Kristján Kristjánsson:

Skoðar hús í
New York
●

fasteignir

●

hefur leikið
Che tvisvar

hús

●

hlutar borgarbúa
andvígir því að Háskólinn í Reykjavík
fái lóð í Öskjuhlíð
samkvæmt könnun
Tíkin.is. Borgarstjóri
segir könnunina lið í
baráttu Sjálfstæðismanna fyrir því að koma
Háskólanum til Garðabæjar. Sjá síðu 2

SKIPTAR SKOÐANIR UM SAMEININGU Kosið verður um sameiningu
sveitarfélaga í Borgarfirði norðan Skarðsheiðar þann 23. apríl. Skoðanir um sameiningu eru skiptar í Skorradalshreppi,
minnsta sveitarfélaginu, sem hefur 64
íbúa. Sjá síðu 6

VEÐRIÐ Í DAG

skrifar skáldsögu í Finnlandi
SÍÐA 30

Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

Stórar umbúðir
utan um lítið

FLOKKSPÓLITÍK
HLAUPIN Í
MÁLIÐ Tveir þriðju

hjálms Arnar Vilhjálmssonar sagnfræðings
um örlög danskra Gyðinga í Þýskalandi á
stríðsárunum hafa nú verið staðfestar.
Dönsk stjórnvöld íhuga að biðjast opinberlega afsökunar. Sjá síðu 4

●

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI
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DANIR RÁKU GYÐINGA ÚR
LANDI Í STRÍÐINU Rannsóknir Vil-

taumlaus skemmtun í madrid
SÍÐA 22

Össur Skarphéðinsson gefur ekki mikið fyrir hugtakið umræðustjórnmál
og segir það ofnotað. Hann segir Framtíðarhóp Samfylkingarinnar fámennan og lokaðan hóp. Ingibjörg Sólrún segir þetta rangt hjá Össuri.
STJÓRNMÁL „Þetta er ekki rétt hjá
Össuri, en ég ætla að geyma það
að tjá mig opinberlega um þessi
ummæli hans þar til ég hef kynnt
mér þau betur og skoðað þau í
samhengi,“ segir Ingibjörg Sólrún
Gísladóttir um þau ummæli Össurar Skarphéðinssonar, formanns
Samfylkingarinnar, að Framtíðarhópur flokksins sé lokaður og fámennur hópur sem engar nýjar
hugmyndir hafi lagt fram.
Össur lét þessi orð falla í sjónvarpsþætti Egils Helgasonar í
gærdag. Ingibjörg var stödd vestur á Fjörðum og segist ekki hafa
séð eða heyrt ummæli Össurs, aðeins fengið ávæning af þeim.

Þorbjörn Guðmundsson hjá
Samiðn sem verið hefur í Framtíðarhópnum frá upphafi og á sæti í
sex manna kjarnahóp hafði þetta
um ummæli Össurar að segja:
„Mér finnst þetta ekki svaravert
og lýsi depurð minni yfir þessari
nálgun míns ágæta formanns.“
Fram kom í máli Össurar að
hann mæti það svo að hópurinn
hefði ekki lagt fram neinar nýjar
hugmyndir, nema „skyndibitalausnir“ í menntamálum, eins og
að einkavæða hverfagrunnskóla,
sem hann og flokkurinn væru á
móti. Þá sagði Össur Ingibjörgu
leggja ofuráherslu á orðið umræðustjórnmál, sem væru ofnot-

▲
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frestar útgáfu
nýs blaðs

Real lagði
Barcelona

kom óvænt til landsins um helgina

▲

▲

Í MIÐJU BLAÐSINS

Valur Gunnarsson:

Risaslagur á Spáni:

Gael García Bernal:

aðar og stórar umbúðir utan um
lítið.
Hann sagði að æskilegra hefði
verið ef vinna hópsins hefði verið
opnari og ekki lokuð í fámennum
hópum sem meðal annars hafi
leitt til þess að Guðmundur Árni
Stefánsson sagði sig úr utanríkismálanefnd Framtíðarhópsins, því
honum líkaði ekki vinnubrögðin.
Guðmundur Árni staðfesti í
samtali við Fréttablaðið að hann
hafi sagt sig frá frekara starfi innan Framtíðarnefndarnnar vegna
þess að hann var ekki sáttur við að
skila ætti tillögum fyrir landsfund, en ekki að starfa og móta til-sþs/bs
lögur til lengri tíma.

Repúblikanar í New York:

Vilja stöðva
Hillary

NEW YORK, AP „Að stöðva Hillary
Rodham Clinton er það mikilvægasta sem þú og ég getum gert sem
Repúblikanar á næstu tveimur
árum,“ segir Stephen Minarik,
formaður Repúblikanaflokksins í
New York, í bréfi sem hann sendi
í fjáröflunarskyni
til félaga sinna í
flokknum.
Þar hvatti hann
alla Repúblikana
til þess að leggja
sitt af mörkum í
sjóð sem meiningHILLARY
in er að nota til
CLINTON.
þess að koma í veg
fyrir endurkjör hennar til Öldungadeildar Bandaríkjanna árið
2006.
„Það má segja að þetta sé skylda okkar sem Repúblikana,“ segir
Minarik í bréfinu, sem er fjögurra
blaðsíðna langt.
Hillary Clinton segist vera
„helsta skotmark árásarvélar
hægrimanna“ og hefur brugðist
við með eigin fjáröflun. ■

Íslensk skólabörn:

Minnst fyrir
ávextina

RIGNINNG EÐA SLYDDA austan til og á
Vestfjörðum annars úrkomulítið. Víðast
hægur vindur í fyrstu en strekkingur síðdegis.
Hiti 2-5 stig en kólnar í kvöld. Sjá síðu 4.

DAGU RI N N Í DAG

EVRÓPA Íslensk og spænsk skólabörn borða allra barna minnst af
ávöxtum í Evrópu. Portúgölsk
skólabörn borða hinsvegar allra
barna mest af ávöxtum.
Þetta kemur fram í rannsókn
sem hefur verið gerð meðal 13
þúsund 11 ára skólabarna í níu
löndum. Fjallað er um niðurstöðurnar í norska blaðinu VG.
Þar segir meðal annars að
ástæðan sé sú að norsk börn hafi
ekki haft mikinn aðgang að
ávöxtum. Búast má við að svipað
gildi um þau íslensku.
Norsk skólabörn eru í þriðja
neðsta sæti en innan við 40 prósent þeirra borða ávexti daglega. Skólayfirvöld í Noregi hafa
ákveðið að gefa þeim einn ávöxt
á dag ókeypis til að bregðast við
-ghs
því.

Kvikmyndir
Tónlist
Leikhús

26
26
26

Myndlist
Íþróttir
Sjónvarp

26
22
28

75%
25-49 ára fólks lesa
Fréttablaðið á
föstudögum.*
Þetta er einhver
eftirsóttasti markhópur
allrar verslunar og
þjónustu.
*Gallup febrúar 2005

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SJÓN FLYTUR FYRIRLESTUR Í
Listaháskóla Íslands Laugarnesi í stofu
024 klukkan 12.30. Fyrirlesturinn nefnist:
Í símaskrám, straujárnum og sófalöppum
– Súrrealísk tækifæri í ferðaþjónustu.

BÚINN AÐ FÁ NÆGA ATHYGLI Í BILI. Dýrahátíð VÍS var haldin með pompi og pragt í Reiðhöllinni í Víðidal í gær. Fjöldi fólks mætti til að
skoða dýrin, klappa þeim og kjassa. Þessi hundur af King Charles Spaniel kyni virðist þó hafa fengið nóg af blíðuhótum og aðdáun í bili.

Yfirmaður Alþjóða kjarnorkustofnunarinnar:

Erum í kapphlaupi við tímann
KJARNORKUVOPN
Mohammed El
Baradei, yfirmaður Alþjóðlegu
kjarnorkumálastofnunarinnar, segir stofnunina hafa áreiðanlegar
upplýsingar um að hryðjuverkasamtökin al Kaída reyni nú ákaft að
verða sér úti um kjarnorkuvopn.
Þetta sagði El Baradei í viðtali
við norsku sjónvarpsstöðina TV2 í
gær. Hann segir að nú sé einungis
tímaspursmál þangað til al Kaída
tekst þetta.
„Við erum í kapphlaupi við tímann,“ segir hann og heldur því fram
að heiminum hafi aldrei stafað

meiri hætta af
kjarnorkuvopnum en einmitt
núna,
þrátt fyrir að
allt tal um
kjarnorkuhættuna
hafi
minnkað
til
muna frá því
EL
kalda stríðinu MOHAMMED
BARADEI
lauk.
Segir að samtökin Al
Hann bendir Kaída reyni nú ákaft
á að þeim lönd- að komast yfir kjarnorkuvopn.
um, sem hafi

yfir kjarnorkuvopnum að ráða, hafi
fjölgað á síðustu árum. Pakistan,
Indland og nú síðast Norður-Kórea
séu komin í klúbbinn, sem upphaflega samanstóð af Bandaríkjunum,
Sovétríkjunum, Frakklandi, Bretlandi, Kína og Ísrael.
Nú beinist grunur manna að
Íran, og fylgist Alþjóða kjarnorkumálastofnunin grannt með þróun
mála þar í landi.
Mesta hættan stafi þó af því ef
samtök á borð við al Kaída komist
yfir kjarnorkuvopn. „Þeir myndu
nota þau,“ segir hann.
-gb

2

Egill, ætlarðu ekki að hætta
áður en þú ferð að silfrast í
vöngum?
„Hver veit nema ég liti á mér hárið og
haldi áfram endalaust.“
Sjónvarpsmaðurinn góðkunni Egill Helgason hélt
upp á sex ára afmæli sjónvarpsþáttar síns Silfur
Egils í gær. Hann hefur gert hátt í þrjú hundruð
þætti og og ætlar sér greinilega að halda áfram
að kryfja þjóðfélagið til mergjar á meðan eitthvað
markvert ber á góma á Íslandi.

Borgarstjóri um Sundabraut:

Köld
vatnsgusa

SAMGÖNGUMÁL Steinunn Valdís Ósk-

arsdóttir borgarstjóri lýsir vonbrigðum með ummæli Sturlu Böðvarssonar um að vafasamt sé að ráðist verði í byggingu Sundabrautar
fyrr en ný samgönguáætlun gerir
ráð fyrir jafnvel þótt verkið verði
sett í einkaframkvæmd.
„Þessi yfirlýsing kemur eins og
köld vatnsgusa framan í okkur“,
segir borgarstjóri. „Miðað við
þessi ummæli ráðherrans sýnist
mér að það eigi að svíkja okkur um
þessa framkvæmd eina ferðina enn
og skjóta henni á frest um mörg
-sþs
ár“.

Mál Og Fjarskipta:

Afgreitt á
föstudag
Hrafnkell V. Gíslason
forstjóri Póst- og fjarskiptastofnunar segir úrskurðar að vænta í
máli Og Fjarskipta vegna viðskiptavina Margmiðlunar.
„Við höfum verið að afla okkur
gagna og gerum ráð fyrir að afgreiða þetta á föstudaginn kemur“, segir Hrafnkell.
Málið snýst um kæru Og Fjarskipta vegna þess að Landsíminn
neitaði að afgreiða beiðnir um
flutning á tengingum fyrrverandi
viðskiptavina Margmiðlunar yfir
til Og Fjarskipta. Ástæðan var sú
að ekki væru færðar sönnur á að
viðskiptavinirnir vildu vera í við-sþs
skiptum við Og Fjarskipti.

FJARSKIPTI

■ FARSÍMAR
NOKIA TVÖFALDAR TRYGGINGUNA Nokia hefur tvöfaldað tryggingu á Nokia-símum, úr einu ári í
tvö og tók þetta gildi frá og með 1.
apríl. Tryggingin gildir í öllum
löndum Evrópusambandsins, Noregi, Sviss, á Íslandi og í Tyrklandi.

Lögreglan í Egyptalandi:

Samtök iðnaðarins:

Bar kennsl á
sprengjumann

Brögð í tafli

Lögreglan í Egyptalandi hefur borið kennsl á manninn, sem gerði sprengjuárás á
fjölmennum ferðamannastað í
Kaíró á fimmtudaginn. Þrír erlendir ferðamenn fórust í
árásinni, auk sprengjumannsins.
Lögreglan vill ekki gefa upp
nafn mannsins, en segir hann vera
frá fátæku svæði skammt norður
af Kaíró.
Þrír aðrir menn hafa verið
handteknir, og eru þeir grunaðir

EGYPTALAND

um að hafa átt hlut að árásinni.
Ekki er vitað til þess að mennirnir fjórir tengist neinum hryðjuverkasamtökum.
Þessi árás á fimmtudaginn var
sú fyrsta í sjö ár sem gerð er á erlenda ferðamenn í Kaíró. Algengt
hefur þó verið að árásir séu gerðar á vinsæla ferðamannastaði í
Egyptalandi. Síðast í október fórust 34 ferðamenn á Sínaískaga
þegar gerðar voru sprengjuárásir
á nokkur hótel á því svæði.

FERÐAMENN Í KAÍRÓ
Myndin er tekin skammt frá þeim stað, þar
sem sprengjuárásin var gerð á fimmtudaginn.

Ferðaþjónustan í Egyptalandi
beið mikinn hnekki árið 1997 þegar 68 manns fórust í tveimur árásum, annars vegar í miðborg Kaíró
og hins vegar í bænum Luxor. ■

Flokkspólitík
hlaupin í málið
Tveir þriðju hlutar borgarbúa andvígir því að Háskólinn í Reykjavík fái lóð í
Öskjuhlíð samkvæmt könnun Tíkin.is. Borgarstjóri segir könnunina lið í baráttu Sjálfstæðismanna fyrir því að koma Háskólanum til Garðabæjar.
KÖNNUN Samkvæmt könnun sem
Gallup gerði fyrir vefritið Tíkina
vilja 73 prósent borgarbúa að
svæðið milli Öskjuhlíðar og Nauthólsvíkur verði þróað áfram sem
útivistarsvæði en ekki boðið undir
byggingar. Steinunn Valdís Óskarsdóttir borgarstjóri segist gera
athugasemdir við orðalag spurningar í könnuninni og segir bullandi flokkspólitík hlaupna í málið.
Borgaryfirvöld hafa sem kunnugt er boðið Háskólanum Í
Reykjavík framtíðarlóð undir
starfsemi sína á umræddu svæði í
nágrenni Reykjavíkurflugvallar
en Garðbæingar hafa líka hug á að
fá Háskólann til sín og hafa boðið
fram lóð í því skyni.
Í könnun Gallups voru rúmlega
1300 einstaklingar í Reykjavík á
aldrinum 16-75 ára spurðir hvort
þeir vildu að Háskólinn í Reykjavík fái að byggja á svæðinu eða
hvort það verði þróað áfram sem
útivistar- og afþreyingarsvæði.
Sem fyrr segir sögðust 73 af
hundraði svarenda vilja nýta
svæðið sem útivistarsvæði frekar
en að þar verði byggt. Nokkur
munur er á afstöðu kynjanna í
þessum efnum en 80 prósent
kvenna eru hlynnt útivistarsvæði
þarna en 67 prósent karla.
„Mér finnst spurningin í þessari könnun mjög gildishlaðin og
markmiðið greinilega að fá fram
ákveðna niðurstöðu“, segir Steinunn Valdís Óskarsdóttir borgarstjóri. Hún segir bullandi

Varað hefur verið við erindi frá sænska fyrirtækinu Nordisk Industri þar sem óskað er
skriflegrar staðfestingar á faxi
með ýmsum upplýsingum, til
dæmis um símanúmer og heimilisfang.
Sölumennirnir senda erindi á
tiltekna starfsmenn og fái þeir
ekki staðfestingu beina þeir sama
erindi til annarra starfsmanna.
Ef fyrirtækin senda staðfestingu má búast við að þeim berist
reikningar fyrir birtingu á auglýsingum eða upplýsingum í
gagnabönkum og er vísað í smátt
letur á faxinu.
Nokkuð er um að fyrirtækin
hafi bitið á agnið. ■

IÐNAÐUR

MYND/AP

SPURNING DAGSINS
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REIÐIR KÍNVERJAR
Mótmælendur krefjast þess að japönsk
stjórnvöld biðjist afsökunar.

Kínverjar reiðir Japönum:

Mótmæli
stigmagnast
KÍNA, AP Þúsundir Kínverja héldu
áfram að mótmæla japönskum
kennslubókum sem sagðar eru
gera lítið úr voðaverkum Japana í
Kína í seinni heimsstyrjöld. Tíu
þúsund manns umkringdu stórmarkað í eigu Japana í borginni
Shensen í suðurhluta Kína og
hvöttu til þess að japanskar vörur
yrðu sniðgengnar og köstuðu
vatnsflöskum að versluninni. Þrjú
þúsund manns örkuðu að skrifstofum japanska ræðismannsins í
borginni Gvangsjú og mótmæltu.
Á laugardag mótmæltu um þúsund manns við japanska sendiráðið í Peking og brutu í því rúður. ■

■ NOREGUR

UMDEILD LÓÐ
Hin umdeilda lóð við Nauthólsvík sem Reykjavíkurborg hefur boðið Háskólanum í Reykjavík. Nauthólsvíkin er lengst til hægri á myndinni.

flokkspólitík greinilega hlaupna í
þessa umræðu og að ýmsir áhrifamiklir Sjálfstæðismenn séu augljóslega staðráðnir í að koma Háskólanum í Reykjavík til Garðabæjar, hvað sem það kosti.
„Skýringin á þessu er einfaldlega sú að þar eru stjórnvöld sem
eru Sjálfstæðisflokknum þóknanleg“, segir borgarstjóri.

Kristrún Lind Birgisdóttir hjá
Tíkin.is segir vissulega mega
deila um orðalag spurningarinnar.
„Það sem við leggjum áherslu á
með þessari könnun er að við viljum að hlustað sé á raddir borgarbúa í þessu máli og lítum svo á að
könnunin leiði vilja þeirra til þess
ótvírætt í ljós“, segir hún.
ssal@frettabladid.is

SAMKYNHNEIGÐIR FÁI AÐ ÆTTLEIÐA Flokksþing norska Verkamannaflokksins hefur sett í
stefnuskrá sína að samkynhneigðum verði leyft að ættleiða
börn. Flokkurinn segir þessa
samþykkt vera tímamótaskref í
réttindabaráttu samkynhneigðra.
GÓMUÐU MUNCH-ÞJÓF Norska
lögreglan hafði í gær hendur í
hári meints þjófs tveggja af
þekktustu málverkum Edvards
Munchs, Öskursins og Guðsmóðurinnar. Þeim var stolið í bíræfnu
ráni um hábjartan dag úr Munchsafninu í Ósló í ágúst í fyrra.

Bresku þingkosningarnar:

Mjótt verður á mununum
LONDON, AP
Skoðanakannanir
benda til þess að mjótt verði á
mununum í bresku þingkosningunum sem haldnar verða þann 5.
maí. Þrjú til sjö prósentustig
skildu Verkamannaflokkinn og
Íhaldsflokkinn að í þremur könnunum sem birtust í breskum
fjölmiðluum í gær. Flokkarnir
mældust báðir með 37 prósent ef
aðeins var tekið tillit til þeirra
sem sögðust staðráðnir í að
kjósa.
Kosningabaráttan fór aftur í
gang í gær eftir stutt hlé vegna
útfarar páfa og brúðkaups Karls
Bretaprins og Camillu Parker
Bowles.
Tony Blair tók formlega við
tilnefningu sinni sem frambjóðandi Verkamannaflokksins í gær
og sagði við það tækifæri að
hann myndi setja mennta- og

efnhagsmál á oddinn. Hann vék
ekki orði að Írakstríðinu.
Málefni innflytjenda hafa verið ofarlega á baugi hjá Michael
Howard, leiðtoga Íhaldsflokksins, en hann sakar Blair um að
forðast að tala um þau. Howard
lofar að lækka skatta, auka löggæslu og endurskoða innflytjendalöggjöfina.
Charles Kennedy, leiðtogi
Frjálslyndra hefur útilokað að
hann muni mynda stjórn með
Verkamanna- eða Íhaldsflokknum, en Frjálslyndir voru eini
stóri flokkurinn sem voru
mótfallnir Íraksstríðinu. ■

TONY BLAIR
Tók við tilnefningu sinni sem
frambjóðandi Verkamannaflokksins í gær.
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GENGIÐ

Forstjóri Vinnumálastofnunar:

Meirihluti í Skagafirði:

Reglugerðin er
útfærsla á vinnulagi

Getur fallið á
fimmtudag

GENGI GJALDMIÐLA 8.4.2005

KAUP SALA
Bandaríkjadalur USD

61,27 61,57

Sterlingspund

GBP

114,57 115,13

Evra

EUR

78,62 79,06

Dönsk króna

DKK

10,55 10,62

Norsk króna

NOK

9,62

9,68

Sænsk króna

SEK

8,59

8,64

Japanskt jen

JPY

0,56

0,57

SDR

XDR

91,94 92,48

Gengisvísitala krónunnar
108,56 -0,07%
Heimild: Seðlabanki Íslands

Týndi Brasilíumaðurinn:

Leitað aftur
án árangurs
Á laugardaginn gengu
björgunarsveitarmenn fjörur frá
Þjórsá til Herdísarvíkur í leit að
Brasilíumanninum Ricardo Correia Dantas, sem ekkert hefur
spurst til síðan hann hvarf á
Stokkseyri fyrir rúmri viku. Leitin
bar engan árangur.
Formleg leit hafði þá legið niðri
í tæpa viku. Ekki hefur verið
ákveðið hvenær næst verður leitað.
Anna Kjartansdóttir, fósturmóðir hans, segir að haft hafi
verið samband við fjölskyldu
hans úti í Brasilíu, en hún standi
ráðþrota eins og aðrir.
-gb
MANNSHVARF

Jarðskjálfti við Súmötru:

Engin
flóðbylgja

JAKARTA, AP Þúsundir manna flúðu
heimili sín á eyjunni Súmötru í
Indónesíu þegar snarpur neðansjávarjarðskjálfti reið yfir í gær.
Skjálftinn mældist 6,8 stig á Richter en enginn flóðbylgja myndaðist
af völdum hans.
Skjálftans varð meðal annars
vart í borginni Padang þar sem
rúður brotnuðu, en yfirvöldum
bárust engar tilkynningar um alvarleg slys eða mikið tjón. Tíu eftirskjálftar fylgdu þeim fyrsta eftir
og mældist sá stærsti 6,3 stig á
Richter. Súmatra er enn í rúst eftir jarðskjálftann á annan í jólum
þar sem 126 þúsund Indónesa
týndu lífi. ■

■ KÁRAHNJÚKAR
SEINKAR EKKI Oddur Friðriksson, aðaltrúnaðarmaður á Kárahnjúkum, telur að nýjar upplýsingar um Kárahnjúka sem virkt
jarðskjálftasvæði verði ekki til
þess að seinka framkvæmdum á
svæðinu.

Alþýðusambandið gagnrýnir nýja reglugerð
félagsmálaráðuneytisins um atvinuréttindi útlendinga og telur
að hún sé meingölluð. Vinnumálastofnun sé látin um að túlka
stefnu stjórnvalda í þessum málaflokki á hverjum tíma.
Reglugerðin er gengin í gildi
og hyggst ASÍ því tryggja að
„skikkanlega verði haldið á framkvæmdinni“ í gegnum Vinnumálastofnun. Þetta segir Halldór
Grönvold, aðstoðarframkvæmdastjóri Alþýðusambandsins.

VINNUMARKAÐURINN

Gissur Pétursson, forstjóri
Vinnumálastofnunar, telur að
reglugerðin sé útfærsla á vinnulagi en hin pólitíska stefna eða
stefnumótun geti birst með öðrum
hætti en í formi reglugerðar.
„Það er ekkert sem segir að þó
að þessi reglugerð hafi tekið gildi
og sé mjög til bóta varðandi framkvæmd laganna þá geti ekki komið fram pólitískar áherslur ráðuneytisins sem stofnunin reyni að
framkvæma,“ segir hann.
„Ég held að ráðuneytið hafi
ekki sleppt hendinni af þessum

Framtíð meirihlutasamstarfs Sjálfstæðismanna og
Vinstri grænna í sveitarstjórn
Skagafjarðar ræðst á fundi sveitarstjórnar á fimmtudag.
Einn fulltrúi Sjálfstæðismanna
lýsti yfir vantrausti á oddvita
flokksins í síðustu viku en ekki hefur formlega reynt á yfirlýsingu
hans vegna þess að sveitarstjórn
hefur ekki komið saman til fundar.
„Samkvæmt lögum ber oddvita
að hafa meirihluta á bak við sig og
það kemur í ljós á fimmtudag
hvort meirihlutinn er fallinn eða
ekki“, segir Ársæll Guðmundsson
-sþs
sveitarstjóri.
SKAGAFJÖRÐUR

GISSUR PÉTURSSON
Forstjóri Vinnumálastofnunar.

málaflokki með útgáfu reglugerðarinnar. Sjónarmið þess geta komið fram síðar,“ segir hann.
-ghs

Danir ráku Gyðinga
úr landi í stríðinu
Rannsóknir Vilhjálms Arnar Vilhjálmssonar sagnfræðings um örlög danskra
Gyðinga í Þýskalandi á stríðsárunum hafa nú verið staðfestar. Dönsk stjórnvöld íhuga að biðjast opinberlega afsökunar.
Anders Fogh Rasmussen
forsætisráðherra Dana íhugar að
biðja samfélag Gyðinga í Danmörku opinberlega afsökunar á
því að dönsk stjórnvöld vísuðu
fjölmörgum Gyðingum úr landi til
Þýskalands á stríðsárunum, þar
sem flestir enduðu ævina í fangabúðum nasista.
Samkvæmt danska dagblaðinu
Politiken komu upplýsingar um
þetta fyrst fram árið 1998, þegar
íslenski sagnfræðingurinn Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson birti
niðurstöður rannsókna sinna á örlögum danskra Gyðinga í Þýskalandi á stríðsárunum. Þáverandi
ríkisstjórn í Danmörku ákvað í
framhaldinu að skipa opinbera
nefnd til að gera ítarlega könnun á
örlögum þessa fólks. Nefndin hefur nú skilað af sér skýrslu þar
sem niðurstöður Vilhjálms Arnar
eru staðfestar.
Fram kemur að dönsk stjórnvöld höfðu frumkvæði að því að
vísa að minnsta kosti 19 Gyðingum úr landi á árunum 1940-1942.
Hvergi kemur fram að þetta hafi
verið gert að beiðni Þjóðverja,
sem hersátu Danmörku á þessum
tíma. Í nokkrum tilvikum var um
að ræða Gyðinga sem flúið höfðu
til Danmerkur undan ofríki nasista.
Í skýrslunni segir enn fremur
að lögfræðingar hafi ítrekað varað danska embættismenn við því
að vísa þessu fólki úr landi, þar
sem lífi þess væri bráð hætta búin
í Þýskalandi. Talsmenn nefndarinnar segja þó ekki hægt að sýna
fram á að dönsk stjórnvöld hafi
haft vitneskju um fyrirætlanir

ODDUR FRIÐRIKSSON
Aðaltrúnaðarmaður á Kárahnjúkum.

GYÐINGAR

65 kvikmyndir
á 3 vikum
Reykjavík-Keﬂavík-Akureyri-Selfoss

7. - 30. apríl 2005

www.icelandﬁlmfestival.is

JÓNSSON & LE’MACKS

Iceland International Film Festival

Aðaltrúnaðarmaður á
Kárahnjúkum:

Þreyta á löngum úthöldum

KÁRAHNJÚKAR Oddur Friðriksson,
aðaltrúnaðarmaður á Kárahnjúkum, segist telja að Íslendingarnir
sem vinna hjá Impregilo á Kárahnjúkum séu þreyttir á löngum
úthöldum.
„Það er það sem er langerfiðast fyrir Íslendinga hjá Impregilo. Önnur verktakafyrirtæki
vinna mun styttri úthöld og þar er
þetta með hefðbundnum hætti,“
segir hann.
Íslendingum hefur ekki fjölgað
svo neinu nemi þrátt fyrir að
samið hafi verið um staðaruppbót
fyrir starfsfólk í löngu úthaldi og
starfsfólk fengið greitt samkvæmt því sex mánuði aftur í tímann.
-ghs

ÚTRÝMINGARBÚÐIR NASISTA
Fjöldi danskra Gyðinga lét lífið í útrýmingarbúðum nasista í stríðinu eftir að dönsk yfirvöld
vísuðu þeim úr landi.

nasista um útrýmingu Gyðingum
á þessum tíma. Engu að síður er
fullyrt að dönskum stjórnvöldum
hafi verið ljóst að Gyðingar voru
ofsóttir í Þýskalandi á þessum
árum.
Síðar í þessum mánuði kemur
út bók eftir Vilhjálm Örn um ör-

lög þessa flóttafólks þar sem meðal annars segir frá konu að nafni
Brandla Wassermann sem var vísað frá Danmörku ásamt þremur
börnum sínum og endaði ævidagana í útrýmingarbúðunum í
Auschwitz.
ssal@frettabladid.is

■ KJARASAMNINGAR
KJÖLUR SAMÞYKKIR SAMNINGA
Kjölur, stéttarfélag starfsmanna í
almannaþjónustu, hefur samþykkt kjarasamning við ríkið
með 88 prósentum greiddra atkvæða. Kjörsókn var 68 prósent.
Nei sögðu átta prósent og auðir
og ógildir voru fjögur prósent.
Kjarasamningurinn var því samþykktur og gildir frá 1. febrúar
2005 til 30. apríl 2008.
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Fangavarðafélag Íslands:

Niðurstöður gærdagsins á visir.is
Já

67,47%

Nei

32,53%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætlarðu að sjá eitthvað á
kvikmyndahátíðinni ?
Farðu inn á fréttahluta visir.is
og segðu þína skoðun

Ungverska leynilögreglan:

Skjalasöfnin
opnuð
BÚDAPEST, AP Stjórnarflokkar Ungverjalands hafa komist að samkomulagi um að auka aðgengi almennings að skýrslum ungversku
leynilögreglunnar frá tímum
kommúnista.
Í desember tilkynnti stjórnin að
hún myndi opna öll skjalasöfn en
þegar drög voru birt að lagafrumvarpinu sem átti að tryggja að
skjalasöfn yrðu opnuð fannst
mörgum ekki nærri nógu langt
gengið, þar á meðal Bandalagi jafnaðarmanna sem eru í ríkisstjórn
með Sósíalistum. Stjórnarflokkarnir hafa nú leyst ágreining sinn og
almenningi verður heimilaður aðgangur að skjalasöfnunum. ■

■ LÖGREGLUFRÉTTIR
MIKIÐ UM ÖLVUNARAKSTUR
Töluvert mikið var um ölvunarakstur í Reykjavík þessa
helgina. Fimmtán manns voru
teknir ölvaðir við stýri við hefðbundið eftirlit lögreglunnar, þar
af sjö í fyrrinótt. Ökumennirnir
voru á öllum aldri, allt frá unglingum upp að sjötugu.
KVARTAÐ UNDAN FLUGELDASÝNINGU Kvartað var til lögreglunnar í Keflavík á laugardagskvöldið vegna flugeldasýningar. Þar voru á ferðinni
stuðningsmenn körfuknattleiksliðs Keflavíkur, sem voru
að fagna sigri liðsins á Íslandsmótinu.
VÖRUBIFREIÐ VALT Á HOLTAVÖRÐUHEIÐI Vörubifreið valt á
Holtavörðuheiði við Sanddalsá í
gærmorgun. Ökumaður slapp
alveg við meiðsli og bifreiðin
skemmdist lítið. Lögregla lokaði veginum meðan eigendur
bifreiðarinnar komu með beltagröfu til að rétta hann við, en
að því búnu var bifreiðinni ekið
brott.

Fangavarðafélag Íslands skorar á stjórnvöld að
standa við áform um byggingu
nýs fangelsis sem koma á í staðinn fyrir bæði Hegningarhúsið
við Skólavörðustíg og Fangelsið
að Kópavogsbraut 17.
Fyrirsjáanlegt er að föngum
fjölgi á næstu árum, og því telur
Fangavarðafélagið brýnt að hið
nýja fangelsi rísi sem allra fyrst
til þess að plássum fækki ekki
þótt þessum tveimur fangelsum á

FANGELSISMÁL

höfuðborgarsvæðinu verði lokað.
Jafnframt segir Fangavarðafélagið brýnt að lokið verði við frekari uppbyggingu á Litla-Hrauni,
Kvíabryggju og í fangelsinu á Akureyri, enda megi kerfið augljóslega ekki við því að plássum
fækki.
Í áskorun sinni fagnar Fangavarðafélagið mjög þeirri stefnumörkum sem gerð hefur verið í
fangelsismálum, þar sem meðal
annars er lagt til að föngum verði

FRÉTTABLAÐIÐ/ÞÖK

Er Hemmi Gunn að standa sig
í nýja sjónvarpsþættinum?

FANGELSIÐ Í KÓPAVOGI
Brátt styttist í að tveimur fangelsum á höfuðborgarsvæðinu verði lokað.

gefinn kostur á meðferð í upphafi
afplánunar.
Félagið segist oft hafa bent á
„nauðsyn þess að markvisst sé

Skiptar skoðanir
um sameiningu
Kosið verður um sameiningu sveitarfélaga í Borgarfirði norðan Skarðsheiðar þann 23. apríl. Skoðanir um sameiningu eru skiptar í Skorradalshreppi, minnsta sveitarfélaginu, sem
hefur 64 íbúa. Áhugi fyrir sameiningu er meiri í stærsta sveitarfélaginu, Borgarbyggð.
SVEITARSTJÓRNARMÁL Þann 23. apríl
munu íbúar fimm sveitarfélaga í
Borgarfirði norðan Skarðsheiðar
greiða atkvæði sitt með eða á móti
sameiningu
sveitarfélaganna
Borgarbyggðar,
Skorradalshrepps, Hvítársíðuhrepps, Kolbeinsstaðahrepps og Borgarfjarðarsveitar.
Helga Halldórsdóttir, forseti
bæjarstjórnar í Borgarbyggð,
segir sameiningarnefndina einhuga.
„Í skoðanakönnun á vegum
Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi kom fram eindreginn vilji
íbúa fyrir sameiningu. Við höfum
sent út málefnaskrá og fundaherferð hefst í vikunni,“ segir Helga
og bætir við að þau málefni sem
brunnu heitast á mönnum við
sameininguna 1994 séu nú í góðum farvegi.
„Mér vitandi er enginn ásteitingarsteinn í þessari umræðu.
Fólk sér að við sameiningu verður
til fjárhagslega sterkt sveitarfélag á landsvísu; ákveðið mótvægi
við Árborg og Reykjanesbæ.
Svæðið hefur verið eitt þjónustuog atvinnusvæði lengi og við orðin vön að vinna saman,“ segir
Helga. „Sameining styrkir svæðið
sem eina heild og veitir ákveðna
möguleika á uppbyggingu til
framtíðar.“
Fram að þessu hefur Skorradalshreppur fellt sameiningartillögur og Davíð Pétursson oddviti
segir skoðanir manna enn skiptar.
„Menn vilja vera sjálfstæðir
eins lengi og hægt er. Við höfum

tekið á málefnum fanga við upphaf úttektar og að afplánunaráætlun verði gerð í samráði við
-gb
fangann sjálfan.“

Bandaríkin gagnrýnd:

Skorað á Sþ

Um fjögur þúsund
manns hvaðanæva að úr heiminum skora á aðildarríki Sameinuðu
þjóðanna að hafna ályktunartillögu um mannréttindabrot Kúbustjórnar síðar í mánuðinum.
Bandaríkin eru meðal þeirra ríkja
sem leggja tillöguna fram.
Margir nafntogaðir einstaklingar skrifa undir áskorunina,
þar á meðal Mikhaíl Gorbatsjoff,
Jose Saramago rithöfundur og
Walter Salles leikstjóri.
Í áskoruninni kemur fram að
Bandaríkin réttlæti viðskiptabann
sitt á Kúbu í skjóli alþjóðlegra
ályktana og að þau hafi ekki siðferðilegan rétt til að gagnrýna
Kúbustjórn í ljósi eigin breytni
gagnvart grunuðum hryðjuverkamönnum. ■

HAVANA, AP

■ EVRÓPA
FYRRVERANDI NJÓSNARI SKOTINN Fyrrverandi yfirmaður í
rússnesku leyniþjónustinni,
Anatolí Trefemov, var skotinn til
bana í Moskvu í gær. Trefemov
var aðstoðarforstjóri Rússnesku
leyniþjónustunnar þegar Boris
Jeltsín var forseti Rússlands.

FRÁ BORGARNESI Í BORGARBYGGÐ
Borgarbyggð er stærst þeirra fimm sveitarfélaga þar sem íbúar kjósa um að sameinast
þann 23. apríl næstkomandi. Sameinað sveitarfélag yrði fjárflest, auk þess að geyma annað stærsta sumarhúsasvæði landsins og tvo háskóla.

rekið sveitarfélagið þannig að
álögur eru minni en annarsstaðar
og ekki þurft fjárhagslega aðstoð.
Það er talað um að æskilegt sé að
stækka þótt maður sjái ekki
rekstrarlegan ávinning af því.
Fólk er hrætt við að í stóru sveitarfélagi myndist jaðarbyggðir
sem verði útundan. Fámenn sveitarfélög hafa litlar líkur á miklum
áhrifum og þéttbýli tekur alltaf til
sín töluvert af ráðstöfunarfé. Við-

kvæmust eru þó skólamálin, því
með hagræðingu sameiginlegs
sveitarfélags er hætta á að fámennari skólar leggist niður,“
segir Davíð sem hvetur fólk að
mæta á kjörstað.
„Það væri dapurlegt ef sameinað yrði með innan við fimmtíu
prósent atkvæðamagni og slæmt
ef fólk skilar sér ekki á kjörstað.
Kjörsókn verður að vera áttatíu
prósent svo hún sé marktæk.“ ■

FRELSISFLOKKURINN TAPAR
Frelsisflokkurinn í Austurríki
beið afhroð í sveitarstjórnarkosningum í vesturhluta landsins í
gær. Jörg Haider og aðrir framámenn flokksins höfðu sagt skilið
við hann skömmu áður en kosningarnar voru haldnar, og ætla sér
að stofna nýjan flokk. Sá flokkur
tók ekki þátt í kosningunum.

■ LÖGREGLUFRÉTTIR
BÍLVELTA Í SKRIÐDAL Fimm
manns voru í jeppa sem valt í
hálku og lausamöl í Skriðdal suður af Fljótsdalshéraði snemma í
gærmorgun. Einn farþegi þurfti
að fara til læknis en fékk að fara
heim að því loknu. Jeppinn
skemmdist illa.

Um sex heróínfíklar á Vog á ári:

Hvíti dauði ekki kominn til landsins
Rétt tæplega eitt þúsund
manns sem hafa sprautað fíkniefnum í æð fóru í meðferð á Vogi
á síðustu fimm árum og 770 ópíumfíklar hafa farið í meðferð á
síðustu tíu árum. Á síðustu sjö
árum hafa um sex stórnotendur
heróíns, stundum nefnt hvíti
dauði, farið í meðferð árlega. Þeir
koma erlendis frá í meðferð.
Þórarinn Tyrfingsson yfirlæknir á Vogi greindi frá því á
blaðamannafundi að fjörutíu
manns væru í viðhaldsmeðferð
fyrir heróín- og morfínfíkla hjá
meðferðarsjúkrahúsinu sem þýðir að þeir eru á lyfjum. Heilbrigðisráðuneytið greiðir lyfjanotkun
tuttugu þeirra.
„Ópíumfíknin er eini fíknisjúkdómurinn sem hefur lyfjafræðilega lausn sem getur verið í því
fólgin að láta fólkið hafa ópíumefnin án þess að það fari í vímu og
án þess að það sé í fráhvörfum,“

MEÐFERÐ

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KJÖRKASSINN

Brýnt að reisa
nýtt fangelsi

HERÓÍN Í BANDARÍKJUNUM
Hér sést heróín frá ólíkum landssvæðum. Það hægra megin frá suðaustur Asíu og það
vinstra megin frá suðvestur Asíu. Þórarinn segir að langt leiddir morfín- og heróínfíklar fari
í viðhaldsmeðferð. Þeir fái lyf án þess að komast í vímu eða fá fráhvarfseinkenni.

segir Þórarinn. Fólkið sé byggt
upp félagslega og andlega áður en

hugað sé að því hvort hætta beri
- gag
lyfjameðferðinni.
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Slasaður sjómaður á sjúkrahús:

Fékk krók í öxlina
SLYS Skipverji á togaranum Snorra

Sturlusyni slasaðist illa í fyrrinótt
þegar hann fékk gilskrók í öxlina.
Þyrla frá varnarliðinu sótti manninn, og flutti hann á Keflavíkurflugvöll, þar sem læknir tók á
móti honum og fylgdi honum á
sjúkrahúsið í Keflavík.
Togarinn var staddur um 50
mílur suður af Vestmannaeyjum
þegar slysið varð um klukkan eitt
í fyrrinótt. Meira en tveir tímar

liðu frá því maðurinn slasaðist
þangað til þyrla varnarliðsins fór
af stað til að sækja hann, en læknir Landhelgisgæslunnar gaf skipstjóra togarans ráðleggingar um
meðferð meðan á biðinni stóð.
Þyrluflugmenn
Landhelgisgæslunnar gátu ekki sinnt þessu
vegna þess að þeir voru í hvíld
eftir að hafa verið á æfingum á
Austurlandi.
- gb

Auglýsing Umferðarstofu:

Ekki til fyrirmyndar
Auglýsingar frá
Umferðarstofu hafa vakið mikla
athygli undanfarið og í nýrri herferð er markmiðið að gera fólk
meðvitað um hegðun sína í umferðinni. Í auglýsingunum sjást börn
hafa eftir hegðun sem þau læra af
foreldrum sínum undir stýri. Athygli vekur að drengur sem eys
fúkyrðum yfir leiksystur sínar og
sést svo hlýða á umferðarorðræður
föður síns er ekki í barnabílstól.
„Mér skilst að barnið sé með
sessu undir sér þótt það sjáist ekki
enda er ekki verið að fræða fólk
sérstaklega um öryggi barna í bílum þó setja megi út á hvernig beltið liggur yfir maga barnsins. Auglýsingin sýnir hegðun sem ekki er
til fyrirmyndar, hvort sem varðar
aksturslag eða öryggisþætti,“ segir
Einar Magnús Magnússon upplýsingafulltrúi Umferðarstofu. „Best
hefði auðvitað verið að barnið væri
í bakvísandi bílstól.“
Hann segir viðbrögð við herferðinni bæði jákvæð og neikvæð.
„Sumum finnst skiljanlega óþægilegt að heyra börn viðhafa slíkan
munnsöfnuð en hér er verið að

UMFERÐARSTOFA

ÓSIÐIR Í UMFERÐINNI
Drengurinn í auglýsingum Umferðarstofu
er ekki í barnabílstól.

sýna framkomu sem því miður
mjög margir viðhafa í umferðinni.
Við erum að ala upp ökumenn
framtíðarinnar og þurfum að vera
þeim góð fyrirmynd.“
– bb

HÉÐINSFJARÐARGÖNG
Útboð hefst í haust og framkvæmdir gætu hafist ári seinna en það er þó að mestu leyti
ákvörðun verktaka.

Héðinsfjarðargöng:

Verktaki ákveður
fyrstu skref
SAMGÖNGUMÁL
„Það
verður
ákvörðun þess verktaka sem
verkið hlýtur hvenær hann vill
hefja framkvæmdir við Héðinsfjarðargöngin,“ segir Sturla
Böðvarsson,
samgönguráðherra.
Komið hefur fram að útboð á
verkinu fari fram síðla þessa árs
en þar sem ríkið leggur aðeins til
um 700 milljónir króna til verksins 2006 er það í raun verktakans
að ákvarða hvenær hann telur
heppilegt að hefja framkvæmdir

með tilliti til þess fjármagns sem
í boði er það árið.
Samkvæmt samgönguáætlun
verður 1,2 milljarði króna varið til
gangagerðar á þessu ári, 700
milljónum á því næsta og alls tæplega 5,4 milljörðum fram til ársins
2009. Einhver kostnaður er enn
eftir vegna Fáskrúðsfjarðarganga
sem einnig er gert ráð fyrir í
þessum tölum en áætlaður heildarkostnaður vegna Héðinsfjarðarganga er um sex milljarðar króna.

Á ÞRIÐJUDÖGUM
Allt fyrir líkama og sál
Auglýsingasíminn er 550 5000
auglysingar@frettabladid.is

- aöe

- mest lesna blað landsins
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Sjálandsskóli Garðabæjar enn án leyfa:

Margir grunnskólakennarar vilja skoða sérsamninga á
meðan aðrir telja þá ganga þvert
á niðurstöðu síðustu kjaraviðræðna, segir skólastjóri Sjálandsskóla í Garðabæ.
Um hundrað kennarar mættu á
málstofu Kennarafélags Reykjavíkur um bókun fimm í kjarasamningnum sem gefur svigrúm
til sérsamninga í eitt ár.
Helgi Grímsson, skólastjóri
Sjálandsskóla með sérsamninga,
segir að hann telji kennara ekki
telja út í hött að gera tilraun til

MYND/AP

KJARAMÁL

BULLUTÖK ÆFÐ
Hollenskir lögreglumenn sjást hér ásamt
þýskum kollegum á sameiginlegri æfingu
á því hvernig taka skuli á fótboltabullum
fyrir heimsmeistarakeppnina í knattspyrnu
sem fram fer í Þýskalandi á næsta ári. Æfingin fór fram í þýska bænum Gelsenkirchen í gær.

eins árs í skóla og læra af þeirri
reynslu: „Þó svo að menn hafa allan fyrirvara í heimi um það, hvort
það skili einhverju.“
Helgi segir um þrjátíu umsóknir um starf í Sjálandsskóla
hafa borist. Hann komi til með að
ráða um fimm kennara fyrir þá
fjörutíu til sextíu nemendur sem
verði í skólanum. Samninganefnd
kennara og sveitarfélaga hafi enn
ekki gefið grænt ljós á sérsamninginn.
„Þetta stendur í þeim og menn
vilja stíga varlega til jarðar, því

FRÉTTABLAÐIÐ/E. ÓL.

Hundrað kennarar
ræddu sérsamninga

KENNARAR RÆÐA KJARAMÁL
Helgi Grímsson skólastjóri í Sjálandsskóla og Jón Pétur Zimsen kennari í Réttarholtsskóla
ræddu sérsamninga í Kiwanishúsinu með kennurum.

sérsamningurinn er það mikil
breyting á því sem menn hafa ver-

ið að vinna í áður,“ segir Helgi.
- gag

Feneyjatvíæringurinn:

Nefnd á vegum samgönguráðuneytisins:

Gabríela fulltrúi Íslands

Milljarða vantar í ríkiskassann

Myndlistarmaðurinn
Gabríela Friðriksdóttir hefur verið
valin sem fulltrúi Íslands á Feneyjatvíæringnum, sem opnar 10.
júní. Gabríela, sem fædd er árið
1971, er yngsti fulltrúinn sem Íslendingar hafa sent til þessa.
Gabríela mun sýna verkið
Versations/Tetralógía á Feneyjatvíæringnum. Verkið er polýfónísk
innsetning sem samsett er úr málverkum, skúlptúrum, lágmyndum
og fjórum myndbandsverkum.
Myndböndin, Tetralógía, voru
unnin í samvinnu við Björk Guðmundsdóttur, Daníel Ágúst Haraldsson, Ernu Ómarsdóttur og Sigurð Guðjónsson. Tónlistin við
Tetralógíuna, var unnin af fjórum
tónskáldum, Björk Guðmundsdóttur, Borgari Þór Magnasyni, Daníel
Ágúst Haraldssyni og Jónasi Sen. ■

MYNDLIST

gönguráðuneytisins, sem Ingimundur Sigurpálsson fer fyrir,
hefur skilað hugmyndum um vegog notendagjöld.
„Tekjur af umferð eru minnk-

andi og skila ríkinu alltaf minni
tekjum og við því þarf að bregðast,“ segir Ingimundur. Nefndin
mælir með því að notendagjald
komi í stað þungaskatts og bensín-

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

SAMGÖNGUMÁL Útgjöld til vegamála þurfa að aukast um meira en
tuttugu prósent ef gildandi samgönguáætlun ráðuneytisins á að
ganga upp. Nefnd á vegum sam-

REYKJANESBRAUTIN
Ingimundur segir að hægt væri að innheimta veggjald af Reykjanesbrautinni þar sem ökumenn geti valið að fara Vatnsleysuströndina.

gjalds því það nái til allra bifreiða
óháð því hvaða orkugjafa þær
noti. Taka á mið af eknum kílómetrum og er hugmyndin að staðsetningartæki byggt á gsm-tækninni verði í hverjum bíl frá árinu
2011. Þeim fyrstu eftir tvö ár.
Nefndin mælir einnig með
veggjöldum af einstökum mannvirkjum.
„Við tökum ekki afstöðu til
hvaða mannvirki eigi að leggja
gjöldin á að öðru leyti en því að
við segjum að fara megi þá leið til
að afla viðbótartekna ef ökumenn
eiga annan kost á að komast á
milli staða,“ segir Ingimundur:
„Síðan er það pólitísk ákvörðun
hvað menn vilja safna miklum
peningum í gegnum kerfið.“
- gag
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SJÁLFSALINN Á VOPNAFIRÐI
Í nokkrum byggðarlögum á landinu hafa olíufélögin lokað hefðbundnum bensínstöðvum og sett upp sjálfsala í þeirra stað.
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Eldsneytissala á Vopnafirði:

Lokað vegna símabilunar
ÖRYGGISLEYSI Vegna bilunar í símalínu var ekki hægt að afgreiða bensín eða díselolíu á Vopnafirði frá
morgni síðastliðins miðvikudags og
fram eftir degi. Aðeins er hægt að
kaupa eldsneyti á Vopnafirði í sjálfsala og ef hann bilar er ekki hægt að
kaupa eldsneyti í byggðarlaginu en
Vopnafjarðarhreppur telur á áttunda hundrað íbúa.
Gunnar Þór Sigbjörnsson, þjón-

ustustjóri Símans á Austurlandi,
segir að notkun sjálfssalans sé háð
ISDN tengingu. „Tengingin bilaði
umræddan dag en komst í lag aftur
samdægurs,“ segir Gunnar.
Dæmi eru um að Vopnfirðingar
hafi lent í vandkvæðum vegna
þessa og einn íbúi þurfti að dæla
bensíni af vélsleða sínum til að
komast í flug frá Egilsstöðum.
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SVONA ERUM VIÐ

EFTIRMÁL: GRÆNAR TUNNUR Í REYKJAVÍK

Á þriðja þúsund hafa fengið sér tunnu
Nýtt sorphirðukerfi var tekið í notkun
hjá Reykjavíkurborg um áramót sem
fólst í að fólki býðst að vera með
grænar ruslatunnur sem eru losaðar á
tveggja vikna fresti í stað vikulega.
Þeir sem eru með grænar tunnur
greiða helmingi lægri sorphirðugjöld,
4.850 krónur í stað 9.700 krónur.
Guðmundur Friðriksson, deildarstjóri
sorphirðu hjá Reykjavíkurborg segir
Reykvíkinga hafa tekið grænu tunnunum vel. „Alls hafa 2.300 manns óskað
eftir grænni tunnu en það er ekki
endanleg tala, því fólk er enn að
hringja inn og biðja um tunnur,“ segir
hann. Í janúar höfðu 1.900 manns
fengið sér tunnu og hafa því hvorki né
færri né fleiri en 400 tunnur verið
pantaðar á undanförnum þremur
mánuðum.

NÝR PÁFI

HARALDUR FREYR GÍSLASON

Gott ef hann
verður svartur
„Ég verð að viðurkenna að ég hef
aldrei fyllilega skilið þetta páfaembætti,“ segir Haraldur Freyr Gíslason
trommuleikari þegar hann er spurður
hvort hann hafi skoðun á því hver ætti
að verða næsti páfi.
Hinn 18. apríl koma 115 kardínálar
saman til að kjósa eftirmann Jóhannesar Páls II. Til greina kemur að hörundsdökkur páfi verði kjörinn í fyrsta
skipti í fyrsta sinn. „Ég held að það sé
hið besta mál ef páfinn verður svartur,“
segir Haraldur. „Fjölbreytileiki er alltaf
jákvæður og hver veit nema að það
komi til með að hafa áhrif á afstöðu
kirkjunnar til getnaðarvarna, þar sem
alnæmisfaraldurinn er jú skæðastur í
Afríku.“
Haraldur horfði ekki á útför páfa í sjónvarpinu, en kvartar ekki yfir athyglinni
sem málið fékk í fjölmiðlum. „Ef manni
leiðist það sem er í sjónvarpinu er
alltaf hægt að slökkva eða skipta um
stöð.“

Hefur farið til 144 landa
Ingólfur Guðbrandsson
ferðamálafrömuður er
líklega víðförlasti Íslendingurinn. Hann fór fyrst
til útlanda árið 1950 og er
nýkominn frá Kína. Í
haust fer hann með hóp
fólks til Asíu.
55 ár eru síðan Ingólfur fór fyrst til
útlanda, þá til náms í Bretlandi.
Síðan þá hefur hann farið óteljandi
ferðir en telst til að áfangastaðirnir séu 144. Geri aðrir betur.
„Ég fór fyrst út til náms í tónlist
og tungumálum,“ segir Ingólfur
þegar hann hugsar rúma hálfa öld
aftur í tímann. Í ár er hins vegar
slétt öld síðan hann stofnaði Ferðaskrifstofuna Útsýn og leiddi fólk
um götur Lundúna og Parísar.
„Fyrstu ferðir Útsýnar voru þangað og ég man að það kostaði fólk að
jafnaði tvenn til þrenn mánaðarlaun að heimsækja þessar borgir í
nokkra daga. Nú geta hinir fjölmörgu tekjuháu Íslendingar farið í
lúxusferð umhverfis hnöttinn sem
tekur mánuð, fyrir aðeins ein mánaðarlaun.“
Ingólfur segist ekki eiga eftir að
koma til einhverra tiltekinna landa,
hann hafi í raun komið þangað sem
hann helst vilji fara. „Mig langar
til dæmis ekki til heimskautalandanna og býst ekki við að ferðast um
miðhálendi Asíu. Ástæðan er sú að

INGÓLFUR GUÐBRANDSSON Fór fyrst til útlanda fyrir 55 árum og hefur um ævina heimsótt 144 lönd.

Ársfundur 2005
Ársfundur Lífeyrissjó›s verzlunarmanna ver›ur haldinn
mánudaginn 11. apríl 2005 kl. 17 í Hvammi á Grand Hótel.

ég er í eðli mínu hitabeltisdýr og
við höfum alveg nóg af kuldanum
hér.“
Ingólfur hefur leitt margan Íslendinginn í fjölda ævintýrafara til
fjarlægra landa og í haust stendur
en slík fyrir dyrum. „Þetta verður
stór viðburður í íslenskum ferðamálum. Ég ætla að þræða merkustu staðina á norðurhveli jarðar,
fara til menningarlandanna sem ég
kalla Lönd morgunroðans,“ segir
Ingólfur sem er nýkominn frá
Kína.
Ferðin hefst í Indlandi þar sem
margar af stórkostlegustu og fallegustu byggingum heims eru. „Við
skoðum til dæmis Taj Mahal en
enginn getur annað en horft af aðdáun á þessa byggingu og hlakkað
til að koma þangað aftur og aftur.“
Frá Indlandi verður farið til
Tælands, þaðan til Kína, svo Japan,
þá Hawaii og loks til San

Dagskrá fundarins:
1. Venjuleg ársfundarstörf.
2. Önnur mál.
Sjó›félagar og lífeyrisﬂegar sjó›sins eiga rétt til setu á ársfundinum.
Fundargögn ver›a afhent á fundarsta›.
Reykjavík 11. mars 2005
Stjórn Lífeyrissjó›s verzlunarmanna

Sími: 580 4000 • Myndsendir: 580 4099 • Netfang: skrifstofa@live.is
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ÍBÚAR TÁLKNAFJARÐAR ERU 326
Karlar eru 14 fleiri en konur. Heimild: Hagstofan

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SJÓNARHÓLL

„Það er lítið um að fólk sé að
skila tunnunum vegna þess að
það ræður ekki við þetta og við
sjáum fram á enn frekari aukningu,“ segir Guðmundur. „Við settum okkur lágmarksmarkmið og
erum löngu búin að ná því.“
Sjálfur er Guðmundur með græna
tunnu og segir það lítið mál að
flokka rusl. „Maður þarf að vita
hvernig úrgang maður setur í
tunnuna og líka að hugsa um
rúmmál. Það er ekki hægt að
setja Cheerioos pakkann beint í
tunnuna, það þarf að brjóta hann
saman. En ég hef alltaf flokkað
pappír og flöskur. Eina vinnan
sem maður bætir við sig er að
hugsa um hvað maður setur í
tunnuna.“

ÞAÐ FÓR VÍST Á ANNAN VEG

Francisco. „Tæland er vanmetið á
Íslandi, það er dauður maður sem
ekki heillast af að sjá Kína í dag, í
Tokyo búum við á einu glæsilegasta hóteli heims og þar njótum við
leiðsagnar Ingimundar Sigfússonar, fyrsta sendiherra Íslands í Japan, og á Hawaii verðum við á
Waikiki sem er ein allra frægasta
baðströnd heims,“ segir Ingólfur
sem ætlar að kynna nákvæma
ferðatilhögun á fundi á Grand hóteli á fimmtudagskvöld.
Ingólfur hefur verið meira og
minna á ferðalagi síðan hann fyrst
hélt út fyrir landssteinana. Og
hann ferðast ekki bara ferðalaganna vegna. „Ferðalangar lifa
dýpra lífi en aðrir því ferðalög
breyta sýn fólks á lífið. Það er hluti
af lífsgæðum nútímans að láta það
eftir sér að skoða heiminn,“ segir
Ingólfur Guðbrandsson hinn víðbjorn@frettabladid.is
förli.
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Ístölt 2005:

Þokki og Þorvaldur slógu í gegn
Þeir Þokki frá Kýrholti og Þorvaldur Á. Þorvaldsson slógu
rækilega í gegn á Ístölti 2005,
sem fram fór í Skautahöllinni í
Laugardal á laugardagskvöld.
Þeir tóku strax forystuna eftir
forkeppnina og héldu henni með
glæsibrag í úrslitum. Eftir stóð
langhæsta einkunnin í keppninni,
9,17.
Bekkurinn í skautahöllinni var
þétt setinn eins og endranær á
slíkum keppnum og greinilegt að
mikil spenna ríkti í áhorfendaskaranum. Ekki að ástæðulausu,
því þarna kepptu á svellinu
nokkrar helstu stjörnur greinarinnar, sem mikils mátti vænta af.

ÁHORFENDUR Bekkurinn var þétt setinn
eins og alltaf á Ístölti.

Og þær ollu ekki vonbrigðum.
Að öðrum ólöstuðum er vert
að nefna Sigurbjörn Bárðarson
sem keppti á Grun frá Oddhóli.
Þeir voru í 4. sæti í úrslitum en
skutust upp í 2. sætið í úrslitum.
Hans Kjerulf mætti með
Braga frá Kópavogi, sem er aðeins 5. vetra. Eftir úrslitin voru
þeir með sömu einkunn og Snorri
í Dal og Vaka frá Hafnarfirði.
Hans tók þá ákvörðun að draga
sig út úr keppni þar sem hesturinn er svo ungur. Sannur hestamaður, sem lætur velferð hestsins ganga fyrir hugsanlegum
augnabliksávinningi.
-jss

SIGURVEGARAR Þorvaldur Á. Þorvaldsson fagnar góðum sigri.

