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MÁNUDAGUR
FH vann í Vesturbænum
FH-ingar unnu
góðan sigur á KR,
0–1, á KR-vellinum
í gær. Hafnfirðingar hafa fullt
hús stiga
þegar deildin
fer í landsleikjafrí.
ÍÞRÓTTIR 20

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Stjórnarsamstarfi› lagt
undir í átökunum um VÍS
Halldór Ásgrímsson hóta›i Daví› Oddssyni a› hætta vi› einkavæ›ingu bankanna fengi Samson a› kaupa
VÍS me› Landsbankanum. Daví› hef›i ﬂá sliti› ríkisstjórnarsamstarfinu. Eigendurnir, S-hópurinn og
Landsbankinn, tókust á um yfirrá›in í VÍS. S-hópurinn kalla átökin „Sex daga strí›i› um VÍS“.
Átökin milli eigendahópanna tveggja í tryggingafélaginu VÍS urðu til þess að ríkisstjórnarsamstarf
Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks var í
hættu. Halldór Ásgrímsson hótaði
Davíð Oddssyni því að ef VÍS yrði
selt Samson með Landsbankanum
myndi hann hætta við einkavæðingu bankanna. Með því að stöðva
einkavæðingarferlið væri hann að
brjóta gegn stjórnarsáttmálanum
og Davíð Oddsson hefði slitið ríkisstjórnarsamstarfinu.
S-hópurinn átti helming í VÍS á
móti Landsbankanum. Mikilvægi
VÍS hvað varðar bankasöluna
felst helst í því að tryggingafélag

EINKAVÆÐING

Hægrisókn frá vinstri
Hugmyndir sjálfstæðismanna
um byggð í eyjunum við
Reykjavík sýna að þeir eru
reiðubúnir að sækja gegn Rlistanum á forsendum
sem vinstrimenn
ættu að setja fram
segir Guðmundur
Andri Thorsson.
UMRÆÐAN 16

Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

á borð við VÍS er mjög öflugur
bakhjarl í fjárfestingum.
Þetta kemur fram í þriðju
fréttaskýringu Fréttablaðsins í
greinaflokki um einkavæðingu
Landsbankans og Búnaðarbank-

ans sem birtist í blaðinu í dag.
Þar segir einnig að Landsbankinn hafi gerst brotlegur gegn Shópnum með því að selja um 7
prósenta hlut í VÍS eftir að S-hópurinn hafði afturkallað söluumboð
sem hann hafði veitt Landsbankanum um sex vikum áður. Shópurinn átti helming af hlutnum
sem Landsbankinn seldi og heldur
því fram að Landsbankinn hafi
selt sjálfum sér hlutinn.
S-hópurinn sagði söluna brot á
lögum um verðbréfaviðskipti, lögum um viðskiptabanka og reglum
Kauphallarinnar. S-hópurinn skrifaði bréf til Kauphallarinnar og
Fjármálaeftirlitsins þar sem vakin

var athygli á háttsemi Landsbankans og óskaði eftir því að gripið
yrði til viðeigandi ráðstafana og
viðurlaga eftir atvikum.
Mitt í þessum deilum hitti
Björgólfur Guðmundsson, einn
þriggja sem stóðu að Samson sem
sóttist eftir að kaupa Landsbankann eða Búnaðarbankann, Ólaf
Ólafsson úr S-hópnum til að ræða
um VÍS. Þá voru enn tvær vikur í
að framkvæmdanefndin tilkynnti
að hún myndi hefja viðræður við
Samson um kaupin á Landsbankanum.
S-hópurinn kallar átökin „Sex
daga stríðið um VÍS“.
- sda/ Sjá síður 4, 10 og 11.

Fádæma vinsældir Lost

Lekinn í Sellafield:

Lokaþátturinn í
Lost fékk meira
áhorf í BNA en
lokaþáttur
bandaríska
Idolsins.

Ur›u einskis
varir í tæpt ár
BRETLAND Nú er komið í ljós að
83.000 lítrar af mjög geislavirkum vökva láku úr ónýtri leiðslu í
Thorp-kjarnorkuendurvinnslustöðinni í Sellafield í allt að níu
mánuði án þess að starfsmenn
hennar yrðu þess áskynja.
Breska
dagblaðið
The
Independent on Sunday sagði í
gær frá niðurstöðum skýrslu um
lekann sem uppgötvaðist í síðasta
mánuði en í henni eru starfsmenn
Thorp-stöðvarinnar
harðlega
gagnrýndir fyrir aðgæsluleysi
sitt.
Ráðamenn viðurkenna í samtali við blaðið að hugsanlegt sé að
stöðin verði ekki opnuð framar en
hún hefur verið lokuð síðan lekinn
uppgötvaðist. Þótt lokunin verði
kærkomin gæti hún kostað skattgreiðendur milljarða punda. ■
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VEÐRIÐ Í DAG

Mest lesna
Fasteignablaðið *

MYND/AFP

BJART MEÐ KÖFLUM Hætt við
lítilsháttar þokusúld vestan til og
síðdegisskúrum víða um land. Hiti víðast 7VEÐUR 4
15 stig, hlýjast til landsins.

ÚRSLITUNUM FAGNAÐ Andstæðingar stjórnarskrársáttmálans komu saman á Bastillu-torginu í París í gærkvöld og fögnuðu úrslitunum
vel og innilega. Þótt flest benti til að Frakkar myndu hafna sáttmálanum í þjóðaratkvæðagreiðslunni þá var niðurstaðan meira afgerandi
en reiknað hafði verið með. Jacques Chirac Frakklandsforseti viðurkenndi ósigur sinn í sjónvarpsávarpi þegar hugur Frakka var orðinn
ljós.

Afgerandi úrslit í þjóðaratkvæðagreiðslunni:

43%
29%

Íslendingar 18-49 ára

*Lestur fasteignablaða.
Samkvæmt fjölmiðlakönnun Gallup maí 2005

Frakkar höfnu›u sáttmálanum
PARÍS, AP Frakkar höfnuðu stjórnarskrársáttmála
Evrópusambandsins með afgerandi hætti í
þjóðaratkvæðagreiðslunni sem
fram fór í gær. Úrslitin eru reiðarslag fyrir Jacques Chirac, forseta landsins, og draga auk þess
úr líkunum á að sáttmálinn taki
gildi í óbreyttri mynd.
Kjörsókn var prýðileg í kosningunum í gær, um sjötíu prósent
þjóðarinnar neyttu atkvæðisréttar síns. Þegar 83 prósent at-

kvæða höfðu verið talin í gærkvöld tilkynnti franska innanríkisráðuneytið að 57,26 prósent
hefðu sagt nei en aðeins 42,74
prósent hefðu sagt já.
Stuttu síðar flutti Chirac stutt
sjónvarpsávarp þar sem hann
viðurkenndi ósigur sinn. „Frakkland hefur sagt sína skoðun á lýðræðislegan hátt. Þetta er sjálfstæð ákvörðun ykkar og ég virði
hana,“ sagði hann en bætti við að
staðfestingarferlið yrði að halda

áfram í öðrum ríkjum Evrópusambandsins.
Philippe de Villiers, leiðtogi
andstæðinga stjórnarskrársáttmálans, sagði að úrslitin þýddu
að sáttmálinn væri nú dautt plagg
og skoraði á Chirac að segja af
sér.
Úrslitin í Frakklandi auka líkurnar á að Hollendingar hafni
sáttmálanum í sinni atkvæðagreiðslu sem haldin verður á miðSjá síðu 6
vikudag.

2

SPURNING DAGSINS
Höskuldur Pétur, er hægt a›
gera betur?
Er ekki alltaf hægt að gera betur? Ég
skildi eftir nóg pláss til þess að einhver
gæti bætt metið.
Menntaskólinn í Reykjavík útskrifaði stúdenta á
föstudaginn. Nýtt met var slegið í meðaleinkunn
á stúdentsprófi en dúxinn, Höskuldur Pétur Halldórsson, útskrifaðist með 9,90 í meðaleinkunn
sem er það hæsta sem gefið hefur verið í 159 ára
sögu skólans.
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Fyrsti hluti líbönsku kosninganna haldinn í gær:

DANMÖRK

Búist vi› sigri stjórnarandstæ›inga

DANIR ANDVÍGIR HVALVEIÐUM
Aðeins fimm prósent Dana segjast
hlynnt hvalveiðum en 53 prósent
eru þeim algerlega andvíg. Jyllandsposten hermir auk þess að 66
prósent þjóðarinnar telja að danska
ríkisstjórnin eigi ekki að beita sér
fyrir afnámi hvalveiðibanns á vettvangi Alþjóðahvalveiðiráðsins sem
nú fer fram í Suður-Kóreu.

BEIRÚT, AP Fyrsti hluti líbönsku
þingkosninganna hófst í gær en
þá var kosið í höfuðborginni
Beirút. Fyrstu spár benda til að
að andstæðingar stjórnarinnar
muni auka hlut sinn verulega.
Þingkosningar fara fram í Líbanon í þessum mánuði og var
fyrsti hluti þeirra haldinn í
Beirút í gær. Þetta eru fyrstu
kosningarnar í landinu í áraraðir
sem eru ekki haldnar undir vökulu auga Sýrlendinga en síðustu
sýrlensku hermennirnir yfirgáfu
landið á dögunum eftir mikinn
þrýsting frá Líbönum sjálfum og
stórs hluta alþjóðasamfélagsins í
kjölfar morðsins á Rafik Hariri,

fyrrverandi forsætisráðherra Líbanons.
Kjörsókn í gær var aðeins 28
prósent en að líkindum hefur
dregið úr áhuga fólks á kosningunum að sjálfkjörið var í níu af
þeim nítján þingsætum sem kosið var um. Úrslit kosninganna í
gær munu líklega liggja fyrir í
dag en útgönguspár benda til að
stjórnarandstaðan hafi unnið
stórsigur.
Fylgisaukningin
skýrist af mótmælum hennar
gegn afskiptum Sýrlendinga af
líbönskum innanríkismálum.
Næstu þrjá sunnudaga verður
svo kosið um afganginn af þingsætunum 128. ■

NOREGUR

EKKJAN GREIÐIR ATKVÆÐI Nazek Hariri,

ekkja Rafik Hariri, fyrrverandi forsætisráðherra, lét sig ekki vanta á kjörstað. Sonur
þeirra, Saad, leiðir stjórnarandstöðuna í
kosningunum.

HERMANNAVEIKIN Í RÉNUN Svo
virðist sem hermannaveikifaraldurinn í Østfold-héraði í Noregi sé
heldur í rénun því tvo síðustu
daga hafa engin tilfelli sjúkdómsins greinst á sjúkrahúsinu í Fredrikstad. Alls hafa 46 manns
greinst með veikina, þrír eru
þungt haldnir og þeim er haldið
sofandi í öndunarvélum.

Spellvirkjar í Múlagöngum:

Prestskosning í Vopnafirði:

Stálu slökkvitækjum

Stefán Már
næsti prestur

LÖGREGLUFRÉTTIR
Lögreglunni í
Ólafsfirði brá heldur betur í brún
þegar hún keyrði í gegnum Múlagöngin aðfaranótt sunnudags.
Höfðu þá óprúttnir aðilar tekið tvö
slökkvitæki og sprautað úr þremur
en tækin eru staðsett með tvö hundruð metra millibili inni í göngunum.
Slökkvitækin eru mikilvæg öryggistæki í göngum, mikið hættuástand getur skapast ef kviknar í bíl
inni í þeim og slökkvitækin eru ekki
fyrir hendi. Lögreglan í Ólafsfirði
lítur málið mjög alvarlegum augum
en hún hyggst ræða við nokkra einstaklinga sem hún telur að geti haft
vitneskju um málið.
- fgg

PRESTSKOSNING Stefán Már Gunnlaugsson hefur verið kjörinn sóknarprestur á Hofi í Vopnafirði með
58 prósentum atkvæða. Þrír voru í
köri auk Stefáns, þau séra Brynhildur Óladóttir, Klara Hilmarsdóttir
guðfræðingur og Þóra Ragnheiður
Björnsdóttir guðfræðingur.
Alls voru 538 á kjörskrá og kjörsókn var um 80 prósent.
Stefán Már Gunnlaugsson lauk
embættisprófi frá Guðfræðideild
Háskóla Íslands árið 1999 og stundaði framhaldsnám í guðfræði í
Þýskalandi. Hann hefur starfað sem
fræðslufulltrúi á Biskupsstofu frá
- sgi
árinu 2000.

KOMINN TIL LANDSINS Stefán Lárus
Stefánsson forsetaritari tók á móti Kalam.

Opinber heimsókn:

Forsetar ræ›a
saman

A. P. J. Abdul Kalam, forseti Indlands, kom til landsins í gær
í fyrstu opinberu heimsókn indversks forseta til Íslands. Kalam
hittir Ólaf Ragnar Grímsson forseta
á Bessastöðum fyrir hádegi í dag.
Dagskrá Indlandsforseta er þétt
skipuð. Í dag ávarpar hann ráðstefnu í Nordica hótelinu, heimsækir Aktavis, og hittir rektor Háskóla
Íslands. Heiðurskvöldverður verður haldinn í boði forseta Íslands.
Á morgun fundar Kalam meðal
annars með forsætisráðherra og
heimsækir Þingvelli. Indlandsforseti heldur heim á leið á miðviku- sgi
dagsmorgun.
HEIMSÓKN

FRÁ FUNDI VISTRI GRÆNNA Sveinn Rúnar Hauksson, Tryggvi Friðjónsson, Álfheiður Ingadóttir og Björk Vilhelmsdóttir eru í forystusveit

Vinstri-grænna í Reykjavík.

Krefjast jafnrar
skiptingar á R-lista
Vinstri-grænir ætla a› halda vi›ræ›um um framtí› R-listans áfram en eru
andvígir prófkjöri. Samfylking og Framsókn segja ákvör›un ﬂeirra ekki koma
sér á óvart. Vinstri-grænir vilja jafna sætaskiptingu.
SVEITARSTJÓRNARMÁL Vinstri hreyfingin - grænt framboð vill halda
áfram viðræðum um framtíð Rlistans í Reykjavík. Félagsfundur
hjá VG í Reykjavík samþykkti
ályktun þessa efnis í gær en ljóst
er að flokkurinn leggur þunga
áherslu á jafna skiptingu sæta á
hugsanlegum framboðslista R-listans.
„Við reiknum með því að R-listinn verði mannaður samkvæmt
jafnræði milli flokka eins og verið
hefur hingað til og lítum á það sem
eina af burðarstoðum listans,“ segir Þorleifur Gunnlaugsson, varaformaður stjórnar VG í Reykjavík
og fulltrúi flokksins í viðræðunefnd um framtíð R-listans.
Hann segir hugmyndir Samfylkingarinnar um prófkjör ósann-

gjarnar þar sem flokkurinn hafi
meðal annars stundað mikla smölun fólks í flokkinn að undanförnu
og því verði prófkjör aldrei haldið
á jafnréttisgrunni. „Þar að auki
vilja Vinstri-grænir að flokkarnir
verði sýnilegir í þessu samstarfi
en ekki ósýnilegir,“ segir Þorleifur. Hann segir skiptar skoðanir
innan flokksins um stöðu óháðra á
listanum og enga ákvörðun tekna
um það mál.
Páll Halldórsson, fulltrúi Samfylkingarinnar í viðræðunefnd Rlistaflokkanna, hafði það eitt um
ályktun Vinstri-grænna að segja
að hann hefði alltaf gert ráð fyrir
að viðræðum yrði haldið áfram og
að hann myndi svara öðrum tillögum Vinstri-grænna á réttum vettvangi.
Þorláki Björnssyni, fulltrúa

framsóknarmanna í viðræðunefndinni,
finnst
ákvörðun
Vinstri-grænna sjálfsögð og það
hefði komið honum á óvart ef sú
ákvörðun hefði farið á annan veg.
„Mér finnst þetta engin frétt,“
segir Þorlákur sem finnst sjálfsagt að láta reyna á viðræður um
samstarf en ekki sé útséð með að
það verði R-listi.
Hann segir R-listann hafa lyft
grettistaki í mörgum málum og að
því leyti eftirsjá að honum ef ekki
næst samkomulag. Hins vegar sé
ekki hægt að dvelja við fortíðina
og því sé spurningin nú hvort Rlistinn eigi rétt á sér fyrir framtíðina.
Næsti fundur viðræðunefndar
R-listaflokkanna verður á morgun.
- ssal/sgi

Aserskur maður tók son sinn í gíslingu:

Hóta›i a› kveikja
í sér og syninum
Maður ruddist inn á
sjúkrahús í Blekinge í Karlskrona-héraði í Svíþjóð í gær og
tók son sinn í gíslingu. Hann hótaði að kveikja í sér og syninum.
Maðurinn er 33 ára gamall
Aseri en í nóvember síðastliðnum
ákváðu sænsk stjórnvöld að vísa
honum og fjölskyldu hans úr landi
og aftur til Aserbaídsjan. Sá úrskurður var staðfestur í þarsíðustu viku.
Talið er að í örvæntingu sinni
vegna úrskurðarins hafi maðurinn ákveðið að grípa til örþrifaráða. Hann óð því inn á sjúkrahúsið í Blekinge í gærmorgun þar
sem fimmtán ára gamall sonur
hans er vistaður. Í farteskinu

SVÍÞJÓÐ

hafði maðurinn tvær fullar flöskur af glærum vökva sem talinn er
vera bensín eða eldsneyti af öðru
tagi að því er dagblaðið Dagens
Nyheter hermir. Maðurinn fór inn
á herbergi sonar síns með flöskurnar, læsti sig þar inni og hótaði
að kveikja í.
Talsverð skelfing greip um sig
á sjúkrahúsinu vegna þessarar
uppákomu. Lögregla og starfsfólk
hófust þegar handa við að rýma
þá álmu hússins sem feðgarnir
halda sig í og síðdegis var svo
túlkur fenginn á vettvang til að
tala um fyrir manninum.
Lyktir þessa dapurlega máls
voru ekki ljósar þegar blaðið fór í
prentun í gærkvöld. ■

BENEDIKT Í PÁFABÍLNUM Benedikt XVI

hélt í sitt fyrsta ferðalag í gær.

Fyrsta ferð páfa:

Lofar a›
brúa bili›
ÍTALÍA, AP Benedikt XVI páfi hét
því í gær að brúa bilið milli kaþólsku kirkjunnar og rétttrúnaðarkirkjunnar. Í rúmlega þúsund ár
hefur verið grunnt á því góða
milli þeirra.
Páfi hélt í sitt fyrsta ferðalag í
gær, en ekki fór hann langt því
hann skrapp með þyrlu til bæjarins Bari á Adríahafsströnd Ítalíu.
Þar í bæ er að finna jarðneskar
leifar heilags Nikulásar frá Myra,
sem nýtur mikilla vinsælda bæði
meðal
kaþólskra
og
rétttrúnaðarkirkjunnar.
Forveri Benedikts, Jóhannes
Páll II, fór í 104 ferðir á páfaferli
sínum og hefur enginn annar páfi
verið jafn víðförull. Benedikt ætlar að fylgja fordæmi hans og vera
duglegur að ferðast. ■

LÖGREGLUFRÉTTIR
STÁLUST Í POTTINN Lögreglan í
Keflavík hafði afskipti af
nokkrum ungmennum sem höfðu
laumað sér í heita pott sundhallarinnar í Sandgerði. Þá fann lögreglan lítið magn af marijúana og
amfetamíni við húsleit í Keflavík.
UNGLINGATEITI STÖÐVAÐ Lögreglan í Ólafsvík hafði afskipti af
ungum drengjum að sunnan sem
auglýst höfðu mikla unglingaskemmtun í yfirgefnu fiskvinnsluhúsi á netinu. Var teitið
kæft í fæðingu og drengirnir
sendir til síns heima.

4

GENGIÐ
GENGI GJALDMIÐLA 27.05.2005

KAUP SALA
Bandaríkjadalur USD

64,60 64,90

Sterlingspund

GBP

117,69 118,27

Evra

EUR

80,88 81,34

Dönsk króna

DKK

10,87 10,93

Norsk króna

NOK

10,12 10,18

Sænsk króna

SEK

8,79

8,85

Japanskt jen

JPY

0,60

0,60

SDR

XDR

95,84 96,42

Gengisvísitala krónunnar
112,50 -0,01%
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Trúlaus prestur í Danmörku:

Kominn aftur
í hempuna
TÅRBÆK, AP Danski presturinn
Thorkild Grosbøll, sem í blaðaviðtali í fyrra
sagðist ekki
trúa á Guð,
fékk hlýjar
móttökur frá
söfnuði sínum
þegar
hann
sneri
aftur
til
starfa í gær.
Honum var
vikið úr embætti eftir að THORKILD GROSBØLL
blaðaviðtalið Fær að vera prestur
áfram þótt hann trúi
birtist,
en ekki á Guð.
endurnýjaði
vígsluheit sitt fyrr í þessum
mánuði.
Hann verður þó áfram undir
sérstöku eftirliti biskups, enda
tók presturinn fram að afstaða
sín til Guðs hefði ekkert breyst.
Presturinn nýtur hins vegar
mikillla vinsælda í söfnuði sínum og þykir ná einstaklega vel
til aldraðra jafnt sem unga
fólksins. ■
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Ari Edwald furðar sig á ummælum Runólfs Ágústssonar við útskrift í Bifröst:

LÖGREGLUFRÉTTIR

Marklaust tal um launamun

TVEIR Á 132 KÍLÓMETRA HRAÐA
Lögreglan á Hvolsvelli stöðvaði
tvo ökumenn á 132 kílómetra
hraða. Annar var á leiðinni
austur en hinn í vestur. Töluverð umferð var vestur í gær
vegna mótorkrossmóts á Vík í
Mýrdal en gekk hún að mestu
leyti vel.

Ari Edwald, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, segir að rektor Viðskiptaháskólans á Bifröst hafi að öllum
líkindum viljað vekja athygli á útskriftinni og stofnun rannsóknarmiðstöðvar, með þeim ummælum
sínum að íslenskt atvinnulíf meti
konur ekki til jafns við karlmenn
með sömu menntun.
Runólfur Ágústsson rektor
sagði í útskriftarræðu sinni á
laugardag að hann skammaðist
sín fyrir þessi skilaboð og byggði
orð sín á könnun um stöðu og störf
nemenda sem hafa útskrifast frá
Bifröst. Þar kom fram að þrátt
fyrir að konur tvöfaldi laun sín

JAFNRÉTTI

eftir námið muni samt nær fimmtíu prósentum á launum þeirra og
launum karla.
„Þessi könnun gæti aldrei talist
vera könnun á launamun milli
kynja því hún gerir enga tilraun
til að bera saman laun fyrir sambærilegan vinnutíma í sambærilegum störfum,“ segir Ari sem
telur þó ljóst að til sé óútskýrður
launamunur en hann sé almennt
ekki eins mikill og kemur fram í
könnuninni. Könnunin geti þó verið vísbending um ýmislegt annað
sem áhugavert væri að skoða
frekar, eins og starfsval nýútskrifaðra og hvernig fólk verð- sgi
leggi sig.

ARI EDWALD Telur könnun sem rektor
byggir ummæli sín á ekki mæla launamun
milli kynja.

ÞRJÓSKUR ÞJÓFUR Lögreglan í
Vestmannaeyjum hafði afskipti
af heldur þrjóskum þjófi á
laugardagskvöld. Hann braust
inn klukkan níu um kvöldið en
var fljótlega gripinn en síðan
sleppt. Tæpum klukkutíma síðar var hann aftur gripinn eftir
að hafa rænt peningum úr kvikmyndahúsi bæjarins. Fékk hann
fyrir vikið að eyða laugardagsnóttinn bak við lás og slá.

Vilja opinbera rannsókn
Stjórnarandsta›an segir greinar Fréttabla›sins sta›festa vafasöm vinnubrög› ríkisstjórnarinnar vi›
einkavæ›ingu bankanna. Forsætisrá›herra og utanríkisrá›herra voru úti á landi og ﬂví ná›ist ekki í ﬂá.
Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri-grænna,
segir greinar Fréttablaðsins um
sölu ríkisbankanna staðfesta það
sem Vinstri-grænir héldu fram
um að pólitísku handafli hefði
verið beitt við söluna. Hann segir greinarnar varpa skýrara ljósi
á ýmislegt í ferlinu og telur
nauðsynlegt að þetta mál verði
kannað betur. „Mér finnst eðlilegt að það fari fram óháð og opinber rannsókn á þessum vinnubrögðum. Þetta eru svo alvarlegar ásakanir um ámælisverð
vinnubrögð að þetta verður að
rannsaka til hlítar og svipta af
þessu leyndarhnjúpnum,“ segir
Steingrímur.
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir,
formaður
Samfylkingarinnar,
segir greinar Fréttablaðsins

STJÓRNMÁL

Átján Ísraelar:

Gruna›ir um
njósnir
Átján manns hafa
verið handteknir í Ísrael vegna
gruns um iðnaðarnjósnir.
Margir hinna handteknu eru
háttsettir yfirmenn í ísraelskum
fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtækjum. Þeim er gefið að sök að hafa
með sérstökum forritum, svonefndum Trójuhestum, brotist inn
í tölvur hjá keppinautum sínum
og sölsað þannig undir sig viðkvæm gögn.
Ekki liggur fyrir hversu mikinn ágóða fólkið hafði af sínum
meintu glæpum en lögregla telur
að um mikið fé sé að ræða. ■
JERÚSALEM, AP

DAVÍÐ ODDSSON

Utanríkisráðherra
var í sumarbústað
og ekki hægt að ná
í hann.

VALGERÐUR SVERRISDÓTTIR Vildi ekki

tjá sig um málið.

HALLDÓR ÁSGRÍMSSON Forsæt-

isráðherra var úti á
landi og ekki hægt
að ná í hann.

GEIR H. HAARDE:

Var í bænum en
ekki hægt að ná í
hann.

BÚNAÐARBANKINN SELDUR Söluferli ríkisbankanna er harðlega gagnrýnt og ítarlegrar rannsóknar krafist á málinu. Hér sjást (frá vinstri)
Geir H. Haarde fjármálaráðherra, Valgerður Sverrisdóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, Ólafur Ólafsson, sem þá var fulltrúi Kers í Shópnum svokallaða, og þýski bankastjórinn Michael Sautter ganga frá viðskiptunum.

renna stoðum undir það sem
menn töldu sig vita að einkavæðingarferli bankanna hefði verið
handstýrt af hálfu ráðherranna.
Hún segir líka að fara þurfi betur
ofan í saumana á málinu í framhaldinu. Þar horfir hún til fjárlaganefndar sem vinnur að rannsókn málsins að kröfu fulltrúa
Samfylkingarinnar. „Ég tel að
fjárlaganefnd eigi að halda yfirferð sinni um málið áfram og

VEÐRIÐ Í DAG

framhaldið ræðst síðan af því
hvernig hún stendur að skoðun
málsins og tekur á því sem rannsóknin leiðir í ljós.“
Valgerður Sverrisdóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra sem sat í
ráðherranefnd ríkisstjórnarinnar
við undirbúning að sölu ríkisbankanna, vildi ekki tjá sig um skrif
Fréttablaðsins um einkavæðingarferlið þegar eftir því var leitað
en vísaði til pistils á heimasíðu

sinni frá 18. apríl síðastliðnum.
Ekki tókst að ná í Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra; aðstoðarmaður hans sagði hann úti á
landi og ekki hægt að ná í hann.
Sömu sögu var að segja af Davíð
Oddssyni utanríkisráðherra, sem
var í sumarbústað sínum.
Þá tókst ekki heldur að hafa
uppi á Geir H. Haarde fjármálaráðherra en hann var þó ekki ut- ssal@frettabladid.is
anbæjar.

Ferðafrelsi
Og Vodafone
Nú getur þú notað Frelsið þitt í útlöndum. Skráðu þig í Ferðafrelsi Og Vodafone
um leið og þú gengur frá vegabréfinu. Skráning í Ferðafrelsi er án aukagjalds.

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS OGV 28134 05/2005

Komdu í Og Vodafone verslun, smelltu þér á www. ogvodafone.is eða hringdu í 1414 fyrir nánari upplýsingar.
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Tuttugu og fimm biðu bana í árásum gærdagsins í Írak:

Al-Zarqawi sag›ur flúinn til Írans
KJÖRKASSINN
Eiga Skorrdælingar að sameinast nágrannasveitarfélögum
sínum?
Niðurstöður gærdagsins á visir.is
Já

70%

Nei

30%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Fórst þú í leikhús síðasta vetur?
Farðu inn á fréttahluta visir.is
og segðu þína skoðun

ÍRAK Talið er að Abu Musab alZarqawi, leiðtogi al-Kaída Írak,
hafi yfirgefið landið. 25 fórust í
árásum og átökum víða um landið
í gær.
Stærsta hernaðaraðgerð Íraka
síðan
Saddam
Hussein
var
steypt af stóli
hófst í gær. Þá
tóku hermenn að
reisa
eftirlitsstöðvar víða í
Bagdad auk þess
sem þeir réðust
ABU MUSAB ALinn á fjölda heimZARQAWI Hann
er talinn halda sig ila í Dora-hverfí Íran.
inu í höfuðborg-

inni þar sem grunaðir hryðjuverkamenn eru taldir halda sig.
Það aftraði þeim ekki frá því
að halda uppteknum hætti því í
gær týndu að minnsta kosti 25 lífi
í fjölmörgum bardögum og árásum víða um landið. Sem fyrr
beindu uppreisnarmenn spjótum
sínum helst að lögreglustöðvum
og voru margar slíkar árásir gerðar í höfuðborginni í gærmorgun,
nánast allar á sama tíma.
Í gær greindi breska dagblaðið
The Sunday Times frá því að Abu
Musab al-Zarqawi, forsprakki alKaída í Írak, hefði flúið til Írans
eftir að hafa særst illa í eldflaugaárás. Blaðið segist hafa fengið

GÆSLAN HERT Íraskur hermaður leitar að vopnum á samlanda sínum í höfuðborginni í

gær.

upplýsingar sínar frá nánum samstarfsmanni al-Zarqawi.
Þá var skýrt frá því að jap-

anski gíslinn Akihiko Saito væri
látinn en hann var í haldi uppreisnarmanna. ■

BANDARÍKIN

Björgvin G. Sigurðsson:

Fagnar frestun
Björgvin G. Sigurðsson,
þingmaður
Samfylkingarinnar,
fagnar því að Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir
menntamálaráðherra fresti fyrirhugaðri styttingu
stúdentsnámsins.
„Þær tillögur sem fram voru
komnar voru algerlega óviðunandi.
Ég styð markmiðið um að stytta
námstímann, en ekki með því að
skerða innihald stúdentsprófsins og
rýra gildi þess. Samþætting skólastiganna er algert grundvallaratriði
styttingar námstíma og þar er ölll
heimavinna óunnin af hálfu ráðherra. Komi ráðherrann aftur fram
með nýjar tillögur þá hlýtur hún að
hlusta á þær hörðu gagnrýnisraddir
sem fram hafa komið.“ ■

MENNTAMÁL

LÉST EFTIR GRJÓTKAST Kona í San
Diego í Kaliforníu beið bana þegar
hún fékk grjóthnullung í höfuðið
sem kastað hafði verið í gegnum
rúðu á bíl hennar á föstudagskvöldið. Maður hennar ók bifreiðinni en
konan var á leið heim úr vinnu.
Steinum var kastað í fleiri bíla á
þessum slóðum þetta kvöld.

SJÓMENNSKA
AFHJÚPA MINNISMERKI Minnismerki um drukknaða sjómenn
verður afhjúpað á Vopnafirði á sjómannadaginn. Fjölskylda Bjarka
Björgólfssonar gefur minnismerkið
í minningu Þorsteins Jóns Björgólfssonar sem fórst á sjó fyrir tæpum aldarfjórðungi.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

BJÖRGVIN G. SIGURÐSSON

KROSSABRENNUR VALDA ÓHUG
Urgur er í íbúum Durham í Norður-Karólínu eftir að þrír stórir trékrossar voru brenndir á miðvikudagskvöldið. Við einn þeirra fannst
orðsending sem undirrituð var af
kynþáttamisréttissamtökunum Ku
Klux Klan. Talsmaður samtakanna
í héraðinu neitar alfarið að brennurnar hafi verið á þeirra vegum.

Í MINNIHLUTA Jacques Chirac og Bernadette, eiginkona hans, greiddu atkvæði í heimabæ sínum í Mið-Frakklandi í gærmorgun. Kosningaúrslitin eru sem kjaftshögg í andlit forsetans.

Frakkar sög›u nei
vi› stjórnarskránni
Frakkar höfnu›u stjórnarskrársáttmála Evrópusambandsins me› afgerandi
hætti í ﬂjó›aratkvæ›agrei›slu í gær. Kjörsókn var jöfn og ﬂétt allan daginn
enda var bá›um fylkingum annt um a› sinn málsta›ur yr›i ofan á í kjörinu.
PARÍS, AP Kjörsókn var prýðisgóð í
þjóðaratkvæðagreiðslunni
í
Frakklandi um stjórnarskrársáttmála Evrópusambandsins enda
eru skoðanir fólks um plaggið
afar skiptar. Andstæðingar sáttmálans átöldu ríkisstjórnina fyrir
gegndarlausan áróður en stuðningsmennirnir kvörtuðu undan
ómálefnalegri kosningabaráttu.
42 milljónir Frakka voru á
kjörskrá en þar af búa 1,5 milljónir á frönskum yfirráðasvæðum
víða um heim sem kusu á laugardaginn. Strax í gærmorgun tóku
franskir kjósendur að flykkjast á
kjörstaðina 55.000 sem opnaðir
voru víðs vegar um landið. Kjörsókn var jöfn og þétt allan daginn
og þegar kjörstöðunum var lokað í
gærkvöld höfðu ríflega sjötíu prósent þjóðarinnar greitt atkvæði.

Þetta er örlitlu meiri þátttaka en í
þjóðaratkvæðagreiðslunni
um
Maastricht-sáttmálann sem haldin var árið 1992.
Jacques Chirac forseti kaus í
heimabæ sínum, Sarran, í Correze-héraðinu í Mið-Frakklandi en
Jean-Pierre Raffarin forsætisráðherra
greiddi
atkvæði
í
Chasseneuil-du-Poitou í vesturhluta landsins. Líklegt er að sá
síðarnefndi verði látinn segja af
sér vegna úrslita kosninganna en
hann þykir afar óvinsæll í Frakklandi.
Eins og við er að búast höfðu
kjósendur margvíslegar skoðanir
á málunum. „Valkostirnir sem við
fengum voru að segja já eða segja
já,“ sagði kona á kjörstaðnum við
Bastilluna í París en hún var afar
gröm ríkisstjórninni fyrir einhliða

áróður sinn til stuðnings sáttmálanum. Nágranni hennar kvartaði
hins vegar yfir að í stað þess að
snúast um stjórnarskrársáttmálann hefðu innanlandsmálefni og
persónur stjórnmálaleiðtoganna
verið það sem baráttan snerist
um. Enn einn kjósandi í Bastillunni kvaðst hafa skilað auðu þar
sem jafn sterk rök hefðu hnigið að
hvorum kostinum fyrir sig.
Næstu dagar munu svo leiða í
ljós hvaða þýðingu kosningaúrslitin munu hafa. Þótt Chirac
muni tæpast segja af sér er ljóst
að staða hans bæði heima og erlendis hefur veikst verulega.
Hafni Hollendingar einnig stjórnarskrársáttmálanum í sinni atkvæðagreiðslu á miðvikudaginn
er eru allar líkur á að þar með
verði saga hans öll. ■

Vinnuslys hafa ekki valdið fjarvistum undanfarið ár:

C^XdgZiiZ;gZh]b^ciZgcii
c^`icin\\^\bbbZÂ
aVc\kVgVcY^bncijWgV\^#
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I\OJMDOHLêEHLQLQJXPtI\OJLVHêOL6NDPPWDUHUXHLQVWDNOLQJVEXQGQLUHIWLUîYtKYHPLNLêHUUH\NWKYRUWK WWDiUH\NLQJXPHêDGUDJD~UîHLPíYtEHUDêN\QQDVpU
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Auki› öryggi í álveri
Alcan í Straumsvík
ALCAN Ekkert fjarveruslys hefur
orðið í álveri Alcan í Straumsvík í
rúmt ár eða í samtals eina milljón
vinnustunda. Hefur aldrei liðið
jafnlangur tími hjá fyrirtækinu án
fjarveruslyss en þá er átt við slys
sem veldur því að starfsmaður
getur ekki mætt til vinnu næsta
dag.
Þessi árangur í öryggismálum
er með því besta sem gerist í áliðnaði í Evrópu að sögn forsvarsmanna Alcan í Straumsvík. Þeir
þakka þetta markvissu starfi í að
auka öryggi starfsmanna en til

samanburðar voru 50 fjarveruslys
hjá fyrirtækinu árið 1997. Hjá fyrirtækinu starfa að jafnaði um 500
manns.
Álverið í Straumsvík hefur
einnig ákveðið að stofna sérstakan
samélagssjóð sem hefur það hlutverk að styðja við margs konar
starf að samfélagsmálum. 20 milljónum króna verður varið árlega til
sjóðsins en til að verkefni fái úthlutun þarf það að varða málefni á
sviði heilsu og hreyfingar, öryggismála, umhverfismála, menntamála
- ssal
og menningarmála.

RANNVEIG RIST Forsvarsmenn álversins í
Straumsvík hafa lagt aukna áherslu á öryggismál innan fyrirtækisins á undanförnum árum.
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Erill var hjá lögreglu í miðbæ Reykjavíkur í fyrrinótt:

Tveir á slysadeild:

Margir slógust í Hafnarstræti

Beinbrotinn í
samkvæmi

LÖGREGLUFRÉTTIR
Hópslagsmál
brutust út fyrir framan skemmtistaðinn Ópus í Hafnarstræti í
Reykjavík aðfaranótt sunnudags
og var fjöldi lögreglumanna
sendur á vettvang til að skakka
leikinn.
Nokkuð greiðlega gekk að
ráða niðurlögum slagsmálanna
fyrir utan að einn slagsmálaseggjanna sinnti ekki tilmælum
lögreglunnar og var hann því
handtekinn. Hann var færður í
fangageymslur lögreglunnar þar
sem honum var gefið tækifæri til
að láta renna af sér.
Síðar sömu nótt þurfti lögregla að hafa afskipti af manni

sem lá á bekk á Austurvelli. Sá
brást hinn versti við og réðst að
einum lögreglumanna þannig að
lögreglumaðurinn féll við og
slasaðist. Árásarmaðurinn var
handtekinn en lögreglumaðurinn
færður á slysadeild þar sem gert
var að sárum hans.
Fjölmennt var í miðbæ
Reykjavíkur aðfaranótt sunnudags. Sérstaklega settu stúdentar
með hvíta kolla svip á borgina
þar sem þeir fögnuðu útskrift
- fgg
sinni.

LÖGREGLUFRÉTTIR Lögreglan í Hafnarfirði var kölluð til að íbúðarhúsnæði á Dalshrauni rétt fyrir
klukkan sex á laugardagskvöldið.
Þar hafði slegið í brýnu með fimm
einstaklingum sem sátu þar að
sumbli.
Tveir voru slasaðir eftir átökin
og voru þeir fluttir á slysadeildina, þar kom í ljós að annar þeirra
reyndist handleggsbrotinn. Þrír
voru færðir í fangageymslur lögreglunnar í Hafnarfirði þar sem
þeir sváfu úr sér. Þeir voru síðan
yfirheyrðir á sunnudagsmorguninn og sleppt um hádegisbilið að
-fgg
yfirheyrslum loknum.

HAFNARSTRÆTI Hópslagsmál brutust í Hafnarstræti aðfaranótt sunnudags og var fjöldi lögreglumanna
kallaður til til að skakka leikinn.

Íslenskukrafan ekki
til a› stjórna fólki
Dómsmálará›herra segir íslensk lög sem var›a íslenskukunnáttu innflytjenda
ekki ströng. Framkvæmdastjóri Fjölmenningar segir lélega íslenskukunnáttu
nota›a til a› hindra framgang innflytjenda í starfi.
INNFLYTJENDAMÁL Björn Bjarnason
dómsmálaráðherra er ósammála
þeirri skoðun Guðrúnar Guðmundsdóttur
mannfræðings,
sem kom fram í Fréttablaðinu í
gær, að krafan um íslenskukunnáttu sé leið til að hafa betri
stjórn á fólki. Kannanir sýni að
innflytjendum sé mikið kappsmál að fá
tækifæri
til
að
læra íslensku og
telji það
sjálfir
bestu
leiðina
til
að
laga sig
að íslensku
þjóðfélagi.
„Íslensk
l ö g

verða ekki talin ströng í þessu
tilliti miðað við það sem víða
gerist,“ segir Björn sem telur
ekki sjálfgefið að fjármögnun íslenskunáms eigi að lenda á skattgreiðendum.
Ingibjörg Hafstað, framkvæmdastjóri Fjölmenningar
ehf., telur framsetningu Guðrúnar svolítið einfalda. Eina
krafan sem sett sé fram í lögum
sé sú að ljúka þurfi 150 íslenskutímum til að fá búsetuleyfi, engar kröfur séu settar fram um
hversu mikið þurfi að kunna.
Hins vegar hafi hún heyrt útlendinga halda því fram að þeir
nái ekki framgöngu á vinnustað
vegna ónægrar íslenskukunnáttu.
Ingibjörg telur lögin um íslenskukunnáttu nokkuð einhliða,
útlendingar eigi að ná sér í þessa
íslenskutíma hvort sem þeir

standi til boða eða ekki. Hún segir að vinnustaðir þurfi að bera
meiri ábyrgð á því að gera fólki
kleift að læra en yfirvöld þurfi
þó að gefa tóninn og tryggja að
öllum standi til boða íslenskunámskeið við hæfi.
Ingibjörg er sammála Guðrúnu um að gerðar
séu allt of
miklar kröfur
um
m á l fræðil e g a
kunnáttu,
það snúi
þó að almenningsáliti og komi
lögum ekki
við.
-sig

BJÖRN BJARNASON

Segir að krafan um íslenskukunnáttu sé
ekki leið til að hafa
betri stjórn á fólki.

• Þú velur áfangastað og ferðadag
og tekur þátt í lottóinu
um hvar þú gistir.
• Viku fyrir brottför
staðfestum
við gististaðinn.

Krít

Co

Costa del Sol

6. 27. júní, 4. og 21. júlí

2. 9. 16. 23. 30. júní
7. og 21. júlí

Portúgal

Mallorca

20. 27. júní, 4. 11.18. júlí
og 22. ágúst

25. maí, 15. júní, 6. 13. júlí
og 17. ágúst

á mann miðað við 2 eða 4
í stúdíói eða íbúð.
Enginn barnaafsláttur.
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Málu›u Vík rau›a

l Sol
de
sta

Sama sólin, sama fríið
en á verði fyrir þig.

*Innifalið er flug, gisting
í 7 nætur, flugvallarskattar
og íslensk fararstjórn.

Spilaðu með!

yfirvöld tryggi að öllum
standi til boða íslenskunámskeið við hæfi.

Skrautlegir mótorkrossmenn:

í sólina í júní o
sætin
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u
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INGIBJÖRG HAFSTAÐ Vill að

LÖGREGLUFRÉTTIR Lögreglan á Vík í
Mýrdal þurfti að hafa talsverð afskipti af gestum á mótorkrossmóti
sem þar fór fram.
Þrjú fíkniefnamál hafa komið
upp í kringum mótið. Á laugardag
var lagt hald á töluvert magn af
fíkniefnum, þrjú grömm af amfetamíni, ellefu grömm af kókaíni,
fjögur og hálft gramm af marijúana
og ellefu e-töflur. Sjö einstaklingar
voru handteknir en þeim sleppt að
loknum yfirheyrslum.
Eitthvað var um pústra á laugardagskvöld þegar mótinu var slitið
en enginn kærður fyrir líkamsárás.
Í gærmorgun var svo tilkynnt um
innbrot, lögreglan stóð þjófana að
verki og handtók fjóra.
Að sögn Björns Hjörleifssonar,
varðstjóra lögreglunnar í Vík í
Mýrdal, hafði lögreglan yfirdrifið
nóg að gera. Bæjarbúar eyddu

VÍK Í MÝRDAL Lögreglan á svæðinu hafði
yfirdrifið nóg að gera í sambandi við mótorkrossmótið sem haldið var í bænum.

sunnudeginum í að þrífa en Björn
sagði umgengnina ekki vera mótorkrossmönnum til mikils sóma.
Heimferð þeirra gekk að mestu vel
en þó sagði Björn að lögregla hefði
stöðvað ökumann á 166 kílómetra
hraða. Sá hefði ekki verið fyrr kominn með sektina í veskið en hann var
stöðvaður aftur, þá á 122 km hraða.
Má hann búast við þriggja mánaða
ökusviptingu og hárri fjársekt. - fgg

Voldug hæð yfir landinu tryggir gott veður:

Svipa› ve›ur áfram
Spámennirnir á Veðurstofu
Íslands sjá ekki fram á neinar
breytingar á veðrinu næstu vikuna og rúmlega það.
„Það verður mjög rólegt veður,
væntanlega mjög bjart en engin
veruleg hlýindi að sjá enn sem
komið er,“ segir Theódór Hervarsson veðurfræðingur. „Hitinn
gæti náð í 14 eða 15 gráður yfir
daginn og það má alltaf reikna

VEÐUR

með einhverju skúraveðri, en
enga hressilega vætu er þó að sjá
í þessu.“
Ástæðuna fyrir þessu stöðuga
veðri segir hann vera hæðarhrygg sem hafi plantað sér niður
umhverfis landið og sé alls ekkert
á förum á næstunni. Engar lægðir
eigi minnsta möguleika á að vinna
á henni í bráð.
- gb
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STRÍÐIÐ UM BANKANA
» ÞRIÐJI HLUTI

Sex daga strí›i›
um yfirrá› í VÍS
Halldór Ásgrímsson hóta›i Daví› Oddssyni a› hætta vi› einkavæ›ingu
bankanna ef VÍS yr›i selt Samson me› Landsbankanum. ﬁa› hef›i broti› gegn
stjórnarsáttmálanum og orsaka› stjórnarslit. Björgólfur Gu›mundsson funda›i
me› S-hópnum um afdrif VÍS á›ur en hann keypti Landsbankann. S-hópurinn
kallar átökin „Sex daga strí›i› um VÍS“. Sigrí›ur Dögg Au›unsdóttir segir hér frá
ﬂví hve miki› vægi ﬂessi átök höf›u í bankasölunni.

H

Foringjar og fótgönguli›ar
Margir komu vi› sögu í bankasölunni, sumir
st‡r›u atbur›arásinni – a›rir eltu. Tekist var á um
mikla hagsmuni. Hótanir, ósætti, átök eru allt or›
sem hægt er a› nota um samskiptin – jafnvel
innan ríkisstjórnarinnar.
RÁÐHERRANEFNDIN »

DAVÍÐ ODDSSON
»Átök milli hans
og Halldórs um
stríðið milli
eigendahópanna í VÍS.

GEIR H. HAARDE
» Ber ábyrgð á
afskiptum
ráðherranefndar af
bankasölunni.

HALLDÓR
ÁSGRÍMSSON
» Hótaði Davíð
að hætta við
einkavæðingu
vegna VÍS-stríðs.

VALGERÐUR
SVERRISDÓTTIR
» Sagðist hafa
haft „pata“ af
eignarhaldsbreytingum VÍS.

FRAMKVÆMDANEFNDIN »

ÓLAFUR
DAVÍÐSSON
»Biðstaða
þangað til VÍSmálið leystist.

JÓN SVEINSSON
» Biðstaða
þangað til VÍSmálið leystist.

STEINGRÍMUR ARI
ARASON
» Biðstaða
þangað til VÍSmálið leystist.

BALDUR
GUÐLAUGSSON
» Biðstaða
þangað til VÍSmálið leystist.

SÆVAR ÞÓR SIGURGEIRSSON » Biðstaða þangað til VÍS-málið leystist.

S-HÓPURINN »

ÓLAFUR
ÓLAFSSON
» Staðráðinn í
að gefa ekki
eftir hlut Shópsins í VÍS.

ÓSKAR H.
GUNNARSSON
» Var tilbúinn
að fara í mál við
Landsbankann
vegna VÍS.

VÍS »

AXEL GÍSLASON
» Forstjóri VÍS
og spyrnti gegn
því að félagið
yrði skráð á
markað.

MARGEIR
DANÍELSSON
» Sat nokkra af
sáttafundum
milli eigendahópa VÍS.

GEIR
MAGNÚSSON
» Vildi ekki setja
VÍS á markað
og stuðlaði að
pattstöðu.

KRISTJÁN
LOFTSSON
» Beitti sér fyrir
því að VÍS yrði
skráð á markað.

BJÖRGÓLFUR
THOR
BJÖRGÓLFSSON
» Lýsti yfir
óánægju með
sölu VÍS.

MAGNÚS
ÞORSTEINSSON
» Vildi VÍS en
fékk ekki með
Landsbankanum.

SAMSON »

FINNUR
INGÓLFSSON
» Tók við forstjórastóli VÍS
þegar S-hópurinn keypti.

BJÖRGÓLFUR
GUÐMUNDSSON
» Fundaði um
VÍS áður en
hann keypti
Landsbankann.

LÖGMENNIRNIR »

LANDSBANKINN »

KRISTINN
HALLGRÍMSSON
» Lögmaður Shópsins í Sex
daga stríðinu
um VÍS.

HELGI S.
GUÐMUNDSSON
» Formaður
bankaráðs
Landsbankans.

JÓHANN RÚNAR
JÓHANNSSON
» Lögmaður
Landsbankans í
sex daga
stríðinu um VÍS.

KJARTAN
GUNNARSSON
»Bankaráðsmaður sem réð
meiru en
formaðurinn.

HALLDÓR J.
KRISTJÁNSSON
»Bankastjórinn
sagði að gott
tilboð hefði
borist í VÍS.

inn 29. ágúst var tilkynnt
um sölu Landsbankans á
hlut sínum í tryggingafélaginu VÍS til S-hópsins en
Landsbankinn hafði frá 1997 átt
helmingshlut í VÍS á móti Shópnum. Þegar salan fór fram var
söluferli Landsbankans komin
langt á veg og var S-hópurinn einn
hinna
þriggja
hópa
sem
framkvæmdanefnd um einkavæðingu var í viðræðum við um
kaupin á hlut ríkisins í bankanum.
Samson, sem síðar var valinn
sem kaupandi að Landsbankanum, gagnrýndi sölu VÍS opinberlega meðal annars á þeim
forsendum að sala á eign
Landsbankans í VÍS hefði farið
fram í miðju einkavæðingarferli
bankans.
Björgólfur Thor Björgólfsson,
sem ásamt föður sínum Björgólfi
Guðmundssyni og Magnúsi Þorsteinssyni myndaði Samson,
sagði í viðtali í Morgunblaðinu 31.
ágúst 2002 að það væri ekki bara
tímasetningin á sölunni sem honum þætti furðuleg. „Mér finnst
líka undarlegt að samkeppnisaðilar um kaup á hlut í Landsbankanum séu að kaupa út og stokka upp
eignir bankans á sama tíma og
þeir eru í samkeppni við okkur,“
sagði Björgólfur Thor.
Haft var eftir Björgólfi Thor
að ekki hefðu sömu jafnræðisreglur verið látnar gilda um söluna á VÍS og söluna á Landsbankanum. Þegar Samson-hópurinn
hefði lýst áhuga sínum á að kaupa
Landsbankann hefði verið ákveðið að auglýsa bankann til sölu, en
það hefði ekki verið gert varðandi
VÍS. „Þegar ekki er leitað fleiri
kaupenda getur það haft áhrif á
verðmætið,“ sagði Björgólfur
Thor. „Þetta er nákvæmlega það
sama og talað var um þegar menn
vildu auglýsa hlutinn í bankanum
þegar við sýndum áhuga. Þá var
sagt að jafnræðisregla yrði að
gilda, en hún virðist ekki gilda um
sölu á hlutnum í VÍS,“ sagði hann.
Ætluðu að setja félagið á markað
Skömmu áður, eða 12. júlí, hafði
hlutafé í VÍS verið skráð á tilboðsmarkaði Kauphallarinnar. Í skráningarlýsingunni kom meðal annars fram að það væri „yfirlýst
stefna Landsbankans að minnka
hlut sinn í VÍS en verða meðal
kjölfestufjárfesta í félaginu“.
Þetta var í samræmi við samkomulag sem Landsbankinn og Shópurinn gerðu sín á milli árið
áður um að félagið yrði skráð á
markað. Í nóvember 2001 var nýtt
hlutafé útgefið og selt starfsmönnum VÍS. Ætlunin var að í
framhaldi af því yrði allt hlutafé í
VÍS, að undanskildum 25 prósenta
hlut sem Landsbankinn ætlaði að
halda eftir sem stofnfjárfestir.
Eigendahóparnir tveir, Landsbankinn og S-hópurinn, höfðu um
langa hríð tekist á um yfirráðin í
VÍS. Frá því að Landsbankinn
keypti helmingshlut Brunabótafélags Íslands í VÍS í mars 1997
hafði eigendahópinn greint á um
framtíðaráætlanir fyrirtækisins.
Markmið Landsbankamanna var
að skrá VÍS á hlutabréfamarkaði,
en segja að ekki hefði verið vilji
hjá S-hópnum fyrir því. Einna
helst hefðu Axel Gíslason, þáverandi forstjóri VÍS, og Geir Magnússon, þáverandi forstjóri Olíufélagsins og Kers, sett sig upp á
móti skráningunni.
Axel og Geir eru sagðir ekki

hafa viljað sleppa tökunum á VÍS
nema frekari breytingar yrðu
gerðar. Þær fælust í því að þegar
búið væri að gera VÍS að hlutafélagi yrðu VÍS og Landsbankinn
sameinaðir og Landsbankinn
fengi greiðslu í formi hlutabréfa í
VÍS. Landsbankamenn voru þessu
mótfallnir og töldu að með þessu
væri verið að fara bakdyramegin
að einkavæðingu Landsbankans.
Það var ekki fyrr en 2001 að
samstaða náðist um þá fyrirætlan
að setja VÍS á markað. En frásagnirnar af því sem á eftir kom
eru afar ólíkar eftir því hvort þær
eiga rætur sínar að rekja til
Landsbankamanna eða S-hópsins.
Segja óeiningu innan S-hópsins
Landsbankamenn halda því fram
að á þessum tíma hafi verið orðin
mikil óeining innan S-hópsins.
Ólafur Ólafsson hafi verið farinn
að seilast eftir meiri áhrifum og
mikil togstreita hafi verið innan
hópsins. Axel og Geir annars vegar og Ólafur hins vegar hafi til að
mynda haft ólík viðhorf til þess að
skrá VÍS á markað. Ólafur hafi
verið hlynntur því en Axel og Geir
hafi verið því mótfallnir.
Þá er því haldið fram að aldrei
hafi ríkt sérstakir kærleiksstraumar á milli Ólafs og Axels.
Kastast hafi í kekki þeirra á milli
þegar Axel neitaði Ólafi um að
beita Keri vegna kaupa Ólafs í SÍF
og Íslenskum sjávarafurðum.
Hins vegar hafi Axel og Geir
alltaf verið nánir.
Bent er á það að eitt hið fyrsta
sem Ólafur Ólafsson gerði þegar
S-hópurinn náði yfirráðum í VÍS
að láta Axel fara og ráða Finn Ingólfsson þess í stað sem forstjóra
VÍS.
VÍS sett á markað
Landsbankamenn segja að þrátt
fyrir að samþykkt lægi fyrir um
að VÍS yrði sett á markað hefði Shópurinn dregið lappirnar í því
máli. Ekkert hefði þokast í þá áttina fyrr en um vorið 2002, þegar
samstaða náðist um að láta verða
af því að setja fyrirtækið á markað. Á þessum tíma var í undirbúningi hjá ráðherranefndinni og
framkvæmdanefndinni að selja
hlut ríkisins í Landsbankanum á
almennum markaði. Ætlunin var
að selja til almennings og fagfjárfesta og mætti enginn einn aðili
kaupa meira en þrjú til fjögur
prósent í fyrirtækinu. Var þetta í
samræmi við yfirlýsta stefnu
Davíðs Oddssonar, þáverandi forsætisráðherra, um að tryggja
dreifða eignaraðild á bönkunum.
Á hluthafafundi VÍS um miðjan
maí 2002 voru gerðar breytingar á
samþykktum félagsins þannig að
það uppfyllti öll skilyrði til skráningar á tilboðsmarkað Verðbréfaþings Íslands og 7. júní sendi VÍS
inn umsókn til Verðbréfaþings um
skráningu á tilboðsmarkað. Þar
með var ferlið komið í gang og var
áætlað að sala bréfanna hæfist 12.
júlí. Í skráningarlýsingu VÍS sem
birt var í Kauphöllinni 8. júlí kemur fram að Landsbankinn stefndi
að því að það væri „yfirlýst stefna
Landsbankans að minnka hlut sinn
í VÍS en verða meðal kjölfestufjárfesta í félaginu“. Þetta var í
samræmi við yfirlýsingu bankans
frá 25. mars 2001.
Ráðherranefndin tekur u-beygju
Í millitíðinni barst framkvæmdanefndinni bréf frá Samson, sem

sent var í kjölfar samtals Björgólfs Guðmundssonar og Davíðs
Oddssonar, þáverandi forsætisráðherra. Í því lýsti Samson yfir
áhuga sínum á að kaupa hlut ríkisins í Landsbankanum eða Búnaðarbankanum. Það varð til þess að
ráðherranefndin tók u-beygju í
fyrirætlunum sínum varðandi
sölu bankanna tveggja.
Í stað þess að selja aðeins
Landsbankann fyrst og Búnaðarbankann síðar, var því ákveðið að
auglýsa báða bankana til sölu og
birtist sú auglýsing 10. júlí. Því er
haldið fram að bréfið frá Samson
hafi átt við báða bankana því þeir
hafi ekki síður haft áhuga á að
kaupa Búnaðarbankann. Því til
stuðnings er meðal annars bent á
að Björgólfur Thor og Björgólfur
Guðmundsson hafi átt í miklum
viðskiptum við Búnaðarbankann í
tengslum við fjárfestingar sínar
erlendis og voru í góðum samskiptum við stjórnendur bankans.
Landsbankamenn segja að
sjálfstæðismönnum hefði ávallt
verið það ljóst að framsóknarmenn myndu ekki sleppa hendinni
af Búnaðarbankanum og að þeir
væru hlynntari því að Samson
eignaðist Landsbankann. Sjálfstæðismenn báru traust til Björgólfs Guðmundssonar og töldu að
bankanum væri vel fyrir komið í
höndum hans.
Framsóknarmenn hefðu hins
vegar gert það að skilyrði fyrir
því að Samson fengi að kaupa
Landsbankann, að VÍS fylgdi ekki
með í sölunni.
Þann 12. júlí var heildarhlutafé
VÍS skráð á tilboðsmarkað Kauphallarinnar í samræmi við þann
samning sem Landsbankamenn
og S-hópurinn höfðu gert sín á
milli og hófust viðskipti með
hlutabréf félagsins þann dag.
Viku síðar var hins vegar tekin
ákvörðun um að fresta sölu hlutafjár frumherja í VÍS þar til afkomutilkynning félagsins hefði
verið birt og kynnti Axel Gíslason, forstjóri VÍS, hluthafahópunum tveimur um þá frestun. Miðvikudaginn 21. ágúst var afkomutilkynning félagsins birt.
Halldór hótaði að stöðva
einkavæðingarferlið
Veruleg átök áttu sér stað milli
Halldórs Ásgrímssonar og Davíðs
Oddssonar á þessum tíma og
segja þeir sem störfuðu í miklu
návígi við þá að ríkisstjórnarsamstarfið hafi nánast verið í uppnámi.
Halldór hafi hótað Davíð að
stöðva einkavæðingarferli bankanna nema Landsbankinn seldi
hlut sinn í VÍS. Ef Halldór hefði
stöðvað
einkavæðingarferlið
hefði það verið brot á stjórnarsáttmálanum og Davíð hefði orðið
að slíta stjórnarsamstarfinu.
Landsbankamenn segja að
Davíð hafi beygt sig undir vilja
Halldórs varðandi söluna á VÍS í
því skyni að stofna einkavæðingarferlinu og um leið ríkisstjórnarsamstarfinu ekki í hættu. Aðilar
tengdir Framsóknarflokknum, Shópurinn, hafi eignast VÍS – en
það hafi verið nauðsynlegur liður
í áætlun S-hópsins um að eignast
Búnaðarbankann. Landsbankamenn segjast hafa fallist á þessa
málamiðlun nauðbeygðir, en jafnframt réttlætt niðurstöðuna með
þeim hætti að þeim hafi tekist
ætlunarverk sitt – að þröngva Shópnum til þess að skrá VÍS á
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markað. Þá hafi verið hægt að útskýra söluna í bankaráði með því
að Landsbankinn hafi hagnast vel
á sölu hlutarins í VÍS.
S-hópurinn með aðra sögu
S-hópurinn hefur allt aðra sögu að
segja og kallar átökin milli hluthafahópanna „Sex daga stríðið um
VÍS“.
Hluthafahóparnir tveir gerðu
milli sín samkomulag árið 2001
um að setja félagið á markað.
Þrátt fyrir samkomulagið var
ekkert aðhafst. Kjartan Gunnarsson var bankaráðsmaður í Landsbankanum og jafnframt stjórnarformaður í VÍS, en er sagður hafa
í raun verið starfandi formaður
bankaráðs því Helgi S. Guðmundsson hefði ekki haft jafnmikil völd í bankaráðinu og Kjartan. S-hópurinn segir að Kjartani
hefði tekist að ná Axel og Geir á
sitt band og þeir hefðu farið að
vilja hans og tafið það að VÍS yrði
sett á markað.
Hinn 10. júlí 2002 gera Landsbankamenn og S-hópurinn samning um sölu á 8 prósenta hlut í VÍS
í framhaldi af skráningu hlutabréfa félagsins í Kauphöllinni 12.
júlí. Þar er ákvæði um að einungis sé heimilt að selja hverjum einstökum fjárfesti að hámarki 3
prósent af heildarhlutafé VÍS.
Sama dag og samningurinn er
gerður birtist auglýsing frá framkvæmdanefnd um að selja eigi
kjölfestufjárfestum hluti ríkisins
í Landsbankanum og Búnaðarbankanum. Þar með hafði forsendan fyrir samningi hluthafahópanna brostið. Ekki væri lengur
stefna ríkisstjórnarinnar að selja
Landsbankann í dreifða eignaraðild, heldur ætti nú að selja hann
til kjölfestufjárfestis.
S-hópur gerði Landsbankamönnum tilboð
Sama dag og S-hópurinn lýsti yfir
áhuga á að kaupa kjölfestuhlut í
öðrum hvorum bankanum, 25.
júlí, gerði hópurinn Landsbankamönnum tilboð í 10 prósenta hlut
bankans í VÍS og að auki um fjórðung hlutafjár í LÍFÍS. Tilboðið var
skýrt með því að ríkisstjórnin
hefði breytt áherslum sínum
varðandi eignarhald á bönkunum.
Ekki væri lengur stefnt að
dreifðri eignaraðild og þar með
breyttust forsendur fyrir samstarfi innan VÍS. Tilboðið gilti til
næsta dags en Landsbankinn fékk
hann framlengdan.
Landsbankamenn svöruðu tilboði S-hópsins með gagntilboði.
Þeir buðu til sölu alla hluti Landsbankans í VÍS en vildu þess í stað
kaupa helming hlutafjár í LÍFÍS.
Tilboðsfrestur var til 9. ágúst en
hann var tvíframlengdur til 21.
ágúst.
Hinn 16. ágúst tilkynnir framkvæmdanefnd um ákvörðun sína
um að ganga til framhaldsviðræðna við S-hópinn, Samson og
Kaldbak varðandi söluna á Landsbankanum.
Björgólfur á fundum um VÍS
Daginn áður en gagntilboð Landsbankans rann út, hinn 20. ágúst,
hittust fulltrúar S-hópsins og
Landsbankans á fundi. Fundinn
sátu meðal annars Ólafur Ólafsson og Geir Magnússon fyrir hönd
S-hópsins og Halldór J. Kristjánsson bankastjóri og Kjartan Gunnarsson bankaráðsmaður fyrir
hönd Landsbankans.
Björgólfur Guðmundsson, sem
þá var bankanum óviðkomandi að
öðru leyti en því að vera einn af
þremur bjóðendunum í hann, átti
á þessum tíma nokkra fundi með
Ólafi Ólafssyni, þar sem þeir
ræddu sín á milli um VÍS.
Björgólfur var því farinn að
hlutast til við um sölu á eignum
bankans áður en hann eignaðist
hlut í honum en framkvæmdanefndin tilkynnti ekki fyrr en
tæpum þremur vikum síðar að
gengið yrði til viðræðna við Samson um kaupin á Landsbankanum.
Á fundi Landsbankamanna og
S-hópsins, þriðjudaginn 20. ágúst,
óskaði S-hópurinn eftir því að
Landsbankamenn seldu 10 prósenta hlut sinn í VÍS til þriðja aðila sem væri þeim ótengdur. Nöfn
væntanlegra kaupenda yrðu þó
ekki gefin upp fyrr en afstaða
bankans lægi fyrir.
Ástæðan var sem fyrr sögð
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vera stefnubreyting ríkisstjórnarinnar varðandi sölu Landsbankans. Í kjölfar fundarins sendi Shópurinn
Landsbankamönnum
bréf þar sem þeir árétta vilja sinn
um að Landsbankamenn selji tíu
prósent af VÍS til þriðja aðila. Í
bréfinu kemur fram að S-hópurinn
líti svo á að á meðan tilboðið sé til
skoðunar verði söluferli VÍS sett í
biðstöðu með vísan til stefnubreytinga ríkisstjórnarinnar.
Landsbankamenn svöruðu ekki
bréfinu.
Sex daga stríðið hefst
Fimmtudagurinn 22. ágúst markaði upphafið að því sem S-hópurinn hefur nefnt „Sex daga stríðið
um VÍS“. Eignarhaldsfélagið
Brunabótafélag Íslands seldi
óvænt 3 prósenta hlut sinn í VÍS
til Kaupþings í Lúxemborg. S-hópurinn óttaðist að salan gæti orðið
til þess að valdahlutföll innan VÍS
skekktust. Í kjölfarið skrifaði Shópurinn bréf til Landsbankans
þar sem söluumboð Landsbankans á hluta af bréfum S-hópsins í
VÍS frá því 10. júlí var afturkallað. Bréfið var boðsent og afhent
við opnun bankans að morgni
föstudags 23. ágúst. Í bréfinu kom
fram að ákvörðunin um afturköllun væri tekin í nauðvörn vegna
breyttra forsendna í kjölfar
ákvörðunar ríkissjóðs um sölu
kjölfestuhluts í Landsbankanum
til einstakra aðila í stað eldri
áforma um mjög dreifða eignaraðild.
Landsbankamenn kvittuðu fyrir móttöku bréfsins og sendu samdægurs skrifleg mótmæli vegna
afturköllunar
söluumboðsins.
Skýringarnar voru þær að í fyrri
samningi væri gert ráð fyrir að
seljendur komi fram sem einn
hópur og samningnum verði ekki
sagt upp nema allir seljendur
standi að þeirri uppsögn. Því væri
ljóst að umboðið yrði ekki afturkallað með þeim hætti sem S-hópurinn hygðist gera.
Þá tilkynntu Landsbankamenn
í bréfinu að þeir myndu halda
áfram sölu á hlutum í VÍS í samræmi við samninginn og upplýstu
að sama dag og bréfið hefði verið
skrifað hefðu náðst samningar um
sölu á hlutafé í VÍS.
Selja 3,6 prósent af hlut S-hópsins
Föstudaginn 23. ágúst, sama dag
og Landsbankamenn mótmæltu
afturköllun söluumboðsins frá Shópnum, seldi Landsbankinn 6 til
7 prósenta hlut í VÍS til þriðja aðila. Hluti bréfanna var í eigu Shópsins, eða 3,6 prósent. S-hópurinn heldur því fram að Landsbankinn hafi selt sjálfum sér bréfin og þar með sjálfur eignast hluta
af eignarhluta S-hópsins í VÍS.
Sama dag áttu sér stað viðskipti með hlutabréf innan Shópsins þar sem bréf Andvöku,
Kers, Samvinnulífeyrissjóðsins
og Samvinnutrygginga í VÍS
skiptu um hendur.
Mótmæla meintum ólögmætum
aðgerðum Landsbankans
Sunnudaginn 25. ágúst sendi Shópurinn Landsbankamönnum
harðort bréf undir yfirskriftinni:
Mótmæli við ólögmætum aðgerðum Landsbanka Íslands. Bréfið
var keyrt heim til Halldórs Kristjánssonar bankastjóra.
Í bréfinu kom fram að S-hópurinn mótmælti harðlega ólögmætum aðgerðum Landsbankans og
að hann myndi ekki sætta sig við
þær. Háttsemi Landsbankans var
sögð vera brot á reglum Kauphallarinnar og jafnframt lögum um
verðbréfaviðskipti og lögum um
viðskiptabanka.
Í bréfinu skoraði S-hópurinn á
Landsbankamenn að framselja á
ný til S-hópsins hlut í VÍS sem
jafngilti þeim hluta sem Landsbankinn seldi af bréfum VÍS
föstudaginn 23. ágúst.
S-hópurinn lofaði því í bréfinu
að ef Landsbankamenn gengju að
þessu yrði málið eftirmálalaust af
sinni hálfu. Ef Landsbankamenn
yrðu hins vegar ekki við áskoruninni myndi S-hópurinn ekki sætta
sig við ólögmætt ofríki Landsbankamanna og þegar í stað hefjast handa við að gæta réttar síns.
Þá var óskað eftir upplýsingum
um það hverjir kaupendur að 6 til
7 prósenta hlutnum væru og ýmis
ákvæði í sölusamningi. Þá var tek-

