skápum, þvottaherb./geymslu og eldhús m. góðri borðaðst. Flísar og parket á gólfum. Laus fljótlega. Verð 14,5 millj.

Smiðshöfði.
Kaplaskjólsvegur.

Mjög fallegt
65 fm íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi ásamt sér
geymslu í kj. í vesturbænum. Íbúðin skiptist í hol, stofu m. svölum til vesturs, eldhús
með góðri borðaðst. og flísal. baðherb.
Húsið allt nýlega viðgert og málað að utan.
Verð 15,5 millj.

Austurströnd-Seltj.

Falleg og
þó nokkuð endurnýjuð 133 fm 6 herb.
endaíbúð á efstu hæð á Seltjarnarnesi. Íb.
skiptist í forst., hol, 5 herb., skápar í öllum,
flísal. baðherb., fallegt eldhús m. vönd.
tækjum og ljósum innrétt. og stóra stofu m.
útg. á um 40 fm hellul. svalir. Mikið útsýni til
sjávar. Sér stæði í bílageymslu og sér
geymsla. Verð 24,9 millj.

Suðurlandsbraut- verslunar- og lagerhúsnæði

Lokastígur. Góð 49 fm íbúð á 1. hæð
í góðu steinhúsi á þessum eftirsótta stað í
Þingholtunum. Íb. skiptist í hol, 2 herb.,
rúmgóða og bjarta stofu, eldhús sem er
endurn. að hluta og baðherb. 2 geymslur í
kj. Hús í góðu ástandi og sameign góð.
Verð 12,9 millj.

Engihjalli-Kóp. Góð 62 fm íbúð á
3. hæð í lyftuhúsi með stórum suðvestursvölum. Björt stofa m. útg. á svalir, rúmgott herb., eldhús með eldri innrétt. og
baðherb. Sam. þvottahús á hæð og sér
geymsla í kj. Sameign til fyrirmyndar. Verð
11,3 millj.

Mjög falleg 62 fm íbúð á
1. hæð með 5,2 fm sér geymslu í kjallara í
nýlega uppgerðu steinhúsi á þessum eftirsótta stað. Íb. skiptist í forst., bjarta stofu
m. útg. á vestursvalir, eldhús með uppgerðri innrétt. og nýjum tækjum, 1 herb. og
baðherb. Sér geymsla í kj. Verð 13,9 millj.

Atvinnuhúsnæði
Suðurhraun-Gbæ. 526 fm gott

Ljósvallagata. Mjög góð 75 fm risíbúð á þessum eftirsótta stað auk 5,5 fm
geymslu á lóð. Íbúðin skiptist í gang, eldhús m. nýrri Alno innrétt., baðherb. með
þvottaaðstöðu, 2 herb. og bjarta stofu. Fallegt útsýni úr herb. yfir Esjuna og Þingholtin. Parket og flísar á gólfum. Vestursvalir.
Verð 17,2 millj.

Skaftahlíð.

Flyðrugrandi.

Góð 65 fm íbúð á
jarðhæð í nýlega viðgerðu húsi. Íbúðin
skiptist í forstofu, hol, eldhús, stofu, 1 herb.
og baðherbergi. Þvottaaðst. í íbúð. Sér afgirt hellulögð verönd. Verð 14,4 millj.

lagerhúsnæði með millilofti yfir að hluta þar
sem innrétta mætti skrifstofur. Stálgrindarhús sem er fullbúið að utan og rúml.tilb. til
innrétt. að innan. Tvennar innkeyrsludyr og
góð lofthæð. Stórt malbikað bílaplan og
næg bílastæði. Verð 36,8 millj.

Tvær húseignir. Annars vegar iðnaðarhúsnæði, stálgrindarhús,
að gólffleti 1558 fm auk 88 fm steinsteypts
verkstæðishúss. Þrennar innkeyrsludyr.
Hins vegar 582 fm iðnaðarhúsnæði auk
létts millilofts. Tvennar innekyrsludyr. Malarborin lóð. Nánari uppl. veittar á skrifstofu.

Hafnarbraut - Kópavogi 726
fm húseign við Hafnarbraut þar sem er
starfrækt gistiheimili með 10 íbúðum. Íbúðirnar eru mikið uppgerðar og í góðu
ástandi. Geymslur fyrir hverja íbúð í kjallara
auk iðnaðar- eða lagerrýmis sem má leigja
sér. Til afhendingar strax. Verð 85,0 millj.
Hólshraun-Hf. 217 fm vel skipulögð, björt og mikið endurnýjuð skrifstofuhæð með góðri aðkomu og nægum bílastæðum. Hæðin skiptist í stórt opið rými, 4
afstúkaðar skrifstofur, möguleiki á fleirum,
2 snyrtingar, tölvurými og eldhúsaðstöðu.
Mikil lofthæð á allri hæðinni. Verð 20,9 millj.

Sumarbústaðir
Sumarbúst.v/Dalflöt, Hvítársíðu. 57 fm nýlegur sumarbústaður við Dalflöt, Hvítársíðu. Bústaðurinn
sem stendur á u.þ.b. 2ja ha. leigulandi
skiptist í forstofu, eldhús, stofu, 3 herbergi og baðherbergi. Teikn. á skrifst.
Verð 9,9 millj.
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RÚMGOTT OG VEL STAÐSETT EINBÝSLISHÚS MEÐ AUKA ÍBÚÐ.
Mjög fallegt og vel staðsett einbýlishús á tveimur hæðum með aukaíbúð og
bílskúr. Alls eru í húsinu 4-5 svefnherbergi. Húsið er í mjög góðu ástandi og
garðurinn er glæsilegur og léttur í umhirðu og góður og stór pallur er við húsið.
Húsið skiptist þannig: forstofa með flísum og nýjum skápum, rúmgott parketlagt
hol sem opnast í stórar stofur, parket, útaf stofu er sólskáli (yfirbyggðar svalir um
18 m2) með flísum á gólfi og litlar suður svalir og tröppur niður á verönd. Góð
geymsla undir svölum. Eldhúsið er glæsilegt og nýlega endurnýjað og er með
stórri innréttingu og eyju í miðju, Corian borðplötur, flísar á gólfi. Barnaherbergi
með parketi, stórt hjónaherbergi með parketi og miklum skápum, svalir útaf.
Fallegt baðherbergi með kari,
flísalagt í hólf og gólf, innrétting. Úr
holi er léttur stigi á neðri hæð en Þar er hol/fjölskylduherbergi, herbergi,
Þvottahús, snyrting með sturtu. AUKA ÍBÚÐIN er með sérinngangi, (hægt að fara
inní íbúð úr holi á neðri hæð) og skiptist hún í forstofu með flísum, skápar, gang
með parketi, herbergi með parketi, stofu með parketi, skápur. Rúmgott eldhús
með góðri innréttingu Corian borðplötur og flísar á gólfi. Baðherbergi með
sturtuklefa, flísalagt í hólf og gólf. Bílskúrinn er innbyggðu og er hann með öllu.
Skipti á góðri og nýlegri 4-5 herbergja. íbúð með stæði í bílgeymslu, eða litlu
sérbýli með bílskúr koma til greina. Mjög gott fjölskylduhús á frábærum stað.

Lárus Ingi Magnússon
Sölumaður
Pálmi B. Almarsson
Löggiltur fasteignasali
Katrín Magnúsdóttir
Ritari
Sverrir B. Pálmasson
Sölumaður

Sími

FUNFOLD -

FRÁBÆR STAÐSETNING

- SJÁVARLÓÐ

Frábærlega staðsett einbýlishús á tveimur hæðum (fjórir pallar) með
innbyggðum tvöföldum bílskúr, samtals 254 m2. Glæsilegt útsýni. Á efri
hæð eru forstofa, gestasnyrting, hol/borðstofa, eldhús og stofur hálfri
hæð neðar. Á neðri hæð eru hol, fjögur svefnherbergi, baðherbergi og
Þvottahús. Nánari lýsing: komið er inní húsið á efri hæð og er Þar
forstofu sem er með flísum á gólfi og fataskáp, gestasnyrting með flísum
á gólfi og upp á miðja veggi. Í framhaldi af forstofu er hol/borðstofa með
flísum, skáp og góðum útskotsglugga. Eldhúsið er rúmgott og er með
viðar innréttingu og flísum á gólfi, borðkrókur. Hálfri hæð neðar er stofan
og sjónvarpshol með parketi á gólfi, arinstæði og mikil lofthæð. Góðir
gluggar sem gefa mikla og góða birtu, suður svalir. Steyptur stigi er
milli hæða og er hann flísalagður. Á neðri hæðinni eru hol með flísum á
gólfi og skápur, hjónaherbergi með parketi og skápum, útg. er í garðinn
úr hjónaherbergi. Baðherbergi með kari, skápar undir vask. Rúmgott
þvottahús með flísum á gólfi. Þrjú önnur svefnherbergi með parketi.
Garðurinn er í góðri rækt Bílskúrinn er tvöfaldur og undir honum, að
hluta, er um 26 m2 óinnréttað rými. Frábær staðsetning, bjart og fallegt
fjölskylduhús með glæsilegu útsýni. ÓSKAÐ ER EFTIR TILBOÐI Í
þESSA EIGN.

533 3344

VANTAR EIGNIR
Á SKRÁ
SKRÁÐ EIGN
ER SELD EIGN
NÚ ER FJÖR Á
FASTEIGNAMARKAÐI,
OKKUR VANTAR EIGNIR Á
SKRÁ. VIÐ LOFUM TOPP
ÞJÓNUSTU OG GERUM
ÞÉR TILBOÐ Í
SÖLUÞÓKNUN OG
KOSTNAÐ.

✔ 2ja herbergja

Listhús í Laugardal er eitt
glæsilegasta hús borgarinnar

Álakvísl - Stæði:
Hringbraut - Sér inngangur:
Vorum að fá í sölu snotra 66 m2 2ja herb. íbúð
með sér inngangi. Íbúðin er töluvert endurnýjuð,
m.a. ofnar og ofnalagnir. Parket og flísar. Verð
10,9 millj.

Falleg og rúmgóð 115 m_ 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum ásamt stæði í bílgeymslu.
Parket og flísar. Þetta er íbúð sem þú verður að
skoða. Verð 21,9 millj.

Stofa og sólskáli

Hlýleg björt íbúð í hjarta Reykjavíkur
Borðstofa

3-4 herbergja í Listhúsinu í Laugardal
Álfkonuhvarf - Lyfta
Meðalholt - Nýtt á skrá:
Vorum að fá í sölu mjög snyrtilega 2ja herbergja
íbúð á 2. hæð á þessum rólega stað í hjarta
bæjarins. Þetta er íbúð sem vert er að skoða.
Verð 10,8 millj.

✔ 3ja - 4ra herbergja

Vorum að fá í sölu 128,5 m_ 4ra herbergja íbúð á
2. hæð í litlu fjöleignarhúsi. Lyfta er í húsinu og
stæði í bílgeymslu fylgir. Til afhendingar í apríl
n.k. fullbúin án gólfefna. Áhv. 9,7 millj. Verð 24,7
millj.

✔ Atvinnuhúsnæði

Falleg, nýuppgerð og einstaklega björt 3ja-4ra herbergja íbúð (110 fm) á tveimur hæðum með sér inngangi í Listhúsinu í Laugardal. Á neðri hæðinni eru
forstofa, hol, baðherbergi, svefnherbergi og eldhús, Á efri hæðinni er mjög rúmgóð stofa ásamt sólstofu (yfirbyggðar svalir) Nýtt parket er á holi,
svefnherbergi, eldhúsi og allri efri hæðinni. Mikil lofthæð í eldhúsi og á efri hæð. Nánari lýsing: Komið er inn í forstofu sem er með flísum í framhaldi er
hol. Svefnherbergið er með skápum. Baðherbergið er með flísum á gólfi og uppá miðja veggi, hvít innrétting og sturta, lagt er fyrir þvottavél og þurrkara
á baðinu. Í Eldhúsi er verið að ljúka við uppsetningu á nýrri glæsilegri innréttingu og nýjum tækjum, borðkrókur (aðstaða) út við glugga. Vandaður og
sérhannaður stigi er milli hæða. Á efri hæðinni er mjög rúmgóð stofa með sólstofu. Vönduð, glæsileg eign. Húsið stendur mjög miðsvæðis í Reykjavík og
stutt er í alla þjónustu. Húsið sjálft er í góðu ástandi og aðkoma að því er mjög góð. Verð 25,5 millj.

✔ Atvinnuhúsnæði

SKOÐIÐ NÝJA OG
GLÆSILEGA

Eignir óskast fyrir
viðskiptavini okkar

HEIMASÍÐU OKKAR
www.fasteignasala.is

* Einbýli eða raðhús í Grafarvogi eða Hraunbæ, 20-25 millj.
* Sérbýli í Mosfellsbæ eða á Álftanesi, 15-20 millj.
* 3ja og 4ra herb. íbúðir á Höfuðborgarsæðinu,
fjöldi kaupenda á skrá.

Engjasel - Stæði:

Síðumúli - Til leigu

Vorum að fá í einkasölu rúmgóða 4ra herbergja
íbúð í fjöleignarhúsi ásamt stæði í bílgeymslu.
Þrjú svefnherbergi, sjónvarpshol. Parket og
flísar. Suður svalir. Endurnýjað eldhús,
þvottahús í íbúð. Áhv. 6 millj. Verð 16,8 millj.

Í mjög áberandi húsi, við Síðumúla, eru til leigu
250 - 500 m2, á 2 og 3 hæð. . Húsnæði er til
afhendingar nú þegar, tilbúið til innréttingar eða
lengra komið. Nánari upplýsingar gefur Pálmi.

Garðatorg
Mjög gott 137 m2 verslunar og skrifstofuhúsnæði
við Garðatorgi í Garðabæ. Húsnæðið er í leigu
og er með 5 ára leigusamning. Kjörið fyrir
fjárfesta. Mjög vaxandi verslunarmiðstöð. Verð
16,2 millj. Nánari uppl. gefur Pálmi.

* 400-500 m2 atvinnuhúsnæði á einni hæð.
* 2ja herb. íbúðir á svæðum 101-108
* 4ra herb. íbúð á jarðhæð í Lindahverfi í Kópavogi í beinni
sölu eða í skiptum fyrir íbúð á 2. hæð í sama hverfi.
* 3ja - 5 herb. íbúðir á öllu höfuðborgarsvæðinu
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KÓPAVOGUR: Rúmgott raðhús
Álfhólsvegur: Stutt í skóla og alla þjónustu

Lýsing: Fallegt raðhús við Álfhólsveg með
góðum bílskúr. Komið er inn í forstofu
með flísum, skáp og fatahengi og á gangi
er gestaklósett. Eldhúsið er nýuppgert
með flísum á gólfi og nýjum innréttingum.
Flísar á milli skápa. Stofan er rúmgóð með
borðkrók, parkettlögð. Gengið er úr stofu á
suðursvalir og þaðan út í stóran og falleg-

an sameiginlegan garð. Stigi upp á efri
hæð er teppalagður og komið er upp á
parkettlagðan pall. Hjónaherbergið er stórt
með skápum og suðursvölum. Tvö barnaherbergi, annað mjög rúmgott. Baðherbergið er stórt, allt nýuppgert og flísalagt
með sturtuklefa og baðkari. Aðstaða fyrir
þvottavél og þurrkara er í sérrými á baðherbergi. Köld útigeymsla er undir tröppum. Stór bílskúr með geymslu, góðri
vinnuaðstöðu, þriggja fasa rafmagni og
heitu og köldu vatni. Nýtt þakjárn var sett
á húsið fyrir tveimur árum.
Annað: Eignin er mjög snyrtileg og vel við
haldið. Stutt í skóla og alla þjónustu. Búið
að skipta um gler að hluta og rafmagn
hefur verið endurbætt að hluta. Gott útsýni og afhending fljótlega.

Verð: 28,8 millj. Stærð: 120 fm. Bílskúr: 39,6 fermetrar. Fasteignasala: Ásbyrgi.

Byggingar í Reykjavík 2004
Ársskýrsla byggingarfulltrúa
Reykjavíkurborgar fyrir árið
2004 var lögð fyrir borgarráð í
síðustu viku.
Á síðasta ári voru byggðir 90.968
fermetrar af íbúðarhúsnæði, þar
af um 63.000 fermetrar af fjölbýlishúsnæði. Heildarbyggingarmagn ársins var 236.780 fermetrar, sem er aðeins minna en
árið áður, en árið 2003 voru
byggðir alls 248.732 fermetrar.
Það ár var byggingarmagn í fermetrum eitt það almesta í sögu
borgarinnar, ef frá er skilið árið

1989 þegar byggðir voru um
275.000 fermetrar.
Í smíðum um áramót 2004/05
voru alls 1.060 íbúðir og þar af
voru 577 fokheldar eða meira. Á
árinu 2004 var hafin smíði á 885
nýjum íbúðum. Lokið var við 671
íbúðir á árinu, 201 íbúð færri en
á árinu 2003. Einnig var lokið við
164 smáíbúðir, sem skiptist í 124
námsmannaíbúðir og 40 hjúkrunaríbúðir, en það er nærri
þrefalt miðað við árið 2003.
Ársskýrsluna er hægt að
nálgast í heild sinni á heimasíðu
Reykjavíkurborgar,
reykjavik.is.

Alls voru 236.780 fermetrar byggðir á
síðasta ári.
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EINBÝLISHÚS

Í HJARTA BÆJARINS- BRATTAGATA

Jón Ellert Lárusson, löggiltur fasteignasali
FÁLKAGATA Björt studíóíbúð í nágrenni

OPIÐ VIRKA DAGA FRÁ KL. 09.00 - 18.00
LAUGARDAGA FRÁ KL. 13.00 - 15.00

við Háskóla Íslands. Eldhús með eldri innréttingu og tækjum. Baðherbergi með baðkari
og flísalagt gólf. Alrýmið er parketlagt og
með útgengi á suðursvalir. Fataskápar í forstofu og alrými. V. 9.9 millj.

ELDRI BORGARA

SUÐURHVAMMUR - BÍLSKÚR Góð

HVASSALEITI - VR HÚSIÐ Mjög góð
112 fm. endaíbúð á fimmtu hæð . Íbúðin
skiptist í andyri, sjónvarpsstofu, rúmgott
svefnherbergi með skápum, bjarta stofu með
útgangi út á suður - svalir, borðstofu, flísalagt
baðherbergi með sturtuklefa og skápum,
eldhús með ágætri innréttingu og tækjum
ásamt borðplássi og inn af eldhúsi er búr
með hillum. Á hæðinni er sameiginlegt
þvottaherbergi með vélum og svo er sérgeymsla í kjallara. Það er gengheilt parket á
stofum og herbergi. V. 29,5 m.

4ra herb. 104 fm. íbúð á 2.h.við Suðurhvamm
í Hafnarfirði ásamt 32 fm. bílskúr og 7,5 fm.
geymslu eða samtals 143,5 fm. Íbúðin skiptist í 3 rúmgóð herbergi með skápum, flísalagt
baðherb. með baðkari, eldhús með ágætri
innréttingu og borðplássi, þvottaherbergi og
rúmgóð parketlögð stofa með útsýni og útgangi út á 44 fm. svalir. Bílskúr með vatni og
rafmagni og geymslu inn af. Áhv. 12,1 m. V.
22,4 m.

3JA HERBERGJA

Í einkasölu þetta fallega hús Brattagata 3b tímburhús frá 1905, jarðhæð+kjallari með steyptri viðbyggingu frá 1958 samtals ca. 130 fm grunnflötur,
1. hæð er ca. 92 fm., rishæð ca. 85 fm. með mikilli lofthæð og fallegum kvistum og stórum suðursvölum, lsérinngangur. Bílskúr innréttaður sem
skrifstofa , ca 34,9 fm eða samtals er eignin 334,1
fm. birt flatarmál, en botntölur eru samtals 378,6
fm. Vönduð loftræsting er í kjallara og fyrstu hæð hússins. Danfoss hitastillar. Stétt niður
með húsinu og sér bílaplan fyrir 6-7 bíla er hellulagt með hitalögn. Ath: Einsdæmi er í miðborg Reykjavíkur að hafa eins gott aðgengi og geymslurÿmi fyrir bíla og þarna er. Húsið er
skipulagt þannig; að á jarðhæð/kjallara eru skrifstofur,fundaherbergi,kaffiaðstaða,snyrting,geymsla og herb. fyrir loftræstinguna, á fyrstu hæð er forstofa samliggjandi stofur (
skrifstofur ) og sólstofa ( fundaherbergi), í risi er síðan falleg 2ja - 3ja herb. íbúð. Eftir 1984
er húsið gert upp þannig að allt upphaflegt var látið halda sér eins og mögulegt var, t.d. s.s.
krautlistar í loftum og rósettur. Skipt var um járn á öllu húsinu og allir gluggar eru uppgerðir með tvöföldu gleri. Út af aðalhæð er falleg sólstofa með marmara á gólfi og rúmgóður
sólpallur. Brattagata 3B er sérstök eign staðsett í miðju Grjótaþorpinu í hjarta miðbæjarins
og innan 500 metrar er til allra helstu menningar-, stjórnsÿslu- og fjármálastofnanna. Mjög
róleg staðsetning. Þetta er eign fyrir stórfjöldskyldu sem vill hafa rúmgott um sig og etv.
sér vinnuaðstöðu eða hobby á jarðhæð.

RAÐHÚS

SMÁRATÚN - ÁLFTANESI
FURUGRUND - KÓP. 2ja herb. 56 fm
ósamþykkt kjallaraíbúð í fjöleignahúsi á
þessum vinsæla stað í Grundum Kópavogs.
Íbúðin er stofa, svefnherb., eldhús og baðherb. Parket og flísar á gólfum. Verð 8,3 millj.

4RA HERBERGJA

Ný komin í einkasölu gott 216 fm. raðhús á
tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr.
Eignin skiptist í rúmgóða flísalagða forstofu
með skápum, gestasnyrtingu, þvottaherb.,
stofu og borðstofu með gegnheilu parketi á
gólfi og útgang út á skjólgóða verönd, rúmgott eldhús með mikilli innréttingu og eldhúseyju. Á efri hæð eru fjögur parketlögð herbergi, tvennar svalir og baðherbergi með
baðkari og sturtuklefa. Áhv. 11,8 m. V. 35,8 m.

NÝBYGGINGAR

LANDSBYGGÐIN

LAUGARNESVEGUR

Falleg 65,6 fm.
íbúð á 1.h. í litlu snyrtilegu fjölbýli við Laugarnesveg í Reykjavík. Íbúðin skiptist í tvö
svefnherbergi, eldhús með snyrtilegri innréttingu og borðplássi, baðherbergi með baðkari
og glugga. Stofan er rúmgóð, þar er parket á
gólfi og útgangur út á vestur-svalir. Í kjallara
er sérgeymsla sem ekki er inn í uppgefinni
fmtölu eignar. Þar er einnig sam. þvottaherbergi. Hús lítur vel út að innan sem utan. Áhv. LAUGARNESVEGUR
Ósamþykkt 46
4,2 m. V. 14.9 m.
fm. tveggja herbergi íbúð í kjallara í steniklæddu húsi við Laugarnesveginn í Reykjavík. Íbúðin skiptist í parketlagt hol með skáp,
eldhús með ágætri innréttingu og borðplássi,
flísalagt baðherb. með glugga og baðkari,
rúmgóða parketlagða stofu og svefneherb.
með skápum. Sam. þvottaherb. á hæðinni.
Áhv. 3,2 m. V. 6,9 m.

2JA HERBERGJA

BANKASTRÆTI - 101 RVK Vorum að
fá í sölu tvær nýuppgerðar íbúðir samtals ca
140 m≤ sem seljast saman. Stærri íbúðin er
með stofu og borðstofu með gegnheilu við á
gólfi. Eldhúskrókur með viðarinnréttingu, flísum á vegg og 90 cm gaseldavél. Svefnherbergi með gegnheilu við á gólfi og tvöfaldri
hurð út á svalir. Baðherbergi með sturtu,
vegghengdu klóseti, flísum á gólfi og á vegg.
geymsla með tengingu fyrir þvottavél og þurrkara. Minni íbúðin er með svefnherbergi
með parketi á gólfi. Baðherbergi með sturtu,
með dúk á gólfi á vegg við sturtuklefa. Stofa
með parketi á gólfi. Eldhúskrókur með birki
innréttingu.

ASPARFELL Góð 2ja herb. 56,5 fm. íbúð
á fimmtu hæð við Asparfell í Reykjavík. Íbúð-

BOÐAGRANDI - LYFTUHÚS 2ja herb. in skiptist í hol með parketi og skáp, parketíbúð á 5. hæð í lyftuhúsi á þessum vinsæla
stað í vesturbænum. Íbúðin skiptist m.a. í
stofu með rúmgóðum suðursvölum út af,
svefnherb., eldhús og baðherb. Húsvörður í
húsinu. Sameiginleg gufubaðsaðstaða á 1.
hæð. Stutt í alla þjónustu. Verð 13,0 m.

lögð stofa með stórum suður-svölum út af,
eldhús með ágætri innréttingu og tækjum,
flísalagt baðherbergi með sturtu-klefa og
herbergi með skápum. Sam. þvottaherb.
með tækjum á hæðinni og sérgeymsla í kjallara. Áhv. 6,5 m. V. 10,4 m.

Smáratún 5 herb.
230 - Keflavík
Heimilisfang: Smáratún
Stærð eignar: 162,1 fm
Fjöldi herb.: 5
Byggingarár: 1960
Brunab.mat: 16,4 millj.
Bílskúr: 46,4fm

Sölufulltrúi :
Sigurður Sigurbjörnsson
693-2080 siggi

Íbúðin er 115,7fm á tveimur hæðum og öll parketlögð. Sérinngangur í yfirbyggt andyri flísalagt upp
stiga. 3 svefnherb. Hol sem hægt er að loka af.
Baðherbergi/nýleg innrétting, flíslagt í hólf og gólf.
Eldhús með nýlegri birki innréttingu, parket að
hluta og flísalagt að hluta. Rúmgott sér Þvotthús.
Bílskúr er 46,4fm

Búi
Sigurður Guðmundsson Hdl, lögg. fasteignasali

GRENIMELUR - VESTURBÆR Erum
með til sölu 652,30 fm einbýlishús sem fyrirhugað er að byggja á lóð við Grenimel
Reykjavík, húsið verður á 3 hæðum og kjallara, þá er tvöföld bílgeymsla tengd húsinu.
Húsinu verður skilað fullbúnu. Húseignin
skiptist skv. skráningartöflu þannig að kjallari
er 114,30 fm, 1. hæð 221,0 fm., 2. hæð 139,0
fm., 3. hæð 139,0 fm. og bílskúr 47,0 fm.
Þannig að íbúðarrými er 605,30 fm og bílskúr
47,0 fm eða samtals 652,30 fm. Lyfta verður í
húsinu svo og þjónustuíbúð. Að auki verða
71 fm þaksvalir með heitum potti.
Húsið verður steypt upp á hefðbundinn hátt,
einangrað og klætt að utan með viðurkenndu
múrkerfi, ýmist málað eða klætt svargráum
steinflísum.
Teikningar á skrifstofu. Arkitekt er Logi Már
Einarsson hjá Kollgáta - arkitektúr - hönnun.

BREKKUGATA - ÓLAFSFJÖRÐUR
4ra herb. 110 fermetrar einbýlishús á tveim
hæðum. Allt viðgert og málað að utan í fyrra.
Nýtt þak, nýir gluggar að hluta, allt rafmagn
nýtt, allar vatnslagnir nýjar og skólp nýtt.
Plastparket á öllum herbergjum. Lóðin var öll
tekin í gegn fyrir nokkrum árum og hún er
stór og mjög fín. Búið að setja nýtt dren
sunnan við húsið. Á sama tíma var steypt
stétt framan við húsið og í henni er hiti. Nýjar
tröppur voru einnig steyptar. Húsið stendur
nokkuð hátt og glæsilegt útsýni fram fjörðinn, út á sjóinn og yfir bæinn. Verð: V. 3.6 millj

Sími 575 8585 – Spönginni 37 – 112 Reykjavík

Samtengd söluskrá

Opið virka daga
frá kl. 09:00-18:00.
www.fmg.is

Sverrir Kristjánsson
Lögg. fasteignasali
Gsm 896 4489

Jón Pétursson
Sölumaður
Gsm 898 5822

Karl Dúi Karlsson
Sölumaður
Gsm 898 6860

3ja herbergja

Í einkasölu þetta fallega timburhús byggt
1905, jarðhæð og kjallari með steyptri viðbyggingu frá 1958, samtals 132,8 fm
grunnflötur. 1. hæð er 81,3 fm., rishæð
85,1 fm. með mikilli lofthæð, fallegum
kvistum og stórum suðursvölum, sérinngangur. Bílskúr innréttaður sem skrifstofa,
34,9 fm. Samtals er eignin 334,1 fm. birt
flatarmál.

Til sölu 111,9 fm. miðhæð í reisulegu húsi
við Silfurgötu. Mikið endurnýjuð íbúð, m.a.
rafmagn, ofnar, eldhúsinnr. og baðinnr.. Sér
inngangur. 4 herb. o.fl.. Fallegt útsýni út á
Breiðafjörð. V. 8,9 millj.

DYNSALIR

KLEPPSVEGUR

Glæsileg og mjög rúmgóð 101,5 fm, 3ja
herb. íbúð ásamt 26,4 fm bílskúr í Salahverfi
í Kópavogi. 2 svefnherb., eldhús, flísalagt
baðherb. Suður svalir með útsni. Þvottaherb.. Innfelldar hurðar, fataskápar og eldhúsinnr. úr kirsuberjavið. Parket og flísar á
gólfum. Sér geymsla. V. 23,8 millj.

Falleg 3ja herb. íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi við
Kleppsveginn. Eldhús með fallegri innréttingu. Baðherb. með sturtuklefa. Stór svefnherb.. Rúmgóð stofa. Svalir með glæsilegu
útsýni. Parket, korkfísar og dúkur á gólfum.
Sér geymsla. V. 13,9 millj.

Landsbyggðin

GULLENGI - 3JA HERB
Góð 3ja herb., 84,9 fm íbúð á 2. hæð í fjölbýli með sér inngangi af svölum. Forstofa,
2 svefnherb., baðherbergi með baðkari,
rúmgóð stofa og suðvestur svalir. Borðstofa, eldhús með beyki innréttingu.
Þvottaherb. innan íbúðar. Linoleum dúkur
á gólfum. Sér geymsla og sameiginleg
hjóla- og vagnageymsla. V. 15,1 millj.

STYKKISHÓLMUR
114,8 fm einblishús úr timbri á 2 hæðum við
Þverveg, byggt árið 1934. Húsið er klætt að
utan með áli. Á neðri hæð er baðherb./þvottaherb., 3 svefnherb. og hol. Hiti
er í gólfum á neðri hæð, einnig ofnakerfi. Á
efri hæð er eldhús, rúmgóð stofa og baðherb. með sturtu. V. 8,8 millj.

ARNARÁS - 2JA HERB.
Mjög falleg 80 fm, 2-3ja herb. íbúð á jarðhæð með sér inngangi og sér lóð, á besta
stað í Garðabænum. Parket og flísar á
gólfum. Falleg stofa, afgirtur sólpallur,
eldhús með fallegri innréttingu, gluggalaust herb. nýtt sem skrifstofa eða gesta
herb., baðherb. með glugga, hjónaherb.
með miklu skápaplássi, þvottaherb. og
sér geymsla. V. 17,4 millj.

STYKKISHÓLMUR

Falleg og rúmgóð 90,7 fm, 3ja herb. íbúð
ásamt stæði í bílskýli. Flísar og parket á gólfum. 2 svefnherb.. Rúmgóð stofa. Flísalagðar svalir. Eldhús með fallegri innréttingu og
borðkrók. Þvottaherb.. innan íbúðar. Flísalagt baðherb.. Sér geymsla. V. 18,9 millj.

www.hus.is

Í HJARTA BÆJARINS –
BRATTAGATA

STYKKISHÓLMUR

FLÉTTURIMI

Sex fasteignasölur
- ein skráning - minni kostnaður - margfaldur árangur -

137,9 fm einblishús á 2 hæðum við Hafnargötu, byggt árið 1906, ásamt 19,5 fm hjall.
Efri hæð: Forstofa, gestasnyrting, skáli,
stofa og borðstofa. Eldhús og búr. Neðri
hæð: baðherb. sem verið er að standsetja,
3 svefnherb., og þvottaherb.. Útigeymsla.
Húsið töluvert endurnýjað, endurbótum
ekki lokið. Mikið útsýni yfir höfnina og út á
Breiðafjörðinn. V. 10,8 millj.

Atvinnuhúsnæði

BANKASTRÆTI
Falleg og mikið endurnýjuð 183,2 fm. 6
herb. íbúð á 3. hæð á þessum vinsæla
stað í miðbænum. 4 parketlögð herb. 2
stórar samliggjandi stofur, parket- og
flísalagðar. Eldhús, gestasalerni og flísalagt baðherb. Geymsla/búr er í eldhúsi.
Arinn. V. 43.6 millj.

DUGGUVOGUR

VANTAR ÞIG VERÐMAT?
TÖKUM AÐ OKKUR AÐ GERA VERÐMAT SAMDÆGURS.

Til sölu eða leigu 325,4 fm. jarðhæð með
stórri innkeyrsluhurð. Góð lofthæð. Húsið er
áberandi og hefur því mikið auglsingagildi.
Plássið getur hentað fyrir heildsölu, verslun,
verkstæði eða iðnað. Laust í apríl 2005.
V. 26,7 millj.
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NAUSTABRYGGJA - PENTHOUSE ÍBÚÐ

BAUGAKÓR - SÉRHÆÐ
Stórglæsilegar efri og neðri sérhæðir
í Kórahverfi, Kópavogi. Íbúðirnar eru
4ra herbergja með sérinngangi. Húsið
verður steinsallað að utan með ljósum salla, að innan verður íbúðin fullbúinn án gólfefna. Stærð er 120-125
fm. Afhendast 15.nóv 2005. Glæsilegar innréttingar frá GKS, flísar og baðtæki frá Baðstofunni, AEG stál tæki í
eldhúsi. Látið þessa ekki frá ykkur
fara. Verð frá kr. 26.5 mkr.