:gijVÂc{i^a
k^Âh`^eiVk^cVg^ch4
Orti best um Karl og
Kamillu:

Innblásinn af
vímuefnum
„Ég snaraði þessu saman í fyrirlestri um vændi og vímuefni í Háskólanum á Akureyri, þar sem ég
er við nám,“ segir Einar Kolbeinssson, sauðfjárbóndi í Bólstaðarhlíð um tilurð ljóðsins
Prinsinn af Wales – Kveðja frá íslensku þjóðinni, sem sigraði í
kvæðakeppni Hins konunglega
fjelags, sem efnt var til í tilefni
brúðkaups Karls Bretaprins og
Camillu Parker Bowles.
Sjálfur er Einar ekki í Hinu
konunglega fjelagi, en sendi ljóð
sitt inn á Leirlistann, þar sem
keppnin var haldin og þótti vísa
hans dýrast kveðin. Einar tekur
viðurkenningunni með stóískri ró
og segir sigurinn hafa komið sér
á óvart. Í verðlaun fær hann innrammaða mynd af skötuhjúunum
sem hann er hæstánægður með.
„Ég fæ myndina í pósti og er bara
að bíða eftir henni. Ég rými engar
hillur fyrr en ég er búinn að máta
myndina.“
Þótt Einar hafi kveðið dýrast
um brúðkaupið gefur hann lítið
fyrir það, hvernig honum finnst
það hafa tekist til. „Ég missti af
brúðkaupinu, hafði öðrum hnöppum að hneppa á laugardag.“ -bs
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fyrir alla fjölskylduna
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KÁRI JÓNASSON

Færri slösuðust í umferðinni á síðsta ári en árið á undan

Ógeðfelldar umferðarauglýsingar
sama tíma og samgönguráðherra flutti landsmönnum þau
ánægjulegu tíðindi að færri hafi slasast í umferðinni á
síðsta ári en árið á undan, birtir Umferðarstofan nú í blöðum og á víðavangi ógeðfelldar auglýsingar, þar sem börn eru notuð til að vekja athygli á ýmislegu sem betur má fara í umferðinni.
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem börn eru notuð í þessu skyni, og
furðulegt eftir alla þá umræðu sem varð í vetur um börn í umferðarauglysingum, að sami leikur skuli nú endurtekinn. Tilgangurinn
á greinilega að helga meðalið. Oft hefur verið rætt um að varasamt kunni að vera að nota börn í auglýsingum, nema vandað sé til
verka, en þegar börn eru látin gretta sig og skæla i þessum auglýsingum og segja setningar eins og „ drullaðu þér áfram,
kallpungur“ og „færðu þig, kelling“ eða „ ertu heilalaus, hálfvitinn
þinn“, er skotið yfir markið. Það er kannski ætlun þeirra sem að
þessum auglýsingum standa, að ofbjóða fólki með myndum og
texta og þannig sé tilganginum náð. Auglýsingarnar verði umtalaðar og um þær verði rætt og skrifað á opinberum vettvangi eins
og hér. Það hlýtur að vera hægt að ná til vegfarenda með einhverjum öðrum hætti, og sannarlega er ástæða til þess að vekja athygli
á hættum þeim sem við blasa í umferðinni.

Á

,,

Oft hefur verið rætt um að varasamt kunni að vera
að nota börn í auglýsingum, nema vandað sé til verka, en
þegar börn eru látin gretta sig og skæla i þessum auglýsingum og segja setningar eins og „ drullaðu þér áfram,
kallpungur“ og „færðu þig, kelling“ eða „ ertu heilalaus,
hálfvitinn þinn“, er skotið yfir markið.

Eitt af því sem virðist hafa gefið góða raun til að koma í veg
fyrir umferðarslys, er að lækka hámarkshraða í íbúðahverfum og
setja þar upp hindranir og annað til að koma í veg fyrir hraðakstur. Í skýrslunni sem samgönguráðherra kynnti fyrir helgi kemur í
ljós að flest banaslys í umferðinni verða úti á vegum, en ekki í
þéttbýli. Áður var þessu öfugt farið, enda þá vegir varla til
hraðaksturs og hlutfallslega mun meiri umferð í þéttbýli. Oft er
hægt að rekja umferðarslys úti á vegum til hraðaksturs, og menn
halda honum ekki niðri með auglýsingum af grettum börnum. Þar
dugar ekkert annað en öflug og góð löggæsla. Það hefur sýnt sig
að í þeim lögregluumdæmum þar sem lögð er áhersla á eftirlit
með hraðakstri eru ökumenn á varðbergi, en láta svo kannski
gamminn geysa þar sem eftirlit er minna. Þrjú lögregluembætti
koma að umferðareftirliti á Holtavörðuheiði: lögreglan í Borgarnesi, á Hólmavík og Blönduósi. Þar virðast menn oft á tíðum gæta
sín, sérstaklega þegar ekið er um Húnaþing. Ekki fer hinsvegar
miklum sögum af eftirliti með hraðakstri víða í öðrum landsfjórðungum. Það gefur líka auga leið að þar sem aðeins fáir lögregluþjónar eru við störf er ekki mikið eftirlit. Þessu er nauðsynlegt að
breyta og í því skyni væri áreiðanlega til bóta að stækka lögsagnarumdæmin þannig að lögregluyfirvöld gætu betur einbeitt sér að
einstökum verkefnum. Ökumenn verða líklega ekki jafnmikið varir við vegaeftirlit lögreglu í Skaftafellssýslum og á leiðinni á milli
Egilsstaða og Mývatns og í Húnaþingi. Í þessum landshlutum eru
víða beinar og greiðar brautir og því full þörf á auknu eftirliti. ■

Tilboð
Glæný laxaflök

890,- kr/kg

Fagleg ráðning?

Nenna ekki að sækja um!

Spurning hvort hún verði fagleg eða
pólitísk ráðningin á næsta forstöðumanni RÚVaust, en Björn Malmquist
sem gegnt hefur stöðunni eystra um
nokkurn tíma
er að hverfa
þaðan af
braut. Þegar
hafa þrír fjölmiðlamenn
meldað sig, þau Ágúst Ólafsson starfsmaður Athygli og áður fréttamaður
Stöðvar 2 á Austurlandi, Edda Óttarsdóttir fréttamaður hjá RÚVaust og Sigurður Mar Halldórsson ritstjóri vikublaðsins Eystrahorns og myndatökumaður Stöðvar 2 á Austurlandi um árabil ...

Það ágæta blað, Austurglugginn er ekkert að skafa utan af því í umfjöllun sína
um forstöðumannsstarfið hjá RÚVaust.
Þar segir að fréttahaukar syðra nenni
ekki að sækja um – og leggur talsverða fýlu af skrifum blaðsins um
þetta efni. Það nefnir til sögunnar
kunna fréttamenn á borð við Björn
Þorláksson á Akureyri og Eftsaleitisfólkið Ernu Indriðadóttur og Jóhönnu
Margréti Einarsdóttur sem mögulega
kandídata í starfið eystra ... en býst allt
eins við að ekkert þeirra sæki um ...

Stjórnlaus stofnun
Á sama tíma og leitað er að forstöðumanni RÚVaust dripla menn fingrum

norður á Akureyri, en þar á ekki að
ráða nokkurn skapaðan mann í stað
Jóhanns Haukssonar sem yfirgaf
plássið í fússi, foxillur út í Markús Örn
Antonsson og gjörðir hans í fréttastjórafarsanum. Ekki verður ráðið í
stöðu Jóhanns fyrr en framtíðarskipulag Ríkisútvarpsins kemst á hreint
með nýjum lögum og hefur það, út af
fyrir sig, skapað þá umræðu nyrðra,
hvort til greina komi að flytja höfuðstöðvar Rásar 2 aftur suður í Efstaleitið. Það er annars af Jóhanni að frétta
að hann hefur munstrað sig á Fréttablaðið og byrjar þar næstu daga. Eru
þar með tveir síðustu RÚVAK-stjórar
komnir á það sama blað, því Sigurður
Þór Salvarsson er nýkominn á ritstjórn
þess. ...

gm@frettabladid.is

Frægur sigur
Megas er barn 20. aldarinnar en
hann er líka einhvers konar afi
hennar – nánast langafi. Rödd
hans og fas, músíkin, textarnir,
andrúmsloftið allt sem gegnsýrir
list hans er vitaskuld óhugsandi
án rokksins en hann hefði ekki
heldur orðið sá sem hann er án
þess að hafa látið síast inn í sig
Braga Boddason, Egil, Hallgrím,
Steingrím Thorsteinsson og Davíð Stefánsson, svo að eitthvað sé
nefnt af skáldum sem hann hefur
haft unun af að afbaka ljóð eftir,
kveðskapur hans er gegnsýrður
latínumennt,
goðafræði
og
sálmakveðskap, – að viðbættri
klassísku músíkinni og gamalli
íslenskri sálmahefð sem manni
virðist liggja til grundvallar
sumu í tónsköpun hans. Og loks
má nefna eitthvað sem svolítið
erfitt er að koma orðum að en á
ekki minnstan þátt í að gera hann
svo ástsælan með þjóðinni sem
raun ber vitni og mætti ef til vill
kenna við klassíska íslenska
meinfýsi, – hin gráa gamansemi
– hundingsspott kallaði hann það
sjálfur. Ég man eftir manni í verbúð í eyjum sumarið '74 sem við
félagarnir sungum fyrir kvæðið
um Jón Arason og þrástagaðist
allan þann dag á setningunni
“þeir sörguðu af honum hausinn
ha ha ha” – mér fundust þau viðbrögð dæmigerð fyrir viðtökur
Íslendinga við kveðskap Megasar sem bæði hefur búið við meiri
hylli sinna landsmanna en við
gerum okkur kannski grein fyrir
– og meiri andúð.
Forsendurnar hjá Megasi eru
aldagamlar. En hann er barn 20.
aldarinnar, – hann er “Orfeus,
rafmagnsbassisti í innheimum”.
Hann er þversagnarkenndur.
Hann er utangarðsmaðurinn sem
er innsti koppur í búri íslenskrar
menningar. Hann er hinn nákvæmi óreglumaður, hinn meðvitaði skynfæraruglari. Hann er
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GUÐMUNDUR
ANDRI
THORSSON

Hann er Elvis-eftirherman sem hljómar
stundum eins og langdrukkinn íslenskur sveitaprestur á
19. öld að tóna, stundum
eins og ljúfur drengur,
stundum eins og kátur púki
– alltaf eins og rokk

hinn klóki klerkur sem snýr á
skrattann til að geta haft í ýmislegt snatt. Hann er safnarinn
sem dregur jafnharðan dár að
öllu því sem hann dregur að sér.
Hann er í senn barnið í dalnum
og ókindin. Hann er hirðskáld
Basils fursta, finnur víddirnar í
Hvell-Geira, tekur sér stöðu hjá
Birkiland, þræðir afvegi og útskot íslenskrar menningar en er
samt alltaf í þjóðbraut. Hann er
íslenskuséníið sem þráir að vera
hljóðvilltur og reynir með öllum
tiltækum ráðum að verða sér úti
um þágufallssýki eins og hún sé
sjálf hin forboðna og sæluþrungna synd: þegar hann syngur “mér langar” heyrir maður að
þarna er maður að drýgja unaðsfulla synd. Hann er spekingurinn
sem ber á borð fyrir okkur
þvætting. Hann er ólíkindatólið
sem skyndilega afvopnar okkur
með nístandi einlægni og fegurð,
rugludallurinn sem orðar þegar
minnst varir fyrirbæri, kenndir

og ástand í eitt skipti fyrir öll.
Hann gaf firrunni þegnrétt í íslenskum kveðskap. Hann fann
ljóðrænunni stað á kömrunum.
Hann lætur fábrotin sannindi
hljóma eins og bull eða dúpa
visku: lína úr söngnum Um raungildisendurmat
umframstaðreynda sem er að finna á hinni
framúrskarandi
endurútgáfu
Skífunnar frá 2002 á plötunni Á
bleikum náttkjólum er dæmigerð: “sértu ekki stöðugur stafar
það trúlega af því þú ert valtur”.
Svona línur vitja manns stundum
á köldum dögum og þótt þær ylji
manni ekki þá hjálpa þær manni
að átta sig.
Megas er glaðvær söngvari, í
raun og veru glaðbeittur. Hann
er Elvis-eftirherman sem hljómar stundum eins og langdrukkinn
íslenskur sveitaprestur á 19. öld
að tóna, stundum eins og ljúfur
drengur, stundum eins og kátur
púki – alltaf eins og rokk, glaðvær og ískyggilegur. Hann er Elviseftirherman sem hljómar
aldrei eins og Elvis, nema þá sem
stökkbreytt afbrigði af öðrum
Elvisarnema, Bob Dylan – og
samt er hann niðurstaða af Elvis.
Hvað er Elvis? Hann var náttúruhamfarir á 20. öld, maður
með gítar og mjaðmir sem hóf
upp raust sína með þeim afleiðingum að jörðin titraði og björgin klofnuðu, gott ef rifnaði ekki
musteristjaldið sjálft. Sú þrá að
vera Elvis er ef til vill náskyld
þránni eftir að vera hljóðvilltur
og sennilega ber hún líka vott um
nokkurs konar valdagræðgi og
spámannsfýsn, – að vilja leiða
lýðinn í nýjar lendur, – en umfram allt er það frelsisþrá. Sé
eitthvað skylt með músík Megasar og Elvisar – framan af að
minnsta kosti – þá er það lífsgleðin í henni, lífsþráin, óumræðileg frelsiskenndin. Eða eigum við frekar að segja: sjálf
frelsiskrafan. Að heimta sinn
rétt til að ólga. ■

ORÐRÉTT
Trostrantarnir!
Þeir eru helvíti brattir og rífa
stólpakjaft. Tala „trash“ eins og
það heitir á körfuboltamáli,
gaman að því.

fyrst á uppeldisnámskeið fyrir
hundaeigendur. Hjúskap/sambúð
og barnauppeldi ætti heldur enginn að storma út í án rækilegs
undirbúnings og leiðsagnar.

Ingimundur Ingimundarson, handknattleiksmaður, kann vel að meta
óheflaðan talsmáta mótherja sinna

Elín Eggerz-Stefánsson vekur athygli
á kunnáttuleysi landans í nokkrum
grundvallaratriðum

DV 7.apríl

Traustur vinur...
Hann á það til að koma vinum
sínum í fangelsi, sem var ómetanleg upplifun og telst því ekki
galli.
Reynir Traustason ritstjóri um Þórhall Gunnarsson, sjónvapsstjörnu
DV 9.apríl

Er það kennt í hundaskólanum?
Ekki þykir núorðið við hæfi að
taka hvolp til umsjár nema fara

Morgunblaðið 10. apríl

Uppáhaldsgras og uppáhaldslag
Á strikamerki verður til dæmis
hægt að sjá hvar og hvenær
gripurinn fæðist, hvenær honum
er slátrað, hver úrbeinar og
hvenær við leggjum til að kjötið
verði í fyrsta lagi borðað eftir að
það hefur meyrnað nægilega.
Reynir B. Eiríksson, framleiðslustjóri Norðlenska, um rekjanleika
nautakjöts „Úr haga í maga.“
Morgunblaðið 10.apríl

Vonandi, vonandi
Hin fornu húsmóðurstörf eru enn
ómissandi, þótt nú þurfi ekki að
sinna sjálfsþurftarbúskap líkt og
áður var. Vonandi verður nýr
sjónvarpsþáttur nefndur „Allt í
drasli“ einhverjum til stuðnings.
Elín Eggerz-Stefánsson, sem man tímana tvenna, skrifar um tíðarandann,
mannleg gildi og lífsleikni kynslóðanna
Morgunblaðið 10.aprí
l

Er hægt að fá vinnu hjá þessu fyrirtæki?
Hefði útvarpsstjóri fallist á beiðni
hans um starfslokasamning sem
tæki til hálfs árs (...) þá hefði upphæðin numið um fjórum milljónum króna. Umreiknað í tímakaup
Auðunar þýddi það um 450 þúsund á tímann.
Jakob Bjarnar Grétarsson veltir fyrir sér starfslokasamningi fréttastjóra
DV 9.apríl
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Góðan dag!
Í dag er mánudagur 11. apríl,
101. dagur ársins 2005.
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Húsið er frá árinu 1897 og afskaplega glæsilegt í alla staði.

Virðulegt hús í hjarta Reykjavíkur
Fasteignasala Hóll er með til sölu
glæsilegt og virðulegt 196,2 fermetra
þriggja hæða timburhús frá árinu
1897 á Grjótagötu 5 í miðbæ Reykjavíkur.
Hér er um að ræða vel byggt hús sem er
mikið endurnýjað af fagmanni og áhugamanni um viðhald og verndun gamalla húsa.
Allir veggir utanhúss eru panelklæddir,
gluggar endurnýjaðir sem og allt gler. Að
innan er húsið allt mjög vandað og hefur
upprunalegri ásjónu hússins verið viðhaldið
að mestu leyti jafnt að innan sem utan.
Gengið er inn í aðalíbúðina frá miðhæðinni við austurgafl hússins. Komið er inn í
litla forstofu þaðan sem opið er inn í eldhús
á hægri hönd og borðstofu til vinstri. Úr
eldhúsi er síðan gengið inn í dagstofu og
áfram þaðan inn í viðbygginguna sem inni-

heldur rúmgott baðherbergi og vinnuherbergi. Til vinstri við dagstofu er gengið inn
í aðalstofuna.
Úr dagstofu er einnig gengið upp í risið.
Þar er góður pallur og gengið frá honum
inn í þrjú góð svefnherbergi. Hjónaherbergið er rúmgott og er útgengt úr því út á
stórar og sólríkar svalir sem staðsettar eru
ofan á viðbyggingu vestan við húsið.
Í kjallara hússins er rúmgóð tveggja
herbergja séríbúð sem í dag er leigð út. Þar
er einnig geymsla og stórt þvottahús. Hægt
er að nota geymsluna sem aukasvefnherbergi. Gengið er inn í íbúðina um sérinngang við austurgafl. Einnig er stigi er úr
kjallara upp á efri hæð sem liggur upp í
dagstofuna.
Byggingaréttur fyrir um það bil 100 fermetra viðbyggingu, 35 fermetra grunnflöt,
við suðurhlið hússins. Ásett verð er 54
milljónir.

4,15%

LIGGUR Í LOFTINU

í fasteignum
Smiðjan á Bíldudal er ein
þeirra húsa sem njóta þeirra
styrkja sem Húsafriðunarnefnd
ríkisins hefur nýlega veitt til
endurbóta á friðuðum og varðveisluverðum húsum. Í endurbætur á Smiðjunni verður varið
einni milljón króna. Nokkrar
kirkjur á Vestfjörðum fengu
einnig styrk, til dæmis Bíldudalskirkja sem fékk 700 þúsund.
Fimm lóðir eru lausar fyrir iðnaðarhúsnæði á iðnarsvæðinu Ýí
Hellnahrauni í Hafnarfirði,
sunnan Reykjanesbrautar. Þær
eru frá 2.700 fermetrum til
8.500 fermetra og liggja við

Steinhellu, Hringhellu og Íshellu.
Hafnarfjarðarbær og veitufyrirtæki hyggjast hefja samstarf
um framkvæmdir í Kinnahverfi
með endurnýjun gatna og
veitukerfi. Verkfræðistofan VSB
hefur umsjón með verkinu og
stefnt er á að verkinu verði
skipt niður á næstu 3-5 ár.
tilbod@frettabladid.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

[

Gólfflísar
Aldrei kaupa gólfflísar án þess að fá prufu heim fyrst. Nauðsynlegt er að leggja flís í
það umhverfi sem hún á að vera í og bera saman við innréttingar og liti á heimilinu.
Auk þess er sniðugt að prófa að þrífa prufuna áður en henni er skilað.

El
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BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager • Smíðað eftir máli
• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

Erum að taka upp nýja sendingu
Klassískur gítar

22.900

KK er heillaður af New York, einkum þó Empire State byggingunni.

frá 10.900

Bleeeeessaður, Kristján!

Stillitæki

MAPEX trommusett
með stöndum og diskum
79.900
59.900

Kristján Kristjánsson tónlistarmaður kom í fyrsta sinn til New
York fyrir nokkru og heillaðist
mjög af borginni, bæði andrúmsloftinu og byggingunum. Empire
State er í mestu uppáhaldi.

Sérstaklega fannst honum eitt hús
standa upp úr, bæði almennt og
fyrir honum persónulega. „Empire
State Building er æðislegt hús og
glæsileg bygging. Þar er eins og
maður sé kominn inn í í fimmta
áratuginn og bók eftir Raymond
Chandler. Mér finnst alltaf að ég
gæti mætt Philip Marlowe í anddyrinu,“ segir KK, og naut
stemmningarinnar í botn. „Það var
svo gott að vera í New York þar
sem enginn þekkir mann. Ég fór
upp á efstu hæðina í Empire State,

stóð þar og teygði úr mér og naut
þess að vera frjáls og óþekktur og
þá heyrði ég allt í einu sagt: Nei,
Kristján Bleeeeessaður, þúú hérna!
Og þá var ég allt í einu ekki lengur
einn,“ segir hann og kímir. Fleiri
byggingar í New York vöktu hughrif hjá Kristjáni.
„Ég fór inn á Chelsa Hotel, svo
margt sem hefur gerst þar. Ég sá
fyrir mér Leonard Cohen og Janis
Joplin og Sid og Nancy. Maður
finnur fyrir „gothic“-andanum
þarna inni – og dauðanum. Margir
hafa farið þar inn og verið bornir
út aftur en sumir sem betur fer
labbað út á tveimur fótum ... eins
og ég.“
KK er að vanda með mörg járn í
eldinum. „Ég er að búa til tónlist
með Steina í Hjálmum og svo vorum við Maggi Eiríks að leggja lokahönd á ferðalagaplötu sem heitir
einfaldlega Fleiri ferðalög.

Victory böð

með eða án nudds í úrvali
Fosshálsi 1
110 Reykjavík simi 525-0800
www.baðheimar.is

]

MÁN U DAGU R 11. apríl 2005

Sumarbústaðurinn fær sinn góða sess á stórsýningunni Sumarið 2005 sem fer fram um næstu helgi.

Sumarið á stórri sýningu
Sumarhúsið og garðurinn stendur fyrir árlegri sölu- og vörusýningu sinni, Sumarið 2005, í Fífunni dagana 15. til 17. apríl
næstkomandi.
Um 120 fyrirtæki, stofnanir, félög kynna vöru og þjónustu á 6.500 fermetra svæði. Sýningin hefur vaxið töluvert frá því hún var haldin í
Laugardalshöll í fyrra – eða úr 4.400 í 6.500 fermetra. Að sögn forráðamanna einkennir mikil fjölbreytni sýninguna og hún hentar þeim gríðarlega vel sem eru í framkvæmdahug. Kynntar verða nýjungar sem
tengjast sumarhúsum, heimilinu, garðinum, skógrækt og því sem tengist umhverfinu.
Afþreyingu og ferðalögum verður jafnframt gert hátt undir höfði á
sýningunni. Meðal annars mun hinn kunni flugnastangveiðikennari,
Klaus Frimor, kenna gestum að handleika flugustangir við litla tjörn
sem verður útbúin við Fífuna. Þá munu fagmenn í græna geiranum,
blómaskreytingameistarar, garðyrkjufræðingar, skrúðgarðyrkjumenn
og landslagsarkitektar etja kappi og um leið fá tækifæri til að skapa
litla verönd. Aukinheldur verður boðið upp á götustemningu þar sem
stjörnur á borð við Davíð Smára og Ragga Bjarna munu stíga á stokk.

Ísskápurinn tekinn í gegn
Ísskápinn þarf að þrífa reglulega og henda út mat sem farin er að mygla.
Ekki nægir að færa hlutina lítilega til og þurrka auða bletti með tusku heldur þarf að
taka allt út og þrífa almennilega. Hér er farið skilmerkilega yfir hvernig ísskápur er
þrifinn:

1. Slökktu á ísskápnum.
2. Taktu allan mat út og hentu þeim sem er ónýtur.
3. Tíndu út allar hillur og skúffur og þrífðu ísskápinn vel að
innan með svampi og volgu sápuvatni. Ágætt er að nota
eyrnapinna til að þrífa raufar þar sem vökvi gæti hafa lekið.
4. Fylltu vaskinn af volgu sápuvatni og láttu hillurnar og skúffurnar liggja í því í smástund. Þvoðu hillurnar og skúffurnar í
höndunum og láttu þorna vel áður en þú settur þær aftur inn
í skápinn.
Það er nauðsynlegt að tæma ísskápinn og þrífa
6. Þrífðu skápinn vel að utan og meðfram hurðum með volgu reglulega.

5. Kveiktu aftur á ísskápnum og raðaðu hillunum aftur inn.
sápuvatni.

7. Settu matinn aftur inn, en þurrkaðu af öllum klístruðum krukkum áður.

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

Þessir byggja til framtíðar...
...og við hjálpuðum þeim.
Vilt þú byggja til framtíðar?
Eigum á lager 350 RAL liti

Pólýhúðun ehf
S: 544 5700 * www.polyhudun.is
Smiðjuvegi 1 * 200 Kópavogur
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Keramik
fyrir alla
Skráning
í Keramik
fyrir alla,
sími 552 2882, Laugavegi 48b.
Sjá lýsingu: www.keramik.is
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BLÁU HÚSUNUM
VIÐ FAXAFEN
SUÐURLANDSBRAUT 50
108 REYKJAVÍK

533 4300

HUSID@HUSID.IS

Salómón Jónsson - lögg. fast.sali - Húsið
Hrafnhildur Helgadóttir - sölumaður - Húsið
Hallmundur Hallgrímsson - sölumaður - Húsið
Kristinn Erlendsson - sölumaður - Húsið
Bjarni Hákonarson - sölumaður atvinnuhúsnæðis - Húsið
Ingvaldur Mar Ingvaldsson - viðskiptafræðingur - Húsið
Steinunn Á. Frímannsdóttir - sölumaður - Húsið
Vilhjálmur Bjarnason - lögg. fast.sali - Smárinn
Ólafur Haukur Haraldsson - sölumaður - Smárinn
Guðný Guðmundsdóttir - sölumaður - Smárinn
Hilmar Þór Hafsteinsson - Sölumaður - Smárinn

VERSLUNARMIÐSTÖÐINNI
SMÁRALIND
201 KÓPAVOGUR

564 6655

SMARINN@SMARINN.IS

VINNA SAMAN - HEILSHUGAR UM ÞINN HAG
Spóahöfði – Mosó
Falleg og rúmgóð 4ra herbergja 126,3 fm neðri
sérhæð með allt sér og innan íbúðar í fallegu
tvíbýlishúsi á rólegum stað í nýlegu hverfi í
Mosfellsbæ. Fallegt Birki parket á gólfum, Sér
þvottahús og geymsla innan íbúðar. Stórt og fallegt
baðherbergi með hornbaðkari. Stór suð-vestur
trésólpallur með skjólveggjum. Verð 24,2 m.

Fjallalind - Kóp
Sérlega fallegt 173.2fm einbýli á tveimur hæðum
ásamt 50 fm innbyggðum bílskúr, samtals
223,2fm á frábærum útsýnisstað í Kópavogi.
Auk þess er 40fm óráðstafað rými sem ekki er inn
í FMR. Glæsilegar Alno innréttingar í eldhúsi með
innbyggðum tækjum, góðir skápar í herbergjum og
horngluggar á öllum herbergjum. Sérlega
skemmtileg hönnun. Verð kr. 51,5 millj.

Kóngsbakki – Rvík
Nýlega gegnumtekin og falleg 4ra herb. 99,2
fm íbúð á annari hæð í mjög vel viðhöldnu og
góðu fjölbýlishúsi. Íbúðin hefur öll verið tekin í
gegn á mjög smekklegan hátt. Þvottahús innan
íbúðarinnar. Nýlega standsett eldhús með
nýlegu Eikar parketi á gólfi, falleg ljós
sprautulökkuð innrétting. Nýlega stansett
baðherbergi. Eikarparket á gólfum. Lóðin er með
leiktækjum fyrir börn. Verð 17,4 m.

Flétturimi - Grafarvogi
Einstaklega björt og falleg 90,6 fm, 3ja herbergja
íbúð á þriðju og efstu hæð í vel um gengnu fjölbÿli
ásamt 12,5 fm stæði í upphitaðri, lokaðri bílageymslu með þvottaaðstöðu, samtals 103,1fm. Hvít
og beyki innrétting í eldhúsi, rúmgóður borðkrókur,
tvö ágæt svefnherbergi, þvottahús og geymsla innan íbúðar. Verð kr. 18,9 millj.

Langholtsvegur – Rvík
Mjög falleg og björt 43,2 fm 2ja herbergja íbúð í
kjallara í 6býli. Mikið búið að endurnýja í íbúðinni
t.d. gólfefni og eldhúsinnréttingu. Íbúðin skiptist í.
Herbergi með góðum skáp. Rúmgóð stofa og gott
eldhús. Flísalagt baðherbergi. Búið er að
endurnýja dren og nýleg rafmagnstafla er í
húsinu. Falleg íbúð á góðum stað. Húsið stendur
á baklóð. Tilvalinn fyrstu kaup. Verð 9,8 millj.

Grettisgata - Rvík
Rúmgóð 133,5 fm 4-6 herbergja íbúð á góðum stað
í miðborginni. Íbúðin er í dag með þremur svefnherbergjum og tveimur stofum ásamt því að vera með
tveimur leiguherbergjum í risi (gefa af sér ca.30
þús. á mánuði). Góður garður og stutt á leikvöll.
Eign með mikla möguleika. Verð 22,9 m.

Dísaborgir - Grafarvogur
Falleg 2ja herbergja 67fm íbúð á góðum stað í
Grafarvoginum. Komið er inn í flísalagða Forstofu með hengi og góðum skáp sem nýtist líka
sem geymsla. Rúmgott svefnherbergi með góðum skáp. Stofa er björt og opinn, útgengi út á
góðar suður svalir. Eldhús er með hvítri innréttingu og t.f. uppþvottavél. Baðherbergi er með
hvítri innréttingu, flísar eru á gólfi og á vegg að
hluta til, gluggi og tengi fyrir þvottavél. Sér inngangur er í íbúðina af svölum. Verð 15,5 millj.

Drafnarstígur - Rvík
Drafnarstígur 5. Brekkuholt, sem er einn af
sárafáum svokölluðu steinbæjum sem eftir
eru í Reykjavík en nokkuð var byggt af þeim
um og fyrir þar seinustu aldamót en þetta
hús er skráð byggt 1889. Mjög fallegt og
kósý hús með mikla og góða sál. Eignarlóð
262 fm, gróin og friðsæl. Húsið er laust til afhendingar við kaupsamning. Verð 14,9 m.

Engjasel- Rvík
Góð 5 herbergja 131,3fm íbúð á efstu
hæð ásamt stæði í lokaðri bílageymslu.
íbúðin er á tveimur hæðum og býður upp
á ýmsa möguleika. Stutt er í alla þjónustu og eru 2 grunnskólar og 3 leikskólar
í næsta nágrenni. Verð 22,5 millj.

Hjarðarhagi - Rvík
Vorum á fá í sölu mjög góða 3ja herbergja 88,7
fm íbúð í kjallara í góðu húsi með sérinngangi.
Eldhús með ágætri innréttingu og góðum tækjum..
Baðherbergi með flísum á gólfi, flísalögð sturtuaðstaða. Stofa með eikarparketi. Tvö herbergi með
parketi og góðu skápaplássi. Hús virðist í góðu
standi, nÿlegt dren. Góð íbúð á góðum stað í Vest
urbænum. Verð 18,7 millj.

Iðufell - Rvík
Mjög rúmgóð og björt 68,9 fm 2ja herb. íbúð á jarðhæð í nýlega klæddu húsi með yfirbyggðri sérverönd með rennihurðum út í sérafnotagarð. Gengið er
beint inn í íbúðina, engar tröppur eða stigi. Gott aðgengi fyrir fatlaða, næg bílastæði. Stutt í verslun og
þjónustu, apótek, sund, íþróttaaðstöðu, leikskóla,
grunnskóla og framhaldsskóla. Verð 11,7 m.

Jöldugróf - Rvík
Fellsmúli - Rvík
Gullfalleg, rúmgóð 5-6 herbergja endaíbúð á
fjórðu hæð í góðu fjölbýli á þessum frábæra
stað. Íbúðin er talin 4ra herbergja í FMR en er
í dag 5-6 herbergja og skiptist í eldhús, wc,
4 svefnherbergi, stóra stofu og ágætt skrifstofuherbergi. Stutt í alla þjónustu og verslun.
Útsýnið úr íbúðinni er óviðjafnanlegt.
Verð kr. 21.9 millj.

Mjög gott 221 fm einbýlishús, Elliðarárdalsmegin í
Fossvoginum, byggt úr timbri, íbúðin er á einni hæð
146,4 fm en að auki er 74,6 fm kjallari með sérinngangi. Gott útsýni yfir Esjuna og Akrafjallið. Steyptur
Kjallari óinnréttaður sem bÿður upp á mikla möguleika.
Hellulögn og viðarverönd er við húsið og gróin garður.
Studíó íbúð þar sem auðvelt er að útbúa sér inngang.
Verð 33 millj.
MJÖG VEL UM GENGIÐ HÚS SEM VERT ER AÐ
SKOÐA.

OPIÐ: MÁNUD. TIL FÖSTUD. KL. 9:00-18:00 - SMÁRINN LAUGARD. OG SUNNUD. KL. 12:00-15:30

Seljabraut - Rvík
Kleifakór - Kóp

Góð 3ja herbergja íbúð ásamt stæði í bílageymslu í
góðu fjölbýli sem búið er að klæða að utan. Eldhús
með parketi á gólfi, viðarinnrétting, flísar á milli efri
og neðri skápa, glæsilegt útsýni. Baðherbegi með
korkflísum á gólfi, baðkar og sturtuaðstaða. Borðstofa
og stofa með parketi á gólfi. Íbúðin er að hluta til
undir súð og er því stærri en tölur FMR segja til um.
Verð 16,5 m

Mjög fallegt og vel staðsett 242,7 fm parhús á tveimur
hæðum á frábærum útsÿnisstað í suðurhlíðum Vatnsendahæðar. Húsið skilast fullfrágengið með vandaðri steiningu að
utan. Lóðin verður grófjöfnuð. Að innan skilast húsið þannig
að allir steyptir útveggir og steyptir burðarveggir eru tilbúnir
til sandspörtlunar. Gólfin á neðri hæðinni verða vélslípuð
með öllum hita og flestum neysluvatnslögnum. Þakið að innan verður einangrað og plastað. Verð 31,5 m
.

Tungusel - Rvík
Góð 112,5 fm, 4ra herbergja íbúð í góðu fjölbýli með
miklu útsýni. Eldhús með dúk á gólfi, snyrtileg viðarinnrétting, t.f þvottavél. Baðherbergi með dúk á gólfi,
baðkar og sturtuaðstaða. Hjónaherbergi með dúk á
gólfi og skápum. Rúmgóð stofa með teppi á gólfi, útgangur á svalir. Sameign máluð og teppalögð s.l.
sumar. Verð 16,9 m

Meistaravellir - Vesturbær
4ra herbergja endaíbúð á efstu hæð í vesturbænum.
Komið er inná parketlagt hol með stórum skáp. STOFAN
er með eikarparketi, stór og björt með útgengi útá suðursvalir með góðu útsÿni. ELDHÚS er með fallegri eldri innréttingu, flísar á milli skápa. HERBERGI með beyki parketi og stórum skáp. Stórt HJÓNAHERBERGI sem sameinað var úr tveimur. Lyklar á skrifstofu.

Þórufell - Rvík
Falleg og sérlega vel um gengin 3ja herbergja íbúð á
fjórðu hæð í snyrtilegu fjölbÿli á góðum stað í Breiðholtinu. Stutt í alla þjónustu og gott útsÿni. Getur
losnað fljótlega. Skiptist í rúmgóða stofu með útgengi
á góðar vestur svalir, wc, eldhús fallegri eldri HTH
innréttingu og tvö ágæt svefnherbergi. Sameign er
mjög snyrtileg og var máluð og teppalögð s.l. sumar.
Verð 14,5 millj.

Melhagi - Rvík
Sjarmerandi og rúmgóð 3 herb. risíbúð á þriðju hæð (efstu)
í fjögurra íbúða húsi á þessum vinsæla stað. Íbúðin skiptist í forstofu, stóra stofu, eldhús, wc og 2 rúmgóð herbergi. Auðvelt að bæta einu herbergi við ef fólk vill. Gott
háaloft fylgir sem er yfir íbúðinni. Byggingaleyfi fyrir að
byggja aðrar svalir við íbúðina. Stutt í skóla, leikskóla og
háskóla. Góð eign á frábærum stað!! Verð 18,9 millj.

4ja herbergja

Miðtún - Rvík
Góða 3ja herbergja, 80fm íbúð í kjallara í þriggja
íbúða húsi. Eldhús með málaðri eldri innréttingu, dúkur á gólfi. Baðherbergi nÿlega tekið í gegn með flísum
á gólfi og upp á miðja veggi, baðkar og sturtuaðstaða.
Barnaherbergi með dúk á gólfi. Hjónaherbergi með
plastparketi á gólfi, skápar. Rúmgóð stofa með plastparketi á gólfi. Verð 15,9 m

Suðurhlíðar - Kóp
107 fm íbúð auk 12 fm geymslu þ.e. 112,7 fm
mikið endurnýjuð, rúmgóð, björt 4ra herb. íbúð
á fyrstu hæð í 3 hæða fjölbýli með einstaklega
skjólsælum suður garði. Nýuppgert bað með
flísum upp í loft og góðri innréttingu. Stutt í
grunnskóla, leikskóla, íþróttasvæði, almenningssamgöngur og stórmarkað. Verð 18,7 m.

Góð enda íbúð í suðurhlíðum Kópavogs á 1.
hæð með miklu útsýni til suð-vesturs í 3ja
hæða snyrtilegu fjölbýli með sérlega góðri og
snyrtilegri sameign. Stutt í barnaskóla, leikskóla, Smáralind, Smárann og aðra þjónustu.
Næg bílastæði.

3ja herbergja

Naustabryggja - Rvík
Glæsileg 3ja herbergja 104 fm íbúð á annari hæð í viðhaldslitlu lyftuhúsi. Rúmgóð borðstofa og stofa með parketi á gólfi. Eldhús með mahony innréttingu, stór ísskápur
fylgir með, parket á gólfi. Baðherbergi með flísum á gólfi
og veggjum. Glæsileg ljós fylgja með í kaupum. Parket á
gólfum er úr fallegri eik. Sameign snyrtileg. Sérmerkt
stæði í bílageymslu.

Þangbakki - Mjóddin
Njálsgata - Rvík
Góð 83 fm 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð. Eldhús
með korkflísum á gólfi, sprautulökkuð og viðarinnrétting,
gegnheill viður á borðum. Rúmgóð borðstofa og stofa
með parketi á gólfi. Baðherbergi með korkflísum á gólfi,
baðkar og gluggi. Svefnherbergi með gegnheilu parketi
á gólfi, viðarrimlagardínur. Sameign snyrtileg. Verð 18 m

3 herbergja útsýnis íbúð, hentar vel fyrir eldriborgara, á efstu hæð í lyftublokk við Þangbakka stutt gönguleið í þjónustumiðstöð,
læknamiðstöð og almenningssamgöngur.
Mjög aðgengilegt fyir hjólastóla að þjónustumiðstöðinni. Opin björt íbúð 81,8 fm staðsett í
suður hluta hússins. Verð 18,9 milljónir

Í vesturbænum 2ja herbergja 64,4 fm sjarmerandi falleg og björt íbúð á annarri hæð.
Staðsett nálægt háskólanum, Þjóðarbókhlöðunni og miðbænum. Skjólsælar suður svalir út
í fallegan garð. Verð 15,2 m.

Sumarhús

2ja herbergja

Reykás - Rvík
Sérlega falleg og mjög rúmgóð 3ja til 4ra herbergja
108,6 fm endaíbúð á annari hæð með sérþvottahúsi
með glugga innan íbúðarinnar í góðu litlu nÿmáluðu
og snyrtilegu fjölbÿlishúsi með flottu útsÿni. Bara
gengið upp hálfan stiga þó íbúðin sé á annari hæð.
Eignin skiptist í forstofu, stórt hol, tvö stór herbergi,
rúmgott baðherbergi með glugga, gott þvottahús, fallegt eldhús og stórar stofur. Verð 21,9 m.

Víðimelur - Vesturbær

Eyrar 12
Fossvegur - Selfoss
2ja herb. björt íb. m. ÚTSÝNI, frábært bæði f.
ELDRIBORGARA jafnt sem einstaklinga og
barnafólk í nýlegu LYFTUHÚSI á Selfossi.
Sér inngangur. Forstofa. Geymsla innan íbúðar með stórum glugga , nÿtt sem herb. í dag.
Verð 13,3 millj.

Fallegt sumarhús í Eilífsdal Kjósarhreppi c.a.
45 km frá Reykjavík. Bústaðurinn skiptist í forstofu, góða stofu með kamínu, eldhús með
ljósri innréttingu, 2 svefnherbergi, baðherbergi
með sturtu, tvö svefnloft ca. 25 fm. Stór verönd, vatn er tengt við bústaðinn en rafmagn er
komið að bústaðinum en er ótengt, sólarsella
er á þaki. Leiguland. Umhverfið og útsÿni er
mjög fallegt. Verð 6,2 millj.

Hafnarfirði
Fjarðargata 17
Sími 520 2600
Fax 520 2601
Netfang as@as.is
Heimasíða
www.as.is
Opið virka daga kl. 9–18

FLÚÐASEL - REYKJAVÍK

Góð 3ja herb.
íbúð á jarðhæð, nýtt sem 4ra herb. Flísar og
parket á gólfum. Verð 16,0 millj. 3587

Sjá einnig myndir í gluggum á Fjarðargötu

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

Eigendur fasteigna athugið: Lífleg sala - skoðum og verðmetum samdægurs
SMYRLAHRAUN - MIKIÐ ENDURNÝJUÐ

EINBÝLI

RAÐ- OG PARHÚS

Falleg 3ja herb. íbúð með bílskúr. Nýleg eldhúsinnrétting, stáltæki. Plast parket á gólfum. Falleg og vinaleg íbúð. Góð staðsetning. Verð 17,5 millj. 3588

FURUVELLIR - EINBÝLI

Einbýli á einni
hæð, 155,0 fm og bílskúr 44,3 fm, samtals
199,3 fm. Húsið afhendist fullbúið að utan
steinað og lóð grófjöfnuð. Rúmlega fokhelt
að innan, þ.e. búið að einangra, komnar raflagnir í útveggi, á bara eftir að sandspartla
og hiti kominn í gólf. Upptekin loft. Afhent
fljótlega. Verð 28,9 millj. 3624

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

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

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

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

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

”TVÆR
ÍBÚÐIR “ Fallegt MIKIÐ ENDURNÝJAÐ 241
fm EINBÝLI á tveimur hæðum, með aukaíbúð á neðri hæð, ásamt 49 fm BÍLSKÚR,
samtals 290 fm. á mjög góðum stað í
HRAUNINU í NORÐURBÆNUM. Verð 49,5
millj. 3610

BREIÐVANGUR - ÍBÚÐ Á FYRSTU HÆÐ
113.5 fm íbúð á fyrstu hæð í góðri blokk.
Parket á gólfum. Stutt í barnaskóla og verslun. Góð eign. Verð 18.0 millj. 3483

HJALLABRAUT - ENDURNÝJUÐFalleg
ÞRASTARHRAUN - TVEGGJA ÍBÚÐAHÚS
Falleg og vel með farið 244 fm einbýlishús
með aukaíbúð í kjallara. Aðalhæðin er 155
fm með 4 svefnherbergjum. Aukaíbúðin er
63 fm með sér inngangi. Stór verönd með
heitum potti. Falleg eign, stór stofa. Nýleg
gólfefni. Björt og falleg eign sem vert er að
skoða. Verð 46,5 millj. 3607

TALSVERT ENDURNÝJUÐ 163,1 fm 5 herbergja ENDAÍBÚÐ á 3. hæð í góðu fjölbýli. 5
svefnherbergi. Stórt eldhús með nýjum innréttingum. Parket og flísar. Tvennar suður
svalir. FALLEG EIGN Á GÓÐUM STAÐ. Verð
23,5 millj 3611

HRINGBRAUT - MIÐHÆÐ

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. Verð 21,9
millj. 2850

HVERFISGATA - MIÐBÆRINNGott

TALSVERT ENDURNÝJAÐ 101,6 fm EINBÝLI á
tveimur hæðum. Nýjir gluggar og gler í húsinu. Rafmagn og hiti endurnýjað og fl. Eldhús með nýrri innréttingu og gaseldavél.
Verð 19,9 millj. 2935

SELVOGSGATA - MIÐBÆR - LAUST
STRAX Fallegt einbýli á tveimur hæðum,
117,7 fm. Þjú -fjögur svefnherbergi. Sólstofa
með flísum, verönd. Klætt að utan. Falleg
og góð eign. Örstutt í miðbæinn. LAUST
STRAX. Verð 24,5 millj. 3580

HOLTSGATA - EINBÝLI 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

SUÐURHVAMMUR - PENTHOUSE ÍBÚÐ 189 FM MEÐ BÍLSKÚR Glæsileg fimm
herbergja PENTHOUSE íbúð á tveimur
hæðum 160,1 fm í góðu fjölbýli, ásamt 29,2
fm BÍLSKÚR. Stórar ÞAKSVALIR í suður.
Loft upptekin á efri hæð. FALLEGT OG
BJÖRT EIGN Á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ. Verð 26,9 millj. 3596

3JA HERB.

DAGGARVELLIR 4B - 3JA TIL 4RA HERB.
Í LYFTUHÚSI ÁSAMT STÆÐI Í BÍLGEYMSLU. Falleg og vel skipulögð íbúð
ENGJAVELLIR - NÝTT - 6 ÍBÚÐA
HÚSGLÆSILEGT 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 20064ra 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

LAUFRIMI - GÓÐ STAÐSETNINGFalleg
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 18,9 millj. 3323

LÆKJARFIT - SÉRINNGANGUR

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

ATVINNUHÚSNÆÐI
SKÚLASKEIÐ
TVÍBÝLI/FJÓRBÝLI Góð

HÆÐ

Í

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

4RA TIL 7 HERB.

VESTURVANGUR - GLÆSILEGT

2ja herb. íbúð. Ný innrétting í eldhúsi, plast
parket og flísar á góflum. Svalir úr stofu.
Verð 9,0 millj. 3395

HÓLABRAUT - FALLEG EIGN

STUÐLABERG - SÉRLEGA VANDAÐ PARHÚS Fallegt og vandað parhús á góðum
KLAPPARHOLT - FRÁBÆRT ÚTSÝNI

ARNARHRAUN - TALSVERT ENDURNÝJUÐ Falleg ENDURNÝJUÐ 47,7 fm

sem er í byggingu á annari hæð í fallegu
fjölbýli. Íbúðin er 89.4 fm og er 3ja herb.
með geymslu í íbúðnni sem er með glugga.
Þar af leiðandi gæti íbúðin nýtst sem 4ra
herbergja. Einnig er stæði í bílgeymslu,
lyfta. Laus júni/júli. Verð 18.2 millj. 3599

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

DALSHRAUN1553 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

MIÐHRAUN - NÝLEGT ENDABILNýlegt og
LAUFVANGUR - FALLEG EIGN 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
15.9 millj. 3310

SELJAVEGUR - REYKJAVÍK

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

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

JÓNSVÖR - VOGAR - VATNSLEYSUSTRÖND Gott fiskverkunarhús í Vogum í
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

LÓNSBRAUT - GOTT HÚS - GOTT BIL
ÞRASTARÁS - MEÐ STÆÐI FALLEG 75 fm
2ja herbergja íbúð á 1. hæð í nýlegu LYFTUHÚSI, ásamt STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU á
góðum stað í ÁSLANDINU í Hafnarfirði. Fallegar innréttingar. Parket og flísar. 3615

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

Nýkomið á sölu gott bil, 109,2 fm, gert er
ráð fyrir millilofti, gluggar á efri hæð til staðar. Góð innkeyrlsuhurð, góð lofthæð í húsinu, frá ca. 4.4 m í 6.5 m. Laust við kaupsaming. Góð eign. Verð 9,5 millj. 3520

LAUTASMÁRI - KÓPAVOGUR MEÐ BÍLSKÚRNýleg og falleg 83, fm 2ja herbergja
íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli, ásamt 25 fm
BÍLSKÚR, samtals 107,5. GETUR LOSNAÐ
FLJÓTLEGA. Verð 18,3 millj. 3626

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
9,0 millj. 3359
VEITINGASTAÐUR - VOGUM 60,8 fm veitingastaður í Vogum í Vatnsleysuströnd. Salur fyrir 24 manns, bar, pizzastaður. Flísar og
p.parket á gólfum. Verð 6,5 millj. 3440

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

LÆKJARHVAMMUR - STÓR SÉRHÆÐ

SUÐURVANGUR - GOTT ÚTSÝNI

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

VITASTÍGUR - MIÐBÆR - MIKIÐ ENDURNÝJUÐ Falleg MIKIÐ ENDURNÝJUÐ.

Falleg og vönduð 153 fm NEÐRI
SÉRHÆÐ Í raðhúsalengju á
frábærum stað í HVÖMMUM.
Vandaðar innréttingar, gólfefni o.fl.
Timburverönd með heitumpotti.
Verð 20,0 millj.

Miðhæð í þríbýli 72,1 fm. Tvö svefnherbergi.
Örstutt í miðbæinn. Verð 14,9 millj. 3623

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

VESTURVANGUR - GLÆSILEGT
”” TVÆR ÍBÚÐIR ““ Fallegt MIKIÐ
ENDURNÝJAÐ 241 fm EINBÝLI á
tveimur hæðum, með aukaíbúð á
neðri hæð, ásamt 49 fm BÍLSKÚR,
samtals 290 fm. á mjög góðum stað
í HRAUNINU í NORÐURBÆNUM.
Verð 49,5 millj. 3610

LANDIÐ

BAÐSVELLIR - GRINDAVÍK
TALSVERT

ÞRASTARHRAUN - TVEGGJA ÍBÚÐAHÚS

ENDURNÝJAÐ

142,9

fm

EINBÝLI Á EINNI HÆÐ, ásamt 33,3 fm BÍLSKÚR, samtals 176,2 fm. 4 svefnherbergi.
Allt nýtt á baði. Nýlegt neysluvatn, forhitari,

Falleg og vel með farið 244 fm
einbýlishús með aukaíbúð í kjallara.
Aðalhæðin er 155 fm með 4 svefnherbergjum. Aukaíbúðin er 63 fm með
sér inngangi. Stór verönd með heitum potti. Falleg eign, stór stofa.
Nýleg gólfefni. Björt og falleg eign
sem vert er að skoða. Verð 46,5 millj.
3607

KIRKJUVEGUR - MIÐBÆR
Gott 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

SUÐURHVAMMUR - PENTHOUSE ÍBÚÐ
189 FM MEÐ BÍLSKÚR Glæsileg fimm
herbergja PENTHOUSE íbúð á
tveimur hæðum 160,1 fm í góðu
fjölbýli, ásamt 29,2 fm BÍLSKÚR.
Stórar ÞAKSVALIR í suður. Loft upptekin á efri hæð. FALLEGT OG
BJÖRT EIGN Á FRÁBÆRUM
ÚTSÝNISSTAÐ. Verð 26,9 millj. 3596

GERÐAVELLIR - GRINDAVÍK - ATVINNUOG VERSLUNARHÚSNÆÐIGott talsvert

FALLEGT

allt á baði, skápar í herbergjum, þakkantur

AUSTURVEGUR - GRINDAVÍK - NEÐRI
SÉRHÆÐFalleg 91 fm neðri sérhæð í tvíbýli
ásamt bílskúr 49 fm. SÉRINNGANGUR.
MIIKIÐ ENDURNÝJUÐ EIGN. Verð 9,5 millj.

endurnýjað 150,0 fm atvinnuhúsnæði
(verslunarhúsnæði) á einni hæð á góðum
stað miðsvæðis í bænum. Húsið er nýlega
málað að utan. Flísalagður salur með kerfislofti. Frábær staðsetning miðsvæðis. Verð
14,0 millj. 3211

3356

og fl. Verð 19,9 millj. 3581

TÚNGATA - EINBÝLI MEÐ MIKLA MÖGULEIKA Gott einbýli á þremur hæðum 150,8

NORÐURVÖR - GRINDAVÍKFallegt MIKIÐ
ENDURNÝJAÐ 128,7 fm. EINBÝLI, ásamt
ca: 22,3 fm BÍLSKÚR. 5 svefnherbergi.

fm, ásamt bílskúr 35,1 fm, samtal 185,9 fm.

Endurnýjað er: veggklæðningar, einagrun,

Glæsilegt eldhús með nýrri innréttingu.

rafmagnslagnir og rafmagnstafla, innrétt-

Baðherbergi nýlega tekið í gegn. Verð 14,9

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

millj. 3474

millj. 2122

VOGAGERÐI - VOGAR - VATNSLEYSUSTRÖND Góð 73,8 fm. 3ja herb. íbúð á 1.
hæð í tveggja hæða litlu fjölbýli (5-býli) í
Vogum á Vatnsleysuströnd. Nýleg innrétt-

FORNAVÖR - GRINDAVÍKGLÆSILEGT 149
fm EINBÝLI Á EINNI HÆÐ ásamt 54 fm innbyggðum BÍLSKÚR, samtals 203 fm. Húsið
skilast fullbúið að utan, steinað og fokhelt
eða lengra komið að innan. Verð 17,0 millj.
3166

VÍKURBRAUT - GRINDAVÍKEinbýli

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

BORGARHRAUN - GRINDAVÍKTVEGGJA
ÍBÚÐA HÚS. Fallegt TALSVERT ENDURNÝJAÐ 307,4 fm EINBÝLI/TVÍBÝLI,
ásamt 24,4 fm BÍLSKÚR, samtals 331,8 fm.

ing á baði. Nýlegt parket á gólfum. Verð 9,5

Efri hæðin er 195 fm með 5 svefnherbergj-

millj. 3451

um. Neðri hæð er 112 fm með 2 svefnherbergjum. Verð Tilboð. 3315

HEIÐARBÓL - KEFLAVÍKVEL 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

HRINGBRAUT - MIÐHÆÐ
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. Verð 21,9 millj. 2850

VITASTÍGUR - MIÐBÆR - MIKIÐ ENDURNÝJUÐ

SUÐURGATA - SANDGERÐIGóð

3ja her-

Íbúðin er 81,0 fm, bílskúrinn 24,7 fm, sam-

tvíbýlishúsi. SÉRINNGANGUR. 3 svefnher-

tals 105,7 fm. Pl.parket og flísar á gólfum,

bergi. Saunaklefi. Góð staðsetning. Verð

sér þvottahús í íbúð. Verð 8,9 millj. 3452

8,4 millj 3245

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

HESTHÚS

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

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

RJÚPNABORGIR - BORGARBYGGÐFallegur 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

SVÍNAVATN - GRÍMSNESIUm er að ræða

SUMARHÚS - NÝSMÍÐISumarhús í smíðum erum með yfir 30 teikningar af bústöðum
fermetrar eru frá 33 fm til 95 fm með eða án
svefnlofts. Getum smíðað á landi kaupanda,
gerum undirstöður. Getum útvegað lóðir.
Verðin eru frá kr. 3.250.000 fokhelt til 9,9 millj.
fullbúið án innréttinga. 3401

SUMARHÚS

Í LYFTUHÚSI ÁSAMT STÆÐI Í BÍLGEYMSLU. Falleg og vel skipulögð
íbúð sem er í byggingu á annari hæð
í fallegu fjölbýli. Íbúðin er 89.4 fm og
er 3ja herb. með geymslu í íbúðnni
sem er með glugga. Þar af leiðandi
gæti íbúðin nýtst sem 4ra herbergja.
Einnig er stæði í bílgeymslu, lyfta.
Laus júni/júli. Verð 18.2 millj. 3599

131 fm

4ra herbergja NEÐRI SÉRHÆÐ í góðu

Falleg MIKIÐ ENDURNÝJUÐ. Miðhæð í þríbýli 72,1 fm. Tvö svefnherbergi. Örstutt í miðbæinn. Verð 14,9
millj. 3623

DAGGARVELLIR 4B - 3JA TIL 4RA HERB.

URÐARVEGUR - ÍSAFIRÐIFalleg

bergja íbúð á efri hæð í tvíbýli ásamt bílskúr.

SUMARHÚS - VATNSLEYSUSTRÖND84 fm
sumarhús á Vatnsleysuströnd. Viðarfjalir á
gólfum. 3000 fm eingnarlóð. Verð 7,0 millj.
3465

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

FURUVELLIR - EINBÝLI
LAUTASMÁRI - KÓPAVOGUR MEÐ BÍLSKÚR
Nýleg og falleg 83, fm 2ja herbergja
íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli, ásamt
25 fm BÍLSKÚR, samtals 107,5.
GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA. Verð
18,3 millj. 3626

ÞRASTARÁS - MEÐ STÆÐI
FALLEG 75 fm 2ja herbergja íbúð á
1. hæð í nýlegu LYFTUHÚSI, ásamt
STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU á góðum
stað í ÁSLANDINU í Hafnarfirði. Fallegar innréttingar. Parket og flísar.
3615

Einbýli á einni hæð, 155,0 fm
og bílskúr 44,3 fm, samtals 199,3 fm.
Húsið afhendist fullbúið að utan steinað og lóð grófjöfnuð. Rúmlega fokhelt
að innan, þ.e. búið að einangra, komnar raflagnir í útveggi, á bara eftir að
sandspartla og hiti kominn í gólf. Upptekin loft. Afhent fljótlega. Verð 28,9
millj. 3624
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Freyjugata

37,7fm 2ja herb. íbúð á
jarðhæð. Herbergi með góðum skápum.
Stofa nýtt parket, eldhús með nýrri
innréttingu, flísar á gólfi. Eldhús opið við
stofu. Baðherbergi með klefa, flísar á gólfi
og veggjum. Geymsla og þvottahús í
kjallara. V.- 8,9 (3341)

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen • 108 Reykjavík
Ingileifur Einarsson lögg.fasteignasali • Gunnar Hallgrímsson sölumaður sími 898 1486

SÍMI 568 2444 - FAX 568 2446
asbyrgi@asbyrgi.is • www.asbyrgi.is • www.hus.is

AKURHOLT MOSF.
- 2 ÍBÚÐIR

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, ásamt því að finna
eign sem þér hentar. Við erum með samtengdann 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 sambandi við sölumenn okkar. Við vinnum vel fyrir þig.

STÆRRI EIGNIR

ÁLFHÓLSVEGUR - KÓPAV.
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)

SÉRHÆÐIR

2 HERBERGJA

HLAÐHAMRAR
- RAÐHÚS
TIL SÖLU HJÁ ÁSBYRGI FASRTEIGNASÖLU 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)

SMIÐJUVEGUR
VERSLUN - LAGER

RÁNARGATA - SÉRHÆÐ

3ja
herb. 89 fm. sérhæð í viðrulegu steinsteyptu
þríbÿlishúsi. Íbúðin skiptist í forstofu, 2 samliggjandi stofur, svefnherbergi, eldhús og baðherbergi. Sérgeymsla í kjallara. Falleg stór lóð. Frábær staðsetning við miðbæinn. Einnig mögulegt
að kaupa ósamþ. kjallara hússins. Laus strax.

TIL SÖLU HJÁ ÁSBYRGI mjög vandað
389 fm. einbÿlishús 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 er m.a. sjónvarpshol, sauna
og nær ttilbúin 70 ffm. 3ja herb. íbúð. Stór falleg frágengin lóð með verönd. Verð 48,5 millj.
(tilv.35558)

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)

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

3 HERBERGJA

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)

HAFNARSTÆRTI
HÚSEIGN

-

HEIL

Til sölu öll fasteignin Hafnarstræti 18, sem er
kjallari, jarðhæð og rishæð. Húsið er nær allt
endurnÿjað fyrir um einu ári síðan. Góðir leigusamningar eru um nær allt húsið. Kjörið tækfæri
fyrir fjárfesta. Verð 95 millj.

SMIÐJUVEGUR SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

LEIFSGATA - STÚDÍÓÍBÚÐ
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)

Falleg mikið endurnÿjuð 25,5 fm. stúdíóíbúð í góðu
steinhúsi. Íbúðin er nÿlega mikið endurnÿjuð.
Verð 8,7 millj.