» ATBURÐARÁS SEX DAGA
STRÍÐSINS
22. ÁGÚST
Sex daga stríðið hófst með því að
Eignarhaldsfélagið Brunabótafélag Íslands seldi óvænt 3 prósenta hlut sinn
í VÍS til Kaupþings í Lúxemborg. Shópurinn taldi að þar með væru valdahlutföll innan VÍS farin að skekkjast.
S-hópurinn sendi í kjölfarið bréf til
Landsbankans og afturkallaði söluumboð frá því 10. júlí 2002, þar sem
Landsbankanum var heimilað að selja
8 prósenta hlut í VÍS sem væri sameiginlega í eigu beggja eigendahópa,
Landsbankans og S-hópsins.
23. ÁGÚST
Landsbankinn kvittaði fyrir móttöku á
afturköllun söluumboðsins og sendi í
framhaldinu mótmæli gegn afturköllun
söluumboðsins. Eftir að Landsbankamenn höfðu kvittað fyrir móttökuna
seldu þeir 6 til 7 prósenta hlut í VÍS til
þriðja aðila, þar með talið 3,4 prósenta
hlut S-hópsins í VÍS. S-hópurinn heldur
því fram að Landsbankamenn hafi selt
sjálfum sér bréfin.
24. ÁGÚST
Tilkynnt um sölu Landsbankans á 6 til
7 prósenta hlut í VÍS.
25. ÁGÚST
S-hópurinn boðsendi bréf til Halldórs
J. Kristjánssonar, bankastjóra Landsbankans, og bankaráðs þar sem tilkynnt var að ef salan á 3,4 prósenta
hlut S-hópsins í VÍS yrði ekki leiðrétt
fyrir klukkan 14 næsta dag yrði málið
gert opinbert.
26. ÁGÚST
Landsbankamenn mótmæltu kröfum
S-hópsins en óskuðu eftir fresti til 28.
ágúst með að gera málið opinbert.
Jafnframt óskuðu Landsbankamenn
eftir því að deilendur ræddu málið í
millitíðinni. Landsbankinn gerði uppkast að kauptilboði fyrir hönd S-hópsins með þeim skilyrðum að þeir
myndu samþykkja það kæmi það til
baka.
S-hópurinn samdi bréf til Kauphallarinnar og Fjármálaeftirlitsins sem ekki
var sent vegna beiðni Landsbankans.
S-hópurinn sendi tilboð um kaup á öllum hlutum Landsbankans í VÍS. Tilboðsfrestur var gefinn til klukkan 22.
Landsbankamenn höfnuðu tilboðinu
og lögðu til breytingar sem földu það í
sér að S-hópurinn fengi stærri hlut í
VÍS en í fyrra tilboði frá Landsbankanum en í staðinn fengi Landsbankinn
LÍFÍS, sem Landsbankinn og S-hópurinn áttu sameiginlega.
27. ÁGÚST
Fulltrúar hópanna tveggja hittust á
sáttafundi. Landsbankamenn buðust til
þess að selja ekki frá sér 3,6 prósenta
hlut S-hópsins í VÍS, sem deilan stóð
um, gegn því að S-hópurinn viðurkenndi söluna og óháður aðili skæri úr
um lögmæti sölunnar. S-hópurinn
hafnaði þessu tilboði.
28. ÁGÚST

S-hópurinn sendi lokatilboð til landsbankamanna með samþykkisfresti til
klukkan 22. Landsbankinn gerði lokatilraun til að gera samning um LÍFÍS en
S-hópurinn hafnaði því alfarið. Landbankamenn samþykktu í kjölfarið tilboð S-hópsins með þeim breytingum
að kaupskylda næði til 21 prósents í
stað 18,4 prósenta. Samningur var
undirritaður seint um kvöldið og
Sex daga stríðinu var þar með lokið.
ið fram að nauðsynlegt væri að
kyrrsetja hlutina í VÍS með lögbanni ef þyrfti, svo tryggja mætti
að þeim yrði ekki ráðstafað annað
meðan látið yrði reyna á ógildingu
sölunnar.
Landsbankamönnum var gefinn frestur til að verða við þessum
óskum til klukkan tvö næsta dag.
Þá yrði málið gert opinbert og
sendar tilkynningar og athugasemdir til Kauphallarinnar og
Fjármálaeftirlitsins þar sem vakin væri athygli á háttsemi Landsbankans og óskað eftir því að
gripið yrði til viðeigandi ráðstafana og viðurlaga eftir atvikum.
Landsbankamenn biðja um frest
Landsbankamenn svöruðu samdægurs og mótmæltu því alfarið
að hafa brotið gegn samningi sín-

um við S-hópinn með því að selja
hlutabréf í VÍS þrátt fyrir afturköllun S-hópsins á söluumboði til
bankans. Sömu rök voru notuð og
áður, að samningnum hefði ekki
verið hægt að segja upp nema
með samþykkt allra hlutaðeigandi. Þá héldu Landsbankamenn
því fram að forsendubrestir í kjölfar ákvörðunar íslenska ríkisins
um sölu kjölfestuhluts í Landsbankanum væru ekki réttmætir.
Landsbankamenn héldu því jafnframt fram að lengi hefði legið
fyrir að það væri yfirlýst stefna
ríkisins að selja stóran hlut í
bankanum og S-hópnum hefði
ekki fyrr þótt ástæða til að gera
athugasemdir af því tilefni.
Landsbankamenn höfnuðu því
jafnframt að framselja á ný til Shópsins hluti í VÍS sem samsvöruðu sölu á hlutum þess í félaginu
frá því föstudeginum áður. Einnig
óskuðu þeir eftir upplýsingum um
sölu á 3 prósenta hlut í VÍS sem
seldur var fimmtudaginn 22.
ágúst.
Loks var óskað eftir því að Shópurinn félli frá hótun sinni um
að gera málið opinbert – eða
frestaði aðgerðum til miðvikudagsins 28. ágúst til klukkan 18,
að loknum fyrirhuguðum fundi í
bankaráði þar sem fjalla ætti
heildstætt um málefni VÍS og
hagsmuni Landsbankans í því
sambandi.
S-hópur skrifar bréf til yfirvalda
Sama dag, mánudaginn 26. ágúst,
skrifaði S-hópurinn bréf til Kauphallar Íslands og Fjármálaeftirlitsins þar sem skýrt var frá öllum
atvikum málsins og því haldið
fram að Landsbankinn hefði brotið á S-hópnum með því að selja
bréf í VÍS þrátt fyrir afturköllun
S-hópsins á umboði þar um. Þar
kom meðal annars fram að staðfest hefði verið að salan hefði farið fram eftir móttöku afturköllunarinnar.
Óskað var eftir því að yfirvöld
tækju afstöðu til þess hvort
vinnubrögð Landsbankans gætu
talist eðlileg og að Kauphöllin
hlutaðist til við að leiðrétta eignarfærslurnar því þær styddust
ekki við lögmætar heimildir. Þá
var þess krafist að Landsbankinn
og starfsmenn hans yrðu að sæta
ábyrgð samkvæmt lögum teldust
þeir hafa gerst brotlegir gegn
reglum Kauphallarinnar, reglum
um verðbréfaviðskipti eða reglum um viðskiptabanka.
Beðið var með að senda bréfið
samkvæmt umbeðnum fresti
Landsbankamanna.
Landsbankinn býður S-hópnum
VÍS
Þennan sama mánudag barst Shópnum tilboð frá Landsbankanum. Tilboðið var í formi kauptilboðs frá S-hópnum til Landsbankans sem Halldór J. Kristjánsson
sagði að Landsbankinn myndi
telja aðgengilegt. Tilboðið var
sent með þeim fyrirvara af hálfu
Landsbankans að ekki yrðu gerðar frekari athugasemdir við viðskipti með hlutabréf í VÍS frá því
föstudaginn áður.
Tilboðið sem S-hópurinn sendi
Landsbankanum hljóðaði upp á 27
prósenta hlut Landsbankans í VÍS
strax við undirritun samnings og
kaupskyldu á 18,4 prósentum fyrir
1. janúar. Í samningnum voru skilyrði um að S-hópurinn myndi hlutast til við fulltrúa sína í stjórn VÍS
að þeir samþykktu tillögu fulltrúa
Landsbankans í VÍS að Landsbankanum yrði boðið að kaupa 20 prósent af hlut VÍS í LÍFÍS.
Því var ekki tekið og gagntilboð
var lagt fram þar sem kaupskyldan næði til allt að 21,4 prósenta
heildarhlutafé í VÍS. Þá var þess
krafist að samningur um kaup
Landsbankans á 20 prósenta hlutar
VÍS í LÍFÍS yrðu staðfest af stjórn
VÍS áður en salan á VÍS til S-hópsins yrði frágengin.
Landsbankinn vill LÍFÍS
Hóparnir tveir hittust á sáttafundi
þriðjudaginn 27. ágúst. Á fundinum voru sem áður Ólafur Ólafsson, Geir Magnússon og fleiri fyrir hönd S-hópsins og Halldór J.
Kristjánsson bankastjóri og Kjartan Gunnarsson bankaráðsmaður
fyrir hönd Landsbankans.
Landsbankamenn buðust til
þess að selja ekki frá sér 3,6 pró-

senta hlutinn í VÍS gegn því að salan frá því föstudeginum á undan
yrði viðurkennd og óháður aðili
sem báðir treystu skæri úr um lögmæti sölunnar. S-hópurinn hafnaði
því.
Á minnisblaði sem lagt var
fram að fundinum loknum kom
fram að Landsbankinn og S-hópurinn ætluðu að leggja til hliðar
ágreining sinn varðandi sölu
Landsbankans á hlutabréfum Shópsins í VÍS föstudaginn 23.
ágúst. S-hópurinn myndi viðurkenna söluna og gerði ekki athugasemdir við að hún hefði farið fram.
Yfirstandandi væru samningaviðræður um kaup S-hópsins á hlutafé
Landsbankans í VÍS. Kæmust hluthafahóparnir tveir ekki að samkomulagi um kaupin skuldbinduðu
þeir sig til þess að leita sameiginlega til þriðja aðila og óska eftir
því að hann tæki afstöðu til þess
hvort Landsbankinn hefði gerst
brotlegur við söluna á bréfunum
hinn 23. ágúst.
Sex daga stríðinu lýkur
Miðvikudaginn 28. ágúst sendi Shópurinn lokatilboð til Landsbankamanna. S-hópurinn heldur
því fram að enn hafi Landsbankamenn reynt að blanda LÍFÍS inn í
afgreiðslu málsins en þeirri málaleitan hafi S-hópurinn hafnað. Til-

» HVERS VEGNA VAR VÍS
SVONA MIKILVÆGT?
Tryggingafélag á borð við VÍS er mjög
öflugur bakhjarl í fjárfestingum.
Eftir að S-hópurinn eignaðist hlut Landsbankans í VÍS var VÍS bætt í S-hópinn
sem annar af tveimur bjóðendum í hlut
ríkisins í Búnaðarbankanum.
Finnur Ingólfsson, sem tók við forstjórastóli í VÍS af Axel Gíslasyni við kaup Shópsins á hlut Landsbankans í VÍS, var
einn af lykilmönnunum í samningaviðræðum framkvæmdanefndar og Shópsins um kaupin á Búnaðarbankanum.

boðið var að lokum samþykkt með
þeirri breytingu að kaupskylda tók
til 21 prósenta hlutafjár í stað 18,4
prósenta. Tilboðið var staðfest af
báðum aðilum og samningar náðust síðla um kvöld. Sex daga stríðinu var því með lokið.
Sama dag hafði framkvæmdanefndin tilkynnt þremur væntanlegum fjárfestahópum að Landsbankanum að þeir þyrftu að skila
lokatilboði í hluti ríkissjóðs í
Landsbankanum fyrir 2. september.
Fimmtudaginn 29. ágúst var tilkynnt opinberlega um kaup Shópsins á hlutum Landsbankans í
VÍS. Halldór J. Kristjánsson
bankastjóri skýrði kaupin opinberlega með því að segja að gott tilboð
hefði borist sem Landsbankinn
hefði ekki getað hafnað. Hann
benti á að Landsbankinn og VÍS
ættu áfram saman LÍFÍS og að
áhugi bankans á tryggingum næði
fremur til líftrygginga en vátrygginga. Hann segir að VÍS hafi ekki
tengst kjarnastarfsemi bankans og
því megi allt eins líta á söluna sem
styrk fyrir söluferlið. „Salan
styrkir eiginfé bankans og gerir
hann betur í stakk búinn til að
takast á við þá möguleika sem uppi
eru í viðskiptalífinu,“ sagði Halldór í Fréttablaðinu 30. ágúst.
Valgerður Sverrisdóttir viðskiptaráðherra sagði í sömu frétt
að hún hefði haft pata af viðskiptunum en hún teldi ekki að þau
myndu skaða sölu bankans.
Finnur Ingólfsson tók við starfi
forstjóra VÍS af Axeli Gíslasyni
um mánaðamótin september-október 2002. Við það tækifæri skýrði
hann kaup S-hópsins á hlut Landsbankans í VÍS á þann hátt að hið
mikla eignarhald Landsbankans á
VÍS hefði verið farið að setja
Landsbankanum skorður. ■

Á morgun verður sagt frá því að
Björgólfur Thor Björgólfsson mætti á
fund framkvæmdanefndar um einkavæðingu 10. september 2002 og
neitaði að taka við bréfi úr hendi Ólafs
Davíðssonar nefndarmanns þar sem
tilkynna átti að nefndin hefði valið
Samson til samningaviðræðna vegna
sölu Landsbankans. Þá er sagt frá
símafundi sem Halldór Ásgrímsson
skipulagði og tók sjálfur þátt í ásamt Shópnum og Kaldbaki, en Halldór var að
reyna að fá hópana tvo til að sameinast
um kaupin á Búnaðarbankanum.
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EFTIRMÁL: STRÆTÓ FLAGGAR Á ÞJÓÐHÁTÍÐARDEGI NORÐURLANDAÞJÓÐA

SVONA ERUM VIÐ

Í fjöldamörg ár mátti á þjóðhátíðardegi
hvers Norðurlands sjá fána viðkomandi
lands blakta á þökum strætisvagna sem
keyrðu um götur borgarinnar. Hörður
Gíslason, aðstoðarframkvæmdastjóri
Strætó bs., segir að langt sé síðan sú
hefð hafi verið lögð af. Líklega hafi verið
tekin ákvörðun um að hætta þessu fyrir
um tíu árum. Hörður er ekki viss
hvenær þessi hefð skapaðist. Hann telur þó líklegt að það hafi verið gert í
samnorrænu átaki á sjötta áratugnum.
Hins vegar hafi fyrirtækið verið að endurnýja búnað og þá var tekin ákvörðun
um að endurnýja ekki fánana enda
þoldi tauið illa íslenska veðráttu. Þá hafi
Íslendingar líka verið þeir einu sem
héldu í þessa hefð.
Styttra er síðan Strætó hætti að flagga
íslenska fánanum. Hörður segir það

Í FYRRA SIGLDU 63 ÍSLENSKIR SEGLBÁTAR UM HEIMSINS HÖF.
Heimild: Hagstofan

Hættir a› flagga me› öllu

Í STRÆTÓ Fánar á strætisvagni voru barn síns tíma að mati Strætó bs.

hluta af nútímavæðingu fyrirtækisins.
Talsverð fyrirhöfn hafi verið að setja upp
flöggin kvöldið fyrir 17. júní. Hins vegar
eru flöggin stundum sett á nokkra bíla

þegar tilefni þykir til. Íslenski fáninn
mun því ekki prýða strætisvagna á höfuðborgarsvæðinu á þjóðhátíðardeginum í ár.

Dómur í Kaliforníu:

ALSTUÐ
Eitt af sérkennilegri orðtökum sem
við Íslendingar eigum er að leika á
als oddi, sem má segja að merki
að vera í gríðarlegu stuði. Alur er
lítill stingur eða handbor og að
leika á oddi hans er jafngilt því að
leika við hvern sinn fingur, þótt
einkennilegt megi virðast. Enn ein
málbirtingarmynd þessa jákvæða
ástands er að leika alsolla. Sollur
er einhvers konar glaumur eða
kæti en merkingin getur þó verið
allt niður í svall eða spilltan félagsskap, enda geta partíin farið rækilega úr böndunum í sollinum.

Kjúklingur sem sektaður var fyrir að ganga yfir götu hefur krafsað sér leið út úr ógöngunum.
Kjúllinn hafði verið sektaður um
54 dollara í mars síðastliðnum
fyrir að hamla umferð þegar hann
rambaði inn á götu í Jóhannesar-

magnus@frettabladid.is

borg í Kaliforníu.
Lögfræðingur eigenda hans,
Moore-hjónanna, hélt í frammi
þeirri
vörn
að
umræddur
kjúklingur væri í raun gæludýr
og gæti því ekki verið ákærður
sem húsdýr. Í lögum Kaliforníuríkis er kveðið á um bann við umferð húsdýra á þjóðvegum en slíkt
á ekki við um gæludýr.
Moore-hjónin héldu því fram
að þau hefðu einvörðungu verið
sektuð þar sem þau mótmæltu að
lítið hefði verið gert til að hafa
hendur í hári háværra farartækja
utan vegar. Lögregluyfirvöld
segja þó sektina ekkert hafa með
það að gera.
Það breytir þó ekki því að fallið var frá sektinni og kjúklingurinn getur lifað lífi sínu áhyggjulaus, nema auðvitað Moore-hjónin
séu sólgin í kjúklingasúpu.
- sgi

Akraland ehf, Kringlunni 4-12, 103 Reykjavík

FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR

Kjúklingur slapp vi› sekt

ÁSTKÆRA
YLHÝRA

INGIMAR STENDUR VIÐ BRÖNDU
Þessi bröndótti barmur kemur nautunum
til. Sveinbjörn verður þá að hafa hröð
handtök með fuðuna en á innfelldu myndinni má sjá að hann kann á henni handtökin.

sími 599 4000, fax 599 4001 www.akraland.is

gullmolinn á höfuðborgarsvæðinu
Haustakur
Hjálmakur

23 lóðir í Akrahverfi, Garðabæ.

Ein uppáfer› í viku

Hvannakur
Jafnakur

Byggingarhæfar á haustmánuðum 2005.

Kaldakur
Kornakur
Krossakur

Tilboðum skal skila eigi síðar en
föstudaginn 3. júní kl. 15:00.

Nautin á Nautastöðinni á
Hvanneyri eru einu sinni
í viku leidd á bröndótta
gervikú sem kölluð er
Branda. Það er eins gott
að nautin fáist til uppáferðar því annars bíður
þeirra slátrarinn.

Síðari hluti

Tilboðsfrestur útrunninn,
var 20. maí

Tilboðum skal skila á skrifstofu Akralands þar sem allar
nánari upplýsingar eru veittar um lóðirnar.
Fasteignasölurnar Borgir og Eignamiðlun munu einnig
annast milligöngu um sölu lóðanna og geta þeir sem hafa
áhuga snúið sér þangað.
Nánari upplýsingar um lóðirnar, stærðir þeirra og nýtingu, einnig upplýsingar
um hvernig væntanlegir kaupendur bera sig að við tilboðsgerð er að finna á
vefsíðu Akralands www.akraland.is
Þar er einnig að finna nauðsynleg gögn sem tilboðsgjafar þurfa að kynna sér,
s.s. tilboðsskilmála, tilboðsskrá og sölu- og skipulagsskilmála.

hzeta

Tilboðsfrestur 03. júní

„Það er hægt að plata flest nautin til að stökkva á Bröndu,“ segir
Ingimar Einarsson, starfsmaður
á Nautastöðinni á Hvanneyri, en
Branda þessi er gervikú sem
kemur nautunum til. Þá stökkva
þau á hana í æxlunarham en
Sveinbjörn Eyjólfsson, forstöðumaður Nautastöðvarinnar, stekkur þá til með svokallaða fuðu og
setur yfir lim nautsins og safnar
sæðinu. Hylki með sæðinu er svo
sett í frysti þar sem það er
geymt í fljótandi köfnunarefni
við 196 gráðu frost.
En ef nautin láta hins vegar
ekki til leiðast með Bröndu eru
örlög þeirra ráðin því þeim er
slátrað. Eins fer fyrir þeim nautum sem láta tilleiðast en fást
ekki til sæðisláts eða þá ef sæðisfrumurnar þola ekki frostgeymsluna.
„Þau eru afskaplega fljót að
þessu, þetta er eiginlega bara
einn, tveir og bingó,“ segir Ingimar kankvís. „Það er því eins

gott að Sveinbjörn hafi hröð
handtök með fuðuna.“
Hvert naut er leitt á Bröndu
einu sinni í viku og er tekið úr
hverju nauti 6.600 skammtar en
svo er því slátrað. Kúabændum
eru sendir þúsund skammtar og
svo er beðið eftir því hvernig
kvígurnar reynast sem undan
koma. Kynbótanefnd metur afraksturinn og ef kálfarnir standast ekki kröfur hennar er sæðinu
hent. „Það er ýmislegt sem þessi
kynbótanefnd verður að taka mið
af, til dæmis er skap þeirra metið en þessi kynbótavinna hefur
meðal annars skilað því að kýrnar eru mun skapbetri í dag en
þær voru áður. Það kann að
hljóma undarlega en lundarfarið
skipti miklu máli, það getur verið hræðilegt að eiga við þær ef
skapgerð þeirra er þannig,“
segir Ingimar.
En Nautastöðin er ekki ær og
kýr Ingimars því að tónlistin á
hug hans allan. Hann lætur af
störfum í júlí eftir 33 ár í Nautastöðinni og ætlar að njóta þess að
hafa meiri tíma til að syngja og
leika á harmonikuna. „Ég tek
stundum lagið hérna þegar
bændurnir koma í heimsókn og
þá taka þeir yfirleitt duglega
undir,“ segir Ingimar sem er
þegar farinn að kenna nýjum
starfsmanni að lokka nautin á
Bröndu.
jse@frettabladid.is
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Landbúnaðarháskóli Íslands:

Fyrsta brautskráning frá Landbúnaðarháskóla Íslands var haldin við hátíðlega athöfn í Reykholtskirkju á föstudag, en skólinn
varð til þegar þrjár stofnanir
sameinuðust síðastliðin áramót.
Þær eru Garðyrkjuskóli ríkisins,
Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri og Rannsóknarstofnun landbúnaðarins.
„Þetta hefur gengið vonum
framar,“ segir Ágúst Sigurðsson,
rektor Landbúnaðarháskóla Íslands, um starfsemi hins sameinaða skóla, en þetta var fyrsta
brautskráningin sem Ágúst stýrir.
Hins vegar sé ekki komin löng
reynsla á skólastarfið enda varð
sameiningin á miðjum skólavetri.

Því hafi ekki miklu verið breytt í
starfseminni ennþá.
„Það allra sterkasta í þessu er
að inn í þetta kemur Rannsóknarstofnun landbúnaðarins og það
skiptir mestu máli,“ segir Ágúst
og álítur að það þýði að um 60 prósent af starfsfólki skólans sinni
rannsóknarvinnu beint eða óbeint.
Þetta gefi færi á rannsóknartengdu námi, auk þess sem innan
vébanda skólans sé komið færasta
vísindafólk á sviði landbúnaðar á
Íslandi.
Alls útskrifuðust sextán nemendur á háskólastigi og átján af
búfræðibraut. Um 130 starfsmenn vinna hjá skólanum og eru
nemendur um 300. Ágúst segir

FRÉTTABLAÐIÐ/MAGNÚS HLYNUR HREIÐARSSON

Fyrstu nemarnir útskrifa›ir

ÚTSKRIFTARHÓPUR Fyrsti hópur útskriftarnema frá Landbúnaðarháskóla Íslands, ásamt
rektor Ágústi Sigurðssyni.

áhugann á skólanum hafa aukist
eftir sameininguna og stefnt sé að

því að reyna að fjölga nemendum
á næstu árum. ■
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FRÁ DEGI TIL DAGS
Góðar viðtökur

SJÓNARMIÐ

KÁRI JÓNASSON

Karlar sem útskrifast frá Bifröst fá mun hærri laun
en konur þaðan.

ﬁær eru
vanmetnar
að voru athyglisverð orð sem rektorinn á Bifröst viðhafði á laugardag þegar hann ávarpaði nemendur og
gesti við skólaslit. Hann gerði launamun karla og kvenna
að einu aðalatriðinu í skólaslitaræðu sinni og benti þar á sláandi staðreyndir um launamuninn. Runólfur Ágústsson nefndi
það fyrst að námið á Bifröst hefur mikil efnahagsleg áhrif fyrir þá sem stunda þar nám. Konur í hópi þeirra sem útskrifast
rúmlega tvöfalda laun sín með námi við skólann og laun karla
hækka að meðaltali um 80 af hundraði. Hér ber þess að geta að
margir þeirra sem hefja nám á Bifröst hafa áður verið virkir
þátttakendur í atvinnulífinu, og þannig öðlast dýrmæta
reynslu áður en þeir setjast að nýju á skólabekk. En þó að laun
kvennanna hækki töluvert með náminu á Bifröst, fá þær samt
mun lægri laun á vinnumarkaði en karlar sem útskrifast
þaðan.
Gerðar hafa verið sérstakar kannanir á Bifröst á undanförnum árum á kjörum þeirra sem útskrifast þaðan og þetta er
rauði þráðurinn í þeim könnunum. Um þetta sagði Bifrastarrektor: „Staðreyndin meðal nýútskrifaðra viðskipta- og lögfræðinga virðist vera þessi óhugnanlegi kynbundni launamunur. Munur sem á sér engin sjáanleg rök önnur en vanmat atvinnulífsins á konum. Kynbundinn launamunur er smánarblettur á íslensku atvinnulífi. Svo einfalt er það! Þetta misrétti
er ólíðandi í siðuðu samfélagi.“ Síðar í skólaslitaræðunni sagðist hann skammast sín fyrir þessi skilaboð sem fælust í niðurstöðum könnunarinnar.
Það er gömul saga og ný að konur hafa fram til þessa ekki
náð jafnmiklum frama í atvinnulífinu og karlar. Þær eru teljandi á fingrum þær konur sem gegna lykilstöðum í þjóðfélaginu, þrátt fyrir allt talið um jafnrétti og þrátt fyrir að konur
séu líklega í meirihluta í háskólum landsins.
Við skólaslitin á Bifröst á laugardag var undirritaður samningur milli félagsmálaráðuneytisins og háskólans í Grábrókarhrauni um stofnun rannsóknaseturs vinnuréttar og jafnréttismála. Það verður verðugt verkefni þessarar stofnunar að komast til botns í hinu eilífa umræðuefni um launamun kynjanna.
Er við atvinnulífið að sakast, konurnar sjálfar eða standa karlar svo þétt saman um stöðu sína að konurnar komast ekki að?
Þetta er meðal þeirra spurninga sem þarf að fá svör við.
Rektorinn á Bifröst hefur hér hreyft við athyglisverðu máli,
sem kanna þarf nánar. Reyndar hefur uppbyggingin í Grábrókarhrauninu verið svo ör og mikil á undanförnum árum að
mörgum hefur þótt nóg um. Það er ekki aðeins að þar hafi
fjölgað nemendum og húsum, heldur teygir starfsemin sig nú í
æ ríkari mæli til annarra landa, og er undirskrft samstarfssamningsins við risaháskóla í Kína á dögunum til merkis um
það. Bifrastarskólinn hefur sannað það að háskóli þarf ekki
endilega að vera í þéttbýli, og reyndar var það vitað áður, því
þarna blómstraði Samvinnuskólinn á sínum tíma, og þeir eru
ekki ófáir nemendurnir frá honum sem hafa lagt íslensku samfélagi gott lið. ■

Þ

Sjálfstæðismenn geta verið harla glaðir
yfir þeim viðtökum sem nýjar hugmyndir þeirra um skipulagsmál höfuðborgarinnar hafa fengið. Helstu álitsgjafar þjóðarinnar, þar á meðal ýmsir
sem löngum hafa hnjóðað í Sjálfstæðisflokkinn, keppast nú um að hrósa
flokknum og framtakinu. Forystumenn
R-listans virðast ekki
vita hvernig þeir eiga
að bregðast við.
Eiga þeir að gagnrýna tillögurnar lið
fyrir lið eða að setja
fram sínar eigin hugmyndir til mótvægis?
Fyrstu viðbrögð
Steinunnar Val-

dísar Óskarsdóttur borgarstjóra þykja
með eindæmum neyðarleg, en hún
sakaði sjálfstæðismenn um að hafa
„stolið framtíðarsýn sinni“!

Kosið um skipulag
Sjálfstæðismenn virðast hafa áttað sig
á því að þótt skuldaaukning Reykjavíkurborgar á undanförnum árum sé
ískyggileg er ólíklegt að það mál verði
R-listanum að falli. Aftur á móti brenna
skipulagsmálin á borgarbúum eftir
langvarandi lóðaskort og hvert skipulagsklúður borgaryfirvalda á fætur öðru,
nú síðast áform sem eyðilagt gætu útivistarsvæðið við Nauthólsvík og í
Öskjuhlíð. Þess vegna er skynsamlegt
að setja þann málaflokk í forgang og

þá ekki aðeins með gagnrýni á það
sem gert hefur verið heldur uppbyggilegum tillögum, skýrri framtíðarsýn.
Helsti veikleiki tillagna þeirra er flugvallarsvæðið í Vatnsmýrinni þar sem
þeir treysta sér ekki til að taka af skarið
um framtíðarskipulag.

Vilhjálmur sterkari
Útspil borgarstjórnarflokks sjálfstæðismanna í skipulagsmálum hefur án efa
styrkt stöðu Vilhjálms Þ. Vilhjálmssonar
sem oddvita flokksins. Margir munu
benda á að hægt sé að ná árangri án
þess að skipta um foringja með allri
þeirri fyrirhöfn, togstreitu og sársauka
sem valdabaráttu í stjórnmálaflokki
fylgir.
gm@frettabladid.is

Leiftursókn frá vinstri
Hægrimenn segja að velgengni
Tony Blair sé því að þakka að
hann hafi tekið upp stefnu Margrétar Thatcher og talið þjóð
sinni trú um að hann væri verðugri arftaki hennar en teinóttu
jakkafötin sem hún skildi eftir
sig í Íhaldsflokknum breska.
Getur verið að sjálfstæðismenn í
Reykjavík ætli allt í einu að
leika sama leikinn? Þeir virðast
að minnsta kosti ætla að fara
fram nú með þá stefnu sem Rlistinn ætti að hafa – eða hefði
átt að hafa. Þetta er leiftursókn
frá vinstri.
Stórmerkilegur greinarflokkur Sigríðar Daggar Auðunsdóttur í Fréttablaðinu um aðfarir
stjórnarherranna við sölu bankanna veldur því að sjálfstæðismönnum veitir ekki af góðum
fréttum. Tillögur þeirra um þéttingu byggðar í miðborginni með
eyjabyggð eru snjallar, geysivel
tímasettar og raunar byltingarkenndar frá þessum flokki. Þar
er í meginatriðum horfið frá
þeirri stefnu sem flokkurinn
hafði að leiðarljósi við uppbyggingu Reykjavíkur sem einkabílaborgar að amerískum hætti.
Þessar hugmyndir bera vitni um
róttæka og dirfskufulla endurskoðun á stefnu flokksins sem í
síðustu kosningum bauð ekki
upp á annað en andúð á Ingibjörgu Sólrúnu, „óbragð í
munni“ og eitthvað Geldinganes
sem hljómaði afskaplega lítið
sexí í eyrum kjósenda. Til þessa
hafa þeir í stjórnarandstöðu
sinni einkum haft uppi ólundarlegt tuð um Línu net sem engu
mun skila þeim öðru en útstrikunum kjósenda á Alfreð Þorsteinssyni og jafnvel reynt að
styðja Garðabæ í því að krækja í
Háskólann í Reykjavík og Listaháskólann...
Allt annað er nú uppi á teningnum. Hugmyndirnar um
byggð í eyjunum umhverfis
Reykjavík eru óvæntar og

Í DAG

SKIPULAGSTILLÖGUR
SJÁLFSTÆÐISMANNA

GUÐMUNDUR
ANDRI
THORSSON

Sjálfstæ›ismenn í Reykjavík
vir›ast fremur farnir a› leita
a› arftaka Ingibjargar
Sólrúnar en arftaka Daví›s
Oddssonar.

spennandi – einkum sú um Viðey. Ætli séu ekki fimm ár síðan
ég skrifaði grein þar sem ég hélt
því fram að Viðey ætti að vera
okkar Manhattan og sagðist sjá
fyrir mér skýjakljúfana þar og
uppskar þreytuleg bros, en nú
koma sjálfstæðismenn brunandi
frá vinstri með hugmynd um lítið og sætt þorp þar sem bílar
yrðu bannaðir, svo að maður sér
fyrir sér eitthvað í líkingu við
þorpið í Flatey á Breiðafirði þar
sem einu farartækin eru hjólbörur. Þarna sér maður fyrir sér
indælt mannlíf þar sem nágrannar kankast á með limgerðisklippurnar sínar eins og víða
þrífst í úthverfum Reykjavíkur
og í nágrannasveitarfélögunum,
nema þetta væri nálægt miðjunni og er einhvern veginn
meira alternatíft. Sá misskilningur hefur einhvern veginn
skapast að Viðey sé náttúruperla: eru ekki húsin það fallegasta í þeirri eyju?
Á meðan sjálfstæðismenn
hafa uppi vinalegt hjal um krúttþorp í Viðey byggir R-listinn
sjálfstæðisflokksleg umferðar-

mannvirki við Vatnsmýrina sem
benda til að Smáralind sé þar í
smíðum – og gott ef hún er ekki í
smíðum á Laugaveginum líka.
Sem sé: eitt – núll. Gildir þá einu
þó að margt hafi verið reynt að
gera fyrir miðbæinn á umliðnum
árum og til standi að hleypa lífi í
Kvosina með framkvæmdum við
höfnina þar sem rísa á Tónlistarhús (sem alltaf er kallað ráðstefnuhús líka, til að friða framsóknarmenn væntanlega) og
vonandi Listaháskólinn líka.
Samt er eins og eitthvað sé í
lausu lofti; einkum varðandi
flugvöllinn. Ingibjörg Sólrún
reyndi á sínum tíma að fá beint
umboð frá kjósendum til að
veifa framan í framsóknarmenn
en þá nenntu Reykvíkingar ekki
að ómaka sig á kjörstað, vildu
bara að hún réði þessu – svo að á
endanum strandaði á Framsókn.
Það er umhugsunarefni að Reykvíkingar skuli vera slíkir eftirbátar Akureyringa og Egilsstaðabúa, Ísfirðinga, svo dæmi
séu nefnd um bæi sem tekist
hefur að reisa flugvöll hjá sér en
notast ekki við aflóga hervöll á
besta stað.
Takist sjálfstæðismönnum að
brjótast úr viðjum gamalla afglapa og hætta að framfylgja
stefnu Sturlu í flugvallarmálinu
opnast ýmsir möguleikar. Ýmis
öfl innan R-listans leita logandi
ljósi að ágreiningsefnum og má
vera að dagar þessa bandalags
séu senn taldir – Framsóknarflokkurinn hefur þar notið
áhrifa langt umfram fylgi sitt í
borginni, sem má heita ekkert
og Vinstri-grænir hljóma óvenju
bálreiðir. Kannski er lag fyrir
samstarf Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks eftir næstu kosningar?
Hvað sem því líður: sjálfstæðismenn í Reykjavík virðast
fremur farnir að leita að arftaka
Ingibjargar Sólrúnar en arftaka
Davíðs Oddssonar. ■

ORÐRÉTT
Alltaf eitthvað nýtt
„Ég er ekki vön því að standa
upp og stinga einhvern með
hníf.“
Stella Björk Guðjónsdóttir sem stakk
mann sinn í bakið með hníf.
DV 28. maí.

Ekkert vafamál
„Hús eiga að fá að njóta
vafans.“
Magnús Skúlason hjá húsafriðunarnefnd um þau áform að rífa eigi
gamla Mjólkursamlagshúsið í Borgarnesi.
Morgunblaðið 29. maí.

Valdís Gunnarsdóttir
Sunnudagsmorgna 9-12

Valdís snýr aftur

Víti?
„Það er alveg klárt að hann

sparkaði í mig, það var sjálfur
skórinn sem fór í mig.“

Akureyri og segði við eigendurna: „hér ætla ég að búa“.“

Baldur Sigurðsson, leikmaður Keflvíkinga, um umdeilda vítaspyrnu
sem dæmd var í leik Keflvíkinga og
KR í knattspyrnu.

Sigurður Arnarson, skógarbóndi á
Eyrarteigi í Skriðdal, sem ákvað að
bregða búi vegna háspennulínu sem
leggja á stutt frá bæjarstæði að Eyrarteigi.

DV 28. maí.

Pínulítil hitstúpa
„Ef þetta væri veður eins og í
dag, svona lítið vatn og við værum við Hítará, þá færi strax
undir pínulítil hitstúpa.“
Ólafur Vigfússon, kaupmaður í Veiðihorninu, um hvaða fluga eigi að fara
á stöngina.
Morgunblaðið 29. maí.

Háspenna
„Það er ekki víst að það gengi
eins vel ef ég fyndi mér hús á

Fyrirmyndir
„Ef allir segja að maður sé
ómögulegur, agalaus og örugglega með klamydíu og hluti af
klámkynslóðinni liggur beinast
við að trúa því að það sé sannleikurinn.“
Jón Páll Eyjólfsson leikstjóri um fyrirmyndir unga fólksins.
Tímarit Morgunblaðsins 29. maí.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 – prentmiðlar RITSTJÓRI: Kári Jónasson FRÉTTARITSTJÓRAR: Sigurjón M. Egilsson og Sigmundur Ernir Rúnarsson AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Jón Kaldal FULLTRÚI RITSTJÓRA:
Guðmundur Magnússon RITSTJÓRNARFULLTRÚI: Steinunn Stefánsdóttir AUGLÝSINGASTJÓRI: Þórmundur Bergsson RITSTJÓRN OG AUGLÝSINGAR: Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík AÐALSÍMI: 550 5000 SÍMBRÉF Á FRÉTTADEILD: 550 5006 NETFÖNG: ritstjorn@frettabladid.is og auglysingar@frettabladid.is VEFFANG: visir.is UMBROT: 365 – prentmiðlar PRENTVINNSLA:
Ísafoldarprentsmiðja ehf. DREIFING: Pósthúsið ehf. dreifing@posthusid.is Fréttablaðinu er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu, Suðurnesjum og Akureyri. Einnig er hægt að
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.
ISSN 1670-3871

Hægt að flísaleggja allt BLS. 2
Vorhreingerning í garðinum BLS. 3

Sólarupprás
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Sólarlag
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Heimild: Almanak Háskólans

ER ÞÍN FASTEIGN AUGLÝST HÉR?

MEST LESNA FASTEIGNABLAÐ LANDSINS

Gamalt, endurnýjað timburhús

Góðan dag!
Í dag er mánudagurinn 30. maí,
150. dagur ársins 2005.

Fasteignasalan X hús er
með til sölu þrjár nýuppgerðar íbúðir í þríbýlishúsi á frábærum
stað við Álagranda 4 í
Reykjavík.

FASTEIGNASÖLUR
FASTEIGNASÖLUR
101 Reykjavík

44-45

Akkurat

36-37

Árborgir

49

Ás

Um er að ræða uppgert,
gamalt flutningshús úr
timbri, en húsið er mikið
endurnýjað. Húsið er með
nýrri bárujárnsklæðningu á
þaki og veggjum. Gluggar
og gler er nýtt. Gluggar eru
með gamla útlitinu og þakgluggi er á efstu hæð. Kjallari var steyptur undir húsið
ásamt stigagangi. Einnig
var burðargrind hússins og
þak bætt. Útveggir, milliveggir og gólf voru einangruð. Allar raflagnir,
pípulagnir og gólfefni, það
er furuborð og flísar á baði,
er nýtt. Innréttingar og
tæki í eldhúsi og á baðherbergi eru ný sem og innihurðir, lýsing, svalahurðir
og svalir.
Tvær íbúðanna eru
þriggja til fjögurra her-

38-39

Bifröst

10

DP fasteignir

15

Draumahús

23-34

Eignakaup

8

Eignastýring

42

Fasteignamarkaðurinn 11
Fasteignamiðlun

12

Fasteignam. Grafarv.

13

Fasteignam. Hafnarf.

19

Fasteignas. Suðurnesja42
Fyrirtækjasala Íslands 14
GÓ fasteignir

46

Hof

9

Hóll

47

Hraunhamar 20-21og 48
Húseign

40

Húsalind

8

Höfði

LIGGUR Í LOFTINU

35 og 46

Lundur

í fasteignum

16-17

Neteign

41

Nethús

14

Nýtt heimili
Valhöll

Við Hótel Skaftafell er unnið
að byggingu nýrrar herbergisálmu í stað þeirrar sem færðist til á
grunninum í fárviðri sl. haust og
hefur nú verið fjarlægð. Nýju einingarnar eru traustar
að gerð og eiga að
standast öll veður. Hótel
Skaftafell hefur gistirými fyrir
130 manns. Af www.hornafjordur.is

18
6-7

Viðskiptahúsið
X-hús

bergja en íbúðin á fyrstu
hæð er fjögurra til fimm
herbergja.
Gólf í anddyri er klætt
furuborðum. Á gólfum í
herbergjum eru einnig
furuborð. Baðherbergið er
gott með flísum á gólfi,
upphengdu salerni, baðkari
og tengi fyrir þvottavél.
Eldhúsið er opið með furuborðum á gólfi. Í íbúðunum
er rúmgott herbergi með
furuborðum á gólfi og skáp.
Stofan er góð með furuborðum á gólfi og útgangi á
svalir. Búið er að setja upp
ljós í íbúðunum sem fylgja
með.
Öllum íbúðunum fylgir
sérgeymsla í kjallara. Íbúðinni á fyrstu hæð fylgir frístundaherbergi og salerni í
kjallara. Bílskúrsréttindi
fylgja íbúðunum á fyrstu og
annarri hæð.
Ásett verð á íbúð á
fyrstu hæð er 28,9 milljónir.
Ásett verð á íbúð á annarri
hæð er 23,9 milljónir og
ásett verð á íbúð í risi er
22,9 milljónir.■

49
8

SMÁAUGLÝSINGAR
byrja í dag á bls. 42

Flokkar & fjöldi
Bílar & farartæki
Keypt & selt
Þjónusta
Heilsa
Skólar & námskeið
Heimilið
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Tómstundir & ferðir
Húsnæði
Atvinna
Tilkynningar

Á Hólmavík er
unnið að viðhaldi
og endurbótum á
húsi Galdrasafnsins og umhverfi
þess. Stórir steinar
eru notaðir til að
girða galdragarðinn af og hefur Björk Bjarnadóttir þjóð- og umhverfisfræðingur látið muna um sig þar
enda gengur hún um álfabústaði með virðingu. Af
www.strandir.is

Húsið er allt nýuppgert, bæði að utan og innan.

4,15%

Tónlistarhús og hótel við Austurhöfnina í Reykjavík eru á
teikniborðum að
minnsta kosti
þriggja hópa sem
hafa skilað inn tilboðum um hönnun, uppbyggingu
og rekstur. Þeir
heita Fasteign,
Portus og Viðhöfn. Matsnefnd
vinnur að því að fara yfir tilboðin og heyrst hefur að tveir
hópanna verði beðnir um frekari útfærslu á þeim. Ráðgert er
að hefja framkvæmdir á svæðinu undir lok ársins 2006.
Byggð í Akurey,
Engey, Örfirisey og
Geldinganesi eru
nýjustu tillögur sjálfstæðismanna í borginni. Einnig vilja
þeir litla og lágreista íbúðabyggð á austurhluta Viðeyjar.
Gert er ráð fyrir bæði brúm og
jarðgöngum til að tengja eyjarnar við fastalandið.
fasteignir@frettabladid.is

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS LBI 26726 12/2004

Íbúðalán

410 4000 | landsbanki.is

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

Banki allra landsmanna

[

]

Vorhreingerning
Nú er tíminn til að hreinsa til í garðinum og kringum lóðina. Einnig er tilvalið að mála
handrið og glugga svo hægt sé að eyða sumrinu í að slaka á í garðinum og njóta hans.

El

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

GÍTARINN ehf.
Stórhöfða 27 • 110 Reykjavík • Sími: 552-2125
gitarinn@gitarinn.is • http://www.gitarinn.is

Þjóðlagagítar m/pick-up

Hús Bókabúðar Máls og menningar er uppáhaldshús Ásthildar.

Það er sálin í húsinu sem
býr húsið til

Poki, ól, stilliflauta, gítarnögl

kr. 17.900,-

Þjóðlagagítar
Poki, ól, stilliflauta, gítarnögl

kr. 14.900,Opið: Mán.-Fös. kl. 10-18 • Lau. kl. 11-16

Ásthildur Kjartansdóttir kvikmyndagerðarkona er ástfangin af Laugaveginum og henni
þykja húsin þar skemmtileg.
„Ég á dálítið erfitt með að velja
uppáhaldshúsið mitt en held ég
verði að nefna hús Bókabúðar
Máls og menningar á Laugaveginum,“ svarar Ásthildur spurð um
sitt uppáhaldshús. „Það skemmtilegasta sem ég geri er að fara í
þessa búð og skoða bækur, það er
eins og ég komi inn í annan heim
þegar ég geng inn í húsið og það
er alveg frábært. Ég hef komið í
margar aðrar bókabúðir en þessi
kveikir virkilega í mér. Kannski
hefur það eitthvað með húsið að
gera,“ segir Ásthildur og viðurkennir að húsið sjálft sé í raun

ekki mjög spennandi, það sé lífið í
húsinu sem geri það svo spennandi.
„Þetta hús er alls ekki fallegt að
utan en það er einhver sál inni í
húsinu. Kannski er það vegna þess
að sama búðin hefur verið þarna
svo lengi. Meðan aðrar búðir leggja upp laupana stendur þessi eins
og klettur og þess vegna er þetta
hús í mínum huga eins konar akkeri á Laugaveginum.“
Ásthildur segir að í raun og
veru muni hún varla hvernig húsið sjálft líti út. „Þetta er náttúrlega bara kassi og í sjálfu sér ekkert spennandi við arkitektúrinn
eða útlit hússins. Það er líka athyglisvert að þegar maður labbar
niður Laugaveginn, sér maður
eiginlega ekki húsin heldur horfir
maður bara á búðirnar. Maður

ætti einstaka sinnum að horfa upp
og skoða húsin því þau eru virkilega skemmtileg. Auðvitað eru
nokkur ljót hús inn á milli en
heildarmyndin er góð og stemmningin einstök.“
Ásthildur frumsýndi á dögunum heimildamynd sína „Rósku“ á
stuttmynda- og heimildamyndahátíðinni „Reykjavík Shorts &
Docs“. Myndin fjallar um listakonuna Rósku, örlög hennar og
listalíf og segist Ásthildur reyna
að draga upp nýja mynd af listakonunni þar sem líf hennar á Ítalíu spilar stóra rullu. „Róska var
margbrotinn listamaður sem
kannski hefur ekki fengið verðskuldaða athygli. Hún var líka
pólitískur aðgerðasinni sem við
Íslendingar getum lært mikið af,“
segir Ásthildur.

Hvað segja börnin

Sumarnámskeið
um námskeið í
Keramik fyrir alla?

Gluggar
10 ára ábyrgð
saman aftur og aftur!
Diskarnir eru æðislegir hjá okkur!“
,,Við ætlum fyrir
fjórarskapandi
vinkonur börn,
Sumarnámskeið
saman
aftur
og aftur!
Vinsælu
barnanámskeiðin
eldri
og
yngri,
keramik,
teikning,
Diskarnir
eruinnifalið
æðislegir
hjá okkur!“
málun
- eru
allt
- litlir
hópar.
að
hefjast.
S

Ein vika, allt innifalið
kr. 8900.-

á k ið
f i kr.k vikan!
di bö
Aðeins
8500
Keramik
fyrir alla
Skráning
í Keramik
fyrir alla,
sími 552 2882, Laugavegi 48b.
Sjá lýsingu: www.keramik.is

Fossaleyni 8 · 112 Reykjavík
Sími 577 2050 · www.formaco.is

Valdís Gunnarsdóttir
Sunnudagsmorgna 9-12
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Með því að flísaleggja svalirnar verður viðhald minna.
Gæta verður þess að velja
frostþolnar flísar.
Svalagólf geta verið vandamál,
sértaklega þar sem steypan er að
skemmast og málningin að flagna
af sem gerir þær mjög ljótar.
Margar leiðir eru til að gera
svalagólfið huggulegra og þess
eðlis að maður njóti þessi betur að
vera úti á svölum á góðum degi.
Langflestir mála svalagólf, en það
kallar á reglulegt viðhald og best
er að nota vatnsmálningu sem
gefur matta áferð. Lakk á svalagólfum á það til að hlaupa upp og
flagna af, þannig að vatn getur
safnast saman undir málninguna
sem veldur steypuskemmdum.

Góð og varanleg lausn er að
flísaleggja svalirnar, en þær er
einfalt að þrífa og á sumrin er
hægt að ryksuga þær og skúra um
leið og gólfin í íbúðinni eru tekin í
gegn. „Ekki er hægt að setja
hvaða flísar sem er á svalir því
þær verða að vera frostþolnar,
annars springa þær og skemmast,“ segir Gunnþór Jónsson í
Flísabúðinni á Stórhöfða. Best
segir hann að fólk spyrjist fyrir
um í versluninni áður en það
kaupir flísarnar hvort þær henti á
svalir. „Vinsælast hjá okkur eru
grófkornóttar flísar í látlausum
litum í gráum og brúnum tónum,“
segir Gunnþór en í raun er hægt
að notast við hvaða liti og form
sem er, svo lengi sem flísarnar
þoli frostið.

Svalirnar undirbúnar
fyrir flísalögnina. Það
þarf að þrífa gólfið vel
og slétta allar glufur.

Hönnun „Cultural Center“ sem
rísa mun á staðnum þar sem Tvíburaturnarnir stóðu var opinberuð í síðustu viku.
Hönnun annarrar af tveim
menningarbyggingum á staðnum þar sem World Trade Center
stóð, sem eyðilagðist í hryðjuverkaárásum 11. september árið
2001 eins og flestir muna, var
opinberuð í síðustu viku í New
York.
Byggingin
hefur
fengið
vinnuheitið „Cultural Center“
eða menningarmiðstöð og var
hönnuð af norska fyrirtækinu
Snøhetta. Í húsinu mun vera The
Drawing Center sem mun hýsa
listaverk af ýmsu tagi og nýtt
safn sem heitir International
Freedom Center. Hönnun hinnar
byggingarinnar, leiklistarbyggingar Franks Gehry, verður sýnd
seinna.
„Cultural Center“ mun verða
staðsett í norðausturhorni minningartorgsins þar sem fórnarlamba árásanna er minnst en
byggingin var hönnuð til að
trufla
minnisvarðann
sem
minnst. „Cultural Center“ verður lág og lárétt bygging og með
útsýni yfir Greenwich Street í
austri og minnisvarðann í vestri.
Meirihluti byggingarinnar
hangir á stuðningsuppbyggingu
á þakinu en skábraut leiðir gesti
frá jarðhæð upp í sýningar- og
samkomusali á hæðinni fyrir
ofan.
Fyrsta
skóflustungan
af
„Cultural Center“ verður væntanlega tekin árið 2007.
lilja@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/KEVA

Mikilvægt er að finna
miðjulínu áður en hafist
er handa og leggja flísarnar eftir henni.

Allar flísar komnar á
sinn stað og útkoman
sannarlega glæsileg.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Aðlaðandi svalir eru Virðir minnisvarða
fórnarlambanna
mikil prýði

George E. Pataki, ríkisstjóri New York, dáist að nýju hönnuninni.

Graig Dykers útskýrir hvernig gestir „Cultural Center“ ganga upp skábraut til að komast
inn í sýningar- og samkomusal byggingarinnar.
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Fljótandi sumarbústaður
fjölskyldunnar
Lystiskipið Skrúður liggur í Reykjavíkurhöfn tilbúið til sjóferða undir stjórn eigandans Héðins Emilssonar. Báturinn er 23 tonn og er nú sannkölluð fjölskyldufleyta.
átti hann enda er hann með sál,“
segir hann.
Skrúður er fjölskyldufleyta og
meðfram hliðunum er net til að
barnabörnin detti síður í sjóinn.
Þegar Héðinn er spurður hvort
þetta sé gott sjóskip svarar hann
fastmæltur: „Já, þetta er sjóborg.“
Undir bláum kassa fram á
dekki eru þrjár handfærarúllur,
smíðaðar í Færeyjum. Þær má
Héðinn nota til að veiða sér í soðið en engan á hann kvótann. „Þegar ýsan bítur á þá er konan með
pottinn tilbúinn hérna niðri,“ segir hann hlæjandi og býður til
stofu.
„Þetta er nú herbergið sem
þorskurinn var hafður í,“ segir
hann þegar komið er niður í lest.
Nú er þar allt í senn, stofa, hjónaherbergi og eldhús. Rennandi
vatn er í krananum og Héðinn
bendir á styttu af sel, sposkur.
„Selurinn sér um vatnið. Hann er
vatnsveitustjóri.“ Frammi í lúkar
er vistlegt herbergi fyrir barnabörnin, kojur og bekkir og í
brúnni kveðst Héðinn vera með
öll bestu siglingatæki veraldarinnar. Meira að segja astek. „Þegar varnarliðið fer þá tek ég örugglega að mér kafbátaeftirlitið,“
segir hann hlæjandi.

Stigar, allar gerðir
Innihurðir
Parket

Imex ehf.
Lyngháls 3
Árbæjarhverfi
Sími 567 1300
www.imex.is

Héðinn kveðst búinn að verja miklum tíma í að taka Skrúð í gegn enda er hann
bæði fínn og flottur.

„Ég er búinn að eiga þennan bát í
þrjú ár og hef varið miklum tíma í
að taka hann í gegn enda er ég
með bátadellu,“ segir Héðinn
brosandi, þegar blaðasnápar hitta
hann við Grandagarð. Hann tekur
þeim vel og dregur bátinn að
bryggjunni svo þeir komist um
borð. „En ég hefði nú ekki verið í
þessum galla ef ég hefði átt von á
gestum,“ segir hann glaðlega.

Héðinn er Austfirðingur og
kveðst hafa verið orðinn skipstjóri á Eskifirði 12 ára. Skrúðsnafnið er að austan en samt er
báturinn norðan úr landi, smíðaður á Akureyri 1975 og er eitt síðasta verkið í íslenskri tréskipasmíði, að því er Héðinn upplýsir.
„Báturinn er 23 tonn og var gerður út frá Húsavík í 30 ár og hét
Fanney ÞH. Það var sómafólk sem

gun@frettabladid.is

Eldhúsið er snoturt í Skrúði.

Héðinn sýnir hvar björgunarbáta og öryggisbúnað er að finna.

Í lúkarnum er plássið fyrir farþegana.

Selur eftir Guðmund frá Miðdal er vatnsveitustjóri.

Sterk klæðning og endingargóð
Möllershús á Hjalteyri er eitt þeirra húsa á Norðurlandi sem klætt er galvaníseraðri klæðningu.
„Þetta er nú bara gamall hjallur,“
segir Örn Ingólfsson hógvær
þegar Möllershúsi er hrósað fyrir
snoturleika. Hann stendur við að
mála glugga eitt lognvært síðdegi
við fjörðinn.
Möllershús nálgast það að
verða eitt hundrað ára gamalt að
sögn Arnar. Það virðist hinsvegar
enginn hjallur vera enda er það

eitt af hinum vinalegu húsum á
Hjalteyri sem vel hefur verið
haldið við. Örn segir galvaníseruðu klæðninguna ótrúlega sterka
og endingargóða. „Hún þarf alveg sáralítið viðhald,“ segir hann.
Nú er Möllershús sumarbústaður
Arnar og konu hans Elsu Valgarðsdóttur og reyndar segir Örn
frúna eiga húsið.

Möllershús var byggt á öndverðri 20. öld og ber aldurinn vel.

FRÉTTABLAÐIÐ/GUN.

Verkstæðisþjónusta
Trésmíði og lökkun

„Það þarf öðru hvoru að mála gluggana,“ segir Örn og nostrar við verkið.
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Baráttan við fíflana
Fífla er best að stinga upp
með rót og öllu.
Á hverju ári hefst baráttan við
fíflana sem spretta upp í görðum fólks og yfirtaka alla grasflötina ef ekkert er að gert. Eitt
ráðið er að nota sérstakt fíflaeitur sem úðað er á fíflana og drepur þá án þess að skaða grasið.
Gallinn við eitrið er að það hefur slæm áhrif á umhverfið og
það skilur eftir sig bletti á grasflötinni sem tekur smá tíma að
jafna sig.
„Ég ráðlegg fólki að stinga
upp fíflana að vori þegar þeir
eru vel sjáanlegir og viðráðanlegri en þegar líða tekur á sum-

arið,“ segir Kristín Karlsdóttir,
garðyrkjufræðingur
hjá
Gróðrastöðinni Storð í Kópavogi.
„Hægt er að nota kantskera
eða svokallaðan fíflabana til
verksins en mestu skiptir að ná
upp rótinni,“ segir Kristín. Hún
tekur það fram að verið sé að
reyna að minnka eiturefnanotkun í görðum og þetta því einfaldasta og besta leiðin.

Fíflabani er notaður til að stinga upp
fíflana. Hann fæst í Garðheimum og
kostar 2.250 kr.

Fíflarnir eru duglegir að breiða úr sér og yfirtaka grasflötina.

GÓLFEFNIN FÆRÐU
HJÁ OKKUR
Nú er um að gera að nýta tímann og
dytta að því sem hefur farið illa í vetur.

Ekki gleyma
blómunum
Nú er sumarið loksins komið og
meiri tími gefst til að dytta að
hinu og þessu á heimilinu.
Farðu vel og vandlega yfir húsið
þitt að utan og gerðu lista yfir það
sem þú þarft að lagfæra.
Í heitu veðri fara skordýrin á
kreik. Hafðu augun opin fyrir
geitungabúum í þakrennum eða
öðrum óæskilegum skordýrum og
láttu eitra fyrir þeim strax.
Lappaðu upp á málninguna ef
hún er farin að flagna af eða upplitast og sparslaðu í þær sprungur
sem hafa myndast í kuldanum. Ef
þú ert með sólpall sem er orðinn
slappur ættirðu að taka hann í
gegn og lakka og gera fínan fyrir
sumarið því umferðin um hann er
auðvitað mun meiri á sumrin en
veturna. Stingdu mosann upp úr
hellunum og ekki gleyma því mikilvægasta – fáðu þér fullt af fallegum sumarblómum til að gleðja
augað.