SPÓAHÓLAR

Stórglæsileg penthouse íbúð sem
býður upp á mikla möguleika: íbúðin er á tveim hæðum og er á byggingarstigi möguleiki er að fá íbúðina
keypta án innréttinga eða fullbúna.
Allar nánari upplýsingar gefur
Baldvin Ómar Magnússon í
síma 898-1177 eða 585-0100

HÚSEIGN KYNNIR FALLEG 3 HERBERGJA ÍBÚÐ 1 HÆÐ MEÐ SÉR GARÐI,
SÉR INNGANGI OG STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU.
Lýsing: Forstofan er rúmgóð með fallegu útgengt út í sérgarð sem snýr í suður. Stofan
gegnheilu parketti og skápum. Baðherbergið er samliggjandi eldhúsi sem er með mjög
er með góðum innréttingum. Allt baðið er fallegum innréttingum og nýlegum tækjum.
parkettlagt, frá gólfi og upp með baðkari. Parkett á gólfum. Geymsla fylgir íbúðinni sem

2ja herbergja íbúð á 3ju hæð með
svölum. Nánari lýsing. Hol með parketti á gólfi og litlu fataherbergi. Baðherbergi er með dúk á gólfi, sturtuklefa og tengi fyrir þvottavél. Svefnherbergi er með parketi á gólfi og
fataskáp. Eldhús er með dúk á gólfi,
borðkrók og eldri innrétting gegnheilum harðvið. Stofa er með parketti
á gólfi og útgengt út á svalir.
VERÐ 11,3 millj.
ÁHUGASAMIR HAFIÐ SAMBAND
VIÐ JÓNAS JÓNASSON Í SÍMA
847-7171.

Barnaherbergi er rúmgott með símainntaki, og hjólageymsla.
tölvu- og sjónvarpstenglum. Parkett á gólfi og Allt parkett í íbúðinni er afar vandað og var
skápar. Hjónaherbergi er með góðum skáp- lagt niður af fagmönnum. Öll íbúðin er stílum, parkett á gólfi sem og síma/tölvu/og sjón- hrein og allar hurðar, parkett, innréttingar,
varpstenglum. Stofan er mjög rúmgóð með skápar og hurðagereft.Verð: 20,900,000

VANTAR STRAX
ALLAR TEGUNDIR
EIGNA Á SKRÁ!
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Birkimelur - 107 Rvk

22.700.000
Afar skemmtileg 3ja herb. íbúð á 1. hæð
auk herbergis í kjallara með aðgangi að
salerni, alls 106,6 fm. Íbúðin er í einstaklega vel viðhöldnu fjölbÿli á besta stað í
Vesturbænum sem fékk nýlega verðlaun
fyrir endurbætur.

Fornhagi - 107 Rvk

NÝR STARFSMAÐUR
Bergur Steingrímsson
Bergur útskrifaðist sem viðskiptafræðingur af
endurskoðunarsviði HÍ 1995 og var við mastersnám í
fjármálum árin 2000-2003. Bergur starfaði sem
framkvæmdastjóri Stangaveiðifélags Reykjavíkur árin
1995-2004. Áður en Bergur hóf nám í HÍ starfaði hann hjá

19.900.000
Virkilega góð 4ra herb. 89,6 fm endaíbúð á 2. hæð í vel viðhöldnu fjölbÿli
á frábærum stað í Vesturbænum.
Mjög gott útsýni á þrjá vegu úr íbúðinni. Allt rafmagn innan íbúðar er
endurnýjað. Húsið er mikið endurnÿjað að utan.

Tryggingu hf. í nokkur ár, fyrst í tjónadeild og síðar á sölu

Laugalind - 201 Kóp

og markaðssviði.
Draumahús bjóða Berg velkomin til starfa.

Draumahús ehf
Brynjólfur Hjartarson hdl.
og Sigurður J. Sigurðsson,
löggiltir fasteignasalar

Mörkin 4 • 108 Reykjavík
Sími 530 1800 • Fax 530 1801
www.draumahus.is
draumahus@draumahus.is

29.800.000
Afar glæsileg 4ra herb. 124 fm ibúð á 2.
hæð (gengið inn af jarðhæð) í mjög
vönduðu litlu fjölbÿli. Allar innréttingar
eru sérsmíðaðar úr kirsuberi, vönduð
tæki úr burstuðu stáli í eldhúsi. Gegnheilt olíuborið eikarparket. Innfelld ljós
að hluta. Stórar suðvestur svalir.
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Eðvarð
Ólafur
Jóhannsson
Matthíasson
Ólafur
Jóhannsson
edvard@draumahus.is
olafur@draumahus.is
olafur@draumahus.is
löggildur
löggiltur leigumiðlari
leigumiðlari
rekstrarfræðingur

Helgi Bjarnason
helgi@draumahus.is
viðskiptafr. MBA

Brynjólfur Hjartarson
brynjolfur@draumahus.is
hdl, löggiltur fasteignasali

Sigurður J. Sigurðsson
sigurdur@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Þórarinn Thorarensen
thorarinn@draumahus.is
sölumaður

Atli Rúnar Þorsteinsson
atli@draumahus.is
sölustjóri

2ja herbergja
Álfaborgir - 112 Rvk

Eðvarð
EðvarðMatthíasson
Matthíasson
Eðvarð
Matthíasson
edvard@draumahus.is
edvard@draumahus.is
edvard@draumahus.is
löggildur
löggiltur
leigumiðlari
leigumiðlari
löggildur
leigumiðlari
sölumaður

3ja herbergja

Grettisgata - 101 Rvk

Njálsgata - 101 Rvk

13.200.000
Góð 2ja herb. 67 fm íbúð á 2. hæð með
sérinngangi og ágætis útsýni. Frábær
staðsetning.

Sjarmerandi og hlýleg 2ja herb. risíbúð
sem er 64 fm auk sérgeymslu á hæðinni
í góðu fjölb. á besta stað í bænum! Íbúðin er á 4. hæð, undir súð og því töluvert
stærri að gólffleti. Hús í góðu standi.

Njálsgata - 101 Rvk

Reykás - 110 Rvk

14.600.000

Guðrún Stefánsdóttir
gudrun@draumahus.is
sölumaður

Nökkvavogur - 104 Rvk

12.900.000

13.700.000
2ja - 3ja herb. 54,7 fm íbúð á 1. hæð í litlu
þríbÿli í miðbænum. Sérgeymsla og
sam. þvottahús í kjallara.

Virkilega góð 66,5 fm 2-3ja herbergja
íbúð með sérinngangi í kjallara. Parket
og flísar á gólfi. Baðherbergi er allt
nÿlega standsett.

Seljavegur - 101 Rvk

Túngata - 101 Rvk

13.900.000
14.500.000
Virkilega góð 2ja herbergja 58,2 fm íbúð
á jarðhæð í tvíbýli í miðbænum. Stafaparket í stofu og útgengi út á verönd.

Klapparhlíð - 270 Mos

14.300.000

13.200.000

Mjög góð 2ja herb 69 fm íbúð á 1. hæð í
vel viðhöldnu fjölbýli auk sérgeymslu.
Þvottahús innan íbúðar.

Einstaklega góð 3ja herb. 53 fm íbúð í risi
í þríbýli. Nýlegt þak og gluggar.

56 fm. 3ja herbergja kjallaraíbúð með
sérinngangi í námunda við miðbæinn.
Eignin er mikið uppgerð m.a. skólp, rafmagn og lagnir. Stutt í alla þjónustu og 5
mín. gangur í miðbæinn.

4ra - 5 herbergja

Neðstaleiti - 103 Rvk

Álfaskeið - 220 Hfj

Ásbraut - 200 Kóp

14.300.000 LAUS STRAX!
Rúmgóð, björt og falleg 2ja herb. 66,7 fm
íbúð með sérinngangi af svölum á 2.
hæð í nýlegu fjölbýli. Mahogny innréttingar og Merbau parket.

Hringbraut - 101 Rvk

Björt og rúmgóð 54 fm. 2ja herbergja
íbúð á 1. hæð með sérgarði og 27 fm.
stæði í bílageymslu, samtals 81 fm.á frábærum stað í vönduðu fjölbýli.

20.500.000
Rúmgóð og falleg 5 herb. 150,7 fm íbúð
þ.a. bílskúr 24 fm. á 4. hæð í góðu fjölbýli.
Góðar suðursvalir með frábæru útsýni.

Sundlaugav. - 105 Rvk

Flúðasel - 109 Rvk

17.900.000
Mjög góð 4ra herb. 90,8 fm íbúð á 1. hæð
í fjölbýli. Mjög falleg innr. í eldhúsi. Hús í
góðu ástandi.

Furugrund - 200 Kóp

13.600.000

11.500.000
Björt og góð 50,9 fm 2ja herbergja íbúð á
fyrstu hæð með geymslu í kjallara og
þvottahúsi í sameign.

Algjörlega enduskipulögð og nýuppgerð
2ja - 3ja herb 55,5 fm risíbúð á 2. hæð við
Sundlaugaveg. Ath. íbúðin er undir súð
og því stærri að gólffleti.

17.900.000
4-5 herb. 99,4 fm íbúð á 1. hæð auk ca 11
íbúðaherb/geymslu í kjallara og 32,2 fm
stæðis í lokaðri bílageymslu.

Einstaklega falleg 110,8 fm 3ja herb. 87,8
fm endaíbúð ásamt 23 fm íbúðarherbergi
í kjallara með aðgang að baðherbergi
alls 110,8 fm.

Hraunhvammur - 220 Hfj

Háaleitisbraut - 108 Rvk

Hvammabraut - 220 Hfj

15.400.000

18.900 000

3ja herbergja

Flétturimi - 112 Rvk

Hrafnhólar - 111 Rvk

12.900.000
Góð 2ja herbergja 66,8 fm. (þ.a. 6,7 fm.
geymsla) íbúð á 1. hæð með vesturverönd.

3ja herbergja
Forsalir - 201 Kóp

20.500.000
Mjög falleg 3ja herb. 92,8 fm íbúð á 2.
hæð í nýlegu lyftuhúsi með stórum svölum og stæði í bílageymslu.

24.900.000

13.900.000

Furugrund - 200 Kóp

Mjög góð og mikið endurnýjuð 3ja herb.
84 fm íbúð á 2. hæð í mjög góðu álklæddu lyftuhúsi. Nýlegar eikarhurðir,
nýleg innrétting á baði, fallegt eldhús.

Kötlufell - 111 Rvk

13.900.000
15.900.000
Falleg 3ja herb. 78 fm íbúð á 2. hæð í vel
viðhöldnu fjölbýli með góðum suðursvölum

Mjög snyrtileg og góð 3ja herb. 84,6 fm
(þar af 5,8 fm geymsla) íbúð á 3. hæð í
klæddu fjölbýli. Frábært útsýni úr eldhúsglugga og herbergjum.

20.500.000

Björt og góð 88,7 fm. 3ja herbergja sérhæð með sérinngangi í tvíbýli. Stutt er í
miðbæ Hafnarfjarðar og alla þjónustu.

Björt og falleg 4ra herb. 116,6 fm íbúð á
4. hæð í góðu fjölbýli á þessum vinsæla
stað.

Laufrimi - 112 Rvk

Melás - 210 Gbæ

18.300.000
Mjög björt og góð 3ja til 4ra herbergja
88,7 fm. íbúð á jarðhæð með sér garði og
sér inngangi í Permaformhúsi. Eldhús er
opið í stofu.

26.000.000
Góð 5 herb. 125 fm efri sérhæð auk 45 fm
bílskúrs samt. 170 fm í vel viðhöldnu
þríbýli. Mjög vel staðsett.

Góð 6 herb. 138,6 íbúð á 3. og 4. hæð í
fjölbýli. 4 svefnherb. og tvær stofur. Bílageymsla í sameign. Eikarinnréttingar og
ný tæki í eldhúsi. Gegnheil eik á gólfum í
stofu og holi.

Þverholt - 105 Rvk

27.400.000
Afar falleg 124,8 fm. 5 herb. íbúð á 5. og
efstu hæð í fjölbýlishúsi með lyftu auk
sérgeymslu. Parket og flísar á gólfum.
Bílastæði í bílageymslu
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Telma Róbertsdóttir
telma@draumahus.is
þjónustustjóri

Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is
ljósmyndari

Guðrún Elíasdóttir
gudrunel@draumahus.is
ritari/skjalaumsjón

4ra - 5 herbergja
Barónsstígur - 101 Rvk

Hraunbær - 110 Rvk

Bergur Þ. Steingrímsson
bergur@draumahus
Fjármálastjóri

Rað- og parhús
Blikaás - 221 Hfj

Kambasel - 109 Rvk

Suðurnes
Stafnesv.- 245 Sandgerði

Fífumói - 230 Kef

42.800.000

Nýuppgerð 5-6 herb. íbúð á 2, hæð og
risi samtals 118 fm auk 22 fm bílskúr.

Góð 4ra herb 95 fm íbúð á 1. hæð í
fjölbýli sem búið er að taka allt í gegn
og lítur mjög vel út. Nýleg eldhúsinnrétting og tæki.

Einstaklega fallegt 7 herb. 200,4 fm
parhús á tveimur hæðum þ.a. 28,7 fm
bílskúr. Vandaðar innréttingar úr
kirsuberjavið eru í öllu húsinu. Góðar
suðvestursvalir með frábæru útsýni
og sólpallur .

Víðiteigur - 270 Mos

Austurberg - 111 Rvk

Hamravík - 112 Rvk

16.800.000
29.800.000

8.500.000

170 fm. einbýli á 2 hæðum með vestlægum garði og svölum við Stafnesveg. 39
fm. bílskúr fylgir húsinu. Samtals 209 fm.
með stórri verönd og heitum potti.

Algerlega endurnýjuð 3ja herb. 55 fm
íbúð á 1. hæð með suðaustur svölum.
Falleg ljós innrétting í eldhúsi og stáltæki.

Álfhólsvegur - 200 Kóp

Hátún - 230 Keflav.

Silfurtún - 250 Garður

35.400.000

21.500.000 GULLMOLI
Mjög fallegt og mikið endurnýjað 4ra
herb. raðhús sem er hæð og ris. Sólríkur og skjólgóður afgirtur garður og góð
timburverönd. Eign sem verður að
skoða.

19.900.000

Mjög vel skipulagt 6 herb. 189 fm raðhús
á tveimur hæðum, þar af er 20,8 fm bílskúr. Fjögur svefnherbergi. Barnvænt
umhverfi og stutt í alla þjónustu.

31.900.000

17.600.000
Vel skipulögð og björt 4ra herbergja íbúð
á annari hæð ásamt sér geymslu í kjallara og bílskúr. .

27.900.000
Mjög falleg og rúmgóð 4ra herb. 137,4
fm. endaíbúð auk 29 fm. innbyggðs
endabílskúrs. Þessi íbúð er á 3. hæð
með sérinngangi.

Mjög bjart og fallegt 7 herb. 177,3 fm
raðhús ásamt 37,6 fm bílskúr afar vel
viðhöldnu húsi. Fimm svefnherb.
Nýleg eldhúsinnrétting. Fallegur suðurgarður og pallur. Rauðeik á gólfi.
Eign í góðu ástandi.

24.900.000
142 fm. parhús á 2 hæðum með suðvestlægum garði og svölum. 45 fm. bílskúr
fylgir húsinu. Samtals 187 fm. Skjólsæll
og góður staður.

Draumahús ehf • Brynjólfur Hjartarson hdl. og Sigurður J. Sigurðsson, löggiltir fasteignasalar
Mörkin 4 • 108 Reykjavík • Sími 530 1800 • Fax 530 1801 • www.draumahus.is • draumahus@draumahus.is

17.200.000
Nýtt endaraðhús sem er 4ra herb. 122,5
fm að innbyggðum bílskúr meðtöldum.
Skilast fullfrágengið fljótlega.
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Næfurás - 110 Rvk

17.900.000
Afar falleg, rúmgóð og björt 3ja herb. 93,8
fm íbúð á 3. hæð (efstu) í litlu fjölbýli með
sex íbúðum. Sér sjónvarps og tölvurými,
þvottahús innan íbúðar. Mjög fallegt hús
og sameign afar snyrtileg.

Vífilsgata - 105 Rvk

12.900.000
Góð 2ja herb. 54,3 fm íbúð á 1. hæð í litlu
fjöllbýli. Ný standsett baðherb. flísalagt
með hita í gólfum og upph. salerni. Nýjar
rafmagnslagnir í íbúð.

Garðhús - 112 Rvk

Vindás - 110 Rvk

19.300.000 LAUS!

11.900.000
Góð 2ja herb. 54,7 fm íbúð á 4. hæð í afar
vel viðhöldnu fjölbýli. Húsið er klætt að
utan og sameign öll nýstandsett.

Góð neðri sérhæð í tvíbýli. Íbúðin er 3ja
herb. 77 fm í á jarðhæð með sérinngangi
og sérgarði. Mjög falleg íbúð í góðu húsi
með góðu útsýni.

Fálkagata - 107 Rvk

Asparás - 210 Gbæ

19.400.000
Afar falleg og rúmgóð 2ja herbergja 91,1
fm. íbúð á jarðhæð með sér garði í nýlegu
litlu fjölbýli á góðum stað í Garðabæ.

Draumahús ehf
Brynjólfur Hjartarson hdl.
og Sigurður J. Sigurðsson,
löggiltir fasteignasalar

Mörkin 4 • 108 Reykjavík
Sími 530 1800 • Fax 530 1801
www.draumahus.is
draumahus@draumahus.is

19.400.000
Mjög falleg og björt 3ja - 4ra herb. 87,5 fm
íbúð á 3. hæð með frábæru útsýni er úr
stofu og svölum yfir Skerjafjörð og
Reykjanesið. Á besta stað í Vesturbænum.

23

ÞRIÐJ U DAGU R 29. mars 2005

–Örugg fasteignaviðskipti!

Sími 533-4800

Laugavegur 182 - 105 Reykjavík
Fax 533-4811 - midborg@midborg.is

Björn Þorri,
hdl., lögg. fastsali

Karl Georg,
hrl., lögg. fastsali

Þorlákur Ómar,
Sölustjóri.

Kristján,
sölumaður.

Magnús,
sölumaður.

Sigurður,
sölumaður.

Fríður,
ritari.

Perla,
ritari.

Þórunn
ritari.

Opið mán.–fös. frá kl. 9-18, lau. frá kl. 11-14 Allar eignir á netinu: www.midborg.is

Kvíslar
Sóleyjarimi
Glæsilegar 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir í 4-6
hæða lyftuhúsi á mjög eftirsóttum stað. Fallegt útsýni er úr íbúðunum og stutt er í útiveru, golf,
verslanir og alla þjónustu. Íbúðirnar sem eru mjög
aðgengilegar eru fyrir 50 ára og eldri, hannaðar af
Kristni Ragnarssyni arkitekt. Íbúðunum er skilað
fullbúnum án gólfefna, með vönduðum eikar- og
mahónýinnréttingum og glæsilegum stáltækjum.
Íbúðirnar eru frá 60 til 106 fm og kosta frá 12,9 - 22,8 millj. kr. Húsinu verður skilað fullfrágengnu að utan með steinaðri áferð, en klætt álklæðningu að hluta, á stigahús og útbyggingar. Einnig verður hluti svalaganga klæddur með hertu gleri. Lóð verður skilað frágenginni með
malbikuðum bílastæðum, steyptum gangstéttum og grassvæðum þar sem við á á lóð. Þak er
steinsteypt og einangrað að ofan og þétt með þakdúk. Öllum íbúðum á efri hæðum fylgja góðar svalir en hellulögð verönd með jarðhæðum. 5400

Erum með kaupanda að góðu raðhúsi með bílskúr
í kvíslunum eða hraunbæ. Skipti á minna raðhúsi
í kvíslunum koma vel til greina. 5470

Básbryggja
203 fm sérlega glæsilegt raðhús á þremur hæðum
sem stendur við sjóinn í bryggjuhverfinu með einstöku útsýni. Húsið skiptist í forstofu, þrjú her- Þverholt
bergi, tvennar stofur, eldhús, þrjú baðherbergi,
63,8 fm mjög góð íbúð á jarðhæð með sérinngeymslu og bílskúr. Gegnheilt plankaparket á
gangi á góðum stað við Þverholt í Mosfellsbæ.
gólfum. V. 38,9 m. 5198
Íbúðin sem öll var endurnýjuð árið 2002 skiptist í flísalagt hol, eldhús opið hús, svefnherbergi, stofu, baðherbergi og geymslu. Halogen
4ra herbergja
lýsing í loftum, mahony hurðar og kirsuberja
innrétting í eldhúsi. V. 13,2 m. 5382

Andarhvarf - síðasta íbúðin
4ra herbergja 134,3 fm neðri sérhæð í tvíbýlishúsi
ásamt ca 27 fm bílskúr. Íbúðin skiptist í forstofu,
eldhús, stofu, þrjú herbergi, geymslu, þvottahús,
baðherbergi og snyrtinguÍbúðin er afhent fullfrágengin án gólfefna með flísalögðu baðherbergi í
janúar 2006. V. 30,9 m. 5391

134,1 fm mjög góð neðri sérhæð auk 32,2 fm bílskúrs í fallegu fjórbýli við Gnoðarvog. Hæðin
sem er með sérinngangi skiptist í forstofu, hol,
gestasnyrtingu, þrjú stór svefnherbergi, stofu,
baðherbergi, eldhús með borðkrók og búri.
Suður svalir. Geymsla og þvottahús í kjallara.
V. 28,9 m. 5386

Nökkvavogur
70 fm falleg íbúð í kjallara með sérinngangi. Íbúðin skiptist í flísalagða forstofu, hol, eldhús, flísalagt baðherbergi, parketlagða stofu og tvö parketlögð herbergi. Sérgeymsla undir tröppum.
Sameiginlegt þvottahús á hæð.

3ja herbergja

Góð 58,1 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í góðu
fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist í hol, eldhús með
hvítri innréttingu, baðherbergi með sturtu, rúmgóða stofu og dúklagt svefnherbergi með góðum
fataskáp. Á hæðinni er sérgeymsla fyrir íbúð.
V. 10,5 m. 5471

337 fm veitingarhúsnæði. Húsnæðið er innréttað
fyrir veitingarrekstur og skiptist í tvö góða sali,
eldhús og snyrtingar. Húsnæðið hefur þrjá innganga, tvö góða bari og getur selst með öllum
búnaði. Nánari upplýsingar á skrifstofu Miðborgar V. 35,6 m. 5270

3.600 fm. heil húseign vel staðsett miðsvæðis.
Húsið hentar mjög vel bæði fyrir verslun og sem
lagerhús. Lofthæð u.þ.b 10 m, fjöldi innkeyrsluhurða og góður glerfrontur. Stór lóð með malbikuðum bílastæðum. 5177

Barmahlíð
88,2 fm falleg 2ja herbergja íbúð í kjallara með
sérinngangi í góðu fjórbýli í Hlíðunum. Íbúðin
skiptist í flísalagða forstofu, parketlagt hol, rúmgott eldhús með borðkrók, flísalagt baðherbergi
með baðkari, parketlagða stofu og parketlagt
svefnherbergi. Auk þess fylgja íbúð tvær geymslur. V. 15,9 5328

Þorláksgeisli

Torfufell

Jafnasel - Bar

94,3 fm góð 4ra herbergja íbúð á fjórðu hæð
ásamt bílskúr. Íbúðin skiptist í hol/gang, parket- Snorrabraut
lagða stofu, eldhús, flísalagt baðherbergi og þrjú 59,1 fm björt og mikið endurnýjuð íbúð í kjallara
parketlögð svefnherbergi. Í kjallara er geymsla og með sameiginlegum inngangi. Íbúðin skiptist í Funahöfði
þvottahús. V. 16,9 m. 5194
flísalagða forstofu, hol, herbergi, flísalagt baðher- 415,3 fm gott lagerhúsnæði í kjallara með innbergi, parketlagða stofu, parketlagt eldhús og keyrsluhurð frá porti.Húsnæðið skiptist í þrjú
geymslu. V. 12,2 m. 5381
rými. Eitt stórt rými sem möguleiki væri að
Unnarbraut – Seltjarnarnes
stúka af og tvö smærri rými. Lofthæð er um
91,5 fm góð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í góðu 32,40 metrar. Búið er að stúka af fyrir þremur
býli. Íbúðin skiptist í flísalagða forstofu, hol,
snyrtingum.V. 29 m. 5225
parketlagða stofu með útgangi á verönd, þrjú
parketlögð herbergi, baðherbergi, eldhús,
þvottahús og búr/geymslu. V. 20,9 m. 5487

V. 14,9 m. 5457

185,6 fm glæsilegt parhús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr. Húsið skiptist í forstofu, snyrtingu, stofu, eldhús, vinnuherbergi,
þvottahús, þrjú herbergi og baðherbergi. Gegnheilt parket er á öllum gólfum nema flísar eru á
baðherbergi, snyrtingu og forstofu. Mjög góð
staðsetning og glæsilegt útsýni. Hiti í gólfum”.
V. 42,9 m. 5452

400 fm skifstofurými á tveimur hæðum í húsi
byggðu 2000. Húsnæðið er á þriðju hæð og er
vandað í alla staði. Innfelld lýsing frá Lúmex,
glæsilegar innihurðir o.fl. Frágengið bílaplan. Húsnæðið er til leigu og er til afhendingar strax. 5014

Verslunar og/eða lagerhús
Austurberg

Gnoðarvogur

Akralind - Leiga

Naustabryggja
79,6 fm 2ja herbergja íbúð á annari hæð með
stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofu,
91,1 fm mjög góð 3ja herbergja íbúð á jarð- stofu, herbergi, eldhús, baðherbergi, þvottahús
hæð/kjallara í glæsilegu húsi við Ingólfsstræti og geymslu. Rúmgóðar svalir. Íbúðin afhendist án
gólfefna í desember. V. 17,9 m. 4449
með sérinngangi. Íbúðin sem er mjög lítið niðurgrafin skiptist í forstofu, hol, stofu, eldhús, baðherbergi, geymslu og tvö svefnherbergi. Enginn
Atvinnuhúsnæði
gólfefni eru á íbúð nema þá á baði þar sem eru
flísar. Búið er að skipta um gler, rafmagns- og
pípulagnir. Að utan er nýtt járn, þakjárn, þakrennur og niðurfallsrör. V. 17,9 m. 5373

Borgartún
Til leigu efsta hæðin í Rúgbrauðgerðinni Borgartúni. Hæðin skiptist í stóran glæsilegan veislusal
með eldhúsi og nokkra minni veislu- og fundarsali. Einnig er um að ræða stór og góð skrifstofuherbergi. Upplagt fyrir félagasamtök, veisluþjónustur eða tengdan rekstur. Veislusalurinn og skrifstofuherbergin geta leigst sér. Nánari upplýsingar
gefur Þorlákur Ómar. 5060

Ingólfsstræti

Melabraut - Hafnarfjörður
1.462 fm. atvinnuhúsnæði sem stendur á milli
gatna. Húsnæðið sem skiptist í nokkra hluta og
auðvelt er að skipta meira niður. Eignin getur selt
í einu lagi eða í hlutum. V. 70,0 m. 3676

Kvisthagi

Hafnarstræti

70 fm góð 3ja herbergja íbúð í kjallara með sérinngangi í mjög fallegu og mikið endurnýjuðu
húsi við Kvisthaga. Íbúðin skiptist forstofu, hol,
stofu, tvö svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og
geymslu. Nýlega er búið að steypuviðgera og
mála húsið. Einnig er búið að skipta um þakjárn,
þakkant og niðurfallsrör V. 16,7 m. 5394

680 fm heil húseign í miðbæ Reykjavíkur. Húsið er
á tveimur hæðum og skiptist þannig: Á jarðhæð 164 fm endabil á 1. hæð í góðu iðnaðarhúsi.
eru þrjú veitingahús með sér inngangi. Efri hæð er Möguleiki á hagstæðri fjármögnun. 4679
innréttuð sem skrifstofuhúsnæði. Eignin er öll í
traustri útleigu. V. 95 m. 5301

Reykás
Góð 74 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í fallegu
fjölbýli. Íbúðin skiptist í flísalagt anddyri, parketlagt hol, þvottahús, baðherbergi með baðkari og
sturtu, flísalagt eldhús, parketlagða stofu og
svefnherbergi. Úr stofu er útgengt á skjólgóðann
sólpall sem snýr til suðurs. Á hæðinni er sérgeymsla með hillum. V. 13,9 m. 5362

Einbýli, par- og raðhús

Fannafold

Þorláksgeisli

212,8 fm glæsilegt og mjög bjart einbýli á tveimur
hæðum á fallegum stað í foldunum. Húsið skiptist
í forstofu, þvottahús, gestasnyrtingu, eldhús með
borðkrók, parketlagðar stofur, fallega sólstofu,
flísalagt baðherbergi með baðkari og sturtuklefa,
fjögur svefnherbergi með skápum, stórt sjónvarpshol og bílskúr. Suður garður og suður svalir
á efri hæð. Hiti í bílaplani. V. 41,9 m. 5477

200 fm glæsilegt parhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Skipulag: Neðri hæð: (inngangshæð) Anddyri, innangengt í bílskúr, þrjú svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og geymsla. Efri
hæð: eldhús, stofa/borðstofa með útgangi á svalir,
sjónvarpshol/herbergi og snyrting. Mjög góð staðsetning og glæsilegt útsýni. Húsið afhendist tilbúin
til innréttinga. V. 38,9 m. 5393

Vesturvör

Fífulind
83,4 fm sérlega rúmgóð, björt og velskipulögð 3ja
herb. íbúð á 3. hæð, og 6,1 fm sérgeymsla á
1.hæð samtals 89,5 fm, ásamt sameiginlegri hjóla
og vagnageymslu. Íbúðin skiptist í flísalagða
forstofu. Flísalagt baðherbergi. Tvö parketlögð
herbergi með skápum. Baðherbergi flísalagt í
hólf og gólf með baðkari og sturtu. Þvottahús
Bíldshöfði
innaf baðherbergi. Eldhús með fallegri
162,3 fm snyrtilegt skrifstofurými á þriðju hæð
sprautulakkaðri innréttingu, rúmgóður
borðkrókur og úr eldhúsi er útgengt á flísalagðar (annarri hæð frá bílaplani). Húsnæðið skiptist í
fimm góðar skrifstofur, fundarherbergi, eldhús
suðursvalir. V. 19,7 m. 5483
með borðaðstöðu, baðherbergi og geymslu. Húsnæðið er til leigu eða sölu. V. 14,9 m. 5268

Hótel Staðarborg
Velbúið og snyrtilegt 21 herbergja hótel með
baði í öllum herbergjum, 19 tveggja manna og 2
eins manna herbergi. Auk tveggja matsala, sem
hægt er að sameina, er u.þ.b. 120 fm samkomusalur tengdur hótelinu og gefur möguleika á
stórum samkvæmum, s.s. ættarmótum, árshátíðum, ráðstefnum o.fl. tilboð 4033

Þorláksgeisli

Fjárfesting

93,1 fm glæsileg íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi með
sérinngangi innaf svölum auk stæðis í bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofu, þvottahús,
hol, tvö svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og
geymslu í kjallara. 5358

Átta íbúða fjölbýlishús við Akursbraut á Akranesi.
Íbúðirnar er frá 56 - 80 fm að stærð og skilast tilbúnar án gólfefna. Nánari upplýsingar veitir Þorlákur V. 100 m. 5249

2ja herb
Naustabryggja
70,0 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi og stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, herbergi, eldhús, baðherbergi,
þvottahús og geymslu. Íbúðin afhendist án gólfefna í desember. V. 16,7 m. 4440

Stangarhylur
1712,1 fm verslunar og iðnaðarhúsnæði á tveimur
hæðum við Stangarhyl. húsnæðið sem byggt er
1988 skiptist í 5 eignarhluta og er til sölu eða leigu,
einstakir sér eða allir saman. Hægt er að breyta
stærð eignahluta ef menn kjósa svo og því eru
miklir möguleikar sem felast í þessu húsnæði.
Húsið er jafnframt mjög vel staðsett, næg bílastæði á malbikuðu plani. V. 145 m. 5167

Suðurlandsbr. - Skeifan
791,3 fm. glæsilegt og vel staðsett verslunar-og
lagerhúsnæði á einum besta og fjölfarnasta
verslunarstað borgarinnar. Eignin býður uppá
margskonar nýtingarmöguleika. V. 89 m. 4807
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Turninn á Borgarspítalanum gnæfir við himin og þegar sjúkraþyrlurnar koma fljúgandi er eins og þar séu drekar á ferð að færa meistara turnsins fregnir af heiminum.

Engin er borg án turna og á höfuðborgarsvæðinu leynast víða
turnar sem eru eins og klipptir út úr ævintýrunum.

Klukkuturninn á Garðatorgi í Garðabæ
er Turn tímans. Þar er tíminn geymdur
og hægt að næla sér í smástund í poka
ef maður á ekki nóg. Takið bara eftir því
þegar þið farið í Garðabæ að tíminn líður öðruvísi þar en annars staðar.

Næpan er eins og göldruð fram úr Þúsund og einni nótt með hjálp töfralampa og ef eyrun eru lögð við má heyra Seherasade
hvísla ævintýrin sín í rökkrinu.

Turninn á Iðnaðarmannahúsinu er eins
og fangelsi fyrir prinsa í álögum sem
breytast í svani á daginn og fá þá að
synda um á tjörninni en verða að skila
sér aftur í ljósaskiptunum því annars
verða þeir að steini. Álögunum er aðeins hægt að létta með kossi.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Í flestum stórborgum gnæfa turnar og háhýsi yfir og gegna fjölbreyttum hlutverkum sem landamerki, áttavitar og oft sem minnismerki um forna frægð. Turnar
hafa upphaflega gegnt útsýnishlutverki svo hægt væri að sjá til
óvinaherja en síðari tíma turnar
eru fyrst og fremst aðferð til að
spara pláss með því að byggja
upp í loftið.
Það er eitthvað ævintýralegt
við turna, þeir minna á kastala,
prinsessur með svo sítt hár að
prinsar geta lesið sig upp eftir
því, galdrakarla sem vilja ná
heimsyfirráðum, drekar gera sér
þar hreiður og svo eru þeir svo
nærri himninum þar sem guðirnir
búa. Enda eru turnar á flestum
kirkjum.
Á höfuðborgarsvæðinu má
finna fallega turna sem gegna
ekki öðru hlutverki en því að
prýða húsin sem þeir eru hluti af
og í mesta lagi láta sem flesta vita
hvað klukkan er. En með ímyndunaraflinu er allt hægt og borgin
verður að ævintýraborg með
turnum fyrir hvert tilefni.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Kastalar, drekar og
prinsessur í álögum

Gamli Sjómannaskólinn minnir á Hogwartsskólann í sögunum um Harry Potter og
turninn er þá væntanlega Gryffindor-heimavistin þar sem uglurnar lenda með bréf
til nemenda í galdri.