TIL SÖLU HJÁ ÁSBYRGI: Þjónustu-og
skrifstofuhúsnæði á annari hæð við
Smiðjuveg í Kópavogi. Húsnæðið er 570
fm þar var áður rekin ljósa og nuddstofa.
Húsnæðið er í dag að mestu einn salur.
LAUST STRAX.(tilv.35390)

GLÆSILEG NÝBYGGING AÐ SÓLEYJARIMA 9
Á LANDSÍMALÓÐINNI Í GUFUNESI VIÐ SPÖNGINA

Sóleyjarimi 9 er glæsilegt steinsteypt fjölbýlishús með lyftu fyrir 50 ára og eldri á frábærum útsýnisstað alveg við Spöngina
• Fallegt útsýni úr öllum íbúðunum
• Húsið klætt að utan
• Sérinngangur í allar íbúðir
• Svalagangur með glerlokun
• Sérgeymsla í kjallara
• Sérmerkt bílastæði í bílageymslu
• Inngangengt í bílageymslu

• Stutt í alla þjónustu í Spönginni
• Íbúðirnar seljast fullbúnar án gólfefna
• Lofthæð í íbúðum 2,6 m.
• Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar
• Allar innréttingar ná upp í loft
• Þvottaherbergi innan íbúðar
• Sturtuklefi í baðherbergi

• Mynddyrasími í öllum íbúðum
• Skólplögn úr hljóðeinangrandi efni
• Sameign öll fullbúin
• Lóð fullfrágenin með gróðri
• Afhending í september til nóvember 2005
• Einkasala hjá Ásbyrgi fasteignasölu

BYGGINGARAÐILLI HÚSAFL SF

Sjá nánar myndir og teikningar á heimasíður Ásbyrgis fasteignasölu, Netfang: www.asbyrgi.is , tölvupóstur: asbyrgi@asbyrgi.is

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

Blátún – Álftanesi
Glæsilegt 250 fm einbýlishús, tvær hæðir og kj.,
ásamt 33 fm bílskúr á góðum útsýnisstað á
Álftanesi. Eignin skiptist m.a. í gesta w.c., rúmgott hol/borðstofu, stofu með arni og útgangi á
flísalagðar svalir, eldhús með góðum borðkrók,
rúmgott baðstofuloft, nýtt í dag sem sjónvarps
og bókaherb. (mögul. að breyta í nokkur
herb.), hjónaherb. auk fataherbergis og baðherbergi. Auk þess 2ja herb. íbúð í kjallara. Falleg ræktuð lóð. Vel staðsett eign með gríðarlega miklu útsýni til sjávar og fjalla. Verð 43,5
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

Melbær
Vel skipulagt og vel viðhaldið 254 fm raðhús á
þremur hæðum með innbyggðum bílskúr.
Eignin skipist m.a. í stórar stofur, eldhús með
miklum eikarinnréttingum og góðri borðaðstöðu, sjónvarpshol m. aukinni lofthæð, 3- 4
herbergi og nýlega endurnýjað baðherbergi
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.

Sérbýli

Vesturtún-Álftanesi.

Glæsilegt
148 fm endaraðhús á tveimur hæðum með
innb. 30 fm bílskúr. Á neðri hæð eru forstofa, hol, gesta w.c., þvottaherb., stofu og
borðstofu þar sem gert er ráð arni, rúmgott
eldhús og 2 herbergi. Uppi eru rúmgott
herbergi, sjónvarpsherb.i og glæsilegt
flísalagt baðherb. Vel staðsett eign. Gróinn
garður, grænt svæði í framhaldi af lóðinni.
Verð 35,8 millj.

Hæðir

Miðtún. Góð 80 fm íbúð í kj. auk sér

Sigtún.

Glæsileg og nánast algjörlega
endurn.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.

geymslu í góðu steinhúsi. Fallegar upprunal. innrétt. í eldhúsi, endurnýjað flísal.
baðherb., stofa m. fallegum útbyggðum
gluggum og 2 góð herb. Verð 16,3 millj.

Stekkjarsel
Vandað og vel skipulagt 244 fm einbýlishús á
tveimur hæðum með 29 fm innbyggðum bílskúr. Eignin skiptist í forstofu, sjónvarpshol,
borðstofu, samliggj. stofur m. útg. á hellulagða
verönd með skjólveggjum, stórt eldhús með
vönd. eikarinnrétt. og nýjum tækjum, eitt rúmgott herb. og flísalagt baðherb., þvottaherb. og
geymslu auk sér 2ja herb. íbúðar á neðri hæð.
Marmaralagður steyptur stigi á milli hæða.
Ræktuð lóð. Verð 47,9 millj.

Meðalholt.

Falleg 81 fm íbúð á 1.
hæð. Íbúðin skiptist í hol, flísal. baðherb., 1
rúmgott herb., 2 saml. stofur og eldhús.
Auk þess fylgir í kjallara 16,7 fm herb. og
baðherb. Verð 15,9 millj.

3ja herb.

Þverholt- 3ja herb.
Glæsileg 75 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð í nýlegu fjölbýli í miðborginni auk stæðis í bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofu, 2 rúmgóð
herbergi, hol, opið eldhús með sprautulökkuðum innréttingum, vönduðum tækjum og
granítborðplötu, bjarta stofu og baðherbergi.
Parket og marmari á gólfum. Vestursvalir. Sér
geymsla í kj. Verð 17,9 millj.

Ljósheimar.
Barmahlíð. 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. þvottaaðst. Geymsluris og 2
geymslur í kj. Verð 22,9 millj.

Hrísmóar-Gbæ.

Glæsileg 101 fm
3ja herb. íbúð á 3. hæð ásamt 20 fm bílskúr
og 8,0 fm geymslu. Íb. skiptist í forstofu,
endurn. flísalagt baðherb., eldhús með
beykiinnrétt., flísal. þvottaherb. með góðum innrétt., rúmgóð stofa og borðstofa
með útgangi á svalir, hol og 2 herb., bæði
með skápum. Parket og flísar á gólfum.
Mikið útsýni. Húsið allt nýl. standsett og
málað að utan og sameign góð. Stutt í alla
þjón. Verð 23,9 millj.

Vel skipulögð 90 fm
endaíbúð á 2. hæð í endurn. álklæddu
lyftuhúsi. Eldhús m. vönd. sérsmíð. nýl.
eikarinnrétt. og góðri borðaðst., rúmgóð
stofa. og 2 herb. með góðu skápaplássi.
Skjólgóðar suðursvalir. Afh. fljótlega. Verð
18,9 millj.

Hringbraut. Mikið endurnýjuð 77 fm
íbúð á 3. hæð ásamt 6,1 fm herb. í risi með
aðgangi að w.c. og 8,9 fm geymslu í kj.
Glæsileg massív eikarinnrétt. í eldhúsi, 2
saml. bjartar stofur, 1 herb. með skápum
og nýlega endurbætt baðherb. Suðursvalir. Þrefalt gler í gluggum. Verð 18,9 millj.
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.

Hagamelur. Falleg 140 fm neðri sérhæð í þríbýlishúsi auk 23 fm sérstæðs bílskúrs. Hæðin skiptist í forstofu m. fataherb. innaf, hol, gesta w.c., þrjár glæsilegar samliggj. stofur með frönskum gluggum, rúmgott eldhús með nýlegum beykiinnrétt. og vönd. tækjum, 2 herb. og flísalagt baðherb. Parket og flísar á gólfum.
Tvær geymslur í kj. Verð 35,9 millj.

Stóragerði m. bílskúr.

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

4ra-6 herb.

Háteigsvegur. Falleg 87 fm íbúð á
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

2ja herb.

Reynimelur. Mjög falleg og björt 78
Eiríksgata. 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.
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.

fm íbúð á 3. hæð í þessum eftirsóttu fjölbýlum auk sér geymslu í kj..Nýleg sprautulökk. innrétt. í eldhúsi, rúmgóð stofa m.
útg. á suðvestursv., 2 góð herb. og flísal.
baðherb. Útsýni. Sameign til fyrirmyndar
og húsið allt nýstandsett. Verð 18,9 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 15,6 millj.

Njálsgata Mjög falleg og mikið
standsett 83 fm 4ra herb. íbúð á 1. hæð.
Íbúðin skiptist í hol, 2 góð herb., rúmgóð
stofa og borðstofa, eldhús m. nýlegri innrétt. og baðherb. Parket á gólfum. Sameign til fyrirmyndar. Gróin lóð. Verð 17,9
millj.

Ásgarður. Falleg og björt 57 fm íbúð í
kj., jarðhæð að hluta, á þessum eftirsótta
stað. Íbúðin skiptist í forstofu, hol,
geymslu, eldhús, herb. með nýl. skápum,
stofu og flísal. baðherb. Parket og flísar á
gólfum. Verð 12,9 millj.

Karlagata. Ný standsett 25 fm ósamþykkt studíóíbúð í kj. Íb. skiptist í forstofu,
stofu, baðherb. og eldhús. Laus við kaupsamning. Verð 5,8 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.
Flyðrugrandi.

Vitastígur-útsýni. Glæsileg 94
fm 2ja - 3ja herb. íbúð á efstu hæð í miðborginni. Íb. skiptist í stórt hol, stofu og
eldhús með eyju og góðri borðaðst., flísal.
baðherb. og rúmgott herb. með skápum.
Íb. fylgja um 30 fm vestursvalir með útsýni
að Esjunni og til sjávar. Verð 19,9 millj.

Efstihjalli-Kóp. Góð 57 fm íbúð á
1. hæð auk sér geymslu í kj. Íbúðin skiptist
í forst., bjarta stofu með útgangi á suðursvalir, eldhús, 1 herb. með skápum og baðherb. Parket á gólfum. Verð 12,5 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.

Stangarhylur. Húsnæðið er vel innréttað sem skrifstofu- og 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.

Neshagi sérinng.Mjög

falleg 75
fm 2ja ñ 3ja herb. íbúð m. sérinng. í vesturbænum. Flísal. baðherb., rúmgóð parketl.
stofa, eldhús með eldri viðarinnrétt. og
borðaðst. og rúmgott herb. Geymsla innan
íbúðar. Verð 15,5 millj.

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.

Skaftahlíð. 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
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.

Suðurlandsbraut. 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.

Vesturvör-Kóp Rúmgott 314 fm
iðnaðarhúsnæði við Vesturvör. Á hæðinni
eru stór salur auk móttöku/skrifstofu,
snyrtingar og geymslu og á millilofti er
skrifstofa auk kaffistofu og geymslu. Verð
24,7 millj.

Sumarbústaðir

Sumarbúst.við 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. Kjarri vaxið land. Frábært útsýni
yfir á Langjökul, Strút og Eiríksjökul. Stutt í
alla þjónustu. Arnarvatnsheiðin í næsta nágrenni. Teikn. á skrifst. Verð 9,9 millj.
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Þetta gerum við
fyrir seljendur
• Skoðum og verðmetum eign
• Tökum myndir og kynnum eign
• Útvegum öll gögn

Þetta gerum við
fyrir kaupendur
• Finnum réttu eignina
• Setjum þá á kaupendaskrá
• Sinnum upplýsingaskyldu
Lárus Ingi Magnússon
Sölumaður
Pálmi B. Almarsson
Löggiltur fasteignasali
Katrín Magnúsdóttir
Ritari
Sverrir B. Pálmasson
Sölumaður

• Aðstoðum við gerð og
framsetningu kauptilboða

• Útbúum söluyfirlit

• Gætum hagsmuna þeirra

• Finnum kaupanda / Virk söluskrá
• Leggjum metnað í skjalagerð
• Gætum hagsmuna sejenda
• Tökum sanngjarna þóknun
• Fastgjald fyrir auglýsingar og gögn

• Fylgjum eftir og sækjum

Sími

533 3344

lánapappíra
FUNAFOLD - SJÁVARLÓÐ

• Leggjum metnað í
skjalagerð
• Þinglýsum skjölum
• Tökum sanngjarna
umsýsluþóknun

FRÁBÆR STAÐSETNING
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.
ÓSKAÐ ER EFTIR TILBOÐI Í þESSA EIGN.

Safamýri – Hæð
Falleg og björt 3ja herbergja sérhæð á jarðhæð í þríbýlishúsi á
þessum eftirsótta stað. Íbúðin er forstofa, hol, baðherbergi, eldhús,
tvö svefnherbergi og stofa. Sér inngangur er í íbúð, komið er inní
forstofu sem er með flísum á gólfi og hengi. Holið er rúmgott og er
með parketi á gólfi. Eldhúsið er með flísum á gólfi og hvítri
innréttingu, borðkrókur. Stofan er með parketi. Hjónaherbergið er
með skápum og parketi á gólfi. Barnaherbergið er lítið og með
parketi á gólfi. Baðherbergið er með baðkari, flísar á gólfi og við
bakar, skápur undir vask og laus skápur. Verð 16,4 millj.

✔ Einbýlishús

✔ 2ja herbergja

Vantar eignir
á skrá!
Skráð eign er
seld eign!
Eignir óskast fyrir
viðskiptavini okkar
* Einbýli eða raðhús í Grafarvogi
eða Hraunbæ, 20-25 millj.

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.

Berjarimi – Stæði:

Álakvísl - Stæði:

Stórglæsilega innréttuð 2ja herbergja íbúð á 1.
hæð í fjöleignarhúsi ásamt stæði í bílgeymslu.
Húsið var tekið í gegn og málað að utan s.l.
sumar. Parket og flísar. Topp íbúð. Verð 14,9 millj.

Falleg og rúmgóð 115 m2 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.

AKRASEL

RÚMGOTT OG VEL STAÐSETT

EINBÝSLISHÚS MEÐ AUKA ÍBÚÐ. Mjög fallegt og
vel staðsett einbýlishús á tveimur hæðum og
bílskúr. 4-5 svefnherbergi. Húsið er í mjög góðu
ástandi og garðurinn er glæsilegur og stór pallur
er við húsið. AUKA ÍBÚÐIN er með sérinngang.
Mjög gott fjölskylduhús á frábærum stað.

✔ Atvinnuhúsnæði

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

Álfkonuhvarf - Lyfta
Rauðarárstígur – Laus:
Meðalholt
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.

Mjög snyrtileg, björt og nýlega máluð 2ja
herbergja íbúð á jarðhæð í litlu fjöleignarhúsi.
Íbúðin er: hol, eldhús, stofa, baðherbergi og
svefnherbergi og er til afhendingar við
kaupsamning. Eikarparket. Verð 10,4 millj.

Vorum að fá í sölu 128,5 m2 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.

Síðumúli:
Í mjög áberandi húsi, við Síðumúla, eru til leigu
tvær heilar hæði sem mætti skipta upp í 250 - 500
m2 hvorri hæð. Húsnæði er til afhendingar nú
þegar, tilbúið til innréttingar eða lengra komið.
Nánari upplýsingar gefur Pálmi.

✔ 3ja - 4ra herbergja

* 3ja - 5 herb. íbúðir á öllu
höfuðborgarsvæðinu

SKOÐIÐ NÝJA OG GLÆSILEGA
HEIMASÍÐU OKKAR
www.fasteignasala.is

Listhús í Laugardal
Öldugata:
Góð 71,4 m2, 3ja herbergja íbúð á 1 .hæð á
þessum vinsæla staði í Vesturbænum. Íbúðin er
gangur, baðherbergi, eldhús, tvö svefnherbergi
og stofa, auk þess fylgir geymsla undir stiga og
köld útigeymsla í skúr í bakgarði. Parket og
flísar.Verð 15,5 millj.

Engjasel – Stæði:
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.

Falleg, nýuppgerð og einstaklega björt 3ja-4ra
herbergja íbúð (110 fm) á tveimur hæðum með
sér inngangi. Á neðri hæðinni eru forstofa, hol,
baðherbergi, svefnherbergi og eldhús, Á efri
hæðinni er mjög rúmgóð stofa ásamt sólstofu
(yfirbyggðar svalir). Í Eldhúsi er verið að ljúka við
uppsetningu á nýrri glæsilegri innréttingu og
nýjum tækjum. Vönduð, glæsileg eign. ÓSKAÐ
ER EFTIR TILBOÐI Í þESSA EIGN.

Garðatorg: Mjög gott 137 m

2
verslunar og
skrifstofuhúsnæði við Garðatorgi í Garðabæ.
Húsnæðið er í leigu og er með 5 ára
leigusamning. Kjörið fyrir fjárfesta. Mjög vaxandi
verslunarmiðstöð. Nánari uppl. gefur Pálmi.
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Sími 575 8585 – Spönginni 37 – 112 Reykjavík

3ja herb.

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

Samtengd söluskrá
Sverrir Kristjánsson
Lögg. fasteignasali
Gsm 896 4489

Jón Pétursson
Sölumaður
Gsm 898 5822

Sumarbústaðir

Karl Dúi Karlsson
Sölumaður
Gsm 898 6860

Falleg og rúmgóð 90,7 fm, 3ja herb. íbúð
ásamt stæði í bílskÿli. 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.

Einstaklega falleg 74,3 fm, 2ja herb. Ìbúp
með sér inngangi á efri hæð í litlu fjölbýli í
Grafarvoginum, ásamt stæði í bílageymslu. Hátt til lofts. Stofa og svefnherb. parketlögð . Eldhús, baðherb. og þvottaherb.
flísalagt. Sér geymsla. V. 17,9 millj.

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.

BANKASTRÆTI - SÉRHÆÐ

LÓÐ VIÐ ÞÓRISSTAÐAVATN
Sumarbústaðalóð við Kjarrás í landi
Glammastaða við Glammastaða-/Þórisstaðavatn í Svínadal. Lóðin er 4000 fm og
stendur við vatnið. Hér er um að ræða eignarlóð. Veiðiréttindi fylgja aðild að veiðifélagi.
Rafmagn við lóðarmörk. V. 950 þúsund.

Falleg og mikið endurnÿjuð 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.

STYKKISHÓLMUR

Landsbyggðin

114,8 fm einbýlishús 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.

FRÓÐENGI - 3JA HERB.
Falleg 102,8 fm. 3ja herb. íbúð á 2.hæð á
góðum stað í Grafarvoginum. Baðherb.
með sturtu og baðkari. Suður svalir. Flísar
og parket á gólfum. Öll þjónusta í göngufæri, leikskóli, barnaskóli, heilsugæsla og
verslanirnar í Spönginni. V. 18.9 millj.

STYKKISHÓLMUR
137,9 fm einbýlishús 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.

www.hus.is

BERJARIMI - 2JA HERB.

STYKKISHÓLMUR

FLÉTTURIMI

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

HRAUNBORGIR

SKAGASTRÖND

Til sölu vandaður og vel einangraður 47,6
fm. bústaður í botnlanga í Hraunborgum. 2
svefnherb. og svefnloft. Nýlegur 50 fm pallur. Kalt vatn og olíukynding. Rafmagn við
lóðarmörkin. Leigulóð. V. 5,8 millj.

220,3 fm einbýlishús á tveimur hæðum á
Skagaströnd. 6. herb. 2 stofur, eldhús, baðherb. þvottahús og geymsla. V. 7,5 millj.

DUGGUVOGUR - LAUST STRAX
Til sölu eða leigu 325,4 fm. jarðhæð með
stórri innkeyrsluhurð. Góð lofthæð. Húsið
er áberandi og hefur því mikið auglÿsingagildi. Plássið getur hentað fyrir heildsölu,
verslun, verkstæði eða iðnað. LAUST TIL
AFHENDINGAR.
V. 26,7 millj.

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

EINBÝLISHÚS

TÚNGATA

ASPARFELL Góð 2ja herb. 56,5 fm. íbúð á
Jón Ellert Lárusson, löggiltur fasteignasali

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

ELDRI BORGARA

4RA HERBERGJA

5. hæð við Asparfell í Reykjavík. Íbúðin skiptist
m.a í hol með parketi og skáp, parketlögð stofa
með stórum suður-svölum, flísalagt baðherbergi með sturtuklefa og herbergi með skápum. Sam. þvottaherb. með tækjum á hæðinni
og sérgeymsla í kjallara. Áhv. 6,5 m. V. 10,4 m.

280 fm húseign, kjallari,
hæð og rishæð ásamt 23 fm bílskúr. Húsið er
innréttað sem gistiheimili en engin leyfi eru til
staðar. Húsnæðið selst sem íbúðarhúsnæði.
Húseignin skiptist m.a. þannig: Í kjallara eru
tvær glæsilegar stúdíóíbúðir og báðar með
sérinngangi og baðherbergin í báðum íbúðunum eru flísalögð með nuddhornbaðkari og innréttingu. Á 1. hæð er svefnherbergi með flísalögðu baðherbergi með sturtu inn af, og stúdíóíbúð með eldúsi með ljósri viðarinnréttingu
og inn af því er rúmgott flísalagt baðherbergi
með nuddhornbaðkari og innréttingu.
2. hæð/rishæð er stúdíóíbúð með útgangi út á bogadregnar suðursvalir, inn af því er
gluggalaust eldhús með ljósri viðarinnréttingu og inn af því er rúmgott flísalagt baðherbergi með nuddhornbaðkari og innréttingu. Einnig svefnherbergi með útgangi út á vestursvalir og inn af því er rúmgott flísalagt baðherbergi með nuddhornbaðkari og innréttingu. Stúdíóíbúðirnar og herbergin eru með nettenginu. Húsinu fylgir bílskúr sem er innréttaður sem vinnueldhús fyrir húsið. Verð 90,0 millj.

KLETTAGARÐAR-LAGERHÚSNÆÐI
HVASSALEITI - VR HÚSIÐ
Mjög góð 112 fm. endaíbúð á 5. 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. Gegnheilt parket á stofum og herbergi. V. 29,5 m.

RAÐ- OG PARHÚS

ósamþykkt kjallaraíbúð í fjöleignahúsi á
þessum vinsæla stað í Grundum Kópavogs.
SUÐURHVAMMUR - BÍLSKÚR
Íbúðin er stofa, svefnherb., eldhús og baðGóð 4ra herb. 104 fm. íbúð á 2.h.við Suður- herb. Parket og flísar á gólfum. Verð 8,3 millj.
hvamm 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 útsÿni
og útgangi út á 44 fm. svalir. Bílskúr með
vatni og rafmagni og geymslu inn af. Áhv.
12,1 m. V. 22,4 m.

LANDSBYGGÐIN

2JA HERBERGJA

Húsnæðið verður tilbúið í september að sögn
eiganda.
Nánari upplÿsingar gefur Gunnar

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI TIL LEIGU

VANTAR TIL KAUPS

Vorum að fá til leigu í stærri eða smærri ein- 200-300 fm skrifstofuhúsnæði á svæði 101ingum í glæsilegt fimm hæða 3503,6 m≤ 107 fyrir trausta aðila.
skrifstofuhúsnæði á mjög góðum stað við
Smáralind í Kópavogi. Húsið er með glæsilegu útsÿni, nægum bílastæðum, svölum,
góðri aðkomu, opnum og björtum stigaSTRANDGATA - ÓLAFSFIRÐI 103 fm. gangi. Húsið er einangrað að utan og klætt
einbýlishús á tveimur hæðum við Strandgöt- með stálklæðning og steinplötum.
una á Ólafsfirði. Mikið endurnýjað að innan Teikningar á skrifstofu og allar nánari uppl.
en þarf að mála að utan. Gólfefni eru flest ný gefur Örn Helgason á skrifstofu Fasteignaásamt eldhúsinnréttingu, rafmagni, vatns- miðlunar eða í síma 575-8509.
lögnum og gluggum. Eignin skiptist í 4 svefnherbergi, eldhús, lítið andyri, stofu, geymslu,
baðherbergi og forstofu. V. 4,9 m.

SAMTENGD SÖLUSKRÁ
SEX FASTEIGNASALA

TIL LEIGU

SMÁRATÚN - ÁLFTANESI
Nÿkomin í einkasölu gott 216 fm. raðhús á
tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr.
Eignin skiptist í rúmgóða flísalagða forstofu
með skápum, gestasnyrtingu, þvottaherbergi,
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.

Til leigu 2700 fm lagerhúsnæði í stálgrindarhúsi sem verið að er að reisa með 8-12 metra
lofthæð.

FURUGRUND - KÓP. 2ja herb. 56 fm

SKIPHOLT - SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

ATVINNUHÚSNÆÐI
BOÐAGRANDI - LYFTUHÚS

SKEIFAN - GRENSÁSVEGUR

£2ja herb. íbúð 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.

Erum með til sölu 282 fm verslunarhúsnæði á
áberandi stað í hverfi 108 Á húsnæðinu eru
miklir og góðir gluggar, bæði á norður-, austur- og vesturhlið hússins. Þessi staðsetning
hefur mikið auglýsingagildi. Í húsnæðinu hefur verið veitingarekstur.

EIN SKRÁNING – MINNI
KOSTNAÐUR
MARGFALDUR ÁRANGUR

700 fm skrifstofuhúsnæði til leigu á 3. hæð í
þessu eftirsótta húsi á besta stað í Skipholtinu.
Verið er að gera viðamiklar endurbætur á
húsinu að utan og er áætlað að þeim ljúki í
sumar.
Nánari upplÿsingar gefur Gunnar

Sími 575 8500
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Björn Þorri,
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Karl Georg,
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Þorlákur Ómar,
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sölumaður.
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sölumaður.

Sigurður,
sölumaður.

Fríður,
ritari.

Perla,
ritari.

Þórunn
ritari.
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Einbýli

Suðurgata
opið hús í dag milli 17.30 og 18.00
218 fm einbýlishús ásamt 17 fm bílskúr og óskráðum kjallara í miðbæ Reykjavíkur. Húsið sem er á
tveimur hæður auk kjallara skiptist í forstofu,
tvennar stofur, snyrtingu, þvottahús og eldhús á
miðhæðinni. Á efri hæð eru sex herbergi og baðherbergi. Í kjallar eru þrennar geymslur. Sigurður
866-9958 sýnir dag milli 17,30 og 18.00 V. 65 m.
5500+

Gnoðarvogur
74,4 fm íbúð á fjórðu hæð (efstu). Íbúin skiptist í
hol, flísalagt baðherbergi, 2 svefnherbergi, parketlagða stofu með útgangi svalir, flísalagt eldhús
og geymslu. Í sameign er þvottahús og hjólageymsla. V. 14,9 m. 5514+

Kaplaskjólsvegur
118,3 fm Mjög góð 6 herbergja íbúð á fjórðu hæð
og í risi í hjarta Vesturbæjarins. Íbúðin skiptist í
forstofu/hol, 4 svefnherbergi, stofu/borðstofu,
eldhús, baðherbergi, auka snyrtingu/þvottaherbergi, búr og geymslu. Gólfflötur í risi er 48,4 fm,
en risið er skráð sem aðeins 24 fm hjá fmr. Í kjallara er góð sérgeymsla með miklu hilluplássi. Rafmagn hefur allt verið endurnýjað. V. 21,5 m. 5495+

Gnoðarvogur
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. 27,9 m. 5386+

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+

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

2ja herb.
Fannafold
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. 39,8m. 5477

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

Akralind - Leiga

Par- og raðhús

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,
Ósamþykkt stúdíó íbúð á 4. hæð í gamla verkglæsilegar innihurðir o.fl. Frágengið bílaplan. Hússmiðjuhúsinu í Álafosskvosinni í Mosfellsbæ.
næðið er til leigu og er til afhendingar strax. 5014
Gengið er upp stigagang og úr stigagangi er komið inn á sameiginlegt rými með annari eign á hæðByggingarmöguleiki fyrir
inni. Úr því er komið inn í íbúðina. Komið er inn í
framkvæmdamenn
opið parketlagt rými. Rýmið er mjög vel skipulagt
og skiptist í stofu, eldhúskrók, svefnkrók og vinnu- ca 600 fm húsnæði í miðbæ Reykjavíkur með
aðstöðu. Einstak útsýni úr íbúðinni að Álafossi og möguleika á breytingu í 6 - 7 íbúðir. Nánari
Helgafelli. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, upplýsingar veitir Þorlákur V. 70 m. 5272
baðkar með sturtubotni, innrétting og tengi fyrir
þvottavél. Þetta er sérstök eign í húsi með mikla Jafnasel - Bar
sögu. 5508
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

Álafossvegur

Þorláksgeisli
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

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

Sóleyjarimi

Þorláksgeisli

Básbryggja
203 fm sérlega glæsilegt raðhús á þremur hæðum
sem stendur við sjóinn í bryggjuhverfinu með einstöku útsýni. Húsið skiptist í forstofu, þrjú herbergi, tvennar stofur, eldhús, þrjú baðherbergi,
geymslu og bílskúr. Gegnheilt plankaparket á
gólfum. V. 38,9 m. 5198

Unnarbraut - Seltjarnarn.
91,5 fm góð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í góðu 3býli. Íbúðin skiptist í flísalagða forstofu, hol, parketlagða stofu með útgangi á fallega timburverönd, þrjú parketlögð herbergi, baðherbergi, eldhús, þvottahús og búr/geymslu. Bílskúrsréttur. V.
20,9 m. 5487

Verslunar og/eða lagerhús
3.600 fm. heil húseign vel staðsett miðsvæðis.
Húsið hentar mjög vel bæði fyrir verslun og sem
Grettisgata
lagerhús. Lofthæð u.þ.b 10 m, fjöldi innkeyrsluhGóð og mikið endurnýjuð 36,6 fm 2ja herbergja urða og góður glerfrontur. Stór lóð með malbikuðíbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli við Grettisgötu. um bílastæðum. 5177
Íbúðin skiptist í rúmgóða parketlagða stofu með
útsýni til Esjunar, parketlagt eldhús, parketlagður Funahöfði
svefnkrók og baðherbergi. Nýlegar hurðir eru í
415,3 fm gott lagerhúsnæði í kjallara með inníbúðinni. Sérgeymsla í risi. V. 9,5 m. 5071
keyrsluhurð frá porti.Húsnæðið skiptist í þrjú rými.
Eitt stórt rými sem möguleiki væri að stúka af og
tvö smærri rými. Lofthæð er um 2,40 metrar. Búið er
að stúka af fyrir þremur snyrtingum. V. 29 m. 5225

Þverholt
Lynghagi

3ja herbergja

Mjög falleg 59,4 fm 2ja herbergja neðri sérhæð í
þríbýli á góðum stað í Vesturbænum. Íbúðin skiptist í flísalagt hol, flísalagt eldhús, parketlagt herbergi, flísalagt baðherbergi og parketlagða stofu.
Íbúð með fallegri sjávarsýn. Tvær geymslur fylgja íbúð. Einnig fylgir íbúð bílskúrsréttur. V. 15 m.
5070+

63,8 fm mjög góð íbúð á jarðhæð með sérinngangi Vesturvör
á góðum stað við Þverholt í Mosfellsbæ. Íbúðin 164 fm endabil á 1. hæð í góðu iðnaðarhúsi.
sem öll var endurnýjuð árið 2002 skiptist í flísalagt Möguleiki á hagstæðri fjármögnun. 4679
hol, eldhús opið hús, svefnherbergi, stofu, baðherbergi og geymslu. Halogen lýsing í loftum, mahony hurðar og kirsuberja innrétting í eldhúsi. V.
13,2 m. 5382

Hótel Staðarborg

Fífulind
Kársnesbraut
151 fm góð neðri sérhæð með sér íbúð í kjallara
og 26 fm bílskúr samtals 177 fm. Hæðin skiptist í
forstofu, flísalagt eldhús með nýrri innréttingu,
nýlega standsett baðherbergi, hol, parketlagða
stofu, tvö herbergi og tvö samliggjandi herbergi.
Íbúð í kjallara skiptist í forstofu, stofu, baðherbergi, eldhús og herbergi. Sameiginlegt þvottahús í kjallara og sér geymsla.+ V. 28,9 m. 5039+

Austurströnd - lyftuhús
65,8 fm 2ja herbergja íbúð á 4.hæð með glæsilegu
útsýni auk 23,8 fm stæðis í bílageymslu, alls 90 fm.
Íbúðin skiptist í hol, stofu með svölum til norðvesturs, eldhús með borðkrók, svefnherbergi,
flísalagt baðherbergi með baðkari og geymslu.
Parket er á allri íbúðinni. Þvottahús er sameiginlegt á hæðinni. V. 15,5 m. 5476+

Þorláksgeisli
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”. 5452+

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 innaf baðherbergi. Eldhús með fallegri sprautulakkaðri innréttingu, rúmgóður borðkrókur og úr eldhúsi er útgengt á flísalagðar suðursvalir. V. 19,7 m. 5483

Snorrabraut

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

59,1 fm björt og mikið endurnýjuð íbúð í kjallara
með sameiginlegum inngangi. Íbúðin skiptist í Fjárfesting
flísalagða forstofu, hol, herbergi, flísalagt baðherbergi, parketlagða stofu, parketlagt eldhús og Átta íbúða fjölbýlishús við Akursbraut á Akranesi.
Íbúðirnar er frá 56 - 80 fm að stærð og skilast tilgeymslu. V. 11,9 m. 5381
búnar án gólfefna. Nánari upplýsingar veitir Þorlákur V. 100 m. 5249

Naustabryggja

77,1 fm 2ja herbergja íbúð á annari hæð með Borgartún
stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofu,
stofu, herbergi, eldhús, baðherbergi, þvottahús Til leigu 1000 fm við Borgartún. Hæðin sem um
og geymslu. Rúmgóðar svalir. Íbúðin afhendist án ræðir skiptist í stóran glæsilegan veislusal með
eldhúsi og nokkra minni veislu- og fundarsali.
gólfefna í desember. V. 17,8 m. 4442
Einnig er um að ræða stór og góð skrifstofuherIngólfsstræti
bergi. Upplagt fyrir félagasamtök, veisluþjónustur
eða tengdan rekstur. Veislusalurinn og skrifstofu91,1 fm mjög góð 3ja herbergja íbúð á jarðAtvinnuhúsnæði
herbergin geta leigst sér. Nánari upplýsingar gefhæð/kjallara í glæsilegu húsi við Ingólfsstræti
ur Þorlákur Ómar. 5060
með sérinngangi. Íbúðin sem er mjög lítið niðurgrafin skiptist í forstofu, hol, stofu, eldhús, baðherbergi, geymslu og tvö svefnherbergi. Enginn
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

Hafnarstræti
Naustabryggja95,1

fm glæsileg 3ja
herbergja íbúð á annari hæð. Íbúðin skiptist í
flísalagða forstofu, tvö parketlögð herbergi,
geymslu, þvottahús, flísalagt eldhús og parketlagða stofu. V. 20,9 m. 5468

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

Suðurlandsbraut - 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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Sigurður Örn Sigurðarson löggiltur fasteignasali

Landið

Hæðir

4ra herb

Atvinnuhúsnæði

Fyrirtæki
SÖLUTURN / ÍSBÚÐ /
GRILL SKARI / NESTURNINN við

BREIÐVANGUR - HAFNARF.
Mikið endurnýuð 113,5fm 3-4 herb. íbúð á
3. hæð.Ný eldhúsinnrétting og tæki,
þvottahús/ geymsla innaf eldhúsi. Baðherbergið með fallegri innréttingu og tækjum,
flísar á gólfi, mosaik flísar í kringum baðkar.
nýlegt parket á gólfum. Húsið klætt með
steni. Mjög góð staðsetning, stutt í alla
þjónustu og skóla.V: 19,5 millj.

HRINGBRAUT - HAFNARF.
Selfoss-Hörðuvellir.

Einkar
glæsilegt 365 fm einbýli auk 42 fm bílskúrs
á besta stað á Selfossi. Fallegar innréttingar og gólfefni. Til greina kemur að skipta
á ódýrari eign á Selfossi. V: 37 millj.

Mjög snyrtileg rishæð með einstöku útsýni
yfir höfnina. Rúmgóð stofa, opið eldhús
með borðkrók. Baðherbergi með sturtuaðstöðu. Ágætlega rúmgott svefnherbergi.
Þvottahús/ geymsla á hæðinni. Góður gróinn garður.V: 10,8 millj.

HÚSNÆÐI TIL LEIGU. ÞINGHOLTSSTRÆTI Til leigu
frá 1.apríl nk. frábær 2ja herb. ca. 80 fm íbúð
á 1.hæð á besta stað í 101 - Þingholtum.

Eignir óskast

Sumarbústaðir
•

4ra til 7 herb.

3ja herb.

sundlaug Seltjarnarness. Einstakt tækifæri
til að koma sér upp góðum rekstri með
mikla framtíðarmöguleika. Aðalsöluvara er
skyndibiti og Ís sem gefur hvað bestu
álagninguna í svona rekstri. UM ER AÐ
RÆÐA BÆÐI HÚSNÆÐI OG REKSTUR Til
greina kemur að leigja út reksturinn
TILBOÐ ÓSKAST Uppl. gefur Ólafur á
skrifstofu Eignalistans.

•

ÁRBÆR - HRAUNBÆR

•

Mikið endurnýuð 3ja herbergja íbúð á
2.hæð í vel viðhöldnu fjölbýlishúsi. Baðherbergi algjörlega endurnýað, eldhús
mikið endurnýað, raflagnir í íbúðinni allar
endurnýaðar. Mjög barnvænt hverfi og
stutt í alla þjónustu.Verð. 15,8 millj.
Uppl gefur Ólafur í s: 5304607/ 86-1243

KRUMMAH.

SUMARHÚS -KIRKJUBÆJARKLAUSTUR.
Skemmtilega

“ÞAKHÆÐ”

Góð íbúð á tveimur hæðum 127 fm ásamt
25 fm bílskúr. GLÆSILEGT ÚTSÝNI TIL
ALLRA ÁTTA3. svefnherbergi, 2 stofur, 2
baðherbergi, geymsla/ þvottahús innan
íbúðar. Sérinngangur frá stigapalli. Tvennar
suðursvalirVerð 23,5 millj.

hannaður 60,8 fm sumarbústaður í landi
Efri Víkur við Klaustur.Byggður 2004 FULLINNRÉTTAÐUR MEÐ ÖLLUM HÚSGÖGNUM Stutt í veiði, einstakt útivistarsvæði. Verð 8,4 millj. Uppl. gefur Ólafur
í S:530-4600/ 864-1243

•
•

VANTAR ALLAR
GERÐIR EIGNA Á SKRÁ
MIKIL EFTIRSPURN EFTIR
ÖLLUM GERÐUM EIGNA
EINBÝLISHÚS, PARHÚS, RAÐHÚS, HÆÐIR, ÍBÚÐIR, IÐNAÐARHÚSNÆÐI, NÝBYGGINGAR
VIÐ KOMUM, SKOÐUM OG
VERÐMETUM SAMDÆGURS.
SKOÐUN EIGNAR ER EKKI
SKULDBINDING TIL SÖLU
EIGNAR

HB FASTEIGNIR

HÚS VERSLUNARINNAR, KRINGLAN 7,103 RVK, S. 5344400

Pétur Kristinsson

Hrafnhildur Bridde

Kristinn Kjartans

Kristján Axelsson

Sigríður Hvönn

Teitur Lárusson

Lögg. fasteignasali

Lögg. fasteignasali

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

2.HÆÐ – LAUS !!
ÁSBRAUT, KÓPAVOGI
* 90,8 fm
* Suður svalir
* Snyrtileg sameign

FALLEG ÍBÚÐ MEÐ MIKLU ÚTSÝNI

17,9 MILLJ.

* 2.herb. og 2.stofur
* Upprunalegar innréttingar

✆ 821-4400

* Heildarstærð 104,4 fm
* 3.svefnhergi
* Stutt í alla þjónustu

✆ 692-1010

Hrafnhildur Bridde

HÆÐ + BÍLSKÚR
SKJÓLBRAUT, KÓPAV.

HULDUBORGIR , 112 RVK

✆ 821-4400

✆ 892-2506

Hrafnhildur Bridde

2JA HERB.
* Hol,stofa ,gott svefnherbergi m/skáp
* Eldhús m/borðkrók.
* Rúmgóð stofa m/parketi.
* Baðherbergi m/sturtuklefa. * Hiti í innkeyrslu.

Kári Kort

* Heildarstærð 106,5 fm
* Náttúruflísar á gólfum
* Stutt í alla þjónustu

* 2.hæð
* Sér inngangur af svölum
* Baðherb.nýl. endurnýjaðKári

Kári Kort

* MikIð endurnýjuð
* 4 .herb
* Á besta stað

Sigríður Hvönn

HRAUNBÆR,110 RVK
* Heildarstærð 95,5 fm
* 2 hæð
* Stutt í alla þjónustu

✆ 692-1010

16,7 MILLJ.
* Fallegar innréttingar
* 3 .herb
* Barnvænt hverfi

Sigríður Hvönn

2JA HERB. ÁSAMT BÍLSKÝLI

RAUÐALÆKUR, LAUGANESI 10,9 MILLJ.

KRUMMAHÓLAR, BREIÐH.

*Stærð íb.45,7 fm *Sér inng.- sameiginl.garður
*Gott skipulag, plastparket á gólfum *Sér geymsla og sameiginl þvottahús *Lítið eldhús en möguleiki á stækkun
*Stutt í alla þjónustu og skóla

✆ 894-8090

Teitur Lárusson

23,9 MILLJ.

3JA HERB.
STARENGI, GRAVARVOGI

FOSSVEGUR 8 SELFOSSI
* 2ja.3ja og 4ra herb.íbúð
* Afhending í júní- júlí 2005
* Fullbúnar án gólfefna, nema baðh.
* Skilalýsing á skrifstofu
* Stutt í skóla og alla þjónustu

✆ 894-8090

✆ 892-2506

Teitur Lárusson

3.HERB.

Kári Kort

2JA HERB - 2.HÆÐ.

HJALLAVEGUR, REYKJANESB. 8,5 MILLJ.

ASPARFELL

* 81,3 fm íb.á efstu hæð.
* Inngangur af svölum
* Hol,gangur og stofa m/útg á svalir.
* Baðherb m/inng í þvottaherb.
* Hjónaherb m/fatask+barnaherb.

* Hol m/fataskáp,dúkur á gólfi.* Eldhús m/eldri innréttingu.
* Baðherbergi m/flísum.
* Þvottaherbergi á hæð.
*Sérgeymsla í kjallara.

✆ 892 2506

✆ 892-2506

Kári Kort

2JA HERB.

10,6 MILLJ.

Kári Kort

3JA HERB. ÍBÚÐ Í MIÐBÆNUM

NJARÐARGATA - MIÐBORGIN 12,9 MILLJ.

BERGSTAÐASTRÆTI

*Íbúð 49fm og bílskýli 23,8 fm
*SameigiL inng.og garður
*Gott skipulag,opið eldhús
*Sér geymsla *Útgengt úr íbúðinnni út á grasflöt
*Stutt í alla þjónustu og skóla

*Stærð íbúðar er 45,5 fm *Sameiginnlegur inngangur og
garður *Sólpallur í garði - gengið út úr eldhúsi *Stórt oipð
eldhús m/ nýl. innnréttinggum *Sér geymsla og sameiginlegt
þvottahús *Stutt í alla þjónustu og skóla

*Íbúð 37,8 fm *1.hæð, sameiginl.inng. *Gott skipulag, nýl.
pastparket á gólfum *Rósettur í loftum,trérimlagluggatjöld
*Sér geymsla - sameiginlegt þvottahús *Stutt í alla þjónustu
og skóla

✆ 894-8090

✆ 894-8090

✆ 894-8090

Teitur Lárusson

11,9 MILLJ.

NÝTT LYFTUHÚS
18,9 MILLJ.

*86 fm sérhæð - sérinngangur - sérgarður
*Fallegt eldhús opið inn í stofu
*Sér þvottahús inn í íbúð
*Rólegt hverfi
*Stutt í skóla
*Glæsileg og sjarmerandi íbúð

SJARMERANDI ÍBÚÐ Í GRÓNU HVERFI
20,2 MILLJ.

2JA HERB. SÉRHÆÐ/KJALLARI
6.5 MILLJ.

SKEMMTILEG ÍBÚÐ Á BESTA STAÐ
NJÁLSGATA , 101 RVK -

✆ 692-1010

Sigríður Hvönn

LAUFENGI, GRAFARVOGUR
* 106,4 fm
* 3.svefnherb. m/skápum
* Barnvænt hverfi

✆ 892 2506

* Parket á gólfum
* Fallegar innrétinngar
* Suður svalir

4RA HERB.
18,9 MILLJ.

* Stærð 95,6 fm+24,5fm bílskúr * Rúmgóð stofa
* Suður svalir og pallur
* Tvö herbergi
* Eldhús m/upprl.innréttingu

VESTURGATA, KEFLAVÍK

22,9 MILLJ.

FÉLAG
FASTEIGNASALA

Teitur Lárusson

Teitur Lárusson

18,9 MILLJ.
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Háteigsvegur - Rvík. - hæð og ris m/bílsk.

Stekkjarhvammur - Hf. - raðhús
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

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

Hjallabraut - Hf. - 5 herb.
Nýkomin í einkasölu glæsileg mikið endurnýjuð
163 fm endaíbúð á efstu hæð í góðu fjölbýli vel
staðsett í norðurbæ Hafnarfjarðar. Eignin skiptist í forstofu, hol, sjónvarpshol, stofu, borstofu,
eldhús, þvottahús, gang, 4 svefnherbergi, baðherbergi og geymslu. Nýtt glæsilegt eldhús,
tvennar svalir. Falleg íbúð. Verð. 23,5 millj. 53869

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

Brattakinn - Hf. - einbýli
Hraunhamar fasteignasala er með í einkasölu
mjög gott einbýli á tveimur hæðum samtals um
150 fermetrar vel staðsett í Öldutúnsskólahverfi
í Hafnarfirði. Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu,
borðstofu, eldhús, gestasnyrtingu. Á neðri hæð
eru 3 góð herbergi, baðherbergi, sér inngangur,
hol, þvottahús og geymsla. Glæsilegur garður
með palli og tilheyrandi. Verð 29,8 millj. 89951

Álftröð - Kóp. - sérhæð
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

Ingólfsstræti - Rvík - 6 herb.
Vorum að fá í sölu þessa glæsilegu nýuppgerðu
eign á þessum vinsæla stað í miðbæ Reykjavíkur. Eignin er á tveimur hæðum. Íbúðin er 143,2
fm. Skipting eignar: Efri hæð 58,2 fm skiptist í :
Forstofu, eldhús, stofu, herbergi og bað. Neðri
hæð 85,0 fm skiptist í : Sjónvarpsherbergi, 3
svefnherbergi og baðherbergi. Þetta er eign fyrir vandláta. Verð 34,9 millj. 104677

Daggarvellir 6A- Hf. -fjölbýli
DAGGARVELLIR 6A – 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.

Kleppsvegur - Rvík - 4-5 herb.
Nýkomin í einkasölu mjög góð 118,7 fermetra 45 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
16,9 millj. 108423

Hraunhamar fasteignasala er með í einkasölu
mjög fallega hæð , ris og bílskúr samtals um 264
fermetrar vel staðsett við Háteigsveg í Reykjavík. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á
smekklegan hátt, þar sem stuðst hefur verið við
upprunalegt útlit að utan og innra skipulag látið
halda sér. Eignin skiptist í inngang, forstofu, hol,
stofu, borðstofu, gang, fjögur herbergi, baðherbergi, eldhús. Í risi er eitt herbergi, fjölskyldurými, snyrting og þvottahús. Innréttingar eru allar hinar glæsilegustu og gólfefni eru parket og flísar. Geymslur í sameign ásamt bílskúr. Fallegur garður. Eign sem vert er að skoða. Verð 46 millj. Myndir og nánari upplýsingar af eigninni eru á mbl.is.

Þrastarás - Hf. - 4ra herb.
Nýkomin í einkasölu glæsileg 104 fm endaíbúð á
efri hæð í litlu fjölbýli. Sérinngangur. Parket og
flísar á gólfum, vandaðar innréttingar. Glæsilegur útsýnisstaður. Verð 21,9 millj. 108564

Borgarholtsbraut ñ Kóp.
m/bílskúr 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

Gauksás - Hf. - glæsilegt einbýli
Nýkomið í einkasölu glæsilegt tvílyft einbýli með
innbyggðum bílskúr samtals 310 fm. Húsið afhendist í núverandi ástandi fokhelt að utan og
að innan búið að einangra úthring og ganga frá
lögnum. Einnig er hægt að fá húsið lengra komið. Teikningar á skrifstofu. Verð 41 millj. 108931

Tröllateigur – Mosfellsbæ – nýtt raðhús
Hraunhamar er með í einkasölu þetta glæsilega
raðhús í byggingu við Tröllateig í Mosfellsbæ.
Íbúðin er 168,8 fm auk bílskúrs sem er 31,4 fm
samtals 200,2 fm. Skipting eignar: 4 svefnherbergi, fataherbergi, stofa, eldhús, 2 baðherbergi, gestasalerni hol, geymsla, svalir, sjónvarpsherbergi. Verið er að innrétta húsið og
skilast það fullbúið með gólfefnum. Allar innréttingar og tæki verða frá Fit og flísar frá Flísabúðinni. Húsið verður til afhendingar í júní/júli 2005. Verð 39,9 millj. 102837

Eyrarholt - Hf

Nýkomin í einkasölu
sérlega falleg 96 fm íbúð á annarri hæð í góðu
fjölb. Parket, fallegar innréttingar. Rúmgóð herbergi. Glæsilegt útsýni. Verð 17,9 millj. 101655

Ljósaberg - Hf. - parhús
Einstakt parhús á frábærum stað í Setbergslandinu. Húsið er 137,1 fm auk bílskúrs sem er
32 fm samtals 169,1 fm. Skipting eignar: Forstofa, 3 svefnherbergi, hol, stofa, borðstofa, eldhús með borðkrók, baðherbergi, þvottahús og
bílskúr. Þetta er góð eign á þessum frábæra
stað. Verð 34,9 millj. 5621

Bæjarholt - Hf. Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 118 fm. endaíbúð á annarri
hæð í góðu fjölbýli. Parket, flísar, vandaðar innréttingar. Þvottahús í íbúð. Góðar suðursvalir.
Mjög góð staðsetning. Verð 19,7 millj. 17266

Funalind - Kóp. - 3ja herb.
Sérlega glæsileg íbúð á þessum friðsæla stað í
Kópavogi. Íbúðin er 96,9 fm og er á annarri hæð
í lyftublokk. Skipting eignar: 2 rúmgóð svefnherbergi, stofa, eldhús með borðkrók, þvottahús
innaf eldhúsi. Gott baðherbergi, sjónvarpshol,
hol, svalir og geymsla. Íbúðin nýtist öll sérlega
vel og vandaðar innréttingar eru í íbúðinni.
Mjög gott aðgengi. Verð 21,5 millj. 27546

Hjallabrekka - Kóp. - neðri hæð
Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu mjög fallega 80,3 fermetra neðri hæð í tvíbýli með sér inngang vel staðsett við Hjallabrekku í Kópavogi. Íbúðin er í mjög góðu ástandi
og fallegur garður með palli og sér upphituðu
bílaplani. Eignin skiptist í: Forstofu, þvottahús,
stórt eldhús, hol, hjónaherbergi, baðherbergi,
stofu og inn af holi er gott vinnupláss og
geymsla. Gólfefni eru parket og flísar. Fallegur garður með skjólgóðum sólpalli. Falleg eign sem
vert er að skoða. Verð 16,7 millj. Myndir og nánari upplýsingar af eigninni á mbl.is.

Norðurbraut - Hf. - neðri hæð
Hraunhamar fasteignasala er með í einkasölu
skemmtilega neðri sérhæð í tvíbýli á þessum
frábæra stað í vesturbæ Hafnarfjarðar. Íbúðin
er 51,6 fm og geymsluskúr á baklóð 19,1 fm
samtals 70,7 fm. Gengið er inn bakatil við húsið.
Sérinngangur, forstofa, eldhús, baðherbergi,
stofa, borðstofa, svefnherbergi. Gólfefni eru
parket og flísar. Í kjallara er sameiginlegt
þvottahús sem ekki er inn í fm tölu. Með íbúðinni fylgir geymsluhús í garði með hita og rafmagni, nýtt í dag sem vinnuherbergi og geymsla. Íbúðin getur verið laus strax. Verð 10,9 millj.
Myndir af eigninni á mbl.is.

Burknavellir - Hf m/bílskýli 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 staðsetning í jaðri byggðar. Verð 18,9 millj.
102887

Gnoðarvogur - Rvík.

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 14,9
millj. 109423

Lækjasmári - Kóp. - 4-5 herb.
Glæsileg 4-5 herbergja íbúð á annarri hæð í
góðu fjölbýli. Góður inngangur, forstofa. Mjög
fallegt eldhús. Sjónvarpsskáli (tölvuhol). Björt
stofa og borðstofa útgengi út á suðursvalir.
Rúmgott svefnherbergi og góð barnaherbergi.
Gott þvottaherbergi m/hillum. Fallegt baðherbergi, baðkar m/sturtu. Massívt parket og flísar
á gólfum. Rúmgóð sérgeymsla í risi. Snyrtileg
sameign nýtekin í gegn. Hús nýmálað að utan
og viðgert m.a. þak ofl. Frábær staðsetning og mikil veðursæld. Verð 27,8 millj. 109710

Magnús Emilsson löggiltur fasteignasali

Hvammabraut - Hf.

Vorum að
fá í sölu þessa skemmtilegu íbúð í Hvammahverfinu í Hafnarfirði. Íbúðin er 101,1 fm og er á
fyrstu hæð. Skipting eignar: 2 svefnherbergi,
stofa, hol, eldhús með borðkrók, baðherbergi.
Geymsla, sameiginleg hjólageymsla og sameiginlegt þvottahús. Þetta er mjög góð eign
sem vert er að skoða. Verð 18,7 millj. 109501
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Hellubraut - Hf. - Einbýli

Kelduhvammur - Hf.

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 86 fm. risíbúð á
þessum frábæra útsýnisstað. Eign í góðu
standi, hús nýmálað að utan. Falleg eign. Verð
13,9 millj. 109686

Birkiholt - Álftanesi

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

lega 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

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

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

Nýkomið
nýlegt 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

Laxakvísl - Rvík. - raðhús

Bæjarhraun - Hf. til leigu
Arnarhraun - Hf.

Nýkomin
skemmtileg 48 fermetra íbúð á efri hæð í litlu
fjölbýli. Nýlegt eldhús, flísalagt bað. Góð staðsetning. Verð 9,0 millj. 55140

Hraunbrún - HF. Nýkomin í einkasölu glæsileg ný standsett 55 fm. neðri hæð í
eldra tvíbýli. Íbúðin er öll tekin í gegn. Glæsilegt
nýtt eldhús og baðherbergi m/gólfhita. Allar
lagnir endurnýjaðar. Toppeign. Verð 11,9 millj.
107054

Skólatún - Álftanesi

Nýkomin sérlega falleg 60 fm. íbúð á efri hæð í litlu fjölbýli. Fallegar innréttingar, parket á gólfum.
Þvottahús í íbúð. Útsýni. Falleg eign. Verð 13,5
millj. 108234

Aragerði - einbýli

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

Vallarbraut - Hf

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

Mávabraut - 4ra Reykjanesbæ Vorun að fá í sölu skemmtileg 4ra
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

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 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

Staðarberg 2-4 Hf. Glæsilegt
nýtt 210 fm. vandað 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.

glæsileg 75 fm. neðri hæð í tvíbýli. Sérinngangur,
nýlegar innréttingar og gólfefni. Róleg og góð
staðsetning. Verð 13,9 millj. 109729

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

Lyngás - Gbæ.

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

Í einkasölu hjá Hraunhamri fasteignasölu fallegt
raðhús á tveimur hæðum ásamt kjallara og bílskúr samtals um ca.300 fermetrar vel staðsett á
frábærum útsýnisstað í Ártúnsholtinu. Eignin
skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, hol, stofu,
borðstofu, sólstofu, eldhús. Á efri hæð er hol,
þrjú góð barnaherbergi, hjónaherbergi og baðherbergi. Í kjallara er alrými, geymsla og vinnurými. Húsið er í góðu ástandi og hefur verið haldið mjög vel við. Glæsilegur garður með sólpalli og fallegum gróðri. Útsýni. Góð eign. Verð 39,8 millj.
Upplýsingar á Hraunhamri.is og mbl.is og hjá sölumönnum.

Gauksás - Hf. - parhús
Sérlega smekklegt parhús á þessum góða stað
í Áslandshverfinu. Húsið er 160,3 fm auk bílskúrs sem er 30,8 fm samtals 191,1 fm. Skipting
eignarinnar: Neðri hæð: 2 svefnherbergi, baðherbergi, bílskúr, þvottahús og geymsla í sama
rými. Efri hæð: 2 svefnherbergi, stofa, eldhús,
baðherbergi og svalir. Mjög góð eign sem vert
er að skoða. Verð 35 millj. 109628

Klausturhvammur - Hf. - tvær íbúðir
Nýkomið í einkasölu á þessum frábæra stað
glæsilegt 306 fm endaraðhús. Húsið er í dag
innréttað sem tvær íbúðir. Það er 135 fm séríbúð
á jarðhæð, auðvelt að breyta ef vill. Sélega falleg eign glæsileg arinstofa, tvennar svalir, útsýni. Eign sem vert er að skoða. Verð 39,8 millj.
69596

Skútuvogur - Atvh til
leigu/sölu Nýkomið í einkasölu glæsilegt 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

Nýbýlavegur - Kóp.

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

Fornubúðir/við fiskmarkaðinn Nýkomið í einkasölu sérlega gott

Fagrakinn - Hf. Nýkomin í einkasölu

Spóaás - Hf.- einbýli

Suðurhraun - Gbæ

Þrastarás - Hf. Nýkomin í einkasölu
stórglæsileg 120 fm. endaíbúð á 1 hæð í litlu
fjölbýli. Sérinngangur, svalir, frábært útsýni. Eign
í algjörum sérflokki. 28057

Stapahraun - Hf. til
leigu/sölu Nýkomið í einkasölu sér-

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.

Móhella 4A - hf. bílskúrar 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.

Ennishvarf 5 - Kóp. Nýtt einbýli
Hraunhamar fasteignasala hefur tekið í
einkasölu glæsilegt pallbyggt einbýli 206,8
fermetrar ásamt 30,7 fermetra bílskúr samtals um 237,5 fermetrar vel staðsett á góðum
útsýnisstað við Ennishvarf á Vatnsenda við
Elliðavatn. Húsið afhendist fullbúið að utan
sléttpússað með áltré gluggum, steyptur
stigi milli hæða og grófjafnaðri lóð en fokhelt
að innan sumarið 2005. Frábært útsýni yfir Elliðavatn og allur fjallahringurinn blasir við.
Lýsing eignar samkvæmt teikningu: Anddyri, hol, þvottahús, tvö herbergi og baðherbergi ásamt bílskúr og
geymslu. Á millipalli er hol, tvö herbergi, baðherbergi. Útgangur út á verönd af millipall. Á efsta palli eru
stofur og eldhús með útgang niður á verönd. Gert er ráð fyrir að í húsinu verði gólfhiti. Möguleiki er að útbúa íbúð með sér inngang. Traustir verktakar. Verð 32 millj. Myndir af eigninni á mbl.is.

Hrísmóar - 2ja Garðabæ
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.

Hrísmóar - 3ja Garðabæ
Nýkomin í einkasölu mjög góð 3ja herbergja
íbúð með sér inngang 85,8 fermetrar á annarri
hæð í 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. Verð 17,5 millj. 109520

Sumarhús Svínadal (Hrísabrekka)
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
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Sími 590 9500
Borgartún 20, 105 Reykjavík

OPIÐ VIRKA DAGA 9.00-18.00,
FÖSTUDAGA 9.00-17.00 SÍMAVAKT UM HELGAR
Ella Lilja Sigursteinsdóttir lögg. fasteignasali
3JA HERB.

EINBÝLI

HRINGBRAUT-VESTURBÆRFjögurra 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

SUMARBÚSTAÐIR

Fasteignasalan Þingholt, í samstarfi við
Byggingafélagið Timburmenn, eru með til
sölu sumarhús sem fengið hafa nafnið
SPROTI. Húsin eru 32 fm. að flatarmáli

2JA HERB.

KRÍUNES 210 GARÐABÆT
veggja íbúða 421 fermetra gott einbýlishús á þessum vinsæla stað.
Verð:..........56.500.000

auk svefnlofts, þeim verður skilað fullbúnum að utan og með vönduðum gluggum
og hurðum. Húsin verða fulleinangruð og
með gólfefnum.
Verðið er 2.950.000 kr

4RA TIL 7 HERB.
ÁLAKVÍSL - 110 - REYKJAVIK
Góð 4ra herbergja 114,5 fm. íbúð ásamt
sér bílastæði í bílageymslu. Sérinngangur.Stofa með útgengi út á hellulagða verönd. Þrjú góð svefnherbergi.Verð:
Verð:...........21,9 millj.
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.

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

ÁLFKONUHVARF 29-31
4ra herbergja íbúðir í nýju fjölbýlishúsi í
Álfkonuhvarfi, Kópavogi.Um er að ræða
íbúðir á 1. og 2. hæð í 3ja hæða lyftuhúsi
ásamt bílageymslu. Íbúðunum er skilað
fullbúnum en án gólfefna utan baðherbergis sem er með flísum á gólfi og veggjum. Innréttingar eru úr eik. Í eldhúsi eru
tæki úr burstuðu stáli. Eikar fataskápar í
herbergjum. Lóð er fullfrágengin, bílastæði
malbikuð og gönguleiðir hellulagðar.
TEIKNINGAR Á SKRIFSTOFU ÞINGHOLTS
Verð:............24,9 millj.