BALTIC WOOD
parket
parket

Teppi á stigaganga - í miklu úrvali.
Komum og gerum verðtilboð.

Verðdæmi:
E ik Unique 14 mm
Tilboð kr. 2.650,- m 22

Filtteppi - margir litir.
Verð frá kr. 295,- m2

Trjágrein
undir þakið
Ekki búa allir svo vel að eiga
garð en margir eru með svalir og
þeim er hægt að breyta í lítinn
sælureit með smá lagni og miklu
hugmyndaflugi. Þeir sem dreymir um að hafa tré geta fest stóra
trjágrein fyrir ofan svalirnar en
flestar svalir hafa þak. Í greinina
er hægt að hengja kertastjaka,
luktir eða falleg hengiblóm og
með því breytt ásýnd og stemmningu svalanna í einni svipan. Jafnvel væri hægt að mála loftið ofan
við trjágreinina í fallegum lit.

flísar fyrir vandláta

Smellt plastparket
með viðaráferð

Rakav ar ið
Fasað
Þykkt: 8 mm
Kynningar v erð: kr. 2.125,- m 22

GEGNHEILAR
FLÍSAR
t.d.
á bílskúrinn
Verðdæmi:
30 x 30 kr. 1.150,- m2,
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Ingólfur

Bárður

Þóra

Kristinn

Magnús

lögg. fasteignasali
896 5222

sölustjóri
896 5221

ritari

lögg. fasteignasali og
viðskfr.

sölustjóri atvhúsn.
822 8242

Þórarinn Margrét
lögg. fasteignasali
899 1882

skrifstofustjóri

Guðrún

Ellert

skjalafrágangur

sölumaður
893 4477

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

Ingólfur G. Gissurarson lögg.fasteignasali.
Hjallahlíð - Mosf.bæ -efri
hæð m. bílskúr.Vorum að fá í
einkasölu glæsilega fullbúna 4ra herb.
íb. á efri hæð í þessu fallega húsi ásamt
bílskúr samt. 141,5 fm. Húsið er staðs.
innst í lok. botnl. Rétt við skóla og aðra
þjón. Vand. innrétt, parket, glæsil. flísal.
baðherb. 3 rúmgóð svefnherb. Sérþvottahús. V. 25,8 millj. 3849

Lyngbrekka 173,6 fm
m.bílskúrÍ einkasölu glæsileg

Réttarholtsvegur-laust
fljótlega-gott verð.Í einkasölu
Þórðarsveigur - glæsileg
fullbúin íbúð m. bílskýli.
Eign í sérflokki. Í einkasölu glæsileg fullbúin 4ra herb. 123,1 fm íb. á 3. hæð
(efstu hæð í 3ja hæða nýju fjölb.) ásamt
mjög góðu og rúmgóðu stæði í upph. bílskýli undir húsinu. Íb.er til afhend. núna fullfrág. með glæsilegum innrétt. Hlynur á gólfi.
Allur frág. til fyrirmyndar. Til afhendingar
strax. Lyklar á Valhöll. Verð 25,8 m. 3035

148,6 fm neðri sérh. í nýl. húsi (byggt
1989) ásamt bílskúr sem er 25 fm . Góðar innrétt. Parket. 3 svefnherb. Sérþvottahús. Glæsil. flísal. baðherb. Mjög
góð staðsetning. Áhv. 11,5 m. V. 29,4
millj. 348

Glæsileg fullbúin 3ja herb. 92,8 fm íbúð
á 4. hæð í nýju lyftuhúsi ásamt stæði í
bílageymslu. Íbúðin afh. fullfrágengin
með öllum gólfefnum og vönduðum innréttingum. Fráb. staðsetning V. 21,2
millj. 3825

Krummahólar - suðurverönd.Í einkasölu góð vel skipulögð 102 fm
endaíbúð á jarðhæð í góðri blokk. Parket á
flestum gólfum, sér suður verönd. Stutt hjá
skóla, leikskóla, sundlaug og Hólagarði. V.
17,5 m. 3816

Básbryggja - eign fyrir
vandláta.Í einkasölu sérlega vandað

1

Glæsileg
fullbúin
útsýnisíb. m. bílskýli

gott mikið endurnýjað 130 fm raðhús á
þremur hæðum. Góður suðurgarður með
geymsluskúr sem fylgir. Parket á flestum
gólfum. Húsið er mikið endurnýjað m.a.
skolp, og rafmagn. Góð staðsettnig stutt
frá. t.d. skóla,leikskóla. V. 23,5 m. 3600

Baugakór - Kópavogur einungis 1 efri hæð eftir.Í nýbyggingu við Baugakór í Kópavogi glæsileg efri
hæð í 4býli í nýja Kórahverfinu í Kópavogi.
Íbúðin er 4ra herbergja 122 fm. með sérinngangi , og afhend. fullb. án gólfefna og með
flísalögðu baðherbergi. Innréttingar eru frá
GKS. Verð 27.5 m. og afhending í okt.-nóv.
2005. 3694

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

Fellsmúli - falleg íbúð. Í einkasölu vel skipulögð 107 fm endaíbúð á 3
hæð. Sérlega vel um gengin. Tvennar svalir.
Góð sameign og gott hús. Rúmgóð stofa. 3
svefnherb. Frábær staðsetning. Laus fljótlega. Verð 18,8 3818

Sandavað - m.bílsk.
Engihjalli - í litlu fjölb.
Glæsilegt útsýni.Glæsileg

Ný íbúð á
jarðhæð í nýju lyftuhúsi ásamt stæði í bílsk.
Afh. fullb. án gólfefna og án flísalagnar. Sérverönd. Stæði í bílskýli fylgir eigninni. Afhending er í des 2005- jan. 2006 3448

mjög björt og skemmtilega skipul. 3ja
herb. ca 87 fm íbúð á 2.hæð (einn stigi
upp) í 3ja hæða mjög vel staðsettu nýl.
máluðu húsi rétt við mikla og góða þjónustu. Nýl. eldhús,hluti gólfefna, endurn.
fallegt baðher og fl. V. 16,4 millj. 3837

Álfhólsvegur - glæsil.
útsýni. Í einkasölu gullfalleg ca. 125 fm
og vel skipulögð efri sérhæð á frábærum
útsýnisstað ásamt bílskúr. Húsið er allt
nýtekið í gegn að utan og hraunað. 4 svefnherb. Nýlegir skápar og innihurðir. Ný standsett og flísalagt baðherbergi. Parket. Sérþvottahús. Laus 1 júlí. Hér færð þú allt í senn
4 svefnherb. sérlega vel skipulagða eign
sem nýtist vel. Frábært útsýni, m.a. vestur á
Snæfellsjökul. V. 27 m. 3802

Sólheimar mikið endurnýjuð hæðVorum að fá í einkasölu góða 127,7 fm efri hæð ásamt 27,4
fm bílskúr. Tvennar svalir, þrjú svefnherbergi, tvær stofur, glæsilegt útsýni frá
stofu. Ný vönduð eldhúsinnrétting.V.
30,5 m. 3823

Háaleitisbraut - m. bílskúrVorum að fá í einkasölu glæsilega mikið endurn. 4ra-5 herb. íbúð á 3.
hæð í neðsta húsinu við Háaleitisbraut
m. miklu útsýni. Endurn. glæsil. eldhús,
fallegt flísalagt baðherb. 3 svefnh. stofa
og borðstofa. Bílskúr 21 fm. Mjög góð
eign. V. 21,5 millj. 3693

Fjarðarás.Í einkasölu gott ca 330 fm
einbýli á tveimur hæðum, innbyggður bílskúr. Stórar stofur, fimm svefnherbergi.
Garðskáli með heitum potti. Mögul. að útbúa sér íbúð á jarðhæð. Góð staðsettnig
stutt hjá t.d. skóla, sundlaug, Fylki og Elliðárdal. V. 54,0 3635

Lindahverfi-m. glæsilegu
útsýni.Einstaklega skemmtilega skipulagt einbýlishús á 2.hæðum m. mögul. á séríbúð á neðri hæðinni. Húsið stendur við
óbyggt holt og efst í botnlanga með óviðjafnalegu útsýni. Glæsilegar innréttingar.
Stór bílskúr. Stór svefnherb. og fl. 3581

Laugarnesvegur - bílskúr.

Garðhús - með bílskúr. Góð
vel skipulögð 107 fm íbúð á 2 hæð í góðri
vel staðsettri blokk, innbyggður góður bílskúr. Stórar suðursvalir, parket og flísar á
öllum gólfum. Íbúð er laus fljótlega. V. 22,9
m. 3779

Andarhvarf í Kópavogi. Um er að ræða
134,3 fm sérhæðir ásamt bílskúrum sem
eru 25,1 fm og 26,9 fm. Íbúðirnar afhendast fullfrágengnar án gólfefna í Maí
2006. V. 35,9 millj. 3722

einkasölu glæsilegt mjög vel staðsett
endaraðhús ásamt bílskúr alls um 175
fm. Húsið er hæð og ris, og mjög vel
skipulagt, góður frágangur, parket,
vandað eldhús 3-4 svefnherbergi, upphitaður sólskáli og fl. Húsið er staðsett í
lokuðum botnlanga. V. 33,5 millj. 3602

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 stéttum. V. 29,4 m.
3714

Þingholtin - Laufásvegur.
Sérhæð (jarðhæð) á frábærum stað. Falleg og velskipul.
jarðhæð með sérinngangi og allt sér. Nýlegur 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

Sandavað nr. 1-5 einungis 3 íb. eftirValhöll fasteignasala
kynnir. Vorum að fá í sölu glæsilegar 2ja
- 5 herbergja íbúðir í nýju glæsilegu
lyftuhúsi við Sandavað nr. 1-5 í Norðlingaholti. Flestum íbúðum fylgir stæði í
bílageymslu. Húsið afhendist fullfrágengið að utan með frágenginni lóð og
bílastæðum. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna og án flísalagnar á baðherbergi. Allar innréttingar verða af vandaðri gerð frá Brúnás og verður möguleiki fyrir kaupandann að velja um viðartegundir að einhverju leiti. Baðherbergin afh.með innbyggðu upphengdu salerni öll baðtæki
frá Tengi. Um er að ræða mjög vel skipulagðar íbúðir í fjögurra hæða lyftuhúsi með
þremur stigagöngum. Sérverönd og sérlóðarréttur með íbúðum á 1. hæð. Byggingaraðili er Gissur og Pálmi ehf. Allar upplýsingar hjá sölumönnum eða á www.nybyggingar.is 3450

Bústaðarvegur - e.sérhæð.Vorum að fá í einkasölu endurnýjaða en ekki frág. íbúð á efri hæð og í
risi í tvíbýlishúsi. Nýl. eldhús, nýl. baðherb.
en vantar lokafrágang. V. 16,5 m. eða tilboð
3739

Hrafnhólar - laus straxVorum
að fá í einkasölu 96,9 fm íbúð á 6. hæð í
mjög góðri blokk sem er klædd að utan og
öll sameign til fyrirmyndar. Gott útsýni er úr
íbúð. Íbúð þarfnast stansetn( gólfefni) V.
15,8 m. 3800

Nýkomin í sölu falleg og mikið endurnýjuð
fjögurra herbergja hæð ásamt bílskúr.
Nýlegt eldhús, nýl., flísar á baði. Vönduð
gólfefni. Íbúðin er á 2 hæð í fjórbýlishúsi.
Ákveðin sala. V. 25,5 m. 3792

Sérhæðir við Andarhvarfeigum eftir fjórar sérhæðir við

Grafarvogur - Hamrahverfi. Gott endaraðhús.Í

Ugluhólar - með bílskúr.Vorum að fá í einkasölu góða mikið endurnýjaða ca 95 fm endaíbúð á 2 hæð í góðri
blokk sem búið er að klæða. Parket á flestum gólfum, suðvestursvalir. Íbúð er laus
fljótlega. Stutt hjá skóla, sundlaug og Elliðárdalur í göngufæri. V. 19,5 m. 3799

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

Efri sérhæð ásamt bílskúr í
Kópavogi.Í einkasölu í Auðbrekku velskipulögð 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.
27,9 m. 3686

Fífusel - Mjög góð staðsetning. Í einkasölu góð 103,2 fm íbúð
á 1.hæð í góðri blokk. Góð vel skipulögð
íbúð. Sérþvottahús. Góðar svalir. V. 16,9
millj. 3727
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Glæsieignir í Skuggahverfi. 165 fm íbúðir í sérflokki

Brekkustígur - Reykjanesbæ.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

Ásbraut - nýstandsett.Í einkasölu glæsileg og rúmgóð 3ja herb. íbúð á 3
hæð í vönduðu húsi í vesturbæ Kóp. Nýtt
eldhús og tæki. Parket. Vandað flísalagt
baðherb. Suðursvalir. Stutt í alla þjónustu í
miðbæ Kópavogs. Laus fljótlega. V. 15,5 m.
3803

Laufengi - laus fljótlega.Í
Álfheimar - Glæsilegt
útsýniNýkomin í einkasölu falleg og
rúmgóð 121,5 fm endaíbúð til vesturs á
4.hæð í góðu fjölbýli á einstakl. góðum stað
við Laugardalinn. Nýlegt eldhús, baðherb,
gólfefni og fl. Einstakl. glæsilegt útsýni. V.
20,9 millj. 3737

Vorum að fá í einkasölu tvær 165 fm íbúðir í
nýju stórglæsilegu lyftuhúsi. Stæði í bílageymslu. Íbúðirnar skilast fullbúnar að innan
með vönduðum gólfefnum. Íbúðirnar eru
hannaðar af arkitekt og einnig innréttingar.
Massíft parket og glæsilegar flísar. Lofthæð
er 2,7 metrar. Stórglæsilegt útsýni er úr íbúðunum m.a Esjan, höfnin ofl. Einstakt tækifæri
til að eignast glæsiíbúðir við miðbæinn. Til afhendingar fljótlega. Upplýsingar gefa Bárður
og Ellert sölumenn. 3832

einkasölu góð ca 80 fm íbúð á 2 hæð í góðri
vel staðsettri blokk. Parket á flestum gólfum, suðursvalir. Góð staðsettning rétt hjá
t.d. skóla, og leikskóla. V. 16,4 m. 3808

Suðurhólar. laus strax.Í einkasölu 85 fm endaíbúð með sér inngangi af
svölum í vel staðsettri blokk. Stórar suðursvalir. Íbúð þarfnast stansettningar. V. 16,4
m. 3801

Rauðavað 5-7 nýtt í einkasölu afh. í júlí Ñ05
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. fullfrág. 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. Allar nánari upplýsingar á Valhöll eða á www.nybyggingar.is 3735

Ölgerðarreitur -lyftuhús
Vorum að fá í einkasölu glæsilegar 1-4ra herb. íbúðir í
nýju lyftuhúsi. Íbúðirnar eru frá 45 - 120 fm að stærð
og afhendast fullfrágengnar með öllu, þ.er innréttingum, gólfefnum, flísal. baðherb. og fl. Flestum íbúðunum fylgir stæði í lokuðu bílskýli. Allar nánari
upplýsingar er hægt að fá á skrifstofu eða á WWW.nybyggingar.is undir fjölbýli. 3762

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

Leirubakki - falleg íbúðÍ
einkasölu falleg og sérstaklega vel skipulögð 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

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

Langahlíð - laus fljótlegaÍ
einkasölu góð mikið endurnýjuð 95 fm íbúð
á jarðhæð með sér inngangi í mikið endurnýjuðu vel staðsettu húsi. Þrjú svefnherbergi, parket á flestum gólfum. V. 16,9 m.
3317
Þórðarsveigur - afh. straxNý
fullfrág. glæsil. 4ra herb. endaíb. á jarðh.
með sérinng. og sérlóð í suður. Vand. innrétt. Parket á gólfum. Sérþvottahús. Til afh.
strax. Lyklar á Valhöll. Verð 21,8 millj. 3822

Njálsgata - 3ja herb.Í einkasölu
góð 3ja herb. íbúð/sérbýli á 1 hæð í sérbýli
á baklóð.Í dag er íbúðinni skipt í tvær íbúðir og er önnur þeirra ca.20 fm stúdíóíb. og er
hún leigð út. Frábær staðsetning. v. 14,0 m.
2919
einkasölu góð 91 fm
endaíbúð á 2 hæð í góðri klæddri blokk að
mestu. Sér inngangur af svölum. Stórar
suðaustursvalir. V. 16,9 m. 3732

Flott íbúð í Vesturbæ
Reykjavíkur. Í einkasölu falleg talsvert endurn. 3ja herb. íb. á 2. hæð ásamt
aukaherb. í risi sem er í útleigu. Flísar, endurn glæsil. baðherb. Nýl. raflagnir og fl.
V.17,5 millj. 3696

Gullteigur-fráb.staðsetn.Í

Suðurhraun 526 fm. Til
sölu. Mjög gott lagerhúsnæði ásamt

Langholtsvegur - allt nýtt.Í

glæsil. skrifst. Allt í topp standi. Góð lofthæð á lager, góðar lager dyr. Mjög góð aðkoma að lager, mjög gott athafnarsvæði.Verð Tilboð. 2066

einkasölu góð ca 60 fm íbúð á jarðhæð með
sér inngangi í góðu húsi. Allar innréttingar
og gólfefni eru nýleg, þvottahús í íbúð. V.
12,9 m. 3828

Framnesvegur.Í einkasölu 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sér inngangi í
vel staðsettu bakhúsi. Stutt hjá skóla,
göngufæri í miðbæinn. V. 11,2 m. 3814

Frostafold - 2ja bílskýli.Mjög
góð 2ja herb. íbúð 67 fm ásamt stæði í
góðu bílskýli. Frábær staðsetning og glæsilegt útsýni. Parket, góðar innréttingar. Verð
15,9 millj. 3681

Suðurhólar.Í

Leifsgata.Í einkasölu 55,1 fm íbúð á 1.
hæð í góðu vel staðsettu húsi rétt við miðbæinn. Parket og dúkur á gólfum. V. 10,9 m.
3836

Til sölu - Nýtt á skrá.Í einkasölu
1.052 fm glæsilegt hús á frábærum stað í
gamla vesturbænum. Húsið er allt nýstandsett að utan. Nýtt glæsilegt þak, gluggar og
gler að mestu leiti endurnýjað. Frábært
útsýni af efstu hæðinni. Húsnæðið býður
upp á ýmsa möguleika. Óskað er eftir tilboðum í eignina. Upplýsingar veitir Magnús
í s-822-8242. 3819

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

Kelduland- jarðhæð Í einkasölu

Þórðarsveigur til afh. fljótlegaÍ einkasölu glæsileg ca 85 fm íbúð á
jarðh. í nýju lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er til afh. strax fullfrág. án
gólfefna m. vönduðum innrétt frá AXIS. Flísal. baðherb. Mjög góð staðsetning. V. 19,4
millj. 3024

ca 55 fm íbúð á jarðhæð í góðri blokk. Íbúð
er öll í upprunarlegu ástandi. Sér suður verönd. V. 12. m. 3783

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

Langabrekka
laus
strax.Vorum að fá ágæta 3ja herbergja

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 vandaðan hátt, parket og flísar á öllum gólfum. Sér
bílastæði fylgir íbúð. V. 18,5 m. 3645

Til sölu söluturn ásamt rekstri. mjög góð
staðsetn. góð velta. verð tilboð. 3844

Fjárfestar - Tækifæri.Til

sölu
eign með 15 ára leigusamn. Um er að ræða
eignahluta í nýlegu húsi við Laugaveg,
traustur leigutaki, leiga til 15 ára, góðar
tryggingar. Uppl. á skrifstofu Magnús. 2030

Suðurhraun 3. til sölu / leigu.
Nýtt á skrá.5000 fm. atvinnuhúsn að
mest hluta á einni hæð ásamt skrifst á 2.
hæð. Mögl. Byggingar. um 1000 fm. Stærð
lóðar 12.733 fm, malbikuð, fullbúinn. Húsið er
klætt að utan, að innan eru stórir lager- og
iðnaðarsalir auk skrifst. innkeyrslud, útipláss
og aðstaða fyrir gáma. 80 bílast. Mikil lofthæð. Eigandi er tilbúin að gera 10-20 ára
leigusam við trausta leigutaka. Hagstæð
leiga. Hinn nýi Álftanesv mun liggja rétt við
húsið þannig að auglýsingag eignarinnar á
eftir að aukast til muna. Allt að 90% fjárm í
boði. Hægt er að leigja eða kaupa í heilu lagi.
Verð tilboð. 3824

Bolholt - til sölu - nýtt á
skrá. Einkasala - skrifst. á 4 hæð. 182,6

Þarabakki - Nýtt á skrá Með góðum leigusamning.

Leifsgata - glæsileg íbúð.

glæsilegar 92 fm íb. á 2 og 3. hæð í nýju
lyftuhúsi ásamt st. í bílskýli. Til afhendingar
strax fullbúnar án gólfefna með vönduðum
innréttingum frá Axis (Ölur), flísalögð baðherbergi. Þvottaherbergi í íbúð. Verð 19,9
millj. 3026

Suðurströnd - Nýtt á skrá.

fm. í góðu lyftuh. að mestu opið rými,
skrifst. fundah, eldhús, ræsting og wc. Eign
í topp standi. mjög góð staðsetn. Verð tilboð. 3841

íbúð á jarðhæð með sér inngangi í góðu vel
staðsettu tvíbýli. Allt nýtt á baði. Parket á
stofu. V. 13,7 m. 3655

Grafarholt - glæný íbúð í
lyftuhúsi m. bílskýli til afhendingar strax. Í einkasölu

Smiðshöfði Til sölu 400 fm iðnaðarh.
á höfðanum. Jarh neðan. við húsið. Aðkoma að húsnæð. eru mjög góð, ekið frá
götu inn á afgirt útisvæði sem er malb. Að
mestu eitt stórt rými. Lofth. er ca 3 m. Góðar innkeyrslud. sérinngang. Eignin er í útleigu, laus Júlí 2005. 2991

Í
einkasölu stórglæsileg 2-3ja herb. íbúð á 2
hæð í vönduðu steinhúsi á frábærum
útsýnisstað. Aukaherbergi í risi fylgir íbúðinni, aðgangur að snyrtingu með herberginu. Íbúðin afhendist öll nýstandsett á
glæsilegan hátt, parket á gólfum. Vestursvalir. Stórglæsilegt útsýni. Glæsilegt baðherb. nuddbaðkar. V. 17,5 m. 3782

Safamýri - falleg íbúð.Í einkasölu glæsil. 63 fm íbúð á 3 hæð í fallegu
fjölbýli neðst við Fram heimilið. Parket.
Vestursvalir. Gott skipulag. Frábær staðsetning. V 13,6 m. laus fljótl. 3810

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

Til sölu 126 fm skrifstofur á annari hæð með
góðum leigusamn. til 5 ára. Mjög góð staðsetning, mjög góð aðkoma ásamt nægum
bílastæðum. Verð tilboð. 3670

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

Súðarvogur 229 fm. Með
leigusamningi.Til sölu / leigu
skrifst.samt 229 fm. innrétt. nýlegar, skiptist
í skrifst. fundarh. lager eldhús og salerni. Er
í útleigu. Verð tilboð. 227
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SUMARHÚS - BREKKUSKÓGUR

KJARTANSGATA - SÉRHÆÐ
Falleg sérhæð á mjög eftirsóttum stað.
Íbúðin er sértaklega björt og mikið
endurnýjuð. Nýtt rafmagn, gluggar og
endurnýjað þak. Eldhús með góðu
skápaplássi, tvöfaldar samliggjandi
stofur, parket á gólfum, fallegt baðherbergi og skjólgóður garður. Ásett verð
23,1 millj.

GULLENGI – SÉRINNGANGUR

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 fylgir hverju
húsi. Viðhaldsfríir gluggar. Stöðluð álklæðning á
þaki, val á milli svartrar/rauðrar. Kúft vatnsklæðning að utan. Arkitekt Kristinn Ragnarsson.
Ásett verð kr. 12,5 millj.

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

Falleg og rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð með sérinngangi. Fallegt
útsýni. Svefnherbergin eru rúmgóð og með góðu skápaplássi. Eldhús er
með fallegri hvítri innréttingu og tengi fyrir uppþvottavél. Stofan er björt og
rúmgóð og er opin við eldhús og borðstofu. Úr stofu er útgengt út á stórar
há-suður svalir. Þvottahús er inn af íbúðinni með góðu hilluplássi. Geymsla
í sameign. Stutt er í alla þjónustu, verslanir og skóla.

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

Jón Magnússon
Hrl. lögg. fasteigna
og skipasali

Rað- og parhús
Haukalind

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

Stofa, borðstofa, eldhús, gangur og forstofa
myndar samfellt, stórt rými. Hjónaberbergið
og bæði barnaherbergi rúmgóð með skápum. Fallegt bað með baðkari og sturtu í baðkari. Verð 22,5 millj

Engjasel - bílaskýli. Rúmgóð og
falleg 114 fm 4ra herbergja íbúð ásamt
stæði í bílaskýli. Búið er að endurnýja íbúðina að miklu leyti. Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Verð 18,9 millj.

3ja herb.

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

Selbrekka

Vorum að fá mjög góða
140 fm efri sérhæð í Selbrekku Kópavogi.
Þrjú herbergi. Stofa - borðstofa og garðskáli,
með útgang út í fallegan gróinn garð. Parket
og flísar á gólfum. Verð 25,9 millj.

4ra til 7 herb.
Glæsileg björt 4ra herb.
endaíbúð á 2. hæð í lítilli
blokk í Furugerði
Íbúðin var endurnýjuð fyrir fáum árum. Stórt
opið eldhús inn í stofu með afar fallegum birki
innréttingum, stálborðum, stálháf og keramikhellueldavél. Eldhúsgólfið er afmarkað með
gráum keramíkflísum sem liggja þaðan á hálfum gangveginum fram í forstofu og inn á bað.
Að öðru leyti er ljóst eikarparket á gólfum.

Veghús Mjög björt og vel skipulögð 3ja
herbergja íbúð á 1. hæð ( jarðhæð ) með sérgarði og litlum viðarpalli. Stór og björt stofa.
Opið eldhús. Sér þvottaherbergi innan íbúðar.
Góður sameiginlegur garður með leiktækjum.
Eignin er laus við kaupsamning. Gott verð
15,9 millj. Áhvl. 9,6 millj. í íbúðaláni.
Vallarás - útsýni. Mjög flott íbúð á 5.
hæð í lyftublokk með glæsilegu útsýni yfir Víðidalinn og Reykjavíkurborg. Íbúðin er opin og
björt með glugga á þrjá vegu. Verð 16,5 millj.

Valdimar
Jóhannesson
Sölufulltrúi
gsm: 897 2514

Guðbjörg
Einarsdóttir,
Skrifstofustjóri

EIGN VIKUNNAR

Rishæð í þríbýlishúsi við
Marbakkabraut. Hlýleg og rúmgóð
íbúð á þessum eftirsótta stað í Kópavogi .
Bæði svefnherbergin eru rúmgóð. Stofan,
anddyrið og baðherbergið eru panelklædd.
Baðker í baðherbergi. Nýleg eldhúsinnrétting
með keramik hellu. Geymsluloft fylgir yfir
íbúðinni. Gott sameiginlegt þvottahús. Búið
er að endurnýja þak og rennur og klæða einn
gaflinn og kvisti. Verð 13.9 millj

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

Valdimar R.
Tryggvason
Sölufulltrúi
gsm: 897 9929

með sérinngangi og sérgarði. Íbúðin er björt
með birkiparketi og fallegum innréttingum.
Þvottahús innan íbúðar. Verð 18,5 millj.

Hæðir
Engihjalli- Nýtt

Bergur Þorkelsson,
Sölufulltrúi
gsm: 860 9906

Safamýri, - 79,5 fm björt og
falleg á jarðhæð í þriggja
íbúða húsi. Auðvelt að
bæta við svefnherbergi.
Góð sameign. Auðvelt er að stúka
frá auka svefnherbergi úr stofunni og er afstúkunin að hluta til þegar fyrir hendi. Parket er á allri íbúðinni nema flísar eru á baði
og inngangi. Góðir gluggar gera alla íbúðina bjarta og notalega. Góð geymsla sem
mætti nota sem herbergi en önnur lítil
geymsla fylgir einnig íbúðinni.

Naustabryggja.

Nýtt á sölu.

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

Álagrandi - Nýjar íbúðir í fallegu húsi Mjög vandaðar og vel
skipulagðar þrjár íbúðir í þessu fallega uppgerða þríbýlishúsi við Álagranda. Búið
er að endurnýja húsið að utan sem innan á afar smekklegan hátt. Íbúðunum er
skilað fullbúnum með furu gólfefnum og flísum. Baðkör er í öllum íbúðum ásamt
tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Teikningar og ferkari upplýsingar eru á skrifstofu.
Verð frá 22,9-28,9 millj.

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

Mjög falleg 0,6 hekt. eignarlóð ásamt 20 fm bjálkahúsi í Vallarholti rétt við
Reykholt. Fallegt land með uppkomnu
20 fm húsi þar sem kalt og heit vatn er komið
inní hús. Byggja má gott sumarhús á lóðinni og
hafa bjálkahúsið sem gestahús. Sutt í þjónustu
í Reykholti. Rétt um klukkutíma akstur frá
Reykjavík. Verð 3,9 millj.

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

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

Nýr 53 fm bjálkasumarbústaður í Grímsnesi.
Bústaðurinn er á spennandi eignarlóð í
Kerhrauni sem er í landi Syðri Hóla í Grímsnesi. Húsið er að mestu leyti tilbúið með
stofu, svefnherbergi, eldhúsi, holi og salerni niðri en uppi er stórt svefnloft með fullri lofthæð. Bjálkarnir bjóða upp á skemmtilega áferð að innan en bústaðurinn er einangraður að utan og klæddur með panel.
Kjörið sumarbústaðaland í 40 mín akstri frá
Reykjavík.Verð aðeins 6.7 millj fyrir bústaðinn og eignarlandið.

VANTAR ÞESSAR EIGNIR Á
SKRÁ. TILBÚNIR KAUPENDUR :
*Raðhús/parhús í Mosfellsbæ eða Grafarvogi.
*4ra herbergja íbúð í Grafarvogi, má vera
með bílskúr.
* 3ja herbergja íbúð í Seljahverfi eða
Bökkunum.*2ja herbergja íbúð miðsvæðis í Reykjavík, má þarfnast lagfæringar.
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Sóleyjarimi - Landsímalóðin
Höfum í einkasölu 5 glæsileg 210 fm staðsteypt raðhús á tveimur hæðum á þessum frábæra stað. Á neðri hæð er
bílskúr, forstofa, salerni, eldhús, stofa og borðstofa. Á efri hæð hol, baðherbergi, þvottaherbergi og 4 herbergri. Húsin skilast fullbúin að utan með steinuðum útveggjum og að innan fullbúin án gólfefna með vönduðum innréttingum.
Lóð verður frágengin þ.e. bílastæði hellulagðar með hitalögnum en að öðruleiti tyrfð. Teikningar og allar nánari
upplÿsingar á skrifstofu. Verð frá 37 millj.Fallegt parket og flísar á gólfum, nÿl. vandaðar innréttingar og fataskápar. Verð 17,2 millj.

Bergsmári - Útsýni

Fallegt 203 fm einbýlishús
með innb. bílskúr. Húsið skiptist m.a. í fjögur stór svefnherbergi, stofu og borðstofu. Ljós viðarinnrétting í eldhúsi.
Innaf hjónaherb. er fata- og baðherb. Vandað parket og
flísar á gólfum. Skjólgóðir sólpallar í suður og vestur.
Hornlóð með frábæru útsýni. Verð 47 millj.

Dvergaborgir - Stór sér lóð
Brekkustígur - Í vesturbænum
Vorum að fá í einkasölu flotta 80,9 fm íbúð á jarðhæð í þríbýlishúsi, ein íbúð á hæð. Eignin skiptist í stóra stofu,
tvö góð svefnherbergi, rúmgott eldhús og bað. Furugófborð á stofu og herb. Út gangur á lóð. Þetta er íbúð í
gamla stílnum og með karakter. Verð 16,4 millj.

Vorum að
fá í sölu mjög góð 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með sér
inngangi og lóð í litlu fjölbýli. Þrjú rúmgóð svefnherbergi
og flísalagt baðherbergi. Fallegt eldhús með borðkrók
og góðstofa með útgang á af lokaða sólpall. Náttúru
steinn og gegnheilt parket á gólfum.

Funalind - Útsýni
Hverafold - Nýtt í sölu
Vorum að fá í sölu glæsilega 81 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýlishúsi. Tvö rúmgóð svefnherbergi,
eldhús opið við stofu og gott flísalagt baðherbergi. Fallegt parket og flísar á gólfum, nÿl. vandaðar innréttingar
og fataskápar. Verð 17,2 millj.

Glæsileg 3ja herberga íbúð
á 3. hæð í fjölbýlishúsi. Tvö góð herbergi og flísalagt
baðherbergi með sturtu, baði og fallegri innréttingu.
glæsilegt eldhús með þvottaherbergi inn af og björt
og falleg stofa með mikilli lofthæð og svölum út af.
Parket og náttúru steinn.Verð 20,7 millj.

Fróðengi - Útsýni Glæsileg 2ja herbergja íbúð
3. hæð (efstu) í litlu fjölbýlishúsi með bílskúr. Frábært
útsýni er úr íbúð yfir borgina. Flísalagt baðherbergi
með þvottaraðstöðu og fallegt eldhús opið inn í stofu.
Stofa með stórum útsýnis glugga og suðvestur-svölum út af. Stutt í alla þjónustu. Verð 15,9 millj

Rauðhamra - Laus Fallega 112 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í nýlega máluðu fjölbýlishúsi. Þrjú
góð herbergi með skápum og rúmgóð og björt stofa
með góðum suður-svölum. Rúmgott eldhús með snyrtilegri innréttingu og baðherbergii. Verð 20,9 millj.

Naustabryggja - Lyfta Glæsileg 104 fm
3ja h. nyja íbúð á 2. hæð í fjölb.með lyftu og bílasgeymslu. Gott eldhús. Rúmgóð og björt stofa me
svölum út af. Rúmgott svefn herbergi me skápum og
flísalagt baðherbergi með baðkari. Þvottaherbergi.
Parket og flísar. Eignin er laus. Verð 22,9 millj

Trönuhjalli - 42,9 millj.

Grjótagata - 49,7 millj.

Stúfholt - 18,3 millj.

glæsilegt hús í suðurhlíðum Kópavogs

mikið endurnýjuð eign í Grjótaþorpinu

glæsileg 3ja herbergja í 105

Stórglæsilegt og virðulegt 196,2
fm. einbýlishús byggt árið 1897.
Hér er um að ræða fallegt
timburhús á stórri eignarlóð við
Grjótagötu. Byggingaréttur fyrir
u.þ.b. 90 fm. viðbyggingu við
suðurhlið hússins. Allir veggir
utanhúss eru panelklæddir,
gluggar endurnýjaðir sem og
allt gler.

Glæsilegt 207,5 fm parhús þar
af 28 fm bílskúr í suðurhlíðum
Kópavogs - Glæsileg stofa og
borðstofa með vönduðu parketi
og mikilli lofthæð. Mikið útsýni.
Í eldhúsi er vönduð hvít eldhúsinnrétting með gashelluborði
og stálofni. Á neðri hæð eru 4
svefnherbergi og bað. Hér er
um að ræða einstaka eign á
góðum stað.

nýtt

Glæsileg 3ja herb 81,9 fm íbúð á
105 svæðinu. Eldhúsið er
glæsilegt vel búið nýlegum
tækjum og eru flísar á milli
borðs og skápa og innréttingin
úr fallegum kirsuberjavið.
Parket er á öllum gólfum nema
baðherbergi sem er flísalagt
bæði veggir og gólf. Stofan er
rúmgóð og opnast út á svalir í
suðvestur.

Flókagata - 13,0 millj.

Grettisgata - 15,7 millj.

Starmýri - 14,3 millj.

mjög snyrtileg 2ja herbergja í 101

góð 3ja herbergja í 101

gott atvinnuhúsnæði

nýtt

Einstaklega hlýleg og snyrtileg
51,7 fm. kjallaraíbúð á þessum
þægilega stað við Flókagötu í
Reykjavík. Rúmgott eldhús og
gott skápapláss í bæði herbergi
sem og í holi. Rauðeikarparket á
gólfum í stofu og herbergi en
dúkur á eldhúsi og flísar á baði.
Sameiginlegt þvottahús í
kjallara.

Góð 66,4 fm. 3ja herbergja íbúð
ásamt 15 fm geymslu með
góðum gluggum. Íbúðinni fylgir
sérstæði í porti á baklóð. Parket
og flísar á gólfum í stofu,
eldhúsi og baði en korkflísar á
herbergjum.
Hér er um að ræða fallega og
skemmtilega eign á góðum
stað í miðborginni. Íbúðin er
laus við kaupsamning.

Hóll M - við höfum meira að bjóða. Fáðu nánari upplýsingar um þjónustu okkar og
þær eignir sem við erum með til sölu í síma 595 9050
Hóll fasteignasala | Franz Jezorski lögg.fasteignasali | Skúlagata 17 | 101 Reykjavík

nýtt

Mjög myndarlegt
atvinnuhúsnæði á rólegum
stað. Um er að ræða tvö rými,
efri hæð 85,5 fm og kjallara 50,4
fm að stærð. Húsnæðið hefur
mikla möguleika, umhverfið er
fallegt og rólegt.
Rafmagnslagnir allar nýjar,
salernis og eldunar aðstaða á
báðum hæðum.

- við höfum meira að bjóða
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Sjáland

í Gar›abæ
Lárus Ingi Magnússon
Sölumaður
Pálmi B. Almarsson
Löggiltur fasteignasali
Katrín Magnúsdóttir
Ritari
Sverrir B. Pálmasson
Sölumaður

Sími

533 3344

Viltu ekki búa í flottasta hverfi landsins ? – Sjálandi í Garðabæ
Höfum hafið sölu á glæsilegum 3ja – 5 herbergja íbúðum við Strandveg 2-10 og við Strandveg 21. Stæði í bílgeymslu fylgir öllu íbúðum. Íbúðirnar eru til afhendingar í september 2005, nóvember 2005 og febrúar 2006,
fullbúnar án gólfefna nema á baði og þvottahús þar varða flísar. Fyrsta flokks innréttingar og tæki. Strandvegur 21 sendur næst sjávarsíðunni og er því um frábæra staðsetningu að ræða. Teikningar og myndir á
skrifstofu okkar og heimasíðu okkar fasteignasala.is. Nú er um að gera að kynna sér málið strax því eingöngu 25 íbúðir til sölumeðferðar nú. Verð frá 20,8 millj.

✔ 2ja - 3ja herbergja

✔ 3ja - 5 herbergja
sa
Ekki mis

ri!

af þessa

Rauðarárstígur – Laus
Hringbraut - NÝTT
Mjög snyrtileg 2ja herb. íbúð á 1. hæð ásamt
herbergi í risi. Húsið var tekið í gegn 1997 og
verðlaunað. Parket og flísar. Mjög björt íbúð með
suður svölum. Laus fljótlega. Verð 14 millj.

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

Reykás – Bílskúr
Vorum að fá í sölu glæsilega og mjög vel
innréttaða, 132 m2 5 herbergja íbúð á tveimur
hæðum ásamt 23 m_ bílskúr. Neðri hæðin er:
forstofa/gangur, hjónaherbergi, barnaherbergi,
baðherbergi, þvottahús, eldhús og stofa og á
eftir hæðin eru sjónvarpshol, baðherbergi og 2
barnaherbergi. Ekki missa af þessari. Verð 29,4
millj.

Mjög góð 66,3 m2 2ja herbergja íbúð í góðu
fjölbýli.Íbúðin er hol/gangur, stofa, eldhús,
svefnherbergi, baðherbergi. Parket og flísar á
gólfum. Nýleg tæki í eldhúsi. Baðherbergi
talsvert endurnýjað. Verð 12,9 millj.

Vorum að fá í einkasölu fallega 2ja herbergja
íbúð með sér inngangi af svölum á þessum
eftirsótta stað. Parket og baðherbergi flísalag í
hólf og gólf. Glæsilegt útsýni yfir Fossvogsdalinn.
Verð 12,9 millj.

Gamli góði Vesturbærinn
Vorum að fá í sölu töluvert endurnýjaða 80 m2 3ja
herb. íbúð á 4. hæð í virðulegu húsi við
Ljósvallagötuna. Ný Alno innrétting í eldhúsi,
parket og flísar. Vestur svalir, “ekkert er fegurra
en vorkvöld í Vesturbænum”. Verð 16,5 millj.

Hraunbær
Búðagerði - Endurnýjuð
Vorum að fá í sölu glæsilega 2ja herb. íbúð á
þessum eftirsótta stað. Íbúðin er öll endurnýjuð og
er laus til afhendingar. Sér inngangur. Glæsilegt
bað og eldhús. Parket og flísar. Verð 13,2 millj.

Falleg 2ja herbergja íbúð á 3. hæð (efstu) í góðu
fjöleignarhúsi. Suður svalir. Íbúðin skiptist í
anddyri, baðherbergi, svefnherbergi, eldhús og
stofu. Baðherbergi er nýlega tekið í gegn. Eikar
parket. Verð 12,8 millj.

✔ Sumarhús
Sumarhús í Svínadal:

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.

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.

EIGNIR
ÓSKAST

Listhúsi›

25,5m

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. Falleg video kynning ásamt
ljósmyndum af íbúðinni er inni á Mbl.is. Verð kr. 25,5 millj. / eigandi óskar einnig
eftir tilboði í eignina

Ásgarður – NÝTT
Hraunbær

Engjateigur 19

✔ Einbýlishús/ parhús

AKRASEL

Baugakór:
Glæsilegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir í
fjórbýlishúsi ásamt bílskúr. Íbúðirnar afhendast
fullbúnar án gólfefna, nema á baði og í
þvottahúsi þar verða flísar. Halogen lýsing í stofu
og borðstofur. Suður svalir á öllum íbúðum. 3ja
herb. íbúðirnar er um 120 m2 og 4ra herb.
íbúðirnar eru um 132 m2. Bílskúrar eru um 25 m2.
Skilalýsing og teikningar á skrifstofu Bifrastar.
Verð 3ja herb. íbúða er 29,8 millj og 4ra hreb.
íbúða er 33,5 millj. Tryggðu þér strax íbúð á
þessum eftir sótta stað.

Lítið sérbýli á einni hæð með bílskúr.
Rúmgóða jarðhæð með góðum bílskúr.
Rúmgóða hæð í Vesturbænum.

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

Vantar eignir á
skrá! Skráð eign
er seld eign!

er við húsið. AUKA ÍBÚÐIN er með sérinngang.

Holtasel – Parhús
Vorum að fá í sölu 215 m2 parhús á tveimur
hæðum ásamt um 90 m2 rými í kjallara sem ekki
er inní stærð hússins. Innbyggður bílskúr. Í
húsinu er 4-5 svefnherbergi. Rúmgott eldhús.
Sauna og arinn. Stórar suðursvalir á efri hæð.
Garðurinn er í góðri rækt. Verð 43 millj.

SAMTENGD SÖLUSKRÁ FIMM FASTEIGNASALA • EIN SKRÁNING • MARGFALDUR ÁRANGUR • HUS.IS
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Sjáland Garðabæ Strandvegur 4–10.
Glæsil. 2ja–5 herb. íbúðir við Strandveg nr. 4–10 í Sjálandinu við Arnarnesvog í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 70
fm upp í 160 fm og verða afh. fullbúnar með vönduðum innr., en án gólfefna. Hús að utan og lóð verða fullfrágengin. Sér geymsla fylgir öllum íbúðum og sér stæði í bílageymslu fylgir fl. íbúðum. Allar nánari uppl. veittar á skrifstofu.

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

Sérbýli

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.
sérsmíðuðum innrétt. úr kirsuberjaviði og
vönd. tækjum, samliggj. stofur með mikilli
lofthæð og útg. á verönd til suðurs, borðstofu m. sérsmíð. skápum, 5 herbergi, þar af
eitt gluggalaust og tvö flísalögð baðherb.
Parket og flísar á gólfum. Hiti í innkeyrslu og
stéttum. Ræktuð lóð. Verð 41,9 millj.

Hæðir
Vættaborgir Glæsileg

142 fm efri
hæð í tvíbýli ásamt innb. bílskúr. Hæðin er
innréttuð á vandaðan og smekklegan hátt og
skiptist í eldhús m. glæsilegri innrétt. og stáltækjum, stofu, borðstofu, þrjú herbergi, öll
með skápum, þvottaherbergi og flísalagt
baðherbergi. Allar innréttingar og hurðir úr
eik, parket á gólfum. Mikil lofthæð. Tvennar
Ásendi. Glæsilegt 376 fm einbýlishús á svalir. Hellulögð innkeyrsla með hita. Gæsitveimur hæðum með 27 fm innb. bílskúr á leg eign sem vert er að skoða. Verð 31,9 millj.
þessum frábæra stað rétt við Elliðaárdalinn.
Eignin skiptist m.a. í eldhús með nýrri Alno innréttingu og nýjum tækjum, borðstofu, rúmgóða
stofu með arni, tvö baðherb. auk gesta w.c.,
fjögur herbergi og um 40 fm fundarherbergi/veislusal. 40 fm garðskáli með heitum
potti. Glæsilega ræktuð lóð. Gróðurhús á lóð.
Hiti í stéttum fyrir framan inngang og bílskúr.
Góð eign á góðum útsýnisstað. Verð 63,0 millj. Álfhólsvegur Mjög falleg, vönduð og
vel skipulögð 4ra herb. 118 fm efri sérhæð
auk 28 fm bílskúrs. Sér inng. í forst. og þaðan innang. í geymslu og bílsk., á efri hæð eru
sjónv.hol, eldhús m. fallegum innr. og góðri
borðaðst., rúmg. og björt stofa, útg. á suður
svalir, 3 herb., baðherb. og þvottah. Verð
28,9 millj.

Hæðarbyggð-Gbæ.

Glæsilegt
347 fm einbýlishús á tveimur hæðum með
tveimur 2ja herb. aukaíb. á jarðhæð, hvor um
sig með sérinngangi. Efri hæðin skiptist í forstofu, hol, gesta w.c., rúmgott eldhús m. nýlegum innrétt. og tækjum og góðri borðaðstöðu, borðstofu, tvær setustofur, rúmgott
sjónvarpshol m.útg. á suðursvalir., fjögur
herb., þvottaherb. og rúmgott flísalagt baðherbergi. Mikið útsýni úr stofum. Tvöfaldur
bílskúr. Hiti í innkeyrslu og stéttum að hluta.
Falleg ræktuð lóð, teiknuð af Auði Sveinsdóttur. Verð 65,0 millj.

Brekkubyggð-Gbæ Fallegt 143
fm einbýli með 20 fm sérstæðum bílskúr.
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 herberginu. Vel
staðsett eign með gríðarlega miklu útsýni. Langholtsvegur.
Mjög gott 207
Ræktuð lóð, verönd. Verð 28,7 millj
parhús á tveimur hæðum á þessum eftirsótta
stað. Á neðri hæð eru forstofa, gesta snyrting, hol, rúmgóð og björt stofa/borðstofa
með útgengi í garð, eldhús með fallegri eldri
innréttingu, þvottaherbergi og geymsla. Á
efri eru fimm herbergi auk fataherbergis og
baðherbergi. Geymsla í kj. og geymsluskúr á
lóð. Fallega ræktuð lóð með timburverönd.
Tvennar svalir. Hiti í stéttum fyrir framan hús.
Verð 35,9 millj.
Grenimelur Mjög glæsileg og mikið
endurnýjuð 175 fm efri hæð og ris á frábærum stað auk sérstæðs bílskúrs. Sér inngangur í forstofu, fallegur stigi á efri hæð sem
skiptist í hol, eldhús með miklum nýjum innrétt. góðri borðaðst. og útg. á svalir, 2 stórar
og bjartar stofur, samliggj. m. rennihurð, 2
herb., og baðherb. Um viðarstiga í ris sem
skiptist í stórt sjónvarpsh., rúmg. baðherb., 3
herb. og svalir útaf einu herb. Verð 41,9 millj.

Kvistaland. Glæsilegt 441 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 56 fm innbyggðum bílskúr á þessum eftirsótta stað neðst í
Fossvoginum, við opið svæði. Eignin skiptist
m.a. í eldhús með nýlegum vönduðum innréttingum og góðri borðaðstöðu, borðstofu
með arni, stofu með gólfsíðum gluggum að
hluta, stórt hjónaherb. með útgangi á lóð,
baðherbergi auk gesta w.c., rúmgóða sjónvarpsstofu og fjögur herbergi. Auk þess tvær
sér íbúðir, 3ja herb. og stúdíóbúð. Falleg
ræktuð lóð með um 80 fm timburverönd til
suðurs. Nánari uppl. á skrifstofu.

60 fm opið skrifstofurými í fallegu og vel staðsettu húsi í miðbæ

Reykjavíkur.

Suðurhraun-Gbæ.

4.900 fm vandað atvinnuhúsnæði að mestu leyti á einni hæð. Um er að
ræða stóra iðnaðar- og lagersali auk skrifstofupláss,
starfsmannaaðstöðu, mötuneyti o.fl. Fjölmargar innkeyrsluhurðir, gott athafnapláss og góð aðstaða fyrir
gáma. Húsið klætt að utan og lóð malbikuð og frágengin. 80 bílastæði. Auk þess er
samþykktur byggingaréttur fyrir um 1.000 fm stækkun. Nánari upplýsingar veittar á
skrifstofu.

Stangarhylur

Húsnæðið er vel innréttað sem
skrifstofu- og lagerhúsnæði með innkeyrsludyrum. Eignin er í dag að mestu nýtt af eiganda hennar en er að hluta
til í útleigu til skemmri tíma. Góð aðkoma er að eigninni
og næg bílastæði. Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Gistiheimili-Snorrabraut

Glæsilegt 401 fm
húsnæði á 4. hæð í miðborginni. Í húsnæðinu í dag er rekið
glæsilegt 17 herbergja hótel, búið vönduðum húsgögnum.
Hæðin skiptist m.a. auk herbergjanna í móttöku, borðsal,
eldhús og starfsmannaaðstöðu. Vel staðsett eign,miðsvæðis í borginni. Fjögur bílastæði í bílageymslu fylgja og
geymsla í kj. Verð 130,0 millj. Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Hamraborg -Kóp. 173 fm verslunarhúsnæði auk millilofts í hluta húsnæðisins þar sem eru skrifstofur. Laust nú þegar. Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Klapparstígur-útsýnisíbúð. Naustabryggja.
Glæsileg 114 fm íbúð á 10. hæð ásamt sér
geymslu og sér stæðis í bílageymslu. Íbúðin
skiptist í gang/hol með skápum, 2 rúmgóð
herb., flísalagt baðherbergi með þvottaaðstöðu, stórar og bjartar stofur og eldhús með
góðum innréttingum. Parket á gólfum.
svalir, mikið útsýni til norðurs, austNesvegur Glæsileg, mikið endurnýjuð Tvennar
urs og suðurs. Aðeins tvær íbúðir á hæðinni
og vel skipulögð 124 fm efri sérhæð. Íbúðin
og sér þvottaherb. Sameign til fyrirmyndar.
skiptist í forstofu, hol, stórar saml. stofur
Verð 37,9 millj.
með útg. á svalir til suðurs, stórt eldhús með
fallegur eikarinnr. og borðaðst. 3 herb., og
baðherb. Sér geymsla og sam. þvottah. í kj.
Verð 29,5 millj.

Lindarflöt -Gbæ. Mjög fallegt og
vel staðsett 197 fm einbýlishús með 57 fm
bílskúr. Eignin skiptist í flísalagða forstofu,
gesta w.x., samliggjandi stórar parketlagðar
stofur með gluggum niður í gólf að hluta, eldhús með góðri borðaðstöðu, þvottaherbergi,
fjögur góð herbergi og flísalagt baðherbergi.
Útgangur úr stofu á hellulagða verönd. Bílskúr innréttaður að hluta sem herbergi og
baðherbergi. Húsið nýlega málað að utan.
Falleg ræktuð lóð. Hiti í innkeyrslu að bílskúr.
Verð 39,9 millj.

Rauðagerði. Fallegt 295 fm einbýlishús á tveimur hæðum, vel staðsett innst í
botnlanga á rólegum stað. Á efri hæð eru
stór stofa með arni, borðstofa, rúmgott opið
eldhús með nýrri innréttingu, sjónvarpshol
m. útgengi í garðskála með heitum potti, þrjú
herbergi og stórt baðherbergi. Auk þess sér
íbúð á neðri hæð. Parket og flísar á gólfum.
34 fm bílskúr. Stór skjólgóður gróinn garður.
Verð 59,0 millj.

Mjög glæsileg 104
fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í álklæddu fjölbýli
í Bryggjuhverfinu ásamt sér geymslu í kj. og
sér stæðis í bílageymslu. Stórar samliggj.
stofur með gólfsíðum gluggum, opið eldhús
með fallegum maghonyinnrétt., tvö rúmgóð
herbergi með góðum skápum og flísalagt
baðherb. Þvottaherb. innan íbúðar. Flestir
gluggar íbúðarinnar ná niður í gólf. Vestursvalir. Parket á gólfum. Verð 23,9 millj.

Reyrengi.

4ra-6 herb.
Skaftahlíð

Falleg 122 fm 5 herb. íbúð
ásamt 28 fm bílskúr. Skiptist í forstofu, gesta
salerni/þvottah., saml. rúmg. og bjartar stofur m. útg. á sv svalir, eldhús m. borðaðst., 3
herb. útg. á austursv. ú hjónaherb., og baðherb. Verð 30,5 millj.

3ja herb.
Naustabryggja - penthouse

Smáragata.

Stórglæsilegt 280 fm einbýlishús auk 33 fm stakstæðs bílskúrs í
hjarta miðborgarinnar, teiknað af Gunnlaugi
Halldórssyni. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á síðustu árum á vand. og smekklegan
hátt og skiptist m.a. í stórt hol með arni,
samliggj., rúmgóðar stofur, eldhús með innrétt. úr peruviði, sjónvarpshol, þrjú herb. auk
fataherb., stórt vinnu- og fjölskylduherb.
með arni og tvö baðherb. Mjög góðar
geymslur. Þrennar svalir. Ræktuð lóð, hiti í
innkeyrslu og stéttum að hluta. EIGN Í SÉRFLOKKI. Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Aðalstræti

Stórglæsileg 191 fm penthouse íbúð á tveimur hæðum á þessum frábæra stað auk sér
stæðis í bílageymslu. Á neðri hæð eru forstofa, eldhús m. fallegum innr. úr hlyn, borðstofa, stofa með útg. á rúmgóðar svalir, 2
rúmg. herb., baðherb., og þvottah. Efri hæð
er með mikilli lofthæð og er töluvert undir
súð, hæðin skiptist í stóra stofu/sjónv.hol m.
útg. á svalir, salerni, geymsla og 2 herbergi.
Verð 35,8 millj.

Háaleitisbraut. Mikið endurnýjuð
106 fm 4ra herb. útsýnisíbúð á 4. hæð ásamt
sér geymslu í kj. Rúmgott eldhús með góðri
borðaðst., stofa m. útg. á suðursvalir, borðstofa, 2 rúmgóð herb. og nýlega endurnýjað
flísalagt baðherb. Parket á gólfum. Húsið er
nýlega allt tekið í gegn hið yrta. Sameign
snyrtileg. Verð 19,9 millj.

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 innrétt. 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.

Vatnsstígur. Stórglæsileg 108 fm íbúð á
1. hæð ásamt 8,3 fm sér geymslu í einu glæsilegasta lyftuhúsi í miðborg Reykjavíkur. Íbúðin er
innréttuð á afar vandaðan og smekklegan hátt.
Parket og flísar á gólfum. Góðar suðvestursvalir
út af stofu. Stæði í bílageymslu. Íbúð sem vert er
að skoða. Verð 38,9 millj.

Flétturimi Glæsileg 85 fm íbúð á 3.hæð
2ja herb.
í góðu fjölbýlishúsi, sér inngangur og útsýni.
Asparfell. Góð 63 fm íbúð á jarðhæð í
Íbúðin skiptist í forstofu, hol, eldhús, rúmgóðu lyftuhúsi. Íb. skiptist í rúmgott hol, baðgóða og bjarta stofu m. útg. á suðvestursv.
herb. m. þvottaaðst., eldhús m. nýlegri innmeð miklu útsýni. 2 rúmgóð herb., baðheb.
rétt. og bjarta stofu. Húsvörður. Sér geymsla
og þvottah. þar innaf. Verð 18,5 millj.
í kj. Verð 11,4 millj.
Framnesvegur. Vel skipulögð 69 fm
íbúð á 2. hæð í vesturbænum. Íbúðin skiptist
í hol, stofu, eldhús með fallegri viðarinnrétt.,
2 herb. og flísal. baðherb. Lagnir endurn. að
hluta. Sér geymsla í kjallara. Gróin lóð. Verð
Flyðrugrandi. Góð 65 fm íbúð á jarð14,7 millj.
hæð í nýlega viðgerðu húsi. Íbúðin skiptist í
forstofu, hol, eldhús, stofu, 1 herb. og baðherbergi. Þvottaaðst. í íbúð. Sér afgirt hellulögð verönd. Verð 14,4 millj.

Grenimelur-sérinng. Mikið endurnýjuð 62 fm íbúð í kjallara m. sérinng. í
Hrísmóar Mjög falleg og björt 86 fm vesturbænum. Flísal. forstofa, flísal. baðíbúð á 2. hæð, sér inngangur er af svölum. herb., rúmgott herb., björt parketl. stofa og
Forstofa, hol, eldhús m. borðaðst., stór og eldhús m. nýlegri innréttingu. Verð 13,6 millj.
björt stofa m. útg. á 20 fm suður svalir, 2 stór
Karlagata. Ný standsett 25 fm ósambaðherb. og þvottaherb. Verð 16,9
Hjarðarhagi. Mjög falleg 85 fm 4ra herb.,
þykkt studíóíbúð í kj. Íb. skiptist í forstofu,
millj.
herb. íbúð á 1.hæð auk þriggja sér geymslna
stofu, baðherb. og eldhús. Laus við kaupí kj. í nýviðgerðu fjölbýli í vesturbænum. Íb.
samning. Verð 5,8 millj.
skiptist í forstofu/hol, flísal. baðherb., eldhús
m. fallegum upprunal. endurbættum innrétt.,
2 saml. skiptanl. stofur og tvö herbergi. Suðursvalir út af stofu. Góð borðaðst. í eldhúsi.
Verð 18,5 millj.
Kristnibraut Falleg 109 fm íbúð á 3. Kirkjutorg. 2ja-3ja herb. íbúð á 1. hæð
hæð í glæsilegu lyftuhúsi. Eldhús m. fallegri með sérinng. í miðborginni auk um 25 fm
innr., rúmgóð stofa m. útg. á stórar suðvest- húsnæðis sem í dag er nýtt undir atvinnuursv., 2 rúmgóð herb., baðherb. m. baðkari rekstur. Íb. skiptist í forst., 1 herb. með skápog sturtu., þvottahús. Sér geymsla á jarðh. um, eldhús, stofu og baðherb. með þvottaFalleg ræktuð lóð. Verð 22,3 millj.
aðst. Hús járnvarið að utan. Nýlega hellulagt
plan. Verð 20,0 millj.

Stekkjarsel.

Vandað og vel skipulagt
244 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 29
fm innbyggðum bílskúr. Eignin skiptist í forstofu, sjónvarpshol, borðstofu, samliggj.
stofur m. útg. á hellulagða verönd með skjólveggjum, stórt eldhús með vönd. eikarinnrétt. og nýjum tækjum, eitt rúmgott herb. og
flísalagt baðherb., þvottaherb. og geymslu
auk sér 2ja herb. íbúðar á neðri hæð. Marmaralagður steyptur stigi á milli hæða. Ræktuð
lóð. Verð 45,0 millj.

Hulduhlíð- Mos. Glæsileg 93 fm 4ra
herb. íbúð með sérinngangi í nýlegu fjórbýlishúsi. Físal. forstofa með góðum skápum, 3
rúmgóð herb., öll með skápum, rúmgott baðherbergi m. þvottaaðst., rúmgóð og björt stofa
m. útg. á suðv, svalir og opið eldhús. Íbúð sem
vert er að skoða. Verð 19,2 millj.

Reynimelur.

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

Kleppsvegur Falleg 60 fm íbúð
ásamt geymslu í kj. Íbúðin skiptist í forstofu,
rúmg. og bjarta stofu, eldhús m. borðaðst.,
herb. og baðherb. Útg. er á suður svalir úr
stofu og herbergi. Verð 12,9 millj.
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Í HJARTA BÆJARINS

Jón Ellert Lárusson, löggiltur fasteignasali

OPIÐ VIRKA DAGA FRÁ KL. 09.00 - 18.00

Brynjar Fransson
lögg. fasteignasali
samn./skjalagerð
sími 575 8503

Jón Ellert Lárusson
viðskiptafræðingur
sölumaður
lögg. fasteignasali

Örn Helgason
sölumaður
sími 696-7070

EINBÝLISHÚS

Þór Þorgeirsson
lögg. fasteignasali
sölumaður
sími 866 2020

Brynjar
Baldursson
sölumaður
sími 698 6919

Sverrir Kristjánsson
löggiltur
fasteignasali
sími 896 4489

Virðulegt 196,2 fm. 3ja hæða einbÿlishús frá árinu 1897, staðsett í hjarta Reykjavíkur. Fallegt timburhús á stórri eignarlóð við Grjótagötu. ca.
196 fm. Byggingaréttur. Vel byggt, mikið endurnÿjað hús af fagmanni og
áhugamanni um viðhald og verndun gamalla húsa. gluggar endurnÿjaðir. Upprunalegri ásÿnd hússins er viðhaldiðaðÑað 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 gengið í dagstofu og 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 útgengt 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.

Gunnar Borg,
sölumaður,
sími 897-0988

5 TIL 7 HERBERGJA

Þetta er einstök eign í hjarta Reykjavíkur.

TUNGUVEGUR Nÿuppgert einbÿlishús
að Tunguvegi 9 í Reykjavík. Húsið hefur
verið endurbyggt að innan á afar vandaðan hátt. Nÿtt skipulag, nÿtt rafmagn, nÿjar
vatnslagnir, hiti í öllum gólfum, nÿjar sérsmíðaðar innréttingar í öllu húsinu, nÿ gólfefni, nÿ baðherbergi, nÿjar skólplagnir,
glæsileg og vönduð tæki.
Húsið er nÿmálað að utan Þetta er eign fyrir vandláta. Sjón er sögu ríkari.

SELJABRAUT Mikið endurnÿjuð 175
fm íbúð á tveimur hæðum ásamt stæði í
bílgeymslu. Íbúðin er m.a. stofa, sjónvarpshol, mjög rjúmgott eldhús, 4 svefnherbergi, baðherbergi, þvottaherbergi o.fl.
Tvennar svalir. Parket og flísar á gólfum.
Nÿjar innihurðir, innréttingar, gólfefni og
tæki. Sjón er sögu ríkari. Húsið er klætt
utan með stení-klæðningu. Verð 31,0 millj

LJÓSHEIMAR - Falleg og mikið endurnÿjuð endurnÿjuð 3ja herb. 87 fm.
útsÿnisíbúð á 5.h. í lyftyuhúsi. Húsið er einangrað og klætt að utan. Íbúðin skiptist í
parketlagða bjarta stofu með vestur svölum út af, 2 parketlögð herb., fataherbergi,
eldhús með nÿlegri innréttingu og tækjum
og nÿuppgert flísalagt baðherb. með baðkari. Öll gólfefni íbúðar eru nÿleg. Geymsla í
kjallara. Áhv. 7,1 m. V. 17,8 m.