Turninn og svalirnar á horni Tryggvagötu
og Norðurstígs eru eins og í Zorró og
einkar hentugar til skylminga. Caramba!

Turninn á Kirkjuhúsinu á Laugavegi er alveg kjörinn til að halda prinsessum föngnum og láta þær safna hári. Prinsessurnar geta líka fest fléttuna við handriðið, rennt
sér niður og farið á djammið á laugardagskvöldi.
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www.eignakaup.is

Opnunartími frá kl. 9-17 mán-fös. kl. 12-14 laug.

RAÐ- OG PARHÚS
NAUSTABRYGGJA.
Stórglæsilegt raðhús á 4. hæðum með bílskúr á þessum margrómaða stað. Fallegar
innréttingar sem og gólfefni. Parket og flísar á gólfum. Möguleiki á séríbúð á 1. hæð.
V. 44,9 m Ekki missa af draumeigninni.

4RA HERBERGJA

SMYRLAHRAUN - HAFNARFJÖRÐUR Glæsileg 112 fm íbúð með
bílskúr. Falleg gólfefni. Eldhús nýuppgert.

Helgi Hákon
Jónsson
Viðskiptafræðingur &
lögg.fasteignasali

Grétar J. Stephensen
sölufulltrúi
861-1639

Mikael Nikulásson
Framkvæmdastjóri
694-5525

Guðrún Helga
Jakobsdóttir
ritari/skjalavinnsla

Ólafur Sævarsson
sölustjóri
820-0303

Berglind Ósk
Sigurjónsdóttir
sölufulltrúi
822-2435

Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Nuddbaðkar. Nýjar innréttingar, hurðir og gólf-

ÓLAFSGEISLI – GRAFARHOLT

efni. Glæsileg eign í barnvænu umhverfi.V. 17,9 m

Mjög falleg 181,7 fm neðri sérhæð á
þessum frábæra stað í nálægð við
nátturuna. Eignin skiptist í 3 svefnherb., baðherb., eldhús, stofu sem og
borðstofu og þvottahús/geymslu.
Einnig er 24 fm bílskúr. Fallegar sérsmíðaðar birki innréttingar og hurðir.
Flísalagt aðalrými. 3 m lofthæð, hiti í
gólfi, suður verönd og arinn í stofu.
Glæsileg eign. V. 36.9 m.

LAUFÁSVEGUR.
Glæsileg 2ja-3ja herb. 73 fm nýuppgerð
íbúð með sér inngang í hjarta borgarinnar.

SKIPHOLT - REYKJAVÍKFalleg

Laus fljótlega. V. 17,9 m

114,1 fm íbúð á 4.og efstu hæð í góðu fjöl-

SKÓLATÚN. ÁLFTANES

býli. Eignin skiptist í Forstofu / hol, tvö góð

Mjög góð 2ja herb. íbúð á efri hæði í litlu
fjölbýli. Eignin skiptist í stóra og góða
forstofu, eldhús með hvítri innréttingu,
stofu, svefnherbergi, baðherbergi og stórt
og gott þvottahús sem er inni í íbúð. Parketi
og flísar á gólfum. Gengið út á góðar suður
svalir út frá stofu.

barnaherbergi, hjónaherbergi, fataherbergi,
stofu, eldhús. Sérgeymsla og sameiginlegt
þvottahús, þurrkherbergi og hjóla/vagnageymsla. Verð 19,9 millj.

EINHOLT- 105 REYKJAVÍK

Alveg

endurnýjuð 69,1 fm íbúð miðsvæðis í Rvk.

BORGARHOLTSBRAUT- KÓPAVOGUR
Falleg 92,2 fm sérhæð ásamt 35 fm
bílskúr í Vesturbæ Kópavogs. Eignin
skiptist í 3.svefnh. Rúmgott eldhús,
þvottaherbergi og afar bjarta og góða
stofu. Stórar suðursvalir. Garður í
góðri rækt. Frábær staðsetning. V:
22,4 m

PENTHOUSE ÍBÚÐIR

Skipting eignar: Forstofa/hol, stofa, eldhús,
hjónaherbergi, 2 barnaherbergi, baðherbergi. Sérgeymsla á hæð. Gólfefni parket
og flísar. Verð 15,7 millj.

KRISTNIBRAUT- GRAFARHOLT
Glæsileg útsýnisíbúð á þriðju og efstu hæð.

SÆBÓLSBRAUT- KÓPAVOGUR

2JA HERBERGJA

Vandaðar innréttingar og gólfefni. Góð her-

Mjög fallegt einbýlishús á tveimur
hæðum auk kjallara með tveimur
íbúðum við sjávarsíðuna í Fossvogsdal.
Neðri hæðin skiptist í tvö svefnherbergi,
baðherbergi, eldhús og stofu. Efri hæðin
í sjónvarpsrými, tvö svefnherbergi,
baðherbergi og stórar svalir. Þetta er
eign með fallegu útsýni og í afar
barnvænu umhverfi. V.45 m

bergi. Bað flísalagt í hólf og gólf. Rúmgott
eldhús og stórar suðursvalir með útsýni yfir
borgina. Stutt á gólfvöllinn. Tilboð óskast

3JA HERBERGJA
HVERFISGATA. 2ja. herb. 59 fm kjallara íbúð í hjarta borgarinnar. Eignin skiptist
í eldhús, stofu, svefnherbergi og baðherbergi. Einnig geymsla og sameiginlegt
þvottahús í kjallara. Teppi og flísar á gólfi.
Eldri innrétting í eldhúsi.LAUS STRAX
V.10.4 m.

NAUSTABRYGGJA.
Falleg 143 fm penthouse íbúð á 2 hæðum með stórglæsilegum innréttingum og
MJÓAHLÍÐ - REYKJAVÍK Mjög óborganlegu útsýni. Tvennar svalir. Eikar MÁVABRAUT - 230 KEFLAVÍK
innréttingar sem og gólfefni. Flísar á Falleg 91 fm íbúð á efri hæð í litlu fjölbýli.
falleg og vel skipulögð 57,7 fm íbúð með
baðherbergi, þvottahús innaf. Eign sem Skipting eignar: Forstofa/hol, eldhús, búr,
svölum í litlu fjölbýli á eftirsóttum stað í hlíðvert er að skoða. V. 29.9 m.
baðherbergi, hjónaherbergi, 2 barnaherunum. Íbúðin er með góðum gólfefnum.
bergi, stofa, sérgeymsla. Gólfefni parket,
Fallegt eldhús. Baðherbergi með flísum á
flísar og dúkur. Öll sameign mjög snyrtileg.
gólfi. Rúmgóð parketlögð stofa og gott
Verð 9,9 millj.

eyri. Skipting eignar: Forstofa, hjónaherbergi, barnaherbergi, baðherbergi, stofa,
eldhús. 2400 fm lóð, 77 fm verönd, heitur
pottur. Verð 14,2 millj.

SUÐURNES

SUM

svefnherbergi með svölum. Falleg eign

SUMARBÚSTAÐIR

ÍRABAKKI - REYKJAVÍK
ÁLFHEIMAR - 104 Falleg 59 fm
fjölbýli. Tvennar eru í íbúð. Íbúðin er mikið íbúð á jarðhæð á góðum stað. Íbúðin
endurnýjuð og með góðum gólfefnum. skiptist í hol, svefnherbergi, stofu, eldhús,
Parket á stofu, herb, eldhúsi. Flísalagt bað- baðherbergi. Gólfefni parket, flísar á baði.
herbergi. Þetta er falleg í búð í afar barn- Sérgeymsla, sameiginlegt þvottahús og
hjóla og vagnageymsla. Verð 12,8 millj.
vænu umhverfi
Falleg 86,1 fm íbúð á 3 og efstu hæð í góðu

VOGAGERÐI. VOGUM.

Falleg og
mikið endurnýjuð 63,2 fm íbúð með sér inngangi. Flísar í anddyri. Parket á forstofu,
stofu, eldhús og herberg. Hiti í gólfum að LEIFSTAÐIR - EYJAFJARÐARhluta. Baðherbergi flísalagt. Þvottaher- SVEIT Fallegur 63,8 fm bústaður með 26
fm svefnlofti á frábærum stað rétt við Akurbergi. Verönd með heitum potti. V 8,8m

FASTEIGNAEIGENDUR
ATHUGIÐ!!!
Verðmetum samdægurs án skuldbindinga
um sölu fyrir aðeins
kr. 7500 án/vsk. Endilega hafið samband
við sölumenn Eignakaups.

EIGNIR ÓSKAST !!!
Vegna mikillar sölu undanfarið óskum við eftir eignum af öllum gerðum og stærðum fyrir fjölda fólks
sem er á kaupendalista okkar. Mjög góð söluprósenta sem og fríar auglýsingar.
Endilega hafið samband við sölumenn og við komum samdægurs

EIGNAKAUP - ÞAR SEM HLUTIRNIR GERAST !
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Eiður Arnarson

SÍMI 517 9500
Strandgötu 41 - 220 Hafnarfjörður - www.fmh.is

Viggó Jörgensson Sigursveinn Jónsson Geir Þorsteinsson Sonja Magnúsdóttir
lögg. fasteignasali

OPIÐ VIRKA DAGA 9.00 - 18.00

EINBÝLI

HÆÐIR

4RA TIL 5 HERB.

3JA HERB.

3JA HERB.

KVISTABERG - 221 HAFNARFIRÐI

HRAUNKAMBUR - HAFNARFJÖRÐUR Glæsileg efri sérhæð með

BAKKASTAÐIR - 112 REYKJAVÍK

ÁLFASKEIÐ - 220 HAFNARFIRÐI

ARNARSMÁRI - 201 KÓPAVOGI

skemmtilegu risi. fjögur svefnherbergi,
rúmgóð stofa/borðstofa með útgengi á
svalir. Baðherbergi með baðkari/sturtuaðstöðu glæsileg innrétting flísalagt í hólf og
gólf. Rúmgott eldhús með snyrtilegri innréttingu góður borðkrókur. Örstutt í skóla
og aðra þjónustu. Verð 27,4 millj

Glæsileg 139,9 fm 4ra til 5 herbergja íbúð á
efri hæð með sér inngangi. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Möguleiki á að fjölga
svefnherbergjum í fjögur samkv. teikningu.
Frábær staðsetning og útsýni til lands og
sjávar. Öll þjónusta innan seilingar s.s. leikog grunnskóli, golfvöllurinn á Korpúlfsstöðum, verslanir og heilsugæsla. Mjög áhugaverð eign á rólegum stað. Verð 26,9 M.

Vel skipulögð 3ja herbergja 80,1 fm herbergja íbúð á 2. hæð í tvíbýli miðsvæðis í
Hafnarfirði. Íbúðin þarfnast standsetningar
að hluta. Verð 14,4 millj.

Fallega 3ja herbergja 80,4 fm íbúð (þar af
4,7 fm geymsla) með sér inngangi af svölum á mjög góðum stað í Smáranum í
Kópavogi. Gólfefni eru parket og flísar.
Mjög skemmitlega staðsett eign m.t.t. útsýnis og aðkomu. Eign sem vert er að
skoða.Verð 17,9 millj.

2JA HERB.

2JA HERB.

ATVINNUHÚSNÆÐI

ATVINNUHÚSNÆÐI

Glæsilegt 225 fm einbýli á þessum vinsæla
stað. 4 rúmgóð svefnh, rúmgóð
stofa/borðstofa.Sólstofa með útgengi í
garð. Tvö baðherbergi, saunaklefi. Glæsilegt eldhús með vönduðum innréttingum.
Þvottahús með innréttingu. Tvöfaldur flísalagður bílskúr með 3ja fasa rafm og gryfju.
Vandað gegnheilt iberaro parket á gólfum.
Glæsileg eign í alla staði.Verð 45,9 millj

3JA HERB.3JA HERB.

FRAMNESVEGUR - REYKJAVÍK
HELLISGATA - HAFNARFIRÐI

STEKKJARBERG - HAFNARFIRÐI

Skemmtileg 3ja herbergja 76fm neðri sérhæð á þessum vinsæla stað. Eldhús með
ljósri innréttingu nýleg eldavél. Tvö svefnherbergi með dúk á gólfi. Stofa með parketi á gólfi. Geymsla/þvottahús. Skemmtilegur sólpallur í baklóð húss. stutt í þjónustu og skólaVerð 14,7 millj

Góð 2ja herbergja íbúð á 1. hæð. Eldhús
með ágætis innréttingu og tækjum,
þvottahús og geymsla inn af eldhúsi. Stofa
með útgangi út á góða hellulagða verönd,
heimild til að girða af sér garð með palli.
Rúmgott svefnherbergi með góðum skápum og baðherbergi einnig rúmgott með
baðkari, flísalagt í kringum baðkarið. Verð
11,9 millj.

2ja herbergja íbúð ásamt 25 fm stæði í
lokaðri bílageymslu í fallegu húsi sem
er reist 1985. Íbúðin er á 2. hæð. Parket
á öllum gólfum nema baðherbergi sem er
flísalagt í hólf og gólf. Rúmgóð stofa með
útg. út á suðursvalir. Baðherbergi með
baðkari, pláss fyrir þvottavél í innréttingu,
vaskur í borði. Eldhús með beyki innréttingu, AEG eldavél, og borðkrók. Geymsla á
gangi fyrir framan íbúð. Sérstæði í bílageymslu með rafdrifnum hurðaropnara.
Verð 15,9 millj.

SKÚTAHRAUN - 220 HAFNARFIRÐI Ca 290 fm iðnaðarhúsnæði með
tvær 5 metra háar innkeyrsludyr í sitt hvorum enda hússins. Húsnæðið skiptist þannig að gólfflötur jarðhæðar er 200 fm og
tvískipt milliloft er u.þ.b. 90 fm. Húsnæðinu
er skipt í tvennt í dag og er tilvalið til útleigu
en lítil aðgerð er að breyta því afturí eina
heild. Húsnæðið er vel staðsett í þekktu
iðnaðarhverfi og aðkoma góð. Hagstætt
verð 19,5 millj.

VESTURVÖR - 200 KÓPAVOGI
314 mf iðnaðarhúsnæði ásamt 78 fm
skemmu samtals 391fm. Eingnin er þannig: Stór salur, móttaka/skrifstofa, snyrting
og geymsla. Á millilofti er kaffistofa og
skrifstofuaðstaða. 78 fm skemma við hlið
aðalbyggingarinnar er óeinangruð. Verð
24,7 millj.

NÝJAR ÍBÚÐIR AÐ DAGGARVÖLLUM 6 – HAFNARFIRÐI

EINBÝLI

Steinað fjölbýlishús á þremur hæðum með 28 íbúðum

A Ð E IN S 3 ÍB
Ú Ð IR E F T IR

Íbúðirnar verða afhentar fullbúnar, en án gólfefna nema flísar á baði og sérþvottahúsi. Vandaðar innréttingar. Öll sameign frágengin. Til afhendingar frá 1. júni 2005.
Frábær staðsetning, stutt í leikskóla, grunnskóla, íþróttir og aðra þjónustu sem býðst á svæðinu.
Teikningar og skilalýsing á skrifstofunni okkar að Strandgötu 41 í gamla ì Skálanum.
URÐARSTÍGUR - 101 REYKJAVÍK
Lítið einbýlishús á þessum frábæra stað í Þingholtunum. Húsið er 112,8 fm hæð og
kjallari. Lítill garður fylgir eigninni. 3 svefnherbergi og tvær samliggjandi stofur. Húsið
er klætt með Steni klæðningu. Verð 24 millj.

VERÐ:
3ja herbergja íbúðir 105,9 fm 107,8 fm kr. 19,8 millj. - 20,3 millj.
3ja - 4ra herb. íbúðir 87,6 fm 87,6 fm kr. 16,9 millj. - 16,9 millj.
4ra herbergja íbúðir 92,4 fm 110,0 fm kr. 17,8 millj. - 20,7 millj.

MJÖG TRAUSTUR BYGGINGAVERKTAKI

E N G J AV E L L I R 3 – H A F N A R F I R Ð I
Nýkomið í sölu glæsilegt hús með sex íbúðum á mjög góðum stað á Völlunum
í Hafnarfirði. Íbúðirnar afhendast tilbúnar án gólfefna að hluta. Húsið tilbúið
að utan og lóð frágengin. Vandaðar innréttingar og tæki. Húsið klætt að utan
með ál- og harðviðarklæðningu. Stutt í leikskóla, grunnskóla, heislugæslustöð
og verslun. Afhending í feb – mars 2006. Traustir verktakar, Eiríkur og Einar Valur ehf.

Tvær 5 herbergja íbúðir 150,0 fm, verð 27,0 millj.
Fjórar 4ra herbergja íbúðir frá 132,6 fm, verð frá 24,5 millj.

100% ÖRYGGI • ALLIR FJÁRMUNIR VIÐSKIPTAMANNA Í UMSJÁ BANKASTOFNANA
MIKIL SALA • VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ • PERSÓNULEG ÞJÓNUSTA ALLA LEIÐ!
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4ra herbergja
Hólabraut - 220 Hafj.

4ra herbergja

NÝTT

Mikið endurnÿjuð 4ra herb. 81,8
fm íbúð að Hólabraut í Hafnarfirði.
Íbúðin skiptist í eldhús, stofu,borðstofu( möguleiki á að breyta í herbergi) og tö svefnherbergi. Fallegar
nÿlegar innréttinga, parket og flísar á gólfum.
Rúmgóð geymsla í sameign með
glugga.

Skaftahlíð - 105 Rvk

Ragnar Thorarensen
Löggiltur fasteignasali

Linda Björk Stefánsdóttir
Viðskiptafræðingur

Elín D. W. Guðmundsdóttir
Löggiltur fasteignasali

4ra herbergja

NÝTT

Andrésbrunnur - 113 Rvík
Virkilega falleg og velskipulögð
4ra herb 110,8 fm íbúð á fyrstu
hæð ásamt bílskÿli við Andrésbrunn í Reykjavík. Innréttingar og
skápar úr birki. Innihurðar úr eik.
útgengt út á suðurverönd úr stofu.
þvottahús og geymsla innan íbúðar.

Virkilega falleg 114 fm 4 herb íbúð
í kjallara við Skafthlíð. Nÿlegt eldhúsinnrétting, fallegt parket, Allar
vistarverur mjög stórar. Nÿgert
gufubað í sameign.

15,900,000

23,500,000

4ra herbergja

4ra herbergja

Fálkagata - 107 Rvk

Skessugil - 600 Ak.

Um er að ræða afar fallega 4ra
herbergja 119,9 fm íbúð á 2. hæð.
Íbúðin skiptist í stofu, borðstofu,
tvö svefnherbergi, eldhús og baðherbergi. Nÿleg eldhúsinnrétting
og endurnÿjað bað. Falleg íbúð á
góðum stað.

Mjög glæsileg 4ra herbergja 92 fm
íbúð á annari hæð í nÿlegu fjórbÿli
að Skessugili á Akureyri Jatoba
perket er á allri íbúðinni nema á
baði og forstofu þar sem eru flísar.
Innréttingar og skápar eru úr maghony með sprautulökkuðum hurðum.Glæsileg eign á eftirsóttum
stað stutt í skóla og leikskóla

Mjög góð 3 -4ra herbergja íbúð
ásamt stæði í bílskÿli að Dalseli í
Reykjavík. Samtals birt stærð sameignar samkvæmt FMR 125,3 fm.
Parket og flísar á gólfum. Ágæt
eldhúsinnrétting, baðherbergi fallegri hvítri innréttingu. Húsið kætt
með viðhaldslítilli klæðningu. Falleg eign í barnvænu umhverfi

23,500,000

15,900,000

18,900,000

2ja herbergja
Reykjavíkurvegur - 101

Halldór Jensson
Sölufulltrúi

NÝTT

3ja - 4ra herbergja

NÝTT

Dalsel - 109 Rvík

Einbýli

3ja herbergja

Brekkusíða - 603 Ak

Melasíða - 600 Ak

Mikið endurnÿjuð ósamþykkt 2ja
herbergja 25 fm íbúð á jarðhæði í
virðulegu húsi. Íbúðin skiptist í forstofu með flísum á gólfi, baðherbergi, eldhúskrók með hvítri innréttingu ,stofu og herbergi sem er í
dag notað sem eitt rÿmi.Parket á
gólfum. Þetta er falleg eign á mjög
eftirsóttum stað. Frábær fyrstu
kaup stutt í Háskólann.

Glæsilegt 142 fm 6 herb, bjálkahús
á góðum stað í efra þorpinu. Forstofa með gráum nátturustein, Eldhús glæsilegt með sprautulakkaðari innréttingu, 2 góðar stofur.
Stórar svalir, frábært útsÿni.

7,490,000

18,500,000

NÝTT

Mjög góð 3ja herb. 88,9 fm íbúð
við Melasíðu á Akureyri. Íbúðin
skiptist í forstofu,stofu,eldhús 2
rúmgóð herbergi og þvottahús.
Parket á stofu holi og eldhúsi. Góðar innréttingar og skápar. Stutt í
skóla og leikskóla
LAUS VIÐ KAUPSAMNING
9,900,000

Atvinnuhúsnæði

Sumarhús

Sumarhús

Bæjarhr - 220 Hf, Atvinnuh.

Rjúpnabraut - 840 Úthlið/Bissk

Sumarhús til flutnings

Til sölu eða leigu mjög gott, snyrtilegt iðnaðarhúsnæði í kjallara að
Bæjarhrauni Hafnarfirði. Rampur
er niður að húsnæðinu og stórar
innkeyrslu- og gönguhurð.

Glæsilegur sumarbústaður við Úthlíð í Biskupstungum. Bústaðurinn
er um 60 fm og með 3 svefnherbergjum. Bústaðurinn er allur hinn
vandaðasti og með stórum palli í
kringum húsið og heitum potti. Á
svæðinu er sundlaug og ÿmis þjónusta.

Afar glæslegt 62 fm sumarhús til
flutnings. 3 svefnherbergi, baðherbergi með útgengi út á verönd.
Stór stofa, og eldhús opið inn í
stofu. Húsið skilist fullbúið að utan
en fokhelt að innan. Húsið er klætt
að utan með liggjandi báruáli.
Standandi viðklæðning er á þakkanti og undir skyggni.

12.300.000

6,900,000

NÝTT

Það þarf ekki að vera dýrt...
...að selja fasteign !
575 8800
Þetta er innifalið í
okkar söluþóknun:
Skoðun
Myndataka
Verðmat
Skráning
Auglýsing á netinu
Aðgangur að gagnvirkri heimasíðu
Kauptilboðsgerð
Samningsgerð
Afsalsgerð
Persónuleg, traust og fagleg þjónusta

Eftirfarandi dæmi sýna hvað það kostar að selja hjá Nethúsum.
Aðeins 1% söluþóknun frá 10 milljón króna eign
Verð
Dæmi 1
Dæmi 2
Dæmi 3
Dæmi 4
Dæmi 5

að 10 millj.
11 millj.
12 millj.
13 millj.
14 millj.

Söluþóknun
100.000 kr.
110.000 kr.
120.000 kr.
130.000 kr.
140.000 kr.

Gagnaöflun

Vsk.

Samtals

9.500.00 kr.
9.500.00 kr.
9.500.00 kr.
9.500.00 kr.
9.500.00 kr.

26.827.00 kr.
29.277.00 kr.
31.727.00 kr.
34.177.00 kr.
36.627.00 kr.

136.327.00 kr.
148.777.00 kr.
161.227.00 kr.
173.677.00 kr.
186.127.00 kr.

33

ÞRIÐJ U DAGU R 29. mars 2005

(NNLWDNDiéLJDOODVNXOGLQD
0HåNDXSXPiE~VHWXUpWWLHLJQDVWé~éDåVHPPiOLVNLSWLU KHLPLOL

%DUDWY UtE~äLUQ~QDI\UVWXUNHPXUI\UVWXUI U
)%$!' 
  $&!!&/%
 %  "
!"##' !*#

0-

##  ,& #

##  ,& #

  *-&'
*"% &)%
*"% &)%
-&'(!

0- 

)%$!' 
  $&!!&/%
 %  "
!"##' !*#

+-#+

 
  

 %
 %

*"% &)%
*"% &)%

 

 %

-&'(!

&IXVMON}VIRjëYV
8}PYZIVëPOOYRj
FWIXYKNEPHM

èDåJHULVWHNNLPLNLåEHWUDHQéHWWD

    %
    %
   %

(QMYQZIVëj
NELIVFQ uFë 
:IVëQXM
&WIXYVqXXYV
&WIXYKNEPH
:E\XEFXYV
1jREëEVPIKYV
OSWXREëYV

OV
OVZMëPjRYQ
OV
OV



OV

1MëEëZMëLNzRQIëXIONYVYQQMPPN
0jRXMPEPPXEëjVEj Z}\XYQ

&WIXMjYQuFëMVEJ}PPYQWXVëYQSKKIVëYQ
)VXïJqPEKWQEëYV#

$äDOIXQGXU%~VHWDKVI5H\NMDYtNYHUäXUKDOGLQQ
¿PPWXGDJLQQDSUtONOi
*UDQG+yWHO5H\NMDYtN
'DJVNUiVDPNY PWVDPè\NNWXPIpODJVLQV
)XQGDUJ|JQPiQiOJDVWiVNULIVWRIXIpODJVLQVRJiKHLPDVtäXèHVV
ZZZEXVHWLLVHIWLUDSUtOQN

ZZZEXVHWLLV

VtPL
7OIMJER6I]ONEZuO

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER OPINN
ALLA DAGA KL. 8–22

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 15

Isuzu Trooper, skrd.01/1999, ek.
151.000 km, 3000cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.590.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

550 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is
SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER

Isuzu Trooper 35” Breyttur, skrd.
07/2000, ek. 94.000 km, 3000cc, diesel, sjálfskiptur, leður og flr. Ásett verð
2.490.000 kr. S. 515 7000.

Ford Mondeo Ghia, skrd. 03/2003, ek.
67.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.020.000 kr Tilboð 1.640.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

VW Golf, skrd.01/1998, e: 84.000 km,
1400cc, beinskiptur. Ásett verð 590.000
kr. 100% lán. S:515-7000.
Citroen Xsara SX, skrd. 07/2001, ek.
47.000 km. 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.050.000 kr 100% lán. S. 515
7000.

Ford Focus H/S, skrd. 06/1999, ek.
123.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 790.000 kr. Tilboð 680.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Daihatsu Gran Move skrd. 12/1998, ek.
134.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 570.000 kr. Tilboð 450.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Toyota Avensis, skrd.10/2003, e:30.000
km., 1800cc, sjálfskiptur. Ásett verð
2.290.000 kr. Tilboð 2.150.000 kr.
100% lán S:515-7000.
Subaru Legacy Outback H-6, skrd.
08/2002, ek. 37.000 km, 3000cc, sjálfskiptur m/öllu. Ásett verð 3.150.000 kr.
Tilboð 2.790.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Ford Mondeo GHIA skrd.02/2004, ek.
61.000 Km , 2000 cc , sjálfskiptur. Ásett
verð 2.140.000 Kr Tilboð 1.890.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Subaru Legacy GL, skrd. 06/2000, ek.
90.000 km, 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.250.000 kr. Tilboð 1.090.000 kr
100% lán. S. 515 7000.

AFGREIÐSLAN ER
OPIN ALLA VIRKA
DAGA KL. 8–19

Audi A4, skrd.04/1999, ek. 174.000
km, 1800cc. Beinskiptur. Ásett verð
890.000 kr ,100% lán. S. 515 7000.

Opel Astra station, skrd.10/1999, ek.
105.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 930.000 kr Tilboð 820.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Ford Galaxy Trend, skrd.04/2003, ek.
30.000 km, 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 2.290.000 kr 100% lán. S. 515
7000 .

AFGREIÐSLAN ER
OPIN UM HELGAR
KL. 9–17

Skoda Octavia, skrd.01/2000, ek.
94.000 km, 1600cc, Beinskiptur. Ásett
verð 790.000 kr. Tilboð 680.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Citroen Xsara Picasso, skrd.11/2001,
ek. 91.000 km, 1800cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.090.000 kr. 100% lán. S.
515 7000.

Daihatsu Charade CX, skrd.05/1998,
ek. 83.000 km, sjálfskiptur. Ásett verð
590.000 kr. Tilboð 499.000 kr. 100%
lán. S. 515 7000.

Subaru Forester 4x4, skrd. 09/2003, e:
41.000 km., 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.230.000 kr. Tilboð 2.090.000 kr.
100% lán S: 515-7000.
Opel Zafira Comfort, skrd. 07/2000, ek.
84.000 km. 1600cc, bensín, beinskiptur. Ásett verð 1.250.000 kr. Tilboð
990.000,- kr. 100% lán. S. 515 7000.

Ford KA skrd.09/2000, ek. 53.000 Km ,
1300 cc, beinskiptur Ásett verð 590.000
Kr 100% lán. S. 515 7000.

Volvo XC90, skrd.03/2003, e: 47.000
km, 2500cc, sjálfskiptur. Ásett verð
4.990.000 kr. Einn með öllu. 100% lán.
S: 515-7000.
Ford Transit 150L, skrd.05/2000, ek.
131.000 km, 2500cc, diesel, beinskiptur. Ásett verð 1.190.000 kr. 100% lán. S.
515 7000.

BMW X5, skrd. 12/2003, ek. 29.000
km. 4600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
8.200.000 kr. Einn með öllu 100% lán
S. 515 7000.

BMW 318i, skrd. 11/1999, ek. 77.000
km, 1900cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.680.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Toyota Corolla 4x4 ,skrd. 05/1999, ek.
110.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 890.000,- kr. Tilboð 790.000 kr.
100% lán S. 515 7000.

Subaru Legacy GL, skrd.08/1998, ek.
144.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.010.000 kr. Tilboð 740.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Nissan X-Trail, Skrd. 09/2002, ek.
37.000 km. 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.320.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Honda Accord station, skrd.04/2004,
ek. 36.000 km, 2400cc, sjálfskiptur
m/öllu. Ásett verð 2.930.000 kr. 100%
lán. S. 515 7000.

Volvo S60 AWD LPT-Turbo, skr. 9/2003,
ek. 18.000 km , 2500 cc, sjálfskiptur,
m/öllu. Ásett verð 3.990.000 Kr 100 %
lán. S. 515 700.

Volvo S80 LPT-Turbo, skrd. 11/2002, ek.
52.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.170.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Daihatsu Sirion CX, skrd. 12/1999, ek.
48.000 km, 1000cc, beinskiptur. Ásett
verð 590.000 kr 100% lán. S. 515 7000 .

Peugeot 406 station, skrd. 10/1999, ek.
100.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 920.000 kr. Tilboð 790.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Citroen Xsara VTR, skrd. 01/2001, ek.
61.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 970.000 kr Tilboð 790.000 kr
100% lán. S. 515 7000.

Opel Zafira 7 Manna.01/2000, ek.
75.000 km, beinskiptur. Ásett verð
1.190.000 kr Tilboð 1.040.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Toyota Avensis, skrd. 03/2003, ek.
43.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.810.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Opel Vectra V6 2.5l skrd. 11/1999, ek.
19.000 km, 2500cc, Sjálfskiptur. Ásett
verð 1.290.000 kr Tilboð 1.160.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Daewoo Lanos Hurricane, skrd.
09/2002, ek. 37.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett verð 990.000 kr. Tilboð
840.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Ford Escort clx skrd. 11/1998, ek.
116.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 490.000 kr Tilboð 399.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Mazda Demio, skrd.06/1999, ek.
131.000 km, 1300cc, beinskiptur. Ásett
verð 550.000 kr 100% lán. S. 515 7000.

MMC Lancer GLXi station , árgerð 1996,
skrd.10/1995, ek. 147.000 km, beinskiptur. Ásett verð 530.000 kr Tilboð
430.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Citroen Xsara SX, skrd. 04/2002, ek.
35.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.050.000 kr Tilboð 920.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Ford Mondeo Ghia, skrd.12/2002, ek.
25.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.120.000 kr. Tilboð 1.720.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.
Ford Explorer, skrd. 07/1998, ek.
115.000 km, 4000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.490.000 kr. 100% lán.S. 515
7500.

Ford Mondeo Ambiente, skrd.07/2003,
ek. 30.000 km, 2000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 2.050.000 kr. Tilboð
1.750.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Renault Megane Scenic, skrd.09/2002,
ek. 32.000 km, 1600cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 1.590.000 kr 100% lán. S.
515 7000.

Rernault laguna RT, skrd.05/1999, ek.
65.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 990.000 kr. Tilboð 860.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Volvo V70 XC “Cross Country”, skrd.
12/2002, ek. 208.000 km, 2400cc,
diesel, sjálfskiptur. Ásett verð 2.990.000
kr. 100% lán. S. 515 7000.
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NissanPrimera GX 1,6 Vél, 10/’98, ek.
101.000 Þús. Km, abs bremsur, dráttarkúla, geislaspilari, rafmagn í rúðum og
speglum, verð 690.000 Þús. Kr.

Citroen Berlingo Multispace, skrd.
04/2001, ek. 91.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett verð 960.000 kr. Tilboð
820.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.
Sími: 515 7000
www.brimborg.is

Chevrolet Silverado Duramax 2500,6.6
lítra,TD-I, árg. 05/’03, ek. 23.000 Þús
Km,Abs bremsur, álfelgur, leður, hraðastillir, rafmagn í öllu, geislaspilari og
fl,verð 4.190.000 Þús kr.
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Chevrolet Venture LS 3400 vél. Árg.
2003, ek: 16 þ.km. 7manna , rennihurðir beggja megin, álfelgur, CD, rafm.
í öllu o.fl. V: 2.580 þ. Til sýnis og sölu
hjá Bílalíf á nýja stóra bílasölusvæðinu
við Klettháls 11 S:562-1717. Sjá fleiri
myndir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 11, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
www.bilalif.is

Nýr ‘05 Chevrolet SSR pallbíll / sportbíll. 390 hö. sjálfskiptur, leður, rafm. í
öllu. Fleiri litir fáanlegir. Verð: 4.525 þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is
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Daewoo Korando 2,3 bensin,02/01,Ek
66.000 Þús Km,36” dekk,abs bremsur,
hlutföll, diskalæsing,dráttarkúla, rafmagn í rúðum og speglum, geislaspilari,verð 1.890.000 þús. kr.

