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ÚTSKRIFTARTÓNLEIKAR Petra
Spielvogel, mezzózópran og píanóleikari,
heldur útskriftartónleika frá tónlistardeild
Listaháskólans í Íslensku óperunni klukk-
an 20.00.

DAGURINN Í DAG

2. maí 2005 – 110. tölublað – 5. árgangur

ALMENNINGUR HITTI EINKA-
VÆÐINGARNEFND Agnes Bragadóttir
og Orri Vigfússon, fulltrúar Almennings ehf.,
fóru á fund einkavæðingarnefndar í við-
skiptaráðuneytinu í gærmorgun og afhentu
þar umboð frá 1.800 einstaklingum um að
fá afhent gögn framkvæmdanefndarinnar og
Morgan Stanley um sölu Símans. Sjá síðu 2

DÓMSTÓLL DÆMIR GEGN VIRK-
UM LÍFEYRISRÉTTINDUM Skerðing
á lífeyri fyrrverandi starfsmanns Seðlabank-
ans fer fyrir Hæstarétt á næstunni. Í lög-
fræðiáliti um eftirlaun ráðherra, þingmanna
og dómara er varað við skerðingu á eftir-
launaréttindum þeirra sem þegar þiggja þau.

Sjá síðu 2

TUGMILLJÓNIR Í LEIT AÐ VERU-
STAÐ LAXA Veiðimálastofnun ætlar að
afhjúpa leyndardóminn um verustað laxa í
úthöfunum. Tækjavæddum gönguseiðum
verður sleppt í vor. Rannsóknin kostar 70 til
80 milljónir króna. Sjá síðu 4

KRÖFUGÖNGUR OG CASTRO-
RÆÐUR Milljónir manna úti um allan
heim héldu í gær alþjóðlegan baráttudag
verkalýðsins hátíðlegan með margvíslegum
hætti. Sjá síðu 6

Kvikmyndir 30
Tónlist 30
Leikhús 30

Myndlist 30
Íþróttir 24
Sjónvarp 32

●  fasteignir  ●  hús

Heimsveldiskók
og kaffi

Tómas R. Einarsson:

▲

Í MIÐJU BLAÐSINS 

76%
20-49 ára fólks á sv-
horninu lesa Fréttablaðið 
á fimmtudögum.* 

Náðu til fólksins sem er að 
leggja drög að víðtækri 
neyslu helgarinnar.

*Gallup febrúar 2005

Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

ÍRAK, AP Uppreisnarmenn í Írak
héldu í gær áfram árásum til að
bjóða nýmyndaðri ríkisstjórn
landsins birginn. Tuttugu Írakar,
flestir Kúrdar, biðu bana og
minnst 30 særðust síðdegis í bíl-
sprengjutilræði í útför í Kirkuk í
norðurhluta landsins. Fyrr um
daginn höfðu að sögn lögreglu að
minnsta kosti tíu Írakar látið líf-
ið og á þriðja tug særst í
sprengju- og skotárásum. 

Þá gerðist það einnig í gær að
hermenn handtóku menn suður
af Bagdad, sem grunaðir eru um
að hafa verið viðriðnir brottnám
Margaret Hassan, bresks hjálp-
arstarfsmanns, sem talin er hafa
verið myrt í fyrra. Við handtök-
una fundust munir sem líklegt er

talið að hafi tilheyrt Hassan.
Enn fremur var birt mynd-

band sem sýnir ástralskan gísl
biðja um að bandaríska herliðið
yfirgefi Írak, ella verði hann
tekinn af lífi.

Að minnsta kosti 110 manns
hafa látið lífið í árásum uppreisn-
armanna í Írak síðan á föstudag,
en sýnt þykir að þessi hrina
árása sé hugsuð af hálfu upp-
reisnarmanna til að sýna að ný-
mynduð ríkisstjórn Íraks sé því
verkefni ekki vaxin að koma á
friði og reglu í landinu. ■

● sagði vei í staðinn fyrir jey

Guðmundur Þór Kárason: 

▲

SÍÐA 34

Ljær Sigga sæta 
rödd sína

VEÐRIÐ Í DAG

ÞAÐ MÁ REIKNA MEÐ EINHVERJ-
UM VINDI víða á landinu í dag, jafnvel
strekkingi og úrkomu vestanlands. Sjá síðu 4

VIÐSKIPTI Breska verslanakeðjan
Mosaic Fashions sem er meðal
annars í eigu Baugs og KB banka
hyggur á hlutafjárútboð hér á
landi og skráningu í Kauphöll Ís-
lands í beinu framhaldi. Það yrði
fyrsta skráning félags af erlend-
um uppruna hérlendis.

Mosaic hyggst afla 4,8 millj-
arða króna í útboðinu og selja
hlutina til fagfjárfesta og almenn-
ings. Hagnaður Mosaic fyrir af-
skriftir og fjármagnsliði, eða
EBITDA, var 6,3 milljarðar og
miðað við þá upphæð má gera ráð
fyrir að félagið verði í hópi átta
stærstu félaga Kauphallarinnar

með markaðsvirði yfir 30 millj-
arða króna. 

Mosaic rekur 600 verslanir og
eru flestar þeirra í Bretlandi, en
félagið hefur á undanförnum miss-
erum verið að sækja fram á al-
þjóðamarkaði og rekur nú verslanir
víða um heim undir merkjum Oasis,
Coast, Karen Millen og Whistles.

Derek Lovelock, forstjóri Mosa-
ic og einn eigenda, segir marga
kosti liggja í því fyrir Mosaic að
skrá sig hér á landi. „Við yrðum
frekar stórir á markaði hér miðað
við það sem við værum í Bretlandi
og mikil viðskipti með bréfin.“

Baugur keypti Oasis ásamt

stjórnendum félagsins árið 2003 og
hefur félagið verið í örum vexti og
ræður nú fjórum vörumerkjum.
Derek segir að auk þess sem fjögur
merki geti samnýtt stoðdeildir
felist einnig áhættudreifing í fjölda
vörumerkjanna.

Þórður Friðjónsson, forstjóri
Kauphallarinnar, fagnar áhuga
Mosaic á skráningu hér á landi.
Hann segir tilkomu Mosaic viður-
kenningu á gæðum markaðarins
hér, auk þess sem hún veki athygli
erlendra fjárfesta og fyrirtækja á
Kauphöllinni. Stefnt er að skrán-
ingu Mosaic fyrir júnílok.

- hh

Bresk tískukeðja vill
í íslenska kauphöll

Breska tískuvörukeðjan Mosaic hyggur á hlutafjárútboð til fagfjárfesta
og almennings og skráningar í Kauphöll Íslands. Mosaic yrði meðal tíu

stærstu fyrirtækjanna í Kauphöll Íslands.

Afnám stimpilgjalda:

Óréttlátur
skattur

STJÓRNMÁL Pétur Blöndal, formað-
ur efnahags- og viðskiptanefndar
Alþingis, ætlar að ná samstöðu
meðal þingflokka um að frumvarp
Margrét Frímannsdóttur um af-
nám stimpilgjalds við endurfjár-
mögnun lána verði lögfest fyrir
sumarfrí Alþingis, eins og sagt
var frá í fréttum Stöðvar 2 í gær.

„Ég er mjög glöð með þetta og
ég hef trú á því að Pétur nái frum-
varpinu í gegn því hann er mjög
fylginn sér. Ég vil náttúrlega að
stimpilgjöld verði afnumin í heild
sinni því það er mikil kjarabót
fyrir bæði fjölskyldur og fyrir-
tæki. Stimpilgjöld eru hrikalega
óréttlátur skattur en þetta er spor
í rétta átt,“ segir Margrét. - lkg

Átökin í Írak:

Tugir Íraka falla í tilræðum

1. MAÍ Fjölmennt var í 1. maí göngunni í miðbæ Reykjavíkur í gær. Jafnt ungir sem aldnir lögðu leið sína í miðbæinn til að berjast fyrir
hinum ýmsu hitamálum í þjóðfélaginu. Á myndinni sést Ögmundur Jónasson, formaður BSRB, sem hélt ávarp á útifundi verkalýðsins á
Ingólfstorgi eftir gönguna. Í ávarpi sínu hvatti Ögmundur verkalýðinn til að snúa vörn í sókn gegn auðmönnum landsins. Sjá síðu 14.
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SPRENGT Í BAGDAD
Vegfarendur í Bagdad skoða flak banda-
rísks herbíls sem sprengdur var í gær.

SNIGLAR Á STJÁ
Eins og sjá má var fjölbreytni fáka og

knapa mikil í hópakstrinum.

Hópakstur bifhjólamanna:

Vorinu 
fagnað

BIFHJÓL Sniglar, Bifhjólasamtök
lýðveldisins, stóðu sem endranær
fyrir hópakstri bifhjólamanna um
Reykjavík á fyrsta maí. Um 300
vélfákaknapar mættu niður á
Granda um miðjan daginn og
héldu í halarófu sem leið lá austur
í gegnum borgina og víðar um
höfuðborgarsvæðið. Með hóp-
akstrinum vilja Sniglarnir meðal
annars minna bílaökumenn á að
nú er bifhjólavertíðin hafin eftir
vetrardvalann.

Íslenskum bifhjólaeigendum
fer sífjölgandi. Það sem af er
þessu ári hafa hátt í sex hundruð
hjól verið flutt til landsins. - aa
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Almenningur hitti einkavæðingarnefnd:

Kröfurnar ítrekaðar í bréfi
EINKAVÆÐING Forsvarsmenn Al-
mennings ehf., félags um kaup al-
mennings á Landssíma Íslands,
skrifuðu einkavæðingarnefnd
bréf í gærkvöld og ítrekuðu kröfu
sína um að fá upplýsingar til að
geta metið og tekið upplýsta af-
stöðu við gerð tilboða í Símann. 

Orri Vigfússon, fulltrúi Al-
mennings ehf., segir að aðeins sé
óskað eftir þeim upplýsingum
sem nauðsynlegar séu. Ekkert
svar hafi verið gefið en búast
megi við að það liggi fyrir eftir
fund einkavæðingarnefndar á
miðvikudag.

Agnes Bragadóttir og Orri Vig-
fússon, fulltrúar Almennings ehf.,
fóru á fund nefndarinnar í við-

skiptaráðuneytinu í gærmorgun
og afhentu þar umboð frá 1.800
einstaklingum um að fá afhent
gögn framkvæmdanefndarinnar
og Morgan Stanley um sölu Sím-
ans.

„Við buðum upp á samvinnu
með hvaða hætti þetta verður
gert, á rafrænan hátt eða annan.
Svo ræddum við líka tímapress-
una,“ segir Orri. - ghs

Umboðsmaður Alþingis um útflutning á hrefnukjöti:

Ráðuneytið hafði ekki vald
ÚTFLUTNINGUR Umhverfisráðuneyt-
ið hafði ekki vald til að fjalla efn-
islega um fyrirhugaðan útflutning
á hrefnukjöti til Kína og verður að
meta afturköllun þess á leyfi til
útflutnings á hrefnukjöti frá 2004
með hliðsjón af því. Dómstólar
eiga að skera úr um gildi leyfisins
og afturköllun þess, sem og um
hugsanlega skaðabótaskyldu rík-
isins verði leitað eftir því. 

Þetta er niðurstaða umboðs-
manns Alþingis í framhaldi af
kvörtunum yfir ákvörðunum um-
hverfisráðuneytisins.

Hann telur jafnframt að um-
hverfisráðuneytið hafi veitt rang-
ar leiðbeiningar um það hvert
ætti að snúa sér til að fá upplýs-
ingar um það hvort leyfi þyrfti til
útflutnings á hrefnukjöti og að
dómstólar verði að skera úr um
hvort ríkið beri skaðabótaábyrgð í

ljósi þessa. Þá telur hann að um-
hverfisráðuneytinu hafi tekist illa
til um stjórnsýslu í málinu. 

Umboðsmaður beinir því til um-

hverfisráðherra að taka tillit til
gagnrýni á stjórnsýslu umhverfis-
ráðuneytisins og vekur athygli sjáv-
arútvegsráðherra á álitinu. - ghs

Dómstóll dæmir gegn 
virkum lífeyrisréttindum
Skerðing á lífeyri fyrrverandi starfsmanns Seðlabankans fer fyrir Hæstarétt á

næstunni. Í lögfræðiáliti um eftirlaun ráðherra, þingmanna og dómara er
varað við skerðingu á eftirlaunaréttindum þeirra sem þegar þiggja þau.

LÍFEYRISMÁL Nokkrir af fyrrver-
andi starfsmönnum Seðlabankans
hafa reynt að fá skerðingu á líf-
eyrisréttindum sínum hnekkt með
dómi en án árangurs. Seðlabank-
inn og Lífeyrissjóður banka-
manna hafa í fleiri en einu máli
verið sýknaðir bæði í undirrétti
og Hæstarétti.

Málið má rekja til ársins 1998,
en þá tók við ný reglugerð um líf-
eyrisréttindi starfsmanna Lands-
bankans og Seðlabankans í tengsl-
um við einkavæðingu Landsbank-
ans. Með reglugerðinni var meðal
annars afnumin svokölluð eftir-
mannsregla, en hún kveður á um
að eftirlaun miðist við launa-
hækkanir eftirmanns í starfi í
stað þess að miðast við verðtrygg-
ingar af öðrum toga.

Fjöldi starfsmanna Seðlabank-
ans, sem nú þiggja eftirlaun sam-
kvæmt nýju reglugerðinni, telja
að um svik á ráðningarsamningi
sé að ræða, enda hafi í áratugi
verið vísað til hagstæðra lífeyris-
trygginga í samningum um kaup
og kjör. Einnig feli skerðingin í
sér brot á eignarrétti, sem varinn
er í stjórnarskránni.
Loks geti

verið um brot á jafnræðisreglu að
ræða þar sem eitt sé látið gilda
um þá en annað um aðra banka-
starfsmenn.

Sigurður Örn Einarsson, fyrr-
verandi yfirmaður aðalskrifstofu
Seðlabankans, tapaði skaðabóta-
máli á hendur bankanum vegna
skerðingarinnar í Hæstarétti í
fyrra. Mál Jóhanns T. Ingjalds-
sonar, fyrrverandi aðalbókara
Seðlabankans, gegn Lífeyrissjóði
bankastarfsmanna hefur nú verið
þingfest í Hæstarétti. Sjóðurinn
var sýknaður af kröfum hans í
Héraðsdómi Reykjavíkur í des-
ember síðastliðnum. Jóhann hóf
töku lífeyris þegar árið 1991 og
hafði því notið eignar sinnar í
sjóðnum í sjö ár þegar til skerð-
ingar kom með nýrri reglu-
gerð. Dómurinn taldi
að virk lífeyris-
taka samkvæmt
eldri reglum
skipti ekki máli

þar sem

úttekt á skuldbindingum sjóðsins
miðaðist við nýju reglurnar en
ekki eldri skuldbindingar.

Í nýju lögfræðiáliti Karls
Axelssonar og Lilju Jónasdóttur
um eftirlaunaréttindi ráðherra,
þingmanna og dómara er varað
við því að hrófla við eftirlauna-
réttindum þeirra sem þegar
þiggja þau. Hæstaréttur hefur
einnig áréttað í máli frá árinu
2002 að heimild til að skerða virk
lífeyrisréttindi sé þröng.

Umrædd skerðing lífeyrisrétt-
inda frá árinu 1998 nær til fjölda
fyrrverandi starfsmanna Seðla-
bankans og getur í fyllingu tímans
numið tugum eða jafnvel hundruð
milljónum króna.

Bílstjórar sömu bifreiðar:

Grunaðir
um ölvun 

LÖGREGLA Klukkan hálfsjö að
morgni sunnudags barst lögregl-
unni í Kópavogi tilkynning um
hugsanlega ölvaðan ökumann bif-
reiðar sem á Breiðholtsbraut við
Nýbýlaveg. Þegar lögreglan nálg-
aðist bílinn ók bifreiðin af stað.
Lögreglan stöðvaði þá bifreiðina
og kom í ljós að bílstjórinn hafði
verið farþegi í annarri bifreið og
boðist til að keyra bílinn fyrir um-
ræddan ökumann. Ekki vildi bet-
ur til en svo að þeir eru báðir
grunaðir um ölvun við akstur. ■

Könnun IMG Gallup:

Stjórnin með
minnihluta

KÖNNUN Ríkisstjórnin missir
meirihlutafylgi samkvæmt nýrri
könnun IMG Gallup sem sagt var
frá í fréttum Ríkissjónvarpsins í
gær, en stuðningur við stjórnina
mælist 49 prósent.

Sjálfstæðisflokkurinn er með
37 prósenta fylgi og fylgi Fram-
sóknarflokksins er tíu prósent.
Samfylkingin er með tæplega 32
prósenta fylgi og endurheimtir
þrjú prósentustig sem hún tapaði í
mars. Fylgi Vinstrihreyfingarinn-
ar – græns framboðs er nær
óbreytt; 15,5 prósent. Frjálslyndi
flokkurinn er í sókn með sex pró-
senta fylgi. Svörin byggjast á
símakönnun sem gerð var 31.
mars til 27. apríl. - lkg

Fjórtán ára stúlka:

Ók út af vegi
LÖGREGLA Lögreglan í Kópavogi
fékk aðfaranótt sunnudags upp-
lýsingar um bifreið sem hafði ver-
ið ekið út af í Álfabakka. Ökumað-
urinn reyndist vera fjórtán ára
gömul stúlka og hafði hún stolið
bifreiðinni frá heimili sínu. Með
henni í för var jafnaldra hennar. 

Þegar stúlkan ók úr Breiðholti í
Mjóddina keyrði hún á móti ein-
stefnu í Álfabakka. Þar fór bif-
reiðin fram af háu barði við enda
götunnar og niður talsverðan
halla þar sem hún lenti í grjóti.
Bifreiðin valt þó ekki og hvoruga
stúlkuna sakaði. Stúlkan sem sat
við stýri er grunuð um ölvun við
akstur og kemur málið til
afgreiðslu félagsmálayfirvalda
því stúlkan er ósakhæf. ■

Höfnin á Reyðarfirði:

Kaupir lóðsbát
FJARÐABYGGÐ Allar líkur eru á því
að bæjaryfirvöld í Fjarðabyggð
kaupi lóðsbát í lok næsta árs og
kemur báturinn þá til landsins
árið 2007, um svipað leyti og höfn-
in verður fullbyggð og frágengin.

Guðmundur Bjarnason bæjar-
stjóri segir að ekki hafi verið
ákveðið hvernig kaupin verði
fjármögnuð. Sveitarfélagið sé
afar skuldugt eins og staðan sé í
dag og á undanþágu frá félags-
málaráðuneytinu.

Ljóst sé þó að auknar lántökur
þurfi að einhverju leyti. - ghs

SPURNING DAGSINS
Hlynur, er hægt að panta spá
hjá þér?

„Ef málefnið er brýnt og kallar á skjót
og greið svör má fólk hringja í mig. Ég
er reyndar mjög dýr – tek 5.000 þýsk
mörk fyrir hvern spádóm.“

Hlynur Áskelsson, öðru nafni Ceres 4, þykir afar
sannspár í textasmíðum sínum. Hann söng lagið
Stoke er djók og spáði þannig fyrir um endalok
Stoke-veldisins sem nú er orðið að veruleika.
Hann spáði einnig fyrir um fangelsisvist Árna
Johnsen svo dæmi sé tekið en spádómana er
hægt að sjá á heimasíðu hans, ceres4.com.

■ BJÖRGUN

SEÐLABANKI ÍSLANDS
Mál nokkurra fyrrum starfsmanna Seðla-
bankans fer fyrir Hæstarétt á næstunni,
en þeir segja breytingar á lífeyrisréttind-

um vera svik á ráðningasamningi.

UNDIRSKRIFTALISTAR AFHENTIR
Agnes Bragadóttir og Orri Vigfússon, full-

trúar Almennings, héldu á fund einkavæð-
ingarnefndar í viðskiptaráðuneytinu í gær-
morgun. Þar afhentu þau umboð sín til að
fá afhent nauðsynleg gögn til að geta gert

tilboð í Símann.
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UNGUR DRENGUR SLASAÐIST
Drengur fæddur 1989 slasaðist á
æfingu með unglingadeild björg-
unarsveitarinnar Sæbjargar á
Ólafsvík. Þyrla sótti hann klukk-
an hálffimm í gær og flutti hann
á slysadeild. Slysið atvikaðist
þannig að drengurinn lenti á milli
báts og innsiglingabauju. Hann
er fótbrotinn og með einhver sár
á fótlegg og handlegg.

HREFNUKJÖT TIL KÍNA
Umhverfisráðuneytið sýndi lélega stjórnsýslu og hafði ekki vald til að fjalla um fyrirhugað-

an útflutning á hrefnukjöti til Kína, hvað þá að afturkalla leyfi til útflutningsins. Þetta er
niðurstaða umboðsmanns Alþingis.

■ LÖGREGLUFRÉTTIR
ÁREKSTUR Ekið var á kyrrstæða
bifreið við Vinaminni á Suður-
götu 17 í Keflavíki í gær. Bifreið-
in sem ekið var á var rauður
Cadillac og voru nokkrar
skemmdir á vinstra frambretti
hennar. Mun þetta hafa gerst á
milli klukkan 15 og 17 en enn er
ekki vitað um tjónsvald.

johannh@frettabladid.is



Frábært flugtilbo› til e-korthafa
Fljúg›u me› Iceland Express til London, Köben e›a

Frankfurt og hvor lei› kostar einungis 2000 kr.

auk skatta, fyrir flá sem grei›a me› e-kortinu!

2000 flugsæti eru á flessu tilbo›i sem gildir frá

2. maí til 1. júlí (bæ›i bókun og fer› flurfa a›

vera á tímabilinu). Til fless a› tryggja flér flugfar á flessu

frábæra ver›i skaltu bóka fljótt. Sala hefst mánudaginn

2. maí kl. 9. Gó›a fer›!

Bóka›u á ekort.is/icelandexpress, hringdu í Iceland Express

í síma 5 500 600 e›a kíktu vi› á söluskrifstofunni a›

Su›urlandsbraut 24.

Nú fá e-korthafar 2,5% af vi›skiptum vi› Iceland

Express endurgreidd, auk fastrar 0,5% endurgrei›slu

af öllum innlendum vi›skiptum!

hefja samstarf - í flína flágu
Iceland Express og e-korti›
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EGYPTALAND, AP Egypska lögreglan
handtók tímabundið um tvö
hundruð manns í gær í heima-
bæjum þriggja manneskja sem
sprengdu sprengju og skutu á
langferðabíl á ferðamannastöð-
um í og nærri Kaíró á laugardag.
Að sögn lögreglu var með hand-
tökunum verið að safna upplýs-
ingum um fólkið vegna rann-
sóknar á hryðjuverkasamtökum
á þessum slóðum.

Síðdegis á laugardag sprengdi

maður, sem lögregla var á hælun-
um á, sprengju sem hann bar á sér
nærri fínu hóteli í Kaíró. Innan
við tveimur tímum síðar gerðu
tvær blæjuklæddar konur
skotárás á ferðamannarútu og
styttu sér síðan aldur, eftir því
sem yfirvöld greindu frá. Konurn-
ar kváðu hafa verið systir og heit-
kona fyrrgreinda mannsins. Vitni
sögðu að minnsta kosti aðra kon-
una hafa fallið fyrir skotum
lögreglu. Að sögn egypska innan-

ríkisráðuneytisins var maðurinn
grunaður um að hafa verið viðrið-
inn sprengjutilræði á fjölsóttum
útibasar í gamla bænum í Kaíró 7.
apríl síðastliðinn. 

Egypskum yfirvöldum er
mikið í mun að hindra hryðju-
verkaárásir á ferðamenn, enda er
ferðaþjónusta aðalgjaldeyris-
tekjulind landsins. ■

Tugmilljónir í leit
að verustað laxa

Veiðimálastofnun ætlar að afhjúpa leyndardóminn um verustað laxa í út-
höfunum. Tækjavæddum gönguseiðum verður sleppt í vor. Rannsóknin

kostar 70 til 80 milljónir króna.
VEIÐI Starfsmenn Veiðimálastofn-
unar hafa að undanförnu komið
fyrir síritandi mælimerkjum í
laxaseiðum sem mæla hita og dýpi
í allt að tvö ár.

Verkefnið er stærsta einstaka
verkefnið sem Veiðimálastofnun
hefur ráðist í og er áætlað að um 70
til 80 milljónir króna þurfi til að
fjármagna það.

Ráðgert er að árlega verði
sleppt 300 merktum seiðum næstu
þrjú árin en verkefninu lýkur eftir
fimm ár, þegar seiðin hafa skilað
sér úr hafi. Þeim verður sleppt í
Kiðafellsá við sunnanverðan Hval-
fjörð, en Veiðimálastofnun hefur
tekið ána á leigu meðan á verkefn-
inu stendur.

Sigurður Már Einarsson, fiski-
fræðingur hjá Veiðimálastofnun á

H v a n n e y r i ,
segir að verið sé
að þróa aðferðir
til að tryggja
sem bestan ár-
angur af verk-
efninu og há-
marka endur-
heimt seiðanna.
“ T i l g a n g u r
rannsóknarinn-
ar er að komast
að því hvar lax-
inn heldur sig í
úthafinu, en það
hefur verið
mönnum nokk-
ur ráðgáta.

Rannsóknir í laxveiðiám við Norð-
ur-Atlantshaf leiða í ljós aukin afföll
laxa á dvalartíma þeirra í sjónum,
sérstaklega hjá stórlaxi, sem er tvö

ár í sjó áður en hann gengur upp í
árnar. Við þurfum að afla þekkingar
á farleiðum og búsvæðum þeirra í
sjó, en slík vitneskja getur varpað
ljósi á þessa hnignun. Þessi þróun
hófst fyrir um 15 árum og enn sér
ekki fyrir endann á þessari lægð,“
segir Sigurður Már.

Með því að bera saman upplýs-
ingar úr endurheimtum mæli-
merkjum og upplýsingar frá
gervitunglum um yfirborðshita
sjávar má kortleggja hvar laxinn
heldur sig á mismunandi tímum í
úthöfunum, en laxinn er uppsjáv-

arfiskur líkt og síld. Mælimerkin
eru þróuð og framleidd hjá há-
tæknifyrirtækinu Stjörnu Odda.
Þetta er í fyrsta skipti sem svo
smáum mælimerkjum er komið
fyrir í laxagönguseiðum.

NASCO, Alþjóða laxverndar-
samtökin, hafa nú komið á fót lax-
verndarráði í samvinnu við þau
lönd sem hagsmuna eiga að gæta
við verndun og nýtingu Atlantshaf-
slaxins. Ráðið hefur að markmiði
að stuðla að samvinnu landanna um
rannsóknir á ástæðum þessarar
hnignunar. johannh@frettabladid.is

Störf ráðherra mæld:

Þorgerður
vinsælust

KÖNNUN Minni ánægja ríkir meðal
landsmanna með störf allra ráð-
herra Framsóknar-
flokksins nú en síð-
asta haust, sam-
kvæmt nýrri könn-
un frá Þjóðarpúlsi
Gallups sem Ríkis-
útvarpið segir frá á
heimasíðu sinni,
ruv.is. Tæp 28 pró-
sent aðspurðra eru
ánægð með störf
Halldórs Ásgríms-
sonar forsætisráðherra en ánægja
með störf hans hefur minnkað
jafnt og þétt síðustu sjö ár.

Mest ánægja ríkir samkvæmt
könnuninni með störf Þorgerðar
Katrínar Gunnarsdóttur mennta-
málaráðherra. - lkg

Þjóðarpúls Gallup:

Vilja breyta
1. maí

KÖNNUN Meirihluti þjóðarinnar vill
að baráttudag verkalýðsins beri
alltaf upp á fyrsta mánudag í maí í
stað þess að
vera ávallt
fyrsta maí.
Þetta kemur
fram í Þjóðar-
púlsi Gallups
sem greint er
frá á heima-
síðu Ríkisút-
v a r p s i n s ,
ruv.is.

Tæp 72
p r ó s e n t
landsmanna
vilja breyta fyrirkomulaginu en
23 prósent vilja það ekki. 

Mikið hefur verið rætt um að
breyta fyrirkomulagi frídaga svo
launþegar fái samfelld frí en ekki
staka frídaga. - lkg

Norður-Kórea:

Eldflaug í
Japanshaf

KÓREA, AP Suður-kóresk stjórnvöld
gruna Norður-Kóreumenn um að
hafa skotið á loft skammdrægri eld-
flaug í gærmorg-
un, en suður-
kóreska leyniþjón-
ustan var síðla
dags enn að vinna í
því að afla stað-
festingar á frétt-
inni. Fregnir
hermdu að flaugin
hefði lent í Japans-
hafi.

Fjölmiðlar í
Japan og Suður-
Kóreu sögðu frá
því að talsmenn
Bandaríkjahers
hefðu upplýst japönsk yfirvöld um
hið meinta eldflaugarskot. Sam-
kvæmt heimildum þessara miðla fór
flaugin um 100 km leið út frá austur-
strönd N-Kóreu og stakkst síðan í
sjóinn.

Hvorki fulltrúar Japansstjórnar
né bandarískir erindrekar voru
reiðubúnir að tjá sig nokkuð um
þessar fréttir. Að sögn AP-frétta-
stofunnar staðfesti hins vegar
starfsmaður suður-kóresku leyni-
þjónustunnar, sem ekki vildi láta
nafns síns getið, að vísbendingar
væru um eldflaugarskot frá Norður-
Kóreu. Enn væri unnið að því að afla
staðfestingar á þeim grunsemdum.

Norður-Kóreumenn hafa áður í
tilraunaskyni skotið á loft eldflaug-
um sem þeir eru að prófa sig áfram
með smíði á, í óþökk grannríkj-
anna. ■

ALRÆÐISVALDI MÓTMÆLT Um tíu
þúsund manns tóku þátt í mótmæla-
göngum í Katmandu, höfuðborg
Nepals, í gær og kröfðust þess að
lýðræði yrði komið á að nýju. Þetta
voru fjölmennustu opinberu stjórn-
arandstöðumótmælin í landinu
síðan Gyanendra konungur tók sér
alræðisvald í byrjun febrúar.

■ NEPAL

KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

63,12 63,42 

120,7 121,28

81,75 82,21 

10,978 11,042 

10,033 10,093 

8,913 8,965 

0,6001 0,6037 

95,68 96,26 

GENGI GJALDMIÐLA 29.04.2005
GENGIÐ

Heimild: Seðlabanki Íslands

SALA

112,91

HALLDÓR
ÁSGRÍMSSON
Verður óvinsælli
með hverju árinu

sem líður.

1. MAÍ
Meirihluti þjóðarinnar
vill færa hátíðarhöld

baráttudags verkalýðs-
ins svo þau beri upp á
fyrsta mánudag í maí.
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LAXASEIÐI Á SKURÐSTOFU
Tæki sett i í kviðarhol sem safnar upplýsingum um hita og dýpi í allt að tvö ár.

SIGURÐUR MÁR
EINARSSON FISKI-

FRÆÐINGUR
Rannsóknin getur

fært okkur vitneskju
um ástæður hnignun-

ar í laxastofninum.

ÁHYGGJUTÁR
Saad Hegazi, íbúi bæjarins Shobra el-Kheima í útjaðri Kaíró, grætur áhyggjutárum eftir að

sonur hans var handtekinn í tengslum við rannsókn á hryðjuverkum.

N-KÓRESK
ELDFLAUG
Sýnishorn af

norður-kóreskri
eldflaugarsmíði á
safni í S-Kóreu.

Egyptaland:

Handtökur vegna 
hryðjuverka
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Opið
Virka daga 10 – 18
Laugardaga 11 – 16

Reykjavík  Faxafen 12 S. 533-1550
Akureyri   Strandgata 3 S. 464-4450
Keflavík   Hafnargata 25 S. 421-3322

Nýjar vörur
í hverri viku

Aðrir sölustaðir:
Ísafjörður   Hafnarhúsið S. 456-3245
Reyðarfjörður   Molinn S. 474-1400
Höfn H.   Hafnarbraut 34 S. 478-2216 Ný
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bolir kr. 790,-

skyrtur kr. 990,-

flíspeysur kr. 1.990,-

buxur kr. 1.490,-

zip off buxur kr. 2.490,-

jakkar kr. 2.990,-

regnjakkar kr. 2.490,-

regnbuxur kr. 1.490,-

 50%
                            afsl.
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STYKKISHÓLMUR Óli Jón Gunnars-
son hættir sem bæjarstjóri í

Stykkishólmi 1.
ágúst. Stefnt er
að því að Erla
Friðriksdóttir,
markaðsstjóri
Smára l indar,
taki við starf-
inu.

Erla er alin
upp í Stykkis-
hólmi frá átta
ára aldri. Hún
er viðskipta-
fræðingur og
hefur starfað
sem markaðs-

stjóri Smáralindar frá opnun
hennar.

Í uppsagnarbréfi sínu til bæj-
arstjórnar Stykkishólmsbæjar
kemur fram að Óli Jón hafi alltaf
hugsað sér að láta af starfi bæjar-
stjóra í lok yfirstandandi kjör-
tímabils og svo hafi honum boðist
áhugavert starf á nýjum starfs-
vettvangi.

Það sé skoðun hans að eðlilegt
sé að fá nýjan bæjarstjóra til að
vinna áfram að framfaramálum
Stykkishólms og Snæfellsbæjar
þar sem andstaða sé meðal sumra
sveitarfélaganna um sameiningu
sveitarfélaga.

Óli Jón segir að það verði gefið

upp í næstu viku hvaða starf hann
hafi fengið. Sagt er að hann taki
til starfa hjá Loftorku en hann er
tæknifræðingur að mennt. Þetta
hefur hvorki fengist staðfest hjá
Loftorku né Óla Jóni sjálfum. 

- ghs

Fræðslu- og hvatningar-
verkefni ÍSÍ:

Hjólað í
vinnuna

HEILSURÆKT Ísland á iði, fræðslu-
og hvatningarverkefni ÍSÍ, stend-
ur fyrir fyrirtækjakeppninni
Hjólað í vinnuna dagana 2.-13.
maí. Verkefnið verður formlega
opnað með morgunverði fyrir
þátttakendur í veitingasölu Hús-
dýragarðsins klukkan 8.30 í dag. 

Ljóst er að þátttökumetið mun
falla í ár því 198 vinnustaðir um allt
land hafa nú þegar skráð 327 lið til
leiks. Í fyrra áttu 162 fyrirtæki og
stofnanir 289 lið í keppninni. 

Markmið „Hjólað í vinnuna“ er
að vekja athygli á hjólreiðum sem
heilsusamlegum, umhverfisvæn-
um og hagkvæmum samgöngu-
máta. Nánari upplýsingar er að
finna á heimasíðunni
www.isisport.is. - bog

SKÓGRÆKTARFÉLAG ÍSLANDS
Skógræktarnámskeið fyrir áhugafólk
Viltu ná árangri í ræktunarstarfinu?

Hin sívinsælu skógræktarnámskeið Björns Jónssonar, fyrrv. skólastjóra,
verða haldin nú í vor.  Undanfarin ár hafa um 1000 manns sótt þessi
námskeið.

Námskeiðin eru sniðin að þörfum áhugafólks sem vill ná góðum árangri í
skógræktarstarfinu.  Sérstaklega áhugaverð fyrir sumarhúsaeigendur, þar
sem fjallað er um helstu atriðið ræktunarstarfsins.

Fyrirhuguð eru þrjú námskeið:
I. Reykjavík, Mörkin 6 (hús Ferðafélagsins)
Námskeið A. 
Fimmtudaginn, 12. maí frá kl. 19.00-22.30
Námskeið B. 
Miðvikudaginn, 18. maí frá kl. 19.00-22.30
II. Reykjanesbær
Námskeið C.
Haldið fyrstu vikuna í júní.
Auglýst nánar síðar, en skráning er hafin.

Námskeiðsgjald með eigulegum námskeiðsgögnum og kaffi  kr. 5.000
Félagar í skógræktarfélagi kr. 4.000. Hjónagjald kr 8.000.

Upplýsingar og skráning:  Sími 551-8150, 
netfang skog@skog.is Heimasíða www.skog.is 

Skógræktarfélag Íslands

Þurfum við mótmælastöðu
gegn ofbeldi á fleiri stöðum en
á Akureyri?

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Tókstu þátt í hátíðarhöldunum
á 1. maí?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

15%Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

NÝR BÆJARSTJÓRI Í STYKKISHÓLMI
Erla Friðriksdóttir tekur við bæjarstjóra-

starfinu af Óla Jóni Gunnarssyni í Stykkis-
hólmi 1. ágúst.

FRÁFARANDI 
BÆJARSTJÓRI

Óli Jón Gunnarsson,
fráfarandi bæjarstjóri,
flytur til Akraness. Ekki
er vitað hvað tekur við

hjá honum þar.

Nýr bæjarstjóri í Stykkishólmi:

Markaðsstjóri Smára-
lindar flytur vestur

85%

Vél frá Minneapolis:

Seinkaði vegna
eiturefna

ICELANDAIR Tíu sextán lítra tunnur
af skordýraeitri voru í flugvél
Icelandair sem lenti á Keflavíkur-
flugvelli um sexleytið í gærmorg-
un. Vélin kom frá Minneapolis og
átti að halda áfram beint til
London en tafðist til hádegis.
„Þegar verið var að afhlaða vélina
kom í ljós að lekið hafði úr einni
tunnunni,“ segir Guðjón Arn-
grímsson, upplýsingafulltrúi
Flugleiða.

„Efnið er í flokki eiturefna og
samkvæmt reglugerða um flutn-
ing á slíkum efnum var unnið
samkvæmt viðbúnaðaráætlun lög-
reglu. Svæðið var einangrað og
eiturefnasérfræðingar kallaðir
til. Þeir starfsmenn sem komust í
snertingu við efnið voru sendir í
læknisskoðun.“ ■

BRETLAND Tony Blair, forsætisráð-
herra Bretlands, gerði í gær lítið
úr því sem fram kemur í minnis-
blaði sem lekið hefur verið til fjöl-
miðla og er nýjasta dæmið um
slíka leka í aðdraganda þingkosn-
inganna 5. maí. Innihald minnis-
blaðsins má skilja þannig að Blair
hafi í júlí 2002 verið farinn að
velta fyrir sér hvernig hægt væri
að réttlæta innrás í Írak – átta
mánuðum áður en Íraksstríðið
hófst.

Að því er greint er frá á frétta-
vef breska útvarpsins BBC ein-
blíndu íhaldsmenn og frjálslyndir
eins mikið og raun bar vitni á
Íraksmálið „vegna þess að þeir
hafa ekkert raunverulega af
mörkum að leggja“ um önnur mál.

Michael Howard, leiðtogi
Íhaldsflokksins, sakaði forsætis-

ráðherrann um að blekkja ríkis-
stjórnina og þingið í aðdraganda
stríðsins.

Innihald minnisblaðsins var
birt í Sunday Times, en sam-
kvæmt því sem þar er fullyrt var
það skráð hinn 23. júlí 2002 af
Matthew Rycroft, fyrrverandi
utanríkispólitískum ráðgjafa
Blairs, í kjölfar fundar Blairs með
utanríkisráðherranum, varnar-
málaráðherranum og ríkislög-
manni. Þar er haft eftir Straw
utanríkisráðherra að George W.
Bush Bandaríkjaforseti væri
„búinn að ákveða að grípa til þess
að beita hervaldi [gegn Írak],
jafnvel þótt tímasetningin væri
ekki ennþá ákveðin“. Réttlætingin
fyrir því væri þó hæpin, nema
meira kæmi til. 

Í minnisblaðinu segir svo:

„Saddam ógnar ekki grannríkjun-
um og geta hans til að framleiða
gereyðingarvopn er minni en
Líbíu, Norður-Kóreu eða Írans.
Við ættum að gera áætlun um að
setja Saddadm afarkosti til þess
að vopnaeftirlitsmenn SÞ komist
aftur til Íraks. Þetta myndi hjálpa
við lagalega réttlætingu valdbeit-
ingar.“

Blair lagði á það áherslu í
morgunsjónvarpsþætti BBC að
ákvörðunin um valdbeitingu hefði
ekki verið tekin þegar umræddur
fundur fór fram.

Sir Menzies Campbell, tals-
maður frjálslyndra demókrata í
utanríkismálum, sagði að það
hefði alltaf verið markmiðið að
steypa Saddam; talið um ger-
eyðingarvopn hefði aldrei verið
annað en yfirvarp. ■

Blair verst nýjum 
Íraksásökunum

Upplýsingar úr minnisblaði embættismanns sem lekið var í Sunday Times
hafa orðið tilefni vangaveltna um að Tony Blair hafi í júlí 2002 verið farinn að

velta fyrir sér hvernig hægt væri að réttlæta innrás í Írak.

EKKI LAUS ÚR SKUGGA ÍRAKSSTRÍÐS
Blair á kosningafundi í Hove á Englandi í
gær. Þrátt fyrir ásakanir um óheilindi í að-

draganda Íraksstríðsins virðist hann á öruggri
braut til þriðja kosningasigursins í röð.
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Stjórnarformaður Mannréttindaskrifstofunnar:

Hlýnaði um hjartarætur
1. MAÍ Brynhildur Flóvenz, stjórnar-
formaður Mannréttindaskrifstof-
unnar, er ánægð með yfirlýsingu
formanns og framkvæmdastjóra
Starfsgreinasambandsins frá því í
gær um að forysta Starfsgreina-
sambandsins muni beita sér fyrir
því innan verkalýðshreyfingarinn-
ar að tryggja rekstrarafkomu skrif-
stofunnar. 

„Ég er afskaplega ánægð að
heyra þetta, sérstaklega af því að
þetta er verkalýðshreyfingin. Mér
hlýnaði um hjartarætur,“ segir
Brynhildur.

Mannréttindaskrifstofan þarf
um átta milljónir króna til að loka
rekstrargatinu í ár en reksturinn
kostar um tólf milljónir á ári.

Skúli Thoroddsen, fram-
kvæmdastjóri Starfsgreinasam-
bandsins, segir að mannréttindi og
hugsjónir verkalýðshreyfingarinn-
ar fari saman. Á fundi Starfs-
greinasambandsins 10. maí verði
rætt um með hvaða hætti verka-
lýðshreyfingin geti stutt við skrif-
stofuna.

„Í fyrsta lagi getur hún beitt sér
fyrir því að ríkisstjórnin sjái að sér
og auki fjárframlög til skrifstof-
unnar á ný. Einnig kemur til greina
fjárstuðningur. Hefð er fyrir því
innan verkalýðshreyfingarinnar að
beita fjárstuðningi í mikilvægum
málaflokkum, til dæmis þegar SÁÁ
var sett á laggirnar á sínum tíma,“
segir hann. - ghs

BRYNHILDUR G. FLÓVENZ
„Ég er afskaplega ánægð að heyra þetta,
sérstaklega af því að þetta er verkalýðs-
hreyfingin,“ segir Brynhildur G. Flóvenz,
stjórnarformaður Mannréttindaskrifstof-

unnar, um yfirlýsingar forystusveitar Starfs-
greinasambandsins.
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Fjarðabyggð:

Mikil skipa-
umferð

ATVINNUMÁL Um 162 fraktskip hafa
komið til hafna Fjarðabyggðar
það sem af er árinu. Bæði Eim-
skip og Samskip eru með fastar
áætlunarsiglingar til Fjarða-
byggðar og miklir flutningar hafa
verið vegna álversbyggingar og
virkjunaframkvæmda, svo og
með sjávarafurðir utan áætlunar-
siglinganna.

Þá hafa alls borist á land tæp-
lega 200.000 tonn af fiski og er
loðna stærsti hluti aflans, 123.400
tonn. Um 27.000 tonnum af fryst-
um fiski hefur verið landað, rúm-
lega 30.000 tonnum af kolmunna
og 9.200 tonnum af bolfiski. - eg
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LÝÐURINN BLESSAÐUR
Benedikt XVI páfi blessar lýðinn út um
gluggann á íbúð sinni í Páfagarði, sem

snýr út að Péturstorginu. Þetta var fyrsta
opinbera sunnudagsbænahaldið sem páfi

stýrði eftir að hann tók við.

Vill breytingar á
fyrningarfresti

Jónína Bjartmarz vill afnema eða lengja fyrningar-
frest í alvarlegri kynferðisbrotum gegn börnum.

Hún vill breytingar á fumvarpi sem nú liggur fyrir.
ALÞINGI Jónína Bjartmarz alþingis-
maður telur að huga þurfi að
breytingum á frumvarpi um af-
nám fyrningarákvæðis þegar um
er að ræða kynferðisbrot gegn
börnum undir 14 ára aldri. 

Jónína á sæti í allsherjarnefnd,
en þar er frumvarpið, sem Ágúst
Ólafur Ágústsson alþingismaður
lagði fram, til meðferðar.

„Spurningin er hvort rök séu til
þess að afnema fyrningarfrest í
öllum ákvæðum kaflans um kyn-
ferðisbrot gegn börnum,“ sagði
Jónína. „Við þeim brotum sem
ekki fyrnast liggur að öllu jöfnu
16 ára fangelsi eða meira. Hvað
varðar kynferðisafbrot erum við
ekki að tala um hámarksrefsingu
sem nemur svo miklu. Refsing-
arnar eru mjög mismunandi eftir
grófleika brotanna en nálgast
hvergi 16 ár. Því væri það úr takt
við refsirammann gagnvart öðr-
um brotum með mun hærri
hámarksrefsingu að afnema fyrn-
ingarfrestinn í öllum kynferðis-
brotum gagnvart börnum. 

Á móti má benda á að mat
almennings á alvarleika þessara
brota hefur verið að breytast á
allra síðustu árum. Þetta eru brot
sem hafa ekkert minni áhrif á ein-
staklinginn til allrar framtíðar en
mjög grófar líkamsmeiðingar;
grófustu brotin í hegningarlögun-
um sem mjög þungar refsingar

liggja við. Sá raunveruleiki er
grunnurinn undir það að eðlilegt
sé að þessi brot séu litin öðrum
augum gagnvart fyrningunni.“

Jónína benti á nýjar upplýsing-
ar frá Stígamótum sem sýndu að
meðalaldur meirihluta þeirra ein-
staklinga sem leituðu þangað
væri slíkur að brotin væru fyrnd
samkvæmt gildandi fyrningar-
ákvæði. Svo virtist sem brotaþol-
ar gætu ekki tekist á við þessa
hluti og leitað sér aðstoðar fyrr en
þeir væru komnir á fullorðinsár
og jafnvel efri ár. Þetta sýndi hve
langan tíma fólk þyrfti til að vinna
úr þessum brotum, ef það gerði
það einhvern tíma á annað borð.

„Það eru önnur rökin fyrir að
afnema fyrningu í þessum brot-
um,“ sagði Jónína. „Segja má að
því alvarlegra sem brotið sé, þeim
mun lengri tíma þurfi þolandi til
að vinna úr því. Þess vegna er
ástæða til þess að fella alveg niður
fyrningarfrestinn eða lengja hann
verulega í alvarlegri brotunum.
Það er síður ástæða til þess í hin-
um vægari. Þó svo að fyrningar-
fresturinn yrði afnuminn eða hann
lengdur teldi ég enga ástæðu til að
ætla einhverja holskeflu í kærum
vegna slíkra brota, að því
ógleymdu hve erfitt er að koma
við sönnun í þessum málum og því
erfiðara sem lengri tími er liðinn
frá brotinu.“ jss@frettabladid.is

Fljótsdalshérað:

Skólpið geislað
HOLRÆSAHREINSUN Síðastliðinn
föstudag var tekið í notkun nýtt
fjögurra þrepa hreinsivirki við
holræsakerfi Egilsstaða. Fljóts-
dalshérað er brautryðjandi á Ís-
landi í notkun þeirrar tækni sem
hreinsivirkið byggir á en notaður
er bakteríudrepandi geislabúnað-
ur við hreinsunina. Búið er að
koma fyrir fjórum slíkum hreinsi-
virkjum í bæjarfélaginu og
áformað að reisa það fimmta á
næstunni. - kk
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Hugbúnaðarverkfræði

Tölvunarfræði

Tölvuverkfræði

Rafmagnsverkfræði

Vélaverkfræði

Iðnaðarverkfræði

Efnaverkfræði

Byggingarverkfræði

Umhverfisverkfræði
VERKFRÆÐIDEILD

HÁSKÓLA ÍSLANDS

www.verk.hi.is

Nánari upplýsingar og rafræn

umsóknareyðublöð á www.hi.is
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Kíktu á neti›

www.das.is 

Hringdu núna

561 7757

-dregi› í hverri viku

bifreiðar í vinninga
Ford Mustang 

3 milljónir í skottið að auki
ef þú átt tvöfaldan miða

10 
Kauptu miða núna!
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HREINSIVIRKIÐ GANGSETT
Soffía Lárusdóttir, forseti bæjarstjórnar

Fljótsdalshéraðs, ræsti hreinsivirkið en það
var framleitt af Bólholti á Egilsstöðum.

JÓNÍNA BJARTMARZ
Telur að huga þurfi að
breytingum á fyrningar-
frumvarpi Ágústs Ólafs
Ágústssonar alþingis-

manns.

Málþing um Jónas frá Hriflu:

Sjálfstæðisflokkurinn 
stofnaður vegna ótta

MÁLÞING Málþing um Jónas Jóns-
son frá Hriflu var haldið 1. maí á
vegum Viðskiptaháskólans á Bif-
röst og Framsóknarflokksins í
tilefni af 120 ára fæðingaraf-
mæli Jónasar.

„Sjálfstæðisflokkurinn varð
til vegna þess ótta sem menn
höfðu af Jónasi og þeirri þróun
sem orðin var undir hans leið-
sögn,“ sagði Guðjón Friðriksson
sagnfræðingur í fyrirlestri sín-
um á málþinginu. Á þinginu var
fjallað um Jónas annars vegar
sem stjórnmálamann og hins

vegar sem skólamann en hann
var að mörgu leyti frumkvöðull í
skólamálum.

Halldór Ásgrímsson forsætis-
ráðherra sat þingið og flutti
erindi en brást ekki við þessum
ummælum Guðjóns. „Hann kom
hins vegar inn á hversu fram-
sýnn Jónas var í utanríkisstefnu
hvað varðar samning við banda-
ríska herliðið,“ segir Bárður Örn
Gunnarsson, kynningar- og
markaðsfulltrúi Viðskipta-
háskólans. „Þetta var opinn
fyrirlestur og ummæli Guðjóns

brunnu mest á fólki en Halldór
blandaði sér ekki í þá umræðu,“
bætir Bárður við. - lkg

JÓNAS FRÁ HRIFLU
Var bæði frumkvöðull í stjórnmálum og

skólamálum.
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16.029 STUNDA NÁM VIÐ HÁSKÓLA
Á ÍSLANDI
Heimild: Hagstofan

SVONA ERUM VIÐ

Í ársbyrjun árið 2002 komst í
fréttir að skipulagsnefnd kirkju-
garða vildi að bæjarstjórn Hafnar-
fjarðar beitti sér fyrir því að fjölg-
un grafarstæða í kirkjugarði bæj-
arins yrði flýtt. Í erindi skipulags-
nefndarinnar til bæjaryfirvalda
kom fram að hraðar hefði gengið
á legstæði en búist var við og
mikið verið um greftranir fólks
sem ekki átti lögheimili í Hafnar-
firði. Óttast var að ef ekki yrði
gripið til aðgerða myndu öll ný-
grafarstæði verða frátekin innan
tveggja til þriggja ára. 
„Það hefur verið bætt við legstöð-
um hér í kring jafnóðum,“ segir
Arnór Sigurðsson, umsjónarmað-
ur Kirkjugarðs Hafnarfjarðar. „Það

er pláss í kringum garðinn en
það er aldrei rými fyrir margar
grafir í einu.“ Arnór telur að var-
anleg lausn á vandanum fáist
ekki nema með nýjum garði á
öðrum stað í bænum. „Við
höfum óskað eftir að fá pláss fyr-
ir nýjan garð í Kjóadal við Kaldár-
sel. Það er alveg nýtt svæði og
nóg rými.“ Arnór vonast til að
þetta verði að raunveruleika inn-
an fárra ára þó að hann hafi ekki
fengið ákveðin svör frá bæjaryfir-
völdum.
Enn sem komið er þurfa Hafn-
firðingar því ekki að láta bera sig
til moldar í Garðabæ og Arnór
vonar að til þess muni ekki
koma.

Varanleg lausn hefur ekki fengist
EFTIRMÁL ÞRÖNG Í KIRKJUGARÐI HAFNARFJARÐAR:

ÁSTKÆRA YLHÝRA

Gríðarleg þörf 
fyrir meiri stuðning
Alma Geirdal og Edda
Ýrr Einarsdóttir, átrösk-
unarsjúklingar í bata,
hafa stofnað Forma, sam-
tök átröskunarsjúklinga.
Þær ætla að bjóða upp á
hópmeðferð án endur-
gjalds í Hinu húsinu í
sumar. 

Þær voru báðar með átröskun
á alvarlegu stigi og tókst báðum
að sigrast á sjúkdómnum og ná
bata. Nú vilja þær Alma Geirdal
og Edda Ýrr Einarsdóttir hjálpa
öðrum stúlkum við að ná tökum á
lífi sínu. Þær hafa því stofnað
Forma, samtök átröskunarsjúk-
linga, og ætla að bjóða upp á hóp-
meðferð án endurgjalds í Hinu
húsinu.

Alma og Edda Ýrr kynntust
eftir að viðtal birtist við Eddu í
tímaritinu Nýju lífi þar sem hún
lýsti bata sínum og því sem hana
langaði að gera. „Ég ákvað að
setja mig í samband við hana og
við höfum hist annan hvern dag
núna í mánuð,“ segir Alma, sem
hefur ekki unnið áður að málum
átröskunarsjúklinga. „Ég hef
bara stigið mín skref í því að fá
hjálp og það er mín reynsla og
okkar beggja.“

Stúlkurnar telja gríðarlega
þörf á því að koma upp meiri
stuðningi fyrir átröskunarsjúk-

linga. Sjúkdómurinn sé ótrúlega
algengur og heilbrigðiskerfið
geti ekki veitt næga hjálp. Í hóp-
meðferðinni, sem stendur í tíu
vikur, ætla þær að miðla af
reynslu sinni, bæði neikvæðri og
jákvæðri. Þær munu taka á því
sem þeim finnst vanta og benda
á hluti sem hafa hjálpað þeim. 

Alma fékk anorexíu þegar hún
var ófrísk að öðru barni sínu, þá
24 ára gömul, en algengara er að
stúlkur veikist yngri. „Ég tilheyri
minnihlutahópi,“ segir Alma,
sem þjáðist af átröskun í tvö ár
og telur kröfur samfélagsins allt
of miklar. Alma þakkar Eddu Ýrr
að hluta árangur sinn, þar sem
hún hjálpaði henni að koma skikk
á mataræði sitt. Er ætlunin að
hjálpa stúlkunum í hópmeðferð-
inni á sama hátt.

Þær vinkonur hafa ekki feng-
ið neina styrki fyrir starf sitt og
er vinnan öll unnin í sjálfboða-
liðastarfi. Alma missti vinnuna í
veikindum sínum og hætti í
skóla. Nú vinnur hún að málefn-
um átröskunarsjúklinga sam-
hliða barnauppeldi, en Edda Ýrr
ætlar í nám í næringarfræði og
sálfræði í haust.

Þær horfa jákvæðar til fram-
tíðar. „Okkur finnst ótrúlegt að
hafa náð bata á svona stuttum
tíma. Það er ekki sjálfgefið því
þetta er stanslaus barátta,“ segir
Alma.

solveig@frettabladid.is

Ger›u flér dagamun og fagna›u vorinu á Hótel Rangá. Vi› bjó›um
sannkalla›a draumadaga í maí; gistingu fylgir morgunver›ur, flriggja
rétta kvöldver›ur og hálftíma nudd fyrir tvo. Bóka›u gistingu og láttu
drauminn rætast.
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Á HÓTEL RANGÁ Í MAÍ
DRAUMADAGAR

• Sveitahótel í bjálkastíl

• Fjölbreytt afflreying

• Frábærar veitingar

• Heitir pottar

• Vildarpunktar

TILBO‹
Gisting eina nótt í

tveggja manna herbergi,
morgunver›arhla›bor›,
flriggja rétta kvöldver›ur,
hálftíma nudd fyrir tvo.

www.icehotels.isNordica  I  Loftlei›ir  I  Flughótel  I  Hamar  I  Flú›ir  I  Rangá  I Klaustur  I  Héra›

Sími: 444 4000

á mann alla virka daga
12.800 kr.Frá

Frambo› á herb. er takmarka›.

rskóla var fagnað með við-
pylsu og gos og þáði

Eigandi Opera Software:

Óvæntur endir
á Ameríkusundi
NOREGUR Jón Stephenson von
Tetzchner, hálfíslenskur eigandi
tölvufyrirtækisins Opera
Software í Noregi, lagðist í vik-
unni til sunds frá Osló áleiðis til
Ameríku.

Hann hafði lofað þessu ef
meira en ein milljón manns
næði í nýjan vefvafra fyrirtæk-
isins fyrstu fjóra sólarhringana
eftir að hann var settur á mark-
að.

Sundferðin stóð þó ekki lengi
yfir því gat kom á gúmmíbát að-
stoðarmanns Jóns og þurfti Jón
að bjarga aðstoðarmanninum
frá drukknun. Ekkert verður því
af heimsókn Jóns hingað til
lands en hann ætlaði að koma
við á Íslandi á leiðinni vestur um
haf og hressa sig á heitu kakói
hjá móður sinni sem búsett er
hérlendis. ■

Í BATA Alma Geirdal og Edda Ýrr ætla að hjálpa stúlkum með átröskun í sumar og bjóða
upp á hópmeðferð í Hinu húsinu.

Að vinna 
og sigra
Oft heyrist talað um að íþróttamenn
og -lið hafi sigrað leiki eða mót. Það
er hins vegar ómögulegt að sigra
mót, enda er att kappi við andstæð-
inginn en ekki keppnina sjálfa. Á
hinn bóginn er hægt að sigra á mót-
inu eða vinna mótið, bera sigur úr
býtum, standa með pálmann í hönd-
unum og svo framvegis. Það er því
eins í málinu og daglega lífinu að
það er ekki jafngilt að vinna og sigra.

magnus@frettabladid.is
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Auðhringir, Íbúðalánasjóður
og félagsleg undirboð
Alþjóðlegur frídagur
verkalýðsins var haldinn
hátíðlegur í gær í blíð-
skaparveðri. Helstu mál
dagsins voru vald auð-
hringa, sterkur Íbúða-
lánasjóður og átakið Einn
réttur – ekkert svindl!
gegn félagslegum undir-
boðum á vinnumarkaði.

1. MAÍ Dagurinn í miðbænum hófst
með hinni árlegu 1. maí göngu
klukkan hálf tvö þar sem jafnt

ungir sem aldnir gengu frá Skóla-
vörðuholti niður á Ingólfstorg
með spjöld og fána á lofti til að
krefjast betra kaups og kjara.. 

Stéttarfélög hafa sjaldan eða
aldrei haft mikilvægara hlutverki
að gegna, eins og kom fram í 1.
maí ávarpi fulltrúaráðs verka-
lýðsfélaganna í Reykjavík. „Vax-
andi áhrif auðhringa og stórfyrir-
tækja, sem styðjast við markaðs-
sinnaða stjórnmálamenn, sækja
að réttindum og kjörum launa-
fólks um allan heim,“ segir í
ávarpinu og vill fulltrúaráðið
koma reglu á kjör og aðstæður er-
lends vinnuafls hér á landi.