2JA HERBERGJA

TORFUFELL - LAUS Falleg og mikið
endurnÿjuð 2ja herb. 57 fm. íbúð á 2.h. Það
er nÿtt parket úr hlyn á öllum gólfum íbúðarinnar nema á baði. Eldhúsinnrétting og
eldavél eru einnig nÿ. Íbúðin skiptist í hol,
rúmgóða stofu með útgang út á stórar
vestur-svalir, svefnherb. með skápum og
baðherb. með dúk á gólfi og sturtubotn.
Sérgeymsla og sam. þvottaherbergi á jarðhæð. Áhv. 6,8 m. V. 10,9 m

3JA HERBERGJA

LAUGARNESVEGUR Ósamþykkt 46
FURUGRUND - KÓP. 2ja herb. 56 fm

SÉRHÆÐIR

ósamþykkt kjallaraíbúð í fjöleignahúsi á
þessum vinsæla stað í Grundum Kópavogs. Íbúðin er stofa, svefnherb., eldhús
og baðherb. Parket og flísar á gólfum. Verð
8,3 millj.
.

VALLARHÚS - SÉRINNGANGUR

ENGIHJALLI - KÓP. 3ja herb. 87 fm
íbúð á 1. hæð í litlu fjölbÿlishúsi. Íbúðin er
m.a. stofa og borðstofa með útgangi út á
rúmgóðar suðursvalir og miklu útsÿni, tvö
svefnherb., eldhús og baðherb. Þvottaaðstaða í íbúð. Húsið er allt klætt að utan
með stení-klæðningu. Verð 16,8 m.

4ra herb. 119 fm endaíbúð á jarðhæð með
sérinngangi í sex íbúða húsi. Íbúðin skiptist m.a. í stofu og borðstofu með útgangi út
á verönd, hjónaherbergi með útgangi út á
sömu verönd, tvö rúmgóð barnaherbergi,
eldlhús, baðherbergi, þvottaherb. o.fl. Verð
22,3 millj.

RAUÐALÆKUR Góð íbúð í kjallara í
fjórbÿlishúsi með sérinngangi. Íbúðin er
mikið uppgerð m.a. nÿleg eldhúsinnrétting
og uppgert baðherbergi. Góð gólfefni og
innréttingar. Sér bílastæði fylgir íbúð. V.
17,9 millj.

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, flísalagt baðherb. með glugga
og baðkari, rúmgóða parketlagða stofu og
svefneherb. með skápum. Sam. þvottaherb. á hæðinni. Áhv. 3,2 m. V. 6,9 m.

VEGNA MIKILAR
SÖLU GETUM VIÐ
BÆTT VIÐ EIGNUM
Á SKRÁ

SUÐURHVAMMUR - HAFNARFIRÐI Falleg og mikið endurnÿjuð 3ja
herb. 107 fm. endaíbúð á jarðhæð. Íbúðin
skiptist í flísalagða forstofu með skáp,
rúmgóða parketlagða stofu með útgang út
á stóra afgirta verönd, tvö parketlögð herbergi, baðherbergi með flísum á gólfi og
sturtuklefa og rúmgott eldhús með góðri
innrét. og nÿjum tækjum. Sér geymsla í
kjallara og sam. þvottaherbergi. Verið er að
mála húsið að utan og verður þeirri framkv.
lokið í sumar á kostn. seljanda. V. 19,7 m.

Sími 575 8500
221 HAFNARFJÖRÐUR Ein af glæsilegustu íbúðum bæjarins

110 REYKJAVÍK Reisulegt einbýli

Berjavellir 2: Fjögurra til fimm herbergja íbúð í stigahúsi með lyftu.

Heiðarás 14: Einbýli á tveim hæðum með innbyggðum bílskúr.

Tæki í eldhúsi eru öll stállituð.

Verð: 31,7 milljónir.

Fermetrar: 112,5. Fasteignasala: FMH fasteignamiðlun.

Lýsing: Forstofa með marmarasalla á gólfi
og náttúrusteini sem gengur upp á veggi.
Rúmgóð stofa með glæsilegu útsýni til
sjávar. 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
ísskápur sem fylgir íbúð. Tæki eru öll
stállituð. Á gólfi í eldhúsi og stofu eru
marmarasalli og náttúrusteinn. Baðherbergi
með vandaðri eikarinnréttingu frá HTH.
Baðker með nuddi og vandaður sturtuklefi,
tæki eru frá Philip Starck. Svefnherbergi
með góðu skápaplássi og marmarasalla á
gólfi. Rúmgott sjónvarpsherbergi með
bogadregnum vegg og skilrúmi úr hertu
gleri fram á gang íbúðar. Rúmgott
þvottahús og lítil geymsla innan íbúðar.
Annað: Svalir eru skermaðar af fyrir veðri
með öryggisgleri. Við íbúð er
myndavélasími. Í sameign er 4,2 fermetra
geymsla. Íbúðinni tilheyra tvö stæði í
bílageymslu. Öll lýsing er með þráðlausri
fjarstýringu.

Aðkoma að húsinu er góð og sólpallur
með díóðulýsingu við aðalhlið hússins.

Verð: 56 milljónir.

Fermetrar: 340,8.

Lýsing: Komið er inn í flísalagt anddyri
með skápum og gestasnyrtingu. Opið rými
sem notað er sem fjölskylduherbergi.
Skrifstofa/herbergi. Hjónaherbergi með
sérbaðherbergi og útgengt á suðvestursvalir. Opið eldhús með viðarinnréttingu.
Rúmgóð stofa og borðstofa með góðri
lofthæð, miklir gluggar, gott útsýni og
útgengt á suðvestur-svalir. Gólfefni er
parket og flísar. Á neðri hæð er þvottahús
með innréttingu. Baðherbergi með sturtu.
Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Einnig er á
jarðhæð snotur tveggja herbergja íbúð
með sérinngangi. Gólfefni eru flísar og
parket á öllu nema epoxi á þvottahúsi.
Annað: Góður bílskúr. Vel staðsett hús í
góðu standi.
Úti: Garður í rækt. Aðkoma hellulögð og
upphituð með tveimur bílastæðum.
Fasteignasala: Akkurat.

13

MÁN U DAGU R 30. maí 2005

Sími 575 8585 – Spönginni 37 – 112 Reykjavík

Sérhæðir

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

Samtengd söluskrá
Sverrir Kristjánsson Jón Pétursson
Lögg. fasteignasali Sölumaður
Gsm 896 4489
Gsm 898 5822

Karl Dúi Karlsson
Sölumaður
Gsm 898 6860

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

www.hus.is

2ja herbergja
Í HJARTA BÆJARINS- BRATTAGATA

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.

BOGAHLÍÐ Falleg 103,7 fm, 3ja - 4ra
herb. íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli á þessum
vinsæla stað. Eldhús, stofa, borðstofa, 2
svefnherb., aukaherb. í kjallara, geymsla,
baðherb., sameiginlegt þvotthús. Suður svalir með góðu útsýni yfir Öskjuhlíðina. V. 20,5
millj.

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

5 til 7 herbergja

Til leigu eða sölu. Fallegt timburhús byggt árið
1905. Jarðhæð með sér inngangi, ca. 132,8 fm,
þaðan er innangengt í bílskúr sem er 34,9 fm. og
er innréttaður sem skrifstofa. 1. hæð er með sér
inngangi, 81,3 fm, góðar svalir. 85,1 fm rishæð
með sérinngangi og með mikilli lofthæð, fallegum kvistum og stórum suðursvölum. Falleg
eign, laus fljótt.

BÁSBRYGGJA
Glæsilegt 168,8 fm raðhús á frábærum útsýnisstað, ásamt 32,9 fm innbyggðum bílskúr, staðsett á besta stað við sjávarsíðuna í Bryggjuhverfinu. Húsið er fullbúið og með vönduðum sérsmíðuðum innréttingum og massívu parketi á
gólfum. Hurðar eru sérsmíðaðar. Þetta er einstaklega vönduð eign sem mikið hefur verið lagt
í. Staðsetningin er einstök hvað varðar nálægðina við sjóinn og útsÿnið. EIGN Í SÉRFLOKKI.

BOGAHLÍÐ - 2JA HERB.
LAUFENGI

VALLENGI Mjög falleg, rúmgóð og
björt 111 fm, 5 herb. íbúð með sér inngang á
efrihæð í litlu fjölbýli í Grafarvoginum. Íbúðin
er opin og vel skipulögð. 4 svefnherb., öll
með skápum. Baðherb. með baðkari, sturtuklefa og innréttingu. Þvottaherb. innan íbúðar. Glæsilegt eldhús opið inn í stofu. Vandaðar flísar og parket á gólfum. Útsýni. Stutt í alla
þjónustu. V. 23,9 millj.

Falleg 93,2 fm, 4ra herb.
íbúð á 2.hæð með sér inngangi í litlu fjölbýli í
Grafarvoginum. Opið bílskýli fylgir eigninni.
Hol, stofa, 3 svefnherb. með skápum, eldhús
og baðherb.. Sér geymsla. Flísar og linoleumdúkur á gólfum. Húsið var tekið í gegn fyrir ári. V. 19,4 millj.

GARÐHÚS

Falleg 62,5 fm, 2ja herb.
íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli í Grafarvoginum.
Stofa, herb. og hol parketlagt. Eldhús, baðherb. og tölvuherb. flísalagt. Sér geymsla og
sérgarður. V. 14,9 millj.

Góð 66,5 fm, 2ja herb. íbúð á jarðhæð í fjölbÿlishúsi í Hlíðarhverfi. Parketlögð stofa og borðstofa. Svefnherb. er einnig parketlagt og með
rúmgóðum skápum. Eldhúsið er flísalagt og með
eldri innréttingu. Innangengt er úr íbúðinni í
þvottaherb.. Sér geymsla. ÍBÚÐIN ER LAUS
STRAX. Frábær staðsetning og stutt að fara í
bæði skóla og Kringluna. V. 13,9 millj.

Landsbyggðin
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 AFHENDINGAR. V. 26,7 millj.

3ja herbergja

4ra herbergja
STYKKISHÓLMUR- TVÍBÝLI

BAKKASTAÐIR

Glæsileg 4ra herb.,
116,1 fm íbúð á efri hæð með sérinngangi á
frábærum útsýnisstað í Grafarvoginum. Forstofa, stofa, 3 svefnherb., eldhús, geymsla
og þvottaherb.. Fallegt parket og flísar á gólfum. V-svalir. Mikið útsýni. V. 25,9 m.

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

Til sölu við Aðalgötu stórt 2ja íbúða einbýlis/tvíbýlishús. Steypt plan fyrir framan bílskúr.
Mjög stór sólpallur. Stærri íbúðin skiptist í
sjónvarpshol, stofu, borðstofu, eldhús, 3
svefnherb., rúmgott baðherb. og geymslu.
Parket á flestum gólfum, flísar á baðherb.. Á
jarðhæð er 3ja herb. íbúð: Sér inngangur, forstofa, 2 herb., stofa, eldhús og bað með
sturtu.. Parket á gólfum. Innangengt í íbúðina
úr aðalíbúð. Skipti koma til greina. V. 19,9 millj.

STYKKISHÓLMUR

137,9 fm
einbýlishús á 2 hæðum við Hafnargötu,
byggt árið 1906, ásamt 19,5 fm hjall. Efri
hæð: Forstofa, gestasnyrting, skáli, stofa og
borðstofa. Eldhús og búr. Neðri hæð: baðherb. sem verið er að standsetja, 3 svefnherb., og þvottaherb.. Útigeymsla. Töluvert
endurnýjað, endurbótum ekki lokið. Mikið
útsýni. V. 10,8 millj.
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GUNNAR JÓN YNGVASON
LÖGGILTUR FASTEIGNA
OG FYIRTÆKJASALI,
VIÐSKIPTAFRÆÐINGUR, MBA.

BORGARTÚN 28, 2HÆÐ • SÍMI: 588 5160 • WWW.fyrirtaekjasala.is • gjy@fyrirtaekjasala.is

SELJUM MEST AF ATVINNUHÚSNÆÐI OG FYRIRTÆKJUM
TIL SÖLU
Eyrartröð - Innkeyrslubil. Til sölu fullbúin glæsileg rými frá 75 - 85 m2 innkeyrslubil, ásamt 20 m2 milligólfum, auk
hlutdeildar í sameign og brunaútgangi.
Aðkoman og staðsetning hússins er mjög
góð. Verð frá 10,0 millj.

Flugumýri 804 m2. Glæsilegt nánast
fullbúið iðnaðarhúsnæði með 5 innkeyrsluhurðum. Hægt er að skipta rýminu
í niður eftir þörfum. Góð lofthæð, samþykkt milligólf og mænis-ofanbirta sem
hleypir mikilli birtu inn. Eftir er að steypa
gólf að innan. Verð aðeins 60,0 millj.
Húsnæðið er til afhendingar nú þegar. Á
teikningu er gert ráð fyrir að skipta húsinu
í ca. 3-4 rými.

INNKEYRSLUBIL FORNUBÚÐIR
HFJ. Við höfnina, um er að ræða tvö sam-

liggjandi bil sem hægt er að kaupa saman
eða sitthvoru lagi. Hvort rými fyrir sig eru
170 m2 ásamt 50 m2 milligólfi, saman eru
því rýmin 340 m2 ásamt 100 m2 milligólfi.
Innkeyrsuflekahurðir, gott útisvæði að
framan og við gaflinn á húsinu.
KÖLLUNARKLV - 540 m2 INNKEYRSLUB. Til sölu glæsilegt húsnæði
með mililli lofthæð. Tvennar stórar innkeyrsludyr, Stækkunarmögul. ca 250 fm.
Skilast frágengið með malbikaðri lóð.
Topp eign.

ÞJÓNUSTURÝMI 136 m2 GARÐATORGI M/ INNKEYRSLUHURÐ. Fallegt og vel innréttað þjónustu-, skrifstofu
og verslunarrými samtals 136,5 m2 að
stærð í yfirbyggðum verslunar- og þjónustukjarna við Garðatorg í Garðabæ.
Rýmið hefur 2 innganga að framan, og að
auki 1 innkeyrsluhurð Hrísmóamegin.

FYRIRTÆKI TIL SÖLU

•

Geymsluþjónusta í nágr Rvík.til
sölu. Í nágrenni Reykjavíkur er til sölu
400 fm geymsluþjónusta í mjög góðu húsnæði. Pökkunarþjónusta. Hlutafél getur
fylgt. Um er að ræða 2x 200 fm pláss með
stórum innkeyrsluhurðum. Verð 22 millj.

350 fm Iðnaðarpláss í Hafn. Gott
iðnaðarpláss til sölu. Góð lofthæð, innkeyrsluhurð. starfsmanna aðstaða og
skrifstofa. Verð 26 millj.

ATVINNUTÆKIFÆRI - útleiga í
Hafn. Til sölu herbergja útleiga og iðnaðarpláss í Hafnarfirði, all um rúml. 550
fm húsnæði. Leigutekjur rúmæ 500 þús á
mán. Verð 42 millj.

HVALEYRARBRAUT INNKEYRSLUBIL.
Erum með til sölu eða leigu eftirfarandi stærðir af innkeyrslubilum við Hvaleyrarbrautina: Um 77 m2 með ágætri lofthæð og innkeyrsluhurð. // Samtals 116 m2
ásamt milligólfi, malbikað fyrir framan, mikil lofthæð og háar innkeyrsluhurðir. Samtals 120 m2 ásamt nettu milligólfi með stórri innkeyrsluhurð, góð lofthæð. // Samtals 187 m2, stór innkeyrsluhurð, ásamt 51 m2 milligólfi. // Samtals 386 m2 ásamt
milligólfi 157 m2, rafdrifnar innkeyrsluhurðir, góð lofthæð allt að 8 m. // Samtals 400
m2 ásamt 100 m2 milligólfi, 2 stórar innkeyrsluhurðir. // Bilin eru til sölu eða leigu á
hagstæðum kjörum. Nánari upplýsingar hjá ráðgjöfum Fyrirtækjasölu Íslands í síma
588-5160 eða á skrifstofu okkar.

SMIÐJUVEGUR 650 M2 ÞJÓNUSTURÝMI.
Til sölu, á 2. hæð með sér inngangi. Stór stigi
milli hæð. Gólf eru dúkalögð. Nokkrar sturtur
eru í rýminu, mikið útsýni, heitur pottur og
mjög stórar svalir. Birt stærð með svölum er
um 650 m2, en 512 m2 innanmáls. Húsnæðið gæti t.d. hentað undir gistirekstur. Nánari
upplýsingar á skrifstofu okkar.

Grandi- 207 fm Innkeyrslubil.

Til
sölu gott 207 fm innkeyrslubil, stór innkeyrsluhurð, góð lofthæð, laust samkl.
verð tilboð.

FYRIRTÆKI TIL SÖLU

Geymsluþjónusta í nágr Rvík.til
sölu. Í nágrenni Reykjavíkur er til sölu

JÓN INDÍAFARI þ.e lager, innréttingar,

400 fm geymsluþjónusta í mjög góðu
húsnæði. Pökkunarþjónusta. Hlutafél
getur fylgt. Um er að ræða 2x 200 fm
pláss með stórum innkeyrsluhurðum.
Verð 22 millj.

ÚTVARPSSTÖÐ tæki og allur búnaður
til rekstur á útvarpsstöð, það þarf bara að
kveikja á takkanum.

allur búnaður og viðskiptasambönd

BÓNÞJÓNUSTA fínn og góður búnaður, næg verkefni, góður tími framundan.

350 fm Iðnaðarpláss í Hafn. Gott

tækjabúnaður. Viðskiptavinir td opinberir
aðilar, fyrirtæki stór sem smá og einstaklingar. Ath upplýsingar aðeins á skrifstofunni.

MÖRKIN 180 M2 SKRIFSTOFA.
Til leigu á 2. hæð á áberandi stað og
góðir merkimöguleikar á húsi. Rýmið er
innréttað 4-5 skrifstofur, 1 fundarherbergi, risherbergi með viðarstiga milli
hæða. Sér WC. Tækjaherbergi. Gólfefni
eru ýmist vönduð teppi eða linoleum
dúkur, sér eldhúskrókur með innréttingu. Halogen lýsingar í loftum og fluor.
Súðarhæð sem gerir rýmið aðlaðandi
með mishárri lofthæð. Næg bílastæði
og mjög góð aðkoma að húsinu.

STÓR VIDEO – GRILL ñ ÍS staður í
stóru íbúarhverfi, frábær staðsetning í
verslunarkjarna og rétt við skóla og alfaraleið.

iðnaðarpláss til sölu. Góð lofthæð, innkeyrsluhurð. starfsmanna aðstaða og
skrifstofa. Verð 26 millj.

TIL LEIGU

ATVINNUTÆKIFÆRI - útleiga í
Hafn. Til sölu herbergja útleiga og iðnaðarpláss í Hafnarfirði, all um rúml. 550
fm húsnæði. Leigutekjur rúmæ 500 þús á
mán. Verð 42 millj.

VEITINGASTAÐUR á fjölförnum ferða-

Grandi- 207 fm Innkeyrslubil.

Til
sölu gott 207 fm innkeyrslubil, stór innkeyrsluhurð, góð lofthæð, laust samkl.

ÞJÓNUSTUSÍÐA Á NETINU vaxandi

GRILLSÖLUTURN á flottum áberandi

starfsemi einfaldur og auðveldur rekstur

BAR/KAFFIHÚS á Laugaveginum, ára-

gluggum, mikill búnaður í topp standi.

tugi í rekstir á þessum stað, mikil tækifæri
fyrir rétta aðila.

GISTIHEIMILI ef þú átt húsnæðið þá er

stað við fjölfarinn veg í stóru íbúðar og atvinnuhverfi, hagstæður rekstur sem gefur
vel af sér fyrir duglega aðila, selst ódýrt
vegna veikinda á aðeins kr 5.900.000,-

ÞVOTTAHÚS efnalaug, í þessari ört
vakandi atvinnugrein býðst eitt af betri og
þekktari þvottahúsunum í smærri kantinum, þægilegur fjölskyldu rekstur. Stór
hópur fastra viðskiptavina bæði fyrirtækja og einstaklinga og núna er arðbærasti tíminn framundan þ.e rétti tíminn til
að kaupa Verð aðeins kr 9,8 millj

VEITINGASTAÐUR

í miðbænum,
gamalgróinn , mjög þekktur og sérhæfður veitingastaður í eigu sömu aðila í um
10 ár. Mjög góður og arðbær rekstur.

mannastað á Snæfellsnesi

TRÉSMIÐJA sérhæfð í hurðum og

hér allt annað , húsgögn , viðskiptavinir
og allur annar búnaður.

VIDEOSÖLUTURN í þingholtunum,
þekkt og áberandi staðsetninggróinn
staður með mikla möguleika, selst á Ω
virði vegna sérstakra aðstæðna. með
mikið að gera, og flotta afkomu.

PYLSUVAGN í fjölmennu atvinnuhverfi,
gott hús, hér þarf ekki að greiða leigu
verð 0,9 millj

SPORTVERSLUN ein af stærri og betri
verslununum á þessu sviði, mikill hagnaður verið ár eftir ár og sanngjarnt verð í
samræmi við hagnaðinn. Mjög góð og
eftirsótt staðsetning.

MYNDLISTARVÖRUR INNFLUTNINGUR lítil og nett heildsala/innflutningur á myndlistarvörum, málningu og slíku
til skóla og stofnana.

HÁRSTOFA góður rekstur , flott staðsetning, ca 2 störf laust fljótt

þekkt keðja með þrjárverslanir, sterk fatamerki, og traust viðskiptasambönd.

MATUR OG GRILL í hverfi sem er að
byggjast upp er þessi sniðugi staður selur heimilismat í dádeiginu og þekkt fyrir
góðan mat, selja einnig allan grillmat og
söluturnavarning, sæti inni fyrir um 20
manns. Öflugur og hagstæður rekstur.

INNFLUTNINGSVERSLUN með viðarkynnta heitapotta, nokkur ár á markaði.
BLÓMA OG GJAFAVÖRUVERSLUN í sterkum verslunarkjarna, topp
rekstur.

Austurstræti - skrifsth. Talið um 98
m2 brúttó skrifstofuhúsnæði á 3. hæð.
Linoleum dúkur á gólfi og tölvulagnir til
staðar. Sameiginlegt salerni og kaffistofa.
Rýmið er afstúkað í 2 góðar skrifstofur og
opið vinnurými.

ASKALIND 215 m2 M/ INNKEYRSLUHURÐ. TIL LEIGU. Mjög fal-

ari stofum bæjarinns til sölu.

lega innréttað um 215 m2 innkeyrslubil á
jarðhæð, góð aðkoma og bílastæði og
innkeyrsluhurð. Nýlegt hús og vel staðsett. Húsnæðið hentar sérlega vel t.d.
heildsölum. Skiptist í rúmgott opið vinnurými, stóra skrifstofu/fundarherbergi, gólf
parketlögð, eldhús, salerni með sturtu,
lagerrými með innkeyrsluhurð, Laust fljótlega.

GRILLBÍLL tækifæri fygir duglega aðila

Tunguháls 350 m2. Vel staðsett á háls-

að staðsetja hann þar sem fjörið er á
hverjum tíma í sumar, gefur möguleika á
ríflegum tekjum fyrir duglega og hugmyndaríka aðila. Verð fyrir bílinn og allan
búnað eins og hann er kr 1,9 millj

unum skrifstofu-/verslunar-/þjónusturými
á 2. hæð í nýlegu húsnæði. Sér inngangur
og aðkoma. Næg bílastæði. Húsnæðið
býður uppá mikla möguleika og Bjart,
opið og skemmtilegt rými. Laust
júli/ágúst n.k.

FISKVERSLUN í smá verslunarkjarna í
miðju stóru íbúðarhverfi, stöðugur rekstur

BARNA OG UNGLINGA fataverslanir

Síðumúli 250 til 1000 m2. Um er að
ræða vel staðsett skrifstofuhúsnæði með
frábæru útsýni, hæðirnar eru 503 m2 á 2.
hæð og 503 m2 á 3. hæð, eða samtals
1006 m2. Hægt er að skipta hvorri hæð í
tvö rými þar sem inngangur er bæði Síðumúla- og Selmúlamegin á hæðirnar. Góð
aðkoma beggja vegna hússins. Rýmin
eru tilbúin undir tréverk og geta verið innréttuð að þörfum leigutaka sé þess óskað. Allar nánari upplýsingar í síma 5885160.

SÓL OG UNAÐUR ein af betri og flott-

KÖRFUBÍLAÞJÓNUSTA 3-4 bílar
mikið af föstum viðskiptum, einfaldur og
þægilegur rekstur.

BAR Í KÓPAVOGI sem hefur sérhæft
sig sem sport og karokíbar, gullnámukassar í kjallara. Lefi fyrir 300 manns.

KAFFIHÚS Í VERSLUNARKJARNA
fallegt kaffihús með sæti fyrir 50 manns
stórt íbúðarhverfi og möguleiki að setja
upp sportbar.

DEKK OG SMURÞJÓNUSTA verkstæði, smurning og dekkjaþjónusta,
þekkt nafn á góðum stað, mikill og góður
búnaður.

Suðurlandsbraut 155 m2. Skrifstofurými á 2. hæð sem skiptist í opið vinnurými og 2 aflokaðar skrifstofur. Kerfisloft.
Góðir merkimöguleikar á húsi.

Eyrartröð Hfj. Til sölu fullbúin glæsileg

BRAUÐ OG KÖKUMIX umbúðir,
vörumerki, 6-8 tegundir, sniðug aukavinna eða sem viðbót viða annan rekstur,
pökkunarvél fylgir með. Verð aðeins kr
500 þús

rými frá 75 - 85 m2 innkeyrslubil, ásamt
20 m2 milligólfum, auk hlutdeildar í sameign og brunaútgangi. Aðkoman og staðsetning hússins er mjög góð. Verð frá 75
þús. auk vsk. Binditími 2 ár lágm.

MATSALA selt til fyrirtækja og skóla í

Skógarhlíð 300-400 m2. Höfum til
leigu í einu af glæsilegustu skrifstofuhúsnæðum landsins, um 400 m2 (nýtanlegt
flatarmáli), sem skiptist í 280 m2 rými þar
sem eru 5 skrifstofur, 1 fundarherbergi,
opið vinnurými, elhdús, tækjarými og
skjalageymsla, 80 m2 rými sem eru 1
skrifstofa, opinn vinnusalur tækjaherbergi, og 30 m2 rými sem er fundarher-

GRILL/SÖLUTURN opið 9-18 aðeins

KRÁ-VEITINGAHÚS-KAFFIHÚS í

virka daga 1,5-2 starf góð aðstaða og
góður búnaður, hér er flott afkoma fyrir
skrifstofu vinnutíma.

góðum þjónustubæ ekki langt frá Rvk.

MATVÖRUSÖLUTURN flott staðsetning og góður búnaður, selst ódýrt.

bökkun og er einnig með rúmgóðan
glæsilegan ca 50 manna sal, möguleiki
væri að vera með opinn bar á kvöldin,
tækjabúnaður og aðstaða til fyrirmyndar.

SKEMMTISTAÐUR Í MIÐBÆNUM 3

VERKTAKAÞJÓNUSTA, yfir 15 ár í

BILLJARD SPORTBAR flott og gott-

hæðir , þekkt staðsetning, ekki í miklum
rekstri og fæst því á góðu verði.

rekstri sömu aðila, 15-20 starfsmenn,
velta 120 millj + vsk, gríðarlega mikill

húsnæði, toppbúnaður, 4 snókerborð, 4
poolborð, breiðtjald, öl og gleði

bergi. Vandaðir linoleum dúkar á gólfum,
kerfisloft með innfelldum lýsingum, fullkomnar fjarskiptalagnir. Öll aðstaða í húsinu er 1. flokks m.a. mötuneyti og stærri
fundarsalir með öllum búnaði.Öll rýmin
eru innréttuð með kerfisveggjum og því
auðvelt að breyta. Möguleiki á sérinngangi. Teikningar á skrifstofu.

Hólmaslóð 125 m2. Skrifstofurými á 2.
hæð, bjart og skiptist í 3 rúmgóð herbergi.
Sameignl. eldhús og salerni, mjög góð
aðstaða í sameign. Leiguverð 89 þús
/mán. auk vsk.
ÁRMÚLI 216 m2 SKRIFSTOFUHÆÐ. Frábær staðsetning, sér inngangur, skrifstofuhæð um 216 m2, er í dag
óinnréttuð en skilast fullbúin eða tilbúin til
innréttinga. Nýtt kerfisloft er þegar í rýminu, nýjar hita og ofnalagnir ásamt nýjum
ofnum. Sér inngangur er beint á hæðina
sem er ótvíræður kostur.

LAUGAVEGUR 250 - 500 m2. Í einu
glæsilegasta húsi borgarinnar á jarðhæð
tvö þjónusturými, nánar tiltekið 249,6 m2
og 246,7 m2 að birtu flatarmáli. Húsið er
áberandi og í alla staði stórglæsilegt að
innan sem utan með fyrsta flokks frágangi.
Melabraut 500 m2. Iðnaðarhúsnæði
með stórri innkeyrsluhurð og allt að 10 m
lofthæð í mæni. Þakbirtueiningar í þaki,
hitun með blásara. Bilið er um 503 m2 að
birtu flatarmáli, gólfpláss, en að auki eru
milligólf. Húsið er stálgrindarbygging.
Gott útipláss fylgir við gaflinn á húsnæðinu.

SÆTÚN. 1) Verslunar-/ þjónusturými á
jarðhæð um 180 m2, með möguleika á
stórum lager beint fyrir aftan allt að 300
m2. 2) Um 360 m2 opið rými á 2. hæð,
frábært útsýni og mikið auglýsingagildi.

SÆTÚN - LAGERHÚSNÆÐI. Vel
staðsett og miðsvæðis frá 1.000 m2 til allt
að 3.000 m2 lagerhúsnæði. LAUST
STRAX!.
Sölutrun - verlsunarpláss. Til leigu
73 fm verslunarpláss, nálægt miðborginni, hefur lengst af verið söluturn. Gott
tækifæri, og sanngjörn leiga.

FAGLEG ÞJÓNUSTA - SÉRHÆFÐ ÞEKKING - TRAUST VINNUBRÖGÐ

VILTU VERA MEÐ REKSTUR Á LANDSBYGGÐINNI? HÖFUM Á SKRÁ NOKKURT ÚRVAL
VEITINGASTAÐA Á GÓÐUM STÖÐUM
MIKILL FJÖLDI ANNARA FYRIRTÆKJA Á SKRÁ.
Láttu Viðskiptafræðinga MBA og löggiltan fyrirtækjasala með áratuga reynslu aðstoða þig
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FLYÐRUGRANDI - GOTT SKIPULAG

FRAMNESVEGUR - RAÐHÚS

Vorum að fá í sölu þessa fallegu 2ja herb.
(50,5 fm) íbúð auk 5 fm geymslu og c.a. 20
fm svölum í suðurátt. Eignin skiptist í hol,
eldhús m/viðarinnréttingu og er opið inn í
stofu. Stofan er rúmgóð m/útgengi á tæplega 20 fm svalir með útsýni í suður yfir KRvöllinn. Svefnherb. er rúmgott m/góðum
skápum. Baðherb. er flísalagt. Baðkar og lítil innrétting. Sér geymsla í kjallara. Parket á
öllum gólfum nema baðherb. en þar eru flísar. Húsið var tekið mikið í gegn í fyrra og var
málað og steypuviðgert. *V. 13,7 m.* 4459

Vorum að fá í sölu þetta fallega raðhús á
góðum stað í vesturbænum. Eignin er á
þremur hæðum. Á miðhæð er anddyri, stofa
og eldhús m/nýrri innréttingu og tækjum. Í
risi eru 2 góð svefnherb. og lítið salerni. Í
kjallara er gott svefnherbergi, hol, baðherb.
m/baðkari og flísalagt í hólf og gólf ásamt
þvottahúsi og útgengi í skjólsaman bakgarð.
Búið er að endurnýja alla miðhæðina
(glugga, gler, innréttingar og gólfefni), ris er í
góðu standi en kjallari þarfnast lagfæringa.
*V. 22,9 m.* 4460

BRÖNDUKVÍSL

DRÁPUHLÍÐ - SÉRHÆÐ

Árbæ.Glæsilegt 239 fm. einbýlishús á einni
hæð, þaraf 54,6 fm. bílskúr sem er innréttaður í dag sem vinnustofa. Fallegur garður í
mikilli rækt, hiti í stéttum bæði fyrir framan
húsið sjálft og bílskúrinn. Mjög falleg hönnun á þessu húsi bæði að innan sem utan.
Fallegt útsýni í átt að Esjunni, Snæfellsjökli
og víðar. Tengibygginging er ekki inni í heildarfermetratölunni. *Verð 49,5 millj.* ** 4448

Vorum að fá þessa fallegu og vel skipulögðu
efri sérhæð í Hlíðunum í þessu vel viðhaldna
húsi. Eignin skiptist í hol, tvö góð svefnherbergi, tvær stofur og auðvelt er að breyta
annarri þeirra í svefnherb. Útgengt úr stofu á
svalir í suður. Eldhús er með snyrtilegri innréttingu. Baðherbergi er með baðkari og
glugga. Íbúðin býður uppá mikla möguleika.
FALLEG EIGN Á GÓÐUM STAÐ. *V. 28,9 m.*
4455

VIÐ BJÓÐUM ÓLAF FINNBOGASON VELKOMINN TIL STARFAVið
hjá fasteignasölunni DP FASTEIGNIR viljum bjóða Ólaf Finnbogason
nýjan sölumann okkar velkominn til
starfa. Ólafur hefur unnið vð fasteignasölu í 2 ár. Ólafur er menntaður grunnskólakennari.

Einbýli
AUSTURSTRÖND - FALLEGT ÚTSÝNI
Falleg og vel skipulögð 51 fm íbúð með 23,9
fm stæði í bílgeymslu í góðu lyftuhúsi með
glæsilegu útsýni. Eignin skiptist í hol, eldhús
m/viðarinnréttingu sem er opið inn í stofu.
Stofa er með útgengi á svalir í norðurátt með
glæsilegu útsýni. Parket og flísar á gólfum.
Sam. þvottahús m/þremur öðrum íbúðum.
Snyrtileg sameign. Eign á góðum stað. *V.
14,5 m.* 4458

NÁTTÚRUPERLA Húsinu fylgir stór og mikil lóð með hestagirðingu, mjög góð aðstaða
fyrir hross. Sjávarútsýnið fær að njóta sýn,
fallegt ÚTSÝNI í allar áttir, mikil kyrrð og
næði. Húsið er á einni hæð. Gegnheilt eikarparket á gólfum. Þetta er tilvalin eign fyrir náttúruunnendur / hestafólk og þá sem
vilja vera í næði. Þetta er algjör draumur,
umhverfið glæsilegt, aðkoman falleg o.m.fl.
*Allar nánari upplýsingar gefur Andri Sig.,
sölustjóri á DP FASTEIGNUM.* ** 4436

Parhús

ÁSBRAUT Um er að ræða góða 90,8 fm.
4ra herbergja endaíbúð á þriðju (efstu)
hæð. Hús og sameign í góðu ásigkomulagi,
að sögn seljanda var húsið málað og
sprunuviðgert fyrir ca. 5 árum síðan. Allar
lagnir og frárennsli 1. hæðar eru nýlegar.
*Verð 17,5 millj.* ** 4362

3ja herbergja

REYNIMELUR
Mjög snyrtileg og góð 60 fm. 2ja herbergja
íbúð með sérinngangi í kjallara á vinsælum
stað í Vesturbænum. Fallegur garður í mikilli
rækt. Að sögn seljanda er húsið í mjög góðu
ástandi að utan. Nýlegt dren ásamt nýlegri
rafmagnstöflu einnig er búið að draga í að
hluta í íbúðinnni. *Verð 14,2 millj.* ** 4447

KAPLASKJÓLSVEGUR Mjög góð 3ja herVÆTTABORGIR

DRÁPUHLÍÐ - 3JA-4RA Í RISI
Vorum að fá þessa fallegu 3ja herb. 63 fm
(90 fm gólfflötur) íbúð í risi í Hlíðunum. Eignin skitpist í hol, tvö (til þrjú) svefnherbergi og
eru tvö þeirra mjög rúmgóð. Stofan er björt
með útg. á svalir í suðurátt. Baðherbergi er
m/baðkari og flísalagt í hólf og gólf. Eldhús
er mjög rúmgott m/tengir fyrir þvottavél,
borðkrók og kvistglugga. Húsið hefur verið
mikið endurnýjað, ný steinað, gluggar og
gler yfirfarið o.fl. *V. 16,4 m.* 4461

HAMRABORG Um er að ræða 79,4 fm. atvinnuhúsnæði á einni hæð í Hamraborginni,
Kópavogi. Eignin skiptist í sal með dúk á
gólfi, stórir gluggar sem snúa út að götu.
Innaf matsal er snyrting. Í dag er eignin í
leigu. Að sögn seljanda er húsnæðið í toppstandi að utan. *Ásett söluverð eignar: 15,3
millj. kr. 4397

- tvö hús.Mjög falleg og
vel skipulögð 165 parhús á tveimur hæðum
á frábærum stað í Grafarvoginum. Eignunum fylgir innbyggðu 26 fm. bílskúr. Húsin
afhendast fullbúin að innan með hellulögðu
bílaplani. Mikið ÚTSÝNI. *Verð 40,5 millj.***
4437 4ra - 7 herbergja **

4-7 herbergja

bergja íbúð á 2. hæð í fallegu nýviðgerðu
fjölbýlishúsi á frábærum stað í Vesturbænum, stutt á KR - völlinn. Að sögn seljanda
var húsið sprunguviðgerð og málið árið
2001. Þetta er mjög vel skipulögð og snyrtileg eigna á eftirsóttum stað í Vesturbænum.
*Verð 18,3 millj.* ** 4386

Atvinnuhúsnæði

HÁTÚN Um er að ræða gott verslunar- lagerhúsnæði miðsvæðis í Reykjavík. Húsnæðið hentar vel fyrir sérverslun, heildverslun, lager o.m.fl. Eignin er 610,7 fm.
Lager bakatil með innkeyrsludyrum. Góð
aðkoma, næg bílastæði. Ásett verð 48 millj.
kr.- VERÐTILBOÐ. V. 48 m. 4341

Sumarhús
SAFAMÝRI - RÚMGÓÐ ÞRIGGJA HERB.
Vorum að fá í sölu mjög rúmgóða og fallega
3ja herb. 102,6 fm íbúð á jarðhæð/kjallara á
þessum vinsæla stað. Komið er inn í anddyri
m/geymslu. Íbúði skiptist í sjónvarpshol,
rúmgóða stofu, eldhús m/borðkrók, tvö góð
herb. m/skápum og baðherb. m/sturu. Sam.
þvottahús á hæðinni auk útigeymslu. Allar
lagnir, klóak og dren nýlega endurnýjaðar.
FALLEG EIGN Á GÓÐUM STAÐ. *V. 18,4 m.*
4462

NAUSTABRYGGJA Glæsileg 191 fm. 6 herbergja þakíbúð (hluta til á tveimur hæðum).
Gólfflötur um 200 fm. Eigninni fylgir einnig
stæði í bílageymslu. Mikil lofthæð sem gefur mjög skemmtilegan svip á eignina, stórir gluggar, fjögur svefnherbergi, tvennar
svalir. Allar innréttingar og hurðir úr hlyn.
Þetta er glæsileg eign á frábærum stað.
*Verð 35,8 millj.* *V. 35,8 m.* 4457

HAFNARSTRÆTI Mjög gott 680 fm. atvinnuhúsnæði í hjarta Reykjavíkur. Eignin
skiptist í kjallara, jarðhæð og rishæð. Á
jarðhæðinni eru þrjú veitingahús með sérinngangi. Á efri hæðinni er skrifstofuhúsnæði. Húsið var nær allt endurnýjað fyrir ca.
1 ári síðan að sögn seljanda. Traustir leigusamningar, góð fjárfesting. Ásett verð 95
millj. 4404

SELÁS - HEILSÁRSLÓÐ. Vorum að fá í sölu
nokkrar 3 hektara heilsárlóðir í Selási í Holtum fyrir t.d. hestafólk. Skipulag svæðisins
segir til um að byggja megi allt að 250 fm.
einbýlishús, 60 fm. bílskúr og 300 fm. hesthús á hverri lóð. Frábær staðsetning. Tilvaldar fyrir fólk með hesta eða undir sumarbústaðabyggð. Allar nánari upplýsingar á
skrifstofu. 442
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2.HÆÐ, F/OFAN BLÓMASTOFU FRIÐFINNS, 108 REYKJAVÍK

Jóhannes Ásgeirsson

Karl Gunnarsson

Erlendur Tryggvason

Kristján P. Arnarson

Kristbjörn Sigurðsson

hdl. Lögg.fasteignasali,

sölumaður

sölumaður

sölumaður

sölumaður

Opið mánudaga til fimmtudaga 8.30-18.00., föstudaga 8.30-17.00. Lokað um helgar í sumar.
FRAMNESVEGUR -RAÐHÚS
Gott raðhús á 3 hæðum í vesturbæ Reykjavíkur. Einn af þessum kósí “burstabæjum”
við Framnesveginn.Aðalinngangur er á miðhæðina þar sem eru forstofa, stofa og eldhús með nýrri innréttingu. Nýjar grásteinsflísar á öllum gólfum miðhæðar. “Sísal”teppalagður stigi til efri hæðar þar sem eru 2
góð herbergi með endagluggum og snyrting. Frá miðhæð liggur stigi til kjallara en þar
eru opin rými með gluggum, þvottaaðstaða,
geymslur og baðherbergi með kari. Góður
möguleiki á aukaíbúð. Útgengi er í bakgarð.
Þar er hægt að hafa bílastæði ofl. Eignin hefur verið töluvert endubætt og vandað til
verksins. V. 22,9 m. 4595

GRUNDARSTÍGUR - ÞAKÍBÚÐ
Góð miðbæjar-íbúð. 77 fm 2ja - 3ja herbergja þakíbúð í vönduðu steinhúsi í Þingholtum. Góðir kvistir og mikil lofthæð.Íbúðin
skiptist í; forstofu, hol, stofu, eldhús, baðherbergi, geymslu og 1-2 herbergi. Mikil
lofthæð og opið rými býður upp á marga
möguleika á breytingum. Frábært útsýni. V.
16,2 m. 4596

HRÍSATEIGUR - MIÐHÆÐ

3JA HERBERGJA

Góð 3ja herbergja íbúð á miðhæð í góðu
þríbýlishúsi ásamt rými í kjallara.Sameiginleg fremri forstofa, hol, opið eldhús með
ágætum innréttingum, stofu, 2 góð svefnherbergi og baðherbergi með sturtu. Parket
á gólfum. Húsið að utan er í góðu standi og
nýlega hefur verið skipt um gler o.fl. Íbúðinni
fylgir 18,5 fm hlutdeild í kjallara bílskúrs en
þar er sér geymsla og sér þvottahús. Umhverfis húsið er fallegur gróinn garður. V.
15,4 m. 4567

HÁALEITISBRAUT - GÓÐ 4RA HERB.
Mjög góð 92.1 fm 4ra herbergja íbúð á 4.
hæð í fjölbýli. Komið er í flísalagt hol. Eldhús
með hvítri innréttingu,flísar á gólfi. Á gangi
eru 2 svefnherbergi,spónar parket á
gólfi,skápur í öðru. Hjónaherbergi,spónar
parket á gólfi,skápur. Björt stofa,parket á
gólfi,stórar suður svalir. Baðherbergi,flísalagt,sturta. Í kjallara er sameigninlegt
þvottaherbergi,dekkjageymsla og sér
geymsla. Bílaplan hefur nýlega verið malbikað. V. 17,9 m. 4514

Búðargerði - 108 Rvk Ósamþykkt 3ja herbergja íbúð.Flísalagt hol.
Stofa,flísar á gólfi. Þvottaherb/sturta. Tvö
svefnherbergi. Eldhús. Baðherbergi innaf.
V. 9,8 m. 4429
LANDIÐ

ENGIHJALLI - LYFTUBLOKK

FJÓLUGATA - RISÍBÚÐ
EINSTÖK OG VEL STAÐSETT EIGN Í SUÐUR-ÞINGHOLTUM. Rúmgóð 3ja herbergja
íbúð í risi í vönduðu þríbýlishúsi. Íbúðin
skiptist í ; sameiginlega forstofu, stiga, hol,
eldhús með ágætum innréttingum, eldra
baðherbergi, 2 svefnherbergi og stofu. Viðargólf og parket. Útgengi er á stóra verönd
ofan á bílskúr neðri hæðar.Íbúðin þarfnast
aðhlynningar og verðlagning miðast við að
eitthvað þurfi að taka til hendi. Miðbærinn er í göngufæri, einnig Nauthólsvík, Landsspítalinn, Háskólinn og þannig mætti lengi telja. V. 17,9 m. 4097

ÆGISSÍÐA - STÓR 3JA M. SÉRINNGANGI.
Skemmtileg 3ja - 4ra herbergja íbúð á 1.
hæð með sérinngangi og suðurgarði. Inngangur um skjólgirðingu og hlið. Forstofa,
gott hol, frá holi er góð stofa. Eldhús með
ágætum innréttingum og borðkrók. Opið frá
eldhúsi í borðstofu. Tvö svefnherbergi. Útgengt frá eldhúsi í góðan suðurgarð. 2696

ÞINGHOLT - MÍMISVEGUR
Glæsileg 141,7 fm efri sérhæð ásamt 32 fm
bíslkúrs sem er innréttaður sem íbúð.Rúmgóður prívat stigapallur.Stórt og rúmgott
hol,svefnherbergi,stórt baðherbergi og
þvottaherbergi, eldhús með gömlum sérsmíðuðum innréttingum,2 stórar stofur,Handsmíðaðir fallegir gluggar með tvöföldu gleri.Gullfallegur arinn er í stofu.Suðvestur svalir.Úr íbúðinni er einstaklega fallegt útsýni og gluggar í þrjár áttir. Innréttaður 32fm bílskúr sem 2ja herbergja íbúð í útleigu. 4410

NESHAGI - M.BÍLSKÚR
Nýstandsett 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í
góðu fjölbýlishúsi, ásamt 19.6 fm.herbergi í
risi auk 28. 3 fm. bílskúr. Íbúð á hæð er 83.8
fm. Komið er í anddyri, parket á gólfi.Tvær
samliggjandi stofur,parket á gólfi,suður
svölir, fallegu útsýni, rennihurð á milli stofanna. Eldhús,viðar innrétting, korkur á gólfi,
borðkrókur. Baðherbergi er flísalagi. Rúmgott svefnherbergi með parketi á gólfi og
fataskápum. Herbergi í risi er með aðgangi
að snyrtingu og sturtu. Góður bílskúr. V.
21,8 m. 4495

LAUFÁSVEGUR - 101 RVK
Nýstandsett 2ja herbergja íbúð með sér inngangi á jarðhæð í miðbænum. Flísalagt anddyri og stór rúmgóð stofa með eldhúskrók
og glæsilegri viðarinnréttingu. Svefnherbergi á gangi . Flísalagt baðherbergi.Flísalagt þvottaherbergi og fataherbergi innaf.
Geymsla innan íbúðar.Allt nýtt s.s innréttingar, eldhústæki, allt á baði og öll gólfefni. V.
18,9 m. 4418

RAUÐARÁRSTÍGUR - LAUS
Góð 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í litlu
fjölbýli. Íbúðin er á götuhæð Skarphéðinsgötu-megin. Nýtt parket á gólfum. Þvottahús í sameign við hlið íbúðar.Gott gler og
gluggar. Hús í góðu ástandi.Laus strax. V.
10,4 m. 4129

97 fm 4ra herbergja íbúð á 7. hæð í lyftuhúsi.Glæsilegt útsýni.Komið er inn á flísalagðan gang, fataskápur. Á vinstri hönd er
flísalagt baðherbergi, baðkar. Tvö barnaherbergi, skápur í öðru. Rúmgott hjónaherbergi
með stórum skáp, útgengi á austur svalir.
Stofa er með parketi á gólfi. Eldhúsið er
með ágætri innréttingu, borðkrók og útgengi á vestursvalir. Glæsilegt útsýni er úr
allri íbúðinni. Dúkar á herbergjum, flísar á
gangi og baði , korkflísar á eldhúsi, parkett á stofu. Sameiginlegt þvottahús er á hæðinni
og sér geymsla í sameign. Ágæt sameign. V. 15,9 m. 4526

Þóroddsstaðir-Grímsnesi
6.540 fm leigulóð í landi Þóroddsstaða
Grímsnesi. Lóðin liggur við þjóðveg 37 sem
liggur að Laugavatni og er númer 18 í
skipulögðu svæði. Kalt vatn liggur að lóðinni og stutt í rafmagn og heitt vatn. V. 1 m.
4550

NÝBÝLAVEGUR - 2JA HERB.M.BÍLSKÚR
Björt og snyrtileg 2ja herbergja íbúð með
bílskúr,SAMTALS 81 FM. Gott útsýni yfir
Fossvogsdalinn til Esjunnar og víðar.Öll
sameign er mjög snyrtileg. Ágætur rúmgóður bílskúr með heitu og köldu vatni, góð
bílastæði. V. 15,3 m. 4488

SELJAHVERFI - Á 2 HÆÐUM
Mikið endurnýjuð 175 fm íbúð á 2 hæðum
ásamt 30 fm þakrými. Neðri hæð; Rúmgott
hol, eldhús, borðstofa, stofa, baðherbergi
og 1 stórt herbergi. Suðursvalir.Efri hæð;
sjónvarpshol, 3 stór herbergi, svalir, baðherbergi og þvottahús. Yfir efri hæð er 30 fm
rými sem er ekki talið með í skráðri fermetratölu íbúðarinnar.Sérgeymsla og bílastæði í kjallara, góðar geymslur.Nýtt parket
og flísar á gólfum. Nýjar innréttingar og
tæki. Húsið nýklætt að utan með Steni.
2262

Heiðarvegur-Keflavík Efri 92
fm sérhæð. Sér inngangur. Stigi upp á hæðina,teppi á stiga. Gangur,parket á gólfi.
Baðherbergi,flísalagt,innrétting baðkar.
Tengi f.þvottav.og þurrkara. Barnaherbergi,dúkur á gólfi. Rúmgott hjónaherbergi,parket á gólfi,skápur eftir vegg. Eldhús með eldri innréttingu,borðkrókur.Rúmgóð stofa,parket á gólfi. Sér 9 fm útigymsla.
Skipt hefur verið um þak og húsið sprunguviðgert. V. 9,3 m. 4478

ENGJASEL - GÓÐ 4RA HERB.
Góð 4ra herbergja 99 fm íbúð á 3. hæð í
góðu fjölbýlishúsi ásamt stæði í bílgeymslu.Hol með skáp, stofa, borðstofa,
eldhús með eldri en ágætri innréttingu og
borðkrók, flísalagt baðherbergi og 3 góð
svefnherbergi. Á gólfum er skálagt merbauparket, flísar og korkur. Útgengi er úr stofu á
flíslalagðar suðursvalir. Íbúðinni fylgir stæði
í bílageymslu með sjálvirkum hurðaropnara
hita og sér þvottaaðstöðu. V. 18,9 m. 4586

Hallkelshólar -Grímsnesi
Snyrtilegt 43 fm sumarhús í landi Hallkelshóla í Grímsnesi. Leigulóð 0,6 ha. Stofa,
eldhús, baðherbergi með sturtu og tvö
svefnherb. V. 7,5 m. 3976

GRÝTUBAKKI - GÓÐ 4RA HERB.
4ra herbergja íbúð 91,1 fm á 2.hæð ásamt
14 fm geymslu í kjallara eða samtals 105,1
fm. Hol, stofa, eldhús, 3 rúmgóð svefnherbergi og flísalagt baðherbergi með tengi fyrir þvottavél.Parket og flíar á gólfum.Suðursvalir. V. 15,4 m. 4451

GYÐUFELL - GÓÐ 3JA HERBERGJA
Góð 84,1 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í
viðhaldslitlu fjölbýlishúsi.Rúmgott hol, stofa
með útgengi á yfirbyggðar suðursvalir, eldhús með borðkrók, baðherbergi með tengi
fyrir þvottavél og 2 góð svefnherbergi. Linoleum-dúkar á gólfum. Húsið klætt að utan
og svalir yfirbyggðar. V. 14,9 m. 4256

UNUFELL - 4RA HERB.
4ra herbergja 97 fm rúmgóð íbúð á 2. hæð.
Sérþvottahús. Hol með ágætum skápum,
gangur, rúmgott eldhús með fallegum ljósum innréttingum, lagt f. uppþvottavél, sérþvottahús innaf eldhúsi, rúmgóð stofa m.útgengi á góðar austursvalir. Flísalagt baðherbergi með baðkari og þrjú ágæt svefnherbergi, skápar í tveimur herbergjum.Parket
og flísar á gólfum. Sérgeymsla á jarðhæð ásamt sameiginlegri hjóla og vagnageymslu.
Snyrtileg sameign. V. 15,4 m. 4520

Siglufjörður - Einbýlishús250 fermetra stálklætt, tveggja hæða
einbýlishús við Suðurgötu. Í garði er ca. 70
fermetra sólpallur. Alls eru í húsinu 6 svefnherbergi, 2 stofur, 2 baðherbergi, eldhús á
efri hæð og eldhúskrókur á neðri hæð. Almennt er ástand hússins ágætt, stálklæðning og þak í góðu ásigkomulagi. Tilvalin
eign fyrir þá sem vilja dvelja í sumarblíðunni
á Siglufirði. V. 6,5 m. 4189

Norðurnes í KjósMjög sérstakur
sumarbústaður í landi Möðruvalla í Kjós ca
30 mín akstur frá Reykjavík. Bústaðurinn er
áttstrendur á steyptum grunni, panilklæddur að innan og skiptist í stóra stofu, eldhús,
snyrtingu/baðherbergi ,uppi er svefnloft.
Verönd og heitur pottur.Fallegt útsýni yfir
Kjósina. V. 7,8 m. 4332
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AUSTURBERG - GÓÐ 3JA HERB.
3ja herbergja 91 fm íbúð á 3. hæð. Sér inngangur af svölum í forstofu,flísar á gólfi.
Svefnherbergi,dúkur á gólfi. Gangur,parket
á gólfi. Eldhús með viðarinnréttingu/borðkrókur. Stór stofa,parket á gólfi. Stórar svalir. Rúmgott hjónaherbergi,dúkur á gólfi.
Baðherbergi,flísar á gólfi,baðkar. Góð
geymsla. V. 16,5 m. 4588

Vegna mikillar sölu
undanfarið
getum við bætt
eignum á skrá.

KRUMMAHÓLAR - M. BÍLSKÚR
Góð og björt 91,9 fm endaíbúð á 3.hæð í
lyftuhúsi og 25 fm bílskúr.Komið er inn í forstofu/hol með flísum á gólfi, hjónaherbergi
með plássgóðum fataskáp, parket á gólfi,
svefnherbergi, parket á gólfi, barnaherbergi,
parket á gólfi og baðherbergi með baðkari/sturtu, flísar á gólfi, úr holi er komið inn í
borðstofu, eldhús með tengingu fyrir þvottavél og þurrkara og stofu í einu stóru rými og
útgengt út á stórar suðursvalir. V. 20,5 m.
4578

SÚLUHÓLAR - GÓÐ 3JA HERB.
Góð 3ja herbergja íbúð á 3. (efstu) hæð í
snyrtilegu fjölbýli - Mjög gott útsýni.Forstofa
með góðum skápum, eldhús með ágætum
eldri innréttingum, borðkrókur. Baðherbergi
flísalagt í hólf og gólf, baðkar, góð innrétting, rúmgóð stofa, hjónaherbergi með skápum og útgengi á vestursvalir, barnaherbergi.
Flísar á forstofu og baði, ágætt parkett á
eldhúsi, stofu og herbergjum. Sérgeymsla á
jarðhæð og sameiginlegt þvottahús ásamt hjóla og vagnageymslu. Barnvænt umhverfi,
leiktæki á lóð. Stutt í alla þjónustu. V. 15,7 m. 4518

KRÍUHÓLAR - LYFTUBLOKK
Einstaklingsíbúð á 7. hæð í lyftuhúsi, austursvalir.Glæsilegt útsýni.Hol, baðherbergi,
sturta,opið eldhús með eldri innréttingu,
opið í stofu/herbergi, útgangur út á yfirbyggðar austursvalir. Flísar á öllum gólfum.Sérgeymsla í kjallara. Í sameign er frystir, þvotta- og þurrkherbergi með sameiginlegum vélum. Sameign mjög snyrtileg, nýleg
teppi. Hús í góðu viðhaldi, nýleg klæðning
og yfirbyggðar svalir.LAUS STRAX. V. 9,9
m. 4528

SUÐURHÓLAR - ALLT SÉR

VANTAR ! VANTAR ! VANTAR !
• Vantar raðhús í Fellahverfi
• Vantar íbúð í lyftublokk nálægt þjónustu aldraðraVantar
góða 4ra svefnherbergja íbúð
• Vantar 3ja-4ra herbergja íbúð 101 eða 107
• Vantar 2ja íbúða hús í ReykjanesbæVantar raðhús í
Fossvogi
• Vantar sérbýli í Árbæjarhverfi

Rúmgóð og vel skipulögð 3ja herbergja
endaíbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli með sér
suðurgarði. Sérinngangur, forstofa, hol,
stofa með útgengi í afgirtan 50 fm suðurgarð, eldhús með ágætum innréttingum og
borðkrók. Gangur frá holi, þar er hjónaherbergi með skápum og gott baðherbergi,
tengt fyrir þvottavél og þurrkara. Gott
barnaherbergi frá holi. Sér geymsla við inngang í íbúðina og almenn sameign á jarðhæð. Mjög þægileg íbúð í litlu fjölbýli þar sem
allt er nánast sér, lítil sameign. Húsið er í góðu ástandi og búið er að klæða gafla. Möguleiki á sólskála. Bílskúrsréttur. V. 17,4 m. 4500

GARÐHÚS - 4RA M. BÍLSKÚR
Björt og sérlega vel skipulögð 107 fm 4ra
herbergja íbúð á 2. hæð með innbyggðum
bílskúr í litlu fjölbýlishúsi. Hol, stofa með útgengi á suðursvalir, eldhús með vandaðri
innréttingu, flísalagt baðherbergi með tengi
fyrir þvottavél og 3 rúmgóð svefnherbergi.
Gegnheilt parket og flísar á gólfum. Bílskúrinn er innbyggður í húsið. Frábært útsýni til
Esjunnar og víðar. Stór og barnvæn lóð.
Stutt í alla þjónustu. V. 22,9 m. 4444

ANDRÉSBRUNNUR -LYFTUBLOKK
Nýleg 4ra-5 herbergja 126 fm íbúð á 2.hæð
í góðri lyftublokk. Forstofa með skápum,
þvottahús, hol og sjónvarpshol, borðstofa
og stofa með útgengi á suðursvalir. Rúmgott eldhús með AEG tækjum og innréttingum frá HIT.3 svefnherbergi.Baðherbergi
flísalagt í hólf og gólf með baðkari og sér
sturtuklefa. Flísar á forstofu, eldhúsi baði og
þvottahúsi, en plastparket á holi, stofum og
herbergjum. 6 íbúðir í stigagangi.Sér stæði í
lokaðri bílgeymslu. V. 24,9 m. 4547

BYGGÐARHOLT - MOSFELLSBÆ

Fjölbreytt úrval sumarhúsalóða
og landspildna á bökkum Ytri
Rangár
Sumarhúsalóðir við Heklurætur. Svínhagi Ytri Rangá er um 100
km akstur frá Reykjavík. Lóðir fyrir frístundabyggð eru af ýmsum stærðum. Flestar lóðirnar eru á bilinu 1-2 ha. Nokkrar lóðir
í Höfðahrauni eru töluvert stærri, eða allt að 7 ha, en þær eru
hugsaðar til uppgræðslu. Almennt séð eru vel grónar lóðir og
kjarri vaxnar lóðir minni en þær sem eru lítt grónar. Nánari uppl.
á www.heklubyggd.is 4483

Gott 159 fm raðhús á 2 hæðum á vinsælum
stað í Mosfellsbæ.Aðalinngangur er á efri
hæð sem skiptist í , fremri forstofu, hol, 2
herbergi, eldhús, borðstofu og stofu með
útgengi á timburverönd í suðurgarði. Úr holi
liggur stigi til neðri hæðar þar sem eru 2 herbergi, baðherbergi, geymslur og þvottahús.
V. 25,8 m. 4397

ÁLFASKEIÐ HFN - 4RA - 5 HERB.
125 fm björt og rúmgóð 4ra - 5 herbergja
endaíbúð á 2. hæð í góðri blokk ásamt 24
fm bílskúr. Hol með skáp, eldhús með borðkrók og nýlegri innréttingu, þar innaf þvottahús og búr, stór stofa með útgengi á suðvestursvalir, 3 góð svefnherbergi og baðherbergi. Hægt að bæta við fjórða herbergi úr
stofu. Parket og flísar á gólfum.24 fm bílskúr. V. 20,4 m. 4182

GARÐBRAUT-GARÐI
Einbýlishús ásamt 40 fm bílskúr og auka
íbúð í kjallara. Forstofa,dúkur á gólfi. Baðherbergi,dúkur á gólfi,sturta.Gangur,parket
á gólfi. Hjónaherbergi,parket á gólfi. Eldhús
með hvítri innréttingu,borðkrókur. Barnaherbergi,parket á gólfi. Stofa og borðstofa,parket á gólfi. ‘I kjallara er sér 3ja herbergja í búð.Forstofa,gangur,tvö rúmgóð
herbergi,stórt baðherbergi,eldhús með
nýlegri innréttingu,stofa,parket og teppi á
gólfi. 40 fm bílskúr. Húsið er klætt með steni á 3 vegu. Nýlegir ofnar og innihurðir.Stór lóð.
V. 16,5 m. 4594

HEILSÁRSHÚS Í GRÍMSNESI
Nýtt 74 fermetra heilsárshús í landi Brjánsstaða í Grímsnesi. Staðsett á tæplega 5000
fermetra eignarlóð á þessum eftirsótta sumardvalarstað.Hægt er að fá húsið afhent
fokhelt eða lengra komið allt eftir óskum
kaupanda. V.11.8 4468

FAXAFEN - Skipti á minni eignÍ
Í einkasölu ca 700 fm verslunar- og skrifstofuhúsnæði á jarðhæð (áður Tölvu- og viðskiptaskóli).
Eignin skiptist í forstofu, móttöku og 7 til 8 vinnustofur, eldhús og snyrtingar. Allar innréttingar og
umbúnaður sérlega vandaður, rafmagn og tölvutengingar nýlegar, gott loftræstikerfi. Möguleg
skipti á minni eign. 3888

SUMARHÚSALÓÐIR VIÐ FLÚÐIR
Sumarhúslóðir í landi Reykjadals Hrunamannahreppi. Lóðirnar standa í dalverpi 6
km frá Flúðum. Innan skipulags eru komnir
vegir og búið að leggja í vegi fyrir heitt og
kalt vatn ásamt rafmagni. Lóðirnar eru
leigulóðir og er ársleigan 35 þús kr. Stærð
lóða er 0,3-0,5 ha. 4593
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Vindás – 110 Reykjavík
Framnesvegur – 101 Rvík
Falleg 58 fm íbúð í vesturbænum. Nýlegar innréttingar, björt stofa, parket á allri íbúð. Íbúðin getur verið
laus við kaupsamning. Verð 13,3 millj.

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.

Engihjalli – 200 Kópav.

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.

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.

Hraunbær - 110 Rvík

Réttarsel – 109 Reykjavík

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.

Álfkonuhvarf -203 Kóp
Glæsileg 4ra herb 128,5 fm íbúð í nýju fjölbýli
ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin afhendist fullbúin án gólfefna, þó eru baðherbergi og þvottahús innan íbúðar lögð flísum. Vandaðar innréttingar frá Axis, innihurðir frá Agli Árnasyni. Lóð er
fullfrágengin. Frábær staðsetning í vinsælu útivistarsvæði. Verð 26,5 millj.

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.
Verð 39,9 millj.