Til Sölu. Jeep Grand Cherokee limited
2005 Nýr bíll, Hemi 5.7. 25k aukapakki.
Verð 4.890 Þ. Uppl. í s. 899 4681
automax.is

LMC - Hjólhýsi. Mikið úrval Glæsileg
Þýsk hjólhýsi. Nánari upplýsingar gefur
Víkurverk Tangarhöfða 1 sími 557 7720

Renault Megan Break Stw 1,6 vél, árg.
09/’99, ek. 106.000 Þús. Km. Dráttarkúla, geislaspilari, líknabelgir, rafmagn í
rúðum og speglum,verð 790.000 Þús. kr.

Víkurverk
Tangarhöfði 1, 110 Reykjavik
Sími: 567 2357
www.vikurverk.is
Daewoo Kalos SX 1,4 vél, 05/’03, ek.
14.000 Þús. Km., abs bremsur, álfelgur,
hiti í sætum, líknabelgir, reyklaus, verð
1.150.000 Þús. kr.
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Til Sölu Toyota Corolla sedan 2004,
1.8L VVTi sjálfsk. Fallegur bíll verð 1,540
Þ Uppl. S: 899 4681, automax.is
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Daewoo Musso Grand Luxe II 2,9TDI,10/99, ek. 72.000 þús. Km, 33” dekk,
álfelgur, rafmagn í rúðum og speglum,
geislaspilari, leður, stigbretti, rð
2.490.000 Þús. kr.

MMC Pajero ‘91 V6 3000 beinskiptur.
Ekinn 248 þús. Nýleg tímareim, góð
heilsársdekk á álfelgum. Verð 250.000.
Uppl. í s. 694 7411.

Til Sölu Ford Mustang GT Premium.
2005. Nýr bíll. Með öllum aukabúnaði
sá allra flottasti, Verð 3.940 Þ. Uppl.í s.
899 4681, automax.is
Ford Excursion Limeted 7,3 TD-I, 2000
árg., Ek. 155.000 Þús. Km,abs bremsur,
álfelgur, armpúðar, leður, hraðastillir,
loftkæling, rafmagn í öllu, geislaspilari
og fl,verð 3.690.000 Þús. kr. TILBOÐ
3.090.000 Þús Kr STGR.

Automax
Sími: 899 4681

250-499 þús.
Ford Escape 11/’01, ek. 62 þús., 4x4,
ssk., litað gler, krókur. Verð 2.500 þús.
Upplýsingar í síma 896 9616.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík
Sími: 565 2500
Range Rover HSE 4,6 vél, 05/’99, ek.
93.000 Þús. Km, abs bremsur, álfelgur,
leður, armpúðra, topplúga, líknabelgir,
geislaspilari og fl,verð 3.250.000 Þús. kr.

Bílar til sölu
Land Rover Freelander V6, 02/01. Ek.
56.000 Þús. Km,abs bremsur, sjálfskiptur, leður, rafmagn í rúðum og speglum,asr spólvörn, geislaspilari, líknabelgir, 1 eigandi frá upphafi,verð
2.190.000 þús.

Daewoo Nubira II Stw 1,6 vél, 06/’01,
ek. 75.000 Þús. Km, abs bremsur,
geislaspilari, rafmagn í rúðum og speglum, spoiler, þakbogar, líknabelgir, verð
860.000 Þús. kr.

Bílabúð Benna ehf.
Notaðir bílar
Bíldshöfði 10, 110 Rvk.
Sími: 587 1000
www.benni.is

Toyota Carina II 16GL ‘89 til sölu. Ssk.,
ný skoðaður, toppeintak. Verð 110 þús.
og verðtilboð. Uppl. í s. 898 0349 & 820
7385.
Toyota Yaris mobil, árg. ‘02, ek. 42 þús.
km. Beinsk., spoiler, filmur í rúðum,
samlitir stuðarar, CD, ný nelgd vetrardekk, sumardekk fylgja. Verð 790 þús.
Bílalán 650 þús. S. 892 7852.

VW Karavella 4x4 diesel árg. ‘94. Vönduð innrétting fyrir 9 farþega. Mjög gott
útlit, verð 450.000. Einnig Toyota
Corolla Turing 4x4 árg. ‘91. Mjög góður
bíll. Verð 250.000. Uppl. í síma 661
7264.

VW Polo árg. ‘04, ek. 19 þús. km.
Beinsk., 1,2, CD, sumardekk á felgum
fylgja. Topp bíll. Bílalán 850 þús. Verð
1120 þús. S. 892 7852.

Toyota Avensis 1,8 árg. 2002, ek. 62 þ.
km. Sjsk. Fallegur bíll. Verð 1640 þús.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Subaru Legacy nýskr 07/03 með álfelgur og dráttarkrók. Bílal. Glitnis getur
fylgt uppl s 893 7871

Subaru Impreza ‘97. Ek. 92þ. Topp bíll á
góðu verði. Uppl. í s. 8962348.
Toyota Corolla. Nýskr. 05/1998, 1300cc,
4 dyra, 5 gíra, rauður, ekinn 85 Þ. Verð
550.000. Sími 894 3043.

0-250 þús.

Dodge Neon 1997 ek. 105000 km,
2000cc, ssk, 15” álfelgur. verð 400Þ kr
uppl í síma 8655804 og 8204483
skoða öll skipti.
Toyta corolla ‘96, sk. ‘05, bsk., E 152 þ.
Ný yfirfarinn með CD. Vh. 390 þ. Uppl. í
s. 869 7383.

500-999 þús.

Gullmoli. Nýskoðaður ‘06. Renault Clio
‘92. Ekinn 97 þús. Verðhugmynd 160
þús. S. 659 5362.
Daihatsu Charade hvítur árg. ‘92. Verðhugmynd 50 þús. Uppl. í síma 825
5452.
Ford Escord árg. ‘92, ek. 125 þús., sk.
‘06. Verð 80 þús. Sími 865 9637.

Til sölu Nissan Patrol árg. ‘95, ekinn 175
þ. Þarfn. lagf á heddp. Uppl. í síma 692
0956.
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Óska eftir bíl á 0-50þús,Skoða allt upplýsingar í síma:6620155

Húsbílar

Hjólbarðar

Jeppar

Daewoo Lanos 1600, 11/’99, ek. 71 þ.,
spoiler, cd, toppl., ný tímareim. Verð
560 þ. Uppl. í s. 848 8939 & 586 1330.

Nýr BluCamp Sky 20 Ford 125 hö
Command rail diesel Aircondision CD,
2 Airbag, rafm. i öllu. Lengd 6,3 mtr.
Rúm afturí, svefnpláss fyrir 4, stórt
baðh., rafstöð og rafm. trappa. Tilboðsverð 4,4 á götuna. www.bilexport.dk
Bóas 0045-40110007.

Plymoth Grand Voyager, ‘96 árg. 3,3cc,
V. 850 þús. S. 8995115.
Renault Laguna ‘00, ssk, stw, 2000 vél,
ek. 76 þús. Ný tímareim, smurbók frá
upphafi, rúmgóður og vel með farinn
fjölskyldubíll. V. 950 þús stgr. S. 660
1908.

Jeppaeigendur,

Ford Explorer Sport Track ‘02. Hlaðinn
aukabúnaði. 4ra lítra vél, AC cruise
control. Ek. 36 þ. mílur. Tilboð stgr. 2,4
m. S. 897 9227.

Gúmmíbátar og Gallar

Viðgerðarþjónusta, 10 ára reynsla.
Björgunarbátar, vesti & slöngubátar á
góðu verði. Uppl. S: 6607570
www.gummibatar.net
Suzuki utanborðsmótor 15 hp. sem nýr.
keyrður um 12 tíma. Er með löngum
legg. Bensín tankur fylgir. Kr. stgr. 150þ.
S: 696 7669.

drullutjakkar, tilvalið að hafa í jeppanum í ófærðinni. Vélaborg Krókhálsi 5F
Reykjavík(gengið inn frá Járnhálsi) sími
414 8600 og Draupnisgötu 1 Akureyri
sími 464 8600.

1-2 milljónir

Terhi bátarnir komnir. Tryggið ykkur eintak fyrir sumarið. Vélasalan ehf, Ánanaustum, sími 580-5300.

2 milljónir +

Varahlutir
Nýr BluCamp Sky 500Ford 137 hö
Commandrail Diesel, 6 gíra, Aircondision CD, 2 airbag, rafm. í öllu. Lengd
7,13 Svefnpláss fyrir 6, 2 hjónarúm,
stórt baðh., bakarofn, 145 ltr ísskapur
með frysti. Rafstöð og rafm. trappa.
Tilbodsverð 5,6 á götuna. Bjóðum allar
gerðir af BluCamp. Uppl. www.bilexport.dk og Bóas 0045-40110007.

Bílhlutir, Drangahrauni 6, S. 555 4940.
Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda og
Daihatsu. Eigum einnig varahluti í fleiri
tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs.
Bílakjallarinn Stapahrauni 11, s. 565
5310. Sérhæfum okkur í VW, Toyota,
MMC, Suzuki og fl.
Aðalpartasalan s. 565 9700, Kaplahrauni
11 HF. Eigum varahluti í Hyundai,
Hondu, Peugeot, Mazda, MMC, Opel og
fl. Kaupum bíla til niðurrifs.
Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323.
Varahlutir í bíla þ.á m. Ford, Opel,
Suzuki, Mazda, VW, Daewoo. Kaupum
bíla til niðurrifs.

Polaris Edge Touring 550 árg 2004. ekinn 2 þ. Rafstart,Bakkgír,Hiti í handf. útsöluverð 550 þ uppl S:8225472

Wagoner Limited 2,5 L. Árg. ‘85. Nýjir
bremsudiskar, klossar, skór, dælur, stýrisbúnaður, púst, rafgeymir. rafm. í sætum. Ekinn 100400 mílur. Góður vinnubíll. Verð 125 þ. Uppl. í s. 565 2354 &
896 1494.

Kerrur
Óska eftir 6- 10 hesta hestakerru. Uppl.
í s. 864 6700 og 823 6767.

Handpallettutjakkar:

Sterkir og endingargóðir, Jungheinrich,
lyftigeta 2200kg, með hraðlyftibúnaði.
Verð frá 46.586 án vsk. Vélaborg Krókhálsi 5F (gengið inn frá Járnhálsi) 110
Rvk, 414 8600, Draupnisgötu 1, 603 Ak,
464 8600.

Óska eftir tjaldv. Camplet eða Compi
Camp. á 300-400 Þús í S. 86240626601604

Grand Cherokee 2005

Flug
Bóklegtnámskeið í svifflugi verður haldið næstu 3 helgar i apríl. Námskeiðsgjald 7.500 kr. Uppl. í s. 868 2965.

Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Airbag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.
Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa
Peugeot og Citroen, á mikið af varahlutum. Franskir bílapartar ehf. S. 587 8200
& 694 9117.
Opel, Opel, Opel, Opel. Kaupi bíla. S.
483 1919 & 845 2996 553-9900.

Alternatorar-startarar

Vinnuvélar
Gullfallegur Grand Cherokee Laredo
2004 4x4. Verð 3,2m Útsala 2,7 m. stg.
Sjá www.4x4OffRoads.com/grand. S.
821 3919.

Partasalan VTS, s. 421 8090. Toyota,
Nissan, Opel, Audi 100-95, Suzuki,
Lancer. Opið virka daga frá 8-18, laugard. 10-15.

Nýtt!!!!

Tjaldvagnar

Get boðið Grand Cherokee á góðu
verði. Laredo á 3.950 þús. Limited 4,7L
á 4.700 þús. Hemi limited á 4.950 þús.
Allt í einu ehf sími 893 6001.

Tilbúnir stigar og hringstigar með harðviðar þrepum og handlista. Handriðaefni í tré, smíðajárni og ryðfrítt stál, á
lager. Stigalagerinn,Dalbrekku 26, s.
564 1890

Lyftarar

Vélsleðar
Opel Zafira Comfort 1,8, árg ‘00, ek. 98
þús, 7 manna, dráttarkúla, a.t.h. skipti á
mjög ódýrum bíl. verð 1.290 þús. Uppl.
í s. 8978678.

4 stk. 13” sumard. á Lancer, Colt og
Charade felgum á 8 þ. 4 stk. 12” á Swift
felgum á 8 þ. 4 stk. 14” á Primeru felgum á 10 þ. 4 stk. 14” dekk á 8 þ. 4 stk
235/60, 16” á 12þ, 2 stk 205/55 16” á
5þ, 4 stk 15” á Opel Vectra felgum með
koppum á 8 þ. S. 896 8568.

Bílaþjónusta

Viðgerðir-sala. Tökum þann gamla uppí.
Vm/Rótor ehf. Helluhr. 4, s. 555 4900.
Jeppapartasala Þórðar, tangarhöfða 2,
S. 587-5058. Sérhæfum okkur með
varahluti í Japanska jeppa og Subaru.

Okkar árlega rýmingarsala. 50-70% afsláttur af öllu í versluninni. Nú er tækifærið, ekta pelsar á hálfvirði og margt fl.
Sigurstjarnan, (bláu húsin) Fákafeni.
Opið frá 11-18 virka daga og 12-16
laugardaga. S. 588 4545. Vaxtalausar
léttgreiðslur

bilapartar.is

Bílapartar v/Rauðavatn, s. 587 7659.
Erum eingöngu með Toyota. Kaupum
Toyota-bíla. Opið virka daga frá 10-18.
www.bilapartar.is

Ford Econoline lengri ‘96, innr. sem
húsbíll með öllu, markisa. WC, íssk. ofl.
ofl. Bíllinn er sem nýr að utan og innan.
Sjón er sögu ríkari. Uppl. í síma 695
5124.

Partasalan Skemmuvegi 30, sími 557
7740. Eigum varahluti í Volvo, Opel,
Nissan, Toyota, Renault, Honda og fleira.

MUSSO ‘03 ek. 44þ.TDI 148hö. reyklaus góður bíll.Verð 2.650þ, Uppl.
6937311.

John Deere hágæðaolíur;

Smurolía, koppafeiti, vökvakerfisolía,
frostlögur. 50% lengri endingartími.
Frekari upplýsingar hjá sölumönnum.
Vélaborg Krókhálsi 5F (gengið inn frá
Járnhálsi) 110 Rvk, 414 8600, Draupnisgötu 1, 603 Ak, 464 8600.
Botnverð á Benz SL 600 V12 6L, 395
hö.ssk. árg ‘94, ek. 128, blæja+hardtop,
leður, xenon. Einn með öllu og eins og
nýr. Áhvílandi 2 millj. Ásett 2.950. Sími
659 2021.

Nissan D.cab 09/’02, E týpan, heitsoðið
plast í skúffu, dráttaskrókur, grind að
framan, breyttur fyrir 33”, Topp þjónustubók, ekinn 66 þús. Áhvílandi 1.300.000
(ca. 30 þús. mán.) Tvöfaldur dekkjagangur. Verð 2.350.000. S. 661 7193.

Vatntkassalagerinn
-Bílaþjónninn

Ódýrir vatnskassar, púst bensíntankar
og almennar viðgerðir. Smiðjuvegur 4a,
S. 567 0660.

Aukahlutir í bíla

Body hlutir. Eigum á lager boddy hluti í
Grand Cherokee, Stratus, Caravan.
Ingóbílar sími 897 0163.

Hedd 557 7551

Golf, Polo, Skoda Fabia, Feilicia, Neon,
MMC, Nissan, Subaru, Toyota 4 runner,
Applos ofl. Hedd, Skemmuvegi 16.

Bílaverkstæði JG

Varahlutir í : VW Golf ‘99, Almera ‘98,
Primera ‘91, Hyundai Accent ‘98, Pony
‘93, Mazda 323, Colt, Lancer, Galant,
Corolla, Volvo 740, Feroza, Bens 190,
Pajero, Glayser S10 og K5 og fl. Uppl. í
s. 483 4299 & 892 2628.

Musso og Benz

Erum að byrja að rífa óskemmdann Musso
“98 einnig Benz 190, 200, 230, 260 4x4 og
300 og fleiri Benza. Uppl í s 691 9610.

Fornbílar
Volvo 244 árg. ‘79, ekinn 133 þús. km.
Mikið endurnýjaður, skoðaður. S. 847
0408.
Til sölu BMW M3 nýr árg. 2004, ofurkerra með E 46 undirvagni og 343 hestöflum, verð 6,3 m. Einnig Harley Davidson Softail DEUCE, verð 2,4m. og Fat
Boy, verð 2,3m, ný hjól árg. 2005. Uppl.
í síma 6167939 og tekla@myway.com

Vörubílar

Gul blikkljós - Hálf-vitar;

Blikkljós í miklu úrvali til ásamt festingum. 12 volt/24 volt. Fáanleg með
óbrjótanlegu gleri. Vélaborg Krókhálsi
5F (gengið inn frá Járnhálsi) 110 Rvk,
414 8600, Draupnisgötu 1, 603 Ak, 464
8600.

Sportafturljós á Santa Fe Verð 26.000
kr. parið. Kíktu á úrvalið á www.bl.is
undir Verslun

Til sölu varahlutir í Toyota Landcr. ‘92 og
‘94 TD. 4,2TD, kassi, boddyhlutir, innrétting, drif og fl. S. 824 8004.

Kaminur og eldstæði frá
NIBE - Svíþjóð.
www.kaminur.com

Glæsilegar kamínur. Handöl & Contura.
Sjá www.kaminur.com. Verð frá 175
þús. Tökum við pöntunum til afgr. í apríl. Fyrirsp. kamina@internet.is & 694
6606 eftir kl. 18.

Á varahluti í Charade ‘88/’93, Civic ‘91,
Lancer Colt ‘92/’93, Galant ‘90, Corolla
‘92, Sunny ‘92, Micra ‘91, Swift ‘90,
Subaru ‘90, Justy, L300 ‘90, Primera ‘93,
Escort ‘88. Hyundai Coupe Turbo ‘93.
Sonata ‘92. Kaupi bíla. S. 896 8568.

Bílar óskast
Óska eftir bíl á 0-150 þ., helst ekki eldri
en ‘93. Má þarfnast lagfæringar. S. 691
9374.
Óska eftir bíl á 0-50þ. Skoða allt. Uppl.
í S 662 0155.
Óska eftir fjölsyldubíl helst station á
verðbilinu 600-1.200 þús. Stg. Uppl. í s.
690 9575 eftir kl. 18. Hörður.

16 Metra Tengivagn til
sölu.

Trailer inniheldur ýmsan búnað, er í dag
innréttaður sem ómskoðunarvagn. Í
vagninum er rafstöð knúin með 6cyl
Cummings túrbó dísel vél. Sjá myndir
http://nemendur.khi.is/huldthra/trailer.htm
Uppl. í s. 896 1339.

GÍTARINN EHF.
www.gitarinn.is

Wolfrace felgur fyrir sumarið. Kíktu á úrvalið á www.bl.is undir Verslun
Expander boltar í slitna liði. Eyðir slagi í
liðfestingum Jötunn Vélar ehf Austurvegur 69 Selfoss s. 480 0400 www.jotunn.is

Til sölu

Frábær fermingargjöf

Verðdæmi:Poolborð 159.900. fótb.spil
46.900. Digital pílusp. 11.900. Hámarksgæði, lágmarks verð. S. 698 3917.
www.147.is/jb

Bátar

STÓRHÖFÐA 27 -SÍMI: 552 2125 gitarinn@gitarinn.is
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Nú er rétti tíminn til að panta sér bát
fyrir sumarið. Vandaðir bátar á góðu
verði.www.vatnasport.is s. 822 4060.

B&L Verslun og varahlutir

Grjóthálsi 1. Sími 575 1240 www.bl.is

SÍMI 525 2400.

Fjarstýrður bensínbíll, 1 árs. Vel með
farinn. Með öllu sem þarf til aksturs.
Aukadekk á felgum. 30.000 kr. Styrmir,
sími 661 5149.
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Verslun

Málarar
Málari, tek að mér smærri verk. Eyjólfur.
S. 867 4325.

Húsaviðgerðir

Flottir litir, uppreimaðir strigaskór,
stærðir 36-42 kr. 1.995,- Misty Skór
Laugavegi 178 S 551-2070.

Tökum að okkur málningar og viðgerðir inni sem úti. Gifs, spörslun, lökkun,
múr, tré og blikk. Vanir menn og vönduð vinna. Uppl. í s. 867 4167.

100% Verðvernd!!!!

Venus erotic store. Vorum að fá nýjar 10
og 12 tíma 2ja diska DVD, verð 3.990.
Allar spólur 1990. 3 á 5.000. Venus
Freyjugötu 1 sími 552 2525. www.venus6.is. Sendum í póskröfu um land allt.

Brjóstarhaldari sem líka getur verið
hlýralaus í BC skálum kr. 1.995,- tvenns
konar buxur í stíl kr. 995,- Misty Laugavegur 178. Sími 551 2070.

Hreingerningar

Til sölu vönduð skrifborð, hillur og stólar á mjög góðu verði. Uppl. í s. 564
1400.

Professionails naglaskólinn. Alþjóðlegur naglaskóli. Kennt alla miðvikudaga
frá kl 18. Uppl í síma 588 8300
www.professionails.is

Meindýraeyðing heimilanna. Öll meindýraeyðing f. heimili og húsfélög. Skordýragreining, sérfræðiráðgjöf. S. 822
3710.

Sterex. Háreyðingartæki , nálar og nálahaldarar. Hjölur ehf sími 588 8300.
Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð í flutning út á
land. S. 898 6565. Flutningaþjónusta
Brynjars.
Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560.

DVD + video

Til sölu DVD diskar, ca 350 stk. og videospólur, 1.700 stk. Nýtt og nýlegt efni.
Selst í heilu lagi, gott verð. Upplýsingar
í síma 897 7694.

Óskast keypt
Kaupum gamlan vínil. Músik og Meira.
S. 551 2254.

Hljóðfæri
Get útvegað allar gerðir af harmonikkum. Notaðar og nýjar á frábæru verði.
Einnig úrval af harmonikkumúsik og
notum. Uppl. í s. 690 2020.

Sjónvarp
Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til
elli/öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli
35, s. 552 7095.

Tölvur
Þarftu aðstoð við tölvuna? Viðurkenndur af Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616
9153 (Friðrik). Frá kl 8-23.

Láttu okkur sjá um þig Áratuga reynsla.

BMS-Tölvulausnir hefur að bjóða öflugt
tölvuverkstæði og býður úrvals þjónustu á góðu verði. Sækjum og sendum
FRÍTT innan höfuðborgarsvæðisins
www.bms.is Sími 565 7080.

Tölvuviðgerðir frá 1500 kr.

Heimaþjónusta í hæsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, s. 694 6161.
Óska eftir að kaupa Macintosh fartölvu í
tösku. Borga vel fyrir réttu tölvuna! Sími
899 8252 netfang kallio@simnet.is

13 kíló farin með Shape-works. Borðið
og grennist! Edda S. S. 861 7513 & 820
7547.
Su-do námskeið. Air brush námskeið.
Brúnkumeðferð, Tattoo, naglaskreytingar, förðun og hárskreytingar. Kennari
Ragnheiður Bjarnadóttir förðunar og
Su-do meistari. Uppl. í síma 588 8300.

Ísskápur 163 cm með sérfrysti á 12 þ.,
140 cm á 10 þ., 120 cm og 85 cm á 8
þ. Barnakerra á 3 þ. Þríhjól á 3 þ. Stórir
alvöruvindhanar. Einnig varahlutir í
ýmsa bíla. S. 896 8568.

Útihurð.

TILBOÐ ! Automatisk sturtublöndunartæki með uppsetningu, verð 18,350 kr.
Hringdu í Steina pípara. S. 699 0100 &
567 9929.

Heilsuvörur

Búslóðaflutningar

Til sölu Conon MV-5i vél. Sjá nánar í
Upptökuvélar á hanspetersen.is. Verð
áður 79 þús. Selst á 40 þús. Uppl. í s.
659 5362.

Ætlarðu að henda gamalli útihurð? Mig
vantar eina slíka sem passar í hurðargat
192 x 83 cm. Má vera gömul og slitin.
Hafsteinn, s. 893 9702.

Snyrting

Meindýraeyðing

Til sölu glæsilegir uppstoppaðir fuglar,
þar á meðal einstakur Afrískur Örn
ásamt öðrum tegundum. Uppl. í síma
821 0800.

Gefins

Opið allan sólahringinn og páskana.
Geri við tölvur í heimahúsum. Fljót og
góð þjónusta. Viðgerðir og uppsetning.
Sími 693 9221. www.tolvuvaktin.is

Alhliða meindýraeyðing í heimahúsum
s.s. geitungar, stari, mýs o.fl. S. 898
2801.

Leigjum og seljum hljóðkerfi stór og
smá. JBL, Crown, AKG HljóðX. Grensásvegi 12 sími 553 3050.
Bílskúrshurðaþjónustan. Bílskúrshurðir
og mótorar, varahlutir - viðgerðir. Halldór S. 892 7285.

Uppsetning og viðhald á netkerfum og
tölvum. Þekking og reynsla í 20 ár. S.
696 3436, www.togg.biz

Varanleg förðun. (tattoo) Námskeið í varanlegri förðun. Augabrúnir, varalína, augnlína, myndir. Kennari Hulda Jónsdóttir
snyrtifræðingur. Uppl. í síma 588 8300.

Léttari og hressari með Herbalife.
www.dagamunur.is s. 557 5446 & 891
8902, Ásta.
Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.
Vantar þig pening fyrir sumarið?
www.diet.is/auka Hringdu strax! Margrét s:699-1060

Fæðubótarefni
Spádómar

Húsaviðhald

Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það
með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S.
861 5356, olsiar@hotmail.com
Til Sölu alvöru efni. Prótein, Creatine,
Clutamine á mjög góðu verði. GSM 896
6766.

Hreinlega - Hreingerningarþjónusta.
Tökum að okkur heimilisþrif, flutningaþrif, teppahreinsanir, stigagangar og fyrirtæki. Ellý og Co. S. 898 9930.

Snyrting

Ræstingar
Tökum að okkur ræstingar fyrir fyrirtæki
og stigaganga á sanngjörnu verði. Uppl.
í s. 894 9208.
Heimilisþrif Mikil reynsla, heiðarleg,
mjög vandvirk. Meðmæli ef óskað eftir.
S. 8995890

Garðyrkja
Trjáklippingar - garðyrkja.
Klippi tré og runna og felli tré. Fljót
og góð þjónusta. Látið fagmann
vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari,
s. 849 3581.

Glerjun og gluggaviðgerðir
!

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér að
kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, s.
860 1180.

Móðuhreinsun Glerja !

Er komin móða eða raki á milli glerja?
Móðuhreinsun, Ólafur í 860 1180.

Stífluþjónusta

Kristjana spámiðill tekur fólk í einkatíma. Þeir sem til mín vilja leita pantið
tíma í S. 554 5266 & 695 4303.
Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spilaspá, draumar, og huglækningar. S. 908
6040. Frá kl. 13 til 01.

Alspá 908-6440

Orkulaus? óþarfi. Nýjar leiðir, miðlun og
huglækningar. 10-22. Y.Carlsson.
Spásíminn s. 908 5666. Ársspá 2005.
Stjörnuspá, draumráðningar (ást og
peningar), andleg hjálp. Trúnaður.

Námskeið

Örlagalínan 908 1800
& 595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draumráðningar. Fáðu svör við spurningum þínum.

Klippi runna, limgerði og felli tré. Önnur garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S.
897 7279.

Spásíminn 908-2008. Er opið mánudaga og þriðjudaga frá kl 18-23.
Draumar, tarrot.

Trjáklippingar. Nú er rétti tíminn til trjáklippinga. Felli tré og klippi runna.
Jónas Freyr Harðarsson, Garðyrkjufræðingur. S. 697 8588.

Spásíminn 902 5055. Tarot - spilaspá.
Er við frá 18 - 23

Öll garðyrkju- og lóðavinna er okkar fag.
Því nú er rétti tíminn, pantið tímanlega
hjá Blóma. S 896 7969.

Dulspekisíminn 908 6414. Símaspáindraumaráðn. Spák. Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna!

Snyrtum og klippum tré og runna. Berum á húsdýraáburð og fellum tré. Alhliða garðyrkjuþjónusta. Sími 616 1569.

Rafvirkjun

Felli, snyrti og klippi tré og runna. Halldór Garðyrkjum. Uppl. í s. 698 1215.

Rope yoga í Mosfellsbæ
Námskeið hefjast eftir Páska í Þrúðvangi (niðri) Álafosshvos. Umsjón hefur
Gunnlaugur B. Ólafsson Rope yoga
kennari. Leitið upplýsinga á www.
man.is eða í símum 566 8587 & 699
6684.

Trjáklippingar. Þórarinn Ingi Jónsson,
Skrúðgarðyrkjumeistari. S. 564 2114.

Blómstrandi garðar

Felli tré, klippi, garðsláttur og önnur
garðverk. Geri tilboð. S. 695 5521.
Trjáklippingar. Klippi og grisja garða og
önnur vorverk, tugára reynsla. Sanngjörn þjónusta. Uppl. í s. 698 7991.
Gunnar, garðyrkjumaður.

Til bygginga

Glerbræðslunámskeið er að hefjast
tímar eftir samkomulægi keramik og
glergallerí Kothúsum Garði s. 422 7935.

Bókhald
Framtal 2005

Sérstök þjónusta fyrir kaupendur og
seljendur fasteigna. Sæki um frest.
Vönduð vinna. Framtalsþjónustan, s.
533 1533.
Þarftu aðstoð við skattframtalið? Verð
frá kr 4.500 m/VSK. Uppl í síma 893
0816. Rannv Lena, viðurkenndur bókari

Fjármál
Viðskiptafræðingur tekur að sér skattskýrslugerð á hagkvæmu verði. S. 899
3051, Björg.

Fjarlægum stíflur úr WC, vöskum og fl.
Röramyndavél og viðgerðir á frárennslislögnum. Stífluþjónusta Geirs, s. 697
3933.

Tölvur
Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs
í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta.
695 2095.
Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á staðinn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616 9153 (
Friðrik). Milli kl 8-23 alla daga.

Rafengi Hf. Raflagnaþjónusta. Endurnýjun og nýlagnir. Vönduð vinnubrögð. S.
663 7789.

Viðgerðir
PÍPULAGNIR
VIÐGERÐAÞJÓNUSTA.
Nýlagnir/ breytingar
almennt viðhald.
Sími 897 6613. Gísli Steingrímsson. Löggiltur pípulagningarmeistari.

Íslenskukennsla fyrir samræmdu prófin.
Kenni einnig íslensku á framhaldskólastigi. Áralöng reynsla. Uppl. í s. 899
0345.

Ökukennsla
Ævar Friðriksson. Kenni allan daginn.
Toyota Avensis 2004. Tek í akstursmat
og hjálpa við endurtökupróf. S. 863
7493 og 557 2493.
Bifhjóla -og ökukennsla Eggerts Vals. Er
byrjaður í bifhjólakennslunni. S. 893
4744.
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Fyrir veiðimenn

Til leigu bjart og fallegt herbergi á
svæði 108 m/eldhúsaðstöðu. Einungis
reyklausit og reglusamir hringi í síma
845 4349 e. kl. 14.
Stór 2h kjíbúð til leigu á svæði 110R.
57þ. pr.mán. Eingöngu reykl. og reglusamt fólk kemur til greina. Uppl. í síma
6602435
4 h. íb. á góðum stað í Árósum til framl.
(leiga 3.000dkr. pr. m.), gegn leiguskiptum á 4-5 h. íb. á höfuðbsv. júl/ág. í 1-2
ár. s. +45 29480887

Húsgögn

www.sportvorugerdin.is

Snyrtilegt herb. til leigu á góðum stað í
Hfj. Öll aðstaða. Uppl. í s. 565 4360 eða
692 5105.
Til leigu 2 herb íbúð á svæði 101. 56 fm
60.000 kr á mánuði, fyrirframgreiðsla
og meðmæli óskast, reykleysi og reglusemi áskilin. Laus 1/4 uppl. í síma
8621107.

Húsnæði óskast
45 reglusamur karlmaður óskar eftir
íbúð í Reykjavík. skilvísum greiðslum
heitið. Uppl. í s. 867 1511.

Sumarbústaðir
Sófalist

Fallegar yfirbreiðslur fyrir sófa stóla og
borðstofustóla. Sérsaumuð rúmteppi
og púðaver. Opið mán - fimmtudaga
15.00 - 18.30, laugard. 11.00 - 15.00
Sófalist, Síðumúla 20 (2 hæð),
www.sofalist.is Sími 553-0444.

www.sportvorugerdin.is
Smíðum sumarhús eftir óskum. Eigum
einnig til teikningar af húsum. Sanngjarnt verð. Uppl. í síma 893 1712 &
897 4814.

Antík
6 manna svartur leðurhornsófi til sölu,
verð 50000 kr. Uppl. í síma 8451975.

Fatnaður
Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breytingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Lax og Silungsveiði!

Fjölbreytt úrval lax og silungsveiðileyfa.
Veiðiþjónustan Strengir. www.strengir.is ellidason@strengir.is S 567-5204
og 660-6890.

Barnavörur

Nú er rétti tíminn !

Vönduð bjalkahus 23 fm og 37 fm
ásamt 10-15 fm lofti til sölu. Altækni s/f
461 1111 og 869 9007 Nánari uppl.
www.bjalkahus.com
Til sölu leigulóð á besta stað í Eyrarskógi í Svínadal Borgarfirði. Mjög fallegur staður. Uppl. í s. 892 2238.