Galtalind-Kópavogur
Vönduð 4 herbergja íbúð í fjölbýli. Gólfefni
parket og flísar, skápar í herbergjum. Sér
þvottahús innan íbúðar.
Verð:..........24,8 millj.

VÍÐIMELUR-107-REYKJAVIK
Ósamþykkt, mikið endurnýjuð tveggja
herbergja ris-íbúð 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.
XXX – XXX
Mjög skemtileg 2ja herbergja 53,7 fm á
jarphæð ásamt geymslu.Íbúðin er opin og
björt og skiptist í andyri,stofu,borðstofu,eldhús,svefnherbergi, baðherbergi
og geymslu.Fallegt útsýni yfir Rauðavatn.
Verð:.......12,8 millj.

Fasteignasalan Þingholt, í samstarfi við
Byggingafélagið Timburmenn, eru með til
sölu sumarhús sem fengið hafa nafnið
SPROTI. Húsin eru 27 fm. að flatarmáli
auk svefnlofts, þeim verður skilað fullbúnum að utan og með vönduðum gluggum
og hurðum. Húsin verða fulleinangruð og
með gólfefnum.
Verðið er 2.5000.000 kr

Til sölu hús Landsbankans
við Akratorg á Akranesi
auk byggingalóðar
Hús Landsbankan er í miðbænum á Akranesi og er
1454 fermetra að stærð, þrjár hæðir og kjallari.
Landsbankinn hf. leigir húsið. Húsinu er auðvelt að
breyta fyrir hvaða starfsemi sem er. Með húsinu fylgir
1050 fermetra lóð þar byggja má samkvæmt
samþykktu deiliskipulagi 9 íbúða fjölbýlishús.
Teikningar fylgja af fjölbýlishúsi en einnig teikningar
með frumhugmyndum að stækkun hússins. Húsið og
lóðin bjóða upp á mikla möguleika í bæjarfélagi þar
sem mikill uppsveifla er framundan.
Mögulegt er að kaupa báðar eignirnar
eða hlutafélagið sem er eigandi eignana.

Akratorg ehf.
Ingólfur Hafsteinsson í síma 431 5151
og Björn S. Lárusson í síma 894 2187

19

MÁN U DAGU R 11. apríl 2005

Eiður Arnarson

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

Viggó Jörgensson Sigursveinn Jónsson Geir Þorsteinsson Sonja Magnúsdóttir
lögg. fasteignasali

OPIÐ VIRKA DAGA 9.00 - 18.00

HÆÐIR

HELLISGATA - HAFNARFIRÐI
HRINGBRAUT - HAFNARFIRÐI

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
23,9 millj.

RAÐ- OG PARHÚS

STRANDGATA - 220 HAFNARFIRÐI Stórglæsileg 191 fm íbúðarhæð
á 3. hæð ( 2 hæðir upp ) í steinhúsi í hjarta
Hafnarfjarðar. Íbúðin er öll endurgerð að
innan sl. 2 ár s.s. veggir, rafmagn, ofnalagnir, gólfefni, stórglæsilegt baðherbergi,
o.fl. o.fl. Þrjú stór svefnherbergi. U.þ.b. 90
fm stofur og eldhús. Tilbúin til afhendingar
í maí 2005. Skoðið nánari lýsingu og myndir á fmh.is. VERÐ 37,5 millj.

Skemmtileg neðri sérhæð á þessum vinsæla stað. Forstofa með físum. Rúmgott
eldhús með glæsilegri innréttingu og vönduðum tækjum, rúmgóður borðkrókur.
Rúmgott svefnherbergi með góðum skápum. Rúmgott barnaherbergi. Rúmgóð
stofa/borðstofa með útgengi á svalir. Baðherbergi með baðkari. Aukaherbergi með
salerni er í kjallara, frábært fyrir unglinginn.
Verð 26,6 millj

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 skóla. Verð 14,3 millj

2JA HERB.

HJALLABRAUT - HAFNARFIRÐI
Komið inn í rúmgott hol. Rúmgóð stofa
með útgengi á svalir. Rúmgott svefnherbergi með góðum skápum. Eldhús með
eldri innréttingu. Baðherbergi með baðkari
flísalagt að hluta. skemmtileg eign í alla
staði. Stutt í þjónustu og skóla. Verið er að
ljúka við viðgerð á húsinu á kostnað seljanda. Verð 12,9 millj

3JA HERB.

BREKKUGATA - VOGAR

FRAMNESVEGUR - REYKJAVÍK

Glæsilegt 112 fm raðhús á þessum friðsæla stað. Forstofa með flísum. Rúmgóð
stofa/borðstofa. Rúmgott svefnh með
góðum skápum útgengi í garð. Tvö barnaherbergi annað með skáp. Baðherbergi
með baðkari/sturtuaðst. Snyrtileg ljós innrétting með góðu skápaplássi, fllisalagt í
hólf og gólf hiti í góli. Rúmgott eldhús með
nýlegri innréttingu vönduð tæki hiti í gólfi,
útgengi í garð.Þvottahús inn af eldhúsi.
Rúmgóður bílskúr með góðu geymslulofti.
Bílastæði hellulagt, snyrtilegur garður.Verð
19,4 millj

2ja herbergja 58,5 fm 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.

HRAUNKAMBUR
FJÖRÐUR

-

HAFNAR-

Glæsileg efri sérhæð með 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 26,4 millj

ÁLFASKEIÐ - 220 HAFNARFIRÐI
Vel skipulögð 3ja herbergja 80,1 fm herbergja íbúð á 2. hæð í tvíbýli miðsvæðis í
Hafnarfirði. Íbúðin þarfnast standsetningar
að hluta. Verð 13,9 millj.

HRAFNHÓLAR - M/ BÍLSKÚR
Mjög góð 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í litlu
fjölbýli ásamt 26 fm bílskúr. Goð stofa með
parketi og útgang út á svalir. Rúmgott herbergi. Baðherbergið er flísalagt og með
baðkari. Eldhúsið er með snyrtilegri eldri
innréttingu og borðkrók. Góð íbúð á hagstæðu verði. Verð 12,9 millj.

NÝJAR ÍBÚÐIR AÐ DAGGARVÖLLUM 6 – HAFNARFIRÐI

ATVINNUHÚSNÆÐI

Steinað fjölbýlishús á þremur hæðum með 28 íbúðum

A Ð E IN S 3 ÍB
Ú Ð IR E F T IR
SKÚTAHRAUN - 220 HAFNARF.
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.

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.
VERÐ:

TIL SÖLU
Íþróttavöruverslun á besta stað við Laugaveginn er til sölu.
Sérlega hentugt fyrir einstaklinga eða hjón.
Nánari upplýsingar á veitir Eiður á skrifstofu FMH s: 517-9500

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

BERJAVELLIR - HAFNARFIRÐI
Komið er í stigahús með vandaðri lyftu. Inngangur í allar íbúðir er af svölum sem skermaðar eru af fyrir verðri með öryggisgleri. Við íbúð er myndavélasími. Komið er inn í forstofu
með marmarasalla á gólfi. Komið inn í opið rými með marmarasalla á gólfi og nátturustein
sem gengur upp á veggi. Rúmgóð stofa og með glæsilegu útsýni til sjávar útgengi á góðar svalir. Rúmgott eldhús frá HTH hvít eik með stórri eyju með granít á borði. Vönduð
gaseldavél og blástursofn frá Ariston , einnig er í innréttingu vandaður LG amerískur ískápur sem fylgir íbúð, tæki eru öll stállituð.
Á gólfi eldhús og stofu eru marmarasalli og náttúrusteinn. Baðherbergi með vandaðri eikarinnréttingu frá HTH. Baðkar með nuddi og vandaður sturtuklefi, tæki eru frá Philip Starck.
Flísalagt í hólf og gólf. Svefnherbergi með góðu skápaplássi , gluggar á tvo vegu. Marmarasalla á gófli. Rúmgott sjónvarpsherbergi með bogadregnum vegg og skilrúmi úr hertu
gleri fram á gang íbúðar. Rúmgott þvottahús og lítil geymsla innan íbúðar. Í sameign er
geymsla sem er 4,2 fm ( inn í stærð íbúðar) og tvö stæði í bílgeymslu. Íbúðin er öll í miklum gæðaflokki og má nefna að öll lýsing er með þráðlausri fjarstýringu.
VERÐ 31,7 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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Laugavegur – 105 Rvík
Ágæt 2ja herb 61,2 fm íbúð með sérinngangi á
jarðhæð ofarlega við Laugarveg. Eldhúsið er nýtt,
á stofugólfum eru flísar, andyrið er mjög stórt og
gefur möguleika á að setja aukaherbergi. Búið er
að skipta um útidyrahurð og glugga sem eru með
þreföldu gleri. Góð íbúð fyrir þá sem vilja búa miðsvæðis í Reykjavík. Verð 12,7 milj.

Þórðarsveigur
– 113 Grafarholt
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.

Espigerði – 108 Rvík
Rúmgóð 5 herb. 118,2 fm íbúð á 5. hæð í góðu
lyftuhúsi. Frábært útsýni, tvennar svalir. Stutt í
alla þjónustu.

Hraunbær – 110 Rvík
Falleg íbúð með rúmgóðum parketlögðum herbergjum. Stofan er parketlögð einstaklega björt
og falleg með útgengi á suður svalir. Eldhúsið er
flísalagt með sprautulakkaðri innréttingu. Rúmgott flísalagt baðherbergi með baðkari og ljósum
innréttingum. Verð 16,5 milj.

Digranesvegur
– 200 kópavogur.
Parhús. Um er að ræða fallegt 226,2 fm parhús við Digranesveg í Kópavogi. Sérstæður 48 fm bílskúr. Á miðhæð er stofa, borðstofa, eldhús og
gestasnyrting. Uppi eru þrjú rúmgóð svefnherbergi og baðherbergi Niðri
eru tvö stór herbergi, þvottahús sem áður var eldhús og baðherbergi
með sturtu. Hægt er að hafa séríbúð í kjallara, þar er sér inngangur. Fallegur garður og vel við haldið hús. Verð 35,8 milj.

Tunguháls -110 Rvík
1692 fm heil húseign á fjórum hæðum. Á fyrstu
hæð er 448,4 fm og í dag nýtt undir myndbandaframleiðslu og skrifstofur. Önnur og þriðja hæð
eru sitthvor 477,4 fm, þriðja hæð er 288,9 fm,
allar nýttar undir skrifstofur. Verð 165,0 millj.

Þórðarsveigur
– 113 Grafarholt
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.

Skipholt – 105 Rvík
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.

Reyrengi – 112 Rvík
Réttarsel
– 109 Reykjavík
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.

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.

Engihjalli – 200 Kópav.

Sandra 899 4255

Heiðar 693 3356

Reynir 820 2145

Linda 820 0023

Höfum fengið til sölu íbúð á 3ju hæðí lyftuhúsi.
Eldhús með upprunalegri innréttingu, rúmgóð
parketlögð stofa með útgengi á suður svailr. Tvö
svefnherbergi og er annað þeirra með útgengi á
austur svalir. Flísalagt baðherbergi. Verð 15.9 millj.

VEGNA MIKILLAR SÖLU VANTAR OKKUR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
KOMUM OG VERÐMETUM EIGNINA
SAMDÆGURS ÁN KOSTNAÐAR OG
SKULDBINDINGAR FYRIR ÞIG !!
Vantar m.a.:
• Einbýli í Rimahverfi – Grafarholt
• 2-3ja herb. íbúð í Hraunbæ
• 3ja herb. íbúð í Smárahverfi – Kópavogi
• 3ja herb. íbúð í Hraunbæ
• 3ja herb. íbúð í lyftuhúsi í Hólunum
• 4ra herb. íbúð í borgar- eða Víkurhverfi –
Grafarholti
• 4ra herb. íbúð í lyftuhúsi með útsýni
• Sérbýli í nágrenni við Kópavogsskóla
• Einstaklingsíbúð á höfuðborgarsvæðinu
• 4ra herb. íbúð á Melunum
• Einbýli í Kópavogi
• Einbýli í Hólmakvísl

Aðeins tvær íbúðir eftir – www.nytt.is/nybyggingar/thordarsveigur
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Fasteignastofa

ÁSBJÖRN JÓNSSON HDL. OG LÖGGILTUR FASTEIGNA OG SKIPASALI
Fasteignastofa Suðurnesja • Hafnargötu 51-55 • Reykjanesbæ Sími 420-4050 • Fax 420-4049 • Gsm 864-3802 • www.fst.is

S u › u r n e s j a
ÁSABRAUT 15 - 245 SANDG.

FÍFUMÓI 3B - 260 REYKJANESB

FÍFUMÓI 1C - 260 REYKJANESB.

SUÐURGATA 38 - 245 SANDG.

Gott 116m2 3ja herb. endaraðhús með innb.
bílskúr. Góð baklóð með verönd og heitum
potti. Íbúðin er vel með farin, góðar innréttingar, plastparket og flísar á gólfum, innihurðar eru spónlagðar. Skápar í herbergjum. Innangengt er úr íbúð í bílskúr. Nýr þakkantur.
Húsið er staðsett við opið svæði á rólegum
stað. 12,7 millj.

Mjög góð 134m2 4ra herb. íbúð á efri hæð í
fjórbýli. Sér inngangur. Góð eldhúsinnrétting, parket og flísar á gólfum. Þvottahús inn
af eldhúsi. Skápar í herbergjum. Vinsælar
íbúðir, stutt í verslun. 13,4 millj.

79,8m2 3ja herbergja íbúð á 3. hæð
sem skiptist í hol stofu, eldhús,
þvottahús, 2 svefnherbergi og bað
ásamt geymslu í sameign. Flísar á
holi, stofu og eldhúsi, parket á herbergjum. Baðherbergi flísalagt.

Góð 100m2 4ra herb. n.h.. 3 herb., bað, stofa og
þvottah. Fín gólfefni og skápar. Eldhúsinnrétting
og hurðir málaðar. Nýlegt þak, þakkantur og
gluggar. Einnig skólp, vatns- og hitalagnir. Stór
lóð fylgir eigninni. Húsið er vel staðsett við skóla
og íþróttahús. 10,5 millj.

SILFURTÚN 8- 250 GARÐUR

HRINGBR. 136 - 230 R.NESB.

HRINGBR. 136 - 230 R.NESB.

BREKKUSTÍGUR 9 - 245 SANDG.

184m2 5 herb. efri hæð í Sandgerði með
glæsilegu útsýni. Stór geymsla í kjallara
ásamt salerni, inngangur úr forstofu. Nýlegt
þakjárn og húsið nýlega málað að utan. Eign
með mikla möguleika. 11 millj.

Glæsileg fullbúin 98m2 2ja herbergja íbúð á
1.hæð. Lóð frágengin og bílastæði malbikuð.
Barnvænt svæði. Vandaðar innréttingar og
parket á gólfum.
11 millj.

90m2 íbúð í Reykjanesbæ með bílskúr.
Íbúðin er 4ra herb., þar af er eitt rúmgott
herbergi í kjallara ásamt sameiginl. þvotttah. og hjólageymslu. Eign sem býður
upp á mikla möguleika. Íbúðin er vel staðsett í nálægð við skóla, verslun og
íþróttasvæði.11,8 millj.

90m2 íbúð í Reykjanesbæ með bílskúr. Íbúðin er 4ra herb., þar af er eitt rúmgott herbergi í kjallara ásamt sameiginl. þvotttah. og
hjólageymslu. Eign sem býður upp á mikla
möguleika. Íbúðin er vel staðsett í nálægð
við skóla, verslun og íþróttasvæði.
11,8 millj.

Guðmundur Björn Steinþórsson

Jón Guðmundsson

löggiltur fasteignasali

Sölustjóri

Vorum að fá í sölu glæsilega 3ja herbergja
íbúð á 2. hæð í góðu fjölbÿlishúsi. Gott flísalagt baðherbergi og fallegt eldhús. Tvö góð
herbergi og rúmgóð og björt stofa. Parket og
flísar á gólfum. Verð 18,5 millj.

… öllum tegundum eigna á skrá,
mikil eftirspurn eftir einbýlum,
rað- og parhúsum.

Starengi - Grafavogur

3ja og 4ra herb.

Baldursgata - Flott

ÓSKUM EFTIR …

Kleppsvegur Vorum að fá í sölu mjög góða
4ra herbergja íbúð á 3. hæð (efsta) í snyrtilegu fjölbýli. Þrjú rúmgóð svefnherbergi og björt stofa
með vestur-svölum út af. Fallegt nÿlega endurnÿjað eldhús og baðherbergi. Parket og flísar á
gólfum. Verð 17,4 millj.

Vorum að fá í einkasölu glæsilegt 181 fm einbÿlishús á einni hæð með
innbyggðum bílskúr. Fallegt eldhús með vönduðum innréttingum og
tækjum. Rúmgóð og björt stofa (stofur). Hjónaherbergi með sér baðherbergi inn af. Þrjú rúmgóð barnaherbergi. Rúmgott baðherbergi
með flísum á gólfi. Stórt þvottaherbergi og er þaðan innangengt í bílskúrinn. Eikarparket og flísar á gólfum. Ca. 100 fm verönd á baklóð
með heitum potti. Verð 43 millj.

Laufrimi - Sér inngangur

Fróðengi - Útsýni
Bollagata - Sér inngangur
Vorum að fá í sölu góða 3ja herbergja íbúð í
kjallara með sér inngang í fallegu þríbÿlishúsi.
Flísalagt baðherbergi með glugga og snyrtilegt eldhús með glugga. Tvö rúmgóð svefnherbergi og björt og góð stofa. Glæsileg lóð
er við húsið. Verð 14,4 millj.

Vorum að fá í sölu glæsilega 2ja herbergja íbúð 3.
hæð (efstu) í litlu fjölbýlishúsi með bílskúr. Frábært
útsÿni er úr íbúð yfir borgina. Flísalagt baðherbergi með þvottaraðstöðu og fallegt eldhús opið
inn í stofu. Stofa með stórum útsÿnis glugga og
suðvestur-svölum út af. Stutt í alla þjónustu.
Verð 16,7 millj.

Vorum að fá í sölu glæsilega 4ra herbergja enda íbúð á 2. hæð í litlu
tveggja hæða fjölbÿlishúsi. Vel innréttað eldhús með svölum út af og
opið inn í bjarta og góða stofu. Þrjú góð svefnherbergi með skápum
og baðherbergi með glugga. Þvottaherbergi í íbúð og geymsla við
hliðina á íbúð. Verð 19,2 millj.

22

11. apríl 2005 MÁN U DAGU R

Útlit nýju parhúsanna, samkvæmt tillögu Ingimundar Sveinssonar. Þau munu
tilheyra Hraunteigi.

Garðurinn var meiri safngarður en lystigarður enda var erfiðleikum bundið að ganga um hann. Þessi mynd úr bakgarðinum var
tekin árið 2000.

Byggt í grónum garði
Steinbær frá 1912 fær að
standa á lóðinni á horni
Hraunteigs og Hrísateigs og
fjölskrúðugur garðurinn verður friðaður eftir föngum þótt
þrjú ný parhús rísi.
Miklar breytingar eru fyrirhugaðar á horni Hrísateigs og Hraunteigs í Reykjavík. Verið er að rífa
gömul hús sem upphaflega voru
útihús en var breytt í íveruhús á
síðari árum og tilheyrðu Hrísateigi 6. Þó á gamall steinbær að fá
að standa. Hann var byggður 1912
af Magnúsi Egilssyni, steinsmiði
og hét upphaflega Kirkjuland.
Einn af þeim sem á bernskuminningar þaðan er Sigurður A. Magnússon rithöfundur er minnist þess
í bók sinni Undir kalstjörnu að
hafa átt heima í þessum litla
„álfabæ“.
Guðsteinn Eyjólfsson klæðskeri keypti bæinn árið 1925.
Berklar höfðu komið upp á heimili hans við Laugaveg og læknir
ráðlagði honum að fara með fjölskylduna út fyrir borgina á sumrin þar sem hreint loft og hollur
matur myndi flýta fyrir bata. Þá
voru Teigarnir teigar. Eitt fyrsta
verk Guðsteins var að byggja fjós
og hlöðu við Kirkjuland, auk þess
hafði hann þar hænur og ræktaði
matjurtir á landinu í kring. Kristinn, sonur hans, tók við húsinu og
hóf umfangsmikla ræktun í garðinum á sjötta áratugnum, ásamt
konu sinni Elísabetu Magnúsdóttur. Þau fluttu inn fjölmargar tegundir sem síðan hafa farið í framleiðslu hjá skógræktinni í Reykjavík, til dæmis mun Kasmírreynir
sem til er í gróðrarstöðvum í dag
vera þaðan kominn. Laukblóm og
prímúlur ræktaði Kristinn í þúsundum afbrigða bæði í garðinum
og í gróðurhúsi sem þar stóð. Á
síðustu árum hefur garðurinn
tekið á sig æ villtari mynd og
þykknið verið þétt.
Tillögur liggja fyrir um að Nýmót ehf. byggi þrjú þriggja hæða
parhús á þessari lóð og eru þær
tillögur nú í grenndarkynningu
hjá Borgarskipulagi. Garðurinn
verður friðaður að svo miklu leyti
sem hægt er og tré verða ekki
felld nema með samþykki garðyrkjustjóra borgarinnar.

Ingimundur Sveinsson arkitekt hefur gert tillögur að deiliskipulagi á lóðinni að
Hrísateigi 6. Þær eru nú til kynningar hjá Borgarskipulaginu.

Steinbærinn er 25 fermetrar að stærð og
hann fær að standa
áfram, annað hvort
sem geymsla undir
garðyrkjuáhöld allra
íbúanna eða sem hluti
af einni eign.

Þessi mynd var tekin af Kirkjulandi skömmu eftir að Guðsteinn Eyjólfsson og fjölskylda hans keyptu kotið 1925. Eitt af því fyrsta sem þau gerðu var að reisa fjós og
hlöðu og hefja ræktun á landinu. Myndin er úr bókinni Mannlíf við Sund eftir Þorgrím Gestsson og birtist hér með leyfi hans.

Heimildir: Mannlíf við Sund eftir
Þorgrím Gestsson; Dagur, ág. 2000
gun@frettabladid.is

Eldhúsið var ótrúlega huggulegt í gamla fjósinu. Svona leit það út árið 2000.

Hér stóð bær. Gömlu útihúsunum var breytt í íbúðarhúsnæði en nú víkja þau fyrir
nýjum bústöðum.
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Ásholt - 270 Mos

38.900.000
Mjög fallegt 7 herb. 269,1 fm einbÿli ásamt
aukaíbúð með sérinngangi og tvöföldum
innbyggðum bílskúr. Staðsett á rólegum
og fallegum stað.

Holtsbúð - 210 Gbæ

NÝR STARFSMAÐUR
Kristín Sigurey Sigurðardóttir
Draumahús bjóða Kristínu Sigureyju Sigurðardóttur
velkomna til starfa. Kristín kemur til Draumahúsa með
tveggja ára reynslu við ritarastörf á annarri fasteignasölu.
Áður hefur Kristín starfað meðal annars við þjónustustörf.

59.000.000
Fallegt 425,3 fm einbÿlishús með 58
fm innbyggðum bílskúr. Sér íbúð 3ja
herb. 115 fm íbúð með sérinngang í
kjallara. Húsið stendur á 1070 fm lóð
á besta stað í Garðabæ.

Kristín er menntuð frá Fiskvinnsluskólanum og starfaði
bæði sem verk- og sem gæðastjóri.

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

Barónsstígur - 101 Rvk

27.900.000
Nÿuppgerð 5-6 herb. íbúð sem er 2.
hæð og ris samtals 118 fm auk 22 fm
bílskúr.
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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

14.600.000
Góð 2ja herb. 67 fm íbúð á 2. hæð með
sérinngangi og ágætis útsýni. Frábær
staðsetning.

Njálsgata - 101 Rvk

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.

Sundlaugav. - 105 Rvk

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

3ja herbergja

Frostafold - 112 Rvk

Næfurás - 110 Rvk

Túngata - 101 Rvk

13.500.000

17.900.000

Góð 2ja herb. 70,7 fm íbúð á 2. hæð í
mjög snyrtilegu fjölbýli með lyftu. Þvottahús innan íbúðar.

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.

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

Reykás - 110 Rvk

Hraunbær - 110 Rvk

Bogahlíð - 105 Rvk

14.500.000

13.900.000

16.900.000

12.900.000

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

Góð 3ja herb. 65 fm íbúð á 3. hæð í
fjölbýli.

13.600.000

12.900.000

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

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.

Vel skiptulögð og björt 3ja herb. 81,6
endaíbúð á 2. hæð auk um 3,5 fm sér
geymslu í kjallara. Frábær staðsetn.

4ra - 5 herbergja

Vífilsgata - 105 Rvk

Ásbraut - 200 Kóp

Skúlagata - 105 Rvk

Guðrún Stefánsdóttir
gudrun@draumahus.is
sölumaður

Ásbraut - 200 Kóp

17.300.000
90,8 fm. 4ra herbergja íbúð á jarðhæð
ásamt óskráðri geymslu á góðum stað í
Kópavogi. Búið er skipta um lagnir að
mestu og skólp.

Grettisgata - 101 Rvk

Fornhagi - 107 Rvk

17.500.000
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

12.900.000
Mjög góð 2ja herb. 37,9 fm íbúð á 3. hæð
í fjölbýli.

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.

Hringbraut - 101 Rvk

Neðstaleiti - 103 Rvk

10.900.000

19.900.000

20.500.000

Virkilega góð 4ra herb. 89,6 fm endaíbúð
á 2. hæð í vel viðhöldnu fjölbýli á frábærum stað í Vesturbænum. Mjög gott
útsýni á þrjá vegu úr íbúðinni.

Einstaklega falleg 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

Hraunbær - 110 Rvk

14.900.000

18.900 000

3ja herbergja
Hagamelur - 107 Rvk

18.700.000
11.500.000
Björt og góð 50,9 fm 2ja herbergja íbúð á
fyrstu hæð með geymslu í kjallara og
þvottahúsi í sameign.

Björt og rúmgóð 54 fm. (auk ca.7
fm.geymslu) 2ja herbergja íbúð á 1. hæð
með sérgarði og 27 fm. stæði í bílageymslu, samtals 81 fm.á frábærum stað
í vönduðu fjölbýli.

3ja herbergja
Furugrund - 200 Kóp

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

Garðhús - 112 Rvk

18.700.000
Falleg 3ja herb. 79,6 fm endaíbúð á 2.
hæð í góðu fjölbýli. Baðherb. nýlega
standsett. Frábær staðsetning í Vesturbænum.

Kötlufell - 111 Rvk

19.300.000 LAUS!

13.900.000

Góð neðri sérhæð í tvíbýli. Íbúðin er 3ja
herb. 77 fm í á jarðhæð með sérinngangi
og sérverönd. Að auki er geymsla sem er
ca 8 fm.

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.

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.

Njálsgata - 101 Rvk

Hvammabraut - 220 Hfj

16.800.000
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.

Þverholt - 105 Rvk

24.900.000
13.700.000
2ja - 3ja herb. 54,7 fm íbúð á 1. hæð í litlu
þríbýli í miðbænum. Sérgeymsla og sam.
þvottahús í kjallara.

Góð 6 herb. 138,6 fm 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.

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
Stuðlasel - 109 Rvk

Ljósheimar - 104 Rvk

Bergur Þ. Steingrímsson
bergur@draumahus
fjármálastjóri

4ra - 5 herbergja
Austurberg - 111 Rvk

17.900.000

17.500.000

Falleg 5 herb. 112,8 fm neðri sérhæð í
tvíbýli auk 12 fm geymslurými. Góð eign
á friðsælum stað.

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 4ra
herb (2 svefnherb.) 99,1 fm íbúð á 6. hæð
í góðu lyftuhúsi. Allt nýtt í eldhúsi og
baði. Húsvörður. Frábært útsýni yfir
borgina.

93,4 fm. 4ra herbergja íbúð á 4. hæð með
suðursvölum og góðu útsýni. Nýleg eldhúsinnrétting og skápar. Íbúðinni fylgir
17,9 fm. bílskúr sem er í útleigu. Samtals
eru það 111,3 f

Fálkagata - 107 Rvk

Álfheimar - 104 Rvk

Unufell - 111 Rvk

22.500.000

20.900.000

21.900.000

4ra herb. á 2. hæð auk rislofts með
tveimur herb. alls u.þ.b. 130 fm með sérinngangi í þríbýli.

Mjög góð 4ra herb. 97,2 íbúð á 4. hæð
auk 2ja herb. rislofts sem er ca 30 - 40
fm. á besta stað í bænum.

Fellsmúli - 108 Rvk

21.000.000
Afar rúmgóð 4ra-5 herbergja 126,7 fm
íbúð á 1. hæð. Upprunalega er eignin
teiknuð sem 5 herbergja íbúð.

Hraunbær - 110 Rvk

Suðurgata - 220 Hfj

18.500.000
Falleg 100 fm 4ra herb. sérhæð á 2. hæð.
Góð staðsetning.

Flúðasel - 109 Rvk

17.900.000

14.300.000
97 fm. 4ra herbergja íbúð á 4. hæð með
suðvestursvölum. Húsið og sameign eru
í góðu ástandi.

4ra - 5 herbergja

17.400.000
5 herb. 108 fm íbúð á 2. hæð í góðu
fjölbýli. Mjög mikið og fallegt útsýni!

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

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

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.
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Rað- og parhús
Kambasel - 109 Rvk

Svöluás - 221 Hfj

Einbýli
Bollatangi - 270 Mos

Ísalind - 201 Kóp

Nýbyggingar
Jónsgeisli - 113 Rvk

Þorláksgeisli - 113 Rvk

39.900.000
31.900.000

39.900.000

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.

Mjög fallegt 5 herb. 194,4 fm parhús á
tveimur hæðum , þar af 30,9 fm innbyggður bílskúr. Allar innréttingar úr
kirsuberjavið.

Blikaás - 221 Hfj

Brekkubær - 110 Rvk

VERÐTILBOÐ
Fallegt 4ra herb. endaraðhús með innbyggðum bílskúr alls 142 fm á mjög rólegum og góðum stað í Mosfellsbæ

Aflagrandi - 107 Rvk

Stórglæsilegt og mjög sérstakt 232,7 fm
einbýli á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Séríbúð á neðri hæðinni.

5 herb. 230,4 fm raðhús á tveimur hæðum m. innb. bílskúr og frábæru útsýni.
Skilast fullfrág. að utan, fokhelt að innan
með grófjafn. lóð.

Mjög vel skipulagt 200 fm parhús á
tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Fjögur svefnherbergi. Frábær staðsetning innarlega í botnlanga og gott
útsýni. Eignin afhendist rúmlega tilbúin
til innréttinga.

Skógarhjalli - 200 Kóp

Asparhvarf 203- Kóp

Tröllateigur - 270 Mos

54.900.000

32.900.000

35.700.000
39.900.000
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 .

42.900.000
Gott endaraðhús á þremur hæðum auk
sérstæðs bílskúrs skráð alls 244,5fm.
Húsið er að sögn eig. 279 að meðtöldum
bílskúr sem er 22,9 fm þar sem eitthvað
er um óskráð rými.

39.400.000

57.000.000

Einstaklega fallegt 187,5 fm raðhús á 3
hæðum með 28,2 fm innbyggðum bílskúr
á besta stað í Vesturbænum!

Einstaklega fallegt 7 herb. 214 fm einbýli
á skjólgóðum og fallegum stað í Suðurhlíðum Kópavogs.

Stórglæsilegt 6 herb. 237 fm einbýlishús
á tveimur hæðum. Á frábærum stað við
Elliðavatn, með einstak útsýni yfir
Bláfjallasvæðið, staðsett innst í rólegum
botnlanga. Húsið skilast fullfrágengið að
utan, rúmlega fokh. að innan og lóð
verður fullkláruð.

24.500.000
Eitt endaraðhús og eitt miðjuraðhús 5
herb. 192 fm að innbyggðum bílskúr
meðtöldum. Afh. fullbúið að utan, fokhelt
að innan með gólfhita og grófjafn. lóð.

SUÐURNES – SUÐURNES– SUÐURNES
Hólmgarður - 230 Kef

Krossholt - Kef

Stafnesvegur - 245 Sandg.

Hátún - 230 Kef

Mávabraut - 230 Kef

SELT!

SELT!

23.500.000

Atvinnuhúsnæði sem er 45,5 fm á 1. hæð
í verslunarkjarna

Stórglæsilegt, mikið endurnýjað og vel
viðhaldið einbýli á einni hæð með bílskúr, alls 213 fm. Góður garður, skjólgóð
verönd og frábær staðsetning!

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

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

Lágseyla - 260 Njarðvík

Silfurtún - 250 Garður

Hátún - 230 Kef

Hlíðarvegur - 260 Njarðv.

19.500.000
Mjög gott og þó nokkuð endurnÿjað
5 herb. 131,5 fm raðhús á 2 hæðum
auk bílskúrs sem er sérstæður og
35,3 fm.

SELT!

25.300.000

5 herb. 162,9 fm einbýli auk 67,2 fm sérstæðs bílskúrs.

Nýtt endaraðhús sem er 4ra herb. 122,5
fm að innbyggðum bílskúr meðtöldum.
Skilast fullfrágengið fljótlega.

Hlýlegt eldra einbýli, sem er hæð og ris.
Húsið er alls 115 fm og er með 6-7 herb.
á besta stað í Reykjanesbæ

Virkilega fallegt 162,3 fm einbýli með 35,2
fm innbyggðum bílskúr og glæsilegum
verðlaunagarði með 45 fm sólpall.

Smáratún - 230 Kef

Smáratún - 230 Kef

Melbraut - 250 Garður

SELT!

Mávabraut - 230 Kef

9.100 000 NÝTT!
4ra herb íbúð á 2. og efstu hæð í litlu
fjölbýli. Vel staðsett og stutt í alla þjónustu.

Fífumói - 230 Kef

SELT!

SELT!

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

Einstaklega fallegt 116 fm. einbýli ásmt
51,2 fm. bílskúr og 40 fm. óskráðu rými í
kjallara. Eignin hefur að mestu leyti verið endurnýjuð á glæsilegan hátt.

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

SELT!

22.900.000
8 herbergja einbýli á 2 hæðum með
aukaíbúð í kjallara og bílskúr á vinsælum
stað í Keflavík.

16.000.000
Bjart og gott 139,2 fm. 4ra - 5 herbergja
einbýlishús á einni hæð ásamt 44 fm.
tvöföldum bílskúr. Stór ræktaður garður.
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SKRIFSTOFUR OKKAR Í REYKJAVÍK OG HAFNARFIRÐI
ERU OPNAR ALLA VIRKA DAGA FRÁ KL 9-17.
Runólfur Gunnlaugsson
lögg. fasteignasali.

Runólfur Gunnlaugsson
Viðsk.fræðingur
lögg. fast.- og skipasali

Ásmundur Skeggjason
sölustjóri

Guðmundur Karlsson
sölumaður.

www.hofdi.is

Hraunbær 2ja herb.

Bergþórugata 2ja herb.

Laus strax

Þórey Thorlacius
ritari og skjalagerð

Davíð Davíðsson
sölumaður

Kristín Pétursdóttir
skjalagerð

Jón Örn Kristinsson
sölumaður

Arnhildur R. Árnadóttir
ritari og skjalagerð

Sími 533 6050 • 565 8000
Álagrandi 2ja herb.

Efstasund 2ja herb

Laus strax

Hörkufín 2-ja herbergja íbúð með sér inngangi í
tvíbýli á þessum eftirsótta stað. Þetta er íbúð
með sál. Laus strax, lyklar á Höfða. Verð 12,5
millj.

Vorum að fá í einkasölu fallega og bjarta 70,7fm
íbúð á þessum vinsæla stað í vesturbænum.
Parketog flísar á gólfum. Góðar suður svalir. Laus
strax! Verð 15,9 millj. (4485)

Þingás 2.h. einbýli.

Stigahlíð 2ja herb.

Möðrufell 2-3ja herb.

Víkurás 3ja herb.

Erum með í sölu fallegt og vel byggt hús á þessum vinæla stað. parket og flísar á gólfum. Stór verönd m. heitum potti og skjólveggjum. stórar svalir út af
herbergjum. Hérna er á ferðinni sérlega fjölskylduvænt hús með möguleika á
allavega 6 svefnh. Verð 39,9 millj. (4506)

Tveggja herbergja 53,3 fm. endaíbúð á 4 hæð á
þessum vinsæla stað. Eldri innrétting. Linoleum
dúkar á gólfum. Útsýni. Laus strax, lyklar á skrifstofu. Verð 11,4 mill. (4494)

Vorum að fá í sölu sérlega fallega 2-3ja herbergja
íbúð á jarðhæð með sér garði á þessum eftirsótta stað. Verð 11,5 millj,.

Vorum að fá í sölu gullfallega og vel skipulagða
3- ja herbergja 85 fm íbúð á 2.hæð ásamt sér
stæði í bílageymslu. Verð 17,95 millj.

Rauðhamrar 4ra herb.

Hátún 3ja herb.

Hringbraut 3ja herb.

Básbryggja 3ja herb.

Í einkasölu björt og falleg 80,5fm. 3ja herb. íbúð
í góðu fjölbýli með lyftu. Sérgeymsla, þvottahús í
íbúð, góðar svalir og stutt í þjónustu. Góð staðsetning! Laus strax! Verð. 19,5millj

Glæsileg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja
75,5 fm. endaíbúð á 2 hæð á þessum vinsæla
stað. Íbúðin var endurnýjuð fyrir ári síðan. Ný
eldhúsinnrétting, gólfefni, rafmagn og hljóðeinangrandi gler. verð 15,9 mill. (4490)

Vorum að fá í sölu stórglæsilega þriggja herbergja “penthouse íbúð” á þessum vinsæla stað.
Parket og flísar eru á gólfum. Hér er hátt til lofts
og vítt til veggja. Verð 19,9 millj.

Hraunbær 3ja herb.

Möðrufell 3ja herb

Njálsgata 3ja herb.sérhæð

Vorum að fá í sölu sérlega fallega 60 fm 2-ja herbergja á 1.hæð á þessum eftirsótta og fjölskylduvæna stað. Verð 12,5 millj.

Laus strax

Vorum að fá í sölu glæsilega 112 fm fjögurra herbergja íbúð á 2.hæð á þessum
eftirsótta stað. Sér þvottahús er í íbúð. Rúmgóð herbergi. Frábært útsnýni. Hér
er öll þjónusta við hendina og gott að búa. Verð 21,9 millj. Laus strax!

Suðurgata sérhæð

Hlíðarhjalli 3ja herb.

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Vorum að fá í sölu gullfallega 77 fm efri hæð
í tvíbýli á þessum eftirsótta í miðbænum.
Hæðin er þriggja herbergja íbúðinni fylgir
stórt aukaherbergi í kjallara með góðum
leigumöguleika. Verð 15,9 millj.

Vorum að fá í einkasölu fallega 76,3fm íbúð á
jarðhæð með sér garði. Allir skápar og innr. upp
í loft. Hús ný tekið í gegn að utan og í góðu
standi. Laus strax! Verð 15,9 millj. (4483)

Furugrund 4ra herb.

Daggarvellir 4ra herb.

Snyrtileg 49,3 fm. 2ja herb. íbúð í kjallara við rólega götu í grónu hverfi. Sér inngangur. Opið
eldhús við stofu.Viðargólfborð. Sérgeymsla. verð
12,3 mill. (4489)

Laus strax

Glæsileg og mikið endurnýjuð 2ja herbergja
íbúð á 1 hæð, ásamt aukaherbergi í kjallara, sem
hefur verið leigt út. Húsið er mikið endurnýjað
og Steniklætt. Verð 14,5 mill. (4486)

Í einkasölu 79,2fm. 3ja herb. íbúð á 4.hæð, mikið og fallegt útsýni. Fallegar gönguleiðir í nágrenninu, gott skipulag eignar. Sérgeymsla og
sérmerkt bílastæði. Laus strax! Verð: 12,5millj

Vorum að fá í einkasölu lítið en huggulegt sérbýli
á þessum góða stað. Tvö svefnherb. Nýlegir
gluggar og yfirfarið þak. Verð 12,5 millj. (4477)

Laufengi 4ra herb.

Þúfubarð 4ra-5 herb.

Stóragerði Þríbýli

Laus strax

Í einkasölu glæsileg 93,8fm. 4ra herb. íbúð auk
bílastæðis í bílageymslu. Inngangur af svölum,
sérgeymsla og lyfta. Þrjú góð svefnherbergi, gott
skipulag og allt nýtt. Afh. fullbúin án gólfefna,
hvíttuð eik í innréttingum. Laus strax! V. 20,9millj.

Sérlega falleg og snyrtileg 98,9 fm íbúð á 2. hæð
með sérinngang af svölum.Skiptist m.a. í þrjú
góð svefnherbergi og rúmgóða stofu m/suður
svölum.Stæði í opnu bílskýli fylgir.
Verð 19,3 millj.

Vorum að fá í sölu gullfallega fimm herbergja
endaíbúð á 1.hæð á þessum eftirsótta stað. Sér
þvottahús. Verð 19,7 millj.

Í einkasölu falleg 102,1fm. 3ja herbergja íbúð í
skemmtilegu þríbýli, sérinngangur í eignina.
Eignin er töluvert endurnýjuð, aðeins niðurgrafin
en gluggar á þrjá vegu gera hana mjög bjarta. V.
19,9millj

Langeyrarvegur Tvíb. neðrih.

Víðiteigur Raðhús Mos.

Fjallalind parhús

Víðivangur 2.h. einbýli

Sogavegur 2. h. einbýli

Í einkasölu einkar vel staðsett 100,3fm neðri sérhæð. Stór og góð ræktuð lóð. Eign á besta stað
í Vesturbænum, fallegt útsýni yfir Höfnina og
innsiglinguna. Eignin er að stórum hluta upprunaleg en það gefur skemmtilega möguleika á
endurnýjun á eigin forsendum.V.17,9 millj

Glæsilegt 4ra herbergja raðhús á þessum vinsæla stað með skjólríkum, afgirtum garði. Nýinnréttað alrými í risi með Veloux veltigluggum.
Parket og flísar á öllum gólfum. Fallegt opið eldhús. Verð 20,9 mill. (4474)

Stórglæsilegt parhús á 2 hæðum með innb. bílskúr á þessum eftirsótta stað í Lindunum. Einstaklega vandaðar innréttingar og gólfefni. Sjón
er sögu ríkari. Verð 39 millj. (4503)

Vorum að fá í einkasölu gullfallegt 250 fm
tveggja íbúða hús á fallegri hraunlóð á þessum
eftirsótta stað. Verð 55 millj.

Vorum að fá í einkasölu mikið endurn. hús á
þessum vinsæla stað. Efri hæð byggð ‘96. Glæsilegur garður með verönd, læk grjóthleðslum
o.fl. 36fm bílskúr m.3 fasa rafm. Verð 31,9 millj.
(4505)

Mjög falleg og snyritleg 4ra herb. 85 fm íbúð á 3.
hæð í góðu lyftuhúsi, ásamt sérstæði í bílah úsi.
Góð staðsetning. Eign sem vert er að skoða
strax. Verð 19,9 millj. (4496)

SUÐURLANDSBRAUT 20 - SÍMI 533 6050 - FAX 533 6055 - BÆJARHRAUNI 22 - SÍMI 565 8000 - FAX 565 8013
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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
Síðumúla 33 - Sími 588 9490 - www.lyngvik.is - lyngvik@lyngvik.is
AUSTURBRÚN - 2JA HERBERGJA
Vorum að fá í sölu góða 47 fm 2ja herbergja íbúð á 9. hæð, mikið útsýni.
Verð. 11.4 m

Sigrún Gissurardóttir,
lögg. fasteignasali

Steinar S. Jónsson,
sími 898 5254

LAUFÁSVEGUR - MIÐBÆR
Vorum að fá í sölu mjög vel staðsetta 170 fm íbúð á
tveimur hæðum í fallegu tveggja íbúða húsi við Laufásveg. Efrihæðin skiptist í tvennar stofur, hjónaherbergi og stórt eldhús með útgengi út í bakgarð, á
neðrihæð eru þrjú svefnherbergi og bað. V. 37,5 m

DVERGABORGIR - SÉR INNGANGUR
Vorum að fá í sölu 62 fm 2ja herbergja íbúð á 3.hæð með sér inngangi af
svölum og góðu útsýni. Stórar suður
svalir. Íbúðin er til afhendingar 1. maí
n.k. V. 13,7 m.

LAUFENGI - SÉR INNGANGUR
Vorum að fá í sölu 106 fm 4ra herbergja íbúð á 2.hæð
með sér inngangi í góðu húsi við Laufengi.

HELLISGATA HAFNARFIRÐI.
Góð 2ja til 3ja herbegja íbúð á efri
hæð með sérinngang. Íbúðin er skráð
52,2 fm en er stærri en mælingar gefa
til kynna þar sem hún er töluvert undir súð. Á neðri hæðinni er herbergi og
salerni og á efri hæð er góð stofa
með svölum, eldhús og herbergi.
Íbúðin er laus við kaupsamning.

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 12,9 m

AUSTURBERG MEÐ BÍLSKÚR
Góð 4ra herbergja íbúð með yfirbyggðum svölum,
ásamt bílskúr. Gott svefnherbergi með skápum. Tvö
barnaherbergi. Björt stofa með suður svölum sem búið
er að byggða yfir að hluta. Gott eldhús með góðum
borðkrók. Baðherbergi flísalagt með tengi fyrir þvottavél. Íbúðin getur losnað fljótt. Allar nánari uppl. veitir
Daniel S. 588-9499

ÁLFKONUHVARF – NÝBYGGING
VIÐ ELLIÐAVATN.
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

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.

SÆBÓLSBRAUT MEÐ SÉRMERKTU BÍLASTÆÐI.
Vorum að fá í sölu góða tveggja herbergja íbúð í kjallara með góði suður
verönd og sérmerktu bílastæði. Gott
herbergi með skápum. Björt stofa.
Studíoeldhús með fallegri innréttingu.
Baherbergi með tengi fyrir þvottavél.
Góð sameing

AÐEINS EIN ÍBÚÐ EFTIR AFHENDING Í LOK APRÍK.
Um er að ræða 96 fm 3ja herbergja íbúð á
jarðhæð með sér inngangi og suður verönd. Íbúðin skilast fullbúin án gólfefna, og
henni fylgir stæði í bílgeymslu V. 19,5 m.

KLEIFARSEL – PARHÚS
MEÐ SÉRSTÆÐUM 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)

JÓNSGEISLI - EINBÝLISHÚS
Á TVEIMUR HÆÐUM
MEÐ INNBYGGÐUM BÍLSKÚR.

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

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 norð-vestur svalir með útsýni. Afhending 20. júní n.k. V. 49,5 m.

KÁRSNESBRAUT
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.

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

- MEÐ AUKAHERBERGI 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.

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.

Daníel Björnsson,
sími 897 2593

Þorsteinn Austri
sími 820 3466
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OKKUR VANTAR
ALLAR GERÐIR
EIGNA Á SKRÁ!

Þingholtsstræti 27 • Sími 533 1122 • Fax 533 1121
Þröstur Þórhallsson, löggiltur fasteignasali, s. 897 0634 Magnús Kristinsson, verkfr., s. 861 0511

KRISTNIBRAUT – PARHÚS
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 HERB.
MEÐ STÆÐI Í BÍLAG. 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.

Vorum að fá til sölu glæsilegt parhús á
frábærum útsýnisstað í Grafarholtinu.
Húsið er á tveimur hæðum, 5
svefnherbergi, bílskúr
innbyggður í húsi.
Vandaðar innréttingar,
stutt í skóla og
þjónustu.
Verð: 42 millj.

AUSTURBAER.IS

ÞÓRÐARSVEIGUR - NÝ GLÆSILEG 4RA HERB.
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.

SÍMI 517 9500
OPIÐ VIRKA DAGA 9.00 - 18.00

Strandgötu 41 - 220 Hafnafjörður - www.hf.is

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

STRANDGATA 32 – 220 HAFNARFIRÐI

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

VESTURVÖR - ATVINNUHÚSNÆÐI
Til sölu 420 fm atvinnuhúsnæði sem
skiptist í 360 fm sal og 60 fm skrifstofuhúsnæði. Þrjár 4ra metra háar innkeyrsludyr, lofthæð er u.þ.b. 6 m. Húsið er á góðum stað á Kársnesi í Kópavogi. Möguleiki að kaupa smærri einingar í húsinu. HÚSIÐ ER LAUST OG
AFHENDIST VIÐ KAUPSAMNING.

SKIPHOLT VERSLUNARHÚSNÆÐI
FYRIR VERSLUN, SKRIFSTOFUR EÐA ANNAN
REKSTUR Um er að 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

SUMARHÚS-KÓNGSVEGUR GRÍMSNESI
Velviðhaldin og góður 57,2 fm sumarbústaður með stórri verönd sem
stendur á 6,257 fm eingarlóð. Þrjú
herbergi. Stofa. Studíoeldhús. Baðherbergi með sturtu. Heitt og kalt
vatn. Rafmagn. Stutt á golfvöllinn og
í alla þjónustu. Kjörin eign fyrir náttúru unnendur og aðra sem vilja njóta þess að fara í golf eða bara vera til. (2473)

SUMARHÚS MARGAR GERÐIR OG STÆRÐIR
Til sölu sumarbústaðir á byggingastað á Grandanum. Bústaðirinir eru
frá 50 fm og uppúr. þeir afhendast
fullbúnir að utan og einangraðir, gólf
verður einangrað og það klætt rakaheldum gólfplötum. Bústaðrinir eru
fokheldir að innan. Þá er hægt að fá
bústaðina lengra komna allt eftir ósk
kaupanda. Verð er frá 2,7 m.

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17 – 19
Hér er um að ræða 191,5 fm íbúðarhæð á einni hæð í 3ja íbúða steinhúsi byggt 1923 sem er meira
og minna öll endurgerð á sl. tveimur árum og verður tilbúin til afhendingar í maí 2005. Húsið sem
er 4 hæðir stendur samsíða Listasafni Hafnarfjarðar, Hafnarborg, í hjarta miðbæjarins. Skipulag
íbúðarinnar er þannig: Anddyri og hol, tvö stór svefnherbergi með útsýni yfir gamla bæinn til norðurs, Stórt og stórglæsilegt baðherbergi með baðkari, sér sturtu, t.f. þvottavél,
allt nýlegt á baði. Rrúmgott fataherbergi. Hjóna svíta með stórum „frönskum“ gluggum 150x250,
sjávarsýn. Eldhúsið er með HTH innréttingu í eldhúsi ásamt AEG tækjum, o.fl. Opið inn í borðstofuna og stofuna (ca 90 fm ) með 4 metra lofthæð, 3 stórir „franskir“ gluggar 150x250, sjávarsýn,
útgangur út á svalir til suðurs. Minnsta lofthæð í íbúðinni er 2,85 m .
Íbúðin er að flestu leyti endurnýjuð að innan s.s. gluggar og gler í íbúðinn, veggir, lagnir að mestu
og rafmagn og rafmagnstafla. Gegnheilt eikarparket á öllum gólfum nema baðherbergi sem er
flísalagt að mestu með fallegum mósaik flísum, allt nýlegt á baði o.fl Íbúðinni fylgir sérbílastæði á
lóð. Einnig fylgir hlutfallslegur byggingarréttur á lóð. Skólahverfi er Lækjarskóli og Flensborg.
Gæludýr eru leyfð í húsinu. Flest öll þjónusta í göngufjarlægð. Á jarðhæð hússins er snyrtistofa,
rakarastofa og ljósmyndastofa. Sérinngangur er að íbúðunum
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Jón Magnússon
Hrl. lögg. fasteigna
og skipasali

Meistaravellir- Laus strax. 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. Verð 18,4 millj.

Einbýli

Einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum stað í rólegri götu. Á hluta neðri hæðar er búið að
útbúa mjög snyrtilega og rúmgóða 2ja herbergja íbúð með sérinngangi, íbúðin er öll
nýlega standsett. Á aðalhæð húsins er
skiptingin eftirfarandi : nýlegt glæsilegt
anddyri. Nýlegt opið eldhús með eldunnareyju og stórum innréttingum, Corian
borðplötur er á öllu borðum í eldhúsi.
Mjög björt og rúmgóð stofa og borðstofa
með útsýni yfir borgina, sólskáli með útgang út í garð. Herbergi með parketi. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Rúmgott
hjónaherbergi. Á neðri hæð er gott herbergi, þvottahús og baðherbergi, stórt
sjónvarpshol sem auðvelt væri að breyta
og bæta við einu herbergi og hafa sjónvarphol. Bílskúr með hurðaropnara. Mjög
stórir viðarpallar eru við húsið ásamt skjólgirðingum, fallegur garður í rækt. Stórt
bílaplan með hita í. Skipti koma til greina á
par/raðhúsi á einni hæð eða 4ra herbergja
íbúð með bílskýli. Verð 57 millj.

Hæðir
Nökkvavogur- eingöngu í
skiptum fyrir einbýli - par/
raðhús í 104 eða 105 Rvk.
Mjög falleg hæð ásamt bílskúr á þessum
frábæra stað. Stofa og borðstofa. Fjögur
herbergi. 32 fm bílskúr. Eign í fallegu húsi í
lokuðum botnlanga. Verð 25,5 millj.

4ra til 7 herb.
Rofabær- sérinngangur Mjög
góð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð með sérinngangi í litlu fjölbýli. Þrjú ágætis herbergi.
Stofa með parketi. Opið eldhús. Tvennar
svalir. Skóli hinum megin við götuna. Verslanir rétt við hornið. Frábær staðsetning.

3ja herb.
Engihjalli.

LAUS 1. maí. Vel skipulögð rétt tæplega 80 m2 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.

Valdimar R.
Tryggvason
Sölufulltrúi
gsm: 897 9929

Raðhúsið býður ekki eingöngu upp á þessa einstöku staðsetningu sem á fáa sína líka
heldur er það sérlega vandað að allri gerð. Eins og húsið hefur verið innréttað er það
með 4 svefnherbergjum en svefnherbergin gætu verið 5 talsins.

2. hæð með sérinngangi af svölum. Íbúð er
öll mjög snyrtileg. Tvö góð herbergi. Stofa
með parketi. Yfirbyggðar flísalagðar svalir
með álgluggum. Húsið er klætt að utan
nema í stigagangi. Góð eign þar sem stutt
er í alla þjónustu. Verð 16,6 millj.

Vorum að fá í
einkasölu góða 90 fm 3ja herberga íbúð á
1.hæð. Mjög nýlegt eldhús. Tvö góð herbergi. Þvottaherbergi á hæðinni. Húsið lítur
mjög vel út. Verð 16,2 millj.

Gyðufell- Laus

Nýbygging - Fannahvarf Kópavogi Aðeins ein íbúð
eftir. Mjög glæsileg ný 3ja herbergja

Naustabryggja. Nýtt á sölu. Mjög

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

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.

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.

Þórðarsveigur- 3ja herb. bílskýli. Flott 86,2 fm íbúð á jarðhæð

Sumarbústaðir

með sérinngangi og sérgarði. Íbúðin er
björt með birkiparketi og fallegum innréttingum. Þvottahús innan íbúðar. Verð 18,9
millj.

Í dag er húsið þannig innréttað að á jarðhæð er inngangur, sjónvarpsstofa, þvottahús
með sturtuklefa, salerni. Innangengt er í flísalagðan bílskúr með góðri lofthæð. Á 1.
hæð eru stofur og stórglæsilegt
eldhús með borðkrók og þaðan útgengt á 20 fm suðursvalir yfir bílskúrnum.
Á annarri hæð eru þrjú svefnherbergi og glæsilegt bað með nuddkari. Í risi er gert ráð fyrir vinnuherbergi eða svefnherbergi. Þessi
eign er í algjörum sérflokki.
Verð 48 millj
vaxið og skjólsamt. Húsið er að mestu leyti
tilbúið með stofu, svefnherbergi, eldhúsi,
holi og salerni niðri en uppi er stórt svefnloft með fullri lofthæð. Bjálkarnir bjóða upp
á skemmtilega áferð að innan. Réttur til að
tengjast við kaldavatnskerfi svæðisins fylgir með í kaupunum sem og vegur að lóðinni. Kjörið sumarbústaðaland í 40 mín
akstri frá Reykjavík.Verð aðeins 6.7 millj
fyrir bústaðinn og eignarlandið.

Sumarbústaður í Skorradal
Nýtt og afar vandað 70 ferm sumarhús í norðanverðum Skorradal í landi Dagverðarness
með miklu útsýni til vatnsins. Reiknað með
þremur svefnherbergjum, rúmgóðu baði og
stórri stofu með eldhúsi.Verð 9.9 millj

Góðar sumarbústaðalóðir í
Grímsnesi. Eignalóðir. Höfum

Þrastarás - Hafnarfirði.

Mjög
glæsileg 85,6 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi og sólpalli með skjólveggjum. Fallegar og vandaðar innréttingar. Opið eldhús
með vönduðum tækjum. Ljóst parket á
gólfum. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf,
extra breitt baðkar og hlaðinn sturtuklefi.
Þvottaherbergi innan íbúðar. Mjög vel
skipulögð og smekkleg eign þar sem ekkert hefur verið til sparað. Verð. 18,5 millj.

Guðbjörg
Einarsdóttir,
Ritari

Draumaraðhús á bryggjukantinum í Bryggjuhverfi.
Óhindrað útsýni yfir höfnina og Viðeyjarsund.

2ja herb.

Engihjalli- Nýtt

Valdimar
Jóhannesson
Sölufulltrúi
gsm: 897 2514

EIGN VIKUNNAR

Suðurhólar Góð 3ja herbergja íbúð á

Akrasel - auka íbúð.

Bergur Þorkelsson,
Sölufulltrúi
gsm: 860 9906

Nýr bjálka sumarbústaður
einangraður og klæddur
með panil að utan á frábærum stað í Grímsnesi.
Bústaðurinn er á spennandi eignarlóð í
Kerhrauni sem er í landi Syðri Hóla í Grímsnesi, vestan Seyðishóla, norðan þjóðvegarins rétt austun við Kerið. Landið er kjarri-

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 lóða-

mörk. Tilbúið til afhendingar strax. Teikningar á skrifstofu. Hér þarf ekki að
greiða leigu!

Hraunborgir
Vandaðurrúmgóður- töluverð gróðursetning. Bústaðurinn er að mestu
leyti tilbúinn með vandaðri eldhúsinnréttingu, vönduðu parketi á hæðinni og allur
klæddur að innan. Tvö svefnherbergi en að
auki 25 fm rúmgott svefnloft. Hér getur því
stórfjölskyldan gist. Verð 7.9 millj

Sumarhús í Landbroti
Fyrirtaks 56 fm bústaður, byggður l985 í
landi Hæðargarðs skammt frá Kirkjubæjarklaustri. Töluvert hefur verið ræktað á lóðinni sem er hálfur hektari.Verð 7.9 millj

Sumarhús til flutnings.

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.

SUMARBÚSTAÐA EIGENDUR TAKIÐ EFTIR !!!
NÚ ER RÉTTI TÍMINN TIL AÐ SELJA. GÓÐ SALA Í SUMARHÚSUM.
Vantar allar gerðir af sumarhúsum á skrá vegna fjölda fyrirspurna. Góð markaðsetning og
sanngjörn sölulaun. Ferkari upplýsingar eru hjá sölumönnum Xhúsa. Verð 1,0 - 20,0 millj.

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

Er löggiltur fasteignasali
a› selja eignina ﬂína?

Hjá Heimili fasteignasölu starfa
fjórir löggiltir fasteignasalar sem
hafa áralanga reynslu af fasteignavi›skiptum. ﬁa› er ﬂví löggiltur
fasteignasali sem heldur utan um
allt ferli›, allt frá ﬂví eignin er
sko›u› og ﬂar til afsal er undirrita›.
Metna›ur okkar á Heimili er a›
vi›hafa vöndu› og fagleg vinnubrög› sem tryggja ﬂér besta ver›i›

Finbogi Hilmarsson
lögg. Fasteignasali

Skipholti 29A
105 Reykjavík

Einar Gu›mundsson
lögg. Fasteignasali

fax 530 6505
www.heimili.is

Bogi Pétursson
lögg. Fasteignasali

opi› mánudaga
til föstudaga 9-17

Anney Bæringsdóttir
lögg. Fasteignasali

Hafdís Björnsdóttir
Ritari

sími 530 6500

og ábyrga ﬂjónustu í samræmi vi›
ﬂau lög og reglur sem gilda um
fasteignavi›skipti.
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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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kr.

auk vsk. samtals 124.375 kr.