Vindás
Björt og falleg 2ja herb. 57,6 fm íbúð á þriðju hæð. Parket á
gólfum. Þvottahús og geymsla á hæðinni. Verð 12,9 millj.

Naustabryggja – 110 Rvík
Falleg 119 fm 6 herb. penthouse íbúð á tveimur hæðum í Bryggjuhverfi til
sölu. Mikil lofthæð á eftri hæð, fallegar og vandaðar innréttingar og
gólfefni eru á allri íbúðinni. Einnig er geymsla innan íbúðar sem bíður upp
á þann möguleika að gera að millilofti. Verð 35,8 millj.

Sími 590 9500
Borgartún 20, 105 Reykjavík

Kóngsbakki 109 Rvk.
Krummahólar – 111 Rvík
Notaleg tæplega 50.fm íbúð á 5.hæð með glæsilegu
útsýni yfir borgina ásamt sér stæði í bílageymslu. Verð
10,3 millj.

Ella Lilja
Sigursteinsdóttir
Lögg. fasteignasali

Þorarinn Kópsson
Framkv.stjóri

Kjartan Kópsson
Sölumaður

Snyrtileg 5 herb.150fm íbúð á jarðhæð við
Kóngsbakka. 4 svefn herb.
Rúmgóðar og bjartar stofur með útgengi út í sér
suður garð. Barnvænn
staður, stutt í skóla og þjónustu. Verð 24,9 milj.

Anton Karlsson
Sölumaður

Sigríður
Sigmundsdóttir
Sölumaður

Ella Lilja Sigursteinsdóttir lögg. fasteignasali

O P I Ð V I R K A D A G A 9 . 0 0 - 1 7 . 0 0 , S Í M AVA K T U M H E L G A R

www.thingholt.is • thingholt@thingholt.is

Þorbjörn Þ.
Pálsson
Sölumaður
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Eiður Arnarson

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

Viggó Jörgensson Sigursveinn Jónsson Geir Þorsteinsson Sonja Magnúsdóttir
lögg. fasteignasali

OPIÐ VIRKA DAGA 9.00 - 17.00

HÆÐIR

LANDIÐ

BERJAVELLIR - HAFNARFIRÐI

GAUKSÁS - HAFNARFIRÐI Nýkomið í sölu 310 fm glæsilegt einbýli með innbyggðum bílskúr á þessum frábæra stað í
Hafnarfirði. Húsið afhendist á núverandi
byggingarstigi. Teikningar á skrifstofu. Verð
41 millj.

EINBÝLI

DÍSABORGIR - 112 GRAFARVOGI
STRANDGATA - 220 HAFNARFIRÐI Stórglæsileg 191 fm íbúðarhæð á
3. hæð miðbæ Hafnarfjarðar. Íbúðin er öll
endurgerð að innan. Stórglæsilegt baðherbergi. Þrjú stór svefnherbergi. U.þ.b. 90 fm
stofa með 4 m. lofthæð, Bose hljóðkerfi.
Tilbúin til afhendingar .VERÐ 37,5 millj.

Sérlega skemmtileg 96,7 fm 4ra herbergja
endaíbúð með sérinngangi af svölum á 3.
hæð. Rúmgóð svefnherbergi með skápum,
gott eldhús með góðum borðkrók. Vel
skipulögð íbúð. Frábær staðsetning m.t.t.
skóla og þjónustu.Verð 18,9 millj.

3JA HERB.

Glæsileg rúmgóð 3ja herbergja íbúð með
bílskýli og lyftu . Íbúðin er á 5hæð efstu
hæð . Góð forstofa með flísum og skáp.
Rúmgott svefnh með skápum. Barnaherbergi með skáp. Stofa/borðstofa með útgengi á góðar svalir. Eldhús með vandaðri
innréttingu, vandaður Smeg ofn og keramik helluborð. Uppþvottavél og ísskápur er
innbyggt og fylgir með íbúð.Vandað baðherbergi með baðkari/sturtu, snyrtileg innrétting. Þessi íbúð er glæsileg í alla staði.
Gólfefni,hurðir og innréttingar að mestu
hlynur. Glæsilegt útsýni. VERÐ 22,5 MILLJ

2JA HERB.
VÍKURÁS - 110 REYKJAVÍK

ÞVERÁS - 110 ÁRBÆ
210 fm einbýli þar af 37,7 fm bílskúr á þessum vinsæla stað. 5 svefnherbergi, stofa og
sjónvarpshol. Suður verönd. Verð 39 millj

RAÐ- OG PARHÚS

Skemmtileg 2ja herb 57,6 fm íbúð á 3ju
hæð ásamt 21,9fm bílskýli á þessum frábæra stað.
Rúmgott svefnh, eldhúsið er opið inn í
stofu. Suðursvalir. Þvottahús og geymsla á
hæð.Verð 12.9 millj

HRINGBRAUT - HAFNARFIRÐI
Laus við kaupsamning. Skemmtileg neðri
sérhæð á þessum vinsæla stað. Forstofa
með flísum. Rúmgott eldhús með glæsilegri
innréttingu og vönduðum tækjum, rúmgóður borðkrókur. Rúmgott svefnherbergi með
góðum skápum. Rúmgott barnaherbergi.
Rúmgóð stofa/borðstofa með útgengi á
svalir. Baðherbergi með baðkari. Aukaherbergi með salerni er í kjallara, frábært fyrir
unglinginn. Verð 25,9 millj

SKÚLAGATA

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

4RA TIL 5 HERB.

2ja herbergja 58,5 fm íbúð ásamt 25 fm
stæði í lokaðri bílageymslu í fallegu
húsi sem er reist 1985. Íbúðin er á 2.
hæð. Parket á öllum gólfum nema baðherbergi sem er flísalagt í hólf og gólf. Rúmgóð
stofa með útg. út á suðursvalir. Baðherbergi með baðkari, pláss fyrir þvottavél í
innréttingu, vaskur í borði. Eldhús með
beyki innréttingu, AEG eldavél, og borðkrók. Geymsla á gangi fyrir framan íbúð.
Sérstæði í bílageymslu með rafdrifnum
hurðaropnara. Verð 14,6 millj.

VOGAGERÐI

STEKKJARHVAMMUR - HAFNARFIRÐI
Glæsilegt 187 fm raðhús með bílskúr. Rúmgóð stofa/borðstofa með útgengi í lóð.
Glæsilegt nýleg eikarinnrétting með mosaik
flísum og vönduðum tækjum. Rúmgott
svefnherbergi 3 rúmgóð barnaherbergi.
Sjónvarpshol með útgengi á svali.
Gestasalerni með flísum á gólfi. Gott baðherbergi með baðkari snyrtileg innrétting
flísalagt í hólf og gólf. Bílskúr með hita og
rafmagni bílskúrshurðaopnari. Laus við
kaupsamning.Verð 32,7 millj

Ein af glæsilegri íbúðum bæjarins .Rúmgóð
stofa/borðstofa með glæsilegu útsýni til
sjávar útgengi á góðar svalir. Glæsilegt eldhús frá HTH hvít eik.
Baðherbergi með vandaðri innréttingu,baðkar/sturtuklefi flísalagt í hólf og
gólf. Svefnherbergi með góðu skápaplássi ,
gluggar á tvo vegu. Rúmgott sjónvarpsherbergi Íbúðin er öll hin glæsilegasta og má
nefna að öll lýsing er með þráðlausri fjarstýringu. VERÐ 31,7 MILLJ

á góðum stað í Hafnarfirði. Eldhús, borðkrókur og sjónvarpshorn. Góð svefnherbergi. Sofan á móti suð-austri, útgengt á
sólríkar svalir. Verð 14,9 millj.

GRÝTUBAKKI - REYKJAVÍK
Mjög góð 3ja herbergja íbúð í góðu fjölbýli.
Tvö góð svefnherbergi. Stofa og borðstofa
með opið í eldhús. Svalir. Húsið og þakið
nýl. viðgert og málað. Verið er að mála og
teppaleggja stigaganginn. Glæsileg lóð.
Leik- og grunnskóli rétt hjá. Verð 13,9
millj.

Glæsileg 69 fm 2ja - 3ja herbergja mikið endurnýjuð íbúð í viðhaldslitlu fjölbýli. Íbúðin er
björt og afar glæsileg,Svefnherbergi með
góðum skápum. Flísar á andyri og eldhúsi.
Stofa með parketi útgengi á svalir. Eldhús
með vandaðri innréttingu vönduð stáltæki
frá AEG. Baðherbergi með baðkari flísalagt í
hólf og gólf. Stutt í skóla og aðra þjónustu.
Vönduð og glæsilega endurnýjuð íbúð á
þessum vinsæla stað.Verð 15,4 millj

NÝJAR ÍBÚÐIR

AÐ MÓHELLU 4 HAFNARFIRÐI

AÐ DAGGARVÖLLUM 6
A Ð EI N S 2 ÍB Ú Ð IR
EF TI R

Skoðið teikningar og allar nánari upplýsingar á
skur.is
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VOGAR

DOFRABERG - HAFNARFJÖRÐUR

GEYMSLUSKÚRAR

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

-

Skemmtileg efri sérhæð á þessum rólega
stað í Vogum. Rúmgott eldhús með snyrtilegri innréttingu.Glæsileg stofa með vönduðum arni góð lofthæð. Tvö rúmgóð herbergi eru á hæðinni. Baðherbergi með
baðkari, vönduð innrétting, inn af baðherbergi er fataherbergi. Útgengi er á tvennar
svalir. Þvottahús er á neðri hæð. Snyrtileg
lóð með heitum potti. Verð 15,5 millj.

SUÐURBRAUT - 220 HAFNARFIRÐI Skemmtileg 81,1 fm íbúð á 2. hæð
BERJAVELLIR - HAFNARFIRÐI

STYKKISHÓLMUR

Skemmtilegt einbýlishús í hinum vinsæla
Stykkishólmi, sem er einn fallegasti sjávarbær 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 hæðinni er forstofa, eldhús, baðherbergi og
stofa og lítið vinnuherbergi, og í risi eru gott
hjónaherbergi, svefnherbergi og geymsla.
Húsið og lóðin gefa mikla möguleika. 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 AÐEINS
7,3 MILLJ

ATVINNUHÚSNÆÐI

SÚÐAVOGUR - REYKJAVÍK
Skemmtilegt 438,9 fm iðnaðarhúsnæði á
jarðhæð við Súðarvog með góðum gluggafronti. Húsnæðið skiptist í tæplega 140 fm
sal sem snýr að götu með miklu auglýsingagildi. Á því rými er dúkur á gólfi. Aftara
rýmið er 300 fm og skiptist í stóran sal, eldhús með borðaðstöðu, skrifstofu, salerni,
þvottahús og geymslu. Rýmið nær í gegnum húsnæði og er því mjög bjart. Góð aðkoma er að húsnæðinu og malbikuð bílastæði. Búið er að steypuviðgera húsið að
framan og stendur til að mála í sumar.VERÐ 34 MILLJ.

Íbúðirnar verða afhentar fullbúnar, en án gólfefna nema flísar á baði og
sérþvottahúsi. Vandaðar innréttingar. Öll sameign frágengin. Til afhendingar frá 1. júni 2005.
Frábær staðsetning, stutt í leikskóla, grunnskóla, íþróttir og aðra
þjónustu sem býðst á svæðinu. Teikningar og skilalýsing á skrifstofunni okkar að Strandgötu 41 í gamla ì Skálanum.
VERÐ:
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

BÆJARHRAUN - HAFNARFIRÐI
Vel skipulagt iðnaðarhúsnæði á einni hæð
við Bæjarhraun (bakhús). Innkeyrsluhurð er
á húsinu. Góð lofthæð er í húsinu og lítið
mál að breyta innra skipulagi. Mögulegur
byggingarréttur er við enda hússins, þ.e
Kaplahraunsmegin. Laust við kaupsamning. VERÐ 49 MILLJ

SÍMI 517 9500

100% ÖRYGGI • ALLIR FJÁRMUNIR VIÐSKIPTAMANNA Í UMSJÁ BANKASTOFNANA
MIKIL SALA • VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ • PERSÓNULEG ÞJÓNUSTA ALLA LEIÐ!
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Þrastarás - Hf. - einbýli

Nýkomið glæsilegt tvílyft einbýli með tvöföldum innbyggðum bílskúr samtals ca. 300 fm. 5 rúmgóð
svefnherbergi, borðstofa, stofa, eldhús, 2 baðherbergi ofl. Útsýni. Húsið afhendist fullbúið nema
garður. Góð staðsetning. Verð 52,5 millj. 4259

Smyrlahraun - Hf. - raðhús
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt mikið endurnýjað raðhús á þessum vinsæla stað. Eignin er um 170
fm. og auk þess 30 fm. bílskúr. Fjögur góð svefnherb.
Glæsilega innréttað risloft með möguleika á fleiri
svefnh. ef vill. Bakgarður, timburverönd. Góð eign.
Verð 32,8 millj. 28736

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 32,7 millj. 48596

Burknavellir - Hf. - parh.
Nýkomið í einkasölu á þessum frábæra stað
glæsilegt 180 fm. parhús með innbyggðum bílskúr. Húsin eru til afhendingar fjlótlega fokheld.
Teikningar og allar nánari uppl. á skrifstofu
Hraunhamars. Verð 24,9 millj. 51686

Smyrlahraun - Hf. - einbýli / Nýkomið í einkasölu þetta glæsilega
einbýli á þessum frábæra stað. Eignin er 360 fm.
með innbyggðum tvöföldum bílskúr og 135 fm.
séríbúð á jarðhæð. Eign í mjög góðu standi.
Vandaðar innréttingar og gólfefni. Hús í góðu
viðhaldi. Verð 54 millj. 91935

Burknavellir - Hf. einb.

Höfum tekið í sölu mjög gott nýtt einbýli á einni hæð
með innbyggðum 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 forstofu, 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

Háihvammur - Hf. - Einbýli Nýkomin í einkasölu þessi glæsilega
húseign. Eignin er 342 fm. að stærð, annars vegar 240 fm. efri hæð og hluti af neðri, bílskúr 27
fm. Og hinsvegar sér samþykkt 70 fm. 2ja herb.
íbúð á neðri hæð með sérinngang. Sérlega
vönduð eign í alla staði. Frábær staðsetning og
útsýni. Verð 55 millj. 97392

Daggarvellir 6A- Hf. -fjölbýli
•
•
•
•
•
•

Íbúðirnar afhendast í júni 2005 fullbúnar án gólfefna.
Vandaðar innréttingar og tæki. S-svalir og útsýni.
Góð staðsetning í barnvænu hverfi.
Teikningar á Mbl.is
Traustir verktakar
Allar nánari uppl. veita sölumenn Hraunhamars.

1 íbúð eftir
• Nýkomnar glæsilegar nýjar íbúðir
• Um er að ræða 3 og 4ra herb.
íbúðir með sérinngangi, 88 fm til 110 fm.
• Verð á 3ja herb frá 19,8 -20,3 millj.
• Verð á 4ra herb frá 17,8 - 20,7 millj.

Höfum fengið í einkasölu þetta glæsilega raðhús í byggingu við
Tröllateig í Mosfellsbæ. Íbúðin er 188,1 fm auk bílskúrs sem er
31,4 fm samtals 220 fm. Skipting eignar: 4 svefnherbergi, fataherbergi, stofa, eldhús, 2 baðherbergi, gestasalerni hol,
geymsla, svalir, sjónvarpsherbergi. Verið er að innrétta húsið
og skilast það fullbúið með gólfefnum. Allar innréttingar og
tæki verða frá Fit og flísar frá Flísabúðinni. Húsið verður til afhendingar í júní/júli 2005. Verð 39,9 millj. 102837

Spóaás - Hf. - einbýli

Nýkomið í einkasölu óvenju vandað og glæsilegt
einlyft einbýli með innbyggðum tvöföldum bílskúr samtals 210 fm. Húsið skiptist m.a. þannig,
forstofa, sjónvarpsskáli, 3 svefnherbergi, eldhús, stofa, baðherbergi ofl. Hiti í gólfum, fullbúin eign í sérflokki. Frábær staðsetning og útsýni
m.a. yfir Ástjörn ofl. Verð 58 millj. 104544

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

Nýkomið í
einkasölu sérlega skemmtileg 120 fm. neðri sérhæð í tvíbýli auk 34 fm. bílskúrs. 2-3 svefnherb.
stofa (borðstofa) ofl. Sérinngangur. Verðtilboð.
25839

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

Asparhvarf - sérh
Vatnsenda Nýkomin glæsileg 134 fm neðri hæð í glæsilegu tvíbýli
í byggingu’ibúinn er til afhendingar tilbúin á gólfefna í sept 2005 Sérstæði í
góðum bílakjallara. Vandaðar innréttingar og tæki. Verð 31 millj. 109004

Öldugata - Hf.sérh

Höfum tekið í einkasölu 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 eignarinnar. Skemmtilegur bakgarður
snýr í suður upp að Hamrinum. Eign sem vert er
að skoða. Verð 21,9 millj. 51077

Laxakvísl - Rvík. - raðhús
Í einkasölu fallegt raðhús á tveimur hæðum
ásamt kjallara og bílskúr samtals um ca.300 fermetrar vel staðsett á frábærum útsýnisstað í
Ártúnsholtinu. 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. 109496

Álfaskeið - Hf. - sérh.

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 93 fm. jarðhæð
í góðu þríbýli. Hús í góðu standi. Frábær staðsetning. Parket, fallegar innréttingar. Sérbílastæði. Mjög góð eign. Verð 18,9 millj. 91965

Klettaberg - Hf. - hæð
m/bílsk Höfum fengið í einkasölu á þessum frábæra útsýnisstað glæsileg arkitektahannaða 134 fm. íbúð í pallbyggðu klasahúsi ásamt
27,9 fm. bílskúr samtals um 161,9 fm. vel staðsett
í Setbergshverfi í Hafnarfirði. Stórar svalir frábært útsýni yfir Hafnarfjörð og víðar. Glæsilegar
sérsmíðaðar innréttingar, gólfefni eru hlynparket
og portúgölsk skífa. Glæsieign sem vert er að skoða. Verð 29,5 millj. 109730

Perlukór - Kóp. - Einbýli
Tröllateigur - Mosfellsbæ - ra

Ásbúðartröð - Hf.

Hringbraut - Hf. sérh.

Nýkomin glæsileg miðhæð í góðu þríbýli, allt í toppstandi, fallegar innréttingar, vönduð gólfefni,
flísalagt baðherbergi, þrjú góð svefnherbergi,
möguleiki á fjórða herb., glæsilegar samliggjandi stofur, frábær staðsetning. Verð 21,9 millj.
108448

Nýkomið í einkasölu á þessum frábæra útsýnisstað glæsilegt einlyft einbýli með innbyggðum bílskúr samtals 189 fm. Eignin er til afhendingar nú þegar á fokheldisstigi fullbúin að utan.
Glæsileg hönnun og gott skipulag. Útsýni. Verð
32,8 millj. 110339

Blikaás - Hf. raðh.

Nýkomið í
einkasölu sérlega fallegt fullbúið raðhús með innbyggðum bílskúr, samtals 185 fm. Vandaðar innréttingar, gott skipulag, fjögur stór svefnherbergi.
hús að utan fullbúið með hellulögðu bílastæði og
timburverönd. Mjög góð staðsetning í lokaðri
botnlangagötu. Verð 35,9 millj. 83611

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. Sameiginlegur garður.
Góð afgirt lóð með verönd. Eign á rólegum og
barnvænum stað. Verðtilboð 109318

Klettaberg - Hf. parh.

Hraunhamar fasteignasala hefur tekið í einkasölu sölu á þessum frábæra útsýnisstað glæsilegt 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, þvottahús og herbergi. Á efri hæð eru tvö herbergi, alrými
sem auðvelt er að útbúa herbergi, baðherbergi. 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. 41.millj.

Magnús Emilsson löggiltur fasteignasali

Hjallabrekka - Kóp. neðri h.
Höfum fengið í einkasölu mjög fallega 80,3 fermetra neðri hæð í tvíbýli með sér inngang vel
staðsett við Hjallabrekku í Kópavogi. Íbúðin er í
mjög góðu ástandi og fallegur garður með skjólgóðum palli og sér upphituðu bílaplani. Falleg
eign sem vert er að skoða. 109666
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Sóleyjarhlíð - Hf.
Hringbraut - Hf. m/bíls.
Sérlega skemmtileg miðhæð á þessum góða
stað í suðurbæ Hafnarfjarðar. Íbúðin er 84,5 fm
auk bílskúrs sem er 33,5 fm. Skipting eignar: 2
svefnherbergi, stofa, borðstofa, Eldhús með
borðkrók, hol, baðherbergi, sérþvottahús, bílskúr og geymsla. Verð 18,9 millj. 11002

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

Höfum tekið í
sölu mjög fallega 76,7 fm íbúð 3ja herbergja á
efstu hæð í góðu vel staðsettu fjölbýli í Setbergshverfi í Hafnarfirði. Gólfefni eru parket og
flísar. Góðar suður svalir. Verð 16,8 millj. 110217

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: www.hraunhamar.is/eskivellir

Traðarberg - Hf. Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 130 fm. íbúð á efri hæð í mjög
góðu litlu fjölbýli. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Glæsilegt flísalagt baðherbergi. Rúmgóð
herbergi. Vönduð eign í topp standi. Verð 26
millj. 29858

Gnoðarvogur - Rvík. Sérlega
skemmtileg íbúð á þessum vinsæla stað í Vogunum. Íbúðin er 74,4 fm með geymslu. Íbúðin er
á fjórðu hæð eða þeirri efstu. Í sameign er
þvottahús. Þetta er eign sem vert er að skoða.
Getur losnað fljótlega Verð 14,9 millj. 109423

Daggarvellir - Hf. Nýkomin í
einkasölu glæsileg ný 101 fm. íbúð á 3ju hæð í
glæsilegu nýju fjölbýli. Eignin er fullbúin til afhendingar nú þegar. Vandaðar innréttingar og
gólfefni, parket og flísar. Vönduð eign. Verð 19,3
millj. 110311

Dofraberg - Hf.

Álfaskeið - Hf m/bíls.

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg mikið endurnýjuð 100 fm. íbúð í góðu fjölbýli auk 27 fm bílskúrs.
Nýlegar fallegar innréttingar. Glæsilegt nýstandsett baðherbergi. Sérinngangur af svölum.
Klætt hús. Verð 19,8 millj. 42445

Hvammabraut - Hf. Vorum að
fá í sölu þessa skemmtilegu íbúð í Hvammahverfinu í Hafnarfirði. Íbúðin er 101,1 fm og er á
fyrstu hæð. Sameiginleg hjólageymsla og
þvottahús. Þetta er mjög góð eign sem vert er
að skoða. Verð 17,9 millj. 109501

Kelduhvammur - Hf.
Daggarvellir - Hf.

Nýkomin í
einkasölu 106,3 fermetra íbúð á fjórðu hæð í
lyftuhúsi með sér inngang ásamt stæði í bílageymslu vel staðsett í Vallahverfi í Hafnarfirði.
Íbúðin er í dag tilbúin án gólfefna og til afhendingar strax. Innréttingar eru allar úr eik. LAUS
STRAX. Verð 21,5. millj. 512941

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

Vorum að fá í sölu
þessa glæsilegu íbúð á þessum góða stað í Setbergslandinu. Íbúðin er í snyrtilegu litlu fjölbýli á
annarri hæð, 69 fm með geymslu. Íbúðin er öll
ný standsett og er hin glæsilegasta. Íbúðin er til
afhendingar við kaupsamning. Verð 15,5 millj.
67787

Öldutún - Hf. sérh. Nýkomin í
einkasölu sérlega falleg 70 fm jarðhæð í góðu
þríbýli, hús klætt að utan, þvottaherbergi í íbúð,
allt sér. Frábær staðsetning. Verð 13,2 millj.
97775

DREKAVELLIR 22 – HF. – FJÖLBÝLI

7 GLÆSIÍBÚÐIR TIL AFHENDINGAR STRAX.
* 4ra herbergja íbúðir frá 103,9 - 105,4 fm.
Allar nánari uppl.
* Verð 23 - 24 millj.
veita sölumenn
* Fullbúnar íbúðir m/gólfefnum og tækjum
(þ.e. ísskápur, uppþvottavél, örbylgjuofn, þvottavél og þurrkari)
Hraunhamars
* Góð staðsetning.
* Innréttingar frá Brúnás.
* Húsið er klætt að utan.
* Allur frágangur í húsinu til fyrirmyndar.

Grænakinn - Hf.

Vorum að fá í
sölu þessa skemmtilegu íbúð í Suðurbæ Hafnarfjarðar. Íbúðin er 63,7 fm og er á jarðhæð, sérinngangur. Þetta er fín eign sem vert er að
skoða. Laus fljótlega. Verð 11,3 millj. 110210

Efstahlíð Hf.

Sérlega Falleg 78,9 fm.
2ja herbergja neðri sérhæð með sérinngangi í
nýlegu fallegu tvíbýli á frábærum útsýnisstað
innst í botnlanga. Skipting eignar: Forstofa, eldhús með borðkrók, Þvottahús, baðherbergi,svefnherbergi og stofa. Þetta er góð eign
á þessum frábærra stað í setbergslandinu. Verð
17,5 millj.

Hraunbrún - HF.

Breiðvangur - Hf. m/bíls.
Nýkomin í einkasölu 120 fm íbúð á þriðju hæð í
góðu klæddu fjölbýli, þrjú góð svefnherbergi
auk herbergis í kjallara, góður bílskúr með hita
og vatni. Frábær staðsetning á rólegum stað í
námunda við skóla. Verð 19,5 millj. 84916

Skipasund - Rvík Nýkomin í
einkasölu mikið endurnýjuð 72,3 fm. 3ja herbergja 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 sameiginleg lóð.
Verð 13,9 millj. 109767

Vallarbraut - Hf

Lómasalir - Kóp.

Vorum að fá í
sölu þessa skemmtilegu íbúð í Salahverfinu í
Kópavogi. Íbúðin er á annarri hæð og er 91,1 fm
auk stæði í bílskýli. Lyfta er í húsinu. Geymsla í
sameign og stæði í bílskýli. Laus fljótlega. Verð
21,5 millj. 10925

Berjavellir - Hf Höfum tekið í sölu
glæsilega lúxsusíbúð 112,5 fermetrar á fjórðu
hæð með sérinngang í nýju klæddu fjölbýli
ásamt tveimur stæðum í bílageymslu. Íbúðin er
arkitektahönnuð og sérlega smekklega innréttuð með glæsilegum innréttingum og gólfefnum.
Góðar suður svalir. Gott útsýni. Myndir á Hraunhamar.is eð á mbl.is.

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

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

Höfum tekið í
einkasölu mjög góða 70 fm. 2ja herbergja íbúð á
fyrstu hæð í góðu vel staðsettu fjölbýli í Setbergshverfi í Hafnarfirði. Gólfefni eru parket og
flísar. Góðar suður svalir. Verð 14,9 millj. 110214

Nýkomið sérlega gott og vel innréttað 10-12
hesta hús, auk kaffistofu á efri hæð, hitaveita,
frábær staðsetning og útreiðarleiðir. Verð 6,7
millj.

Njarðargrund - Gbæ - sérh.

Vorun að fá í sölu þessa góðu neðri hæð í tvíbýlishúsi við
Njarðargrund í Garðabæ, Íbúðin er skráð 67,7 fm auk útigeymslu sem ekki er skráð inni í fermetratölu. Skipting
eignar: 3 svefnherbergi, stofa, eldhús með góðum borðkrók, baðherbergi, þvottaherbergi auk útigeymslu. Eignin er mikið endurnýjuð. þ.e. nýtt eldhús og baðherbergi.
Þetta er eign sem vert er að skoða. Verð 16,5 millj.

Steinás - Einbýli

Skólatún - Laus strax
Iðufell - Rvík. Sérlega fín eign á
þessum rótgróna stað. Íbúðin er 83,2 fm og er á
annarri hæð. Yfirbyggðar svalir. Húsið er klætt
að utan. Góð eign sem vert er að skoða. Verð
13,5 millj. 110054

Hesthús Hlíðarþúfu
Dofraberg - Hf.

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

Nýkomið í einkasölu
glæsilegt nýtt einbýli með innbyggðum tvöföldum bílskúr
samtals 230 fm. Húsið skiptist m.a. í rúmgóðar stofur, stórt
svefnh. m/fataherbergi og baðherbergi innaf. Glæsilegt eldhús ofl. Frábær staðsetning innst í botnlanga á þessum vinsæla stað. Vönduð eign í sérflokki. Verð 55 millj. 52230

Fífumýri - Einbýli

Höfum fengið í einkasölu mjög gott einbýli á tveimur hæðum ásamt bílskúr
samtals um 223,9 fm. vel staðsett í Mýrahverfi í Garðabæ.
Fallegur gróinn garður með pöllum og tilheyrandi. Falleg
eign sem vert er að skoða. Verð 44,9 millj. 86351

Hrísmóar - 3ja herb.

Blikaás - Hf. Nýkomin í einkasölu
sérlega falleg nýleg ca 112 fm. íbúð á annarri
hæð í litlu vönduðu fjölbýli. Sérinngangur, forstofa, 3 svefnherbergi, stofa, rúmgott eldhús ofl.
Frábær staðsetning og útsýni. Verð 26 millj.
107337

Lækjasmári - Kóp. laus
strax Höfum fengið í einkasölu mjög fallega 87,5 fermetra endaíbúð á annarri hæð
ásamt stæði í bílageymslu vel staðsett í Smárahverfi í Kópavogi. Eignin er með sérinngang.
Fallegar innréttingar og gólfefni eru parket og
dúkur. Góðar suður svalir. Stutt í alla þjónustu.
Verð 20,3 millj. 110158

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
Hjallabraut - Hf.

Nýkomin í
einkasölu björt og falleg 67 fm endaíbúð á 3
(efstu) hæð í góðu nýviðgerðu fjölb.. Nýlegt
parket nýstandsett baðherbergi, þvottaherbergi
í íbúð. Verð 13,3 millj. 109913

Nýkomin í einkasölu mjög góð 3ja herbergja íbúð með sér inngang 85,8
fermetrar á annarri hæð í góðu fjölbýli vel staðsett í hjarta
Garðabæjar. Eignin skiptist í forstofu, gang, baðherbergi,
eldhús, stofu, borðstofu, eldhús, tvö herbergi og geymslu.
Fallegar innréttingar og gólfefni eru parket og flísar. Stórar suður svalir. Stutt í alla þjónustu. Verð 17,5 millj. 109520

Sjávargrund - 3ja m. bílskýli

Nýkomin glæsileg 3ja herbergja íbúð á þessum vinsæla stað.
Íbúðin er á jarðhæð með verönd og garði. Fallegar innréttingar, parket á gólfum, þvottaherbergi í íbúð, stór sér
geymsla í bílskýli, góð eign. Verð 22,3 millj. 70818
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Skipulagt út frá staðarháttum og starfsemi
Það kom eflaust mörgum á óvart
sem lásu greinina „Fagra Ísland“ í Fréttablaðinu síðastliðna
helgi að Fellahverfið í Breiðholti var eitt af þeim hverfum
sem átta hundruð Íslendingar
töldu fallegasta stað landsins
sem tóku þátt í skoðanakönnun
Fréttablaðsins . Það er engin
launung á því að Fellahverfið
hefur aldrei talist sérstaklega
fallegt og hefur fylgt því óorð
frá fyrri tíma sökum fjölda félagslegra íbúða í hverfinu.
En Fellahverfið er vissulega
vanmetið hverfi. Þar er gott að
búa og afskaplega barnvænt þó
sumar fréttir úr hverfinu máli
skrattann á vegginn og gefi það
andstæða til kynna.
Fellahverfið tilheyrir Breiðholtinu sem skiptist í EfraBreiðholt, Neðra-Breiðholt og
Seljahverfið. Byrjað var að
skipuleggja landið í Breiðholtinu upp úr 1960 og hófst bygging
á Fellahverfinu upp úr 1970.
Breiðholtið var eitt fyrsta úthverfi borgarinnar og flykktist
þangað aðflutt fólk að landsbyggðinni og fólk sem bráðvantaði húsnæði. Í Breiðholtinu
hafði landslag og veðurfar mikil
áhrif á skipulagið og voru fjölbýlishúsin byggð efst í byggð og
lægri hús þegar neðar dró.
Sökum veðurfars þurfti að
tryggja alhliða þjónustu fyrir
íbúa Breiðholtsins og þar var
Fellahverfið ekki undanskilið. Í

hverfinu er Menningarmiðstöðin í Gerðubergi, Fellaskóli,
Fella- og Hólakirkja, verslunarkjarninn við Eddufell, leikskóli,
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
og íþróttamiðstöð og liggur
svokölluð „Fellagata“ utan um
allar stofnanir borgarinnar.
„Fellagatan“ er líka þaulúthugsað fyrirbæri þar sem hún gengur í hring um hverfið svo auðveldara sé fyrir strætisvagna að
ganga þar.

Fellahverfið er gott dæmi um
úthverfi frá þessum tíma þar
sem öll skipulagning er hugsuð
út frá staðarháttum og starfsemi. Fellahverfið hefur dafnað
og blómstrað á síðustu árum og
er það sannkölluð útivistarparadís með Víði- og Elliðarárdal í
göngufjarlægð og stuttar og
skjólgóðar gönguleiðir innan
hverfisins.

Fellahverfið hefur sjaldan vakið hrifningu borgarbúa af
einhverjum ástæðum. Skipulagning Fellahverfisins er
þaulúthugsuð og er hverfið byggt með það í huga að þjónusta
íbúa sem best. Síðan er hverfið líka afar fallegt, í góðum
tengslum við náttúruna og þar er mjög gott að búa.

lilja@frettabladid.is

2

Nýútsprungnir Fíflar teygja blóm
sín til himins og bera eflaust
þann draum í hjarta að verða einn
daginn hærri en Æsufellsblokkin, sem
sést í bakgrunni.

1

Það er ekki bara mennskt fólk
sem býr í Fellunum heldur kíkja
álfar stundum í heimsókn sem gæða
hverfið yfirnáttúrulegum og töfrandi
blæ.

2

Verið er að leggja túnþökur á
Leiknisvöllinn fyrir sumarið
enda ófáir Breiðhyltingar sem æfa fótbolta á vellinum með Leikni og bjóða
andstæðingum sínum í heimsókn í sitt
heimahverfi.

3

3

5

1

Sumarið er greinilega komið hjá
krökkunum í Fellaskóla sem eru
eflaust farin að hlakka til sumarfrísins
svo þau geti hjólað lengra enn í skólann.

4

Ekki vantar gönguleiðirnar í
Fellahverfinu og um að gera að
tylla sér á heimilislegan bekk og virða
útsýnið fyrir sér áður en haldið er
lengra á vit ævintýranna í Fellunum.

5

Eitt af fjölmörgum mörkum í
Fellahverfinu enda sterk hefð
fyrir boltaleikjum, bæði hjá atvinnumönnum og okkur hinum.

6

„Langa vitleysan“ svokallaða
teygir anga sín svo langt sem
augað eygir.

7

Fréttablaðið/Vilhelm

4

6

7

Draumaeignir
Bakkavegur - 230 Kef

39.000.000
Þetta er afar glæsilegt 273,2 fm. einbýli á tveimur hæðum þ.a. 54,7 fm. tvöfaldur bílskúr. Þarna er stór verönd og geysilega fallegt útsýni. Afar hagstæð
lán sem hægt er að yfirtaka.

Ásbraut - 200 Kóp

Draumaeign
Kristnibraut 15 - 113 Rvk

16.900.000
Mjög góð 4ra herb. 90,8 fm íbúð á 1. hæð í fjölbýli. Mjög falleg innr. í
eldhúsi. Hús í góðu ástandi.

Þingholtsstræti - 101 Rvk

37.900.000
Fallegt 6 herb. 166 fm parhús á tveimur hæðum auk 24 fm
innbyggðs bílskúrs alls 190 fm. Fallegt útsýni.

24.900.000
Glæsileg íbúð á 2.hæð í fallegu húsi við Þingholtsstræti. Íbúðin er öll
endurnýjuð ásamt húsinu að utan. Íbúðin er 103,2 fm.
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Helgi Bjarnason
helgi@draumahus.is
viðskiptafr. MBA

Ólafur Jóhannsson
olafur@draumahus.is
rekstrarfræðingur

Brynjólfur Hjartarson
brynjolfur@draumahus.is
hdl, löggiltur fasteignasali

Sigurður J. Sigurðsson
sigurdur@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Þórarinn Thorarensen
thorarinn@draumahus.is
sölumaður

Atli Rúnar Þorsteinsson
atli@draumahus.is
sölustjóri

2ja herbergja

2ja herbergja

Álfaborgir - 112 Rvk

Eðvarð Matthíasson
edvard@draumahus.is
löggiltur leigumiðlari

2ja herbergja

Ásbraut - 200 Kóp

Bergstaðastræti 101 Rvk

Njálsgata - 101 Rvk

14.600.000

13.700.000

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

Mjög rúmgóð og fín 2ja herb. 76 fm íbúð
á jarðhæð auk 3,2 fm sérgeymslu alls
79,3 fm.

Akrasel - 109 Rvk

Arnarás - 210 Garðabær

14.300.000.

14.500.000

Vorum að fá í sölu mjög góða 56,7 fm 2ja herb íbúð með sérinngang. Gott
14 fm bjart vinnuherb. fylgir eign sem einnig er með sérinngang. Góðir
möguleikar fyrir menn með vinnuna heima.

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

Grettisgata - 101 Rvk

Orrahólar 111 - Rvk
Seld

Seld

Mjög rúmgóð og fín 2ja herb. 76 fm neðri
hæð í tvíbýli. Sér inngangur og sér
garður.

82 fm. 2ja herbergja íbúð með sérinngangi í litlu fjölbýli. Hágæða innréttingar
og gólfefni.

Blásalir - 201 Kóp

Furugrund - 200 Kóp

Seld
12.900.000

Guðrún Stefánsdóttir
gudrun@draumahus.is
sölumaður

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

Mjög falleg 2ja herb. 79 fm íbúð á 12.
hæð með gríðalega miklu útsýni í fjölbýli
með tveimur lyftum. Mahogny innréttingar. Þvottahús innan íbúðar.

Hraunteigur - 104 Rvk

Gullengi - 112 Rvk

Seld
Góð 2ja herbergja íbúð á fyrstu hæð í
fjölbýli á góðum stað í Fossvoginum
Kópavogi

12.900.000
Einstaklega góð 62,8 fm. 2ja herbergja íbúð á 1. hæð með sérverönd
afgirtri.

Reykás - 110 Rvk

Iðufell - 111 Rvk

Seld
Virkilega góð og vel skipulögð 2ja herb.
65 fm íbúð á 1. hæð í sérlega fínu fjölbýli.
Gott þvottahús er innan íbúðar og ca 35
fm sérafnotaréttur á lóð

Klapparhlíð - 270 Mos

Seld
2ja herb. 69 fm íbúð með geymslu á
jarðhæð í velviðhöldnu álklæddu fjölbýli.

Lyngmóar - 210 Gbæ

15.900.000

13.900.000

Þetta er mjög góð 2ja herbergja 59 fm. íbúð á annari hæð í fjölbýli á mjög
vinsælum stað.

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

Laufásvegur - 101 Rvk

Vesturberg - 111 Rvk
Seld
Rúmgóð, björt og falleg 2ja herb. 66,7 fm
íbúð með sérinngangi af svölum á 2.
hæð í nýlegu fjölbýli. Mahogny innréttingar og Merbau parket.

Safamýri - 108 Rvk

18.900.000
Stórglæsileg og mjög vönduð 2ja herb. 73,5 fm íbúð með sérinngangi í
hjarta borgarinnar. Íbúðin er nýstandsett með gegnheilli eik á gólfum og
innréttingum úr hlyn.

Seld
Rúmgóð og fín 2ja herb 73 fm íbúð á 3.
hæð í fjölbýli auk 18 fm bílskúrs.
Yfirbyggðar svalir og ágætis útsýni.

Sundlaugav. - 105 Rvk

Seld

Seld

2ja herb. 60.5 fm íbúð í kjallara/jarðhæð
með sérinngangi í fjórbýli. Íbúðin
þarfnast mikilla endurbóta og lagfæringa.

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

11.300.000.Þetta er 2ja herbergja 63,6 fm. íbúð á annari hæð í fjölbýli með lyftu.

Telma Róbertsdóttir
telma@draumahus.is
þjónustustjóri

Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is
ljósmyndari

Guðrún Elíasdóttir
gudrunel@draumahus.is
ritari/skjalaumsjón

Bergur Þ. Steingrímsson
bergur@draumahus
fjármálastjóri

Kristín Sigurey Sigurðardóttir
kristin@draumahus
ritari/skjalaumsjón

2ja herbergja
Vesturgata - 101 Rvk

Vífilsgata - 105 Rvk

Þinghólsbraut 200 - Kóp

19.900.000

12.400.000

12.000.000

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

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

65,6 fm. 2ja til 3ja fm. íbúð á 1. hæð með sérinngangi í vesturbæ Kópavogs.

3ja herbergja

3ja herbergja

Arnarsmári - 201 Kóp

Reynimelur - 107 Rvk

18.900.000

16.700.000 – OPIÐ HÚS Í KVÖLD FRÁ 18–19

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

Þetta er ágætt 3ja herbergja 78,3 fm. íbúð á fjórðuhæð þ.a. 4,44. fm.
geymsla og fínt útsýni af svölum.

Bárugata - 101 Rvk

Forsalir - 201 Kóp

16.900.000

19.900.000

Rúmgóð og fín 3ja herb. (skr. 2ja herb) 92 fm sérhæð í kjallara í þríbýli á
eftirsóttum stað í vesturbænum.

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

Berjavellir - 221 Hfj

Furugrund - 200 Kóp

3ja herbergja
Grensásv. - 108 Rvk

Grýtubakki - 109 Rvk

20.900.000

15.900.000

Glæsileg 98,6 fm 3 ja herbergja íbúð á 3.hæð á góðum stað með sér
inngang.

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

Bogahlíð - 105 Rvk

Garðhús - 112 Rvk
19.700.000

13.500.000

2ja herberja 82,3 fm. íbúð á 1.hæð með
sérinngangi í litlu fjölbýli á góðum stað
miðsvæðis í Reykjavík.

Þetta er 2ja herbergja 80,2 fm. íbúð á
3.hæð í fjölbýli þ.a. 7 fm. geymsla í
kjallara.

Gyðufell - 111 Rvk

16.400.000
Vel skipulögð og björt 3ja herb. 81,6 endaíbúð á 2. hæð auk um 3,5 fm. sér
geymslu í kjallara. Frábær staðsetning!

13.900.000
Rúmgóð 3ja herb. 84,2 fm íbúð (að
geymslu meðtalinni.) á 4. hæð í álklæddu fjölbýli. Nýleg og falleg innrétting í eldhúsi. Yfirbyggðar svalir.

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

3ja herbergja
Hagamelur - 107 Rvk

3ja herbergja

Hagamelur 107 Rvk

Skipasund 104 - Rvk

Skúlagata - 101 Rvk.

15.900.000

17.900.000

14.900.000.

15.900.000

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

Björt, rúmgóð og vel skipulögð 3ja herb.
80,4 fm. íbúð með sérinngangi í kjallara í
mjög góðu fjölbýli við Hagmel. Getur
verið laus fljótlega ef óskað er.

Einstaklega falleg 61,5 fm 3ja herbergja
íbúð í kjallara með sérinngang sem
hefur verið endurnýjuð mjög mikið

3ja herbergja 74,5 fm. íbúð á fjórðu hæð
með glæsilegu útsýni. Ný gólfefni og
innréttingar.

Hagamelur - 107 Rvk

Hamravík - 112 Rvk

Stóragerði - 108 Rvk

Svarthamrar - 112 Rvk

17.900.000

18.900.000

20.000.000

17.900.000

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

3ja herbergja íbúð á 3. hæð, 79,6 fm auk
9,8 fm sérgeymslu með sérinngangi af
svölum á mjög góðum stað.

Mjög björt, rúmgóð og virkilega falleg
3ja - 4ra herb. íbúð (þ.a. eitt í kjallara) á
4. hæð með meiriháttar útsýni auk
bílskúrs alls 111,3 fm.

Rúmgóð 3ja herb., 92,4 fm. íbúð m. sér
inngang af svölum. Stutt í verslunarmiðstöð.

Hraunbær - 110 Rvk

Hringbraut - 220 Hfj

Torfufell - 111 Rvk

Torfufell - 111 Rvk

16.200.000.-

SELD

12.900.000

13.500.000

Þetta er fín 3ja herbergja 90,5 fm. íbúð á
annari hæð auk sér geymslu í kjallara.

Virkilega góð 3ja herb. 76,8 fm íbúð á
jarðhæð með sérinnganig í tvíbýli. Góður
garður. Vel staðsett eign og skemmtilega skipulögð.

3ja herb. 80 fm íbúð á 4. hæð í fjölbýli.
Nýuppgert baðherbergi og falleg
eldhúsinnrétting. Tengi f. þvottavél á
baði.

EIGNIN ER LAUS....81,7 fm. (þ.a. 6,8 fm.
geymsla á 1.hæð) 3ja herbergja íbúð á 3.
hæð með suðvestursvölum. Eldhús og
bað er nýlegt.

Vættaborgir - 112 Rvk

Þingholtsstræti - 101 Rvk

Hrísmóar - 210 Gbæ

Kristnibraut - 113 Rvk

16.900.000.

21.900.000

17.900.000

24.900.000

Góð 3ja herbergja 77,1 fm. íbúð á 2. hæð
í vel viðhöldnu fjölbýli. Eignin er vel
staðsett uppá alla þjónustu.

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

Mjög góð 3ja her. 83,2 fm auk 4,1 mf
geymslu á 2. hæð í litlu fjölbýli.
Sérinngangur.

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

Kristnibraut - 113 Rvk

Kötlufell - 111 Rvk

Þórufell - 111 Rvk

Þórufell 111-Rvk

22.500.000

13.900.000

SELD

13.900.000.

Einstaklega falleg 104,4 fm 3ja herbergja
íbúð á 3. hæð í vönduðu lyftuhúsi.

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

EIGNIN ER LAUS....77,8 fm. 3ja herbergja
íbúð á 2. hæð með suðvestursvölum.
Íbúðin er í góðu ástandi.

Einstaklega falleg 78 fm. 3ja herbergja
íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli. Nýlega
standsett baðherbergi og eldhús.

Þórufell - 111 Rvk

Æsufell - 111 Rvk

Langholtsv. - 104 Rvk

Flétturimi - 112 Rvk

3ja herbergja
Rofabær - 110 Rvk

Seljavegur - 101 Rvk

17.600.000

15.400.000

15.600.000

12.900.000

14.500.000.-

SELD

Mjög sjarmerandi og nýlega mikið
endurnýjuð 3ja herb 76,2 fm risíbúð í
þríbýli á besta stað í bænum!

Góð 3ja herbergja 93,8 fm. íbúð á 3.hæð
í fjölbýli auk sér stæðis í lokaðri
bílageymslu.

Fín 3ja herb. 85,1 fm íbúð á 3. hæð góðu
fjölbýli.

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

Þetta er mikið endurnýjuð 3ja herbergja
78,7 fm. íbúð á fjórðu hæð í fjölbýli þ.a.
6,5 fm. geymsla í kjallara.

92 fm. 3ja herbergja íbúð á 5. hæð í
lyftuhúsi með suðaustursvölum. Eigninni
fylgir frystigeymsla á jarðhæð svo og
mjög góð sameiginleg þvottaaðstaða.

4ja–6 herbergja

4ja–6 herbergja

Arnarsmári - 200 Kóp

4ja–6 herbergja

Austurströnd 170 - Rvk

Mosarimi 112 - Rvk

Stóragerði - 108 Rvk

Seld

21.900.000.

Mjög falleg og vel skipulögð 4ra herb. 95
fm endaíbúð á 2. hæð auk. 4 fm geymslu.

Virkilega góð 102,3 fm. 4ra herbergja
íbúð á 4. hæð ( 2.hæð frá götu) ásamt
stæði í bílageymslu. Tvennar svalir með
frábæru útsýni.

Álfaskeið - 220 Hfj

Álfheimar - 104 Rvk

18.300.000.

19.500.000

90,7 fm 4 ra herbergja íbúð á annari hæð á góðum stað með sér inngang
og sér stæði.

95,1 fm. 4ra herbergja íbúð á 1. með hæð á góðum stað.

Nökkvavogur - 104 Rvk

SELD

SELD

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

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

Ásbraut - 200 Kóp

Ásbraut - 200 Kóp

17.300.000

16.900.000

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

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

Barmahlíð - 105 Rvk

Barónsstígur - 101 Rvk

16.800.000

Tómasarhagi - 107 Rvk

22.900.000

Ný uppgerð 4ra herbergja 76,4 fm. íbúð á annarri hæð þríbýli á góðum
stað.

Skipasund - 104 Rvk

Björt og falleg 106,4 fm. 4ra herbergja íbúð á jarðhæð í þríbýlishúsi á besta
stað í Vesturbænum!

Bogahlíð 16 - 105 Rvk.

27.900.000
5 herb. 101 fm íbúð á 3. hæð í vel
viðhöldnu fjölbýli. Suðursvalir. Brynja og
Andri taka á móti gestum

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

Birkimelur - 107 Rvk

Unufell 111 - Rvk

18.900.000
83,7 fm. 4ra herbergja björt kjallaraíbúð auk 33,7 fm. bílskúrs. Samtals
117,4 fm.

20.400.000 – OPIÐ HÚS Í KVÖLD FRÁ 18–19
21.500.000

15.400.000

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

Falleg 97,9 fm. 4ra herbergja íbúð á 3.
hæð í góðu fjölbýli.

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

4ja–6 herbergja
Dalsel - 109 Rvk

4ja–6 herbergja

4ja–6 herbergja

Efstihjalli - 200 Kóp

Hraunbær - 110 Rvk

Hraunbær - 110 Rvk

Vallengi - 112 Rvk

Seld

20.900.000

17.800.000

Seld

133 fm, 4ra herb. íbúð á jarðhæð auk
stæðis í lokaðri bílageymslu. í kjallara er
35 fm rými með eldhúsaðstöðu sem gott
er til útleigu. Bm. 17,1

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

4ra herb. 102,2 fm íbúð á 2. hæð ásamt
geymslu á 1. hæð í góðu fjölbýli.

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

Engjassel - 111 Rvk

Fálkagata - 107 Rvk

Hvammabraut - 220 Hfj

Írabakki - 109 Rvk

23.900.000
Björt og falleg 5 herbergja, 111 fm endaíbúð með sérinngangi á annari
hæð í litlu fjölbýli. Stutt í skóla og alla þjónustu!

Vesturberg - 111 Rvk

Seld

Seld

24.900.000

15.500.000

4ra herb. 103,1 fm íbúð á 1. hæð ásamt
stæði í bílageymslu. Talsvert endurnýjað
að utan.

Mjög vel skipulögð 4ra herb. 90 fm á
rólegum stað í Vesturbænum. Parket og
góðar svalir. Góð eign rétt við Háskóla
Ísl. Bm. 11,2 M

Góð 6 herb. 138,6 fm íbúð á 3. og 4. hæð
í fjölbýli. 4 svefnherb. og tvær stofur.
Bílageymsla í sameign. Eikarinnréttingar og ný tæki í eldhúsi.

81,5 fm. íbúð á 3. og efstu hæð með
tvennum svölum aukaherbergi í kjallara.
Húsið er í góðu standi að utan og sama
má segja um sameign. Leiksvæði er á lóð.

Fellsmúli - 108 Rvk

Flétturimi - 112 Rvk

Jörfabakki - 109 Rvk

Kaplaskjólsv. - 107 Rvk

21.000.000

Seld

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

102 fm 4ra herbergja íbúð á 3 hæð.
Góðar hornsvalir til suðurs og vesturs.
Stæði í bílgeymslu. Geymsla/þvottahús í
íbúð.

Furugrund - 200 Kóp

Galtalind - 201 Kóp

Seld

32.900.000

Mjög góð 4ra herb. 81,9 íbúð á 4. hæð auk 5,3 fm geymslu alls 87,2 fm.
Mjög gott útsýni og fín sameign.

Björt og góð 4ra herb. 108,7 fm endaíbúð
á 3. hæð í góðu fjölbýli ásamt aukaherbergi í kjallara. Sér þvottahús innan
íbúðar. Leiktæki á lóð.

Vönduð og rúmgóð 5 herb. 146,8 fm íbúð
á 3. hæð með fínu útsýni í góðu lyftuhúsi
hjá KR vellinum.

Vesturgata - 101-Rvk

Krummahólar - Rvk

Leirubakki - 109 Rvk

16.200.000

20.500.000

Seld

19.900.000

18.300.000

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

107 fm 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð auk
20 fm bílskúr með hita og rafmagni. Gott
útsýni er úr íbúð. Bm. 16,8 M

91,9 fm. íbúð á 3.hæð í lyftuhúsi með
stórum suðursvölum og 25 fm. bílskúr.
Fallegt útsýni er úr íbúðinni.

4ra herbergja 114,9 fm. þ.a. 16,9 fm. auka
herbergi í kjallara með aðgang að
salerni tilvalið til útleigu.

Gvendargeisli - 112 Rvk

Háakinn - 220 Hfj

Ljósheimar - 104 Rvk

Markland - 108 Rvk

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

Þorláksgeisli - 113 Rvk
24.900.000

Seld

Seld

Seld

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

Efri sérhæð og ris í tvíbýlishúsi á góðum
stað í Hafnarfirði. Eignin er alls 132 fm
auk 21,5 fm bílskúrs.

Mjög góð 4ra herb. 100,9 fm íbúð á 8.
hæð í góðu lyftuhúsi með sérinngangi af
svalagangi. Mikið útsýni. Mikið
endurnýjuð og velumgengin.

Góð 4ra herb. 86 fm endaíbúð ásamt
geymslu á 2. hæð í Fossvogi. Gott útsýni!

Háaleitisbraut 108 Rvk

Heiðarhjalli - 200 Kóp

Norðurás - 110 Rvk

Fleiri eignir
og hringmyndir á
www.draumahus.is
18.900.000

29.000.000

Virkilega góð 116,2 fm. 5 herbergja íbúð
á 2. hæð í góðu fjölbýli við Háaleitisbraut. Nýleg eldhúsinnrétting. 2 baðherbergi.

Glæsileg 4ra herb. sérhæð á 1. hæð í
skemmtilegum íbúðaklasa í suðurhlíðum
Kópavogs, auk bílskúrs alls 139,7 fm.

25.500.000
Þetta er mjög glæsileg 4ra herbergja 112,5 fm. íbúð með sér inngang.
Íbúðin er á annari hæð í fjölbýli auk stæðis í lokaðri bílageymslu.

Seld
Þetta er góð 147,2 fm. íbúð á annari hæð
þ.a. 26,1 fm. bílskúr íbúðin er með miklu
útsýni. Þetta er afar góð eign á
skemmtilegum.

Rað- og parhús
Álfhólsvegur - 200 Kóp

HVAÐ FÆRÐ ÞÚ
ÞEGAR VIÐ SELJUM
FASTEIGNINA ÞÍNA?

Rað- og parhús
Brúarás 110 - Rvk

Föst lág söluþóknun
159.839 án vsk
samtals 199.000 með vsk.
Engin umsýslugjöld
34.600.000
Mjög bjart og fallegt 7 herb. 177,3 fm raðhús ásamt 37,6 fm bílskúr afar vel
viðhöldnu húsi. Fimm svefnherb. Nýleg eldhúsinnrétting.Fallegur
suðurgarður og pallur. Rauðeik á gólfi. Eign í góðu ástandi.

Örugg meðhöndlun fjármuna

44.700.000
Virkilega fallegt 264,6 fm. raðhús á 3 hæðum . Bílskúr er 39,9 fm. og sér 3ja
herbergja íbúð í kjallara sem leigð er út í dag.

Ertu búin að gera samanburð?
Bjartahlíð - 270 Mos

Dalhús - 112 Rvk

Hringdu í síma

530 1800
39.500.000

34.900.000
Gott og skemmtilaega skipulagt. 6 herb. endaraðhús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr alls 197,5 fm.

195,6 fm. endaraðhús, þ.a. 33,6 fm. sérstæður bílskúr. Stórar suðursvalir
eru á húsinu og mjög snyrtilegur garður umhverfis það. Stór timburpallur
er fyrir framan húsið. FJÖLSKYLDUVÆNN STAÐUR.

Brekkubær - 110 Rvk

Akurgerði - 108 Rvk

Rað- og parhús
Flúðasel - 109 Rvk

Álfhólsvegur - 200 Kóp

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

Mjög fallegt 5 herb. 143,6 fm raðhús sem
er tvær hæðir og kjallari með bílskúr.
Nýlega standsett eldhús. Virkilega
snyrtileg eign á frábærum stað.

41.900.000 - LAUST FLJÓTLEGA
Gott endaraðhús á þremur hæðum auk sérstæðs bílskúrs skráð alls
244,5fm. Húsið er að sögn eig. 279 að meðtöldum bílskúr sem er 22,9 fm.
Möguleiki að gera auka íbúð.

35.900.000.Þetta er gott parhús á tveimur hæðum innst í botnlanga þ.a. 36,8 fm.
bílskúr.

Rað- og parhús

Rað- og parhús

Bakkahjalli - Kópavogur

Rað- og parhús

Dverghólar - 800 Selfoss

Grænlandsleið - 113 Rvk

50.000.000
Þetta er fallegt einbýli á tveimur hæðum 244 fm. þ.a. 28,9 fm. bílskúr
glæsilegt útsýni.

Kristnibraut - 113 Rvk

Seld

Seld

Parhús í suðurhlíðum Kópavogs. Eignin
er 6-7 herbergja með 26 fm. bílskúr,
heildarfermetrafjöldi 249,8fm.

Mjög fallegt 4ra herb. 145 fm parhús á
einni hæð með innbyggðum bílskúr.
Húsið er sérlega bjart, opið og
skemmtilega skipulagt.

Esjugrund - 116 Kjal

Fagrihjalli - 200 Kóp

Seld

Seld

37.900.000

Vel skipulagt 4ra herbergja, 153 fm
parhús á tveimur hæðum.

Glæsilegt 5.herb. 195 fm parhús á
tveimur hæðum á frábærum stað í
Kópavogi. Tvennar svalir og innbyggður
bílskúr.

Fallegt 6 herb. 166 fm parhús á tveimur hæðum auk 24 fm innbyggðs
bílskúrs alls 190 fm. Fallegt útsýni.

Heiðarvegur - 230 Kef

Miðvangur 220 - Hafn.

17.900.0000

36.900.000

5 herb. 152,2 fm parhús á tveimur hæðum auk bílskúrs sem er 35,5 fm alls
187,7 fm.

Raðhús 188,2 fm. á tveimur hæðum þ.a. 38 fm. bílskúr auk þess hefur
verið byggt yfir svalirnar\bílskúr ca. 40 fm. sem ekki eru skráðir.

Greniás –

Jónsgeisli - 113 Rvk

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

Húsalind - 201 Kóp

Seld

Seld

5 herb., 191 fm parhús auk 23 fm
bílskúrs. Húsið er á tveimur hæðum og
stendur innst í botnlanga. Ekki alveg
fullfrágengið.

Mjög skemmtilegt parhús sem er hæð og
ris ásamt innbyggðum bílskúr alls 186 fm
og 5 herb. 2 baðherb. Gegnheilt rauðeikar
parket. Fallegar eikarinnréttingar.

Kögursel - 109 Rvk

Tröllateigur - 270 Mos

Þorláksgeisli - 113 Rvk

38.500.000
Seld

Seld

Hlýlegt og fallegt 5 herb. parhús sem er
hæð, ris og risloft auk bílskúrs. Ris sem
er allt panilklætt og bíður upp á marga
mögul. Gott hús í barnvænu hverfi.

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

Mjög vel skipulagt 200 fm parhús á tveimur hæðum með innbyggðum
bílskúr. Fjögur svefnherbergi. Eignin afhendist rúmlega tilbúin til
innréttinga.

Einbýli

Einbýli

Burknavellir - 221 Hfj

Holtsbúð - 210 Gbæ

Mjög glæsilegt 5 herb. 168,5 fm einbýli á einni hæð auk 37,5 fm bílskúrs
alls 206 fm. Eingöngu gólfhiti og hátt til lofts. Steinsallað að utan.

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

Giljasel 109-Rvk

Hraunbraut - 200 Kóp

Einstaklega fallegt 237,5 fm. einbýli á tveimur hæðum með 41,1 fm. innbyggðum bílskúr á frábærum stað í enda á botnlangagötu með einstöku
útsýni yfir borgina.

Stórglæsilegt og afar vel viðhaldið 260 fm einbýli á tveimur hæðum auk ca
30 fm óskráðs rýmis. Möguleiki er á aukaíbúð á neðri hæð með stækkunarmöguleika. Frábær staðsetning, gríðalega mikið og fallegt útsýni. Eign
fyrir vandláta.

Grettisgata - 101 Rvk

Hraunbraut - 200 Kóp §

59.000.000

41.900.000

62.000.000

45.900.000.

Tilboð óskast

31.500.000
148,8 fm. 4ra - 5 herbergja einbýli í miðbænum með sérbílastæði fyrir
framan húsið. Samanstendur af tveimur sjálfstæðum íbúðum með sérinngangi.

Glæsilegt einbýli í vesturbæ Kópavogs. Húsið er skráð 215,9 fm og 5 herbergja en auk þess er eitt herb ca 20 fm sem eru óskráðir.

Ísalind - 201 Kóp

Kálfhólar - 800 Sel.

Einbýli
Skógarhjalli 23 - 200 Kóp

54.900.000
Stórglæsilegt og mjög sérstakt 232,7 fm einbýli á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr. Séríbúð á neðri hæðinni.

Vesturberg - 111 Rvk

Tilboð óskast

34.500.000

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

Gott einbýli á þremur pöllum auk sérstæðs bílskúrs. Húsið er 6 herb og 187
fm og bílskúrinn er 29,2,

23.500.000
213,4 fm. einbýli þ.a. 44 fm. bílskúr á góðum stað í nýja hverfinu á Selfossi.

Einbýli
Klettahraun - 220 Hfj

Lækjargata - 220-Hfj.

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

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.

Kríunes 210-Gbæ

Melbraut - 250 Garður

27.900.000.

52.900.000

Reyniberg - 221 Hfj

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

Vesturgata 101 - Rvk

69.900.000.

16.000.000

29.900.000

Einstaklega glæsilegt 366,8 fm einbýli á 2 hæðum með 42,3 fm innbyggðum bílsskúr. Húsið er allt hið glæsilegasta, allar innréttingar eru sérsmíðaðar og vandaðar.

Bjart og gott 139,2 fm. 4ra - 5 herbergja einbýlishús á einni hæð ásamt 44
fm. tvöföldum bílskúr. Stór ræktaður garður.

Virkilega fallegt 98 fm. einbýlishús( húsið er samkv. eignanda 114 fm. og
rými undir súð mikið.) með aukaíbúð í kjallara í útleigu. Góður sérgarður
með sólpall á bakvið hús.

Einbýli
Fannafold - 112 Rvk

Einbýli
Hrísholt - 210 Gbæ

Klapparás - 110 Rvk

Markarflöt - 210 Gbæ

Einbýli
Blómvellir - 221 Hfj

Esjugrund - 116 Kjalarn.

Seld

Seld

Seld

Seld

Seld

Seld

200 fm einbýlishús á einni hæð með
þremur til fjórum svefnherbergjum, 2
stofum, arni, sjónvarpherbergi og innbyggðum bílskúr. Bm. 24,7

421 fm einbýli á tveimur hæðum með 3ja
herb. aukaíbúð með sérinngangi og 42
fm innbyggðum bílskúr. Gullfallegt
útsýni.

Mjög glæsilegt einbýli, alls 257,6 fm þ.a.
37,3 fm breiður og góður bílskur. Húsið
er staðsett á einum fegursta stað höfuðborgarsvæðisins

Hlýlegt og rúmgott 7 herb. 174 fm einbýli
á einni hæð auk bílskúrs sem er 61,6 fm.
alls 236,6 fm. Nýlega endurnýjað og stort
eldhús. Falleg arinstofa.