Atvinnuhúsnæði
Hreindýra og silungsveiði á Grænlandi,
sumarið 2005. Hafið samband í s. 568
3030 & www.hl.is/veidi & andri@hl.is

Atvinnueign.is

Þarftu að leigja eða taka á leigu atvinnuhúsnæði? Skráðu þig þá á leigulista Atvinnueignar þér að kostnaðar
lausu. www.atvinnueign.is s:568-6600

Hljómsveit

bráðvantar æfingarhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu. Góðri umgengni og skilvísum greiðslum heitið. S. 894 0206.

Geymsluhúsnæði

Vorvörunar komnar ! Róbert Bangsi
...og unglingarnir Hlíðasmára 12,
Hverafold 1-3 & Firði Hafnarfirði. Sími
555 6688.

Dýrahald
NUTRO - 30 % afsláttur!
Þurrfóður fyrir hunda og ketti í hæðsta
gæðaflokki. Full búð af nýjum vörum.
30% afsl. af öllu. Opið mán. til föst. 10
til 18, laugard. 10 til 16, sunnd. 12 til
16. Tokyo Hjallahrauni 4. Hfj. S. 565
8444.
Rottweiler hvolpar til sölu,áhugasamir
hafið samband í síma 866-8367. tilbúnir til afhendingar
Boxer hundur rúml. 15 mánaða til sölu
vegna heimilisaðstæðna. Uppl. í s. 867
2496.

Hauskúpur í veiðiferðina Úrval af laxaog
silungaflugum.
Tilboð
www.frances.is
Tilboð óskast í silungasvæðið í Hafralónsá, frá ós að Búðarhöfða. Tilboðsfrestur er til 1.apríl. Tilboðin opnuð
sama dag í Tunguseli kl 21. Uppl. gefur
Marínó í síma 468-1257. Réttur áskilinn
til að taka hvaða tilboði sem er eða
hafna öllum.

Hestamennska
Óska eftir 6- 10 hesta hestakerru. Uppl.
í s. 864 6700 og 823 6767.
Lóðir fyrir heilsárshús til sölu. Stærðir
1,8 - 4 ha. Byggja má íbúðarhús og tvö
önnur hús, hitaveita og háhraða
nettenging á svæðinu. Frábært útsýni,
góðar reiðleiðir. Uppl í s. 8699954 og
hellatun@isl.is
Til sölu 18 ha land og 2,5 ha lóð á
skipulögðu svæði, hitaveita og háhraða
nettenging á svæðinu. Staðsetning í
Ásahreppi um 80 km. frá Rvk. Verð 6
milj. Uppl. í síma 8699954 og hellatun@isl.is

Búslóðageymsla!

Búslóðir og allt sem þú þarft að geyma
í geymslu. Geymir ehf, S. 893 6507 &
892 4273.

Ferðalög
Golf- hvíld og hamingja á Spáni.
Flug(Alicante)bíll - hús á Las Mimosas.
Verð td. fyrir 5 í 3 vikur frá 37.662 kr.
Sími 895 9780.

Gisting
Gisting og bílar. Hótelíbúðir frá kr. 5500,
bílaleigubílar 2500. Hótel Atlantis
Grensásvegi 14. S. 588 0000.

Húsnæði í boði
Frábær 2ja herb.íbúð á 2.hæð við KRvöllinn til langtímaleigu. thorvaldur1@hotmail.com

Leiguliðar lausar íbúð

2ja og 3ja herbergja íbúðir lausar við
Jörfagrund á Kjalarnesi. Gæludýr velkomin. Upplýsingar www.leigulidar.is
eða s. 699 3340 & 867 2583.

Atvinna í boði
Hársnyrtistofan Elíta Dalvegi 2
Kópavogi óskar eftir að ráða hársnyrtisvein/ meistara. Sveigjanlegur
vinnutími. Uppl. í síma 564 5800 &
692 8405.

Atvinna í boði.
Aloa vera gelið fína
það ver og græðir húð og hár
Unique nýja förðunarlínan
yngir þig upp um all mörg ár
hærri tekjur meiri vinna
eða bara aukavinna
hafðu samband ég skal þér sinna.
Alma Axfjörð sjálfst. söluráðgjafi og hópstjóri Volare s. 863
7535 volare@centrum.is
http://www.volares.tk

Morgunræstingar
Vantar starfsmann helst eldri en
25 ára til ræstinga í Hafnarfirði.
Unnið 3 virka daga í viku
frá kl. 08:00.
Upplýsingar á www.hreint.is
eða hjá Hreint ehf,
s. 554-6088.

Síðdegisræstingar
Vantar nokkra starfsmenn helst
eldri en 25 ára til skrifstofuræstinga í Kópavogi. Unnið alla virka
daga eftir kl. 16.
Upplýsingar á www.hreint.is
eða hjá Hreint ehf,
s. 554-6088.

Matreiðslumaður óskast.
Veisluþjónusta óskar eftir að ráða
matreiðslumann í fullt starf. Þarf að
geta hafið störf sem fyrst. Leitum
að rétta aðilanum í jákvætt og
skemtilegt umhverfi.
Svör sendast til Fbl/Dv, Skaftahlíð 24, eða á smaar@frettabladid.is merkt matreiðslumaður
fyrir 01.apríl.
Vilt þú vinna heima og byggja upp vaxandi aukatekjur? Þjálfun í boði 7-10
klst. í viku. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur, sími 861 4019 www.HalldoraBjarna.is
Hjólbarðadeild - Ormsson. Óskum að
ráða hressan og laghentan starfsmann í
fjölbreytt starf, bílpróf æskilegt. Uppl. í
síma 530 2842.
Óska eftir röskum mönnum á hjólbarðaverkstæði Nýbarða Garðabæ.
Uppl. í s. 565 8600.
Röska menn vantar á hjólbarðaverkstæði. Upplýsingar á staðnum. Gúmmívinnustofan, Skipholti.

Loftorka Reykjavík
óskar eftir verkamönnum. Uppl. í
síma 565 0877.

Loftorka Reykjavík
óskar eftir vönum vélamönnum.
Uppl. í síma 565 0877.

Viltu vinna 4 tíma á kvöldi
og þéna ca kr 5.000-12.000
pr. Kvöld?
Rótgrófið markaðsfyrirtæki leitar eftir
starfsfólki 2-5 kvöld vikunnar allt árið
um kring. Heppilegur aldur 20 ára og
eldri, jafnvel miklu eldri. Engin reynsla
áskilin. Verkefnin eru auðveld í sölu og
tekjumöguleikar góðir. Unnið er frá
skrifstofu okkar sem staðsett er í
Reykjavík og upplýsingar veittar í síma
699 0005 eftir kl.15 daglega.

Atvinna óskast
Háskolanemi (BA Internaional Management/Market
Economist-APUCambridge) óskar eftir framtiðarstörf
frá miðjun júní. S. 6599653, sten@fastmail.ca

Viðskiptatækifæri
Vilt þú eignast nýjan Audi? Fólk óskast í
heimakynningar, Aloe vera-og snyrtivörur. S. 662 5599.

Vantar vélstjóra á rækjutogara. Uppl. í s.
854 1857.
Olíufélagið ehf.-ESSO Við leitum eftir
fólki til afgreiðsluastarfa á þjónustustöðvar okkar. Mikilvægt er að viðkomandi sé jákvæður, hafi ánægju af því að
vinna með öðrum og sýni frumkvæði til
að gera góðan vinnstað betri. Þetta eru
eingöngu framtíðarstörf og er unnið í
vaktavinna. Umsókn á Esso.is. Uppl. í
síma 560-3356 hjá Þorbjörgu alla virka
daga.

Áhaldahús
Seltjarnarnesbæjar
Verkamenn óskast í fjölbreytta vinnu.
Um framtíðarstörf er að ræða fyrir rétta
aðila. Möguleiki á flokksstjórnun. Upplýsingar gefur bæjartæknifræðingur í
síma 595 9180.

ISS Ísland
óska eftir fólki á skrá fyrir störf við ræstingar á öllum tímum sólarhringsins.
Upplýsingar og umsóknareyðublöð fást
á skrifstofu ISS Ísland að Ármúla 40, 3.
hæð. Sími 5 800 600. Einnig er hægt
að sækja um á heimasíðu ISS,
www.iss.is
Stýrimann vantar til afleysinga í apríl á
Kóp BA 175, sem er með beitningarvél.
Uppl. í s 893 5458 / 846 3526.
Hress og skemmtilegur starfskraftur
óskast í ræstingar umsóknir sendist á
gummimur@mi.is.
Háseta vantar á 60 tonna netabát.
Uppl. í síma 869 3387.
Óskum eftir að ráða járniðnaðarmann.
Uppl í síma 554 1416.
Bóka-, ritfanga og leikfangabúð óskar
eftir starfskrafti allan daginn 10-18,
einnig starfsfólki í hálfsdagsvinnu. Umsóknir berist Fréttablaðinu merktar “Ritföng”.

Tilkynningar
Einstæð 3ja barna móðir sem er á leið
í Gjaldþrot óskar eftir hjálp frá íslendingum! Ef þú getur hjálpað okkur þá
mun ég vera ævinlega þakklát .130-05063264

Einkamál
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KÓPAVOGSBÆR
FRÁ LINDASKÓLA
• Laust er til umsóknar 75% starf
gangavarðar/ræstis.
• Einnig er laust starf matráðs starfsmanna, í afleysingu vegna forfalla í
4-6 vikur frá 30. mars.
Laun skv. kjarasamningi Starfsmannafélags
Kópavogs og Launanefndar sveitarfélaga.
Upplýsingar gefur
skólastjóri í
síma 554 3900.

Sjá ennfremur: www.kopavogur.is og www.job.is

Óskum eftir starfsfólki í
afgreiðslu og vörutiltekt.
STARFSSVIÐ
• Tiltekt og móttaka á vörum.
• Skráning og yfirferð.
• Uppröðun og frágangur.
HÆFNISKRÖFUR
• Frumkvæði og sjálfstæði.
• Stundvísi og reglusemi.
• Lipurð í samskiptum.
• Dugnaður og röskleiki.
Um er að ræða fullt starf með möguleika á yfirvinnu.
Á staðnum er mötuneyti og afbragðsgóð aðstaða
fyrir starfsfólk.
Umsóknarfrestur er til föstudagsins 1. apríl nk.
Nánari upplýsingar veitir afgreiðslustjóri
í síma 569-2322 milli kl. 10:00-12:00.
Umsóknareyðublöð liggja frammi á aðalskiptiborði í
anddyri hússins að Bitruhálsi 1 en einnig er hægt að
senda umsókn á starfsmannahald@ms.is

TILKYNNINGAR

Hávaði í umhverfi barna
RÁÐSTEFNA, HALDIN 1.APRÍL Í KIWANISHÚSINU,
Engjateigi 17, Reykjavík.
Ráðstefnan stendur yfir frá kl.13:00–17:00.
Hávaðamælingar á tónleikum og veitingahúsum
– hávaðamörk
Einar Oddson, heilbrigðisfulltrúi

Dagskrá
Setning
Helgi Jensson, forstöðumaður Umhverfisstofnun

Kaffi

Heyrn – heyrnarskaði
Ingibjörg Hinriksdóttir, yfirlæknir HTÍ

TIL SÖLU

Mikilvægi hönnunar
Ólafur Hjálmarsson verkfræðingur frá Línuhönnun

Vistfræði kennslustofunnar
Valdís Jónsdóttir, heyrnar- og talmeinafræðingur

Hönnun
Guðmundur Kr. Guðmundsson, arkitekt.

Líðan skólabarna – ráðgjafabekkir
Þórhildur Líndal, fyrrverandi Umboðsmaður barna
Hávaðamælingar í skólum
Sigurður Karlsson, Vinnueftirliti ríkisins

Panelumræður
þátttakendur:
Ingibjörg Hinriksdóttir, Valdís Jónsdóttir,
Þórhildur Líndal, Steindór Guðmundsson,
Ágústa Guðmarsdóttir, Þór Tómasson.

Leikskólar Reykjavíkur – heilsuefling og hávaðavarnir
Ágústa Guðmarsdóttir, sjúkraþjálfari

Fundarstjóri er Haukur Þór Haraldsson,
sviðsstjóri Lýðheilsustöð

Hlé

Nánari upplýsingar og skráning Umhverfisstofnun á ust@ust.is og í síma 5912000
Að ráðstefnunni standa: Umhverfisstofnun, Heyrna- og talmeinastöð Íslands, Lýðheilsustöð,
Umhverfissvið Reykjavíkurborgar og Vinnueftirlits ríkisins

Fyrirtæki – einstakt tækifæri
Vegna breytinga eru tvö glæsileg bogadregin
afgreiðsluborð úr Eik Nature til sölu.

FUNDIR

Lengd: 3,80m. Hæð: 110 cm. Mesta dýpt 110 cm.
Einnig er til sölu sporöskjulagað fundarborð úr Mahony,
mesta breidd 1,7 m og lengd 5 m. Tilboð óskast.
Enn fremur eru nokkur skrifborð til sölu á sama stað.

Upplýsingar í síma 820 1728 og 820 1790.

TILKYNNINGAR

Mat á umhverfisáhrifum
– Ákvörðun Skipulagsstofnunar
um matsskyldu framkvæmda
Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að
eftirtaldar framkvæmdir skuli ekki háðar mati
á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr.
106/2000 um mat á umhverfisáhrifum.

Félagsmenn
Trésmiðafélags Reykjavíkur
Munið aðalfundinn á morgun miðvikudag
30. mars. Fundurinn verður haldin í
Akogessalnum að Sóltúni 3, kl. 19:00.

Breytingar á efnislosunarsvæðum á Ólafsfirði vegna
jarðganga milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar

SFR-félagi!
Ert þú búinn að kjósa um kjarasamninginn?

Atkvæðagreiðsla um nýgerðan
kjarasamning stendur yfir.
Þeir sem póstleggja atkvæði sitt verða að gera það
í síðasta lagi þriðjudaginn 29. mars. Atkvæði þurfa að
berast kjörstjórn fyrir kl. 16.00 föstudaginn 1. apríl nk.

KJÖRSTJÓRN SFR

Árkvíslar og tímabundin rennslisstýring
í Eldhraun, Skaftárhreppi
Allt að 150.000 rúmmetra efnistaka
á Blikastaðanesi, Mosfellsbæ
Ákvarðanirnar liggja frammi hjá Skipulagsstofnun,
Laugavegi 166, 150 Reykjavík. Þær er einnig að finna
á heimasíðu Skipulagsstofnunar: www.skipulag.is.
Ákvarðanir Skipulagsstofnunar má kæra til
umhverfisráðherra og er kærufrestur til 26. apríl 2005.

Skipulagsstofnun.

Fundarefni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Skýrsla stjórnar og starfsáætlun
Skýrslur fastanefnda
Reikningar félagsins og skýrsla endurskoðenda
Ákvörðun um félagsgjald og mælingagjald
Lýst kjöri stjórnar
Kosning fastanefnda
Kynnt niðurstaða úr launakönnun TR frá mars 2005
Önnur mál.

Við upphaf fundar verður boðið uppá léttan kvöldverð.

Stjórn TR.

SELDAR EIGNIR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU*
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FJÖLDI

Fasteignavefur Vísis

SPURNING
VIKUNNAR

Reiknivélar lána
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á fasteignavef Visis

Á fasteignavef Vísis hafa í samstarfi við KB
banka verið settar upp reiknivélar lána
sem eru mjög einfaldar í notkun og gefa
skýrar niðurstöður. Annars vegar er um að
ræða reiknivél fasteignalána þar sem hægt
er að sjá allan lántökukostnað, greiðslubyrði og samantekt heildarkostnaðar. Hins
vegar er þar reiknivél endurfjármögnunar
þar sem núverandi lán fasteignar er með
skýrum hætti borið saman við nýtt lán hjá
KB banka.

250

4/2-10/2

11/2-17/2

18/2-24/2

25/2-3/3

4/3-10/3

11/3-17/3

*Þinglýstir kaupsamningar, heimild Fasteignamat ríkisisins.

HÚSIN Í BÆNUM
FRIÐRIK WEISSHAPPEL

Að þyrla
Vinur minn Vuk hringdi um daginn. Símtalið byrjaði á því að Vuk
lýsti því yfir að hann óskaði mér og
öðrum Íslendingum til hamingju
vegna örlætis okkar og víðsýni! Ég
spurði hann alveg gáttaður hvað
hann ætti við. Bobby Fischer
maður, Bobby Fischer, Alþingi Íslendinga er búið að samþykja ríkisborgararétt til handa Bobby
Fischer. Ég sagði honum þá að ég
hefði vitað það og fyndist þetta
ekkert stórmál í sjálfu sér, þarna
hefði verið um að ræða vin þjóðarinnar sem var í vondum málum og
ekkert annað komið til greina en að
redda málinu. Svona er þetta bara
á Íslandi, hélt ég áfram og lýsti því
hvað okkar litla þjóð hefur stórt
hjarta og að Bobby hafi á sínum
tíma verið partur af okkar bestu
landkynningu. Eftir símtalið áttaði
ég mig á að eftir að ég flutti er ekkert land jafn fagurt, hreint og frábært að öllu leyti. Fannst það að
vísu áður en fer alveg yfir strikið
stundum í samræðum við fólk.
Annars er þetta flott múv hjá þeim
sem ráða heima, aðeins að sýna að
þeir fari ekki eftir öllu sem BandaríkjaBússi vill.
Sat með vinum um daginn og við
vorum að „brainstorma“ vegna
hugmyndar sem var í gangi. Vorum
staddir á kaffihúsi þegar inn kemur vinkona og sest hjá okkur. Hún
spyr hvað við séum að bralla og við
segjumst vera að „brainstorma“.
Nú, segir hún, eruð þið að þyrla, og
bætti svo við að það væri miklu
flottara að nota frasann að þyrla
upp hugsunum! Þetta fannst mér
ótrúlega sniðugt og veit ekki hvort
þessi stúlka eigi heiðurinn af þessari þýðingu en legg til að þetta orð
verði tekið upp í stað slettunnar. Í
framhaldi af málfarsumræðunni
kom Davíð Þór á kaffihúsið um
daginn og eftir almenna fagnaðarfundi spyr hann mig hvort þetta sé
heitur reitur. Ég hugsaði aðeins um
hvað hann ætti við og var að fara að
svara: „Já, já, fínt að gera og góð
traffík um helgar“. Davíð horfði á
mig og uppgötvaði að ég hefði ekki
skilið spurninguna. Hann átti náttúrlega við hvort við værum nettengdir! Svona er að vera í burtu í
eitt ár. Við vorum ekki nettengdir
en erum það nú.
Það er ótrúlega mikill áhugi á
Íslandi hérna í Köben. Ég er spurður oft á dag hvernig sé best að fara
þangað, hvað sé nauðsynlegt að
sjá, hvaða veitingastaðir séu bestir
og fleira! Ég var að velta fyrir mér
að setja niður á blað það sem mér
finnst að fólk þurfi að upplifa í
Reykjavík, svona „hvar, hvernig,
hvenær“ bækling. Það sem ég segi
fólki alltaf að sé möst er að skoða
Safnið á Laugaveginum og Gallerí
I8, fara svo í sund og borða á
nýjum veitingastað á hverju kvöldi
fyrir utan að ganga á Esjuna. Flott
prógramm, finnst ykkur ekki?
Kveðja,
Frikki

Eignaleit hjá ákveðnum fasteignasala
Nú er hægt að leita að fasteignum hjá
völdum fasteignasala á fasteignavef Vísis.
Leitarniðurstöður einskorðast þá við eignir
sem viðkomandi fasteignasali er með á skrá hjá Vísi. Fasteignasalarnir sjálfir nota
slíka leit mikið en einnig getur það gagnast einstaklingum vel að geta greint niðurstöður leitar með þessum hætti.

Býstu við að
sækja um byggingarlóð á þessu
ári?

SPURNING SÍÐUSTU VIKU:
Hefurðu endurfjármagnað
húsnæðislán þín?
Já

19,33%

Nei

80,67%
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Hundrað prósent verðbólga á fasteignamarkaði
EINAR H. GUÐMUNDSSON
SKRIFAR UM HÆKKUN FASTEIGNAVERÐS

Á fasteignamarkaðinum á höfuðborgarsvæðinu er meira en 100%
verðbólga í gangi á sama tíma og
Seðlabanki Íslands skráir verðbólgu á landsvísu aðeins 3-5%.
Hvað er að gerast á þessum
þýðingarmikla markaði heimilanna í landinu, þar sem við innkomu bankannna á þennan stóra
og í leiðinni stærsta útgjaldalið
alls þorra heimila landsmanna
hefur á örskömmum tíma leitt til
þvílíkrar óðaverðbólgu fasteigna
sem ekki sér enn fyrir endann á.
Það þóttu mikil tíðindi þegar KB
banki reið á vaðið og bauðst til að

lána íbúðalán með vægari vöxtum
en tíðkuðust hjá Íbúðalánasjóði
og strax í humátt á eftir KBbanka komu Íslandsbanki og
Landsbankinn. Nú er svo komið
fyrir því ágæta fólki, sem sá að
hér væri hægt að létta eitthvað
greiðslubyrði heimilisins í lækkun útgjalda mánaðarlega, að þessi
bjarnargreiði var aðeins í
skammvinnu formi, því að þeir
einstaklingar sem hugðust færa
sér þennan greiða með stækkun
húsnæðis eða að breyta til uppgötvuðu að allt húsnæði sem á
boðstólum var hafði hækkað um
60-100% og þar yfir á nokkrum
mánuðum.
Hundrað og tíu fermetra íbúð
sem kostaði fyrir örfáum árum

7.500.000 kostar í dag litlar
22.000.000 aðeins. Mismunur litlar 14.500.000 í auknum skuldum
fyrir sömu eign. Hvar endar þessi
endemis vitleysa, og hver er
ábyrgur? Eru það bankarnir sem
komu þessari skriðu af stað? Eru
það húsbyggjendur sem sáu sér
leik á borði þegar bankakerfið
opnaðist svona fyrir almenning?
Ekki eru þetta fasteignasalarnir
en þeim hefur fjölgað alveg ótrúlega mikið upp á síðkastið!
Hér er eitthvert alvarlegasta
mál seinni tíma á ferðinni og þarf
að stöðva þessa vitleysu strax.
Landsbankinn sá að sér og dró í
land með lánsupphæðina í 90%.
Hér er ekki nóg að gert. Það er
ekki hægt að láta það ótalið að

hækkun fasteignaverðs verði
með þessum hætti , þar sem verðbólga í landinu mælist innan við
6%. Þá er ekki hægt að líða að
örfáir einstaklingar sem standa í
byggingargeiranum komi öllum
þorra höfuðborgarbúa í uppnám
vegna of hás íbúðarverðs. Ekki
voru íbúðarbyggjendur að gefa
sína vinnu fyrir 6-7 árum þegar
þeir voru að byggja sínar íbúðarblokkir og verðbólgan hefur ekki
tekið slíkar dýfur á þessum tíma
að það réttlæti þessar hækkanir.
Þó svo að réttlæta megi alltaf einhverjar réttlátar hækkanir í íbúðarbyggingum, vegna hás lóðarverðs o.fl. En íbúðarkaupandinn
nú síðustu misserin á í vök að
verjast. Tólf til nítján milljón

króna lán í dag er miklu þyngra á
buddunni er fram líða stundir, en
gömlu lánin sem námu þremur til
sex milljónum og þóttu nógu há
þá. Og auk bankalána sem fólk
velti á undan sér. Hér er verðugt
verkefni fyrir stjórn þessa lands
að stöðva þessa vitleysu áður en
meira tjón hlýst af, þar sem fjöldi
fólks verður gjaldþrota á þessari
flengreið í lánveitingum og kemur til með að skaða heimilin í
landinu, og rétt íbúðarverð komist sem fyrst á aftur öllum til
heilla.
Ég hef orðið var við það að
bankastofnanir hafi varað fólk
við að taka of mikil lán þó þau séu
í boði og er það vel.
Höfundur er prentari.

BRÉF TIL BLAÐSINS

Vildartilboð í apríl

Skref aftur á bak
Að mínu mati væri það mikið skref aftur á
bak ef skattskránum yrði lokað enda lít ég
á það sem spurningu um mannréttindi
að þjóðfélagið hafi allt upplýsingar um
það hvernig verðmætunum er skipt. Auk
þess tel ég að það hafi talsvert aðhaldsgildi gagnvart bíræfnustu skattsvikurunum – þeim sem velta hundruðum milljóna, jafnvel milljörðum – en telja síðan
fram það sem tíðkast að kalla „vinnukonuútsvar“. Árlega er þessi mannskapur
afhjúpaður í tímaritinu Frjálsri verslun,
sem birtir okkur upplýsingar um þessi
efni unga íhaldinu til mikillar armæðu.
Ögmundur Jónasson á ogmundur.is

Álgerður Sverrisdóttir stóriðjumálaráðherra tilkynnti um helgina að enn væri
pláss fyrir eitt álver til viðbótar þeim sem
fyrir eru í landinu. En svo yrði líklega að
láta staðar numið að sinni, sagði hún og
treginn leyndi sér ekki á ásjónu hennar.
Ástæðuna fyrir þessu driftarleysi að ætla
ekki nema einu álveri í viðbót stað á landinu bláa, segir hún vera að framleiðsla á
áli á Íslandi sé nú komin í þær hæðir að
rétt sé að staldra við og skoða hug sinn.
Kannski hafi þetta ekki verið svo góð hugmynd eftir allt saman. Flokksbróðir
Álgerðar og stjórnarformaður Landsvirkjunar er ekki alveg á sama máli og segir
ekki rétt að slá þann möguleika endanlega af að ekki verði reistar stóriðjur af öllum stærðum og gerðum um ókomna
framtíð hér og þar um landið.
Björn Valur Gíslason á vg.is/postur

Kapítalismi og kynlíf

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS ICE 27384 02/2005

Álgerður iðnaðarráðherra

Amsterdam
Frankfurt
Glasgow
Stokkhólmur
Osló
Aðeins

Katrín Jakobs hélt því fram í grein á múrnum um daginn að kapítalisminn sé að
eyðileggja kynlífið. Snípagleðikremin og
raðfullnægingartólin í Rómeó & Júlíu eru
víst að gera konur svo yfirspenntar að þær
eru hættar að fá sitt úr kynlífinu. Katrín
komst að þessu með því að lesa tvær
kannanir – önnur sagði að íslenskar konur
eigi mikið af gervitólum og hin sagði að
konur væru ekki að fá það. Af þessu dregur Katrín þá ályktun að það væru gúmmíböllar sem væru rót vandans. Gervitillar,
sagði Katrín, eru leið kapítalismans til að
sölsa undir sig kynlífið og eyðileggja það í
leiðinni. Allar þessar myndir (pornografiseringen af miljöet) af konum að engjast úr
sælu eru að búa til óraunhæfar væntingar
hjá okkur – markaðsvæðing kynlífsins er
að gera okkur náttúrulaus.

25.000 Vildarpunktar

Viggó Örn Jónsson á sus.is

Hægt er að senda vildarbókanir á
www.icelandair.is/vildarbokanir
(Ath. Ekki staðfest bókun heldur beiðni).

Ókostir stóriðju
Er stóriðja jafngóð lausn og stjórnmálamenn vilja meina? Henni fylgja mjög
margir slæmir fylgifiskar s.s. loft- og sjónmengun. Allir sem hafa flogið til landsins
í góðu veðri hafa séð risastórar byggingar álversins í Straumsvík brjóta upp annars fallega loftmynd. Sama má segja um
hræðilegar byggingar Norðuráls og Íslenska járnblendisins á Grundartanga
sem eyðileggja annars fallegt umhverfi
Hvalfjarðarins. Að sjálfsögðu fylgja stóriðjum ýmsir kostir, þær auka atvinnu og
uppbyggingu á þeim stöðum sem þeim
er plantað og þær auka gjaldeyristekjur
þjóðarbúsins. Til skamms tíma eru áhrifin því mjög góð en til lengri tíma litið er
niðurstaðan ekki eins augljós. Stóriðja
getur t.a.m. skaðað ímynd Íslands sem
ferðamannalands og ímynd íslensks
landbúnaðar og fisks sem hreinnar, hágæðaútflutningsafurðar.
Þórður Heiðar Þórarinsson á deiglan.com

auk flugvallaskatta og þjónustugjalds.

Takmarkað sætaframboð!
Hafið samband við söluskrifstofur Icelandair
eða við fjarsölu Icelandair í síma 5050 100.
Opið: mán. - lau. kl. 9-17 og sun. 10-16.

Vissir þú að í fyrra voru farnar 46.000 ferðir
fyrir Vildarpunkta? Varst þú með?

Sölutímabil er til og
með föstudeginum 4. apríl.
Ferðatímabil er 1. - 30. apríl
(síðasta heimkoma).
Lágmarksdvöl er aðfaranótt
sunnudags.
Flugvallarskattar (22.3.05)
að viðbættu þjónustugjaldi:
Amsterdam
7.830 kr.
Glasgow
7.610 kr.
Frankfurt
7.620 kr.
Stokkhólmur
7.210 kr.
Osló
6.850 kr.

Fagnið vorinu í frábærum borgum!

www.vildarklubbur.is
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ELLE MACPHERSON (1964)
á afmæli í dag.

MERKISATBURÐIR

ÞETTA GERÐIST

Bandarískir hermenn burt frá Víetnam
„Ég hef verið að leika sömu persónuna,
sjálfa mig, í fimmtán ár og er satt best að
segja orðin hrútleið á sjálfri mér.“
Þeir eru sjálfsagt margir sem eru langt frá því að vera orðnir leiðir á
áströlsku fyrirsætunni og leikkonunni Elle MacPherson, sem þykir
með fegurstu konum heims og ólíkt mörgum kollegum sínum
úr fyrirsætubransanum þykir hún hæfileikarík leikkona.

timamot@frettabladid.is

Þennan dag árið 1973 yfirgáfu síðustu bandarísku hermennirnir
Suður-Víetnam og síðustu bandarísku stríðsföngunum var sleppt úr
haldi í Norður – Víetnam. Sjö þúsund starfsmenn bandaríska varnarmálaráðuneytisins urðu eftir í
Saigon til að aðstoða suður-víetnömsk stjórnvöld í baráttu við
Norður-Víetnam.
Óbein afskipti Bandaríkjanna af
Víetnam hófust á fimmta áratugnum en árið 1961 sendi Kennedy
Bandaríkjaforseti hermenn til að
aðstoða stjórnvöld í Suður-Víetnam.
Allt kom fyrir ekki og þremur árum
seinna hóf eftirmaður Kennedys,
Lyndon B. Johnson, loftárásir. Átök-

AFMÆLI

JARÐARFARIR

Guðrún Þ. Stephensen leikkona er 74
ára í dag.

13.00 Bálför Högna Sigurðssonar frá
Sólheimakoti fer fram frá Fossvogskirkju.

Þórir Baldursson tónskáld er 61 árs í
dag.
Laufey Steingrímsdóttir matvælafræðingur er 58 ára í dag.
Halldóra Björnsdóttir leikkona er 39
ára í dag.

in stigmögnuðust og fyrr en varði
voru 300 þúsund bandarískir hermenn komnir til Víetnam.
Stríðið varð fljótlega óvinsælt meðal
almennings í Bandaríkjunum og
varð meðal annars til þess að Johnson sóttist ekki eftir endurkjöri árið
1968. Ári seinna náði fjöldi bandarískra hermanna í Víetnam hámarki,
en þá voru þeir orðnir 550 þúsund
talsins. Stefna Nixons Bandaríkjaforseta var að draga úr mannaflanum
en herða á loftárásum. Í upphafi 8.
áratugarins fór stríðið að teygja sig
inn í Laos og Kambódíu, sem hrinti
af stað nýrri mótmælabylgju í
Bandaríkjunum og víðar.
Í janúar árið 1973 undirrituðu

1814 Gyðingar fá jafnan rétt og
aðrir íbúar Danmerkur.
1901 Fyrstu alríkiskosningar Ástralíu fara fram og Verkamannaflokkurinn nær völdum.
1947 Heklugos hefst eftir 102 ára
hlé. Gosmökkurinn nær 30
km hæð. Aska berst til
Bretlands og Finnlands.
1958 Flugvél ferst á Öxnadalsheiði og með henni fjórir
ungir stúdentar.

29. MARS 1973

Bandaríkin og Norður-Víetnam friðarsamkomulag sem fól í sér vopnahlé og sameiningu Suður- og
Norður-Víetnam. Friðarsamningurinn var í rauninni yfirvarp Bandaríkjanna til að bjarga sér úr vonlausri
stöðu. Síðustu Bandaríkjamennirnir
yfirgáfu Víetnam árið 1975.

1967 Frakkar hleypa af stokkunum sínum fyrsta kjarnorkukafbáti.
1993 Heimir Steinsson útvarpsstjóri rekur Hrafn Gunnlaugsson, dagskrárstjóra
innlendrar dagskrárgerðar
Sjónvarps. Nokkrum dögum
síðar (3. apríl) setur Ólafur
G. Einarsson menntamálaráðherra Hrafn framkvæmdastjóra Sjónvarpsins.

13.00 Kristín Hansdóttir, Hrafnistu,
áður Gnoðarvogi 26, Reykjavík,
verður jarðsungin frá Fossvogskapellu.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Helgi Helgason
áður til heimilis að Hraunteigi 5 í Reykjavík,

sem lést á Vífilsstöðum aðfaranótt fimmtudagsins 17. mars,
verður jarðsunginn frá Laugarneskirkju miðvikudaginn 30. mars
kl. 11.00.
Anna S. Helgadóttir
Árni H. Helgason
Gylfi Þ. Helgason
Pálína Brynjólfsdóttir
Jóna H. Helgadóttir
Pálmi Þ. Vilbergs
barnabörn og barnabarnabörn.

HENNÝ HERMANNSDÓTTIR Fannst hún vera „dálítið sveitó“ í ullarpeysunni og með heklaða húfu innan um rúskinnskápurnar í París.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir
og afi,

Einar Brandsson
Prestastíg 11, Reykjavík,

sem lést á heimili sínu föstudaginn 18. mars, verður jarðsunginn frá
Fossvogskirkju miðvikudaginn 30. mars kl. 11.00.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast
hans er bent á minningarsjóð hjúkrunarþjónustunnar Karitas.
Jónína Vigdís Ármannsdóttir
Sigurjón Á. Einarsson
Steinunn Kristjánsdóttir
Brandur Einarsson
Lára Ásgeirsdóttir
Guðni B. Einarsson
Hrönn Hallsdóttir
Jóndís Einarsdóttir
Guðmundur J. Vilhelmsson
Hulda B. Rósarsdóttir
og barnabörn.