Við bjóðum upp á hagstæðustu söluþóknunina og veitum að auki topp þjónustu.
Ánægðir viðskiptavinir eru til vitnis um það
Birna og Örnólfur seldu eign sína
í Kópavoginum
hjá Neteign
„Þessi lága söluþóknun kveikti strax í okkur og þjónustan sem við fengum var til mikillar fyrirmyndar. Við mælum hiklaust með neteign.is”

Álmholt – 34,9 millj.

NÝTT

Magnús seldi í miðbænum

Ólöf sagði …

„Neteign.is er hiklaust fasteignasala sem mæla má
með. Ég fékk mjög góða þjónustu og vinnubrögðin
voru fagleg og ábyrg, mér leið eins og ég væri í öruggum höndum, sem ég og var. Þar að auki greiddi ég aðeins 124.375 kr í söluþóknun og kemst þ.a.l. til útlanda
með fjölskyldunni. Ekki amalegt það! “

„Ég seldi íbúðina mína í Breiðholtinu hjá net-

Kleppsvegur – 12,9 millj.

NÝTT

eign.is og mæli hiklaust með henni. Íbúðin mín
seldist hratt og örugglega og á mjög góðu verði.
Ég sparaði mér þar að auki stórfé í söluþóknun
og fékk mjög góða og faglega þjónustu.“

Skipasund – 11,2 millj.

NÝTT

Fallegt og vel skipulagt 143 fm parhús ásamt 52
fm tvöföldum bílskúr innst i botnlangagötu í Mosfellsbæ. Húsið er með fjórum svefnherbergjum og
tveimur stofum. Stutt er í útivistarsvæði eins og
svæði Hestamannafélagsins Harðar.

Góð 2. herbergja íbúð á 3. hæð í fínu húsi á
Kleppsveginum. Gengið er inn í íbúðina frá
Brekkulæknum og því er rólegt í kring. Íbúðin er í
útleigu og getur leigusamningurinn fylgt með.

Notaleg 3. herbergja, 49fm íbúð í risi á vinsælum
stað í Reykjavík. Þetta er þríbýlishús, steinsteypt
og í góðu ásigkomulagi. Hver fermeter nýtist mjög
vel í íbúðinni þar sem töluvert rými er undir súð.

Berjarimi – 14,7 millj

Hrísrimi – 20,3 millj.

Óðinsgata – 14,4 millj.

NÝTT

Ágústa seldi eign sína í
Breiðholtinu
„Ég sá þetta frábæra tilboð auglýst og ákvað að slá til
og sé ekki eftir því. Íbúðin mín seldist hratt og vel og
ég fékk einkar lipra og þægilega þjónustu“

Grandavegur – 18,9 millj

NÝTT

Falleg og snyrtileg 3. herbergja, 91 fm íbúð á góðum og eftirsóttum stað í Vesturbænum. Í vor verður lokið við að taka húsið í gegn að utan þannig
að hún afhendist í toppástandi. Frábær staðsetning ! AFHENDING 15. JÚNÍ.

Lækjarsmári – 20,7 millj.

NÝTT

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 2. herbergja, 67 fm íbúð á jarðhæð í 2. litlu
fjölbýli í Grafarvoginum. Íbúðin er á með sér inngang og er í svokölluðu Permaform húsi. Parket
og flísar eru á gólfum og hellulögð verönd þaðan
sem gott útsýni er í vestur.

Mjög skemmtileg og falleg 4. herbergja, 99 fm
penthouse íbúð á 3. og efstu hæð í Grafarvoginum. Íbúðin er skemmtilega hönnuð með vönduðum innréttingum og gólfefnum sem eru parket og
flísar.

Björt og falleg, 2. herbergja, 53,5 fm íbúð í risi auk
6,3 geymslu í bakhúsi í góðu húsi í miðbæ Reykjavíkur. Íbúðin er aðeins undir súð og er því stærri
en fermetrar segja til um. Húsið er steinsteypt
klætt Steni klæðningu. Útsýní er úr stofunni vestur yfir borgina.

Berjarimi – 17,4 millj

Álftamýri – 16,9 millj

Langahlíð – 18,9 millj.

Frakkastígur – 15,4 millj.

Góð 3. herbergja 92,2 fm íbúð á efstu hæð í Grafarvoginum með frábæru útsýni. Íbúðin er í litlu 6
íbúða fjölbýli og er með snyrtilegum og vönduðum innréttingum, hurðum og gólfefnum.

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.

Notaleg 4. herbergja, 103 fm íbúð í fallegu húsi í
Hlíðunum í Reykjavík. Íbúðin er með sérinngangi
og er í lítið niðurgröfnum kjallara. Gott eldhús og
baðherbergi. Garðurinn í kringum húsið er vel til
haldið og leiksvæði fyrir krakkana er fyrir framan
það.

Frábærlega staðsett og falleg 2. herbergja og 53.3
fm ásamt 28 fm í bílskýli í miðbæ Reykjavíkur. Fallegar innréttingar, góð tæki og gólfefni eru í íbúðinni. Kjörin íbúð fyrir þá sem vilja hafa það gott í
101 Reykjaví

neteign.is • Jóhann Baldursson, héraðsdómslögmaður og löggiltur fasteignasali • Sími: 595 9090 • Holtasmára 1 • 201 Kópavogi.
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SPÁNN

Dæmi úr eignaskrá - söluíbúðir
Almeria

Altos de Bahia

Parhús inn á golfvallarsvæðinu. Þrír 18 holu
golfvellir í hverfinu. 2
svefnh. 2 salerni. Öll húsgögn fylgja. Sundlaug.
Verð 13,1 millj kr.

Raðhús með 2 svefnh. 2
Salerni. Þaksvalir og góður
garður. Öll húsgögn fylgja.
Þjófavarnakerfi og loftkæling.
Stór falleg sameiginleg sundlaug fylgir. Inn í Torrevieja. Stutt
á ströndina. Verð 14,3 millj. kr.

Playa Flamenca

Galan Golf
Efri hæð í parhúsi með 2
svefnh. Öll húsgögn fylgja.
Sameiginleg sundlaug.
Er í göngufæri við alla
þjónustu og þrír golfvellir í
hverfinu. Verð 8,7 millj kr.

Einbýlishús á frábærum stað.
3 svefnherbergi. Góður garður.
Öll húsgögn fylgja. Sundlaug.
Stutt á ströndina.
Verð 27,6 millj kr.

Leiguíbúðir
Vegna mikilla sölu undanfarið hefur fjöldi leiguúbúða bæst
við á leiguskrá okkar. Eigum því fyrirliggjandi lausar vikur til
útleigu af öllum gerðum íbúða. Sjáum um að útvega flugfar í
gegnum samningsaðila okkar á ódýrara verði. Sjáum einnig
um alla milligöngu varðandi pantanir á bílaleigubílum fyrir
viðskiptavini okkar á góðum kjörum. Veitum einnig flugvallarakstur til og frá Alicanteflugvelli.

Gloria Casa hefur eignir í öllum stærðum og gerðum til
sölu og leigu á Torrevieja svæðinu. Möguleiki er að fá
allt að 100% lán. 80% lán í spænskum banka á aðeins
3,25% óverðtryggðum vöxtum og 20% lán á Íslandi.
Gloria Casa leggur áherslu á áreiðanleika í fasteignaviðskiptum enda er um viðskipti einstaklinga að ræða á
erlendri grund, þar sem spænsk lög gilda. Fulltrúi
Gloria Casa er einnig alltaf viðstaddur við lokafrágang
allrar skjalavinnslu. Þannig tryggjum við okkar viðskiptavinum fullt öryggi allt ferlið á enda.

El Faro.
Penthouse íbúð aðeins
300 m frá strönd.
Svefnaðstaða fyrir
allt 7 manns. Loftkæling.
Í göngufæri við alla þjónustu.
Verð 39.000 kr vikan

El Galan
Einbýlishús inn á golfvallarsvæðinu.
3 svefnherbergi og 2 salerni.
Loftkæling er í húsinu og í göngufæri
við alla þjónustu.
Verð 43.000 kr. vikan.

www.gloriacasa.com
info@gloriacasa.com
S: 517-5280 / 820 5280 á Íslandi
S: +34 687 912 515 á Spáni

Fasteignasala og leigumiðlun Íslendinga á Spáni
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Norðurbrú
- Garðabær. (Sjáland)

Rauðalækur
– Reykjavík.

99 fm • 3 herb. • + stæði í bílageymslu

3 herb. • 76,3 fm • sérinngangur

23.300.000

15.200.000

Þetta er ný, glæsileg, 99 fermetra, 3ja herbergja endaíbúð á 1 hæð, ásamt stæði í
bílageymslu og með afgirtri verönd.Íbúðin
skiptist niður í 2 rúmgóð svefnherbergi,
baðherbergi sem er flísalagt í hólf og gólf
og þvottahús sem er innan íbúðar
Allar innréttingar eru úr eik frá Axis, en
flísar og parket (sem er eik) frá Agli Árnasyni. Í sameign er með sameiginleg bílaJónas
geymsla sérgeymsla sem er með ca. 5
sölumaður
metra lofthæð þar er hægt er að smíða í
milliloft svo er að sjálfsögðu sameiginleg hjóla og vagnageymsla.
ALLAR UPPLÝSINGAR VEITIR JÓNAS JÓNASSON Í SÍMA 847-717

Glæsileg og algerlega endurnýjuð 3ja
herbergja íbúð með sérinngangi sem
skiptist niður í 2 rúmgóð svefnherbergi, stofu og gott pláss í holi fyrir
tölvu. Hiti er í gólfi við anddyri og í baðherbergi. Parket er á stofu, holi
og herbergisgólfum, en flísar á öðrum.Íbúðin er mjög björt og var algerlega endurnýjuð fyrir ca. 3 árum. Stór garður.
ÁHUGASAMIR HAFIÐ SAMBAND VIÐ JÓNAS JÓNASSON 847-7171.
Jónas
sölumaður

Fífuvellir
6 herb. • 208,8 fm • endaraðhús

Naustabryggja
164.1 fm • 5-6 herb. • penthouse

32.000.000

Baldvin
sölumaður

Stórglæsileg penthouse íbúð í bryggjuhverfi við Grafarvog. Um er að ræða íbúð
á 2 hæðum sem er í smíðum. Stórglæsileg
efri hæð með hátt til lofts stórt hjónaherbergi á hæð, salerni og alrými.Á neðri hæð
eru 2 svefnherbergi, þvottahús, baðherbergi, eldhús, borðstofa og stofa. Íbúðin afhendist tilbúinn til innréttinga, fullmáluð,
raflagnir fullfrágengnar og innfeld ljós komin í loft efri hæðar. Möguleiki að fá íbúðina
afhennta fullbúna.

Móflöt

23.900.000
NÝTT OG GLÆSILEGT 165 fm
ENDARAÐHÚS á tveimur hæðum
með 43,1 fm innbyggðum bílskúr á
góðum stað á Völlum í Hafnarfirði,
samtals 208,8 fm. Á neðri hæð
hússins er forstofa, snyrting, herbergi, sjónvarpshol, stofa, eldhús og bílskúr með geymslu inn af. Á efri hæð eru þrjú svefnherbergi, hol, þvottahús og baðherbergi.
Húsið afhendist fullbúið að utan en ómálað, án dyrasíma og útiljósa.
Ómálað aluzink er á þaki aðalbyggingar og þak tengibygginga (þar sem
bílskúrar tengjast saman)er pappalagt. Útloftunartúður fyrir frárennsli og
loftræstingu lokaðra rýma eru ekki í skilum seljanda (gefur meiri möguÁstþór
sölumaður
leika á breytingum). Þakrennur uppkomnar og rennuniðurföll. Þakkantur
úr tré frágenginn, grunnaður en ómálaður. Gluggar ísteyptir, grunnaðir
en ómálaðir. Að innan afhendist húsið fokhelt. Samskeyti á milli húsa þéttist með kítti
og múrað yfir. Gólf eru án ílagnar en gert er ráð fyrir gólfhita í ílögn. Búið er að skipta
um jarðveg frá bílskúr og út í götu +/-20 cm frá endanlegri hæð. Annars staðar er
hraun látið vera ósnortið. Hellulögn, girðing, heitur pottur, sorpgeymsla og annað í lóð
er ekki með.

176,9 fm • 6 herb • endaraðhús

31.500.000
Endaraðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr, hús 151,4 fm og bílskúr 25,5
samtals 176,9 fm. Góður inngangur, rúmgóð forstofa, skápar, ágætt forstofuherbergi og annað ágætt herbergi. Frá gangi
er gengið niður í þvottaherbergi og
geymslur (hluti af bílskúr á teikningu). Sturta er í þvottaherbergi. Frá
forstofu er hol. Gott eldhús með eldri innréttingu. Björt rúmgóð stofa
og borðstofa. Fallegur arinn er í stofunni og útgangur út á hellulagða
verönd og garðinn. Parket á gólfum. Svefnherbergisálma; gangur, tvö
barnaherbergi og rúmgott hjónaherbergi með skáp. Ágætt baðherbergi,
baðkar sem í er sturta, skápur og flísar á gólfi. Húsið þarfnast mikillar
Ástþór
endurnýjunar og lagfæringar jafnt sem innan sem utan. Innréttingar eru
sölumaður
barn síns tíma. Settur var tvöfaldur PVC dúkur á þak fyrir 4 árum síðan
en dúkurinn er með 10 ára ábyrgð. Frábær staðsetning innst í botnlanga, mjög fallegur
garður í rækt. ca 900 fm Lóð. Þetta er tilvalin eign fyrir laghenta.
Allar frekari upplýsingar og að fá að skoða eignina hafa samband við Ástþór Helgason

Andarhvarf
7-8 herb. • 330.1 fm • einbýli

Tilboð
Stórglæsilegt einbýlishús í Hvarfahverfi við Elliðavatn í Kópavogi.
Húsið afhendist fullbúið að utan en fokhelt að innan, lóð grófjöfnuð. Í húsinu eru 5-6
svefnherbergi, stórar stofur, gott eldhús og stór innbyggður bílskúr. Útsýnið yfir Elliðavatn er stórkostlegt, suður svalir. Þetta er
eign fyrir vandláta.

Nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar á
skrifstofu Húseignar.
Baldvin
sölumaður

Kristnibraut

Baugakór

137,5 fm • 4 herb • + bílskúr

4 herb. • 125 fm • Sérhæð

27.9000.000

27.500.000

Glæsileg 4ra herb. íbúð ásamt bílskúr
í Grafarholti . Þrjú rúmgóð svefnherbergi, glæsilegt eldhús með vönduðum stáltækjum frá Miele. Allar innréttingar sérsmíðaðar úr kirsuberjavið. Hönnun íbúðar og skipulag einstaklega skemmtilegt. Sameign til fyrirmyndar - Frábær staðsetning –
LAUS FLJÓTLEGA

Stórglæsilegar efri sérhæð í Kórahverfi, Kópavogi. Íbúðin eru 4ra herbergja með sérinngangi. Húsið verður steinsallað að utan með
ljósum salla, að innan verður íbúðin fullbúinn
án gólfefna. og afhendast 15.nóv 2005. Glæsilegar innréttingar frá GKS, flísar og baðtæki
frá Baðstofunni, AEG stál tæki í eldhúsi. Látið
þessa ekki frá ykkur fara
Baldvin
sölumaður

Upplýsingar veita: Gyða Gerðarsdóttir S: 695-1095 og Auður Ólafsdóttir S: 892-9599

Teikningar og nánari upplýsingar á skrifstofu
Húseignar.
Auður
sölumaður
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Ingólfur

Bárður

Þóra

Kristinn

Magnús

lögg. fasteignasali
896 5222

sölustjóri
896 5221

ritari

lögg. fasteignasali og
viðskfr.

sölustjóri atvhúsn.
822 8242

Þórarinn Margrét
lögg. fasteignasali
899 1882

skrifstofustjóri

Guðrún

Ellert

skjalafrágangur

sölumaður
893 4477

Síðumúla 27 - Sími 588 4477 - Fax 588 4479
www.valholl.is - opið mán.– fimmtud. 9–17.30. Lokað um helgar

Ingólfur G. Gissurarson lögg.fasteignasali.

www.valholl.is - www.nybyggingar.is
Þar finnur þú allar okkar nýbyggingar með myndum og góðri lýsingu.

Flúðasel - Tvær íbúðir.
Í einkasölu vel skipulagt 220 fm raðhús
á þremur hæðum með sér íbúð á jarðhæð. Tvennar svalir, fimm svefnherbergi. Gott vel skipulagt hús á góðum
rólegum stað, stutt frá t.d. skóla, og leikskóla. V. 32,5 m. 3646

Lindahverfi-m. glæsilegu útsýni.

Akurhvarf - endaraðhúsÍ
eihkasölu nýtt endaraðhús á einni hæð
ásamt innb. bílskúr, ca. 150 fm að stærð.
Húsið er til afhend. í dag ca. tilb. u. tréverk.
Fallegt útsýni. 3604

Gnoðarvogur- m. bílsk. laus
við kaupsamningVorum að fá í
sölu vandaða talsv. endurn. n. sérhæð í
þessu fallega velstaðs. húsi ásamt bílskúr.
Húsið er að sjá í góðu standi. 2 baðherb. 3
svefnherb. V.27,9 millj. 3603

Langabrekka
laus
strax.Vorum að fá ágæta 3ja herbergja
íbúð á jarðhæð með sér inngangi í góðu vel
staðsettu tvíbýli. Allt nýtt á baði. Parket á
stofu. V. 14,1 m. 3655

Vorum að fá í sölu einstaklega skemmtilega skipulagt einbýlishús á 2.hæðum
m. mögul. á séríbúð á neðri hæðinni.
Húsið stendur við óbyggt holt og efst í
botnlanga með óviðjafnalegu útsýni.
Glæsilegar innréttingar. Stór bílskúr.
Stór svefnherb. og fl. 3581

Laufásvegur - fráb. staðsetning.
Nýkomin í einkasölu 129,7 fm íb. á 2.
hæðum ásamt “baðstofulofti”. Eignin er
að sjá í góðu standi að utan en íb. þarfnast standsetningar að innan. Frábært
útsýni. Einstakt tækifæri. Óskað er eftir
tilboði í eignina. 3641

Klettás - nýl. glæsilegt hús
Í einkasölu glæsilegt raðhús á einni hæð
ásamt ca. 20 fm í risi og innbyggðum bílskúr. Alls ca. 155 fm. Gott útsýni út á
Álftanesið. Frágengið bílaplan og stéttar. Frábær staðsetning. V. 32,8 m. 3639

Barónsstígur
laus
strax.Góð vel skipulögð ca 95 fm íbúð á

Kópavogur - glæsieignÍ einkasölu stórglæsilegt einbýlishús á einstökum
útsýnisstað miðsvæðis í Kóp. Húsið er um
240 fm. Arinn. Vandaðar innréttingar. Nýleg
glæsileg sólstofa. Stórglæsilegt útsýni, nær
allan fjallahringinn frá Vífilfelli að Akrafjalli. Á
sumrin má sjá glæsilegt sólsetrið við Snæfellsjökul. Garðurinn er sérlega glæsilegur.
Með raflýsingu, góðum sólpalli og stuðlabergi sem setur mikinn svip á hann. Hellulagt bílastæði fyrir 6-8 bíla. Ekkert er byggt
norðamegin við húsið en þar er friðlýst
svæði. Verð tilboð. Bárður veitir upplýsingar.
2641

Tungusel - falleg rúmgóð
endaíbúð.Í einkasölu velskipulögð
113,5 fm endaíb. á 2.hæð í góðu mjög vel
staðsettu fjölbýli. Stutt í skóla og leikskóla.
Parket. rúmgóð herbergi, suður svalir,
þvottaaðst. í íb., fallegt útsýni á Esjuna og
sundin. Verð 17,5 m. 3625

Breiðavík - Sér inngangur. Í

Jörfabakki
m.aukaherb.Nýkomin í einkasölu falleg talsvert

Engihjalli - glæsil. útsýni. Laus fljótl.
Í einkasölu velskipulögð ca 80 fm íb. á 7.
hæð. Stórar suðaustur svalir með glæsilegu útsýni. Þvotthús á hæðinni, laus
fljótlega. Verð 14,4 millj. 3631

1.hæð með sérinngangi í góðu tvíbýlishúsi.
Íbúð er öll nýlega stansett á mjög vandaðan
hátt, parket og flísar á öllum gólfum. Sér
bílastæði fylgir íbúð. V. 18,5 m. 3645

Álftanes - rétt við sjávarsíðuna. Í einkasölu gott 175 fm einbýlishús

einkasölu glæsileg ca 95 fm endaíbúð á 1.
hæð með sér verönd í sérlega vel staðsettri
blokk. Vandaðar innréttingar, parket og flísar
á gólfum. Stutt í skóla, leikskóla og t.d.
Spöngina. V. 20, 5m. 3640

endurnýjuð 4ra herb. íb. ásamt aukaherb. í
kjallara. Parket. Raflagnir endurn. ásamt
gólfefnum. Mjög gott skipulag. 3569

ásamt 57 fm bílskúr á frábærum stað rétt við
sjávarkambinn (frítt svæði niður að sjó).
Parket, skemmtilegt skipulag. Stór lóð. Verð
34,9 m. 3326

Hraunteigur - sérinng. Góð ca.

Hlaðhamrar - endaraðhús
Í einkasölu glæsilegt frábærlega velstaðsett endaraðhús ásamt bílskúr.
Húsið er á einni og hálfri hæð.Mjög gott
skipulag. Mjög góður frágangur. Húsið
er staðsett í lokuðum botnlanga. Vandaðar innréttingar. V.34,5 millj. 3602

Smárarimi-glæsil. einbýli
Glæsilegt velskipulagt einbýli á einni
hæð samt. 195 fm m. innb. bílskúr.
Vandaðar innréttingar og gólfefni. 4
svefnherb.(samkv. teikningu) Góð afgirt
timburverönd. Hiti í stéttum. Mjög vel
staðsett hús. V. 43,9 m. 3579

Langahlíð.Í einkasölu góð mikið endBásbryggja - eign fyrir
vandláta.Í einkasölu sérlega vandað

Réttarholtsvegur.
Í einkasölu gott mikið endurnýjað 130 fm
raðhús á þremur hæðum. Góður suðurgarður með geymsluskúr sem fylgir.
Parket á flestum gólfum. Húsið er mikið
endurnýjað m.a. skolp, og rafmagn. Góð
staðsettnig stutt frá. t.d. skóla,leikskóla.
V. 24,9 m. 3600

urnýjuð 95 fm íbúð á jarðhæð með sér inngangi í mikið endurnýjuðu vel staðsettu
húsi. Þrjú svefnherbergi, parket á flestum
gólfum. V. 17,8 m. 3317

raðhús ásamt tvöföldum innbyggðum bílskúr, samtals 201 fm. Sérsmíðaðar og vandaðar innréttingar. Massíft parket á gólfum.
Þetta er einstaklega vönduð eign sem mikið hefur verið lagt í. Staðsetningin er einstök
hvað varðar nálægðina við sjóinn og
útsýnið. Eign í sérflokki. Verð 39,8 m. 3406

Reyrengi - laus strax.Í einkaHörðaland.Í

einkasölu vel skipulöð
4ra herbergja íbúð á 1. hæð í góðri vel staðsettri blokk, stórar suðursvalir. Stutt í skóla,
verslanir og Fossvosdalin. V. 16,9 m. 2766

sölu góð ca 85 fm íbúð á 2 hæð með sér
inngangi af svölum í góðri blokk, nýtt parket og flísar á gólfum. Mjög góð staðsetning
rétt við Spöngina og aðra þjónustu. V. 16,9
m. 3549

Hrafnhólar - klædd blokkÍ

Nýtt hús á útsýnisstað í Hafnarf.
Vorum að fá í sölu nýtt glæsilegt hús á einstökum útsýnisstað í Ásahverfinu í Hafnarf. Húsið bíður uppá mikla mögul. m. a.
er gert ráð fyrir aukaíbúð. Gert er ráð fyrir
að húsið afhendist tilb. til múrunar að utan
og tæpl. tilb. til innréttinga að innan Allar
upplýsingar um húsið gefur Þórarinn í
899-1882 eða á skrifstofu. 3628

90 fm íbúð á jarðhæð/kjallara á frábærum
stað rétt við Laugardalinn. Sérinngangur.
Góður garður með sólpalli. V. 15,9 m. 3584

einkasölu vel skipulögð 97 fm íbúð á 3 hæð
í vel staðsettu góðu lyftuhúsi. Yfirbyggðar
góðar svalir. V. 15,3 m. 3423

Garðsstaðir - Grafarvogi.
Einstök neðri sérh. innst í
lokaðri götu útvið frítt
svæði. Glæsilegt útsýni. Í
einkasölu glæsileg ný neðri sérh. á einstökum stað. Hæðin mælist um 110 fm en henni
fylgir um 80 fm rými (tilb. til innréttinga) m.
glugga og fl. Í íbúðinni eru 3 svefnherb.,
baðherbergi, glæsil. eldhús og stór stofa,
útgengt á glæsil. hellul. verönd m. heitum
potti, leiksvæði og fl. Stórbrotið útsýni yfir
Sundin, Esjuna, Akrafjall og fl. Í aukarýminu
er gert ráð fyrir einu stóru sv.herb., m.
mögul. á útihurð. baðherbergi, þvottaherbergi og sjónvarpsstofu. Sjón er sögu ríkari.
Verð 31,4 m. / tilboð. 3627

Furugrund - endaíbúð.Í einkasölu góð 86,1 fm endaíbúð á 2 hæð í góðri
vel staðsettri blokk. Parket á flestum gólfum, góðar suðvestursvalir. Frábær staðsettning stutt frá t.d. skóla, leikskóla og
Fossvogsdalnum. V. 15,9 m. 3378

Njálsgata - 3ja herb.Í einkasölu
Gullteigur-fráb.staðsetn. Í
einkasölu í mjög fallegu húsi 58,8 fm 3ja
herb. risíbúð gólfflötur ca 70 fm. Íbúð er laus
fljótlega. V. 14,2 m. 3659

góð 3ja herb. íbúð/sérbýli á 1 hæð í sérbýli
á baklóð.Í dag er íbúðinni skipt í tvær íbúðir
og er önnur þeirra ca.20 fm stúdíóíb. og er
hún leigð út. Frábær staðsetning. v. 14,0 m.
2919
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Sandavað nr. 1-5 – Einungis 4 íb. eftir

Valhöll fasteignasala kynnir. Vorum að fá í sölu glæsilegar 2ja - 5 herbergja íbúðir í nýju glæsilegu lyftuhúsi við Sandavað nr. 1-5 í Norðlingaholti. Flestum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu. Húsið afhendist
fullfrágengið að utan með frágenginni lóð og bílastæðum. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna og
án flísalagnar á baðherbergi. Allar innréttingar verða af vandaðri gerð frá Brúnás og verður möguleiki
fyrir kaupandann að velja um viðartegundir að einhverju leiti. Baðherbergin afh.með innbyggðu upphengdu salerni öll baðtæki frá Tengi. Um er að ræða mjög vel skipulagðar íbúðir í fjögurra hæða lyftuhúsi með þremur stigagöngum. Sérverönd og sérlóðarréttur með íbúðum á 1. hæð. Byggingaraðili er
Gissur og Pálmi ehf. Allar upplýsingar hjá sölumönnum eða á www.nybyggingar.is 3450

220 Hafnarfjörður:
Glæsilegt útsýni í griðlandi fugla
Erluás 26: Fallegt parhús með sólpalli og svölum.

Óvenjufallegt parhús í griðlandi fugla og manna.

Erluás 26 er fallegt fimm svefnherbergja parhús á tveimur hæðum í Hafnarfirði
með innbyggðum bílskúr. Gólfefni eru ýmist parkett eða flísar nema í stofu þar
sem eru filtteppi á gólfum. Neðri hæðin skiptist í eldhús, rúmgott forstofuherbergi,
borðstofu og stofu. Þar er einnig gestasnyrting og geymsla sem leiðir út í bílskúrinn. Úr holi liggur fallegur viðarstigi upp á efri hæðina, þar sem eru þrjú rúmgóð
barnaherbergi og sjónvarpshol ásamt stóru hjónaherbergi þaðan sem gengið er út
á austursvalir. Þar er einnig rúmgott baðherbergi með hornbaðkari.
Úti: Úr stofunni er gengið út á þrjátíu fermetra sólpall og þaðan út í sérgarð.
Annað: Húsið er ekki alveg frágengið. Stutt er í skóla og leikskóla. Hunda- og kattahald er bannað vegna griðlands fugla í nágrenninu.
Verð: 39,9 milljónir Fermetrar: 223,6 Fasteignasala: Nethús

104 Reykjavík:
Fallegt hús á besta stað

Lyngás Gbæ. Til sölu 128,2 fm.

Fálkagata - Sér inngangur

(98,2 fm auk millil. ca. 30 fm) Nýl. iðnaðah.
með innk. dyrum. Skrifst. fund. eldh. wc.
lager og fl. Einstaklega vel skipl. og snytilegt
húsn. Hentar undir heilds. léttan iðnað og fl.
Verð tilb. 3580

Í einkasölu góð 2ja til 3ja herbergja íbúð á
jarðhæð með sér inngangi í góðu vel staðsettu húsi, parket og flísar á gólfum. V. 12,2
m. 3583

Arnarstapi - Snæfellsnesi

Laugateigur 20: Efri sérhæð sem hefur mikið verið endurnýjuð.

Í einkasölu félagsheimilið á Arnarstapa á
Snæfellsnesi. Húsið er steinhús og stendur
á frábærum stað með mikla möguleika.
Húsið er að mestu á einni hæð og er hún um
260 fm, kjallarinn er um 58 fm. Húsið þarfnast standsetningar að innan sem utan. Óskað er eftir tilboðum í húsið. 3667

Suðurhraun Gbæ. Nýtt á
skrá. Til leigu. Um er að ræða vöruNý íbúð
m.bílskýli

í

Sandavaði

Ný íbúð á jarðhæð sérhönnuð fyrir fatlaða
ásamt stæði í bílskýli. Afh. fullfrág. án gólfefna og án flísalagnar á baðherb. 3449

hús, lager samtals 1880 fm. Húsnæðið er
einn stór salur. Lofthæð er 8 - 9 metrar.
Möglegar góðar innkeyrsludyr. Gott athafnarsvæði. Gott stæði fyrir gáma og gámalosun. Mjög góðir nýtingamöguleikar. Húsnæðið hentar t.d mjög vel undir rekstur fyrir
heildsölu, lager og innflutningsfyrirtæki. Afhending í mars næstkomandi, eða eftir nánari samkomulagi. Hagstæð leiga 3387

Glæsilegt sumar / heilsárshús á útsýnisstað í suðurhlíðum Skarðsheiðar
Í einkasölu nýtt glæsil. fullbúið 62 fm hús til
afh. strax með öllum nútímaþægindum. Eldhús m. stórum ísskáp, frysti, uppþv.vél, keramikhelluborði, veggofni og fl. Baðherb. m.
gufusturtuklefa. 2 góð svefnherb., stofa og
góð verönd. Allt frágengið á vandaðan hátt.
ca 40 mín akstur frá Rvk. Verð 12,6 m.
Einnig eru tvö eins hús til sölu á sama svæði
fullbúin að utan, fokh. að innan eða lengra
komin. Traustur og vandaður byggingaraðili.
Fjölur ehf. Sjá fjolur.is Húsin verða til sýnis
alla páskahelgina. S: 897-7151. 2736

Smiðshöfði Til sölu 400 fm. iðnaðarh.
Garðhús - jarðhæð
Nýkomin í einkasölu falleg rúmgóð 2ja herb.
íb. á jarðh. í fallegu velstaðs. fjölb.Húsið að
utan verður viðg. og málað á kostnað selj.
Laus 1. Maí. 3577

á höfðanum. Jarh. neð. við húsið. Aðkoma
að húsnæð. eru mjög góð, ekið frá götu inn
á afgirt útisvæði sem er malb. Að mestu eitt
stórt rými. Lofth. er ca. 3 m. Góðar innkeyrslud. sér inngangi. Eignin er í útleigu,
laus Júlí 2005. 2991

Efri hæðin er til sölu. Íbúðinni fylgir bílskúr og einkabílastæði.

Komið er inn í mjög rúmgott hol með parketti á gólfi, innbyggðum fataskáp. Glæsileg stór stofa með stórum bogaglugga til suðurs, parkett á gólfi. Borðstofa er með
gluggum til suðurs og vesturs, tvöföld innbyggð rennihurð með frönskum gluggum
er á milli stofu og borðstofu. Mjög stórt herbergi með fataskápum, parkett á gólfi,
herbergið var áður þriðja stofan og eru rennihurðir innbyggðar í vegg. Herbergi
með innbyggðum skáp, dúkur á gólfi. Mjög rúmgott eldhús með nýlegri innréttingu, tengi fyrir uppþvottavél, borðkrókur við glugga, korkflísar á gólfi. Inn af eldhúsi er rúmgott búr. Baðherbergi með baðkari og með sturtuaðstöðu, falleg, hvít
innrétting við vask, flísar á gólfi og veggjum, útgangur út á vestursvalir. Mjög stórt
herbergi með dúk á gólfi. Í kjallara er sameiginlegt þvottahús og sameiginlegt
þurrkherbergi.
Úti: Eigninni fylgir sérbílastæði við bílskúr. Hellulögð stétt fyrir framan hús.

Hraunbær - einstakl. íb.
Góð tæpl. 20 fm ósamþ. einstakl. íb. í kj. í
góðu fjölb. Eitt stórt herb., m. eldh. krók
sturtuklefa. Parket. Snyrting á saml. gangi.
Verð 4,2m. 1744

Nýr glæsil. sumarbúst í
Svarfhólslandi við Vatnaskóg

Þarabakki - Nýtt á skrá

Í einkasölu glæsil. 86 fm nýr sumarbúst. /
heilsárshús á góðum stað á ca hektara
leigulóð. Rafmagn og hiti (hitaveita) á svæðinu. Selst fullbúin að utan með bjálkaklæðningu og einanagraður gipsklæddur að innan. Afhending mjög fljótt. Verð 9,9 millj./tilboð. Frábært tækifæri að skapa sinn eigin
sælureit ca 45 mín frá Reykjavík. 3599

Til sölu 126 fm. skrifstofur á annari hæð að
mestu eitt opið rými. Mjög góð staðsetning,
mjög góð aðkoma ásamt nægum bílastæðum. Verð tilboð. 3670

Síðumúli

Til leigu. 195 fm. 3 hæð.
veislu og fundarsalur ásamt eldhúsi og sér
fundarherbergi og eða skrifstofu. Nýtt gegnheilt parket á gólfum og ný málað. Verð tilboð. 3178

Þarabakki - Nýtt á skrá
Til sölu 126,7 fm skrifstofur á 2 hæð. Að
mestu eitt opið rými, eldhús og salerni.
Mjög góð staðsetning. Verð tilboð. 3663

Skútuvogur - Nýtt á skrá
Til sölu samt. 1029 fm. atvinnuhúsn. á 3
hæðum. Jarðh. ca. 326 fm. lager, neðan við
húsið. mjög góð lofthæð. 2. hæð ofan við
húsið verslun, skrifst. ca. 350 fm. góð aðkoma fyrir bíla. 3 hæð ca. 350 fm skrifstofur.
Mjög góð staðsetning. Verð tilboð 3644

Fellsmúli Til leigu. samt.
858 fm. Verslunarhúsnæði á mjög góðum stað, grunnflötur 390 fm með millilofti.
Góð aðkoma að lager baka til -malb. bílastæði. Verð tilboð. 2591
Um er að ræða skrifstofur samtals 126,7 fm.
á annari hæð við Þarabakka, Reykjavík.
Húsnæðið er að mestu eitt stórt rými. ásamt
eldhúsaðstöðu og salernisaðstöðu. Mjög
góð staðsetning. Verð tilboð. 3663

Eyrarskógur
strandarhr. Ca

-

Hvalfj.

50,3 fm sumarbúst
ásamt svefnlofti.. Húsið skiptist þannig: Tvö
svefnherbergi auk svefnlofts, stofu, baðherbergi og eldhús. Húsið er kynnt með rafmagsk, kalt vatn. V. 7,5 m. 2729

Annað: Að sögn eiganda er búið að skipta um ofanlagnir, heitavatnslagnir, glugga
og gler. Eldhús, baðherbergi, fataskápar og gólfefni voru endurnýjuð fyrir 10 árum
síðan, einnig er búið að skipta um gólf, þak og rafmagn í bílskúr.
Verð: 32,9 milljónir Fermetrar: 141 + 28,9 bílskúr Fasteignasala: 101 Reykjavík
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Opnunartími frá kl. 9-17 mán-fös. kl. 12-14 laug.

BLÖNDUBAKKI

4RA HERBERGJA

Góð 3ja herb. íbúð á fyrstu hæð með auka
herbergi í kjallara. Góðar innréttingar sem
og gólfefni. Mjög barnvænn staður.
VERÐTILBOÐ

KRISTNIBRAUT- GRAFARHOLT

Helgi Hákon
Jónsson
Viðskiptafræðingur &
lögg.fasteignasali

Glæsileg útsýnisíbúð á þriðju og efstu hæð.
Vandaðar innréttingar og gólfefni. Góð herbergi. Bað flísalagt í hólf og gólf. Rúmgott
eldhús og stórar suðursvalir með útsýni yfir
borgina. Stutt á gólfvöllinn. Tilboð óskast

Grétar J. Stephensen
sölufulltrúi
861-1639

Mikael Nikulásson
Framkvæmdastjóri
694-5525

Falleg 3ja herbergja 84 fm íbúð 3 hæð.
Skipting eignar: Forstofa með skápum, tvö
svefnherbergi annað með skápum, baðherbergi með hvítum skáp og baðkari, eldhús
með ljósri innréttingu og góðum borðkrók,
rúmgóð stofa með útgengi út á svalir,
þvottahús innaf eldhúsi. Sérgeymsla á
hæð. Hjólageymsla í kjallara.

2JA HERBERGJA

Falleg 114,1 fm íbúð á 4.og efstu hæð í
góðu fjölbýli. Eignin skiptist í Forstofu / hol,
tvö góð barnaherbergi, hjónaherbergi, fataherbergi, stofu, eldhús. Sérgeymsla og
sameiginlegt þvottahús, þurrkherbergi og
hjóla/vagnageymsla. Verð 19,9 millj.

SKÓLATÚN. ÁLFTANES
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 suð-

MJÓAHLÍÐ - REYKJAVÍK Mjög
falleg og vel skipulögð 57,7 fm íbúð með
svölum í litlu fjölbýli á eftirsóttum stað í hlíðunum. Íbúðin er með góðum gólfefnum.
Fallegt eldhús. Baðherbergi með flísum á
gólfi. Rúmgóð parketlögð stofa og gott
svefnherbergi með svölum. Falleg eign

Berglind Ósk
Sigurjónsdóttir
sölufulltrúi
822-2435

Mjög góð 3ja herb íbúð á 1.hæð með
sérinngangi. Eignin skiptist í eldhús,
stofu, baðherbergi, 2 svefnherbergi,
vinnuherbergi, þvottahús og geymslur.
Parket og flísar á gólfi. Eldri uppgerð
innrétting í eldhús og nýtt baðherbergi.
Virkilega falleg eign á rólegum stað með
velgrónum garði. V. 17.6 m.

ur svalir út frá stofu. V. 13.5 m.

PENTHOUSE ÍBÚÐIR

Ólafur Sævarsson
sölustjóri
820-0303

HÓLMGARÐUR

MIÐHOLT - MOSFELLSBÆR

SKIPHOLT - REYKJAVÍK

Guðrún Helga
Jakobsdóttir
ritari/skjalavinnsla

SUÐURSUÐURNES-VOGAR

BORGARHOLTSBRAUT- KÓPAVOGUR
VESTURHÓLAR. Gott 210.7 fm
einbýli að meðtöldum bílskúr. Eignin
skiptist í eldhús, stofu sem og borðstofu, 3-4 svefnherbergi, 2 salerni,
þvottahús og geymslu. Góður vel
gróin garður og falleg verönd. Allar
nánari uppl. veitir Ólafur hjá
Eignakaup. ÓSKAÐ ER EFTIR TILBOÐUM Í ÞESSA EIGN.

MÁNAGATA - MEÐ BÍLSKÚR

ARAGERÐI - 190 VOGAR

Mjög falleg 53 fm íbúð á annarri og efstu
hæð auk bílskúrs sem búið er að breyta í
íbúð. Íbúðin er parketlögð og í góðu
standi. Svalir úr stofu. Tilvalið að leigja
út bílskúr. V. 15,8 m

Fallegt 220 fm einbýlishús á tveim hæðum
með bílskúr og mjög stórri lóð í Vogunum.

NAUSTABRYGGJA.
Falleg 143 fm penthouse íbúð á 2 hæðum
með stórglæsilegum innréttingum og
óborganlegu útsýni. Tvennar svalir. Eikar
innréttingar sem og gólfefni. Flísar á baðherbergi, þvottahús innaf. Eign sem vert er
að skoða. Óskað er eftir tilboðum

ÁLFHEIMAR - 104 REYKJAVÍK

Nýtt eldhús, 6 svefnherbergi, stofa sem og

borðstofa, 2 baðherbergi geymsla og
Falleg 59 fm íbúð á jarðhæð á góðum stað.
þvottahús. Möguleiki á sér íbúð á jarðhæð
Íbúðin skiptist í hol, svefnherbergi, stofu,
eldhús, baðherbergi. Gólfefni parket, flísar á með sérinngangi. V. 24.5 m
baði. Sérgeymsla, sameiginlegt þvottahús
og hjóla og vagnageymsla. Verð 12,8 millj.

ÞÓRUFELL - REYKJAVÍK

3JA HERBERGJA

Falleg 2ja herbergja 57 fm íbúð á 1 hæð með
sérgarði. Forstofa/hol með skápum, eldhús
með ljósri innréttingu, svefnherbergi með
skápum, baðherbergi með hvítum hillum og
baðkari, stofa með útgengi út í sérgarð. Sérgeymsla með hillum sameiginlegt þvottahús
og hjólageymsla. Verð 10,5 millj.

HAFNARGATA. VOGUM
Mjög fallegt 167 fm einbýli að meðtöldum
bílskúr. Eignin skiptist í 4 svefnherbergi,

HVERFISGATA
EINHOLT- 105 REYKJAVÍK

Alveg
endurnýjuð 69,1 fm íbúð miðsvæðis í Rvk.
Skipting eignar: Forstofa/hol, stofa, eldhús,
hjónaherbergi, 2 barnaherbergi, baðherbergi. Sérgeymsla á hæð. Gólfefni parket og
flísar. Verð 16,9 millj.

eldhús, stofu sem og borðstofu, sjónvarps-

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.

hol, baðherbergi, gestasalerni, þvottahús
og geymslu. Nýjar innréttingar í eldhús og á
baði. Flísar og parket á gólfi. Nýjar hurðir
ofl. Stór verönd með heitum potti. Mjög

SMYRLAHRAUN. HAFN.
Glæsileg 112 fm íbúð með bílskúr. Falleg
gólfefni. Eldhús nýuppgert. Baðherbergi
flísalagt í hólf og gólf. Nuddbaðkar. Nýjar
innréttingar, hurðir og gólfefni. Glæsileg
eign í barnvænu umhverfi.V. 17,5 m

FURUVELLIR. HAFN.
Í smíðum vel hannað og skipulagt 263 fm
einbýli að með töldum tvöföldum bílskúr
á þessum rólega stað. Húsnæðið verður
afhend rúmlega fokheld. Nánari skilalýsing og teikningar á skrifstofu Eignakaups. V. 34.9 m.
Allar nánri uppl. veitir Ólafur í síma
5206605 / 8200303

vönduð og vel við haldin eign. V. 24.9 m.

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 !

ð

Jón Valdimarsson

Kristján Krútsson

Hronn Laufdal

MUNKAÞVERÁRSTRÆTI, AKUREYRI.

-

Mjög vel staðsett 123,3 fm. tveggja hæða
einbýlishús í hjarta Akureyrar. Húsið er
steinsteypt og var byggt 1933. Húsið

NAUSTABRYGGJA
REYKJAVÍK
ÁRMÚLI, REYKJAVÍK.
Skrifstofuhúsnæði á 2. hæð í góðu steinhúsi byggðu 1980. Eignin er 233,5 fm. að
stærð. Verð kr. 25.700.000,-.

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,-

skiptist í þrjú svefnherbergi, tvær stofur

AUSTURBERG,
REYKJAVÍK.

eldhús, baðherbergi, þvottahús og geymslu. Verð kr. 12.900.000,-

Góð 91,0 fm. 3ja herbergja íbúð á 1. hæð
með sérinngangi af svölum. Eignin skiptist
í flísalagða forstofu, dúklagt eldhús með
góðri viðarinnréttingu, dúklagt baðherbergi með flísum á veggjum, baðkari, innréttingu og glugga, teppalagða stofu og
tvö dúklögð svefnherbergi. Verð kr.
15.500.000,-

FJARÐARGATA,
HAFNARFJÖRÐUR.
Gott 55,0 fm. verslunarými í verslunarmiðstöð í miðbæ Hafnarfjarðar. Verð kr.
11.000.000,-

NORÐURNES
SUMARBÚSTAÐUR
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.

VOGSHOLT,
RAUFARHÖFN.
Gott 120,2 fm. einnar hæða steinsteypt

AUSTURBERG
REYKJAVÍK
SÍÐUMÚLI, REYKJAVÍK.
Skrifstofuhúsnæði á 2. hæð í góðu steinhúsi byggðu 1966. Eignin er 207,0 fm. að
stærð og skiptist í fjögur herbergi, stóran
sal, eldhús, geymslu, tvær snyrtingar og
tæknirými. Verð kr. 20.900.000,-.

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,-.

Vestmannaeyjar
HÖFÐAVEGUR 18, EINBÝLISHÚS
Í góðu, rólegu hverfi. Mjög
gott 217,7m2 á einni og hálfri
hæð með innbyggðum bílskúr. Komið er inn í flísalagða
forstofu með nýrri hurð og
nýjum glugga. Gengið er inn í
parketlagt hol með góðum
skápum. Úr holinu er gengið inn í eldhús og stóra bjarta stofu.
Hvít innrétting er í eldhúsinu. Inn af eldhúsi er gott búr.
Úr holi er gengið upp nokkrar tröppur í svefnherbergisálmuna. Þar
eru 4 herbergi og fallegt flísalagt baðherbergi. Góðir skápar. Tvö
herbergin eru með nýlögðu parketi. Húsið er að mestu nýmálað
að innan. Einnig er gengið úr holinu nokkrar tröppur niður á jarðhæð. Þar er flísalagt baðherbergi með góðri sturtu. Það eru góð
herbergi sem má nota fyrir lítinn rekstur, t.d. nuddstofu, snyrtistofu eða annað. Einnig er þar gengið inn í bílskúr. Úr kjallara eru
tvær útihurðar, önnur frá götu, um hina er gengið út í bakgarð, þar
er góð sólstofa með kamínu og hitalögn og uppsteypt útigrill er
við húsið. Stór og góður garður.

REYKIR AXELSHÚS,
HVERAGERÐI.
Glæsilegt 350 fm. einbýlishús á tveimur
hæðum á einstökum útsýnisstað við
Varmá í Hveragerði. Húsið er smekklega
innréttað, telur m.a. sex herbergi með
baðherbergjum, þrjár stofur, eldhús,
þvottaherbergi og fundarherbergi. Fallegur
ræktaður garður með heitum potti. Hús
sem bíður upp á mikla möguleika. Verð
kr. 57.000.000,-.

einbýlishús á Raufarhöfn, byggt árið 1975.
Áhvílandi hagstætt lán kr. 1.500.000,-.
Verð kr. 2.000.000,-

VIÐEYJARSUND,
GRÍMSNESI.
Fullbúinn góður sumarbústaður 41,4 fm.
að stærð auk svefnlofts og geymslu í
Grímsnes- og grafningshreppi. Heitt vatn
við lóðarmörk. Byggingarár er 1991.

SUMARBÚSTAÐIR
TIL FLUTNINGS
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

SÍMI 517 9500
OPIÐ VIRKA DAGA 9.00 - 18.00

Strandgötu 41 - 220 Hafnafjörður - www.hf.is

Geymsluskúrar
að Móhellu 4 Hafnarfirði.

Verð: 13.500.000

Allar upplýsingar hjá
Lögmönnum Vestmannaeyjum
í síma 481-2978.

Birt flatarmál hverrar einingar er ca 26,3 fm. Eignin skilast fullbúin að innan sem utan samkvæmt
eftirfarandi lýsingu. Eignin er með bílskúrshurð sem er 240 cm á breidd og 259 cm á hæð sem
verða fullfrágengnar með innbrenndum hvítum lit. (fulningahurðir). Gólfið verður vélslípað, með
vatnsniðurfalli og niðurfalli fyrir skolvask. Að innan verður hver eining klædd með aluzink. Ofn
verður í hverri einingu og er hiti sameiginlegur. Lagt er fyrir heitu og köldu vatni. Raflagnir verða
fullfrágengnar og verður sér mælir fyrir hverja einingu. Athugið að lagt er fyrir þriggja fasa rafmagni í töflu. Eignin skilast að öllu leiti fullfrágengin að utan með malbikaðri lóð og einnig verður
svæðið girt af. Rennur og niðurföll verða frágengin. Þak er klætt með viðurkenndum þakdúk og
fullfrágengið. Að utan verða húsin klædd með aluzink. Salernisaðstaða verður sameiginleg í vesturenda þess húss sem er í miðjunni, en samtals verða húsin fimm. Í eignaskiptasamningi er gerð
sú krafa að ekki er heimilt að geyma muni utandyra. Kaupandi greiðir skipulagsgjald þegar það
verður lagt á, en það er 0.3% af brunabótamati.

Skoðið teikningar og allar nánari upplýsingar á skur.is

Sveinbjörg B. Sveinbjörnsdóttir,

Guðbjörg G. Sveinbjörnsdóttir

Löggiltur fasteignasali og hdl.

Sölufulltrúi

GSM 867 2928

GSM 899 5949

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

HJALLASEL – ENDARAÐHÚS

KJARTANSGATA – SÉRHÆÐ
Falleg sérhæð á mjög eftirsóttum stað.
Íbúðin er sérstaklega björt og mikið endurnýjuð. Nýtt rafmagn, gluggar og endurnýjað þak. Eldhús með góðu skápaplássi, tvöfaldar samliggjandi stofur,
parket á gólfum, falleg baðherbergi og
skjólgóður garður. Eign
sem stoppar stutt við.
Sveinbjörg veitir nánari
upplýsingar um eignina.
Óskað er eftir tilboðum.

NÝTT

BÓLSTAÐARHLÍÐ – SÉRHÆÐ
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.

LANGAMÝRI – SÉRINNGANGUR
3ja herbergja 85, fm íbúð með sérinngangi og sérgarði sem er afgirtur og
með góðum sólpalli. Íbúðin er mjög
falleg, flísar og parket á allri íbúðinni.
Þvottahús og búr inn af eldhúsi. Stórt
baðherbergi með baðkari og sturtu.
Mikið skápapláss. Merkt bílastæði
fylgir eigninni. Ásett verð: 19,9 millj.

NÝTT

LÆKJARSMÁRI

NÝTT

Vönduð og falleg íbúð með sérgarði
fyrir framan og aftan hús. Flísalagt
hol og eldhús. Parket á stofu. Falleg
hvítbeyki innrétting í eldhúsi, borðkrókukr með fallegu útsýni yfir suðurhlíðar Kópavogs, rúmgott baðherbergi, þvottahús og geymsla innan
íbúðar. Frábær staðsetning, stutt í
alla þjónustu, skóla og íþróttir. Ásett
verð: 17,6 millj.

KLEPPSVEGUR – 2JA HERB.

SÖRLASKJÓL

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

Falleg
2ja- 3ja
h e r bergja
60 fm
íbúð á
jarðhæð á
eftirsóttum stað í vesturbænum. Tvö
svefnherbergi, fallegt eldhús með nýlegri innréttingu og góðum tækjum,
rúmgóð stofa með útgengi út í garð.
Frábær staðsetning. Ásett verð 13,2
millj.

verð kr. 13,5 millj

KÁRSNESBRAUT
Falleg 3ja herbergja
íbúð á 2. hæð í fjórbýli. Mjög björt og
velmeðferin íbúð, yfirbyggðar
svalir,
þvottahús og geymsla inn af eldhúsi.
Ásett verð kr. 16,9 millj

HB-FASTEIGNASALA
Lóða - fyrirtækja- og atvinnuhúsnæðadeild
Vegna mikillar sölu undanfarið vantar eftirfarandi atvinnuiðnaðar og skrifstofuhúsnæði sem fyrst á skrá hjá okkur!

Erum að leita af eftirfarandi atvinnuhús-

Húsnæði
óskast
til kaups:
næði fyrir
trausta
viðskiptavini. Um er að

ræða:

Óskum eftir 800-2000 fm glæsilegu skrifstofuhúsnæði miðsvæðið í
Reykjavík með góðu aðgengi og bílastæðum fyrir öflugt og traust fyrirtæki.

1. Vöruafgreiðslu / lagerhúsnæði með
góðri skrifstofuaðstöðu. Leitað er eftir skrifVantar ca. 500 – 1000 fm súlulausan bjartan sal á Reykjavíkursvæðinu fyrir
stofuballetskóla.
aðstöðu.
Leitað
skrifstofu
öflugan
Húsnæðið
þarf aðer
veraeftir
snyrtilegt
og með góðuu.þ.b
aðgengi.
7-800 fm þ.m.t.öll aðstaða ásamt u.þ.b
Vantar
á söluskrá ýmsar
af góðum iðnaðar-og atvinnuhúsnæðum.
1000-1500
fmgerðir
vöruafgreiðslu/lagerrými
með
góðri
aðkomu
að innkeyrsludyrum.
Lóðir óskast:
Skilyrði
um
góða
aðkomu
og næg bílastæði.
Vantar fyrir öflugt félag, byggingarlóð (verslunarlóð) helst við stofnæð á
Gott atvinnuhúsnæði fyrir flutningafyrirtæki ásamt skrifstofurými, þarf helst
að vera staðsett miðsvæðis í Reykjavík.

Reykjavíkursvæðinu. Lóðin þarf að vera nokkur þúsund fm.
Staðgreiðsla í boði.

2. Vöruafgreiðslu / lagerhúsnæði með
góðri skrifstofuaðstöðu. Leitað er eftir skrifVantar
fjárfesta 200
öflug góð
fyrirtæki
sem öll
skila arði.
Staðgreiðsla
í boði.
stofufyriru.þ.b
fm
þ.m.t
aðstaða
ásamt
Erum
með500
fjárfesta
semvöruafreiðslu/lagerrými
vantar atvinnuhúsnæði með traustum leiguu.þ.b
fm
með
samningum til kaups.
góðri aðkomu að innkeyrsludyrum. Skilyrði
Góð fyrirtæki til sölu fyrir fjársterka aðila:
um
aðkomu
og viðskiptavild
næg bílastæði.
1.
Einngóða
besti sportbar
landsins, mikil
og glæsilegur í alla staði
Fyrirtæki og leiguhúsnæði óskast:

2.
3.
4.
5.

Söluturn með bílalúgu, frábær staðsetning
Mjög þekkt skyndibitakeðja

vörumerki erlendi og hérlendis
í matvælageiranum
3.Þekkt
Skrifstofuhúsnæði
ásamt
vöruafgreiðlu
Erum með mjög góð sambönd fyrir aðila sem vilja fjárfesta í topp
/ lagerrými.
Leitað
er
eftir
u.þ.b
1200-2000
fyrirtækjum
fm skrifstofu með allri aðstöðu ásamt fundByggingameistarar og fjárfestar athugið!
araðstöðu og 3000 fm vöruafgreiðlu.
Erum með mjög góðar lóðir til sölu á Reykjavíkursvæðinu. Staðsetning er
ein sú besta sem í boði er í dag.

Staðsetning er stór Reykjavíkursvæðið.

Erum með 40 lóða einingar til sölu fyrir Austan fjall. Einnig 20 einingar á
Vesturlandi

Áratuga reynsla hjá undirrituðum í sölu,
markaðs- og fjárfestingarmálum

Okkar metnaður
- þinn hagur
Kristinn R. Kjartansson Pétur Kristinsson,
lögg. fasteignasali
sölusstjóri
og lögg. verðbréfam.
GSM: 897 2338

HB FASTEIGNIR
HÚS VERSLUNARINNAR • KRINGLAN 7
103 REYKJAVÍK • SÍMI 534-4400 • FAX 534-4410
HRAFNHILDUR BRIDDE LÖGG. FASTEIGNASALI

KRISTNIBRAUT

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 – ENDURGERT HÚS
Til sölu hæð og ris ca. 130 fm í algerlega endurgerðu húsi á grónum stað.
Ásett verð kr. 26,9 millj.

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.

MJÓAHLÍÐ – 3JA HERB.

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 niðurgrafin.
Ásett verð kr. 13,4 millj.

SKÁLAHEIÐI – KÓP.
2ja- 3ja herbergja 73,4
fm íbúð á 1.
hæð
með
sérinngangi.
Íbúðin hefur
öll verið endurnýjuð á afar smekklegan
hátt, gegnheilt eikarparket á gólfum,
eikarinnrétting og ný tæki í eldhúsi.
Opin og björt íbúð. Ásett verð 16,5 millj.
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Bjarni

AUSTURSTRÖND - 170 SELTJ.
Skemmtileg 50,8 fm 2ja herb. íbúð ásamt stæði
í lokuðu bílskýli. Baðherb. flísalagt í hólf og
gólf, sturtuklefi. Parket á gólfum. Frábært útsýni til norðurs. VERÐ 14,5 millj.

HRAUNBÆR - 110 RVK.
Mjög góð 2ja herb. 64,3 fm íbúð á 2. hæð
(efstu) í litlu fjölbýli. Opið eldhús í stofu/ borðstofu. Baðherb. með sturtubaði. Rúmgott
svefnherb. m/góðum skápum. Afstúkað vinnuherb. Stutt í alla þjónustu, þ.m.t. heilsugæslu,
skóla og verslanir. VERÐ 12,2 millj.

Lynghálsi 4 // 110 Reykjavík // akkurat@akkurat.is // www.akkurat.is
Halla Unnur Helgadóttir, löggiltur fasteignasali

Verðmetum samdægurs
EIGN VIKUNNAR

PENTHOUSE – 101 RVK Höfum í einkasölu glæsilega penthouse íbúð á 2.
hæðum með frábæru útsýni í miðborg Reykjavíkur. Allar innréttingar, tæki og
gólfefni af vönduðustu gerð.
VIÐ LEITUM AÐ… Fyrir ákveðinn fjársterkan kaupanda, ca 120+ fm íbúð með
útsýni og bílgeymslu miðsvæðis í Reykjavík. Skilyrði er að lyfta sé í húsinu og
helst að um eftstu hæð sé að ræða. Áhugasamir hafi samband við Ingvar, s: 8227300 eða Höllu, s: 824-5051.

ÞINGÁS - 110 RVK.
Mjög falleg og
gott einbýlishús
á tveimur
hæðum á
þessum rólega
stað. Húsið er
210 fm, þar af 37
fm bílskúr.
Sólpallar og heitur pottur. 4
svefnherb. 2 baðherbergi.
Stutt í skóla, leikskóla og
þjónustu.
VERÐ 39,9 millj.

DAGGARVELLIR - 220 HFJ. Ný og
glæsil. 4ra herb. 110 fm íbúð á 2. hæð með
sérinng. af svölum. Skilast fullb. án gólfefna.
Vandaðar innrétt. Þv.hús í íb. VERÐ 20,5 millj.