Tveggja hæða einbýlishús með innbyggðum bílskúr. Fullbúið að utan, rúmlega fokhelt að innan. Möguleiki á aukaíbúð og fá eignina lengra komna.

Einbýli, 262 fm með tveimur 2ja herb.
aukaíbúðum, aðalhæð er 4ra herb. Hús
með mikla leigumöguleika

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

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

Vorum að fá í sölu sérlega glæsilegar 127 fm sérhæðir í tvíbýlishúsum á þessum eftirsótta
stað. Rúmgóður 40 fm bílskúr ásamt geymslu, fylgir efri hæðunum.

Paradís á Jörð!

Vorum að fá í sölu áttahundruð hektara jörð á sunnanverðu Snæfellsnesi. Nýlegt íbúðarhús
og annað eldra ásamt góðum útihúsum. Útsýni á jökulinn. Verð 40 millj. (4579) Allar uppl.
veitir Ásmundur á Höfða fasteignasölu.

Bjarkarás parhús Garðabæ

Vorum að fá í sölu sérlega glæsilegt fullbúið parhús á einni hæð auk koníaksstofu í risi, þar er
einstakt útsýni. Parket og flísar á gólfum. Sérsmíðaðar innréttingar. Arinn. Innbyggður bílskúr.
Eign sem beðið hefur verið eftir. Verð 49,5 millj.

Tungusel 3ja herb.

Vorum að fá í sölu fallega 88 fm 3-ja herbergja
íbúð á 4.hæð í þessu barnvæna hverfi. Verð 14,9
millj.

Víkurás 3ja herb.

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

Jón Örn Kristinsson
sölumaður

Arnhildur R. Árnadóttir
ritari og skjalagerð

Sími 533 6050 • 565 8000
Vesturgata 2ja herb.

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

Falleg 2ja herbergja 47,6 fm. horníbúð á 8 hæð í
lyftuhúsi með stórkostlegu útsýni yfir Reykjavík og
Faxaflóa. Húsið stendur fremst af húsunum í Austurbrún. Eftirsótt staðsetning. Húsvörður sér um allt,
þrif og viðhald. Glæsileg sameign. Verð 12,5 mill.

Sérlega hugguleg 2ja herb. íbúð í þessu sívinsæla húsi. Heilsugæsla og margvíslega þjónusta
í húsinu fyrir eldriborgara. Suðurgarður og stórar sameiginl. svalir. Verð 21 millj. (4538).

Lindargata 2ja herb.

Álftamýri 2ja herb.

Hraunbær 3ja herb.

Vorum að fá í sölu stórglæsilega 2-ja herbergja
66 fm íbúð á þessum frábæra stað. Niðurlímt
parket og náttúrusteinn á gólfum. Hátt til lofts.
Útgangur í garð. Verð 16,9 millj.

Falleg og nýlega endurnýjuð 2ja herb. 50.5 fm eign
á 2 hæð, með sér geymslu. Á þessum vinsæla stað.
Eikarparket er á allri íbúðinni, baðherbergi ný flísalagt. Stutt í alla þjónustu. Verð 12,9 millj.

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 millj.

Hringbraut 3ja herb.

Engjasel 3ja herb.

Hátún 3ja herb

Vorum að fá í sölu fallega 3-ja herbergja íbúð á
3.hæð ásamt ósamþykktri stúdíóíbúð í kjallara
sem er kjörin til útleigu. Verð 16,5 millj.

Vorum að fá í sölu gullfallega 90 fm 3-ja
herbergja íbúð á 3.hæð ásamt sér stæði í
bílageymslu á þessum barnvæna stað.
Verð 17,3 millj.

Í einkasölu björt og falleg 80,5fm. 3ja herb. íbúð
í góðu fjölbýli með lyftu. Sérgeymsla, þvottahús í
íbúð, góðar svalir og stutt í þjónustu. Góð staðsetning! Verð. 18,9millj

Furugrund 3ja herb.

Sólheimar 3ja herb.

Gnoðarvogur 3ja herb.

Falleg og vel staðsett, 3ja herbergja íbúð á annari hæð í litlu fjölbýlishúsi, á þessum vinsæla
stað við Fossvogsdalinn. Ljósar flísar á gólfum.
Stórar suður svalir. Rimlagardínur. Laus strax.
Verð 15,9 mill.

Falleg, björt og talsvert endurnýjuð, 3ja herbergja 83,5 fm. íbúð á jarðhæð með séraðkomu, sérinngangi, hellulögðu og upphituðu
sérbílastæði og stórum garði á þessum vinsæla
stað. Verð 16,9 mill.

Sérlega falleg og talsvert endurnýjuð 74,4fm. 3ja
herb. íbúð í góðu húsi á þessum vinsæla stað.
Nýlegt rafmagn, parket og nýtt glæsileg eldhús.
Verð 14,9 mill. (4484)

Rauðhamrar 4ra herb.

Strandasel 4ra herb.

Vorum að fá í sölu glæsilega 112 fm fjögurra
herbergja íbúð á 2.hæð á þessum eftirsótta
stað. Sér þvottahús er í íbúð. Rúmgóð herbergi.
Frábært útsnýni. Hér er öll þjónusta við hendina
og gott að búa. Verð 20,9 millj. Laus strax!

Vorum að fá í sölu stórglæsilega 109 fm 4-ra herbergja íbúð á jarðhæð í þessu barnvæna hverfi.
Hellulögð verönd í sér garði. Parket og flísar eru
á gólfi. Verð 19,7 millj.

Furugrund 4ra herb.

Vorum að fá í sölu gullfallega og vel skipulagða
81 fm þriggja herbergja endaíbúð á 3.hæð í
þessu snyrtilega húsi. Hér er fallegt útsýni og gott
að búa. Verð 16,5 millj.

Vorum að fá í sölu flallega og vel skipulagða 90
fm 3-4 ra herbergja íbúð á 2.hæð í þessu virðulega steinhúsi. Tvær stofur og tvö herbergi. Eignin er barn síns tíma. Verð 17,7 millj.

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)

Sogavegur einbýli

Laufás Garðabæ - sérhæð

Vorum að fá í sölu fallegt gamalt einbýlishús á
þessum eftirsótta stað. Verð 24,9 millj.

Kristín Pétursdóttir
skjalagerð

Austurbrún 2ja herb.

Holtsgata 3ja - 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 20,2 millj. (4427)

Davíð Davíðsson
sölumaður

Álagrandi 2ja herb.

Spóahólar 3ja herb.

Stóragerði 4ra herb.

Þórey Thorlacius
ritari og skjalagerð

Vorum að fá í sölu stórglæsilega 149 fm efri
hæð í tvíbýli ásamt 28 fm bílskúr. Sjón er sögu
ríkari. Verð 31,5 millj.

Móvað einbýli - NÝTT

Vorum að fá í einkasölu sérlega fallegt og vel
hannað einbýli með innb. tvöf.bílskúr á 816fm
lóð. Húsið skilast fullbúið að utan og fokhelt að
innan. Verð 37,5 millj. (4534)

Álfkonuhvarf - einbýli

Í einkasölu glæsilegt 272,8fm. einbýlishús á frábærum útsýnisstað við Elliðavatn, algjör paradís.
Húsið er á tveimur hæðum og mjög vel skipulagt.
Afhent tilbúið að utan, fokhelt að innan í júlí 2005!
Á neðri hæð er bílskúr með geymslu innaf, rúmgott anddyri, gestasnyrting, eldhús, stofa og herbergi. Á efri hæð eru tvö góð barnaherbergi auk
risahjónaherbergis auk fjölskyldurýmis og einnig
eru tvennar svalir. Einstakt útsýni. V.37,9millj.

SUÐURLANDSBRAUT 20 - SÍMI 533 6050 - FAX 533 6055 - BÆJARHRAUNI 22 - SÍMI 565 8000 - FAX 565 8013
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Viggó
Guðný

Soffía

Ingvar

Björgvin
Halla

Þóra

Þórarinn Halldór

Bjarni
EIGN VIKUNNAR

LAUFRIMI - 112 RVK. Mjög góð 96,1 fm 4ra herb. íbúð á jarðhæð með sér

Sími 594 5000

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

Ertu að hugleiða endurfjármögnun?

inngangi og afgirtum garði. Íbúðinni fylgir 17,8 fm bílskúr. Stutt í leikskóla, skóla,
ræktina, verslanir og aðra þjónustu. Þrjú svefnherb., öll með skápum. Eldhús m/
hvít/beyki innréttingu. VERÐ 20,8 millj.

Verðmetum samdægurs.
BÆJARHRAUN - 220 HFJ. 136,1

NÝTT OG SPENNANDI
NAUSTABRYGGJA - 110
RVK. 106,5 fm 4ra herb. glæsileg íbúð

fm skrifstofuhúsnæði á annarri hæð. 4
skrifstofur(herb), 2 salir, eldhús/kaffistofa,
baðherb. Eignin er í dag nýtt sem íbúðarhúsnæði. VERÐ 13,8 millj. GÓÐ FJÁRFESTING!

ásamt um 45 fm milligólfi. Glæsilegt
baðherbergi með nuddbaðkari. Náttúruflísar og eikarparekt á gólfum. Eikarinnréttingar. Lyftuhús. Getur losnað
fljótlega. Lykill á skrifstofu Akkurat.
VERÐ 29,5 millj.

FÍFURIMI - 112 RVK.
Fallegt og vel staðsett 133,2 fm
endaraðhús með glæsilegum afgirtum S-garði. Rúmgott garðhýsi með
rafmagni. Þrjú svefnherb. Sólskáli úr
stofu. Húsið er nýl. málað að utan og
hefur fengið gott viðhald. Sérlega
barnvænt hverfi. Stutt í skóla og leikskóla. VERÐ 31,0 millj.

ÁLFATÚN - 200 KÓP.
LÓMASALIR - 201 KÓP

LAUFENGI - 112 RVK Vel skipulögð,
björt og skemmtileg, ca 107 fm 4ra herb.
endaíbúð með sérinngangi og sér stæði.
Íbúð, hús og sameign í góðu standi. Linoleum dúkur á gólfum. Eldhús m/ ljósri viðarfulningarinnréttingu. Stofa og borðstofa
samliggjandi, útgengt á SA-svalir. VERÐ
18,4 millj.

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

AUS! Falleg 2ja herb. 62,1fm. íbúð á 2.hæð
(efstu) í litlu 4ra íb. fjölb. Neðst í botnlanga
við Fossvoginn. Suðursvalir. Gegnheilt
stafaparket á íbúð. Sérgeymsla í sam.(ekki
í fm tölu íbúðar): Frábær garður. Topp staðsetning. VERÐ 16,9 millj.

NJÁLSGATA - 101 RVK.
SÉRBÝLI

4-7 HERB.
SKÓLAGERÐI - 200 KÓP. 85,9 fm
4ra herb íbúð í litlu fjölbýli í mjög barnvænu
hverfi. Leikskóli og Grunnskóli í götunni,
stutt í verslanir, og aðra þjónustu. Tvö
svefnherb. og tvær stofur, möguleiki á að
breyta annarri í herb. Eikarparket á stofu.
VERÐ 16,8 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.

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. Húsið lítur vel út og búið að endurnýja
að hluta. VERÐ 12,5 millj.

SVÖLUÁS - 220 HFJ. Sérlega glæsiHEIÐARÁS-110 RVK
Fallegt og reisulegt 341 fm einbýli á
tveimur hæðum, þar af innbyggður bílskúr 30 fm. 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. Baðherb. innaf hjónaherb.
VERÐ 56,0 millj.

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.

ÁSTÚN - 200 KÓP.

FURUGRUND - 200 KÓP. Falleg ca
85 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð í fallegu lyftuhúsi. Stórt stæði í bílskýli 23,8 fm, samtals
ca 109 fm. Suðursvalir. Stutt í Fossvoginn,
útivist og gönguleiðir. Stutt í alla þjónustu.
VERÐ 19,9 millj.

AUSTURBERG - 111 RVK.
Falleg og rúmgóð 4ra herb. 105,3 fm íbúð
á 2. hæð auk ca 18 fm bílskúrs í góðu litlu
fjölbýli. Rúmgóðar suðursvalir meðfram
allri íb. Nýlega viðgert og málað hús,
þvottah. í íb. VERÐ 18,2 millj.

MARTEINSLAUG - 113 RVK.
Stórglæsileg 106 fm. íbúð á 3ju hæð ásamt
stæði í bílageymslu. Glæsilegar mahogany
innréttingar og olíuborið parket. Stáltæki í
eldhúsi og fataherbergi innaf hjónaherbergi. Neðst í botnlanga með frábæru útsýni á Úlfarsfell. Suðursvalir. VERÐ 22,8
millj.

Falleg 2ja herb. 64,0 fm endaíbúð á 2.hæð
í litlu góðu fjölbýli. Stórar vestursvalir.
Þvottahús á hæð. Sam. leikherb. í sameign. Frábært útsýni yfir Fossvoginn og
fjöllin. Stutt í gönguleiðir og þjónustu.
VERÐ 15,7millj.

3JA HERB.

VALLARÁS - 110 RVK

FÁLKAGATA - 101 RVK.
Fallegt og vinalegt bakhús, ca 80 fm á
þessum rólega og fallega stað. Lítill sérgarður. Tvö herbergi. Eikarparket og
loftgluggar. Hús og lagnir í góðu standi.
VERÐ 17,4 millj.

DAGGARVELLIR - 220 HFJ.
KAPLASKJÓLSVEGUR - 107
RVK. Falleg og góð 89,8 fm. 3ja herb.
ÁLFTARIMI - 800 SELF.

Góð ca
105 fm 4ra herb. íbúð á 3ju hæð í litlu fjölbýli ásamt ca 26 fm innb. bílskúr, samtals
131 fm. Þrjú svefnherbergi. Nýl. gegnumtekið baðherbergi, eldhús og gólfefni.
Tvennar svalir. VERÐ 14,6 millj.

íbúð á 2. hæð í nýlega viðgerðu og máluðu
húsi. Frábær staðsetning í Vesturbænum,
stutt á KR völlinn. Suðursvalir. VERÐ 18,7
millj.

AÐEINS EIN ÍBÚÐ EFTIR. Ný og glæsileg 3ja 106 fm íbúð á 2.hæð með sérinngangi af svölum. Skilast fullbúin án
gólfefna. Þvottahús í íb. VERÐ 19,8 millj.

Falleg 2ja herb. 56,5 fm íbúð á 3. hæð í
góðu lyftuhúsi. Parket á gólfum. Suðursvalir. Gervihnattasjónvarp. Stutt í leikskóla, skóla og alla þjónustu. Mjög
skemmtileg íbúð á góðum stað. VERÐ
13,3 millj.

ATVINNUHÚSNÆÐI

2JA HERB.

AUSTURSTRÖND - 170 SELTJ.
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 42,7 millj.

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 eldhússinnrétting
og gaseldavél með áfastri viftu, granít á
bekkjum. Allar innréttingar og hurðir úr
hlyn. Myndir á netinu. VERÐ 35,8 millj.

KRUMMAHÓLAR - 111 RVK.
Vel skipulögð 72,3 fm íbúð á 5. hæð í lyftuhúsnæði. Glæsilegt útsýni af suðursvölum.
Auka geymsla í íbúð, möguleiki á tölvuaðstöðu þar. Þvottahús á hæðinni. Hús viðgert og málað 2004. Snyrtileg sameign.
Stutt í skóla og alla helstu þjónustu. VERÐ
13,6 millj.

SÍM I 594 5000

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. Fyrirhugaðar framkvæmdir greiðast
af seljanda.

HRAUNBÆR

-

110

Rvk.

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

VIÐARHÖFÐI - 110 RVK.
Um 392 fm iðnaðarhúshæði sem skiptanlegt er í þrjú bil. Grunnflötur 353 fm. Tvennar innkeyrsludyr, ca 4 m háar. Lofthæð
rýmis tæpl. 5 m. VERÐ 42,0 millj.
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GARÐATORG-VERSL/SKRIFSTOFUHÚSN.

HVALEYRARBRAUT
HFJ.

-

220

Verslunarhúsnæði innst í Garðartorgi.
Húsnæðin er notað sem skrifstofu húsnæði í dag. Bílskúr/lagerrými innaf sem
ekki er inn í ferm. fjölda. VERÐ 14,4
millj.

Tvö bil, ca 305 fm hvort. 6 metra lofthæð. Eignin er í byggingu en gert ráð
fyrir afhendingu eftir 2-4 mán. VERÐ
34,8 OG 35,2 millj.

SUMARBÚSTAÐIR

SÓLBAÐSTOFA - KÓP.
BREKKUHÚS - 112 RVK.
GÓÐ FJÁRFESTING.159,4 fm atvinnuhúsnæði í hús í útleigu með framtíðar
leigusamning, þar sem eftir eru átta ár.
VERÐ 24,5 millj.

207,1 fm húsnæði á neðri sérhæð með aðgengi að sunnan og norðan. Nýmalbikað
plan þar fyrir framan og vélslípuð gólf
inni. Búið er að innrétta 20 fm rými undir
kaffistofu, skrifstofu og snyrtingu, flísar
á gólfi. VERÐ 19,8 millj.

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

Vönduð og rótgróin sólbaðstofa. Stór
viðskipta-mannahópur. Góður leigusamningur, aðstaða til naglaásetningar. VERÐ TILBOÐ

LAUGAVEGUR - 101 RVK.
EYJARSLÓÐ - 101 RVK.

HEILSÁRSHÚS - MIÐHÚSUM ,

275 fm atvinnuhúsnæði sem skiptist í
tvö verslunarrými á jarðhæð og íbúðarherbergi til útleigu á tveimur hæðum.
Húsið er forskalað timburhús sem
þarfnast lagfæringar. Góðar leigutekjur
eru af húsinu. VERÐ 55,0 millj.

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 svefnherbergjahluta er um 27 fm. svefnloft sem er ekki
innifalið í stærðarskráningu. Úr stofu er
gengið út á stóran pall. Lóð er stór og á
henni er m.a. róla. VERÐ 8,9 millj.

Akkurat
Sími 594 5000

OKKUR
VANTAR
ALLAR
EIGNIR
Á SKRÁ

GVENDARGEISLI 44-52
NÝTT 3JA HÆÐA HÚS, STÓRAR ÍBÚÐIR
• 3ja og 4ra herb. Íbúðir
• Stæði í bílskýli fylgir öllum íbúðum
• Fullbúnar án gólfefna
• Þvottahús innan íbúðar
• Sérinngangur, ein íbúð á hæð
• Suðurverönd eða stórar svalir
• Eldhússtæki úr burstuðu stáli

Frábær staðsetning.

• Eikarinnréttingar

Áætlaður afhendingartími í ágúst 2005.

• Stutt í náttúruperlur

Allt hverfið er að verða uppbyggt.

VERÐ FRÁ 25,8 millj. TIL 28,9 millj.

SÓLEYJARIMI 17 – GRAFARVOGI
NÝTT 5 HÆÐA LYFTUHÚS
TILBÚIÐ TIL AFHENDINGAR Í SEPT.–NÓV. 2005.
• 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir
•
•
•
•
•
•
•
•

Stæði í bílskýli fylgir flestum íbúðum
Þvottahús í íbúð
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, hiti í gólfi
Vandaðar innréttingar og tæki
Sérgeymsla í kjallara
Innangengt úr húsi í bílskýli
Suður- eða vestursvalir, sérverönd með 2 íbúðum
Frábært útsýni

VERÐ FRÁ 15,9 millj. TIL 24,9 millj.
Vertu fyrst(ur) til að velja þér toppíbúð á þessum skemmtilega stað.
Stutt í alla þjónustu, verslanir, heilsugæslu, líkamsrækt, skóla o.fl.

H EIÐARGERÐI 1-3
VO G A R VAT N S L EYS U ST R Ö N D
•
•
•
•
•
•
•

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.

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.

W W W. A K K U R AT. I S
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3JA HERB.

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

EINIHLÍÐ - NEÐRI HÆÐ Í TVÍBÝLI Gull fal-

Sjá einnig myndir í gluggum á Fjarðargötu

leg 80 fm 3ja herb. íbúð á neðri hæð í tvíbýli.
Sér inngangur, falleg gólfefni og innréttingar. Útgengt úr stofunni út á lóð. Stáltæki.
Góð staðsetning. Verð 18.9 millj. 3655

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

Eigendur fasteigna athugið: Lífleg sala - skoðum og verðmetum samdægurs
EINBÝLI
LÆKJARGATA - SÉRLEGA FALLEG Falleg

ÞÚFUBARÐ - GOTT EINBÝLISHÚS Fallegt
191 fm einbýlsihús á tveimur hæðum þar af
er 25 fm bílskúr. Húsið er góðu ástandi bæði
að utan og innan. Sex herbergi. Falleg stofa
og eldhús. Eign sem hægt er að mæla með.
Verð 35.0 millj. 2878

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

HÆÐIR

EYRARHOLT - FRÁBÆRT ÚTSÝNI Falleg
118,4fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í góðu
fjölbýli á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ. Parket
og flísar. Suðursvalir. Verð 20,6 millj. 3755

Vorum að fá í einkasölu fallegt 135 fm einbýli á einni hæð ásamt 29 fm bílskúr á frábærum stað í hrauninu. Fjögur svefnherbergi. FALLEG OG VEL VIÐHALDIN EIGN.
Verð 35,5 millj. 3775

HVAMMABRAUT - BJÖRT ÍBÚÐ Falleg og

LINDARFLÖT - GARÐABÆR Fallegt og velviðhaldið 134,5 fm EINBÝLI á EINNI HÆÐ,
ásamt 33,3. Fjögur svefnherbergi, stór verönd með heitum potti. FALLEG EIGN Á
GÓÐUM STAÐ Á FLÖTUNUM. Verð 38,5
millj. 3707

4RA TIL 7 HERB.

88,2 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í litlu
fjölbýli sem er nýlega klædd að utan ásamt
29,1 fm bílskúr. Verð 19,0 millj. 3730

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

ÆGISSÍÐA - 3JA HERB. ÍBÚÐ MEÐ SÉR
INNGANGI. 79 fm íbúð á fyrstu hæð/kjallara
ESKIVELLIR - STÆÐI Í BÍLGEYMSLU LYFTUHÚS Aðeins ein íbúð eftir, 4ra herb.

á góðum stað í Reykjavík. Parket á gólfum,
snyrtileg sameign og hús að utan almennt
gott. Verð 18,3 millj. 3759

stærð 105,4 fm ásamt stæði í bílgeymslu.
Sameign með lyftu, gengið út á svalir, SÉRINNGANGUR, einungis tvær íbúðir á svölum. Vönduð tæki og innréttingar. AFHENDING DESEMBER 2005. Verð 22,5 millj.
3662

KÖTLUFELL - 2JA HERB. GÓÐ EIGN 69 fm

KRÍUÁS - FALLEG 3JA HERB. IBÚÐ Á
FYRSTU HÆÐ Góð 86 fm íbúð með sér innÞRASTARÁS - MÖGULEGAR 2 ÍBÚÐIR
Fallegt 224 fm. EINBÝLI á tveimur hæðum,
ásamt 55 fm TVÖFÖLDUM BÍSKÚR, samtals 279 fm á góðum útsýnisstað. Húsið er
fullbúið með vönduðum innréttingum og
gólfefnum. GÓLFHITI. Steining að utan fylgir. Mögulegar 2 íbúðir. 2919

ARNARSMÁRI - GULL FALLEG 4RA
HERB. ÍBÚÐ Falleg 89,5 fm íbúð á 2. hæð í
nýlegu litlu og góðu fjölbýli. Góð gólfefni og
innréttingar, gott skipulag, stutt í alla þjónustu. Sjón er sögu ríkari. Sjá myndir og
myndband um eignina á mbl.is, verð 19,5
millj. 3637

VESTURVANGUR - GLÆSILEGT

” TVÆR
ÍBÚÐIR “ Fallegt MIKIÐ ENDURNÝJAÐ 241
fm EINBÝLI á tveimur hæðum, með aukaíbúð á neðri hæð, ásamt 49 fm BÍLSKÚR,
samtals 290 fm. á mjög góðum stað í
HRAUNINU í NORÐURBÆNUM. Verð 49,5
millj. 3610
Falleg
118,4 fm 4ra til 6 herbergja íbúð á efstu hæð
í góðu fjölbýli sem er nýlega tekið í gegn að
utan. Möguleg 5 herbergi Verð 18,9 millj.
3485

Falleg
98,4 fm 4ra herbergja ENDAÍBÚÐ á 2. hæð í
góðu fjölbýli, ásamt stæði í opinni bílageymslu. SÉRINNGANGUR af svölum.Falleg eign á góðum stað. Verð 18,9 millj. 3323

STEKKJARHVAMMUR - GÓÐ EIGN

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

ÞRASTARÁS - FALLEG STÓR ÍBÚÐ. Falleg 96
fm 3ja til 4ra herb. íbúð með sér inngangi og
verönd. Einnig er lítið tölvuherbergi með
glugga (þ.e. þrjú herb.). Parket og flísar á gólfi,
góðir skápar og innréttingar. Verönd, laus
fljótlega. Verð 19,0 millj. 3686

ÁLFASKEIÐ - FALLEG ÍBÚÐ MEÐ SÉR
INNGANGI 88 fm 3ja herb. íbúð á annari
hæð góðu fjölbýli. Húsið nýlega tekið í gegn
að utan (sumarið 2003 og 2004). Nýjar
breiðar svalir. Nýleg gólfefni. Snyrtileg íbúð í
alla staði. Þetta er góð eign sem hægt er að
mæla með. Verð 16.5 millj. 3716

ÞRASTARHRAUN - TVEGGJA ÍBÚÐAHÚS

RAÐ- OG PARHÚS

SKEREYRARVEGUR - GÓÐ 2JA HERB.
ÍBÚÐ Falleg og töluvert endurnýjuð efri
hæð á góðum stað í vesturbænum í Hafnarfirði. Eignin er 60 fm í tvíbýli. Nýleg innrétting í eldhúsi og nýtt rafmagn. Verð 10.8 millj.
3778

LAUFRIMI - GÓÐ STAÐSETNING
ÁLFASKEIÐ - 4-6 HERBERGJA

Falleg og vel með farið 244 fm einbýlishús
með bílskúr og aukaíbúð í kjallara. Aðalhæðin er 155 fm með 4 svefnherbergjum.
Aukaíbúðin er 63 fm með sér inngangi, bílskúrinn 26,2 fm, samtals 270,4 fm. Stór verönd með heitum potti. Falleg eign, stór
stofa. Nýleg gólfefni. Björt og falleg eign
sem vert er að skoða. Verð 46,5 millj. 3607

íbúð á þriðju hæð í góðu viðhaldslitlu fjölbýli
þ.e. það er búið að klæða blokkina að utan,
yfirbyggðar svalir. Góð eign að innan. Verð
12.0 millj. 3779

gangi í fallegu fjölbýli. Góð gólfefni, fínir
skápar og falleg eldhúsinnrétting, háfur.
Parket og flísar á gólfi. Möguleiki að hafa
sér verönd. Verð 18.5 millj. 3754

DREKAVELLIR - VÖLLUNUM HAFNARFIRÐI - GLÆSILEGAR FULLBÚNAR ÍBÚÐIR - MEÐ ÖLLU Vorum að fá glæsilegar fullbúnar íbúðir á Völlunum í Hafnarfirði.Íbúðirnar skilast fullbúnar með öllum gólfefnum
og öllum tækjum, þ.e. ísskáp, uppþvottavél,
þvottavél, þurrkara, örbylgjuofni og fl. Tæki
í eldhúsi öll úr stáli. Vandaðar sérsmíðaðar
innréttingar. Húsið klætt að utan og því nánast viðhaldsfrítt. Sameign öll mjög glæsileg.Íbúðirnar eru 4ra herbergja 105 fm.verð
22.950.000,- og 23.950.000,- 3953

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

ÁLFTAHÓLAR - MEÐ BÍLSKÚR - REYKJAVÍK Falleg og mikið ENDURNÝJUÐ rúmgóð

ÁLFHOLT - SÉRHÆÐ - MÖGUL. 7 HERBERGI Falleg og rúmgóð 180 fm EFRI SÉRHÆÐ í góðu tvíbýli/keðjuhúsi á góðum útsýnisstað. (Möguleg allt að 7 svefnherbergi). SÉRINNGANGUR. Vandaðar innréttingar. Parket og flísar. Fallegt útsýni. Verð
32,5 millj. 3794

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

2JA HERB.

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 18,5 millj.
3681

ERLUHRAUN - FALLEGT Á EINNI HÆÐ

132,7 fm 3ja til 4ra herbergja PENTHOUSE
íbúð sem er hæð og smá milliloft, ásamt
stæði í BÍLAGEYMSLU á frábærum ÚTSÝNISSTAÐ við LÆKINN í Hafnarfirði. Verð 24,8
millj. 3733

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

SUÐURVANGUR - GOTT ÚTSÝNI
HRINGBRAUT - HAFNARFJÖRÐUR - 4RA
MEÐ GÓÐUM BÍLSKÚR. 77 fm 4ra herb.

Falleg
114,4 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð. Þrjú
svefnherbergi. Þvottahús inn af eldhúsi.
Gott útsýni. Verð 17,8 millj. 3363

íbúð með stórum 40 fm bílskúr. Íbúðin er á
miðhæð í þríbýli. Búið er að endurnýja íbúðina töluvert. Verð 17.5 millj. 3774

EYRARHOLT - FALLEG - 5 HERBERGJA
Björt og falleg 5 herbergja íbúð á 3. hæð í
góðu fjölbýli á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ.
4 svefnherbergi. Parket og flísar. Björt og
falleg eign. Verð 20,6 millj. 3725

ÞRASTARÁS - MEÐ STÆÐI FALLEG 75 fm
GRÆNAKINN - FALLEG RIS ÍBÚÐ - ÚTSÝNI 80 fm 3ja herb. risíbúð með sér inngangi í þríbýli. Íbúðin er hin vandaðasta, falleg gólfefni og innréttingar. Baðherbergi nýlega tekið í gegn. Falleg eign, töluvert endurnýjuð.Verð 14,9 millj. 3670

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

FLÚÐASEL - REYKJAVÍK

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

2ja herbergja íbúð á 1. hæð í nýlegu LYFTUHÚSI, ásamt STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU á
góðum stað í ÁSLANDINU í Hafnarfirði. Fallegar innréttingar. Parket og flísar. Verð 16,9
millj. 3615

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

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

SKELJATANGI - MOSFELLSBÆR
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 17 - 21

GERÐAVELLIR - GRINDAVÍKFallegt

ÁSVELLIR - GRINDAVÍKNýlegt og fallegt
125,7 fm EINBÝLI á einni hæð, ásamt 32 fm
BÍLSKÚR, samtals 158 fm á góðum stað í
Grindavík. Nýleg innrétting. Parket og flísar.
Stór timburverönd með heitum potti og
skjólveggjum. VÖNDUÐ OG FULLBÚIN
EIGN. Verð 22,9 millj. 3965
Fallegt og fullbúið EINBÝLI MEÐ BÍLSKÚR á einni hæð í Mosfellsbæ, íbúðin er 135.9
fm og bílskúrinn 34.1 fm, samtals 170 fm. Falleg gólfefni og innréttingar, stór stofa
með kamínu, 2-4 svefnherbergi (eru tvö en möguleiki á einfaldan hátt að bæta við
tveimum í viðbót). Stór verönd, steypt bómerít bílaplan með hita, fallegur garður.
Þetta er eign fyrir vandláta. Verð 39,9 millj. 2510

LINNETSSTÍGUR 2
VEL STAÐSETT LYFTUHÚS Í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR
- MEÐ STÆÐUM Í BÍLAGEYMSLU

STAÐARHRAUN - GRINDAVÍKFallegt
TALSVERT ENDURNÝJAÐ 121,4 fm
ENDARAÐHÚS á einni hæð, ásamt 28,6 fm
BÍLSKÚR, samtals 150,0 fm. 4 svefnherbergi. Timburverönd með heitum potti.
Verð 18,4 millj. 3971

VOGAGERÐI - VOGUMNýleg

og falleg
106,3 fm 4ra herbergja ENDAÍBÚÐ í góðu
nýlega breyttu fjölbýli á góðum stað í Vogum. Nýjar innrétingar, gólfefni, lagnir, rafmagn og tafla, gólfefni og fl. Verð 15,3 millj.
3966

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 gólfefna í ágúst 2005.
Byggingaraðili Fjarðarmót ehf. Verð frá kr. 25,0 milj. Allar nánari
upplýsingar hjá Ás fasteignasölu sími 520-2600 3743

DREKAVELLIR - VÖLLUNUM HAFNARFIRÐI

talsvert endurnýjað 143 fm EINBÝLI á einni
hæð, ásamt 36 fm BÍLSKÚR, samtals 178,7
fm. á góðum stað miðsvæðis. 4 svefnherbergi. Nýl. innréttingar og tæki, parket og
flísar. Verð 23,9 millj. 3784

TÚNGATA - GRINDAVÍKGott talsvert endurnýjað114 fm EINBÝLI á einni hæð, ásamt
63 fm BÍLSkÚR, samtals 177,0 fm. Nýl. þak,
lagnir heitt/kalt vatn, skolp og fl. Ca: 100 fm
timburverönd með stórum heitum potti og
skjólveggjum. Verð 19,3 millj. 3789

LEYNISBRAUT - GRINDAVÍKFalleg 2ja
herbergja 54,2 fm íbúð á 1. hæð í fjölbýli á
góðum stað miðsvæðis í bænum. Verð 6,8
millj. 3722

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

HEIÐARBÓL - KEFLAVÍKVEL SKIPULÖGÐ
50 fm 2ja herb. íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli.
SUÐVESTURSVALIR. Hús og sameign í
góðu ástandi. Falleg og snyrtileg eign sem
vert er að skoða. Verð 6,5 millj. 2992
VÍKURBRAUT - GRINDAVÍKGott 212,6 fm
EINBÝLI á þremur hæðum, kjallari, hæð og
ris, ásamt 42,6 fm fokheldum bílskúr, samtas 255,2 fm. Húsið býður upp á mikla
möguleika. 3726

VÍKURBRAUT - GRINDAVÍKGott

TALSVERT ENDURNÝJAÐ 122 fm EINBÝLI,
ásamt 49,7 BÍLSKÚR og GEYMSLU, samtals 172 fm. Verð 12,0 millj. 2706

GERÐAVELLIR - GRINDAVÍK - ATVINNUOG VERSLUNARHÚSNÆÐIGott talsvert
MIÐTÚN - TÁLKNAFJÖRÐURGott

233,8
fm EINBÝLI á tveimur hæðum. Innbyggður
bílskúr 36 fm. Fjögur svefnherbergi. óinnréttaður kjallari undir öllu húsinu sem gefur
MIKLA MÖGULEIKA. Stór garður. Verð 7,0
millj. 3783

HELLUBRAUT - GRINDAVÍKFalleg

TALSVERT ENDURNÝJUÐ 112,8 fm. EFRI SÉRHÆÐ í góðu tvíbýli, ásamt ca: 38,1 fm. auka
húsnæði á lóð sem er í dag allt gegnum
tekið sem BÝÐUR UPP Á MIKLA MÖGULEIKA. Verð 14,2 millj. 3761

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

SUMARHÚS

NÖNNUSTÍGUR - GÓÐUR STAÐUR

GLÆSILEGAR FULLBÚNAR ÍBÚÐIR - MEÐ ÖLLU
Vorum að fá glæsilegar fullbúnar íbúðir á Völlunum í Hafnarfirði.Íbúðirnar skilast fullbúnar með öllum gólfefnum og öllum tækjum, þ.e. ísskáp,
uppþvottavél, þvottavél, þurrkara, örbylgjuofni og fl. Tæki í eldhúsi öll úr
stáli. Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar. Húsið klætt að utan og því nánast viðhaldsfrítt. Sameign öll mjög glæsileg.Íbúðirnar eru 4ra herbergja
105 fm.verð 22.950.000,- og 23.950.000,- 3953

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

HÓLSHRAUN - FRÁBÆR EIGN504 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 báðar hæðir 47 millj. Tilvalið fyrir ýmsa starfssemi, s.s. verslun, skrifstofur, lítill einkaskóli
o.s.frv. Getur losnað fljótt. Nánari uppl. hjá Eiríki. 3694

DALSHRAUN1553

MIÐVANGUR – 3JA
LÆKJARFIT - SÉRINNGANGUR Góð 75 fm

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

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

ÞVERÁRDALUR - ÖXARFJÖRÐUR45,6

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/SKÓLASTOFURVið

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

SVÍNAVATN - GRÍMSNESIUm er að ræða
7.582 fm eignarlóð, ásamt 100 fm undirstöðum undir sumarhús og 20 fm nýlegu hjólhýsi
sem er á staðnum með nýju 20 fm fortjaldi.
Kalt vatn og rafmagn er komið að lóðarmörkum. Góður útsýnisstaður. Verð 3,7 millj. 3106

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

RÚMGÓÐ OG FALLEG
Falleg 107,1 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í góðu VIÐHALDSFRÍU, NÝLEGA
KLÆDDU fjölbýli á góðum og rólegum stað í NORÐURBÆ. Verð 18,9 millj. 3514

TRÖNUHRAUN - GOTT BIL Gott 69,6 fm atvinnuhúsnæði og að auki ca. 20 fm milliloft.
Snyrting og kaffiaðstaða, innkeyrsluhurð ca.
3x3. Ekkert áhvílandi. Verð 7,0 millj. 3734

TRÖNUHRAUN

HOLTSGATA - FALLEG MIÐHÆÐ

Góð 2ja
herb. íbúð á annari hæð í þribýli. Eignin er alls
52 fm, góð gólfefni og innréttingar. Verð 9.9
millj. 3031

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

Gott 210 ,4 fm atvinnuhúsnæði og að auki ca. 40 fm milliloft, snyrting,
kaffiaðstaða, góður vinnusalur, lofthæð frá
ca. 3 m að ca. 6 m. Innkeyrsluhurð ca. 3x3 m.
Verð 15,8 millj. 3786

VEITINGASTAÐUR - VOGUM60,8 fm veitingastaður í Vogum í Vatnsleysuströnd. Salur
fyrir 24 manns, bar, pizzastaður. Flísar og
p.parket á gólfum. Verð 6,5 millj. 3440
KAPLAHRAUN - FRÁBÆRT VERÐGott 351
fm bil, ásamt 20 fm millilofti. Eignin skiptist
niður í góðan sal, skrifstofu, wc og kaffistofu.
Verð 22,0 millj. 1182

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

SUMARHÚS - NÝSMÍÐISumarhús í smíðum
erum með yfir 30 teikningar af bústöðum fermetrar eru frá 33 fm til 95 fm með eða án
svefnlofts. Getum smíðað á landi kaupanda,
gerum undirstöður. Getum útvegað lóðir.
Verðin eru frá kr. 3.450.000 fokhelt til
10.950.000 millj. fullbúið án innréttinga. 3401
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Þórólfsgata 10
- Borgarnesi

GOÐABORGIR 112 RVK

154,4 • 5 herb. • Þríbýli

14.800.000

12.900.000

Fallega 2ja. herbergja íbúð á 2. hæð með sérinngangi
af svölum og sérmerktu bílastæði. Mikill útsýnisstaður
og fallegt umhverfi! Forstofa m/ flísum.Gangur,stofa
og herbergi eru öll með ljósum velútlítandi linolíumdúk á gólfi. Baðherbergið er rúmgott með hvítum flísum og góðum sturtuklefa, tengi fyrir þvottavél á baði.
Svefnherbergið er rúmgott með góðum skápum. Eldhús er með góðri hvítri innréttingu. Rúmgóð stofa
með góðum gluggum og útgengi út á góðar svalir.
Stutt í alla þjónustu! Allar upplýsingar veitir: Áslaug
Baldursdóttir, sölumaður í síma: 822-9519

67 • 2 herb. • Fjölbýli

LAUS STRAX - Fimm herb. sérhæð á fallegum útsýnisstað í Borgarnesi. Stórar og bjartar stofur. Þrjú
góð svefnherbergi, möguleiki á fjórum. Endurnýjað
baðherbergi. Falleg ræktuð lóð og stutt í alla þjónustu. Ath. Innan við klukkutíma akstur til Reykjavíkur. Allar upplýsingar veitir Gyða Gerðarsdóttir,
sölumaður í s. 695-1095.
Gyða
sölumaður

Áslaug
sölumaður

Bjarkarheiði - Hveragerði

Sumarhús Brekkuskógur

155 • 4 herb. • Endaraðhús

92 • 4 herb. • Sumarhús

29.800.000

12.500.000

Stórglæsilegt endaraðhús sem er aðeins því besta
búið, með verönd, heitum nuddpotti, bílskúr og
grónum garði sem liggur að litlum gólfvelli.Porcelain
flísar og gegnheilt jatoba frá Agli Árnasyni á gólfum,
innréttingar frá Axis og öll tæki frá Mile.
ALLAR UPPLÝSINGAR GEFUR JÓNAS JÓNASSON Í SÍMA 847-7171

Vorum að fá í sölu stórglæsileg heilsárshús í
Brekkuskógi. Húsið eru 92 fm með 3 svefnherbergjum, rúmgóðri stofu,eldhús baðherbergi og anddyri.
Húsið verður afhennt fullbúið 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.

Jónas
sölumaður

Baldvin
sölumaður

6jÂjg
HajbVÂjg

Baldvin
sölumaður

Baugakór

NESHAGI - 107 RVK

125 • 4 herb.

74,8 • 3 herb. • Fjölbýli

27.500.00

15.500.000

Stórglæsilegar íbúð í Kórahverfi, Kópavogi. Íbúðin
eru 4ra herbergja með sérinngangi. Húsið verður
steinsallað að utan með ljósum salla, að innan verður íbúðin fullbúinn án gólfefna. og afhending 2005.
Glæsilegar innréttingar frá GKS, flísar og baðtæki
frá Baðstofunni, AEG stál tæki í eldhúsi. Látið þessa
ekki frá ykkur fara. Aðeins 1 íbúðir eftir.
Teikningar og nánari upplýsingar á skrifstofu Húseignar.
Sölufulltrúi: Baldvin Ómar Magnússon

Fallega 3ja. herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi í endahúsi á einum besta staðnum í vesturbænum. 2 svefnherbergi annað án glugga.
Stofan er með eikarparketi á gólfi og er mjög rúmgóð og nýtist bæði sem setustofa og borðstofa,
gluggar í suður. Eldhús er sér við hlið stofu og er
sér með ljósum flísum á gólfi, góðum efri og neðri
skápum og flísum á milli, góður borðkrókur og
gluggi í suður. Geymsla innan íbúðar. Stór garður í
rækt.Allar nánari upplýsingar veitir: Áslaug Baldursdóttir, sölumaður í síma: 822-9519

109 REYKJAVÍK Barnvæn staðsetning
Kleifarsel 16: Falleg fimm herbergja íbúð á tveimur hæðum.
Á fyrstu hæðinni er forstofa með góðum fataskáp og
parket á gólfi. Barnaherbergi er með skáp og tölvuog símatenglum. Stofan er mjög björt og falleg með
útgengt út á rúmgóðar suður-svalir og parket er á
stofu. Eldhúsið er rúmgott með nýlegri borðplötu og
blöndunartækjum og góðum innréttingum. Flísar eru
á gólfi og á milli innréttinga. Baðherbergið er mjög
fallegt með flísum í hólf og gólf, sturtu og fallegum
innréttingum. Hjónaherbergið er með fallegum og
rúmgóðum skápum, flísar á gólfi og
tölvu/síma/tenglum. Þvottahúsið er í íbúðinni með
dúk á gólfi.
Á annarri hæðinni er gengið upp skemmtilegan og
sérsmíðaðan stiga á aðra hæðina þar sem gólfflötur
er stærri en uppgefnir fermetrar þar sem hann er
undir risi. Sjónvarpshol er með tveimur þakgluggum
og teppi á gólfi. Tvö barnaherbergi eru á hæðinni
með teppi á gólfi sem og tölvu- og símatenglum. Í
sjónvarpsholi er möguleiki að útbúa herbergi.
Annað: Allt fjölbýlið var tekið í gegn fyrir tveimur
árum. Rúmgóð geymsla er í fjölbýlinu sem og
hjólageymsla. Sameign er mjög snyrtileg.

Verð: 24,3 milljónir Fermetrar: 121 Fasteignasala: Húseign

Áslaug
sölumaður
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Fasteignasala á Netinu
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Lægsta söluþóknun á Íslandi!
Allar gerðir eigna vantar vegna
mikillar sölu! Þú hringir og við
komum og skoðum samdægurs!
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Allt

99.900

kr.

auk vsk. samtals 124.375 kr.

Fylgdu í fótspor fjölda seljenda og nýttu þér

LÆGSTU SÖLUÞÓKNUN Á ÍSLANDI!
Fagrihjalli – 15,9 millj

Lindargata – 53 millj

Lækjasmári – 23,9 millj

NÝTT

NÝTT

Álfhólsvegur – 28,5 millj

Klapparhlíð – 25,3 millj

NÝTT

Mjög falleg 2. herbergja, 70 fm íbúð á neðri
hæð í tvíbýli á frábærum stað í Kópavoginum. Íbúðin er með sér inngangi og glæsilegum 30 fm sólpalli. Vandaðar innréttingar
og gólfefni. Virkilega spennandi íbúð.

117 fm hús á 2 hæðum auk ris og 247 fm
smiðju á Lindargötunni í Rvík. Húsið skiptist
í kjallara 58,4 fm, 2. herbergja íbúð og hæð
58,4 fm með risi sem er ekki í fermetratölunni sökum lofthæðar. Smiðjan er um 180
fm og íbúð ca 67 fm 3. herb. ósamþykkt.

Glæsileg 4. herbergja, 101 fm íbúð á 2. hæð
í hinu vinsæla Smárahverfi í Kópavogi.
Vandaðar innréttingar og gólfefni og mjög
snyrtileg íbúð á allan hátt. Henni fylgir stæði
í bílageymslu. Frábær staðsetning !

Einkar skemmtileg 4. herbergja, 116 fm
íbúð á efri hæð í tvíbýli auk 35 fm bílskúrs,
alls 150 fm á góðum stað í Kópavoginum.
Nýlega hefur baðið og eldhúsið verið tekið í
gegn og húsið einnig að utan. Sjón er sögu
ríkari.

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

Stíflusel – 17,3 millj

Lækjasmári – 19,3 millj

Stekkjarberg – 17,5millj

Laufvangur – 19,3 millj

Austurberg – 16,9 millj

Falleg 3. herbergja, 83 fm íbúð auk 13 fm
geymslu, alls 96 fm á góðum stað í Breiðholtinu. Íbúðin er öll hin snyrtilegasta og eru
gólefni parket og flísar. Mjög stutt í mjög
góðan grunnskóla og matvöruverslun er í
göngufæri. Athyglisverð eign.

Mjög falleg 3. herbergja, 81 fm íbúð á jarðhæð á mjög góðum stað í Smárahverfinu í
Kópavogi. Íbúðinni fylgir stæí í bílageymslu.
Íbúðin er öll hin vandaðasta og stutt er í
íþróttasvæði, skóla, Smáralind og Smáratorg.

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

Falleg og snyrtileg 4. herbergja, 110 fm íbúð
á jarðhæð í Norðurbænum í Hafnarfirði.
Parket og flísar eru á gólfum. Leiksvæði fyrir börnin í bakgarðinum. Mjög barnvænt
svæði !

Prýðileg 3. herbergja, 91 fm íbúð á jarðhæð
í Breiðholtinu. Íbúðin er með sérinngang og
afgirtan lítinn garð. Göngufæri í skóla,
sundlaug, íþróttasvæði og verslanir !

Hraunbær – 18,3 millj.

Gullengi – 16,7 millj

Lundarbrekka - 17,9 millj

Þrastarás – 15,3 millj

Sæbólsbraut – 17,3 millj

Góð 4. herbergja, 108 fm íbúð á 2. hæð í
Hraunbænum. Gólfefni eru flísar og parket.
Mjög barnvænt þar sem gott leiksvæði er
bakvið húsið. Göngufæri í alla þjónustu !

Falleg 3. herbergja, 85 fm íbúð á 2. hæð
með sér inngangi í Engjahverfinu í Grafarvoginum. Íbúðin er skemmtileg og snyrtileg
og mjög gott leiksvæði er bakvið húsið. Frábær staðsetning m.t.t. til skóla og fleira.

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 !

Falleg 2. herbergja, 68 fm íbúð á 2. hæð í
litlu fjölbýli í Áslandshverfinu í Hafnarfirði.
Vandaðar innréttingar og gólfefni eru í íbúðinni. Fallegt útsýni í vestur. Virkilega
skemmtilegur og vinsæll staður í Hafnarfirðinum.

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 vestur

NÝTT

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

Er löggiltur fasteignasali
a› selja eignina ﬂína?

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

Finbogi Hilmarsson
lögg. Fasteignasali

Skipholti 29A
105 Reykjavík

Einar Gu›mundsson
lögg. Fasteignasali

fax 530 6505
www.heimili.is

Bogi Pétursson
lögg. Fasteignasali

opi› mánudaga
til föstudaga 9-17

Anney Bæringsdóttir
lögg. Fasteignasali

Hafdís Björnsdóttir
Ritari

sími 530 6500

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

Erla Viggósdóttir

Kristján Knútsson

GLÆSILEGT VEL STAÐSETT ATVINNUHÚSNÆÐI
Höfum fengið til sölumeðferðar 3.000 fm.
verslunar, skrifstofu- og þjónustuhúsnæði
í bólmlegum verslunarkjarna í Reykjavík.
Húsnæðið býður upp á fjölbreytta nýtingu
verður laust eigi síðar en 1. september
2005. Verð kr. 375.000.000

VESTURGATA,
REYKJAVÍK.
LAXAKVÍSL,
REYKJAVÍK.
ÁLMHOLT,
MOSFELLSBÆ
Mjög fallegt parhús ásamt tvöföldum bílskúr alls 194,5 fm. að stærð á frábærum
stað nærri miklu útivistarsvæði. Eignin
skiptist í forstofu, forstofuherbergi, snyrtingu, sjónvarpsol, þrjú svefnherbergi, baðherbergi, stofu, borðstofu, eldhús, búr og
þvottaherbergi. Geymsla er í bílskúrnum
og sjálfvirk hurðaopnun á báðum bílskúrshurðunum. Húsið er vel staðsett neðst í
botnlanga og var tekið í gegn að utan fyrir
nokkrum árum og lítur vel út. Verð kr.
33.900.000

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, baðherbergi 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. 22.700.000,-.

Mjög falleg 4ra herbergja 119,0 fm íbúð á
neðstu hæð í þríbýlishúsi með sérinngangi. Eignin skiptist í forstofu, hol, fjögur
herbergi, baðherbergi, stofu og eldhús.
Parket og flísar á gólfum. Baðherbergið
hefur verið glæsilega endurnýjað. Hús í
góðu standi. Mjög góð staðsetning.
Verð kr. 19.900.000,-.

Stórt einbýlishús/tvíbýlishús sem er vel
staðsett neðan við götu með góðri aðkomu. 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 sérinngangi. Hús sem býður upp á mikla möguleika. Verð kr. 65.000.000,-

TEGUNDIR EIGNA Á
SÖLUSKRÁ OKKAR

Mjög góð 85,4 fm. 3ja herbergja íbúð á 2.
hæð með sérinngangi af svölum. Eignin
skiptist í forstofu, tvö svefnherb., þvottaherb.,
baðherbergi, eldhús, stofu og sérgeymslu.
Sérmerkt bílastæði. Verð 17.000.000,-

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

DAGVERÐARNES,
SKORRADAL.
ÆSUFELL, REYKJAVÍK.
Góð 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi við Æsufell, Reykjavík. Íbúðin er 90 fm. að stærð og
er í góðu ástandi. Verð kr. 14.000.000,-.

Fallegur 70 fm. sumarbústaður á 7.800
fm. kjarrivaxinni útsýnislóð við Skorradalsvatn. Verð kr. 10.300.000,-.

VIÐEYJARSUND,
GRÍMSNES.
REYKIR AXELSHÚS,
HVERAGERÐI.

VEGNA MIKILLAR
SÖLU VANTAR ALLAR

GULLENGI,
REYKJAVÍK.

UNNARBRAUT,
SELTJARNARNES.

BARÐAVOGUR,
REYKJAVÍK.
LANGAGERÐI,
REYKJAVÍK.

Mjög góð 2ja herbergja íbúð á 3. hæð í
lyftuhúsi, með inngangi af svölum. Eignin
skiptist í svefnherb., baðherb., stofu og
eldhús. Hús og sameign eins og best
verður á kosið. Eigninga má aðeins selja
aðilum 67 ára og eldri. Mikil þjón. tengist
íbúðum hússins. Verð kr. 20.500.000,-

NORÐURNES,
SUMARBÚSTAÐUR.

GRANDAVEGUR,
REYKJAVÍK.
Mjög góð 105 fm. íbúð auk 25 fm. bílskúrs í góðu steinsteyptu fjöleignahúsi
byggðu 1989. Eignin er mjög vel skipulögð og innréttuð. Verð 25.500.000,-

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.

NÝBÝLAVEGUR,
KÓPAVOGUR.
Mjög gott verslunar- og skrifstofuhúsnæði
á jarðhæð með mjög góðri aðkomu, m.a.
innkeyrsludyrum og sérmerktum bílastæðum. 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,-.

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,-

FITJAHLÍÐ,
SKORRADAL.
Fallegur sumarbústaður og lítið geymsluhús á gróinni lóð með útsýni yfir Skorradalsvatn. Teikningar á skrifstofu.
Verð kr. 10.900.000,-

107 REYKJAVÍK Snyrtileg íbúð með góðu útsýni

340 STYKKISHÓLMUR

Hringbraut 119: Vel staðsett 69,6 fermetra íbúð með góðum svölum.

Aðalgata 11: Stórt einbýlishús með tveimur íbúðum.

Íbúðinni fylgir óskráð risherbergi með tveimur gluggum.

Verð: 16,9 milljónir. Fermetrar: 69,6 Fasteignasala: 101 Reykjavík.

Komið er inn í flísalagt hol. Gott herbergi
með dúk á gólfi og rúmgott baðherbergi
með baðkari (með sturtuaðstöðu), tengi
fyrir uppþvottavél og flísum á gólfi. Undir
stiga er góð geymsla. Gengið er upp
rúmgóðan stiga upp á efri hæð. Stofa og
borðstofa eru parkettlagðar. Útgangur er á
suðursvalir þar sem útsýni er fallegt yfir sjó
og Vesturbæinn. Eldhús og stofa mynda
eitt rými. Hjónaherbergi er mjög rúmgott,
með skápum, góðri lofthæð og fallegu
útsýni. Geymsla er undir súð og parkett á
gólfi. Úr holi er stigi upp í óskráð
risherbergi, sem er um 12 fermetrar.
Risherbergið er parkettlagt og með tveimur
gluggum. Gólfflötur íbúðarinnar er töluvert
meiri en getið er, þar sem íbúðin er að
nokkru undir súð.
Tvö einkabílastæði eru í bílageymslu þar
sem einnig er bílaþvottaaðstaða. Mjög
rúmgóð sérgeymsla með hillum. Á hæðinni
er sameiginlegt þurrkherbergi. Verið er að
setja lyftu í húsið.

Aðkoma að húsinu er góð og sólpallur
með díóðulýsingu við aðalhlið hússins.

Sólpallur og upplýst lóð

Aðalinngangur er á fyrstu hæð í rúmgóða forstofu
og þaðan breiður stigi með palli upp á efri hæðina.
Út frá forstofunni er stór geymsla og önnur minni.
Efri hæðin opnast í sjónvarpshol, stofu og borðstofu
í vinkil með parketi á gólfum. Út af sjónvarpsholi eru
stórar flísalagðar svalir. Eldhús með borðkrók,
harðplast- og harðviðarinnréttingu. Á sérgangi eru
þrjú svefnherbergi. Inn af hjónaherbergi er
línherbergi, rúmgott bað með innréttingu og
geymsla. Parket á flestum gólfum. Á jarðhæðinni er
góð 3ja herbergja íbúð með sér inngangi, forstofu,
gangi, tveimur herbergjum og stofu. Parket á
gólfum. Eldhús og bað með sturtu. Einnig er
innangengt í íbúðina úr forstofu aðalíbúðar. Úti:
Aðkoma að húsinu er góð, steypt plan fyrir framan
bílskúr, mjög stór sólpallur með díóðulýsingu er fyrir
aðalhlið hússins. Á hluta lóðarinnar er klöppin látin
njóta sín með fallegum smágróðri sem er lýst upp.

Verð: 19,9 milljónir Fermetrar: 280 Fasteignasala: Fasteignamiðlun
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Eyjaholt 6A Garði

Fífumói 1 A Njarðvík

Snoturt og rúmgott parhús ca 68,8 m≤, ásamt bílskúr
ca 28m≤. Snyrtileg eign máluð innan. Getur verið laus
fljótlega. Áhv. Íblánasj. Verð 8,5 M

Mjög góð 54,1m≤ 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í góðu
fjölbýli. Eignin skiptist í hol, stofu, eldhús sem er opið
til stofu, 1. herbergi, fataherbergi og geymslu. Gólfefni
eru parketlíki og flísar. Verð 6,9M

Vatnsnesvegur 15 Keflavík
148,4m2 efri-hæð í tvíbýli með sér inngang Hæðin
skiptist í Hol, 3 sv. Herbergi, stofu, baðherbergi og
eldhús. Í kjallara eru þvottahús, 1. svefnherbergi, snyrtiaðstaða og geymslur. Bílskúr er 42,8m2, fullbúinn
með rafm. og hita.

Miðtún 21 Sandgerði
Heiðarholt 30 Keflavík

Nýlegt ca238m≤ nýtt einbýlishús ásamt ca 28m≤ bílskúr, 5 svefnh. Kjallari er undir hluta hússins, óinnréttaður. Efni fylgir til lokafrágangs. Eignin er í enda botlangagötu með fallegu sjávarútsýni. Verð 27M

Mávabraut 6C Keflavík
Vel staðsett 138,2m≤ parhús á 2. hæðum. Eignin skiptist í 2 stofur. 2 baðherbergi. Eldhús. 4 svefnherbergi,
sem öll eru á efri-hæð. Nýlegur sólpallur er á baklóð.
Búið er að endurnýja 5. glugga og baðherbergi á efrihæð. Verð 16M

Góð 2ja herbergja 60,5m≤ íbúð á jarðhæð, nýleg
gólfefni að hluta. Íbúðin er laus nú þegar. Verð uppl. á
skrifstofu

Sólvallagata 40 Keflavík

Atvinnuhúsnæði í Sandgerði

74,7m≤ 3ja herbergja íbúð á 4. hæð. Eignin skiptist í
hol, stofu, baðherbergi, eldhús, 2. svefnherbergi,
þvottahús er í sameign. Gólfefni parketlíki og flísar.
Eignin hefur verð mikið endurnýjuð að utan. Verð 7,5

Við Austurgötu í Sandgerði selst í einingum eða í
heilulagi. Minnsta eining til sölu verður ca. 240m2. Í yfirborði gólfa er litur og járnkvarsi sem eykur styrkleika
verulega. Góður möguleiki á millilofti. Mesta lofthæð
inni er ca 7,2m og minnsta hæð ca.4,7m. Verði eignin
seld í einingum verður sér rafmagnstafla og sér aðveitugrein fyrir hverja einingu. Inngangshurð á hverri
einingu og aðflutningshurðir (innfl. og einangraðar)
3,66m x 3,66m eða að stærð eftir óskum kaupanda.
Uppl á skrifstofu.

Kothúsavegur 10 Garði
Gott 125,1m≤ eldra eibýlishús, sem hefur verið mikið
endurnýjað. Eignin skiptist í kjallara, hæð, og ris, góð
lán ahvílandi. Verð 9,7M

Hringbraut 128 C Keflavík
Til afhendingar strax: Rúmgóð 86,7m≤ 3ja herbergja á
fyrstu hæð í 3ja hæða fjölbýli. Eignin skiptist í hol,
stofu, eldhú, baðherbergi og 2. svefnherbergi. Eignin
þarfnast hressingar við. Er laus nú þegar. Verð 8,4M
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- tákn um traust

2ja herbergja

3ja herbergja

4ra herbergja

Atvinnuhús

Tunguheiði - 200 Kópavogi
Hörku góð 65,8 fm 2ja herbergja íbúð á efri
hæð í fjórbýlishúsi, íbúðin er afar björt og
skemtileg möguleiki er á að gera aukaherbergi
á kostnað geymslu, þetta er góð eign þar sem
er stutt í skóla og helstu þjónustur, og ekki
skemmir fyrir að útýnið er gríðarlegt.
Verð 14,6 millj.

Hrafnhólar - 111 Reykjavík

Tröllaborgir - 112 Reykjavík
Falleg og skemmtileg 83,7fm 3ja herbergja
íbúð. íbúðin er að öllu leyti með parketi á
gólfum nema baðherbergi sem er dúkalagt.
Rúmgóð herbergi. Eldhús með glæsilegri
innréttingu. Rúmgóð stofa með útgengi út í
sérgarð. verð 17,4millj.

Mjög góð 106fm íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli á
mjög barnvænum stað í Breiðholtinu auk mjög
góðs bílskúrs. Stutt í alla þjónustu ss. skóla
verslanir og leiksvæði. Parket á gólfum,
endurnýjaðar innréttingar og hurðir. 3
svefnherbergi. Húsið verður málað að utan í
sumar. Verð 21,5 millj.

Vesturgata - 101 Reykjavík

Nýbyggingar

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 2ja herbergja
71 fm íbúð á 2 hæðum með sérinngangi.
Nýlegt eldhús með fallegum innréttingum og
parket á gólfum.
Verð 14,4 millj.

Víkurás - 110 Reykjavík

Drekavellir - 221 Hafnarfirði
Vandaðar og vel skipulagðar 2ja og 4ra
herbergja íbúðir í nýju húsi við Drekavelli í
Hafnarfirði. Íbúðirnar afhendast fullbúnar með
AEG ísskáp, uppþvottavél, örbylgjuofn,
þvottavél og þurrkara. Eikarparket á stofu og
herbergjum. Gólf á bað- herbergi flísalagt sem
og geymslu og þvottahúsi.
Spónlagðar eikarinnréttingar frá Brúnás í
eldhúsi og á baði
og allar hurðir í íbúðinni eru yfirfelldar og úr
sama efni.
Lóð verður skilað fullfrágenginni, bílastæði
malbikuð, gangstéttar hellulagðar og garður
við húsið tyrfður.
Hér vantar ekkert nema fleira skemmtilegt fólk
með húsgögnin.

Glæsileg 56,8fm 2ja herb íbúð á 4. hæð í litlu
fjölbýli. Húsið er klætt að utan og er þar af
leiðandi viðhaldslítið. Parket og dúkur á
gólfum. Verð 13,5 millj.

Mjög góð rúmlega 93 fm 3-4ra herb íbúð á 3ju
hæð (efstu). Gólfefn i eru parket og flísar.
Íbúðin er mikið tekin i gegn á síðustu árum
bæði að utan og innan. Baðherbergi er flísalagt
í hólf og gólf. Endurnýjað þak og skólp.
Verð 18,7 millj.

Vorum að fá í sölu góða 5 herbergja íbúð alls
107,4 fm. 4 góð svefnherbergi en þar af er eitt
þeirra í kjallara sem er tilvalið í útleigu. Þetta er
góð eign í barnvænu umhverfi. Verð 18,5 millj.

Tangarhöfði - 110 Reykjavík
Innkeyrslubil
Vorum að fá í sölu gott atvinnuhúsnæði sem er
samtalls 574 fm sem er skipt í 120 fm
innkeyrslubil / 120 fm auk 240 fm efri hæðar og
90 fm lager í sérhúsnæði húsnæðið er að mestu
laust. verð 42 millj sjaá www.holl.is

Til leigu
Breiðvangur - 220 Hafnarfirði
Falleg vel skipulögð og björt 4ra herbergja
122.5 fm íbúð á jarðhæð ásamt bílskúr á
þessum vinsæla stað í Hafnarfirði.
Verð 18,9 millj.