TÍMAMÓT: HENNÝ KRÝND MISSYOUNG INTERNATIONAL FYRIR 35 ÁRUM

Í ullarpeysu til Japan
Þennan dag árið 1970 var Henný
Hermannsdóttir krýnd Miss
Young International í Japan.
Henný man atburðina eins og
þeir hafi gerst í gær.
Miss Young Internationalkeppnin var ætluð keppendum á
aldrinum sextán til 24 ára. Umboðsmanni keppninnar var bent á
Henný þegar hann var á leiðinni
til Íslands og valdi hana úr hópi
fegurstu fljóða landsins. Henný
var aðeins átján ára gömul og nýútskrifuð sem danskennari og
Japan henni algjörlega framandi
land. „Sjónvarpið var nýkomið
hingað til lands og fréttir takmarkaðar og ég algjört menningarsjokk þegar ég kom út. Ég hélt
meira að segja að trén á götunum

hlytu að vera úr plasti,“ rifjar
hún upp.
Henný segir að hún hafi verið
„dálítið sveitó“ miðað við hinar
stelpurnar í keppninni. „Ég mætti
í handprjónaðri peysu og með
húfu sem ég heklaði sjálf, en hinar stelpurnar voru í rúskinnskápum frá París. Karnabær var eina
tískuverslunin á Íslandi á þessum
tíma, en ég fékk kokkteilkjólinn
minn hjá Báru. Það er samt ekki
hægt að segja annað en að foreldrar mínir hafi útbúið mig
ákaflega vel. Það var ekki hægt
að gera betur miðað við úrvalið
hérna heima.“
Í kjölfar keppninnar ferðaðist
Henný um allan heim ásamt fríðu
föruneyti annarra fegurðar-

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi

ANDLÁT

Jónas Þórðarson

Guðrún Elsa Guðlaugsdóttir, Herjólfsgötu 14, Vestmannaeyjum, lést mánudaginn 21. mars.

frá Stóru-Vatnsleysu, Lækjarhvammi 20, Hafnarfirði,

verður jarðsunginn frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði miðvikudaginn
30. mars kl. 13.00.
Blóm vinsamlegast afþökkuð en þeim sem vildu minnast hans er
bent á Heimahlynningu Krabbameinsfélags Íslands í síma 540-1900.
Guðný Baldursdóttir
Sigríður Auðbjörg Jónasdóttir
Magnús Arthúrsson
Þórunn Margrét Jónasdóttir
Óli Vignir Jónsson
Sólveig Jóna Jónasdóttir
Jón Ingvar Haraldsson
Þórður Kristinn Jónasson
Hjördís Pálmarsdóttir
afabörn og langafabörn.

drottninga. „Við ferðuðumst til
þróunarlanda og heimsóttum
börnin þar. Ég dvaldi líka í Ástralíu í þrjá mánuði og það var
mikil upplifun út af fyrir sig. Svo
voru heilmörg verkefni þessu
tengd þar sem ég fékk tækifæri
til að ferðast. Árið eftir keppnina
ferðaðist ég þrisvar sinnum í
kringum heiminn og kom því öllu
veraldarvanari til baka eftir
keppnina en ég var áður en ég fór
út,“ segir hún og hlær.
Henný fylgist enn með fegurðarsamkeppnum og hefur gaman
af. „Ég er reglulega fengin til að
aðstoða við undirbúning á slíkum
keppnum og sit oft í dómnefndum. Það er kærkomið tækifæri til
að hafa puttana áfram í þessu.“ ■

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Kristín Hansdóttir
Hrafnistu, áður Gnoðarvogi 26, Reykjavík,

verður jarðsett frá Fossvogskapellu þriðjudaginn 29. mars kl. 13.
Gretar Franklínsson
Kristín Gunnlaugsdóttir
Ómar Franklínsson
Þóra Gunnarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Helga Engilbertsdóttir, Ísafirði, lést
miðvikudaginn 23. mars.
Katrín Björnsdóttir, Ljósheimum 8a,
Reykjavík, lést fimmtudaginn 24. mars.
Svana R. Guðmundsdóttir, Túngötu 23,
Suðureyri, lést föstudaginn 25. mars.
Hákon Valtýsson, Safamýri 41, lést
föstudaginn 25. mars.
Arnþrúður Guðbjörg Sigurðardóttir
Kaldalóns, frá Bæjum á Snæfjallaströnd, lést föstudaginn 25. mars.
Eyvindur Jónasson, Glæsibæ 3, Reykjavík, lést föstudaginn 25. mars.
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BANDARÍSKA KÖRFUBOLTAKONAN RITA WILLIAMS: MEÐ KÖRFUBOLTASKÓLA Í BANDARÍKJUNUM

Stefnir með skólann til Íslands
Rita Williams, leikmaður Grindavíkur í
meistaraflokki kvenna í körfuknattleik,
lætur gott af sér leiða þegar hún er
utan vallar. Hún rekur körfuboltaskóla í
Bandaríkjunum sem heitir The Rita
Williams Basketball Academy þar sem
víða er komið við. Að sögn Ritu varð
hugmyndin til þegar hún var með sumarbúðir á vegum WNBA-deildarinnar en
þar á hún farsælan feril að baki með
liðum á borð við Indiana Fever og var
m.a. valin í Stjörnuliðið árið 2001.

Aðal frétt dagsins
Þrír ekki með gegn Ítölum

Arnar Þór Viðarsson, Jóhannes Karl
Guðjónsson og Heiðar Helguson eru
allir meiddir eftir leikinn gegn Króötum á laugardaginn og verða ekki
með í vináttulandsleiknum gegn
Ítölum í Padova á miðvikudaginn. Í
þeirra stað koma Ólafur Ingi
Skúlason og Emil Hallfreðsson.

„Í skólanum reynum við að hjálpa
körfuknattleiksfólki að komast í átt að
þeim stað sem það stefnir á,“ sagði
Rita. „Við förum um víðan völl og bjóðum upp á alla hugsanlega þjálfunarmöguleika, hvort sem fólk vill bæta
knattrakið, sendingarnar, varnarleikinn
eða skotin. Þá fáum við reglulega sér-

sport@frettabladid.is

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
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Þriðjudagur

Seljaskólanum í úrslitakeppni
Intersportdeildarinnar í körfubolta.

■ ■ SJÓNVARP
 18.20 World Supercross á Sýn.
 19.15 Meistaradeildin í fótbolta á
Sýn. Fréttaþáttur um meistaradeildina í fótbolta.

 19.45 Íslenski körfuboltinn á Sýn.
Bein útsending frá leik ÍR og
Keflavíkur í úrslitakeppni
Intersportdeildarinnar í körfubolta.

 22.00 Olíssport á Sýn.
 23.15 Íslenski körfuboltinn á Sýn.
Útsending frá leik ÍR og Keflavíkur í
úrslitakeppni Intersportdeildarinnar í
körfubolta.

UNDANKEPPNI HM

8. riðill

FÓTBOLTI Íslenska landsliðið í
knattspyrnu situr enn á botni 8.
riðils undankeppni HM 2006
ásamt Möltu með eitt stig úr fimm
leikjum eftir tap gegn Króötum,
4-0, í Zagreb á laugardaginn. Íslenska liðið, sem lék án síns besta
manns, Eiðs Smára Guðjohnsen,
átti aldrei möguleika gegn sprækum Króötum, sem hefðu með aðeins meiri einbeitingu getað unnið
enn stærri sigur. Það er óhætt að
segja að einn hlutur, einbeitingarleysi í föstum leikatriðum, hafi
gert gæfumuninn því íslenska liðið fékk á sig þrjú mörk eftir horn
eða aukaspyrnur.
Ásgeir Sigurvinsson og Logi
Ólafsson vörpuðu þriggja manna
vörninni, sem hafði ekki gefið
góða raun í undanförnum leikjum,
fyrir róða og stilltu upp fjögurra
manna varnarlínu í staðinn. Þessi
breyting þeirra skilaði sér í því að
íslenska liðið var þétt fyrir þegar
Króatar voru með boltann og gaf
fá færi á sér.
Króatar náðu ekki að skapa sér
nein færi að ráði úr opnum færum
en þeir óðu hins vegar í færum
þegar þeir fengu horn og aukaspyrnur. Íslensku leikmönnunum

virtist gjörsamlega fyrirmunað
að verjast almennilega og það var
banabiti liðsins í leiknum.
Sóknarleikur íslenska liðsins
var, eins og búast mátti við í fjarveru Eiðs Smára, lamaður. Íslenska liðið fékk tvö færi, eitt í
hvorum hálfleik, en fyrir utan það
höfðu varnarmenn króatíska liðsins það afskaplega náðugt gegn
hugmyndasnauðum leikmönnum
íslenska liðsins.
Það verður þó ekki tekið af
leikmönnum íslenska liðsins að
þeir börðust eins og ljón allan
leikinn. Liðið var mun þéttara
varnarlega en það hefur verið í
síðustu leikjum en eins og áður
sagði var það dekkningin í föstum
leikatriðum sem fór með leikinn.
Ásgeir og Logi hljóta að þurfa að
velta því fyrir sér hvernig hægt
sé að vinna bug á því meini því íslenska liðið er ekki það gott að það
geti sleppt því að dekka menn inni
í teig.
Hermann Hreiðarsson var
besti leikmaður íslenska liðsins í
leiknum en auk þess áttu þeir
Brynjar Björn Gunnarsson og
Pétur Marteinsson ágætan leik
sem varnartengiliðir. ■

BARIST UM BOLTANN
Ólafur Örn Bjarnason
sést hér í baráttu við
Dado Prso, sóknarmann
Króata, sem skoraði
síðasta mark heimamanna í leiknum.

Logi Ólafsson landsliðsþjálfari eftir leikinn gegn Króötum á laugardaginn:

Ákveðinn skortur á árásargirni

Lið Króata: Tomislav Butina, Dario Srna, Josip
Simunic, Stjepan Tomas, Igor Tudor, Anthony
Seric (85., Ivan Brosnjak), Ivan Leko (79., Jerko
Leko), Niko Kranjcar, Dado Prso, Niko Kovac, Ivan
Klasnic (67., Ivica Olic).
Lið Íslands: Árni Gautur Arason, Kristján Örn
Sigurðsson, Ólafur Örn Bjarnason, Hermann
Hreiðarsson, Indriði Sigurðsson, Brynjar Björn
Gunnarsson, Pétur Hafliði Marteinsson (73.,
Stefán Gíslason), Jóhannes Karl Guðjónsson (60.,
Bjarni Guðjónsson), Gylfi Einarsson, Arnar Þór
Viðarsson (47., Grétar Rafn Steinsson), Heiðar
Helguson.

BÚLGARÍA–SVÍÞJÓÐ

0–3

0–1 Ljungberg (17.), 0–2 Edman (74.), 0–3
Ljungberg, víti (92.).

STAÐAN
5
4
4
4
5
4

... að Einar Hólmgeirsson
hafi sýnt frábæra takta
hægra megin fyrir utan
með íslenska landsliðinu í
handbolta gegn
Pólverjum um
helgina og fyllt á
aðdáunarverðan hátt
skarðið sem
Ólafur Stefánsson skildi eftir
sig.

4–0

1–0 Niko Kovac (39.), 2–0 Josip Simunic (71.),
3–0 Niko Kovac (76.), 4–0 Dado Prso (90.).

SVÍÞJÓÐ
KRÓATÍA
BÚLGARÍA
UNGVERJAL.
ÍSLAND
MALTA

Lokaúrslitin í 1. deild kvenna hefjast á
morgun en þá sækja Grindvíkingar nágranna sína í Keflavík heim. Ritu, sem
kom í stað Myriah Spence sem varð frá
að víkja vegna meiðsla, þykir mikið til
Keflavíkurliðsins koma. „En við erum
líka með gott lið og skilningur okkar á

> Við gleðjumst yfir því ...

Íslenska landsliðið í knattspyrnu tapaði stórt, 4–0, í fimmta leik sínum í 8. riðli undankeppni HM 2006
þegar liðið sótti Króata heim í Zagreb.

■ ■ LEIKIR
 20.00 ÍR og Keflavík mætast í

KRÓATÍA–ÍSLAND

Rita segist hafa verið yfir sig ánægð að
sjá áhuga íslenskra ungmenna á íþróttinni. „Ég sé marga leika sér í körfubolta
hér á Íslandi og það gleður mig mikið.
Ég stefni á að koma með skólann til Íslands um leið og tækifæri gefst. Körfuboltinn hefur gefið mér allt sem ég á
og ég vil gera mitt til að breiða íþróttina
út. Þessi íþrótt er viss lífstíll, ekki bara á
vellinum heldur líka utan hans.“

hverri annarri eykst
með hverjum leiknum. Við verðum
að einbeita
okkur að
því hvað
við getum
gert til
að
vinna
Keflavík,“
sagði
Rita.

... landsliðsþjálfurunum Ásgeiri
Sigurvinssyni og Loga Ólafssyni en þeir
virðast ráðalausir þegar kemur að
varnarleik íslenska liðsins.
Liðið er með fimmtu
lélegustu vörn í Evrópuhluta
undankeppninnar, lélegri
vörn en smáríkið Liechtenstein.

Kaffærðir af Króötum í Zagreb

MARS

26 27

staka gesti frá NBA, WNBA og úr háskólaboltanum“

> Við vorkennum ...
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2
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17–2
10–2
9–7
5–8
4–14
1–13

12
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1
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LOGI ÓLAFSSON Landsliðsþjálfarinn
segir föstu leikatriðin hafa keyrt íslenska
liðið í kaf.

FÓTBOLTI ,,Ég er búinn að skoða
leikinn á myndbandi í tvígang til
að kryfja hvað fór úrskeiðis. Það
var bæði sárt og sorglegt við
þetta að Króatar sköpuðu sér ekki
marktækifæri sem heitið getur
þegar boltinn var í opnum leik.
Það var ætlunarverkið og í sóknarleiknum fengum við þrjá til
fimm ákjósanlega möguleika til
þess að skora. En það sem keyrði
okkur í kaf var föst leikatriði,“
sagði Logi Ólafsson landsliðsþjálfari daginn eftir leik Íslendinga á Króata.
,,Ég sagði við strákana fyrir
leikinn að við röðum mönnum upp
á ákveðnum stöðum í hornum og
aukaspyrnum. Þeir sem ekki fá

það hlutverk að gæta ákveðinna
svæða fá ákveðna menn. En það
er alveg sama hvernig við röðum
þessu upp, ef grimmdin og
græðgin er ekki fyrir hendi að
vinna lausa bolta lendum við í
vandræðum, sama við hverja við
spilum. Við létum Króata hrinda
okkur í teignum en við verðum að
svara í sömu mynt. Við létum
hrinda okkur í fyrsta markinu og
gott ef annað markið var ekki
þannig líka og bæði voru þau líklega ólögleg,“ sagði Logi svekktur.
Þá bendir Logi á að Heiðar átti
að gæta nærsvæðisins í föstum
leikatriðum en hann hafi verið of
innarlega. Einnig hafi Árni Gaut-

Sterkur
leikur
3 ára ábyrg›

Innifali› í 3 ára ábyrg› eru 3 fríar ﬂjónustusko›anir, me› síum og olíuskiptum

Nánari uppl‡singar á www.komatsu.is

KRAFTVÉLAR EHF. · Dalvegi 6-8 · 201 Kópavogur · Sími 535 3500 · Fax 535 3509 · www.kraftvelar.is

ur markvörður ekki fengið nógu
mikið svæði til að vinna í því
þröng var á þingi, þótt það sé
frekar hans stíll að vera bundinn
við línuna.
Logi er hins vegar á því að
þrátt fyrir mörkin fjögur hafi liðið spilað betur varnarlega en í
undanförnum leikjum. ,,Það verður ekki tekið af strákunum að
þeir börðust allan leikinn en það
var ákveðinn skortur á árásargirni.“
En verður notuð sama taktík,
4-2-3-1, gegn Ítalíu á morgun?
,,Já, það verður ekki mjög frábrugðið þessu,“ sagði Logi Ólafsson.
thorsteinn.gunnarsson@365.is
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Hermann Hreiðarsson, fyrirliði íslenska liðsins:

UNDANKEPPNI HM

1. riðill
TÉKKLAND–FINNLAND

4–3

1–0 Milan Baros (7.), 2–0 Tomas Rosicky (34.),
2–1 Jari Litmanen (46.), 3–1 Jan Polak (59.), 3–2
Aki Riihilathi (73.), 3–3 Jonathan Johansson
(79.), 4–3 Vratislav Lokvenc (87.).

ARMENÍA–ANDORRA

2–1

1–0 Ara Hakobyan (30.), 1–1 Fernando Silva
(56.), 2–1 Romik Khachatryan (56.).

RÚMENÍA–HOLLAND

0–2

0–1 Philip Cocu (1.), 0–2 Ryan Babel (84.).
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4 3–13
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5
4
4

Einfaldlega hneyksli
að fá sig á þessi mörk
,,Það var einfaldlega
hneyksli að fá þessi þrjú fyrstu
mörk á sig, tvö úr aukaspyrnu og
eitt eftir hornspyrnu. Við erum
ekki vanir að fá slík mörk á okkur.
Þetta er eitthvað sem við verðum
að fara betur yfir,“ sagði Hermann Hreiðarsson, sem bar fyrirliðabandið gegn Króatíu á laugardaginn.
Hermann sagðist að mörgu
leyti sáttur við varnarleik íslenska liðsins en sagði sigur
Króata allt of stóran.

FÓTBOLTI

2. riðill
DANMÖRK–KASAKSTAN

,,Vissulega skoruðu þeir fjögur
mörk en þrjú komu eftir föst
leikatriði. Ég er hundsvekktur út
af því. Við börðumst eins og grenjandi ljón og vörnin var þétt en það
er bara ekki nóg. Það þýðir ekkert
að slaka á í föstum leikatriðum,“
sagði Hermann Hreiðarsson í
samtali við Fréttablaðið eftir
leikinn á laugardaginn.
thorsteinn.gunnarsson@365.is

HERMANN HREIÐARSSON Sagði sigur
Króata of stóran en hann sést hér í baráttu
við króatíska framherjann Dado Prso.

3–0

1–0 Peter Möller (10.), 2–0 Christian Poulsen
(33.), 3–0 Peter Möller (48.).

TYRKLAND–ALBANÍA

2–0

1–0 Necati Ates, víti (3.), 2–0 Elvin Beqiri,
sjálfsm. (5.).

GEORGÍA–GRIKKLAND

1–3

1–0 Malkhaz Asatiani (22.), 1–1 Mihailis Kapsis
(43.), 1–2 Zizis Vryzas (44.), 1–3 Stelios
Giannakopoulus (53.).
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3. riðill
LIECHTENSTEIN–RÚSSLAND

1–2

0–1 Alexander Kerzhakov (23.), 0–2 Andrei
Karyaka (37.), 1–2 Thomas Beck (40.).

EISTLAND–SLÓVAKÍA

1–2

K:GHAJCC=:G?6

1–0 Andres Oper (57.), 1–1 Marek Mintal (58.),
1–2 Lubomir Reiter (65.).

PORTÚGAL
SLÓVAKÍA
RÚSSLAND
LETTLAND
EISTLAND
LIECHTENST.
LÚXEMBURG

5
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6
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0 20–3
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6 4–24
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7
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4. riðill
ÍSRAEL–ÍRLAND

1–1
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0–1 Clinton Morrison (43.), 1–1 Abbas Souan
(90.).

FRAKKLAND–SVISS

  i f W hWh
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5. riðill
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ÍTALÍA–SKOTLAND
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2–0

1–0 Andrea Pirlo (35.), 2–0 Andrea Pirlo (85.).
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6. riðill
ENGLAND–NORÐUR-ÍRLAND

4–0

(#%%%`g#

1–0 Joe Cole (47.), 2–0 Michael Owen (52.), 3–0
Michael Owen (54.), 4–0 Frank Lampard (62.).

WALES–AUSTURRÍKI

  i f W hWh

0–2

0–1 Ivica Vastic (81.), 0–2 Martin Stranzl (85.).

PÓLLAND–ASERBAÍDSJAN
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8–0

1–0 Tomas Frankowski (18.), 2–0 Altandil
Hajiyev, sjálfsm. (16.), 3–0 Kamil Kosowski (40.),
4–0 Tomas Frankowski (62.), 5–0 Tomas
Frankowski (66.), 6–0 Jacek Krzynowek (72.),
7–0 Marek Saganowski (85.), 8–0 Marek
Saganowski (89.).
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7. riðill
BELGÍA–BOSNÍA

4–1

0–1 Elvir Bolic (1.), 1–1 Emile Mpenza (15.), 2–1
Koen Daerden (44.), 3–1 Emile Mpenza (54.),
4–1 Thomas Buffel (77.).
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INTERSPORTDEILDIN
KEFLAVÍK–ÍR

97–79

Stig Keflavíkur: Nick Bradford 28 (8 fráköst, 6
stoðsendingar, 5 varin), Anthony Glover 19,
Jón Nordal Hafsteinsson 12 (6 frák.), Gunnar
Stefánsson 8, Gunnar Einarsson 8, Magnús
Þór Gunnarsson 6 (6 frák., 4 stoðs.), Sverrir
Þór Sverrisson 4 (5 frák., 6 stoðs.), Elentínus
Margeirsson 2.
Stig ÍR: Grant Davis 19 (13 frák.), Theo Dixon
15 (9 frák., 6 stoðs.), Eiríkur Önundarson 12,
Sveinbjörn Claessen 11, Ómar Örn Sævarsson 12 (9 frák., 2 varin), Ólafur J. Sigurðsson
9, Fannar Helgason 2, Gunnlaugur Erlendsson 2.
Keflavík er yfir í einvíginu, 2–1.

SNÆFELL–FJÖLNIR

83–80

Stig Snæfells: Hlynur Bæringsson 28 (12
frák., 4 stoðs.), Sigurður Þorvaldsson 17 (6
frák., 5 varin), Mike Ames 14 (6 frák., 5
stoðs.), Magni Hafsteinsson 8 (9 frák.), Pálmi
Freyr Sigurgeirsson 7, Calvin Clemmons 4 (8
frák.), Helgi Reynir Guðmundsson 2 (5 frák.,
5 stoðs.).
Stig Fjölnis: Jeb Ivey 22 (6 stoðs.), William
Coley 21 (10 frák.), Nemanja Sovic 17 (11
frák., 4 stoðs.), Magnús Pálsson 6 (5 frák.),
Pálmar Ragnarsson 4, Hjalti Vilhjálmsson 4,
Helgi Þorláksson 3 (5 stoðs.).
Snæfell vann einvígið, 3–0.

ARJEN ROBBEN Óheppni hans ríður ekki
við einteyming.

Arjen Robben:

Meiddur á
nýjan leik
Það ætlar ekki af hollenska landsliðsmanninum Arjen
Robben að ganga. Robben, sem er
einn lykilmanna Chelsea, er nýbúinn að jafna sig á meiðslum á rist
sem héldu honum á hliðarlínunni í
sex vikur en hann meiddist á nýjan leik í leik með hollenska landsliðinu gegn því rúmenska á laugardaginn.
Robben meiddist á ökkla strax
eftir tuttugu mínútur og varð að
yfirgefa völlinn. Allt bendir til
þess að hann verði frá næstu tvær
vikurnar í það minnsta og mun
hann því missa af fyrri leik Chelsea og Bayern München í átta liða
úrslitum Meistaradeildarinnar. ■

FÓTBOLTI

ÍR einu tapi frá sumarfríi
Snæfell tryggði sér um helgina þátttökurétt í lokaúrslitum Intersportdeildarinnar í körfuknattleik er liðið lagði Fjölni, 80-77. ÍR-ingar sóttu ekki gull í greipar Keflvíkinga á laugardaginn og eru 2-1 undir gegn deildarmeisturunum.
KÖRFUBOLTI Það var lítið í boði fyrir

augað í Keflavík á laugardaginn
þegar heimamenn tóku á móti ÍR í
þriðja leik undanúrslitanna í
Intersportdeildinni í körfuknattleik. Fyrir leikinn hafði hvort lið
um sig unnið einn leik en ekki var
að sjá á leikmönnum liðanna, þá
sérstaklega ÍR, að hér væri um
mikilvægan leik að ræða. Ekki
nutu þeir mikils stuðnings heldur,
það var fátæklegur hópur sem
fylgdi ÍR-ingum til Keflavíkur.
Sigur Keflvíkinga var aldrei í
hættu í síðari hálfleik og ÍR komst
aldrei nær heimamönnum en 6
stig. Þegar upp var staðið var 18
stiga sigur staðreynd, 97-79, og
Keflavíkurliðið komið í lykilstöðu
í einvíginu með 2-1 forystu. Nick
Bradford var besti maður vallarins; skoraði 28 stg, tók 8 fráköst,
gaf 6 stoðsendingar og varði 5
skot.
Falur Harðarson, aðstoðarþjálfari Keflavíkur, vildi ekki
meina að serían væri í höfn þrátt
fyrir vænlega stöðu.
“Við eigum eftir að vinna þá á
þriðjudaginn [í kvöld],“ sagði Falur. „Við lentum í smá villuvandræðum í leiknum og því brugðum
við á það ráð að hvíla útlendinganna. Þetta er liðsíþrótt og þegar
lykilmenn eru settir út af verða
aðrir að stíga upp og þeir gerðu
það í dag. Þetta er vænleg staða
en við erum búnir að spila tvo
leiki vel í þessari seríu og einn afleitan. Þetta er mjög jákvætt, ég
hef fulla trú á að við vinnum
þessa seríu og við ætlum að spila
á móti Snæfelli eins og í fyrra,“
sagði Falur.
Eiríkur Önundarson, fyrirliði
ÍR, sagði stöðu sinna manna
erfiða. „Það eru náttúrlega vandræði að vera 2-1 undir á móti
Keflavík,“ sagði Eiríkur. „Við
förum í næsta leik með 0-0 hugarfari, það er leikur sem við
verðum að vinna. Við verðum að
bæta vörnina og fráköstin og svo
megum við ekki vera svona ragir
í sókninni. Við verðum að rífa
okkur upp og koma tilbúnir í leikinn á þriðjudaginn [í dag],“ sagði
Eiríkur.
Leikmönnum hótað
Fyrir leikinn á laugardaginn
var mikið rætt um hótanir af
hálfu stuðningsmanna Keflavíkur

ÚR SPORTINU
reski snókerspilarinn Anthony
Hamilton gagnrýndi Ronnie
B
O’Sullivan fyrir að hætta við keppni
á China Open-mótinu sem hófst um
helgina. „Það er nauðsynlegt að
kynna þessa íþrótt á erlendri
grundu, sérstklega hér þar sem
framtíðin er björt,“ sagði Hamilton.
„Það er synd og skömm að sumir
einstaklingar skeyti ekkert um það.“
O’Sullivan sagðist ekki geta komið
„af heilsufarsástæðum“ en gaf ekki
nákvæmari útskýringu á því.
hierry Henry vill ljúka ferli sínum
með Arsenal. Þessi snjalli framT
herji lét hafa þetta eftir sér í viðtali
fyrir skömmu. „Ef forráðamenn
Arsenal vilja hafa mig áfram er ég
meira en tilbúinn
að enda feril minn
hér. Ég á enska fjölskyldu og líður vel í
London,“ sagði
Henry, sem telur
sig eiga 5 til 6 góð
tímabil eftir í pokahorninu. „Eftir að
ferli mínum lýkur mun ég eflaust
lifa áfram í knattspyrnuheiminum
og ég myndi vilja beita mér í baráttunni gegn kynþáttahatri,“ bætti
Henry við en hann gerðist nýlega
fulltrúi FIFA í þeim efnum og er það
hans heitasta ósk að kynþáttahatur í
knattspyrnu heyri brátt sögunni til.
arkavarðaleit knattspyrnustjórans Alex Ferguson og félaga í
M
Manchester United heldur áfram en

HLYNUR BÆRINGSSON Í BARÁTTUNNI Þessi frábæri leikmaður fór á kostum í þriðja
leik Snæfells og Fjölnis og átti stærstan þátt í því að Snæfell er komið í lokaúrslitin.

í garð leikmanna ÍR. „Það var
hringt í þrjá leikmenn um nóttina
fyrir leik númer tvö og svo nóttina eftir,“ sagði Eiríkur aðspurður
um málið.
„Þetta setur svartan blett á
stuðningsmenn Keflavíkur og
þetta eru eflaust einn til tveir
svartir sauðir í hópnum. En þetta
er fáránlegt og menn eiga ekki að
komast upp með svona kjaftæði.
Ég efa að við gerum nokkuð mál
úr þessu en það er engu að síður
full ástæða til að láta vita af þessu
og þeir sem að baki stóðu fari að
haga sér eins og menn.“
Í höfn í Stykkishólmi
Fjölnir reið ekki feitum hesti
frá einvíginu við Snæfell og tapaði öllum þremur leikjunum í seríunni. Liðið getur þó vel við unað

að komast í undanúrslit á fyrsta
ári sínu í efstu deild. „Þetta var
dæmigerður þriðji leikur þar sem
við þurftum að klára dæmið,“
sagði Bárður Eyþórsson, þjálfari
Snæfells. „Við áttum í basli með
að ná okkur almennilega á strik og
Fjölnismenn voru líka að spila
mjög vel. Við náðum góðu áhlaupi
í lokaleikhlutanum og náðum að
halda því svona nokkurn veginn.
Mér er alveg sama hvort við fáum
Keflavík eða ÍR. Við verðum að
vinna betra liðið úr þeirri viðureign til að ná titlinum og því skiptir okkur engu máli hvaða lið við
fáum,“ sagði Bárður.
Lokaúrslitin hefjast mánudaginn 4. apríl en Keflavík getur
tryggt sér sæti í úrslitunum með
sigri á ÍR í Seljaskóla í kvöld.
smari@frettabladid.is

Iker Casillas, markvörður spænska liðins Real Madrid,
staðfesti á dögunum að forráðamenn United hefðu
sett sig í samband
við umboðsmann
hans. Samningur
Casillas við Real rennur út sumarið
2006 en hann þykir fádæma góður
markvörður og því líklegt að United
verði ekki eina liðið sem muni bítast um hann.
ashington Wizards vann góðan
útisigur á Seattle Supersonics í
W
NBA-körfuboltanum
í fyrrinótt, 95-94.
Larry Hughes kórónaði stórleik sinn
með að stela þremur boltum á síðustu
sex mínútum leiksins. Hughes skoraði 31 stig, tók 11
fráköst og stal fjórum boltum. Ray
Allen var stigahæstur heimamanna
með 27 stig.
inhver kergja er að myndast innan raða Los Angeles Lakers í
E
NBA-körfuboltanum en liðið tapaði
áttunda leik sínum í
röð í fyrrinótt er
Allen Iverson og félagar í Philadelphia
76ers voru í heimsókn í Staples Center. Lokatölur urðu
96-89 Sixers í vil og
var leikstjórnandinn Chucky Atkins
pirraður að leikslokum. „Þið verðið
bara að tala við Kobe. Hann er
framkvæmdastjóri Lakers. Þetta er
liðið hans,“ sagði Atkins og átti þar
við samherja sinn, Kobe Bryant.
ýjustu fregnir frá Bretlandi
herma að forráðamenn LiverN
pool ætli að bjóða
fyrirliðanum Steven
Gerrard 3,2 milljarða fyrir áframhaldandi dvöl hjá
liðinu. Lið Chelsea
hefur sem kunnugt
er sýnt kappanum
áhuga og er þetta svar Liverpool í
þeirri von um að halda í Gerrard,
sem nýtur mikilla vinsælda hjá
stuðningsmönnum liðsins.
ark Hughes, knattspyrnustjóri
Blackburn-liðsins í ensku úrM
valsdeildinni, hyggst næla sér í
framherja þegar opnað verður fyrir
leikmannaflutninga í sumar. Paul
Dickov er markahæstur leikmanna
Blackburn með 10
mörk á leiktíðinni
og segir Hughes að
hann vilji fá rétta
manninn til að leika
samhliða Dickov.
„Við höfum ekki
skorað jafn mikið af mörkum og
okkur hefur langað til og okkur
langar að ná framförum hvað þetta
snertir fyrir næsta tímabil,“ sagði
Hughes en vildi þó ekki nefna nein
nöfn í nýhafinni framherjaleit.
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Bætt vörn og betri markvarsla
Íslenska landsliðið í handknattleik vann tvo af þremur vináttulandsleikjum við Pólverja um helgina og
Viggó Sigurðsson landsliðsþjálfari er ánægður með útkomuna.
Eftir tap í öðrum leiknum gegn Pólverjum á laugardag
náði íslenska liðið að rífa sig upp
og vinna sigur í þriðja og síðasta
leiknum á páskadag 31-30.
Íslenska liðið vann þar með tvo af
þremur leikjum en í þeim síðasta
voru það skytturnar Jailesky
Garcia og Einar Hólmgeirsson
sem voru markahæstir með sjö
mörk hvor.
Sigurinn var nokkuð öruggur
og öruggari en lokatölurnar gefa
til kynna og því var niðurstaðan
tveir sigrar í þremur leikjum. Vitað var fyrir leikina að pólska liðið
yrði erfitt viðureignar og þykir
mönnum þar fara lið sem gæti átt
eftir að gera góða hluti í nánustu
framtíð. Þrátt fyrir að vera án
lykilmanna náði íslenska liðið að
sýna ágæta hluti í leikjunum
þremur og gamlir kunningjar
voru í lykilhlutverkum á ný eftir
nokkra fjarveru.
Viggó Sigurðsson var nokkuð
sáttur við útkomu helgarinnar
þegar Fréttablaðið ræddi við hann
eftir þriðja leikinn á páskadag.