„Stöndum vörð um Íbúðalána-
sjóð“ sagði jafnframt í ávarpinu,
þar sem fulltrúaráðið gagnrýndi
harða atlögu bankanna að sjóðn-
um. „Íbúðalánasjóður er í raun
eina tryggingin fyrir því að vextir
af íbúðalánum hækki ekki, því
hann tryggir samkeppni á þessum
markaði,“ en annað sem brann á
vörum ráðsins var starfsöryggi
eldra fólks, fjölmiðlar, réttur
langveikra barna og ástandið í
Írak og Palestínu.

Í kjölfar ávarpsins var kynnt
átakið Einn réttur – ekkert svindl!
á vegum Alþýðusambands Íslands
og aðildarsamtaka þess. Með
átakinu er barist gegn félagsleg-
um undirboðum á vinnumarkaði
og ólöglegri atvinnustarfsemi
með erlendu vinnuafli í skjóli
brota á lögum og kjarasamning-
um, en átakið hefst formlega í
dag.

Þó Femínistafélagið sé ekki
stéttarfélag sem slíkt hafa
femínistar tekið virkan þátt í
skipulagningu hátíðarhalda 1. maí
frá stofnun félagsins. Á því varð
engin breyting í gær en 35 ár voru
síðan Rauðsokkurnar gengu niður
Laugaveginn með borða sem á var
letrað: „Manneskja ekki mark-
aðsvara“. Í gær voru þessi ein-
kunnarorð endurvakin og
femínistar fjölmenntu í kröfu-
gönguna með bleik spjöld í stað-
inn fyrir hinn hefðbundna rauða
lit sem flaggað hefur verið á 1.

maí til að tákna blóð sem píslar-
vottar verkalýðsins úthelltu fyrir
réttindi verkamanna.

Þegar niður á Ingólfstorg var
komið hófst útifundur verkalýðs-
ins. Ávarp fluttu Þórunn Svein-
björnsdóttir, fyrsti varaformaður
Eflingar, Ögmundur Jónasson,
formaður BSRB, og Hulda Katrín

Stefánsdóttir, formaður Iðnnema-
sambands Íslands.

Ögmundur líkti auðmönnum
landsins við Bogensen, kaupmann
frá Óseyri í Axlarfirði úr hug-
myndasmiðju Halldórs Laxness
heitins, sem öllum og öllu réði í
sinni sveit í krafti auðs og einok-
unarvalda. „Þeir líkna og lækna,
hinir miklu velgjörðarmenn sam-
félagsins, alls staðar koma þeir
fram sem veitendur. En þeim sem
verðmætin skópu, almenningi,
launafólki, er ætlað að sitja
áhrifalausum á áhorfendabekkj-
um að klappa kapítalismanum lof
í lófa,“ sagði Ögmundur í ræðu
sinni. Hann endaði ávarpið á því
að hvetja verkalýðinn til að snúa
vörn í sókn.

lilja@frettabladid.is

Alþjóðlegu stórfyrirtækin Alcoa-Fjarðaál
og Bechtel eru komin til að sinna fram-
kvæmdum og rekstri álvers á Austur-
landi. Allt öðruvísi er staðið að aðbún-
aði starfsmanna og innkomu fyrirtækj-
anna í samfélagið á Reyðarfirði en á
Kárahnjúkum þar sem alþjóðlega stór-
fyrirtækið Impregilo starfar. 

Hver er munurinn?
Impregilo kom hingað til lands með
skömmum fyrirvara og hafði lítinn tíma
til undirbúnings. Íslendingar voru sjálfir
illa undirbúnir og vissu ekki á hverju
þeir áttu von. Impregilo kom með nýja
stefnu og strauma, vildi nota alþjóð-
legar starfsmannaleigur og nýta sér
þjónustusamninga. Alcoa-Fjarðaál og
Bechtel vinna hlutina öðruvísi. Þeir

hafa nýtt sér tímann til að undirbúa
verkið, byggja álver frá grunni og virð-
ast vanda sig við verkið. Þeir vilja nýta
sér beint ráðningarsamband. 
Leiða má líkum að því að Alcoa-Fjarða-
ál og Bechtel hafi líka lært af reynslu
Impregilo. Stjórnendur þessara fyrir-
tækja hafa vafalítið fylgst vel með fjöl-
miðlaumfjölluninni og forðast þau
mistök sem Impregilo hefur gert. 

Hver er munurinn í 
starfsmannastefnu og viðmóti þess-
ara fyrirtækja?
Starfsaðstaða hefur breyst til batnaðar
á Kárahnjúkum. Alcoa-Fjarðaál og
Bechtel hafa látið vinna skýrslur um
samfélagið og reyna að koma inn í
það með lagni og vinna í takt við það

samfélag sem fyrir er. 
Starfsmannaaðstaða er öll til fyrir-
myndar á Reyðarfirði. Stjórnendur fyrir-
tækjanna setja stífar reglur, til dæmis
um öryggismál og öryggisbúnað, og
ganga eftir að það sé virt. Það er jú
starfsmönnum í hag. Húsakosturinn er
traustur og snyrtilegur og maturinn
virðist lofa góðu. Mikið er gert fyrir
starfsmennina. Ráðnir hafa verið
fræðslustjóri og afþreyingastjóri. Sá
síðarnefndi á að sjá til þess að eitt-
hvað sé gert til afþreyingar fyrir starfs-
menn.
Þessi fyrirtæki, Impregilo á Kárahnjúk-
um og Alcoa-Fjarðaál og Bechtel á
Reyðarfirði, eru eins og svart og hvítt
hvað varðar aðkomu að verkefninu og
innkomu í samfélagið sem fyrir er.

Eins og svart og hvítt
FBL-GREINING: IMPREGILO, ALCOA-FJARÐAÁL OG BECHTEL

PÚTÍN BRENNDUR Í MOSKVU Fylgis-
menn rússneska kommúnistaflokksins
brenna myndir af Vladimír Pútín Rúss-
landsforseta í fyrsta maí göngu í miðborg
Moskvu í gær.
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„MANNESKJA EKKI MARKAÐSVARA“
Femínistar nútímans vöktu 35 ára gömul
einkunnarorð Rauðsokkanna.

MÚGUR OG MARGMENNI Jafnt ungir sem aldnir fjölmenntu í miðbæinn og börðust
fyrir betri kjörum.

VALDAMENN GAGNRÝNDIR Ungur
maður heldur á skilti með áletruninni
„Þegar sagan endurtekur sig“ og meðfylgj-
andi eru myndir af George W. Bush Banda-
ríkjaforseta með yfirvararskegg í anda
Hitlers, Davíð Oddsyni með hendur fyrir
augun og Halldóri Ásgrímssyni með hend-
ur fyrir eyrun.
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Í blaðinu í fyrradag var dreginn
saman mikill fróðleikur um það
hvers konar fólk heldur til á
nokkrum tilteknum krám í miðbæ
Reykjavíkur og var á greininni að
skilja að óskráðar en afdráttar-
lausar reglur séu í gildi um hegð-
un, fas, klæðaburð, skoðanir, tón-
listarsmekk, áhugamál og jafnvel
líkamsvöxt til að mega teljast
tækur í viðkomandi hóp. Með öðr-
um orðum: maður kemur sér upp
einkennum; maður staðlar sig;
maður skapar sig: maður er ekki
lengur Stína úr Bakkaseli eða
Guðjón frá Tálknafirði heldur
týpa. Maður tilheyrir ekki lengur
Reykjahlíðarættinni eða Briem-
urunum heldur hefur maður
gengið til liðs við nýjan ættbálk;
maður er FM-hnakki – maður til-
heyrir Úlpufólkinu.

Sækjast sér um líkir og hvað
með það? Ég veit það ekki alveg.
Getur hugsast að svona mengja-
fræði sé til vitnis um breytingar á
íslensku samfélagi? Að hér sé
hugsanlega að myndast borgar-
menning eftir allar þessar aldir?
Einu sinni sagði Einar Már Guð-
mundsson eitthvað á þá leið að
þótt Íslendingar væru ekki millj-
ónaþjóð þá kæmi það ekki að sök
því að ólíkt milljónaþjóðfélögun-
um þá væri bara eitt eintak hér af
hverri týpu. Nú virðist þeim vera
nokkuð að fjölga eintökunum af
hverri týpu. Hver og einn er
minna sérstæður en var í þorps-
menningu fyrri ára. 

Og þar með gæti verið að
breytast sú sérstaka tegund nokk-
uð plássfrekrar einstaklings-
hyggju sem löngum hefur legið
hér í landi og lýsir sér með ýmsu
móti – allt frá litum á þökum, sem
Íslendingar hafa löngum notað til
að tjá sinn innri mann og kunn-
áttuleysi í biðraðamenningu – til
íslenskrar sönghefðar eins og hún
var stunduð í kirkjum hér fram á
19. öld og heyrist enn til dæmis í
Skagafirðinum á karlaklósettinu á

dansleikjum og felst í keppni um
það hver getur haft hæst og yfir-
gnæft hljóðin í hinum með
öskrum...

Forðum tíð taldi fólk sig fyrst
til tiltekinnar fjölskyldu, síðan
ættar, þá héraðs, sveitar og lands-
hluta, loks starfsgreinar og
stjórnmálaskoðana og að síðustu
þjóðar. Allt er þetta vissulega enn
til staðar en nú hafa bæst við alls
kyns óljósari og alþjóðlegri sam-
félög sem fólk sækir sjálfsmynd
sína og sjálfsskilgreiningu allt
eins til. Þannig virðist mörgum
tamara að skilgreina sig út frá
enskum fótboltaliðum en fæðing-
arstað sínum eða starfi – eða ef út
í það er farið íslenskum fótbolta-
liðum. Menn koma hiklaust fram í
viðtölum til þess að ræða um
gengi Chelsea eða Manchester
United í fyrstu persónu fleirtölu:
já við vorum óheppnir með að
missa þarna mann út af... en ég
hef trú á því að við munum taka
þetta næst. Þetta er nánast eins og
ef ég færi að tala eins og ég hefði
komið nálægt því að skrifa síð-
ustu bók Ian McEwan, sem er
frægur enskur höfundur: já við

vorum í vandræðum með kaflann
um Blair en svo duttum við niður
á lausnina...

Þetta er sýndarveruleiki, til
vitnis um það hvernig mörk sýnd-
ar og reyndar eru að mást út;
þarna sitja menn kannski í bolum
viðkomandi félags, veifa fána
þess og treflum og æpa á mótherj-
ana, málaðir í framan að hætti
ættbálksins en í raunveruleikan-
um sitja þeir heima í stofu í Hafn-
arfirðinum og eru í þykjustuleik.
Týpufræðin er af svipuðum toga;
þykjustuleikur: „minns“ og
„þinns“. Það að vera FM-hnakki
eða Úlpumenni er þá „minns“,
þetta er hliðarsjálf sem maður
kemur sér upp, gervi sem notað
er í samskiptum við aðra til að
skapa ósagðan grundvöll fyrir
þau samskipti og koma upp gagn-
kvæmum skilningi.

Hópkenndin er að breytast
með auknum fjarlægðum milli
fólks í borginni. Þegar allir
þekkja ekki lengur alla þá dæma
allir alla. Þannig verða til staðal-
myndirnar.

Þær geta verið fyndnar og þær
geta verið bjálfalegar – og þær
geta verið hættulegar. Hættan er
þá sú að fólk fari að lifa sig um of
inn í þennan dóm umhverfisins
um sig og taki að leika misvel mis-
gáfulegar hugmyndir um þann til-
tekna hóp sem það á að tilheyra.
Hvimleiðast verður þetta þegar
um er að ræða svokallaða minni-
hlutahópa þegar einstaklingnum
gefst lítið svigrúm til að vera hann
sjálfur eða koma sér upp öðru
hliðarsjálfi. Þá verður þessi dilka-
dráttshugsunarháttur að kúgunar-
tæki, hvort sem staðalhugmyndin
er „jákvæð“ eða neikvæð. 

Sú tíð er væntanlega liðin að
hér á landi séu 300.000 týpur. Þeim
hefur fækkað í svona fimmtíu.
Kannski að þjóðfélagið sé ekki
jafn skemmtilegt fyrir vikið en á
móti kemur að fólk kann nú að
bíða í biðröð og syngja saman. ■

S íðastliðinn fimmtudag dæmdi Hæstiréttur karlmann í
þriggja mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir að berja
eiginkonu sína. Í niðurstöðu dómsins kemur fram að árás-

in hafi verið alvarleg og að árásarmaðurinn eigi sér engar máls-
bætur. Ekki var einhugur um þessi málalok í réttinum því Jón
Steinar Gunnlaugsson hæstaréttardómari skilaði séráliti. Jón
Steinar tekur þar undir forsendur dómsins en þrátt fyrir það
vill hann milda dóminn yfir árásarmanninum og telur hæfilega
refsingu vera 30 daga skilorðsbundið fangelsi. 

Burtséð frá því hvað hægt er að segja um 30 daga eða þriggja
mánaða skilorðsbundinn dóm fyrir að berja eiginkonu sína er
athyglisvert að skoða rökstuðning Jóns Steinars fyrir því af
hverju hann telur árásarmanninn eiga skilinn mildari dóm en
kollegar hans felldu í Hæstarétti.

„Fallast má á með ákærða að opinber umfjöllun um brot
hans, þar sem meðal annars var birt mynd af honum undir
nafni, hafi verið einhliða og ósanngjörn og til þess fallin að
valda honum þjáningum og skaða,“ segir Jón Steinar í séráliti
sínu. Það er sem sagt fjölmiðlaumfjöllun um málið sem á að
koma manninum til refsilækkunar.

Þarna er Jón Steinar kominn út á hálan ís, svo ekki sé meira
sagt. En segjum sem svo að þetta sé viðmið sem íslenskir dóm-
stólar eigi að taka upp í dómum sínum. Hvaða forsendur eiga
þeir þá að gefa sér þegar mælistika er lögð á opinbera umfjöll-
un? Er það fjöldi ljósmynda sem birtast af sakborningi? Hversu
margir dálksentimetrar eru skrifaðir og hversu margar mínút-
ur eru lagðar undir mál hans í ljósvakamiðlunum? Og bíðum
við, það hlýtur líka að verða að taka tillit til útbreiðslu fjölmiðl-
anna, lestrar þeirra og áhorfs. Vill Jón Steinar að dómstólar
styðjist við kannanir Gallups á þeim þáttum svo hægt sé að
meta til hversu margra fréttaflutningurinn náði og þar með
hversu stóran afslátt eigi að gefa sakborningi af refsingunni?

Nei, fjölmiðlar eru ekki dómstólar og umfjöllun þeirra getur
ekki verið refsing. Fjölmiðlar segja fréttir og þeim fylgja
gjarnan ljósmyndir og nöfn. Það er hins vegar sígilt viðfangs-
og umræðuefni hvenær skuli sleppa því að nafngreina og birta
myndir af sakamönnum. Um það mál verður aldrei fest niður
ein skoðun. 

Í veröld Jóns Steinars gæti klókur verjandi búið svo um
hnútana að ljósmynd af skjólstæðingi hans birtist í tiltölulega
lítið útbreiddu dagblaði og það yrði sakamanninum til refsi-
lækkunar. Besta dæmið um hversu sérálit Jóns Steinars er
undarlegt er að sama dag og Hæstiréttur úrskurðaði í máli
mannsins sem barði konuna sína og hann vill milda yfir refs-
ingu, féllu dómar í réttinum í þremur öðrum málum sem fengu
mun meiri fjölmiðlaumfjöllun. Í engu tilfelli var minnst á
refsilækkun af þeim sökum. Ekki í máli handrukkarans sem
fékk þriggja ára dóm, né í Landssímamálinu, eða í máli þeirra
algjörlega óþekktu manna sem léku aðalhlutverk í líkfundar-
málinu en eru nú orðnir þjóðþekktir. Man einhver eftir eftir
þessari einu mynd sem birtist í DV af manninum sem barði
konuna sína? ■

2. maí 2005 MÁNUDAGUR

SJÓNARMIÐ
JÓN KALDAL

Dómstólar geta ekki skotið sér undan því að dæma
menn til refsingar vegna fréttaflutnings.

Dómsvaldið
og fjölmiðlar

ORÐRÉTT

Víðsýni á DV
Mikil gleði og hamingja ríkir á
heimili hennar fyrir bragðið þó
að vitaskuld eigi barnið eftir að
setja eitthvert strik í lögfræði-
karríerinn.
Slúðurmoli um nýfætt barn Sigríðar
Rutar Júlíusdóttur lögmanns

DV 30. apríl

Hvernig virka þessi óheilögu?
Logi og Svanhildur í heilagt
hjónaband
Fyrirsögn

DV 30. apríl

Getur lært af körlunum
[Karlarnir í BYKO] höfðu svo
mikið umburðarlyndi fyrir því

hve vanþekking mín var mikil.
Og ég vona að þeir muni hafa
það áfram þó ég taki við sem
forstjóri fyrirtækisins, því van-
þekking mín á þessu sviði er
mjög mikil. 
Ásdís Halla Bragadóttir, eftir að hafa
upplýst hve illa hún er að sér í kofa-
smíðum

Morgunblaðið 1. maí

Kaldhæðni í Staksteinum?
Það getur sízt talizt of langur
tími að það taki ríki sjö ár að
hrinda þessari stefnu í fram-
kvæmd. Það er raunar bara
nokkuð snarpt viðbragð miðað
við það hvernig ríkisstofnanir
starfa almennt. Ungt, vel mennt-
að, skilvirkt og viðbragsfljótt

starfsfólk hefur augljóslega náð
völdum í ríkisstofnunum á
kostnað hinna svifaseinu,
gamaldags skriffinna.
Staksteinar

Morgunblaðið 1. maí

Verið að kaupa köttinn í sekknum
Þá má ef til vill líka segja að í
ljósi aukins vægis varúðarmerk-
inga á tóbakspökkum, eins og
Evrópureglur kveða á um, sé
ósamræmi í því að fela vöruna
þannig að varúðarmerkið sjáist
ekki fyrr en búið er að kaupa
vöruna.
Hróbjartur Jónatansson um sýnileika
tóbaks

Fréttablaðið 1. maí

FRÁ DEGI TIL DAGS

Í DAG
STAÐALMYNDIR OG
SJÁLFSMYNDIR

GUÐMUNDUR
ANDRI 
THORSSON

Hópkenndin er að 
breytast með aukn-

um fjarlægðum milli fólks í
borginni. Þegar allir þekkja
ekki lengur alla þá dæma
allir alla. Þannig verða til
staðalmyndirnar.

,,

Verð kr. 44.990
Netverð á mann, m.v. 2 í stúdíó/íbúð 

í viku. Flug, skattar, gisting og íslensk

fararstjórn. Stökktu tilboð 18. maí. 

Stökktu til 

Costa del Sol
18. maí

frá kr. 36.990

Skógarhlíð 18 • sími 595 1000 • Akureyri
sími 461 1099 • www.heimsferdir.is

Verð kr. 36.990
Netverð á mann, m.v. hjón með 2 börn, 

2 - 11 ára, í íbúð í viku. Flug, skattar,

gisting og íslensk fararstjórn. 

Stökktu tilboð 18. maí.

Ótrúlegt tilboð á síðustu sætunum
til Costa del Sol þann 18. maí.
Þú bókar og tryggir þér sæti
og 4 dögum fyrir brottför færðu
að vita hvar þú gistir.

Munið Mastercard

ferðaávísunina

Síðustu sætin

Týpur

Hring eftir hring
Sendiherrahringekjan fer bráðum af
stað og búist er við þó nokkrum til-
færslum. Á laugardag sagði DV að
Guðmundur Árni Stefánsson væri að
hætta í þingmennskunni til að fara
sem sendiherra til Kaupmannahafnar.
Guðmundur Árni segist reyndar koma
af fjöllum og ekkert vita af þessum

áformum. En það er ekki útkljáð
hvort einhver af vinstri væng
stjórnmálanna fær sendi-
herrastól. Guðmundur Árni er
talinn jafn líklegur með það
og hver annar.

Gildir samtryggingin
enn?
Það er ekki ólíklegt

að fyrir utan Þorstein Pálsson, sem
auglýsti eftir nýrri vinnu í Kastljósinu
ekki fyrir svo löngu, séu þrír aðrir
sendiherrar á leiðinni heim sökum
aldurs. Það eru þeir Jón Baldvin
Hannibalsson, Eiður Guðnason og
Kjartan Jóhannsson. Allir eiga þeir
það sameiginlegt að hafa verið þing-
menn Alþýðuflokksins áður en þeir
hófu að berjast fyrir hagsmunum Ís-
lands á erlendri grund. Samtrygging
stjórnmálamanna hefur verið á þann
veg að tryggja ákveðið „rétt“ hlutfall
fyrrverandi þingmanna úr fjórflokkun-
um í utanríkisþjónustunni. Hví ætti
Samfylkingin þá að una því að þrír
fyrrum þingmenn Alþýðuflokksins
komi heim, án þess að nokkur úr
þeirra röðum fari út? 

Fleiri á leið út
Kjaftasögurnar segja að fleiri „nýliðar“ í
utanríkisþjónustunni séu á leiðinni út.
Annars vegar er talið líklegt að Júlíus
Hafstein muni hverfa á braut frá skrif-
stofu ferðamála- og viðskiptaþjónustu
utanríkisráðuneytisins og þess í stað
fljúga út í hinn stóra heim. Hann starf-
aði eins og kunnugt er náið með Davíð
í borginni þegar núverandi utanríkis-
ráðherra var borgarstjóri. Hinn nýliðinn
sem sagt er að sé á leiðinni út tengist
einnig Davíð í gegnum borgina, en eftir
því sem sögur segja á Markús Örn
Antonsson loks að verða sendiherra –
sem honum á að hafa verið lofað
þegar hann hætti sem borgarstjóri og
Árni Sigfússon tók við keflinu.

svanborg@frettabladid.is
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SMÁAUGLÝSINGAR 
byrja í dag á bls. 38 

Flokkar & fjöldi
Bílar & farartæki

Keypt & selt

Þjónusta

Heilsa

Skólar & námskeið

Heimilið

Tómstundir & ferðir

Húsnæði

Atvinna

Tilkynningar fasteignir@frettabladid.is

Garðabær og Stjarnan skrifuðu
undir samning í vikunni um
framhald framkvæmda við vall-
arhús við knattspyrnuvöllinn að
Ásgarði. Þetta er þriðji áfangi
verksins en í honum
felast fram-
kvæmdir við
innréttingar
og fleira.
Stefnt er
að því að
fram-
kvæmdum
verði lok-
ið 31. ágúst
á þessu ári. Heildar-
greiðsla Garðabæjar til
Stjörnunnar samkvæmt þess-
um samningi nemur 54,3 millj-
ónum krónum og greiðist á

þriggja ára tímabili.

Verðmæti íbúðarhúsnæðis á
höfuðborgarsvæðinu voru 447
milljónir króna um síðustu ára-
mót samkvæmt fasteignamati

eins og kemur fram
á vef Viðskipta-
blaðsins, vb.is. Á

fyrsta ársfjórð-
ungi hækkaði
verð íbúðar-
húsnæðis á
þessu
svæði um
þrettán

prósent og
hafa verðmæti

íbúðarhúsnæðis á svæðinu því
aukist um að minnsta kosti 58
milljónir króna. 

Fasteignasölur

101 Reykjavík 11

Akkurat 22-23

Ás 4-5

Bifröst 10

Búseti 29

Draumahús 24-25

Eignakaup 36

Eignasala Suðurlands 21

Eignastýring 34

Fasteignamarkaður. 21

Fasteignamiðlun 8

Fasteignam. Grafarv. 9

Fasteignam. Hafnarfj. 15

Heimili fasteignasala 21

Hof 37

Hraunhamar 32-33

Húseign 26

Húsalind 12

Höfði 37

Lyngvík 28

Neteign 31

Nethús 30

Nýtt heimili 18

Remax 20, 27 og 34

Valhöll 6-7

Viðskiptahúsið 13

Þingholt 19

Fasteignasalan Hraunhamar er með
vel staðsett og glæsilegt raðhús til
sölu við Stekkjarhvamm 68 í Hafnar-
firði. Húsið er 187 fermetrar, þar af er
bílskúrinn 26,3 fermetrar.

Komið er inn í forstofu með nýlegum flís-
um og fatahengi. Þvottaherbergi með hill-
um og gluggum er inni af forstofu. Eldhús
er glæsilegt og rúmgott með vandaðri
gegnheilli eikarinnréttingu. Mósaíkflísar
eru á milli eldhússkápa, gaseldavél, flísar á
gólfi og eyja með flísalagðri borðplötu.
Borðstofa er við eldhús. Stofa er björt og er

hægt að ganga út úr henni í garð.
Stigi upp á aðra hæð er parkettlagður.

Uppi er hol, rúmgóður sjónvarpsskáli og út-
gengt á suðursvalir. Rúmgott svefnher-
bergi með skáp og tvö rúmgóð barnaher-
bergi. Gott baðherbergi, baðker með sturtu.
Innrétting á baðherbergi er hvít og flísar í
hólf og gólf. Á þriðju hæð hússins er gott
herbergi með velux-glugga. 

Gólf hússins eru með parketti eða flís-
um. Parkett er að mestu nýlegt og flísarnar
einnig. Eldhús er líka nýlegt, þar á meðal
tækin.

Fallegur garður er við húsið, sem er vel
staðsett á skjólsælum stað. 

Ásett verð er 33,5 milljónir. ■

Glæsilegt raðhús
á góðum stað

Parkett í húsinu er að mestu nýlegt og flísar einnig. Í eldhúsinu er gegnheil nýleg eikarinnrétting.

LIGGUR Í LOFTINU
í fasteignum

MEST LESNA FASTEIGNABLAÐ LANDSINSER ÞÍN FASTEIGN AUGLÝST HÉR?

Góðan dag!
Í dag er mánudagur 2. maí, 

122. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 4.56 13.25 21.56
AKUREYRI 4.28 13.09 21.53

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Banki allra landsmanna410 4000  |  landsbanki.is

4,15%Íbúðalán
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
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ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager  • Smíðað eftir máli

• Eldvarnarhurðir  • Öryggishurðir

Sími 568 2221

   

Bunzlau 
stellið er 

komið

Tómas R. Einarsson komst til
manns í ískyggilegu húsi við
Tjarnargötu 20.

„Það liggur nú ekki beint við
þegar maður horfir á þetta
virðulega og fallega hús í dag, en
þegar ég steig þar fyrst inn fyr-
ir dyr þótti þetta dálítið ískyggi-
legt hús. Það helgaðist af því að
þarna voru til húsa samtök sósí-
alista, þar á meðal Æskulýðs-
fylkingin, sem var á þeim tíma
alræmd og illræmd í hópi þeirra
sem ekki vildu mikinn gusugang
í samfélaginu,“ segir Tómas R.
Einarsson, sem var nýkominn
beina leið úr sveitinni árið 1969,
þá sextán ára gamall.

„Það var pólitískt tog á milli
hæða í húsinu. Andstætt því sem
gerist í reyfarabókmenntum var
kjallarinn tiltölulega saklaus, en

rishæð Æskulýðsfylkingarinnar
var hættulegust og þar voru
ræddar sendiráðstökur og egg-
jakast.“

Tómasi er breiddin í mann-
lífsflórunni líka minnisstæð.
„Allt frá rithöfundinum Gunnari
M. Magnúss, prúðmannlega
klæddum með vel snyrt skeggið,
til myndlistarkonunnar Rósku,
sem var á hnjánum á efstu hæð-
inni að teikna plaköt gegn Ví-
etnamstríðinu. Og svo fékk mað-
ur margt til að hugsa um, eins og
á kappræðufundi milli sósíalista
og Heimdallar, þegar einn aðal-
hugmyndafræðingur róttæk-
linganna sat lengst af við hliðina
á manni sem ég vissi að skrifaði
oft greinar í Morgunblaðið, og
þáði frá honum ófáa sopa úr kon-
íaksfleyg. Þarna var þó aðallega
drukkið heimsveldiskók og
kaffi.“

Þegar Tómas töltir háborg-
aralega um fína Tjarnargötuna í
dag finnst honum að þessar
minningar hljóti að vera tálsýn
og að ekkert af því fólki sem
hann kynntist og sá í þessu húsi
passi við húsið og umhverfið.
„Nema þá helst gestkomandi
Heimdellingur með pela.“

Tómas er þessa dagana að
undirbúa safndisk með nokkrum
sönglögum sínum og kveðst
vera nýbúinn að ljúka við upp-
töku á tveimur lögum sem eigi
að fylgja eldri upptökum. Meðal
þeirra eru lögin sem hann gerði
við Íslandskvæði enska skálds-
ins W.H. Auden og titillinn á
disknum er sóttur í kvæðið „Let
jazz be bestowed on the huts“.
Auk þessa segist hann vera að
undirbúa nokkra tónleika í sum-
ar.

brynhildurb@frettabladid.is

]

Tómas á margar fróðlegar minningar frá Tjarnargötu 20.

Heimsveldiskók og kaffi

Málning
Kosturinn við málningu er að það er alltaf hægt að mála yfir hana með nýjum
lit, þannig að það er um að gera að prófa sig áfram með liti og taka áhættu.[

,,Við ætlum fjórar vinkonur 
saman aftur og aftur! 

Diskarnir eru æðislegir hjá okkur!“

S á k ið f i k di bö

Hvað segja börnin 
um námskeið í 

Keramik fyrir alla?

saman aftur og aftur! 
Diskarnir eru æðislegir hjá okkur!“

Sumarnámskeið fyrir skapandi börn,
eldri og yngri, keramik, teikning,
málun - allt innifalið - litlir hópar.

Aðeins 8500 kr. vikan!

Skráning í Keramik fyrir alla,
sími 552 2882, Laugavegi 48b.
Sjá lýsingu: www.keramik.is

Barnaafmæli
Bekkjarferðir

Keramik fyrir alla

Frábær skemmtun
fyrir allan hópinn.

Tilboðspakkar
Keramik og pizza frá

kr. 990 á mann.
Hópstærð 8-25
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Sumar gjafir skipta 
öll börn máli!
Sumar gjafir skipta 
öll börn máli!
Gefum börnum góða sumargjöfGefum börnum góða sumargjöf

Fataskápar geta tekið á sig á
sig ýmsar myndir.

Það borgar sig ekki að vanmeta
umfang fatnaðarins sem við
klæðumst og oft tekur dótið í
kringum okkur ótrúlega mikið
pláss. Það er kostur að geta lokað
þetta dót af og þá eru fataskápar
eða aðrar hirslur nauðsynlegar.

Hægt er að fara margar leiðir
við uppfærslu á hirslum undir
fötin og það færist í aukana að
hafa svokölluð fataherbergi.
Þegar pláss er lítið er það hins
vegar ekki svo auðvelt í fram-
kvæmd og þá þarf að vera út-
sjónarsamur og nýta rýmið sem
best.

Séu einhver herbergi í húsinu
undir súð er tilvalið að nota það
pláss undir hirslur. Einnig er
sniðugt að láta sérhanna horns-
kápa inn í vannýtt rými og þar
fram eftir götunum.

Lausar slár eru líka vinsælar
sé lítið um skápa, og annars stað-
ar hentar að hafa lausa skápa
sem hægt er að færa til án mik-

illar fyrir-
hafnar.

Ótal leið-
ir eru því til
í þessum
efnum og
ekki vitlaust
að verða sér
úti um sér-
fræðiaðstoð
sem víða
býðst hjá
sel jendum
og framleið-
e n d u m
skápa því til

eru margar sniðugar lausnir á að
nýta rými vel undir föt, skó og
lín.

Allt í röð og reglu

Án lífrænna
leysiefna
MÁLNING HF. LEGGUR ÁHERSLU Á
AÐ TAKA LEYSIEFNI ÚT OG SETJA
VATN Í STAÐINN Í MÁLNINGU OG
LAKK.

Neytendur verða sífellt meðvitaðri
um skaðsemi efna bæði fyrir um-
hverfið og heilsuna og hefur í kjöl-
farið aukist úrval á vörum sem inni-
halda engin eiturefni. Málning hf.
hefur í sinni framleiðslu lagt áher-
slu á að framleiða skaðlausa máln-
ingu og taka út leysiefni og setja
vatn í staðinn. Málning frá fyrirtæk-
inu inniheldur engin lífræn leysiefni
og má sjá merkinguna 0% á dós-
unum, sem gefur til kynna að
málningin sé umhverfisvæn, en sí-
fellt fleiri tegundir eru að bætast í
þann flokk. Epox 1 er nýjasta af-
sprengi vöruþróunar hjá Málningu
hf.Ýog er vatnsþynnt epoxýlakk
með framúrskarandi slitstyrk. Við
vöruþróun á Epox 1 var leitast við
að nota verkferil um vistvæna vöru-
þróun sem Iðntæknistofnun Íslands
hefur haft forgöngu um að kynna
hérlendis. Epox 1 er hefðbundið
epoxýlakk sem blandað er með
vatni í stað leysiefna, sem eru
hættuleg við innöndun, og er eina
lakk þessarar tegundar sem fram-
leitt er hérlendis.

Tími til panta
úðun
LÚS OG MAÐKUR GRASSERA Í MAÍ.

Nú er tíminn til að panta úðun fyrir
garðinn en passlegt er að úða í lok
maí. Lús grasserar venjulega í lok
maí eða byrjun júní,Ýen gæti þó
látið á sér kræla fyrr vegna hlýinda.
Úðun skiptir miklu máli fyrir tré þar
sem óværan mun annars éta lauf-
blöð trjánna, sem veldur því að
trén verða brún og ljót allt sumarið.
Þeir sem vilja hafa trén sín fagur-
græn yfir sumarið ættu að huga að
þessu.

Valhnetum
nuddað í risp-
urnar
VALHNETUNUDD ER NÁTTÚRULEG
OG UMHVERFISVÆN VIÐGERÐ Á
RISPUÐUM VIÐI.

Allir kannast við að fá rispur í viðar-
gólf eða húsgögn og eru þær
misslæmar. Þetta er sérstaklega
hvimleitt
vandamál á
heimilum þar
sem eru
hundar eða
kettir sem
rispa gólfin
með klónum.
Einfalt ráð við þessu er að taka val-
hnetur og nudda þeim í rispurnar
og náttúrulegar olíur í hnetunum
fylla í rispurnar. Þetta er einföld og
ódýr leið til að takast á við þetta
vandamál og að sjálfsögðu mjög
umhverfisvænt. Sama er að sjálf-
sögðu hægt að gera við borð, stóla,
skápa eða kommóður úr heilum
viði sem hafa rispast illa.

Bræðurnir Ormsson hafa opn-
að nýja verslun í Smáralind
þar sem boðið er upp á ósam-
settar HTH-innréttingar á
góðu verði.

Bræðurnir Ormsson hafa opnað
1.200 fermetra verslun og sýn-
ingarsal í Smáralind þar sem
hægt er að fá hljómtæki, sjón-
vörp, eldhústæki og gjafavörur
á einum stað, að ógleymdum
innréttingum frá hinum þekkta
danska framleiðanda HTH. 

„Hér er um að ræða „gulu lín-
una“ eða Settu það saman,
ákveðnar vörulínur frá HTH
sem eru fjöldaframleiddar og
svo seldar ósamsettar. Þetta
skilar neytendum prýðilegum
innréttingum en á svo lágu verði
að til dæmis mætti fara langt
með að kaupa eldhústækin líka
fyrir mismuninn á gulu HTH og
meðalverði innréttinga á mark-
aðnum,“ segir Andrés B. Sig-
urðsson hjá Bræðrunum Orms-
son.

„Þetta eru bæði eldhús- og
baðinnréttingar og fataskápar
og allt til á lager. Lagerinn er í
versluninni Í Smáralind og því

hægt að taka vöruna beint út í
bíl og með sér heim. Verslunin
og lagerinn er stærsta verslun-
arhúsnæði sem opnað hefur ver-
ið í Smáralind síðan húsið var
opnað fyrir þremur árum.“ 

Þessar ósamsettu innrétting-
ar má fá með átta mismunandi
útlitsgerðum hurða og sex mis-
munandi borðplötur eru á lager,
auk þess sem panta má fleiri
gerðir. Í nýja sýningarsalnum,
sem er 270 fermetrar, er sýnis-
horn af átta mismunandi eldhús-
um auk fjölda baðinnréttinga og
fataskápa. Meðalverðið fyrir
fimmtán eininga innréttingu er
á bilinu 180-220.000 krónur og
vel þess virði fyrir þá sem eru í
innréttingahug að skella sér í
Smáralindina og kynna sér mál-
in.

Andrés Sigurðsson ásamt Þórði Kjeld og Ólafi Má Sigurðssyni hjá innréttingunum.
Lagerinn er gríðarlega rúmgóður enda er stefnan að allir geti tekið innréttingarnar með
sér heim.

Settu það saman!

Epox 1 lakk er blandað með vatni í
stað leysiefna, sem eru hættuleg við
innöndun.

Skápur undir súð, Fríform

Skápar með speglahurð, Fríform.

Fataskápur í horn, Hirzlan

Mjór ljós fataskápur,
Hirzlan.

Lýs eru ekki aufúsugestir í görðum og
tímabært að panta úðun.
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EINBÝLI  

SKELJATANGI - GLÆSILEGT EINBÝLI Á
EINNI HÆÐ - MOSFELLSBÆR Fallegt og
fullbúið EINBÝLI MEÐ BÍLSKÚR á einni hæð
í Mosfellsbæ, íbúðin er 135.9 fm og bílskúr-
inn 34.1 fm, samtals 170 fm. Falleg gólfefni
og innréttingar, stór stofa með kamínu, 2-4
svefnherbergi (eru tvö en möguleiki á ein-
faldan hátt að bæta við tveimum í viðbót).
Stór verönd, steypt bómerít bílaplan með
hita, fallegur garður. Þetta er eign fyrir vand-
láta. Verð 39,9 millj.  2510

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 raf-
lagnir í útveggi, á bara eftir að sandspartla
og hiti kominn í gólf. Upptekin loft. Afhent
fljótlega. Verð 28,9 millj.  3624

KLAPPARHOLT - FRÁBÆRT ÚTSÝNI
STÓRGLÆSILEGT 219,7 fm EINBÝLI á
tveimur hæðum á frábærum ÚTSÝNIS-
STAÐ. Útsýni til austurs yfir Hafnarfjarðar-
höfn, 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

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

ÞRASTARHRAUN - TVEGGJA ÍBÚÐAHÚS
Falleg og vel með farið 244 fm einbýlishús
með bílskúr og aukaíbúð í kjallara. Aðal-
hæðin er 155 fm með 4 svefnherbergjum.
Aukaíbúðin er 63 fm með sér inngangi, bíl-
skúrinn 26,2 fm, samtals 270,4 fm. Stór ver-
önd með heitum potti. Falleg eign, stór
stofa. Nýleg gólfefni. Björt og falleg eign
sem vert er að skoða. Verð 46,5 millj.  3607

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

RAÐ- OG PARHÚS  

STEKKJARHVAMMUR - GÓÐ EIGN Fal-
legt raðhús á tveimur hæðum, 183 fm og
bílskúr 24 fm, samtals 207 fm. Fjögur svefn-
herbergi. Rólegt hverfi. Þetta rúmgóð íbúð,
öll rými eru stór. Góð eign. Verð 35,5 millj.
3699

STEKKJARHVAMMUR - FALLEGT BJART
OG FALLEGT 163,5 RAÐHÚS ásamt 25,2 fm
bílskúr, samtals 188,7 fm á góðum stað í
Hvömmunum. Fjögur svefnherbergi. TÖLU-
VERT ENDURNÝJAÐ. FALLEG RÆKTUÐ
LÓÐ OG GÓÐ VERÖND. Verð 34,5 millj.
2176

VESTURTÚN - ENDARAÐHÚS - BESSA-
STAÐAHREPPUR Nýlegt og GLÆSILEGT
148,1 fm ENDARAÐHÚS á tveimur hæðum,
ásamt 29,9 fm bílskúr, samtals 178 fm. á
góðum og rólegum stað á ÁLFTANESINU.
Fjögur svefnherbergi. Verð 35,8 millj.  3502

4RA TIL 7 HERB.  

HVAMMABRAUT - BJÖRT ÍBÚÐ Falleg og
björt og rúmgóð 103,8 fm 4ra herbergja
íbúð á 1. hæð (var áður 3ja) í góðu fjölbýli. 3
rúmgóð herbergi. Nýleg innrétting á baði.
Stórar suð-vestur svalir. Verð 18,9 millj.
3681

DAGGARVELLIR - LAUS STRAX  GLÆSI-
LEG 4ra herb íbúð á 5. hæð í nýju “VIÐ-
HALDSLITLU” lyftuhúsi á góðum stað á
VÖLLUM. STÆÐI Í BÍLGEYMSLU. Fallegar
og vandaðar innréttingar, stáltæki í eldhúsi.
LAUS STRAX. Verð 23,9 millj.  3667

ESKIVELLIR - STÆÐI Í BÍLGEYMSLU -
LYFTUHÚS Aðeins ein íbúð eftir, 4ra herb.
stærð 105,4 fm ásamt stæði í bílgeymslu.
Sameign með lyftu, gengið út á svalir, SÉR-
INNGANGUR, einungis tvær íbúðir á svöl-
um. Vönduð tæki og innréttingar. AFHEND-
ING DESEMBER 2005. Verð 22,5 millj.
3662

KRÍUÁS - M. BÍLSKÚR Nýleg og falleg 4ra
herb. 104,3 fm ENDAÍBÚÐ á 2. hæð, ásamt
36 fm BÍLSKÚR, samtals 140,3 fm. í nýlegu
klæddu fjölbýli. SÉRINNGANGUR. Tvennar
svalir. FRÁBÆRT ÚTSÝNI. Verð 24,9 millj.
3656

HERJÓLFSGATA - FRÁBÆR STAÐSETN-
ING Falleg TALSVERT ENDURNÝJUÐ 4ra
herb. 117,6 fm MIÐHÆÐ í góðu í þríbýli
MEÐ ÚTSÝNI YFIR HÖFNINA og í
HRAUNJAÐRINUM. Nýlegar innihurðar,
gluggar og gler, legaliða rafmagnstafla, allt
á baði, gólfefni og fl. Húsið er klætt að utan
með Steni klæðningu. Verð 21,0 millj.  2307

ARNARSMÁRI - GULL FALLEG 4RA
HERB. ÍBÚÐFalleg 89,5 fm íbúð á 2. hæð í
nýlegu litlu og góðu fjölbýli. Góð gólfefni og
innréttingar, gott skipulag, stutt í alla þjón-
ustu. Sjón er sögu ríkari. Sjá myndir og
myndband um eignina á mbl.is, verð 20.5
millj.  3637

LAUFRIMI - GÓÐ STAÐSETNING Falleg
98,4 fm 4ra herbergja ENDAÍBÚÐ á 2. hæð í
góðu fjölbýli, ásamt stæði í opinni bíla-
geymslu. SÉRINNGANGUR af svölum.Fal-
leg eign á góðum stað. Verð 18,9 millj.  3323

SUÐURVANGUR - GOTT ÚTSÝNI Falleg
114,4 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð. Þrjú
svefnherbergi. Þvottahús inn af eldhúsi.
Gott útsýni. Verð 16,5 millj.  3363

HÓLABRAUT - FALLEG EIGN  Góð 82 fm
4ra herb. íbúð á 3. hæð í litlu fjölbýli. Húsið
er almennt í góðu ástandi að utan og sam-
eign er góð. Íbúðin að innan er töluvert end-
urnýjuð og vel með farin. Sjón er sögu ríkari.
Verð 14,7 millj.  3318

HRINGBRAUT - MIÐHÆÐ MIKIÐ END-
URNÝJUÐ 101 fm 4ra herb. íbúð á MIÐ-
HÆÐ í þríbýli. Þrjú svefnherb. Góðar innrétt-
ingar og gólfefni. Sjónvarps og símatengi er
í hverju herbergi. SUÐURSVALIR. Björt og
falleg eign sem vert er að skoða. Verð 21,9
millj.  2850

BÆJARHOLT - FALLEG Falleg 115,8 fm 4ra
herb. íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli. Parket.
SUÐURSVALIR. Gott útsýni. Stutt í skóla og
leikskóla. Verð 19,4 millj.  2269

Sjá einnig myndir í gluggum á Fjarðargötu
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Hafnarfirði
Fjarðargata 17
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3JA HERB.  

ÁLFHOLT - SÉRINNGANGUR 74.6 fm 3ja
herb. íbúð á fyrstu/jarðhæð með sér inn-
gangi í litlu fjölbýli. Sérlóð með verönd. Verð
15,0 millj.  3406

GALTALIND - FALLEG SÉRHÆÐ Flott 103
fm íbúð á fyrstu hæð í litlu fjölbýli. Sér inn-
gangur, falleg gólfefni og innréttingar. Sturta
og baðkar á baðherbergi. Rúmgóð tvö her-
bergi. Fallegt útsýni, rólegt hverfi en stutt í
alla þjónustu. Verð 22.9 millj. Vinsæl stað-
setning.  3683

ÞRASTARÁS - FALLEG STÓR ÍBÚÐ. Fal-
leg 96 fm 3ja til 4ra herb. íbúð með sér inn-
gangi og verönd. Einnig er lítið tölvuher-
bergi með glugga (þ.e. þrjú herb.). Parket
og flísar á gólfi, góðir skápar og innrétting-
ar. Verönd, laus fljótlega. Verð 19,0 millj.
3686

HRAUNHVAMMUR - LAUS STRAX Falleg
88,7 fm 3ja herbergja hæð með SÉRINN-
GANGI í góðu tvíbýli. Stutt í miðbæ Hafnar-
fjarðar. ENDURNÝJAÐ ELDHÚS OG BAÐ.
Verð 14,9 millj.  3679

LYNGHVAMMUR - GÓÐ ÍBÚÐ  64.1 fm 3ja
herb. íbúð á neðri hæð í tvíbýli á frábærum
stað í Hafnarfirði, rólegt hverfi stutt í mið-
bæinn og sundlaugina. Sér inngangur. Verð
13,5 millj.  1783

GRÆNAKINN - FALLEG RIS ÍBÚÐ -
ÚTSÝNI 80 fm risíbúð með sér inngangi í
þríbýli. Íbúðin er hin vandaðasta, falleg gól-
fefni og innréttingar. Baðherbergi nýlega
tekið í gegn. Falleg eign, töluvert end-
urnýjuð.Verð 14,9 millj.  3670

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

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

HELLISGATA - NEÐRI SÉRHÆÐ 76 fm 3ja
herb. íbúð í miðbæ/vesturbæ. Tvö rúmgóð
herbegi. Sér pallur á lóð, gott skjól, hraun-
lóð. Verð 13.9 millj.  3546

SKÚLASKEIÐ - HÆÐ Í
TVÍBÝLI/FJÓRBÝLI Góð 60.7 fm 3ja-4ra
herb. 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

SELJAVEGUR - REYKJAVÍK Góð 41,5 fm
3ja herbergja RISÍBÚÐ í 8 íbúða húsi. Íbúð-
in 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

2JA HERB.  

EFSTAHLÍÐ - SÉRINNGANGUR NÝLEG OG
FALLEG 78,9 fm. 2ja herbergja NEÐRI SÉR-
HÆÐ í nýlegu fallegu tvíbýli á frábærum
stað innst í botnlanga. FALLEGT ÚTSÝNI.
Verð 17,5 millj.  3399

ÁLFASKEIÐ - FALLEG ÍBÚÐ Nýkomið falleg
og vel skipulögð 2ja herb. 67 fm ibúð á
fjórðu hæð. Fallegt útsýni og vel með farin
íbúð, björt og skemmtileg. Verð 12.0 millj.
3644

LAUTASMÁRI - KÓPAVOGUR MEÐ BÍL-
SKÚR 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 LYFTU-
HÚSI, ásamt STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU á
góðum stað í ÁSLANDINU í Hafnarfirði. Fal-
legar innréttingar. Parket og flísar.  3615

REYKJAVÍKURVEGUR - VIÐ NÓATÚNS-
VERSLUN 46 fm einst.lingsíbúð á góðum
stað. Hús gott að utan, laus fljótlega. Flísar
og dúkur á gólfum. Verð 9.9 millj.  3541

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

ARNARHRAUN - TALSVERT END-
URNÝJUÐ Falleg ENDURNÝJUÐ 47,7 fm
2ja herb. íbúð. Ný innrétting í eldhúsi, plast
parket og flísar á góflum. Svalir úr stofu.
Verð 9,0 millj.  3395

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

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

HEIÐARHRAUN - GRINDAVÍK
Nýlegt og fallegt einnar hæðar 101,9 fm
PARHÚS, ásamt 28,6 fm innbyggðum
BÍLSKÚR, samtals 130,5 fm. Góð
staðsetning. Verð 16,7 millj.ÁLFHOLT -
SÉRINNGANGUR

BORGARHRAUN - GRINDAVÍK Fallegt
MIKIÐ ENDURNÝJAÐ 164 fm. EINBÝLI á
EINNI HÆÐ, ásamt 28 fm BILSKÚR. End-
urnýjað er: Eldhús, allt á baði, gólfefni,
glugga og gler að mestu, heitt/kalt vatn,
ofan að mestu, skolp og fl. Verð 22,0 millj.
3684

NORÐURVÖR - GRINDAVÍK Fallegt MIKIÐ
ENDURNÝJAÐ 128,7 fm. EINBÝLI, ásamt
ca: 22,3 fm BÍLSKÚR. 5 svefnherbergi.
Endurnýjað er: veggklæðningar, einagrun,
rafmagnslagnir og rafmagnstafla, innrétt-
ingar, gólfefni, innihurðar og fl. Verð 15,9
millj.  2122

BORGARHRAUN - GRINDAVÍK TVEGGJA
ÍBÚÐA HÚS. Fallegt TALSVERT END-
URNÝJAÐ 307,4 fm EINBÝLI/TVÍBÝLI,
ásamt 24,4 fm BÍLSKÚR, samtals 331,8 fm.
Efri hæðin er 195 fm með 5 svefnherbergj-
um. Neðri hæð er 112 fm með 2 svefnher-
bergjum. Verð Tilboð.  3315

GERÐAVELLIR - GRINDAVÍK - ATVINNU-
OG VERSLUNARHÚSNÆÐI Gott talsvert
endurnýjað 150,0 fm atvinnuhúsnæði
(verslunarhúsnæði) á einni hæð á góðum
stað miðsvæðis í bænum. Húsið er nýlega
málað að utan. Flísalagður salur með kerf-
islofti. Frábær staðsetning miðsvæðis. Verð
14,0 millj.  3211

FORNAVÖR - GRINDAVÍK GLÆSILEGT
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

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

STAÐARVÖR - GRINDAVÍK Fallegt 129 fm
einbýli á einni hæð, ásamt 22 bílskúr, sam-
tals 151 fm. 3 svefnherbergi. Góð staðsetn-
ing. Verð 13,9 millj.  1797

HEIÐARGERÐI - VOGAR Parhús á einni
hæð, 146 fm og bílskúr 25 fm, samtals 171
fm. Mikið endurnýjað hús að innan þ.e. gól-
fefni, klæðning í loft, rafm., innréttingar,
skápar, hurðir o.s.frv. Verð 24,9 millj.  2823

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

DALSHRAUN 1553 fm atvinnuhúsnæði á
góðum stað í Hafnarfirði. Vinnslusalurinn er
ca. 1270 fm, og lofthæð frá 3 m til 7 m. Hús-
ið er klætt að utan með steni. Verð 120,0
millj.  3511

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

JÓNSVÖR - VOGAR - VATNSLEYSU-
STRÖND 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. Loft-
hæð 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

HÓLSHRAUN - FRÁBÆR EIGN 504 fm eign
á tveim hæðum á góðum stað. Hægt er að
kaupa hvora hæð fyrir sig, neðri hæðin er 27
millj. og efri hæðin er á 20 millj, samtals báð-
ar hæðir 47 millj. Tilvalið fyrir ýmsa starfs-
semi, s.s. verslun, skrifstofur, lítill einkaskóli
o.s.frv. Getur losnað fljótt. Nánari uppl. hjá
Eiríki.  3694

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

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

SUMARHÚS  

ÞVERÁRDALUR - ÖXARFJÖRÐUR 45,6 fm
bústaður. Tvö herbergi, baðherbergi með
sturtu. Stofa/eldhús. Mikill gróður, útsýni yfir
Öxarfjörð. 1000 fm leigulóð, ca. 31.000,- kr. á
ári.  3697

SUMARHÚS/SKÓLASTOFUR Við höfum
fengið til sölu þrjár skólastofur sem eru 72 fm
að stærð (6x12). Hægt að breyta í sumarhús
á auðveldan hátt. Parket á gólfum, stálbitar
undir húsinu, auðvelt að flytja og koma fyrir.
Laust í júni 2005. Verð 5.4 millj.  3690

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

BJÁLKAHÚS - NÝTT Bjálkahús, auðvelt í

samsetningu, hús sem bjóða upp á marga
möguleika geta nýst jafnt sem sumarhús
og/eða heilsárshús. Aukahlutir: Verönd 18,6
fm, milliveggir og sérstök einangrun eru
aukahlutir. Verð frá kr. 630 þús. - 1,2 millj.
Uppl. gefur Jörundur í síma 893-8700  2416
SVÍNAVATN - GRÍMSNESI Um er að ræða
7.582 fm eignarlóð, ásamt 100 fm grunni
undir sumarhús og 20 fm nýlegu hjólhýsi
sem er á staðnum með nýju 20 fm fortjaldi.
Kalt vatn og rafmagn er komið að lóðarmörk-
um. Góður útsýnisstaður. Verð 4,0 millj.  3106

RJÚPNABORGIR - BORGARBYGGÐ Falleg-
ur 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

SUMARHÚS - NÝSMÍÐI Sumarhús í smíð-
um 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. 3.450.000 fokhelt til
10.950.00

TIL LEIGU Í HAFNARFIRÐI - BÆJARHRAUN 6

Nýkomnar í einkasölu glæsilegar íbúðir við Thorsplan í Hafnarfirði. Íbúðirnar eru þriggja og fjögurra
herbergja auk tveggja rúmgóðra þakíbúða. Stæði í bílageymslu Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólf-
efna í ágúst 2005. Byggingaraðili Fjarðarmót ehf. Verð frá kr. 25,0 milj. Allar nánari upplýsingar hjá
Ás fasteignasölu sími 520-2600 3743

LINNETSSTÍGUR 2

Nÿlegt og gott 191 fm versl.- og skrifst.húsn.
á jarðhæð á besta stað í Hf., við Bæjarhraun
beint á móti Húsasmiðjunni og KFC. Húsn.
skiptist í 155 fm framhús og 36 fm vörumót-
t., lagerrÿmi með góðum innkeyrsludyrum
bakatil. Áberandi staðs., mikið augl.gildi, góð
aðkoma, næg bílastæði. LAUST STRAX.
Uppl. Björgvin sími 894-3755  3479

VEL STAÐSETT LYFTUHÚS Í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR - MEÐ STÆÐUM Í BÍLAGEYMSLU
Fallegt raðhús á tveimur hæðum, 183 fm
og bílskúr 24 fm, samtals 207 fm. Fjögur
svefnherbergi. Rólegt hverfi. Þetta rúmgóð
íbúð, öll rými eru stór. Góð eign. Verð 35,5
millj.  3699

STEKKJARHVAMMUR - GÓÐ EIGN

Fallegt og fullbúið EINBÝLI MEÐ BÍLSKÚR á
einni hæð í Mosfellsbæ, íbúðin er 135.9 fm
og bílskúr 34.1 fm, samt. 170 fm. Falleg gólf-
efni og innr., stór stofa með kamínu, 2-4
svefnh. (eru tvö en mögul. á einf. hátt að
bæta við 2 í viðbót). Stór verönd, steypt
bómerít bílaplan með hita, fallegur garður.
Eign fyrir vandláta. Verð 39,9 millj.  2510

SKELJATANGI - GLÆSILEGT EINBÝLI Á EINNI HÆÐ

Nýlegt og GLÆSILEGT 148,1 fm ENDA-
RAÐHÚS á tveimur hæðum, ásamt 29,9 fm
bílskúr, samtals 178 fm. á góðum og róleg-
um stað á ÁLFTANESINU. Fjögur svefnher-
bergi. Verð 35,8 millj.  3502

VESTURTÚN - ENDARAÐHÚS - BESSASTAÐAHR.

BJART OG FALLEGT 163,5 RAÐHÚS
ásamt 25,2 fm bílskúr, samtals 188,7 fm á
góðum stað í Hvömmunum. Fjögur svefn-
herbergi. TÖLUVERT ENDURNÝJAÐ.
FALLEG RÆKTUÐ LÓÐ OG GÓÐ VER-
ÖND. Verð 34,5 millj.  2176

STEKKJARHVAMMUR - FALLEGT

Falleg 115,8 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð í
góðu fjölbýli. Parket. SUÐURSVALIR. Gott
útsýni. Stutt í skóla og leikskóla. Verð 19,4
millj.  2269

BÆJARHOLT - FALLEG

Nýleg og falleg 4ra herb. 104,3 fm ENDAÍ-
BÚÐ á 2. hæð, ásamt 36 fm BÍLSKÚR,
samtals 140,3 fm. í nýlegu klæddu fjölbýli.
SÉRINNGANGUR. Tvennar svalir. FRÁ-
BÆRT ÚTSÝNI. Verð 24,9 millj.  3656

KRÍUÁS - M. BÍLSKÚR

Flott 103 fm íbúð á fyrstu hæð í litlu fjölbýli.
Sér inngangur, falleg gólfefni og innrétting-
ar. Sturta og baðkar á baðherbergi. Rúm-
góð tvö herbergi. Fallegt útsýni, rólegt
hverfi en stutt í alla þjónustu. Verð 22.9
millj. Vinsæl staðsetning.  3683

GALTALIND - FALLEG SÉRHÆÐ

74.6 fm 3ja herb. íbúð á fyrstu/jarðhæð
með sér inngangi í litlu fjölbýli. Sérlóð með
verönd. Verð 15,0 millj.  3406

ÁLFHOLT - SÉRINNGANGUR
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Sumarbústaður - Laugar-
vatni.Til sölu 37 fm sumarhús á fallegum
útsýnisstað á móti Útey rétt við Laugarvatn.
Hálfur hektari eignarland. Húsið þarfnast
einhverrar standsetningar. Verð 5,5 millj.
3730

Glæsilegt sumar / heilsárs-
hús á útsýnisstað í suður-
hlíðum Skarðsheiðar.Í einka-
sölu nýtt glæsil. fullbúið 62 fm hús til afh.
strax með öllum nútímaþægindum. Eldhús
m. stórum ísskáp, frysti, uppþv.vél, keram-
ikhelluborði, 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

Eyrarskógur - Hvalfj.
strandarhr. Ca 50,3 fm sumarbúst
ásamt svefnlofti.. Húsið skiptist þannig: Tvö
svefnherbergi auk svefnlofts, stofu, baðher-
bergi og eldhús. Húsið er kynnt með raf-
magsk, kalt vatn. V. 7,5 m.  2729

Sandavað - m.bílsk. Ný íbúð á
jarðhæð í nýju lyftuhúsi ásamt stæði í bílsk.
Afh. fullb. án gólfefna og án flísalagnar. 