3ja herbergja

Berjavellir - 221 Hafnarfirði
Hóll fasteignasala er með glæsilegar íbúðir í
byggingu á einum besta stað í
Norðlingaholtinu. Íbúðirnar eru frá 60 fm til 122
fm og fylgja stæði í lokuðu bílskýli. Þó eru tvær
tveggja herbergja íbúðir sem ekki eru með
stæði.
Íbúðunum verður skilað fullbúnum að innan án
gólfefna og flísalagnar. Allar innréttingar verða
frá Brúnás samkv. teikningu(möguleiki á
ýmsum viðaráferðum). Innihurðir verða frá Agli
Árnasyni.

Hraunbær - 110 Reykjavík

4ra herbergja

Bakkastaðir - 112 Reykjavík
Sandvað - 110 Reykjavík

Hóll kynnir glæsilega 3 til 4ra herb íbúð á
jarðhæð með sérinngangi og sérstæði í
bílageymslu í kjallara hússins. Íbúðin er á
jarðhæð garðmegin og er með hellu verönd.
Forstofa með náttúruflísum. Gólfefni eru flísar
og parket, kirsuberjainnréttingar.
Verð 23,9 millj.

Vorum að fá í sölu afar gott gistiheimili við
Sóltún í Reykjavík. 9 herbergi og 5 stúdíoíbúðir
auk ca 170 fm bílakjallara.
Á hæðinni eru tvö salerni ásamt tveim sturtum,
ræstikompu og eldhúsi með ísskáp, þvottavél,
dúkur á gólfum. Sameiginlegt
sjónvarpsherbergi.
Í kjallara eru fimm stúdíó íbúðir allar með ískáp
og eldunaraðstöðu. Baðherbergi með sturtu er í
öllum íbúðum, einnig er lagt fyrir tölvu, síma og
sjónvarpi í öllum íbúðum.
Tilvalið tækifæri. Góð fjárfesting. Verð 55 millj.
Allar frekari upplýsingar í síma 595-9000

Hverfisgata - 101 Reykjavík

Eyrarholt - 220 Hafnarfirði
Mjög góð og snyrtileg rúmlega 63fm íbúð á 2.
hæð í litlu fjölbýli á útsýnisstað í Hafnarfirði.
Parket, flísar og dúkur á gólfum. Stórar
flísalagðar svalir. Verð 13,9 millj.

Sóltún - 105 Reykjavík
Gistiheimili

Laufengi - 112 Reykjavík
Mjög góð 105,3fm 4ra herbergja íbúð með
sérinngangi á besta stað í Grafarvogi í góðu
fjölbýli. Stór herbergi með góðu skápaplássi.
Rúmgott eldhús með stórum borðkrók. Stór
stofa sem útgengt er úr út á suðursvalir með
glæsilegu útsýni. Rúmgott baðherbergi með
sturtu og ágætum innréttingum.
Verð 19,8 millj.

Stærri eignir

Skúlagata - 101 Reykjavík
Til leigu 150fm skrifstofu/verslunarhúsnæði á
jarðhæð. 3 góðar skrifstofur og opið rými.
Glæsilegt húsnæði í alfaraleið.

Glæsleg íbúð á stórkostlegum útsýnisstað í
grafarvoginum. Gólfefni eru gegnheilt parket,
flísar og vandaður gólfdúkur. Íbúðin er 127fm
4ra herb á 2. hæð (efstu) og með sérinngangi.
Mahogny skápar eru í öllum svefnherbergjum.
Eldhúsinnréttingin er ú mahogny. Svalir út frá
eldhúsi og einnig út frá stofu.
Verð 26,7 millj.

Reykjavíkurvegur - 220 Hafnarf.
Ránargata - 101 Reykjavík

Furugrund - 200 Kópavogi

Lautasmári - 201 Kópavogi

Góð 75,5 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í góðu
húsi, rúmgóð stofa með parketi útgengt á
góðar vestur svalir,2 herbergi, gott baðherbergi
flísalagt hólf og gólf, afar barnvænt umhverfi,
laus í júní Verð 15,6 millj. sjá www.holl.is

stórglæsilega og vel skipulagða 4ra herbergja
íbúð á 2. hæð við Lautasmára í Kópvogi.
Frábær staðsetning, stutt í alla þjónustu hvort
heldur fyrir unga eða aldna Þetta er eign í
topp-standi. Verð 25,9 millj.

Nú er eitt af virðulegri húsum miðbæjarins
komið í sölu. Um er að ræða hús sem hýst
hefur skógrækt ríkissins undanfarin ár. Húsið er
298,2 fm og er kjallari 2 hæðir og ris. Þetta er
hús sem bíður upp á mikla möguleika. Allar
nánari upplýsingar veitir Kristberg Snjólfsson í
síma 5959000 eða 8921931.

Afar gott verslunarhúsnæðið á góðum stað í
Hafnarfirði, húsnæðið hentar fyrir ýmiskonar
rekstur t.d. húsgagnaverslun, heildverslun og
margt fleyra, góð lofthæð og afar gott aðgengi,
auglýsingagildi er gott þar sem húsnæðið
stendur vel við Reykjavíkurveginn, góðar
innkeyrsludyr eru á bakhlið hússins. Nánari
upp á Hóli s. 595-9000

Selásbraut - 110 Reykjavík
Erum með til leigu afar gott húsnæði sem
hentar fyrir ýmiskonar rekstur t.d.
húsgagnaverslun heildverslun, söluturn og
margt fleira / góð lofthæð er og afar gott
aðgengi með nægum bílastæðum.
Innkeyrsludyr eru á bakhlið hússins, Nánari
uppl á Hóli s. 595-9000

Sóleyjarimi - 112 Reykjavík
Hóll fasteignasala er með til sölu glæsilegar og
vel skipulagðar 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir í
glæsilegu lyftuhúsi í Grafarvogi, samtals 19
íbúðir. Íbúðirnar eru frá 71fm til 113fm að stærð.
Mjög stórar suðursvalir. Stæði í bílageymslu
fylgja 14 íbúðum. Íbúðunum verður skilað
fullbúnum að innan án gólfefna. Baðherbergi eru
flísalögð. Vönduð tæki og innréttingar. Íbúðirnar
verða afhentar á tímabilinu september/október
2005. Mikið útsýni og eftirsótt staðsetning.

Fasteign á Íslandi eða Ameríku?
Laufengi - 112 Reykjavík

Leifsgata - 101 Reykjavík

Mjög góð 83,8fm, 3ja herbergja íbúð á 2.hæð
með sérinngangi. Stór og góð herbergi með
góðu skápaplássi. Flísar og parket á gólfum.
Rúmgóð stofa með svölum í suðvestur.
Verð 17,4 millj.

Austurgerði - 108 Reykjavík

Góð 101 fm 4ra herbergja íbúð á tveimur
hæðum 2-3 svefnherbergi möguleiki er á að
leigja út herbergi í kjallara eða hafa það
innangengt á milli hæða, þetta er góð eign í
miðbænum verð 19,8 millj

Vorum að fá í sölu afar vel staðsett einbýlishús
með aukaíbúð í kjallara samtalls 252,8 fm. Húsið
er staðsett á frábærum útsýnisstað innst í
lokaðri götu. Fallegur garður.
Verð 59,5 millj

Margrét Sölvadóttir, sölumaður hjá
fasteignasölunni Hóli og fasteignasölukeðjunni Century 21 í Bandaríkjunum veitir
upplýsingar um fasteignir og lánafyrirgreiðslu
bæði hér og erlendis á skrifstofu Hóls að
Hverafoldi 1 – 3 sími 595 9082 og 693 4490.

Hóll fasteignasala | Franz Jezorski lögg.fasteignasali | Skúlagata 17 | 101 Reykjavík | www.holl.is | holl@holl.is | sími: 595 9000 | fax: 595 9001
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Brennigerði, Laugarási, Bláskógabyggð
Til sölu glæsilegt 215,0 m_ einbýlishús þar af bílskúr 45,0 m_. Húsið er klætt að utan með ljósum
múrsteini. Eignin telur m.a. fjögur svefnherbergi, stofu, sólstofu og sjónvarpshol. Upptekin panilklædd
loft í stofum og eldhúsi. Bílskúrinn er tvöfaldur. Verönd með heitum potti og skjólveggjum.

Verð 26,0 m. - Allar nánari upplýsingar á skrifstofu og á lög.is
Fasteignasala Lögmanna Suðurlandi
Austurvegi 3, 800 Selfoss 480 2900 - log.is
Löggiltir fasteignasalar:
Ólafur Björnsson hrl. & Sigurður Sigurjónsson hrl.

Fornubúðir - Hf - Atvh
Nýkomið í einkasölu á móti fiskmarkaði Hafnarfjarðar nýlegt gott atvinnuh.,2x120 fm og 2x 50 fm
milliloft . Staðsetningin er frábær. Byggingarréttur. Verðtilboð. 54273

Stapahraun 10
Nýkomið atvinnuhúsnæði í byggingu þ.e. tæplega fokhelt 312 fm. grunnflötur og 80 fm. steypt
milliloft. Frábær staðsetning. Verð 19,8 millj. 95391

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

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

Grófin 8

Grófin 7

Mjög gott iðnaðarhúsnæði BG Bílakringlunnar ehf að Grófinni 7 í Keflavík er til sölu. Húsið er 827 m2 að
stærð að gólffleti og skiptist í vinnusali og skrifstofur, auk þess er um 120 m2 geymsluloft í húsinu.
Húsnæðið er byggt á árunum 1968-1972 sem bílasprautunar og réttingarverkstæði og hefur verið slíkur
rekstur i húsnæðinu alla tíð. Húsið selst í einu lagi en gæti selst í fleiri hlutum, á því eru 9 innkeyrsluhurðir.
Auk þess er til leigu húsnæði fyrirtækisins að Grófinni 8 þar sem rekin hefur verið varahlutaverslun sl. 16 ár ásamt verkstæðiseiningu.

Nánari upplýsingar veitir Birgir Guðnason í síma 421-4242 og 897-5246.

Skólavörðustíg 13
Sími 510 3800
Fax 510 3801
www.husavik.net
Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

Hörgshlíð - Sérinngangur

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

Móhella 4A - hf. bílskúrar
Nýtt hjá Hraunhamri. Bílskúrar eða geymslubil
26,3 fermetrar sem eru að rýsa við Móhellu í
Hafnarfirði. Bílskúrarnir eru byggðir að mestu
úr einingum frá Límtré og afhendast fullbúnir
með frágenginni lóð þeir fyrstu í apríl 2005.
Nánari upplýsingar á Hraunhamar.is eða hjá
sölumönnum. Verð 2,3 millj.

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 hlutum 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.

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

Grandatröð 3 - Hf.

Stórglæsileg 88,3 fm 3ja herb. íbúð á 1 hæð (jarðhæð)
ásamt 16 fm stæði í bílageymslu í mjög fallegu nýlegu
(byggt 1988) átta íbúða fjölbýli. Eignin skiptist. Forstofa, hol, tvö svefnherbergi, tölvu/vinnu hol, baðherbergi, eldhús og stofa. Glæsileg íbúð með vönduðum
samstæðum mahogny innréttingum (baðinnrétting,
eldhúsinnrétting, hurðir og parket). Verð 24,0 millj.

Húsavík – þar sem gott orðspor skiptir máli

Nýkomið glæsilegt nýtt fullbúið 201,2 fm. atvinnuhúsnæði auk 74 fm. milliloft (skrifstofa,
kaffistofa ofl.) 4,5 m innkeyrsludyr. Góð lofthæð, malbikuð rúmgóð lóð. Verð 25,4 millj.
109859

Trönuhraun - Hf til leigu
Til leigu atvinnuhusnæði-skrifstofu-verslunarhúsnæði 150-210 fm. Frábær staðsetning og
auglýsingagildi.

Akralind 5 Kópavogur
Nýkomið í einkasölu nýlegt 156 fm. atvinnuhúsnæði auk ca 25 fm. millilofts. Húsnæði skiptist
m.a. í vinnslusal, móttöku, kaffistofu, snyrtingu,
geymslu ofl. Tilvalin eign fyrir léttan iðnað eða
heildsölu ofl. Verð 18 millj. 110225

Magnús Emilsson löggiltur fasteignasali
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Sigurður Fannar Anna Björg
Stefánsdóttir
Guðmundsson
ritari/sölumaður
sölumaður

Magnús Ninni
Reykdalsson
sölumaður

Guðjón Ægir
Sigurjónsson
hdl.

Óskar
Sigurðsson
hdl.

Miðtún, 800 Selfoss

Fossvegur, 800 Selfoss

Um er að ræða vel byggt og skemmtilega hannað raðhús, í vinsælu hverfi “utan
ár” á Selfossi. Eignin sem er á þremur pöllum telur á miðpalli: forstofu, forstofuherbergi, hol, eldhús, þvottahús og wc, úr holi er gengið upp tröppur á efst pall
hússins en þar eru tvö svefnherbergi og baðherbergi. Úr holi er einnig gengið
niður á neðsta pall hússins en þar er alrými, sem gæti hentað fyrir stofu, borðstofu, sjónvarpsstofu og hugsanlega garðskála. Búið er að endurnýja mikið í
húsinu, vönduð gólfefni eru á öllum flötum, flísar og parket. Eldhúsinnrétting er
snyrtileg og í heildina má segja að um vandaða eign sé að ræða.
Verð: 20.900.000.-

Mjög falleg 4ra herbergja endaíbúð með sérinngangi á fyrstu hæð.
Vönduð gólfefni, flísar og parket ásamt mjög góðum innréttingum
í eldhúsi og baðherbergi. Fataskápur í forstofu og 2 svefnherbergjum. Íbúðin lítur út sem ný. Bílastæði í kjallara fylgir íbúðinni. .-

Sæhvoll, 825 Stokkseyri
Vorum að fá í einkasölu sérlega áhugaverða eign sem er staðsett við sjávarsíðuna rétt í jaðri byggðar á Stokkseyri. ÞettaÝer einbýlishúsÝen gæti hentað
sem sumarhús, enda byggt einangrað og útbúið sem heilsárs hús. Eignin hefur verið endurnýjuð að miklu leyti. Á gólfum eru uprrunanlegar gólffjalir sem
hafa verið pússaðar upp og lakkaðar. Nýjar hurðir eru einnig í öllu húsinu. Stór
verönd er umhverfis húsið. Eignin er sérlega vel staðsett, á sótórri leigulóð með möguleika á stækkun. Aðeins eru nokkrir metrar í eina fallegustu fjöru landsins og er útsýnið eftir því. Hér er sjón svo sannarlega sögu ríkari. Verð: 15.900.000.-

Áltarimi, 800 Selfoss
ÝUm er að ræða snyrtilega íbúð á jarðhæð. Eignin forstofu/hol,
baðherbergi, svefnherbergi, eldhús og stofu. 11m2 geymsla fylgir
íbúðinni sem gæti nýst em tölvuherbergi, barnaherbergi eða skrifstofa. Linolium dúkur er á gólfum og í eldhúsi er hvítlökkuð beykinnrétting. Úr stofu er hægt að ganga út á verönd sem er öll hellulögð og búið er að byggja skjólgirðingu meðfram. Stigagangur er
snyrtilegur með sameiginlegri hjólageymslu og þurrkherbergi fyrir
þvott.

Gagnheiði, 800 Selfoss
Fagurgerði, 800 Selfoss
ÝÍ einkasölu eitt af virðulegri húsum bæjarins. Mjög vandað og vel gert hús
sem stendur í gömlu og grónu hverfi í miðhluta bæjarins. Eignin sem er á
tveimur hæðum telur á efri hæð: forstofu, sjónvarpshol, 4 rúmgóð herbergi,
baðhberbergi, gesta wc, eldhús, búr, borstofu og stofu. Á neðri hæð, er sambyggður bílskúr, þvottahús og 3 stórar geymslur, herbergi, óinnréttað rými og
sturtuaðstaða. Gólfefni hússins eru prýðileg, parket að stærstum hluta, allar innréttingar og hurðir eru sérsmíðaðar. Búið
er að taka baðið nýlega í gegn, flísaleggja í hólf og gólf, setja uppp nýja innréttingu og hornbaðkar. Gengið er tvö þrep niðurí stofuna sem er sérlega skemmtileg með uppteknu lofti og glæsilegum arni. Neðri hæðin býður upp á mikla möguleika,
sem kannski eru ekki fullnýttir í dag. Garðurinn er vel hannaðar og smekklegur, er í góðri rækt og er sérlega skjólsæll í bakgarði hússins en þar er einnig verönd. Glæsileg eign í hjarta bæjarins. Verð: 36.000.000.-

Um er að ræða mjög veglegt og vandað hús sem í dag er skrifstofuhúsnæði fyrir BES ehf. Húsið er 74m2 að grunnfleti, byggt af SG
Húsum. Húsið er einangrað sem íbúðarhús og mikið hefur verið lagt
í rafl- og hitalagnir í húsinu. Lagt er fyrir tölvum og sjónvarpi, svo
eitthvað sé nefnt. Allar hurðir sem og eldhúsinnrétting og wc innrétting eru úr mahogny. Parket er á öllum gólfum (plast parket
country style) Lítill sólpallur fylgir einnig húsinu. Húsið er tilbúið til
flutnings og getur hentað bæði sem skrifstofuhúsnæði og einnig
sem sumarhús. Verð: 9.100.000.-

Tjaldhólar, 800 Selfoss
Álfhólar, 800 Selfoss
Höfum fengið til sölumeðferðar nýlegt vandað raðhús í Suðurbyggð. Húsið telur Forstofu, gestasalerni, sjónvarpshol, stofu, gang, 4 svefnherbergi, eldhús,
baðherbergi, þvottahús og bílskúr. Mjög góðar innréttingar í eldhúsi og baðherbergi. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Öll gólf hússins eru flísalögð og hitaspírall undir. Lúmex lýsing og upptekin
loft eru í stofu og eldhúsi. Eignin er staðsett rétt hjá Sunnulækjarskóla. Bílskúr fullbúinn með rafmagns hurða opnara og
búið er að jarðvegsskipta fyrir pall í kringum húsið. Verð: 24.200.000.-

Höfum fengið í einkasölu raðhúsalengju sem seld verður fokheld og
fullbúin að utan.Ý Fimm íbúðir eru í lengjunni og eru endaíbúðirnar
stærri,Ýen öll húsin eru 4ra herbergja,Ýhúsin eru í Suðurbyggð á
Selfossi, rétt hjá Sunnulækjarskóla.Ý Húsið afhendist fokhelt. Samkvæmt IST 51 og meðf. skilalýsingu. Nánari upplýsingar um eignina
er veitt hjá sölumönnum Árborga. Verð: 13.500.000.- til
14.500.000.-
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SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER OPINN
ALLA DAGA KL. 8–22

Audi A4. Nýskr. 08/2003, 0cc, 4ra dyra,
sjálfskiptur. Ekinn 30 þ. Verð 2.830.000.
NP-417 B & L. S. 575 1230.

BMW 318I. Nýskr. 09/1997, 1900cc, 2ja
dyra, sjálfskiptur, svartur, ekinn 196 þ.
Verð 950.000 AT-401 B & L. S. 575
1230.

BMW 520I. Nýskr. 05/2002, 2000cc,
4ra dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn 36 þ.
Verð 3.150.000 ZR-324 B & L. S. 575
1230.

BMW 735I. Nýskr. 12/1990, 3400cc, 4ra
dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn 219 þ. Verð
680.000 SY-010 B & L. S. 575 1230.

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 14.30

Honda HR-V. Nýskr. 03/2004, 1600cc, 5
dyra, sjálfskiptur, ljósblár, ekinn 21 þ.
Verð 2.090.000 LN-807 B & L. S. 575
1230.

Hyundai Accent. Nýskr. 06/2001,
1500cc, 5 dyra, sjálfskiptur, grænn, ekinn 91 þ. Verð 760.000 PR-819 B & L. S.
575 1230.

Hyundai Accent. Nýskr. 07/1996, 0cc, 5
dyra, 5 gíra, dökkblár, ekinn 142 þ. Verð
280.000 YL-897 B & L. S. 575 1230.

Hyundai Accent. Nýskr. 05/2000,
1500cc, 5 dyra, sjálfskiptur, grænn, ekinn 70 þ. Verð 730.000 SA-783 B & L. S.
575 1230.

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

Kia Sportage. Nýskr. 05/2001, 2000cc,
5 dyra, sjálfskiptur, blár, ekinn 66 þ.
Verð 1.250.000. YB-964 B & L. S. 575
1230.

Land Rover Freelander. Nýskr. 06/1999,
1800cc, 5 dyra, 5 gíra, blágrænn, ekinn
100 þ. Verð 1.250.000 TH-864 B & L. S.
575 1230.

Mercedes C230. Nýskr. 12/1996,
2300cc, 4ra dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn 142 þ. Verð 1.650. TN-511 B & L. S.
575 1230.

Mercedes CLK. Nýskr. 06/1997, 2300cc,
2ja dyra, sjálfskiptur, blár, ekinn 97 þ.
Verð 2.290.000. EG-680 B & L. S. 575
1230.

Opel Astra. Nýskr. 02/2002, 1600cc,
4ra dyra, 5 gíra, grænn, ekinn 66 þ.
Verð 990.000. EA-516 B & L. S. 575
1230.

Renault Clio. Nýskr. 10/2002, 1100cc,
3ja dyra, 5 gíra, hvítur, ekinn 50 þ. Verð
990.000. ZU-089 B & L. S. 575 1230.

Renault Kangoo. Nýskr. 11/2002,
1400cc, 6 dyra, 5 gíra, gulur, ekinn 144
þ. Verð 720.000. KH-797 B & L. S. 575
1230.

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
MÁNUDAG TIL MIÐVIKUDAGS
8–18
FIMMTUDAG OG FÖSTUDAG
8–19
LAUGARDAG 9–17 SUNNUDAG 11–16

Renault Megane. Nýskr. 05/1999,
1600cc, 5 dyra, 5 gíra, rauður, ekinn
102 þ. Verð 780.000. AK-093 B & L. S.
575 1230.

Renault Megane. Nýskr. 08/2000,
1600cc, 4ra dyra, 5 gíra, rauður, ekinn
71 þ. Verð 930.000. SN-342 B & L. S.
575 1230.

Renault Megane. Nýskr. 10/2000,
1400cc, 4ra dyra, beinskiptur, dökkblár,
ekinn 93 þ. Verð 790.000. UG-452 B &
L. S. 575 1230.

Subaru Legacy. Nýskr. 03/1997, 2000cc,
5 dyra, 5 gíra, dökkrauður, ekinn 125 þ.
Verð 650.000. AM-887 B & L. S. 575
1230.

Toyota Corolla VVTI, Nýskr. 06/2001,
0cc, 5 dyra, 5 gíra, rauður, ekinn 62 þ.
Verð 1.010.000. TE-061 B & L. S. 575
1230.

Toyota Corolla. Nýskr. 12/2000, 1600cc,
5 dyra, 5 gíra, grár, ekinn 77 þ. Verð
950.000. AZ-639 B & L. S. 575 1230.

Toyota Corolla. Nýskr. 06/2000,
1800cc, 5 dyra, 5 gíra, grár, ekinn 106 þ.
Verð 1.050.000. ZG-585 B & L. S. 575
1230.

Renault Kangoo. Nýskr. 01/2003,
1400cc, 5 dyra, beinskiptur, hvítur, ekinn 36 þ. Verð 1.180.000. SF-289 B & L.
S. 575 1230.

Renault Midliner. Nýskr. 02/1999,
4000cc, 2ja dyra, 5 gíra, rauður, ekinn
390 þ. Verð 1.490.000. OR-700 B & L. S.
575 1230.

Toyota Rav4. Nýskr. 03/1999, 2000cc, 5
dyra, sjálfskiptur, brúnn, ekinn 121 þ.
Verð 1.230.000. KJ-829 B & L. S. 575
1230.

Daewoo Tacuma. Nýskr. 10/2002,
2000cc, 5 dyra, sjálfskiptur, dökkgrænn,
ekinn 41 þ. Verð 1.390.000 PZ-792 B &
L. S. 575 1230.

Hyundai Atos. Nýskr. 07/2000, 1000cc,
5 dyra, 5 gíra, grár, ekinn 59 þ. Verð
490.000 VG-120 B & L. S. 575 1230.

Mitsubishi Lancer. Nýskr. 10/1998,
1600cc, 5 dyra, 5 gíra, grænn, ekinn
118 þ. Verð 710.000 HK-596 B & L. S.
575 1230.

Renault Kangoo. Nýskr. 06/2002,
1400cc, 5 dyra, 5 gíra, hvítur, ekinn 36
þ. Verð 1.020.000. MX-305 B & L. S. 575
1230.

Renault Megane. Nýskr. 08/2000,
1100cc, 2ja dyra, sjálfskiptur, blár, ekinn
63 þ. Verð 620.000. AE-004 B & L. S.
575 1230.
Toyota Rav4. Nýskr. 07/1995, 2000cc, 5
dyra, 5 gíra, grænn, ekinn 142 þ. Verð
650.000. TU-308 B & L. S. 575 1230.

Ford Escort. Nýskr. 04/1998, 1600cc, 5
dyra, 5 gíra, rauður, ekinn 62 þ. Verð
490.000 NU-584 B & L. S. 575 1230.

Hyundai Santa Fe. Nýskr. 07/2003,
2700cc, 5 dyra, sjálfskiptur, grár - tvílitur, Ekinn 57 þ. Verð 2.190.000. NO-901
B & L. S. 575 1230.

Nissan Primera. Nýskr. 03/2003,
2000cc, 4ra dyra, 5 gíra, ljósgrár, ekinn
33 þ. Verð 1.590.000. NX-959 B & L. S.
575 1230.

Renault Laguna. Nýskr. 05/1998,
2000cc, 5 dyra, 5 gíra, grár, ekinn 80 þ.
Verð 710.000. RR-879 B & L. S. 575
1230.

Skoda Felicia. Nýskr. 01/2000, 1300cc,
5 dyra, 5 gíra, grár, ekinn 90 þ. Verð
430.000. TJ-226 B & L. S. 575 1230.

Volkswagen Golf. Nýskr. 08/1998,
1600cc, 3ja dyra, 5 gíra, rauður, ekinn
105 þ. Verð 780.000. MD-719 B & L. S.
575 1230.

Ford Focus. Nýskr. 11/2002, 1600cc, 5
dyra, 5 gíra, ekinn 44 þ. Verð 1.340.000
UD-497 B & L. S. 575 1230.

Hyundai Santa Fe. Nýskr. 06/2001,
2700cc, 5 dyra, sjálfskiptur, brúnn /
grár, ekinn 81 þ. Verð 1.830.000. OY522 B & L. S. 575 1230.

Nissan Primera. Nýskr. 10/1996,
1600cc, 5 dyra, 5 gíra, rauður, ekinn
150 þ. Verð 450.000. MF-498 B & L. S.
575 1230.

Renault Laguna. Nýskr. 09/1999,
2000cc, 5 dyra, sjálfskiptur, brúnn, ekinn 91 þ. Verð 980.000. TY-019 B & L. S.
575 1230.

Skoda Octavia. Nýskr. 07/1999, 1600cc,
4ra dyra, 5 gíra, rauður, ekinn 137 þ.
Verð 620.000. ZU-173 B & L. S. 575
1230.
Volkswagen
Transporter.
Nýskr.
06/2000, 2000cc, 2ja dyra, 5 gíra, hvítur, ekinn 93 þ. Verð 830.000. OH-098 B
& L. S. 575 1230.

Honda CR-V. Nýskr. 10/1997, 2000cc, 5
dyra, sjálfskiptur, ljósbrúnn, ekinn 124
þ. Verð 1.060.000 PF-890 B & L. S. 575
1230.

Kia pride. Nýskr. 09/2000, 1300cc, 5
dyra, 5 gíra, hvítur, ekinn 49 þ. Verð
430.000. TH-924 B & L. S. 575 1230.

Nissan Terrano II. Nýskr. 06/1995,
2400cc, 5 dyra, 5 gíra, rauður, ekinn
150 þ. Verð 630.000. LX-888 B & L. S.
575 1230.

Renault Laguna II. Nýskr. 08/2002,
1800cc, 4ra dyra, sjálfskiptur, ljósgrár,
ekinn 42 þ. Verð 1.570.000. BN-880 B
& L. S. 575 1230.

Subaru Impreza. Nýskr. 07/1997,
1600cc, 5 dyra, 5 gíra, rauður, ekinn
159 þ. Verð 460.000. RD-768 B & L. S.
575 1230.

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.
Sími: 575 1230
www.bilaland.is
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Fiat Brava, skrd.07/1998 e:78.000 km,
1600cc, sjálfskiptur. Ásett verð 540.000
kr Tilboð 390.000 kr. 100% lán S:5157000

Honda CRV, skrd.01/1998, e:118.000
km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
980.000 kr. Tilboð 880.000 kr. 100%
lán S:515-7000

Daihatsu Terios 4x4, skrd.06/2000
e:78.000 Km , 1300 cc , beinskiptur.
Ásett verð 740.000 Kr Tilboð 590.000
kr 100% lán S:515-7000

Ford Focus C-Max, skrd.01/2004,
e:23.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.720.000 kr. 100% lán S:5157000

Renault
Megane,
skrd.11/1999
e:55.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 790.000 kr Tilboð 650.000 kr.
100% lán S:515-7000

VW Passat Turbo, skrd.08/1999,
e:127.000 km, 1800cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.090.000 kr 100% lán
S:515-7000

Volvo
S60
AWD
2,5
Turbo,
skrd.05/2003, e:22.000 km, 2521cc,
sjálfskiptur. Ásett verð 3.820.000 kr. Tilboð 3.590.000 kr 100% lán S:5157000

VW Passat 4Motion station, skrd.
03/2000, e:66.000 km. 1800cc, beinskiptur, Ásett verð 1.290.000,- kr. Tilboð
1.090.000 kr. 100% lán S:515-7000.

Toyota Rav 4, skrd.05/2002 e:36.000
Km , 2000 cc, sjálfskiptur. Ásett verð
2.020.000 Kr 100% lán. S:515-7000

Citroen Xsara Advance, skrd.11/2003,
e:29.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.290.000 kr Tilboð 1.090.000 kr.
100% lán S:515-7000

MMC Outlander 4x4, skrd.05/2003,
e:27.000 km, 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.995.000 kr. 100% lán S:5157000

Land Rover Discovery, skrd.01/1999,
e:87.000 km, 2500cc, diesel, sjálfskiptur. Ásett verð 1.640.000 kr. 100% lán
S:515-7000

Kia Grand Sportage, skrd.04/2002,
e:45.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.420.000 kr. 100% lán S:5157000

Dodge Durango SLT, skrd.12/2001,
e:72.000 km, 5900cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.990.000 kr. Tilboð 2.490.000 kr.
100% lán S:515-7000

Ford Focus Ghia, skrd.04/2003,
2000cc, e:32.000 km, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.690.000 kr. 100% lán S:5157000

Citroen C2 VTR, skrd.07/2004, e:11.000
km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.360.000 kr. 100% lán S:515-7000

Citroen C3, skrd.02/2004, e:28.000
km, 1400cc, beinskiptur. Ásett verð
1.340.000 kr. Tilboð 1.190.000 kr.
100% lán S:515-7000

Volvo XC90 T6, skrd.08/2004, e:7.000
km, 2900cc, sjálfskiptur. Ásett verð
5.990.000 kr Tilboð 5.690.000 kr.
100% lán S:515-7000

BMW X5, skrd. 12/2003, e:29.000 km.
4600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
8.050.000 kr. Tilboð 6.990.000 kr
100% lán S:515-7000

VW
Passat
station
4Motion,
skrd.08/2000, e:120.000 km, 1800cc,
beinskiptur. Ásett verð 1.170.000 kr. Tilboð 990.000 kr. 100% lán S:515-7000

Volvo S60 AWD 4x4 LPT-Turbo,
skr.9/2003 e: 18.000 Km , 2500 cc,
Sjálfskiptur, m/öllu. Ásett verð
3.790.000 Kr Tilboð 3.440.000 kr 100
% lán S:515-7000

Honda Civic Si, skrd. 09/1996,
e:103.000 km, 1400cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 590.000 kr. 100% lán S:5157000

Subaru
Legacy,
skrd.01/1998,
e:140.000 km, 2000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 850.000 kr Tilboð 590.000
kr. 100% lán S:515-7000

MMC Lancer GLXi, skrd.03/1999,
e:120.000 km, 1300cc, beinskiptur.
Ásett verð 650.000 kr. Tilboð 530.000
kr. 100% lán S:515-7000

Ford
Mondeo
Ghia
station,
skrd.04/2003, e:44.000 km, 2000cc,
sjálfskiptur. Ásett verð 2.030.000 kr Tilboð 1.690.000 kr 100% lán S:5157000

Renault Megane Classic, skrd.06/1999,
e:109.000 km, 1400cc, beinskiptur.
Ásett verð 690.000 kr. Tilboð 550.000
kr. 100% lán S:515-7000

VW Golf 4x4 station skrd.08/1997, árgerð 1998, e:163.000 km, 1800cc,
beinskiptur. Ásett verð 650.000 kr Tilboð 490.000 kr 100% lán S:515-7000

Volvo V70 LPT-Turbo, skrd.07/2004,
e:15.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.690.000 kr Tilboð 3.190.000 kr.
100% lán S:515-7000

Opel Vectra station, skrd.07/1998,
e:114.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 770.000 kr Tilboð 590.000
kr. 100% lán S:515-7000

Ford Mondeo Ghia, skrd. 07/1997,
e:128.000 km, 2000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 690.000 kr. Tilboð 490.000
kr. 100% lán S:515-7000

Volvo XC90 LPT-Turbo, skrd. 05/2004,
e:16.000 km, 2500cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 5.690.000 kr. Tilboð 5.190.000 kr.
100% lán S:515-7000

Daihatsu Gran Move ,skrd.12/1998,
e:77.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 580.000,- kr. 100% lán S:5157000

Renault Megane Classic, skrd.09/1998,
e:118.000 km, 1600cc, sjálfskiptur
Ásett verð 660.000 kr. Tilboð 520.000
kr. 100% lán S:515-7000

Volvo S70 2,5 20v, skrd.09/1998,
e:75.000 km, 2500cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.290.000 kr.Tilboð 1.150.000 kr.
100% lán S:515-7000

Volvo S80 LPT-Turbo, skrd.05/2004,
e:10.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.890.000 kr Tilboð 3.590.000 kr
100% lán S:515-7000

Subaru Impreza station, skrd.10/2000,
e:108.000 km, 2000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 1.020.000 kr 100% lán
S:515-7000

Volvo V40, skrd. 02/1997, e:110.000
km, 2000cc, beinskiptur. Ásett verð
770.000 kr. Tilboð 650.000 kr. 100%
lán S:515-7000

Ford Explorer Limited V8, Skrd.
10/2004, e:11.000 km. 4600cc, sjálfskiptur. Ásett verð 4.750.000 kr. Tilboð
3.990.000 kr. 100% lán S:515-7000.

Citroen Xsara SX station, skrd.02/2003,
e:30.000 km, 1600cc, beinskiptur, Ásett
verð 1.230.000 kr. Tilboð 1.090.000 kr
100% lán S:515-7000

Suzuki
Sidekick,
skrd.01/1992,
e:222.000 km, 1600cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 350.000 kr Tilboð 119.000
kr. 100% lán S:515-7000

Citroen Picasso, Xsara Exclusive. skrd.
01/2003, e:55.000 km, beinskiptur.
Ásett verð 1.390.000 kr Tilboð
1.090.000 kr. 100% lán S:515-7000

Volvo V70 XC “CrossCountry”,
skrd.05/2004, e:23.000 km, 2521cc,
sjálfskiptur. Ásett verð 4.590.000 kr Tilboð 4.390.000 kr 100% lán S:5157000

Honda Accord Exclusive 2,4i, skrd.
04/2004, e:36.000 km, 2400cc, sjálfskiptur, m/öllu. Ásett verð 2.930.000 kr.
Tilboð 2.390.000 kr. 100% lán S:5157000
Citroen Picasso Exclusive, skrd.
04/2003, e:36.000 km. 1800cc, beinskiptur. Ásett verð 1.560.000 kr Tilboð
1.390.000 kr 100% lán S:515-7000.

Daihatsu Applause, skrd.06/1999,
e:66.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 690.000 kr. Tilboð 499.000 kr
100% lán S:515-7000

Ford Focus H/S station, skrd.10/2000,
e71.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.050.000 kr. Tilboð 950.000 kr
100% lán S:515-7000

Kia Sorento LX, skrd. 07/2004, e:23,000
km, 2400cc, beinskiptur. Ásett verð
2.360.000 kr 100% lán S:515-7000

Suzuki Liana 4x4, skrd.05/2004,
e:13.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.670.000 kr.Tilboð 1.390.000 kr.
100% lán S:515-7000

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.
Sími: 515 7000
www.brimborg.is
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500-999 þús.

Grand Wagoneer árg. ‘93, V8 5.2, sk.
‘06, raf. í öllu, smá tjón, tilboð óskast. S.
690 3466.

Ford Escape XLT. Árg. 2005. Ek. 31 þús.
Svartur, rafmagn í öllu. Sjálfskiptur. Verð
2.990.000 kr. Áhvílandi 2,5 m. kr.

Toyota Landcruiser 100 VX Disel
1/2000 ek 91.þ.km Leður, lúga, Með
öllu Fluttur inn nýr af umboði Verð
5.290.000.- Upplýsingar í síma 8665354/533-2100

WV Caravella Syncro 2.4l, árg. ‘98, 10
manna, ek. 355 þ.km. Smurbók fylgir. Í
mjög góðu lagi, Uppl. í s. 897 6183.
Peugot 206 2.0 L. Árg 03/05. Beinsk.
Ekinn 13þ. Leðuráklæði, fellitoppur,
álfelgur, Cd. Upplýs. s: 8969616.
Land Rover TDI, 1997, beinsk., 33”
breyttur, ek. 196 þ., loftkæling, ABS,
þjófavörn, geislaspilari, nagladekk á
felgum. Ásett 1290 þ. Uppl. í s. 660
1547 & 588 5212.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík
Sími: 565 2500

Til sölu Yaris ‘99, ekinn 72 þús. Hálfbeinsk., nýskoðaður, álfelgur, cd. Verð
700 þús. Mjög vel með farinn reyklaus
bíll. S. 690 7486, Arnar.

VW Bora. Árg. 2000. Ek. 50 þús. Grænsans. Mjög vel með farinn. Verð
1.090.000 kr.

Aukahlutir

MMC Pajero 2.8 Disel Turbo 1/2000 ek
130þ.km Leður,SSK, lúga, einn eigandi,
með öllu 32” dekk 100%þjónustubók
Verð 2.690.000.- Upplýsingar í síma
866-5354/533-2100

á vagna og kerrur, kerrufætur, hjólastopparar, kerrutengi, beisli, dráttarkrókar og kúlur, bremsutjakkar, lamir og
lokur, ljós og glitaugu o.fl. Vélaborg
Krókhálsi 5F 110 Rvk, 414 8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

Hjólhýsi

Vörubílar

1-2 milljónir
Til sölu Hobby 400 SF Excellent árg.
2005, nýtt og ónotað hús. Verð aðeins
1.490 þús. Uppl. í síma 699 3090.

Chrysler Town and Country, Touring.
Árg. 2004. Ek. 20 þús. mílur. Rafmagn í
öllu, DVD, bakkmyndavél og margt
fleira. Verð 3.650.000 kr. Áhvílandi 2,7
m. kr.

M.benz C 200 Kompressor Station
3/2001 ek 47.þ.km Rafmang í öllu, Leður, Xenon ljós ofl. Einn Eigandi og þjónustubók Verð 2.890.000.- Upplýsingar í
síma 866-5354/533-2100

Renault Clio., nýskr 12/02., ek 38 þ.km.,
hvítur., geislaspilari., líknabelgir o.fl.,
Verð 1.150.000.-., Heimsbílar eru staðsettir á nýja stóra bílasölusvæðinu við
Klettháls 11.

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

M.benz C 200 Kompressor 1/2001 ek
87.þ.km SSK, Rafmagn í rúðum ofl Verð
2.490.000.- Upplýsingar í síma 8665354/533-2100

Toyota Avensis Terra árg. 2001, ekinn
aðeins 48 þús. Km. Sjálfskiptur, CD,
Álfelgur, þjónustubók, toppeintak.
Möguleiki á 100% láni. Verð 1.460.000.

2 milljónir +

Susuki Swift árg. ‘87, ekinn 90 þ. Verð
50 þ. Þarnast lagfæringar, sk. ‘06. Uppl.
í s. 897 5316.

Fellihýsi
M. Bens ML 320 skr. 12/’00. Ek. 80.000
km. Leður, lúga, 6 diska Bose system,
rafm í öllu og allir aukahlutir. Tveir eigendur frá upphafi. Topp bíll. Tilboð
2890 þús. Stgr. Sími 897 9599 Pro ehf

Til sölu Scania R164 580 hestöfl, 6x4
dráttarbíll. Ekinn 450 þús.km. Vökvakerfi fyrir vagn. Verð kr.5,2 milljónir án
vsk. Upplýsingar í síma 515 7000 eða
893 4435.
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.

MMC Lancer ‘96, ek. 117.000 km.
Þarfnast smá lagfæringa. Tilboð óskast.
S. 864 6936.

Til sölu Smart Roadster 2004, ekinn 12
þús. M. leðri. Verð 2.190 þús. S. 898
4848.

Mótorhjól

Til sölu Toyota Corolla xl 5 dyra, árgerð
1992, ek. 146 þús. Klassa bíll í topp
standi. Verð 150 þús. Uppl. í síma 695
4531 og 561 4531 eftir klukkan 17.00.

Toyota, VW, Bens, Mazda, L-300, 7
manna bíll óskast á 0-130 þús fyrir
skátafélag. S. 693 466

Nýtt Coleman fellihýsi ásamt aukahlutum til sölu. Fortjald, skyggni, ísskápur,
miðstöð, heitt og kalt vatn og fl. S. 892
7040.
Palomino fellihýsi til sölu með fortjaldi
og öllu. Lítið notað og vel með farið.
Verð 1.100.000. Uppl. í s. 824 7232 &
863 3249.

Tjaldvagnar

Til sölu Compi Camp tjaldvagn árgerð
1985. Upphækkaður. Uppl. í síma 846
6645 e. kl. 12.

Óska eftir liprum frúarbíl, eingöngu bílar sk. ‘06 og í góðu ástandi koma til
greina. Stgr. upp að 100 þús. S. 567
0069 & 868 0208.
Til sölu Daihatsu Charade árg. ‘93, sk.
‘06, 5 g. V. 90 þ. Ek. 166 þ. S. 861 3790.

Til sölu Viking fellihýsi 2000. Sólarrafhlaða, fortjald og svefntjöld fylgja. Verð
590.000. Sími 869 1898.

Tjaldvagnar til leigu. Nýir Compi Camp.
Uppl. í s. 462 6512 & 897 9999. Austurhlíð, Akureyri.

Bílar óskast
Palomino Yearling 10 Feta 6/2000 ísskápur, sólarsella ofl. Verð 750.000.Upplýsingar í síma 866-5354/5332100

Til sölu Hobby 540 UL Excellent árg.
2005. Nýtt og ónotað hús. Verð aðeins
1850 þús. Uppl. í síma 699 3090.
Hjólhýsi af stærri gerðinni til sölu. Uppl.
í síma 891 8853 & 897 0214, Hjólhýsasalan ehf.

0-250 þús.

VW Vento árg. 1997, ekinn aðeins 87
þús km. Sjálfskiptur, CD, samlæsingar,
smurbók, Mjög góður bíll. Verð
540.000.-

Til sölu FH12 460 hestöfl, 6x4 dráttarbíll Ekinn 305 þús.km. Vökvakerfi fyrir
vagn. Verð kr.4,2 milljónir án vsk. Upplýsingar í síma 515 7000 eða 893 4435.

Bílar til sölu

Subaru Legacy 2.0 GL Station 1/1998
ek 101.þ.km Álflegur, vetrardekk,5 gíra,
CD ofl Verð 790.000.- Upplýsingar í
síma 866-5354/533-2100

Bílahornið
Funahöfða 5, 110 Reykjavík
Sími: 567 2400
www.bilahornid.is

Ford Focus 1400cc, árg. ‘02, 5 dyra, ek.
55 þ. km. Sóllúga, álfelgur, sumar- og
vetrardekk. Verð 1.050 þ. S. 691 3313.

Höfum ný Honda CRF 250R ‘05 til sölu.
Verð 735 þús. stgr. Hjólakerrur, nýjar,
nokkrar stærðir, gott verð. Getum útvegað allar gerðir af hjólum og aukahlutum. Sími 897 9599 / 897 7571 Pro
ehf

Vinnuvélar

Jeppar

M. Benz 190 árg. ‘83 í góðu standi. Verð
100 þús. Símar 867 7519 & 659 0494.
Coachmen Hunter 10 fet 1999 Fortjald,ísskápur eldavél ofl. lán 550.000.14.þ.ámánuði Verð 650.000.- Upplýsingar í síma 866-5354/533-2100

250-499 þús.
Izusu 1992 til sölu, ekinn 167 þús. V6
4,3 l. sjálfskptur, lengdur á milli hjóla,
stál pallhús, nýl. 38” dekk, ný 35” dekk
á felgum fylgja. GPS og tölvuborð. Uppl.
í s. 555 0541.

Nýr ‘06 ML Benz jeppi. Nýtt útlit að innan sem utan. ML 350 með leðri, lúgu,
xenon ofl. Okkar verð: 6.278 þús. ML
500 mjög vel búin. Okkar verð: 7.438
þús.

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

Til sölu Triumph Sprint RS 955 I árgerð
2002 ekið 4000 km. Toppeintak. Verð
690.000. Uppl. í síma 898 4848.
Öku- og bifhjólakennsla. Ný hjól nýjar
áherslur. Davíð S. Ólafsson. S. 893
7181. www.simnet.is/dso

M.benz C 240 Elegance 2001 ek
30.þ.km Glerlúga, xenon ljós, þjónustubók Verð 3.490.000.- Upplýsingar í
síma 866-5354/533-2100

Bílasalan.is
Stórhöfða 24, Reykjavík
Sími: 533 2100
Sími 5332100 og 8665354
www.bilasalan.is

Úrval notaðra innfluttra lyftara til sölu.
PON Pétur O. Nikulásson ehf s. 552
0110.

Ekinn 63 þ km. Renault Megane 1.6E
árg. ‘97, sjálfsk., raf. í rúð. Toppeintak.
Verð 385 þús. stgr. S. 690 3466.
Ford Fiesta ‘97, ekinn 66 þ. Rauður dekur bíll. Sjálfsk. Verð 400 þ. Uppl. í s. 897
5316.

Óska eftir ódýru mótorhjóli, helst hippa.
Má þarfnast viðgerðar. Margt kemur til
greina. S. 896 6744 & 892 0800.
Til sölu Toyota Hi-lux DC árgerð ‘95.
Bensínvél ekinn 230 þús. Verðtilboð og
engin skipti. Upplýsingar í síma 897
2723.

Tek að mér alla almenna gröfuvinnu.
Uppl. í s. 893 1030.

Óska eftir 250 cc eða stærra enduro
hjóli á undir 250 þús. Þór s. 464 4268
& 846 9264.

Kerrur
ÞJÓNUSTA/BÍLAR TIL SÖLU

Kerrur !

Fólksbíla-, mótorhjóla og jeppakerrur úr
galvaniseruðu stáli, með og án sturtu,
með og án bremsa, með ljósabúnaði.
Verð frá 85.000 Vélar og þjónusta
Reykjavík, sími 5 800 200. www.velar.is
Hafið samband við sölumenn.

Drifskaftaefni

Eigum til drifsköft og aukahluti t.d.
hjöruliði, hjöruliðsgafla, kúplingar, drifskaftsrör og hlífar o.fl. Vélaborg Krókhálsi 5F 110 Rvk, 414 8600, Njarðarnesi
2, 603 Ak, 464 8600.
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Bátar

Varahlutir

Til bygginga

Aðalpartasalan s. 565 9700, Kaplahrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Hondu, Peugeot, Mazda,
MMC, Opel og fl. Kaupum bíla til niðurrifs.

Kr. 4.900

Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323.
Varahlutir í bíla þ.á m. Ford, Opel,
Suzuki, Mazda, VW, Daewoo. Kaupum
bíla til niðurrifs.

Opið 10.00-18.00 þriðjud.- föstud. Praxis
S. 568 2878 & 691 0808 Síðumúla 13,
108 R. www.praxis.is praxis@praxis.is

AB-VARAHLUTIR
Sómi 800 smíðaður árið 1988 og er
með Yanmar skráða 350 hestafla vél árgerð 1997. Drifbúnaður er beinn, V-gír
Allt fylgifé bátsins fylgir s.s. þrjár handfæravindur og öll fiskleitar og siglingatæki fylgja. Selst án aflaheimilda. Skipamiðlunin Bátar & Kvóti, Sími 568 3330.
www.skipasala.com Síðumúli 33.

Bílavarahlutir í flestar gerðir Evrópu
og Asíubíla, t.d. boddíhlutir, ljós, kúplingar, stýrishlutir, bremsuhlutir, handbremsubarkar, vatnsdælur, öxulliðir
og hosur ljóskastarar, tímareimar,
viftureimar, spirnur, spindilkúlur. Og
allir varahlutir fyrir Toyota. Eingöngu
ný vara.
Opið frá 08.00-18.00 mánudagaföstudaga. Betri vara, betra verð.
Sími 567 6020. Bíldshöfði 18

Ýmislegt
Þurrgeimar 12v 38Ah í sumarbústaðinn, fellihýsið, hjólhýsið kr. 2000 stk.
Uppl. í s. 896 9412.
Öðruvísi vörur - örðuvísi búð, fallegar
tækifærisgjafir. NÝTT. Eve Taylor frá
toppi til táar. Glæsilegt úrval. Opnum í
dag nýja vefverslun www.Loi.is Opið
mán.-fös. 10-18 lau. 12-16. Ljós og Ilmur ehf Bíldshöfði 12. S. 517 2440

Partasala Guðmundar Tangarhöfða 2, S.
587 8040. Erum að rífa Mözdu, MMC
og Nissan frá árg. ‘88-’97. Kaupum bíla
til niðurrifs.
JCB 240LC árgerð 1996, snyrtileg grafa
á góðu verði. Kr. 3.990.000 án vsk.
Upplýsingar hjá Sölumönnum Merkúr
hf. 824-6071, 824-6071.

Sómi 800, smíðaður árið endursmíðaður 2002. ( Sölunr: A-467 ). Volvo Penta
230 hö, árg 2002. Dekkaður, tekur 3
tonn í lest. Tæki: Töva, radar, sjálfstýring,
whf, sími. Örbylgjuofn, straumbreytir,
miðstöð. Þrjár Dng færavindur fylgja
með. Skipamiðlunin Bátar & Kvóti, Sími
568-3330. www.skipasala.com Síðumúli 33.

Hanna og smíða stiga. Fást á ýmsum
byggingarstigum. Sérlausnir í þrengslum. 25 ára reynsla. Uppl. í s. 894 0431.

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

Hreingerningar
Pallaefni Utanhússklæðning

Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Airbag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

Massaranduba, Brasilískur harðviður
Rifflaður báðum megin, ýmsar
lengdir.
Innviðir-Valdberg ehf.
Smiðjuvegi 36 ( rauð gata)
Sími 564-3636

Bílakjallarinn Stapahrauni 11, s. 565
5310. Sérhæfum okkur í VW, Toyota,
MMC, Suzuki og fl.

Ópel partar

Til sölu úrvals steinull, margar gerðir.
Gott verð. Uppl. S. 898 5500.

Steinull

Nostra Hreingerningarþjónusta. Tökum
að okkur fyrirtækja-, heimilis-, flutnings, stigagangaþrif og teppahreinsanir.
Uppl.578-1450 milli 9 til 17 á virkum
dögum og senda fyrirspurnir á
nostra@nostra.is

Til sölu notaðar handlaugar, innihurðir,
240L hitakútur, rafmagnsofnar og skápar. S. 861 0401.

Tek að mér regluleg þrif fyrir fyrirtæki,
einnig flutningsþrif. Mikil reynsla, reglusemi. Ásta 848 7367.

Vectra, Astra, Corsa ‘94-’03. Kaupi bíla
til niðurrifs. Sími 553-9900, 845-2996.

Alternatorar-startarar

Færeyingur, selst með kvóti fylgir, tæp
20,000 kg. að mestu þorskur. Mjög
breyttur fyrir tveimur árum frá a-ö (var í
sóknardagakerfi) m.a. var sett í hann ný
vél Yanmar 240 hö, nánast ókeyrð. Útsleginn, flotkassi, manngengur lúkar ofl.
Nýtt rafmagn, nýr 400 l. olíutankur. Öll
helstu tæki, gengur 14 sjm. að jafnaði
en 12 sjm. með 3 tonn. Vagn fylgir
með. Skipamiðlunin Bátar & Kvóti, Sími
568-3330 www.skipasala.com Síðumúli 33.

Bátaland, allt til báta.

Utanborðsmótorar, bátahlutir, dælur,
öryggisbúnaður, bátar, þurrkubúnaður
og margt fleira. Bátaland, Óseyrarbraut
2 Hafnarfirði S. 565 2680, www.bataland.is

Lyftarar

Kajakar
Sjó Kajak úr trefja plasti til sölu. Uppl. í
s. 825 8269.

Bílaþjónusta
Bílaverkstæðið Skúffan
ehf
Allar almennar bílaviðgerðir og
sprautun
Smiðjuvegur 11e, 200 Kópavogur.
S. 564 1420.
Lyftarar, brettatjakkar, skæralyftur, lyftuborð, trillur, vagnar, hjólabúnaður og
ýmis léttitæki. Vandaðar vörur, góð
verð, öflug viðgerða- og varahlutaþjónusta. Léttitækni ehf, Stórhöfða 27, s.
567 6955. Allar upplýsingar á
www.lettitaekni.is

Hjólbarðar

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 eingöngu með Toyota. Kaupum Toyotabíla. Opið virka daga frá 10-18.

Til sölu góðar innihurðir með körmum
og húnum. Upplýsingar í síma 894
0222.

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

Verslun

Peugot-Citroen.

Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa
Peugeot og Citroen. Franskir bílapartar
ehf. S. 587 8200 & 694 9117.
Bílhlutir, Drangahrauni 6, S. 555 4940.
Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í
fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs.

100% Verðvernd!!!!

Bílapartasalan Ás

Skútahraun 15B, s. 565 2600. Honda,
Mazda, MMC, Nissan, VW. Notaðir varahlutir í flestar gerðir bíla, Kaupum bíla
til niðurrifs.

Ótrúlegt verð t.d. stakir jakkar kr. 2.000.
Buxur 1.000. Lagersala, Auðbrekku 1.
Opið 12-18. S. 564 3477, Jóna.

Partaland, Stórhöfða 18, s. 567 4100.
Varahlutir í Pajero og Lancer ‘89-’00,
Trooper ‘99-’03, Terrano II ‘00 ofl. teg.

Viðgerðir
Túrbínur, varahl. & viðg.þj. Vélaviðg., allar 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. Kvikkþjónustan, Sóltúni 3, s. 562 1075.

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR
Labrada fæðibótaefni. Ármúla 32, s.
544 8000. Opið mán. til fös. 10 til
18. Laug. 11 til 15.
2 fyrir 1 af völdum blekhylkjum
í Epson prentara.

Rúllugardínur. Sparið og komið með
gömlu rúllugardínukeflin og fáið nýjan
dúk á keflin. Gluggakappar sf. Reyðarkvísl 12, Ártúnsholti, s. 567 1086.
Bílskúrshurðaþjónustan. Bílskúrshurðir
og mótorar, varahlutir - viðgerðir. Halldór S. 892 7285.

Óska eftir að kaupa lítið notaða, kraftmikla og vel með farna sláttuvél. S. 847
2277, Sigríður.

Til sölu
Hljóðfæri
Vandað 125 cm japanskt píanó til sölu
á góðu verði. Upplýsingar í síma: 6951819

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

Tölvur
Til sölu 4 stk. 15”, 5 gata álfelgur. Verð
35 þús. Uppl. í s. 897 6183.

Garðsláttur, trjáklippingar, garðaúðun,
beðahreinsun o.fl. Hér færðu alla viðhaldsþjónustu á einum stað fyrir garðinn. Garðlist 554-1989 www.gardlist.is .

Vítamin.is og blek.is

Óskast keypt

Allar gerðir af vinnulyftum til leigu. Góð
tæki & betra verð. Armar ehf s. 565
4646 & 660 1700.

Jungheinrich pallettutjakkar

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

Hedd 557 7551

Bílapartasala sem sérhæfir sig í MMC,
Nissan, VW, Subaru, Skoda og fl. Opið
mán-föst 9-18.

Vegna flutninga fást skrifstofuhúsgögn
úr beyki á góðu verði!Uppl. gefur Halldóra í s. 899 9549 & 533 1670.

Málaðir eða galvaniseraðir, báðar gerðir með “quick lift”. verð frá 46.586- án
vsk. Vélaborg Krókhálsi 5F 110 Rvk, 414
8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

Garðyrkja

Mikið úrval af ýmsum vörum. Sigurstjarnan, (bláu húsin) Fákafeni. Opið frá
11-18 virka daga og 12-16 laugardaga.
S. 588 4545. Vaxtalausar léttgreiðslur

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

Allt á að seljast.
Enn meiri verðlækkun,
komdu strax.
Brimborg, notaðir bílar.
Brimborg, öruggur staður til að vera á.
Jeppakerrur,
Víkurvagnar
Rafmótorar – gírmótorar
Fálkinn
Hemlahlutir í bíla
Fálkinn
Skrúfur og boltar.
Sindri.
Er kólesterólið aðeins of
hátt? Benecol er fyrir þá
sem vilja lækka
kólesteról.
Mjólkursamsalan
Framlengingarspeglar
Víkurvagnar
Taktu notaðan bíl strax í
Brimborg.
Enn meiri verðlækkun.
Brimborg, öruggur staður til að vera á.

Það eru brjáluð tilboð á
notuðum bílum núna hjá
Brimborg.
Allt á að seljast.
Komdu strax.
Brimborg, öruggur staður til að vera á.
Taktu notaðan bíl strax í
Brimborg.
Allt á að seljast.
Brimborg, öruggur staður til að vera á.
Rafhlöður í neyðarljós.
Rafhlöðubúðin Rafborg.
Slökkvitæki, Reykskynjarar, Eldvarnateppi.
Eldvarnamiðstöðin,
Sundaborg
Símarafhlöður.
Rafhlöðubúðin Rafborg.
Samtengjanlegir þráðlausir reykskynjarar.
Eldavarnarmiðstöðin,
Sundaborg.
Vasaljós.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

Slökkvitæki, slökkvitækjaþjónusta.
Eldvarnamiðstöðin,
Sundaborg.

Benecol fyrir þá sem vilja
lækka kólesteról.
Mjólkursamsalan

Reimar í bíla
Fálkinn

Dráttarbeisli
Víkurvagnar
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Bókhald

Spásíminn 902-5052. Spái í spil og
Tarot spil. Opið frá kl. 20 - 23 Björk.

Húsaviðhald

Kristjana spámiðill tekur fólk í einkatíma. Þeir sem til mín vilja leita pantið
tíma í s. 554 5266 & 695 4303.

FAGBÓK ehf.
Bókhaldsstofa.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

- Bókhald/Ársreikningar - Skattframtöl fyrir lögaðila/einstaklinga Stofnun félaga - Vsk.uppgjör Launaútreikning ofl.
Persónuleg þjónusta á góðu
verði. Þverholti 3, 270 Mosfellsbæ, sími 566 5050. GSM 894
5050, 894 5055.

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draumráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.
908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjármál, heilsa. Tímap. í s. 823 6393.

Stífluþjónustan ehf

Losum allar stíflur, hreinsum lagnir.
Röramyndavél. Meindýraeyðing. 20. ára
reynsla S. 554 2255 - 896 5800.

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf., sími 511 2930.
Bókhald-Vsk.& launauppgjör-Ársuppgjör-Skattframtöl. Ódýr og góð þjónusta. Sími: 6926910.

Fjarlægum stíflur úr WC, vöskum og fl.
Röramyndavél og viðgerðir á frárennslislögnum. Stífluþjónusta Geirs, s. 697
3933.
892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrviðg. -húsakl. - öll málningarvinna - háþrýstiþv. -þakþéttiefni (500% teygjanl.).

Málarar
Steiningarefni
Ýmsar tegundir

Trjáklippingar, garðsláttur, garðaúðun
og önnur garðvinna. Nú er tíminn til að
klippa og fá tilboð í garðslátt sumarsins!
Garðar best, ánægðir viðskiptavinir frá
1988.

Ma. Kvartz, marmari, gabbró, granít
ennfremur steiningarlím. Mikið litaúrval. Þvoum og blöndum efnin eftir óskum viðskiptavina. Flytjum efnin á byggingarstað.
Sjón er sögu ríkari
Fínpússning sf Íshellu 2, Hafnarfirði sími: 553 2500 - 898 3995.

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

Húseigendur: Varist fúskara. Verslið við
fagmenn. Málarameistarafélagið. S. 568
1165.

Eignarviðhald SF

Meindýraeyðing

Sláum gras, klippum/fellum tré,
eitrum, hreinsum beð, þökuleggjum og margt margt fleira. Gerum
góð tilboð.
Sláttumenn -Garðaþjónusta.
Þórhallur s. 846 0864 Hjörleifur
s. 868 2667

Öll meindýraeyðing
fyrir heimili, húsfélög.
S. 822 3710.

Túnþökusala

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

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

Túnþökur

Búslóðaflutningar

Sláttur-Klipping. Einkalóðir, fjölbýli, fyrirtæki. 20 ára reynsla. S. 898 5130 & 587
0130.

Sólpallar/girðingar

Getum bætt við okkur verkefnum. Vanir menn, vönduð vinna. Uppl. í s. 863
7311 & 660 7700.

Iðnaður

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á staðinn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616 9153 (
Friðrik). Milli kl 8-23 alla daga.

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560.

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 frábærar viðtökur. Lífsstílsráðgjöf s. 586
8786.

Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.
HERBALIFE-SHAPEWORKS Pöntunarsími 898 2075 www.heilsufrettir.is/larus Góð heilsa gulli betri

Tölvuvandamál? Kem á staðinn. Viðurk.
af Microsoft. Mikil reynsla. Ríkharður s.
898 0690, til kl. 23 alla daga.
Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs
í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta.
695 2095.

Fæðubótarefni
Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það
með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S.
861 5356, olsiar@hotmail.com

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

Nudd
Heilun

Snyrting

Tek fólk í einkatíma í heilun. Get einnig
tekið að mér námskeið í heilun. Er
meistari. S. 697 8602.

Snyrting

Rafvirkjun
Augnhárlitur og augabrúnalitur sem
fagaðilar nota. Auðveldur í notkun. Allt
sem þarf í einum kassa - þægilegra getur það ekki verið. Söl: Apótek og snyrtivöruverslanir.

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.

Spádómar

Húsgögn

Ert þú að fara að flísaleggja? Get bætt
við mig verkefnum. Uppl. í s. 843 0117.

Stífluþjónusta

Alspá 908-6440

Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð í flutning út á
land. S. 898 6565. Flutningaþjónusta
Brynjars.

Missti 10 kg á 12 vk. Þú getur það líka
með Shape Works. Rannveig 862 5920
heilsuval@topdiet.is

Vantar þig pening? 50-100þús kr.
www.diet.is/aukatekjur. Hringdu strax!
Margrét 699-1060

Flísa-& parketlagnir Standsetjum eldh& baðh. O.fl. Vöndum verkið í s. 867
4461.

Túnþökur og túnþökurúllur til sölu. Tökum einnig að okkur þökulaganir. Túnþökuvinnslan. Guðmundur s. 894 3000
& Sævar s. 894 3005.

GARÐSLÁTTUR fyrir heimili og húsfélög.
Ódýr, vönduð og góð þjónusta! Uppl.
hjá Sigurði í síma 823-1064

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

Móðuhreinsun glerja & háþrýstiþvottur!

Túnþökur til sölu. Heimkeyrsla í RVK
innifalin. S. 847 5007 grassalan@simnet.is
Túnþökur til sölu. Gerum tilboð í minni
og stærri verk. Steini.s. 663 6666/663
7666

Glerjun og gluggaviðgerðir
!