HANDBOLTI

Bætt vörn og makvarsla
„Ég er mjög sáttur við þetta
verkefni og þetta er búin að vera
frábær helgi. Það sem mér finnst
standa upp úr hjá okkur er að ég
var mjög ánægður með vörnina
og markvörsluna hjá okkur um
helgina og mér finnst Bergsveinn
Bergsveinsson hafa unnið frábært starf með markverðina hjá
okkur,“ sagði Viggó en markvarslan var mjög góð hjá báðum
landsliðum alla helgina.
„Þeim vex sjálfstraust með
svona frammistöðu og það er
dýrmætt. Þessi varnaraðferð
okkar, 5-1 með Alexander fremstan, hefur gengið ágætlega og
hann skilar þeirri stöðu mjög vel.
Það er erfitt fyrir okkur að leika
flata vörn þegar Óli og Sigfús eru
ekki með, því þá skortir okkur
einfaldlega hæð. Við fengum of
mikið af mörkum á okkur úr

HANDBOLTAPÁSKAR

Undankeppni HM í handbolta U-21
ÍSLAND–ÚKRAÍNA

35–30

Mörk Íslands: Arnór Atlason 11 (21/2 skot), Árni
Þór Sigtryggsson 9/1 (12/2), Kári Kristjánsson 5
(5), Erni Hrafn Arnarson 3 (5), Daníel Berg
Grétarsson 2/2 (2/2), Árni Björn Þórarinsson 2
(4), Ásgeir Örn Hallgrímsson 2 (9), Ívar
Grétarsson 1 (2), Einar Ingi Hrafnsson 0 (1) .
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 12/1 (af
36/3, 33%), Pálmar Pétursson 2 (af 8/1, 25%).
Hraðaupphlaupsmörk (8): Kári 4, Arnór 2, Árni
Björn, Árni Þór.
Fiskuð víti (6): Kári 4, Árni Þór, Andri.
Stoðsendingar (25): Arnór 10, Ásgeir Örn 6, Árni
Björn 4, Andri 2, Ernir 2, Kári 1.
Austurríki vann Holland í hinum leik undanriðilsins 31–26.

ÍSLAND–AUSTURRÍKI

36–24

Mörk Íslands: Andri Stefan 7 (9), Árni Björn
Þórarinsson 7 (10), Jóhann Gunnar Einarsson 4
(6), Einar Ingi Hrafnsson 3 (4), Daníel Berg
Grétarsson 3/1 (5/1), Ásgeir Örn Hallgrímsson 3
(6), Arnór Atlason 2/2 (2/2), Ragnar Njálsson 2
(3), Magnús Stefánsson 2 (4), Ernir Hrafn
Arnarson 2 (7/1), Kári Kristjánsson 1 (1), Árni Þór
Sigtryggsson (2).
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 36 (af 60/3,
60%).
Hraðaupphlaupsmörk (13): Andri 4, Árni Björn
4, Jóhann Gunnar 2, Ásgeir Örn, Ernir Hrafn, Kári.
Fiskuð víti (4): Andri, Daníel Berg, Ernir Hrafn,
Kári.
Stoðsendingar (24): Ásgeir Örn 5, Daníel Berg 4,
Arnór 3, Árni Björn, 2, Ernir Hrafn 2, Jóhann
Gunnar 2, Ragnar 2, Andri, Árni Þór, Kári,
Magnús.
Úkraína vann Holland í hinum leik undanriðilsins 35–30.

Vináttuleikir í handbolta
ÍSLAND–PÓLLAND

NÓG AÐ GERA YFIR PÁSKANA Viggó Sigurðsson stjórnaði íslenska landsliðinu til sigurs í fimm af sex leikjum landsliðsins yfir
páskana en það gerist örugglega ekki oft hjá þjálfurum að þeir þurfi að stjórna tveimur leikjum á dag þrjá daga í röð. Það gerði Viggó og
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
náði í leiðinni góðum árangri; ungu strákarnir tryggðu sér sæti á HM og A-landsliðið vann tvo leiki af þremur.

hraðaupphlaupum og hraðri
miðju, en það er hlutur sem við
þurfum að laga. Mér fannst sóknarleikurinn koma mjög vel út og
ég er ánægður með það. Menn
voru að skila sínu og það er virkileg barátta í hópnum,“ sagði
landsliðsþjálfarinn.
Einar góður
Einar Hólmgeirsson lék vel í

stöðu vinstri skyttu í leikjum
helgarinnar í fjarveru Ólafs Stefánssonar og leikmenn eins og
Snorri Steinn Guðjónsson og Jaliesky Garcia komu inn í hópinn á
ný eftir nokkra fjarveru. „Einar
var að koma firnasterkur inn um
helgina og leysti stöðu sína mjög
vel bæði í vörn og sókn. Auðvitað
söknum við manna eins og Ólafs
Stefánssonar og Sigfúsar Sigurðs-

sonar, en menn sýndu það um
helgina að þeir eru tilbúnir í þetta
og hópurinn er breiður og góður,“
sagði Viggó, sem var kampakátur
með útkomuna um helgina og
kvaddi kollegann Bogdan Venta,
þjálfara pólska liðsins, með virktum á sleipri þýsku í lok viðtals
síns við blaðamann Fréttablaðsins.
baldur@frettabladid

Einar Hólmgeirsson skoraði 8 mörk að meðaltali:

Alexander er mikill
happafengur fyrir okkur

EITT AF 24 MÖRKUM Einar Hólmgeirsson lék mjög vel með íslenska landsliðinu í
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
leikjunum gegn Póllandi um páskana.

„Ég er nokkuð sáttur en þó sé
ég ýmislegt sem má bæta og
geri það þegar ég kemst í betra
form. Það var fínt að fá smá
ábyrgð og fá að leika lengur og
fá smá spil með liðinu, ég hef
mjög gott af þessu. Ég er
þokkalega sáttur við minn leik
hérna um helgina og líka með
liðið,“ sagði Einar Hólmgeirsson, starna íslenska Alandsliðsins í leikjunum gegn
Pólverjum um páskana.
Einar skoraði 24 mörk í

leikjunum þremur, þar af 20
mörk með skotum fyrir utan.
„Við þurfum reyndar fleiri
stóra menn því eins og er ráðum
við ekki við að spila 6:0, en þessi
vörn gengur samt nokkuð vel
með Alexander sem lykilmann.
Hann er mikill happafengur
fyrir lið þessi strákur. Mér
finnst þetta fín bæting frá í Túnis og við þurfum bara að byggja
á þessu,“ sagði Einar að lokum
en hann nýtti 60% skota sinna í
leikjunum þremur.

28–32

Mörk Íslands: Guðjón Valur Sigurðsson 8/1
(13/3), Einar Hólmgeirsson 5 (11), Alexander
Petersson 4 (7), Baldvin Þorsteinsson 3/1 (4/1),
Jaliesky Garcia 3 (8), Róbert Gunnarsson 2 (5/1),
Ólafur Víðir Ólafsson 1 (1), Vignir Svavarsson 1
(1), Bjarni Fritzson 1 (2), Snorri Steinn
Guðjónsson (2), Dagur Sigurðssoon (2).
Varin skot: Birkir Ívar Guðmundsson 9 (af 24/3,
38%), Hreiðar Guðmundsson 4 (af 16/2, 25%),
Ólafur Haukur Gíslason 2 (af 7/2, 29%).
Hraðaupphlaupsmörk (7): Guðjón Valur 3,
Petersson, Bjarni, Róbert, Baldvin.
Fiskuð víti (5): Róbert 2, Bjarni 2, Einar.
Stoðsendingar (18): Dagur 4, Ingimundur
Ingimundarson 3, Petersson 2, Guðjón Valur 2,
Garcia 2, Vignir 2, Einar, Markús Máni, Snorri
Steinn.
Mörk Póllands: Piotr Obrusiewicz 8/7, Bartosz
Jurecki 5, Wojciech Zydron 5, Daniel Urbanowicz
3, Adam Wisniewski 3, Damien Wieklak 3, Karol
Bielecki 2, Piotr Grabarczyk 1, Slawomir Szmal 1,
Pilip Kliszczyk 1.
Varin skot Póllands: Slawomir Szmal 28/3.

ÍSLAND–PÓLLAND

31–30

Mörk Íslands: Jaliesky Garcia 7 (11), Einar
Hólmgeirsson 7 (13/1), Alexander Petersson 5
(7), Guðjón Valur Sigurðsson 4/1 (11/2), Snorri
Steinn Guðjónsson 3/1 (7/2), Vignir Svavarsson 2
(3), Róbert Gunnarsson 2 (5/1), Árni Þór
Sigtryggsson 1 (1), Þórir Ólafsson (1), Baldvin
Þorsteinsson (1/1), Markús Máni Michaelsson
(2), Dagur Sigurðsson (3).
Varin skot: Birkir Ívar Guðmundsson 21/2 (af
51/3, 41%).
Hraðaupphlaupsmörk (9): Guðjón Valur 3,
Petersson 2, Garcia 2, Einar, Vignir.
Fiskuð víti (7): Guðjón Valur 4, Róbert 2, Snorri
Steinn.
Stoðsendingar (19): Einar 6, Dagur 4, Snorri
Steinn 4, Guðjón Valur 2, Petersson, Markús
Máni, Vignir.
Mörk Póllands: Daniel Urbanowicz 6, Karol
Bielecki 4, Damien Wieklak 3, Adam Wisniewski
4, Piotr Grabarczyk 4, Patryk Kuchczynski 3,
Radoslav Wasiak 2, Piotr Obrusiewicz 2/1, Pilip
Kliszczyk 2.
Varin skot Póllands: Artur Banisz 10/1,
Slawomir Szmal 12/4.

Íslenska U-21 árs landsliðið sigraði örugglega í riðli :

Kláruðu verkefnið með stæl
Ísland lék um helgina
við Úkraínu, Holland og Austurríki um laust sæti á heimsmeistaramóti U-21 árs liða sem fram
fer í Ungverjalandi í sumar. Fyrir
fram var búist við að íslenska liðið væri sterkasta liðið í riðlinum
og að það ætti að tryggja sér sigurinn næsta auðveldlega. Með
þessa pressu á bakinu stóðu strákarnir sig með prýði og kláruðu
verkefnið nokkuð örugglega en
þeir höfðu öruggan sigur á öllum
mótherjum sínum um helgina.
Það tók strákana að vísu
nokkurn tíma að slípa saman leik
sinn, enda höfðu þeir takmarkaðan tíma til æfinga. Það kom þó
ekki að sök og þeir sigruðu nokkuð örugglega í öllum leikjunum.
Hollendinga unnu þeir 33-27,

HANDBOLTI

Úkraínu 35-30 og í lokaleiknum
burstuðu þeir Austurríki 36-24 og
því var sigurinn í riðlinum öruggur. Íslenska liðið lék mjög vel í
heildina og átti fjóra af sjö mönnum í úrvalsliði mótsins; þá Kára
Kristjánsson línumann, Arnór
Atlason skyttu, Árna Björn Þórarinsson hornamann og Björgvin
Gústavsson markvörð, sem einnig
var kosinn maður mótsins en hann
fór hamförum í síðasta leiknum
og varði 31 skot.
Ásgeir Örn Hallgrímsson var
ánægður með útkomuna á mótinu
um helgina. „Við hefðum kannski
átt að vinna leikinn við Holland
með meiri mun, en við náðum að
klára þetta verkefni nokkuð örugglega og það er það sem skiptir
máli. Hópurinn er mjög sterkur

hjá okkur og við hefðum að vísu
geta farið betur með dauðafærin
okkar og vítin, en það er eitthvað
sem við getum auðveldlega bætt.
Mér fannst hins vegar sóknarleik-

urinn mjög góður og markvarslan
var frábær, þrátt fyrir að við
þurfum að bæta varnarleikinn
meira,“ sagði Ásgeir Örn.
baldur@frettabladid.is

KOMNIR TIL UNGVERJALANDS
Íslenska 21 árs landsliðið tryggði sér sæti á
HM í sumar með því að vinna undanriðil
sinn yfir páskana.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

H-Handburstar
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STUÐ MILLI STRÍÐA
MYND: HELGI SIGURÐSSON

RV2030B

REKSTRARVÖRULISTINN
HREINLÆTISVÖRUR

Háhyrningur og stórmeistari

ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON ÓTTAST AÐ BOBBY FISCHER BÍÐI SÖMU ÖRLÖG OG KEIKÓ.

Ég eyddi hluta af
sumarfríinu mína í
fyrra í baráttu Íslendinga fyrir því
að
fá
Bobby
Fischer leystan úr
varðhaldi í Japan.
Fischer á inni hjá Íslendinum. Það er
engin spurning og
mér fannst ekkert
sjálfsagðara en að þjóðin legði þessum andlega vanheila manni lið í baráttunni við ranglætið. Þá ber ég
mikla virðingu fyrir snilligáfu
Fischers og afrekum hans við skákborðið. Ég ber einnig óendanlega
virðingu fyrir einlægni hins hjartahreina Sæma rokk, sem er sannkallaður vinur í raun. Mér finnst Davíð

Oddsson þar að auki ferlega svalur
en í þessu máli hefur hann sýnt að
enginn íslenskur stjórnmálamaður
stendur honum jafnfætis þegar
kemur að töffaraskap.
Mig óraði satt best að segja ekki
fyrir því í upphafi að Fischer myndi
fá frelsi, og því síður að hann kæmi
til Íslands, og ég kæri mig mátulega
um að hann sé kominn hingað. Það
breytir því ekki að við eigum að vera
góð við geðsjúka og umvefja þá hlýju
frekar en að loka þá af í þröngum
fangaklefum. Ég hélt líka að baráttan snerist einmitt um það en ekki að
flytja manninn til Íslands og gera
hann að hirðfífli í fjölmiðlasirkusi.
Frá því að Fischer steig um borð í
þotuna á leið til Íslands hefur atburðarásin verið fáránleg og ég vil

ekki vita meira. Ég hélt að vísu þegar vélin lenti að Páll Magnússon
hefði rænt rangri vél og Fídel Kastró
væri mættur til landsins með CIA á
hælunum. Þegar betur var að gáð var
þetta þó Fischer og bjánagangurinn í
kringum komu hans minnti mest á
það þegar Keikó kom til landsins.
Þeir Keikó og Fischer eiga líka
margt sameiginlegt og munu væntanlega hljóta svipuð örlög á Íslandi.
Það var endalaust vesen í kringum
Keikó, sem gerði fátt annað en að
riðlast á gúmmídekkjum, og Fischer
mun sjálfsagt fyrst og fremst verða
okkur til skammar með álíka bægslagangi og munnsöfnuði. Eini munurinn er sá að Fischer verður líklega að
deyja á Íslandi þar sem Norðmenn
munu aldrei losa okkur við hann. ■

Sími 520 6666 www.rv.is Réttarháls 2

■ PONDUS

Eftir Frode Överli

Hvað?

Út af þessu?

Já, þú! Og það
þýðir ekki að
þykjast saklaus!

Ég?

■ GELGJAN

Hvernig
getur þú ruglast svona á
mönnum?

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hefur þú tekið eftir því að
mamma er farin að færa sig upp
á skaftið?
Það er út

af svarta
litnum.

Hvað?

Að sjálfsögðu! Þú
ert búinn að mála
herbergið þitt
svart og nú heldur
hún að þú sért á
leið í ruglið.

Djö... ég hélt að
mamma þekkti
mig betur
en það.
Ég er
steinhissa...

...og um leið
Nú færðu
uppveðraður. þennan Bever-

ly Hills 90210
glampa aftur í
augun.

Ævintýraheimur H.C. Andersen

■ PÚ OG PA

Ævintýraleg leikhúsveisla!

Eftir SÖB

■ KJÖLTURAKKAR
Sögur úr
athvarfinu
Dýralæknirinn

Eftir Patrick McDonnell

Þarna er Dagný
dýralæknir. Hún er
sjálfboðaliði í athvarfinu.

Hún segir: „Sælla er að
gefa en þiggja“.

■ BARNALÁN
Mamma hans
Sigga var að- Í alvöru?
stoðarkennari
í dag.

...og það er
besta meðalið.

Eftir Kirkman/Scott

Ég hef hitt hana...
hvernig lítur hún aftur út?
Í lok dagsins
leit hún einhvern veginn...

...svona út!

Ég býst við að
það sé skiljanlegt.

Og þegar
ég sagði
„Sjáumst á
morgun!“ hló
hún bara.
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Fallandi gengi
Vígi íslenskra karla hrynja eitt af
öðru. Forsetaembættið, ráðherrastöður, stjórnarformennska í stórfyrirtækjum – allt niður í rútupróf og deildarstjórastöður í
byggingavöruverslunum.
Allt
farið! Að tapa rektornum í Háskóla Íslands er svo punkturinn
yfir i-ið. Var ekki nóg að flestir
nemendur í HÍ eru konur og búið
að sanna með rannsóknum að
karlmenn geti ekki lært? Þurfti
endilega að reyta af okkur síðustu
fjaðrirnar? Já, spá félagsfræðinga er að rætast; konur munu
mennta sig og smám saman taka
völdin en karlarnir flosna upp.
Þeir sem ekki lenda á refilstigu og
utangarðs munu skottast í kringum konurnar og telja sjálfum sér
trú um að þeir séu á réttri hillu,
þeir séu mjúkir menn!

KONA Á BAKI

Hestamennskan í landinu er að
verða þverskurður af þessari þjóðfélagsmynd. Á framhaldsskólamóti
í hestaíþróttum sem haldið var um
helgina í Reiðhöllinni í Víðidal söltuðu stelpurnar strákana svo gjörsamlega að það er varla hægt að
segja frá því. Aðeins einn strákur
komst í úrslit og það í fjórgangi,
grein sem konum hefur hingað til
verið „leyfður“ aðgangur að. Í tölti
og fimmgangi voru karlar frystir
úti. Getur auðmýkingin orðið öllu
meiri? Eða eru kannski engir
strákar í framhaldsskólum lengur?
Reyndar hefur það lengi verið
svo í útlöndum að konur eru í
miklum meirihluta iðkenda í
hestamennsku, í það minnsta í Íslandshesta-heiminum. Lengi vel
héldu karlar höfði með því að
vera oftar í verðlaunasætum í
keppni, en þau eru
langt frá því örugg
lengur. Ungir karlknapar eru í miklum
minnihluta iðkenda,
hestamennska virðist einfaldlega ekki
vekja áhuga þeirra
lengur.
Hvað er að gerast? Er það ekki lengur karlmennskutákn
að vera flottur á
hesti? Er ekki bikarinn sem ber við himin eftir harða keppni
tákn um kjark, karlmannlega snerpu og
hreysti? Sú var tíðin
að
hestar
voru
hrekkjóttir og slægir
og það var manndómstákn að yfirvinna þá. Það var
Að ríða á gæðingi, ekkert mál!

ekki kvennaverk. Nú eru flest
hross orðin ljúf og meðfærileg og
menn hafa fundið upp nýjar aðferðir við að temja þau baldnari,
svokallaðar grænar aðferðir, sem
henta konum einstaklega vel. Það
er ekki lengur erfitt að temja hest,
þarf bara smá skipulag og þolinmæði. Alveg er þetta dæmigert.
Ég sé fyrir mér að með sama
áframhaldi muni karlar þurrkast
út sem knapar og reiðmenn. Þeir
fáu sem ennþá verða í hestamennsku eftir ca. 10-15 ár verða
miðaldra menn sem aðstoða konur
sínar og dætur í hesthúsinu og á
sýningum; moka undan hestunum,
leggja á þá, sjá um hlaupagæslu
og dómarastörf. Yfirdómarinn
verður þó sennilega kona. En hvað
um það, þetta er nú einu sinni
bara spurning um að vera með. ■
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Sumarbúðir Rauða krossins 2005

Löngumýri í Skagafirði

og

Stykkishólmi

Leikfélag Reykjavíkur • Listabraut 3, 103 Reykjavík
STÓRA SVIÐ

DRAUMLEIKUR

Rekstraraðilar og leiðbeinendur:

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

SEGÐU MÉR ALLT

Rauða kross deildir á Norðurlandi, Austurlandi og höfuðborgarsvæðinu reka búðirnar.
Sumarbúðastjórar verða Karl Lúðvíksson íþróttak. og Jón Þorsteinn Sigurðsson stuðningsfulltr.
Annað starfsfólk verður m.a. Gunnar Svanlaugsson skólastj., Lára Guðmundsdóttir íþróttak.,
Árdís Antonsdóttir félagsráðgjafi, Jóhanna Karlsdóttir kvikmyndagerðanemi, Juliane Hübsch
kennaranemi við háskólann í Halle, Erla Sigurðardóttir, Anna Bára Sigurjónsdóttir og Ívar Jensson
stuðningsfulltrúar.

e. Strindberg. Samstarf: Leiklistardeild LHÍ.

e. Kristínu Ómarsdóttur

Lau 9/4 kl 20, Su 10/4 kl 20, Fi 14/4 kl 20

Fö 1/4 kl 20, Lau 9/4 kl 20

Fyrirhuguð dagskrá:

Fi 7/4 kl 20, Fö 8/4 kl 20, Lau 16/4 kl 20,

eftir Þorleif Örn Arnarsson. Í samstarfi við

Íþróttir (sund, leikir, frj.íþr. fótbolti, borðtennis, golf og júdó), hestamennska, sjó- og veiðiferð,
heimsókn á merka og áhugaverða staði, fræðsla um Rauða krossinn og skyndihjálp, morgunstund,
kvöldvökur með söng, leikjum og sögulestri og diskótek síðasta kvöldið.
Í Skagafirði verður nú gengið á Molduxa og farið í flúðasiglingu niður Blöndu
og á Snæfellsnesi verður gengið á Helgafell og farið á Jökulinn.

Su 17/4 kl 20, Fi 21/4 kl 20, Fö 22/4 kl 20,

Hið lifandi leikhús.
Fö 1/4 kl 20
Síðasta sýning

AUSA eftir Lee Hall

Síðustu sýningar

HÍBÝLI VINDANNA
leikgerð Bjarna Jónssonar eftir
vesturfarasögum Böðvars Guðmundssonar

Lau 30/4 kl 20

HÉRI HÉRASON

Í samstarfi við LA.
Fi 31/3 kl 20, Su 3/4 kl 20
- Ath: Miðaverð kr. 1.500

AMERICAN DIPLOMACY

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR

e. Coline Serreau

Einleikur Eddu Björgvinsdóttur.

Lau 23/4 kl 20, Fö 29/4 kl 20

Fi 31/3 kl 20
Fö 1/4 kl 20 - UPPSELT,

Þátttakendur:

LÍNA LANGSOKKUR

Sumarbúðirnar eru fyrir einstaklinga með fötlun, 15 ára og eldri.

Þátttökugjald - Tímabil:
Þátttökugjald fyrir hvert tímabil er kr. 28.000 og tímabilin eru þrjú:
24. júní - 1. júlí á Löngumýri
4. – 11. júlí í Stykkishólmi
og 18. – 25. júlí á Löngumýri

Útbúnaður:
Hversdagsföt (úti- og inni-) og betri föt fyrir diskótekið (og kaffihúsið). Íþróttaföt (úti- og inni-),
ullarsokkar, stígvél, gönguskór, úlpa, húfa og vettlingar. Nóg af handklæðum (sund daglega),
tannbursti og tannkrem, hárbursti og sólarolía.
Á Löngumýri er nóg að hafa með sér sængurfatnað (sæng og koddi á staðnum)
en í Stykkishólmi þarf að hafa með sér sæng, kodda og sængurfatnað eða svefnpoka ef vill.
Merkja þarf vel allan fatnað og búnað.

Lau 2/4 kl 20 - UPPSELT,

e. Astrid Lindgren

Su 3/4 kl 20 - AUKASÝNING,

Lau 2/4 kl 14 - Aukasýning

Fi 14/4 kl 20 - UPPSELT,

Su 3/4 kl 14 - Aukasýning

Fö 15/4 kl 20 - UPPSELT,

Lokasýningar

Lau 16/4 kl 20, Su 17/4 kl 20

HOUDINI SNÝR AFTUR

SVIK

Fjölskyldusýning um páskana.

eftir Harold Pinter
Samstarf: Á SENUNNI,SÖGN ehf. og LA

Fö 1/4 - AUKASÝNING

Lau 2/4 kl 20, Lau 9/4 kl 20
Síðustu sýningar

RIÐIÐ INN Í SÓLARLAGIÐ

LEIKHÚSVEISLA FYRIR HÓPA

e. Önnu Reynolds.

- UPPSKRIFT AÐ SKEMMTILEGU KVÖLDI

Í samstarfi við leikhópinn KLÁUS.
Frumsýning Fö 8/4 kl 20
Fö 15/4 kl 20
Lau 16/4 kl 20

Kl 18:00 Gleðistund í forsal - veitingasalan opin
Kl 18:30 Kynnisferð um leikhúsið
- kynning á verki kvöldsins

Ferðir, komu- og brottfarartími:

Kl 19:00 Matseðill kvöldsins

Þátttakendur sjá sér sjálfir fyrir fari. Mæting um kl. 14:00 fyrsta dag hvers tímabils og brottför á
sama tíma síðasta dag hvers tímabils.
Innritun og frekari upplýsingar annast Karl Lúðvíksson í síma 453 8816 eða 896 8416 eftir kl.
17.00 virka daga og kl. 09:00 til 17:00 um helgar.

Kl 20:00 Leiksýning kvöldsins
NÆRING FYRIR SÁL OG LÍKAMA - BÓKIÐ Í TÍMA

Börn 12 ára og yngri fá frítt
í Borgarleikhúsið í fylgd
fullorðinna
- gildir ekki á barnasýningar

Miðasölusími 568 8000 • midasala@borgarleikhus.is
Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is

Skráning hefst miðvikudaginn 20. apríl

Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin: 10-18 mánudaga og þriðjudaga,
10-20 miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudaga

400 kr.
í bíó!*

HUGSAÐU STÓRT

Hættulegasta
gamanmynd ársins

ĦĦĦĦ ÓÖH DV ĦĦĦ K&F X-FM
ĦĦĦ SV MBL ĦĦĦ ÓHT Rás 2
Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 B.I. 14 ára Sýnd kl. 4, og 6 m/ísl. tali
Sýnd í Lúxus kl. 5.30, 8 og 10.30
Sýnd kl. 4, 6, 8 og 10 m/ensku tali
Hann trúir ekki
að vinur hennar
sé til þar til fólk
byrjar að deyja!
Missið ekki af
þessum magnaða
spennutrylli með
Robert De Niro
sem fær hárin
til að rísa!

Hættulegasta
gamanmynd ársins

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 B.I. 14 ára
Hann trúir ekki
að vinur hennar
sé til þar til fólk
byrjar að deyja!

ĦĦĦ S.V. MBL
ĦĦĦ

ĦĦĦĦ ÓÖH DV ĦĦĦ K&F X-FM
ĦĦĦ SV MBL ĦĦĦ ÓHT Rás 2
Sýnd kl. 6 m/ísl. tali

ĦĦĦ S.V. MBL
ĦĦĦ
J.H.H. kvikmyndir.com

J.H.H. kvikmyndir.com

2 vikur á toppnum í USA
& Íslandi. Yfir 22.000 gestir!

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30

2 vikur á toppnum í USA
& Íslandi. Yfir 20.000 gestir!

Missið ekki af þessum
magnaða spennutrylli með
Robert De Niro sem fær
hárin til að rísa!
ĦĦĦ S.V. MBL

ĦĦĦ K&F X-FM

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30

Sýnd kl. 5.40, 8 og 10.30 B.i. 16

ĦĦĦ S.V. MBL

ĦĦĦ K&F X-FM
Sýnd kl. 8 og 10.20 B.i. 16

ĦĦĦĦ Ó.Ö.H. DV

Sýnd kl. 3.30 m/ísl. tali
SÍMI 564 0000

■ TÓNLIST

Sýnd kl. 10.15 B.i. 14

ĦĦĦ S.V. Mbl

Sýnd kl. 8 B.i. 14

*Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

SÍMI 551 9000

STUÐ MEÐ

HENRIK BJÖRNSSON Rokksveitin Singapore Sling, með söngvarann Henrik
Björnsson í fararbroddi, fær góða dóma í
tímaritinu Stinky.

Sling fær
góða dóma
Nýjasta plata rokkveitarinnar
Singapore Sling, Life Is Killing My
Rock ‘n’ Roll, fær góða dóma á netsíðu útvarpsstöðvarinnar Treble
Radio á vesturströnd Bandaríkjanna.
Þar er sveitin sögð mikilvægasta útflutningsvara Íslands síðan
Björk kom fram á sjónarsviðið og
hugsanlega Sigur Rós. Er henni líkt
við hljómsveitir á borð við My
Bloody Valentine, The Jesus and
Mary Chain og Black Rebel
Motorcycle Club. „Ef það að fjárfesta í íslenskum útflutningsafurðum leiðir til að fleiri hljómsveitir
eins og Singapore Sling komi fram
á sjónarsviðið er það skylda okkar
að kaupa Life Is Killing My Rock
‘n’ Roll,“ segir í umsögninni. ■

FRÉTTABLAÐIÐ/KRISTJÁN HJÁLMARSSON

STUÐMÖNNUM

ÍSLENSKT SVEITABALL Íslenskir áhorfendur létu íburð Royal Albert Hall ekki á sig fá og
dönsuðu og sungu með.

FÖNN, FÖNN, FÖNN Áhorfendur stigu úr sætum og léku með þegar lagið Fönn, fönn,
fönn var leikið.

FORSETAFRAMBJÓÐANDINN Baldur Ágústsson, fyrrum forsetaframbjóðandi, tók sér frí
frá fasteignasölu til að fylgjast með Stuðmönnum.

UNGIR SEM ALDNIR SKEMMTU SÉR Á
SKÍRDAG Áhorfendur voru á öllum aldri í
Royal Albert Hall. Erla Katrín Friðriksdóttir
dansaði og söng hástöfum með, og kunni
alla texta Stuðmanna.

TÓNLISTARMAÐURINN OG UMBINN
Friðrik Karlsson og Einar Bárðarson voru
mættir til leiks þegar Stuðmenn léku fyrir
dansi.

Flug og fall AC/DC
[ DVD ]
UMFJÖLLUN

AC/DC – FAMILY JEWELS
NIÐURSTAÐA: Family Jewels er vel til fundinn
safngripur sem sýnir flug og fall þessarar frábæru rokksveitar.

AC/DC tók sig þó saman í andlitinu
sex árum seinna og gerði myndband
við You Shook Me All Night Long
þar sem sjá mátti töluvert vandaðri
vinnubrögð. Hin ofurdapra Fly On
the Wall stuttmynd (ef kalla má) er
hér í heild sinni en hún fékk afar lítið hrós á sínum tíma og því þykir
sæta furðu að hún sé látin fylgja
með. Leikar hressast eilítið við
stórsmellina That’s the Way I
Wanna Rock ‘n’ Roll og Thunderstruck en skuggi Bon Scott hvílir
yfir disknum og nær AC/DC aldrei
sama flugi og á þeim fyrri. Family
Jewels er engu að síður vel til fundinn safngripur sem sýnir flug og
fall þessarar frábæru rokksveitar.
Smári Jósepsson

AUGL†SINGASTOFA E.BACKMAN

Út er kominn tvöfaldur DVD-diskur
sem spannar sögu áströlsku
rokksveitarinnar AC/DC í myndböndum. Fyrri diskurinn er helgaður Bon Scott en 25 ár eru liðin frá
því að hann geispaði golunni eftir
fyllerí. Seinni diskurinn inniheldur
síðan efni frá því að Brian Johnson
gekk til liðs við hljómsveitina.
Fyrri diskurinn er sérstaklega
skemmtilegur en það fer ekkert á
milli mála að AC/DC stóð sterkar að
vígi með Bon Scott innanborðs.
Skemmtilegt er að fylgjast með
þróun hljómsveitarinnar, allt frá
hinu sígilda Baby Please Don’t Go
(þar sem Scott er klæddur eins og
skólastelpa) til Highway to Hell. Ef
Show Business er undanskilið er
reyndar ekkert nýtt að finna fyrir
safnarann en engu að síður er pakkinn gómsætur í meira lagi. Í Let
There Be Rock má sjá Angus Young
íklæddan kyrtli með geislabaug og
Scott í hlutverki prestins. Scott
bregður síðan undir sig betri fætinum og þenur sekkjapípurnar í It’s a
Long Way to the Top. Hápunkturinn
er tvímælalaust tónleikaútgáfan af
Riff Raff og halda AC/DC-unnendur
enn í vonina um að þessir sögulegu
tónleikar í Glasgow verði gefnir út í
heild sinni á DVD-diski.
Seinni diskurinn, þar sem tímabil Brians Johnson er í hávegum
haft, er öllu daprari enda dalaði
sveitin til muna upp úr miðjum
níunda áratugnum. Myndböndin af
Back In Black, mest seldu rokkplötu allra tíma, eru arfaslök en
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VIÐ TÆKIÐ

Hvað klikkaði???

MARTA MARÍA JÓNASDÓTTIR ER MJÖG SPÆLD ÚT Í REYKJAVÍKURNÆTUR

21.25

úðir fyrir
Stórar íb kyldur
ls
barnafjö

10.000 kr.

Fræðsla

REYKJAVÍKURNÆTUR vernig er hægt að
vera með gott hráefni og elda algerlega
óætan mat?

fætur annarri án þess að blása úr
nös? Örninn er gott dæmi. Hvað
varð um þætti eins og „Fasta liði
eins og venjulega“ sem Sjónvarpið
sýndi fyrir 20 árum? Þeir fannst
mér skemmtilegir. En var það
kannski bara af því að ég var 6 ára
þegar þeir voru sýndir?

▼

▼

af þessum fersku og flottu. Með
popp í skál og Tab í glasi beið ég
spennt eftir þættinum. Þegar hann
var um það bil hálfnaður langaði
mig að henda sjónvarpinu út. Ég
varð fyrir miklu vonbrigðum.
Hvernig er hægt að vera með gott
hráefni og elda algerlega óætan
mat? Það skil ég ekki. Leikurinn
var ósannfærandi, sviðsmyndin
lúnuð og stílbragðið minnti frekar
á opinberun Hannesar en „hip og
kúl“ framhaldsþátt. Er íslenskt
kvikmyndagerðarfólk ennþá svona
aftarlega á merinni eða gleymdist
metnaðurinn bara þegar Reykjavíkurnætur voru framleiddar?
Hvernig stendur á því að frændur
okkar á Norðurlöndum geta framleitt hverja verðlaunaseríuna á

▼

Ég batt miklar vonir við að íslensku framhaldsþættirnir Reykjavíkurnætur myndu skemmta mér á
föstudagskvöldum. Ég hef lengi
haft mikla trú á Baltasar Kormáki
og hélt að hann myndi ekki framleiða neinn hrotta. Að minnsta kosti
ekki eftir að hann gerði Hafið.
Agnar Jón Egilsson, leikstjóri
Reykjavíkurnótta, hefur líka gert
margt gott. Hann samdi verkið
Lykill um hálsinn, sem sýnt var í
Vesturporti fyrir nokkrum árum og
mér fannst æði skemmtilegt en
þættirnir Reykjavíkurnætur eru
byggðir á því leikriti. Leikaravalið
er líka þrælskemmtilegt. Þórunn
Erna Clausen er alltaf fyndin,
Björn Hlynur er þokkafullur og
Inga María Valdimarsdóttir er ein

22.00

22.00

Drama

Lífsstíll

afsláttur ef þú bókar strax.
Tryggðu þér lægsta verðið.