3ja herbergja

UNIK TELUR HJÁ AKKURAT - HAFÐU SAMBAND VIÐ SÖLUFULLTRÚA

Atvinnuhúsnæði

Sérbýli

HELGUBRAUT - 200 KÓP. Mjög gott ca
250 fm, 2ja íbúða endaraðhús á þessum vinsæla stað. Aðalíbúð er með fjórum herbergjum og tveimur til þremur stofum og innbyggðSKÓLAVEGUR - 230 REYKJANESBÆR um bílskúr, samtals ca 200 fm Á jarðhæð er ca
Um 170 fm einb. á 2 hæðum. 3 svefnh. og 3 stof- 50 fm 2ja herb. íbúð með sér inngangi. VERÐ
42,7 millj.
ur. Parket á flestum gólfum. VERÐ 16,0 millj.
LÁGHOLT - 340 STYKKISHÓLMUR
Steinsteypt ca 130 fm einb. auk 31 fm bílsk.
Þrjú svefnh. Húsið er allt nýl. endurn. að innan, nýl. hellulögn og sólpallur. Garður í rækt.
Nýtt þak. VERÐ 14,0 millj.

Hæðir

NAUSTABRYGGJA - 110 RVK.

BJARKARHEIÐI - 810 HVG. Aðeins 4 hús
efitr! Glæsileg steinsteypt raðhús á einni hæð,
ca 140 fm Innb. bílskúr. Húsin skilast fullbúin
með/eða án gólfefna. Vandaðar innréttingar.
Suður garður, frágenginn. Sérbýli á verði 4ra
herb. íbúðar í Rvk. VERÐ frá 19,9 millj.
LANGAMÝRI - 800 SELF. Í byggingu,
vönduð 4ra herb. raðhús á einni hæð, með innb.
bílskúr, samtals 151,7 fm Baðherb. fullbúið.
Þvottahús m/ innréttingu. VERÐ 19,2 millj.
HÖRÐUVELLIR - 800 SELF. Stórglæsilegt
365 fm einbýlishús auk 58 fm tvöf. bílskúrs.
Fimm svefnherb. og fjórar stofur. Garðskáli.
Möguleiki á að skipta upp í tvær íbúðir. Sérlega
vönduð og falleg eign. VERÐ 37,0 millj.

BREKKA - RANGÁ - HELLA Heilsárshús
og land til sölu aðeins 50 mín frá Rvk.. Rétt hjá
Hellu eru 2 hús, 56 fm og ca 35 fm, eða um 90
m2 - Samb. sólpallar. eru ca 200 m2 - Mjög gott
nýtt gerði með tökubás - stórt bílaplan - Heitt
vatn í báðum húsum og gert ráð fyrir heitum
potti , landið er 25 hekt. graslendi og ræktað að
hluta. Byggingar. er á landinu. Verð 26.mkr. Áhvílandi ca 14 m.kr. á góðum kjörum.

FÍFUSEL - 109 RVK. Rúmgóð 115,8 fm 4ra
herb. íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli. Björt íbúð
með suður svölum, þvottahús innan íbúðar.
Góð íbúð í barnvænuhverfi, stutt í alla þjónustu.VERÐ 17,8 millj.

Stórglæsileg 6 herb. 190,9 fm íbúð, að hluta til á
tveimur hæðum. Mikil lofthæð og stórir gluggar. Fjögur svefnherbergi. Tvennar svalir. Glæsileg eldhússinnrétting og gaseldavél með
áfastri viftu, granít á bekkjum. Allar innréttingar
og hurðir úr hlyn. Gólfefni VERÐ 39,0 millj.

BARMAHLÍÐ - 105 RVK.

110,1 fm 4ra
herb. sérhæð m/ sérinngangi og sérbílastæði.
Þrjú herbergi. Geymsluris yfir íbúð. Frábært
staðsetning og fallegt hús. VERÐ 22,9 millj.

HRINGBRAUT - 220 HFJ.

Falleg 4ra
herb. 101,1 fm íbúð á 2. hæð í góðu þríbýlish.
Flísar og parket á gólfum. Nýlega uppgert eldhús og baðherb. Vel skipulögð og búið að endurnýja mikið af lögnum og öðru. VERÐ 21,9 millj.

ÖLDUGATA - 101 RVK. 93,5 fm 4ra herb.
íbúð á jarðhæð. Íbúðin er skráð 71,3 fm,
geymsla 7,2 fm og risloft 15 fm Eignin er u.þ.b.
tilbúin til innréttinga. Gott tækifæri fyrir laghenta. Innréttaðu eftir eigin höfði íbúð á einum besta stað í miðbænum. VERÐ 16,5 millj.

SVÖLUÁS - 220 HFJ. Sérlega glæsileg
4ra herb. íbúð á frábærum útsýnisstað. Vandaðar innréttinga og Lúmex lýsing. Flísar og
parket á gólfi. Vestursvalir og toppeign í alla
staði. VERÐ 25,0 millj.

FURUGRUND - 200 KÓP.

Falleg 4ra
herb. á 3.hæð í fallegu lyftuhúsi. Stórt stæði í
bílskýli 23,8 fm Suðursvalir. Stutt í Fossvoginn,
útivist og gönguleiðir. Stutt í alla þjónustu.
VERÐ 19,9 millj.

LAUTASMÁRI - 201 KÓP. Glæsileg 2ja
herb. 83 fm íbúð á 2. hæð ásamt 24,5 fm bílskúr
á þessum vinsæla stað í Smáranum. Innihurðir
úr beyki, innrétt. úr kirsuberjalíki, plasthúðað.
Sérg. fylgir. Stutt í alla þjónustu. VERÐ 18,4 millj.
DALSEL - 109 RVK. Rúmg. og snyrtil. 2ja
herb. 75,1 fm íb. á 3. hæð, ásamt stæði í bílskýli.
Rúmg. svefnherb. Baðherb. m/ tengi f. þv.v. og
þurrk. Parket á stofu. Fráb. úts. VERÐ 13,2 millj. .

RAUÐAGERÐI 52 - 108 RVK Falleg 3ja
herb. 61 fm íbúð í kj. í fallegu þríbýlishúsi. Sérinngangur. Góður garður. Parket á gólfi og
flísar. Róleg gata og góð staðsetning. VERÐ
12,9 millj.
BREIÐAMÖRK - 810 HVERAGERÐI.
Skemmtilega hönnuð 93,4 fm óinnréttuð íbúð
á jarðhæð í blönduðu húsi. Lofthæð íbúðar 2,7
m. Hentar vel fyrir fatlaða. Verð er miðað við
ástand eignarinnar í dag en hægt er að fá
hana lengra komna. VERÐ 13,2 millj.
DAGGARVELLIR - 220 HFJ. Ný og
glæsileg 3ja 106 fm íbúð á 2.hæð með sérinngangi af svölum. Skilast fullbúin án gólfefna.
Þvottahús í íb. VERÐ 19,8 millj.
SKIPHOLT - 105 RVK. 3ja herb. penthouse íbúð á tveimur hæðum, 143,9 fm Hægt er
að fjölga herbergjum. Eignin skilast fullbúin án
gólfefna. Innréttingar úr kirsuberjavið. Tvennar svalir. Lyftuhús. Sérinngangur af svölum.
Stæði í bílskýli. VERÐ 32,5 millj.

2ja herbergja

ESKIHLÍÐ - 105 RVK. Mjög falleg og
björt 64,0 fm íbúð í kj. í fallegu fjölbýli. Hús allt
viðgert og allar lagnir nýjar. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf og fallegt nýlegt parket á
gólfum. Toppíbúð á frábærum stað. Góð sameign og garður. Geymsla ekki í fm tölu íb.
VERÐ 13,5 millj.
SKIPHOLT-105 RVK. Glæsileg 2ja herb.
93,5 fm íbúð á 2. hæð, án gólfefna í lyftuhúsi
sem er ný standsett. Sérinng. af svölum. Eikarinréttingar og glæsileg stáltæki eru í íbúðinni. Sérmerkt stæði fylgir og sér geymsla.
Húsið er klætt að utan með áli og báruðu
alusinki. Frábær staðsetning. VERÐ 20,5 millj.
HEIÐARHOLT - 230 KEF. Góð 65,0 fm 2ja
herbergja íbúð á 2. hæð. Opið og bjart eldhús.
Þvottahús á hæðinni. Þennan aðila vantar 3ja
herb. í Heiðarholti. VERÐ 7,8 millj.

VIÐARHÖFÐI - 110 RVK. Um 392 fm iðnaðarhúshæði sem skiptanlegt er í þrjú bil. Grunnflötur 353 fm Tvennar innkeyrsludyr, ca 4 m háar. Lofthæð rýmis tæpl. 5 m. VERÐ 42,0 millj.
JAFNASEL - 109 RVK. Gott 337 fm atvinnuhúsnæði með innréttingum og tækjum fyrir veitingarekstur. Var sportbar. VERÐ 38,0 millj.
BREKKUHÚS - 112 RVK. GÓÐ FJÁRFESTING. 159,4 fm atvinnuhúsnæði í hús í útleigu með framtíðar leigusamning, þar sem
eftir eru átta ár. VERÐ 24,5 millj.
SKIPHOLT-105 RVK. Þrjú verslunarrými til
sölu í húsi sem er allt ný standsett. Rýmin eru
frá 77,8 - 99,6 fm Skilast rúmlega fokheld með
rafmagnstöflu og aðgengi að pípulögnum. Miklir möguleikar í boði og hægt að hanna rýmin
eftir eigin höfði. Góð staðsetning við eina fjölförnustu götu í Reykjavík. VERÐ FRÁ 13 millj.
ÞÓRSGATA - 101 RVK. GOTT OG VEL
STAÐSETT VERSLUNAR - SKRIFSTOFU-HÚSNÆÐI. Húsnæðið samanstendur af skrifstofu,
opnu rými og afstúkuðu kælirými ásamt miklum geymslum í kjallara (án glugga) Í húsnæðinu er í dag rekið veislueldhús, en það gæti
einnig hentað sem skrifstofuhúsnæði. Til eru
teikningar af rýminu þar sem búið er að skipta
því upp í tvær íbúðir. VERÐ 24,0 millj.

Sumarbústaður

AKUREYRI - VAGLASKÓGUR Vel staðsettur sumarbúst. í Lundskógi. Húsið er fullb.
og selst með húsg. utan persónul. muna. Í búst. eru 2 svefnherb., baðherb., eldh. með góðri
innrétt. Yfir svefnherbergjahluta er um 27 fm
svefnloft sem er ekki innifalið í stærðarskráningu. Úr stofu er gengið út á stóran pall. Lóð
er stór og á henni er m.a. róla.
SUMARHÚS Heilsárs sumarhús á 2 hæðum,
ca 70 fm. 2 kvistar, svalir. 2 býslög og sólpallur.
Húsið er í smíðum en hægt er að afh. með stuttum fyrirvara. Húsið afh. á mism. byggingarst.
Fullfrág. með gólfefnum. VERÐ 10,5 millj.

HEILSÁRSHÚS - MIÐHÚSUM, Skógarhólf 5, fyrir neðan Þjóðveg. Rétt við Úthlíð og
þar eru golfvöllur, veitingahús, bar, verslun,
bensínstöð o.fl. Heitur pottur er á verönd. Verönd er eingöngu lokið framan við hús, ca 70
fm VERÐ 14,5 millj.

SÍMI 594 50 0 0 • www.akkurat.is • OPIÐ SUNNUDAGA 12-14 — heitt á könnunni.
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Raðhús

Ragnar Thorarensen
Löggiltur fasteignasali

Linda Björk Stefánsdóttir
Viðskiptafræðingur

Halldór Jensson
Sölufulltrúi

Elín D. W. Guðmundsdóttir
Löggiltur fasteignasali

Parhús

NÝTT

Gvendargeisli - 113 Rvk

NÝTT

Erluás -221 Hfj.

Glæsilegt 278,5 fm einbýlishús í byggingu í
Grafarholti í Reykjavík. Húsið er 223 fm á
einni hæð með 24 fm millilofti ásamt 31 fm
bílskúr skilast fullbúið að utan og rúmlega
fokhelt að innan. Húsið skiptist í forstofu,
gesta snyrtingu,eldhús ,búr, borðstofu, stofu,
hjónaherbergi, baðherbergi, þrjú barnaherbergi, þvottahús og geymslu.

Mjög glæsilegt 7 herbergja 223,6 fm
parhús með innbyggðum bílskúr að
Erluási í Hafnarfirði. Fjögur barnaherbergi, stórt hjónaherbergi með fataherbergi og sér baðherbergi með
hornbaðkari, tvær stofur, þrjú, baðherbergi,þvottahús,geymsla og innbyggður bílskúr. Glæsilegt útsýni,
stutt í skóla og leikskóla.

42,500,000

4ra herbergja

5 herbergja
Dvergabakki - 109 Rvk

NÝTT

Skaftahlíð - 105 Rvk

Virkilega góð 92,3 fm 5herb íbúð að
Dvergabakka. Á hæðinni eru 3
svefnherbergi og eitt í kjallara. Húsið hefur allt verið tekið í gegn
nýlega og lítur mjög vel út. Fallegur
garður er við húsið með leiktækjum
og bekkjum. Örstutt í alla verslun og
þjónustu og gott aðgengi fyrir börn
að stunda íþróttir

Virkilega falleg 114 fm 4 herb íbúð
í kjallara við Skafthlíð. Nýlegt eldhúsinnrétting, fallegt parket, Allar
vistarverur mjög stórar. Nýgert
gufubað í sameign. EIGN SEM ER
VIRKILEGA ÞESS VIRÐI AÐ SKOÐA

16,200,00

19,900,000

NÝTT

Góð 4ra herbergja 97,4 fm íbúða á
8 hæð í lyftuhúsi að Egihjalla í
Kópavogi. Glæsilegt útsýni. Parket á
gólfum í herb stofu og holi Sameiginlegt þvottahús er á hæðinni og sér
geymsla í sameign. Viðgerð á húsinu standa yfir og á þeim að vera
lokið í sumar.

16,900,000

Gnoðarvogur - 104 Rvík

NÝTT

Glæsileg 3ja herbergja 82,9 fm íbúð
á 1. hæð með sérinngangi. Parket
og flísar á gólfum. Allir skápar, eldhúsinnrétting og hurðar eru úr Maghony. Þvottahús innaf baði. Útgengt
út í garð úr stofu. Falleg og björt
eign, stutt í skóla og leikskóla.

17,900,000

Flétturimi 112 Reykjavík

18,900,000

3ja herbergja

NÝTT

Austurbrún 104 Rvk

Mjög góð 3ja herbergja 74 fm íbúð
á þriðjuhæð. Eldhús með fallegri
innréttingu. Parket á góflum í stofu
og svefnherb. Útgengt á svalir úr
stofu. Baðherbergi með nýlegum
tækjum, allar innihurðir nýlegar.
Hús er mikið endurnýjað.

Falleg mikið endurnýjuð 3ja herbergja 90 fm íbúð á jarðhæð. Íbúðin skiptist í forstofu,rúmgott
hol,stofu, tvö svefnherbergi, eldhús,
baðherbergi og þvottahús. Merbo
parket er á flestum gólfum og hurðar eru úr kirsuberjavið.
Nýjir gluggar og gler.

14,900,000

17,300,000

Asparfell - 111 Rvk

NÝTT

Mjög góð 4ra herbergja 90,6 fm
íbúð á þriðjuhæð í góðu fjölbýli auk
stæðis í lokaðri bílageymslu samtals
birt stærð séreignar 103,1 fm. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús,
tvö svefnherbergi, baðherbergi og
þvottahús. Suður svalir. Stutt í skóla
og alla almenna þjónustu.

2ja herbergja

3ja herbergja
Klapparhlíð - 270 Mosf.

NÝTT

3ra herbergja

4ra herbergja
Engihjalli - 200 Kóp.

4ra herbergja

NÝTT

2ja herb íbúð á 1. hæð alls um 63,3
fm. Eldhús með fallegri beyki innréttingu og dúk á gólfi. rúmgóð
stofa með plastparketi útgengt úr
stofu út á suðvestursvalir. tengi fyrir
þvottavél inni á baði. Gervihnattasjónvarp og öryggismyndavélar.

NÝTT

4ra herbergja

4ra herbergja

Andrésbr. - 113 Rvík

Fálkagata - 107 Rvk

Virkilega falleg og velskipulögð 4ra
herb 110,8 fm íbúð á fyrstu hæð
ásamt bílskýli. Innréttingar og skápar
úr birki. Innihurðar úr eik.,þvottahús
og geymsla innan íbúðar.

Um er að ræða afar fallega 4ra herbergja 119,9 fm íbúð á 2. hæð. Nýleg
eldhúsinnrétting og endurnýjað bað.
Falleg íbúð á góðum stað.

23,500,000

23,500,000

11,400,000

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.
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Glæsilegar íbúðir
Glæsilegar 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir í 4-6 hæða
lyftuhúsi. Eftirsóttur staður í göngufæri við Spöngina,
sem er nýr verslunar og þjónustukjarni. Fallegt útsýni
og stutt í 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 veggjum og gólfi ásamt hita í gólfi. Íbúðirnar eru frá
60 fm upp í 106 fm frá 12,9 millj. - 22,8 millj. Húsinu er

skilað 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.

533 4300

564 6655

Salómón Jónsson - lögg. fast.sali - Húsið •

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

Vilhjálmur Bjarnason - lögg. fast.sali - Smárinn

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER OPINN
ALLA DAGA KL. 8–22

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 15

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

Til sölu Daihatzu Applause ‘90. Ekinn
165 þús. Verð 150.000. Gott eintak.
Sími 863 2156 & 554 3629.
Gullfallegur Nissan Sunny árg. ‘91, ek.
160 þús. Sk. ‘06, cd , rafm. í öllu og hiti
í sætum. Verð 130 þús. Uppl. í s. 699
2872.
Opel Astra station árg. 97 ek 150.000
km á hagst. stgrverði. Uppl. í s.
8636124.

GALLOPER DISEL 2.5 Turbo Intercooler
33” breyttur. Ek. 109 þús. km. 7manna
Sjálfsk. ABS, Dráttarkúla, samlæsingar,
32” Sumardekk á felgum fylgja, Nýjir
demparar, Skipt um timreim í 90.000.
Vel með farinn bill. V. 1.190 þús. Allir
bílarnir eru til sýnis og sölu hjá Bílalíf á
nýja stóra bílasölusvæðinu við Klettháls
11, 110 Rvk S: 562-1717, sjá fleiri
myndir á www.bilalif.is

Nýr ‘05 Dodge Durango Limited. Svartur, Dökkgrátt leður, lúga, rafm. í öllu,
DVD spilari. Til sýnis á staðnum. Verð:
4.980 þúsund.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Jeep Cherokee Laredo 4.0., nýskr.
01/’95, ek. 90 þ. mílur, bsk., hvítur, cruise control, álfelgur, heilsársdekk o.fl.
Verð 590.000. Heimsbílar eru staddir á
nýja stóra bílasölusvæðinu við Klettháls
11.

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík
Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Bílar til sölu

MMC Lancer GLXI 1,6 árg.93, sjálfskiptur, 4 dyra, Sk. ‘06. V 145 þ. S. 8665052.

LMC Hjólhýsi.Mikið úrval af glæsilegum
LMC hjólhýsum frá þýskalandi. Víkurverk Tangarhöfða 1. sími 557 7720
www.vikurverk.is

Volvo árg. ‘99 til sölu! Volvo V70 cross
country árg. ‘99, kom á götuna 23.12.
‘98. Ekinn 125 þús. Verð 1.950 þús.
Uppl. í síma 897 0743.

Bílar óskast
Sendibíll - Sendibíll

Góður sendibíll óskast. Skoða allt. Uppl.
í síma 861 6660 eða book@isl.is

250-499 þús.
Til sölu Hyundai Accent GLS. Ekinn
68.000. Árgerð 11/’98. Verð 340 þús.
Uppl. í síma 892 1051.

Jeppar
Eins og nýr

Nissan Terrano SE 2,4i ‘99. Ekinn um 73
þús. Nýleg 31” dekk, topplúga, dráttarkrókur, toppbogar o.fl. Topp eintak og
lítið ekinn. Verð 1.590.000, S. 822 8018

VW Golf árg. ‘97, ek. 145 þ., álfelgur,
spoiler. Verð 400 þ. S. 865 3224.
Opel Astra II ‘99 1600cc e:128000 km
sk.’06 Góður bíll á góðu verð
460.000kr. S.6169351

Til sölu Grand Cherokee limited árg.
‘95, V8, ek. 132 þús. Aksturstölva, kastarar og kastaragrind. Góður bíll. Verð
890.000. Uppl. í s. 869 2324.

MMC Pajero árg. ‘98, ekinn 125 þús.,
sjálfskiptur, V6. Verð 1230 þús. Ath.
skipti. Sími 896 6366.

Grand Cherokee Laredo

Grand Cherokee Laredo. Árg. 1999, ek.
145 þús., breyttur fyrir 35”, er á nýlegum dekkjum. 6cyl, 4.0l. Bensín. Skipti
möguleg. Uppl. eru veittar í síma 847
5007.

Terrano ‘95, 2.4, 7m, ek. 188 þ., sk. ‘06,
sumard.+ ný vetrard. V. 650 þ. S. 466
1185 & 866 0551.

Til sölu Subaru Legacy árg ‘95. Ek. 130
þús. Nýlega sprautaður. Tveir eigendur
frá upph. Skipti á 150 - 200 þús. Króna
bíl. Uppl. í s. 517 1418 & 862 9589.
Toyota Hilux D/C Dísel, 38” br. Árg. ‘93,
auka tankur, hlutföll, læstur að aftan,
kastarar, loftdæla, intercooler og fl. Verð
1090 þús. Uppl. í s. 820 3371.

Víkurverk
Tangarhöfði 1, 110 Reykjavik
Sími: 567 2357
www.vikurverk.is

Bílabúð Islandus.com - Nýjir bílar eru
ódýrari hjá okkur - www.islandus.com

1-2 milljónir

Toyota Yaris árg. 2004, ek. 24 þús. km.
CD og fl. Topp bíl. Tilboð 990 þús. Uppl.
í s. 820 3371.

Subaru forrester 10/02 4x4, ek 22.700
km, ssk., dökkrauður dráttarkrókur,
álfelgur, hlíf á afturst., varadekk á felgum fylgja. Uppl. í síma 820 1101.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík
Sími: 565 2500

Bílabúð Islandus.com - Nýjir bílar eru
ódýrari hjá okkur - www.islandus.com

Suzuki Vitara 33”, ‘96. Ek. 128.000. Sk.
‘06, CD, CB, sumard. Skipti á ód. eða tilboð. Gummi 691 5945.

Honda CRV árg. ‘99, ek. 119 þ., ssk.
Verð 1130 þ. Ath skipti. Uppl. í síma
896 6366.

Bílabúð Islandus.com - Nýjir bílar eru
ódýrari hjá okkur - www.islandus.com

M. Bens 230E ‘87 ek. 270 þús í mjög
góðu standi, ný skipting. S:8682089

0-250 þús.

Bílabúð Islandus.com - Nýjir bílar eru
ódýrari hjá okkur - www.islandus.com

Cherokee Jamborie ‘94, nýskoðaður.
Hækkaður, litur svartur 130.000 km.
Verð 450 þ. S. 691 2665.

BMW X5 3,0. Árgerð 2002, ekinn 58 þ.
km. Silfurgrár, svart leður, Xenon. Verð
kr. 4.490.000. Master ehf. Glæsibæ, Álfheimum 74, 104 Reykjavík, sími 540
2200, www.masterbill.is

Master ehf
Glæsibær Álfheimar 74, 104
Reykjavík
Sími: 5402200
www.masterbill.is

Mazda 323, ‘96, 4x4, station, ek. 129
þús., sk. ‘05. Tilboð 240 þús. S. 691
1225.

Patrol 38” 3.3TD ‘83. Gott eintak, mikið
endurnýjaður. Loftpúðar að aftan. V.
280 þ. S. 663 6192.

Toyota Landcruiser árg. ‘99, VX, ek. 95
þús., leður, ssk, 35” breyttur, ásett verð
2.850 þús., stgr. 2.490 þús. Uppl. í síma
899 6284.

Toyota Yaris T-sport árg. ‘02, ek. 37 þús.,
15” álfegur, vindskeið og handfrjáls
GSM búnaður. Verð 1.150.000, möguleiki á 100% fjármögnun. Uppl. veitir
Haraldur í síma 824 1057.

2 milljónir +

Musso árg. ‘02 33” ekinn 38 þús., ssk.
dráttarkúla. Verð 2.550 þús. Uppl. í s.
843 1200.

Pallbílar

Ford Focus Sedan Ghia skráður nóv. ‘99
til sölu. Sjálfskiptur. Ekinn 86 þús. Verð
870 þús. Uppl. í síma 821 7519.

Til Sölu. Jeep Grand Cherokee limited
2005. Nýr bíll, Hemi 5.7. 25k aukapakki.
Verð 4.820 þ. 2 litir í boði til afgreiðslu
strax. Uppl. í s. 899 4681 www.automax.is

Automax
Sími: 899 4681
www.automax.is

Mitsubishi Montero (Pajero) Limited
2004, ekinn 34 þ. km. Einn með öllu.
Verð 4.250.000. kr. S. 693 8038.

Ein eigandi

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

Húsbílar. Landsins mesta úrval af húsbílum.
Framdrifnir,
afturdrifnir
Ford,Fíat,Bens Víkurverk Tangarhöfða 1
sími 557 7720 www.vikurverk.is kveðja,
Kristín.

AFGREIÐSLAN ER
OPIN UM HELGAR
KL. 9–17

Vantar ódýran heillegan bíl á 0-60þ má
þarfnast lagfæringar. S.8665052

500-999 þús.

BMW M3 Árg.10/2003 ek.32 þ. km
Sjálfsk. ABS, ASR spólvörn, ESP stöðul.,
cd, kastarar, leður, Rafdrifin sæti,rúður
og speglar Xenon, Þjófavörn, Þjónustubók. Innfluttur nýr af umboði, Einn eigandi. V.7.390þús Áhv. 2.200 þús. Allir
bílarnir eru til sýnis og sölu hjá Bílalíf á
nýja stóra bílasölusvæðinu við Klettháls
11, 110 Rvk S: 562-1717, sjá fleiri
myndir á www.bilalif.is

AFGREIÐSLAN ER
OPIN ALLA VIRKA
DAGA KL. 8–19

Mitsubishi Montero árg. 2003, ek. 40 þ.
mílur, 3,8 lítra vél, mjög vel með farinn
bíll með öllu. Verð 4.150.000 möguleiki
á 100% fjármögnun. Uppl. veitir Haraldur í síma 824 1057.

Pajero 3.2 diesel, árg. 08.’00, ek. 111
þús. Toppbíll. Áhv. lán 2,5 m. Verð
2.980 þús. Uppl. í síma 864 8338.

Hópferðabílar

Vegna endunnýjunar eru til sölu ýmsar
stærðir hópferðabíla t.d. M-bens.412
sprinter árg. ‘98, 17 sæta, með hjólastólaútbúnaði, Renó master 17 far., árg.
2003, M-bens 814 D, 26 farþ. árg. 1992.
Sjá einnig heimasíðu okkar, www.allrahanda.is Uppl. í síma 660 1303 og 660
1305.
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Vörubílar
Benz Actors 26570 loft árg. ‘99. Einnig
2635 Stell. Volvo 12.10. FL 10. FL 7.
Scania 143. 142. 112. o.fl. Uppl. í s. 660
8910.

YFIR HUNDRAÐ BÍLAR Á STAÐNUM

Húsbílar
KTM 300 árg. ‘94, tvígengis topphjól.
Verðhugmynd 195 þús. stgr. Uppl. í s.
696 8584.

Case 1150E til sölu 90% belti, nýupptekin vél, v. 3.3 milljónir. S. 893 2838.
Tvæt skóflur á Fermick traktórsgröfur til
sölu. 30 og 60 cm. Uppl. í s. 892 0636.

Öku- og bifhjólakennsla. Ný hjól nýjar
áherslur. Davíð S. Ólafsson. S. 893
7181. www.simnet/dso.is
Hjól óskast. KDM EXC 450 árg. ‘03-’04,
götuskráð óskast gegn staðgreiðslu.
Uppl. í síma 698 8412.

Til sölu Knaus húsbíll, ek. 11 þús. Betri
en nýr, cd, útvarp, sjónvarp, rafmagnstjakkar með fjarstýringu, útvíkkaðar
felgur, talstöð, rafmagn í rúðum og
speglum, 500 W inverter, bakkmyndavél, stór farangurgeymsla úr áli að aftan,
teppalarfur í stýrishúsi, einangrun í
húddi og margt fleira. Uppl. í s. 820
1567 & til sýnis að Mánagötu 1, Snorrabrautarmegin.

Lyftarar

Renault Megane árg. '96 ek. 158, Subaru legascy árg '98, ek. 120 km.
fallegur bíll, sjsk., verð 790 þ.
fínn bíll, verð 390 þ. Tilboð 290 stgr.

VW Golf 1,6 ‘98, Suz Sidekick ‘95, 31”.
Mercury 50 Hö, utanborðsm. Sturtukl.
95x95 nýr. 2 stk. pústútsogskefli f/verkstæði. Ýmis skipti möguleg, t.d á krossara. S. 896 6007.
Til sölu Honda Shadow VT árg. ‘03, ek.
2000. Lítur vel út. Áhvílandi bílalán 740
þús., afborgun 17 þús. Verð 1100 þús.
Ath skipti. Uppl. í síma 866 0086.

Nissan Almera luxury árg. '00, ek. 69 Nissan Patrol SLX Disel, árg. '95, ek.
þ. Sjsk., verð 890 þ., áhvil. 520 þ.
266 km. 38“ breitt, v. 1790 þ.

Vélsleðar
Til sölu glæsilegt eintak af Ski-doo árg.
‘94. Ek. 9000 km. Grand touring 580
með rafstarti. Tilboð 175.000. S. 698
7040.

Fíat Joint J 357, 2,0 cm≥ Disel, 06.2004,
ekinn 4200 km. Verð 4,2 m. stgr. Uppl.
í s.8926648.

Mótorhjól

Hjólhýsi

Lexus IS 200 sport, árg. '01, ek. 66 M.Bens E 320, árg. '04, ek. 8 þ. km.
km. Sjsk., verð 1950 þ. Áhvíl. 800 þ.
sjsk m. öllu, verð 5750 þ.

Get útvegað Hobby hjólhýsi árg ‘92, Allar nánari upplýsingar. á www.husbill.tk

Lyftarahjólbarðar frá
Trelleborg

Fellihýsi
Óska eftir að kaupa Starcraft 10 RT fellihýsi. S. 660 5918.

í úrvali. Á flestar gerðir lyftara, loftfylltir
eða gegnheilir, svartir eða hvítir strikafríir. Vélaborg Krókhálsi 5F (gengið inn frá
Járnhálsi) 110 Rvk, sími 414 8600,
Draupnisgötu1, 603 Akureyri, sími 464
8600.

Tjaldvagnar

BMW 318 IA árg. '99, ek. 130 þ. Sjsk,
verð 1690 þ. áhvil 1300 þ.

Palomino yearling árg. '00, verð 790 þ. TÖKUM
EINNIG AÐ OKKUR SÖLU Á FELLIHÝS OG
HJÓLHYSUM TÖKUM Á STAÐINN.

MMC Montero árg. '01, ek 50 þ.
Sjsk., leður, 7 manna, v. 3200 þ.
TILBOÐ 265o þ.

Ford F 350 Disel 7.3 árg. '01, ek 90 þ.
km. 46î dekk og með algerlega öllu v.
6300 þ.

Toyota Landcr 90 VX árg. '99, ek,
135 þ. Sjsk., fallegur bíll, skipti ód.
verð 2350 þ.

M.Bens C200 TK árg. '01 ek. 149 þ.
km. 17“ felgur, sjsk., vel búin bíll,
verð 2390 þ. tilboð1750 stgr.

Ægisvagn með fortjaldi árg. ‘99, með
kassa á beisli. Verð 350 þús. Uppl. í s.
897 0444.
Til sölu GY-200 torfæruhjól. Diskabremsur framan og aftan. Ljósabúnaður, rafstart/kick start, hraðamælir, farangursgrind og fl. Burðargeta: 150kg.
Hjólið er nýtt (pakkað í kassa). Tilboðsverð með skráningu: 159.000.- Jóhannes, s. 893 9503, Þráinn, 892 9594 milli
10.00 og 16.00

Til sölu Triumph Rocket III árgerð ‘05,
ekið 500 km, bein sala. Verð 2,5 m.
Sími 894 4274.

Til sölu tjaldvagn Camplet árg. 2000
Concord með Royal tjaldi. Verð
450.000. Uppl. í s. 897 2337.

Vinnuvélar

Úrval notaðra innfluttra lyftara til sölu.
PON Pétur O. Nikulásson ehf s. 552
0110.

Drifskaftaefni

Eigum til drifsköft og aukahluti t.d.
hjöruliði, hjöruliðsgafla, kúplingar, drifskaftsrör og hlífar o.fl. Vélaborg Krókhálsi 5F (gengið inn frá Járnhálsi) 110
Reykjavík, sími 414 8600, Draupnisgötu
1, 603 Akureyri, sími 464 8600.

Allar gerðir af vinnulyftum til leigu. Góð
tæki & betra verð Armar ehf 565-4646
& 660-1700

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.

Allar gerðir af vinnulyftum til leigu. Góð
tæki & betra verð Armar ehf s:565-4646
& 660-1700

MMc L200 DC Disel, árg. '03, ek. 43 Mazda Tripute 4wd árg. '02, ek. 60
þ. km. Sjsk., flottur pick up, verð
þ. Töff jepplingur, verð 2250þ.
2290 þ.

Til sölu Yamaha FJR 1300 skráð
19.09.03, ekið 1800 km. Bein sala. Verð
1.360.000. Sími 894 4274.

Yamaha TTR 125L árg. 2001. Frábært
fjórgengishjól, upplagt fyrir yngri/minni
ökumenn. Verð 280 þús. Uppl. í s. 894
2400.

Gróðurhús, úr plasti og gleri Jötunn Vélar ehf Austurvegur 69 Selfoss s. 480
0400 www.jotunn.is

Til sölu Krani. Grove TMS 475 LP árgerð
1975 Lyftigeta 50 US tonn. Kraninn er í
mjög góðu ástandi. Nánari upplýsingar
í síma, Lárus 892 3269, Sigurlaugur
892 2079.

Gerni 400GTA 200 bör, 930l/klst. Aðeins kr. 99.900 án vsk. kr. 124.376 m.
vsk. Jötunn Vélar ehf Austurvegur 69
Selfoss s. 480 0400. www.jotunn.is

Lyftarar, brettatjakkar, skæralyftur, lyftuborð, trillur, vagnar, hjólabúnaður og
ýmis léttitæki. Vandaðar vörur, góð
verð, öflug viðgerða- og varahlutaþjónusta. Léttitækni ehf, Stórhöfða 27, s.
567 6955. Allar upplýsingar á
www.lettitaekni.is

Kia sportage 2.0 árg. '02, ek. 33 þ.
km. Upph., 31“ dekk, verð 1690 þ.
Áhvl. 1400 þ.

BMW X5 4,4 árg '01 ek 105 m.öllu.
Fallegur bíll, verð 5800 þ.

OPEL ZAFIRA ARTIC 1,8 árg. '02 ek
50 sjsk 7manna, verð 1890 þ. Tilboð
1550 stgr.

Isuzu Tropper disel 3,0 árg. '99 ek
112 35îbreyttur verð 1890

ÞJÓNUSTA

MMC Pajero GLS V6 árg. '92 ek. 225
þ.km. Flottur 7 manna jeppi, verð
690 þ. TILBOÐ 490 þús.

Fosshálsi 27
Sími 577 4747. Fax 577 4750
hofdabilar@hofdabilar.is • hofdabilar.is
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Minigolf.

Bátar

Níuholuvöllur til sölu. Hagstætt verð.
Upplagt fyir félagasamtök við elliheimili
og fl. Uppl. í s. 847 7995 & 699 2698.

AB-VARAHLUTIR

Campion á Íslandi. Vatnasport.is flytur
inn vandaða sportbáta sem standast
ströngustu kröfur sem gerðar eru til
skemmtibáta. www.vatnasport.is s. 822
4060.

Allante 545i með 135 til 225 hestafla
Volvo Penta. Draumabáturinn á vatnið.
Þú finnur bát sem hentar þér á
www.vatnasport.is s. 822 4060.

Bílavarahlutir í flestar gerðir Evrópu
og Asíubíla, t.d. boddíhlutir, ljós,
kúplingar, stýrishlutir, bremsuhlutir,
handbremsubarkar, vatnsdælur, öxulliðir og hosur ljóskastarar,
tímareimar, viftureimar, spirnur,
spindilkúlur. Og allir varahlutir fyrir
Toyota. Eingöngu ný vara.
Opið frá 08.00-18.00 mánudagaföstudaga. Betri vara, betra
verð. Sími 567 6020. Bíldshöfði
18

Partasala Guðmundar Tangarhöfða 2, S.
587 8040. Erum að rífa Mözdu, MMC
og Nissan frá árg. ‘88-’97. Kaupum bíla
til niðurrifs.
Partasalan VTS, s. 421 8090. Toyota,
Nissan, Opel, Audi 100-95, Suzuki,
Lancer. Opið virka daga frá 8-18, laugard. 10-15.

Þvottavélar

Til sölu nokkrar nýlegar þvottavélar.
Tökum bilaðar uppí. Sími 847 5545.
Notað bakaríisborð til sölu. Verslunartækni ehf. Draghálsi 4 S: 535-1300
http://www.verslun.is
Grár 3 ára Fagor íssk. með 3 frystih. á
40 þ. Einnig ruggust. 8 þ. Hvítt eldhúsborð & 4 stólar á 30 þ. s. 586 1813 &
698 0693.

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

Til sölu ísskápur, hjónarúm línuskautar
nr.43 ásamt hlífum og 2 stk barnarúm,
allt þetta fæst fyrir lítinn pening. Gefins
fæst borðstofuborð m/2 framlengingum. Uppl gefur Guðjón í síma 697-7072
Til sölu Píanó, 240.000, stór skápur úr
Mýru, 50.000, 2 stelpurúm úr Ikea,
8.000 stk., stórt massíft furu sófaborð,
35-40.000 og borðstofuborð, 20.000.
Uppl. í s. 848 5859 & 868 3779.
Eldhúsinnrétting til sölu. Vel með farin
ásamt innbyggðum tækjum með birkirótar spóni. Keramik helluborð , uppþvottavél, vaskur, ísskápur með frysti og
blásturssofn. U laga eining með helluborðinu og vaskinum. U-ið er 2.35 m
með 1.7 og 1.6 m hliðum. Yfir annarri
hliðinni eru fjórir efri skápar, 1.50x0,7
m. Aftan við U-ið er veggeining með
fjórum skápaeiningum 2.25 á breidd og
2.20 á hæð. Ísskápur og blástursofn í
sitt hvorri endaeininguni en miðjan
skiptist í tvo efri skápa og tvo neðri
skápa. Jón s:891-8650

Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Airbag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.
Bílakjallarinn Stapahrauni 11, s. 565
5310. Sérhæfum okkur í VW, Toyota,
MMC, Suzuki og fl.
Opel, Opel, Opel, Opel. Kaupi bíla. S.
483 1919 & 845 2996 553-9900.

Alternatorar-startarar

Viðgerðir-sala. Tökum þann gamla uppí.
Vm/Rótor ehf. Helluhr. 4, s. 555 4900.

bilapartar.is

Bílapartar v/Rauðavatn, s. 587 7659.
Erum eingöngu með Toyota. Kaupum
Toyota-bíla. Opið virka daga frá 10-18.
www.bilapartar.is
Partasalan Skemmuvegi 30, sími 557
7740. Eigum varahluti í Volvo, Opel,
Nissan, Toyota, Renault, Honda og
fleira.

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

Dana 60. Til sölu dana 60 fram og aturhásingar undan Econoline með loftlæsingum 350 þús, 6.9l dísel m/turbinu
100 þús. 5 gíra, ZF gírkassi + millikassi
100 þús. Einnig Ford Econoline árg. ‘78,
4x4 m. 460 beinskiptur. Ath. þungaskattslaus. 150 þús. Uppl. í s. 663 4965,
Bjarni.

Gúmmíbátar og Gallar

Aukahlutir í bíla

Viðgerðir

Fallegir dömuskór úr leðri stærðir 3641 verð kr. 3.400,-Misty Skór Laugavegi
178 S. 551 2070.

Comet iðnaðarryksugur, tvær gerðir,
verð frá kr. 12.201. Vélaborg, Krókhálsi
5F (gengið inn frá Járnhálsi) 110 Rvk,
sími 414 8600, Draupnisgötu 1, 603
Akureyri, sími 464 8600.

Rosa smart í sumarlit og BC skálum.
Verð kr. 1.995,- og buxur fást í stíl fyrir
kr. 995,-Misty Laugavegur 178. Sími
551 2070.

Fermingartilboð

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.

Fermingartilboð á beislum, múlum,
gjörðum og hinum vandaða íslenska
hnakki Sleipni. Tilboðið gildir til 10. apríl. Vélaborg, Krókhálsi 5f Reykjavík
(gengið inn frá Járnhálsi) Sími 4148600 og Draupnisgötu 1 Akureyri sími
464-8600

Skransalan Skipholti 29A
er komin í ný föt.

Bílhlutir, Drangahrauni 6, S. 555 4940.
Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í
fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs.

Kíkjið við og sjáið breytingarnar. Opið
12-18 virka daga. S. 694 6016 & 551
2306.
Brúnn hornsófi, nýlegur, til sölu ásamt
púðum, kr. 80.000. S. 699 3274.
Erum byrjuð aftur að selja garðhúsgögnin sem slógu svo rækilega í gegn
síðastliðið sumar. Farið inn á heimasíðuna www.vidarko.is eða komið á sýningarsvæði okkar að Dalveg 28 Kópavogi og skoðið úrvalið. Viðarkó, Dalveg
28, Kópavogi, Sími 517.8509, Netfang
vidarko@vidarko.is

TÞM

Æfingahúsnæði á heimsmælikvarða,
laus rými til leigu, stakar æfingar.
tonaslod.is & contact@tonaslod.is. Sími
824 3001 & 824 3002.

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

Hanna og smíða stiga. Fást á ýmsum
byggingarstigum. Sérlausnir í þrengslum. 25 ára reynsla. Uppl. í s. 894 0431.

Gröfur/Vörubílar/Hellulagnir
Gröfum grunna, útvegum efni.
Gröfum fyrir skolp- og frárennslislögnum. Lóðalögun og hellulagnir.
Upplýsingar í síma 822 2660.

Jeppakerrur,
Víkurvagnar

Reimar í bíla
Fálkinn

Stærsti stállager landsins.
Sindri.

Kúplingar í bíla
Fálkinn

Hemlahlutir í bíla
Fálkinn

Góðan daginn, góðan
daginn.
HamborgarabúllaTómasar.

Danskar bækur.
Penninn-Eymundsson
Austurstræti

Hjólbarðar

Varahlutir

Hljóðfæri

Lífið er dásamlegt.
HamborgarabúllaTómasar.

Comet iðnaðarryksugur

Ef pústið pípir og bremsurnar braka,
hættu að aka og láttu okkur laga. Kvikkþjónustan, Sóltúni 3, s. 562 1075.

Til sölu

Óska eftir nýlegu 100 riða sjónvarpi
með góðum staðgreiðsluafslætti. Uppl.
í s. 896 6654.

Rafmótorar – gírmótorar
Fálkinn

Til sölu mjög góð rútusæti, 8 stk., dieselmiðstöð, 24 v., borð, og 4 dekk, 14”.
Upplýsingar í síma 899 3409.

Til sölu Ronal 18” álfelgur undir Passat.
Verð 70 þús. Uppl. í síma 698 2086.

Gámur !

Óska eftir 20 eða 40 feta gám. Uppl. s.
898 2111.

Öll sett á aðeins 1990, eitt verð. Allt
Smart Laugavegi 46. Sími 551 1040.

Túrbínur, varahl. & viðg.þj. Vélaviðg., allar almennar viðgerðir. Sérpöntunarþj.
Varahl. í flestar gerðir bíla og vinnuvéla.
Túrbo ehf. s. 544 2004.

16”PCW álfelgur + Good-Year dekk,
4stk, 225/55 undan Legacy Outback.
S:898-2620.

Ungt par með 2 börn óskar eftir
þurrkara á góðu verði. S. 869 1565.

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

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

Viðgerðarþjónusta, 10 ára reynsla.
Björgunarbátar, vesti & slöngubátar á
góðu verði. Uppl. S: 6607570
www.gummibatar.net

Óskast keypt

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.

Musso og Benz

Isuzu Trooper varahlutir til sölu árg. ‘99.
Góðir hlutir. S. 663 0710.

Óskum eftir barngóðum hvolp. ATH allt.
Uppl. í síma 534 2705 & 821 2705.

Láttu okkur sjá um þig Áratuga reynsla.

Til sölu varahlutir í Renault 19 ‘90-’95,
Megane ‘97-’99, Clio ‘95-’00, Ford
Focus ‘00, Suzuki Baleno ‘00, Hyundai
Accent ‘00, Daewoo Lanos ‘98. S. 568
6860.

Partaland, Stórhöfða 18, s. 567 4100.
Varahlutir í Pajero og Lancer ‘89-’00,
Trooper ‘99-’03, Terrano II ‘00 ofl. teg.

Gefins

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

Öðruvísi vörur - örðuvísi búð, fallegar
tækifærisgjafir. NÝTT. Eve Taylor frá
toppi til táar. Glæsilegt úrval. Opið
mán.-fös. 10-18 lau. 12-16. Ljós og Ilmur ehf Bíldshöfði 12. S. 517 2440

Hedd 557 7551

Nýtt!!!

Til bygginga

Tölvur

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

Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa
Peugeot og Citroen. Franskir bílapartar
ehf. S. 587 8200 & 694 9117.

Bílskúrshurðaþjónustan. Bílskúrshurðir
og mótorar, varahlutir - viðgerðir. Halldór S. 892 7285.

Vöruvagn með hillu

Til sölu notuð skrifborð og skilrúm fyrir
atvinnuhúsnæði.
Slysavarnafélagið
Landsbjörg sími 570 5900, (Þorsteinn).

Caddie lagervagn/áfyllingavagn kr.
19.900.- +VSK. Verslunartækni ehf.
Draghálsi
4
S:
535-1300
http://www.verslun.is

Ný og bætt heimasíða www.prenta.is.
Seljum áfyllingar í alla prentara. Fyllum
á öll prenthylki. www.prenta.is Bolholti
6 Rvk.

Rúllugardínur. Sparið og komið með
gömlu rúllugardínukeflin og fáið nýjan
dúk á keflin. Gluggakappar sf. Reyðarkvísl 12, Ártúnsholti, s. 567 1086.

Rafhlöður í neyðarljós.
Rafhlöðubúðin Rafborg.
Mjólkurhristingur með
kaffibragði, nammi
nammi namm.
HamborgarabúllaTómasar.

Átt þú spariskírteini á
gjalddaga í apríl?
Hjá Íslandsbanka bjóðast
fjölmargir ávöxtunarmöguleikar.
Við bjóðum 50% afslátt
af gengismun í verðbréfasjóðum okkar til 1. maí.
Íslandsbanki
eignastýring.

Dráttarbeisli
Víkurvagnar

Cockteilsósa með frönskunum.
HamborgarabúllaTómasar.

Hjá Íslandsbanka bjóðast
fjölmargir ávöxtunarmöguleikar fyrir sparnaðinn þinn.
Við bjóðum 50% afslátt
af gengismun í verðbréfasjóðum okkar til 1. maí.
Íslandsbanki eignastýring.

Tilkynning til þeirra sem
eiga spariskírteini á gjalddaga 10. apríl!
Tryggið ykkur áframhaldandi örugga ávöxtun hjá
Netbankanum.
Stofnaðu til sparnaðar á
nb.is eða hringdu í síma
550-1800.
NETBANKINN- með
bestu vextina 5 ár í röð.

Cockteilsósa og franskar
kartöflur.
HamborgarabúllaTómasar.
Símarafhlöður.
Rafhlöðubúðn Rafborg.

Vasaljós.
Rafhlöðubúðin Rafborg.
Njótið lífsins.
HamborgarabúllaTómasar.
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Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif
Bergþóru s. 699 3301.
Tek að mér regluleg þrif fyrir heimili, fyrirtæki, einnig flutningsþrif. Mikil reynsla,
reglusemi. Ásta 848 7367.

Garðyrkja
Fallegur arinn til sölu. Verð aðeins kr.
150 þús. Tilbúinn til uppsetningar. Upplýsingar í síma 896 3474.

Steinull

Til sölu úrvals steinull, margar gerðir.
Gott verð. Uppl. S. 898 5500.

Verslun

Bókhald

Stífluþjónusta

Spádómar

FAGBÓK ehf.
Bókhaldsstofa.
- Bókhald/Ársreikningar - Skattframtöl fyrir lögaðila/einstaklinga Stofnun félaga - Vsk.uppgjör Launaútreikning ofl.
Persónuleg þjónusta á góðu
verði. Þverholti 3, 270 Mosfellsbæ, sími 566 5050. GSM 894
5050, 894 5055.

Bókhald-skattframtöl-stofnun hlutafélaga KJARNI ehf sími 561 1212 GSM
891 7349.

Trjáklippingar, garðsláttur, garðaúðun
og önnur garðvinna... Nú er tíminn til
að klippa og fá tilboð í garðslátt sumarsins! Garðar best, ánægðir viðskiptavinir frá 1988.

Búslóðaflutningar

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.

Húsaviðhald
Kristjana spámiðill tekur fólk í einkatíma. Þeir sem til mín vilja leita pantið
tíma í S. 554 5266 & 695 4303.

Fjármál

Alspá 908-6440

Finn týnda muni. Spil, bolli, hönd, tarrot, draumar. kl 10-22. Y. Carlsson.

Skattaframtöl fyrir einstaklinga og
rekstraraðila.Er viðskiptafræðingur vanur. Uppl. í s. 517-3977 og framtal@hotmail.com

Spásíminn s. 908 5666. Ársspá 2005.
Stjörnuspá, draumráðningar (ást og
peningar), andleg hjálp. Trúnaður.
Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spilaspá, draumar, og huglækningar. S. 908
6040. Frá kl. 13 til 01.

Málarar
www.rum.is frábær fermingartilboð,
Amerísk fermingarrúm frá 29.900 kr.
Snorrabraut 56 & Glerárgötu 34 Akureyri, s. 551 5200 & 461 5300

Stífluþjónustan ehf

Garðsláttur, trjáklippingar, garðaúðun,
beðahreinsun o.fl. Hér færðu alla viðhaldsþjónustu á einum stað fyrir garðinn. Garðlist 554-1989 www.gardlist.is .

Húseigendur: Varist fúskara. Verslið við
fagmenn. Málarameistarafélagið. S. 568
1165.

Losum allar stíflur, hreinsum lagnir.
Röramyndavél. Meindýraeyðing. 20. ára
reynsla S. 554 2255 - 896 5800.

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

Fjarlægum stíflur úr WC, vöskum og fl.
Röramyndavél og viðgerðir á frárennslislögnum. Stífluþjónusta Geirs, s. 697
3933.

Spámiðill. Spái í 4 teg. spila, kristal og
miðilsfundur á eftir. Áratuga reynsla.
Þóra frá Brekkukoti. Spái ekki í síma. S.
557 4391 & 660 8301.
908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjármál, heilsa. Tímap. í s. 823 6393.

Tölvur

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.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Spámiðlun, miðlun. Margrét S. 567
2478 og 863 2478 eftir kl. 17.

Meindýraeyðing
Rafvirkjun
Tölvuviðgerðir - Vírushreinsanir - Uppfærslur
Start tölvuverslun, Bæjarlind 1,
Kópavogi.
Sími 544-2350, www.start.is

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

Öll meindýraeyðing
fyrir heimili, húsfélög.
S. 822 3710.

Hreingerningar

www.k-2.is
Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.

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.

Trjáklippingar. Klippi og grisja garða,
tugára reynsla. Sanngjörn þjónusta.
Uppl. í s. 698 7991. Gunnar, garðyrkjumaður.
Hreinlega - Hreingerningarþjónusta.
Tökum að okkur heimilisþrif, flutningaþrif, teppahreinsanir, stigagangar og fyrirtæki. Ellý og Co. S. 898 9930.

Nú er rétti tíminn að leita tilboða í garðsláttinn fyrir sumarið. S. 897 5730.
Felli, snyrti og klippi tré og runna. Halldór Garðyrkjum. Uppl. í s. 698 1215.

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

Tek að mér alm. viðhald húsa, málun,
múrun, flísa & parket lagnir og aðra trésmíðavinnu. Föst tilboð eða tímavinna.
S. 616 1569.

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.
Er vírus í tölvunni eða er hún biluð?
Mæti á staðinn. Þekking og reynsla í 20
ár. S. 696 3436. www.togg.biz
Tölvuvandamál? Kem á staðinn. Viðurk.
af Microsoft. Mikil reynsla. Ríkharður s.
898 0690, til kl. 23 alla daga.
Opið allan sólahringinn. Geri við tölvur
í heimahúsum. Fljót og góð þjónusta.
Viðgerðir og uppsetning. Sími 693
9221. www.tolvuvaktin.is

Rafengi Hf. Raflagnaþjónusta. Endurnýjun og nýlagnir. Vönduð vinnubrögð. S.
663 7789.

Viðgerðir

Tölvuhjálp PC og Mac aðstoð
www.tolvuhjalp.is S. 534 3700.

RANNSÓKNIR

Ert þú með fótaóeirð?

Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs
í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta.
695 2095.

Snyrting

Klínísk lyfjarannsókn
Óskað er eftir sjálfboðaliðum á aldrinum 18-64 ára til þátttöku í klínískri rannsókn á rannsóknarlyfi sem verður prófað í fyrsta sinn við fótaóeirð. Rannsóknin hefur fengið leyfi Vísindasiðanefndar, Persónuverndar og Lyfjastofnunar. Aðalrannsakandi er Þórður Sigmundsson læknir og
meðrannsakendur hans eru læknarnir Albert Páll Sigurðsson og Guðbjörg Birna Guðmundsdóttir.
Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna öryggi og verkun rannsóknarlyfsins, SEP-226330, við fótaóeirð. Áhætta af
þátttöku felst í mögulegum aukaverkunum af notkun rannsóknarlyfsins, bæði þekktum og ófyrirséðum. Ekki er gert
ráð fyrir að þátttakendur fái langvarandi bata af meðferð með rannsóknarlyfinu en niðurstöður rannsóknarinnar
geta leitt til framfara í læknisfræðilegum rannsóknum og meðferð fótaóeirðar.
Um 120 einstaklingar með fótaóeirð munu taka þátt í rannsókninni sem verður framkvæmd á rannsóknarsetri Íslenskra lyfjarannsókna ehf. – Encode, Krókhálsi 5d, 110 Reykjavík. Rannsóknin tekur yfir 6 vikna tímabil og gert er
ráð fyrir 6 heimsóknum á rannsóknarsetur.
Þeir sem kynnu að hafa áhuga eru beðnir um að leita frekari upplýsinga um rannsóknina hjá Ragnheiði H. Friðriksdóttur hjúkrunarfræðingi rannsóknarinnar í síma 664 9930 eða hjá rannsakendum í síma 510 9900.
Tekið skal fram að þeir sem svara auglýsingunni hafa á engan hátt skuldbundið sig til að taka þátt í rannsókninni. Taki þeir þátt, geta þeir dregið sig út úr rannsókninni hvenær sem er, án þess að gefa sérstaka
ástæðu fyrir ákvörðun sinni.

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

Er húðin þurr?

Djúpnæring með hljóðbylgjum. 1/2 klst
kr. 2.900- Greifynjan Hraunbæ 102,
sími 587 9310. opið frá kl 9-20.

Flottar neglur.

Gott verð. Opið 10-18. Tímapantanir í S.
869-8964.

Loftnetsuppsetningar og -viðgerðir.
Einnig innanhúsviðgerðir. Vönduð
vinna. Loftnetsþjónustan Signal. S. 898
6709.

TILKYNNINGAR

Konur athugið
Enn er laust í orlofsferðir á Hótel Örk 8. -13. maí,
í hringferð um landið 7. - 12. júlí
og til Brussel – Amsterdam 29. júní - 3. júlí.
Orlofsnefnd húsmæðra í Reykjavík
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NUTRO - 30 % afsláttur!

Snyrting

Reglusamt par óskar eftir íbúð til langtímaleigu á svæði 101,105 eða 107 frá
og með ágúst. Greiðslugeta 70-80.þús.
Nánari uppl. hjá Brynju s. 663 0742.

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.

Heilsuvörur

Fasteignir

Fluga vikunnar Góð í sjóbirting og
vatnaurriða
á
vorin.
Tilboð
www.frances.is

Jörðin Austurkot Vantsleysisströnd til
sölu ásamt útihúsum. Í íbúðarh. eru 2
íbúðir. S: 869 5212.

Atvinnuhúsnæði
Thalasso therapy.

“Eykur jafnvægi líkama og sálar”. Orkugefandi, vökvalosandi og grennandi.
Greifynjan snyrtistofa sími 587-9310.
Hraunbæ 102. opið frá kl 9-20.

Atvinnueign.is

Ertu að leita að ekta amerísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Ferðalög

Léttari og hressari með Herbalife.
www.dagamunur.is s. 557 5446 & 891
8902, Ásta.

Ferðaþjónusta

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

Skrifstofu og Atvinnuhúsnæði.

Orlando, Florída.

Nú er ódýrt að versla eða spila golf. Í
sólinni á Flórída. Falllegt hús með sundlaug, eða 2 herb. Íbúð á Ventura golfsvæðinu til leigu. Stutt í Disney og mollinn. Uppl. í s. 893 0210

Bætt heilsa betra útlit og 30-50 þús.
auka á mánuði. Er það eitthvað fyrir
þig? www.hannakristin.is S. 892-4284

Þarftu að leigja eða taka á leigu atvinnuhúsnæði? Skráðu þig þá á leigulista Atvinnueignar þér að kostnaðar
lausu. www.atvinnueign.is s:568-6600

Hauskúpur í andstreymis- og vatnaveiðina, snúa öfugt í vatninu www.frances.is

Hestamennska

Andrea

Ökukennsla
Bifhjóla -og ökukennsla Eggerts Vals. Er
byrjaður í bifhjólakennslunni. S. 893
4744.

Til sölu v. flutn. Sófasett í rokkoco stíl,
sjá mynd. Lítið notað hjónarúm,
170x200 og sófaborð úr marmara,
80x130cm. Uppl. í síma 868 1177.

Erum byrjuð að bóka fyrir sumarið
sjóstangaveiði, skemmtiferðir, sérferðir
inní hvalfjörð ofl. allt eftir óskum. Upplýsingar og bókanir 898 3300 og
sjostong.is

Atvinnuhúsnæði til leigu. Við sund: 90
fm verslunar/þjónustuhúsn á 1. hæð,
20 fm. skrifstofa á 2. hæð og 45 fm.
Vinnustofa á 2. hæð. Hólmaslóð: 36, 74
og 125 fm skrifstofur á 2. hæð. Sími
894 1022 og 553 9820 leiguval.is

Atvinnuhúsnæði

70 fm atvinnuhúsnæði til leigu á sv.
109, snyrtilegt og gott húsnæði með
snyrtingu og góðri innkeyrsluhurð.
Leiga 50 þús. per. mán + tryggingar.
Uppl. í síma 897 2681, Ásgeir.
Óska eftir ódýru innkeyrslubili (litlu) í 12 mán. Uppl. í síma 868 0377.

Gisting

Glæný! Skoðaðu arangur.is Þökkum frábærar viðtökur. Lífsstílsráðgjöf s. 586
8786.

Á annarri hæð við Ármúla. 3ja herb.
104m og salur 150m (kaffiaðstaða).
Uppl. í s. 553 1708 & 892 2392

Par með eitt barn óska eftir 3ja herb.
íbúð á höfuðborgsvæðinu. Öruggum
greiðslum heitið. Vinsamlegast hafði
samband við Helgu í síma 867 8886.

Gisting og bílar. Hótelíbúðir frá kr. 5500,
bílaleigubílar 2500. Hótel Atlantis
Grensásvegi 14. S. 588 0000.

GISTING í REYKJAVÍK

Líkamsrækt

Fallegur, stór, dökkblár fjögurra sæta
sófi frá EXO. Uppl. í síma 899 2859.

Fit - Pilates

Námskeiðin vinsælu með stóru Fit-Boltunum. Alhliða styrktaræfingar sem
þjálfa djúpvöðva líkamans og gefa langar fallegar línur og flatan kvið. Uppl. í s.
896 2300 og á www.einka.is

Húsgögn

Visco Medicott (Tempur) rúmdýna til
sölu. Stærð Cal King (183x213) með
hlífðardýnu. Eins og ný. s. 662 5343 á
milli 13 og 18.