Sérverönd. Stæði í bílskýli fylgir eigninni. Af-
hending er í des 2005- jan. 2006  3448 

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

Lindahverfi-m. glæsilegu
útsýni.Vorum að fá í sölu einstaklega
skemmtilega skipulagt einbýlishús á 2.hæð-
um m. mögul. á séríbúð á neðri hæðinni.
Húsið stendur við óbyggt holt og efst í botn-
langa með óviðjafnalegu útsýni. Glæsilegar
innréttingar. Stór bílskúr. Stór svefnherb. og
fl.  3581

Nýtt hús á útsýnisstað í
Hafnarf.Vorum að fá í sölu nýtt glæsi-
legt hús á einstökum útsýnisstað í Ása-
hverfinu í Hafnarf. Húsið bíður uppá mikla
mögul. m. a. er gert ráð fyrir aukaíbúð. Gert
er ráð fyrir að húsið afhendist tilb. til múrun-
ar að utan og tæpl. tilb. til innréttinga að inn-
an 

Allar upplýsingar um húsið gefur Þórarinn í
899-1882 eða á skrifstofu.  3628

Barónsstígur - Öll endur-
nýjuð.Góð 120 fm efri hæð og ris í vel
staðsettu tvíbýli, íbúð fylgir bílskúr. Íbúð er
öll nýlega stansett á mjög vandaðan hátt.
Íbúð er laus stax. V. 29,9 m.  3653

Efri sérhæð ásamt bílskúr í
Kópavogi.Í einkasölu í Auðbrekku vel-
skipulögð 151,6 fm íbúð m. bílskúr (sem er
innr. sem íbúð)

+ herbergi í kjallara með sér snyrtingu. Sjálf
hæðin er mikið endurnýjuð m.a. nýtt eldhús
og tæki, og öll gólfefni. Tvennar svalir á
íbúð, mjög gott útsýni. V. 28,3 m.  3686

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

Garðsstaðir - Grafarvogi.
Einstök neðri sérh. innst í
lokaðri götu útvið frítt
svæði. Glæsilegt útsýni. Í
einkasölu glæsileg ný neðri sérh. á einstök-
um 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, þvottaher-
bergi og sjónvarpsstofu. Sjón er sögu ríkari.
Verð 31,4 m. / tilboð.  3627

Gnoðarvogur- m. bílsk. laus
við kaupsamning- lækkað
verð !Vorum 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. 

Skipti mögul. á ódýrari eign. 

V.26,9 millj.  3603

Skipholt.Í einkasölu ca 115 fm 4ra her-
bergja íbúð á 1 hæð + aukaherbergi í kjall-
ara. Góð vel skipulögð íbúð. V. 19,7 m.  3703

Fífusel - Mjög góð stað-
setning. Í einkasölu góð 103,2 fm íbúð
á 1.hæð í góðri blokk. Góð vel skipulögð
íbúð. Sérþvottahús. Góðar svalir. V. 17 millj.
3727

Brekkustígur - Reykjanes-
bæ.Í einkasölu mjög falleg 4-5 herbergja
íbúð í þessu fallega fjölbýlishúsi. Íbúðin er
sérlega vel innréttuð, góðar innréttingar.
Parket á gólfum. Góðar suðursvalir. Stutt í
alla þjónustu, skóla og íþróttahús. V. 14,5 m.
3530

Álfheimar - Glæsilegt út-
sýniNýkomin í einkasölu falleg og rúmgóð
121,5 fm endaíbúð til vesturs á 4.hæð í góðu
fjölbýli á einstakl. góðum stað við Laugar-
dalinn. Nýlegt eldhús, baðherb, gólfefni og
fl. Einstakl. glæsilegt útsýni. V. 20,9 millj.
3737

Vesturbær - Leigutekjur Í
einkasölu falleg talsvert endurn. 3ja herb. íb.
á 2. hæð ásamt aukaherb. í risi sem er í út-
leigu. Flísar, endurn glæsil. baðherb. Nýl.
raflagnir og fl. V.17,5 millj.  3696

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

Klettás - laust fljótlegaÍ
einkasölu glæsilegt raðhús á einni hæð
ásamt ca. 20 fm í risi og innbyggðum bíl-
skúr. Alls ca. 155 fm. Frágengið bílaplan
og stéttar. Frábær staðsetning. V. 31,2
m.  3639

Lautasmári - glæsil. íb. Í
einkasölu mjög falleg 113 fm íbúð á 3
hæð í frábærum stað. Rúmgóð svefn-
herb. Vandaðar innnréttingar. Suður-
svalir. Vandað flísal. bað með bæði kari
og sturtuklefa. Sérþvottahús. Göngufæri
í alla þjónustu, skóla, verslun og lækna-
þjónustu. V. 25,9 m.  3666

Mosgerði - tvær íbúðir. Í
einkasölu tvær litlar íbúðir í sama húsi
sem seljast saman. Um er að ræð 2ja
herbergja risíbúð, gólfflötur ca 70 fm og
ca 35 fm íbúð í kjallara. Verð samtals
15,8 m.  3754

Funafold - sérhæðÍ einkasölu
góð vel skipulögð neðri hæð með sér
inngangi í góðu tvíbýlishúsi. Parket á
flestum gólfum, sér suður timburverönd.
Bílskúr innréttaður sem íbúð, hiti í stétt-
um. V. 29,9 m.  3714

Bústaðarvegur - e.sér-
hæð.Vorum að fá í einkasölu endur-
nýjaða en ekki frág. íbúð á efri hæð og í
risi í tvíbýlishúsi. Nýl. eldhús, nýl. bað-
herb. en vantar lokafrágang. V. 17,0 m
eða tilboð  3739

Sérhæðir við Andar-
hvarfeigum eftir fjórar sérhæðir við
Andarhvarf í Kópavogi. Um er að ræða
134,3 fm sérhæðir ásamt bílskúrum sem
eru 25,1 fm og 26,9 fm. Íbúðirnar af-
hendast fullfrágengnar án gólfefna í Maí
2006. V. 35,9 millj.  3722

Þingholtin - Laufásvegur.
Sérhæð (jarðhæð) á frá-
bærum stað. Falleg og velskipul.
jarðhæð með sérinngangi og allt sér. Ný-
legur afgirtur suður sólpallur og falleg
ræktuð lóð. Parket, gott eldhús og bað.
Áhv. 12,6 m. íbúðarlán frá LÍ. Verð 18,9
millj. Afhending möguleg fljótlega.  3705

Funafold - glæsihús á
sjávarlóð. Í sölu glæsilegt 255 fm
einbýlishús á einstökum stað. Húsið er
sérlega vel heppnað bæði út frá arki-
tektút og útsýni. Húsið er sérlega bjart
og býður uppá glæsilegt útsýni. 4 góð
svefnherbergi. Bílskúrinn er tvöfaldur.
Bjart hús með mikilli lofthæð. Fallegur

skjólgóður garður. Hverfið er allt orðið gróið og stutt í skóla og alla þjónustu.  3674

Húseignir við Laufásveg,
101-Reykjavík. Tvær frábær-
lega staðsettar samliggjandi húseignir í
sunnanverðum Þingholtum við Laufás-
veg, eru til sölu. Annars vegar er fjög-
urra hæða hús í mjög góðu ásigkomu-
lagi sem er samtals 320 fm og einnig
sambyggt og nýlega endurbyggt hús
með sér (samþykktri) 3ja herbergja 80,5
fm íbúð á tveimur hæðum með sérinn-
gangi. Góður afgirtur bakgarður með

heitum potti og sauna húsi. Tvö sérbílastæði. Í stærri eigninni er nú rekið huggulegt
gistiheimili á heilsárs grunni með frábæru orðspori til margra ára. 8 gestaherbergi
fyrir um 20 manns með 4 baðherbergjum ásamt gestamóttöku, skrifstofu, setustofu,
borðsal og eldhúsi á jarðhæð. Til greina kemur sala eignanna eingöngu eða sala
eignanna ásamt rekstri. Verð tilboð. Allar nánari uppl. veitir Magnús Gunnarsson á
Valhöll í s: 822-8242.  3643
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Langahlíð - laus fljótlegaÍ
einkasölu góð mikið endurnýjuð 95 fm íbúð
á jarðhæð með sér inngangi í mikið endur-
nýjuðu vel staðsettu húsi. Þrjú svefnher-
bergi, parket á flestum gólfum. V. 16,9 m.
3317

Hörðaland.Í einkasölu vel skipulöð
3ja til 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í góðri vel
staðsettri blokk, stórar suðursvalir. Stutt í
skóla, verslanir og Fossvosdalin. Mögul. að
taka 2ja herb. íbúð uppí. V. 16,9 m.  2766

Leirubakki - falleg íbúðÍ
einkasölu falleg og sérstaklega vel skipu-
lögð 81 fm íbúð á 1 hæð á besta stað í
bökkunum. Stór stofa. Vestursvalir. Fallegt
útsýni. Sérþvottahús. Parket. Nýl. bað. V.
15,5 m.  3665

Suðurhólar.Í einkasölu góð 91 fm
endaíbúð á 2 hæð í góðri klæddri blokk að
mestu. Sér inngangur af svölum. Stórar
suðaustursvalir. V. 17,0  3732

Þingholtin - Bergþórugata.
Tvær íbúðirÍ einkasölu falleg 72 fm
3ja herb. íb. á 2.hæð á mjög góðum stað í
miðbænum. Rúmgóð herbergi og gott
skipulag. Verð 14,5 millj. Einnig til sölu í
sama húsi rishæðin (næsta hæð f. ofan)
sem er mjög góð mikið endurnýjuð ósam-
þykkt íbúð. Íbúðin er lítil (ca. 25-30 fm gólf-
flötur) en nýtist mjög vel. Tilvalin fyrir náms-
menn. Verð 4,5 millj. Íbúðirnar seljast sam-
an eða í sitthvoru lagi.  3711

Hjallavegur.Í einkasölu mikið endur-
nýjuð 3ja herbergja risíbúð í vel staðsettu
tvíbýli. Ný eldhúsinnrétting, allt nýtt á baði.
V. 13,4 m.  3671

Gullteigur-fráb.staðsetn.Í
einkasölu í mjög fallegu húsi 58,8 fm 3ja
herb. risíbúð gólfflötur ca 70 fm. Íbúð er
laus fljótlega. V. 13,9 m.  3659

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. 13,7 m.  3655

Barónsstígur - laus
strax.Góð vel skipulögð ca 95 fm íbúð á
1.hæð með sérinngangi í góðu tvíbýlishúsi.
Íbúð er öll nýlega stansett á mjög vandað-
an hátt, parket og flísar á öllum gólfum. Sér
bílastæði fylgir íbúð. V. 18,5 m.  3645

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

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

Skúlagata - nýleg 2ja til 3ja
herb.Í einkasölu góð mikið endurnýjuð
ca. 85 fm íbúð á 2 hæð í nýlegu lyftuhúsi.
Parket og flísar á gólfum. V. 18,4 m.  3692

Njálsgata - 3ja herb.Í einkasölu
góð 3ja herb. íbúð/sérbýli á 1 hæð í sérbýli
á baklóð.Í dag er íbúðinni skipt í tvær íbúð-
ir og er önnur þeirra ca.20 fm stúdíóíb. og er
hún leigð út. Frábær staðsetning. v. 14,0 m.
2919

Leifsgata - glæsileg íbúð. Í
einkasölu stórglæsileg 2-3ja herb. íbúð á 2
hæð í vönduðu steinhúsi á frábærum útsýn-
isstað. Aukaherbergi í risi fylgir íbúðinni, að-
gangur að snyrtingu með herberginu. Íbúð-
in afhendist öll nýstandsett á glæsilegan
hátt, parket á gólfum. Vestursvalir. Stór-
glæsilegt útsýni. Glæsilegt baðherb. nudd-
baðkar. V. 17,5 m.  3782

Frostafold - 2ja+bílskýli.Vor-
um að fá í sölu fallega 2ja herb. íbúð 67 fm
ásamt stæði í góðu bílskýli. Frábær stað-
setning og glæsilegt útsýni. Parket, góðar
innréttingar. 

V. 16,5 millj.  3681

Suðurhólar.Í einkasölu mjög góð 2ja
til 3ja herbergja íbúð með sér inngangi af
svölum í góðr vel staðsettri blokk, stórar
suðursvalir. V. 13,7 m.  3654

Þingholtin - Bergþórugata.
lítil risíbúð.Í einkasölu lítil stór-
skemmtileg ósamþykkt risíbúð á mjög góð-
um stað. Gólfflötur ca 25-30 fm en skráning
minna.  3710

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

Tækifæri. Til sölu eign
ásamt góðum rekstri. Um er
að ræða atvinnuhúsnæði, 153 fm. að stærð,
staðsett á mjög góðum stað við Akralind.
Mögulegt er að skipta húsnæðinu upp í
tvær aðskildar einingar með góðum inn-
keyrlsudyrum. Einnig er um að ræða reksur.
Fyrirtækið sérhæfir sig í að setja filmur í
bíla. Viðskipta sambönd við byrgja og eða
umboð fyrir öll efni sem á þarf að halda
fylgja með. Viðskiptasambönd, fastir við-
skiptavinir, góð velta, hentar vel einum til
tveimur starfsmönnum. Góður tími
framundan. Rekstur þessi býður einnig upp
á ýmsa útvíkkunar möguleika sem ekki hafa
verið nýttir. Allar nánari uppl. veitir Magnús
á skrifstofu. Verð tilboð.V. m. 3726

Þarabakki - Nýtt á skrá Til
sölu 126 fm skrifstofur á annari hæð að
mestu eitt opið rými. Mjög góð staðsetning,
mjög góð aðkoma ásamt nægum bílastæð-
um. Verð tilboð.  3670

Til leigu samt. 300 fm. Um er
að versl. og þjón. rými á jarðhæð í þessu
glæsilega húsi. Vandaðar innr. flísar á gólf-
um, opið rými, skrifst, fundah. eldh. og fl.
Topp eign.  3589

Lyngás Gbæ. Til sölu 128,2 fm
(98,2 fm auk millil. ca 30 fm) Nýl. iðnaðarh.
með innk. dyrum. Skrifst. fund. eldh. wc.
lager og fl. Einstaklega vel skipull. og snyti-
legt húsn. Hentar undir heilds. léttan iðnað
og fl. Verð tilb.  3580

Smiðshöfði Til sölu 400 fm iðnaðarh.
á höfðanum. Jarh neðan. við húsið. Að-
koma 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. Góð-
ar innkeyrslud. sérinngang. Eignin er í út-
leigu, laus Júlí 2005. 2991

Suðurhraun Gbæ. Nýtt á
skrá. Til leigu. Um er að ræða vöru-
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 samkomu-
lagi. Hagstæð leiga 3387

Suðurhraun 526 fm. Til
sölu. Mjög gott lagerhúsnæði ásamt
glæsil. skrifst. Allt í topp standi. Góð loft-
hæð á lager, góðar lager dyr. Mjög góð að-
koma að lager, mjög gott athafnarsvæði.

Verð Tilboð.  2066

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

Fellsmúli Til leigu. 390 fm.
Verslunarhúsnæði á mjög góðum stað,
grunnflötur 390 fm ásamt millilofti. Góð að-
koma og góð bílastæði. Verð tilboð.  2591

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

Súðarvogur 229 fm. Nýtt á
skrá.Til sölu / leigu skrifst.

samt 229 fm. innrétt. nýlegar, skiptist í
skrifst. fundarh. lager eldhús og salerni. Er í
útleigu Verð tilboð.  2277

Rauðavað 5-7
Nýtt í einkasölu afh. í júlí 2005
Nýjar glæsilegar 2ja - 3ja og 4ra herb. séríbúðir í nýju 3ja
hæða fjölbýli með sérinngangi af svölum í allar íbúðir.
Íbúðum á jarðhæð fylgir stór sérafnotaréttur af lóð. 

Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu. Afhending í júlí
2005. Fullbúnar íbúðir (án gólfefna) með flísal. glæsil.
baðherb. Vönduðum innrétt. frá HTH m. möguleika á vali
á spónartegund. Hús, lóð, bílageymsla og stæði afh. full-

frág. Verð 2ja herb. 93,9 fm 18,5 millj. Verð 3ja herb. 108,5 fm 21,6 millj. Verð 4ra herb. 119,1 fm 24,8 millj. 3735

Allar nánari upplýsingar á Valhöll eða á www.nybyggingar.is

Baugakór - Kóp. - nýjar íbúðir
Vorum að fá í sölu í nýbyggingu við Baugakór í Kópavogi
glæsilegar hæðir í 4býli í nýja Kórahverfinu í Kópavogi.
Íbúðirnar eru 4ra herbergja 117 fm. - 122 fm. allar með
sérinngangi , og afhendast fullbúnar án gólfefna og með
flísalögðu baðherbergi. Innréttingar eru frá GKS.

Verð íbúða á 1. hæð er kr. 26.5 mkr. og á 2 hæð kr. 27.5
mkr. og verða til afhendingar í okt.-nóv. 2005.  3694

Grafarvogur - Hamrahverfi.
Mjög gott endaraðhús.Í einka-
sölu glæsilegt mjög vel staðsett endaraðhús
ásamt bílskúr alls um 175 fm. Húsið er hæð
og ris, og mjög vel skipulagt, góður frágang-
ur, parket, vandað eldhús 3-4 svefnherbergi,
upphitaður sólskáli og fl. Húsið er staðsett í
lokuðum botnlanga. 

V.33,5 millj.  3602

Réttarholtsvegur-laust fljót-
lega-gott verð.Í einkasölu gott mik-
ið endurnýjað 130 fm raðhús á þremur hæð-
um. 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. 23,8 m.  3600

Sandavað nr. 1-5 einungis 4
íb. eftirValhöll fasteignasala kynnir. Vor-
um að fá í sölu glæsilegar 2ja - 5 herbergja
íbúðir í nýju glæsilegu lyftuhúsi við Sanda-
vað 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

Básbryggja - eign fyrir
vandláta.Í einkasölu sérlega vandað
raðhús ásamt tvöföldum innbyggðum bíl-
skúr, samtals 201 fm. Sérsmíðaðar og vand-
aðar 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 útsýn-
ið. Eign í sérflokki. Verð 39,8 m.  3406
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HVASSALEITI - VR HÚSIÐ Mjög góð
112 fm. endaíbúð á fimmtu hæð . Íbúðin
skiptist í anddyri, sjónvarpsstofu, rúmgott
svefnherbergi með skápum, bjarta stofu með
útgangi út á suður - svalir, borðstofu, flísalagt
baðherbergi með sturtuklefa og skápum, eld-
hús með ágætri innréttingu og tækjum ásamt
borðplássi og inn af eldhúsi er búr með hill-
um. Á hæðinni er sameiginlegt þvottaher-
bergi með vélum og svo er sérgeymsla í kjall-
ara. Það er gengheilt parket á stofum og her-
bergi. V. 29,5 m.

EINBŸLISHÚS

TUNGUVEGUR Nÿendurbyggt einbÿlis-
hús miðsvæðis í Reykjavík. Húsið hefur verið
endurbyggt að innan á afar vandaðan hátt.
Nÿtt skipulag, nÿtt rafmagn, nÿjar vatnslagn-
ir, hiti í öllum gólfum, nÿjar sérsmíðaðar inn-
réttingar í öllu húsinu, nÿ gólfefni, nÿ baðher-
bergi, nÿjar skólplagnir, glæsileg og vönduð
tæki. Þetta er eign fyrir vandláta. V. 42,9 millj.

RAÐ- OG PARHÚS

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, rúm-
gott eldhús með mikilli innréttingu og eldhús-
eyju. Á efri hæð eru fjögur parketlögð her-
bergi, tvennar svalir og baðherbergi með
baðkari og sturtuklefa. Áhv. 11,8 m. V. 35,8 m.

STARENGI - Á EINNI HÆÐ Fallegt
endaraðhús á einni hæð við Starengi í Graf-
arvogi. Húsið er byggt 1995 og skiptist í for-
stofu með flísum á gólfi, parketlagða stofu og
sjónvarpsstofu með útgang út á skjólgóða
viðarverönd, 3 svefnherbergi, flísalagt bað-
herb. með sturtuklefa, þvottaherbergi og eld-
hús með snyrtilegri innréttingu og tækjum.
Bílskúr er sambyggður húsi og er hiti í stétt
framan við skúr. Áhv. 10,7 m. V. 34,5 m.

4RA HERBERGJA

SUÐURHVAMMUR - BÍLSKÚR Góð
4ra herb. 104 fm. íbúð á 2.h.við Suðurhvamm í
Hafnarfirði ásamt 32 fm. bílskúr og 7,5 fm.
geymslu eða samtals 143,5 fm. Íbúðin skiptist
í 3 rúmgóð herbergi með skápum, flísalagt
baðherb. með baðkari, eldhús með ágætri inn-
réttingu og borðplássi, þvottaherbergi og rúm-
góð 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.

3JA HERBERGJA

BARMAHLÍÐ-BÍLSKÚR-LEIGU-
TEKJUR Góð 3ja herb. 80,4 fm. íbúð í kjall-
ara ásamt 21 fm. bílskúr sem er með 45 fm
geymslu undir og er því heildareignin 146,8
fm. Íbúðin er töluvert endurnÿjuð og eru flest
gólfefni nÿ ásamt hluta af rafmagni. Þak
hússins og skólp eru nÿ. Íbúðin skiptist þan-
nig. Sérinngangur, forstofa, hol, 2 svefnherb.,
stofa, rúmgott eldhús og flísalagt baðherb.
Bílskúrinn og geymsla undir honum hafa ver-
ið leigð út. Áhv. 9,7 m. V. 18,6 m.

2JA HERBERGJA

ASPARFELL Góð 2ja herb. 56,5 fm. íbúð
á fimmtu hæð við Asparfell í Reykjavík. Íbúð-
in skiptist í hol með parketi og skáp, parket-
lögð stofa með stórum suður-svölum út af,
eldhús með ágætri innréttingu og tækjum,
flísalagt baðherbergi með sturtu-klefa og
herbergi með skápum. Sam. þvottaherb.
með tækjum á hæðinni og sérgeymsla í kjall-
ara. Áhv. 6,5 m. V. 10,4 m.

LAUGARNESVEGUR Ósamþykkt 46 fm.
tveggja herberg íbúð í kjallara í steniklæddu
húsi við Laugarnesveginn í Reykjavík. Íbúðin
skiptist í parketlagt hol með skáp, eldhús
með ágætri innréttingu og borðplássi, flísa-
lagt baðherb. með glugga og baðkari, rúm-
góða parketlagða stofu og svefneherb. með
skápum. Sam. þvottaherb. á hæðinni. Áhv.
3,2 m. V. 6,9 m.

ATVINNUHÚSNÆÐI

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI TIL LEIGU
Vorum að fá til leigu í stærri eða smærri ein-
ingum í glæsilegt fimm hæða 3503,6 m≤
skrifstofuhúsnæði á mjög góðum stað við
Smáralind í Kópavogi. Húsið er með glæsi-
legu útsÿni, nægum bílastæðum, svölum,
góðri aðkomu, opnum og björtum stiga-
gangi. Húsið er einangrað að utan og klætt
með stálklæðning og steinplötum. 

Teikningar á skrifstofu og allar nánari uppl.
gefur Örn Helgason á skrifstofu Fasteigna-
miðlunar eða í síma 575-8509.

KRINGLAN SUÐURTURN KRINGLAN-
SUÐURTURN Mjög fallega innréttað rÿmi á 8
hæð. sem skiptist í lítið andyri, gott herbergi
með upphækkuðum vinnukrók, afstúkkað
horn með kaffiaðstöðu og ískáp. Surtuklefi.
Allar lagnir fyrir síma, fax og tölvu þ.m.t adsl.
Innbyggður peningaskápur. Viðarkædd loft,
innfelld lÿsing, vönduð gólfefni, gluggatjöld
fylgja. Glæsilegt, hlÿlegt og eins þægilegt og
hægt er að hugsa sér fyrir einyrkja sem vill
hafa frábæra aðstöðu á besta stað í borginni
hvort sem er fyrir vinnustöð, fundaraðstöðu
eða aðstöðu til funda og afslöppunar. Horn-
pláss með miklu útsÿni til norðurs og austurs.

TIL LEIGU EÐA SÖLU Í HAFNAF.
Erum með til leigu eða sölu ca. 460 m≤ at-
vinnuhúsnæði með allt að 4,5 metra lofthæð
við Hafnarfjarðarhöfn og nálagt miðbænum.
Húsnæðið er að mestu einn opin salur með
gluggum á einni hlið, 4 metra hárri inn-
keyrsludyr. Góð aðkoma er að húsinu og
malbikað plan.

IÐNBÚÐ GB Til sölu er verslunar- og iðn-
aðarhúsnæði á jarðhæð sem er 118.5 fm. á
stærð. Linoleumdúkur á gólfum. Í dag er rek-
in sólbaðstofa í húsnæðinu með fimm bekkj-
um og naglasnyrtingu. Fjórir sér sturtuklefar
og salerni. Einnig er starfsmannaaðstaða
með lítilli innréttingu og geymslu- og þvotta-
aðstaða. Húsnæðið getur verið laust fljót-
lega. Bekkirnir og innréttingar fylgja húsnæð-
inu. v. 14.9 millj.

HÖFÐATÚN - 105 RVK Atvinnuhús-
næði, kjallari, verzlunarhæð, og 2. hæð á
horni Höfðatúns og Skúlagötu. Góð stað-
setning við fjölfarnar umferðargötur. Þægileg
aðkoma, næg bílastæði. Grunnflötur hverrar
hæðar er ca. 337 fm. Lofthæð kjallara 2,40 m,
annars 3,40 - 3,50m á hæðum. Vörulyfta úr
kjallara upp á hæðir og steyptur stigagangur,
sér inngangur á fyrstu hæð. Samþykktar
teikningar fyrir “ramp” niður í kjallara og inn-
keyrsludyr. Ÿmsir nÿtingarmöguleikar. Hugs-
anlegt að skipta eigninni upp. Teikningar á
skrifstofu.

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

Í HJARTA BÆJARINS
Virðulegt 196,2 fm. 3ja hæða einbÿlis-
hús frá árinu 1897, staðsett í hjarta
Reykjavíkur. Fallegt timburhús á stórri
eignarlóð við Grjótagötu. ca. 196 fm.
Byggingaréttur. Vel byggt, mikið end-
urnÿjað hús af fagmanni og áhuga-
manni um viðhald og verndun gamalla
húsa. gluggar endurnÿjaðir. Uppruna-
legri ásÿnd hússins er viðhaldið að
mestu leiti. Gengið er inn í aðalíbúð,
miðhæð frá austurgafli,litil forstofa,

opið í eldhús á hægri hönd og borðstofu,stofu til vinstri. Úr eldhúsi er gengið í dagstofu
og í viðbyggingu þar er baðherbergi og vinnuherbergi. Til vinstri við dagstofu er gengið
inn í aðalstofuna. Úr dagstofu er einnig gengið upp á efri hæð / ris. Þar er góður pallur
og gengið frá honum inn í þrjú góð svefnherbergi. Hjónaherbergið er rúmgott og er út-
gengt úr því út á stórar og sólríkar svalir sem staðsettar eru ofan á viðbyggingu vestan
við húsið.Í kjallara er geymsla og stórt þvottahús. Rúmgóð 2ja herbergja séríbúð er í
kjallara. Þetta er einstök eign í hjarta Reykjavíkur.

SAMTENGD SÖLUSKRÁ SEX
FASTEIGNASALA

EIN SKRÁNING – MINNI KOSTNAÐUR
MARGFALDUR ÁRANGUR

ERUM MEÐ TRAUSTAN
KAUPANDA AÐ:
atvinnuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu
sem er í útleigu með góðum leigusamn-
ingi. Húsið þarf að vera á góðum stað, í
góðu standi þ.e.a.s. að ekki þurfi við-
hald næstu árin. Ekkert hámarks verð.
Nánari uppl. veitir Örn Helgason í síma
696-7070

Jón Ellert Lárusson, löggiltur fasteignasali

VESTURBÆR – STŸRMANNASTÍGUR  
Höfum fengið í sölu virðulegt einbÿlis-
hús í gamla Vesturbænum. Húsið er
teiknað af Einari Erlendssyni og byggt
af Jóni Eyvindarsyni árið 1906.

Staðsetning á 408,5 fm fallegri horn-
lóð, sjá myndir. Húsið var gert upp af
Leifi Blumenstein fyrir ca. 10 árum og
lítur mjög vel út.

Húsið skiptist þannig 1. hæð anddyri,
húsbóndaherbergi, eldhús og tvær

stofur. Í kjallara eru þrjú herbergi, baðherbergi, snyrting, þvottahús og geymsla. Í risi eru
fjögur herbergi, baðherbergi og eldhús. Í efra risi er opið alrÿmi með þakgluggum og fal-
legu útsÿni.

Nánari lÿsing: 1. Hæð. Gengið er inní húsið bakatil, fallegar steyptar tröppur. Þaðan er
komið inní anddyr, á fyrstu hæð t.h er rúmgott og bjart húsbóndaherbergi með sérsmíð-
uðum skápum. Þess má geta að Þorbergur Þórðarson bjó í þessu herbergi á þeim árum
sem hann skrifaði bókina Bréf til Láru. Til vinstri er gott eldhús með borðkróki við glug-
ga og eldri innréttingu.

Úr holi er gengið inni tvær samliggjandi stofur með stórum gluggum, Lofthæð er ca. 2.9
m. Rósettur eru í loftum, betrek og fallega hannaðar timburklæðningar á veggjum gera
stofuna mjög fallega og virðulega. Úr annarri stofunni er gengið í lítið herbergi sem áður
var anddyri, þaðan er gengið út á svalir.

Risið. Komið er upp í hol. Baðherbergið er til vinstri og með baðkari, gömlum tækjum
og glugga. Við hlið þess er lítið eldhús, sem mætti nota sem hluta af baðherbergi eða
sem þvottahús. Herbergin eru fjögur, misstór en öll björt og með stórum gluggum.

Efra ris: Úr holi er gengið upp brattan stiga uppí efra risið sem er opið rÿmi með þak-
gluggum og gluggum á göflum. Þetta rÿmi hefur á ÿmsa nÿtingarmöguleika, notaðu
hugarflugið!.

Kjallari: Kjallarinn er með góðri lofthæð, í kjallaranum eru þrjú herbergi, baðherbergi,
snyrting, þvottahús og geymsla.

ATVINNUHÚSNÆÐI
SKEIFAN - GRENSÁSVEGUR 

Til sölu eða leigu. 282 fm verslunar-
húsnæði á áberandi stað í hverfi 108
Hornhús. Á húsnæðinu eru miklir og
góðir útstillingagluggar á tveimur
hliðum hússins. Staðsetning hússins
hefur mikið auglÿsingargildi. Hús-
næðið er laust fljótlega.
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Sími 575 8585 – Spönginni 37 –  112 Reykjavík

Sverrir Kristjánsson
Lögg. fasteignasali 
Gsm 896 4489

Jón Pétursson
Sölumaður
Gsm 898 5822

Karl Dúi Karlsson
Sölumaður
Gsm 898 6860

Opið virka daga
frá kl. 09:00-18:00.

www.fmg.is

Samtengd söluskrá
Sex fasteignasölur

- ein skráning - minni kostnaður -
- margfaldur árangur -

www.hus.is 

Sérhæð

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

4ra herb.

BOGAHLÍÐ
Falleg 103,7 fm, 3ja (4ra) herbergja íbúð á 2.

hæð í góðu fjölbýli á þessum vinsæla stað.

Eldhús, stofa, borðstofa, 2 svefnherb. og

aukaherb. í kjallara, baðherb., sameiginlegt

þvotthús. Suður svalir með góðu útsýni yfir

Öskjuhlíðina. V. 20,5 millj.3j

3ja herb.

FLÉTTURIMI 
Falleg og rúmgóð 90,7 fm, 3ja herb. íbúð
ásamt stæði í bílskýli. Flísar og parket á gólf-
um. 2 svefnherb.. Rúmgóð stofa. Flísalagð-
ar svalir. Eldhús með fallegri innréttingu og
borðkrók. Þvottaherb.. innan íbúðar. Flísa-
lagt baðherb.. Sér geymsla. V. 18,9 millj.

2ja herb.

BERJARIMI 
Einstaklega falleg 74,3 fm, 2ja herb. íbúð
með sér inngangi á efri hæð í litlu fjölbýli í
Grafarvoginum ásamt stæði í bílageymslu.
Hátt til lofts. Stofa og svefnherb. parket-
lögð. Eldhús, baðherb. og þvottaherb. flísa-
lagt. Sér geymsla. V. 16,9 millj.

Landsbyggðin

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.
Töluvert endurnýjað, endurbótum ekki lok-
ið. Mikið útsýni. V. 10,8 millj.

STYKKISHÓLMUR 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.

Atvinnuhúsnæði

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

ÓLAFSVÍK 
Iðnaðar og verkstæðishús við Ennisbraut,

byggt árið 1981, samt. 843,9 fm. Vandað
hús sem hentar undir hverskonar verkstæð-
is- og iðnaðarstarfsemi. Góð úti-aðstaða.
Kaffistofa, tvö salerni, fatageymsla. Góð
starfsmanna-aðstaða. Ýmiskonar skipti
koma til greina.

STYKKISHÓLMUR 
Til sölu við Aðalgötu stórt tveggja
íbúða einbýlishús úr steini, byggt
árið 1972. Aðkoma að húsinu er
góð, steypt plan fyrir framan bíl-
skúr, mjög stór sólpallur með
díóðulýsingu. Stærri íbúðin skiptist
í sjónvarpshol, stofu, borðstofu,
halogen lýsing í loftum. Flísalagðar
svalir. Eldhús með borðkrók, harð-
plast og harðviðar innrétting. Á
sérgang eru 3 svefnherb. Parket á
flestum gólfum, flísar á baðherb. Á

jarðhæð er 3ja herbergja íbúð: Sér inngangur, forstofa, gangur, 2 herb. og stofa.
Parket á gólfum. V. 19,9 millj.

AUSTURGATA - HAFNARFIRÐI 
Mjög fallegt og sjarmerandi einbýli með
aukaíbúð á besta stað við miðbæ Hafnar-
fjarðar. Húsið er samtals 176,5 fm og hent-
ar mjög vel fyrir stóra fjölskyldu. Húsið
skiptist í 2 eldhús, 2 stofur, 4 svefnherb., 2
baðherb./þvottaherb., garðskála, búr og
geymslur. Parket, flísar og korkflísar á gólf-
um. Litlar svalir með útsýni. Grænt svæði
fyrir framan húsið. V. 34,5 millj.

BAKKASTAÐIR Glæsileg 4ra herb.
116,1 fm íbúð á 2. hæð (efstu) með sér inn-
gangi á frábærum útsýnisstað í Grafarvog-
inum. Forstofa, stofa, 3 svefnherbergi, eld-
hús, geymsla og þvottaherb. V-svalir. Mikið
útsýni. V. 25,9 m.Rúmgóð stofa. Flísalagðar
svalir. Eldhús með fallegri innréttingu og
borðkrók. Þvottaherb.. innan íbúðar. Sér
geymsla. V. 18,9 millj.Geymsla/búr er í eld-
húsi. Arinn. V. 43.6 millj.

EINBÝLI Í VESTURBÆNUM 
Til sölu eitt af þessum snotru, sjarmerandi, timbur einbýlishúsum í
Vesturbænum. Kjallarinn hefur verið sér íbúð hér áður fyrr, með sér
inngangi, en einnig er innangengt. Kjallarinn skiptist í forstofu með
flísum á gólfi, þvottaherb. með flísum á gólfi, eldhús (notað sem
geymsla), samliggjandi stofur með parketi á gólfum, svefnherb. og
bað með sturtu. Aðalhæðin er forstofa, baðherb., samliggjandi stofur
í vinkil, eldhús. Á gólfum eru upphafleg furuborð. Upphaflegur panill
á veggjum að hluta. Skorsteinn hefur verið hlaðinn upp og mjög mik-
ið hefur verið endurnýjað m.a. hæðin einangruð innanfrá. Úr forstofu
er stigi upp í risið en þar eru 2 herb. ofl. Járn á húsinu er lélegt. Búið
er að lækka jarðveg sunnanvert við húsið og leggja fyrir heitum potti
en þessi framkvæmd er ófrágengin. Seljanda vantar 4ra - 5 herb. íbúð
í vesturbæ, Melar/Hagar, má fylgja aukaherb.í kjallar.

EINBÝLISHÚS Í FOLDUNUM 
Erum með til sölu fallegt vel viðhaldið palla - einbýlishús í Foldunum. Hús-
ið stendur neðan götu, innarlega í botnlanga, á sjávarlóð og er með inn-
byggðum tvöföldum bílskúr. Undir bílskúrnum að hluta, er um 26 fm óinn-
réttað rými. 4 svefnherbergi. Arinn í stofu. Útsýni er sérlega gott úr stofum,
af svölum og verönd. Parket og flísar á gólfum. Arkitekt-teiknað hús, sem
vert er að skoða betur.

G L Æ S I E I G N

GOTT
ÚTSÝNI

FRÁBÆR 
STAÐSETNING

LÚXUS
INNRÉTTINGAR

HAFNARGATA 9 - STYKKISHÓLMI
Þessi fallega eign er til sölu, skráð 185,6 fm. Bárujárnsklætt timburhús, óinnréttað
og því möguleiki að innrétta það á margan hátt s.s. Gallerí, verslun, skrifstofur,
íbúðir ofl. ofl. Einstök staðsetning. Sjá www.mbl.is, Hafnargata í Stykkishólmi.

B Á S B R Y G G J A
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✔ 2ja - 3ja herbergja

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.

Öldugata
Góð 82 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. 

Rauðarárstígur – Laus
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. 

Fróðengi – Útsýni:
Vorum að fá í sölu glæsilega 86 m2 3ja herbergja
íbúð á 3ju hæð í litlu fjöleignarhúsi. Skipting
eignar: Forstofa, þvottahús,eldhús, stofa/
borðstofa, barnaherbergi, baðherbergi og
hjónaherbergi. Stutt í alla þjónustu s.s skóla,
verslanir (Spöngina) og fleira. Verð 17,4 millj. 

✔ 3ja - 5 herbergja

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 16,5 millj.

Álakvísl - Stæði:
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 20,9 millj.

Þrastarhöfði – Mosfellsbæ:
Glæsileg 5 herb. íbúð í nýju fjöleignarhúsi á
þessu frábæra stað rétt við golfvöllinn.
Íbúðin er ný, rúmgóð og mjög falleg og er stæði í
bílgeymslu. Sér inngangur er í íbúð.
Til afhendingar í september 2005. Verð 25,9 millj. 

✔  Einbýlishús

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. 

FUNAFOLD - SJÁVARLÓÐ
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. 

✔ Atvinnuhúsnæði 

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

Skipholt
Í mjög áberandi verslunar- og atvinnuhúsnæði á
horni Skipholts og Nóatúns er til sölu gott
verslunar- lager- og skrifstofuhúsnæði á
jarðhæð sem áður hýsti m.a. Appleumboðið
Nánari upplýsingar gefur Pálmi.

✔ Sumarhús

Sumarhús í Svínadal:
Hrísbrekka, vorum að fá í sölu nýtt og mjög vel
staðsett 70 m2 sumarhús við á þessum vinsæla
stað í Svínadalnum. Verið er að klára húsið og
verður það afh. fullbúið með palli og lóð að mestu
frágengin. Rúmlega hálf tíma akstur frá
Reykjavík. Ýmiskonar skipti koma til greina
Nánari upplýsingar á skrifstofur Bifrastar.

Vantar eignir 
á skrá!

Skráð eign er seld
eign!

SAMTENGD SÖLUSKRÁ FIMM FASTEIGNASALA • EIN SKRÁNING • MARGFALDUR ÁRANGUR • HUS.IS
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Lárus Ingi Magnússon
Sölumaður
Pálmi B. Almarsson
Löggiltur fasteignasali
Katrín Magnúsdóttir
Ritari
Sverrir B. Pálmasson
Sölumaður

Berjarimi – Stæði:
Stórglæsileg 2ja herbergja íbúð á 1. hæð í fjöleignarhúsi ásamt stæði í bílgeymslu. Húsið var tekið
í gegn og málað að utan s.l. sumar. Gólfefni: flísar eru á forstofur og baðherbergi en parket á
öðrum vistarverum. Lýsing íbúðar: komið er inní forstofu/gang með góðum skápum. Baðherbergið
er rúmgott og flísalagt í hólf og gólf og er með baðkari með sturtu og góðri innréttingu, þvottavél
og þurrkari eru í baðherbergi. Eldhúsið er opið og er með fallegri innréttingu og góðum AEG-
tækjum, flísar á milli skápa. Stofan/borðstofan er björt og er hellulögð verönd útaf. Svefnherbergið
er rúmgott og með góðum skápum.  Verð 14,9 millj. 

Sími 533 3344

SKOÐIÐ NÝJA OG 
GLÆSILEGA 

HEIMASÍÐU OKKAR 

www.fasteignasala.is

• Finnum réttu eignina
• Setjum þá á kaupendaskrá
• Sinnum upplýsingaskyldu
• Aðstoðum við gerð og 

framsetningu kauptilboða
• Gætum hagsmuna þeirra
• Fylgjum eftir og sækjum 

lánapappíra
• Leggjum metnað í 

skjalagerð
• Þinglýsum skjölum 
• Tökum sanngjarna 

umsýsluþóknun

Þetta gerum við
fyrir seljendur

Þetta gerum við
fyrir kaupendur

• Skoðum og verðmetum eign

• Tökum myndir og kynnum eign

• Útvegum öll gögn

• Útbúum söluyfirlit

• Finnum kaupanda / Virk söluskrá

• Leggjum metnað í skjalagerð

• Gætum hagsmuna sejenda

• Tökum sanngjarna þóknun

• Fastgjald fyrir auglýsingar og gögn

BÍLASALA 
Til sölu fullbúin aðstaða til bílasölu. Um er að
ræða mjög vel staðsett og innréttað húsnæði
á Höfðanum. Ekki er verið að selja bílasöluna

sem þarna er heldur eingöngu þá aðstöðu
sem er til staðar. Nánari uppl. veitir Pálmi. 

3-4 herbergja í Listhúsinu í Laugardal
Falleg, nýuppgerð og einstaklega björt 3ja-4ra herbergja íbúð
(110 m2) á tveimur hæðum með sér inngangi í Listhúsinu í
Laugardal. Á neðri hæðinni eru forstofa, hol, baðherbergi,
svefnherbergi og eldhús, Á efri hæðinni er mjög rúmgóð stofa
ásamt sólstofu (yfirbyggðar svalir) Nýtt parket er á holi,
svefnherbergi, eldhúsi og allri efri hæðinni. Mikil lofthæð í
eldhúsi og á efri hæð. Nánari lýsing: Komið er inn í forstofu sem
er með flísum í framhaldi er hol. Svefnherbergið er með skápum.
Baðherbergið er með flísum á gólfi og uppá miðja veggi, hvít
innrétting og sturta, lagt er fyrir þvottavél og þurrkara á baðinu. Í
Eldhúsi er ný glæsileg innrétting og ný stáltæki, borðkrókur
(aðstaða) út við glugga. Vandaður og sérhannaður stigi er milli
hæða. Á efri hæðinni er mjög rúmgóð stofa með sólstofu.
Vönduð, glæsileg eign. Húsið stendur mjög miðsvæðis í
Reykjavík og stutt er í alla þjónustu. Húsið sjálft er í góðu ástandi
og aðkoma að því er mjög góð. Eignin var metin á 25,5 millj. en
einnig er óskað eftir tilboði.

SELD

Nýuppgerð glæsiíbúð í Laugardalnum

Listhúsi›
Þessi eign verður sýnd

á Skjá einum á morgun

þriðjudag  kl. 19:15

Listhús í Laugardal er eitt glæsilegasta hús borgarinnar

Tilbo›
óskas

t



Laugarnesvegur 2ja til 3ja herb. 
64 fm íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. 
Frábært útsýni, svalir, rúmgott eldhús. 
V.- 13,9 (3712)
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Sveinbjörg B. Sveinbjörnsdóttir, 

Löggiltur fasteignasali og hdl.  

GSM 867 2928

Guðbjörg G. Sveinbjörnsdóttir 

Sölufulltrúi 

GSM 899 5949

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

GULLENGI – SÉRINNGANGUR
Rúmgóð 3ja herbergja 85 fm íbúð á
þriðju hæð á góðum stað í Engja-
hverfinu í Grafarvogi. Gott skápa-
pláss í íbúðinni. Þvottahús inn af
eigninni. Góð staðsetning nálægt
skóla, leikskóla og allri þjónstu í
Spönginni. Sérinngangur. Stórar suð-
ursvalir. Merkt bílastæði. Ásett verð
16,9 millj. 

KJARTANSGATA – SÉRHÆÐ

HOLTSGATA 21 – GOTT ÚTSÝNI
58 fm ósamþykkt íbúð á 5. hæð á
eftirsóttum stað í Reykjavík. Íbúðin
er 2ja ñ 3ja herbergja og nýtist mjög
vel. Eldri snyrtileg innrétting í eld-
húsi, ágæt eldunartæki. Gott skápa-
pláss, svefnherbergi, stofa og her-
bergi innan af stofu sem er jafnt
hægt að nýta sem svefnherbergi eða
vinnuherbergi. Möguleiki að yfirtaka
leigusamning. Ásett verð kr. 8,4 millj. 

VÍÐIMELUR – 2JA HERB
Vel staðsett 46 fm íbúð á jarð-
hæð/kjallara á eftirsóttum stað í Vest-
urbænum. Falleg og björt íbúð með
endurnýjuðu baðherbergi, parketi á
gólfi, nýju rafmagni, rafmagnstöflu og
góðri nýtingu á öllum fermetrum íbúð-
arinnar. Göngufæri frá Háskóla Ís-
lands. Íbúðin er á stað sem er mjög
auðleigjanlegur. Þessi stoppar stutt
við. Ásett verð kr. 10,9 millj. 

NÝTT

NÝTT

LANGAHLÍÐ – LAUS
Björt og falleg 2ja - 3ja herbergja
íbúð á góðum stað í Hlíðunum. Íbúð
á hæð er 2ja herbergja en í risi er
7,5 fm herbergi sem nýtist vel sem
vinnuherbergi. Íbúðin er nýmáluð,
hurðir, gluggar og gluggakistur eru
ný lakkaðar. Nýtt dren og skólp,
húsið nýlega steinað að utan. Ný-
leg aðalrafmagnstafla í sameign.
Ásett verð 16,8 millj. 

SÆVIÐARSUND – 3JA HERBERGJA Í FJÓRBÝLI
Mjög björt 75,7 fm íbúð á 1.hæð í fjórbýlishúsi á góðum stað við Sundin. Frá-
bær staðsetning nálægt úivistarsvæðum , verslunarkjarna og þjónustu. Ásett
verð kr. 17,4 millj.

KÁRSNESBRAUT – LÆKKAÐ VERÐ
Mjög björt og velmeðfarin 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í fjórbýli. Íbúðin er 73,9
fm. Yfirbyggðar svalir. Þvottahús og geymsla inn af eldhúsi. Ásett verð 15,9
millj.

KLEPPSVEGUR – 2JA HERBERGJA
Mjög björt og mikið standsett 71 fm 2ja herbergja íbúð í kjallara í litlu fjölbýlis-
húsi efst á Kleppsvegi. Sér geymsla /þvottahús með hillum við hliðina á íbúð-
inni. Sameiginleg hjólageymsla. Íbúðin snýr öll út að garði. Stutt í alla þjónustu.
Afhending gæti verið fljótlega. Ásett verð kr. 13,5 millj.

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

NÝTT

Falleg sérhæð á mjög eftirsóttum stað. Íbúðin er sértaklega
björt og mikið endurnýjuð. Nýtt rafmagn, gluggar og endurnýj-
að þak. Eldhús með góðu skápaplássi, tvöfaldar samliggjandi
stofur, parket á gólfum, fallegt baðherbergi og skjólgóður
garður. Ásett verð 23,4 millj.

OPIÐ HÚS Í KVÖLD KL. 20.00–22.00.

HAMRABORG – LAUS

Glæsileg og mikið endurnýjuð 95,2 fm 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð með góðu útsýni. Tengi fyrir þvottavél inn í
íbúðinni. Í sumar var húsið tekið í gegn að utan. Rúmgóðar svalir. Geymsla á hæðinni. Stæði í bílageymslu. Íbúð-
in er laus. Tilboð óskast í eignina. 

SUMARHÚS

Brekkuskógur í Biskupstungum
Stór og glæsileg 92,33 fm sumarhús á leigulóð á góðum stað í Biskupstungum. Húsin skilast full frágengin að
utan, einangruð og innþétt að innan með 35 fm verönd. Heitt og kalt vatn og rafmagn. Tengdur heitur pottur fylg-
ir hverju húsi. Viðhaldsfríir gluggar. Stölluð álklæðning á þaki val á milli svartrar/rauðrar. Kúft vatnsklæðning að
utan. Arkitekt Kristinn Ragnarsson. Ásett verð kr. 12,5 millj. 

OKKUR VANTAR EIGNIR FYRIR
VIÐSKIPTAVINI OKKAR: 
• Einbýlishús á einni hæð á

Reykjavíkursvæðinu 
• Sérhæð í 101, 107 eða 105
• 3ja- 4ra herbergja íbúð í Víkurhverfi,

Grafarvogi
• 2ja íbúða hús 
• 3ja herbergja íbúð í Kópavogi á 1. hæð eða í

lyftuhúsi 
• Eignir í Garðabæ 
• 2ja -5 herbergja íbúðir í Smára- og

Lindarhverfi, helst á jarðhæð með garði. 

VILTU LEYFA OKKAR AÐ PRÓFA AÐ SELJA
EIGNINA ÞÍNA? 
Húsalind býður fyrst fasteignasala upp á mismunandi
þjónustuleiðir sérsniðnar að óskum seljanda:

a) Föst verðtilboð 

b) Árangurstengd söluþóknun

c) Mismunandi þjónustustig

Enginn uppsagnarfrestur. Hjá okkur er hægt að segja
upp söluþjónustusamningi samdægurs. Við höldum
viðskiptavinum okkar ekki í samningssambandi gegn
þeirra vilja. 
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Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar leggur til
að framkvæmdaleyfi verið veitt til endur-
bóta á Þingeyrarflugvelli.

Endurbætur á
Þingeyrarflugvelli
Framkvæmdir ekki líklegar
til að hafa umtalsverð um-
hverfisáhrif.

Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar
leggur til við bæjarstjórn að Flug-
málstjórn verði veitt fram-
kvæmdaleyfi til endurbóta á Þing-
eyrarflugvelli, en þetta kemur
fram á vefsíðu Bæjarins bestu á
Ísafirði. Um er að ræða lengingu
um 260 metra, frágang á öryggis-
svæðum og lagningu slitlags á
flugbrautina, auk þess að færa
þarf þjóðveginn sem liggur ofan
við flugbrautina að sunnanverðu. 

Málið hefur verið til umfjöll-
unar í umhverfisnefnd um tíma,
meðal annars vegna efnistöku
sem nauðsynleg er vegna fram-
kvæmdarinnar. Fyrir liggur skoð-
un Skipulagsstofnunar um að
framkvæmdin sé ekki líkleg til að
hafa í för með sér umtalsverð um-
hverfisáhrif og skuli því ekki háð
mati á umhverfisáhrifum. Í af-
greiðslu umhverfisnefndar kem-
ur fram að eftirlit með efnistöku
verði í höndum tæknideildar Ísa-
fjarðarbæjar. ■

Guðmundur Ingólfsson, Þórleifur Jónsson
sem tók við styrknum fyrir hönd Atla
Seelow, Egill Guðmundsson, Pétur H. Ár-
mannsson og Guðrún Guðmundsdóttir
tóku við styrk úr minningarsjóði Guðjóns
Samúelssonar.

Styrkir úr sjóði
Guðjóns Samú-
elssonar
Fimm styrkir voru veittir.

Nýverið voru veittir fimm styrkir
úr Minningarsjóði prófessors dr.
phil. húsameistara Guðjóns Samú-
elssonar og fékk Arkitektafélag
Íslands hæsta styrkinn, að upp-
hæð 360.000 krónur, til að setja
upp sýningu á íslenskri bygging-
arlist. Samstarfshópur AÍ hlaut
350.000 kr. styrk til að koma bygg-
ingarlist inn sem kennslugrein í
grunnskólum og Byggingarlistar-
deild Listasafns Reykjavíkur fékk
250.000 kr. framhaldsstyrk til að
halda áfram að vinna skrá yfir
verk Guðjóns Samúelssonar. Auk
þessa hlutu Guðmundur Ingólfs-
son ljósmyndari og Atli Magnús
Seelow arkitekt styrki.

10 Reykjavík: Nýtt einbýlishús á einni hæð
Móvað 37: Sérlega fallegt og vel hannað hús á eftirsóttum stað.

Húsið er samkvæmt teikningu
með þremur góðum barnaher-
bergjum og stóru hjónaher-
bergi. Stór stofa með mikilli
lofthæð og stóru miðrými.
Mjög gott eldhús með góðri
borðaðstöðu. Tvö baðherbergi,
geymsla og þvottahús ásamt
tvöföldum innbyggðum bílskúr.
Gert er ráð fyrir hita í gólfum
og allar neysluvatnslagnir verða
rör í rör. Útveggir eru stein-
steyptir og múrhúðaðir í ljós-
um lit. 

Annað: Húsið skilast fullbúið
að utan og fokhelt að innan og
stendur á 816 fm lóð.

101 Reykjavík: Draumahús rétt við Tjörnina
Bjarkargata 14: Hæð og ris með æðislegu útsýni.

Sameiginlegur inngangur og teppalagð-
ur gangur er upp á hæðina. Á hæðinni
er glæsilegt eldhús, parkett á gólfi, tengt
fyrir uppþvottavél, borðkrókur og stórar
suðursvalir. Tvær samliggjandi stofur
með parketti á gólfi. Frábært útsýni.
Snyrting með flísum á gólfi og hluta
veggja. Gott tölvuherbergi með parketti
á gólfi. Í risi er flísalagt hol. Þar eru
einnig tvö svefnherbergi, annað nýlega
flísalagt og hitt með góðu skápaplássi
og máluðu gólfi. Baðherbergið er upp-
runalegt en býður upp á mikla mögu-
leika.

Úti: Sameiginlegur garður í góðri rækt. 

Annað: Húsið er rétt við Tjörnina.

Fasteignasala: 101 Reykjavík    Stærð: 109,6 fermetrar   Verð: 31,9 milljónir 

Húsið er á vinsælum stað rétt við Tjörnina.

Fasteignasala: Höfði Fermetrar: 230,8 Verð: 37,5 milljónir
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Byggingar sem 
risastórir skúlptúrar
Frank Gehry er einn sérstakasti og
merkilegasti arkitekt okkar tíma.

Arkitektinn Frank Gehry er af mörgum
talinn sá merkasti okkar tíma. Byggingar
hans eru algerlega einstakar og eru jafn-
vel líkari risastórum skúlptúrum en bygg-
ingum enda hefur hann nefnt myndhöggv-
arann Brancusi sem sinn helsta áhrifa-
vald. Efnisval hans þykir oft sérstakt en
formið sem hann skapar þykir enn magn-
aðra enda formið mjög lífrænt og eins
fjarri hefðbundnu byggingarformi og
hugsast getur. 

Gehry fæddist í Kanada árið 1929 en
fluttist ungur til Bandaríkjanna og settist
að í Kaliforníu þar sem hann menntaði sig
í arkitektúr. Margir greina áhrif frá Kali-

forníu í verkum hans, en þar er ríkjandi
frumlegur og tilraunakenndur stíll í arki-
tektúr. Nokkrar af byggingum hans
standa í heimbæ hans, Los Angeles, og sú
nýjasta þykir sú glæsilegasta en það er
Disney-tónleikasalurinn í miðbæ borgar-
innar. Hann er þó sennilega einna þekkt-
astur fyrir Guggenheim-safnið í Bilbao á
Spáni, en það vakti gríðarlega athygli um
heim allan þegar það leit fyrst dagsins
ljós og gerir enn í dag þar sem safnið er
talið vera hans stærsta meistaraverk. 

Lengi vel átti hann ekki upp á pallborð-
ið hjá kollegum sínum og sótti því félags-
kap í listamenn en hann hefur heldur bet-
ur hlotið uppreisn æru því árið 1989 hlaut
hann Pritzker-verðlaunin sem gjarnan eru
nefn Nóbelsverðlaunin í arkitektúr. ■

DG bankinn í Berlín er látlaus að innan en hér sést miðja bankans að innan. Risastór skúlptúr og skrifstofurnar allt í kring. Bankinn er vinsæll af ferðamönnum sem heimsækja Pariser Platz. 
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Þessi bygging hefur verið kölluð Ginger og
Fred þar sem hún er eins og par sem dansar
fram hjá götuhorninu.

Frank Gehry við Guggen-
heim-safnið í Bilbao.

Disney tónleikasalurinn í miðbæ Los Angeles.

Heimili Franks Gehry sem
hann hannaði sjálfur.

Guggenheim-safnið í Bilbao á Spáni er talið
vera eitt helsta meistaraverk Franks Gehry.
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100% ÖRYGGI • ALLIR FJÁRMUNIR VIÐSKIPTAMANNA Í UMSJÁ BANKASTOFNANA  
MIKIL SALA • VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ • PERSÓNULEG ÞJÓNUSTA ALLA LEIÐ!

SÍMI 517 9500

OPIÐ VIRKA DAGA 9.00 - 17.00

Eiður Arnarson Viggó Jörgensson
lögg. fasteignasali

Sigursveinn Jónsson Geir Þorsteinsson Sonja Magnúsdóttir

Strandgötu 41 - 220 Hafnarfjörður - www.fmh.is

AÐEINS 2 ÍBÚÐIR EFTIR

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: 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

N Ý J A R  Í B Ú Ð I R  
AÐ DAGGARVÖLLUM 6 

EINBÝLI

URÐARSTÍGUR - 101 REYKJAVÍK 
Lítið einbýlishús á þessum frábæra stað í
Þingholtunum. Húsið er 112,8 fm hæð og
kjallari. Lítill garður fylgir eigninni. 3 svefn-
herbergi og tvær samliggjandi stofur. Hús-
ið er klætt með Steni klæðningu. Verð
23,9 millj.

RAÐ- OG PARHÚS

BREKKUGATA - VOGAR 
Glæsilegt 112 fm raðhús á þessum frið-
sæla stað. Forstofa með flísum. Rúmgóð
stofa/borðstofa. Rúmgott svefnh með
góðum skápum útgengi í garð. Tvö barna-
herbergi annað með skáp. Baðherbergi

með baðkari/sturtuaðst. Snyrtileg ljós inn-
rétting 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

HÆÐIR

STRANDGATA - 220 HAFNAR-
FIRÐI 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, ofna-
lagnir, 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 mynd-
ir á fmh.is. VERÐ 37,5 millj.

HRAUNKAMBUR - HAFNARFJ.
Glæsileg efri sérhæð með skemmtilegu
risi. fjögur svefnherbergi, rúmgóð
stofa/borðstofa með útgengi á svalir. Bað-
herbergi 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

HRINGBRAUT - HAFNARFIRÐI
Skemmtileg neðri sérhæð á þessum vin-
sæla stað. Forstofa með físum. Rúmgott
eldhús með glæsilegri innréttingu og vönd-
uðum tækjum, rúmgóður borðkrókur.
Rúmgott svefnherbergi með góðum skáp-
um. Rúmgott barnaherbergi. Rúmgóð
stofa/borðstofa með útgengi á svalir. Bað-
herbergi með baðkari. Aukaherbergi með
salerni er í kjallara, frábært fyrir unglinginn.
Verð 26,5 millj

4RA TIL 5 HERB.