Matarveislan mikla 2005. Seinni þáttur um Food
and Fun hátíðna sem var haldin í Reykjavík í lok
febrúar.

Navy NCIS. Leroy Jethro Gibb stjórnar deild innan sjóhersins sem rannsakar vafasöm mál.

Queer Eye for the Straight Guy. Samkynhneigðu
tískulöggurnar taka einhvern fyrir og breyta
honum til hins betra.

SJÓNVARPIÐ

Salou er fallegur bær á Costa Dorada ströndinni, um 100 km sunnan við
Barcelona. Þar er Port Aventura, stærsti og glæsilegasti skemmtigarður Spánar.
Bærinn skartar stórkostlegum ströndum, fjölbreyttri aðstöðu og einstöku veðurfari.
Ströndin er breið og aðgrunn með fínum gylltum sandi og því tilvalin fyrir barnafjölskyldur. Menning, verslanir og litríkt næturlíf taka síðan við þegar sólböðum
líkur. Salou er sérstaklega skemmtilegur sumarleyfisstaður fyrir fjölskyldur.

18.30 Frumskógarlíf (6:6) (Serious Jungle)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Everwood (4:22) (Everwood II)
20.45 Mósaík
21.25 Matarveislan mikla 2005 (2:2) Þáttur

▼

Fjölskylduparadísin suður af Barcelona

ENNEMM / SIA / NM15731

Salou

um matarhátíðina Food and Fun sem
fram fór í Reykjavík í febrúar. Umsjónarmaður er Þórunn Lárusdóttir og um
dagskrárgerð sér Helgi Jóhannesson.
22.00 Tíufréttir
22.20 Dauðir rísa (7:8) (Waking the Dead III)
Breskur sakamálaflokkur um Peter
Boyd og félaga hans í þeirri deild lögreglunnar sem rannsakar eldri mál
sem aldrei hafa verið upplýst.

Frábært verð
Kr. 45.595

23.15 Örninn (8:8) 0.15 Kastljósið 0.35 Dag-

M.v. Hjón með 2 börn á California íbúðahóteli.
20. maí, 5 dagar.
Netverð með 10.000 kr. afslætti.

skrárlok

7.00 Malcolm In the Middle (e) 7.30 Innlit/útlit (e) 8.20 One Tree Hill (e) 9.10 Þak
yfir höfuðið – fasteignasjónvarp (e) 9.20
Óstöðvandi tónlist

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Hidden Hills (e) 13.20 Game TV 13.45
Married to the Kellys (e) 14.05 George Lopez
3(e) 14.30 Scare Tactics (e) 14.50 Derren
Brown – Mind Control (e) 15.15 Extreme
Makeover (e) 16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.53 Neighbours 18.18 Ísland í dag

17.50 Cheers – 1. þáttaröð (21/22) 18.20

18.30
19.00
19.35
20.00

Fréttir Stöðvar 2
Ísland í dag
Simpsons (Simpson-fjölskyldan)
Strákarnir Nýr þáttur með Sveppa,
Audda og Pétri.
20.30 Amazing Race 6 (13:15) (Kapphlaupið
mikla)
21.15 Las Vegas 2 (13:22) (Sperm Whales
And Spearmint Rhinos)
22.00 Navy NCIS (3:23) (Glæpadeild sjóhersins) Sjóhernum er svo annt um
orðspor sitt að starfandi er sérstök
sveit sem rannsakar öll vafasöm mál
sem tengjast stofnuninni. Þar er Leroy
Jethro Gibbs fremstur meðal jafninga.
22.45 The Wire (10:12) (Sölumenn dauðans
3) Myndaflokkur sem gerist á strætum
Baltimore í Bandaríkjunum. Eiturlyf eru
mikið vandamál og glæpaklíkur vaða
uppi. Stranglega bönnuð börnum.

23.40 Life Without Dick (Bönnuð börnum)
1.15 Fréttir og Ísland í dag 2.35 Ísland í bítið
4.10 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

One Tree Hill (e)

19.15 Þak yfir höfuðið – fasteignasjónvarp.
Umsjón hefur Hlynur Sigurðsson.

19.30 Allt í drasli (e) Stjórnendur þáttarins
verða tveir, Heiðar Jónsson snyrtir og
Margrét Sigfúsdóttir skólastýra Hússtjórnarskólans í Reykjavík.
20.00 The Mountain Eric finnst nær dauða en
lífi við skíðalyftuna. Enginn skilur
hvernig á því stendur þannig að David
talar við starfsmann sem segir honum
að hann gæti hafa gleymt sér þegar
hann stöðvaði lyftuna.
21.00 Innlit/útlit.
22.00 Queer Eye for the Straight Guy
22.45 Jay Leno

▼

Arthur (97:105)

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beautiful 9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið

▼

17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00

SKJÁREINN

23.30 Survivor Palau (e) 0.15 Law & Order:
Criminal Intent (e) 1.00 Þak yfir höfuðið (e)
1.10 Cheers – 1. þáttaröð (21/22) (e) 1.35
Óstöðvandi tónlist

Kr. 52.995
M.v. Hjón með 2 börn á California íbúðahóteli.
20. maí, 12 dagar.
Netverð með 10.000 kr. afslætti.

NÝTT

eint á
ar þú b
Nú bók anova.is
rr
www.te

• Stærsti skemmtigarður Spánar
• Afþreying og skemmtun
• Úrval veitingastaða
• Stórkostleg strönd
• Frábært að versla

OMEGA

STÖÐ 2 BÍÓ
6.00 Scorched 8.00 Maid in Manhattan
10.00 Shallow Hal 12.00 A Walk to Remember 14.00 Scorched 16.00 Maid in Manhattan 18.00 Shallow Hal 20.00 A Walk to Remember 22.00 The Sweetest Thing (Bönnuð
börnum) 0.00 Rules of Attraction (Stranglega
bönnuð börnum) 2.00 Pursuit of Happiness
4.00 The Sweetest Thing (Bönnuð börnum)

AKSJÓN

7.00 Joyce M. 7.30 Benny H. 8.00 T.D. Jakes
8.30 Robert S. 9.30 Ron P. 10.00 Joyce M.
10.30 Gunnar Þorsteinsson (e) 11.00 Um trúna
og tilveruna 11.30 Maríusystur 12.00 Fíladelfía
(e) 13.00 Í leit að vegi Drottins 13.30 Acts Full
Gospel 14.00 Joyce M. 14.30 Ron P. 16.00 Robert S. 18.00 Joyce M. 19.30 Um trúna og tilveruna 20.00 Robert S. 21.00 Ron P. 21.30 Joyce
M. 22.00 Dr. David Cho 22.30 Joyce M.

7.15 Korter

ANIMAL PLANET
12.00 The Natural World 14.00 Wildlife SOS 14.30 Aussie
Animal Rescue 15.00 The Planet’s Funniest Animals 15.30
Amazing Animal Videos 16.00 Young and Wild 16.30 That’s
my Baby 17.00 Monkey Business 17.30 Big Cat Diary 18.00
The Natural World 20.00 Venom ER 21.00 The Natural World
22.00 Pet Rescue 22.30 Breed All About It 23.00 Animal Doctor 23.30 Emergency Vets 0.00 The Natural World

18.40 The Roseanne Show 19.25 Cheaters 20.10 Hotter Sex
21.00 Spicy Sex Files 21.50 Men on Women 22.15 Sextacy
23.10 Staying in Style 23.40 Cheaters 0.25 City Hospital

ERLENDAR STÖÐVAR
SKY NEWS

Fréttir allan sólarhringinn.
CNN INTERNATIONAL

Fréttir allan sólarhringinn.
FOX NEWS

Fréttir allan sólarhringinn.
EUROSPORT

13.30 All sports: WATTS 14.00 Table Tennis: European
Championship Denmark 16.30 Snooker: China Open 18.00
Tennis: WTA Tournament Miami 19.30 Boxing: WBC World
Title USA 21.30 News: Eurosportnews Report 21.45 Trial:
World Indoor Championships Buenos Aires 22.45 All sports:
WATTS 23.15 News: Eurosportnews Report
BBC PRIME

12.00 Wildlife 12.30 Teletubbies 12.55 Tweenies 13.15
Fimbles 13.35 Bill and Ben 13.45 The Story Makers 14.05
Serious Jungle 14.30 The Weakest Link 15.15 Big Strong
Boys 15.45 Bargain Hunt 16.15 Ready Steady Cook 17.00
Doctors 17.30 EastEnders 18.00 Wildlife Specials 19.00 Top
Gear Xtra 20.00 Death of the Iceman 21.00 Casualty 21.50
Holby City 23.00 Leonardo 0.00 Great Romances of the 20th
Century
NATIONAL GEOGRAPHIC

Mundu

MasterCard
ferðaávísunina!

Stangarhyl 3 · 110 Reykjavík
Sími: 591 9000 · www.terranova.is
Akureyri Sími: 461 1099

12.00 Dogs with Jobs 12.30 Chimp Diaries 13.00 Air Crash Investigation 14.00 Seconds from Disaster 15.00 Big Cat Challenge 16.00 Battlefront 17.00 Air Crash Investigation 18.00
Dogs with Jobs 18.30 Chimp Diaries 19.00 Big Cat Challenge
20.00 Air Crash Investigation 21.00 Seconds from Disaster
22.00 Battle of the Hood and the Bismarck 23.00 Wanted:
Interpol Investigates 0.00 Air Crash Investigation

DISCOVERY
12.00 American Casino 13.00 U-234 14.00 Extreme
Machines 15.00 Rex Hunt Fishing Adventures 15.30 John Wilson’s Fishing Safari 16.00 21st Century Liner 17.00
Scrapheap Challenge 18.00 Mythbusters 19.00 Sphinx
Unmasked 20.00 The Mummy Detective 21.00 Pharaoh’s
Revenge 22.00 Forensic Detectives 23.00 Extreme Machines
0.00 Weapons of War
MTV

13.00 SpongeBob SquarePants 13.30 Wishlist 14.00 TRL
15.00 Dismissed 15.30 Just See MTV 16.30 MTV:new 17.00
The Rock Chart 18.00 Newlyweds 18.30 The Ashlee Simpson
Show 19.00 Cribs 19.30 Jackass 20.00 Top 10 at Ten 21.00
Punk’d 21.30 SpongeBob SquarePants 22.00 Alternative
Nation 23.00 Just See MTV
VH1
15.00 So 80s 16.00 VH1 Viewer’s Jukebox 17.00 Smells Like
the 90s 18.00 VH1 Classic 18.30 Then & Now 19.00 Motley
Crue Rise & Rise Of 20.00 Remaking Vince Neil 21.00 VH1
Rocks 21.30 Flipside 22.00 VH1 Hits
CLUB
12.10 Vegging Out 12.35 Crime Stories 13.30 What Men Want
14.00 Cheaters 14.45 Fashion House 15.10 The Review
15.35 Arresting Design 16.00 Yoga Zone 16.25 The Method
16.50 Crime Stories 17.45 The Review 18.15 Arresting Design

E! ENTERTAINMENT
12.00 E! News 12.30 Behind the Scenes 13.00 The E! True
Hollywood Story 15.00 101 Sensational Crimes of Fashion!
17.00 Love is in the Heir 17.30 The Soup 18.00 E! News 18.30
Love is in the Heir 19.00 The E! True Hollywood Story 20.00 E!
Entertainment Specials 21.00 Love is in the Heir 22.00 101
Most Starlicious Makeovers 23.00 Love is in the Heir 23.30
Love is in the Heir
CARTOON NETWORK
12.20 Samurai Jack 12.45 Foster’s Home for Imaginary Friends 13.10 Ed, Edd n Eddy 13.35 Codename: Kids Next Door
14.00 Dexter’s Laboratory 14.25 The Cramp Twins 14.50 The
Powerpuff Girls 15.15 Johnny Bravo 15.40 Megas XLR 16.05
Samurai Jack 16.30 Tom and Jerry 16.55 Looney Tunes 17.20
The Cramp Twins 17.45 Ed, Edd n Eddy 18.10 Codename:
Kids Next Door 18.35 Dexter’s Laboratory
JETIX

12.10 Lizzie Mcguire 12.35 Braceface 13.00 Hamtaro 13.25
Moville Mysteries 13.50 Pokémon VI 14.15 Digimon I 14.40
Spider-Man 15.05 Sonic X 15.30 Totally Spies
MGM
13.20 Mrs. Polifax – Spy 15.10 The Glory Guys 17.00 Where’s
Poppa? 18.25 That Splendid November 19.55 Stolen Hours
21.30 The Good Wife 23.05 Eureka 1.15 Easy Money 2.50
Head Over Heels
TCM

19.00 An American in Paris 20.50 Adventures of Don Juan
22.40 Night Must Fall 0.20 The Doctor’s Dilemma 2.00 The
Teahouse of the August Moon
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7.03 Góðan dag með Róbert Marshall. 9.03
Dagmál Odds Ástráðssonar og Rósu Bjarkar
Brynjólfsdóttur.

Sjónvarpið kl. 21.25.

Kokkar í leik og starfi

17.59 Á kassanum – Illugi Jökulsson.

BYLGJAN
Þórunn Lárusdóttir, kynnir
þáttarins.

ÚR BÍÓHEIMUM

▼

„Here's President Lincoln and his assassin John Wilkes Booth.
One of my few concessions to the macabre.“

Íþróttir
Intersport-deildin. Bein útsending frá körfuboltanum en þar er spennan rafmögnuð.

SÝN

19.15 UEFA Champions League Fréttir af leik-

▼

mönnum og liðum í Meistaradeild
Evrópu.
19.45 Intersport-deildin (Úrslitakeppni)
Bein útsending.
22.00 Olíssport Fjallað er um helstu íþróttaviðburði heima og erlendis. Það eru
starfsmenn íþróttadeildarinnar sem
skiptast á að standa vaktina en kapparnir eru Arnar Björnsson, Hörður
Magnússon, Guðjón Guðmundsson
og Þorsteinn Gunnarsson.
22.30 David Letterman Það er bara einn
David Letterman og hann er konungur
spjallþáttanna. Góðir gestir koma í
heimsókn og Paul Shaffer er á sínum
stað.

23.15 Intersport-deildin (Úrslitakeppni)

POPP TÍVÍ
7.00 Jing Jang 12.00 Íslenski popp listinn (e)
17.20 Jing Jang 18.00 Fríða og dýrið 19.00
Tvíhöfði (e) 19.30 Ren & Stimpy 2 20.00
Animatrix 20.30 I Bet You Will 21.00 Real
World: San Diego 22.03 Jing Jang 22.40
Amish In the City

HALLMARK
12.45 Inside the Osmonds 14.15 Flood: A River’s Rampage
16.00 Touched By An Angel II 17.00 Incident in a Small Town
18.30 Love Or Money 20.15 Taggart: Dead Ringer 22.30 Sally
Hemings: An American Scandal 0.15 Love Or Money 1.45
Taggart: Dead Ringer
BBC FOOD
12.00 Friends for Dinner 12.30 Ready Steady Cook 13.00 Soul
Food 13.30 The Tanner Brothers 14.00 Can’t Cook Won’t
Cook 14.30 Sophie’s Weekends 15.30 Ready Steady Cook
16.00 Jancis Robinson’s Wine Course 16.30 The Thirsty Traveller 17.00 Beauty and the Feast 17.30 Antonio Carluccio’s
Italian Feast 18.30 Ready Steady Cook 19.00 Soul Food 19.30
Kitchen Takeover 20.00 Can’t Cook Won’t Cook 20.30 John
Cleese’s Wine for the Confused 21.30 Ready Steady Cook
DR1

12.20 Vagn i K¢benhavn 12.50 DR-Derude med S¢ren Ryge
Petersen 13.20 Jeg elsker b¢fler 13.50 Nyheder på tegnsprog
14.00 Boogie 15.00 Vores vilde verden 15.05 Jagten på ilden
15.30 Alt om dyr 16.00 Tvillingerne Lise og Lotte 16.30 TV
Avisen med Sport og Vejret 17.00 Nyhedsmagasinet 17.30
Hvad er det værd? 18.00 Mit ¢mme punkt 18.30 Tæt på Dyrene 19.00 TV Avisen 19.25 Kontant 19.50 SportNyt 20.00 Inspector Morse 21.45 OBS 21.50 Dr¢mmen om Rebekka
22.20 Blue Murder 23.05 Boogie
SV1

12.40 Dumbom 14.00 Rapport 14.05 Mitt i naturen 14.35 Min
galna familj 15.00 Ramp om historia 15.30 Krokodill 16.00
BoliBompa 16.01 Sagor från Zoo 16.10 Klara färdiga gå! 16.20
Hanna får ett syskon 16.30 Hjärnkontoret 17.00 Stallkompisar
17.25 Tracks video 17.30 Rapport 18.00 Uppdrag Granskning
19.00 Orka! Orka! 19.45 24 Nöje 20.00 Debatt 21.00 Rapport
21.10 Kulturnyheterna 21.20 P.S. 21.50 Sändningar från
SVT24

Svar: Prófessor Henry Jarrod
úr kvikmyndinni House of
Wax frá árinu 1953.

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

19.45

12.15 Hádegisútvarpið – Umsjón: Sigmundur Ernir Rúnarsson og Sigurjón M. Egilsson.
13.01 Hrafnaþing – Umsjón: Ingvi Hrafn
Jónsson.
14.03 Dýraþátturinn - Umsjón: Begga og
Júlía. E. 15.03 Allt og sumt með Hallgrími
Thorsteinsson og Helgu Völu Helgadóttur.

FM 98,9

RÁS 1

RÁS 2

FM 92,4/93,5

FM 90,1/99,9

6.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.05 Laufskálinn 9.40 Þjóðbrók 9.50 Morgunleikfimi
10.13 Sáðmenn söngvanna 11.03 Samfélagið í nærmynd
12.20 Hádegisfréttir 12.50 Auðlind 13.05 Silungurinn 14.03 Útvarpssagan, Saga sonar
míns 14.30 Rölt á milli grafa 15.03 Vísindi
og fræði 16.13 Hlaupanótan 17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 19.00 Vitinn 19.30 Laufskálinn 20.05 Slæðingur 20.15
Á þjóðlegu nótunum 21.00 Í hosíló 22.15
Lestur Passíusálma 22.23 Lóðrétt eða lárétt
23.10 Rökkurrokk

0.10 Glefsur 1.03 Ljúfir næturtónar

ÚTVARP SAGA

AÐRAR STÖÐVAR

FM 99,4

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland
16.10 Dægurmálaútvarp Rásar 2

18.25 Spegillinn 19.00 Sjónvarpsfréttir og
Kastljósið 20.00 Gettu betur 21.25 Tónlist að
hætti hússins 22.10 Geymt en ekki gleymt

»

Í kvöld verður sýndur seinni þátturinn um Food
and Fun-hátíðina sem haldin var í Reykjavík í lok
febrúar. Tólf kokkar komu til landsins og tóku þátt í
keppni sem haldin var á Listasafni Íslands. Einnig
voru þeir gestakokkar á tólf veitingastöðum í borginni og talið er að um 14.000 manns hafi af því tilefni farið út að borða. Verðlaun voru afhent á
glæsilegu galakvöldi og skemmtu kokkarnir sér svo
vel í þessari heimsókn að allir vildu fá að koma
hingað aftur við fyrsta tækifæri. Í þáttunum er fylgst
með kokkunum að störfum, spjallað við gesti og
fylgst með matarmikilli og spennandi hátíð.

Í ár var hátíðin haldin í
fjórða sinn.

FM 90,9

5.00 Reykjavík Síðdegis endurflutt 7.00
Ísland í bítið 9.00 Ívar Guðmundsson

9.03 ÓLAFUR HANNIBALSSON 10.03 RÓSA
INGÓLFSDÓTTIR 11.03 ARNÞRÚÐUR KARLSDÓTTIR

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13:00 Bjarni Arason 16.00
Reykjavík Síðdegis

12.25 Meinhornið (endurfl. frá deginum áður)
12.40 MEINHORNIÐ 13.05 JÖRUNDUR GUÐMUNDSSON 14.03 KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR
15.03 ÓSKAR BERGSSON 16.03 VIÐSKIPTAÞÁTTURINN 17.05 HEILSUHORN GAUJA LITLA 18.00
Meinhornið (e) 19.40 Endurfl. frá liðnum degi.

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

18.30 Kvöldfréttir og Ísland í dag 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með ástarkveðju 22.00
Lífsaugað með Þórhalli miðli

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp
FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni
FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni
FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum
FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni
FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying
FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying
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DÓTAKASSINN
Dótið? Sony Cybershot

rit sem hægt er að nálgast á heimasíðum framköllunarstofa, svokallað Fotowire, og láta prenta myndirnar út
á ljósmyndapappír hjá stofunni.

Sem er? Stafræn myndavél. Þegar allir eru komnir í
þrot hvað eigi að gefa fermingarbarninu er alltaf gott að
gefa myndavél. Það getur þá fest daginn sjálft á mynd
og allar áhyggjur um hvort filman sé að verða búin eða
hvort flassið virki óþarfar.

HRÓSIÐ
...fær Sæmundur Pálsson fyrir að
koma Bobby Fischer alla leið –
úr japönsku fangelsi í öryggið á
Íslandi.
1

2

3

Kostir Öll myndvinnsla með stafrænu myndirnar er
auðveldari. Þannig er hægt að velja hvort myndin verði
í svart/hvítu eða lit, eftir að hafa tekið hana. Myndina
er líka hægt að klippa sundur og saman, og þannig
hægt að láta leiðinlega fólkið hverfa sem oft þvælist
inn á myndirnar.

Sony Cybershot er með eins og hálf tommu skjá í lit og
það er hægt að taka upp myndband með hljóði. Henni
fylgir 16MB minniskubbur sem gerir það verkum að
það er hægt að taka fleiri myndir og geyma þær.
Þetta þýðir samt ekki að tími myndaalbúmanna sé liðinn, því það er nefnilega hægt að fara með
minniskubbinn og láta prenta myndirnar á ljósmyndapappír þannig að tölvubúnaður er ekki nauðsynlegur. Þá
er líka hægt að senda myndirnar á netinu í gegnum for-

Gallar Kannski er hún einum of lítil og því geta unglingar, sem yfirleitt eru að hugsa um eitthvað allt annað, auðveldlega týnt henni.
Verð Vélin er svona í dýrari kantinum, 29.988 krónur,
en miðað við aðrar fermingargjafir er hún varla svo dýr.
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FRÉTTIR AF FÓLKI
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ólk er enn að jafna sig á skrípaleiknum í kringum komu skákF
snillingsins Bobby Fischer til lands-
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Lausn
Lárétt: 1 ragn, 5 arg, 6 ma, 7 ka, 8 tóg, 9
vatn, 10 ró, 12 kal, 13 iði, 15 ra, 16 niða,
18 alls.
Lóðrétt: 1 rakarinn, 2 ara, 3 gg, 4 magnlaus, 6 mótar, 8 tak, 11 óði, 14 iða, 17 al.

» FASTUR
» PU N KTU R

ÍBÚAR LATABÆJAR Það skýrist ekki fyrr en eftir páska hverjir koma til með að tala fyrir íbúa Latabæjar. Magnús Scheving og Stefán
Karl Stefánsson munu þó fara áfram með sín hlutverk.

SIGGI SIGURJÓNS: LEIKSTÝRIR TALSETNINGU

Latabæ seinkað til hausts
Íslenskir sjónvarpsáhorfendur
þurfa að bíða fram í september
eftir íslensku útgáfunni af Latabæ. Upphaflega stóð til að sýna
þættina nú í vor en
því hefur verið
seinkað fram á
haust.
Þættirnir
um
Latabæ,
eða Lazytown
eins og þeir
heita á ensku,
hafa
farið
eins
og
eldur í
s i n u
eftir að
samningar
tóku s t

við bandarísku sjónvarpsstöðina
Nickelodeon. Þættirnir hafa verið
seldir til Bandaríkjanna, SuðurAmeríku, Þýskalands og svo
mætti lengi telja.
Siggi Sigurjóns fær það erfiða
hlutverk að leikstýra íslensku talsetningunni á Latabæ en ekki hefur verið ákveðið hverjir muni ljá
persónunum raddir sínar. Siggi
staðfesti þó í samtali við Fréttablaðið að Stefán Karl Stefánsson
fari áfram með hlutverk Glanna
glæps, eða Robbie Rotten, og
Magnús Scheving með hlutverk
Íþróttaálfsins, eða Sportacus eins
og hann heitir á ensku.
Siggi segir að verið sé að vinna
í því að ráða í hlutverk en vildi
ekki nefna nein nöfn. Hann útilokar heldur ekki að gamlar raddir
gætu hljómað á ný, svo sem rödd

SIGGI SIGURJÓNS Gamanleikarinn knái fær það
erfiða hlutverk að leikstýra talsetningunni á Latabæ.

Magnúsar Ólafssonar sem lék
bæjarstjórann, Steins Ármanns
Magnússonar sem lék Sigga sæta
og svo mætti lengi telja. Ljóst er
að hin bandaríska Julianna R.
Mauriello sem hefur farið á kostum í hlutverki Sollu stirðu í þáttunum mun ekki vera með í íslensku talsetningunni.
„Það er ekki búið að ákveða
hvaða leið verður farin með
hana,“ segir Siggi. „Það er allt
galopið í þeim málum og verður
ekki lokað fyrr en rétt eftir
páska.“
Siggi segir talsetninguna vera
mjög spennandi verkefni. „Þetta
er frábært efni og það gerir miklar kröfur til okkar sem að því
koma. Það er sérstaklega ánægjulegt að vinna að íslensku barnaefni. Það eru forréttindi sem maður kemst allt of sjaldan í en vonandi á það eftir að breytast.“ ■

Eins og Elvis
Magnús Þór aftur
fyrir árás í Ísrael
Flúði af kaffihúsi
undan grjótkasti
andspyrnumanna
– hefur þú séð DV
DV í dag?

Það var margt um manninn á tónleikum Stuðmanna í Royal Albert
Hall í Lundúnum á skírdag. Um
þrjú þúsund manns voru saman
komnir þar og skemmtu sér vel
fram eftir kvöldi. Að tónleikunum
loknum var slegið upp gleði í kjallara tónleikahússins þar sem fólk
hélt skemmtuninni áfram.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Lárétt:
1 bölv, 5 vesen, 6 skóli, 7 íþróttafél., 8
band, 9 frumefni, 10 kyrrð, 12 frostskemmd, 13 hreyfist, 15 sólguð, 16
nugga, 18 samtals.
Lóðrétt:
1 iðnaðarmaðurinn, 2 fugl, 3 tveir eins, 4
kraftlaus, 6 formar, 8 handfesta, 11 æsti,
14 svelgur, 17 verkfæri.

Meðal þeirra sem voru á tónleikunum má nefna Nínu Björk Gunnarsdóttur, ljósmyndara og módel,
Gísla Gíslason bæjarstjóra á Akranesi og eiginkonu hans Hallberu Jóhannesdóttur, Ellý Ármannsdóttur
þulu, Stefán Jón Hafstein, Ágúst
Guðmundsson
kvikmyndaleikstjóra, Bjarna Arason söngvara,
Þóru Karítas Árnadóttur, Stefán
Hilmarsson og frú, Baldur Ágústsson, fyrrum forsetaframbjóðanda,
og feðgana Jóhannes Jónsson og
Jón Ásgeir í Bónus. Jón Ásgeir
hafði veg og vanda af tónleikunum
og partíinu seinna um kvöldið og sló
í gegn þar sem hann sprangaði um á
meðal gesta með stór sólgleraugu.
Var mál manna að hann minnti
einna helst á sjálfan rokkkónginn
Elvis Presley. ■
JÓN ÁSGEIR
Jón Ásgeir Jóhannesson í Baugi minnti
einna helst á Elvis Presley eftir tónleika
Stuðmanna í Royal Albert Hall.

ins en þrátt
fyrir það að
vera orðinn
frjáls maður
og sjálfstæður Íslendingur
fór hann
beint úr
varðhaldi í
Japan í gjörgæslu hjá
fréttastofu Stöðvar 2, sem einokaði
komu hans til landsins þannig að
aðrir fjölmiðlar sátu eftir með sárt
ennið. Mannlífsrýnirinn Jón Ársæll
Þórðarson er einn þeirra sem
þurftu að sjá á eftir Fischer en hann
upplýsti í Hádegisútvarpi Talstöðvarinnar á laugardaginn að hann
hefði gjarnan viljað
hitta Fischer
ytra og fylgja
honum heim
og gera
þessum
sögulega
viðburði skil
í sjónvarpsþætti sínum
Sjálfstætt
fólk. Jón Ársæll var búinn að fá
samþykki
Fischers fyrir þessu í gegnum trúnaðarvininn Sæma rokk og er að
vonum sár yfir því að hafa misst af
þessu gullna tækifæri þegar Páll
Magnússon, fréttastjóri Stövar 2,
ruddist fram á gólfið og varð fyrri til
að bjóða Fischer upp í dans, eins
og Jón Ársæll orðaði það á Talstöðinni um helgina.
álsvörn Hannesar Hómsteins
Gissurarsonar í LaxnessæviM
sögumálinu tekur enn á sig undarlegri myndir
en nýjustu
fregnir herma
að prófessorinn hafi
prentað út
heila bloggsíðu af netinu
og hyggist
láta hana
fylgja með
varnarskjölum
sínum. Það er
myndlistarmaðurinn
Þórarinn
Leifsson sem á bloggið sem um
ræðir en hann er eiginmaður Auðar Jónsdóttur, barnabarns Halldórs
Laxness. Þórarinn gerir grein fyrir
áformum Hannesar á umræddri
vefsíðu, totil.com: „Mér voru að
berast boð um að Hannes Hólmsteinn Gissurarson ætli að birta allt
bloggið mitt í einhverjum skjölum
sér til
varnar
því til
sönnunar að ég
hati
hann og
jafnframt
að ég
hafi verið forritaður til þess af fjölskyldu
Halldórs Laxness eins og hvert annað vélmenni“. Þórarinn hefur tjáð
blaðamanni Fréttablaðsins að hann
beri engan kala til Hannesar og
þyki innst inni vænt um hann en
lætur það fljóta með á bloggsíðunni að Hannes sé að nota sig „til
að verja það að hann gaf út vonda
bók og fékk bágt fyrir“.

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 550 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 550 5005, fax: 550 5006, ritstjorn@frettabladid.is
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is
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Bréfberar
frelsisins
E

f til vill eygja nú samviskufangar
um víða veröld von um frelsi. Það
er ljós í myrkri því í illræmdum
fangelsum má jafnvel fara að búast
við íslensku vegabréfasveitinni.
Sveitin lauk nýlega sínu fyrsta verkefni og sótti nýjan ríkisborgara austur í lönd. Pólitískur flækingur var
frelsaður og honum boðið hæli á
landinu bláa. Sérsveit þessi er orðin
að veruleika. Það er óskandi að bréfberar frelsisins fari áfram um heiminn með hraðsendingarþjónustu íslenskra vegabréfa. Vegabréfasveitin
gæti gengið undir alþjóðlega heitinu
The Special Passport Forces, eða
SPF.

LANDINN mun seint ná að setja
saman fjölmennar og öflugar hersveitir þótt ýmsir eigi sér enn þann
draum, en sérsveit sem flýgur um
heiminn með íslensk vegabréf mun
vekja ómælda athygli fyrir frækileg
afrek. Heyrst hefur að til standi að
fara með svipuðum hætti til Bandaríkjanna og sækja þangað ungan Íslending. Það eru sannarlega gleðitíðindi og óskandi að menn standi við
stóru orðin og fari af stað hið fyrsta í
þann leiðangur.

Í SAMVINNU við Amnesty
International og utanríkisráðuneytið
má lyfta grettistaki með vegabréfin
að vopni. Þannig má opna augu
þröngsýnna einræðisherra og vekja
þjóðir til vitundar um mannréttindi
og frelsi. Í áratugi hafa meðlimir
Amnesty International skrifað ótal
bréf til stjórnvalda sem fremja
mannréttindabrot á borgurum sínum
en vegabréf eru augljóslega áhrifameiri en sendibréf. Við stöndum með
þeim sem koma skerinu á kortið.
Vegabréfasveit er vel til þess fallin
og smáþjóðir þurfa vissulega að vera
á tánum alla daga til að lafa á kortinu. Það virðast líka vera svo skelfileg örlög að falla út af þessu korti.

SKILABOÐIN eru loðin, en engu

Himinn og haf / SÍA 9050131

að síður eru farin skilaboð vestur um
haf. Þjóðir eiga að láta vel að sínum
afreksmönnum og síst af öllu að
fangelsa þá fyrir að velja sér keppnisstaði sem eru ekki stjórnvöldum
þóknanlegir. Kannski heyrði einhver
skilaboðin í húsinu hvíta – kannski
ekki. Ef til vill eru menn þar á bæ
bara himinlifandi yfir málalokum.
Kannski standa þeir í eilífri þakkarskuld og eiga okkur greiða að gjalda.

Skráning í síma 550 1200, hjá þjónustuveri í síma 550 1400,
á www.spron.is eða í næsta útibúi SPRON.

Þau fengu
endurgreitt
Í janúar endurgreiddum við skilvísum viðskiptavinum í fjölskylduþjónustu SPRON
helming allra debetkortaárgjalda þeirra og hluta af greiddum vöxtum vegna
skuldabréfa, íbúðalána, yfirdráttar eða víxla.

Má bjóða þér í hópinn?

Má bjóða þér í hópinn?

Fjölskyldan

– fyrir allt sem þú ert