Sérhús með öllum búnaði + heitur
pottur, svæði 105.Svefnpláss fyrir
8.manns.Sími
588
1874.
www.toiceland.net

Fyrir veiðimenn

Ég;-12 kg/ 8 vikur. Þú;??? Allt er hægt
með Herbalife!! Sigurborg, s. 865 8607.

Heimilistæki

Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það
með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S.
861 5356, olsiar@hotmail.com

Ísskápur og frystikista fást fyrir lítið
vegna flutnings, í góðu lagi. S 697 4443
og 567 2115

www.sportvorugerdin.is

Nudd

Fatnaður

Tek fólk í nudd og heilun. Get einnig
tekið að mér námskeið í heilun. Er
meistari. S. 697 8602.
Hugurogheilsa.com er flutt í heilunarsetrid.is, Dverghöfða 27, s. 866 0007.

Geymsluhúsnæði

Til sölu 4ra mánaða gamalt eikarboðstofuborð úr verslunini Öndveigi
fyrir kr. 50 þús. Einnig til sölu hvítur egglaga stóll úr verslunini Heima fyrir kr. 15
þús. Uppl. í s. 899 2143.

Fæðubótarefni

Nudd og heilun

Hestaklippur

Hestamenn, nú er rétti tíminn til að
raka undan faxi. Eigum hágæða LISTER
rafmagnsklippur með hleðslurafhlöðu
og 220 voltra. Vélaborg Krókhálsi 5F
(gengið inn frá Járnhálsi) 110 Reykjavík,
sími 414 8600, Draupnisgötu 1, 603
Akureyri, sími. 464 860

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.

Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breytingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Fáksfélagar

Óvissuferð verður laugardaginn 16. apríl. Skráning í ferðina fer fram í félagsheinmilinu mánudaginn 11. apríl milli
kl. 18 og 20. Eitthvað fyrir alla. Sjá nánar á heimasíðu fáks www.fakur.is

Barnavörur
Laxá á Refasveit. Eigum til lausar stangir . Uppl. í síma. S. 898 3440, 824 5406
& 893 0630.

Gisting
Hús fyrir 6 manns til leigu á Menorca,
Mahon, einnig í Barcelona, laust í sumar. Sími 899 5863.

Húsnæði í boði

Hreindýra og silungsveiði á Grænlandi,
sumarið 2005. Hafið samband í s. 568
3030 & www.hl.is/veidi & andri@hl.is

Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á
undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp
Leigulistans. Kíktu inn á á www.leigulistinn.is eða hafðu samb. við okkur í s.
511 1600.
Sumarhús á Spáni. Höfum úrval af góðum íbúðum til leigu/sölu á Alicante
svæðinu. Uppl. ís. 567 1596/694 7196/
e.mail.gumsig@terra.es
Íbúð til leigu á Spáni, 2 svefnherbergi
með hjónarúmum. Leiga á viku 25.000.
Uppl. í síma 0034 690115909
www.icemar.com
Sv. 101. 2ja herb íbúð í kjallara í góðu
húsi, stæði í bílageymsluh. Reglusemi
áskilin. S. 868 0990.
Til leigu 16 fm herb. miðsvæðis í Kópavogi. Eldurnar og þvottaðst. Sérinng.
Getur leigst m/húsg. Verð 32 þús á
mán. S. 849 6628.

Fullar búðir af nýjum vörum! Róbert
Bangsi ...og unglingarnir Hlíðasmára 12,
Hverafold 1-3 & Firði Hafnarfirði. Sími
555 6688.

Hæ! Ég heiti Nicholas og ég kem frá
Seattle í Bandaríkjunum. Ég er að
koma til Íslands í lok júní og ég óska
eftir ódýru herbergi eða stúdíóíbúð á
101- svæðinu til að leigja. Endilega
sendið mér póst á nicholasbrittain@gmail.com.

Dýrahald

-björt og brosandi

2ja herb. snyrtileg einstaklingsíbúð til
leigu í Seljahverfi. Sérinngangur, reglusemi krafist, reyklaus, engin gæludýr.
Laus strax. Uppl. í síma 557 3336.

Húsnæði óskast
Frábærir veiði- og fjölskyldu hundar.

Enskur Setter. Foreldrar með fyrstu einkunn í veiði og á sýningu. Uppl. í s. 893
2655 eða 551 8707.

Lax og Silungsveiði!

Fjölbreytt úrval lax og silungsveiðileyfa.
Veiðiþjónustan Strengir. www.strengir.is ellidason@strengir.is S. 567 5204
og 660 6890.

Fyrirtæki óskar eftir 3. herb., íbúð í Rvk,
til leigu. Uppl. í s. 544 4030 & 895
4030.
4ra herb. íbúð á höfuðborgarsvæðinu
óskast sem fyrst. Uppl. í síma 660 3955.

Atvinna í boði

Morgunræstingar
Vantar starfsmann, helst eldri en
25 ára, við ræstingar í Hafnafirði
og Reykjavík. Unnið virka daga
frá kl. 8.00
Upplýsingar á www.hreint.is
eða hjá Hreint ehf s. 554
6088.

Næturræstingar
Viljum gjarnan ráða sem fyrst
manneskju í næturræstingar.
Unnið aðra hvora viku.
Upplýsingar á www.hreint.is
eða hjá Hreint ehf s. 554
6088.
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Sumarafleysingarstörf við ræstingar
Sumarafleysingar á höfuðborgarsvæðinu og Selfossi. Óskum eftir
fólki til sumarafleysinga, í júní,
júlí og ágúst í allar tegundir ræstinga. Við leitum að fólki sem
helst hefur reynslu af ræstingum.
Ráðið verður í störfin í lok apríl
og byrjun maí.
Upplýsingar á www.hreint.is
eða hjá Hreint ehf s. 554
6088.

Nonnabiti

Vanir verkamenn

Starfskraft vantar í fullt starf og hlutastarf, reyklaus. Uppl. í s. 551 2312 (milli
14-18, ekki svarað í hád.), 899 1670.
Umsóknarblöð á staðnum.

Vanir verkamenn, vanir jarðvinnuframkvæmdum og hellulögnum, óskast
strax. Uppl. í s. 892 0989.

Vegna mikilla verkefna í Nýbyggingu
óskum við eftir röskum og góðum
smiðum í vinnu. Kjarni byggingafélag
sími 897 2780.

Óska eftir mönnum í járnabindingar.
Uppl. í s. 820 4362.

Hverfisbarinn óskar eftir að ráða fólk í
sal og á bar. Uppl. í síma 845 2559.

Sjómenn ATH!
Háseta vantar á Steinunni Finnbogadóttur BA 325 sem stundar netaveiðar
frá Grindavík. Uppl. í s. 852 2388, 863
2692 & 863 6665.

Ræstingar

Járnabindingar.

Íslandspóstur hf, óskar að ráða bréfbera
til starfa við flokkun og útburð á pósti í
Garðabæ, Kópavogi, Hafnarfirði og
Mosfellsbæ. Einnig í póstnúmerum
101, 105 og 112 í Reykjavík. Um er að
ræða hálfs- eða heilsdagsstörf sem
henta fólki á öllum aldri og er sambland af innivinnu við flokkun og
hressandi útivinnu. Aðeins unnið virka
daga. Allar nánari upplýsingar eru í
síma 580 1000, en einnig er hægt að
senda umsóknir á netfangið www.postur.is

Vantar duglegt fólk í 50% og 100%
störf. Sveigjanlegur vinnutími. Góð laun
í boði fyrir réttan aðila. Upplýsingar í
898 9930.

Óska eftir fólki á dekkjaverkstæði og
smurstöð og bílaverkstæði. S. 587 4700
& 699 4009.

Tekju leið. www.simnet.is/okkarheimur

Starfsfólk óskast á nýjan veitingastað.
Uppl. í s. 511 2272.

Iðnaðarmenn ehf

Vantar handlaginn mann, vanan múrverki, til starfa við allskonar húsaviðgerðir ofl. S. 6161569.

Skalli Vesturlandsvegi óskar eftir starfsfólki. Uppl. á staðnum í dag.

Au-pair óskast á íslenskt- norskt sveitaheimili, í Noregi Upplýsingar gefur María í síma 00 47 97583683

óska eftir smíðanemum og smiðum.
uppl í síma 661 5050

Vantar starfskraft í dag-og helgarvinnu.
Pizza King. Uppl. í s. 551 7474 og 864
7318.
Hjón með tvo lítil börn sem búa í 108
Reykjavík óska eftir heimilisaðstoð 2-3 í
viku, m.a. við þrif, þvotta, tiltekt og
barnagæslu. Nánari upplýsingar í síma
821 0019.
Starfskraftur óskast. Helst vanur. Hjólbarðaverkstæði Grafarvogs. S. 567
4468.

Okkur vantar

Góðann grillara, góðann pizzubakara.
Hann eða hún þarf að hafa einhverja
reynslu. Það sem uppá vantar þjálfum
við þig í. Góð laun fyrir réttann aðlilla.
uppl. í síma 565 2525 og á staðnum
efir kl. 14, Hrói Höttur Hjallahrauni 13
Hafnarfirði.

Góðir tekjumöguleikar
Vantar fólk í símastölu strax. Upplýsingar veitir Guðmundur í s. 694 5987.

Viðskiptatækifæri
Vil gerast meðeigandi í litlu og arðvænlegu fyrirtæki. Er 41 árs menntaður vélstjóri og er með sendibíl í rekstri.
Áhugasamir vinsamlegast hringi í síma
661 7585.
Falleg Blómaverslun til sölu. Hagstætt
verð.
Upplýsingar
í
s:
5514466/6944166

Hlutastörf við vörukynningar
Vegna aukinna verkefna leitar Fagkynning ehf. að starfsfólki í störf við
vörukynningar í matvöruverslunum.
Viðkomandi þarf að vera eldri en
20 ára, ófeimin(n), með aðlaðandi
framkomu, söluhæfileika og reiðubúin(n) að veita framúrskarandi
þjónustu. Í boði er fjölbreytt og
skemmtilegt starf, góð starfsþjálfun
og sveigjanlegur vinnutími.
Áhugasamir hafi samband við
Ósk í
síma 588-0779 á virkum dögum
á
milli kl 9:00 og 12:00.

Heitt & Kalt
Vegna aukinna umsvifa vantar okkur starfsfólk í dagvinnu til almennra
eldhús- og þjónustustarfa í 60-80%
störf.
Uppl. á staðnum milli kl. 14-15 &
í síma 533 3060.
Heitt og Kalt, Grensásvegi 10.

Grillhúsið Tryggvagötu óskar eftir vaktstjóra í sal. Yngri en 22ja ára koma ekki
til greina. Reynsla æskileg. Upplýsingar
á staðnum eða í s. 696 8397.

Fín aukavinna!

Vantar fólk. Í símasölu frá 18-22 á
kvöldin. Uppl. í s. 511 4501 Ístal ehf.
Óska eftir góðum samstarfsfélaga sem
vill góðar tekjur. www.ubifree.ws

Smiðir og laghentir menn.

Gluggasmiðjan óskar eftir að ráða smiði
eða laghenta menn nú þegar. Áhugasamir hafi samband við Pétur í síma
577 5050 eða á petur@gluggasmidjan.is
Starfsmaður vanur járnsmíði óskast í
járnsmiðju. Þarf að geta unnið sjálfstætt. Uppl. hjá Grétari í síma 692
8091.

Supernova, hair and airbrush studeo, pósthússtræti 13, 101 RVK

Óskum eftir snyrtifræðingi, nagladömu
og hárgreiðslunema. Uppl. veittar á
staðnum.
Góð laun fyrir rétta menn. Leitum að
röskum mönnum til þrifalegra verkstarfa. Byrjunarlaun eru 180 þ. á mán.
Æskilegur aldur 20-40 ára, umsóknir
skilist til afgr. fréttablaðsins merkt:
“Röskur 2005”

Smur & Dekk.

Óskum eftir starfsfólki á smur- og
dekkjaverkstæði. Frekari upplýsingar
um stöðuna gefur Guðni í s. 660 0560.

Bón og þvottur

Óskum eftir vönum starfsmönnum á
bónstöð hjá Bílkó. Frekari upplýsingar
um stöðuna gefur Guðni í s. 660 0560.
Íslensk fjölskylda með tvö börn á
grunnskólaaldri óskar eftir Au-pair i eitt
ár. Viðkomandi þarf að hafa stúdentspróf, bílpróf og reykleysi er skilyrði.
Vinnutimi er sveigjanlegur, parnapass
um kvöld og helgar en engin þrif. Upplýsingar gefur Sigurlín í síma
00447796271058

Leitaðu þar sem úrvalið er mest
Fasteignavefur Vísis er með flestar fasteignir á skrá af öllum
fasteignavefjum landsins, samkvæmt talningu 11. - 17. október.
• Ný og betri leitarvél
• Flestar skráðar fasteignir
• Markvissari leit
• Mesta úrvalið - örugg niðurstaða

Einkamál

SELDAR EIGNIR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU*
300

FJÖLDI

Fasteignavefur Vísis

SPURNING
VIKUNNAR

Vista leitarskilyrði

á fasteignavef Visis

Mjög þægilegt er fyrir þá sem leita oft að
eignum eftir sömu leitarskilyrðum að vista
leitarskilyrðin. Hægt er að vista mörg leitarskilyrði undir mismunandi nöfnum og er
það afar einfalt og þægilegt fyrir þá sem
kjósa að nota fasteignaleit Vísis.
Í upphafi þarf að fara í nýskráningu vinstra
megin á síðunni og eftir það er nóg að innskrá sig til að fá upp vistuð leitarskilyrði.

250

200

150

Ætlar þú að
kaupa garðþjónustu í sumar?

Eftirskrift
100

260

225

239

218

239

124

11/3-17/3

18/3-24/3

25/3-31/3

50

0

18/2-24/2

25/2-3/3

4/3-10/3

*Þinglýstir kaupsamningar, heimild Fasteignamat ríkisisins.

HÚSIN Í BÆNUM
FRIÐRIK WEISSHAPPEL

Músíkfyllerí
Ég spurði mömmu hvað henni
fyndist um pistlana mína og hún
svaraði eins og allar mömmur
hefðu svarað að þeir væru góðir en
sá síðasti svolítið væminn, alveg
týpískur Íslendingur í útlöndum.
Ég ætla að leyfa mér smá
væmni aftur og fá að segja að þó að
Bubbi sé góður heima þá er hann
helmingi betri hér í Köben. Ég er
semsagt á síðkvöldum gjarnan á
smá íslensku músíkfylleríi, oftast
byrja ég á Þursaflokknum sem er
besta band sem Ísland hefur alið,
svo byrjar kóngurinn á Ísbjarnarblúsinum og í beinu framhaldi
koma hrognin. Þá er komið að Jóni
pönkara í fylgd Utangarðsmanna,
cirka þarna fær maður nettan úlnliðskrampa af lúftgítarspilinu og
róar sig aðeins niður með Kerfisbundinni þrá þeirra sem mynda
mína uppáhaldshljómsveit, Maus.
Eftir að hafa baðað sig í orðsnilld
Bigga þá er spretturinn tekinn á ný
með Purrkinum og Melarokkið
endurlifað með innlifun. Svo er
tekinn allsvakalegur krókódílamaður með meistara Megasi og
eftir það beint í Þeysara Rúdolf.
Svo róa ég þetta aðeins með Hyper
ballöðu Bjarkar sem er svo ótrúlegur listamaður að mann skortir
orð. Það eina sem er neikvætt við
þetta músíkfyllerí er heimþráin
sem fylgir. Ég sé það núna hversu
mikil forréttindi það eru að hafa
aðgang að öllum þessum sundlaugum. Hér eru sundlaugarnar innanhúss og hávaðinn alveg ærandi.
Svo fæ ég mjög reglulega mikla
löngun í heitt slátur sem ég var
vanur að kaupa stundum í Melabúðinni eftir sundið ef sund skyldi
kalla. Potturinn og gufan var málið
fyrir mig en ef ég finn einhverstaðar vatnsheldan mp3 spilara þá
gæti ég synt endalaust, með íslenska músíkveislu í eyrunum og
ímyndað mér að vera í Vesturbæjarlauginni. Ég held að ég gæti ekki
toppað það að vera fljótandi í vatninu horfa á norðurljósin flökta og
hlusta á Sigurrós.
Annars hjálpar internetið mér
mikið þegar kemur að því að vilja
fylgjast með málum heima, fæ
samt alltaf svona netta neikvæðni
beint í æð þegar ég sé byrjunina á
fréttatíma ríkissjónvarpsins. Ég á
við þennan svarta dauðahnött sem
birtist eins og jörðin eftir kjarnorkustyrjöld. Er ekki nógu margt
neikvætt í sjálfum fréttatímanum?
Ég sting upp á því að fyrir fréttir
sé sýnt eitthvað fyndið og
skemmtilegt, til dæmis gamalt
vídeó með Brimkló eða atriði með
Kaffibrúsaköllunum svona til að
byggja upp mótvægi við stríðsfréttir, limlestingar og náttúruhamfarir.
Nú fæ ég öruglega meil frá
mömmu: „Djöfull ertu orðinn eitthvað sentimental drengur.“ En eins
og hún sagði líka í meilnum til mín
þá gerir fjarlægðin fjöllin blá og
mennina mikla.
Kveðja, Frikki

Til að leita eftir póstnúmeri er best að
smella á nafn bæjarfélagsins í leitarvélinni
og þá koma öll póstnúmer þess bæjarfélags
upp.

SPURNING SÍÐUSTU VIKU:
Ætlar þú að kaupa sumarhús á
næstu árum?
Já

34,52%

Nei

65,48%
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Þörf á endurskoðun 24 ára reglu
UMRÆÐAN
ÚTLENDINGALÖGGJÖFIN

TOSHIKI TOMA

Hin svokallaða „24 ára regla“ í útlendingalögunum er afar umdeild,
bæði á Íslandi og í Danmörku. Í
stuttu máli kveður reglan á um að
giftist útlendingur Íslendingi geti
hann ekki fengi dvalarleyfi á grundvelli fjölskyldutengsla sé útlendingurinn yngri en 25 ára.
Síðastliðið sumar gagnrýndi
mannréttindafulltrúi Evrópuráðsins

Þurfa nemendur á trúaráróðri að halda?
Sigmundur Ernir skrifar í
Fréttablaðinu þann 3. apríl
grein sem ber heitið Af sjálfsmynd þjóðarinnar. Með greininni bætist Sigmundur í hóp
þeirra manna sem er einbeittur
í að mistúlka málstað þeirra
sem gagnrýnt hafa form kristinfræðikennslu í íslenskum skólum. Orðrétt segir hann:„Það
væri álíka gáfulegt að kenna
ekki þessa kristnu sögu í skólum landsins og að leggja niður
íslenskukennslu.“

UMRÆÐAN

NÁMSEFNI GRUNNSKÓLA

ÓLI GNEISTI SÓLEYJARSON

Hann lætur eins og það séu
einhverjir að berjast gegn því
að kennt sé um kristna trú og
sögu kristni á Íslandi í skólum.
Svo er ekki. Umræðan fór af
stað vegna þess að of mikið er
um að kristinfræðikennsla í íslenskum skólum sé einfaldlega
kristniboð. Það er til dæmis
ekki eðlilegt að bænahald sé í
opinberum skólum. Slíkt hefur
meira að segja verið stöðvað í
hinum ofurkristnu Bandaríkjum. Það er ekki heldur eðlilegt
að sagan af upprisu Jesú sé
kennd eins og um sagnfræðilega
staðreynd sé að ræða. Síðan eru
til dæmi um að kennarar hafi
niðurlægt nemendur sem ekki
eru trúaðir.
Persónulega hef ég ekkert á
móti því að kennt sé um kristna
goðafræði í skólum, ekki frekar
en að kennt sé um ásatrú. Málið
snýst um að námsefnið sé sett
upp á heiðarlegan hátt í stað
þess að um áróður sé að ræða.
Ég hef á tilfinningunni að
Sigmundur hafi lítið sem ekkert
kynnt sér málflutning okkar
sem gagnrýnt höfum fyrirkomulag kristinfræðikennslu.
Sigmundur fjallar mikið um hve
kristni er rótgróin í þjóðinni. Í
raun mætti segja að þjóð sem
væri jafn gegnsýrð af kristinni
trú og Sigmundur heldur fram
þyrfti ekki á kristinfræðslu að
halda. Annars má skilja hann
svo að enginn sé alvöru Íslendingur nema hann aðhyllist
kristna trú. Þetta er makalaus
þröngsýni hjá manninum. Það
kemur samt málinu lítið við hve
trúuð þjóðin er. Fræðsla um
kristni er hiklaust af hinu góða.
Sömuleiðis fræðsla um önnur
trúarbrögð og trúarskoðanir.
Fræðslan þarf hins vegar að
vera heiðarleg og hún þarf að
byggja á staðreyndum. Grundvallaratriðið er að trúfrelsi á að
vera á Íslandi og því á trúaráróður ekki heima í skólum hér
á landi. Þetta grundvallaratriði
ætti jafnvel að gilda þó 100%
þjóðarinnar aðhylltist ákveðna
trú.
Höfundur er háskólanemi.

ákvæði dönsku laganna um 24 ára
aldurstakmarkið, sagði það vera
mannréttindabrot og brjóta á rétti
fólks til einka- og fjölskyldulífs. Það
er því nauðsynlegt fyrir okkur Íslendinga að endurskoða þetta ákvæði.
Yfirvald eins og dómsmálaráðuneytið notar flest tækifæri til þess
að sannfæra okkur um að 24 ára
reglan virki til þess að stöðva málamynda- og nauðungarhjónabönd.
Mig langar enn einu sinni að spyrja
tveggja einfaldra spurninga sem ég
hef reynt að fá svör við frá því að
umræður hófust um þessa umdeildu
reglu. 1) Hvaða beinu tengsl eru á
milli aldurstakmarksins og málamyndahjónabanda? 2) Hvers vegna
er aldurstakmarkið 24 ár, en ekki 30
ár eða 60 ár?

„Málamyndahjónaband“ er hjúskapur sem til er stofnað „eingöngu
til þess að öðlast dvalarleyfi,“ samkvæmt útskýringu dómsmálaráðuneytisins. Samkvæmt upplýsingum
sem voru formlega gefnar af ráðuneytinu í umræðunum um löggjöfina
á Alþingi síðastliðið vor, voru á milli
50 og 60 einstaklingar grunaðir um
að hafa gengið í málamyndahjónaband á árunum þremur á undan
(helmingur þeirra voru Íslendingar
eða fólk sem var búsett hérlendis) en
lögregluyfirvöld gátu ekki rannsakað málin þar sem lögfræðilegar forsendur til þess vantaði. Lögunum var
breytt og núna er hægt að rannsaka
mál „ef rökstuddur grunur leikur á
að til hjúskapar hafi verið stofnað í
þeim tilgangi einum að afla dvalar-

leyfis eða ekki með vilja beggja“
(Útl.lög, 29. gr.) Mér virðist þetta
lagaákvæði nægilega víðtækt til
þess að freista þess að stöðva meint
umfang þeirra málamyndahjónabanda sem hér gætu verið að eiga
sér stað og er spurn: Hvað kemur þá
24 ára aldurstakmark málamyndahjónaböndum við? Svo framarlega
sem ég skildi, höfum við hingað til
ekki verið upplýst um aldur þeirra
sem hafa verið grunaðir um að
ganga í málamyndahjónabönd. Er
hann í flestum tilvikum lægri en 25
ár eða hvað? Hvers vegna 24 ára?
Færa má rök fyrir því að forsendur
fyrir 24 ára aldurstakmarki séu til
staðar í Danmörku þar sem kynslóð
af erlendum uppruna giftist mjög
ung og kallar á maka sína frá heima-

löndum sínum og sumir líta á það
sem „nauðungarhjónaband“ en hér
leikur aðeins grunur á að eitt slíkt
dæmi hafi komið upp hérlendis.
Samkvæmt upplýsingum dómsmálaráðuneytsins fengu 152 einstaklingar, yngri en 24 ára, dvalarleyfi sem
makar Íslendinga á árunum 2001til
2003, og því eru um 50 erlendir einstaklingar, yngri en 24 ára, sem á ári
hverju stofna fjölskyldu með Íslendingi. Var tilgangurinn virkilega að
koma í veg fyrir hjónabönd Íslendinga og ungra útlendinga, sem hugsanlega færi fjölgandi? Ég vil fá skýrari rökstuðning frá viðkomandi
stjórnvöldum um nauðsyn 24 ára
reglunnar á Íslandi, því mér þykir
fórnarkostnaðurinn of mikill.
Höfundur er prestur innflytjenda.

11. apríl 2005 MÁN U DAGU R

18

MERKISATBURÐIR

ÞETTA GERÐIST

Idi Amin steypt af stóli

LAG PAUL MACCARTNEYS
(1942) og Bítlanna Let it be fór í fyrsta sæti
breska vinsældarlistans þennan dag.

„Ef sláturhús hefðu glerveggi væru allir
grænmetisætur.“
Let it be tróndi á toppi breska listans í hálfan mánuð. Ósagt skal
látið hvort lagið hafi verið ákall grænmetisætunnar Sir Pauls McCartneys til fólks um að láta kjöt eiga sig.

timamot@frettabladid.is

Jónas Þór sagnfræðingur er 56 ára í dag.

TÍMAMÓT: ÞORFINNUR ÓMARSSON HEFUR STÖRF HJÁ DEGI GROUP

Kaj Willy Chrisensen, hjúkrunarheimilinu Eir, Hlíðarhúsum 3-5, áður Dúfnahólum 4, Reykjavík, er látinn.

Of gott tækifæri til að sleppa

Jóhannes Þ. Jónsson, frá Suðureyri við
Súgandafjörð, síðast á Hrafnistu,
Reykjavík, lést föstudaginn 1. apríl.

Torfi Tulinius prófessor
er 47 ára í dag.

Elín Magnea Stephensen, Brekkugötu
13, Vogum, lést mánudaginn 4. apríl.
Guðmundur Hreinn Árnason (Bassi),
Kirkjuvegi 14, Keflavík, lést miðvikudaginn 6. apríl.
Áslaug Guðlaugsdóttir, Einimel 5,
Reykjavík, lést föstudaginn 8. apríl.

Hinrik Ólafsson leikari
er 42 ára í dag.

Fregn Björgvinsdóttir, Dvergabakka
12, Reykjavík, lést föstudaginn 8. apríl.

Ragnar Kristinn Gunnarsson (Raggi Sót), forsöngvari Skriðjökla er,
42 ára í dag.

Ingibjörg Daníelsdóttir, Flatahrauni
16B, Hafnarfirði, lést föstudaginn 8.
apríl.

JARÐARFARIR
Tilkynningar um merkisatburði,
stórafmæli, andlát og jarðarfarir
í smáletursdálkinn hér að ofan
má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á
auglysingar@frettabladid.is eða
hringja í síma
550 5000.

11.00 Árni Pétur Kroknes, Kumbaravogi, Stokkseyri, verðir jarðsunginn frá Áskirkju.
13.00 Sverrir Olsen, útfararstjóri, Furugrund 48, Kópavogi, verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju.
15.00 Erlendur Sigmundsson, fyrrum
prófastur og biskupsritari, verður
jarðsunginn frá Fossvogskirkju.

Rithöfundur og mannvinur:

Ólafía
Jóhannsdóttir

Ólafía hvílir í
Hólavallagarði
svæði N - 505,
sjá nánar á
www.gardur.is

Ólafía Jóhannsdóttir var fædd að Mosfelli
22. okt. 1863, dóttir Jóhanns prests
Benediktssonar og k.h. Ragnheiðar
Sveinsdóttur, föðursystur Einars skálds
Benediktssonar. Ólst upp hjá móðursystur
sinni Þorbjörgu Sveinsdóttur ljósmóður
og kvenréttindafrömuði . Eftir nám og
kennslu fór hún til náms og starfa í
Danmörku 1892. Hún var í Noregi 1894, kynntist
starfi Hvítabandsins og hélt fyrirlestra. Tók þátt í
stofnun Hins ísl. kvenfélags, var formaður
Hvítabandsdeildar þess frá stofnun 1895 og fór
bindindisleiðangra, m.a. um N-Ameríku 1897-8,
sögð hrífandi mælskukona, enda stórvel gefin. Þá
vann hún um tíma í Bretlandi og Noregi. Heimkomin
1901 vann hún að aðhlynningu drykkjumanna og
sjúkra. Var kölluð af Hvítabandinu til Noregs 1903,
þó heilsulítil. Varð þar fyrir trúarreynslu, hjálpaði
vegalausum og föllnum konum, stóð fyrir stofnunum
í því skyni, lengst í Osló. Bók hennar Aumastar
allra vakti eftirtekt og örvaði fjársöfnun til nýs
kvennahælis. Kom heim 1921 og hélt samkomur.
Ólafía lézt í Osló 21. júní 1924, ógift og barnlaus.
Jarðsett í Reykjavík, reistur þar bautasteinn og
andlitsmynd hennar reist í Osló 1930. Hefur henni
verið líkt við helga menn kristinnar kirkju. Rit:
Daglegt ljós, De Ulykkeligste (Aumastar allra, 1923),
Frá myrkri til ljóss; ritstjórn og greinarskrif.
...

IDI AMIN

ANDLÁT

Ragnhildur Þorsteinsdóttir Guida, 8
Cobblestone Ct., Brookfield, Bandaríkjunum, lést fimmtudaginn 31. mars. Útförin fór fram 4. apríl.

Jón Stefán Kristjánsson leikari er 47 ára í
dag.

upp úganskt ríkisfang, gert að yfirgefa
landið. 60 þúsund Indverjar og
Pakistanar þurftu að flýja land og
reyndist það mikil blóðtaka fyrir efnahagslíf Úganda sem tók dýfu niður á
við.
Innrás Tansaníuhers var mótsvar við
misheppnaðri innrás Amins í Tansaníu
í október árið 1978. Amin komst undan til Líbíu en settist loks að í Sádí Arabíu þar sem hann bjó til dauðadags.
Hann var talinn hafa um 300 þúsund
mannslíf á samviskunni og margar
hryllingssögur spunnust um grimmd
hans, þar sem mannát kom meðal
annars við sögu. Idi Amin lést í Sádí
Arabíu árið 2001 tæplega áttræður að
aldri.

Meira á gardur.is

„Þetta var svo gott tækifæri að
ég gat ekki annað en slegið til,“
segir Þorfinnur Ómarsson fjölmiðlamaður, sem hefur störf
hjá Degi Group um þessar
mundir
Þorfinnur hefur undanfarin
tvö ár unnið hjá Háskóla Íslands. „Ég var ráðinn til að
stokka fjölmiðlanámið upp og
gerði það ásamt öðru góðu fólki.
Fyrra árið fór í að undirbúa
nýtt nám við Háskólann og í
haust hófst meistaranám í fjölmiðlafræði í fyrsta sinn.“ Þorfinnur er að mestu leyti sáttur
við hvernig til tókst en finnst þó
súrt í broti að geta ekki fylgt
nemendunum sem hófu nám í
haust til útskriftar að ári. „En
tíminn í Háskólanum hefur verið mjög skemmtilegur og ég vil
gjarnan kenna þar áfram ef því
verður komið við.“
Þorfinnur hefur verið viðloðandi fjölmiðla undanfarna tvo
áratugi og mörgum kann að
finnast það rökrétt í ljósi þess
að hann er sonur eins vinsælasta sjónvarpsmanns landsins, Ómars Ragnarssonar. Lengi
var hann hins vegar verið staðráðinn í að feta ekki í fótspor
föður síns, þótt raunin hafi orðið önnur. „Þetta atvikaðist
þannig að ég var með króníska
kvikmyndadellu og fór að
skrifa um kvikmyndir í Helgarpóstinn gamla árið 1986. Eftir
það varð ekki aftur snúið.“
Þorfinnur hélt til Frakklands
í lok níunda áratugarins og var
þar við nám í fjögur ár. Þegar
hann sneri heim rataði hann í
sjónvarpið, fyrir hálfgerða tilviljun að eigin sögn, þegar honum bauðst að stjórna þættinum
Dagsljósi. Árið 1996 var hann
ráðinn
framkvæmdastjóri
Kvikmyndasjóðs Íslands og
gegndi hann þeirri stöðu þar til
skömmu áður en hann hóf störf
í Háskólanum. „Mér finnst gott
að skipta reglulega um vettvang og tel að flestum sem
starfa í fjölmiðlum sé hollt að
breyta reglulega til og fá tækifæri til að þróast og þroskast.“
Og nú er Þorfinnur á leiðinni
til Dags Group, sem áður hét

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

AFMÆLI

Þennan dag árið 1979 var úganska
harðstjóranum Idi Amin steypt af stóli.
Amin flúði höfuðborgina Kampala
þegar herafli frá Tansaníu og úganska
frelsishernum þokaðist nær. Tveimur
dögum síðar náðu innrásarmenn höfuðborginni á sitt vald og fyrrum útlagar tóku sæti í ríkisstjórn.
Idi Amin var yfirmaður úganska hersins á sjöunda áratugnum og rændi
völdum í landinu árið 1971. Þegnar
hans sættu miklu harðræði af höndum
hans, sérstaklega þeir sem voru af
kvísl Lango og Acholi-ættbálkanna, en
þeim reyndi Amin að útrýma í nafni
ofstækisfullrar þjóðernishyggju sinnar.
Árið 1972 var öllu asísku fólki, sem var
búsett í Úganda en hafði ekki tekið

1814 Napóleon Bonaparte segir
sig skilyrðislaust frá keisaratign í Frakklandi og er
sendur í útlegð.
1919 Nýsjálendingar kjósa í
þjóðaratkvæðagreiðslu
gegn áfengisbanni.
1920 Sveinafélag járniðnaðarmanna stofnað. Nafninu
stuttu síðar breytt í Félag
járniðnaðarmanna.
1959 Rannveig Þorsteinsdóttir
lögfræðingur öðlast fyrst íslenskra kvenna rétt til að
flytja mál fyrir Hæstarétti.
1970 Geimfarið Apollo 13 skotið
á loft á leið til tunglsins en
lendir í hrakningum. Geimfararnir komast þó heilir
aftur til jarðar.
1976 Stór svartolíugeymir springur í Álverinu í Straumsvík.
1979 Walter Mondale varaforseti
Bandaríkjanna kemur í opinbera heimsókn til Íslands.

ÞORFINNUR ÓMARSSON Var í mikilli afneitun á framhaldsskólaárunum og staðráðinn
í að feta ekki í fótspor föður síns, þótt raunin hafi orðið önnur.

Skífan. „Enn og aftur fæ ég
tækifæri til að taka þátt í miklum og spennandi breytingum
og það hjá stærsta afþreyingarfyrirtæki landsins,“ segir Þor-

finnur. „Möguleikarnir eru
miklir, sérstaklega á sviði innlendrar framleiðslu, og ég
hlakka mjög til að takast á við
þetta verkefni.“ ■

Málþing í tilefni heimsóknar
Háskólinn á Akureyri og Akureyrarbær boða í dag til málþings
undir yfirskriftinni „Menntun og
nýsköpun – byggðastefna nýrrar
aldar.“
Til þingsins er boðað í tilefni af
heimsókn Ólafs Ragnars Grímssonar, forseta Íslands, til bæjarins, en málþingið stendur frá því
klukkan 14:30 til 15:50 síðdegis og
fer fram í móttökurými á annari
hæð í húsnæði Háskólans á Akureyri að Borgum. Tekið verður fyrir samstarf háskóla, rannsóknastofnana, fyrirtækja og bæjarfélaga um rannsóknir og þróun.
„Fjallað verður um viðfangsefnið
í alþjóðlegu samhengi en jafnframt verða kynnt dæmi um áhrif
Háskólans á Akureyri, Fjórðungs-

sjúkrahússins og samstarfsaðila
þeirra á svæðisbundna þróun,“ að
því er fram kemur í tilkynningu
bæjarins. Á málþinginu taka eftirtaldir til máls:
Málþingið er sagt öllum opið
meðan húsrúm leyfir, en til máls
taka Ólafur Ragnar Grímsson,
forseti Íslands; Þorsteinn Gunnarsson, rektor Háskólans á Akureyri; Andrea S. Hjálmsdóttir,
nemandi í félagsvísinda- og
lagadeild skólans; Steinar
Rafn Beck, nemandi í auðlindadeild; Halldór Jónsson,
FORSETI ÍSLANDS Í tilefni heimsóknar Ólafs Ragnars Grímssonar til
Akureyrar er þar í dag blásið til
málþings um menntun og nýsköpun.

forstjóri Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri;
og Kristján Þór
Júlíusson, bæjarstjóri.
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Fyrirlestraröð Glímusambandið fertugt
á Aldarafmæli
Í ár er öld liðin frá því að Albert
Einstein birti þrjár greinar um nútíma eðlisfræði sem skipt hafa
sköpum í þróun vísinda. Þekktust er
greinin þar sem hann leggur grundvöllinn að afstæðiskenningunni sem
er oft kennd við hann. UNESCO hefur að þessu tilefni ákveðið að árið
2005 skuli helgað eðlisfræðinni.
Um helgina fór fram fyrsti fyrirlesturinn í fyrirlestraröð Eðlisfræðifélags Íslands og Raunvísindadeildar Háskóla Íslands sem haldin
er af þessu tilefni. Fyrirlestrarnir
verða í sal eitt í Háskólabíói klukkan
tvö á laugardögum í apríl og hefja
svo göngu sína aftur í haust. Sá
fyrsti bar yfirskriftina „Gammablossar, alheimurinn og við.“ ■

Í dag er Glímusamband Íslands
40 ára, en það var stofnað 11. apríl árið 1965.
Í tilefni afmælisins verður
sett upp sýning á minjasafni
Glímusambandsins í anddyri
Íþróttamiðstöðvarinnar þar sem
til sýnis verða merkir gripir
glímusögunnar sem velunnarar
sambandsins hafa afhent minjasafninu. Glímusambandið er sagt
hafa mikla sérstöðu meðal sérsambanda Íþróttasambands Íslands þar sem það vinnur að málefnum einu íslensku íþróttarinnar og hafi því hvorki fyrirmyndir
né fyrirmæli erlendis frá. „Hlutverk stjórnar GLÍ er því miklu
meira en að halda utan um sérsamband um íþrótt því hlutverk
hennar er einnig að ávaxta merk-

an hluta af menningararfi Íslendinga,“ segir í tilkynningu sambandsins.
Núna um helgina var sérstök
afmælisdagskrá, meðal annars
kaffiboð í fundarsal ÍSÍ í Laugardal síðdegis í gær þar sem flutt
var stutt ágrip af sögu Glímusambandsins og glímumenn voru
heiðraðir. Þá fór fram á laugardaginn Sveitaglíma Íslands í
íþróttahúsi Hagaskóla í Reykjavík. Þá var viðstaddur hátíðarhöldin um helgina Lars Magnar
Enoksen, en hann er aðalmaðurinn á bak við stofnun Glímusambands Svíþjóðar og munu eiga
sér stað viðræður við hann af
hálfu stjórnar Glímusambandsins um frekari landvinninga erlendis. ■

SVEITAGLÍMA Í REYKJAVÍK Haldið var upp á fertugsafmæli Glímusambands Íslands
um helgina, en á laugardag fór fram Sveitaglíma Íslands í íþróttahúsi Hagaskóla í Vesturbæ Reykjavíkur.

FÆDDUST ÞENNAN DAG
1770 George Canning,
enskur stjórnmálamaður.

1772 Manuel Quintana,
ljóðskáld.
1857 John Davidson, ljóðog leikritaskáld.
1869 Gustav Vigeland,
högglistamaður.
1930 Anton LaVey, stofnandi Kirkju Satans.
1932 Joel Gray, leikari,
söngvari og dansari.
6WXèQLQJXUVHPì~WUH\VWLUì JLQGLVHPì~HOVNDU

1944 John Milius, leikstjóri og rithöfundur.

6W UVWLU~PDIUDPOHLêDQGLtKHLPL

1945 Robert Fripp, gítarsnillingur og höfuðpaur
King Crimson.

+YHUVYHJQD"

1953 Andrew Wiles, stærðfræðingur.
1953 Guy Verhofstadt,
forsætisráðherra Belgíu.

6HDO\3RVWXUHSHGLFHUXYLQV OXVWXKHLOVXU~P%DQGDUtNMDQQDVtèDVWOLèLQiU
6HDO\H\èLUPHLULIMiUPXQXPtY|UXìUyXQHQDOOLUDèULUGêQXIUDPOHLèHQGXUKHLPV

1958 Stuart Adamson,
söngvari og gítarleikari Big
Country.

+YHUVYHJQD"

1959 Richie Sambora, gítarleikari Bon
Jovi.

6HDO\3RVWXUHSHGLFJRUPXULQQVHPHUKMDUWDètKHLOVXGêQXQQLHUKDQQDèXUt
VDPYLQQXYLèQRNNUDI UXVWXE NOXQDUVNXUèO NQD%DQGDUtNMDQQD+DQQEUHJVW
PLVPXQDQGLYLèì\QJGRJìYtJHWDWYHLUPLVìXQJLUHLQVWDNOLQJDUQRWDèV|PXGêQXQD

1966 Lisa Stansfield,
söngkona.

+YHUVYHJQD"

1971 Oliver Riedel, bassaleikari Rammstein.

6pUKDQQDèXUVW\UNWDUNDQWXUVHPWU\JJLUKiPDUNVQêWLQJXi
VYHIQӿHWLiVDPWìYtDèNDQWDUGêQXQQDUYHLWDEHWULVWXèQLQJ
Ã7KHUPR%RQG´XSSE\JJLQJLQGUHJXU~UKUH\ӾQJXiPLOOL
HLQVWDNOLQJDtVDPDU~PL

1987 Joss Stone, söngkona.




,jXORMVQ
%HVWDVYHIQNHUӾèVDPNY PW
VDPDQEXUèDUUDQQVyNQXP6Y èDVNLSWXU
VWtӿHLNLIMDèXUHLQLQJDUPHèPLQQL

ïMXXWZIJR(2%
(UWì~PHèìLWWVYHIQ'1$iKUHLQX"
$OOLUKDIDVLWWVpUVWDNDVYHIQ'1$
HQJLUWYHLUHUXHLQV




*NEìVMVREV

M\SSRVTUHZ[HZ]LMURLYMPó

)MDèULUQDUHUXVWLOOWDUHIWLUìtQX
VYHIQ'1$

/SQHYXMPSOOEV
.RPGXRJYLèӾQQXPìLWVYHIQ'1$

2SLèYLUNDGDJD ODXJ
5H\NMDYtN0|UNLQVtPL$NXUH\UL+RIVEyWVtPL(JLOVVWDèLU0LèYDQJXUVtPL
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35

%

%

Sagaður
frampartur í súpu

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

449 499
FS fersk ýsuflök

kr./kg.
Verð áður: 599

kr./kg.
Verð áður: 769

Fersk kjúklinga
leggir/læri

35

389 2 1

%

Egils Mix
2 l.

95

ir
r
y

AFSLÁTTUR

f

45

%

AFSLÁTTUR

kr./2l.
Brauðostur 26 %

798

kr./kg.
Verð áður: 599

Fersk kjúklingvængir

164

kr./kg.
Verð áður: 299

Italiana skrúfur

98

Goða nestis kæfa

129

kr./2pk.

kr./stk.

kr./kg.

Verð áður: 997

Goða dönsk
lifrarkæfa

129
165
Frón Kremkex

kr./stk.

kr./pk.

TORO gr

16

Náttúru ferskt
spínat 300 gr.

249
kr./pk.

200

g.

Nóakropp risapoki

Persil þvottaefni

189
1.198
9
ur

kr./pk.

r./stk.

kr./pk.
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KVENNKYLFINGURINN ÓLÖF MARÍA JÓNSDÓTTIR: MEÐ FJÖLKYLDUNA Á GOLFVELLINUM

Með unnustan sem kylfusvein á Spáni
Úr handboltanum
Íslenskur úrslitaleikur

Það verður íslenskur úrslitaleikur í
EHF-keppninni í handbolta en Essen,
lið Guðjóns Vals Sigurðssonar, tryggði
sér sæti í úrslitaleiknum með því að
leggja rússneska liðið Astrakhan og
skoraði Guðjón Valur tvö mörk.
Essen mætir Magdeburg, liði Alfreðs
Gíslasonar í úrslitum.

sport@frettabladid.is

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
APRÍL

89

10

11 12 13 14

Mánudagur
■ ■ SJÓNVARP
 17.00 Þrumuskot – ensku mörkin
á Skjá einum. Mörk helgarinnar í
ensku úrvalsdeildinni í fótbolta.

 18.30 Bandaríska Masters-mótið

Hún mætti til leiks á Tenerife með
unnusta sinn, hinn bandaríska Randall
Auerbach, sem kylfusvein og vakti það
nokkra athygli þó ekki væri nema fyrir
þær sakir að Randall er tennisspilari
sem hefur ekki hundsvit á golfi.

nota í það og það skiptið.
Hann lætur hins vegar í sér
heyra ef honum finnst ég
vera í einhverju rugli. Ég
hef hins vegar lagt mikla
áherslu á andlegu hliðina í vetur og hann hefur verið með mér í því
allan tímann. Hann hefur
góð áhrif á mig á vellinum, hvetur mig til dáða
og hvað er hægt að
fara fram á meira af
kylfusveini,“ sagði Ólöf
María.

Ólöf María sagði í samtali við Fréttablaðið að Randall væri fyrirtaks kylfusveinn. „Hann skiptir sér ekkert af spilamennskunni hjá mér og er ekkert í því
að ráðleggja mér hvaða kylfur ég að

Hún játti því að það væri
gott að hafa unnstan með
sér á mótum og þetta
væri fyrirtaksleið til að
koma því við.

Ólöf María Jónsdóttir úr Golfklúbbnum
Keili lauk í gær keppni á Opna Tenerifemótinu á evrópusku kvennamótaröðinni í golfi, hennar fyrsta golfmóti sem
atvinnumaður. Ólöf María lék síðasta
hringinn á 74 höggum eða tveimur
höggi yfir pari og endaði í 41. til 47.
sæti mótsins á fjórum höggum yfir pari.

í golfi á Sýn. Útsending frá fjórða
keppnisdegi bandaríska Mastersmótsins í golfi.

 20.30 Boltinn með Guðna Bergs á
Sýn. Guðni Bergsson og Heminr
Karlsson fara yfir allt það helsta úr
enska, ítalska og spænska boltanum
um helgina.

 22.00 Olíssport á Sýn.
 23.15 Boltinn með Guðna Bergs á
Sýn. Endurtekinn þáttur.

> Við gleðjumst yfir því ...
... að Íslendingar hafi eignast tvo
Norðurlandameistara, Róbert
Kristmannsson og Kristjönu
Sæunni Ólafsdóttur úr Gerplu
í fimleikum unglinga um
helgina. Róbert vann gull á
bogahesti en Kristjana
Sæunn vann gull í
gólfæfingum.

> Við hrósum ...
... frjálsíþróttakonunni Silju Úlfarsdóttur
sem hefur sýnt miklar framfarir á
hlaupabrautinni í vetur og skapað sér
nafn í hinum harða
heimi bandarísku
háskólakeppninnar í
frjálsum íþróttum.
Um helgina sigraði
Silja með yfirburðum
í 400 metra grindarhlaupi á móti í Clemson.

Fótboltaveisla í Madríd
Real Madrid sigraði Barcelona í stórkostlegum knattspyrnuleik í gær, 4-2.
Dagsskipun beggja þjálfara var sóknarleikur og úr varð taumlaus skemmtun.
FÓTBOLTI Það var snemma í leiknum ljóst í hvert stefndi því að
Real var komið með tveggja
marka forystu eftir aðeins 20.
mínútna leik eftir mörk frá
Zinedine Zidane og Ronaldo. Auk
þess að skora annað markið, hans
fyrsta svo mánuðum skiptir fyrir
Real, lagði Ronaldo upp markið
fyrir Zidane og þaggaði þar með
heldur betur í þeim sem sögðu
hann eiga skilið að byrja leikinn á
varamannabekknum eftir herfilega frammistöðu í síðustu leikjum.
Það herbragð Vanderlei Luxemburgo að hafa Ronaldo og
Michael Owen í framlínunni og
setja Raul í stað Luis Figo í
stöðunna fyrir aftan framherjana
gekk fullkomnlega upp og spilaði
Real sóknarbolta af bestu gerð.
Figo horfði á af tréverkinu og var
augljóslega ekki skemmt.
Það sama var reyndar upp á
teningnum hinum megin á vellinum og var ekki að sjá að
Barcelona saknaði Portúgalans
Deco sem var í leikbanni. Undir
stjórn Ronaldinho bauð Barcelona
upp á dúndrandi sóknarbolta og á
28. mínútu minnkaði hinn magnaði Samuel Eto’o muninn með sínu
22. marki á leiktíðinni. Það var
síðan umræddur Raul sem kom
Real í 3-1 með marki í uppbótartíma fyrri hálfleiks eftir frábæran undirbúning Roberto Carlos.
Oft vill það gerast í jafn hröðum leik og var spilaður í fyrri
hálfleik í gær að liðin slaka
ósjálfrátt á í þeim síðari. Sú var
hins vegar ekki raunin í gær, úthald og orka leikmanna virtist
takmarkalaus og verður leikurinn
fyrir við minnst sem eitt mesta
augnakonfekt fótboltaársins.

STÍFLAN BRAST HJÁ RONALDO Brasilíski framherjinn Ronaldo fagnar hér marki sínu
fyrir Real Madrid gegn Barcelona í gær ásamt Michael Owen en það mark var kærkomið
því það var hans fyrsta í deildinni í rúman mánuð.

Micheal Owen skoraði fjórða
mark Real á 65. mínútu eftir
magnaða sendingu frá David
Beckham, en ensku landsliðsmennirnir tveir áttu mjög góðan
dag fyrir Real. Börsungar sóttu
hart að marki Real eftir þetta en
Iker Cassilas, markvörður Real,
átti stórleik og varði eins og berserkur. Hann kom þó engum vörnum við þegar Ronaldinho minnkaði muninn í 4-2 með stórkostlegu
marki beint úr aukaspyrnu þegar

stundarfjórðungur lifði leiks.
Þrátt fyrir nokkrar góðar tilraunir fundu leikmenn Barca ekki leiðina framhjá Cassilas á lokamínútunum og sætur sigur Real því
staðreynd í leik sem í raun var
sigur fótboltans.
Með sigrinum minnkaði Real
forskot Barcelona á toppnum niður í sex stig, en sjö umferðir eru
enn óleiknar í spænsku úrvalsdeildinni.
vignir@frettabladid.is

Ótrúleg spenna í einvígi ÍBV og Fram í handboltanum:

Kalandadze hetja ÍBV
HANDBOLTI Tite Kalandaze tryggði
Eyjamönnum sæti í undanúrslitum í DHL-deildar karla þegar
hann skoraði sigurmarkið með
þrumuskoti á síðustu sekúndu
oddaleiks ÍBV og Fram í Vestmannaeyjum í gær.
Enn einu sinni í einvígi liðanna
var jafnt á öllum tölum og stefndi
allt í eina framlenginguna til viðbótar. En á síðustu sekúndu leiksins reif Tite Kalandaze sig á flug
og þrumaði knettinum í samskeyt-

in – lokatölur 25-24.
„Ég vil þakka Fram-liðinu fyrir
verulega verðugt verkefni en
þetta eru án efa með erfiðari
leikjum sem við höfum spilað í
vetur,“ sagði Samúel Ívar Árnason, hornamaður hjá ÍBV sem var
að vonum ánægður með að vera
kominn áfram í undanúrslit þar
sem liðið mætir ÍR.
„Við töpuðum óverðskuldað
fyrir þeim í bikarnum og hlökkum
til að borga fyrir okkur.“ ■

HETJAN FRÁ GEORGÍU Tite Kalandadze
skoraði sigurmark ÍBV gegn Fram.
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LEIKIR GÆRDAGSINS

DHL-deild karla
ÍBV–FRAM

25–24

Mörk ÍBV: Svavar Vignisson 7, Samúel Ívar
Árnason 6/1, Tite Kalandaze 5, Robert Bognar 3,
Zoltan Belany 2, Sigurður Ari Stefánsson 2.
Varin skot: Roland Eradze 25/2.
Mörk Fram: Jón B. Pétursson 10/5, Ingólfur
Axelsson 7, Arnar Þór Sæþórsson 4/2, Stefán B.
Stefánsson 2, Sigfús Páll Sigfússon 1.
Varin skot: Egedijus Petkevicius 15.

NÝTT

Enska úrvalsdeildin
ASTON VILLA–WEST BROM

1–1

1–0 Vassell (27.), 1–1 Robinson (90.).

EVERTON–CRYSTAL PALACE

4–0

1–0 Arteta (7.), 2–0 Cahill (47.), 3–0 Cahill (54.),
4–0 Vaughn (87.).

TOTTENHAM–NEWCASTLE

1–0

1–0 Defoe (42.).

MEIRA Á MILLI
Nýjar matarmiklar samlokur í innsigluðum
umbúðum sem tryggir enn meiri ferskleika.

Deildarbikar KSÍ
KA–ÞRÓTTUR

0–1

0–1 Sævar Eyjólfsson (14.).

FH–ÍBV

1–4

0–1 Hólmfríður Magnúsdóttir (23.), 1–1 Kristín
Sigurðard. (45.), 1–2 Bryndís Jóhannesd. (52.),
1–3 Olga Færseth (55.), 1–4 Olga Færseth (74.).

Spænska 1. deildin
ESPANYOL–SEVILLA

1–3

0–1 Jordi (9.), 0–2 Baptista (19.), 1–2 Jonathan
(73.), 1–3 Daniel (90.).

GETAFE–ALBACETE

1–0

1–0 Dorado (65.).

MALLORCA–ZARAGOZA

0–2

0–1 Savio (56.), 0–2 Villa (86.).

REAL BETIS–LEVANTE

2–2

1–0 Edu (11.), 1–1 Rivera (25.), 2–1 Oliveira
(31.), 2–2 Juanma (66.).

VALENCIA–MALAGA

2–2

1–0 Di Vaio (20.), 1–1 Baiano (34.), 2–1 Di Vaio
(45.), 2–2 Duda (90.).

REAL MADRID–BARCELONA

4–2

1–0 Zidane (7.), 2–0 Ronaldo (20.), 2–1 Eto’o
(28.), 3–1 Raul (45.), 4–1 Owen (65.), 4–2
Ronaldinho (73.).

Ítalska A-deildin
ATALANTA–CHIEVO

3–0

1–0 Marceloni, (6.), 2–0 Makinwa (14.), 3–0
Lazzari (53.).

CAGLIARI–SAMPDORIA
LAZIO–LIVORNO

0–0
3–1

Muzzi (16.), 2–0 Cesar, (45.), 3–0 Rocchi (55.),
3–1 Protti, (61.).

LECCE–SIENA

2–2

1–0 Konan (10.), 1–1 Maccarone (18.), 2–1 Paci
(55.), 2–2 Taddei (80.).

PALERMO–MESSINA

2–1

1–0 Zaccardo (51.), 1–1 Zampagna (69.), 2–1
Toni (77.).

REGGINA–PARMA

1–3

0–1 Morfeo (21.), 0–2 Morfeo (49.), 1–2 Mozart,
víti (53.), 1–3 Simplicio (63.).

UDINESE–ROMA

3–3

0–1 Chivu (14.), 0–2 Montella (22.), 1–2 Di
Natale (27.), 2–2 Pinzi (34.), 2–3 Montella (44.),
3–3 Di Michele (75.).

Norska úrvalsdeildin
START–LILLESTRØM

3–1

Jóhannes Harðarson skoraði eitt mark fyrir Start.

VIKING–BODØ/GLIMT

2–1

Hannes Sigurðsson var í byrjunarliði Viking.

LYN–FREDRIKSTAD

1–1

Stefán Gíslason var í byrjunarliði Lyn.

ROSENBORG–AALESUND

2–2

Haraldur Guðmundsson var í byrjunarliði
Aalesund.

Meistaradeildin í handbolta
MONTPELLIER–CIUDAD REAL

33–31

Ólafur Stefánsson skoraði ekki mark en Ciudad
Real vann samanlagt, 61–57, og er komið úrslit
þar sem liðið mætir Barcelona.

FERSKUR Í BÚÐIR Á HVERJUM DEGI

www.somi.is
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STUÐ MILLI STRÍÐA

Harður árekstur eftir lendingu

MYND: HELGI SIGURÐSSON

SMÁRI JÓSEPSSON SEGIR FRÁ ÆVINTÝRI FALLHLÍFASTÖKKVARA

Fallhlífastökk
er íþrótt sem
kætir augað
en er ekki
á
allra
færi
að
stunda.
Sjálfur
myndi ég
seint láta
grýta mér
út úr flugvél í svo
mikilli hæð,
mér líður betur
með fæturna þéttingsfast á jörðinni.
Það kætti hins vegar mikið að
heyra af skondnu atviki sem Íslendingur nokkur lenti í fyrir

nokkrum árum síðan er hann var
við fallhlífastökk á erlendri
grundu. Hér var þaulreyndur
kappi á ferðinni og var öllum
hnútum kunnugur í bransanum.
Því var ólíklegt að umrætt atvik
gæti hent svo reyndan mann.
Hann fór ásamt nokkrum félögum að stökkva yfir land þar
sem lítil sem engin byggð var og
fáir á ferli. Þegar flugvélin hafði
hringsólað um stund, fundu
kapparnir rétta staðinn til að láta
sig vaða.
Okkar maður leiddi flokkinn
og framfylgdi vitaskuld öllum
tilheyrandi reglum. Vel hafði
verið farið yfir hlífarnar, öll öryggisatriði á hreinu og síðan var
ekki eftir neinu að bíða.

Kapparnir þeyttust út hver af
öðrum en okkar maður var með
þeim síðustu til að yfirgefa vélina góðu. Eftir að hafa stungið
sér nokkur þúsund fet í frjálsu
falli opnaðist fallhlífin og fögur
sjón blasti við. Útsýnið var stórfenglegt og upplifunin með því
öflugra sem að pilturinn hafði
upplifað á ævinni.
Það styttist óðum í að
stökkvarinn knái þyrfti að huga
að góðu svæði til að lenda á.
Hann sigtaði út malarveg
nokkurn þar sem enginn, að er
virtist, var á ferð.
Lendingin gekk eins og best
var á kosið en upp úr þurru kom
bíll aðvífandi og keyrði á kappann!

■ PONDUS
Aftur bréf frá skólanum. Frá leikfimiskennaranum.

Eftir Frode Överli

Heyrðu!
Varst þú
aftur að
eyðileggja
skápana.

Og hvað með
það! Það geta nú
Nei, nei! allir lent í því að Við
vorum
Ég tæklaði
klippa niður
í
blaki.
Óla upp
mótherja.
á slysó.
Spurðu bara mig.

Jæja, jæja! Það er líka
bara sport sem að fólk
með snertifóbíu spilar og
það gerir bara gott að
hreyfa aðeins...

Þakka þér
fyrir.

RV2017B

stinn
öruli
trarv n út
Reks r komin
e

■ GELGJAN
Þurr- og blautmoppað
með sama áhaldinu.
Sérlega handhægt
ræstitæki – auðveld
áfylling, einfalt í notkun.

Nýjung í ræstingum

Foreldrar mínir hafa miklar áhyggjur af mér. Fyrst
málaði ég herbergið mitt
svart, og nú geng ég um
með hundaól.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman
Ég hef líka gefið skýr
skilaboð um að ný tölva
gæti hugsanlega bjargað
mér úr þeim háska sem
ég er staddur í.

Og nú ætla ég bara að
bíða og sjá hvað þau gera
fyrir mig.

Eyða meiri
tíma með
honum!

Og mikið af
knúsi.

Hm.

Unilav ræstitæki með 40 cm moppugrind
■ PÚ OG PA

FJÓLA ÆVARSDÓTTIR HÉLT TIL BANDARÍKJANNA MEÐ SON SINN Í GÆRKVÖLDI

Eftir SÖB

■ KJÖLTURAKKAR

Eftir Patrick McDonnell

Jú, jú!

Gefur lifur til að
bjarga lífi sonar síns

Ég á mína
aðdáendur.

■ BARNALÁN
Hérna er hamborg- Úr hverju
arakássan þín.
er hamborgari?

FIMM MÁNAÐA HETJA MEÐ SKORPULIFUR
– hefur þú séð DV í dag?

Eftir Kirkman/Scott
Nautakjöti.
Ó. Allt
í lagi.