DVERGABORGIR - 109 REYKJA-
VÍK Sérlega skemmtilega 119,8 fm 5 til 6
herbergja endaíbúð með sérinngangi af
svölum á 3. hæð. Íbúðin er á tveimur hæð-
um og eru tvö barnaherbergi, eldhús, bað-
herbergi og stofa á neðri hæðinni. Á efri
hæðinni eru þrjú svefnherbergi og baðher-
bergi, sem einnig er notað sem þvottahús.
Tvennar svalir og eru aðrar út af stofunni,
en hinar út af hjónaherberginu. Frábært út-
sýni í nánast allar áttir.Verð 24,4 millj.

3JA HERB.

ÁLFASKEIÐ - 220 HAFNARFIRÐI
Vel skipulögð 3ja herbergja 80,1 fm her-
bergja íbúð á 2. hæð með aukaherbergi í
kjallara í tvíbýli miðsvæðis í Hafnarfirði.
Verð 13,9 millj.

HELLISGATA -220 HAFNARFIRÐI 
Skemmtileg 3ja herbergja 76 fm neðri sér-
hæð á þessum vinsæla stað. Eldhús með
ljósri innréttingu nýleg eldavél. Tvö svefn-
herbergi með dúk á gólfi. Stofa með park-
eti á gólfi. Geymsla/þvottahús. Skemmti-
legur sólpallur í baklóð húss. stutt í þjón-
ustu og skóla. Verð 13,9 millj

SUÐURBRAUT - 220 HAFNAR-
FIRÐI Skemmtileg 81,1 fm íbúð á 2. hæð
á góðum stað í Hafnarfirði. Eldhús, borð-
krókur og sjónvarpshorn. Góð svefnher-
bergi. Sofan á móti suð-austri, útgengt á
sólríkar svalir. Verð 14,9 millj.

2JA HERB.

FRAMNESVEGUR - REYKJAVÍK
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.. Rúmgóð stofa með
útg. út á suðursvalir. Baðherbergi með
baðkari, pláss fyrir þvottavél. Eldhús með
beyki innréttingu. Geymsla á gangi fyrir
framan íbúð. Sérstæði í bílageymslu. Verð
15,9 millj.

LANDIÐ

SKÚLAGATA STYKKISHÓLMUR
Skemmtilegt einbýlishús í hinum vinsæla
Stykkishólmi, sem er einn fallegasti sjávar-
bær á Íslandi. Húsið hefur mikla möguleika
sem sumarhús og stendur við Maðkavík
þar sem bæjarbúar geyma hluta af bátum
sínum og hægt er að sjósetja minni báta. 
Húsið er forskalað timburhús, á jarðhæð er
bílskúr/bátageymsla og geymsla. Á hæð-
inni er forstofa, eldhús, baðherbergi og
stofa og lítið vinnuherbergi, og í risi eru
gott hjónaherbergi, svefnherbergi og
geymsla. Húsið og lóðin gefa mikla mögu-
leika. Á efri hæð væri hægt að bæta við
kvisti og fá útsýni út á sjó. Rafmagns og
hitaveitulagnir eru nýlegar. Húsið tilvalið
sumarhús fyrir eina eða fleiri fjölskyldur.
VERÐ 7,3 MILLJ 

ATVINNUHÚSNÆÐI

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 tví-
skipt 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.

4RA TIL 5 HERB.

BERJAVELLIR 
- HAFNARFIRÐI 
Komið er í stigahús
með vandaðri lyftu.
Inngangur í allar íbúðir
er af svölum sem
skermaðar eru af fyrir
verðri með öryggis-
gleri. Við íbúð er
myndavélasími. Kom-
ið 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

Birt flatarmál hverrar einingar er ca 26,3 fm. Eignin skilast fullbúin að innan sem utan sam-
kvæmt 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 verð-
ur 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. At-
hugið 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 frágeng-
in. 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

GEYMSLUSKÚRAR
AÐ MÓHELLU 4 HAFNARFIRÐI
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Landsbyggðin
DOMUS Fasteignasala, Lyngás 5-7, 700
Egilsstaðir Sími: 545 0555 Fax: 545 0501
domus@domus.is
Bjarni G Björgvinsson hdl. löggiltur
fasteignasali

ÁRSKÓGAR 1C 
Vel skipulögð 4ja herbergja íbúð í nýju fjórbýl-
ishúsi á Egilsstöðum, íbúðin er 103 m2. Sér-
inngangur er í allar íbúðir. Tilboð óskast 

ÁRSKÓGAR 9 - EGILSSTAÐIR 
Fallegt einbýlishús á góðum stað á Egilsstöð-
um. Húsið er 175 m2, þar af er séríbúð í kjall-
ara sem hægt er að leigja út. Húsið skiptist í 3
herb. nýendurgert baðherbergi með nuddbað-
keri og hita í gólfi, allar lagnir enurnýjaðar,
þvottahús, eldhús og búr, borðstofu og stofu
með stórum suðurgluggum. Í séríbúð í kjallara
eru 2 herb. stofa, baðherbergi og eldhús. Fal-
legur trépallur er við húsið og snýr hann í suð-
ur. Tilboð óskast. 

DYNSKÓGAR 5 - EGILSSTAÐIR 
240 m2 einbýlishús þar af 48m2 bílskúr og
58m2 séríbúð á jarðhæð. Húsið skiptist í 4
svefnherbergi, baðherbergi, stofu og borðstofu
þar sem er einstakur arinn og frá stofu er
mjög fallegt útsýni, eldhús með góðum Brúnás
innréttingum, á neðri hæð er þvottahús og þar
er gengt út í garð. Íbúð á jarðhæð skiptist í
stofu, opið eldhús 2 herbergi og baðherbergi. 

BRATTAHLÍÐ - SEYÐISFJÖRÐ-
UR 
Fallegt tveggjahæða einbýlishús með bílskúr -
frábært útsýni. 

SKÓLAVEGUR - FÁSKRÚÐS-
FJÖRÐUR 
Glæsilegt hús með bílskúr. 

BÚÐAVEGUR - FÁSKRÚÐS-
FJÖRÐUR 
Falleg efri hæð í tvíbýlishúsi, nánari upplýsing-
ar á Domus fasteignasölu. 

SELNES - BREIÐDALSVÍK 
145 m2 efri sérhæð með 70m2 bílskúr - Frá-
bært útsýni. Nánari upplýsingar hjá Domus
fasteignasölu 

SÓLVELLIR - BREIÐDALSVÍK 
Glæsilegt 4ra herbergja einbýlishús á góðum
stað á Breiðdalsvík. Fallegur sólpallur með
skjólgirðingu. Nánari upplýsingar hjá Domus
fasteignasölu 

STARMÝRI - JÖRÐ Í ÁLFTA-
FIRÐI. 200 FM EINBÝLIS-
HÚS BYGGT 1984 - FJÁR-
HÚS - NÝLEG HLAÐA -
LAX/SILUNGSVEIÐI 

HÆÐAGARÐUR
Vel skipulagt 136 m≤ einbýlishús ásamt 44,8
m≤ fullbúnum bílskúr,. Húsið er einangrað,
klætt og mjög vel við haldið.

HÓLABRAUT
Rúmgott 140 m≤ einbýlishús úr forsteyptum
einingum, 46,2 m≤ steyptum bílskúr, 
mikið endurnýjað í eldhúsi, nýtt baðherbergi.
Hellulagðar stéttar, malbikuð innkeyrsla.

HVANNABRAUT
Eintaklega fjölskylduvænt einbýlishús á góð-
um stað.5 svefnherbergi. Nýlegt parket. Nýjar
innihurðar. Sökkull fyrir tvöfaldan bílskúr. 

HAFNARBRAUT
Reisulegt 180,9 einbýlishús í hjarta bæjarins,
tvær hæðir og kjallara.
Mikið endurbætt, raflagnir, gluggar, gler, ein-
angru, þak og klætt að utan.

HAGATÚN
Vel skipulögð 83,9 m≤ 3ja herb. neðri sérhæð í
fallegu og vel viðhöldnu tvíbýlishúsi, einangr-
að og klætt að utan með stáli, hellulögð inn-
keyrsla. Fallegur sameiginlegur garður.

AUSTURBRAUT
Velskipulagt 128,8 m≤ steinsteypt einbýlishús
ásamt 55,3 m≤ bílskúr. Nú 4 svefnherbergi en
5. svefnherbergið er sameinað holinu. Íbúð
innréttuð í bílskúr.

BUGULEIRA
Björt og falleg 4ra herb. 99,7 m≤ íbúð með
góðu útsýni í nýju fjórbýlishúsi. Íbúð á efri
hæð með sérinngangi af svölum. Góðar
svalir út frá stofu.

SILFURBRAUT
Mikið endurnýjað 147,5 m≤ viðlagasjóðshús
Nýlegar innréttingar, 5 svefnherbergi, góð
verönd

BJARNAHÓLL
Vel skipulögð 3ja herbergja 75 m≤ íbúð efri
hæð í 2ja hæða fjölbýli ásamt 11,3 m≤
geymslu undir súð í sameign, samtals 80,4
m≤ auk þess er stór geymsla á háalofti. 

SILFURBRAUT
Einstaklega fallegt og velskipulagt 111,4 m≤, 5
herb. einbýlishús á tveimur hæðum.
Bílskúrsréttur á lóð

Fasteignasalan ehf - Gránufélagsgata 4
600 Akureyri - Sími: 462-1878 - GSM: 861-
5025 Netfang: fasteign@est.is •
www.fasteignak.is
Hermann R. Jónsson Sölustjóri
Oddný Ólafsdóttir Ritari
Hreinn Pálsson Lögmaður
Guðmundur Kr.
Jóhannsson.Viðskiptafræðingur og Löggiltur
fasteignasali

LYNGHOLT 6 
efri hæð. Mjög góð 148 fm efri hæð ásamt 23
fm bílskúr. Sér inngangur.

HJALLALUNDUR 3
Snyrtileg 4ra herb. íbúð á þriðju hæð. Afh.
samkomulag.

SMÁRAHLÍÐ 10
Mjög góð 58 fm 2ja herb. íbúð á þriðju hæð.

BYGGÐAVEGUR 150
Mjög gott 147 fm einbýlishús. Afh. samkomu-
lag.

ÁSVEGUR 20 
neðri hæð. Mjög snyrtileg 3ja herb. neðri hæð
í tvíbýlishúsi. Íbúð á vinsælum stað.

ÞÓRUNNARSTRÆTI 128
123 fm miðhæð. Tvær samliggjandi stofur og
tvö rúmgóð herbergi.

BREKKUGATA 13
Ágæt 3ja herb. íbúð á efri hæð. Verð kr. 8,5
millj. Afh. flótlega.

KAUPANGSTRÆTI 23
Stórgæsileg 240 fm nýlega uppgerð 6 - 7 herb.
íbúð.

HJALTEYRARGATA 6
172 fm. skrifstofu og iðnaðarhúsnæði á efri
hæð, til afhendingar strax.

HRÍSALUNDUR 14
Snyrtileg 48 fm 2ja herb. íbúð. Afh. samkomu-
lag.

HAMARSTÍGUR 4
Þriggja herb. risíbúð á mjög góðum stað. Verð
kr. 6,7 millj.

Eignamiðlun Norðurlands · Strandgata 3
600 Akureyri · 461 2900 · www.en.is
Daníel Guðmundsson sölumaður
Arnar Guðmundsson sölumaður
Sigurður V. Ragnarsson fasteignasali

SNÆGIL 32
Góð fjögurra herbergja íbúð á efri hæð í fjór-
býli, dúkur á gólfum, mahogny innréttingar og
hurðir. Verð kr. 14,9 millj. 

HJALLALUNDUR 20
Mjög góð þriggja herbergja 95fm. íbúð á
fjórðu hæð í blokk, góðar innréttingar og gólf-
efni. lyfta, bílageymsla, húsvörður. Verð kr.
15,5 millj.

FJÓLUGATA 12
Fimm herbergja íbúð á efri hæð í tvíbýli. Búið
að endurýja að nokkru leyti, þarf að klára, efni
fylgir að miklu leyti. Verð kr. 11,0 millj. 
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Digranesvegur – 200 kópavogur.
Fallegt 226,2 fm parhús í Kópavogi á 3 hæðum með sérstæðum 48 fm
bílskúr. 7 herbergi, 2 baðherbegi sér inngangur í kjallarar sem bíður upp á
möguleika á séríbúð. Fallegur garður og vel viðhaldið hús. Verð 35,8 millj.

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.

Framnesvegur – 101 Rvík 
Falleg 58 fm íbúð í vesturbænum. Nýlegar
innréttingar, björt stofa, parket á allri íbúð. Íbúðin
getur verið laus við kaupsamning. Verð 13,9 millj.

Laugavegur – 105 Rvík
Ágæt 2ja herb. 61,2 fm íbúð með sérinngangi á jarðhæð
ofarlega við Laugarveg. Góð íbúð fyrir þá sem vilja búa
miðsvæðis í Reykjavík. Verð 12,7 millj.

Hraunbær - 110 Rvík
Ágæt 2ja herb. íbúð ofarlega við Hraunbæ. Íbúðin er skráð
3ja herb. og er hún 82,6 fm. Hægt er að útbúa 3ja herb ef
fólk vill. Eign sem vert er að skoð.Verð 14,9 millj.

Hraunbær – 110 Rvík
Falleg 86 fm íbúð, björt og rúmgóð, parketlögð, flísar í eldhúsi
og á baðherb. Sér svalir í suður.Verð 16.millj.

Krummahólar – 111 Rvík 
Notaleg tæplega 50.fm íbúð á 5.hæð með glæsilegu
útsýni yfir borgina ásamt sér stæði í bílageymslu. Verð
10,7 millj.

Vindás – 110 Reykjavík 
Fín 89,2 fm íbúð í Árbæ með bílskýli. Snyrtilegar innréttingar,
parket á gólfum,sér garður. Góðir skápar í svefnherbergjum.
Baðherbergi flísalagt með baðkari. Verð 17,9 millj.

Lynghagi – 107 Rvík
Tæplega 60 fm íbúð í kjallara á mjög góðum stað í vest-
urbænum. Baðherbergi og eldhús í ágætu ástandi en að
öðru leiti þarfnast íbúðin lagfæringa. Verð 13,9 millj.

Engihjalli – 200 Kópav.
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.

Espigerði – 108 Rvík
Rúmgóð 5 herb. 118,2 fm íbúð á 5. hæð í góðu
lyftuhúsi. Frábært útsýni, tvennar svalir. Stutt í alla
þjónustu. Verð 23,9 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 skrifstof-
ur. Verð 165,0 millj.Sandra 899 4255 Heiðar 693 3356 Reynir 820 2145 Linda 820 0023 

Er löggiltur fasteignasali
a› selja eignina flína?

sími 530 6500fax 530 6505
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105 Reykjavík

opi› mánudaga
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Hjá Heimili fasteignasölu starfa

fjórir löggiltir fasteignasalar sem

hafa áralanga reynslu af fasteigna-

vi›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 vinnu-

brög› sem tryggja flér besta ver›i›

og  ábyrga fljónustu í samræmi vi›

flau lög og reglur sem gilda um

fasteignavi›skipti.

Finbogi Hilmarsson
lögg. Fasteignasali

Einar Gu›mundsson
lögg. Fasteignasali

Anney Bæringsdóttir
lögg. Fasteignasali

Bogi Pétursson
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Hafdís Björnsdóttir
Ritari
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Ella Lilja Sigursteinsdóttir lögg.  fasteignasali

2JA HERB.

Krummahólar. 2ja herbergja 48 fm íbúð
á annari hæð ásamt 23,8 fm stæði í bíla-
geymslu í þessu góða fjölbýlishúsi. Góð
sér geymsla fylgir íbúðinni á hæð. Gott
sameignilegt þvottahús og þurrkherbergi.
Frystiklefi // gervihnattasjónvarp // hús-
vörður. Árið 2000 var húsið málað gert
var við sprungur,ásamt því að þak og
allt tréverk yfirfarið. Árið 2003 var aust-
urgafl hússins yfirfarinn. 
Verð........10,9 millj.

Krummahólar. Falleg 64 fm. 2ja herb.
rúmgóð íbúð á jarðhæð með sér lóð í
vönduðu og snyrtilegu fjölbýli. Aðstaða:
Gervihnattasjónvarp innifalið í hússjóði
ásamt húsverði. Sameign: Í sameign á
sömu hæð er frystihólf - gott þvottahús.
Hús: Sameign og hús hefur fengið reglu-
legt viðhald og er ákaflega snyrtilegt.
Verð..... 10,8 millj.

4RA TIL 7 HERB.

4 herbergja íbúð í Laufrima. Opið eldhús
með ljósri innréttingu, parket á gólfi.Hol
og stofa með með parket á gólfi. Hjóna-
herbergi með góðum skápum, parket á
gólfi.Tvö góð barnaherbergi, Út frá stofu er
úgengi á sér verönd. 
Verð.......19,6 millj.

Engjasel. Ákaflega góð 4ra herb. íbúð á
annari hæð með suðursvölum ásamt
góðu stæði í bílskýli. Sameign: Ákaflega
snyrtileg sameign og nýlega máluð, ásamt
sér geymslu í kjallara. Hús að utan: Húsið
hefur fengið reglulegt viðhald og er nýlega
málað að utan. Í næsta nágrenni er öll
þjónusta til staðar. Stutt í grunnskóla og
gæsluvelli.
Verð........18.5 millj. 

Bláskógar. Stórskemmtileg neðri sér
hæð 4ra herb. í einbýlishúsi með frá-
bæru útsýni. Lítið eldhús með dökkri fal-
legri innréttingu. Baðherbergi með ljósri
innréttingu og baðkari.Tvö barnaherbergi.
Hjónaherbergi gott og rúmgott með góð-
um skápum. Stofa er stór og björt með
flísum á gólfi og útgengi á suður verönd.
Þvottahús og geymslur / búr. Byggingar-
réttur að 30 fm. sólskála fylgi íbúðinni
ásamt sér lóðarréttindum.

ATVINNUHÚSNÆÐI

Þarabakki. Skrifstofuhúsnæði á annari
hæð í Mjódd. Sameiginleg snyrting og
ræstiklefi. Gluggar eru á norður og suður-
hliðum. Kaffistofa í norðurhluta með út-
sýni yfir Mjóddina. Heildarrýmið er nokk-
uð hólfað. Frábær staðsetning. Næg bíla-
stæði. Eignin með sameign skv. eigna-
skiptasamningi telst vera 142 fm. 
Verð..... 15.2 millj.

TIL LEIGU GLÆSILEGT SKRIFSTOFUHÚS-
NÆÐI Í SKÓGARHLÍÐ ALLT AÐ 32O FM.
SEM MÁ STÚKA NIÐUR. Allar lagnateng-
ingar fyrir tölvur og síma eru til staðar.
Skrifstofuhúsnæði á 3. hæð fyrir allt að 20
vinnustöðvar í opnu og stúkuðu rými
ásamt ljósritunaraðstöðu og snyrtingum 
Hlutdeild í mötuneyti og stórum fundar-
sal. Aðgangur að fundarherbergjum. Að-
gangur að bílageymslu. Nánari upplýsing-
ar hjá ÞINGHOLTI.

OPIÐ VIRKA DAGA 9.00-17.00,   
SÍMAVAKT UM HELGAR

EINBÝLI

Einbýli með sérstöðu í Grjótagötu. 146 fm. bárujárns klætt einbýlishús á þremur
hæðum með sér bílastæði. Nánari upplýsingar á skrifstofu Þingholts.

Sölufulltrúarnir eru 
•  Þorbjörn Pálsson
•  Sigríður Sigmundsdóttir 
•  Anton Karlsson

ÞINGHOLT 
býður nýja reynslumikla sölufulltrúa
velkomna til starfa 

LANDIÐ

Bær III, Kaldrananeshreppi, 520 Drangsnes, Strandasýslu. Jörðin er 25 hektarar og
um 3 km norður af Drangsnesi. Aðalhúsið er 190 fm einingahús frá Siglufirði byggt
1980. Aðal stofa er 40 fm, einnig er matsalur er rúmar 18 - 24 í mat. Svefnpláss fyr-
ir 8 manns í gistingu. Öll svefnherbergin eru með skápum og dúk á gólfi. Tvö bað-
herbergi flísalögð með innréttingum.Íbúðarhús hefur fengið einstaklega gott viðhald
í gegnum árin. Sumarbústaður er fylgir eigninni er 40,5 fm og er gistirými fyrir 10
manns, eldhús og bað. Einstakt útsýni, stutt í náttúruperlur Strandanna. Veiði er í Kjal-
arvatni og Bæjarvötnum. 

Þegar  þú selur fasteign, losnar þú við það umstang

er því fylgir. Við munum sjá um það fyrir þig. 

Við verðum þinn tengiliður við hugsanlega

kaupendur, sýnum eignina, höldum opið hús og

gerum eignamöppu með öllum upplýsingum ásamt

myndum.

Við munum leggja okkur fram um að veita þér góða

og persónulega þjónustu.



20 2. maí 2005  MÁNUDAGUR



Sérbýli

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

Stekkjarsel. Vandað og vel skipu-
lagt 244 fm einbýlishús á tveimur hæðum
með 29 fm innb. bílskúr. Eignin skiptist í for-
stofu, sjónvarpshol, borðstofu, samliggj.
stofur m. útg. á hellulagða verönd með
skjólveggjum, stórt eldhús með vönd. eik-
arinnrétt. 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.

Ásendi. Glæsilegt 376 fm einbýlishús á
tveimur hæðum með 27 fm innb. bílskúr á
þessum frábæra stað rétt við Elliðaárdal-
inn. Eignin skiptist m.a. í eldhús með nýrri
Alno innrétt. og nýjum tækjum, borðstofu,
rúmgóða stofu með arni, tvö baðherb. auk
gesta w.c., fjögur herb. og um 40 fm fund-
arherb./veislusal. 40 fm garðskáli með heit-
um potti. Glæsilega ræktuð lóð. Gróðurhús
á lóð. Hiti í stéttum fyrir framan inngang og
bílskúr. Góð eign á góðum útsýnisstað.
Verð 63,0 millj.

Melbær. Vel skipulagt og vel viðhald-
ið 254 fm raðhús á þremur hæðum með
innb. bílskúr. Eignin skipist m.a. í stórar
stofur, eldhús með miklum eikarinnrétt. og
góðri borðaðst., sjónvarpshol m. aukinni
lofthæð, 3- 4 herb. og nýlega endurnýjað
baðherb. auk 2ja herb. séríbúðar í kjallara.
Yfirb. suðursvalir. Ræktuð lóð með verönd
og skjólveggjum. Hiti í innkeyrslu og stétt-
um sem eru nýlega endurn. Verð 42,9 millj.

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 borð-
krók, rúmgott baðstofuloft, nýtt í dag sem
sjónvarps og bókaherb. (mögul. að breyta í
nokkur herb.), hjónaherb. auk fataherb. og
baðherb. 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.

Birtingakvísl. Glæsilegt og mikið
endurnýjað 187 fm raðhús á fjórum pöllum
auk 27 fm sérstæðs bílskúrs. Eignin skiptist
m.a. í nýlega endurnýjað eldhús m. vönd.
sérsmíð. innrétt. úr kirsuberjaviði og vönd.
tækjum, samliggj. stofur með mikilli loft-
hæð og útg. á verönd til suðurs, borðstofu
m. sérsmíð. skápum, 5 herb., þar af eitt
gluggalaust og tvö flísalögð baðherb. Park-
et og flísar á gólfum. Hiti í innkeyrslu og
stéttum. Ræktuð lóð. Verð 42,5 millj.

4ra-6 herb.
Fífulind- Kóp. Glæsileg 130 fm 5
herb. íbúð á tveimur hæðum. Á aðalhæð
eru forstofa, eldhús, borðstofa, stofa, 2
herb., þvottaherb. og baðherb. Uppi eru
opið rými/sjónvarpshol, 1 herbergi og flísa-
lagt baðherb. Vandaðar innrétt. úr kirsu-
berjavið. Flísalagðar suðursvalir. Sameign
til fyrirmyndar. Verð 25,9 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 inn-
rétt. og baðherb. Parket á gólfum. Sameign
til fyrirmyndar. Gróin lóð. Verð 17,9 millj.

Eiríksgata. Falleg 107 fm 4ra herb.
íbúð á 1. hæð með sér geymslu í kj. Íbúðin
skiptist í gang, 2 rúmgóðar og bjartar stof-
ur, 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 23,8 millj.

3ja herb.

Miðtún. Góð 80 fm íbúð í kj. auk sér
geymslu í góðu steinhúsi. Fallegar upp-
runal. innrétt. í eldhúsi, endurnýjað flísal.
baðherb., stofa m. fallegum útbyggðum
gluggum og 2 góð herb. Verð 15,6 millj.

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

Reyrengi-útsýni. Falleg og vel
skipulögð 82 fm íbúð á 3. hæð m. sérinng.
af svölum auk sér geymslu. Rúmgóð stofa
m. útg. á góðar austursvalir, 2 herb., bæði
með skápum, eldhús m. hvítri+beyki inn-
rétt. og baðherb. Þvottaherb. innan íbúðar.
Ljós linoleum dúkur á gólfum. Stutt í skóla,
leikskóla og alla þjón. Húsið nýlega málað
að utan. Verð 16,3 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 17,9 millj.

Hrísmóar-Gbæ. m. bílskúr.
Glæsileg 101 fm íbúð á 3. hæð ásamt 20 fm
bílskúr og 8,0 fm geymslu. Íbúðin skiptist í
forstofu, endurnýjað flísalagt baðherb., eld-
hús með beykiinnrétt., flísalagt þvottaherb.
með góðum innrétt., rúmgóð stofa og
borðst. með útgangi á svalir, hol og 2 herb.,
bæði með skápum. Parket og flísar á gólf-
um. Mikið útsýni. Húsið allt nýlega stand-
sett og málað að utan og sameign góð.
Stutt í alla þjónustu. Verð 22,9 millj.

Ljósvallagata. Mjög góð 75 fm ris-
íbúð á þessum eftirs. stað auk 5,5 fm
geymslu. Íbúðin skiptist í gang, eldhús m.
nýrri Alno innrétt., baðherb. með þvottaað-
st., 2 herb. og bjarta stofu. Fallegt útsýni úr
herb. yfir Esjuna/Þingholtin. Parket/flísar á
gólfum. Vestursvalir. Verð 16,5 millj.

Reynimelur. Mjög falleg og björt 78
fm íbúð á 3. hæð í þessum eftirsóttu fjölbýl-
um auk sér geymslu í kj..Nýleg sprautulökk.
innrétt. í eldhúsi, rúmgóð stofa m. útg. á
suðvestursv., 2 góð herb. og flísal. bað-
herb. Útsýni. Sameign til fyrirmyndar og
húsið allt nýstandsett. Verð 18,9 millj.

Fróðengi. Falleg 95 fm íbúð á 2. hæð
ásamt 7,9 fm geymslu á jarðhæð. Stofa m.
útg. á 10 fm suðursvalir, sjónv.hol, 2 góð
herb. með skápum og baðherb. Þvotta-
herb. innan íbúðar. Parket/flísar á gólfum.
Mjög rólegur/barnvænn staður. Stutt í skóla
og alla þjón. Mikið útsýni. Verð 18,5 millj.

2ja herb.

Rekagrandi. Mjög falleg 53 fm íbúð
á jarðhæð í góðu fjölbýli ásamt sér
geymslu. Íbúðin skiptist í hol með skápum,
bjarta parketlagða stofu með útg. á sér lóð,
opið eldhús, rúmgott herb með skápum og
baðherb. Verð 12,9 millj.

Hvassaleiti. Góð 61 fm íbúð á þess-
um eftirsótta stað. Eldhús m. nýlegum inn-
rétt. og góðri borðaðst., gott sjónvarpshol,
björt stofa, herb. með skápum og baðherb.
Sér geymsla á hæð. Stutt í þjónustu. Verð
12,4 millj.

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

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

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

Kleppsvegur-útsýni. Mjög góð
67 fm íbúð á 4. hæð í nýstandsettu fjölbýli.
Íb. skiptist í hol, eldhús með góðum borð-
krók, endurnýjað baðherb., stofu m. útg. á
suðvestursvalir og 1 herb. með góðum
skáp. Lofthæð í íbúðinni er meiri en al-
mennt gerist. Sér geymsla. Verð 12,9 millj.

Kirkjutorg-2ja herb. m. at-
vinnuhúsn. 2ja herb. íbúð á 1. hæð
með sérinng. í miðborginni auk um 25 fm
húsnæðis sem í dag er nýtt undir atvinnu-
rekstur. Íb. skiptist í forst., 1 herb. með
skápum, eldhús, stofu og baðherb. með
þvottaaðst. Hús járnvarið að utan. Nýlega
hellulagt plan. Verð 20,0 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. 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 af-
girt hellulögð verönd. Verð 14,4 millj.

Háaleitisbraut. 71 fm íbúð á 3.
hæð. Íb. skiptist í forstofu/hol, stofu, eldhús
m. borðaðst., 1 herb. með skápum og ný-
lega flísal. baðherb. Suðursvalir. Sameign
og hús að utan nýlega tekið í gegn. Sér
geymsla í kj. Verð 17,5 millj.

Gyðufell. Björt og rúmgóð 69 fm íbúð
á jarðhæð með garðskála og afgirtum sér
garði í nýlega álklæddu fjölbýli. Nýleg inn-
rétting í eldhúsi, góðir skápar í herb. Sér
geymsla á hæðinni. Laus við kaupsamn.
Verð 11,9 millj. 

Atvinnuhúsnæði
Hafnarbraut - Kópavogi 726
fm húseign við Hafnarbraut þar sem er
starfrækt gistiheimili með 10 íbúðum. Íbúð-
irnar 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.

Hamraborg -Kóp. 173 fm versl-
unarhúsnæði auk millilofts í hluta húsnæð-
isins þar sem eru skrifstofur. Laust nú þeg-
ar. Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Sumarbústaðir

Sumarb. Bláskógabyggð 46
fm sumarbústaður í landi Drumoddsstaða,
Bláskógabyggð. Búst. skiptist í forstofu,
w.c., 2 herb., eldhús, stofu auk svefnlofts.
Kamína.Eignarland 0,5 ha., kjarri vaxið.
Nánari uppl. á skrifst.

Sumarbúst.Hvítársíðu 57 fm
nýlegur sumarbústaður við Dalflöt, Hvítár-
síðu. 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.

Sumarbúst. Laugarvatni. 71
fm bústaður í landi Snorrastaða, Laugar-
vatni. Bústaðurinn skiptist í anddyri, w.c., 2
herb., opið eldhús og stofu auk svefnlofts.
Hitaveita komin að lóðarmörkum. Ræktuð
lóð. Stór verönd. Til afh. strax. Verð 12,5
millj.
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HÖFUM Á SKRÁ
ALLAR STÆRÐIR OG GERÐIR ATVINNUHÚSNÆÐIS. LEITIÐ UPPL. Á SKRIFSTOFU.

SUMARBÚSTAÐUR ÓSKAST
SUMARBÚSTAÐUR Á SUÐURLANDI ÓSKAST FYRIR TRAUSTAN KAUPANDA, EKKI LENGRA EN Í
100 KM. AKSTURSFJARLÆGÐ FRÁ REYKJAVÍK. HITAVEITA SKILYRÐI.

Smáragata
Stórglæsilegt 280 fm einbýlishús auk 33 fm stak-
stæðs bílskúrs á þessum eftirsótta stað í hjarta
miðborgarinnar, teiknað af Gunnlaugi Halldórs-
syni. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á síð-
ustu árum á vand. og smekklegan hátt og skiptist
m.a. í stórt hol með arni, samliggj., rúmgóðar stof-
ur, eldhús með innrétt. úr peruviði, sjónvarpshol,
þrjú herb. auk fataherb., stórt vinnu- og fjölskyldu-
herb. með arni og tvö baðherbergi. Mjög góðar
geymslur. Þrennar svalir. Ræktuð lóð, hiti í inn-
keyrslu og stéttum að hluta. EIGN Í SÉRFLOKKI.
Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Brekkubyggð-Garðabæ
Fallegt 143 fm einbýli með 20 fm sérstæðum bíl-
skúr. Eignin skiptist í forstofu með miklum skáp,
hol, eldhús með þvottaherbergi og búri/geymslu
með glugga innaf, parketlagða borðstofu og stofu
með útgangi í garðstofu, þrjú herbergi og flísalagt
baðherbergi. Miklir skápar í forstofu og í einu her-
berginu. Vel staðsett eign með gríðarlega miklu
útsýni. Ræktuð lóð, verönd. Verð 28,7 millj.

Sjafnargata- efri sérhæð með bílskúr
Nýkomin í sölu 96 fm efri sérhæð ásamt 30 fm bíl-
skúr í Þingholtunum. Hæðin skiptist í forstofu, eld-
hús með máluðum innrétt. og borðaðstöðu,
marmaralagt baðherbergi, þrjár parketlagðar sam-
liggjandi stofur og eitt herb. með góðum skápum.
Sér geymsla í kjallara. Gróin lóð. Verð 25,9 millj. 

Vitastígur- 2ja–3ja herb. útsýnisíbúð
Glæsileg 94 fm 2ja - 3ja herb. íbúð á efstu hæð í
miðborginni. Íbúðin skiptist í stórt hol, stofu og
eldhús með eyju og góðri borðaðstöðu, flísalagt
baðherbergi og rúmgott herbergi með skápum.
Íbúðinni fylgja um 30 fm vestursvalir með útsýni
að Esjunni og til sjávar. Verið er að klæða húsið að
utan að hluta og verða þær frkv. greiddar af selj.
Verð 18,9 millj.

Gistiheimili - Snorrabraut
Glæsilegt 401 fm húsnæði á 4. hæð í miðborg-
inni. Í húsnæðinu í dag er rekið glæsilegt 17 her-
bergja hótel, búið vönduðum húsgögnum. Hæð-
in skiptist m.a. auk herbergjanna í móttöku, borð-
sal, eldhús og starfsmannaaðstöðu. Vel staðsett
eign,miðsvæðis í borginni. Fjögur bílastæði í bíla-
geymslu fylgja og geymsla í kj. Verð 130,0 millj.
Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.
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Ertu að hugleiða endurfjármögnun?      Verðmetum samdægurs.
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Lynghálsi 4 • 110 Reykjavík • akkurat@akkurat.is • www.akkurat.is
Halla Unnur Helgadóttir löggiltur fasteignasali

OPIÐ SUNNUDAGA FRÁ KL. 12.00 - 14.00

Sími 594 5000

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 innbyggðum bílskúr, samtals ca.
200 fm. Á jarðhæð er ca 50 fm. 2ja herb.
íbúð með sér inngangi. VERÐ 42 millj.

HÆÐIR

NAUSTABRYGGJA - 110 RVK.
Stórglæsileg 6 herb. 190,9 fm íbúð, að
hluta til á tveimur hæðum. Mikil lofthæð
og stórir gluggar. Fjögur svefnherbergi.
Tvennar svalir. Glæsileg eldhússinnrétt-
ing og gaseldavél með áfastri viftu, granít
á bekkjum. Allar innréttingar og hurðir úr
hlyn. Gólfefni VERÐ 39,0 millj. 

4-7 HERB.

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 baðherbergi.

Vel skipulögð og búið að endurnýja mikið

af lögnum og öðru. VERÐ 21,9 millj.

SVÖLUÁS - 220 HFJ. Sérlega glæsi-
leg 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.

ÞORLÁKSGEISLI - 113 RVK.
Mjög góð 111,4 f, 4ra herb. íbúð á 1. hæð
ásamt 27,7 fm bílskúr á jarðhæð, samtals
139,1 fm. Átta íbúðir eru í húsinu. Tvö
rúmgóð barnaherbergi, bæði með skáp-
um. Flísalagt gólf í anddyri, þvottahúsi,
baðherbergi og bílskúr. Eikarplastparket
á öðrum gólfum. Mjög skemmtileg íbúð á
skjólsælum stað í Grafarholti. Stutt í nátt-
úruna og á golfvöllinn. VERÐ 26,5 millj.

DAGGARVELLIR - 220 HFJ. Ný
og glæsileg 4ra herb. 110 fm íbúð á
2.hæð með sérinngangi af svölum.. Skil-
ast fullbúin án gólfefna. Vandaðar innrétt-
ingar. Þvottahús í íb. VERÐ 20,5 millj. 

BÆJARHRAUN - 220 HFJ. 136,1
fm skrifstofuhúsnæði á annarri hæð. 4
skrifstofur(herb), 2 salir, eldhús/kaffistofa,
baðherb. Eignin er í dag nýtt sem íbúðar-
húsnæði. VERÐ 13,8 millj.

FURUGRUND - 200 KÓP. 
Falleg 4ra herb. á 3.hæð í fallegu lyftu-
húsi. Stórt stæði í bílskýli 23,8 fm. Suður-
svalir. Stutt í Fossvoginn, útivist og
gönguleiðir. Stutt í alla þjónustu. VERÐ
19,9 millj.

3JA HERB.

RAUÐAGERÐI 52 - 108 RVK
LAUS!
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.

DAGGARVELLIR - 220 HFJ. 
Ný og glæsileg 3ja herb. 106 fm íbúð á
2.hæð með sérinngangi af svölum. Skil-
ast fullbúin án gólfefna. Þvottahús í íb. 

VERÐ 19,8 millj. 

LÓMASALIR - 201 KÓP
Sérverönd. Glæsil. ca. 100 fm. 3ja herb.
íb. í 4ra hæða fjölb. með lyftu. Íb. Jatoba
parket er á íbúðinni og . Stæði í upph. bíl-
geymslu. Sérinng. af svölum. Sólríkur
garður og gott skjól. VERÐ 22,9 millj

SUÐURBRAUT - 220 HFJ.
Góð 3ja herb. 79,6 fm. íbúð á góðum
stað í Hafnarfirði. Allt parket á íbúðinni er
beyki. Allar innréttingar og skápar eru úr
beyki. Gott útsýni, suðursvalir. Stutt í
skóla og helstu þjónustu. 

VERÐ 15,9 millj. 

SKIPHOLT - 105 RVK.
3ja herb. penthouse íbúð á tveimur hæð-
um, 143,9 fm. Hægt er að fjölga herbergj-
um. Eignin skilast fullbúin án gólfefna.
Innréttingar úr kirsuberjavið. Tvennar
svalir. Lyftuhús. Sérinngangur af svölum.
Stæði í bílskýli. VERÐ 32,5 millj. 

TIL LEIGU

BOLHOLT GUESTHOUSE
Til leigu í allt að mánuð, fullbúið stúdíó-
herbergi með sér eldhúsi og baði. Allt
nýtt. Allur búnaður til staðar. Hringið
inn til að fá nánari upplýsingar.

VERÐ:

2–6 dagar: 6.500 kr. dagurinn

1–2 vikur: 3.300 kr. dagurinn

2–4 vikur: 2.200 kr. dagurinn

NÝTT OG SPENNANDI
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: 822-7300 eða Höllu, s: 824-5051. 

EIGNIR VIKUNNAR

REYKJAVEGUR - 270 MOSF. Gott einbýlishús 140,4 fm. ásamt 38,0 fm. bílskúr á góðum stað í Mosfellsbæ
með stórum garði í rækt. Baðherbergi allt nýlega tekið í gegn. Arin í stofu. Stór hellulögð verönd með hita í. Góð aðkoma
er að húsinu. Verð. 34,0 millj.

NÝTT OG SPENNANDI

KRUMMAHÓLAR - 111 RVK.
Góð 3ja herb. 72,3 fm. á 5. hæð í lyftuhúsnæði. Gott

útsýni af suðursvölum. Geymsla fylgir eigninni. Sam-

eiginlegur garður með leiktækjum. Stutt í skóla og

alla helstu þjónustu. 

VERÐ 13,6 millj.

NÝTT OG SPENNANDI

ÁSTÚN - 200 KÓP. Falleg 2ja herb. 64,0 fm

endaíbúð á 2.hæð í litlu góðu fjölbýli. Stórar vest-

ursvalir. Þvottahús á hæð. Sam. leikherb. í sam-

eign. Frábært útsýni yfir Fossvoginn og fjöllin.

Stutt í gönguleiðir og þjónustu. VERÐ 15,7millj.

NÝTT OG SPENNANDI

VALLARÁS - 110 RVK 
Falleg 2ja herb. 56,5 fm íbúð á 3. hæð í góðu lyftuhúsi. Parket á gólfum. Suðursval-

ir. Gervihnattasjónvarp. Stutt í leikskóla, skóla og alla þjónustu. Mjög skemmtileg

íbúð á góðum stað. Verð. 13,3 millj. 

EIGNIR VIKUNNAR

HEIÐARÁS-110 RVK Fallegt og reisulegt einbýli á tveimur hæðum. Séríbúð á jarðhæð. Möguleiki á annarri
íbúð í viðbót á jarðhæð. Innb. bílskúr. Mikið endurnýjað og vel staðsett. Gott útsýni. Á gólfum, parket og flísar. Bað-
herbergi innaf hjónaherbergi. VERÐ 56 millj.
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Fljótlega gefst Svíum tæki-
færi til að kaupa sér svans-
merkt hús og fá þar með
tryggari og heilbrigðari húsa-
kynni sem er ódýrt að kynda.

Svanurinn, sem er umhverfis-
merki Norðurlanda, hefur hing-
að til verið settur á vörur og
þjónustu sem uppfylla ströng
umhverfisskilyrði og eru svans-
merkt hús nýjung í þeirri flóru.
Talið er að svansmerktu húsin
muni hafa minni rekstrarkostn-
að og hærra endursöluverð, en
nokkur ár hafa farið í að setja
saman skilyrðin sem húsin
þurfa að uppfylla fyrir Svaninn.
Neytendum gefst fljótlega tæki-
færi til að kaupa ný hús þar sem
orkunotkun er í lágmarki og án
heilsupillandi efna. „Mörg

umhverfisvandamál koma upp
við húsbyggingar þar sem ólíkir
undirverktakar koma að málum.
Þess vegna er þess krafist að að-
eins einn verktaki sjái um allt
verkið til þess að húsið geti
verið svansmerkt,“ segir Ragn-
ar Unge, talsmaður Svansins í
Svíþjóð.

Rannsóknir sýna að Svíar vilja
búa í umhverfisvænu húsnæði og
meirihlutinn fagnar svansmerk-
ingum á hús. Margir segjast
einnig tilbúnir að borga meira
fyrir hús sem eru umhverfisvæn,
en þó er talið að svansmerkt hús
verði ekki dýrari en önnur hús.
Þvert á móti verða þau sennilega
ódýrari vegna lægri orkukostnað-
ar, þar sem það mun að jafnaði
kosta helmingi minna að hita upp
svansmerkt hús en venjuleg ein-
býlishús. ■

Falleg sex herbergja þakíbúð á tveimur
hæðurm. Neðri hæð: Gengið inn í for-
stofu með góðum skáp, flísar sem ná
inn í hol og eldhús. Eldhús með fallegri
innréttingu úr ljósum hlyn, stór gaselda-
vél með áfastri viftu, granít á bekkjum.
Borðstofa og stofa með dökku parketti,
útgengt á rúmgóðar svalir.
Baðherbergi er með baðkari
og góðri innréttingu úr hlyn.
Tvö stór herbergi eru á neðri
hæð með fataskápum úr ljós-
um hlyn. Þvottahús er á hæð-
inni.
Efri hæð: Flísalagður stigi er
milli hæða með fallegu
stál/glerhandriði, sérsmíðað
af Klaka í Kópavogi. Stór stofa
er notuð sem sjónvarpshol og

eru aðrar svalir þar. Lítið salerni sem er
flísalagt, innrétting með granítbekk og
falleg handlaug, innangengt á háaloft
frá salerninu. Góð geymsla með mikilli
lofthæð þar sem hægt væri að setja
milliloft. Mikil lofthæð er á efri hæð,
sem er talsvert undir súð og kemur

mjög skemmtilega út. Tvö
stór svefnherbergi, bæði
með skápum úr hlyni.

Annað: Bílageymsla í
kjallara, heitt og kalt vatn
til þrifa á bílum og einnig
sameiginleg hjóla- og
vagnageymsla.

Svansmerkt hús

Garðabær og Stjarnan 
skrifuðu undir samning 
fyrr í vikunni.
Skrifað hefur verið undir samn-
ing á milli Garðabæjar og Stjörn-
unnar um framhald framkvæmda
við vallarhús við knattspyrnuvöll-
inn að Ásgarði. Um er að ræða
þriðja áfanga verksins auk fram-
kvæmda við innréttingar og
fleira, en stefnt er að því að fram-
kvæmdum við umsamda bygging-
aráfanga verði lokið 31. ágúst á
þessu ári. 

Á heimasíðu Garðabæjar kem-
ur fram að heildargreiðslur
Garðabæjar til Stjörnunnar sam-
kvæmt samningi þessum nemi
54,3 milljónum króna og greiðist
á þriggja ára tímabili. Vallarhús-
ið er eign Garðabæjar en til af-
nota fyrir Stjörnuna samkvæmt
samningi sömu aðila um rekstur

íþróttavalla. Gert er ráð fyrir að
bæjarfélagið hafi afnot af húsinu
fyrir aðra starfsemi sem tengist
íþrótta- og skólastarfi bæjarins, í
samráði við Stjörnuna. Þetta
kemur fram á vefnum Víkur-
frettir.is ■

Talið er að framkvæmdum við vallarhús
Stjörnunnar verði lokið í lok ágúst.

Framkvæmdir við 
vallarhús halda áfram

Íbúðin er í fallegu fjölbýli í
Bryggjuhverfinu.

Glæsieign á Naustabryggju
Þakíbúð á tveimur hæðum

Verð: 37,7 milljónir. Stærð: 191 fermetri, en 200 fermetra gólfflötur. Fasteignasala:
Akkur fasteignasala.

Fljótlega munu rísa í Svíþjóð hús sem verða merkt Svaninum, umhverfismerki Norðurlanda.

2JA HERB.

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. Góð 2ja her-
bergja 54,4 fm. íbúð á jarðhæð í 3ja hæða
fjölbýli. Eikarparket á gólfum. Stutt í alla
helstu þjónustu VERÐ 11,2 millj. 

ÁLFATÚN - 200 KÓP. LAUS! Falleg
2ja herb. 62,1fm. íbúð á 2.hæð (efstu) í litlu
4ra íb. fjölb. Neðst í botnlanga við Fossvog-
inn. Suðursvalir. Gegnheilt stafaparket á
íbúð. Sérgeymsla í sam.(ekki í fm tölu íbúð-
ar): Frábær garður. Topp staðsetning.
VERÐ 16,9 millj.

SELVOGSGATA - 220 Hfj. 
Góð 2ja - 3ja herb. íbúð 58,1fm. á 2. hæð.
Parket og flísar á gólfum. Geymsla í kjallara
er nýtt sem auka herbergi og er skráð 14,9
fm. Stutt í alla helstu þjónustu. VERÐ 11,3
millj. 

NJÁLSGATA - 101 RVK. 
Góð 50,8 fm íbúð ásamt 13,2 geymslu/herb
í bakhúsi. Samt. 64,1 fm. Á 1.hæð í góðu
húsi á besta stað í miðbænum. VERÐ 12,5
millj.

DALSEL - 109 RVK.
Rúmgóð og snyrtileg 2ja herb. 75,1 fm íbúð
á 3. hæð, ásamt stæði í bílskýli. Rúmgott
svefnherbergi. Baðherbergi m/ tengi f.
þvottavél og þurrkara. Parket á stofu. Frá-
bært útsýni. VERÐ 12,9 millj. 

ATVINNUHÚSNÆÐI

FISKISLÓÐ - 107 RVK 
Verslunar- og skrifstofuhúsnæði 1.144.3 fm.
Húsið er klætt að utan m/ jatóba viði og
náttúrulegum steini. Gluggar eru úr ál/tré.
Lofthæð á neðri hæð 4,30 m, efri hæð 3,50
m. Stórar útkeyrsludyr.

GARÐATORG-VERSL/SKRIF-
STOFUHÚSN. 
Verslunarhúsnæði innst í Garðartorgi. Hús-
næðin er notað sem skrifstofu húsnæði í
dag. Bílskúr/lagerrými innaf sem ekki er inn
í ferm. fjölda. VERÐ 14,4 millj.

BREKKUHÚS - 112 RVK. 
GÓÐ FJÁRFESTING.159,4 fm atvinnuhús-
næði í hús í útleigu með framtíðar leigu-
samning, þar sem eftir eru átta ár. VERÐ
24,5 millj.

SUMARBÚSTAÐIR

AKUREYRI - VAGLASKÓGUR 
Vel staðsettur sumarbústaður í Lundskógi.
Húsið er fullbúið og selst með húsgögnum
utan persónulegra muna. Í bústaðnum eru
tvö svefnherbergi, baðherbergi, eldhús
með góðri innréttingu. Yfir svefnherbergja-
hluta 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. VERÐ 10,8 millj.

SUMARHÚS - Heilsárs sumarhús á
tveimur hæðum, ca. 70 fm. Tveir kvistar,
Svalir, Tvö býslög og sólpallur. Húsið er í
smíðum en hægt er að afhenda það með
stuttum fyrirvara. Húsið afhendist á mis-
munandi byggingarstigum. Fullfrágengið
með gólfefnum. VERÐ 10,5 millj.

HEILSÁRSHÚS - MIÐHÚSUM ,
Skógarhólf 5, fyrir neðan Þjóðveg. Rétt við
Úthlíð og þar er : Golfvöllur, veitingahús,
bar, verslun, bensínstöð ofl. Milli Lauga-
vatns og Geysis. 78 fm. hús. Heitur pottur
er á verönd. Verönd er eingöngu lokið fram-
an við hús, ca 70 fm. VERÐ 14,5 millj.

Vogar á Vatnsleysuströnd er vinalegt bæjarfélag.

Aðeins 15 mín til Hfj. Mikil menningar- og

íþróttastarfsemi. Nýlegt íþróttahús og sundlaug.

Góður skóli og leikskóli.

VERÐ 10,9 MILLJ. – 16,1 MILLJ.  - 80% LÁN 

FRÁ LÁNASTOFNUN.

HEIÐARGERÐI 1-3 
VOGAR  VATNSLEYSUSTRÖND
2JA, 3JA OG 4RA HERBERJA ÍBÚÐIR

• Sérinngangur í allar íbúðir.

• Sérþvottahús í íbúðum

• Sérgeymsla í íbúðum

• Sérafnotaréttur af lóð eða suðursvalir.

• Vandaðar innréttingar úr eik HTH

• Falleg og vönduð tæki: Keramikhelluborð

• Fullbúnar án gólfefna.
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2ja herbergja

Álfaborgir - 112 Rvk

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

Laugavegur - 101 Rvk

14.800.000
Virkilega sjarmerandi stúdíoíbúð í risi á
4. hæð við Laugaveg (inngangur frá
Frakkastíg) Íbúðin er skráð 57,4 fm með
geymslu en er stærri að gólffleti.

Kötlufell - 111 Rvk  

13.900.000 
Mjög snyrtileg og góð 3ja herb. 84,6 fm
(þar af 5,8 fm geymsla) íbúð á 3. hæð í
klæddu fjölbÿli. Frábært útsÿni úr eld-
húsglugga og herbergjum.

Torfufell - 111 Rvk

12.900.000 
3ja herb. 80 fm íbúð á 4. hæð í fjölbÿli.
Nÿuppgert baðherbergi og falleg eld-
húsinnrétting. Tengi f. þvottavél á baði.

Rofabær - 110 Rvk

17.800.000 
4ra herb. 97 fm íbúð á 2. hæð í fjjölbÿli
auk geymslu alls 102 fm. Nÿleg og falleg
innrétting í eldhúsi.

Stuðlasel - 109 Rvk

22.500.000 
Falleg 5 herb. 112,8 fm neðri sérhæð í
tvíbÿli auk 12 fm geymslurÿmi. Góð eign
á friðsælum stað.

Vesturgata - 101 Rvk  

21.900.000 
FYRIR ELDRI BORGARA! Góð 2ja herb.
65,6 fm íbúð (að geymslu meðtalinni) á 2.
hæð í lyftuhúsi sem tengt er þjónustu-
miðstöð með margþætta þjónustu.

Vífilsgata - 105 Rvk  

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

Þingholtsstræti

24.900.000 
Glæsileg íbúð á 2.hæð í fallegu húsi við
Þingholtsstræti. Íbúðin er öll endurnÿjuð
ásamt húsinu að utan. Íbúðin er 103,2 fm.

Þórufell 111-Rvk

13.900.000. 
Einstaklega falleg 78 fm. 3ja herbergja
íbúð á 2. hæð í góðu fjölbÿli. Nÿlega
standsett baðherbergi og eldhús.

Vesturgata 101-Rvk  

27.700.000
Einstaklega fallega 125 fm 5 herbergja
íbúð á 2 hæðum á 2. hæð, á eftirsóttum
stað í Vesturbænum.

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.

Arnarsmári - 201 Kóp  

19.600.000 
Rúmgóð og falleg 3ja herb. 91 fm ibúð
með sérinngangi á 2. hæð í litlu fjölbÿli.

Bárugata - 101 Rvk

16.900.000 
Rúmgóð og fín 3ja herb. (skr. 2ja herb) 92
fm sérhæð í kjallara í þríbÿli á eftirsótt-
um stað í vesturbænum.

Birkimelur - 107 Rvk  

21.900.000 
Afar skemmtileg 3ja herb. íbúð á 1. hæð
auk herbergis í kjallara með aðgangi að
salerni, alls 106,6 fm.

Efstihjalli - 200 Kóp  

20.900.000.
Þetta er fín 4ra til 5 herbergja 99,8 fm.
íbúð á fyrstu hæð með auka herbergi í
kjallara auk sér geymslu með glugga.

Bogahlíð - 105 Rvk.  

20.900.000
Hér um að ræða góða 3ja til 4ra her-
bergja íbúð með aukaherbergi í kjallara,
alls 104,1 fm. Herbergið er hægt að
leigja út á 25-30.000 kr á mán.

Gyðufell - 111 Rvk  

13.900.000 
Rúmgóð 3ja herb. 84,2 fm íbúð (að
geymslu meðtalinni.) á 4. hæð í ál-
klæddu fjölbÿli. Nÿleg og falleg innrétt-
ing í eldhúsi m.t. fyrir uppþv.vél. Yfir-
byggðar svalir.

Fornhagi - 107 Rvk  

19.900.000 
Virkilega góð 4ra herb. 89,6 fm endaíbúð
á 2. hæð í vel viðhöldnu fjölbÿli á frábær-
um stað í Vesturbænum. Mjög gott
útsÿni úr íbúðinni.

Furugrund - 200 Kóp  

19.500.000 
Einstaklega falleg 3ja herb. 87,8 fm
endaíbúð ásamt 23 fm íbúðarherbergi í
kjallara með aðgang að baðherbergi
alls 110,8 fm.

Hagamelur - 107 Rvk  

16.400.000 
Virkilega björt og falleg 3ja herb (skráð
2ja) 73 fm kjallaraíbúð með sérinngangi
í fjórbÿli. Gegnheilt eikarparket og nÿ
innrétting á baðherbergi.

Hagamelur - 107 Rvk  

18.700.000 
Falleg 3ja herb. 79,6 fm endaíbúð á 2.
hæð í góðu fjölbÿli. Baðherb. nÿlega
standsett. Frábær staðsetning í Vestur-
bænum.

Gvendargeisli - 113 Rvk  

25.400.000  
Mjög björt og góð 4ra herb. 127 fm íbúð
á 3. hæð með sérinngangi og miklu og
fallegu útsÿni auk stæðis í bílageymslu.

Háaleitisbraut - 108 Rvk  

19.700 000 
Björt og falleg 4ra herb. 116,6 fm íbúð á
4. hæð í góðu fjölbÿli á þessum vinsæla
stað.

Hraunhvammur - 220 Hfj  

14.900.000
Björt og góð 88,7 fm. 3ja herbergja sér-
hæð með sérinngangi í tvíbÿli. Stutt er í
miðbæ Hafnarfjarðar og alla þjónustu.

Hringbraut - 220 Hfj  

14.800.000 
Virkilega góð 3ja herb. 76,8 fm íbúð á
jarðhæð með sérinnganig í tvíbÿli. Góð-
ur garður. Vel staðsett eign og skemmti-
lega skipulögð.

Hvammabraut - 220 Hfj  

24.900.000 
Góð 6 herb. 138,6 fm íbúð á 3. og 4. hæð
í fjölbÿli. 4 svefnherb. og tvær stofur.
Bílageymsla í sameign. Eikarinnrétting-
ar og nÿ tæki í eldhúsi.

Nökkvavogur - 104 Rvk  

17.800.000
Nÿ uppgerð 4ra herbergja 76,4 fm. íbúð
á annarri hæð þríbÿli á góðum stað.

3ja herbergja

3ja herbergja

4ra til 5 herbergja

Kristnibraut - 113 Rvk  

Kristnibraut - 113 Rvk

Reyniberg - 221 Hfj  

39.500.000 
Fallegt 6 herb. 166 fm parhús á tveimur hæðum auk 24 fm innbyggðs
bílskúrs alls 190 fm. Mikið og fallegt útsÿni.

21.900.000 
Virkilega glæsileg 3ja herb. 103 fm íbúð á jarðhæð í fjölbÿli. Gengheilt
eikarparket og eikarinnréttingar.

43.900.000  
Glæsilegt 5 herb. einbÿlishús á einni hæð 170 fm auk 45,2 fm bílskúrs
samtals 215,2 fm. Húsið er vel staðsett með fallegum garði.
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Asparhvarf 203- Kóp  

35.700.000
Stórglæsilegt 6 herb. 237 fm einbÿlishús
á tveimur hæðum. Húsið skilast fullfrá-
gengið að utan, lóð verður fullkláruð.
Rúmlega fokhelt að innan, þar sem búið
er að einangra þak.

Giljasel 109-Rvk  

45.900.000
Einstaklega fallegt 237,5 fm. einbÿli á
tveimur hæðum með 41,1 fm. innbyggð-
um bílskúr á frábærum stað í enda á
botnlangagötu með einstöku útsÿni yfir
borgina.

Klettahraun - 220 Hfj  

52.900.000  
Glæsilegt einbÿli á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr alls 265 fm. Stór og
gróinn garður.

Lækjargata - 220 Hfj.  

28.400.000
Einstakt hús sem stendur við lækinn í

Hafnarfirði. Eignin skiptist í Aðalhús sem
er 135,4 fm. steyptur kjallari og 2 hæðir.
Aukahús sem er 28,3 fm hobbyherbergi
sem auðvelt er að breyta í íbúð.

Þrastarhöfði 10-12 - Mos 

24.000.000
823,5 fm. lóð í Blikastaðalandi þar
sem gert er ráð fyrir 190 fm. parhús-
um á tveimur hæðum stutt frá nÿja
gólfvellinum og Lækjarskóla. Heim-
ilt verður að hefja byggingu í síð-
asta lagi 15. júlí 2005.

Nánari upplýsingar á draumahus.is.

Þrastarhöfði 20 - Mos

15.000.000
725,4 fm. lóð í Blikastaðalandi þar
sem gert er ráð fyrir 250 fm.
einbÿlishúsi á einni hæð stutt frá
nÿja gólfvellinum og Lækjarskóla í
Mosfellsbæ. Heimilt verður að hefja
byggingu í síðasta lagi 15. júlí 2005.

Nánari upplýsingar á draumahus.is.

Holtsbúð - 210 Gbæ  

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

Ísalind - 201 Kóp  

54.900.000 
Stórglæsilegt og mjög sérstakt 232,7 fm
einbÿli á tveimur hæðum með innbyggð-
um bílskúr. Séríbúð á neðri hæðinni.

Skógarhjalli - 200 Kóp  

57.000.000 
Einstaklega fallegt 7 herb. 214 fm einbÿli
á skjólgóðum og fallegum stað í Suður-
hlíðum Kópavogs.

Vesturberg - 111 Rvk  

34.500.000 
Gott einbÿli á þremur pöllum auk sér-
stæðs bílskúrs. Húsið er 6 herb og 187
fm og bílskúrinn er 29,2,

Bjartahlíð - 270 Mos  

35.900.000 
Gott og skemmtilaega skipulagt. 6 herb.
endaraðhús á tveimur hæðum með inn-
byggðum bílskúr alls 197,5 fm.

Flúðasel - 109 Rvk  

34.900.000 
Mjög gott raðhús á þremur hæðum með
möguleika á aukaíbúð á neðstu hæðinn.
Húsið er alls 227,3 með 6 svefnherb. og
3 stofum.

Hólaberg - 111 Rvk  

24.900.000 
Endaraðhús sem er 5 herb. 128,2 fm á
tveimur hæðum með góðum suðurgarði.
Staðsett á sérlega rólegum og barn-
vænum stað.

Jónsgeisli - 113 Rvk  

29.500.000  
5 herb. 230,4 fm raðhús á tveimur hæð-
um m. innb. bílskúr og frábæru útsÿni.
Skilast fullfrág. að utan, fokhelt að innan
með grófjafn. lóð.

Kambasel - 109 Rvk  

31.900.000 
Mjög vel skipulagt 6 herb. 189 fm raðhús
á tveimur hæðum, þar af er 20,8 fm bíl-
skúr. Fjögur svefnherbergi. Barnvænt
umhverfi og stutt í alla þjónustu.

Réttarholtsv. - 108 Rvk  

23.900.000 
Fallegt 4ra herb. 115 fm endaraðhús á
tveimur hæðum auk kjallara. Garður í
hásuður og nÿlegur góður sólpallur.

Svöluás - 221 Hfj  

39.900.000 
Mjög fallegt 5 herb. 194,4 fm parhús á
tveimur hæðum , þar af 30,9 fm inn-
byggður bílskúr. Allar innréttingar úr
kirsuberjavið.

Þorláksgeisli - 113 Rvk  

39.900.000 
Mjög vel skipulagt 200 fm parhús á
tveimur hæðum með innbyggðum bíl-
skúr. Fjögur svefnherbergi. Eignin af-
hendist rúmlega tilbúin til innréttinga.

Kristín Sigurey Sigurðardóttir
kristin@draumahus
ritari/skjalaumsjón

Rað- og parhús EinbýliRað- og parhús - Einbýli

Byggingarlóðir
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Naustabryggja
164.1 fm • 5-6 herb. • penthouse

32.000.000
Stórglæsileg penthouse íbúð í bryggju-
hverfi við Grafarvog. Um er að ræða íbúð
á 2 hæðum sem er í smíðum. Stórglæsileg
efri hæð með hátt til lofts stórt hjónaher-
bergi á hæð, salerni og alrými.Á neðri hæð

eru 2 svefnherbergi, þvottahús, baðher-
bergi, eldhús, borðstofa og stofa. Íbúðin af-
hendist tilbúinn til innréttinga, fullmáluð,
raflagnir fullfrágengnar og innfeld ljós kom-
in í loft efri hæðar. Möguleiki að fá íbúðina
afhennta fullbúna.

Baldvin
sölumaður

Baugakór 
4 herb. • 125 fm • Sérhæð 

26.500.000 
Stórglæsilegar efri sérhæð í Kórahverfi, Kópa-
vogi. Íbúðin eru 4ra herbergja með sérinn-
gangi. Húsið verður steinsallað að utan með
ljósum salla, að innan verður íbúðin fullbúinn
án gólfefna. og afhendast 15.nóv 2005. Glæsi-
legar innréttingar frá GKS, flísar og baðtæki
frá Baðstofunni,AEG stál tæki í eldhúsi. Látið
þessa ekki frá ykkur fara

Teikningar og nánari upplýsingar á skrifstofu
Húseignar.

Baldvin
sölumaður

Andarhvarf
7-8 herb. • 330.1 fm • einbýli

Tilboð
Stórglæsilegt einbýlishús í
Hvarfahverfi við Elliðavatn í
Kópavogi. Húsið afhendist fullbú-
ið 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

Kleifarsel 
5 herb. • 121 fm • sér bílastæði

23.300.000 
Falleg 5 herbergja íbúð á 2 hæðum með sér
bílastæði, barnvæn staðsetning og öll þjónusta
á næsta leiti. Gengið er upp skemmtilegan og
sérsmíðaðan stiga á aðra hæðina þar sem
gólflötur er stærri en uppgefnir fm(undir ris)
Ísjónvarpsholi er möguleiki að útbúa her-
bergi.(6) Allt fjölbýlið var tekið í gegn fyrir 2
árum síðan. Rúmgóð geymsla sem og hjóla-
geymsla. Sameign er mjög snyrtileg. Þetta er
eign sem stoppar stutt ! Fyrstur kemur fyrst-
ur fær.

Baldvin
sölumaður

Kötlufell 
3 herb. • 83 fm • sér bílastæði

14.000.000
Falleg 3 herbergja íbúð á 2. hæð í mikið end-
urnýjuðu fjölbýli sér stæði fylgir eigninni.Allt
fjölbýlið er með klæðningu að utan sem er
viðhaldslítil. Forstofan er með skáp,Stofa með
dúk á golfi. Svalirnar eru yfirbyggðar með

teppi á gólfi. Eldhúsið er með fallegri innréttingu og dúk á gólfi, glæsilegt
útsýni. Baðherbergi er með baðkari upphengi fyrir sturtu og tengi fyrir
þvottavél. Hjónaherbergið er rúmgott með skápum, dúkur á gólfi.
Geymsla fylgir íbúð.

Baldvin
sölumaður

Brekkuskógur
4 herb. • 92 fm • Sumarshús

12.500.000
Vorum að fá í sölu stórglæsileg heilsárshús í
Brekkuskógi. Húsið eru 92 fm með 3 svefn-
herbergjum, rúmgóðri stofu,eldhús baðher-
bergi og anddyri. Húsið verður afhennt full-
búið að utan, rafmagn og hiti komið í húsið

að innan verður einangrað en óklætt og milliveggir ekki komnir.Verönd
verður frágengin og heitur pottur kominn og tengdur.Nánari uppl veitir
Baldvin Ómar á skrifstofu Húseignar.

Baldvin
sölumaður

Álfaskeið -220 HFJ 
4ra herb. 97 fm íbúð á þriðju hæð
ásamt 23,8 fm bílskúr. Rúmgott eld-
hús, stofa og borðstofa með parketi.
Þrjú svefnherbergi. Góð staðsetning
og fallegt útsýni.Allar upplýsingar
veitir Gyða Gerðarsdóttir, sölumað-
ur í síma 695-1095 eða 585-0104.

Gyða
sölumaður

ÞÓRÓLFSGATA -
BORGARNES 
Fimm herb. sérhæð á fallegum útsýn-
isstað í Borgarnesi. Stórar og bjartar
stofur. Þrjú svefnherbergi, möguleiki
á fjórum. Falleg ræktuð lóð og stutt í
alla þjónustu.Verð 12,9 millj.Allar
upplýsingar veitir Gyða Gerðarsdótt-
ir, sölumaður í s. 695-1095.

Gyða
sölumaður
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Stuðlaberg
einstök staðsetning í nálægð við náttúruna

Nýtt í sölumeðferð! glæsilegt 225 fm. parhús sem er á 3 pöllum, með
bílskúr, svölum, verönd og heitum potti. Nánari lýsing: Á jarðhæð er bíl-
skúr, gestasalerni með sturtu og rúmgott svefnherbergi (hentar vel fyrir
ungling). 1. pallur: Rúmgóð sjónvarpsstofa og rúmgott þvottahús með
góðri innréttingu. 2 pallur: Glæsilegt eldhús sem er vel tækjum búið og

með nýlegri innréttingu. Rúmgott baðherbergi með baðkeri. Hjónaherbergi er með út-
gengt út á vestur svalir. 2 rúmgóð svefnherbergi.Glæsilegt eldhús sem er vel tækjum
búið og með nýlegri innréttingu. Rúmgott baðherbergi með baðkeri. Hjónaherbergi er
með útgengt út á vestur svalir. 2 rúmgóð svefnherbergi. Á 3ja palli er stór stofa sem
rúmar líka stórt borðstofuborð, þaðan útgengt út á glæsilega verönd með heitum potti
og þaðan er hægt að ganga upp á holtið og horfa yfir Höfuðborgarsvæðið. Hiti er í
gólfi í öllum votum rýmum og gegnheilt niðurlímt 25 mm. eikarparket er á öðrum.
Húsið stendur við enda botnlanga og við lóð tekur víðáttu mikil náttúra í göngufæri
beint út á gólfvöllinn.
VERÐ 45,3 millj.
ÁHUGASAMIR HAFIÐ SAMBAND VIÐ JÓNAS JÓNASSON ÍSÍMA 847-7171

Jónas
sölumaður

Drápuhlíð - Reykjavík.
Frábær fyrstu kaup 

Nýtt í sölumeðferð! 3ja herbergja 74 fm. íbúð íbúð í kjallara ásamt sam-
eiginlegum vel hirtum garði með verönd. Nánari lýsing: íbúðin skiptist
niður í 2 rúmgóð svefnherbergi og stofu. Eldhús er með smekklegri inn-
réttingu og borðkrók. Slitsterkt parket er á gólfum íbúðarinnar og 2
stórir geymsluskápar eru innan íbúðaar SAMEIGN sérgeymsla, sameign-

legt þvottahús, hjóla og vagnageymsla.
Svo fylgir frystikista með í kaupunum.
Verð 14,8 millj. ÁHUGASAMIR HAFIÐ SAMBAND VIÐ JÓNAS JÓNASSON ÍSÍMA
847-7171

Jónas
sölumaður

Strandvegur - Garðabær.
Útsýnisíbúð fyrir vandláta

Nýtt í sölumeðferð! 118 fm. 3ja herb. glæsiíbúð á efstu hæð með tvenn-
um svölum og útsýni út á hafið.
Nánari lýsing:Verið er að innrétta íbúðina og hefur hvergi verið sparað.
Allar innréttingar eru sérsmíðaðar hvít sprautulakkaðar frá Trésmiðj-
unni Borg með svörtu graníti á innréttingum og sólbekkjum.Tækin eru
aðeins þau bestu fáanlegu af þýsku tegundinni Mile  Öll lýsing íbúðar-

innar er hönnuð af Lumex 
Stæði í bílageymslu fylgir eigninni ásamt sérgeymslu, hjóla og vagnageymslu í kjallara.
Íbúðin fæst afhent með eða án parkets en búið er að leggja glæsilegar svartar náttúru-
steinflísar í vot rými.
Sjón er sögu ríkari / Óskað er eftir tilboðum í eignina. ÁHUGASAMIR HAFIÐ SAM-
BAND VIÐ JÓNAS JÓNASSON ÍSÍMA 847-7171

Jónas
sölumaður

Drápuhlíð - Reykjavík.
Frábær fyrstu kaup 

Nýtt í sölumeðferð! 3ja herbergja 74 fm. íbúð íbúð í kjallara ásamt sam-
eiginlegum vel hirtum garði með verönd. Nánari lýsing: íbúðin skiptist
niður í 2 rúmgóð svefnherbergi og stofu. Eldhús er með smekklegri inn-
réttingu og borðkrók. Slitsterkt parket er á gólfum íbúðarinnar og 2
stórir geymsluskápar eru innan íbúðaar SAMEIGN sérgeymsla, sameign-
legt þvottahús, hjóla og vagnageymsla.

Svo fylgir frystikista með í kaupunum.
Verð 14,8 millj. ÁHUGASAMIR HAFIÐ SAMBAND VIÐ JÓNAS JÓNASSON ÍSÍMA
847-7171

Miðtún póst 105
HÚSEIGN KYNNIR FALLEGA 2-3 HERBERGJA MÖGULEIKI Á
ÖÐRU HERBERGI ÍBÚÐIN ER MEÐ SÉR INNGANGI Í ÞESSU FRÁ-
BÆRA HVERFI, STUTT Í ALLA ÞJÓNUSTU.
Þvottahús og tvær sér útigeymslur fylgja með eigninni,Allt rafmagn og
pípulagnir hafa verið endurnýjaðar Þetta er tilvalin eign fyrir hundaeig-
endur:Verð: 14.300.000

Jónas
sölumaður

Jónas
sölumaður

ERON- Eignasala Reykjavíkur og nágr. ehf.
Vegmúla 2 • Reykjavík • S: 515-7440 eron@eron.is

Stefán Hrafn Stefánsson hdl.lögg.fasts.

Bollagarðar- raðhús-Seltjarnarnes

Rúmgott og fallegt u.þ.b. 190 fm raðhús á tveimur hæðum ásamt góðum
32 fm bílskúr á eftirsóttum stað á Seltjarnarnesi. Húsið er í góðu ástandi
og er útsýni frábært til norðurs yfir sjóinn og til Esjunnar og víðar. Skjól-
góð  suðurverönd. Mjög góð eign. Verð  47,9 millj.

Sólheimar- 3ja í lyftuhúsi
Rúmgóð  og björt u.þ.b. 85 fm íbúð á 7.hæð í

traustu og eftirsóttu lyftuhúsi. Íbúðin er í suð-

ur- og vesturhorni hússins og er með tvenn-

um svölum. Getur losnað fljótlega.

Húsvörður er í húsinu. Verð 18,3 millj.

Sílakvísl-Ártúnsholt-5-6 herb.
Hörkugóð u.þ.b. 120 fm íbúð á 2.hæð

og í risi á þessum vinsæla stað. 3-4

svefnherbergi og 2 stofur. Góðar svalir.

Fallegt útsýni. Sérinngangur og sér-

merkt bílastæði. Verð 22,9 millj.

Bankastræti- 100 fm atvinnuhúsnæði á 2. hæð
Erum með til leigu fallegt og bjart atvinnu-
húsnæði á 2.hæð á horni Skólavörðustígs
og Bankastrætis. Plássið er u.þ.b. 100 fm
og er með stórum gluggum út að Banka-
stræti. Getur hentað  undir ýmiskonar 
atvinnustarfsemi svo sem verslun, 
skrifstofur og ýmsa þjónustu. Plássið er
laust. Nánari upplýsingar veitir undirritaður.

Þorláksgeisli-glæsiíb.
Glæsileg u.b.þ.b 113 fm íbúð á jarðhæð
ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er í
vönduðu fjölbýli-lyftuhúsi (byggt af Mótás hf)
á besta stað í Grafarholti við gróið
útivistarsvæði. Íbúðin er fullbúin og glæsileg
með  vönduðum innréttingum og parketi (eik)
og er nánast ný. Verð  24,5 millj.

HVERAGERÐI

Guðmundur Þórðarson lögg. fasteignasali
Mjódd

Vantar fyrir ákveðin
kaupanda, 2-3 her-
bergja íbúð á jarðhæð
með stórri stofu og út-
gengt út í garð.

Einnig kemur til greina
2ja íbúða hús með báð-
um íbúðum samþykkt-
um

Ásdís Ósk

863-0402 

asdis@remax.is
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EINB - RAÐ- OG PARHÚS

HÓLABERG - ENDA RAÐHÚS
MEÐ BÍLSKÚR. 
128 fm enda raðhús á tveimur hæðum með
fjórum svefnherbergjum og 20 fm sjálfstæð-
um bílskúr. V.26,8 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 inn-
rétingu 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 milli-
lofti. (2471)

HÆÐIR

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

LAUFÁSVEGUR 
Mjög vel staðsetta 170 fm íbúð á tveimur
hæðum í fallegu tveggja íbúða húsi við Lauf-
ásveg. Efrihæðin skiptist í tvennar stofur,
hjónaherbergi og stórt eldhús með útgengi
út í bakgarð, á neðrihæð eru þrjú svefnher-
bergi og bað. V. 37,5 m 

4RA HERB

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 góð-
um borðkrók. Baðherbergi flísalagt með
tengi fyrir þvottavél. Íbúðin getur losnað
fljótt. Allar nánari uppl. veitir Daniel S. 588-
9499 Verð. 17,5 m 

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

LAUFENGI 
Mjög góð 106 fm 4ra herbergja íbúð á 2.hæð
með sér inngangi í góðu húsi við Laufengi.
V. 19,9 m 

KÁRSNESBRAUT MEÐ AUKA-
HERBERGI OG BÍLSKÚR. 3ja her-
bergja 112,5 fm íbúð á 1. hæð með bílskúr og
aukaherbergi sem hefur aðgengi að snyrt-
ingu í vel staðsettu húsi. Verð. kr. 17,9 m. 

3JA HERB.

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

ANDRÉSBRUNNUR - LÚXUSÍ-
BÚÐ Vorum að fá í sölu GLÆSILEGA 94,2
fm 3ja herbergja íbúð á annari hæð í lyftu-
húsi með stæði í 3ja bíla bílageymslu. Eld-
húsið er með spónlagðri Mahoní innréttingu,
stáltækjum, stál og mósaíkflísum á veggjum
og náttúrustein á gólfi. Skápar og innihurðir
eru spónlagðar með Mahoní. Baðherbergi
með sérsmíðaðri innréttingu og innfeldri lýs-
ingu í lofti.Gegnheilt fljótandi Mahon Parket
er á stofu og herbergisgólfum. Mikið hefur
verið lagt í að gera þessa íbúð sem allra
glæsilegasta. Verð. 21.5 m 

ÁLFKONUHVARF - NÝBYGG-
ING VIÐ ELLIÐAVATN. AF-
HENDING Í MAÍ. 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.

ANDRÉSBRUNNUR - LYFTU-
HÚS Vorum að fá í sölu fullbúna 94 fm 3ja
herbergja íbúð á 2.hæð í lyftuhúsi með góðu
útsýni. Íbúðinni fylgir stæði í bílgeymslu. eik-
ar innréttingar og parket. Suður svalir.
Ákveðin sala afhending í maí n.k. V. 21,9 m 

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. Íbúð-
in er laus við kaupsamning. Verð. 12,9 m 

2JA HERB.

STRANDASEL Góð 2ja herbergja
íbúð 66,6 fm. Stofa með parketi og suður
svölum. gott herbergi með skáp. Eldhús
með nýlegri innréttingu. baðherbergi með
innréttingu og flísalagt. góð sameign. 

FROSTAFOLD - SÉR GARÐUR 
Vorum að fá í sölu mjög góða 43 fm 2ja her-
bergja íbúð á jarðhæð með sér suður garði.
Parket og flísar á gólfum, ásamt góðum
skápum og eldhúsinnréttingu. V. 11,9 m. 

REYKJAVÍKURVEGUR - VIÐ
HÁSKÓLANN 
Vorum að fá í sölu góða 25 fm ósamþykkta
íbúð á jarðhæð með sér inngangi í fallegu
húsi við Reykjavíkurveg. V. 6,9 m. 

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

ÁLAGRANDI 
71 fm 2ja herbergja íbúð á 2.hæð með suð-
ur svölum. Viðgerð og málun á húsi stendur
yfir á kostnað seljanda. Möguleiki á stuttum
afhendingartíma. V 15,2 m. 

DVERGABORGIR - SÉR INN-
GANGUR 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. 

SÆBÓLSBRAUT MEÐ SÉR-
MERKTU BÍLASTÆÐI. Góð tvegg-
ja herbergja íbúð í kjallara með góði suður
verönd og sérmerktu bílastæði. Gott her-
bergi með skápum. Björt stofa. Studíoeld-
hús með fallegri innréttingu. Baðherbergi
með tengi fyrir þvottavél. Góð sameing. 

ATVINNUHÚSNÆÐI

VESTURVÖR - ATVINNUHÚS-
NÆÐI Til sölu 420 fm atvinnuhúsnæði
sem skiptist í 360 fm sal og 60 fm skrifstofu-
húsnæði. 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. 

FYRIRTÆKI

ATVINNUTÆKIFÆRI 432 fm versl-
unarhúsnæði ásamt rekstri verslunarinnar
Dalakjör Búðardal. Um er að ræða húsnæð-
ið, öll tæki og áhöld sem tilheyra ásamt
verslunar og veitingarekstri. Þá er 145,4 fm.
íbúð á efri hæðinni. Gott langtímalán getur
fylgt. Afhending eftir samkomulagi. Besti
tíminn framundan. Allar nánari upplýsingar
veitir Daniel 588-9499 / 897-2593

ENDURBYGGINGAR

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

LANDIÐ

KLAPPARSTÍG - MEÐ BÍL-
SKÚR - REYKJANESBÆ Glæsi-
legt einbýlishús á tveimur hæðum 118 fm og
sérstæðum bílskúr 30 fm alls 148 fm í hjarta
bæjarins. Möguleiki á skipta á íbúð í Reyka-
jvík. (2436) 

F A S T E I G N A S A L A
Síðumúla 33 - Sími 588 9490 - www.lyngvik.is - lyngvik@lyngvik.is

OPIÐ
mánudaga-fimmtudaga frá kl. 9-18, föstudaga frá kl. 9-16.

Svo er GSM-inn alltaf opinn.

Sigrún Gissurardóttir,
lögg. fasteignasali

Steinar S. Jónsson,
sími 898 5254

Daníel Björnsson,
sími 897 2593

Þorsteinn Austri
sími 820 3466

SOGAVEGUR - EINBÝLISHÚS
Vorum að fá í sölu 157,5 fm einbýlis-
hús á þremur hæðum við Sogaveg.
Húsinu hefur verið mjög vel við hald-
ið. Nýlegt þak. Möguleiki á stuttum
afhendingartíma. V. 31,5 m. 

LÆKJASMÁRI - SÉR INNGANGUR
Vorum að fá í sölu mjög góða og vel

staðsetta 2ja herbergja 63 fm. íbúð á
2. hæð með suður svölum og sér inn-
gangi af svölum. V. 14,9 m. 

LANGAGERÐI - STÓRT EINBÝLISHÚS/TVÍBÝLI
Vorum að fá í sölu stórt einbýlis-
hús/tvíbýli, vel staðsett neðantil við
götu með góðri aðkomu. Húsið er
samtals um 380 fm og skiptist þan-
nig: aðalhæð 160 fm, jarðhæð 190 fm
og bílskúrinn 33 fm. Aðalinngangur
frá götuhæð.Stóra stofur og innaf
þeim borðstofa. Arinn í stofu. Gott út-

sýni. Eldhús með ágætum innréttingum og borðkrók. Hjónaherbergi með góðu
baðherbergi innaf. Mjög stórar svalir sem útgengt er á frá stofunni og hjónaher-
berginu. Góður stigi tengir hæðina frá holinu við neðri hæðina. Komið niður í góð-
an skála sem nýtist vel sem sjónvarpsstofa. Stórt herbergi og ca 35 fm tóm-
stundaherbergi. Stór geymsla. Gufubað og sturta. Á jarðhæðinni er rúmgóð 2ja
herbegja íbúð. Auðvelt að hafa íbúðina 3ja herbergja. 

NÝBÝLAVEGUR HEIL HÚSEIGN 
MEÐ GLÆSILEGRI PENTHOUSE ÍBÚÐ. 

Um er að ræða alla húseingina sem
samanstendur af fyrstu og annari
hæð sem eru verslunar og iðnaðar
húsnæði og glæsilegri penthouse
íbúð á efstu hæð með miklu útsýni til
fjalla og upp á jökul. húsið er allt
601,2 fm og er íbúðin af því 135 fm
auk tvenna svala sem snúa í suður og
norður en þær eru samanlagt ca 80
fm. Verslunar og iðnaðarhúsnæðið er

í góðri útleigu. Afhending getur verið eftir samkomulagi. Allar nánari upplýsingas
veitir Daniel í síma 588-9499 / 897-2593.

JÓNSGEISLI - EINBÝLISHÚS Á TVEIMUR HÆÐUM 
MEÐ INNBYGGÐUM BÍLSKÚR. 

Vorum að fá í einkasölu fallegt og vel
skipulagt 237,7 fm einbýlishús með
innbyggðum 38 fm bílskúr. Í húsinu
eru fjögur stór og góð svefnherbergi.
Góðar norð-vestur svalir með útsýni.
V. 45,5 m. 
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Parhús

Erluás -221 Hfj.

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

39.900.000 kr.

NÝTT

Einbýli

Gvendargeisli - 113 Rvk 

Glæsilegt 295 fm einbýlishús í
byggingu í Grafarholti í Reykjavík.
Húsið sem er á einni hæð er með 24
fm millilofti ásamt 31 fm bílskúr
skilast fullbúið að utan og rúmlega
fokhelt að innan. Búið er að plasta
loft og vatnslagnir og ofnar komnir
að mestu. Til afhendingar strax en
skilist fullbúið að utan í júní 2005.

42.500.000

NÝTT

Einbýli

Furuvellir - 221 Hf.

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð
við vellina í Hafnarfirði. Húsið skilist
fullbúið að utan en fokhelt að inn-
an. Gert er ráð fyrir þremur svefn-
herbergjum en hönnun hússins
býður auðveldlega upp á breytingu
á því. Skemmtilegt samspil hönn-
unnar og útsýnis.

31.900.000 kr.

NÝTT

4ja herbergja

Geithamrar 14 

Virkilega falleg 94.7fm 4ra herb
íbúð í litlu fjölbýli ásamt 26.3fm bíl-
skúr. Íbúðin er á fyrstu hæð með
sérinngangi og sérgarði. Örstutt í
skóla og leikskóla ásamt allri al-
mennri þjónustu.

25.500.000 kr.

NÝTT
4ja herbergja

Lyngbrekka 13 

Glæsileg 4ra herbergja 104,5 fm
miðhæð í góðu þríbýlishúsi að Lyng-
brekku í Kópavogi. Góð staðsetn-
ing.

23.900.000 kr.

NÝTT

3ja herbergja

Hraunbær 172 

Góð 3ja herbergja 81,1 fm íbúð að
Hraunbæ í Reykjavík. Sameiginlegt
þvottahús og sérgeymsla í sameign.
Sérmmerkt bílastæði fylgir eigninni.

15.400.000 kr.

NÝTT

2ja herbergja

Torfufell - 111 Rvk 

Góð 2ja herbergja 58,1 fm íbúð á
jarðhæð með sér garði að Torfufelli
í Reykjavík.

11.200.000 kr.

NÝTT
3ja herbergja

Torfufell 111 Rvík 

Góð 3ja herbergja 78,9 fm íbúð á 2.
hæð að Torfufelli í Reykjavík. Íbúðin
skiptist í hol, rúmgóða stofu, tvö
herbergi, baðherbergi, og rúmgott
eldhús.

13.200.000 kr.

NÝTT

2ja herbergja

Efstihjalli 15

Mjög góð 2ja herbergja 56,8 fm
íbúð að Efstahjalla í Kópavogi. Góð
staðsetning, stutt í alla þjónustu.

12.900.000 kr.

NÝTT

3ja herbergja

Skeljatangi 35 

Mjög góð 3ja herbergja 84,2 fm
íbúð á efri hæð með sér inngangi að
Skeljatanga í Mosfellsbæ. Risloft
yfir allri íbúðinni sem býður upp á
ýmsa notkunarmöguleika. Falleg
lóð í kringum húsið. Stutt er í skóla
og leikskóla.

NÝTT

5 herbergja4ra herbergja
Rjúpufell - 111 Rvík  

Góð 4ra herbergja 106,9 fm íbúð á 3.
hæð. Íbúðin skiptist í hol, samliggj-
andi stofu og borðstofu, eldhús, bað-
herbergi og þrjú svefnherbergi.

15,700,000

Engihjalli - 200 Kóp

Góð 4ra herbergja 97,4 fm íbúð á 8.
hæð.. Parket á gólfum í herbergjum,
stofu og holi Sameiginlegt þvottahús
er á hæðinni og sér geymsla í sameign.

16.900.000 kr.

3ja herbergja4ra herbergja
Hólabraut - 220 Hafj.

Mikið endurnýjuð 4ra herb. 81,8 fm
íbúð á 2. hæð. Íbúðin skiptist í eld-
hús, stofu,borðstofu og tvö svefnher-
bergi. Rúmgóð geymsla í sameign
með glugga. Ásett verð:

15.900.000 kr.

Hrafnshólar 111 Rvík

Góð 3ja herbergja 76,4 fm íbúð á 2.
hæð að Hrafnhólum. Íbúðin skiptist í
rúmgóða stofu,eldhús,tvö herbergi og
baðherbergi. Fallegt útsýni. Ásett verð:

12.900.000 kr
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Lægsta söluþóknun á Íslandi!

Allar gerðir eigna vantar vegna 
mikillar sölu! Þú hringir og við 
komum og skoðum samdægurs!

neteign.is
Fasteignasala á Netinu

Sími: 595 9090

100%
Verðvernd

Alltaf ódýrastir!

kr.99.900
auk vsk. samtals 124.375 kr.

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

Glæsileg 113 fm, 5 herbergja endaíbúð á jarðhæð
í nýlegu húsi í einu af nýju hverfum Mosfellsbæj-
ar. Vandaðar innréttingar og gólfefni eru í íbúðinni.
Húsið er klætt fallegri viðhaldslítilli klæðningu.
Íbúð á mjög góðum stað í Mosfellsbæ!

Klapparhlíð – 25,9 millj 

Fylgdu í fótspor fjölda seljenda og nýttu þér 
LÆGSTU SÖLUÞÓKNUN Á ÍSLANDI!

Falleg 4. herbergja, 100 fm á 4. og efstu hæð í ný-
lega klæddu húsi í Breiðholtinu. Húsið er nýlega
klætt og einnig hefur nýlega verið skipt um glug-
ga, hellur, eldvarnarkerfi, dyrasíma og fleira.
Áhugaverð íbúð!

Rjúpufell – 17,9 millj.

Góð 3. herbergja, 79 fm íbúð á 3. og efstu hæð á
góðum stað í Kópavoginum. Gólfefni eru parket,
flísar og dúkur. Úr stofunni er fallegt útsýni í vest-
ur.

Sæbólsbraut – 17,3 millj.

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

Hrísrimi – 20,3 millj.

Stórglæsileg 141 fm, 3. herbergja penthouseíbúð
á vinsælum stað í Kópavoginum. Íbúðin sjálf er
115 og bílskúrinn 26 fm. Glæsilegt útsýni af svöl-
um. Sérlega vandaðar innréttingar, tæki og gólf-
efni.

Funalind – 29, 5 millj 

NÝTTNÝTT

Smekkleg og snyrtileg 2. herbergja, 54 fm íbúð á
jarðhæð í góðu húsi á Kleppsveginum. Gólfefni
eru parket og flísar. Svalir í suður. Íbúð mjög mið-
svæðis í Reykjavík!

Kleppsvegur – 12,5 millj.

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

Álmholt – 34,9 millj.

Góð 3. herbergja 92,2 fm íbúð á efstu hæð í Graf-
arvoginum með frábæru útsýni. Íbúðin er í litlu 6
íbúða fjölbýli og er með snyrtilegum og vönduð-
um innréttingum, hurðum og gólfefnum. LAUS
FLJÓTLEGA.

Berjarimi – 17,4 millj.

Falleg og þónokkuð endurnýjuð 4. herbergja 91
fm íbúð á 2 hæð í góðu fjölbýli í Breiðholtinu.
Íbúðin með geymslu er alls 102 fm. Íbúðin var
parketlögð í nóv. 2003 og einnig var glæsilegt eld-
húsinnrétting sett upp ásamt tækjum. 

Grýtubakki – 16,9 millj 

NÝTTNÝTT

Falleg 3. herbergja, 80 fm íbúð á 2. hæð í litlu fjöl-
býli á fallegum stað í Hafnarfirðinum. Íbúðin er
mjög smekkleg að innan og snyrtileg. Íbúðin er í
fallegu umhverfi Setbergshverfisins.

Stekkjarberg – 17,5millj 

Mjög góð 3. herbergja, 88 fm íbúð í mjög góðu,
nýviðgerðu húsi í Kópavoginum. Íbúðin er með
sérinngangi af svölum. Nýlega voru eldhús og
baðherbergi tekin í gegn. Mjög góð staðsetning !

Lundarbrekka - 17,9 millj 

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.

Álftamýri – 16,4 millj.

Góð 2. herbergja, 66 fm íbúð á 4. og efstu hæð á
Kleppsveginum. Stórglæsilegt útsýni er úr stofu
og af svölum suður yfir Reykjavíkurborg. Snyrtileg
og góð íbúð!

Kleppsvegur – 13,9 millj.

NÝTTNÝTT

Falleg 2. herbergja, 68 fm íbúð á 2. hæð í litlu fjöl-
býli í Áslandshverfinu í Hafnarfirði. Vandaðar inn-
réttingar og gólfefni eru í íbúðinni. Fallegt útsýni í
vestur.

Þrastarás – 15,3 millj 

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

Berjarimi – 14,7 millj.

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

Tunguvegur – 24,7 millj.

NÝTTNÝTT

LALAUS FLJÓTLEGA
US FLJÓTLEGA

LALAUS FLJÓTLEGA
US FLJÓTLEGA
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Álfaskeið - Hf. - efri hæð
Nýkomin í einkasölu mjög góð 78,5 fm. 3ja til 4ra
herbergja íbúð á efri hæð í góðu fjölbýli. Húsið
er í góðu standi. Stórt aukaherbergi í kjallara.
Mjög góð staðsetning rétt við miðbæinn. Verð
13,9 millj. 84551

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 for-
stofu, gang, eldhús, stofu, borðstofu, sjón-
varpshol, baðherbergi, tvö herbergi, snyrtingu
og sérstæðan bílskúr. Útsýni, ákveðin sala.
Verð 18,9 millj. 100173 

Hringbraut - Hf. sérh. Ný-
komin glæsileg miðhæð í góðu þríbýli, allt í
toppstandi, fallegar innréttingar, vönduð gólf-
efni, flísalagt baðherbergi, þrjú góð svefnher-
bergi, möguleiki á fjórða herb., glæsilegar sam-
liggjandi stofur, frábær staðsetning. Verð 21,9
millj. 108448

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

Hringbraut - Hf. - m/bíl-
skúr Sérlega skemmtileg miðhæð á þess-
um góða stað í suðurbæ Hafnarfjarðar. Íbúðin
er 84,5 fm auk bílskúrs sem er 33,5 fm. Skipting
eignar: 2 svefnherbergi, stofa, borðstofa, Eld-
hús með borðkrók, hol, baðherbergi, sérþvotta-
hús, bílskúr og geymsla. Verð 18,9 millj. 11002

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

Álfaskeið - Hf - m/bílskúr
Nýkomin í einkasölu sérlega falleg mikið endur-
nýjuð 100 fm. íbúð í góðu fjölbýli auk 27 fm bíl-
skúrs. Nýlegar fallegar innréttingar. Glæsilegt
nýstandsett baðherbergi. Sérinngangur af svöl-
um. Klætt hús. Verð 19,8 millj. 42445

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 

Öldugata - Hf. parh. 
Hraunhamar fasteignasala hefur tekið í einka-
sölu neðri hæð í tvíbýli ásamt kjallara samtals
um 143,5 fermetrar vel staðsett við Hamarinn í
hjarta Hafnarfjarðar. Eignin er í góðu standi og
stuðst hefur verið við upphaflegt skipulag eign-
arinnar. Eignin skiptist í inngang, hol, eldhús,
góða borðstofu, gestasnyrtingu, stóra stofu,
barnaherbergi og gott hjónaherbergi með skáp-

um. Frá gangi er gengið niður stiga . Þar er sér inngangur, hol, baðherbergi og þvottahús. Gott
unglingaherbergi og geymsla. Gólfefni eru gólffjalir, flísar og dúkur. Skemmtilegur bakgarður snýr
í suður upp að Hamrinum. Eign sem vert er að skoða. Verð 21,9 millj. 51077

Klettaberg - Hf. parh. 
Hraunhamar fasteignasala hefur tekið í einka-
sölu sölu á þessum frábæra útsýnisstað glæsi-
legt arkitektahannað parhús með innbyggðum
60 fm bílskúr, samtals ca 220 fm. Eignin er
smekklega innréttuð m. vönduðum innréttingum
og gólfefnum. Eignin skiptist í forstofu, hol,
stofu, borðstofu, eldús, gestasnyrtingu, þvotta-

hús og herbergi. Á efri hæð eru tvö herbergi, alrými sem auðvelt er að útbúa herbergi, baðher-
bergi. Fallegur sólpallur og bílastæði hellulögð með lýsingu. Góðar 20 fermetra svalir. Glæsilegt
útsýni.Glæsileg eign. Myndir af eigninni á mbl.is og heimasíðu hraunhamars. Verð. 39,9.millj.

Burknavellir - Hf. einb. 
Hraunhamar fasteignasala hefur tekið í sölu
mjög gott nýtt einbýli á einni hæð með innbyggð-
um bílskúr samtals um 206 fermetrar vel staðsett
við hraunjaðarinn í Vallarhverfi í Hafnarfirði.
Húsið hefur verið nýlega innréttað með fallegum
innréttingum og gólfefnum. Eignin skiptist í for-

stofu, hol, eldhús, stofu, borðstofu, 4 góð herbergi , tvö baðherbergi, þvottahús og stóran bílskúr.
Afgirt verönd. Friðlýst svæði austan við húsið. Frábær staðsetning. Verð 41 millj. 92189

Hellubraut - Hf. - Einbýli 
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 skipt-
ist í forstofu , hol, stofu, borðstofu, eldhús, búr,
geymsluloft, gang, 3 herbergi, hjónaherbergi og
baðherbergi. Á neðri hæð er inngangur, þvotta-

hús, baðherbergi, geymsla og bílskúr. Stórar suður og vestur svalir. Einstök staðsetning. Verð 39,5
millj. Upplýsingar um eignina eru inni á mbl.is og hjá sölumönnum Hraunhamars
.

Kelduhvammur - Hf. - sérh. 
Nýkomin í sölu falleg 100,5 fm sérbýli, jarðhæð í
þríbýli vel staðsett við Kelduhvamm í Hafnarfirði.
Góð aðkoma að húsinu og sérinngangur á hlið
hússins. Lýsing eignar: Góð forstofa. Geymsla
inn af forstofu. Stór gangur. Gott hjónaherbergi
með góðum skápum. Baðherbergi er flísalagt og
þar er baðkar og sturta. Eldhús með snyrtilegri
hvítri innréttingu og góðum borðkrók. Stórt
barnaherbergi. Björt og góð stofa. Frá gangi er
gengið í sameiginlegt þvottahús. Gólfefni að
mestu parket og flísar. Sameiginlegur garður.

Góð afgirt lóð með verönd. Eign á rólegum og barnvænum stað. Verð 17,9 millj. 109318 

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

Klettaberg - Hf. - hæð m/bílskúr 
Hraunhamar fasteignasala er með í einkasölu á
þessum frábæra útsýnisstað glæsileg arki-
tektahannaða 134 fermetra íbúð í pallbyggðu
klasahúsi ásamt 27,9 fermetra bílskúr samtals
um 161,9 fermetrar vel staðsett í Setbergshverfi
í Hafnarfirði. Eignin skiptist í forstofu, hol, her-
bergi, baðherbergi og þvottahús. Á efri hæð er
eldhús, hol, stofa, borðstofa, sólstofa, tvö her-

bergi og baðherbergi. Stórar svalir frábært útsýni yfir Hafnarfjörð og víðar. Glæsilegar sérsmíð-
aðar innréttingar, gólfefni eru hlyn parket og portúgölsk skífa. Glæsieign sem vert er að skoða.
Verð 29,5 millj. 109730 Myndir af eigninni á mbl.is.

Laxakvísl - Rvík. - raðhús 
Í einkasölu hjá Hraunhamri fasteignasölu fallegt
raðhús á tveimur hæðum ásamt kjallara og bíl-
skúr samtals um ca.300 fermetrar vel staðsett á
frábærum útsýnisstað í Ártúnsholtinu. Eignin
skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, hol, stofu, borð-
stofu, 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.

Hliðsnes - Álftanesi náttúruperla 
Höfum fengið til sölumeðferðar þessa glæsi-
legu húseign. Eignin sem er 280 fm með inn-
byggðum bílskúr stendur á 1 hektara eignar-
landi á sjávarlóð við Skógtjörn. Einstök stað-
setning og náttúrufegurð. Tilvalið fyrir hesta-
menn og aðra náttúruunnendur. Hús í topp

standi að utan sem að innan. Verð og allar upplýsingar veita sölumenn Hraunhamars. 55488

Hjallabrekka - Kóp. - neðri hæð 
Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einka-
sölu mjög fallega 80,3 fermetra neðri hæð í tví-
býli með sér inngang vel staðsett við Hjalla-
brekku 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 nán-
ari upplýsingar af eigninni á mbl.is.

Lómasalir - Kópav. 3ja herb. 
Vorum að fá í sölu þessa skemmtilegu íbúð í Sala-
hverfinu í Kópavogi. Íbúðin er á annarri hæð og er
91,1 fm auk stæði í bílskýli. Lyfta er í húsinu. Skipt-
ing eignar: 2 svefnherbergi, hol, forstofa, eldhús
með borðkrók, stofa, svalir, þvottaherbergi, bað-
herbergi, auk geymslu í sameign og stæði í bíl-
skýli. Laus fljótlega. Verð 21,5 millj. 10925

Lautasmári – Kópav.- 3ja herb. 
Hraunhamar fasteignasala hefur tekið í sölu
mjög fallega 95,1 fermetra íbúð á annarri hæð í
góðu vel staðsettu fjölbýli í Smárahverfi í Kópa-
vogi. Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borð-
stofu, eldhús, tvö góð herbergi, baðherbergi,
þvottahús og geymslu. Glæsilegar innréttingar
og gólfefni eru parket og flísar. Góðar suður
svalir. Stutt í alla þjónustu. Verð 21,5 millj. 109932

Tröllateigur - Mosfellsbæ - 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. að sögn seljanda. Skipting
eignar: 4 svefnherbergi, fataherbergi, stofa, eld-
hús, 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

Burknavellir - Hf. - raðhús 
Nýkomið í einkasölu á þessum frábæra stað
glæsilegt 180 fm. parhús með innbyggðum bíl-
skúr. Húsin eru til afhendingar fjlótlega fokheld.
Teikningar og allar nánari uppl. á skrifstofu
Hraunhamars. Verð 24,9 millj. 51686

Daggarvellir 6A- Hf. -fjölbýli
2 íbúðir eftir. *Nýkomnar glæsilegar nýjar íbúðir
*Um er að ræða 3 og 4ra herb. íbúðir með sérinn-
gangi, 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 gól-
fefna. *Vandaðar innréttingar og tæki. S-svalir
og útsýni. *Góð staðsetning í barnvænu hverfi.
*Teikningar á Mbl.is *Traustir verktakar *Allar
nánari uppl. veita sölumenn Hraunhamars.

Magnús Emilsson löggiltur fasteignasali

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, eld-
hús, 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

Garðaflöt - einbýli 
Skemmtilegt einb.hús á einni hæð, 107,4 fm auk
bílskúrs 25,4 fm samtals 132,8 fm. Húsið er tals-
vert endurnýjað, m.a. er nýtt járn á þaki, nýjar
hitaveitulagnir og ofnar, einnig er búið að endur-
nýja glugga og gler að hluta til. Parket á stofum
og holi, dúkur á herbergjum. Bílskúr með hita og
rafmagni sjálfvirkur opnari. Fallega ræktuð lóð,

frábær staðsetning. Eignin er laus nú þegar. Verð 28,9 millj. 108966
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Daggarvellir - Hf. Nýkomin í
einkasölu 106,3 fermetra íbúð á fjórðu hæð í
lyftuhúsi með sér inngang ásamt stæði í bíla-
geymslu vel staðsett í Vallahverfi í Hafnarfirði.
Íbúðin er í dag tilbúin án gólfefna og til afhend-
ingar strax. Innréttingar eru allar úr eik. Verð
21,5. millj. 512941

Hjallabraut - Hf. - 3ja -
4ra. Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 107
fm. 3ja til 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í góðu
fjölbýli. Fallegar nýjar innréttingar á baðher-
bergi og eldhúsi, parket. Frábær staðsetning.
Verð 17,4 millj. 91687 

Álfaskeið - Hf. Nýkomin í einka-
sölu mjög góð 111,1 fm fjögurra herbergja íbúð
á annarri hæð í góðu fjölb. auk bílskúrs 23,7 fm,
samtals 134,8 fm vel staðsett við Álfaskeið í
Hafnarfirði. Eignin skiptist í forstofu með góðum
skáp. Hol. Stórt og gott eldhús, stór stofa og
borðstofa, útgangur út á góðar suður svalir.
Svefnherbergisgangur. Þar er baðherbergi , tvö
góð barnaherbergi, hjónaherbergi með góðum
skápum. Gólfefni eru parket og flísar. Góð sér-
geymsla í kjallara. Gott sameiginlegt þvottahús
í kjallara ásamt hjóla og vagnageymslu. Góður
bílskúr með rafmagni og rennandi vatni. Eignin
getur verið laus fljótlega. Verð 19,5 millj. 109750

Álfholt - Hf. Vorum að fá í sölu þessa
fínu íbúð upp á Holtinu í Hafnarfirði. Íbúðin er
103,5 fm og er á jarðhæð með sérinngangi.
Skipting eignar: Forstofa, hol, 3 svefnherbergi,
stofa og þaðan er utangegnt út á verönd. Eldhús
með borðkrók. Baðherbergi. Þvottaherbergi og
geymsla í sameign. Þetta er sérlega smekkleg
íbúð sem vert er að skoða. Verð 19,5 millj. 23682

Sléttahraun - Hf. Hraunhamar
fasteignasala hefur fengið í sölu mjög góða 90,5
fermetra íbúð á fyrstu hæð í góðu vel staðsettu
fjölbýli í Hafnarfirði. Eignin skiptist í forstofu,
gang, eldhús með þvottahúsi inn af, stofu, bað-
herbergi, tvö svefnherbergi og tvær geymslur.
Góðar suður svalir. Gólfefni parket og flísar.
Verð 15,5 millj. 110071

Funalind - Kópav. Sérlega
glæsileg íbúð á þessum friðsæla stað í Kópa-
vogi. Íbúðin er 96,9 fm og er á annarri hæð í
lyftublokk. Skipting eignar: 2 rúmgóð svefnher-
bergi, 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

Blikaás - Hf. Nýkomin í einkasölu
glæsileg 98 fm. 3ja herbergja íbúð á neðri hæð í
vönduðu litlu fjölbýli. Sérinngangur, vandaðar
innréttingar, þvottaherbergi í íbúð. Verönd í
garði. Allt fyrsta flokks. Verð 20,7 millj. 36837

Burknavellir - Hf m/bíl-
skýli Nýkomin í einkasölu sérlega glæsileg
fullbúin 85 fm íbúð á annari hæð í glæsilegu lyftu-
húsi. Vandaðar innréttingar, allt fyrsta flokks, út-
sýni, sérmerkt bílastæði í bílskýli. Frábær stað-
setning í jaðri byggðar. Verð 18,9 millj. 102887

Gnoðarvogur - Rvík. Sérlega
skemmtileg íbúð á þessum vinsæla stað í Vog-
unum. 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

Hvammabraut - Hf. Vorum að
fá í sölu þessa skemmtilegu íbúð í Hvamma-
hverfinu 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 sameig-
inlegt þvottahús. Þetta er mjög góð eign sem
vert er að skoða. Verð 17,9 millj. 109501

Kelduhvammur - Hf. Nýkom-
in 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

Skipasund - Rvík Nýkomin í
einkasölu mikið endurnýjuð 72,3 fm. 3ja her-
bergja íbúð á jarðhæð í góðu þríbýli vel staðsett
við Skipasund í Reykjavík. Eignin er með sér
inngang. Frá gangi er innangegnt í sameign þar
er gott sameiginlegt þvottahús. Gólfefni eru
parket og flísar. Nýtt járn á þaki. Stór sameigin-
leg lóð. Verð 13,9 millj. 109767 

Burknavellir - Hf. Hraunhamar fast-
eignasala hefur tekið í einkasölu glæsilega 94,5
fermetra íbúð á fyrstu hæð í nýlegu fjölbýli í Vallar-
hverfi í Hafnarfirði. Eignin er fullbúin með vönduð-
um gólfefnum , fallegum innréttingum og tækjum.
Eignin skiptist í forstofu , gang, hjónaherbergi með
góðum skápum, gott barnaherbergi með skáp,
þvottahús ásamt geymslu. Baðherbergi flísalagt
með nuddbaðkari sem í er sturta og fallegri inn-
réttingu. Eldhús með fallegri innréttingu, góð borð-
stofa og björt og góð stofa með útgang út á verönd
( séreignarlóð ) .Gólfefni eru parket og flísar. Sér-
lega falleg íbúð innréttuð á smekklegan hátt. Íbúð-
in getur verið laus strax. 109601

Iðufell - Rvík. Sérlega fín eign á
þessum rótgróna stað. Íbúðin er 83,2 fm og er á
annarri hæð. Skipting eignarinnar: Hol, 2 svefn-
herbergi, stofa, eldhús með borðkrók, baðher-
bergi, geymsla og þvottahús í sameign. Góð
eign sem vert er að skoða. Verð 13,5 millj.
110054

Þorfinnsgata - Rvík Sérlega
skemmtileg íbúð í litlu fjölbýli á þessum frábæra
stað í miðbæ Reykjavíkur. Íbúðin er 66,3 fm á
stærð en gólfflöturinn er mun stærri því íbúðin
er töluvert undir súð. Íbúðin er á fjórðu hæð eða
þeirri efstu, (ein íbúð á hæð). Skipting eignar-
innar: Hol, 2 svefnherbergi, stofa, eldhús, bað-
herbergi og í sameign er geymsla, þvottahús og
hjólageymsla. Þetta er eign sem vert er að
skoða. Verð 14,6 millj. 109789 

Arnarhraun - Hf. Nýkomin
skemmtileg 48 fermetra íbúð á efri hæð í litlu
fjölbýli. Nýlegt eldhús, flísalagt bað. Góð stað-
setning. Verð 9,0 millj. 55140 

Arnarhraun - Hf. Vorum að fá í
einkasölu þessa góðu íbúð. Íbúðin er 59,6 fm og
er á jarðhæð. með sérinngangi. Skipting eignar:
svefnherbergi, stofa, eldhús, baðherbergi,
þvottahús og geymsla í sameign. Þetta er góð
eign sem vert er að skoða. Verð 10,3 millj.
104221

Hraunbrún - HF. Nýkomin í einka-
sölu 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

Vallarbraut - Hf Nýkomin í einka-
sölu sérlega falleg 63 fm íbúð á þriðju hæð
(efstu) í glæsilegu nýlegu fjölbýli , vandaðar inn-
réttingar, flísalagt bað, topp eign. Verð 13,5 millj.
107297

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

Sléttahraun - Hf. Nýkomin í
einkasölu falleg 66 fm íbúð á 2. hæð í mjög góðu
nýviðgerðu fjölbýli. Eign í mjög góðu standi,
parket, stórar suður svalir, þvottaherbergi í
íbúð. Verð 12,9 millj. 109879

Víðivangur - Hf. Nýkomin í
einkasölu sérlega falleg 2ja herbergja íbúð á
efri hæð í litlu fjölbýli, hús í góðu standi, frábær
staðsetning, parket, flísalagt baðherbergi. Verð
14,4 millj. 109884

Álfholt - Hf. Nýkomin í einkasölu
sérlega falleg 66 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli,
parket, fallegar innréttingar og stórar suður
svalir með útsýni, íbúðin er laus nú þegar. verð
12,8 millj. 109898

Hjallabraut - Hf. Nýkomin í
einkasölu björt og falleg 67 fm endaíbúð á 3
(efstu, 3 hæð í góðu nýviðgerðu fjölb.. Nýlegt
parket nýstandsett baðherbergi, þvottaherbergi
í íbúð. Verð 13,3 millj. 109913

Dofraberg - Hf. Vorum að fá í sölu
þessa glæsilegu íbúð á þessum góða stað í Set-
bergslandinu. Íbúðin er í snyrtilegu litlu fjölbýli.
Íbúðin er 69 fm með geymslu. Íbúðin er á
annarri hæð. Skipting eignarinnar: Svefnher-
bergi, hol, stofa, eldhús, baðherbergi, geymsla
og þvottahús í sameign. Íbúðin er öll ný stand-
sett og er hin glæsilegasta. Íbúðin er til afhend-
ingar við kaupsamning. Verð 15,5 millj. 67787 

Aragerði - einbýli Nýkomið í
einkasölu gott einbýli á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr samtals um 220 fermetrar
vel staðsett við Aragerði Vogum Vatnsleysu-
strönd. 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

Stapahraun - Hf. til
leigu/sölu Nýkomið í einkasölu sér-
lega gott atvinnuhúsnæði 400 fm. m/mikilli loft-
hæð og háum innkeyrsludyrum. Að auki er gott
bjart milliloft ca. 100 fm. (skrifstofa ofl.) Sérhæð,
góð staðsetning. Verð 38 millj. 68494
Fornubúðir/við fiskmark-
aðinn Nýkomið í einkasölu sérlega gott
vandað nýlegt atvinnuhúsnæði (2 bil) 240 fm auk
efri hæðar ca 140 fm. Innkeyrsludyr, góð loft-
hæð, frábær staðsetning við fiskmarkaðinn og
smábátahöfnina. Verð 28,5 millj. 107084

Bæjarhraun - Hf. til leigu
Nýkomið sérlega gott ca 800 fm atvinnuhús-
næði, sem skiptist þannig, 550 fm lagerpláss
með innkeyrsludyrum og ca 250 fm verslun-
ar/skrifstofupláss. Laust strax. Frábær stað-
setning og gott auglýsingagildi. 107370

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

Vesturvör - Kóp. Hafin er smíði
á Stálgrindarhúsi klæddu með einangruðum
stálklæddum einingum. Húsnæðið er í heild
2819 fm en um er að ræða sölu á tveimur hlut-
um í húsnæðinu 763,6 fm að grunnfleti hvort
um sig eða samtals 1,527,2 fm auk millilofts.
Lofthæð er frá 7,1 m uppí 8,5 m og mögul. á
millilofti að hluta eða öllu leiti. Mögulegt er að
skipta húsnæðinu niður í smærri bil, það er
hvert bil gæti skipst í þrennt 254 fm hvert bil og
mögul. á millilofti eftir þörfum. Allir möguleikar
eru opnir með skipulag, glugga og hurðir. Gott
útisvæði er allt í kringum húsið, það er 15m frá
húsi að lóðarmörkum. Eignin selst í stærri eða
smærri einingum. Eignin er mjög vel staðsett
rétt við hafnarbakkann. Afhending nk. haust.

Skútuvogur - Atvh til
leigu/sölu Nýkomið í einkasölu glæsi-
legt atvinnuhúsnæði, skrifstofu/verslunarhús-
næði 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

Móhella 4A - hf. bílskúr-
ar Nýtt hjá Hraunhamri fasteignasölu. Bíl-
skúrar 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 Hraun-
hamar.is eða hjá sölumönnum. Verð 2,3 millj. 

Bæjarhraun - Hf. Nýkomið gott
ca 640 fm. atvinnuhúsnæði (bakhús) þar sem
áður var prentsmiðja til húsa. Innkeyrsludyr.
Tilvalin eign fyrir heildsölur, léttan iðnað ofl.
Hagstæð kjör. Verðtilboð. 109812

Hesthús Hlíðarþúfur Ný-
komið sérleg gott (endi) 6 hesta hús auk kaffi-
stofu (kvistur) með góðu útsýni, nýlegar innrétt-
ingar (eik) hitaveita, frábær staðsetning og út-
reiðarleiðir. Áhv. 3,5 millj. Verð 4,5 millj. 107802 
Hesthús Hlíðarþúfu Nýkomið
sérlega gott og vel innréttað 10-12 hesta hús,
auk kaffistofu á efri hæð, hitaveita, frábær stað-
setning og útreiðarleiðir. Verð 6,7 millj. 

Sumarhús Svínadal
(Hrísabrekka) Nýkomið fallegt full-
búið 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

Hraunhamar kynnir nýtt og glæsilegt 29 íbúða
fjölbýlishús m/lyftu á Völlunum í Hafnarfirði.

* Tveggja til fjögurra herbergja íbúðir  frá 70 – 123 fm.
* Verð frá 13,9 – 24,6 millj. 
* Vandaður frágangur.
* Kjallari með 14 bílastæðum.

Íbúðunum verður skilað fullbúnum að utan sem innan án
gólfefna. Nánari uppl. og teikningar á: 
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Mjög gott verslunar- og skrifstofuhúsnæði
á jarðhæð með mjög góðri aðkomu, m.a.
innkeyrsludyrum og sérmerktum bíla-
stæðum. Húsnæðið telur tvö bil sem eru
annars vegar 84,6 fm. og hins vegar 82,8
fm. sem í dag eru nýtt saman. Húsnæðið
snýr út á Nýbýlaveginn, með góðu útsýni
og sést vel frá götunni. Verð 19.500.000,-.

Stórt einbýlishús/tvíbýlishús sem er vel
staðsett neðan við götu með góðri að-
komu. Húsið sem er byggt 1973 er alls
380 fm. að stærð, sem skiptist í 160 fm.
aðalhæð, 33 fm. bílskúr og 190 fm. neðri
hæð. Sér 2ja herbergja íbúð með sérinn-
gangi. Hús sem býður upp á mikla mögu-
leika. Verð kr. 65.000.000,-

Gott raðhús á mjög góðum stað í Austur-
borginni. Húsið er á tveimur hæðum auk
innbyggðs bílskúrs alls 182 fm. að stærð
og skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, hol,
eldhús, þvottaherbergi, stofu og borð-
stofu, fjögur svefnherbergi og baðher-
bergi. Byggingarár hússins er 1960. Verð
kr. 37.000.000,-.

Glæsileg 137 fm. íbúð á 2. hæð og risi auk
bílskúrsréttar í litlu fjölbýli. Íbúðin er með
vönduðum innréttingum og gólfefnum.
Skipting íbúðarinnar er forstofa, hol, eldhús,
stofa og borðstofa, þvottaherbergi, baðher-
bergi og þrjú svefnherbergi á hæðinni. Í risi
er sjónvarpshol og svefnherbergi. Tvennar
svalir. Hús og þak nýlega yfirfarið og málað.
Mjög góð staðsetning. Verð kr. 28.400.000,-

Mjög góð 90 fm. hæð auk 31 fm. bílskúrs
í mjög góðu steinhúsi byggðu árið 1952.
Íbúðin skiptist í hol, eldhús, baðhebergi,
stofu og borðstofu og þrjú svefnherbergi.
Frábær staðsetning. Verð kr. 23.200.000,-.

Mjög góð 105 fm. íbúð auk 25 fm. bíl-
skúrs í góðu steinsteyptu fjöleignahúsi
byggðu 1989. Eignin er mjög vel skipu-
lögð og innréttuð. Verð 25.500.000,-

Skrifstofuhúsnæði á 2. hæð í góðu stein-
húsi byggðu 1980. Eignin er 233,5 fm. að
stærð. Verð kr. 25.700.000,-.