Svo lengi
sem það
er ekki
belja. Ég
elska
beljur.
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Bjartasta von kántrísins?
[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

Bresku dagblöðin keppast þessa
daganna um að hrósa þessum unga
Bandaríkjamanni sem starfar undir listamannanafninu Bright Eyes.
Hann heitir Conor Oberst og er búinn að gefa út sex plötur, þrátt fyrir að vera aðeins 25 ára gamall.
Hann gaf út sína fyrstu plötu þegar
hann var 18 ára, eftir að hafa skapað sér nafn með ítrekuðu tónleikahaldi frá 14 ára aldri.
Þessi nýja plata hans, I'm Wide
Awake, It's Morning, er búinn að
koma honum á kortið báðum megin við Atlantshafið og við eigum
bókað eftir að heyra meira í og frá
þessum unga manni.
Í grunninn spilar Bright Eyes
kántrí. Hann er þá ekki eins mikið
á niðursveiflunni og kollegi hans
Will Oldham, sem starfar undir

nafninu Bonnie Prince Billy. Hér
er meira um fjörugri tóna, og hér
og þar er sett í rallígírinn hvað
kraft varðar. Eitt sterkasta séreinkenni Bright Eyes eru textarnir, sem eru oftast í söguformi. Það
er engin tilviljun að menn missa
sig í að kalla hann „næsta Dylan“.
Sérstök rödd Bright Eyes hefur skapað honum nægilega sérstöðu í gegnum árin til þess að
vekja athygli vel virtra listamanna. Á plötunni fær hann t.d.
hina yndislega Emmylou Harris
til að syngja með sér. Hann hefur
líka húmor fyrir brotthættri rödd
sinni eins og kristallast í laginu
Road to Joy (já, það er undir
áhrifum frá Beethoven) með orðunum; „I could have been a
famous singer, if I had someone's
else's voice. But failure always
sounded better, let's fuck it up and
make some noise.“

Fimmtudagur 21. apríl
- Sumardagurinn fyrsti
Laugardagur
23. apríl
Sunnudagur
24. apríl
Sunnudagur
1. mai
Sunnudagur
1. mai
Fimmtudagur 5. maí
- Uppstigningardagur
Laugardagur
7. mai
Sunnudagur
8. mai

Sýnt í
Borgarleikhúsinu!

FRUMSÝNING kl. 14.00
2. sýning
3. sýning
4. sýning
5. sýning
6. sýning

kl. 14.00
kl. 14.00
kl. 17.00
kl. 14.00
kl. 14.00

7. sýning kl. 14.00
8. sýning kl. 14.00

MIÐASALAN hefst 1. apríl
á www.borgarleikhus.is
og í síma 568 8000
BRIGHT EYES:
BRIGHT EYES: I'M WIDE AWAKE, IT'S
MORNING

Tenórinn

NIÐURSTAÐA: Undrabarnið Bright Eyes skilar af
sér yndislegri plötu sem á eftir að eldast eins
og vín.

Þessi plata er klassík. Rík af
persónuleika og frábærum lagasmíðum.
Birgir Örn Steinarsson

Vegna fjölda áskorana
verða tvær aukasýningar
Föstudaginn 15. apríl kl. 20 • Laugardaginn 23. apríl kl. 20

Sienna Miller á báðum áttum
Það er vinsælt áhugamál hinna
ríku og frægu að verða ástfanginn
á einni nóttu. Tilkynna jafnvel um
hjónaband eftir tveggja vikna
samband og lýsa því yfir í öllum
fjölmiðlum að hin sanna ást sé
loksins fundinn. Það þykir því fátt
jafn hallærislegt og að draga í land
og segjast hafa farið fram úr sér.
Þannig virðist málum vera háttað
hjá hinum 32 ára gamla Jude Law
og hinni 23 ára Sienna Miller, en
samband þeirra virðist standa á
brauðfótum. Law hefur verið á
fullu við leik undanfarið ár og er
einn allra vinsælasti leikarinn í
Hollywood um þessar mundir.
Parið hefur því neyðst til þess að
dveljast fjarri hvort öðru langtímum saman og er Law sagður vera
orðinn hundleiður á fregnum um
stöðugt skemmtanahald unnustu
sinnar. Hann á víst að hafa sent
henni skeyti frá Bandaríkjunum
þegar Miller var á BAFTA verðlaununum og beðið hana um að
fara heim.
Nú berast sögur af því að Miller
sé á báðum áttum hvað varði áætlað hjónaband hennar og Law. Hún
er víst orðin þreytt á þessari ofurvernd Law ,sem vill festa niður
dagsetningu á brúðkaupinu sem
allra fyrst og stofna til fjölskyldu

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
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JUDE LAW OG SIENNA MILLER Á
GÓÐRI STUNDU Það virðist hins vegar
ekki allt sem sýnist og Miller er sögð vera
á báðum áttum um það, hvort hún eigi að
giftast kyntröllinu
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með henni. Miller segist vilja
meiri tíma og finnst þau hafa farið
of geyst. Hún ætlar þó að halda
fast í hugmyndina um brúðkaup
þeirra, hvenær svo sem það fari
fram.
Law hefur að undanförnu verið
við tökur á kvikmyndinni All the
Kingís Men í New Orleans, nýjustu
mynd Steven Zaillian sem gerði
kvikmyndina Searching for Bobby
Fischer. Hann er hins vegar væntanlegur til London í smá frí og því
ættu línur að skýrast á næstu vikum um hvort hjónaleysin komi sér
saman um lausn á vandanum. Það
er þó ljóst að konur um allan heim
bíða spenntar eftir því hvort Law
verði á lausu innan skamms, enda
var hann kjörinn kynþokkafyllsti
karlmaður heims á síðasta ári af
People Magazine.
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13 14

Mánudagur
■ ■ TÓNLEIKAR
 20.00 Lúðrasveitin Svanur heldur
árlega vortónleika í Grafarvogskirkju.
Stjórnandi er Rúnar Óskarsson og
leikin verða verk sem sérstaklega eru
saminn fyrir lúðrasveitir.

■ ■ FYRIRLESTRAR

Apótekarinn eftir Haydn

Óperustúdíó Listaháskóla Íslands og Íslensku óperunnar

29. apríl kl. 20 - Frumsýning
1. maí kl. 20 - 2. sýn - 3. maí kl. 20 - 3. sýn
8. maí kl. 20 - 4. sýn - 10. maí kl. 20 - 5. sýn - Lokasýning
Ath. Aðgangur ókeypis

 12.30 Sjón flytur fyrirlestur í LHÍ í
Laugarnesi í stofu 024. Fyrirlesturinn
nefnist: Í símaskrám, straujárnum og
sófalöppum - Súrrealísk tækifæri í
ferðaþjónustu.

STÓRA SVIÐ

DRAUMLEIKUR
e. Strindberg. Samstarf: Leiklistardeild LHÍ.
Fi 14/4 kl 20, Su 24/4 kl 20,

Fi 21/4 kl 20 - Síðasta sýning

Fi 28/4 kl 20 - UPPSELT,

- Ath: Miðaverð kr. 1.500

Síðustu sýningar

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR

HÍBÝLI VINDANNA
leikgerð Bjarna Jónssonar eftir
vesturfarasögum Böðvars Guðmundssonar

www.opera.is

opera@opera.is

Sími: 511 4200

Íslenska óperan v/Ingólfsstræti Pósthólf 1416 - 121 Reykjavík Sími: 511 6400

AUSA eftir Lee Hall
Í samstarfi við LA.

Lau 16/4 kl 20, Su 17/4 kl 20, Fi 21/4 kl 20,

Einleikur Eddu Björgvinsdóttur.
Fi 14/4 kl 20 - UPPS., Fö 15/4 kl 20 - UPPS.,
Lau 16/4 kl 20, - UPPS., Su 17/4 kl 20, - UPPS.,
Mi 20/4 kl. 20 - UPPS., Fi 21/4 kl 20 - UPPS.,

Fö 22/4 kl 20, Lau 30/4 kl 20

Fö 22/4 kl 20 - UPPS., Lau 23/4 kl 20 - UPPS.,

- Fáar sýningar eftir

HÉRI HÉRASON

Su 24/4 kl 20, Lau 29/4 kl 20 - UPPS.,
Lau 30/4 kl 20 - UPPS., Su 1/5 kl 20 - UPPS.,

e. Coline Serreau

SVIK

Lau 23/4 kl 20, Fö 29/4 kl 20
eftir Harold Pinter

Börn 12 ára og yngri fá frítt í

Samstarf: Á SENUNNI,SÖGN ehf. og LA

Borgarleikhúsið í fylgd

Su 24/4 kl 20, Fö 29/4 kl 20 - Aukasýningar

fullorðinna

RIÐIÐ INN Í SÓLARLAGIÐ

- gildir ekki á barnasýningar
e. Önnu Reynolds.

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

TERRORISMI
e. Presnyakov bræður
Aðalæfing Fi 14/4 kl 20 - kr. 1.000,Frumsýning Fö 15/4 kl 20 - UPPSELT,
Mi 20/4 kl 20, Fi 28/4 kl 20

Fö 15/4 kl 20, Lau 16/4 kl 20
Fö 22/4 kl 20, Lau 23/4 kl 20

AUGNABLIKIÐ FANGAÐ
DANSLEIKHÚSIÐ
fjögur tímabundin dansverk

SEGÐU MÉR ALLT
e. Kristínu Ómarsdóttur
Su 17/4 kl. 20, Lau 23/4
Síðustu sýningar

Í samstarfi við leikhópinn KLÁUS.

Fi 21/4 kl 19:09 Frumsýning
Su 24/4 kl 19:09, Su 1/5 kl 19:09

Aðeins þessar 3 sýningar

Miðasölusími 568 8000 • midasala@borgarleikhus.is
Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is
Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin:
10-18 mánudaga og þriðjudaga, 10-20 miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudaga

HUGSAÐU STÓRT

Iceland International Film Festival
7.-30. april 2005

Frá leikstjóra American Pie & About a Boy kemur
frábær ný gamanmynd.

ĦĦĦĦ SK DV

ĦĦĦ B.B. Sjáðu Popptíví
Í fjölskyldu þar sem enginn skilur neinn
mun hún smellpassa í hópinn.
Með Dennis Quaid í fantaformi
ásamt Topher Grace (That’s 70s
Show) og Scarlett Johnsson (Lost in
Translation).

Sýnd kl. 8 og 10.45

Magnþrungið meistaraverk um síðustu dagana í
lífi Hitlers séð með augum Traudl Junge sem var
einkaritari Hitlers. Túlkun Bruno Ganz á Hitler er
stórkostleg. Ein besta stríðsmynd allra tíma.

Hann fær nýjan yfirmann óreyndan strák sem
dóttir hans fellur auk þess fyrir

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30
Sýnd í Lúxus kl. 5.30, 8 og 10.30

Myndin er byggð á sönnum atburðum er áttu sér
stað árið 1994 í þjóðarmorðunum í Rwanda þegar
ein milljón manns lét lífið á 100 dögum! Tilnefnd
til 3 Óskarsverðlauna, 7 meiriháttar alþjóðlegra
verðlauna.

ĦĦĦ S.V. MBL ĦĦĦ J.H.H. kvikmyndir.com

Downfall - Sýnd kl. 6 og 9
Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30

Framhaldið af Get Shorty

GÆTI HUGSANLEGA VAKIÐ ÓTTA UNGRA BARNA

Hættulegasta
gamanmynd ársins

Hotel Rwanda - Sýnd kl. 10.20
Aðrar myndir sem eru til sýningar:

House of the Flying Daggers
Sýnd kl. 5.40
Woodsman - Sýnd kl. 4
Ranarna - Sýnd kl. 4
Dear Frankie - Sýnd kl. 4
Mean Creek - Sýnd kl 6
I Heart Huckebees - Sýnd kl. 8
Cannibal - Sýnd kl. 10
Mulholland Drive - Sýnd kl.5.30

ĦĦĦ S.V. MBL

ĦĦĦĦ ÓÖH DV ĦĦĦ K&F X-FM
ĦĦĦ SV MBL ĦĦĦ ÓHT Rás 2
ĦĦĦ ÓÖH DV
Sýnd kl. 4 og 6 m/ísl. tali
Sýnd kl. 8 og 10.30 B.I. 14 ára
Sýnd kl. 4 og 6 m/ensku tali

ĦĦĦ K&F X-FM
Kinsey - Sýnd kl. 8

SÍMI 564 0000

Sýnd kl. 8 og 10.10 B.i. 16
SÍMI 551 9000

Che borgaði leiguna
Vegur leikarans unga Gael García
Bernal hefur vaxið hratt á undanförnum árum en ævintýrið hófst
með hinni mögnuðu Amores perros
sem sló óvænt í gegn árið 2000.
Bernal lék einnig í El Crimen del
padre Amaro árið 2002 og tvær nýlegar myndir með honum í aðalhlutverkum, Diarios de motocicleta og
La Mala education, eftir Pedro Almódovar, ber hátt á IIFF 2005 kvikmyndahátíðinni sem opnaði í
Reykjavík á fimmtudaginn.
Bernal leikur Che Guevara með
miklum tilþrifum í Mótorhjóladagbókunum en þetta er í annað sinn
sem han túlkar byltingarleiðtogann.
„Fyrra skiptið var í mjög slæmri
sjónvarpsmynd en það hjálpaði mér
að borga húsaleiguna,“ segir Bernal
og hlær. Hann lagði öllu meiri metnað í Ernesto Guevara fyrir síðari
atrenuna.

Sjáðu þessar í dag!
Sjá nánari dagskrá hátíðarinnar á
www.icelandﬁlmfestival.is

Dear Frankie

The Fine Art of Whistling

- eftir Shona Auerbach

- eftir Kate Davis & David Heilbroner

I T Huckabees

Imaginary Witness

- eftir David O. Russell

- eftir Daniel Anker

Bernal og Che
„Það er auðvitað erfitt að nálgast
risavaxna persónu hans en ég
treysti bara á það að flókinn persónuleikinn myndi skína í gegn og
gekk út frá honum sem ungum 23
ára gömlum Suður-Ameríkana sem
ferðast um meginlandið sitt og leitar róta sinna. Það má segja að þessi
lýsing hafi átt jafn vel við sjálfan
mig og Ernesto á þessum tímapunkti. Annars kastaði ég mér bara
út í það upplýsingaflóð sem er til
um tíðarandann á æskuárum Ches;
stjórnmálaskoðanir hans, hverja
hann umgekkst, hvaða bækur hann
las, hvaða tónlist hann hlustaði á og
hvaða bíómyndir hann sá. Þetta
skiptir allt máli og þegar þetta liggur allt ljóst fyrir getur maður leikið
sér með það. Þetta er svolítið eins
og hjá Picasso, þar sem maður verður að kunna reglurnar áður en maður brýtur þær.“
Undraheimur Almódovars
Bernal segir að það hafi verið allt

www.icelandﬁlmfestival.is

J Ó N SS O N & L E ’ M AC KS

Iceland International Film Festival

GAEL GARCÍA BERNAL Hefur leikið Che Guevara tvisvar á stuttum en glæsilegum
ferli. Fyrst gerði hann það til að eiga fyrir húsaleigunni en síðar lagði hann sig allan í
hlutverkið og uppskar ríkulega í Diarios de motocicleta.

öðruvísi að vinna með Almódovar
að gerð La Mala education en Walter Salles að vegamyndinni um Che.
„Almódovar er sérstakur þar sem
hann segir sögur sem eru mjög
ótrúlegar um leið og þær eru mjög
raunsæjar. Hann ætlar sér samt alls
ekki að endurspegla raunveruleikann heldur skapar hann heim sem
er keimlíkur okkar heimi en persónurnar í þessum heimi hans eru ótrúlega melódramatískar og svo leikur
hann sér með þær þannig að þetta
verður mjög, mjög alvarlegur
farsi.“
Bernal segist ekki geta gert
annað en haft gaman að því hve
ferill hans hefur náð góðu flugi á
skömmum tíma. „þegar ég vann
að myndunum sem komu mér á
kortið vissum við ekki einu sinni
hvort þær yrðu sýndar í kvikmyndahúum. Þannig var þetta
með Amores perros en þegar ég
hafði lokið störfum við hana í
Mexíkó og fengið 1000 dollarana
mína greidda spurði ég framleiðendurna hvort ég gæti fengið
myndina fullkláraða á myndbandi
til þess að sýna fjölskyldu minni
og vinum.
Óvænt Íslandsheimsókn
Bernal eyddi helginni óvænt á Íslandi en þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir til þess að fá hann til að vera
viðstaddan sýningar á Mótorhjóla-

dagbókunum í Háskólabíó sá hann
sér ekki fært að koma hingað þar
sem hann er upptekinn við æfingar
á Blóðbrúðkaupi Gabríels García
Marques sem verður frumsýnt í
London í byrjun maí. Björn Hlynur
Haraldsson leikur á móti Bernal í
verkinu og þeim hefur orðið vel til
vina og hann fékk Bernal til að
skreppa með sér til Íslands yfir
helgina.
„Björn er frábær náungi og það
er mjög gott að vinna með honum.
Það hefur verið mjög lærdómsríkt.
Hann er mjög hugrakkur leikari.
Annars vinnur fólk úr öllum heimshornum að þessu verki og við höfum lært mjög mikið hvort af öðru.
En það er sem sagt alger tilviljun að
ég er hingað kominn núna en eftir
að Hlynur sagði mér að þetta væri
aðeins tveggja tíma flug ákvað ég
að slá til.“
Helgarfrí Bernals varð þó ekkert frí þar sem yfir hann helltust
viðtöl og kynningar í tengslum við
kvikmyndahátíðina. „Já, ég er dauðþreyttur og næ ekki mikið að hvíla
mig á Íslandi en það er vel þess
virði þó ekki væri nema bara fyrir
það að vakna í morgun og sjá íslenska morgunkomu sem er gerólík
öllu sem ég þekki að heiman.“
Bernal og Björn Hlynur héldu til
Londion í gær þar sem þeirra bíða
stífar æfingar á svið í borginni.
thorarinn@frettabladid.is

3 tilnefningar til
óskarsverðlauna

opnunarmynd iiff 2005

The Motorcycle Diaries
Don´t Move
A Hole in my Heart
Maria Full of Grace
Imaginary Witness */**
Fine art of Whistling */**

kl. 5.30, 8 og 10.30
kl. 5.30 og 8 b.i. 16
kl. 10.30
b.i. 16
kl. 6
b.i. 14
kl. 8
kl. 10

Life Aquatic with Steve Zissou
Life and Death of Peter Sellers
Million Dollar Baby
The Mother *
The Mayor of Sunset Strip *

kl. 5.45
b.i. 12
kl. 8 og 10.30
kl. 8
b.i. 14
kl. 6
kl. 10.30

* enskt tal - ekki texti / ** Myndin er sýnd af skjávarpa

Níðingur en ekki skrímsli
[ KVIKMYNDIR ]
UMFJÖLLUN

Walter er sleppt úr fangelsi eftir að
hafa afplánað12 ára dóm fyrir kynferðislega misnotkun á tveimur
ungum stúlkum. Hann reynir að
fóta sig í samfélaginu á ný, brennimerkur af glæpum sem fyrnast
aldrei. Hann leigir sér íbúð gegnt
leikskóla, eins viðeigandi og það nú
er, og vinnur á trésmíðaverkstæði
þar sem hann reynir að halda
skuggalegri fortíð sinni leyndri
fyrir vinnufélögunum.
Walter er vænsti drengur sem
hefur skömm á sjálfum sér og
hneigðum sínum og berst vonlítilli
baráttu gegn barnalönguninni sem
hann fær lítið við ráðið. Draumur
hans er að verða „eðlilegur“ og
geta horft á og talað við litlar stelpur án þess að girnast þær kynferðislega.
Kevin Bacon gerir persónu
Walters frábær skil í The Woodsman en myndin setur áhorfandann
í þá óþægilegu stöðu að geta ekki
komist hjá því að finna til með níðingnum. Barnaníðingurinn er
kynntur til leiks sem manneskja en
ekki skrímsli og það gerir manni
óhjákvæmilega erfitt að afgreiða
hann sem úrþvætti sem hefur fyrirgert tilverurétti sínum. Walter er
því búinn að vinna okkur á sitt
band þegar hneigðirnar taka völdin
og hann fer að fara á fjörurnar við
12 ára stúlku sem hann hefur augastað á en þau atriði eru virkilega
óþægileg á að horfa.

THE WOODSMAN:
LEIKSTJÓRI: NICOLE KASSELL
AÐALHLUTVERK: KEVIN BACON, KYRA
SEDGWICK, MOS DEF
NIÐURSTAÐA: Kevin Bacon gerir persónu Walters frábær skil í The Woodsman en myndin setur áhorfandann í þá óþægilegu stöðu að geta
ekki komist hjá því að finna til með níðingnum.

Barátta Walters við sjálfan sig
og umhverfi sitt er áhugaverð
stúdía en þar sem hann er svo góður gæi þrátt fyrir brenglunina og
félagslega einangrunina missir
myndin nokkurn kraft þegar upp
er staðið. Lausnin á flækjunni er
líka full ódýr og maður er ekki alveg sáttur við hvað myndin og aðalpersóna hennar komast létt fram
hjá þeim viðbjóði sem þær hverfast um.
Nicole Kassell fær þó stórt prik
fyrir þetta glæsilega byrjendaverk
sitt og bæði leikstjórinn og ekki
síst Kevin Bacon í aðalhlutverkinu
sýna mikið hugrekki með því að
sýna kynferðisglæpamann í þessu
mannlega ljósi. The Woodsman er
áhrifarík og eftirminnileg mynd
sem hefði getað orðið frábær ef
níðingurinn hefði ekki fengið smá
Hollywoodglassúrslettu á sig.
Þórarinn Þórarinsson

NÝTT Á ÍSLANDI
Öll helstu merkin í verkfærum.
Ótrúlegt úrval af BMF festingum,
boltum, skúfum og saum.
Sjón er sögu ríkari.
Súperbygg, þar sem þú færð
meira fyrir minna.

15.600 kr.

GASHITIARI
13kw
hæð 220cm

1.090 kr.

GREINAKLIPPUSETT

690 kr. pr.stk

9.890 kr.

3.900 kr.

HRÍFA,
HEKKKLIPPA
REGNGALLASETT
BEÐAKLÓRA BLACK & DECKER LUXUS STÆRÐIR
BEÐASKAFA
53 cm 520w
S,M,L,XL,XXL

1.390 kr. pr.stk

verð frá 290 kr.

STUNGUSKÓFLA
GAFFALL

LAUFAHRÍFUR

390 kr. pr.stk

2.190 kr.

SKÓFLA OG
STRÁKÚSTUR
Í SETTI

790 kr.

PLÖNTUSKÓFLUR GREINAKLIPPUR
GAFFALL OG KLÓRA
FISKARS

Opið mán-fös 8-18 og lau 9-15
Bæjarhaun 8 Hafnarfjörður
Sími: 414-6080

Á LEIÐ Í DÓMSAL Það fór ágætlega um Michael Jackson og lögfræðinga hans á leið í
dómsalinn í Santa Barbara. Jacko hefur verið kærður fyrir að misnota börn.

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

11. apríl 2005 MÁN U DAGU R

VIÐ TÆKIÐ

Danskur fjölskylduvandi

MARTA MARÍA JÓNASDÓTTI R HORFIR ÆTÍÐ Á KRÓNÍKUNA Á SUNNUDAGSKVÖLDUM

20.25

Lífið
Hvert örstutt spor. Í þessar heimildarmynd er
fjallað um líf ungrar stúlku sem lenti í umferðarslysi og er bundin við hjólastól.

ÍDA Í KRÓNÍKUNNI

hvort hún fari að sjá lífið í réttu
ljósi og hætta í leik músarinnar.
Einnig verður gaman að sjá hvort
„karlhelvítið“ nái bata. Ég hef
engar áhyggjur af hinum persónunum í þættinum. Þær eiga pottþétt eftir að spjara sig.

▼

▼

una vel og þátturinn væri ekki sá
sami ef þeirra nyti ekki við. Það
er alltaf jafn athyglisvert að
verða vitni af sjúkum hjónaböndum en því miður eru þau miklu
víðar en bara í sjónvarpinu.
„Fyrrum“ tengdaforeldarnir gætu
leikið í kennslumyndbandi um
samband meðvirkni og stjórnsemi. „Fyrrum“ tengdapabbinn
ræður ríkjum og allt verður að
vera eftir hans höfði, annars
brjálast hann. Eiginkonan er búin
að vera það lengi í hjónabandinu
að henni þykir bara eðlilegt að
tipla á tánum í kringum hann.
Líklega hefur hún höndlað það
allan tímann því hún lærði strax
að vera í hlutverki músarinnar og
sveigja sig undir „karlhelvítið“.
Það verður spennandi að vita

▼

Það var fagnað á mínu heimili
þegar fréttist að Króníkan sem
sýnd er hjá Sjónvarpinu væri að
byrja á ný. Ég leyfði mér þó ekki
að sakna hennar í pásunni fyrst
ég hafði Örninn á sunnudagskvöldum. Þessir þættir hafa gert
það að verkum að ég er orðin háð
því að heyra dönsku á sunnudagskvöldum og get bara ekki án þess
verið. Í mínum huga eru Örninn
og Króníkan jafnskemmtileg þótt
ólík séu. Í síðarnefnda þættinum
er Ída í mestu uppáhaldi hjá mér.
Ætli það sé ekki vegna dugnaðarins og hispursleysisins. Hún rúllar öllu upp sem hún tekur sér fyrir hendur og hefur heilbrigða sýn
á lífið. Það á ekki við allar persónur Króníkunnar. Mér finnst hún
tækla „fyrrum“ tengdafjölskyld-

21.10

21:00

Fræðsla
Einu sinni var. Eva María Jónsdóttir dustar rykið
af gömlum og gleymdum atburðum Íslandssögunnar.

Raunveruleiki
Survivor Palau. Einn dettur út í kvöld en spurning er hver það mun verða?

SJÓNVARPIÐ

SKJÁREINN
7.00 Will & Grace (e) 7.30 Sunnudagsþátturinn (e) 9.00 Þak yfir höfuðið (e) 9.10
Óstöðvandi tónlist

15.45 Helgarsportið 16.10 Ensku mörkin
17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Myndasafnið 18.01 Brandur lögga (23:26)
18.10 Bubbi byggir 18.20 Brummi (34:40)

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Perfect Strangers 13.25 Third Watch (2:22)
(Bönnuð börnum) 14.15 Wild Man Blues
16.00 Barnatími Stöðvar 2 17.53 Neighbours
18.18 Ísland í dag

16.30 Cheers – 2. þáttaröð (4/22) 17.00
Þrumuskot – ensku mörkin 18.00 Sunnudagsþátturinn (e)

18.30 Vinkonur (12:26)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Átta einfaldar reglur (31:52)
20.25 Hvert örstutt spor Um tvær og hálf

18.30
19.00
19.35
20.00

19.15 Þak yfir höfuðið Skoðað verður íbúðar-

23.05 Spaugstofan 23.30 Ensku mörkin 0.25
Kastljósið 0.45 Dagskrárlok

23.05 60 Minutes II 23.50 Elephant Juice
1.15 Dirty Pictures (Stranglega bönnuð börnum) 2.55 Fréttir og Ísland í dag 4.15 Ísland í
bítið 6.15 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

23.30 CSI: New York (e) 0.15 Jack & Bobby
(e) 1.00 Þrumuskot – ensku mörkin (e) 2.00
Þak yfir höfuðið (e) 2.10 Cheers – 2. þáttaröð
(4/22) (e) 2.35 Óstöðvandi tónlist.

OMEGA

STÖÐ 2 BÍÓ
6.10 Question of Privilege (Bönnuð börnum) 8.00
Grateful Dawg 10.00 The Testimony of Taliesin Jones 12.00 Brian’s Song 14.00 Grateful Dawg
16.00 The Testimony of Taliesin Jones 18.00 Brian’s Song 20.00 Question of Privilege (Bönnuð b.)
22.00 A Bold Affair (Strangl. b. b.) 0.00 Love and a
Bullet (Strangl. b. b.) 2.00 The Deep End (Strangl.
b. b.) 4.00 A Bold Affair (Strangl. b. b.)

húsnæði; bæði nýbyggingar og eldra
húsnæði en einnig atvinnuhúsnæði,
sumarbústaðir og fleira og boðið upp
á ráðleggingar varðandi fasteignaviðskipti, fjármálin og fleira.
19.30 Malcolm In the Middle (e)
20.00 One Tree Hill Lucas býður Önnu á ball
en það fer öðruvísi en ætlað var.
Haley kemur seint á ballið og Nathan
bregst reiður við. Þrýst er á Peyton að
nota eiturlyf.
21.00 Survivor Palau Nú fer keppnin fram
á S-Kyrrahafeyjunni Palau.
21.50 C.S.I. Liðsmenn Réttarrannsóknardeildar lögreglunnar í Las Vegas kryfja málin til mergjar í orðsins fyllstu merkingu undir styrkri stjórn hins skörulega
Grissom.
22.40 Jay Leno

▼

milljón manna í veröldinni er bundin
hjólastól vegna skaða á mænu sem
hlotist hefur vegna slysa. Flestir á aldrinum 20-30 ára. Helstu orsakir mænuskaða eru umferðar- og vinnuslys,
íþróttir, styrjaldir og glæpir auk sjúkdóma. Í þessari heimildamynd er fjallað um líf ungrar stúlku sem slasaðist
alvarlega í umferðarslysi, leit móður
hennar að lækningu fyrir dóttur sína.
21.15 Lögreglustjórinn (The District III)
22.00 Tíufréttir
22.20 Lífsháski (2:23) (Lost)Bandarískur
myndaflokkur um hóp fólks sem
kemst lífs af úr flugslysi.

Fréttir Stöðvar 2
Ísland í dag
Simpsons (Simpson-fjölskyldan)
Strákarnir Nýr þáttur með Sveppa,
Audda og Pétri.
20.30 Eldsnöggt með Jóa Fel IV Jói Fel kitlar
bragðlauka sjónvarpsáhorfenda sem
aldrei fyrr.
21.10 Einu sinni var Umsjónarmaður er Eva
María Jónsdóttir. 2005.
21.35 The Block 2 (19:26) Í ástralska myndaflokknum The Block fá fjögur heppin
pör tækifæri til að innrétta íbúð eftir
eigin höfði.
22.20 The Guardian (7:22) (Vinur litla mannsins 3) Dramatískur myndaflokkur um
feðga í lögfræðingastétt. Nick og Burt
Fallin sjá lífið með ólíkum hætti.

▼

▼

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

7.00 Joyce M. 7.30 Benny H. 8.00 Sherwood
C. 8.30 Um trúna og tilveruna 9.00 Maríusystur 9.30 Joyce M. 10.00 Daglegur styrkur
11.00 Robert S. 12.00 Samverustund (e)
13.00 Daglegur styrkur 14.00 Joyce M. 14.30
Ron P. 15.00 Kvöldljós 16.00 Daglegur styrkur 17.00 Dr. David 17.30 Freddie F. 18.00
Joyce M. 18.30 Mack L. 19.00 Daglegur styrkur 20.00 Vatnaskil 21.00 Mack L. 21.30
Joyce M. 22.00 Daglegur styrkur

AKSJÓN
7.15 Korter 20.00 Bravó 21.00 Níubíó. Who is
Cletis Tout? 23.15 Korter

ERLENDAR STÖÐVAR
SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.
FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
EUROSPORT
12.30 Diving: European Cup Stockholm Sweden 14.00 Football: UEFA Champions League Vintage 15.30 Football:
Eurogoals 16.30 All sports: WATTS 17.00 Sumo: Hatsu Basho Japan 19.00 Fight Sport: Fight Club 21.00 Football: UEFA
Champions League Happy Hour 22.00 All sports: WATTS
22.30 News: Eurosportnews Report 22.45 Motorsports:
Motorsports Weekend 23.15 News: Eurosportnews Report

ANIMAL PLANET
12.00 Ultimate Killers 12.30 Predators 13.00 Crocodile Hunter 14.00 Animal Cops Houston 15.00 The Planet’s Funniest
Animals 15.30 Amazing Animal Videos 16.00 Growing Up...
17.00 Lyndal’s Lifeline 18.00 Ultimate Killers 18.30 Predators
19.00 Crocodile Hunter 20.00 Miami Animal Police 21.00 The
Natural World 22.00 Pet Rescue 22.30 Breed All About It
23.00 Wildlife SOS 23.30 Aussie Animal Rescue 0.00 Weird
Nature
DISCOVERY
12.00 Deadly Women 13.00 21st Century War Machines
14.00 Extreme Machines 15.00 Rex Hunt Fishing Adventures
15.30 Hooked on Fishing 16.00 Airships 17.00 Raw Nature
18.00 Mythbusters 19.00 The History of Plastic Surgery 20.00
Trauma 21.00 The Human Body 22.00 Forensic Detectives
23.00 Extreme Machines 0.00 Battlefield
MTV

BBC PRIME
12.00 Monarch of the Glen 12.50 Teletubbies 13.15 Tweenies
13.35 Fimbles 13.55 Balamory 14.15 Binka 14.25 Bill and
Ben 14.35 Cavegirl 15.00 The Weakest Link 15.45 Bargain
Hunt 16.15 Ready Steady Cook 17.00 Doctors 17.30
Eastenders 18.00 Holby City 19.00 Spooks 19.50 Murder in
Mind 21.00 Coupling 21.30 Manchild 22.00 Popcorn 23.00
Percy Pilcher’s Flying Machine 0.00 Mars -pioneering a
Planet 1.00 Ever Wondered About Food
NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Dogs with Jobs 12.30 Totally Wild 13.00 Dambusters
14.00 The Last Flight of Bomber 31 15.00 Owls – Silent
Hunters 16.00 Battlefront 16.30 Battlefront 17.00 Air Crash
Investigation 18.00 Dogs with Jobs 18.30 Totally Wild 19.00
Owls – Silent Hunters 20.00 Battlefront 22.00 Search for
Battleship Bismarck 23.00 Wanted – Interpol Investigates
0.00 Battlefront

13.00 SpongeBob SquarePants 13.30 Wishlist 14.00 TRL
15.00 Dismissed 15.30 Just See MTV 16.30 MTV:new 17.00
European Top 20 18.00 Made 19.00 America or Busted
19.30 Jackass 20.00 Top 10 at Ten 21.00 Battle for Ozzfest
22.00 The Rock Chart
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
Bands Reunited 20.00 When Star Wars Ruled the World
21.00 VH1 Rocks 21.30 Flipside 22.00 VH1 Hits
CLUB
12.10 Vegging Out 12.40 Other People’s Houses 13.30 It’s a
Girl Thing 14.00 Cheaters 14.45 Girls Behaving Badly 15.10
Lofty Ideas 15.35 Paradise Seekers 16.00 Yoga Zone 16.25
The Method 16.50 Other People’s Houses 17.40 Paradise
Seekers 18.05 Matchmaker 18.30 It’s a Girl Thing 19.00 Girls
Behaving Badly 19.25 Cheaters 20.10 Ex-Rated 20.45 What

Men Want 21.10 Men on Women 21.35 Sextacy 22.25 Great
Gardens 23.10 Come! See! Buy! 23.40 Cheaters
E! ENTERTAINMENT
12.00 E! News Weekend 13.00 The E! True Hollywood
Story 14.00 Style Star 14.30 Behind the Scenes 15.00
101 Juiciest Hollywood Hookups 18.00 E! News Weekend 19.00 The E! True Hollywood Story 20.00 Love is in
the Heir 20.30 Gastineau Girls 21.00 Jackie Collins Presents 22.00 101 Juiciest Hollywood Hookups 23.00 E!
News 23.30 Gastineau Girls 0.00 The E! True Hollywood
Story
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 Scooby-Doo 17.20 Looney Tunes 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

12.05 Vigilante Force 13.35 Electric Dreams 15.10
Hornet’s Nest 17.00 Visitors, the 18.30 If It’s Tuesday, It
Still Must Be Belgium 20.10 End, the 21.50 Pussycat,
Pussycat, i Love You 23.30 Windrider
TCM

19.00 The Postman Always Rings Twice 20.50 Meet Me
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VIÐ MÆLUM MEÐ...

TALSTÖÐIN

LOST

7.03 Góðan dag með Sigurði G.
Tómassyni. 9.03 Dagmál Odds Ástráðssonar og Rósu Bjarkar Brynjólfsdóttur.

7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.05 Laufskálinn 9.40 Af minnisstæðu fólki 9.50 Morgunleikfimi 10.13 Stefnumót 11.03 Samfélagið
í nærmynd

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi

12.15 Hádegisútvarpið. Fréttatengt efni, umsjón Sigurjón M. Egilsson og fl. 13.00
Hrafnaþing, umsjón Ingvi Hrafn Jónsson
14.03 Mannlegi þátturinn með Ásdísi Olsen.

12.20 Hádegisfréttir 13.05 Í hosíló 14.03 Útvarpssagan, Karlotta Lövenskjöld 14.30
Miðdegistónar 15.03 Öðruvísi mér áður brá
16.13 Hlaupanótan 17.03 Víðsjá

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2

15.03 Allt og sumt með Hallgrími Thorsteinsson og Helgu Völu Helgadóttur. 17.59
Á kassanum. Illugi Jökulsson.

18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 19.00 Vitinn 19.30 Laufskálinn 20.05 Tónskáldaþingið í París 21.00 Viðsjá 21.55 Orð kvöldsins
22.15 Úr tónlistarlífinu

18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 19.00
Sjónvarpsfréttir og Kastljósið 20.00 Útvarp
Samfés 21.00 Konsert 22.10 Hringir

Sjónvarpið kl. 22.20
Þættirnir hafa slegið í gegn
vestan hafs.

Hvað leynist í skóginum?

RÁS 1

RÁS 2

FM 92,4/93,5

FM 90,1/99,9

0.10 Glefsur 1.03 Ljúfir næturtónar

BYLGJAN
Atriði úr þættinum.

FM 98,9

ÚTVARP SAGA

AÐRAR STÖÐVAR

FM 99,4

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson

9.03 ÓLAFUR HANNIBALSSON 10.03 RÓSA INGÓLFSDÓTTIR 11.03 ARNÞRÚÐUR KARLSDÓTTIR

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykjavík Síðdegis

12.25 Meinhornið (endurfl. frá laug.) 12.40 MEINHORNIÐ 13.05 JÖRUNDUR GUÐMUNDSSON
14.03 KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR
15.03 ÓSKAR BERGSSON 16.03 VIÐSKIPTAÞÁTTURINN 17.05 GÚSTAF NÍELSSON 18.00 Meinhornið
(endurfl) 19.40 Endurflutningur frá liðnum degi.

»

Fyrsti þátturinn af Lost var ansi dramatískur og ljóst
er að einhver eða eitthvað býr í frumskóginum á
eyjunni í Suður-Kyrrahafinu þar sem strandaglóparnir eru fastir.
Læknirinn Jack reyndi sitt besta í síðasta þætti til að
bjarga fólkinu sem hafði slasast í flugslysinu og
gekk það misvel. Það reynir væntanlega mikið á
hann í kvöld líka þegar hópurinn þarf að finna sér
mat, húsnæði og reyna að finna leið af eyjunni.
Meðal leikenda eru Naveen Andrews, Emilie de
Ravin, Matthew Fox, Jorge Garcia, Maggie Grace og
Josh Holloway.

FM 90,9

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin
FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp
FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

ÚR BÍÓHEIMUM
„Let me get this straight. You know her. She knows you. But she wants
to eat him. And everybody's okay with this? DID I MISS SOMETHING?“

Svar: Timon úr kvikmyndinni The Lion King
frá árinu 1994.

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying
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

▼

-T
Flex
Skrifstofuhúsgögn

20.30

Íþróttir
Boltinn með Guðna Bergs. Guðni og Heimir
Karlsson fara yfir stöðu mála í fótboltanum.

vinnustöðvar

á frábæru verði! 30%

SÝN

kynningarafsláttur

17.45 David Letterman

Flex-T vinnustöðvar (180x180cm)
frá

18.30 US Masters 2005 (Bandaríska meistara-

Kr.46.270

▼

keppnin) Útsending frá síðasta keppnisdegi bandarísku meistarakeppninnar
í golfi, US Masters.
20.30 Boltinn með Guðna Bergs Spænski,
enski og ítalski boltinn frá ýmsum
hliðum. Sýnd verða mörk úr fjölmörgum leikjum og umdeild atvik skoðuð í
þaula. Einnig sérstök umfjöllun um
Meistaradeild Evrópu. Góðir gestir
koma í heimsókn og segja álit sitt á
því fréttanæmasta í fótboltanum hverju sinni. Umsjónarmenn eru Guðni
Bergsson og Heimir Karlsson.
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

23.15 Boltinn með Guðna Bergs

Mark30 skrifstofustólar

Kr. 40.900
Flex-T er ný lína vinnustöðva
sem Guðrún Margrét Ólafsdóttir
og Oddgeir Þórðarson hafa hannað.
Vinnustöðvarnar eru með þægilegri
handvirkri hæðarstillingu, 0-20 cm
en fást einnig með rafknúinni, stiglausri hæðarstillingu þannig að ýmist
er hægt að sitja eða standa við vinnu.
Nú býðst Flex-T á sérstöku kynningartilboði.

POPP TÍVÍ
7.00 Jing Jang 18.00 Fríða og dýrið 19.00
Game TV (e) 19.30 Stripperella (e) 20.00
Amish In the City 21.00 Kenny vs. Spenny
21.30 Kenny vs. Spenny 22.03 Jing Jang
22.40 The Man Show

Hæðarstilling á baki

Pumpa til að stilla
stuðning við mjóhrygg

in Las Vegas 22.40 Uncertain Glory 0.20 The Teahouse of
the August Moon 2.20 Gaby
HALLMARK
12.45 The Hollywood Mom’s Mystery 14.15 The Man from
Left Field 16.00 Early Edition 16.45 Love Songs 18.30
Choices 20.00 Law & Order Vi 20.45 Scarlett 22.15 Love
Songs 0.00 Law & Order Vi 0.45 Scarlett

Hæðarstillanlegir
armar
Hallastilling á baki

BBC FOOD
12.00 A Cook On the Wild Side 12.30 Ready Steady Cook
13.00 Deck Dates 13.30 Safari Chef 14.00 Can’t Cook
Won’t Cook 14.30 James Martin: Yorkshire’s Finest 15.30
Ready Steady Cook
16.00 Sophie’s Sunshine Food
16.30 Tamasin’s Weekends 17.00 Antonio Carluccio’ S
Southern Italian Feast 17.30 Friends for Dinner 18.30
Ready Steady Cook 19.00 Deck Dates 19.30 The Tanner
Brothers 20.00 Can’t Cook Won’t Cook 20.30 Sophie’s
Weekends 21.30 Ready Steady Cook

Hæðarstilling á
setu og baki
Veltustilling á setu og baki

Sleði til að færa setu
fram og aftur
Hægt er að stilla stífleika setu
og baks eftir þyngd notanda

Mark er glæsileg lína skrifstofustóla
fyrir vinnustaði og heimili. Hönnuður
stólanna er Pétur B. Lúthersson.
Hægt er að velja um fjölda lita á
áklæði. Nú bjóðum við þessa stóla
á frábæru verði.

Mjúk hjól
DR1

SV1

13.10 Sportspegeln 13.55 Stopptid 14.00 Rapport 14.05
Agenda 15.00 Herz im Kopf 15.30 Krokodill 16.00 BoliBompa 16.01 Björnes Magasin 16.30 Lilla sportspegeln
17.00 Trackslistan 17.30 Rapport 18.00 Coachen 19.00
Plus 19.30 Sverige! 20.00 Spooks 20.55 Familjen Anderson 21.20 Rapport 21.30 Kulturnyheterna 21.40
Prostitution bakom slöjan 22.40 Sändningar från SVT24

TTT auglýsingastofa /Ljósm.SSJ

12.15 Sådan ligger landet 12.45 Vagn i K¢benhavn 13.20 Tæt
på Dyrene 13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00 Boogie 14.10
Cribs 14.30 Det ægte par 15.05 Yu-Gi-Oh! 15.30 Troldspejlet
16.00 H.C.Andersens eventyr 16.30 TV Avisen med Sport og
Vejret 17.00 Nyhedsmagasinet 17.30 Den nye have 18.00
Rejseholdet 19.00 TV Avisen 19.25 Horisont 19.50 SportNyt
20.00 Opbrud og hjemkomst 21.30 En Kongelig Familie
22.20 Viden om

Heildarlausnir í skrifstofuhúsgögnum Bæjarlind 8-10 • Sími 510 7300 • www.ag.is
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SÉRFRÆÐINGURINN
Guðmundur A. Guðmundsson fuglafræðingur hefur dálæti á margæsum

Fuglar eru
tækifærisinnar
Apríl er upphaf vorsins, þótt enn finnist kuldadagar milli
blíðudaga, og flestar tegundir fljúgandi vorboða komnar
til landsins. Að venju er heiðlóan kærust farfugla, sem
og krían, segir Guðmundur A. Guðmundsson fuglafræðingur hjá Náttúrufræðistofnun Íslands.

HRÓSIÐ
... fá Íslandsmeistarar Keflavíkur
í körfubolta fyrir að hampa titlinum þriðja árið í röð á laugardaginn.

2

1

6

7

9

3

4

„Lóan skipar háan sess hjá Íslendingum og eins er
krían mjög vel liðin. Báðar tegundirnar tengjast vori og
sumri órjúfanlegum böndum, eins og segir í ljóðinu um
lóuna sem gleður fólk að vori, meðan krían kemur þegar sumarið er komið á dagatalið,“ segir Guðmundur,
sem sjálfur heldur mest upp á margæs, sem var hans
sérsvið í doktorsnámi.
„Ég bíð alltaf eftir margæsinni, sem reyndar er núna

komin til landsins. Margæs er fargestur, kemur á fartíma um vor og haust til að fita sig upp fyrir áframhaldandi ferð norður á bóginn, en hún tilheyrir hánorrænum fuglum.“
Að sögn Guðmundar eru farfuglar oftast samstilltir þegar þeir streyma til landsins, en þeir sem á undan hafa
komið í ár hafast við í fjörum vegna kuldans, í von um
meira æti.
„Skógarþrestir eru áberandi og sjást í hópum, sem og
hrossagaukar og heiðlóur og það er óvenju snemmt.
Við vitum í raun ekki hvað stýrir því, hvort það er veðurfarið hér eða í Evrópu. Fuglar eru tækifærissinnar sem
aðlagast breytingum fljótt. Þeir koma fyrr ef tíðin er
góð, en kólni er flugáætlunin líka fljót að breytast.“
Langflestir farfuglanna koma frá Norðvestur-Evrópu og
Afríku. Lokaflugspretturinn er tekinn frá ströndum
Skotlands en leiðin yfir Atlantshafið er um 1000 kílómetrar.

„Það fer eftir flughraða hve
lengi þeir eru á leiðinni en í
logni tekur flugið tæpan sólarhring. Fuglar reyna að
velja sér hagstætt veður og
meðvind, sem styttir flugtímann verulega, en lendi
þeir í hrakningum og mót- GUÐMUNDUR A. GUÐMUNDSSON FUGLAvindi eykst flugtíminn að
sama skapi. Sem dæmi lifa FRÆÐINGUR Segir heiðlóu og kríu Íslendingum
níutíu prósent fullorðinna
hjartfólgnasta farfugla.
vaðfugla á milli ára og lítið
hlutfall þeirra drepst á leiðinni, þótt meira sé um slíkt á
haustin þegar óreyndir ungar fljúga yfir hafið.“
Guðmundur segir farfugla koma fyrst að suðausturströnd Íslands og Suðurlandi en dreifast svo hratt
um landið. Alls eru sextíu prósent íslenskra fugla farfuglar, en í aukana hefur færst að farfuglar setjist hér
að, eins og grágæsin í Reykjavík, sem nú telst til
staðfugla.
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FRÉTTIR AF FÓLKI

8

10

12

ú hefur verið staðfest að Mínus
verður aðalupphitunarhljómsveit
N
fyrir tónleika Velvet

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Lárétt:
2 stjórnmálafélag, 6 forlag, 8
tæki, 9 andi, 11 átt, 12 karlfugl,
14 dót, 16 jökull, 17 auli, 18
skolla, 20 frá, 21 fyrsti stafur
gríska stafrófsins.

Lóðrétt:
1 fíkniefni, 3 bardagi, 4 þjóðhöfðingjana, 5 fæða, 7 lítið fley, 10
heldur ekki vatni, 13 guggin, 15
kona, 16 niðursuðufyrirtæki, 19
tveir eins.

Lausn:
Lárétt: 1 vaka, 6 ab, 8 tól, 9 sál,
11 na, 12 stegg, 14 skran, 16 ok,
17 áni, 18 ref, 20 af, 21 alfa.
Lóðrétt: 1 hass, 3 at, 4 kóngana,
5 ala, 7 bátskel, 10 lek, 13 grá,
15 nift, 16 ora, 19 ff.

LEIÐRÉTTING
Hvimleið stafavíxl urðu til þess
að brengla lausnarorðið í SMSgátunni á blaðsíðu 18 í Fréttablaðinu í gær. Bókstafurinn „J“
fylgir réttu svari við fimmtu
spurningunni. Það er rangt þar
sem lausnarorðið verður ekki
rétt nema bókstafurinn „K“
fylgi svarinu. Um leið og þessi
mistök eru hörmuð er rétt að
benda á að þau svör sem þegar
er búið að senda í símanúmerið
1900 með brengluðu lausnarorði
með „J“ verða tekin sem fullgild
og rétt svör.

VALUR GUNNARSSON Aðalpersónan í nýrri skáldsögu hans er Finni sem heitir Ilkka Hampurilainen, Sjálfur segist Valur vera Finni í
hjarta sínu og því hafi verið lítið mál að setja sig í spor Ikka og bætir því að það sé aldrei að vita nema Ikka muni skjóta upp kollinum á
síðum Grapevine á næstunni.

VALUR GUNNARSSON: ER FARINN TIL FINNLANDS AÐ SKRIFA BÓK

Þorparinn bíður á meðan
„Hingað til hef ég verið pulsusali,
unnið við gluggaþvott, skipaþrif
og starfað í vodkaverksmiðju,“
segir Valur Gunnarsson, ritstjóri
og rithöfundur, um hin margvíslegu störf sem hann hefur lagt
fyrir sig í Finnlandi en hann er
farinn þangað eina ferðina enn en
nú í þeim tilgangi einum að fullklára skáldsögu sem kemur út hjá
Eddu fyrir næstu jól.
Valur hefur ritstýrt tímaritinu
Reykjavík Grapevine með miklum glæsibrag síðustu misseri en í
dag kemur fyrsta eintakið út í ritstjórn arftaka hans Bart Cameron. Sjálfur hugðist Valur vinda

sér beint í útgáfu annars tímarits,
Þorparans, sem á að vera á svipuðu róli og Grapevine en þó skrifað á Íslensku.
„Finnlandsferðin setur strik í
þann reikning og útgáfu Þorparans
hefur verið frestað fram á haust
þar sem ég verð í Finnlandi fram á
mitt sumar. Ég hef undanfarin tvö
ár fórnað bókinni fyrir blaðaútgáfu
en ætla nú að snúa því við. Það er
líka fínt að leyfa nýju Grapevine að
eiga sumarið en það er á góðri siglingu undir stjórn Barts.“
Valur fór fyrst til Finnalnds
árið 1999 eftir að hafa verið rekinn af Stúdentagörðum fyrir

kattahald. „Ég þurfti meira að
segja að borga stórfé í hreingerningarkostnað eftir að ég flutti og
rauk beint niður á Alþjóðaskrifstofu og vildi komast út í heim.
Finnland var þá eina landið sem
var í boði vegna þess að það vildi
enginn fara þangað. Ég sló til og
kom þangað í 25 stiga frosti í janúar og sá mann spila einmanalegt
lag á harmoníku og svo kom annar
og sagði að konan sín hefði skilið
við sig og faðmaði mig. Þá fann ég
að þarna ætti ég heima,“ segir Valur sem ætlar að temja sér lifnaðarhætti aðalpersónu sinnar og búa
við þröngan kost í Finnlandi. ■

Revolver sem haldnir
verða í Egilshöll þann
7. júlí. Meðlimir Mínusshafa lengi þekkt
Slash og félaga og var
það einlæg ósk Velvet
Revolver að Mínus hitaði upp. Seinni upphitunarhljómsveitin verður tilkynnt
síðar. Velvet Revolver mun stíga á
stokk í þætti Jay Leno mánudaginn
10. apríl á Skjá einum. Þess má geta
að Velvet Revolver fékk nýlega
Grammy-verðlaunin sem besta tónleikasveitin
og ættu því
íslenskir tónleikagestir
ekki að
verða sviknir
af tónleikum
hljómsveitarinnar í sumar. Velvet
Revolver leggur mikla áherslu á að
sinna unnendum Guns n' Roses og
Stone Temple Pilots og má finna
marga helstu smelli þessara sveita í
lagavali hljómsveitarinnar.
kákmeistarinn sérlundaði Bobby
Fischer er þegar farinn að setja
S
sterkan svið á bæjarlífið eins og við
var að búast. Hann virðist þó síður
en svo vera í góðu andlegu ástandi
og þannig urðu gestir tælensks veitingastaðar hressilega fyrir barðinu á
kappanum og samsæriskenningum
hans þegar hann snæddi þar hádegisverð
ásamt vini
sínum og
verndara,
Sæma rokk,
á föstudaginn. Fisher
hélt innblásna ræðu um CIA og stríðið gegn
hryðjuverkum yfir matnum og var
mikið niðri fyrir og svo æstur að
undir tók í matsalnum. Virðulegur,
jakkafataklæddur starfsmaður erlends sendiráðs hafði hætt sér
þarna inn og var heldur betur
brugðið þegar Fischer vatt sér að
honum í jötunmóð og spurði hann
hranalega hvort hann væri útsendari
bandarísku leyniþjónustunnar CIA.
Manninum mun hafa verið illa
brugðið enda þótti Fischer í meira
lagi ógnvekjandi.

Þörf fyrir bókmenntaþátt
LEIKUR SNÆFELLS OG KEFLVÍKINGA DREGUR DILK Á EFTIR SÉR

Móðir og afi
körfuboltamanns
urðu fyrir árás
Keflvíkinga
– hefur þú séð DV
DV í dag?

Síðasti þáttur Regnhlífanna í New
York var sýndur fyrir skömmu.
Þáttastjórnandinn, Þorsteinn J.
Vilhjálmsson, er þó hinn hressasti
og vonast til þess að þátturinn
verði jafnvel tekinn upp aftur í
haust. „Ég tel að það sé þörf fyrir
svona bókmenntaþátt á dagskránni. Mér fannst margt heppnast vel í Regnhlífunum og þessir
tíu þættir hafa hjálpað okkur að
finna út hvert er besta formið og
hvaða efni gerir sig best í svona
bókaþætti. Ég veit að það er hægt
að gera enn meira og betra efni út
frá þessari hugmynd og helst í
lengri þætti sem væri um fimmtíu
mínútur,“ segir Þorsteinn sem situr þó ekki auðum höndum þessa
dagana.
Veftímarit Þorsteins er að
finna á slóðinni www.thorsteinnj.is og segir hann vera
mikla og þétta umferð á síðunni.
„Ég er að undirbúa fjórða tölublaðið sem kemur um miðjan

mánuðinn. Internetið er frábær
miðill fyrir svona þætti og það er
þegar komið fullt af áskrifendum
þannig að þetta er í fínu formi.“
Auk þessa er Þorsteinn að
skrifa bók ásamt fótboltastjörnunni Guðna Bergs. „Þetta er eins
konar fótboltasaga úr atvinnumennskunni þar sem Guðni lýsir
fótboltaheiminum og hvernig
hann sér það fyrir sér að hafa
straujað búninginn í síðasta skiptið,“ segir Þorsteinn. „Annars verð
ég alltaf að passa upp á að vinnan
taki ekki of mikinn tíma frá fluguveiðinni. Ég er alveg orðinn forfallinn veiðiáhugamaður og vonast til þess að geta eytt ágætis
tíma í það áhugamál í sumar.“ ■

ÞORSTEINN J. VILHJÁLMSSON Bókmenntaþáttur hans, Regnhlífarnar í New
York, er ekki lengur á dagskrá Ríkissjónvarpsins en vonast Þorsteinn til þess að
hann muni aftur birtast á skjánum í haust.

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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Subaru Legacy Wagon sjálfskiptur

BAKÞANKAR

Ver› á›ur
Ver› nú

ÞRÁI NS BERTELSSONAR

2.790.000
2.460.000
29.447,-*

Leiðtogar
É

g sá það auglýst að Samfylkingin
ætli að fara að kjósa sér leiðtoga
núna á næstu dögum, og ég vona að
það fari allt vel og auki enn samheldnina í flokknum. Sjálfur hef ég
því miður takmarkaða trú á leiðtogum en þeim mun meiri trú á fólki,
enda lít ég á það sem mitt óvinsæla
hlutverk í lífinu að gagnrýna yfirvöld og minna þau á að hlutverk
þeirra sé að þjóna kjósendum en
ekki að þjarma að þeim eða ráðskast
með þá og allra síst að maka krókinn
á þeirra kostnað, ellegar ráða
frændfólk sitt í hæstarétt og kunningja á ríkisútvarpið.

Subaru Forester sjálfskiptur

Ver› á›ur
Ver› nú

2.750.000
2.450.000
29.328,-*

STERKIR leiðtogar ku vera í tísku

Subaru Impreza Sedan sjálfskiptur

á Íslandi nú um stundir. Af hverju
veit ég ekki, því að um aðrar þjóðir
fer hrollur þegar minnst er á sterka
leiðtoga. Í Tékklandi þar sem ég hef
dvalið í vetur hafa menn mikla og
skelfilega reynslu af sterkum leiðtogum og telja að skástir séu þeir
leiðtogar sem eru ekki nema mátulega sterkir. Tökum dæmi:

Ver› á›ur
Ver› nú

2.250.000
2.065.000
24.741,-*

JÓHANN AF LÚXEMBORG og

Subaru Outback 2,5 sjálfskiptur

kóngur í Bæheimi (á fjórtándu öld)
er einhver alsterkasti leiðtogi sem
sögur fara af. Hann var á sínum
tíma sterkasti aðalsmaður í Evrópu
og kærði sig aldrei um frið ef ófriður var í boði. Í hárri elli tókst honum að svindla sér inn í orustuna við
Crecy, sem þó var eiginlega einkasamkvæmi á vegum Játvarðar enska
og Filippusar franska; þar heimtaði
öldungurinn að hann væri bundinn
upp á stríðshest sinn og síðan hleypti hann inn í bardagann þar sem
hann var harðastur og var samstundis drepinn. Og enginn saknaði
þessa sterka leiðtoga.

Ver› á›ur

KARL FJÓRÐI hét sonur Jóhanns
og líktist í engu föður sínum. Hann
var friðsamur og heimakær og heldur notaleg manneskja af keisara að
vera. Hann vann enga merkilega
sigra í hernaði, en hann byggði fallega brú yfir Moldá sem enn stendur,
stofnaði háskóla sem enn starfar og
lagði göturnar í Prag þannig að þær
hafa dugað vel í sjö aldir. Karl
skaffaði fólki byggingavinnu og mat
í staðinn fyrir að leyfa því að drepast úr hungri, eins og sjálfsagt þótti
annars staðar á þessu blómaskeiði
frumfrjálshyggjunnar. Hann dó á
sóttarsæng og var sárt saknað af
allri alþýðu. Hann var mátulega
sterkur.

Ver› nú

3.680.000
3.360.000
40.169,-*

Subaru Outback 3,0 sjálfskiptur

Ver› nú

4.190.000

ÓTVÍRÆ‹IR YFIRBUR‹IR
Ger›u fyrst gæ›asamanbur›. Aldrifi› er sannkalla›

Svo skaltu gera ver›samanbur›. Athuga›u ver›i› á

listaverk – lárétt Boxer vél og fullkomin fjórhjóla-

ö›rum bílum í sama stær›arflokki. Ber›u saman búna›,

drifstækni tryggja hámarks rásfestu og veggrip á

frágang, aksturseiginleika og reynslu vi› fjölbreyti-

öllum hjólum. Jafnvægi› ræ›ur ríkjum og Subaru er

legustu a›stæ›ur. Og ﬂa› skrítna er a› ﬂa› besta

einfaldlega engu líkur.

kostar ekki mest, heldur einna minnst!

*Bílasamningur me› 20% innborgun og eftirstö›var í 84 mánu›i.

12:00–16:00