Mjög vel staðsett 123,3 fm. tveggja hæða
einbýlishús í hjarta Akureyrar. Húsið er
steinsteypt og var byggt 1933. Húsið
skiptist í þrjú svefnherbergi, tvær stofur
eldhús, baðherbergi, þvottahús og geym-
slu. Verð kr. 12.900.000,- 

Skrifstofuhúsnæði á 2. hæð í góðu stein-
húsi 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,-.

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

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,-.

Glæsileg 3ja herbergja 106 fm. íbúð á 1.
hæð auk stæðis í bílageymslu þessum frá-
bæra stað. Íbúðin er með toppinnréttingum
og gólfefnum, verönd með heitum potti.
Eign fyrir vandláta. Verð kr. 23.500.000,-

Góð 93,5 fm. 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð
auk sérbyggðs bílskúrs. Eignin skiptist í kork-
lagt 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,-.

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,-. 

Fallegur 70 fm. sumarbústaður á 7.800
fm. kjarrivaxinni útsýnislóð við Skorradals-
vatn. Verð kr. 10.300.000,-. 

Fullbúinn góður sumarbústaður 41,4 fm.
að stærð auk svefnlofts og geymslu í
Grímsnes- og grafningshreppi. Heitt vatn
við lóðarmörk. Byggingarár er 1991. Verð
kr. 7.200.000,-

Mjög góð 85,4 fm. 3ja herbergja íbúð á 2.
hæð með sérinngangi af svölu. Eignin skiptist
í forstofu, tvö svefnherbergi þvottaherbergi,
baðherbergi, eldhús, stofu og sérgeymslu.
Sérmerkt bílastæði. Verð 17.000.000,-

Einbýlishús 90 fm. að stærð auk 28 fm.
geymsluskúrs, byggt úr timbri árið 1923.
Húsið skiptist í eldhús, baðherbergi, stofu og
fimm svefnherbergi. Vel staðsett hús með
ágætis möguleika. Verð kr. 9.800.000,-. 

Gott 55,0 fm. verslunarými á 2. hæð í
verslunarmiðstöð í miðbæ Hafnarfjarðar.
Verð kr. 11.000.000,- 

Gott 120,2 fm. einnar hæða steinsteypt
einbýlishús á Raufarhöfn, byggt árið 1975.
Áhvílandi hagstætt lán kr. 1.500.000,-.
Verð kr. 2.000.000,-.

Góð 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi við Æsu-
fell, Reykjavík. Íbúðin er 90 fm. að stærð og
er í góðu ástandi. Verð kr. 14.000.000,-.

Höfum fengið til sölumeðferðar 3.000 fm.
verslunar-, skrifstofu og þjónustuhúsnæði
í blómlegum verslunakjarna í Reykjavík.
Húsnæðið sem býðir upp á fjölbreytta
nýtingu verður laust eigi síðar en 1. sept-
ember 2005. Verð kr. 375.000.000,- 

3.000 FM. ATVINNUH.

ÆSUFELL, REYKJAVÍK.

VOGSHOLT, 
RAUFARHÖFN.

FJARÐARGATA, 
HAFNARFJÖRÐUR.

TUNGATA, EYRARB..

GULLENGI, 
REYKJAVÍK.

VIÐEYJARSUND,
GRÍMSNES.

DAGVERÐARNES, 
SKORRADAL.

AUSTURBERG, 
REYKJAVÍK.

AUSTURBERG, 
REYKJAVÍK.

NAUSTABRYGGJA, 
REYKJAVÍK. 

REYKIR AXELSHÚS, 
HVERAGERÐI.

NORÐURNES, 
SUMARBÚSTAÐUR.

SÍÐUMÚLI, 
REYKJAVÍK.

MUNKAÞVERÁR-
STRÆTI, AKUREYRI.

ÁRMÚLI, 
REYKJAVÍK.

GRANDAVEGUR, 
REYKJAVÍK.

BARÐAVOGUR, 
REYKJAVÍK.

LAXAKVÍSL, 
REYKJAVÍK.

HVASSALEITI, 
REYKJAVÍK.

LANGAGERÐI, 
REYKJAVÍK. 

NÝBÝLAVEGUR, 
KÓPAVOGUR.

Jón Valdimarsson
Hronn Laufdal

Kristján Knútsson
Erla Viggósdóttir

KLEPPSVEGUR – 3JA HERB.

Guðmundur Þórðarson lögg. fasteignasali
Mjódd

Heimilisfang: Kleppsvegur 

Stærð eignar: 100,8 fm 

Fjöldi herb.: 3 

Byggingarár: 1956

Brunab.mat: 11,4 millj.

Þorkell Ragnarsson

520-9557 898-4596 

thorkell@remax.is KLEPPSVEGUR 100 FM. 3JA HERB. ÍBÚÐ Á
3. HÆÐ, SUÐUR SVALIR. Rúmgóð íbúð, tvö
svefnherbergi, stofa og borðstofa, mjög auðvelt
að breyta borðstofu í svefnherbergi, t.f. þv. á
baði, tvær geymslur og frystihólf í kjallara. Suð-
ur svalir. Gott útsýni yfir sundin. 

Verð 15,4 milljónir.

TRÖLLABORGIR - 3JA HERB.

Guðmundur Þórðarson lögg. fasteignasali
Mjódd

Heimilisfang: Tröllaborgir 

Stærð eignar: 83,8 fm 

Fjöldi herb.: 3 

Byggingarár: 1996

Brunab.mat: 11 millj.

Þorkell Ragnarsson

520-9557 898-4596 

thorkell@remax.is GÓÐ 3JA HERB. ÍBÚÐ Á 1. HÆÐ, MEÐ SÉR
INNGANGI OG SÉR GARÐI. Björt og vel skipu-
lögð íbúð í mjög góðu fjölbýli, Sér afgirtur garð-
ur, þvottahús og búr í íbúðinni. Barnvænt um-
hverfi. Stutt er í alla þjónustu, Spöngina og
skóla. Gott útsýni. 

Verð 16,9 milljónir 

100%
þjónusta

| |
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BIRKIHOLT - ÁLFTANESI Höfum í 
einkasölu nánast nýja, gullfallega 2ja herbergja
íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi. Íbúðin er 76,2 fm
og skiptist í stofu, rúmgott svefnherbergi, eldhús,
baðherbergi, þvottaherbergi og forstofu. Vandað-
ar innréttingar og parket. Sér inngangur. Stórar
suðursvalir. Fallegt útsýni. Verð: 14,9 millj.

GAUTAVÍK 3ja herb. 105,7 fm íbúð á 
efri hæð í þessu fallega húsi. Íbúðin skiptist í
stofu, 2 rúmgóð herbergi, eldhús, baðherbergi,
þvottaherbergi/geymslu, búr og forstofu. Sér 
inngangur. Gullfalleg, mjög vel hönnuð íbúð á
eftirsóttum stað. Verslanir og skólar í næsta
nágrenni. Þessi íbúð hentar öllum aldurs-
hópum. Verð: 22,3 millj.

LUNDARBREKKA 3ja herbergja mjög
góða íbúð á 1. hæð (ekki jarðhæð) með sérinn-
gangi af svölum. Íbúðin er stofa, 2 góð her-
bergi, eldhús, baðherbergi, geymsla og for-
stofa. Góð geymsla líka í kjallara. Mjög róleg-
ur og góður staður. Verð: 17,7 millj. 

BIRKIMELUR 3ja herb. 83,2 fm íbúð á 4. 
hæð í þessu glæsilega fjölbýlishúsi. Íbúðin er stofa,
stórt hjónaherbergi, barnaherbergi, eldhús, baðherbergi
m/glugga og hol. Ákaflega notaleg íbúð með frábæru
útsýni og staðsetning mjög eftirsótt. Suðursvalir.
Húsið verðlaunað fyrir fallega unnið og gott viðhald.
Verð: 19,8 millj.

LÆKJARGATA, HF. 3ja herbergja íbúð á 
1. hæð í vönduðu fjölbýlishúsi. Íbúðin er 106,2 fm og
skiptist í rúmgóða stofu, eldhús, rúmgott hjónaher-
bergi, gott barnaherbergi, stórt baðherbergi, þvotta-
herbergi og hol. Eldhús er með stórri, vandaðri inn-
réttingu og tækjum. Fallegt parket. Úr stofu er gengið
út á góða verönd. Stæði í bílageymslu fylgir. Glæsi-
legt, vönduð, vel umgengin eign. Verð: 19,8 millj. 

BOGAHLÍÐ 4ra herbergja endaíbúð í þessu fal-
lega fjölbýlishúsi. Íbúðin er stofa, 3 herbergi, eldhús, 
baðherbergi og hol. Baðherbergi endurnýjað á smekk-
legan hátt, nýtt, fallegt eikarparket. Tvennar svalir.
Gríðarmikið og fallegt útsýni. Frábær staður. Verð:
20,9 millj. 

TÆKIFÆRI Á TÁLKNAFIRÐI
SKRÚÐHAMRAR - STRAND-
GÖTU Höfum í sölu gistiheimilið Skrúð-
hamra, Strandgötu. Húsið er um 200 fm, hæð
og ris og er íbúð og gistiherbergi. Eldhús með
nýl. innr. og tækjum. Í hverju herbergi eru 3 rúm,
sjónvarp o.fl. Tilbúið gistiheimili í rekstri.

VEITINGA- OG SKEMMTISTAÐ-
URINN HÓPIÐ Einnig höfum við til sölu
veitinga- og skemmtistaðinn Hópið. Tveir
salir, bar, rúmgott eldhús, 2 snyrtingar o.fl.
Staðurinn tekur 100 manns í sæti og er fullbú-
inn tækjum og áhöldum til veitingareksturs.

Tálknafjörður er einn þriggja staða sem eiga mikla möguleika
í ferðaþjónustu á Vestfjörðum. Hér er tækifæri til að fara í sjálf-
stæðan rekstur og taka þátt í uppbyggingu ferðaþjónustu sem á
bjarta framtíð. Seljast saman eða í sitt hvoru lagi. Frekari upp-
lýsingar veitir Garður.

SKIPHOLTI 5 - Sími 562 1200 - FAX 562 1251

Karl Fanndal Guðbrandsson
Sigrún Sigurpálsdóttir,

lögg. fasteignasali

TRAUST
ÞJÓNUSTA
Í ÁRATUGI

Seljum OG LEIGJUM mest af atvinnuhúsnæði og fyrirtækjum

BORGARTÚN 28, 2HÆÐ  •  SÍMI: 588 5160 
WWW.fyrirtaekjasala.is

TIL KAUPS EÐA LEIGU FYRIR TRAUSTA AÐILA

Um þessar mundir er mikil eftirspurn eftir ýmsum stærðum og gerðum af atvinnuhúsnæði 

og erum við í flestum tilfellum með fjársterka aðila sem bráðvantar húsnæði.

OKKUR VANTAR FYRIR TRAUSTA KAUPENDUR:

• Innkeyrslubil, 500 – 700 m2 fyrir snyrtilegan iðnað. Æskileg staðsetning er Höfðinn, 

Hálsar eða Vogasvæðið.

• Innkeyrslubil, 200 – 400 m2 fyrir léttan iðnað og lager.

Æskileg staðsetning er Lindarhverfi Kóp.

• Innkeyrslubil, 70 – 200 m2. Æskileg staðsetning er Kópavogur, Hafnarfjörður og Höfðinn.

• Þjónustupláss, 100 – 200 m2 fyrir fyrirtæki með hafnsækna starfsemi.

Æskileg staðsetning er Rvk., Kóp., Hfj.

• Okkur vantar allar stærðir atvinnuhúsnæðis á Hrauninu í Hafnarfirði og 

Smiðjuvegshverfinu í Kópavogi. – Mikil eftirspurn.

• Atvinnuhúsnæði undir léttan iðnað og lager, ca. 1.500 – 2.000 m2.

• Innkeyrslubil, 400 – 500 m2, helst með  2 innkeyrsluhurðum, í Vogunum.

• Atvinnuhúsnæði, allt að 2.000 m2, æskilegt skilyrði að lóð sé a.m.k. 10.000 m2

og mögueiki á makaskiptum, mjög traustur og fjársterkur aðili.

OKKUR VANTAR FYRIR TRAUSTA LEIGJENDUR:

• Lagerhúsnæði, 400 – 600 m2, leiga má vera ca. 300 – 400 kr./m2, binditími 3-4 ár, 

mjög traustur aðili.

• Verslunarhúsnæði, 150 – 250 m2 á Skeifusvæðinu.

• Húsnæði undir smávörumarkað ca. 700 – 900 m2, á áberandi stað, óskast leigt 

1. júní til 1. júlí í sumar. Góðar greiðslur í boði fyrir rétta eign.

Fallegt ca. 55 fm sumarhús, sem stendur á 10.000 fm eignarlandi og er staðsettur í Vaðnesi. Bústaður-

inn samanstendur af anddyri, 2 herbergjum, baði, eldhúsi, stofu og svefnlofti. Hann er klæddur með panil

að innan og er spónarparket á öllum gólfum. Gengið er úr stofu út á stóra og góða verönd. Hluti af henni

er lokaður með skjólvegg og þar er heitur pottur. Innbú fylgir með bústaðnum þ.e. eldhúsborð og 6 stól-

ar, 2 rúm, fataskápur, ísskápur, örbylgjuofn, sjónvarp, útvarpsgræjur, sófasett með sófaborði, skenkur,

gasgrill ofl. Staðsetning bústaðarins er sérlega góð sem og út-

sýnið og auðvelt að koma fleiri bústöðum fyrir á landinu. 

Verð 15.800.000

Breiðumörk 19 Hveragerði  •  568 9800

KJALBRAUT
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Sími 520 6600 Helgi Hákon Jónsson 
Viðskiptafræðingur & lögg.fasteignasali

Ármúli 38 • 108 Reykjavík • Fax: 520-6601
• Veffang: www.eignakaup.is

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

4RA HERBERGJA

STÍFLUSEL - 109 REYKJAVÍK
Falleg 113 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli.
Skipting eignar: Forstofa/hol, nýuppgert
eldhús, 3 svefnherbergi, baðherbergi með
baðkari, stofa með útgengi út á svalir. Nýtt
parket er á gólfum. Verð 17,9 millj.

SKIPHOLT - REYKJAVÍK 
Falleg 114,1 fm íbúð á 4.og efstu hæð í
góðu fjölbýli. Eignin skiptist í Forstofu / hol,
tvö góð barnaherbergi, hjónaherbergi, fata-
herbergi, stofu, eldhús. Falleg eign. Verð
18,9 millj.

HÖRÐALAND - FOSSVOGUR Vel
skipulögð 84 fm íbúð á 2.hæð með suður
svölum. Baðherbergi er flísalagt í hólf og
gólf. Góð stofa. 3 svefnherbergi. Eignin
þarfnast lagæringar. Miklir möguleikar. Til-
boð óskast!

LANDIÐ

ARAGERÐI - 190 VOGAR Fallegt

220 fm einbýlishús á tveim hæðum með bíl-

skúr og mjög stórri lóð í Vogunum. Nýtt eld-

hús, 6 svefnherbergi, stofa sem og borð-

stofa, 2 baðherbergi geymsla og þvottahús.

Möguleiki á sér íbúð á jarðhæð með sérinn-

gangi. V. 24.5 m

3JA HERBERGJA

Vegghamrar - 112 Reykjavík
Falleg 3ja herb. íbúð á annari hæð með sér-

inngang. Skipting eignar: Flísalögð forstofa

með fatahengi, eldhús með ljósri innrétt-

ingu og dúk á gólfi, 2 rúmgóð svefnh. með

skápum og dúk á gólfi, baðherb. með

baðkari og skáp, dúkur á gólfi, stofa með

sólskála og parketi á gólfi. Verð 16,2 millj.

EINHOLT- REYKJAVÍK Alveg end-

urnýjuð 69,1 fm íbúð miðsvæðis í Rvk.

Skipting eignar: Forstofa/hol, stofa, eldhús,

hjónaherbergi, 2 barnaherbergi, baðher-

bergi. Sérgeymsla á hæð. Gólfefni parket

og flísar. Verð 15,7millj.

KRUMMAHÓLAR. Rúmgóð 3ja.
herb. íbúð á 1.hæð með sér garði og bíl-
skýli. Tvö stór svefnherbergi, baðherbergi
m/þvotta aðstöðu, elsdhú og stofa. Eign á
barnvænum stað með mikla möguleika. V.
16.3 m.

FLÉTTURIMI - BÍLAGEYMSLA
Gullfalleg 103 fm íbúð á þriðju og efstu hæð
með stæði í lokaðri bílageymslu. Flísar í
anddyri og baðherbergi. Parket í for-
stofu,stofu og eldhúsi. Þvottahús í íbúð. U-
laga eldhúsinnrétting. Svalir í hásuður. V.
18,5 m

MIÐTÚN - REYKJAVÍK Falleg og
vel skipulögð 80 fm íbúð á jarðhæð í góðu
þríbýli. Eignin skiptist í tvö góð parketlögð
svefnh, hol og rúmgóða stofu með svip-
miklum gluggum. Baðherbergi flísalagt í
hólf og gólf. Eldhús snyrtilegt. LAUS
FLJÓTLEGA V. 15,6 m

LAUFÁSVEGUR - ÞINGHOLTIN
Falleg 83 fm íbúð með fallegum garði og
verönd. Baðherbergi er flísalagt. Tvö svefn-
herbergi og rúmgóð stofa. V. 18,9 m

2JA HERBERGJA

MJÓAHLÍÐ - LAUS STRAX Mjög
falleg og vel skipulögð 57,7 fm íbúð með
svölum í litlu fjölbýli á eftirsóttum stað í hlíð-
unum. Góð gólfefni, fallegt eldhús. Baðher-
bergi með flísum á gólfi. Rúmgóð stofa og
gott svefnherbergi. V. 12.9 m

MÁNAGATA - MEÐ BÍLSKÚR
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 bíl-
skúr. V. 15,8 m

ÁLFHEIMAR - 104 REYKJAVÍK
Falleg 59 fm íbúð á jarðhæð á góðum stað.
Íbúðin skiptist í hol, svefnherbergi, stofu,
eldhús, baðherbergi. Gólfefni parket, flísar
á baði. Sérgeymsla, sameiginlegt þvotta-
hús og hjóla og vagnageymsla. Verð 12,8
millj.

SUMARBÚSTAÐIR
LEIFSTAÐIR - EYJAFJARÐAR-
SVEIT Glæsilegur 63,8 fm bústaður með
26 fm svefnlofti á frábærum stað rétt við
Akureyri. Skipting eignar: Forstofa, hjóna-
herbergi, barnaherbergi, baðherbergi,
stofa, eldhús. 2400 fm lóð, 77 fm verönd,
heitur pottur. Verð 14,2 millj.

Öndverðanes 2 í Grímsnes og
Grafningshrepp. Fallegur sumarbú-
staður aðeins 1,5 km frá Þrastarlund. for-
stofa með fatahengi, 2 svefnherb með koj-
um og rúmi, baðherb. með sturtu, eldhús
með ágætri innréttingu, stofa með útgengi
út á pall, gott svefnloft. Kjarri vaxin lóð. Raf-
magn og niðurgrafið vatn. Allt innbú fylgir.
Verð 7,6 millj.

Helgi Hákon
Jónsson 

Viðskiptafræðingur &
lögg.fasteignasali

Grétar J. Stephensen
sölufulltrúi
861-1639  

Mikael Nikulásson 
Framkvæmdastjóri

694-5525 

Guðrún Helga
Jakobsdóttir

ritari/skjalavinnsla

Ólafur Sævarsson
sölustjóri
820-0303 

Berglind Ósk
Sigurjónsdóttir 

sölufulltrúi
822-2435 

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

EINBÝLI - NÝBYGGING  

TVÆR ÍBÚÐIR LAUSAR STRAX
Í hjarta borgarinnar eru tvær glæsilegar og nýuppgerðar 3ja-4ra herb.íbúðir.Báðar
með sérinngang. Sér bílastæði fylgja íbúð. Glæsilegar eignir. V. 18,9 og 22,0 m

LAUFÁSVEGUR. 

EIGNIR ÓSKAST !!! 
Vegna mikillar sölu undanfarið óskum við eftir eignum af öllum gerðum 

og stærðum fyrir fjölda fólks sem er á kaupendalista okkar.
Endilega hafið samband við sölumenn og við komum samdægurs

EIGNAKAUP - ÞAR SEM HLUTIRNIR GERAST ! 
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SKRIFSTOFUR OKKAR Í REYKJAVÍK OG HAFNARFIRÐI
ERU OPNAR ALLA VIRKA DAGA FRÁ KL 9-17.

SUÐURLANDSBRAUT 20 - SÍMI 533 6050 - FAX 533 6055 - BÆJARHRAUNI 22 - SÍMI 565 8000 - FAX 565 8013

Vættaborgir sérhæð

Vorum að fá í sölu stórgllæsilega efri hæð ásamt
innbyggðum bílskúr í þessu eftirsótta hverfi.
Tvennar svalir. Upptekin loft. Eign í sérflokki.
Verð 33,8 millj.

Eskivellir Hfj. 3ja herb.

Vorum að fá í sölu gullfallega 86 fm íbúð á jarð-
hæð í nýju húsi. Sér suður garður. Íbúðin er af-
hent fullbúin án gólfefna. Verð 18,5 millj.

Bergþórugata 2ja herb.

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 11,9
millj.

Efstasund 2ja herb

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

Suðurbraut 3ja herb.

Gullfalleg 3 ja herbergja rishæð með sér inn-
gangi á þessum eftirsótta stað í vesturbæ Kópa-
vogs. Sér inngangur. Stækkunarmöguleikar. Verð
17,9 millj. 

Hátún 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 stað-
setning! Laus strax! Verð. 19,5millj

Hraunbær 3ja herb.

Glæsileg og endurnýjuð þriggja herb. 82,2 fm.
íbúð á fyrstu hæð á þessum vinsæla stað. Íbúð
tekin í gegn fyrir 6 árum. Eldhúsinnrétting, bað
og gólfefni. Hús og sameign tekið í gegn fyrir 3
árum. Gott verð 15,9 mill 

Garðhús 2ja herb.

Vorum að fá í einkasölu glæsilega íbúð á jarð-
hæð með sér garði og verönd á þessum góða
stað. Fallegt eldhús og nýl. gólfefni. Þvottah. í
íbúð. Góður afgirtur suður garður. Verð 13,9
millj. (4488)

Hraunbær 3ja herb.

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)

Sólheimar 3ja herb

Falleg, björt og talsvert endurnýjuð, 3ja her-
bergja 83,5 fm. íbúð á jarðhæð með sérað-
komu, sérinngangi, hellulögðu og upphituðu
sérbílastæði og stórum garði á þessum vinsæla
stað. Verð 16,9 mill.

Furugrund 3ja herb.

Björt, falleg og vel um gengin, 3ja herbergja 77,1
fm. íbúð á annari hæð í litlu tveggja hæða fjöl-
býli, á þessum vinsæla stað. Ljósar flísar á stofu,
eldhúsi, rúmgóðri forstofu, svefnherbergisgangi
og baðherbergi. Ljós dúkur á herbergjum. Laus
fljótlega Verð 16,3 mill.

Básbryggja 3ja herb.

Vorum að fá í sölu stórglæsilega þriggja her-
bergja “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. 

Stóragerði 4ra herb.

Vorum að fá í einkasölu sérlega fallega 101fm
íbúð á 2 hæð auk bílskúrs. Þrjú herbergi og góð
stofa. Hús nýlega tekið í gegn. Verð 20,5 millj.
(4427)

Daggarvellir Hfj. 3-4ra herb.

Vorum að fá í sölu gullfallega 3-4 herbergja íbúð
á 3.hæð ásamt sér stæði í bílageymslu. Verð
19,9 millj.

Laufengi 4ra herb.

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.

Rauðhamrar 4ra herb.

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

Ljósheimar 4ra herb.

Vorum að fá í einkasölu sérlega fallega íbúð á
þessum góða stað í fallegu húsi. Parket og flísar
á gólfum. 2-3 svefnherbergi. Verð 18,5 millj.
(4519)

Furugrund 4ra herb.

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

Rjúpufell 4ra herb.

Vorum að fá í sölu sérlega fallega 4 ra herbergja
íbúð á 4.hæð ásamt bílskúr í klæddu húsi. Sér
þvottahús. Yfirbyggðar svalir. Verð 18,9

Strandvegur 3ja herb.

Íbúð í sérflokki. Sérlega glæsileg 3- ja herbergja
íbúð á 1.hæð me ð sér suður verönd. Sér stæði
í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni ásamt sér
geymslu í kjallara. Gott aðgengi er að þessari
íbúð. Verð 24 mill. 

Þrastarás Hfj. 3ja herb.

Stórglæsileg og vönduð 85,6 fm. íbúð á jarðhæð
með sérinngangi, í nýlegu og fallegu húsi á þess-
um eftirsótta stað. Öll gólfefni eru parket úr Hlyn
og nátturústeinn. Glæsileg eldhúsinnrétting frá
Alno. Sér timburverönd með skjólveggjum..
Þvottherbergi og geymsla í íbúð. Verð 18,5 mill. 

Vesturbraut Hfj. 2ja herb.

Ósamþykkt einstaklingsíbúð í kjallara í tvíbýlis-
húsi. Sérinngangur. Íbúðin skiptist í hol/stofu
með eldhúskrók. Lítið þvottahús innaf. Svefn-
herbergi og lítið baðherbergi þar innaf. Verð 5,9
mill.

www.hofdi.iswww.hofdi.is Sími 533 6050 • 565 8000

Stóragerði Þríbýli

Í einkasölu falleg 102,1fm. 3ja herbergja íbúð í
skemmtilegu þríbýli, auk 19.1 fm bílskúrs sérinn-
gangur í eignina. Eignin er töluvert endurnýjuð,
aðeins niðurgrafin en gluggar á þrjá vegu gera
hana mjög bjarta. Verð 19,9millj

Safamýri sérhæð

Gullfalleg og vel skipulögð 143,6 fm sérhæð
ásamt 27,6 fm bílskúr. Samtals 171,2 fm. Hús er
Steniklætt að utan. Verð 34,9 mill. 

Austurmýri raðhús Selfossi

Vorum að fá í sölu þessi fallegu 165 fm raðhús á
einni hæð með innbyggðum bílskúr. Húsin eru
til afhendingar strax, fullbúin að utan tæplega
tilbúin til innréttinga að innan. Verð frá 19,9 millj.

Suðurgata Hfj. sérh. tvíbýli

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

Runólfur Gunnlaugsson
lögg. fasteignasali.

Þórey Thorlacius
ritari og skjalagerð

Davíð Davíðsson
sölumaður

Kristín Pétursdóttir
skjalagerð

Jón Örn Kristinsson
sölumaður

Arnhildur R. Árnadóttir
ritari og skjalagerð

Runólfur Gunnlaugsson
Viðsk.fræðingur

lögg. fast.- og skipasali

Ásmundur Skeggjason
sölustjóri

Guðmundur Karlsson
sölumaður.

Austurgerði einb./tvíbýli

Fallegt og sérlega vel skipulagt 245,8 fm. einbýl-
ishús á tveimur hæðum, með innbyggðum bíl-
skúr og góðum garði á þessum eftirsótta stað.
Húsið er á góðum útsýnisstað í Bústaðahverfi.
Verð 59,5 mill. 

Sogavegur einbýli

Vorum að fá í sölu fallegt gamalt einbýlishús á
þessum eftirsótta stað. Verð 24,9 millj.

Sími 533 6050 • 565 8000 

Móvað einbýli - Nýtt

Vorum að fá í einkasölu sérlega fallegt og vel hannað einbýli með innb. tvöf.bíl-
skúr á 816fm lóð. Húsið skilast fullbúið að utan og fokhelt að innan. Verð 37,5
millj. (4534) 
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Mercedes Benz E 230 Avantgarde ár-
gerð 1996 ek. aðeins 69 þkm. Sjálf-
skiptur, topplúga, leðurinnrétt. ofl. Verð
kr. 1.950.000, www. masterbill.is

Mercedes Benz A 190 Avantgarde ár-
gerð 2002 ek. aðeins 39 þkm. Sjálf-
skiptur, topplúga, leðurinnrétt. ofl. Verð
kr. 1.950.000, www.masterbill.is

Master ehf
Glæsibær Álfheimar 74, 104

Reykjavík
Sími: 5402200

www.masterbill.is

2005 Nissan Murano SE Dýrasta týpa
hlaðin búnaði. Leður, lúga, rafdrifin
sæti, “18 álfelgur, Bose græjur m. 6
diska CD ofl. Listaverð frá 4.990 þús.
Okkar verð á dýrustu týpu: 4.584 þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Kia Grand Sportage., nýskr. 06/’02, ek.
42 þ. km, grænn og gyltur, 31” dekk,
álfelgur, brettakantar o.fl. Verð
1.790.000. Heimsbílar eru staðsettir á
nýja stóra bílasölusvæðinu við Klettháls
11.

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Nissan Patrol árgerð ‘93, 7 manna, ek-
inn 270 þús. Nýtt hedd og nýupptekin
vél hjá Vélalandi, nótur, ný 33” dekk, sk.
‘06, verð 890.000. 100% lánað. S. 821
6292.

VW Double-cab árgerð 6/’98, diesel, 6
manna, nýleg tímareim og vatnsdæla,
sk. ‘06, verð 790.000,- m.vsk. 100%
lánað. S. 821 6292.

VW LT-45 mini-vörubíll árg. ‘92, 6cyl.,
diesel, ekinn 270 þús. km., ný dekk, sk.
‘06, 100% lánað, verð 450.000,- m.vsk.
S. 821 6292.

MM L-200 Double cab árg. 10/’97, dies-
el, turbo, ekinn 250 þús., ný dekk,
tímareim, o.fl., þjónustubók, sk. ‘06,
100% lánað, verð 970.000. S. 821
6292.

Chrysler Breeze árgerð ‘95, 6cylindara,
sjálfskiptur, álfelgur, ný dekk, ekinn 95
þús. km, sk. ‘06. Verð 790.000. 100%
lánað. S. 821 6292.

Nissan Double cab pick-up árgerð ‘95,
bensín, ekinn aðeins 88 þús. km, álfelg-
ur, ný dekk, plasthús, sk. ‘06. Verð
690.000. 100% lánað. S. 821 6292.

MM Galant 2,4 sjálfskiptur árgerð ‘96,
ekinn 135 þús. km, álfelgur, ný dekk, sk.
‘06. Verð 690.000. 100% lánað. S. 821
6292.

Volvo 850 station árgerð ‘96, beinskipt-
ur, ekinn 230 þús. km, sk. ‘06. Verð
690.000. 100% lánað. S. 821 6292.

Peugot Boxer skráður 6/’01, diesel, 6
manna, 4ra dyra, með álpalli, ekinn 80
þús. km, ný vetrardekk, sk. ‘06, 100%
lánað. Verð 1.690.000 með vsk. S. 821
6292.

Isuzu pick-up double cab árgerð ‘99,
3,1 diesel turbo, 33” ný dekk, álfelgur,
sk. ‘06. Verð 1.350.000. 100% lánað. S.
821 6292.

Chevrolet Suburban seria 2500 diesel
6,5 turbo, árg. ‘96, ekinn 210 þús., ný-
upptekin vél o.fl., nótur, 7 manna, leð-
ursæti, mikill aukabúnaður, 38” hækk-
un, ný 36” dekk, sk. ‘06, 100% lánað.
Verð 2.300.000. S. 821 6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

Til sölu Dodge Stratus 2,5 árgerð 1996.
6 cyl., ssk., leður, álfelgur, CD. ATH skipti
á góðu fellihýsi. S. 695 0061.

Til sölu Mitsubishi Lancer árg. ‘89. Ek.
180þ. Bíll í góðu lagi. V. 70þ. Uppl. í s.
849 2335 e. kl. 18.

Mazda 323, ‘96, 4x4, station, ek. 129
þús., sk. ‘05. Tilboð 230 þús. S. 898
2128.

Nissan Sunny 1600 slx Sedan. Góður
bíll á góðu verði, ekinn 15100 km, ár-
gerð 1991. Verð 170.000. Sími 695
9393.

Suzuki Sidkick 91 till sölu álfelgur krók-
ur Tilboð simi:6637473

Subaru Justy árg. ‘91, ek. 188 þús, 4x4.
Góður bíll. Verð 60 þúsund. Uppl. í s.
846 2259.

Hyundai Accent ‘98, ek. 106.000 á
280.000. Uppl. í s. 692 5349.

Til sölu Toyota Corolla ‘88, twin cam.
Tilboð óskast. Upplýsingar í síma 845
7428.

vw Golf 1400 GL 1996, verð 490 þ, ek-
inn 92 þús, álfelg, ný tímareim, púst,
geymir, sími:5811003 e kl 16

Renault Scenic 02/97, ek. 128 þ.km, 5
gíra, skoðaður ‘06. Dráttarkrókur. Gott
ástand. Verð 490 þ. stgr. Uppl. í s. 864
0695.

Til sölu Nissan Terrano 1990 35” breytt-
ur (er á 36”). Kr. 350 þ. S. 898 0547.

Til sölu Volvo 440 árg. ‘96. Ek. 102 þús.
sk. ‘05. V. 135þ. Uppl. í s. 868 8565.

Óska eftir vinnubíl, helst pallbíl xcap.
Verð allt að 500 þ. Uppl. vogur@vog-
ur.is

Honda Accord árg. ‘92, ssk., ekinn 210
þús. 1 eigandi. Uppl. í s. 861 0451.

MMC Galant 2000 GLSi 4ra d., ssk., árg.
5/’98, ek. 150 þ. Álf., CD-spilari. Gullfal-
legur bíll. Áhv. 670 þ. til 38 mán. 25 þ.
á mán. Verð 950 þús. Uppl. í síma 487
5838 & 892 5837.

Daewoo Leganza ‘98, 2000cc, sjálfsk.
79þ.km. dökkblár, 2.eig. Gott ein-
tak/verð 680þ. Jóhanna 8980568.

Golf 1998 ekinn 49.000 km, beinskipt-
ur, góður reyklaus bíll. Verð 690 þ. Eng-
in skipti. Gsm 899 5043.

Frábær lítið keyrður (87þús.) Nissan Al-
mera ‘97. Tilboð oskas! uppl. i s: 898-
0403.

Þú borgar aðeins 200 þús.
Skoda Oktavia 2000 station 4x4 árg.
03/’05, ek. 2 þús. Dr. kúla. Áhv. hag-
stætt lán uppá 2 milljónir. Afb. 29 þ. á
mán. Verð 2.250 þ. Uppl. í síma 487
5838 & 892 5837.

Dodge Caravan SXT m/DVD árg. 2005.
7 manna, V6 3.3, ek. 29 þ.km. DVD, CD,
innbyggð barnasæti, dökkgrænsans, sk.
‘07. Sem nýr. V. 2.950 þús., áhv. 2,1,
skipti athugandi. Uppl. í s. 896-6612.

AUDI A6, 2.8L QUATTRO M/ÖLLU ný
tímareim+vatnsdæla V.2490. Uppl. í
692 1065.

Óskum eftir 4 dyra bíl, helst skoðaðan
‘06, má kosta allt að 60 þús. Uppl. í
síma 660 9601 milli kl. 10-14.

KE Málmsmíði. Hamarshöfði 5, Sími
587 0626. www.ke.iswww.ke.is

Chverolet Avalanche North Face árg
2002. Einn með öllu. Skipti á dýrari og
ódýrari. Verðtilboð óskast. uppl.
8965682

Mitsubishi Pajero ‘99, ekinn 112 þús.
35” breyttur. Glæsilegt eintak. Verð
2290 þús. Uppl. í s. 822 8888.

Til sölu Benz 3535 ‘92, 6x8, nýupptek-
inn gírkassi, nýskoðaður ‘06. Uppl. í
síma 894 3000 & 894 3005.

Til sölu Scania 124G árg. ‘99 420. Ek.
405 þ., nýleg dekk, nýsk. ‘06, fallegur
bíll í topp standi. V. 4,4 M. + vsk. Uppl.
í s. 894 7000.

Vörubíladekk Gott verð
Flestar stærðir. Ný og sóluð. Verð frá kr.
29.900,- m/vsk. ALORKA.is, sími 577
3080.

Varahlutir úr MAN, Benz og Scania.
MAN 17 - 232, ‘95, 26 - 361 og 26 -
321, einnig úr Benz 2648, ‘ 00 og
Scania 142 og 112. Einnig efnispallar
dráttarskífur og fl. S. 894 3000.

Til sölu Peugeot 290 árg. ‘92 J 5, dísel,
2,5, ekinn 76 þús. Nýjar legur í gírkassa
og drifi. Ný kúpling. Uppl í síma 848
2751.

Til sölu Clipper 80 árg ‘04. Ekinn 5 þús.,
svefnpláss fyrir fjóra. Vel með farinn.
Uppl. í s. 426 8314 & 892 3527.

Til sölu húsbíll Fiat Dukato. Góður bíll.
Til sýnis og sölu Sunnubraut 15, Akra-
nesi. S. 431 2642 / 862 2672.

HONDA CRF 450 ÁRG 2005 NÝTT
HJÓL. YAMAHA YZ 250T ÁRG 2005
NÝTT HJÓL. YAMAHA WR 450F ÁRG
2005 NÝTT HJÓL. S: 898-2811 OG 894-
4005.

Öku- og bifhjólakennsla. Ný hjól nýjar
áherslur. Davíð S. Ólafsson. S. 893
7181. www.simnet.is/dso

Suzuki GSX-R750cc ‘91. Nýsprautað &
yfirfarið. Rosa flott hjól í toppstandi.
Verð 450 þús. S. 698 4621.

Til sölu vélavagn. Verð 200.000. +vsk.
Uppl. 899 9671.

Kerrur

Mótorhjól

Húsbílar

Vörubílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu



Íslenskar jeppa, verktaka, hesta og hjóla
kerrur til sölu, nokkrar stærðir. Einnig
sumarbústaðahlið eftir pöntun. S. 899
2202. J.E.S ehf.

Til sölu - Coleman Bayside 2000 árgerð.
Nýyfirfarið af Evró - allt í toppstandi.
Nýtt sólarskyggni, nýr rafgeymir, sólar-
sella, geislaspilari. Er til sýnis í dag í
Breiðargerði 11 milli klukkan 15-18.
Upplýsingar í síma 691-4949.

A-liner fellhýsi óskast. Uppl. í s. 894
9901.

Til sölu gamall en góður Combi Camp
tjaldv, með fortjaldi,verð 140þ uppl.
8962797

Úrval notaðra innfluttra lyftara til sölu.
PON Pétur O. Nikulásson ehf s. 552
0110.

Tek að mér alla almenna gröfuvinnu.
Uppl. í s. 893 1030.

Gömul Case traktorsgrafa til sölu. Mikið
endurnýjuð og í góðu standi. Verð 450
+ vsk. S. 663 2969.

Allar gerðir af vinnulyftum til leigu. Góð
tæki & betra verð Armar ehf 565-4646
& 660-1700

Allar gerðir af vinnulyftum til leigu. Góð
tæki & betra verð Armar ehf s:565-4646
& 660-1700

Lyftarar, brettatjakkar, skæralyftur, lyftu-
borð, trillur, vagnar, hjólabúnaður og
ýmis léttitæki. Vandaðar vörur, góð
verð, öflug viðgerða- og varahlutaþjón-
usta. Léttitækni ehf, Stórhöfða 27, s.
567 6955. Allar upplýsingar á
www.lettitaekni.is

Til sölu Catapiller v150, dísel lyftari,
hliðar fæsla á göflum, 7 tonna lyftigetu,
sk. ‘05. Í toppstandi og lítur vel út. Uppl.
í s. 894 3000.

Gúmmíbátar og Gallar
Viðgerðarþjónusta, 10 ára reynsla.
Björgunarbátar, vesti & slöngubátar á
góðu verði. Uppl. í s. 6607570
www.gummibatar.net

Tilboð á sumardekkjum t.d. 155/80 x
13 frá kr. 3980 175/65 x 14 frá kr.5300
195/65 x 15 frá kr. 6200 Hjólbarðavið-
gerð Kópavogs, Hjólkó, Smiðjuvegi 26
S.557 7200.

Aðalpartasalan s. 565 9700, Kapla-
hrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Hondu, Peugeot, Mazda,
MMC, Opel og fl. Kaupum bíla til niður-
rifs.

Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323.
Varahlutir í bíla þ.á m. Ford, Opel,
Suzuki, Mazda, VW, Daewoo. Kaupum
bíla til niðurrifs.

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, laug-
ard. 10-15.

Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Air-
bag. 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, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum ein-
göngu með Toyota. Kaupum Toyota-
bíla. Opið virka daga frá 10-18.

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

Nýtt!!!
Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa
Peugeot og Citroen. Franskir bílapartar
ehf. S. 587 8200 & 694 9117.

Partaland, Stórhöfða 18, s. 567 4100.
Varahlutir í Pajero og Lancer ‘89-’00,
Trooper ‘99-’03, Terrano II ‘00 ofl. teg.

Bílhlutir, Drangahrauni 6, S. 555 4940.
Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í
fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til nið-
urrifs.

Bílapartasalan Ás
Skútahraun 15B, s. 565 2600. Honda,
Mazda, MMC, Nissan, VW. Notaðir vara-
hlutir í flestar gerðir bíla, Kaupum bíla
til niðurrifs.

Túrbínur, varahl. & viðg.þj. Vélaviðg., all-
ar almennar viðgerðir. Sérpöntunarþj.
Varahl. í flestar gerðir bíla og vinnuvéla.
Túrbo ehf. s. 544 2004.

Ef pústið pípir og bremsurnar braka,
hættu að aka og láttu okkur laga. Kvikk-
þjónustan, Sóltúni 3, s. 562 1075.

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 Ilm-
ur ehf Bíldshöfði 12. S. 517 2440

“Elegance poolborð”
Verðdæmi:Dynasty 8 ft
(eik)277.500,Cavalier 9 ft(hnota)
265.900. Hámarksgæði, lágmarks verð
S. 698 3917. www.147.is/jb

Léttir og þægilegir sumarskór úr leðri í
stærðum 36-42 kr. 3.200, Misty Skór
Laugavegi 178 S. 551 2070.

Haldgóður og fallegur í skálum 75-95
CD kr. 1.995,- og buxur í stíl kr. 995,-
Misty Laugavegur 178. Sími 551 2070.
Fagleg ráðgjöf og góð þjónusta.

Rúllugardínur. Sparið og komið með
gömlu rúllugardínukeflin og fáið nýjan
dúk á keflin. Gluggakappar sf. Reyðar-
kvísl 12, Ártúnsholti, s. 567 1086.

Bílskúrshurðaþjónustan. Bílskúrshurðir
og mótorar, varahlutir - viðgerðir. Hall-
dór S. 892 7285.

Til sölu Askov vefstóll 140 cm á breidd.
Uppl. í s. 551 6537.

Notaður hnakkur óskast. Upplýsingar í
síma 860 7264.

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

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

Hanna og smíða stiga. Fást á ýmsum
byggingarstigum. Sérlausnir í þrengsl-
um. 25 ára reynsla. Uppl. í s. 894 0431.

Steinull
Til sölu úrvals steinull, margar gerðir.
Gott verð. Uppl. S. 898 5500.

Útsala. Gæðavara á útsölu. UNIFIX
plötustólar frá SEIFERT á 40% afslætti.
Mót ehf. S. 544 4490.

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.ven-
us6.is. Sendum í póskröfu um land allt.

Kr. 5.490
Opið 10.00-18.00 þriðjud.- föstud. Praxis
S 568 2878 - 691 0808 Síðumúla 13, 108
R. www.praxis.is praxis@praxis.is

Kr. 4.800
Opið 10.00-18.00 þriðjud.- föstud. Praxis
S 568 2878 - 691 0808 Síðumúla 13, 108
R. www.praxis.is praxis@praxis.is

Vorútsalan er hafin. 40-70% afsláttur.
Opið frá 10-18 virka daga og 11-14
laugardaga. H-Gallerí Grænatúni 1,
Kóp. S. 554 5800.

Nostra - Hreingerningarþjónusta. Tök-
um að okkur heimilisþrif, flutningaþrif,
teppahreinsanir, stigagangar og fyrir-
tæki. Ellý s. 898 9930, einnig er hægt
að senda fyrirspurnir á nostra@nostra.is

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, fyr-
irtæki, einnig flutningsþrif. Mikil reynsla,
reglusemi. Ásta 848 7367.

Trjáklippingar, garðsláttur, garðaúðun
og önnur garðvinna... Nú er tíminn til
að klippa og fá tilboð í garðslátt sum-
arsins! Garðar best, ánægðir viðskipta-
vinir frá 1988.

Garðyrkja

Hreingerningar

Gegnheilt plankaparket á
verksmiðjuverði.

Höfum nýhafið framleiðslu á gegn-
heilu hágæða plankaparketi úr am-
erískum harðviði. Eigum fyrirliggj-

andi á sérstöku kynningarverði eftir-
farandi tegundir: Hvít amerísk eik -
natur. Hlynur- prime Kirsuber-prime
og nature. Hnota-prime Sýnishorn á

staðnum.
Geoplank ehf. Seljubót 7, 240
Fyrstir koma fyrstir fá. Allar
upplýsingar í síma 426 7800.

Ýmislegt

Verslun

Til bygginga

Tölvur

Sjónvarp

Óskast keypt

Til sölu

Viðgerðir

AB-VARAHLUTIR
Bílavarahlutir í flestar gerðir Evrópu

og Asíubíla, t.d. boddíhlutir, ljós,
kúplingar, stýrishlutir, bremsuhlutir,
handbremsubarkar, vatnsdælur, öx-

ulliðir og hosur ljóskastarar,
tímareimar, viftureimar, spirnur,

spindilkúlur. Og allir varahlutir fyrir
Toyota. Eingöngu ný vara.

Opið frá 08.00-18.00 mánudaga-
föstudaga. Betri vara, betra

verð. Sími 567 6020. Bíldshöfði
18

Varahlutir

Hjólbarðar

Bátar

Lyftarar

Vinnuvélar

Tjaldvagnar

Fellihýsi
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Garðsláttur fyrir húsfélög og einka-
garða. Gerum tilboð. Mikil reynsla og
lágt verð. S. 840 4045, gardslatt-
ur@simnet.is

Túnþökur til sölu. Heimkeyrsla í RVK
innifalin. S. 847 5007 grassalan@sim-
net.is

Túnþökusala
Túnþökur til sölu. Gerum tilboð í minni
og stærri verk. Steini.s. 663 6666/663
7666

Klippi runna, limgerði og felli tré. Önn-
ur garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S.
897 7279.

Túnþökur
Túnþökur og túnþökurúllur til sölu. Tök-
um einnig að okkur þökulaganir. Tún-
þökuvinnslan. Guðmundur s. 894 3000
& Sævar s. 894 3005.

Sláttur
Tökum að okkur trjáklippingar og garð-
slátt. Gerum föst verðtilboð. Góð þjón-
usta. Uppl. í s. 698 6564 & 896 6936.

Tökum að okkur hellulagnir. Innkeyrslur
og göngustígar. Fagmennska í fyrirrúmi.
Lóðalist ehf. Uppl. í s. 699 2464.

Trjáklippingar. Klippi og grisja garða,
tugára reynsla. Sanngjörn þjónusta.
Uppl. í s. 698 7991. Gunnar, garðyrkju-
maður.

Bókhald-skattframtöl-stofnun hlutafé-
laga KJARNI ehf sími 561 1212 GSM
891 7349.

Bókhald - Laun - Framtöl - Stofnun fé-
laga - Ráðgjöf. Góð Þjónusta. Sími 695
6728.

Húseigendur: Varist fúskara. Verslið við
fagmenn. Málarameistarafélagið. S. 568
1165.

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Tilboð eða tímavinna. Uppl. í s.
869 3934.

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

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.

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múr-
viðg. -húsakl. - öll málningarvinna - há-
þrýstiþv. -þakþéttiefni (500% teygjanl.).

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.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
múrun, málun og tré- smíðavinnu. Föst
tilboð eða tímavinna. S. 616 1569.

Húsaviðgerðir
Tökum að okkur málningar og viðgerð-
ir inni sem úti. Múr, tré og blikk. Vanir
menn og vönduð vinna. Uppl. í s. 867
4167.

Móðuhreinsun glerja & há-
þrýstiþvottur!

Er komin móða eða raki á milli glerja?
Háþrýstiþvottur húseigna. Móðuhreins-
un, Ólafur í s. 860 1180.

Húsaviðgerðir
Allar almennar steypuviðgerðir úti og
inni. Fagleg vinnubrögð, snyrtileg um-
gengni. Tilboð-tímavinna. S. 696 6855.

Stífluþjónustan ehf
Losum allar stíflur, hreinsum lagnir.
Röramyndavél. Meindýraeyðing. 20. ára
reynsla S. 554 2255 - 896 5800.

Fjarlægum stíflur úr WC, vöskum og fl.
Röramyndavél og viðgerðir á frárennsl-
islögnum. Stífluþjónusta Geirs, s. 697
3933.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á stað-
inn 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

Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs
í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta.
695 2095.

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.

Alspá 908-6440
Finn týnda muni. Spil, bolli, hönd, tar-
rot, draumar. kl 10-22. Y. Carlsson.

Spásíminn s. 908 5666. Ársspá 2005.
Stjörnuspá, draumráðningar (ást og
peningar), andleg hjálp. Trúnaður.

Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila-
spá, draumar, og huglækningar. S. 908
6040. Frá kl. 13 til 01.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draum-
ráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.

Spásíminn 902-5052. Spái í spil og
Tarot spil. Opið frá kl. 20 - 23 Björk.

Rafengi Hf. Raflagnaþjónusta. Endurnýj-
un og nýlagnir. Vönduð vinnubrögð. S.
663 7789.

Vatn getur skemmt !! Hringdu í Steina
pípara. S. 699 0100 & 567 9929.

Smávélaviðgerðir: Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklipp-
ur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554-0661.
www.velaverkjs.is

Loftnetsuppsetningar og -viðgerðir.
Einnig innanhúsviðgerðir. Vönduð
vinna. Loftnetsþjónustan Signal. S. 898
6709.

Tökum gula þráabletti úr dúkum, þvo-
um skyrtur, tökum rúmft. í þvott og
strauingu, 15 stk 1800 kr. og 30 stk.
3600 kr. Fataviðgerðir. Efnalaug Garða-
bæjar sími 565 6680.

Útsala á samkvæmis og Brúðarkjólum
notuðum og nýjum frá 6.000 kr. Fata-
leiga Garðabæjar, sími 565 6680.

G.J. vélar ehf.
Tökum að okkur hverskonar jarðvegs-
framkvæmdir. Nýleg tæki, vanir menn,
tilboð tímavinna. Uppl. í s. 660 8500.

ShapeWorks- Lífstíll til kjörþyngdar.
Fanney Úlfljótsd. www.fanney.topdiet.is
- S. 698 7204.

Léttari og hressari með Herbalife.
www.dagamunur.is s. 557 5446 & 891
8902, Ásta.

Glæný! Skoðaðu arangur.is Þökkum frá-
bærar viðtökur. Lífsstílsráðgjöf s. 586
8786.

Vantar þig pening? 50-100þús kr.
www.diet.is/aukatekjur. Hringdu strax!
Margrét 699-1060

Fit - Pilates
Námskeiðin vinsælu með stóru Fit-Bolt-
unum. Alhliða styrktaræfingar sem
þjálfa djúpvöðva líkamans og gefa lang-
ar fallegar línur og flatan kvið. Uppl. í s.
896 2300 og á www.einka.is

Líkamsræktartæki nýleg og góð tæki.
Hlauparbretti, hjól og o.fl fyrir fullbúna
líkamsræktarstöð til sölu . Sjá myndir
www.studiodan.is. Uppl. í s. 899 6698.

Líkamsrækt

Heilsuvörur

Önnur þjónusta

Viðgerðir

Rafvirkjun

Iðnaður

Spádómar

Snyrting

Tölvuviðgerðir - Vírus-
hreinsanir - Uppfærslur
Start tölvuverslun, Bæjarlind 1,

Kópavogi.
Sími 544-2350, www.start.is

Tölvur

Stífluþjónusta

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Öll meindýraeyðing
fyrir heimili, húsfélög.

S. 822 3710.

Meindýraeyðing

Málarar

Alhliða fjármála- og
rekstrarráðgjöf- Skattskil

og bókhaldsþjónusta.
Sími 517 1030 OG 822

9670.
Endurskipulagning fjármála, fjár-
málaráðgjöf, samningar við lög-
menn, banka og aðra kröfuhafa.

Stofnun einkahlutafélaga, bókhalds-
þjónusta og skattskil. Geymið aug-

lýsinguna.
Kaflaskipti ehf. - Skipholti 5 -

Sími 517 1030 og 822 9670
kaflaskipti@rsg.is

Ráðgjöf

FAGBÓK ehf.
Bókhaldsstofa.

- Bókhald/Ársreikningar - Skatt-
framtöl fyrir lögaðila/einstaklinga -

Stofnun félaga - Vsk.uppgjör -
Launaútreikning ofl.

Persónuleg þjónusta á góðu
verði. Þverholti 3, 270 Mosfells-

bæ, sími 566 5050. GSM 894
5050, 894 5055.

Bókhald SAMLESNAR AUGLÝSINGAR 

Komdu og prófaðu hörku-
tólið og eðalvagninn
Mitsubishi-Pajero-GLX
með öflugri díselvél og
sjálfskiptingu.
Hann er á frábæru verði,
4.490.000 krónur.
HEKLA.

Mark skrifstofustólar á til-
boðsverði.
Á.Guðmundsson,
Bæjarlind Kópavogi.

Rafmótorar – gírmótorar
Fálkinn

Reimar í bíla
Fálkinn

Skrúfur og boltar.
Sindri.

Alþjóðleg stjórnendaþjálf-
un.
ParX viðskiptaráðgjöf
IBM.

Garðhjólbörur, garðverk-
færaúrval.
ÞÓR, Ármúla.

Kian er komin.
Kia Picanto á frábæru
verði.
Komdu og skoðaðu.
Kia-umboðið Flata-
hrauni, Hafnarfirði.

Ódýr heimilismatur í há-
deginu, súpa og salatbar.
Gaflinn Hafnarfirði.

Slökkvitæki, slökkvitækja-
þjónusta.
Eldvarnamiðstöðin,
Sundaborg.

Garðsláttuvélaúrval, garð-
verkfæraúrval.
ÞÓR, Ármúla.

Heildarlausnir í skrifstofu-
húsgögnum.
Á. Guðmundsson, Bæjar-
lind, Kópavogi

Legur í bíla
Fálkinn

Útsala á skrifstofuhús-
gögnum og stólum.
Penninn-Hallarmúla

Fallegar tækifærisgjafir
Gallerý-List, Skipholti

Rafhlöður í neyðarljós.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

Glæsilegt úrval listmuna, 
Gallerý-List, Skipholti

Fallegar Keramik- og
postulínsmunir,
Gallerý-List, SKipholti

Slökkvitæki, Reykskynjar-
ar, Eldvarnateppi.
Eldvarnamiðstöðin,
Sundaborg

Úrval málverka og grafík-
mynda,
Gallerý-List, Skipholti

Íslensk list til gjafa,
Gallerý-List, Skipholti 

Flex -T vinnustöðvar á
30.prósenta kynningartil-
boði.
Á .Guðmundsson, 
Bæjarlind, Kópavogi

Umsóknarfrestur um nám
í Lögregluskóla ríkisins,
sem hefst í janúar

2006, rennur út þann 4.
maí næstkomandi. Nánari
upplýsingar fást hjá Lög-
regluskólanum og á
heimasíðu lögreglunnar,
lögreglan.is.
Ríkislögreglustjórinn.

Garðslöngur, garðverk-
færaúrval.
ÞÓR, Ármúla.

Símarafhlöður.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

Samtengjanlegir þráðlaus-
ir reykskynjarar.
Eldavarnarmiðstöðin,
Sundaborg.

Garðúðarar, garðverkfæra-
úrval.
ÞÓR, Ármúla.

Vasaljós.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

STÓRHÖFÐA 27 -SÍMI: 552 2125www.gitarinn.is

SUMARTILBOÐ!!!
ÞJÓÐLAGAGÍTAR
MEÐ POKA 
KR. 14.900.-

KASSAGÍTAR 
FRÁ KR 9 900

gitarinn@gitarinn.is

GÍTARINN EHF.
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ÞJÓÐLAGAGÍTAR
OKR. 14.900.-

KLASSÍSKUR GÍTAR
FRÁ KR. 9.900,-

TROMMUSETT: FRÁ KR. 54.900,-
MEÐ ÖLLU

RAFMAGNSSETT: KR. 27.900,-
RAFMAGNSGÍTAR, MAGNARI, POKI, KENNSLUBÓK,
STILLIFLAUTA, GÍTARNEGLUR OG 2 SNÚRUR!!!!!

R
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R

R

UMARTILBOÐ!!!
ÐLAGAGÍTAR
Ð POKA 
14.900.-

KASSAGÍTAR 
FRÁ KR. 9.900.-
MEÐ POKA!!!

TROMMUSETT: FRÁ KR. 54

ÞJÓÐLAGAGÍTAR
FRÁ KR. 14.900,-

JANÚARÚTSALAN
Í FULLUM GANGIÞJÓÐLAGAGÍ

MEÐ POKAR R
R LAGAGÍ
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ÚLAGAGÍ
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Ú
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RÞJÓÐLAGAGÍTAR
FRÁ KR. 14.900,-

KLASSÍSKUR GÍTAR
FRÁ KR. 10.900,-

HIN FRÁBÆRU MAPEX TROMMUSETT:
FRÁ KR. 59.900,- MEÐ ÖLLU

RAFMAGNSSETT: KR. 22.900,-
RAFMAGNSGÍTAR, MAGNARI, POKI, ÓL, SNÚRA
OG STILLITÆKI.

ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

R
NÝ SENDING

HLJÓÐFÆRI
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Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það
með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S.
861 5356, olsiar@hotmail.com

Heilun
Tek fólk í einkatíma í heilun. Get einnig
tekið að mér námskeið í heilun. Er
meistari. S. 697 8602.

10 grunnreglur fyrir þá sem þora! Ein-
faldar hollustureglur byggðar á þvi sem
virkar frá m.a. South Beach, Atkins, hrá-
fæði og nýja fæðupýramídanum. Hið
vinsæla fræðslu- og matreiðdslunám-
skeið Þorbjargar næringarþerapista
D.E.T. og Umahro matlistarmanns. Ein
kvöldstund 3. mai, Borgartúni 24. Verð
6.900kr innifalin ítarleg gögn og góðar
ráðleggingar og fult af bragðbitum.
Bókun i sími 692 8489 og glof-
axi@mac.com. Nánari upplýsingar hjá
www.madurlifandi.is

Viltu upplifa ævintýri? Að sigla er ævin-
týri. Siglinganámskeið sumarsins ehefj-
ast 18 maí, skráning er hafinn! Siglinga-
skólinn, s. 898 0599 & 588 3092

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.

Ertu að leita að ekta amer-
ísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Borðstofuborð, 6 stólar, skenkur í stíl,
glerborð og glerskápur til sölu. Gott
verð. S. 587 1365 & 899 0298.

Til sölu notað Natuzzi leðursófasett
(3+2+1) sem þarfnast viðgerðar (til-
boð). Á sama stað Þýskur barnavagn
sem nýr (15.000) og 2 x kvennhjól
(5000/stk.). Guðlaugur 896 0747.

Óska eftir vel með förnum, stílhreinum
dökkbrúnum eða svörtum leðursófa
eða setti. Gott verð fyrir réttan sófa. S.
691 3970.

Eins árs rúm, vel með farið, 120 cm frá
RB selst á 45 þús. S. 864 2335 & 567
2335.

Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breyt-
ingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Vönduð Brio barnakerra til sölu. Notuð
af einu barni. Uppl. í s. 698 3201.

Nýtt kattadót frá CleoPet. Dýrabær -
Hlíðasmára 9 - Kóp. sími 553-3062. Op.
má - fö 13 - 18. lau 11 - 15.

Einn fallegasti fugl landsins er til sölu.
Sími 863-8777.

NUTRO - 30 % afsláttur!
Þurrfóður fyrir hunda og ketti í hæsta
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.

Rafhitaðir heitir pottar frá
Beachcomber. Eigum potta hlaðna
auka hlutum til afgreiðslu samdægurs.
Er nú á frábæru vortilboði. Fimm ára
ábyrgð. Frí heimsending hvert á land
sem er. Sendum bæklinga samdægurs.
opið alla daga frá 9 til 9. Allar nánari
uppl. í 897 2902 mvehf@hive.is

Gisting og bílar. Hótelíbúðir frá kr. 5500,
bílaleigubílar 2500. Hótel Atlantis
Grensásvegi 14. S. 588 0000.

Laxá á Refasveit. Eigum til lausar stang-
ir . Uppl. í síma. S. 898 3440, 824 5406
& 893 0630.

Lax og Silungsveiði!
Fjölbreytt úrval lax og silungsveiðileyfa.
Veiðiþjónustan Strengir. www.streng-
ir.is ellidason@strengir.is S. 567 5204
og 660 6890.

Erlend silungsfluga sem slegið hefur í
gegn í vor. Sjá www.frances.is

Eitt besta taumefnið á markaðinum. Al-
gerlega gegnsætt. Nánar á
www.frances.is

Hreindýra og silungsveiði á Grænlandi,
staðfesta þarf pantanir fyrir 31. maí
2005. Hafið samband í s. 568 3030 &
www.hl.is/veidi

Óður frá Brún
Húsnotkun hjá Magnúsi á Blésastöðum
við Selfoss til 15 júní. Laus pláss. Upp-
lýsingar í síma 893 1038.

Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á
undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp
Leigulistans. Kíktu inn á á www.leigu-
listinn.is eða hafðu samb. við okkur í s.
511 1600. 

Torrevieja-spánn.
Indælt lítið raðhús fyrir 6 til leigu, á góð-
um stað í bænum. Gott verð. S. 908
6440. www.cozyhouse-torrevieja.com

Glæsivilla á flottasta golfvelli Spánar,
LaFinca , til leigu í sumar. Nánari upp-
lýsingar á www.icemar.com e-mail:
info@icemar.com Sími (0034) 690 115
909.

Til leigu glæsil. herbergi, 15 og 30 fm,
að Funahöfða 17a. Þvottah., bað og
eldunaraðst. Í herb. er dyras., íssk.,
fatask., sjónv. og símtengi. S. 862 7950
& 896 6900 e. kl. 16.

Til leigu 2 herb. íbúð á sv. 110. Laus
strax. Uppl. S. 860 0860.

Herbergi í Vesturbænum með eigin wc
til leigu í sumar. Húsgögn geta fylgt.
Sérinngangur. Uppl. í s. 899 4979.

Íþróttafélagið Gerpla leitar að um 100
fm 3-4 herbergja íbúð í Kópavogi fyrir
danska fjölskyldu með tvö börn, helst
með aðgang að garði. Timabil: 1.júni
2005-1.júni 2006. Áhugasamir hafi
samband í síma 894 6005 eða með
tölvupósti kf.dk@simnet.is

Snælandskóli.
Óska eftir 3 herb., íbúð á svæði 200 ná-
lægt Snælandskóla í 1 ár, sanngjörn
leiga, há fyrirfram greiðsla. S. 659 3593
& 865 9556.

3ja herb. íbúðir óskast á leigu á höfuð-
borgarsv. Helst með húsg. Uppl. í s. 897
8978.

Óska eftir 2ja herb. stúdíóíbúð á stór
Rvk. sv. Reyklaus og reglusamur. S. 847
6192.

Til sölu notaðar Moelven einingar.
Henta vel í sumarbústaði, vinnubúðir,
veiðihús ofl. Upplýsingar gefur Jón í
síma 896 1415.

Atvinnueign.is
Þarftu að leigja eða taka á leigu at-
vinnuhúsnæði? Skráðu þig þá á leigu-
lista Atvinnueignar þér að kostnaðar
lausu. www.atvinnueign.is s:568-6600

Skrifstofu og Atvinnuhús-
næði.

Á annarri hæð við Ármúla. 3ja herb.
104m og salur 150m (kaffiaðstaða).
Uppl. í s. 553 1708 & 892 2392

GISTING í REYKJAVÍK
Sérhús með öllum búnaði + heitur
pottur, svæði 105.Svefnpláss fyrir
8.manns.Sími 588 1874.
www.toiceland.net

Vegna aukinna verkefna
Vantar okkur hæft kynningarfólk í
Reykjavík, Akureyri og á landsbyggðinni
strax til starfa. Mikilvægt að viðkomandi
hafi ánægju af samskiptum og sé áreið-
anlegur og stundvís. Snyrtimennska og
lífsgleði er áskilin. Eins óskum við eftir
manneskju sem er vön matreiðslu.
Áhugasamir hafi samband við Önnu
Sigurðardóttir hjá Kynningu ehf. í síma
586 9000 eða í gsm 822 1412. Einnig
má senda umsóknir á anna@kynn-
ing.is.

Óskum eftir að ráða smiði, verkamenn
og nema til vinnu. Næg verkefni
framundan. Upplýsingar gefur Magnús í
síma 660 4472.

Ertu hárgreiðslu sveinn eða meistari og
langar til þess að breyta til. Það er allt
brjálað að gera hjá okkur á didrix spa
og okkur vantar þig sem allra fyrst í
vinnu hjá okkur. Góð aðstað og góður
mórall. Upplýsingar s:5618677

Vantar þig vinnu? Góð laun, ferðalög og
frábær vinnutími. Upplysingar hjá
Hönnu Kristínu í s: 892 4284

Spennandi námskeið.
Neglur, skraut og french. kr. 55.000,-,
TrimForm og strata, líkamsmótun kr
55.000, Fót og handsnyrtingar með
skrauti og sérmeðferðum kr. 65.000,-
Litun plokkun og permó kr. 55.000,-
Einnig vantar okkur nema í tattoo og
snyrtingu.Didrix spa s: 5618677

Langar þig að grennast, stinnast eða
laga vöxtinn þinn á einn eða annan
hátt. Við erum með lausnina fyrir þig.
Frábærar andlitsmeðferðir sem hreinsa
stinna og upplífga húðina svo um mun-
ar. Langar þig að líta betur út komdu á
til okkar og fáðu aðstoð. Didrix spa s:
561 8677.

Aukavinna-uppgrip
Okkur vantar duglegt símasölufólk á
öllum aldri 2-3 kvöld í viku. Uppl. í s.
511 4501 Ístal ehf.

Ræsting/Matráður
Óskum eftir að ráða nú þegar starfskraft
til að sjá um ræstingar og matseld í
50% starf. Vaktavinna, unnið í viku, frí í
viku. Íslenskukunnátta skilyrði. Einnig
óskum við eftir starfskrafti í ræstingu á
sv. 105 eftir kl. 16. Uppl. í s. 699 8403
& 896 5066.

Hreingerning/gólfbónun
Vantar nú þegar starfskraft við gólfbón-
un og hreingerningar. Uppl. í s. 699
8403 & 896 5066.

Ræstingar og þvottahús
Óska eftir duglegum og skipulögðum
einstaklingi til ræstingar og í þvottahús.
Vinnutími 9-17 virka daga. Einnig í hálfa
stöðu við ræstingar vinnutími frá 14-18.
Þarf að geta hafið störf nú þegar. Uppl.
í s.: 897-5470 / www.bakarameistar-
inn.is

Gallerý á Skólavörðustíg óskar eftir að-
ila sem vinnur með roð og leður/skinn.
Ýmislegt fleira kemur til greina. Uppl. í
s. 895 4051 & 695 3076.

Óska eftir vönu fólki í málningarvinnu.
Uppl. í s. 869 3934.

Pönk hárgreiðslustofa
óskar eftir starfsfólki sem fyrst. Bara já-
kvætt, stundvíst fólk kemur til greina.
Verður að geta unnið kvöld & helgar.
Sendið e-mail á info@dueordye.com
eða hringið í síma 862 7113.

Vantar aðstoðarmann
í vélsmiðju. Upplýsingar í síma 897
2206.

Ferðaþj. Snjófell Arnarstapa óskar eftir
fólki í matreiðslu í sumar. Húsnæði á
staðnum. Uppl. í síma 435 6783 eða
894 5150.

Vantar góða smiði í inni og úti-
vinnu, einnig vanan smið á verk-

stæði.
Uppl. gefur Sæmundur 893 1424.

Furðufiskar ehf sem reka
meðal annars Kokkana

veisluþjónustu, fiskborðin
í Hagkaupum og Osta og
sælkeraborðið í Hagkaup-
um kringlunni. Vantar fólk

í eftirtali
Í afleysingar og aukavinnu við af-

greiðslu í Osta- og sælkeraborðinu í
Hagkaupum kringlunni. Einnig til
afleysingar í fisk og kjötborð Hag-
kaupa. Áhugasamir sendið tölvu-
póst á kokkarnir@kokkarnir.is eða
hringið í síma 511 4466 milli kl 9

og 17.
Furðufiskar ehf Fiskislóð 81a

101 Reykjavík

Rafvirkjar óskast.
Rafvirkjar óskast í vinnu sem fyrst.

Uppl. í síma 896 4901

Starfsmenn óskast.
Okkur vantar góða sölumenn. Við-
komandi þarf að geta byrjað strax.

Erum með mörg fjölbreytt og
skemmtileg verkefni framundan.

Hafið samband í síma 575-1500
og

leggið inn umsókn.
Skúlason ehf. Laugavegi 26. S.

575 1500 www.skulason.is

Spennandi tækifæri fyrir
þig! Enginn áhætta, eng-
inn útlagður kostnaður,

einungis ávinningur!
Vantar þig aukapening? Finnst þér

gaman að hitta fólk? Hefur þú gam-
an af fallegri hönnun og flottum

fötum? Við erum að leita að
nokkrum duglegum konum sem
vilja starfa með okkur. Í boði eru

góð árangurstengd laun, frábær fé-
lagsskapur og ENGINN útlagður

kostnaður
Allar nánari upplýsingar gefur

Anna Bára í síma 565 3900 milli
10 og 16 alla virka daga, einnig
er hægt að senda tölvupóst á

anna@clamal.is

Atvinna í boði

Gisting

Atvinnuhúsnæði

Geymsluhúsnæði

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Íbúð til leigu á Sogavegi.
2ja herb. íbúð 73 fm með sérinn-
gangi, útgangur í garð. Dýrahald í
góðu lagi. Mjög snyrtileg og stíl-
hrein í alla staði. Leiga á mánuði

80 þús. Allt innifalið þar með talið
Stöð 2.

Upplýsingar gefur Ástþór í s. 898
1005

Húsnæði í boði

Ýmislegt

Hestamennska

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Gisting

Ýmislegt

Dýrahald

Barnavörur

Fatnaður

Húsgögn

Kennsla

Námskeið

Nudd

Fæðubótarefni
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Hefur þú gaman af því að tala við fólk?
Elskarðu börn? Þá ert þú rétta mann-
eskjan fyrir okkur! :-) Ef að þú hefur
ekkert að gera á kvöldin og vilt fá borg-
að fyrir að tala í síma. Fáðu þá upplýs-
ingar í síma 588 7930 milli 14-17.

Byggingaverkamenn. Óskum eftir að
ráða handlagna og vana verkamenn,
mikil vinna. S. 848 9071.

Verkamenn óskast í byggingavinnu í
Grafarholti. Góður aðbúnaður. S. 892
3207.

Hefur þú áhuga?
Okkur vantar áhugasaman og lífsglaðan
starfskraft í sal. Góður starfsandi. Góð
laun fyrir réttan aðila. Vaktavinna. Nán-
ari uppl. á staðnum. Veitingahúsið
Lauga-ás, Laugarásvegi 1.

Nuddkona óskar eftir starfi á stofu. Hef-
ur réttindi í klassísku nuddi. Upplýsing-
ar í síma 892 1777.

Einkamál

Atvinna óskast

TIL LEIGU

Opið hús fyrir nemendur í 10.bekk og forráða-
menn þeirra í Borgarholtsskóla þriðjudaginn 
3. maí klukkan 19.30 - 21.00.

Kynnt verður nám og tækjakostur á náttúrufræðibraut.

Verið velkomin • Kennarar

Borgarholtsskóli

550 5600

Nýtt símanúmer
hjá dreifingu:

Á ÞRIÐJUDÖGUM
�Auglýsingasíminn
�er 550 5000
auglysingar@frettabladid.is

- mest lesna blað landsins -



Breyttur 
opnunartími 
í afgreiðslu
Mán.-mið. 8.00 - 18.00
Fim. og fös. 8.00 - 19.00
Lau. 9.00 - 17.00 og sun. 11.00 - 16

Smáauglýsingasíminn er 550 5000 
og er opinn alla daga frá 8.00 - 22.00



Bland í poka
Ég hef verið að velta fyrir mér að
nánast öll umfjöllun um nýlátinn
páfa snýr að því að hann hafi átt
stóran þátt í falli kommúnismans,
hafi eftir fremsta megni reynt að af-
stýra Persaflóastríðinu og ferðast
mikið. Aðeins ein grein sem ég veit
um hefur verið gagnrýnin á þá stað-
reynd að páfi heitinn barðist gegn
notkun smokksins! Hvað hefði mátt
bjarga mörgum mannslífum ef hann
hefði einfaldlega ekki sagt neitt?
Svo ég tali nú ekki um ef hann hefði
stutt notkun smokksins vegna
alnæmisfaraldursins sem geisar í
Afríku þar sem kaþólikkum hefur
fjölgað mest?

Ég er alveg ofboðslega ánægður
með hana Agnesi Bragadóttur fyrir
að fá okkur til að segja hingað og
ekki lengra. Ef ekki verður hlustað á
þessi skýru skilaboð sem þjóðin er
að senda þá vil ég hvetja Agnesi til
þess að fara alla leið, stofna flokk og
bjóða fram, það er þörf á slíku fólki
á Alþingi. Ég segi að jafnvel þó að al-
menningur nái sínu fram eigi Agnes
að stofna flokk og fara á þing. Það er
vöntun á alþingismönnum sem
manni finnst maður geta treyst. Ég
er ekki alltaf sammála Steingrími J.
en mér finnst hann vera nánast eini
maðurinn sem ég get treyst og er
ekki tilbúinn að selja sína sannfær-
ingu. Mér finnst alltaf jafn gaman að
horfa á hann kljást við andstæðinga
sína þar sem hann hefur yfirlett
betur vegna rökfestu sinnar og
þekkingar á málefninu. Mér finnst
vanta meiri hugsjón, meiri tengingu
við vilja þjóðarinnar og meira sjálf-
stæði í skoðunum hjá alþingismönn-
um. Ég vil Agnesi á þing.

Ég var svo heppinn að fá miða á
tónleika Roberts Plant hér í Köben
um daginn, ég var ekki bara ánægð-
ur yfir því tækifæri að fá í fyrsta
sinn að heyra og sjá söngvara Led
Zeppelin, heldur var ég svo heppinn
að njóta félagsskapar Óla Palla sem
er forseti Rokklandsins og einn fróð-
asti maður þjóðarinnar þegar kemur
að músík. Mér leið svona eins og ef
Laxnessinn sjálfur hefði lesið fyrir
mig Sölku Völku. Ég hafði líka fulla
þörf á að fá smá fyrirlestur um rokk
því að þegar Óli hringdi í mig og
bauð mér með sér á tónleikana þá
sagði ég kærustunni að Robert
Palmer væri að spila og þegar hún
var ekki með á nótunum þá spurði ég
hana hvort hún myndi ekki eftir lag-
inu Addicted to Love og videóinu
með öllum nöktu módelpíunum með
gítarana?!!!!! Þegar ég svo hitti Óla
Palla þá sagði ég honum að ég hlakk-
aði til að heyra þetta lag „læv“! Óli
leyfði mér að halda sjálfsvirðing-
unni með því að segja að það væru
algeng mistök að rugla saman þess-
um mönnum. Þetta voru frábærir
tónleikar og ekkert gefið eftir í
keyrslunni, sjö Zeppelin-lög tekin í
bland við nýtt efni, salurinn vel með
á nótunum og tilfinningin sú sama og
að vera á Kaffibarnum á góðu laug-
ardagskvöldi.

Kveðja, Frikki

HÚSIN Í BÆNUM
FRIÐRIK WEISSHAPPEL

Langholtsprestakall var stofnað 29. júní
1952. Þann 1. nóvember sama ár kom
séra Árelíus Níelsson til starfa og síðan
hófst safnaðarstarfið af fullum krafti.
Langholtskirkja stendur í Sólheimum í
Reykjavík og var vígð árið 1984. Kirkjuna
teiknaði Hörður Ágústsson, húsameistari
ríkisins, en allar viðbætur eru teiknaðar af
Þórarni Þórarinssyni arkitekt. Kórgluggi,
hliðargluggi og vesturgluggi eru eftir Sig-
ríði Ásgeirsdóttur glerlistamann og voru
vígðir 1999. Sama ár var orgel kirkjunnar
vígt, barokkorgel frá Noack-verksmiðjun-
um. Tónlistarlíf í kirkjunni er í miklum
blóma enda hljómburður þar með afbrigð-
um góður. Sóknarprestur Langholtskirkju
er séra Jón Helgi Þórarinsson.

Langholtskirkja
SELDAR EIGNIR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU*

*Þinglýstir kaupsamningar, heimild Fasteignamat ríkisisins.
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Innifali› í 3 ára ábyrg› eru 3 fríar fljónustusko›anir, me› síum og olíuskiptum
3 ára ábyrg›

Nánari uppl‡singar á www.komatsu.is

Sterkur leikur
KRAFTVÉLAR EHF. · Dalvegi 6-8 · 201 Kópavogur · Sími 535 3500 · Fax 535 3509 · www.kraftvelar.is

Gjá milli réttarvit-
undar fólks og dóma

Það er merki um djúpa gjá á
milli réttarvitundar almennings
og meðferðar kynferðisbrota-
mála að 14.000 undirskriftir
skuli hafa safnast fyrir því að
fyrningar verði afnumdar í kyn-
ferðisbrotamálum gegn börnum.
Það voru þær systur Svava og
Sigríður Björnsdætur hjá Blátt
áfram sem stóðu að söfnuninni
til stuðnings frumvarpi Ágústs
Ólafs þess efnis. Þessa gjá er
nauðsynlegt að brúa og það ætti
að vera auðvelt. Enginn vill
kannast við að við eigum ekki að
gera allt sem í okkar valdi stend-
ur til þess að taka á slíkum brot-
um og það skemmtilega við það
verk er að það er ekki spurning
um peninga heldur aðeins for-
gangsröðun og vilja. Þess vegna
er óskiljanlegt að slík vinna hafi
ekki þegar farið fram. 

Seinast í morgun fengum við
skeyti frá systursamtökum
okkar í Danmörku þar sem þau
voru að kynna okkur nýja

aðgerðaáætlun danskra stjórn-
valda til þess að fylgja eftir eldri
áætlunum. Slík endurnýjuð áætl-
un var kynnt í Noregi sl. haust. Í
Svíþjóð var birt opinber skýrsla í
des. sl. þar sem tekið var saman
hvernig til hefði tekist eftir tíu
ár frá því kynferðisbrotakafli
sænsku laganna var endurnýjað-
ur. Allir okkar nágrannar hafa
sýnt í verki skilning sinn á alvar-
leika kynferðisbrotamála og lagt
sig fram um að bregðast við af
alvöru. Allir nema við. 

Hjá Stígamótum höfum við
lagt á það megináherslu gagn-
vart ráðherrum dóms- og jafn-
réttismála að á Íslandi verði ráð-
ist í metnaðarfulla þverfaglega
vinnu til þess að semja nýjan
kynferðisbrotakafla og að samin
verði aðgerðaáætlun ríkisstjórn-
arinnar í kynferðisbrotamálum.
Félagsmálaráðherra lofaði lið-
sinni, dómsmálaráðherra hafði
færri orð um sinn skilning, en
þolinmæði okkar er á þrotum. 

Bjarni Benediktsson formað-
ur allsherjarnefndar sem tók við
undirskrifalistunum f.h. þings-
ins hefði átt að taka alvarlega
þau skilaboð sem í undirskriftun-
um fólust. Við afhendinguna
sagði hann bæði góðar fréttir og
slæmar. Hann sagði að frum-
varpið nyti ekki stuðnings og
yrði væntanlega ekki samþykkt
óbreytt, en hins vegar má fagna
því að hann sagði að væntanlega
yrði undirskriftunum beint til
dómsmálaráðuneytisins þar sem
vinna ætti að aðgerðaáætlun
gegn kynferðisofbeldi. 

Hjá Stígamótum höfðum við
samband við dómsmálaráðuneyt-
ið til þess að leita fregna af
þeirri vinnu sem Bjarni vitnaði í.
Þar fengust þær fréttir að þegar
aðgerðahópur nokkurra félaga-
samtaka samdi drög að aðgerða-
áætlun og afhenti stjórnvöldum,
var drögunum komið til vinnu-
hóps nokkurra ráðuneyta um
kynferðisofbeldi. Sá hópur mun
skrifa minnisblað til ráðuneyt-
anna sem gæti leitt til formlegr-
ar vinnu með þessi mál. Við fögn-
um þessum fréttum og skorum á
íslensk stjórnvöld að láta vinna
þá vinnu sem þarf til þess að við
getum kinnroðalaust borið okkur
saman við nágranna okkar og
sagt með sanni að við höfum gert
allt sem í okkar valdi stendur til
þess að vinna gegn ofbeldi. Hver
vill það ekki? ■

Hjá Stígamótum 
höfum við lagt á það

megináherslu gagnvart ráð-
herrum dóms- og jafnréttis-
mála að á Íslandi verði ráð-
ist í metnaðarfulla þverfag-
lega vinnu til þess að semja
nýjan kynferðisbrotakafla
og að samin verði aðgerða-
áætlun ríkisstjórnarinnar í
kynferðisbrotamálum.
Félagsmálaráðherra lofaði
liðsinni, dómsmálaráðherra
hafði færri orð um sinn
skilning, en þolinmæði okk-
ar er á þrotum.

GUÐRÚN JÓNSDÓTTIR
TALSKONA STÍGAMÓTA

UMRÆÐAN
FYRNING 
KYNFERÐISBROTA
GEGN BÖRNUM
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Jón Böðvarsson íslenskufræðing-
ur, sem talinn er einn helsti sér-
fræðingur Íslendinga í Njálssögu,
hélt upp á 75 ára afmæli sitt með
því að fara út að borða á Lækjar-
brekku með konu sinni um helgina. 

Jón hætti öllu fyrirlestrahaldi
fyrir tveimur árum og hefur haft
það náðugt síðan. Hann segist
ekki sakna þess tiltakanlega enda
hafi ágætir menn tekið við af
honum. Sér til dægrastyttingar
rifjar hann nú upp kynni sín af
nokkrum merkilegum ævisögum
frá 17. og 18. öld. Það eru Píslar-
saga Jóns Magnússonar, Reisu-
bók Jóns Ólafssonar Indíafara og
ævisaga Jóns Steingrímssonar,
þar sem hann fléttar inn ná-
kvæmri lýsingu á Skaftáreldum.

„Ég skipti mér lítið af bókum úr
öðrum hlutum heimsins,“ segir
Jón, sem les helst fræðilegar
bækur um mannlíf og náttúru-
fræði á Íslandi. 

Ferðalög standa fyrir dyrum í
sumar hjá Jóni og konu hans Guð-
rúnu Björgvinsdóttur ef allt fer að
óskum. Þau stefna á að fara til
Þýskalands og á Vestfirði, en þær
eru ófáar ferðirnar sem þau hafa
farið um Mið-Evrópu. „Við fáum
okkur bílaleigubíl, ökum án áætl-
unar og veljum okkur gististaði
þar sem við erum stödd,“ segir Jón
en hann var mikið í leiðsögn bæði
innanlands og utan og hefur farið
með tæpa 40 hópa um Evrópu. Þar
leiddi hann fólk um slóðir Íslend-
inga frá víkingatímanum. 

„Ég er ánægður með mína
ævi. Ég hef verið það gæfusam-
ur að vinna við það sem ég hef
áhuga á, bæði í skólastarfi og
öðru sem ég hef tekið mér fyrir
hendur,“ segir Jón, sem var
lengst af kennari og skólameist-
ari.

Nú segist Jón vera sestur í
helgan stein og segir það vel
eiga við, því hægt sé að rekja
hugtakið til þess þegar gamlir
höfðingjar létu völd sín í hendur
sona sinna og fóru að sinna bók-
lestri í klaustrum. Til dæmis
hafi Þorvaldur Gissurarson reist
klaustur í Viðey á þrettándu öld
og sest í þann helga stein.
„Steinninn minn er heimilið
mitt,“ segir Jón að lokum. ■
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J. EDGAR HOOVER (1895-1972) 
lést á þessum degi.

TÍMAMÓT: JÓN BÖÐVARSSON ÍSLENSKUFRÆÐINGUR 75 ÁRA

Rifjar upp kynni sín af
Píslarsögu og Reisubók

„Mér þykir það leitt að alríkislögreglan geti
ekkert aðhafst til að koma í veg fyrir að fólk

hafi munnmök, nema það hindri á einhvern hátt
verslun á milli ríkja.“ 

J. Edgar Hoover var yfirmaður bandarísku alríkislögreglunnar í nær hálfa
öld. Óhætt er að segja að hann hafi látið sér fátt mannlegt óviðkomandi og

sveifst hann einskis til að grennslast fyrir um einkalíf borgara.

timamot@frettabladid.is

AFMÆLI

Sigurður Grétarsson knattspyrnumaður
er 43 ára. 

Cecil B. Haraldsson prestur er 62 ára.

Valtýr Björn Valtýsson íþróttafréttamaður
er 42 ára.

Sigrún Inga Hrólfsdóttir listakona er 32
ára.

Garðar Thor Cortes söngvari er 31 árs.

Þorvarður Tjörvi Ólafsson, fyrrverandi
formaður Stúdentaráðs, er 28 ára.

ANDLÁT

Ásdís Pálsdóttir, Kópavogsbraut 61,
Kópavogi, síðast til heimilis í Sunnuhlíð,
andaðist þriðjudaginn 19. apríl. Útförin
hefur farið fram í kyrrþey. 

Baldur Ingvarsson, Sólbrekku 14, Húsa-
vík, lést laugardaginn 23. apríl. Útför
hefur farið fram í kyrrþey. 

JÓN BÖÐVARSSON Ætlar að ferðast á bílaleigubíl um Þýskaland í sumar.

Á þessum degi árið 1957 dó
bandaríski öldungadeildarþing-
maðurinn Joseph McCarthy. Hann
fór fremstur í flokki í baráttunni
gegn „rauðu hættunni“; ofstækis-
fullum nornaveiðum gegn meint-
um kommúnistum í Bandaríkjun-
um á eftirstríðsárunum. 
McCarthy fæddist í smábæ í
Wisconsin árið 1908. Hann barð-
ist í síðari heimsstyrjöldinni en
ákvað að gerast stjórnmálamaður
þegar hann sneri aftur heim. Eftir
eina misheppnaða tilraun vann
hann sæti á öldungadeild banda-
ríska þingsins árið 1946. Fyrstu ár
hans í embætti voru tíðindalítil
og þegar nær dró kosningum árið

1950 sárvantaði hann málefni til
að gera út á. Þó hann þekkti lítið
til málsins ákvað hann að beina
spjótum sínum að kommúnistum
í Bandaríkjunum og vakti mikla
athygli þegar hann hélt því fram
að í utanríkisráðuneytinu störf-
uðu rúmlega 200 kommúnistar. 
Á næstu fjórum árum náði
„rauða hættan“ hysterískum
hæðum en fáir áttuðu sig á að
McCarthy afhjúpaði ekki einn ein-
asta kommúnista í nornaveiðum
sínum.

Árið 1954 var farið að síga á
ógæfuhliðina hjá McCarthy og
kornið sem fyllti mælinn var þegar
hann sakaði bandaríska herinn

um linkind gagnvart kommúnist-
um. Sama ár var yfirheyrslum
hans sjónvarpað og almenningur
sá ofstækisfulla hegðun hans með
eigin augum. 

JOSEPH MCCARTHY

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 
1497 John Cabot heldur af

stað til Norður-Ameríku.
1679 Jón Ólafsson Indíafari

deyr, 86 ára. 
1780 William Herschel upp-

götvar fyrsta tvístirnið.
1902 Vísindaskáldsaga kvik-

mynduð í fyrsta skipti. 
1919 Ljósmæðrafélag Íslands

stofnað. Það er elsta
stéttarfélag faglærðra
kvenna.

1933 Fréttir herma að sést hafi
til Loch Ness-skrímslisins. 

1952 Fyrsta farþegaþotan hef-
ur áætlunarflug milli
Lundúna og Jóhannesar-
borgar. 

1970 Búrfellsvirkjun er vígð. 
1992 Jón Baldvin Hannibals-

son undirritar samning
um Evrópska efnahags-
svæðið, með fyrirvara um
samþykki Alþingis.

Joseph McCarthy ber beinin
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Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og hlýhug við
andlát og útför elskulegs eiginmanns míns, föður, tengda-
föður og afa,

Auðuns Kl. Sveinbjörnssonar
svæfingarlæknis, Hlein, Álftanesi.

Ingibjörg Óskarsdóttir

Guðmundur Auðunsson Elizabeth Goldstein
Sveinbjörn Auðunsson Guðrún Elísabet Árnadóttir
Guðbjörg Auðunsdóttir Hartmann Kárason
Erna Sif Auðunsdóttir Dagur B. Agnarsson
Ósk Auðunsdóttir Hermann Sigurðsson
barnabörn og aðrir aðstandendur

FYRSTA STARFIÐ: BJARNI FELIXSON FRÉTTAMAÐUR

Seldi blöð í samkeppni við Óla blaðasala
„Ég seldi Morgunblaðið, Alþýðu-
blaðið og Tímann niðri í bæ í sam-
keppni við Óla blaðasala,“ segir
Bjarni Felixson fréttamaður um
sitt fyrsta starf. Þá var Bjarni sjö
ára að safna sér fyrir fótbolta-
skóm, en það átti hann eftir að
gera oftar en einu sinni yfir
ævina. Hann segir að auðvelt hafi
verið að komast inn í starfið.
„Maður þurfti ekki að sækja um
með neinum fyrirvara heldur fór
bara í afgreiðslu blaðanna
snemma á morgnana og sagðist
vera kominn að selja blöð,“ segir
Bjarni, sem passaði sig þó alltaf á
því að taka ekki meira en hann gat
haldið á undir hendinni enda var
blaðabunkinn þungur. „Það var
gríðarlega erfitt stundum, að
minnsta kosti fyrsta klukku-
tímann.“

Bjarni seldi blöðin í kringum
Lækjartorgið en passaði sig á því
að hafa sig ekki mikið í frammi
niðri við pósthúsið til að styggja
ekki Óla blaðasala. Einnig seldi
hann blöð í Hressingarskálanum,
þar sem hann hitti oft fyrir mikla
andans menn eins og Tómas Guð-
mundsson.

Þegar Bjarni lítur til baka
segist hann hafa lært heilmikið á
blaðasölunni sem nýttist honum
síðar. Þegar hann hóf að starfa
sem sendill hjá Vélsmiðjunni
Hamri var hann þegar málkunn-
ugur ýmsum mönnum sem settu
svip sinn á bæinn á þeim tíma.
„Eftir á að hyggja var gaman að
þessu, þó það hafi ekki verið það
meðan á því stóð,“ segir Bjarni,
sem er ekki viss um að hann hafi
náð að safna sér fyrir fótbolta-

skónum þau tvö sumur sem hann
starfaði sem blaðasali.

- sgi

Gils Guðmundsson, fyrrv. alþingismað-
ur og rithöfundur, lést föstudaginn 29.
apríl.

Jónas Kristján Einarsson frá Hjalteyri
lést í Noregi fimmtudaginn 14. apríl.
Útförin hefur farið fram. 

Lilla Moss (Ragnhildur E. Hjaltested)
lést í Bandaríkjunum 16. apríl.

JARÐARFARIR

14.00 Guðmundur Sæmundsson,
Víkurbraut 30, Hornafirði, verður
jarðsunginn frá Hafnarkirkju. 

15.00 Hjálmar S. Helgason, Holtagerði
84, Kópavogi, verður jarðsunginn
frá Digraneskirkju. 

15.00 Halldóra Auður Jónsdóttir,
Hrafnistu, Hafnarfirði, verður jarð-
sungin frá Langholtskirkju.

15.00 Svavar Gíslason vörubílstjóri frá
Viðey, Traðarlandi 4, Reykjavík, verð-
ur jarðsunginn frá Bústaðakirkju.

BJARNI FELIXSON Starfaði fyrst sem
blaðasali í miðbæ Reykjavíkur, þegar hann
var sjö ára gamall.
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2,5” Litaskjár/
Snertiskjar
Björt og skýr mynd og 
allar stillingar fram-
kvæmdar á skjánum.

Fjarstýring
fylgirFjarstýring
fylgir

CCD myndflaga
800.000 pixla CCD myndflagan 
tryggir þér betri myndgæði en 
þú átt að venjast

Carl Zeiss linsa
Carl Zeiss linsan 
gefur hámarks 
dýpt og 
litaðgreiningu 
myndarinnar

640X aðdráttur
Með 640x digital og 
20x optical aðdrætti 
nærðu öllum 
smáatriðum sem þú 
vilt.

SONY MINIDV TÖKUVÉL DCR-HC19

FYLGIR

Öflugur Pinnacle 
klippihugbúnaður klippihugbúnaður 

fylgir vélinni!

Öflugur Pinnacle 
klippihugbúnaður 

fylgir vélinni!

5740IS
MEDION D330
MEÐ 19" CRT (túpuskjá)
• Intel Celeron D 330
• Graphic on board
• 80GB Harður diskur
• DVD Skrifari
• 512 MB DDR PC3200

83.988
Staðgreitt

6.999
Vaxtalaust 12 mán.

**

2.522
Tölvukaupalán 48 mán.

*Þú velur 
greiðsluform 
sem hentar

*Meðalmánaðargreiðsla á 48 
mánaða tölvukaupaláni V.Í.S.  

Umsóknin er afgreidd á staðnum 
á innan við mínútu.

 **Miðað við 12 jafnar vaxtalausar greiðslur 
á Visa eða Mastercard skuldabréf. 0,5% stimpilgjald 

bætist við samningsfjárhæðina og greiðist með jöfnum 
greiðslum yfir samningstímann.

celeron
processor

2.522

DVD brennari

512 MB minni

80 GB Harður diskur

Frábært
tilboð

Frábært
tilboð

HP PSC1217 ALL IN ONE
Q5900A

• 10 síður á mínútu í lit • Jaðarlaus prentun
• innbyggður skanni • ljósritun

Prentar 
Skannar 
Ljósritar
Prentar 
Skannar 
Ljósritar

8.999

DENVER DVD  KARAOKE DVD-706
DVD-706

• Fjölkerfa
• Spilar CD/CDR/CDRW/VCD/SVCD/JPEG
• KODAK CD/MP-3/DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW
• Progressive scan Component video tengi
• Karaoke tengi fyrir 2 hljóðnema
• Dolby Digital DTS • Fjarstýring

1.9

FYLGIR

6.999

200GB 
7200RPM ATA100 8MB
200GB 
7200RPM ATA100 8MB

931175-0914

LOGITECH MX1000 LASER CORDLESS

6.999

Botn
verð
Botn
verð

MD42692
• 512MB • USB MP3 
• Minnislykill

14.999

512MB512MB512MB

47.988

3.999Á MÁNUÐI Í 12 MÁNUÐI VAXTALAUST

STAÐGREITT

**

8.999

Rugl
verð
Rugl
verð

NOKIA1100

GSM NOKIA 1100
• Dual band 900/1800
• Ending rafhl. allt að 400 klst. í bið og allt að 4 klst í tali
• 250 númera minn titrarii • Stærð: 106x46x20  mm
• Þyngd: 86 gr. • ATH: Án Íslensks Stýrirkerfis

6.999
Vinsælasti

síminnsíminn
Vinsælasti

síminn



FÓTBOLTI Þróttur og KR tryggðu sér
sæti í úrslitaleik deildabikarsins í
gær en þá fóru fram undan-
úrslitaleikirnir í Egilshöllinni.
Þróttur vann ÍA 2–1 í fram-
lengdum leik og KR vann Breiða-
blik, 3–0, í seinni leik kvöldsins.

Það stefndi allt í vítaspyrnu-
keppni í leik Þróttar og ÍA þegar
Sævar Eyjólfsson tók til sinna
ráða og skoraði sigurmarkið á 118.
mínútu leiksins. Ólafur Tryggva-
son hafði komið Þrótti yfir á 14.
mínútu en fyrirliði Skagamanna,
Gunnlaugur Jónsson, jafnaði 16
mínútum síðar. Ekkert var síðan
skorað í 88 mínútur þar til Sævar,
sem gekk til liðs við Þrótt frá
Haukum, tryggði sínum mönnum
sæti í úrslitaleik deildabikarins í
fyrsta sinn í sögu félagsins.
Þróttur hefur aldrei unnið mót á
vegum KSÍ en nú eru það ná-
grannarnir úr Vesturbænum sem
standa í vegi fyrir að liðið ná
sögulegum áfanga.

KR-ingar unnu Blika 3–0 í
seinni leiknum, sem seinkaði um
rúman hálftíma vegna framleng-
ingarnar í fyrri leiknum. Blikar
komu mjög á óvart í átta liða
úrslitunum með því að slá úr
Íslandsmeistara FH í vítakeppni
en þeir réðu ekki við hið sterka lið
KR sem er komið í úrslit í fjórða
sinn í níu ára sögu keppninnar.

Sigurvin Ólafsson skoraði
fyrsta mark leiksins fyrir KR á 31.
mínútu og ungu strákarnir Gunnar
Kristjánsson og Arnljótur Ást-

valdsson gulltryggðu síðan sæti
KR í úrslitaleiknum með tveimur
mörkum í seinni hálfleik. KR-
ingar komust þar með í úrslit
deildabikarsins annað árið í röð en
þeir töpuðu 1-2 fyrir FH í
úrslitaleiknum í fyrra. KR vann
deildabikarinn 1998 og 2001.

Valskonur fóru illa með Eyja-
stúlkur í undanúrslitaleik kvenna.
Þær Dóra Stefánsdóttir og Nína

Ósk Kristinsdóttir skoruðu báðar
tvö mörk í 8–1 sigri en Valur lék
samt án þeirra Margrétar Láru
Viðarsdóttur og Pálu Marie
Einarsdóttir, sem eru meiddar. Í
úrslitaleiknum mætir Valur KR,
sem vakti mikla athygli með því að
slá Breiðablik út í vítakeppni í
hinum undanúrslitaleiknum á
laugardaginn.

ooj@frettabladid.is

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

29 30 1 2 3   4    5
Mánudagur

MAÍ

■ ■ SJÓNVARP
� 15.45 Helgarsportið á RÚV.

Endurtekinn þáttur.

� 16.10 Ensku mörkin á RÚV. 

� 17.15 Þrumuskot – ensku mörkin
á Skjá einum.

� 18.30 NBA-boltinn á Sýn.
Útsending frá leik New Jersey Nets
og Miami Heat í úrslitakeppni NBA-
deildarinnar í körfubolta.

� 20.30 Boltinn með Guðna Bergs á
Sýn.

� 22.00 Olíssport á Sýn.

� 22.40 Enski boltinn á Skjá einum.
Útsending frá leik WBA og Arsenal í
ensku úrvalsdeildinni í fótbolta sem
fram fór fyrr um kvöldið.

� 23.15 Boltinn með Guðna Bergs á
Sýn. Endurtekinn þáttur.

� 23.55 Ensku mörkin á RÚV.
Endurtekinn þáttur.

� 01.00 Þrumuskot – ensku mörkin
á Skjá einum. Endurtekinn þáttur.

Bara einn Kani leyfður næsta vetur
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> Við gleðjumst yfir því ...
... að fulltrúar á þingi Körfu-

knattleikssambands Íslands,
sem fram fór á Ísafirði um

helgina, hafi haft vit á því að
leyfa aðeins einn Banda-
ríkjamann í hverju liði
Intersportdeildarinnar á
komandi tímabili.

sport@frettabladid.is

> Við hrósum ...
... Heiðari Helgusyni fyrir að sýna Tony
Pulis, stjóra Stoke, að íslenskir knatt-
spyrnumenn eru oft betri en enginn.
Pulis vill ekkert með íslenska leikmenn
hafa og því hefur Þórður Guðjónsson
kynnst frá fyrstu hendi í
vetur. Heiðar skoraði sitt
19. mark á tímabilinu
þegar hann tryggði
Watford 1–0 sigur á
Stoke og öruggt sæti í
deildinni.

Tveir meistarar

Vikan sem leið var glæsileg hjá
íslensku boltaíþróttamönnum í
Evrópu. Jón Arnór Stefánsson og
félagar hans í rússneska körfubolta-
liðinu Dynamo St. Pétursborg unnu
Evrópudeild FIBA á fimmtudaginn og
á laugardaginn varð Eiður Smári
Guðjohnsen enskur meistari með
Chelsea. Til hamingju! 

Menn fóru missáttir af þingi Körfuknattleikssambands Íslands
um helgina. „Þetta endaði illa,“ sagði Birgir Már Bragason,
varaformaður Keflvíkinga, sem var engan veginn sáttur við að
fækkun úr tveimur erlendum leikmönnum utan EES í einn liti
dagsins ljós. „Þetta þýðir það að við förum að öllum líkind-
um ekki í Evrópukeppnina, það er ósköp ein-
falt.“

Birgir kvaðst vera mjög hissa á að tillagan
hefði verið samþykkt. „Mér fannst skrítið
að lið eins og Höttur og Þór vildu
leyfa einn Bandaríkjamann. Einnig
voru lið sem voru með flesta út-
lendinga í vetur hlynnt því að
fækka um einn.“ 

Er íslensk lið lögðu leið sína í Evr-
ópukeppnina hér á árum áður var oft
gripið til þess ráðs að fá lánsmann úr
öðru liði. „Það er ekki hægt lengur þar
sem menn innan FIBA eru bara skráðir

hjá einu liði. En ef það væri hægt færu menn ekkert
að lána sinn mann í þetta hvort eð er.“

Birgir sagði einnig að afar erfitt yrði að fá leikmann
til að spila eingöngu í Evrópukeppninni. „Menn tækju

það ekki í mál enda ekki hægt að segja: Spilaðu þrjá
leiki með okkur og svo búið. Það gengur ekki upp.“

Aðspurður hvort breytingin myndi auka líkurnar á
að Damon Johnson, sem er með íslenskan ríkis-
borgararétt, myndi snúa aftur til Keflavíkur taldi
Birgir það afar ólíklegt. „Hann er að fá góð laun
úti og það er náttúrlega búið að lækka launa-
þakið.

Mín spurning er: Af hverju máttu kaupa
Júgóslava en ekki Bandaríkjamann? Við erum
t.d. að spila gegn liðum í Evrópukeppninni sem
eru með fullt af Bosman-leikmönnum. Hver er
munurinn?“ sagði Birgir Már Bragason, ósáttur við

þróun mála.

Ársþing KKÍ fór fram á Ísafirði um helgina. Samþykkt var að lækka launaþak og fækka erlendum leik-
mönnum utan EES úr tveimur í einn á hvert lið. Ný stjórn var kosin til næstu tveggja ára ásamt varastjórn.

KEFLVÍKINGAR ERU ÓSÁTTIR: ÚRSKURÐUR ÁRSÞINGS KKÍ UM FÆKKUN Á LEIKMÖNNUM UTAN EES

Evrópukeppnin er líklega úr sögunni

KÖRFUBOLTI Ársþing Körfuknatt-
leikssambands Íslands fór fram á
Ísafirði um helgina og litu ýmsar
breytingar dagsins ljós. Það bar
hæst að erlendum leikmönnum
utan Evrópska efnahagssvæðisins
var fækkað úr tveimur í einn á
hvert lið. Í samræmi við það var
launaþak liðanna lækkað úr 500
þúsund krónum á mánuði í 400
þúsund krónur. Leikmaður utan
Evrópu má ekki kosta meira en
200 þúsund á mánuði, áður 300
þúsund.

Guðbjörg Norðfjörð, Hannes S.
Jónsson og Jón Halldórsson voru
kosin í stjórn næstu tveggja ára en
Hrannar Hólm, Guðjón Þorsteins-
son og Örvar Kristjánsson í vara-
stjórn.

Guðjón fékk gullmerki
Þá var Guðjón Þorsteinsson

sæmdur Gullmerki KKÍ og ÍSÍ
fyrir sín störf í þágu körfuboltans.
„Svona lítil merki eru það eina
sem þarf til að gleðja vitleysing
eins og mig. Svona klapp á bakið
gerir mann bara staðfastari í sinni
trú og starfi,“ sagði Guðjón,
kampakátur eftir þingið. 

„Þetta var stórkostlegt þing
enda ekki við öðru að búast þegar
svona er haldið á Ísafirði, sjálfri
höfuðborginni,“ bætti Guðjón við
hlæjandi við blaðamann Frétta-

blaðsins eftir þingið í gær.
Að sögn Guðjóns var mætingin

á þingið framar öllum vonum.
„Það voru 63 þingfulltrúar, sem er
stórkostlegt. Fólk hefur svo mikið
talað um hversu dýrt sé að fara til
Ísafjarðar en þessir aðilar voru
greinilega ekkert á því.“

Guðjón sagði að fækkun leik-
manna utan EES væri mikið fram-
faraskref. Sjálfur átti hann ekki
von á að deildin myndi fyllast af
leikmönnum innan EES. „Ég held
einfaldlega að fólk þori það ekki.
Hingað til hefur frammistaða
Bosman-leikmanna á Íslandi verið
fremur slök. Svo má ekki gleyma
að þeir geta orðið mjög dýrir. Ég
held að þetta verði til þess að
menn fái sér betri Kana og spili
meira á eigin mannskap.“

Eins og í gamla daga
Fólk má, að mati Guðjóns, eiga

von á að staðall bandarískra leik-
manna sem rata hingað til lands
muni hækka. 

„Þetta gæti orðið eins og í
gamla daga þegar menn fengu að
sjá einvígi tveggja frábærra
Bandaríkjamanna. Þá mátti sjá
menn á borð við David Bevis og
Rondey Robinson, sem leiddi af
sér öflugar rimmur leikmanna á
milli. Á þessum tíma þurftu menn
einnig að treysta betur á innlenda

leikmenn. Fólk stóð upp og klapp-
aði þegar þetta var kunngjört enda
er þetta mikið framfaraskref fyrir
íslenskan körfubolta,“ segir
Guðjón, sem er alltaf að leita
nýrra leið til að efla körfuna á
Ísafirði sem og úti um allt land.
„En svo datt okkur í hug, af því að
það eru lausir samningar varðandi

Intersportdeildina. KFÍ var að spá
í að kaupa deildina og yrði hún þá
kölluð KFÍ-deildin. Svo myndum
við afhenda bikara og öll verðlaun
sem myndu náttúrlega heita KFÍ-
bikarinn og þar fram eftir götun-
um. Þú mátt skrifa þetta, ný hug-
mynd úr smiðju Gauja.“

smari@frettabladid.is

– hefur þú séð D– hefur þú séð DV í dag?V í dag?

Spókaði sig í bænum fjórum árum eftir morðið

Atli Helgason dældi
bensíni og keypti ís

BARA PLÁSS FYRIR EINN Keflvíkingar hafa aðeins pláss fyrir einn Kana á næsta tímabil
eins og önnur lið í Intersportdeildinni eftir að reglum um fjölda erlendra leikmanna var
breytt á Ársþingi KKÍ um helgina. Það er því ljóst að Anthony Glover og Nick Bradford
geta ekki komið báðir aftur á næsta tímabili. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

1–0 FYRIR ÞRÓTT Þróttarar tryggðu sér sæti í úrslitaleik deildabikarsins í fyrsta sinn
með 2-1 sigri á Skagamönnum í framlengdum leik í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Undanúrslit deildabikars karla í knattspyrnu fóru fram í Egilshöllinni í gær:

Þróttur og KR komust í úrslitaleikinn



FÓTBOLTI Leikmenn Tottenham
fóru á kostum þegar þeir tóku á
móti Aston Villa í ensku úrvals-
deildinni á White Hart Lane í gær.
Tottenham berst hatrammlega
fyrir sjöunda sætinu í deildinni,
sem gefur þátttökurétt í Evrópu-
keppni félagsliða, og liðinu tókst
að ná því sæti með stórsigri, 5-1.
Tottenham komst upp fyrir Midd-
lesbrough á markatölu en þessi
tvö lið mætast á Árbakkaleik-
vangi, heimavelli Middlesbrough,
um næstu helgi.

Það var strax ljóst hvert
stefndi því Frakkinn Freddie
Kanoute og varnarmaðurinn Led-
ley King komu Tottenham í 2-0
strax eftir tuttugu mínútur.
Kanoute bætti síðan öðru marki
sínu við áður en Gareth Barry
minnkaði muninn fyrir Aston
Villa rétt undir lok fyrri hálfleiks.
Andy Reid og Stephen Kelly
bættu síðan við mörkum fyrir
Tottenham í síðari hálfleik og
nokkuð ljóst að hollenski knatt-
spyrnustjórinn Martin Jol er á
fínu róli með liðið.

„Mér fannst þetta vera ein
besta frammistaða liðsins á þessu
tímabili. Við eigum samt harða
baráttu fyrir höndum um sjöunda
sætið. Það væri hins vegar stór-
kostlegt fyrir félagið að komast í
Evrópukeppnina á næsta ári,“
sagði Jol, sem hefur snúið gæfu
liðsins á rétta braut eftir að hann
tók við af Frakkanum Jacques
Santini fyrr í vetur.

David O’Leary, knattspyrnu-
stjóri Aston Villa, var svekktur út
í sína menn og sagði að léleg
dekkning í föstum leikatriðum
hefði gert útslagið. „Ég get ekki
ásakað mína menn því þeir hafa
gefið allt sem þeir eiga annað árið
í röð. Við erum með lítinn hóp og
ég er stoltur af því sem við höfum
afrekað. Við misstum einbeiting-
una í dag í föstum leikatriðum en
það er ekki spurning að betra liðið
vann. Ég er samt ekki búinn að af-
skrifa Evrópusæti – það eru enn
sex stig í pottinum.“

Leikmenn Charlton eru heill-
um horfnir þessa dagana og þeir
fengu að kynnast refsivendi leik-
manna Manchester United í gær.
United fór með sigur af hólmi, 4-0,
og sáu tvo mörk í hvorum hálfleik
um að klára Lundúnaliðið. Paul
Scholes og Darren Fletcher skor-
uðu í fyrri hálfleik og þeir Alan
Smith og Wayne Rooney í þeim
síðari. Charlton, sem lék án Her-
manns Hreiðarssonar, hefur ekki
unnið leik síðan 16. mars og siglir
lygnan sjó um miðja deild en
Manchester United berst hat-
rammri baráttu við Arsenal um
annað sætið í deildinni. 

Alex Ferguson, knattspyrnu-
stjóri United, var sáttur við sína
menn í leikslok og sagðist leggja
lykiláherslu á að klára tímabilið
með slæmd.

„Við höfum enn fullt að keppa
að – það er mikilvægt að ná öðru
sætinu í deildinni.“ ■
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LEIKIR GÆRDAGSINS

Enska úrvalsdeildin
TOTTENHAM–ASTON VILLA 5–1
1–0 Kanoute (6.), 2–0 King (19.), 3–0 Kanoute
(27.), 3–1 Barry, víti (45.), 4–1 Reid (67.), 5–1
Kelly (90.).
CHARLTON–MAN. UTD 0–4
0–1 Scholes (34.), 0–2 Fletcher (44.), 0–3 Smith
(62.), 0–4 Rooney (67.).

STAÐA EFSTU OG NEÐSTU LIÐA
CHELSEA 35 27 7 1 67–13 88
ARSENAL 34 22 8 4 74–33 74
MAN. UTD 35 21 10 4 54–21 73
EVERTON 35 17 7 11 41–36 58
LIVERPOOL 36 16 7 13 49–37 55
BOLTON 36 15 9 12 45–41 54
TOTTENH. 36 14 9 13 47–40 51
-----------------------------------------------------------------
SOUTH. 36 6 13 17 42–62 31
C. PALACE 36 7 10 19 37–58 31
WBA 35 5 15 15 33–58 30
NORWICH 36 6 12 18 41–71 30

Enska 1. deildin
LEICESTER–LEEDS 2–0
Gylfi Einarsson var í byrjunarliði Leeds og
fór út af á 61. mínútu.  Jóhannes Karl
Guðjónsson kom inn á 75. mínútu hjá
Leicester.

Spænska úrvalsdeildin
LEVANTE–MALAGA 0–1
– Baiano (37.)
MALLORCA–ESPANYOL 3–2
Campano 2 (50., 83.), Arango (72.) – Ibarra (9.),
maxi (90.).
SANTANDER–REAL BETIS 1–1
Benayoun (60.) – Dani (80.)
ZARAGOZA–OSASUNA 5–1
Villa 2 (10., 85.), Savio (39.), Oscar (60.),
Generelo (63.) –  Moha (66.).
VILLARREAL–GETAFE 4–0
Zorin (13.), Forlan 2 (18., 53.), Santi Cazorla
(46.).
BARCELONA–ALBACETE 2–0
Eto´o (66.), Messi (90.).
SEVILLA–DEPORTIVO 2–0
Adriano Correia (13.), Navas (19.)

STAÐA EFSTU OG NEÐSTU LIÐA
BARCELONA 34 24 6 4 67–25 78
R. MADRID 34 23 3 8 61–29 72
SEVILLA 34 17 7 10 42–36 58
VILLARREAL 34 15 10 9 59–33 55
VALENCIA 34 13 4 11 51–35 53
ESPANYOL 34 15 8 11 46–43 53

Ítalska úrvalsdeildin
INTERNAZIONALE–SIENA 2–0
Cruz, víti (2.), Vieri (31.).
JUVENTUS–BOLOGNA 2–1
Cannavaro (18.), Zalayeta (24.)– Giunti (27.).
LECCE–LAZIO 5–3
Vucinic 3 (45., 77., 81.), Della Bona, víti (5.),
Diamoutene (70.) – Rocchi 3 (29., 51., 58.)
MESSINA–SAMPDORIA 2–2
Zampagna 2 (30., 59.) – Flachi (26.), Volpi (74.).
PARMA–LIVORNO 6–4
Gilardino 4 (3., 36., 72., 84.), Pisanu (27.), Fabio
Simplicio (47.) – Lucarelli 4 (22., 24., 56., 74.).
ROMA–BRESCIA 2–2
Perotta (1.), De Rossi (76.) – Wome (49.),
Caracciolo (80.).
UDINESE–ATALANTA 2–1
Mauri (2.), Iaquinta (37.) – Lazzari (4.).
PALERMO–CHIEVO 2–2
Toni (18.), Zauli (28.) – Pellissier (10.), Semioli
(56.).

STAÐA EFSTU  LIÐA
AC MILAN 34 23 7 4 57–21 77
JUVENTUS 34 23 7 4 58–23 76
INTER 34 15 17 2 60–37 62
UDINESE 34 16 8 10 52–37 56
SAMPDORIA 34 16 8 10 38–27 56
PALERMO 34 12 13 9 41–37 49

Þýska úrvalsdeildin
HANNOVER–NÜRNBERG 1–0
Kaufman (85.).
WOLFSBURG–HAMBURG 1–0
Petrov (41.).

Deildabikar karla
ÍA-ÞRÓTTUR 1–2
0-1 Ólafur Tryggvason (14.), 1–1 Gunnlaugur
Jónsson (30.), 1–2 Sævar Eyjólfsson (118.).
KR–BREIÐABLIK 3–0
1–0 Sigurvin Ólafsson (31.), 2–0 Gunnar
Kristjánsson (68.), 3–0 Arnljótur Ástvaldsson
(84.).

Þróttur og KR mætast í úrslitaleik í Egilshöllinni á
fimmtudaginn. Leikurinn hefst klukkan 17.00.

Deildabikar kvenna
VALUR-ÍBV 8–1
Dóra Stefánsdóttir 2 (80., 87.), Nína Ósk
Kristinsdóttir 2 (46., 54.), Laufey Ólafsdóttir
(33.),. Elín Svavarsdóttir (48.), Guðný Björk
Óðinsdóttir (71.), Laufey Jóhannsdóttir (90.) –
Elín Anna Steinarsdóttir (73.).

Valur og KR mætast í úrslitaleik á Stjörnuvelli á
föstudaginn. Leikurinn hefst klukkan 19.00.

ÚTIVEGGLJÓS
HVÍTT / SVART

 

1.190 kr.

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.

Opið mán-fös 8-18 og lau 9-15
Bæjarhaun 8 Hafnarfjörður
Sími: 414-6080

NÝTT Á ÍSLANDI

SALERNI 
SCANFLOW

ÁN SETU

13.990 kr.

BLANDARI MEÐ 
GLERKÖNNU

2.490 kr.

VERKFÆRAKASSI
KEER 26”

3.990 kr.

DEWALT 980K2
BORVÉL 12V

2 RAFHLÖÐUR

25.990 kr.

ZEMA 
STINGSÖG 

710W

3.990 kr.

PLÖNTUSKÓFLUR
GAFFALL OG 

KLÓRA

390 kr. pr.stk

ÖRYGGISSKÓR
VINNUSKÓR

verð frá 4.490 kr. 

GASHITARI
13kw 

hæð 220cm

15.600 kr.

LUGT FYRIR 
KERTI

4.490 kr.

ALLIR DAGAR TILBOÐSDAGAR

ALLIR DAGAR TILBOÐSDAGAR

Ítalski og spænski boltinn:

Markaveisla
FÓTBOLTI Það var sannkölluð
markaveisla í ítalska boltanum í
gær þegar 34. umferðin fór fram
og það er ekki á hverjum degi sem
yfir átta mörk eru skoruð í
tveimur leikjum.

Það skildi ekkert á milli
Juventus og AC Milan á toppi
ítölsku A-deildarinnar og liðin eru
hnífjöfn þegar fjórir leikir eru
eftir. Verði liðin enn jöfn að þeim
loknum þarf að grípa til tveggja
aukaleikja um ítalska meistara-
titilinn. Á Spáni hélt Barcelona
hins vegar sex stiga forskoti eftir
2–0 sigur á botnliði Albacete og
Real Madrid náði því ekki að
minnka forskotið á toppnum.

Það voru sérstaklega tveir
leikir sem stóðu upp úr í
markaskorun í ítölsku deildinni
því Parma vann Livorno 6–4 og
Lecce vann Lazio 5–3. Alberto
Gilardino skoraði fjögur mörk
fyirr Parma og það gerði einnig
Cristiano Lucarelli fyrir gestina í
Livorno en það dugði ekki því
Parma vann mikilvægan sigur í
fallbaráttunni. Tveir leikmenn
skoruðu líka þrennu í sigri Lecce
á Lazio, Mirko Vucinic skoraði
þrjú fyrir heimaliðið en Tommaso
Rocchi skoraði öll þrjú mörk
Lazio í leiknum. 

- óój

FERNA FYRIR PARMA Alberto Gilardino
skoraði fjögur mörk fyrir Parma í ítalska
boltanum.

FRAKKINN FREDDIE KANOUTE Sést hér fagna öðru af tveimur mörkum sínum fyrir
Tottenham gegn Aston Villa í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/NORDIC PHOTO/GETTY IMAGES

Jol í sjöunda himni með sigurinn
Tottenham skaust upp í sjöunda sæti ensku úrvalsdeildarinnar með því að taka Aston Villa í bakaríið, 5-1,
á White Hart Lane. Manchester United kjöldró Charlton, 0-4, og heldur enn í vonina um annað sætið.
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HANDBOLTI Karla- og kvennalið
Hauka eru bæði ósigruð í úrslita-
keppnum handboltans í ár og
stelpurnar hafa þegar tryggt sér
titilinn með því að vinna alla sjö
leiki í sinni úrslitakeppni. 

Karlaliðið hefur unnið fimm
fyrstu leiki sína og alls níu sigra í
röð í úrslitakeppninni því þeir
unnu fjóra síðustu leiki sína á leið
sinni að fjórða Íslandsmeist-
aratitlinum á fimm árum. Sam-
tals hafa liðin því unnið alla tólf
leiki sína í úrslitakeppninni í ár
og takist körlunum að fylgja í fót-
spor kvennaliðsins verður þetta
aðeins í annað sinn á síðustu 32
árum sem sama félag á Íslands-
meistara hjá bæði körlum og kon-
um.

Tvöfalt fyrir fjórum árum
Hitt skiptið var þegar Hauka-

liðin unnu tvöfalt fyrir fjórum
árum en kvennaliðið vann þá alla
sjö leiki sína á meðan karlaliðið
vann KA-menn á Akureyri í

ógleymanlegum oddaleik um
titilinn.

Það má segja að bikarinn verði
kominn hálfa leið upp á Ásvelli
takist Haukum að vinna annan
leikinn í Eyjum en það verður þá
líka tíundi sigurleikurinn í röð í
úrslitakeppnini og eru þeir löngu
búnir að slá metið í 13 ára sögu
hennar. 

Metið féll þegar Haukar unnu
fyrsta leikinn í undanúrslitunum
gegn Valsmönnum á dögunum en
þrjú lið höfðu náð að vinna sex
leiki í röð í úrslitakeppninni frá
því að hún var sett á laggirnar
1992. Eitt þeirra var Haukaliðið
sem vann sex leiki í röð frá 2000
til 2001 en KA-menn voru þeir
fyrstu til að vinna sex leiki í röð,
á árunum 1997 til 1998.

Unnið 12 af 13 með Páli
Haukaliðið hefur leikið frábær-

lega undir stjórn Páls Ólafssonar í
úrslitakeppninni og liðið hefur að-
eins tapað einum af 13 leikjum sín-
um í úrslitakeppninni með hann
við stjórnvölinn. Það eru líka kom-
in þrjú ár síðan liði tókst að stoppa
Haukana í úrslitakeppninni, þegar
KA-menn slógu þá út úr undanúr-
slitunum 2002 með því að vinna
báða leikina, þann fyrri í fram-
lengingu á Ásvöllum. KA-menn
fóru síðan alla leið það tímabil og
unnu meistaratitilinn, þann eina
sem hefur ekki endað í höndum
Hauka á þessari öld.

Næst á dagskrá hjá hinu
sterka liði Hauka er heimsókn til
Vestmannaeyja annað kvöld en
þar hafa Eyjamenn unnið alla
fjóra leiki sína í úrslitakeppninni
í ár, þar á meðal oddaleikinn gegn

bikarmeisturum ÍR-inga með sjö
marka mun. ÍBV hefur reyndar
aðeins tapað einum heimaleik í
úrslitakeppninni í sögu nýja húss-
ins en það var þegar Haukar
komu í heimsókn í fyrra og slógu
heimamenn út úr átta liða úrslit-
um með 35-39 sigri.

ooj@frettabladid.is

VINNA ÞEIR TÍUNDA LEIKINN Í RÖÐ? Ásgeir Örn Hallgrímsson og félagar hjá Hauk-
um í handboltanum hafa unnið níu leiki í röð í úrslitakeppninni. FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

Haukar með 9 sigurleiki í röð
Sigurganga Hauka í úrslitakeppninni er einstök og hún spannar nú rúmlega eitt ár. Hafnarfjarðarliðið
tapaði síðast leik í baráttunni um Íslandsmeistaratitilinn gegn KA á Akureyri 29. apríl 2004.

Dallas Mavericks
jafnaði metin

gegn Houston
Rockets á útivelli, 2-
2, í fyrstu umferð
úrslitakeppni NBA-
körfuboltans í fyrr-
inótt. Það var lykilat-
riði fyrir Mavericks, sem tapaði
fyrstu tveimur leikjum seríunnar, að
ná að knýja fram sigur því með tapi
hefði liðið komist með annan fótinn
í sumarfrí. Jason Terry var atkvæða-
mestur Mavericks-manna með 32
stig en Tracy McGrady fór fyrir
Rockets; skoraði 36 stig, tók 6 frá-
köst og gaf 5 stoðsendingar. Næsti
leikur fer fram í Dallas. 

Forráðamenn
Cleveland Cavali-

ers í NBA-körfubolt-
anum staðfestu um
helgina að þeir
hefðu sett sig í sam-
band við Phil Jack-
son, einn sigur-
sælasta þjálfara í

sögu NBA. Sögur herma að stjórn
Cavaliers vilji fá Jackson til liðs við
sig til að leiðbeina hinum unga og
efnilega LeBron James sem margir
vilja líkja við hinn eina sanna Mich-
ael Jordan. Jackson, sem gerði
bæði Jordan og Kobe Bryant að
NBA-meisturum, er eftirsóttur um
þessar mundir og eru New York
Knicks og LA Lakers einnig á hött-
unum eftir honum. 

Englendingar
gætu beðið af-

hroð á HM 2006 í
Þýskalandi vegna
of mikils álags á
leikmenn lands-
liðsins. Þetta full-
yrti Franz Becken-
bauer, formaður undirbúnings-
nefndar HM 2006, á dögunum.
„Englendingar eru með tuttugu liða
deild, tvær bikarkeppnir og Evrópu-
keppni. Sumir leikmenn þurfa að
spila 70 leiki og þegar kemur að EM
eða HM eru þessir menn oft búnir
með bensínið,“ sagði Beckenbauer.

ÚR SPORTINU
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NÍU SIGURLEIKIR HAUKA Í
RÖÐ Í ÚRSLITAKEPPNI
2004
Undanúrslit
2. maí KA (heima) 33-29
Úrslit
9. maí Valur (heima) 33-28
11. maí Valur (úti) 29-23
13. maí Valur (heima) 33-31
2005
8 liða úrslit
5. apríl FH (heima) 29-22
7. apríl FH (úti) 34-30 (framlengt)
Undanúrslit
19. apríl Valur (heima) 29-25
21. apríl Valur (úti) 29-27
Úrslit
30. apríl ÍBV (heima) 31-30

FLESTIR SIGRAR Í RÖÐ Í ÚR-
SLITAKEPPNI KARLA
9 sigrar í röð Haukar 2004-05
6 KA 1997-98
6 Haukar 2000-01
6 Valur 2002
5 FH 1992-93
5 Valur 1993
5 KA 2002-03
5 Haukar 2003-04

Arsene Wenger íhugar að kaupa David Beckham:

Slúður eða stórfrétt?
FÓTBOLTI Arsene Wenger, fram-
kvæmdastjóri Arsenal í ensku úr-
valsdeildinni í knattspyrnu, sagði
í viðtali um helgina að hann gæti
vel skoðað þann möguleika að
kaupa David Beckham, fyrirliða
enska landsliðsins, til Lundúna-
liðsins í sumar. 

Beckham, sem er 29 ára, fór til
Real Madrid sumarið 2003 eftir að
hafa leikið allan sinn feril með
Manchester United. Þetta er ekki
í fyrsta sinn sem bresku slúður-
blöðin segja frá því að Beckham
sé á leiðinni aftur í enska boltann,
þar sem hann vann sex meist-
aratitla með Manchester United á
árunum 1995 til 2003. Manchester
United hefur ekki unnið enska tit-
ilinn síðan Beckham fór til Spán-
ar.

Beckham lék sem bakvörður í
2-0 sigri Real Madrid á Real
Sociedad um helgina en Real er í

harðri baráttu við Barcelona um
spænska meistaratitilinn í knatt-
spyrnu. Óvissa hefur verið um
framtíð nokkurra af risastjörnum
liðsins í kjölfar „slæms“ gengis
síðustu tvö tímabil.

„Við munum hafa einhverja
peninga milli handanna í sumar til
þess að styrkja liðið og ef sá
möguleiki býðst að kaupa David
Beckham munum við að sjálf-
sögðu skoða það,“ sagði Wenger í
samtali við breska blaðið News of
the World, sem sló þessu upp í
sunnudagsútgáfu sinni, en búast
má við nokkrum breytingum á liði
Arsenal, sem náði ekki að verja
meistaratitilinn eftir að hafa farið
taplaust í gegnum tímabilið á
undan. Arsenal á þó enn mögu-
leika á að vinna titil því liðið mæt-
ir erkifjendum sínum í Manchest-
er United í bikarúrslitaleiknum
21. maí næstkomandi.

HVER VERÐUR FRAMTÍÐ FYRIRLIÐANS? David Beckham hefur ekki fundið sig hjá
Real Madrid í vetur.   MYND: NORDIC PHOTO/GETTY IMAGES 
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Það mun
seint líða
íþróttaáhuga-
mönnum úr
minni þegar
hinn íslenski
Jón Arnór
Stefánsson
gerði samn-
ing við
Dallas Ma-
vericks í
NBA-körfu-

boltanum fyrir tveimur árum síð-
an. Ráðning Jóns varð til þess að
mikil umræða skapaðist á net-
spjallrásum körfuboltaáhuga-
manna í Dallas, enda ekki á
hverjum degi sem að Íslendingur
endar innan raða liðs í Texas-ríki. 

Hinar ýmsu vangaveltur röt-
uðu á síður spjallborðsins en
það sem vakti hvað mestu lukku
meðal Íslendinga var áhugi
manna fyrir ættarnafnareglunni
hér á landi. Íslenskir spjallþátt-
takendur voru iðnir við að taka
þátt í umræðunni og greindu
meðal annars frá því að Pétur
Guðmundsson, sem lék eitt sinn
með Los Angeles Lakers, hefði
verið fyrsti Evrópubúinn til að
komast í NBA. Þá útskýrðu þeir
einnig að Jón væri sonur Stef-
áns og því Stefánsson. „Þannig
að þegar Jón eignast son, mun
hann þá heita Stefánssonson?“
spurði einn bandarískur spjall-
verji, Íslendingunum til mikillar
gleði. Sá bætti því við að það

eina sem hann vissi um Ísland
væri hið klassíska; Ísland er
grænt og Grænland er ísi lagt
og það kom lítið á óvart að kapp-
inn kannaðist við söngkonuna
góðkunnu Björk Guðmunds-
dóttur.

Það var þá sem svar aldarinn-
ar leit dagsins ljós. „Merkilegur
maður þessi Guðmundur,“ sagði
spjallherji nokkur sem kaus að
kalla sig hinu magnaða nafni
PiMp4LiFe. „Fyrst býr hann til
NBA-leikmann sem kemst innan
raða Los Angeles Lakers og því
næst kemur álfasöngkonan
Björk!“ PiMp4LiFe taldi öruggt
mál að fyrst Pétur Guðmundsson
og Björk bæru sama eftirnafn
hlytu þau að vera systkini. ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
SMÁRI JÓSEPSSON ER HRIFINN AF EIGIN OG ANNARRA FÁFRÆÐI.

NBA-leikmaður og álfasöngkona
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6.888 kr.
Verð frá

Skó
verðsprengja
- bara í dag ! 

Logo 69 stígvél.
Áður: 16.995.- Nú: 9.995.-

Aðrir Logo 69 skór.
Áður: 13.995.- Nú: 4.995.-

Allt á að klárast . . .
Verður bara í dag 

og eingöngu í Kringlunni.

Skór.is
Kringlunni og Smáralind.

www.skor.is

Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

Sigurður sál-
fræðingur, í

nýrri bók þinni
fjallarðu um að-

ferðir við að
sigrast á kvíða

og ótta.

Einmitt!
Láttu
vaða!

Sem sagt ef þú
ert hræddur við

að fljúga...

Hræddur við að
halda ræður...

Hræddur
við tengda-

mæður...

Gakktu í
hjónaband!

Haltu
ræðu!

Skelltu
þér í

flugvél!

Í stuttu máli sagt,
er þá hægt að sigr-
ast á óttanum með
því að gera það sem
maður óttast mest?

Einmitt!

Úúhh... úúhh

Pældu í því ef allur heim-
urinn væri skítur undir
nögl á stórum risa. 

Vá! Já...

Og hvað ef sá risi væri
flösukorn í lubbanum á

öðrum risa?

....og hvað ef sá risi fengi sér
flösku af flösusjampói og ætlaði

sér að skola okkur öllum út í
frumspekilegu baði?!

Úff! Hrikalega
slæmt maður!

Mjási
Ert þetta

þú?

Mjási
Ert þetta

þú?

Kjáninn ég...

Aaa, ég skil. 
Þetta var bara
bergmálið mitt!

„Kæri Stekkjarstaur,“ „ég hef verið mjög góð
stelpa í ár.“

Allt í lagi, þetta er
góð byrjun.

Hvað
svo?

Jahá.

Hvað höf-
um við mik-
inn pappír?
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■ TÓNLEIKAR

STÓRA SVIÐ

DRAUMLEIKUR 
e. Strindberg. Samstarf: Leiklistardeild LHÍ.
Fö 6/5 kl 20, Fö 20/5 kl 20, Fö 27/5 kl 20 
Síðustu sýningar

HÍBÝLI VINDANNA 
leikgerð Bjarna Jónssonar eftir
Vesturfarasögu Böðvars Guðmundssonar

Su 8/5 kl 20, Fö 13/5 kl 20
Su 22/5 kl 20, Fi 26/5 kl 20 
- Síðustu sýningar

HÉRI HÉRASON 
e. Coline Serreau
Lau 7/5 kl 20, Lau 21/5 kl 20
- Síðustu sýningar

KALLI Á ÞAKINU 
e. Astrid Lindgren
Í samstarfi við Á þakinu
Fi 5/5 kl 14, Lau 7/5 kl 14, 
Su 8/5 kl 14 - UPPSELT,
Lau 14/5 kl 14 - UPPSELT, Su 22/5 kl 14

PURPURI - TÓNLEIKAR FABULU

Margrét Kristín Sigurðardóttir
Fi 12/5 kl. 21:00 
Síðustu sýningar

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

TERRORISMI
e. Presnyakov bræður

Fi 5/5 kl 20, Fi 12/5 kl 20.

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR

Einleikur Eddu Björgvinsdóttur. 

Mi 4/5 kl 20 - UPPS., Fi 5/5 kl 20 - UPPS., 

Fö 6/5 kl 20 - UPPS., Lau 7/6 kl 20 - UPPS., 

Su 8/5 kl 20 - UPPS., Fi 12/5 kl 20 - UPPS.,

Fö 13/5 kl 20 - UPPS., Lau 14/5 kl 20

SVIK
eftir Harold Pinter
Samstarf: Á SENUNNI,SÖGN ehf. og LA

Fi 12/5 kl 20  - Aukasýning

RIÐIÐ INN Í SÓLARLAGIÐ 

e. Önnu Reynolds.

Í samstarfi við leikhópinn KLÁUS.

Fö 6/5 kl 20, Lau 7/5 kl 20

Börn 12 ára og yngri fá frítt í
Borgarleikhúsið í fylgd

fullorðinna
- gildir ekki á barnasýningar

Miðasölusími 568 8000 • midasala@borgarleikhus.is
Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is • Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin: 

10-18 mánudaga og þriðjudaga, 10-20 miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudaga

3. maí kl. 20 - 3. sýn - 8. maí kl. 20 - 4. sýn 
10. maí kl. 20 - 5. sýn - Lokasýning

www.opera.is opera@opera.is Sími: 511 4200
Íslenska óperan   v/Ingólfsstræti Pósthólf 1416  - 121 Reykjavík Sími: 511 6400

Ath. Aðgangur ókeypis

Apótekarinn eftir Haydn
Óperustúdíó Íslensku óperunnar og Listaháskóla Íslands

Vínarferð Vinafélags Íslensku óperunnar
Örfá sæti laus - Skráning í síma:  562-1077
Nánari upplýsingar á Óperuvefnum

■ ■ TÓNLEIKAR
� 20.00 Petra Spielvogel

mezzózópran og píanóleikari heldur
útskriftartónleika frá tónlistardeild
Listaháskólans í Íslensku óperunni.
Með henni leika Anna Guðný Guð-
mundsdóttir á píanó, Uta Sigrun
Lipprandt flautuleikari, Emanuel
Borowsky fiðluleikari og Ernir Óskar
Pálsson sellóleikari.

� 20.30 Karlakór Keflavíkur heldur
sína árlegu vortónleika í Ytri-Njarð-
víkurkirkju. Einsöngvarar eru Steinn
Erlingsson bariton og Davíð Ólafs-
son bassi. Undirleik annast Sigurður
Marteinsson á píanó, en stjórnandi
er Guðlaugur Viktorsson.

Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki
síðar en sólarhring fyrir birtingu.

PETRA SPIELVOGEL
Þessi fjölhæfa listakona bæði syngur og
spilar á píanó á útskriftartónleikum sínum
í Íslensku óperunni.

Pínulítið
melankólískt
„Þetta er allt pínulítið melankól-
ískt,“ segir Petra Spielvogel um
tónlistina sem hún ætlar að flytja
á útskriftartónleikum sínum.
„Mér finnst það bara svo flott, allt
sem er um dauðann og sorgina.
Það er svo nálægt lífinu.“

Hún byrjar á því að syngja tvö
þýsk lög eftir Brahms, sem bæði
fjalla um dauðann og sorgina. Síð-
an reyndar lifnar yfir söngnum
þegar hún flytur þrjú spænsk lög,
sem eru létt og fjörug. Að því
búnu er röðin komin að íslensku
lögunum Ein sit ég úti á steini og
Gígjan, sem bæði eru eftir Sigfús
Einarsson. Eitt norskt lag syngur
hún og endar síðan á undurfagurri
aríu eftir Donizetti, þar sem sorg-
in ræður ríkjum.

Eftir hlé skiptir Petra síðan um
ham og sest sjálf við píanóið, því
hún hefur verið að læra á píanó
meðfram söngnáminu. Hún byrj-
ar á því að leika eitt einleiksverk
eftir Franz Liszt en síðan fær hún
til liðs við sig flautuleikarann Uta
Sigrun Lipprandt og þær leika
saman flautusónötu eftir Jules
Mouquet. Loks flytur hún tríó
eftir Rachmaninoff ásamt Em-
anuel Borowsky fiðluleikara og
Erni Óskari Pálssyni sellóleikara.

Petra er frá Austurríki en
hefur dvalist hér á landi undan-
farin sjö ár við tónlistarnám. ■



■ TÓNLIST

Sjaldan er ein báran stök, það á al-
veg ótrúlega vel við bresku tón-
listarsenuna. Ef ein sveit slær í
gegn reyna plötufyrirtækin hvað
þau geta til þess að finna svipaða
sveit. Einfaldlega vegna þess að
þau vita að múgurinn hér er nægi-
lega stór og þykkur á köflum til
þess að vilja meira af því sama.

Munið þið eftir Snow Patrol?
Þá gætuð þið haft gaman af þess-
ari sveit, Athlete, sem er að gera
allt vitlaust hérna í London. Tón-
listin er unnin á mjög svipaðan
hátt. Þetta er millivigtarhljóm-
sveit sem semur melódíska tónlist
eftir bresku hljómsveitarformúl-
unni. Hér er búið að gera hana ör-
lítið meira athyglisverða með
talsverði eftirvinnslu eftir að upp-
tökum lauk. Þeir eiga sæmileg-
ustu lög, sem hljóma kunnuglega,
og höfða því vel til fjöldans. Sem
dæmi má nefna lögin Half Light
(sem gæti alveg eins verið lag
með Snow Patrol) og Wires (sem
gæti alveg eins verið lag með
Coldplay). Þetta er þannig alls
ekkert slæm tónlist, en hún er
ansi langt frá því að gefa manni

gæsahúð eða skilja mann eftir
með kjálkann á stofugólfinu.

Þið sem kunnið vel að meta
vandaða breska sönglagahefð,
með smá elektrónísku skrauti,
eigið eftir að elska þessa plötu.
Grúskararnir eiga eftir að missa
áhugann eftir fyrstu 4 mínúturn-
ar.

Birgir Örn Steinarsson

Og einu sinni enn?

ATHLETE: 
TOURIST

NIÐURSTAÐA: Breska sveitin Athlete tekur við
kyndlinum þar sem Snow Patrol lagði hann frá
sér. Sæmilegasta hljómsveitarpopp eftir bresku
hefðinni, sem virkar svo auðvitað sérstaklega
leiðigjarnt við ítrekaða hlustun.

[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

HUGSAÐU STÓRTHEIMSFRUMSÝND 29. APRÍL
SÍMI 564 0000

- allt á einum stað

Sýnd kl. 4 og 6 m/ísl. tali

Sýnd kl. 8 B.I. 14 ára
Sýnd kl. 10.30 B.I. 16 ára

Sýnd kl. 5.45, 8 og 10.15

Sýnd kl. 8 og 10.30

Sýnd kl. 5.45, 8 og 10.15 Sýnd í lúxus kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 12 ára

Sýnd kl. 5.30

Iceland International Film Festival
SÍMI 551 9000

- allt á einum stað

Frá leikstjóra „Hero“ kemur nýtt þrekvirki; epísk 
bardagamynd og ástarsaga, sem á sér engan líka og 
„setur ný viðmið á mörgum sviðum kvikmyndagerðar“.

House of the Flying Daggers
 - Sýnd kl. 5.50 og 10.15

SV MBL

Nýjasta mynd eins allra virtasti leikstjóri 
heims Pedro Almódavar sem hefur fengið 
lof  gagnrýnenda og verðlaun um allan 
heim. „Sterkasta mynd Almódavar í tvo 
áratugi.“ (Village Voice). Í aðalhlutverki 
er latneska súperstjarnan Gabriel Garcia 
Bernal og Fele Martinez.

Sýnd kl. 8 og 10 B.I. 12 ára

Bad Education 
- Sýnd kl. 5.50 og 8

 O.H.T. Rás 2

Downfall - Sýnd kl. 6 og 9

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.

Hotel Rwanda - Sýnd kl. 5.50, 8 
og 10.15

Iceland International Film Festival

www.icelandfilmfestival.is J
Ó
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Allra síðasta tækifæri til 
að sjá fjölmargar myndir.

LOKADAGUR!

Katie Holmes, sem um þessar
mundir sleikir sólina í Róm með
Tom Cruise, hefur lýst því yfir
að ekkert kynlíf verði stundað
fyrir hjónaband. Þetta hafi hún
ákveðið fyrir löngu og fetar hún
þar með í fótspor Britney
Spears, sem varð jú ólétt strax
eftir giftingu. 

Holmes segist ætla að halda
fast í meydóm sinn þangað til
hún hittir þann eina rétta. „Ég er
óendanlega leiðinleg og ef karl-

maður er að leita eftir einhverju
„svæsnu“ þá er hann á röngum
stað,“ sagði hin eiturhressa
Holmes.

Það er þó ekki þar með sagt að
Tom Cruise ætli sér ekki að
reyna enda vanur að leysa óleys-
anleg verkefni. Hann pantaði
tæplega 250 þúsund króna svítu,
lét fylla hana af rósum, sendi
henni skartgripi og hún fékk auk
þess fjörutíu mismunandi gerðir
af fatnaði frá Giorgio Armani. ■

Coldplay er fyrsta breska hljóm-
sveitin sem nær nýrri smáskífu
beint inn á topp tíu vinsældalistans
í Bandaríkjunum síðan Bítlarnir
léku sama leik með lagið Hey Jude
árið 1968.

Smáskífulag Coldplay, Speed of

Sound, fór rakleiðis upp í áttunda
sætið en það verður að finna á
þriðju plötu sveitarinnar, X&Y, sem
kemur út 6. júní. Besti árangur
Coldplay í Bandaríkjunum til þessa
var með Clocks, sem náði 29. sæti
árið 2003. ■

Í sama flokki og Bítlarnir
COLDPLAY Hljómsveitin Coldplay er að gera frábæra hluti í Bandaríkjunum með nýja
lagið sitt.

Katie heldur fast í sitt

KATIE HOLMES Fylgir í fótspor Britney
Spears og ætlar ekki að stunda kynlíf fyrir
hjónaband.
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The Jacket kl. 5.50, 8 og 10.10 b.i. 16
9 Songs kl. 10.30 b.i. 16
Beautiful Boxer kl. 10.15
Beyond the Sea kl. 5.30
Don’t Move kl. 5.40 b.i. 16
Garden State kl. 8 b.i. 16

A Hole in my Heart kl. 10.30 b.i. 16
Maria Full of Grace kl. 6 b.i. 14
The Motorcycle Diaries kl. 5.30 og 8
Napoleon Dynamite kl. 8 og 10
Vera Drake kl. 8

3 TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA

opnunarmynd iiff 2005

LOKADAGUR
„Ætli ég fái líka
að vera með á næsta ári?
Og fæ ég þá að vera í buxum?“

– Jökull

SÍÐ
ASTA SÝNIN

G

Á ÍS
LANDI

„Andsvar
kvikmyndanna
við klámmyndum“
– FGG, Fréttablaðið

ÍÍÍÍ

– MBL

ÍÍÍÍÍ 
– DV

ÍÍÍÍ

– ÓHT, Rás 2

ÍÍÍÍ

– DV

ÍÍÍÍ 
– DV

ÍÍÍÍ

– MBL

HELOSAN
RAKAKREM
fyrir alla fjölskylduna

Mýkjandi og rakagefandi

Orlando Bloom hefur verið sak-
aður um að borga ekki reikning

frá veitingahúsinu Casaro Amarelo í
Rio de Janeiro en leik-
arinn lofaði að
borga reikninginn í
janúar. Hann fór
ásamt kærustunni,
Kate Bosworth, á
veitingastaðinn en
eitthvað klikkaði
kortakerfið á veit-
ingastaðnum því að
leikarinn fékk
synjun á kortið.
„Já, þetta er
satt,“ sagði eig-
andi veitingastaðarins. „Þau voru
hérna saman í janúar og kortakerfið
okkar var eitthvað bilað. Það var
ekki honum að kenna. Hann sagði
okkur að hann myndi borga sem
fyrst en ekkert hefur heyrst frá hon-
um.“

Britney Spears segist ekki treysta
neinum öðrum en sjálfri sér til

þess að ala upp barnið sitt. Söng-
konan segist vera til-
búin til þess að gefa
poppferilinn upp á
bátinn fyrir barnið
sem hún á von á
seinna á árinu.
Hún tekur fyrir að
hún muni ráða
barnfóstru. „Ég
myndi ekki
treysta neinum
öðrum fyrir upp-
eldinu á barninu
mínu og ef það
þýðir að ferill-
inn er á enda
þá verður bara
að hafa það,“
sagði Spears. 

Vaughn og
Wilson í
kappakstri
Stórvinirnir Vince Vaughn og
Owen Wilson kepptu í go-cart
kappakstri þegar þeir komu í
spjallþátt Ellen DeGeneres.
Fengu félagarnir hjálma og var
malbikið síðan spænt upp.
Keppnin þótti hörð í meira lagi og
reyndu þeir félagar að koma hvor
öðrum út af brautinni með fauta-
akstri. Vaughn reyndist sterkari
á endasprettinum og fékk að
launum bikar sem fyrsti sigur-
vegari Ellen DeGenereres-kapp-
akstursins. Vildi Vaughn ekki
taka einn við bikarnum heldur
deildi honum með vini sínum.
Þeir félagar hafa annars nýlokið
við að leika í myndinni The Wedd-
ing Crasher, en hún er væntanleg

í sumar. Þar leika
þeir tvo félaga sem
ryðjast inn í brúð-
kaup til að komast
í tæri við konur. ■

VINCE VAUGHN Vann kappakstur við
Owen Wilson í spjallþætti Ellen DeGener-
es.

FRÉTTIR AF FÓLKI
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15.45 Helgarsportið 16.10 Ensku mörkin
17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Myndasafnið 18.01 Brandur lögga (26:26)
18.10 Bubbi byggir (901:913) 18.20 Brummi
(37:40) 
18.30 Vinkonur (15:26) (The Sleepover Club)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Perfect Strangers 13.25 One Day in Septem-
ber 14.55 Third Watch (4:22) (Bönnuð börn-
um) 15.35 The Sketch Show 16.00 Barnatími
Stöðvar 2 17.53 Neighbours 18.18 Ísland í
dag

SJÓNVARPIÐ

20.20

The Human Mind. Í þætti kvöldsins er fjallað um
námsgetu, minni og ímyndunarafl.

▼

Fræðsla

20.00

Strákarnir. Sveppi, Auddi og Pétur Jóhann
bregða á leik fyrir áhorfendur.

▼

Gaman

20.00

One Tree Hill. Karen þrýstir á Lucas að fara í
læknisskoðun en Keith kemur Jules á óvart.

▼

Drama

7.00 Will & Grace (e) 7.30 Sunnudagsþáttur-
inn (e) 8.20 Þak yfir höfuðið (e) 9.00
Óstöðvandi tónlist 

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beauti-
ful 9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 Simpsons (Simpson-fjölskyldan)

20.00 Strákarnir
20.30 Eldsnöggt með Jóa Fel IV Jói Fel upp-

teknum hætti og kitlar bragðlauka
sjónvarpsáhorfenda sem aldrei fyrr. 

21.05 Einu sinni var (Einu sinni var) Nýr þátt-
ur þar sem ýmir fréttnæmir atburðir
Íslandssögunnar, stórir eða smáir, eru
teknir til frekari skoðunar. 

21.30 The Block 2 (22:26) Í ástralska mynda-
flokknum The Block fá fjögur heppin
pör tækifæri til að innrétta íbúð eftir
eigin höfði. 

22.15 The Guardian (10:22) (Vinur litla
mannsins 3) Nick og Burt Fallin sjá líf-
ið með ólíkum hætti. Sonurinn hefur
lært af biturri reynslu en samfélags-
þjónustan opnaði augu hans. 

23.00 60 Minutes II 23.45 Shadow Hours
1.15 Shield (1:13) (Stranglega bönnuð börn-
um) 2.00 Las Vegas 2 (15:24) 2.45 Fréttir og
Ísland í dag 4.05 Ísland í bítið 6.05 Tónlistar-
myndbönd frá Popp TíVí 

23.05 Út og suður (1:12) 23.30 Spaugstofan
23.55 Ensku mörkin 0.50 Kastljósið 1.10
Dagskrárlok

19.35 Kastljósið
20.00 Átta einfaldar reglur (34:52) (8 Simple

Rules for Dating My Teenage Daught-
er)

20.20 Mannshugurinn (1:3) (The Human
Mind) Breskur heimildamyndaflokkur
í þremur þáttum. Í fyrsta þættinum er
meðal annars fjallað um námsgetu,
minni og ímyndunarafl. 

21.15 Lögreglustjórinn (The District III) Saka-
málasyrpa um Jack Mannion, lög-
reglustjóra í Washington, sem stendur
í ströngu í baráttu við glæpalýð og við
umbætur innan lögreglunnar. 

22.00 Tíufréttir
22.20 Lífsháski (5:23) (Lost) Bandarískur

myndaflokkur um hóp fólks sem
kemst lífs af úr flugslysi og neyðist til
að hefja nýtt líf á afskekktri eyju í Suð-
ur-Kyrrahafi þar sem ýmsar ógnir leyn-
ast.

16.45 Cheers – 2. þáttaröð (15/22) 17.15
Þrumuskot – ensku mörkin 18.15 Sunnu-
dagsþátturinn (e) 

0.40 CSI: New York (e) 1.00 Þrumuskot –
ensku mörkin (e) 2.00 Þak yfir höfuðið (e)
2.10 Cheers – 2. þáttaröð (15/22) (e) 2.35
Óstöðvandi tónlist 

19.15 Þak yfir höfuðið Umsjón hefur Hlynur
Sigurðsson.

19.30 Malcolm In the Middle (e) 
20.00 One Tree Hill Nathan játar fyrir Haley

að hann hafi þekkt Taylor betur en
Haley hélt. Haley heldur áfram að
skiptast á tölvuskeytum við Chris án
þess að segja Nathan frá því. Karen
þrýstir á Lucas að fara í læknisskoðun.
Keith kemur Jules á óvart.

21.00 Survivor Palau 
21.50 C.S.I. Fjöldamorðingi sem Catherine

hafði reynt að fanga en ekki tekist
snýr aftur. Hópurinn keppir við morð-
ingjann svo hann nái ekki að sleppa á
ný. Grissom er miður sín yfir því að
morðinginn virðist gáfaðri en hann.

22.40 WBA – Arsenal 

6.10 The Rookie 8.15 See Spot Run 10.00
Prelude to a Kiss 12.00 Death to Smoochy
14.00 The Rookie 16.05 See Spot Run 18.00
Prelude to a Kiss 20.00 Death to Smoochy
22.00 S.W.A.T. (Bönnuð börnum) 0.00 Full
Disclosure (Stranglega bönnuð börnum) 2.00
Showtime (Bönnuð börnum) 4.00 S.W.A.T.
(Bönnuð börnum) 

OMEGA

7.00 Joyce M. 7.30 Benny H. 8.00 Sherwood
C. 8.30 Um trúna og tilveruna 9.00 Maríu-
systur 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 styrk-
ur 17.00 Dr. David 17.30 Freddie F. 18.00
Joyce M. 18.30 Mack L. 19.00 Daglegur styrk-
ur 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 23.15
Korter

▼

▼

▼

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
13.30 Snooker: World Championship Sheffield 16.30
Football: Eurogoals 17.30 Football: UEFA Champions
League Happy Hour 18.00 Snooker: World Champions-
hip Sheffield 21.00 Football: Eurogoals 22.00 News:
Eurosportnews Report 22.15 All sports: WATTS 22.45
Motorsports: Motorsports Weekend

BBC PRIME
12.00 Monarch of the Glen 12.50 Teletubbies 13.15
Tweenies 13.35 Fimbles 13.55 Balamory 14.15 Step
Inside 14.25 Teletubbies Everywhere 14.35 Cavegirl
15.00 The Weakest Link 15.45 Bargain Hunt 16.15 Rea-
dy 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 Helike-
the Real Atlantis 0.00 Life On Mars 1.00 Rough Science

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 Megastructures 19.00 United Snakes of America
20.00 Battlefront 22.00 Submarines, Secrets and Spies
23.00 Forensic Factor 0.00 Battlefront

ANIMAL PLANET
12.00 Ultimate Killers 12.30 Predators 13.00 Crocodile
Hunter 14.00 Animal Cops Detroit 15.00 The Planet's
Funniest Animals 15.30 Amazing Animal Videos 16.00
Mad Mike and Mark 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 0.30 Supernatural

DISCOVERY 
12.00 D-Day in Colour 13.00 21st Century War
Machines 14.00 Junkyard Wars 15.00 Rex Hunt Fishing
Adventures 15.30 Buena Vista Fishing Club 16.00 Airs-
hips 17.00 Raw Nature 18.00 Mythbusters 19.00
Amazing Medical Stories 20.00 Trauma 21.00 The Hum-
an Body 22.00 Forensic Detectives 23.00 Extreme
Machines 0.00 Battlefield

MTV
13.00 SpongeBob SquarePants 13.30 Wishlist 14.00
TRL 15.00 Dismissed 15.30 Just See MTV 16.30
MTV:new 17.00 European Top 20 18.00 Borrow My
Crew 18.30 Hip Hop Candy 19.00 Meet the Barkers
19.30 Jackass 20.00 Top 10 at Ten 21.00 Battle for Ozz-
fest 22.00 The Rock Chart 23.00 Just See MTV

VH1
15.00 So 80s 16.00 VH1 Viewer's Jukebox 17.00 Smells
Like the 90s 18.00 VH1 Classic 18.30 Then & Now 19.00
Back Stage Bands Reunited 20.00 Bands Reunited
21.00 VH1 Rocks 21.30 Flipside 22.00 VH1 Hits

E! ENTERTAINMENT
12.00 Gastineau Girls 14.00 Style Star 17.00 E! News
Weekend 18.00 Fashion Police 18.30 Gastineau Girls
19.00 The E! True Hollywood Story 20.00 Love is in the
Heir 20.30 Gastineau Girls 21.00 The Entertainer 22.00
Scream Play 23.00 E! News 23.30 Gastineau Girls 0.00
Scream Play

CLUB
12.10 Ross's BBQ Party 12.40 Race to the Altar 13.30
Hollywood One on One 14.00 Cheaters 14.45 Girls
Behaving Badly 15.10 Lofty Ideas 15.35 Retail Therapy

16.00 Yoga Zone 16.25 The Method 16.50 Race to the
Altar 17.40 Retail Therapy 18.05 Matchmaker 18.30
Hollywood One on One 19.00 Girls Behaving Badly
19.25 Cheaters 20.10 More Sex Tips for Girls 20.45 Ex-
Rated 21.10 Men on Women 21.35 Sextacy 22.00 In
Your Dreams 22.25 Crime Stories 23.10 Art and Soul
23.40 Cheaters 0.25 City Hospital 1.25 Fashion House

JETIX
12.10 Lizzie Mcguire 12.35 Braceface 13.00 Hamtaro
13.25 Moville Mysteries 13.50 Pokémon 14.15 Digimon
14.40 Spider-Man 15.05 Sonic X 15.30 Totally Spies

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 Hi Hi Puffy Amiyumi 14.25 The Cramp
Twins 14.50 The Powerpuff Girls 15.15 Johnny Bravo
15.40 Megas XLR 16.05 Samurai Jack 16.30 Tom and
Jerry 16.55 Looney Tunes 17.20 The Cramp Twins 17.45
Ed, Edd n Eddy 18.10 Codename: Kids Next Door 18.35
Dexter's Laboratory

MGM
12.05 Till There Was You 13.35 Stella 15.25 Shadows on
the Wall 17.00 Satan Bug 18.55 Hannibal Brooks 20.35
Jinxed! 22.15 Mrs. Polifax – Spy 0.05 Kidnapped 1.45
Death Rides a Horse

TCM
19.00 All Fall Down 20.55 Pride of the Marines 22.50
The Scarlet Coat 0.30 The Sisters 2.10 The Prodigal

HALLMARK
12.30 10.5 14.15 Forbidden Territory: Stanley's Search
for Livingstone 16.00 Early Edition 16.45 Mrs. Lambert
Remembers Love 18.15 Lives of the Saints 20.00 Law &
Order Vi 20.45 Cavedweller 22.30 Lives of the Saints

ERLENDAR STÖÐVAR

STÖÐ 2 BÍÓ

Ár eftir ár hafa dagskrárliðir RÚV
fengið að fjúka af skjánum fyrir
það sem stofnunin telur áríðandi
íþróttaefni fyrir landsmenn að sjá.
Veit ekki hvort þeim beri að sýna
vissa íþróttaatburði samkvæmt
lögum, en það skýtur skökku við að
á sama tíma og stofnunin telur sér
skylt að gegna upplýsingastarfi
þjóðarinnar á sviði íþrótta hafa
íþróttafréttamenn á RÚV æ sjaldn-
ar fyrir því að fjalla um úrslit
leikja sem Íslendingar spila lykil-
hlutverk í, af því er virðist ein-
göngu vegna þess að leikurinn var
sýndur á annarri stöð. 
Skemmst er að minnast þagnar af
úrslitum leikja í Meistaradeild Evr-
ópu undanfarnar vikur, en sú þögn

er beinlínis einkennileg þar sem lið
Eiðs Smára er komið í fjögurra liða
úrslit og hann jafnan í byrjunarlið-
inu núorðið. Eðlilega vill fólk heyra
af Eiði Smára í íþróttafréttum
RÚV, rétt eins og þegar sagt er frá
góðu gengi Jóns Arnórs Stefáns-
sonar í körfuknattleik eða bróður
hans Ólafs í handbolta, því það sem
Eiður Smári gerir í fótboltanum er
ekki síður merkilegt. 
Í lífi ellilífeyrisþega gegnir sjón-
varpið mikilvægu félagslegu hlut-
verki, en sá hópur þjóðfélagsþegna
hefur borgað afnotagjald frá stofn-
un Sjónvarpsins. Samt er þeim hik-
laust boðið upp á íþróttaútsending-
ar á besta tíma og kostnað fastra
liða, hvort sem það er handbolti,

HM í fótbolta,
golfmótaröð,
Formúlan eða
Ólympíuleik-
arnir. 
Ég veit ekki
hverju sætir,
en Ríkissjón-
varpið vantar
tilfinnanlega
sérstaka íþrótt-
arás fyrir viðburði af þessu tagi,
kannski einmitt vegna þess að RÚV
er svo mikið í mun að sýna beinar
útsendingar. Annað er úr takti við
tímann, auk þess sem hrein snilld
væri að koma á koppinn RÚV Plús,
sem er snilldarlegasta uppfinning
seinni tíma í sjónvarpi.

VIÐ TÆKIÐ
ÞÓRDÍS LILJA GUNNARSDÓTTIR VILL SJÁ TVÆR NÝJAR SJÓNVARPSRÁSIR HJÁ RÚV.

Engar fréttir af Eiði Smára á RÚV

EIÐUR SMÁRI
GUÐJOHNSEN
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SÝN

20.30

Boltinn með Guðna Bergs. Guðni og Heimir
Karls spá í stöðu fótboltans í kvöld.

▼

Íþróttir

23.15 Boltinn með Guðna Bergs 

18.30 NBA (Úrslitakeppni)
20.30 Boltinn með Guðna Bergs Spænski,

enski og ítalski boltinn frá ýmsum
hliðum. Sýnd verða mörk úr fjölmörg-
um 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 íþrótta-
viðburði heima og erlendis. Það eru
starfsmenn íþróttadeildarinnar sem
skiptast á að standa vaktina en kapp-
arnir eru Arnar Björnsson, Hörður
Magnússon, Guðjón Guðmundsson
og Þorsteinn Gunnarsson.

22.30 David Letterman Það er bara einn
David Letterman og hann er konungur
spjallþáttanna. Góðir gestir koma í
heimsókn.

17.45 David Letterman 

POPP TÍVÍ

7.00 Jing Jang 17.45 Fríða og dýrið 18.45
Game TV (e) 19.15 Stripperella (e) 19.45
Amish In the City 20.30 Kenny vs. Spenny
21.03 Jing Jang 
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BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

12.20 Fréttir 12.50 Auðlind 13.05 Í hosíló
14.03 Útvarpssagan: Karlotta Lövenskjöld
14.30 Miðdegistónar 15.03 Frá hugmynd að
veruleika 16.13 Hlaupanótan 17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 19.00 Vit-
inn 19.30 Laufskálinn 20.05 Tónskáldaþing-
ið í París 21.00 Viðsjá 21.55 Orð kvöldsins
22.15 Úr tónlistarlífinu 

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykja-
vík Síðdegis 

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju 

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2 

18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 20.00 Út-
varp Samfés 21.00 Konsert 22.10 Hringir 

0.10 Glefsur 1.10 Ljúfir næturtónar 

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

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

7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.05 Lauf-
skálinn 9.40 Af minnisstæðu fólki 9.50
Morgunleikfimi 10.13 Stefnumót 11.03 Sam-
félagið í nærmynd 

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.15 Hádegisútvarpið – Umsjón: Sigmund-
ur Ernir Rúnarsson. 13.01 Hrafnaþing – Um-
sjón: Ingvi Hrafn Jónsson. 

14.03 Mannlegi þátturinn – Umsjón: Ásdís
Olsen. 15.03 Allt og sumt með Hallgrími
Thorsteinsson og Helgu Völu Helgadóttur. 

17.59 Á kassanum – Illugi Jökulsson. 

7.03 Morgunútvarpið – Umsjón: Gunnhildur
Arna Gunnarsdóttir og Sigurjón M. Egilsson.
9.03 Margrætt með Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur.
10.03 Morgunstund með Sigurði G. Tómassyni.

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi 

9.03 ÓLAFUR HANNIBALSSON 10.03 RÓSA ING-
ÓLFSDÓTTIR 11.03 ARNÞRÚÐUR KARLSDÓTTIR 

12.25 Meinhornið (endurfl. frá laug.) 12.40 MEIN-
HORNIÐ 13.05 JÖRUNDUR GUÐMUNDSSON
14.03 KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR 
15.03 ÓSKAR BERGSSON 16.03 VIÐSKIPTAÞÁTT-
URINN 17.05 GÚSTAF NÍELSSON 18.00 Meinhorn-
ið (endurfl) 19.40 Endurflutningur frá liðnum degi. 

West Bromwich Albion þarf svo sannarlega að berj-
ast hetjulega í kvöld ef liðið ætlar ekki að detta niður
í fyrstu deild. Það verður erfitt hjá WBA þar sem liðið
keppir í kvöld við Arsenal heima og næsti leikur er
við Manchester United á útivelli en þessi tvö lið
keppa um annað sætið í deildinni.
Arsenal hefur lokið keppni í ensku deildinni í öðru af
efstu tveim sætunum síðustu sjö leiktímabil og vill
auðvitað gera þetta tímabil að því áttunda. Arsenal
hefur ekki tapað síðustu ellefu leikjum. Síðast þegar
liðin mættust vann Arsenal með marki frá Robert
Pires eftir mistök markvarðarins Russell Hoult.

VIÐ MÆLUM MEÐ...
SKJÁREINN kl. 22.40WBA – ARSENAL

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Botnlið og topplið mætast

Svar:Buzz McCallister
úr kvikmyndinni Home
Alone frá árinu 1990.

„I wouldn't let you sleep in my room if you were
growing on my ass.“

»

0.00 Law & Order Vi 0.45 Mrs. Lambert Remembers
Love 2.15 Cavedweller

BBC FOOD
12.00 A Cook On the Wild Side 12.30 Ready Steady
Cook 13.00 New Scandinavian Cooking 13.30 Safari
Chef 14.00 Can't Cook Won't Cook 14.30 James Mart-
in: 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
Street Cafe 18.30 Ready Steady Cook 19.00 New
Scandinavian Cooking 19.30 Floyd's Fjord Fiesta 20.00
Can't Cook Won't Cook 20.30 Sophie's Weekends
21.30 Ready Steady Cook

DR1
12.50 Sådan ligger landet 13.20 Når giraffen selv ordner
paragrafferne 13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00
Boogie 14.10 Cribs 14.30 Dollies og homies på N¢rrebro
15.00 S¢ren spætte 15.05 Yu-Gi-Oh! 15.30 Film og flotte
fiduser 16.00 Rubbadubbers 16.10 Den lille r¢de traktor
16.20 Pingu 16.30 TV Avisen med Sport og Vejret 17.00
Nyhedsmagasinet 17.30 OBS 17.35 Den nye have 18.05
Supervulkanen 19.00 TV Avisen 19.25 Horisont 19.50
SportNyt 20.00 Optaktsprogram DM i indsamling 20.15
Hitlers vej til magten 21.45 En Kongelig Familie 22.35
Viden om

SV1
13.30 Sportspegeln 14.00 Rapport 14.05 Agenda 15.00
Consumer Power 15.25 Born wild 15.30 Krokodill 16.00
BoliBompa 16.01 Björnes Magasin 16.30 Lilla sport-
spegeln 17.00 Trackslistan 17.30 Rapport 18.00 Inför
ESC 2005 19.00 Plus 19.30 Sverige! 20.00 Spooks
20.55 Familjen Anderson 21.20 Rapport 21.30 Kulturny-
heterna 21.40 Mannen från U.N.C.L.E. 22.30 Sändning-
ar från SVT24

WBA hefur fengið Jonathan
Greening aftur á völlinn, sem

gæti hjálpað. 

▼

Arsenal.
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Lárétt:
2 hljóð nautpenings, 6 málmur, 8 herma
eftir, 9 biblíunafn, 11 tveir eins, 12 fim,
14 krydd, 16 íþróttafélag, 17 teymdi, 18
fugl, 20 tveir eins, 21 uppspretta.

Lóðrétt:
1 sleipur, 3 félagsskapur, 4 látalæti, 5
þunnur vökvi, 7 listamaður, 10 skel, 13
sár, 15 sjóða saman úr málmi, 16 frost-
skemmd, 19 á nótu.

Lausn:
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– hefur þú séð D– hefur þú séð DV í dag?V í dag?

Faðir fórnarlambs
rannsakaði sjálfur
alvarlega árás
- Vildi hjálpa undirmannaðri

lögreglunni á Akureyri
- Lögreglan bjartsýn eftir

mótmæli ungs fólks

Mikil leynd hefur hvílt yfir
fyrirhuguðum tónleikum hljóm-
sveitarinnar Duran Duran í
Egilshöll þann 30. júní næst-
komandi. Fréttablaðið greindi
frá því fyrir nokkru að sveitin
væri á leið til landsins en tón-
leikahaldarar hafa ekki viljað
tjá sig um málið. Nú hefur það
hins vegar verið staðfest á
heimasíðu sveitarinnar,
www.duranduran.com, að sveit-
in mun koma hingað til lands og
verða tónleikarnir í Egilshöll
hluti af tónleikaferðalaginu
Summer Sonic Festival.

Áður en Duran Duran spilar
hér á landi spilar hún í Stokk-
hólmi 28. júní en eftir tónleikana
er ferðinni heitið til Danmerkur
á Hróarskelduhátíðina þar sem
hún mun spila 2. júlí. Tónleikarn-
ir í Egilshöll verða því væntan-
lega prýðileg upphitun fyrir tón-
leika Duran Duran á einni
stærstu tónleikahátíð heims. ■

Tónleikarnir staðfestir

DURAN DURAN Hljómsveitin Duran Duran, sem sló í gegn á níunda áratugnum, er á
leiðinni hingað til lands með söngvarann Simon Le Bon í fararbroddi.

Brúðugerðarmaðurinn Guðmundur Þór Kára-
son, sem ljær Sigga sæta úr Latabæ rödd sína
og stjórnar brúðunni að auki, segir það draumi
líkast að fá að vinna í Latabæjarverkefninu. 

„Ég hef unnið með Magga í 6 til 7 ár í þessu
verkefni. Það er frábært að þetta skyldi kom-
ast á koppinn,“ segir Guðmundur, sem hefur
verið að smíða og leika með brúður í tólf ár.
Guðmundur, sem er sjálflærður í faginu,
hefur unnið við ýmis verkefni í gegnum tíð-
ina. Hann starfaði fyrir Stundina okkar þegar
Gunni og Felix stjórnuðu þættinum og bjó til
eftirmyndir af stjórnmálamönnum fyrir
kosningasjónvarp Ríkissjónvarpsins, auk þess

sem hann hefur unnið fyrir Stöð 2. 
Guðmundur fór fyrir nokkrum árum í pruf-

ur hjá fyrirtæki Jim Henson, höfundar Prúðu-
leikaranna, í New York. Í framhaldinu var hon-
um boðið í svokallað „workshop“ í London þar
sem hann var á endanum á meðal 10 til 15 þátt-
takenda sem komust áfram úr 200 til 300
manna úrtaki. „Þeir fá menn á lista hjá sér en
undanfarið hefur ekki verið mikið að gerast
hjá fyrirtækinu,“ segir Guðmundur. „Ég hef
ekki unnið nein verkefni fyrir þá ennþá en
Disney var að kaupa þá, þannig að það er
aldrei að vita hvað gerist.“

Guðmundur er lærður grafískur hönnuður

auk þess sem hann var í tvö ár í heimspeki í
háskóla. „Heimspekin hefur nýst mér við að
þróa konseptið Latabæ og vörumerkið. Svo hef
ég verið að hanna mikið fyrir Latabæ, fyrri-
partinn sérstaklega, meðal annars peningana.“

Hann segir það hafa gengið vel að leika
Sigga sæta á ensku og hann hafi fengið fínar
umsagnir fyrir persónuna. Hann hafi ekkert
verið gagnrýndur fyrir framburðinn eða neitt
slíkt, nema fyrir eitt atriði. „Ég sagði alltaf vei
í staðinn fyrir jey og Bandaríkjamennirnir
gagnrýndu það. Það tók mig svona þrjá mánuði
að venjast því,“ segir hann og hlær.

freyr@frettabladid.is

GUÐMUNDUR OG SIGGI SÆTI Guðmundur Þór Kárason byrjaði að vinna við brúðugerð fyrir tólf árum síðan. Hann og Siggi sæti hafa átt gott samstarf undanfarið.

Guðmundur Þór: Ljær Sigga sæta rödd sína

Sagði vei í staðinn fyrir jey

Í gær var 1. maí, alþjóðlegur dagur verkalýðshreyf-
ingarinnar. Í hugum landsmanna er dagurinn kær-
komið frí frá hefðbundnum vinnudegi og margir
ósáttir að fórna hvíldardegi í kröfugöngur og baráttu-
strit. Að sögn Svavars Gestssonar, sendiherra Íslands
í Svíþjóð, er horft til þess að hinn stritandi almúgi sé
að missa sjálfsagðan frídag, beri hann upp á
helgidegi.

„Þá er stundum gefið frí hálfan eða heilan dag á
undan eða eftir. Fyrsti maí á sér meira en aldargamla
hefð og að mínum dómi ættum við ekki að færa
hann til,“ segir Svavar, sem bætir við að vandinn við
íslenskan verkalýð sé í þessu samhengi sá að hann
vilji helst vera sívinnandi.

„Íslendingar vinna enn meira en allir aðrir og at-
vinnuþátttaka hér er meiri en alls staðar annars stað-

ar hjá báðum kynjum. Það skrifast á þá þróun þegar
við þurftum að byggja upp þjóðfélagið mjög hratt á
mjög stuttum tíma, því enn er stutt síðan við kom-
um úr moldarkofunum. Þá fylgdi því mikil gleði að fá
að vinna sem allra mest og enn er hamingjan fólgin
í mikilli vinnu fyrir svo marga,“ segir Svavar, sem
telur þessa þróun eiga eftir að breytast með auknu
jafnrétti.

„Þessi gífurlegi vinnuþrældómur helgaðist af gamal-
dags verkaskiptingu þegar karlar unnu sjötíu tíma á
viku og allt innanstokks lenti á konum, en þær eru
reyndar enn í tvöfaldri vinnu, flestar í fullu starfi utan
heimilisins. Með vaxandi áherslu á að karlar taki þátt
í heimilisstörfum mun myndast þrýstingur á að
vinnustundum fækki.“

Svavar segir yfirvinnuálag hérlendis hærra en í

nágrannalönd-
unum, þótt æ
fleiri semji af
sér sjálfsögð
réttindi með
sérsamningum
utan við lög-
boðna kjarasamninga.

„Það sýnir hvað stéttarfélögin eru að mörgu leyti
veik. Fyrsti maí er dýrmætur dagur sem skiptir miklu
fyrir verkalýðshreyfinguna, ekki síst þegar sótt er að
réttindum starfsfólks. Þá er hægt að sækja saman til
varnar og sóknar, sem vill gleymast þegar allt virðist
leika í lyndi. Þessu getur þó enginn breytt nema
aðilar vinnumarkaðarins, sem þurfa að semja um að
feta sig úr þessum mikla vinnuþrældómi með sam-
spili nýrrar tegunda kjarasamninga.“

Svavar Gestsson er sendiherra í Svíþjóð, sem gefur aukafrídag ef 1. maí ber upp á helgidag.

SÉRFRÆÐINGURINN

SVAVAR GESTSSON SENDIHERRA

Hamingjan enn fólgin í vinnuþrældómi

...fær Grindavík, sem var nýlega
valinn fjórði mest spennandi
staður sem keppendur Amazing
Race hafa heimsótt. Það voru
gestir síðunnar www.ask-
men.com sem tóku þátt í valinu
og eflaust hefur það verið Bláa
lónið sem vakti athygli þeirra.

HRÓSIÐ

Lárétt: 2baul,6ál,8apa,9lea,11pp,
12liðug,14kanel,16ka,17dró,18
ara,20ðð,21lind.
Lóðrétt: 1háll,3aa,4uppgerð,5lap,
7leikari,10aða,13und,15lóða,16
kal,19an.
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Málarameistari
sér um þakið

Síðan 1991

Framsóknar-
fóbían

Vonandi hafa alþingismenn
meiri burði að ávaxta pund al-

mennings en sitt eigið. Þingmenn
framsóknar og vinstrigrænna hafa
opinberað fjárhag sinn á Netinu, og
sé þar allt rétt fram talið virðist
enginn maður í þessum hópi vera
meira en rétt bjargálna – nema for-
sætisráðherrann sem erfði sirka 80
kúlur eftir foreldra sína. Engum
kemur á óvart að vinstrigrænir
skuli reynast fátækir eins og
förumunkar, hitt er stórfrétt að
framsóknarmennirnir skuli ekki
vera moldríkir eins og mafíósar.

EIGNAYFIRLIT framsóknar-
manna og sérstaklega forsætisráð-
herrans hlýtur að koma eins og
reiðarslag yfir þá sem predika að
Framsóknarflokkurinn sé ekki
miðjuflokkur í stjórnmálum heldur
dulargervi fyrir samtök samvisku-
lausra glæpamanna sem í forherð-
ingu sinni hafi komið á kvótakerf-
inu til að gera formann sinn að
milljarðamæringi, auk glæparegist-
urs sem of langt yrði upp að telja,
allt frá hvarfi Reynisstaðabræðra
til Geirfinnsmálsins. 

ÝMSAR dylgjur og svívirðingar
sem framsóknarmenn hafa mátt
þola flokkast undir íslenska stjórn-
málaumræðu eins og hún verður
lágkúrulegust. En sá margslungni
spillingarvefur sem spunninn hefur
verið upp utan um Framsóknar-
flokkinn minnir nú helst á þann vef
sem vefaranir óheiðarlegu slógu í
ævintýrinu um nýju fötin keisar-
ans, að því leyti að fötin reyndust
ímyndun ein rétt eins og auðsöfnun
framsóknarþingmannanna.

ÞRÁTT FYRIR þessa viljayfirlýs-
ingu um siðferðilega endurreisn
mun framsóknarfóbían halda
áfram. Vinstri menn hafa ímugust á
Framsóknarflokknum fyrir að taka
upp sæti sem þá sjálfa dreymir um
í ríkisstjórn, og sjálfstæðismenn
eru pirraðir á því að þurfa á stuðn-
ingi framsóknar að halda. Og þessi
yfirbót dugir skammt til að öðlast
syndakvittun fyrir léttúðugt líferni.
Engu að síður er ánægjulegt að sjá
fyrstu merki iðrunar – þótt auðvit-
að hefði verið verklegra að fara í
bað en þvo sér um handarkrikana.
Því miður bendir klunnaleg gaman-
semi framsóknarþingmanna um
aðild að hrútavinafélagi og bad-
mintonhópi ekki til þess að allir á
bænum geri sér ljóst að iðrun er
alvara. Dauðans alvara.

BAKÞANKAR
ÞRÁINS BERTELSSONAR