Birgitta Hreiðarsd. spá og leiðsagnarmiðill er með einkat. sálarteikning fylgir með. Er einnig með hugleiðslu
einkat. Uppl. í s. 848 5978.

Tölvur

Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.

Garðsláttur, klippingar og önnur garðvinna. Sumarkveðja! Draumagarðar
draumagardar@vortex.is

Þú slakar á - við skulum
slá!

Steypuviðgerðir, lekavandamál, þakrennuupsetningar, þakásetningar,
þak-og gluggamáling. Trésmíðavinna. Tilboð og tímavinna.
Áratugareynsla og fagmennska.
S. 854 7449, 864 7449 og 565
7449

Miðla til þín, því sem þeir sem farnir eru
segja mér um framtíð þína. Einkatímar.
Erla s. 587 4517.

Heilsuvörur

Finn týnda muni. Spil, bolli, hönd, tarrot, draumar. kl 10-22. Y. Carlsson.
Spásíminn s. 908 5666. Ársspá 2005.
Stjörnuspá, draumráðningar (ást og
peningar), andleg hjálp. Trúnaður.

Rafengi Hf. Raflagnaþjónusta. Endurnýjun og nýlagnir. Vönduð vinnubrögð. S.
663 7789.

Viðgerðir

Ertu að leita að ekta amerísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spilaspá, draumar, og huglækningar. S. 908
6040. Frá kl. 13 til 01.

TIL SÖLU/ÞJÓNUSTA
Vatn getur skemmt !! Hringdu í Steina
pípara. S. 699 0100 & 567 9929.
Til sölu þetta sófasett og sófaborð á 98
þús. Einnig til sölu hillusamstæða 3
einingar á 15 þús. Uppl. í s. 892 1968.

Sófalist

Smávélaviðgerðir:
Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklippur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554-0661.
www.velaverkjs.is
Loftnetsuppsetningar og -viðgerðir.
Einnig innanhúsviðgerðir. Vönduð
vinna. Loftnetsþjónustan Signal. S. 898
6709.

Fallegar yfirbreiðslur fyrir sófa stóla og
borðstofustóla. Sérsaumuð rúmteppi
og púðaver. Athugið breyttur opnunartími í sumar! Opið mán - miðvikudaga
12.00 - 15.00, fimmtudaga 15.00 18.30 og laugard. 11.00 - 15.00 Sófalist,
Síðumúla 20 ( 2 hæð ), www.sofalist.is
Sími 553-0444.
Sófaborð úr hnotu frá TM húsgögnum
8 þús. Dökkbæsuð kommóða m/5
skúffum, 3 þús. S. 862 2925.
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Fatnaður

Fyrirtæki í ferðaþjónustu óskar eftir 3-4
herbergja íbúðum í miðbæ Reykjavíkur,
júní til ágúst fyrir ferðamenn. Uppl í
síma 588-0000

Fyrir veiðimenn

Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breytingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Óska eftir 3ja herbergja íbúð eða einbýlishúsi til leigu á Suðurnesjum frá 1
júní til 1 1/2 mán. Má vera með húsgögnum. Borga góða leigu fyrir rétt hús.
Sími 897 7015 & 894 6071.

Barnavörur

Deildarstjóri m. 2 börn óskar eftir 2-3
herb. íbúð á sv. 104/5 eða 8. Húsaleigus. S. 866 4411.
Viltu traustan leigjanda? Vantar litla
íbúð, hámarksleiga 55 þ. kr. á höfuðborgarsv. eða Mosfellsbæ. Uppl. í s. 844
4425.

www.sportvorugerdin.is

Reglusamur, reyklaus 44 ára kk. sem
vinnur við ritstörf vill leigja herbergi í
íbúð. (Meðleigjandi!) S. 567 2746 e.kl.
20.00.

Önnumst viðgerðir á barnavagnahjólum. Eigum dekk og slöngur á lager.
Borgarhjól, Hverfisgötu 50. S. 551-5653

Húsnæði til sölu

Dýrahald
Laxá á Refasveit. Eigum til lausar stangir . Uppl. í síma. S. 898 3440, 824 5406
& 893 0630.

Heiðursverðlaunahestur

Mat á umhverfisáhrifum
Ákvörðun Skipulagsstofnunar um
matsskyldu framkvæmda
Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtaldar framkvæmdir skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000
um mat á umhverfisáhrifum.

Efnistaka úr lóni sunnan Leiruvegar og austan
Eyjafjarðabrautar eystri, Eyjafjarðarsveit.
Lagning Síðubrautar, frá Hörgárbraut að
Nesjahverfi, Akureyrarbæ.

Óður frá Brún er klár í slaginn. Húsnotkun til 15. júní á suðurlandi. Hesturinn
verður á vestfjörðum í sumar. Uppl. í
síma 893 1038.

Ýmislegt
Til sölu stálgrindaskemma til flutnings.
Skemman er 70m2 og er lágmarkslofthæð um 4,5m. Áhugasamir vinsamlegast hafið samband í síma 660 0581.

Ákvarðanirnar liggja frammi hjá Skipulagsstofnun,
Laugavegi 166, 150 Reykjavík. Þær er einnig að
finna á heimasíðu Skipulagsstofnunar:
www.skipulag.is.
Ákvörðun Skipulagsstofnunar má kæra til umhverfisráðherra og er kærufrestur til 27. júní 2005.

Lax og Silungsveiði!

CROFT léttbúr fyrir hunda. Pantanir
óskast sóttar. Dýrabær Hlíðasmára 9
Kóp. Op má-fös 13-18. Lau 11-15. Sími
553-3062.

TILKYNNINGAR

Fjölbreytt úrval lax og silungsveiðileyfa.
Veiðiþjónustan Strengir. www.strengir.is ellidason@strengir.is S. 567 5204
og 660 6890.

Skipulagsstofnun
Búlgaría www.euroland.is Nýr og
spennandi fjárfestingarkostur, skoðið
fasteignir.
Naglafræðingar. óskast til naglaásetninga á Professionails naglastofur. Umsóknir sendist á info@professionails.is

Fasteignir

Papinos Pizza. Okkur vantar fólk til
starfa, nánari uppl. í Núpalind 1 og
Reykjavíkurvegi 62.

Frances koparkeilurnar er nýjung fyrir
vorlaxinn Til sölu á www.frances.is

Atvinna í boði

SPÁNN euroland.is Látið drauma ykkar
rætast skoðið fasteignir. Nýr bæklingur.

Brynningardæla til
notkunnar

Vefkynning

óskar eftir sölufóki. Skemmtilegt verkefni. Mjög góðir tekjumöguleikar. Uppl.
í s. 553 7400 eða 861 8749. www.vk.is

Atvinnuhúsnæði

notkunnar í beitarhólfum og á svæðum, hentar hvorutveggja hestum og
kúm. Gripirnir dæla sjálfir vatninu upp í
dallinn, allt að 7 metrum upp frá vatnsyfirborði. Vélaborg Krókhálsi 5F 110
Rvk, 414 8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak,
464 8600.

Sólpallar ehf. óska eftir röskum smið eða
aðstoðarmanni sem fyrst. Áhugasamir
sendi tölvupóst á solpallar@solpallar.is

Atvinnueign.is

Þarftu að leigja eða taka á leigu atvinnuhúsnæði? Skráðu þig þá á leigulista Atvinnueignar þér að kostnaðar
lausu. www.atvinnueign.is S. 568 6600.

Aukatekjur! Leitum að jákvæðu og kraftmiklu fólki. www.heilsufrettir.is/aukatekjur

Okkur vantar manneskju eldri en 15
ára, mætti vera yndisleg amma, til að
gæta tveggja stráka í sumar, óreglulegur vinnutími. Búum í Áslandshverfinu.
Uppl. í s. 864 7452.

Hestamennska
Geymsluhúsnæði
Lager og útkeyrsla

Óskum eftir duglegum starfskrafti í lagerstörf og útkeyrslu. Allar upplýsingar
veitir Sigurður H. Teitsson í síma 896
5400 / 535 1300 eða e-mail sht@verslun.is. Verslunartækni ehf. Draghálsi 4
http://www.verslun.is
9 vikna Silky terryer hvolpar til sölu. Ættbókarfærðir hjá Íshundum, bólusettir
og örmerktir. Uppl. í s. 696 7885.

Bakaríið hjá Jóa Fel.
Vantar aðstoð í bakarí í vinnslusal. Þarf
að geta mætt snemma.
Uppl. sendist á joifel@joifel.is Bakaríið Hjá Jóa Fel, Kleppsvegi 152.

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.

Furðufiskar ehf.

Þokki frá Sörlatungu Stóðhestar til notkunar Sörlatungu í Holtum Rangárþ

Furðufiskar ehf sem reka meðal
annars Kokkana veisluþjónustu,
fiskborðin í Hagkaupum og Osta og
sælkeraborðið í Hagkaupum kringlunni. Vantar sem fyrst bílstjóra sem
starfar einnig við samantekt á vörum ásamt fleiru.
Áhugasamir sendið tölvupóst á
kokkarnir@kokkarnir.is eða
hringið í síma 511-4466 milli kl
9 og 17. Furðufiskar ehf Fiskislóð 81a 101 Reykjavík

Húsnæði í boði
Torrevieja-Spánn.

5 fallegir kassavanir kettlingar á gott
heimili. Jóhanna í s. 552 1260 & 693
0445.

Indælt lítið raðhús fyrir 6 til leigu, á góðum stað í bænum. Gott verð. S. 908
6440. www.cozyhouse-torrevieja.com

Faðir Fáfnir frá Fagranesi og móðir
Blökk frá Tungu.Tölt. 8,5 Brokk. 8,5
Stökk. 8,5 Vilji og Geðsl. 8,5 Fegurð í
reið 9,0 Kostir 8,03 Sköpul.7,91. Verð á
folatolli kr. 25.000 Uppl. Þorgrímur og
Sólveig s. 892 1270 og 892 1271.

41 árs kona óskar eftir ferðafélaga á
Hornstrandir 3. - 13. júlí á eigin vegum.
S. 847 2277, Sigríður.

Íslendinga afsláttur!

3ja herb íbúð til leigu 100 fm í v. Kóp
frá ág., reyklaust/engin gæludýr. S. 864
7690.

Einbýli

Til leigu gott + 210 fm einbýlishús á
höfuðborðarsv. Sanngjörn leiga. S. 860
0860.

Viðskiptatækifæri
Hefurðu hugleitt að stunda eigin viðskipti? Skoðaðu www.orvandi.is/upplysingar.htm

Vantar meðleiganda í íbúð á sv. 101.
Uppl. í s. 845 5090 eftir kl. 18.

Segull frá Sörlatungu Stóðhestar til notkunar Sörlatungu í Holtum Rangárþ

Faðir Stormur frá Stór-Hól og móðir
Orka frá Tungu. Tölt. 9.0 Brokk 8,5 stökk
9,0 Vilji og geðsl. 8,5 Fegurð í reið 8,5
kostir 8,06 sköpul. 7,93. Verð á folatolli
kr. 25.000 Uppl. Þorgrímur og Sólveig s.
892 1270 og 892 1271.

Til leigu 126 fm 5 herbergja íbúð í
Garðabæ(tvíbýli). Verð 120.000 utan
hita & rafmagns, 3 mán. fyrirfram +
tryggingavíxill, leigist í 2 ár, frá 1. ágúst.
S. 659 7600.

Útboð hjá Geymslusvæðinu 25- 30 mai
sjá nánar www.geymslusvaedid.is

Gisting
Húsnæði óskast
Ungt par með barn og innikött óskar
eftir íbúð um mán.mót. júlí/ágúst.
Greiðslugeta hámark 75 þús. S. 869
8895 Einar.

Tapað - Fundið
Týndur Dísarpáfagaukur

Dísarpáfagaukur týndist í Þingholtunum um hádegi á laugardag. Gulur, grár
og rauður á kinnum. S. 821 5651.

10-11-Select-Shell
Óskum eftir starfsfólki í fullt starf í
sumar á höfuðborgarsvæðinu. Unnið er á vöktum.
Hægt er að sækja um á heimasíðu 10-11. www.10-11.is eða á
stöðvunum sjálfum.

Meðleigjandi Óskast

Tveggja herbergja íbúð í Hraunbæ til
leigu í júní. Upplýsingar í s. 893 3475.

Ferðalög

Hótel Vík í Síðumúla hefur um að ráða
stór og falleg hótelherbergi og íbúðir f.
allt að 5 manns. Sími, sjónvarp og frítt
internet á bar. Hótel Síðumúli s.: 5885588 / www.hotelvik.is

Viltu vinna erlendis í sumar? Sjálfboðaliðastörf í boði í meira en 120 löndum.
Veraldarvinir s. 551 8222.

Reiðskólinn Hrauni

www.mmedia.is/hrauni Uppl. 897
1992 10-15ára Bókið fyrir sumarið.

Chihuahua hvolpar til sölu. Upplýsingar
í síma 868 6058 & 551 9637.

Gisting

Sölumenn Sölumenn

Sölumenn vantar í dagvinnu eða aukavinnu. Mikil sala og góð laun. Áhugasamir sendið sms skilaboð með nafni
og símanúmer í síma 694 9100.

GISTING í REYKJAVÍK

Sérhús með öllum búnaði + heitur
pottur, svæði 105.Svefnpláss fyrir
8.manns.Sími
588
1874.
www.toiceland.net

Kentucky Fried Chicken.
Óskum eftir hressu og duglegu fólki í
afgreiðslu og eldhúsi. 17 ára og eldri.
Umsóknareyðublöð á staðnum.
KFC Selfoss s. 482 3466

Einkamál

SELDAR EIGNIR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU*
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*Þinglýstir kaupsamningar, heimild Fasteignamat ríkisisins.

HÚSIN Í BÆNUM
FRIÐRIK WEISSHAPPEL

Fáránleg
Jantelov!
Hér í Danmörku eru til svokölluð Jantelov eða jafningjalög sem
enn þann dag í dag eru undirliggjandi í dönsku samfélagi. Ég kalla
þessi lög Aumingjalög. Þessar
reglur eru svo ótrúlegar að ég
verð bara að þýða þær fyrir ykkur.
Ég vara þó við því að þessi lesning
er ekki fyrir viðkvæmar sálir.
Ekki halda...
1. ...að þú sért einhver.
2. ...að þú sért jafn góður og við.
3. ...að þú sért gáfaðri en við.
4. ...að þú sért betri en við.
5. ...að þú vitir meira en við.
6. ...að þú sért mikilvægari en við.
7. ...að þú verðir einhvern tíma að einhverju.
8. ...að þú getir hlegið að okkur.
9. ...að einhverjum sé ekki sama um þig.
10. ...að þú getir kennt okkur eitthvað.

Hvers vegna er ekki búið að
finna öll eintökin af þessum Aumingjalögum og brenna? Mér finnst
sorglegt að þegar ég flutti hingað
þá hitti ég fólk sem varaði mig við
því að tala of fjálglega um það að
mig langaði að búa til kaffihús,
fataverslun eða stofna einhverskonar rekstur. Ástæðan var sú að
fólki fyndist því ógnað ef einhver
væri með of stórar hugmyndir og
vonir.
Pælið í þessu, maður er rétt
lentur og strax reynt að berja niður þær hugmyndir sem maður
hafði. Það fólk sem varaði mig við
þessu var yngra en ég og hafði
alist upp við þessar reglur sem
voru skrifaðar í kringum 1930.
Á Íslandi væri þetta öfugt, þar
væru þessar reglur í þá áttina að
þú ættir að skara fram úr og að þú
gætir orðið hvað sem er ef þú
reyndir. Þetta eru svo fáránlegar
reglur að mér er fyrirmunað að
skilja hvers vegna þær eru enn við
lýði hér, þó að fólk vilji almennt
ekki viðurkenna að farið sé eftir
þeim, þá er það engu að síður staðreynd að þær eru undirliggjandi
og áberandi þegar til dæmis þjónustulund er annars vegar. Ef þú
segir einhverjum þjónustuaðila að
þú sért að flýta þér þá er allt eins
líklegt að þú fáir svona nett augnaráð sem segir: „Hver heldurðu að
þú sért“. Þetta er bara sorgleg
staðreynd.
Í hvert skipti sem einhver
minnist á Janteloven spyr hvernig
viðkomandi láti sér detta til hugar
að minnast á þennan óskapnað. Þá
fara flestir í vörn og segjast í raun
ekkert fara eftir þessu, hafi bara
minnst á þetta.
Jæja nóg um þetta, sem betur
fer plagar þetta ekki íslenskt þjóðfélag og fyrir það ber að þakka. Líf
og fjör og 30 stiga hiti hér um
helgina!
Kv. Frikki

Blönduóskirkja
Blönduóskirkja
stendur rétt
austan við
Blöndubrúna og
blasir við frá
þjóðvegi 1 þar
sem hann er nú.
Hún var vígð í
maí 1993 og
arkitektinn er dr.
Maggi Jónsson.
Kirkjan leysti
aðra eldri af
hólmi sem stóð
vestan ár og eru
altaristafla og
skírnarfontur úr
gömlu kirkjunni í hliðarsal þeirrar nýju. Altaristaflan er eftir Kjarval.
Blönduóskirkja þykir sönghús gott enda er þar öflugur kór.
Presturinn er séra Sveinbjörn R. Einarsson og organisti Sólveig S.
Einarsdóttir. Kirkjan er opin og til sýnis á sumrin.

SPURNING
VIKUNNAR
á fasteignavef Visis
Ertu
tilbúin(n) að
borga aukalega fyrir
gott útsýni þegar þú
kaupir íbúð?

SPURNING SÍÐUSTU VIKU:
Hefurðu hug á að stækka við þig
húsnæði á árinu?
Já

46%

Nei

54%
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A› falla í
fyrstu lotu
UMRÆÐAN
„BLAÐIÐ“ OG
LANDSFUNDUR
SAMFYLKINGARINNAR

GÍSLI GUNNARSSON

PRÓFESSOR Í SAGNFRÆÐI

Þegar síðasta nýjungin í íslenskri
blaðamennsku, „Blaðið“, hóf að auglýsa sig í sjónfjölmiðlum, var áhersla
lögð á hve hlutlaust málgagnið yrði í
öllum fréttaflutningi. Ekki var tekið
fram að málgagnið hygðist ekki vera
hlutlaust í leiðurum sem að sið
Fréttablaðsins eru nefndir skoðun.
Einhver helsta frétt „Blaðsins“
þessa upphafsdaga þess hefur verið
„fréttir“ af einum atburði á landsfundi Samfylkingarinnar: kjöri varaformanns flokksins þar sem 28 ára
gamall þingmaður, Ágúst Ólafur
Ágústsson, bar sigurorð af öðrum
þingmanni, Lúðvíki Bergvinssyni,
með miklum atkvæðamun; Ágúst
hlaut rúm 500 atkvæði þingfulltrúa
en Lúðvík tæp 300.
Þriðjudaginn 24. maí birti „Blaðið“ fregnir þess efnis að Ágúst hefði
sennilega sigrað með svikum. Þau
áttu að felast í þessu: Mjög ungt fólk
hefði verið „lokkað“ í Samfylkinguna
með loforðum um bjór og pizzu til að
kjósa Ágúst; því hefði síðan verið
ekið á landsfundinn í rútum en þar
sem fáir hefðu mætt (þrátt fyrir rúturnar, pizzurnar og bjórinn!) hefði
verið gripið til þess ráðs að láta
stuðningsmenn Ágústar á landsfundinum kjósa margsinnis undir mismunandi kennitölum.
Síðastnefnda ásökunin, sem var
tvíendurtekin í „Blaðinu“ miðvikudaginn 25. maí, bæði í „frétt“ og í
leiðara, var raunar ekki síst hörð
árás á framkvæmdastjórn Samfylkingarinnar og starfsfólk landsfundarins, hún hafði áður komið fram og
verið ítarlega svarað í fjölmiðlum,
nema í „Blaðinu“ sem birtir engar
leiðréttingar í þessu sérstæða máli.
Ég hringdi í fréttastofu „Blaðsins“ seinni hluta dagsins þriðjudaginn 24. maí og átti langt og vinsamlegt samtal við einn starfsmann
blaðsins. Ég flutti honum annars vegar frétt og hins vegar skýringu og
byggði ég mál mitt bæði á setu minni
sem fulltrúi á landsfundinum og áratugareynslu af stjórnmálum.
Fréttin fólst í því að í lok landsfundarins föstudaginn 20. maí, daginn fyrir varaformannskosninguna,
hefði Lúðvík Bergvinsson sent öllum
þingfulltrúum sérstakt boð í tilefni
kosninganna þar sem „léttar veitingar“ yrðu í boði. Með hliðsjón af „pizzum og bjór Ágústar“ fyrir eitthvert
ungt fólk (og sem enginn virðist
kannast við) taldi ég rétt að getið
yrði boðs mótframbjóðanda hans. Í
samtali mínu við Karl Garðarson, ritstjóra, daginn eftir, 25. maí, taldi
hann umrætt boð Lúðvíks vera í alla
staði eðlilegt, það væri engin frétt,
en allt öðru máli gegndi um „pizzurnar og bjórinn“ enda hefðu „nokkrar
mæður“ kvartað undan því með
SMS-skilaboðum!
Skýring mín fólst í því að segja
frá því mati mínu að atkvæðamuninn
milli þeirra Ágústar og Lúðvíks
mætti að mestu leyti útskýra með aðstæðum sem hefðu ekkert beint við
keppnina milli þeirra tveggja að
gera. Staðreyndin væri sú að Lúðvík
hefði lengi verið í baráttu við Margréti Frímannsdóttur um efsta sæti
Samfylkingarinnar í Suðurkjördæmi, sem hann tapaði 2003, og þar
með keppni um hugsanlegan ráðherrastól eftir næstu kosningar.
Margrét væri mjög vinsæl í Samfylkingunni og oft bent á það að án
atbeina hennar væri sá flokkur ekki
til. Hún var raunar sérstaklega hyllt
fyrir þetta frumherjahlutverk á
landsfundinum. Margir stuðningsmenn Margrétar sáu í framboði Lúðvíks ógnun við stöðu hennar í flokknum og studdu því Ágúst í varaformannsbaráttunni.
Nú er það svo að undirritaður
kaus Lúðvík Bergvinsson í umræddu
varaformannskjöri þrátt fyrir kokkteilboðið. Hins vegar er mér annt um
sannleikann og illa við tilbúnar fréttir um leið og þagað er um aðrar.
Mjög ljóst er hins vegar að „Blaðið“
hefur nú á fyrstu starfsdögum sínum
fallið rækilega í markmiði sínu um
hlutlausan fréttaflutning.
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MERKISATBURÐIR

ÞETTA GERÐIST

Banna innflutning á bresku kjöti

VOLTAIRE (1694-1778)
lést þennan dag.

„Það sem er of vitlaust til að
segja er sungið.“
Voltaire var franskur heimspekingur sem var
uppi á tímum upplýsingarinnar. Upplýsingamenn voru boðberar skynsemis- og rökhyggju.

timamot@frettabladid.is

Þennan dag árið 1990 bönnuðu frönsk yfirvöld allan innflutning á bresku nautakjöti og lifandi nautgripum af ótta við kúariðu. Frakkland var stærsti
innflytjandi bresks nautakjöts og kom þetta sér því
mjög illa fyrir breska bændur. Einnig kom sér þetta
illa fyrir bresk yfirvöld sem höfðu þráfaldlega reynt
að sannfæra almenning um að öruggt væri að
neyta nautakjöts.
Fáum dögum síðar bönnuðu einnig Þýskaland og
Ítalía innflutning á nautakjöti. Banninu var aflétt
nokkru síðar eftir miklar samningaviðræður í
Brussel.
Kúariðukreppan náði síðan hámarki 20. mars árið
1996 þegar bresk yfirvöld viðurkenndu að tengsl
væru milli kúariðu og Creutzfeldt-Jakob-sjúkdómsins, mannlegri útgáfu hrörnunarsjúkdómsins sem
hafði fyrst fundist í breskum kúm tíu árum áður.
Viku síðar var sett á algert bann á útflutning á

JAR‹ARFARIR

Ingvi R.K. Sveinsson, Hagamel 46, lést
miðvikudaginn 18. maí. Útför hans fór
fram í kyrrþey.

13.00 Ágúst Þórður Stefánsson, Öldugötu 31, Hafnarfirði, verður jarðsunginn frá Seljakirkju.

Valgerður Magnúsdóttir, Kleppsvegi 2,
Reykjavík, er látin. Útför hennar fór fram
í kyrrþey 26. maí.

13.00 Kristín Elíasdóttir, frá Oddhóli,
Rangárvöllum, áður til heimilis á
Norðurbrún 1, Reykjavík, verður
jarðsungin frá Dómkirkjunni.

Katrín Guðbjartsdóttir Richards lést
miðvikudaginn 25. maí.
Oddný Ingimarsdóttir, fyrrverandi bóksali, lést fimmtudaginn 26. maí.

Tilkynningar um merkisatbur›i,
stórafmæli, andlát og jar›arfarir
í smáletursdálkinn hér a› ofan
má senda á netfangi›
timamot@frettabladid.is.
Augl‡singar á a› senda á
auglysingar@frettabladid.is e›a
hringja í síma 550 5000.

1593 Breska leikskáldið
Christopher Marlow er
drepinn á krá vegna deilna
um borgun á reikningi.
1768 Eggert Ólafsson, náttúrufræðingur og skáld,
drukknar á Breiðafirði við
áttunda mann.
1851 Jón Sigurðsson er kosinn
forseti Kaupmannahafnardeildar Hins íslenska bókmenntafélags. Forsetatitillinn festist við Jón.
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bresku nautakjöti. Banninu var aflétt af öllum löndum nema Frakklandi árið 1999 en eftir að Evrópusambandið hótaði stórum fjársektum var banninu
einnig aflétt í þar í október árið 2002.

1981 Forseti Bangladess, Zia Rahman, er ráðinn af dögum.
1984 Staðfest eru stjórnskipunarlög sem fjölga alþingismönnum úr 60 í 63.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ANDLÁT

1431 Jóhanna af Örk er brennd á
báli í Rúðuborg í Frakklandi
fyrir villutrú.

13.00 Sigurjón Jónsson, járnsmíðameistari, Furugerði 1, verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju.
13:30 Mikael Ragnarsson, Hátúni 10a,
Reykjavík, verður jarðsunginn frá
Akureyrarkirkju.
13:30 Sigurður Björgvinsson, fyrrverandi bóndi á Neistastöðum, verður jarðsunginn frá Selfosskirkju.
Jarðsett verður í kirkjugarðinum
að Hraungerði.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir
og afi,

Sigurjón G. Sigurjónsson
Birkigrund 71, Kópavogi,
verður jarðsunginn frá Digraneskirkju þriðjudaginn 31. maí kl. 15.
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Heimahlynningu Krabbameinsfélagsins.
Anna Ásgeirsdóttir
Freyja Sigurjónsdóttir
Ásgeir Sigurjónsson
Drífa Sigurjónsdóttir
og barnabörn.

MEÐ SKJÓLSTÆÐINGUM Bergur er hér með nokkrum leikskólabörnum við leikskólann Sæborg við Starhaga.

TÍMAMÓT: BERGUR FELIXSON HÆTTIR HJÁ LEIKSKÓLUM REYKJAVÍKUR

Þórir Sigurgeirsson
Silja Sverrisdóttir
Ólafur Baldursson

Liggur á meltunni í júlí

Okkar þekktasti listmálari:

Jóhannes Kjarval

Kjarval hvílir í
leiði nr. 51 á
svæði E 8 í
Hólavallagarði,
sjá nánar á
www.gardur.is

Jóhannes S. Kjarval var fæddur í Efri-Ey
í Meðallandi 15. okt. 1885, sonur Sveins
bónda Ingimundarsonar og k.h. Karítasar
Sverrisen. Ólst upp hjá ættingjum í
Geitavík í Borgarfirði eystra, sem gaf
honum mörg myndefni síðar. Ungur fór
hann að stunda sjómennsku, fluttist til
Reykjavíkur 1901 til skólanáms, kynntist
myndlist Þórarins B. Þorlákssonar og
Ásgríms Jónssonar og stundaði nám hjá
Ásgrími. Fyrstu sýninguna hélt hann 1908. Fluttist
til Lundúna 1911, tók sér nafnið Kjarval, og 1912
til Kaupmannahafnar, hélt sýningu og hlaut góða
dóma. Lærði málaralist í Konunglega listaháskólanum 1914-18. Ferðaðist svo um
Skandinavíu og Ítalíu. Fluttist frá Kaupmannahöfn
til Reykjavíkur 1922, ferðaðist víða um land og
málaði fjölda mynda af náttúru Íslands. Á árunum
1931-47 heldur hann sýningar í Kaupmannahöfn
og Reykjavík við mikinn orðstír. 1955 var stór sýning
á sjötugsafmæli hans. Hann gaf Listasafni Íslands
stórfé til kaupa á málverkum. 1966 hófst bygging
Kjarvalsstaða. Jóhannes lézt 13. apríl 1972. Hann
var sérstæður maður, og fleyg eru hnittin ummæli
hans. Er hann kunnastur íslenzkra listmálara og
myndir hans varðveittar víða um lönd. Þekktir menn
hafa skrifað bækur um hann og verk hans. Sjálfur
gaf hann út bækurnar Grjót, Meira grjót, Ljóðagrjót
o.fl. K.h. var Tove Kjarval rithöfundur. Þau skildu,
en áttu tvö börn, Svein og Ásu.
Meira á gardur.is

Fyrir þrjátíu árum sá Bergur
Felixson auglýsingu í dagblaði
þar sem auglýst var eftir framkvæmdastjóra Barnavinafélagsins Sumargjafar. Bergur var þá
nýfluttur suður til Reykjavíkur
en hafði síðastliðin sjö ár starfað
sem skólastjóri á Blönduósi.
Hann sótti um, hreppti starfið og
á nú að baki þriggja áratuga samfelldan feril í leikskólamálum
Reykjavíkur.
„Þá voru allir leikskólar reknir af Sumargjöf en borgin byggði
flesta leikskólana og kostaði upp
á reksturinn,“ segir Bergur en
Sumargjöf varð síðar að Leikskólum Reykjavíkur.
Bergur segir gífurlega miklar

breytingar hafa orðið í leikskólamálum líkt og í öllu þjóðfélaginu.
„Helstu breytingarnar sem okkur
varða er hin geysilega atvinnuþátttaka og nám foreldra ungra
barna,“ ályktar Bergur en hann
segir mikið hafa gerst í lífi fjölskyldna á þessum árum. „Karlmennirnir eru duglegri að vinna
heima og konurnar duglegri að
vinna úti,“ segir Bergur og hlær.
Hann segir þó að stundum hafi
komið tímar þar sem hann hugleiddi að hætta. „Þetta er
stressandi starf, það er mikið á
milli tanna í pólitíkinni og oft
mikið áreiti,“ segir Bergur sem
man þó aðallega góðu atriðin í
vinnunni.

Nú um mánaðamótin sameinast Leikskólar Reykjavíkur og
Fræðslumiðstöð í nýju Menntasviði Reykjavíkurborgar. „Ég var
mjög reiðubúinn að hætta og það
passaði að gera það við þessi
tímamót,“ segir Bergur sem
verður 68 ára í haust.
Bergur sleppur þó ekki hendinni af leikskólamálunum alveg
strax og mun að öllum líkindum
vinna eitthvað að því að safna
gögnum til ritunar á sögu þessa
tímabils. „Í júlí ætlum við mest
að liggja á meltunni og fara einstaka dag í golf,“ segir Bergur en
hann segist vera með mikla dellu
þó að getan sé ekki í samræmi
við áhugann. ■

AFMÆLI
Jónas Ingimundarson
píanóleikari er 61 árs.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir og
afi,

Sigurður Björgvinsson
fyrrum bóndi á Neistastöðum,
sem lést að hjúkrunarheimilinu Víðinesi föstudaginn 20. maí sl.,
verður jarðsunginn frá Selfosskirkju í dag, mánudag kl. 13.30.
Jarðsett verður í kirkjugarðinum að Hraungerði.
Margrét Björnsdóttir,
Björn Sigurðsson,
Soffía Sigurðardóttir,
Stefanía Sigurðardóttir,
Guðbjörg Sigurðardóttir,
Sigurður B. Sigurðsson,
og barnabörn.

Katrín Hall dansari er
41 árs.

FÆDDUST ﬁENNAN DAG
1682 Pétur mikli,
Rússakeisari.

Sigríður Júlía Bjarnadóttir
Sigurður Ingi Andrésson
Björn Jónsson
Stefán Hrafn Jónsson,
Þorbjörg Erla Sigurðardóttir

1909 Benny Goodman,
konungur sveiflunnar.
1968 Jerry Springer,
spjallþáttastjórnandi.
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KYLFINGURINN BIRGIR LEIFUR HAFÞÓRSSON: STÓÐ SIG VEL Í MAROKKÓ

Besti árangur Birgis Leifs til ﬂessa
Skagamaðurinn Birgir Leifur Hafþórsson stóð sig frábærlega á móti í
áskorendamótaröðinni sem fram fór í
Marokkó. Eftir ekkert sérstakan
fyrsta dag á mótinu átti
Birgir Leifur þrjá
frábæra daga í
röð sem fleyttu
honum í níunda sæti á mótinu sem er
besti árangur Birgis Leifs á mótaröðinni.

Búið spil hjá Sævari?
Fylkismenn hafa orðið fyrir miklu áfalli en
óttast er að Sævar Þór Gíslason hafi slitið
krossbönd í leik Fylkis og Vals á
fimmtudag sem Fylkir reyndar tapaði,
2–1. Ljóst er að þetta er mikil blóðtaka
fyrir Fylki sem sárlega vantar
markaskorara fyrir átökin í sumar.

„Ég var að spila alveg ógeðslega vel í
dag,“ sagði Birgir Leifur hress og kátur í
sólinni í Afríku. „Ég veit samt að ég get
betur en á þessu móti og því er svolítið
svekkjandi að hafa ekki komist lengra
því að ég veit vel að ég get unnið svona
mót. Það þýðir samt ekki að velta sér
upp úr því heldur verður maður að taka
það jákvæða með sér.“

sport@frettabladid.is

MAÍ

29

flatirnar oftar en áður. Þessi árangur
gefur mér mikið sjálfstraust og ég held
að þetta sé að smella hjá mér núna,“
sagði Birgir Leifur en hann gat ekki
neitað því að vera pínu svekktur.
„Ég hefði alveg getað unnið þetta mót.
Það hefði ekki mikið þurft að breytast
til að ég kæmist í umspil en það þýðir
ekki að velta sér upp úr því,“ sagði Birgir Leifur en hann fékk um 3.000 evrur
fyrir árangurinn og dugar sá peningur
fyrir kostnaði að þessu sinni. Annars
verður mikið að gera hjá Birgi Leifi í
sumar en hann tekur þátt í fjölda móta
erlendis í júní og júlí en kemur þó heim
til þess að taka þátt í Landsmótinu og
ef hann spilar þar eins og í Marokkó þá
er hann líklegur til afreka.

... Sævari Þór Gíslasyni sem óttast er að
hafi slitið krossbönd í leik Fylkis og Vals á
fimmtudaginn
síðastliðinn. Sævar hefur
ekki náð að klára heilan
leik vegna meiðsla í
vor og svo virðist sem
að honum hafi ekki
verið ætlað að leika
knattspyrnu í sumar.
Því miður.

> Við hrósum ...
.... FH-ingum fyrir sigur einn eitt árið í
Vesturbænum og undirstrikar svo ekki verði
um villst að þar fer
besta knattspyrnulið
landsins í dag. Liðið
hefur fullt hús stiga
eftir fjórar umferðir og
hefur aðeins fengið á
sig eitt mark til þessa.

Sjáumst síðar, Vesturbæingar

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

27 28

Birgir Leifur sagðist hafa verið
sérstaklega
ánægður
með sveifluna hjá
sér á
mótinu
enda
hefur
hann verið að
gera ákveðnar
breytingar á
henni síðustu
vikur. „Ég
var að slá
alveg
svakalega
vel og hitti

> Við finnum til með ...

30 31 1 2

FH hefur stungi› KR af í Landsbankadeildinni eftir sannfærandi sigur í Frostaskjóli, 1-0. FH er í sérflokki
á Íslandi í dag og ver›ur vart velt af stalli.

Mánudagur
■ ■ LEIKIR
 19.15 ÍA og Fylkir mætast á
Akranesvelli í Landsbankadeild karla.

 19.15 Grindavík og ÍBV mætast á
Grindavíkurvelli í Landsbankad. karla.

 20.00 Fjölnir og Þróttur R. mætast
á Fjölnisvelli í 1. deild kvenna.

KR

0–1

KR-völlur, áhorf: 2407

FH
Ólafur Ragnarsson (7)

0–1 Jón Þorgrímur Stefánsson (44.)

 20.00 HK/Víkingur og Víðir
mætast á Víkingsvelli í 1. deild kv.

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
Varin skot
Horn
Aukaspyrnur fengnar
Rangstöður

■ ■ SJÓNVARP
 12.10 Landsbankadeildin á Sýn.
Leikur KR og FH endursýndur.

 13.50 Enski boltinn á Sýn. Bein
útsending frá leik West Ham og
Preston en liðin keppa um laust sæti
í ensku úrvalsdeildinni.

 16.40 Helgarsportið á Rúv. (e)
 16.55 NBA á Sýn. Leikur Detroit og
Miami.

 18.55 Landsbankadeildin á Sýn.
Bein útsending frá leik Grindavíkur
og ÍBV.

 21.05 Boltinn með Guðna Bergs
á Sýn. Íslenski og erlendi boltinn.

 22.00 Olíssport á Sýn.
 23.10 Fótboltakvöld á Rúv.

7–8 (4–3)
Kristján 2 – Daði 4
2–6
13–16
2–6

KR og FH mættust í
fyrsta stórleik sumarsins í Frostaskjóli í gær. Það sást greinilega í
þeim leik hvort liðið er á toppnum
og hvort liðið á langt í land með að
ná sama klassa. FH vann enn eitt
árið í Frostaskjólinu og er búið að
stinga KR af í deildinni eftir aðeins fjórar umferðir.
Það var þó ljóst strax á fyrstu
mínútu að Íslandsmeistararnir
áttu erfitt verkefni fyrir höndum.
KR-ingar
mættu
gríðarlega
grimmir til leiks, þjörmuðu
hressilega að Hafnfirðingum við
hvert tækifæri og Gunnar Kristjánsson fékk gult spjald fyrir
fyrsta brot leiksins.
Þrátt fyrir mikinn vilja fór lítið fyrir færunum og fyrri hálfleikur einkenndist að mestu af
gríðarlegri stöðubaráttu þar sem
ekki var gefin tomma eftir. FHingar voru fljótlega pirraðir og
mátti litlu muna að upp úr syði.
Þótt KR stýrði leiknum að mestu
gekk liðinu ekkert að skapa sér
færi. Spilamennska liðsins var
ekki vænleg til árangurs – háloftaspyrnur og flinkir strákar á
borð við Arnar Gunnlaugsson og
Grétar Hjartarson voru algjörlega sveltir og fengu boltann lítið
sem ekkert í fæturna. Þar að auki
var vængspil ekki til staðar hjá
liðinu.
FH-ingar voru að sama skapi
alltaf líklegir þótt þeim gengi illa
að opna sterka vörn KR. Það var

FÓTBOLTI

MARKINU FAGNAÐ UPPI Í STÚKU Jón Þ. Stefánsson fagnar marki sínu gegn KR-ingum í gær á eftirminnilegan máta.

síðan einkennandi fyrir leik liðsins í sumar að þeir skyldu taka
forystuna með marki rétt fyrir
hlé. Siim tók aukaspyrnu og Jón
Þorgrímur skallaði knöttinn í netið.
Fyrstu 20 mínútur síðari hálfleiksins voru lítið fyrir augað. FH
féll aðeins til baka og svitnaði
ekkert sérstaklega við að stöðva
máttleysislegar sóknir heimamanna. Þegar 25 mínútur voru
eftir af leiknum skiptu KR-ingar
um tvo leikmenn og færðu Sigmund Kristjánsson framar á völlinn. Þær skiptingar breyttu nákvæmlega engu því KR skapaði
ekkert það sem eftir var. Tvisvar
sinnum vildi liðið fá vítaspyrnu en
fékk ekki. Þar með er ógn heimamanna í seinni hálfleik upptalin.
FH-ingar eru komnir með væn-

lega stöðu eftir leikinn og sér
maður vart að nokkurt lið geti
skákað þessu gríðarlega sterka
liði. Þeir eru með frábæra vörn,
þétta miðju, stórskemmtilega
sóknarmenn og eru alltaf líklegir
til að skora og gera það oftar en
önnur lið hér á landi. FH er besta
lið landsins í dag og það má mikið
gerast ef það hampar ekki titlinum á ný í haust. KR verður að
gera róttækar breytingar á sóknarleik sínum, sem er ekki boðlegur, ætli liðið sér einhverja hluti í
sumar. Vörnin er fín, miðjan sterk
varnarlega en miðjumennirnir
skapa sama sem ekkert og KR fær
enga nýtingu út úr Grétari Hjartarsyni sem er einn og týndur í
fremstu víglínu.
„Ég hef bara náð að skora fram
hjá Stjána tvisvar þannig að þetta

Sterkur
leikur
3 ára ábyrg›

Innifali› í 3 ára ábyrg› eru 3 fríar ﬂjónustusko›anir, me› síum og olíuskiptum

Nánari uppl‡singar á www.komatsu.is
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var mjög skemmtilegt,“ sagði
hetja FH-inga, Jón Þ. Stefánsson.
„Þetta var rosalega harður leikur
og mikið um tæklingar. Það var
allt í gangi.“
-hbg, óój
KR 4–5–1
Kristján
Sigmundur
Ágúst Þór
Tryggvi
Gunnar
Bjarnólfur
Sigurvin
(80. Garðar
Rógvi
Arnar
(64. Sölvi
Matute
(64. Jökull
Grétar

FH 4–3–3
7
7
7
6
6
6
6
–)
6
3
4)
4
4)
4

Daði
7
Guðmundur
7
(70. Ásgeir Gunnar 5)
Auðun
7
Nielsen
7
Freyr
7
Heimir
5
(78. Baldur
–)
*Siim
7
Davíð Þór
7
Jón Þorgrímur
6
(86. Atli Viðar
–)
Borgvardt
6
Tryggvi
6
*MAÐUR LEIKSINS
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Toyota-mótaröðin hófst á Hellu um helgina:

Dramatískur sigur hjá Magnúsi
Fyrsta mótið í Toyota-mótaröðinni, Icelandair-mótið, fór
fram á Strandavelli á Hellu um
helgina en nokkuð hvasst var þá
daga sem mótið fór fram. Keppni
í karlaflokki var æsispennandi en
þar þurftu Örlygur Helgi Grímsson úr GV og Magnús Lárusson
GKJ að leika bráðabana áður en
úrslit fengust. Þar var Magnús
sterkari en hann vann á annarri
umspilsholu. Ekkert slíkt þurfti
til hjá konunum þar sem Þórdís
Geirsdóttir úr GK fór með sigur
af hólmi.
„Það var kominn tími á sigur,“
sagði Magnús kátur en hann var
að vinna sinn fyrsta sigur á
Toyota-mótaröðinni. Hann var
kaldur á fyrri níu í gær en kom
mjög sterkur til leiks á seinni níu
þar sem hann setti niður fimm
fugla.
„Ég var með einhverja skollaveiki á fyrri níu en svo fór vélin í
gang. Ég setti örn á tíundu og þar

GOLF

byrjaði bráðabaninn þannig að ég
var sjóðheitur og hafði alltaf trú á
því að ég gæti klárað þetta. Ég
ætla ekki að vera með miklar yfirlýsingar en segi þó að ég ætla að
berjast á toppnum í sumar.“
Kvennakeppnin var einnig
æsispennandi en Þórdís kom í hús
aðeins höggi á undan Önnu Lísu
Jóhannsdóttur frá GR. Þórdís var
á 4 höggum yfir pari en Anna Lísa
á 5 yfir. Ragnhildur Sigurðardóttir úr GR varð síðan þriðja á sjö
höggum yfir pari.
„Þessi úrslit koma mér ekki á
óvart en þau koma kannski einhverjum öðrum á óvart,“ sagði
Þórdís kampakát. „Ég er búin að
æfa vel í vetur og vissi vel hvað
ég gat gert. Ég hef byrjað mjög
vel síðustu ár og unnið fyrsta eða
annað stigamótið. Svo er spurning
hvað gerist í framhaldinu en ég er
verulega ánægð með mína spilamennsku.“
-hbg

MAGNÚS LÁRUSSON Fagnaði sigri á fyrsta mótinu í Toyota-mótaröð sumarsins.
VÍKURFRÉTTIR/VALUR B. JÓNATANSSON.

Áttum a› fá
vítaspyrnu
FÓTBOLTI „Það var mjög slæmt að
tapa hérna á heimavelli, nánast
bara ómögulegt því við ætluðum
okkur allt annað. Það er bara
mjög eðlilegt að þessi leikur hafi
verið harður því það var mikið
undir en mótið er ekkert búið þótt
fjórir leikir séu búnir,“ sagði
Magnús Gylfason, svekktur þjálfari KR-liðsins, eftir leik. „Við vorum heppnir í fyrsta leiknum og
óheppnir í Keflavík en nú lentum
við bara í jöfnum leik þar sem allt
gat gerst. Við áttum samt greinilega að fá vítaspyrnu sem var
dæmd af vegna rangstöðu og ég
var að fá að skoða þetta í sjónvarpinu þar sem sést að sá dómur
var bara grín. Hann bætir líka við
þremur mínútum, þar af liggur
markvörðurinn þeirra í tvær,“
sagði Magnús Gylfason sem var
mjög ósáttur með gang mála á
KR-vellinum í gær.
-óój

LEIKIR GÆRDAGSINS

Landsbankadeild karla:
KR–FH

0–1

STAÐAN:
FH
VALUR
FRAM
ÍA
KR
KEFLAVÍK
FYLKIR
ÞRÓTTUR
GRINDAVÍK
ÍBV

4
3
3
3
4
3
3
3
3
3

4
3
2
2
2
2
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
2
1
2
3
3
3

12–1
7–2
6–1
4–4
4–4
5–6
4–5
1–6
4–11
2–9

HANDBOLTI Kiel fagnaði í gær þýska
meistaratitlinum í handbolta eftir
sigur á Düsseldorf á útivelli,
36–30. Kiel var með tveggja stiga
forskot á meistara síðasta árs,
Flensburg, sem vann einnig sinn
leik. Var þetta í ellefta sinn sem
félagið hampar þessum titli.

Keppni allra landsmanna

MARKAHÆSTIR:
Tryggvi Guðmundsson, FH
5 mörk
Guðmundur Steinarsson, Keflavík
3
Andri Fannar Ottósson, Fram
3

Þýski handboltinn:
LEMGO–FLENSBURG

31–34

Logi Geirsson skoraði 5/1 mörk fyrir Lemgo.

MAGDEBURG–PFULLINGEN

32–26

Arnór Atlason skoraði 1 mark fyrir Magdeburg.

WILHELMSHAVENER–MINDEN

24–22

Gylfi Gylfason skoraði 2 mörk fyrir Wilhelmsh.

POST SCHWERIN–GÖPPINGEN

36–34

Jaliesky Garcia skoraði 4 mörk fyrir Göppingen.

WETZLAR–HAMBURG

Kiel ﬂ‡skur
meistari

12
9
6
6
6
6
3
0
0
0

27–27

Frítt á leiki og happdrættispottur
ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS LBI 28427 05/05

Magnús Gylfason, þjálfari KR:

Sextán ára og yngri fá frítt á leiki í Landsbankadeildinni í sumar og lenda
í happdrættispotti þar sem dregnir verða út 100 glæsilegir vinningar.
Miðar eru afhentir í útibúum bankans.
1. vinningur: 4 flugmiðar og 4 miðar á leik í Meistaradeild Evrópu.
Aðrir vinningar: Áritaðar landsliðstreyjur og vandaðir fótboltar.

Róbert Sighvatsson skoraði 3 mörk fyrir Wetzlar.

WALLAU MASSENH.–NORDHORN 36–39
Einar Örn Jónsson skoraði 7/1 mörk fyrir Wallau
Massenheim í leiknum.

LÜBBECKE–GROSSWALLSTADT

32–30

Einar Hólmgeirsson skoraði 7 mörk fyrir
Grosswalstadt í leiknum og Snorri Steinn
Guðjónsson skoraði 3/3 mörk.

DÜSSELDORF–KIEL

30–36

Alexander Pettersson skoraði 4 mörk fyrir
Düsseldorf í leiknum.

ESSEN–GUMMERSBACH

29–32

Guðjón Valur Sigurðsson skoraði 10 mörk fyrir
Essen í leiknum og var markahæstur í liðinu.

Við styðjum íslenska
knattspyrnu með stolti
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Kimi að missa af Alonso?

LEIKIR GÆRDAGSINS

Svíþjóð og Noregur:
ASSYRISKA–SUNDSVALL
1–0
1–0 Atiku (70.)
GEFLE–HALMSTAD
2–0
1–0 Bernhardsson (6.), 2–0 Woxlin (10.)
MALMÖ–ÖRGRYTE
1–0
1–0 Alves (56.)
KALMAR–DJURGÅRDEN
0–2
0–1 Asare (65.), 0–2 Asare (90.)
AALESUND–FREDRIKSTAD
1–0
1–0 Santos (67.)
HAM KAM–VIKING
0–0
MOLDE–BODÖ/GLIMT
1–1
1–0 Friend (77.), 1–1 Berg (88.)
ODD GRENLAND–ROSENBORG
0–5
0–1 Johnsen (5.), 0–2 Storflor (24.), 0–3
Helstad (59.), 0–4 Helstad (67.), 0–5
Brattbakk, víti (90.).
TROMSÖ–LILLESTRÖM
1–1
1–0 Yndestad (26.), 1–1 Mifsud (52.).
BRANN–LYN
3–0
1–0 Scharner (37.), 2–0 Kvisvik, víti (57.),
3–0 Sæternes (64.).

Við bjóðum

ÓDÝRT
Stærð:
D: 100 cm
B: 290 cm
H: 250 cm
Tekur
9 bretti

1855 / TAKTÍK nr.41 B

en gott

Brettahillur

ﬁegar a›eins einn hringur var eftir af Nurburgring-kappakstrinum bila›i bíll
Kimi Raikkonen me› ﬂeim aflei›ingum a› hann missti sigurinn úr höndunum.
FORMÚLA EITT Spánverjinn Fernando Alonso er kominn með 32
stiga forskot í heimsmeistarakeppni ökumanna í formúlu eitt
eftir sigur í evrópska kappakstrinum í Nurburgring í Þýskalandi í
gær. Það má segja að meistaraheppnin hafi gengið í lið með
Spánverjanum á lokasprettinum
því Finninn Kimi Raikkonen hjá
McLaren hafði forustuna nær alla
keppnina en á úrslitastundu gaf
sig fjöðrun í framdekkinu og hann
keyrði stigalaus út úr brautinni og
varð að horfa upp á Alonso
tryggja sér enn einn sigurinn og
auka forskot sitt í keppninni um
heimsmeistaratitilinn.
„Það er rosalega svekkjandi að
detta úr leik í síðasta hring eftir
að vera með forustuna allan tímann. Bílinn var í góðu lagi þar til
hægra framdekk skemmdist og
eftir það hristist bíllinn og skalf
þar til fjöðrunin gaf sig undan
álaginu. Við töpuðum tíu dýrmætum stigum en við ætlum ekki að
gefa neitt eftir og munum halda

kr. 25.647,kr. 19.920,Næsta bil

HÖFÐABAKKI 9 112 REYKJAVÍK
SÍMI: 544 5330 FAX: 544 5335
www.straumur.is

Ítalska knattspyrnan:
BOLOGNA–SAMPDORIA
0–0
FIORENTINA–BRESCIA
3–0
1–0 Fabrizio Miccoli, víti (43.), 2–0
Martin Jörgensen (59.), 3–0 Christiano
Rigano (66.).
INTER MILAN–REGGINA
0–0
JUVENTUS–CAGLIARI
4–2
1–0 Allesandro Del Piero (43.), 2–0
David Trezeguet (51.), 3–0 Stephen
Appiah (59.), 3–1 Gianfranco Zola (61.),
4–2 Trezeguet (74.), 4–2 Zola (87.).
LECCE–PARMA
3–3
0–1 Domenico Morfeo (21.), 1–1 Alex
Pinardi (30.), 2–1 Mirko Vucinic (40.),
2–2 Marco Bresciano (42.), 3–2 Samuele
Dalla Bona (46.), 3–3 Alberto Gilardino
(50.)
MESSINA–LIVORNO
1–1
1–0 Riccardo Zampagna (70.), 1–1
Christian Lucarelli (83.).
ROMA–CHIEVO VERONA
0–0
SIENA–ATALANTA
2–1
1–0 Enrico Chiesa (8.), 1–1 Igor Budan
(62.), 2–1 Stefano Argilli (80.).
UDINESE–AC MILAN
1–1
1–0 David Di Michele (56.), 1–1 Sergio
Serginho (85.).

LOKASTAÐAN:
ALLT EÐA EKKERT Finninn Kimi Raikkonen keyrir útaf á lokakafla evrópska kappakstursins

eftir að hafa verið í forustu nær allan tímann.

áfram að reyna að vinna
kappakstra því að við erum mjög
samkeppnishæfir,“ sagði Finninn
sem er nú í 2. til 3. sæti ásamt
Jarni trulli hjá Toyota. Raikkonen
hafði unnið tvær keppnir í röð og
var búinn að vinna sjö stig af forskoti Spánverjans en á örskammri
stundu missti hann líklega Alonso
allt of langt fram úr sér.
,,Ég var orðinn sáttur með annað sætið, en ég hélt uppi pressunni alveg til loka keppninnar og
það kostaði Raikkonen sigurinn.
Við vorum heppnir í dag en bíllinn

STAÐA EFSTU ÖKUMANNA:
Fernando Alonso, Renault
Kimi Raikkonen, McLaren
Jarno Trulli, Toyota
Nick Heidfeld, Williams
Mark Webber, Williams
Giancarlo Fisichella, Renault
Ralf Schumacher, Toyota
Michael Schumacher, Ferrari
Juan Pablo Montoya, McLaren
Rubens Barrichello, Ferrari

LEIKIR GÆRDAGSINS

59 stig
27
27
25
18
17
17
16
16
15

AP

var fljótur og það skilaði sér á
lokakaflanum. Ég er mjög ánægður með sigurinn því að ég var ekki
sáttur með að ná bara fjórða sætinu í Mónakó. Það að hafa enn
besta bílinn á brautinni og hafa
náð að hafa góða stjórn á dekkjunum eru örugglega betri fréttir
fyrir framhaldið í heimsmeistarakeppninni en að hafa unnið,“ sagði
Alonso í lok keppninnar en hann
hefur nú unnið fjórar af sjö
keppnum tímabilsins og verið
meðal fjögurra efstu í þeim öllum.
ooj@frettabladid.is

JUVENTUS
AC MILAN
INTER M.
UDINESE
SAMPDOR.
PALERMO
MESSINA
AS ROMA
LIVORNO
LAZIO
LECCE
CAGLIARI
REGGINA
SIENA
CHIEVO
FIORENT.
BOLOGNA
PARMA
BRESCIA
ATLANTA

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

26
23
18
17
17
12
12
11
11
11
10
10
10
9
11
9
9
10
11
8

8
10
18
11
10
17
12
12
12
11
14
14
14
16
10
15
15
12
8
11

4
5
2
10
11
9
14
15
15
16
14
14
14
13
17
14
14
16
19
19

67–27
63–28
65–37
56–40
42–29
14–44
44–52
55–58
49–60
48–53
66–73
51–60
36–45
44–55
32–49
42–50
33–36
48–65
37–54
34–45

86
79
72
62
61
53
48
45
45
44
44
44
44
43
43
42
42
42
41
35

Íslenskir knattspyrnumenn erlendis:

Enginn Íslendingur
skora›i í gær
FÓTBOLTI Íslenskir knattspyrnumenn

69.900 kr.

13.490 kr.

19.890 kr.

5.980 kr.

2.500 kr.

LOFTPRESSA
200 l.

BÚTSÖG
F. JÁRN

GREINATÆTARI

HEKKKLIPPA

RAFMAGNSHEFILL

79.990 kr.

5.450 kr.

BORÐSÖG
2200 W

LETTAVAGN

verð frá

5.900 kr.

HITASTÝRT
STURTUTÆKI

BLACK & DECKER

verð frá

2.950 kr.

89.900 kr.

SLÁTTURORF JARÐVEGSÞJAPPA

voru víða á ferð og flugi í gær þó að
enginn þeirra hefði skorað í
leikjum sínum. Íslendingaslagur
var í Björgvin í Noregi þar sem
Brann tók á móti Lyn.
Kristján Örn Sigurðsson og
Ólafur Örn Bjarnason léku allan
leikinn í vörn Brann sem vann 3–0
sigur. Stefán Gíslason var að sama
skapi í byrjunarliði Lyn en honum
var skipt út af 77. mínútu. Haraldur
Freyr Guðmundsson lék allan
leikinn fyrir Aalesund sem vann
Fredrikstad, 1–0 en Hannes Þ.
Sigurðsson sat sem fastast á
varamannabekk Viking sem gerði
markalaust jafntefli við Ham Kam.
Í Svíþjóð voru fjórir leikir þar
sem Íslendingar komu við sögu í
þremur þeirra. Kári Árnason kom
inn á sem varamaður á 57. mínútu í
liði Djurgården sem vann góðan
2–0 útisigur á Kalmar. Sölvi Geir

Ottesen kom
hins vegar ekki
við
sögu
í
l e i k n u m .
Gunnar Heiðar
Þorvaldsson
lék
allan
leikinn
fyrir
Halmstad sem
tapaði
fyrir
Gefle, 2–0. Þá
var Jóhann B.
Guðmundsson í
b y r j u n a r l i ð i GUNNAR HEIÐAR
Örgryte
sem Skoraði ekki í gær en
tapaði
fyrir lék allan leikinn.
Malmö með einu
marki gegn engu. Jóhanni var skipt
út af á 68. mínútu.
Í Sviss
lék
Grétar
Rafn
Steinsson með liði sínu Young Boys
sem vann stóran sigur á liði
Schaffhausen, 4–1. Lék hann allan
leikinn í vörn Young Boys. ■

Franski boltinn:

11.990 kr.

18.490 kr.

BÚTSÖG
Á SLEÐA

DEWALT SDS
PLUS BORHAMAR
650W

AXA FLEX
STORMJÁRN

4.490 kr.

699 kr.

verð frá 390 kr.

HANDLAUG
Á VEGG 58X46

HANDSÖG
JACK 550 MM

SKRÚFUBOX
VERKFÆRABOX

verð frá

Opið mán-fös 8-18 og lau 9-15
Bæjarhaun 8 Hafnarfjörður
Sími: 414-6080

1.096 kr.

5.990 kr.

9.990 kr.

FLÍSASÖG

FJÖLNOTA STIGI
VINNUPALLUR

1.950 kr.

BÓNVÉL

9.990 kr.

MOSATÆTARI
BLACK & DECKER

Houllier tekur vi› Lyon
Franski
knattspyrnustjórinn Gerard Houllier
hefur tekið við stjórn Frakklandsmeistara Lyon. Hann tekur
við starfi Paul Le Guen sem
hefur stýrt liðinu undanfarin
þrjú ár með góðum árangri. Liðið
fagnaði sigri í frönsku deildinni í
vor og komst alla leið í
fjórðungsúrslit Meistaradeildar
Evrópu eftir að hafa kjöldregið
Werder Bremen eftirminnilega í
umferðinni á undan. En liðið
tapaði svo fyrir PSV Eindhoven í
vítaspyrnukeppni.
Houllier er vitanlega þekktastur fyrir sín störf hjá
Liverpool þar sem hann sat við
stjórnvölinn í sex ár þar til
honum var sagt upp störfum
fyrir ári. Hann er 57 ára gamall
og samdi við Lyon til tveggja ára,
með möguleika á eins árs
framlengingu. ■

FÓTBOLTI

2

dagar
eftir
Þetta er RUGL!!!
32"

69.999
5625IS

99.

MEDION V8 GRANTSDALE 6600 SE3
• Intel Pentium 530 Prescott
• nVidia Geforce 6600 PCIe 16x, 128 MB, DirX9
• 160 GB 7200 rpm SATA 8MB Cache (JD)
• 512 MB DDR-RAM PC3200(400 MHz)
• DVD drif
• DVD Skrifari - Dual Layer
• LAN 10/100 Mbit
• IEEE1394/Firewire
• Medion Media Bay
• Lyklabor› og mús
Hugbúna›ur:
• Microsoft Windows XP Home Edition
• MS Works & Entertainment Pack
• Home Cinema V1(8CH)
• Nero Burning ROM Software
• Nero Recode 2SE (DVD Copy 1:1 Program)
• CA eTrust Antivirus (90 days)

69.999

SAMSUNG 32" 100HZ brei›tjaldstæki
• 32" PureFlat myndlampi
• 100 Hz, 2x20W magnari
• Virtual Dolby
• Textavarp 200 bls minni
• 2 scarttengi AV-tengi a› framan
• Fjarst‡ring

V11H164040EA

EPSON EMP TW10H Skjávarpi
• WideScreen skjávarpi
• 80" myndflötur frá 2 metra fjarlæg›
• 1200 ANSI Lumens - mjög bjartur, líka a› degi til
• 800:1 í skerpu - gefur gó› skil á milli lita
• Tengist sjónvarpi, DVD, Video, PC og leikjatölvum
• Afar hljó›látur 28dB
• Fjarst‡ring fylgir

%
2fs0
láttur

a
af allsrti
tónli

107

WS32M066T

69.999
107

33%

afsláttur

5.999
8.9

DVD MYNDIR

300977

30GB LACIE USB 2.0
útvær har›ur diskur

SGH-E700
MD95304

SAMSUNG
SGH-E700

MEDION MPOD 20GB
Geymdu 5000 lög inn á MPODinum

Handfrjáls búna›ur fylgir

399

rkað
Takman
mag !

14.999
24

99
1.9

95%
afsláttur

%
2fs0
láttur

a
D
af DV
myndum

.

.

%
2fs0
láttur

a
af öllum
leikjum

14.999
29
50%

afsláttur
SLSX428

PANASONIC
FERÐASPILARI MP3
SPILAR MP3
ANTISKIP

50%
afsláttur

4.499
8.9

Í mörgum tifellum er um lítið útlitsgallaðaog sýningarvörur að ræða.

HVER MYND

MR & MRS
SPILIÐ!
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STUÐ MILLI STRÍÐA

Vorkvöld í Reykjavík

ODDUR ÁSTRÁÐSSON VAKIR UM VORNÆTUR

Þegar reykvískt vor heilsar gömlum og ungum með sólskini og blíðu
þá er gott að vera til. Einhvernveginn virðast allar áhyggjur heimsins
hverfa og almenningur allur gengur
um götur og torg með bros á vör.
Ég eins og aldur minn gerir ráð
fyrir fór á pöbbarölt með strákunum um helgina og gladdist og hló
fram undir morgun á meðan sólin
skein með svona hálftíma pásu.
Hvítir stúdentskollar eins langt og
augað eygði upp eftir Laugaveginum, allt þetta unga og efnilega fólk
svo glatt og stolt í sínu fínasta pússi
með brosið nær allan hringinn á
andlitinu. Allar sætu stelpurnar í
fallegum kjólum og rjóðar í kinnum
eftir bæði sólböð dagsins og ævintýri kvöldsins. Tjörnin spegilslétt

og fögur þannig að Esjan og ráðhúsið og Fríkirkjan spegluðust í vatninu og álftirnar sváfu í hólmunum.
Lifandi póstkort eða málverk eða
bíómynd beint í æð þar sem sögupersónurnar eru þú og ég og
Reykjavík og nóttin og vorið og allir að sýna stórleik.
Og hvaða tilfinningar framkallar
svona kvöld? Jú ég hreinlega fyllt-

ist von og trú á lífið og gleði yfir því
að vera ungur og heilbrigður og
vinamargur. Allar jákvæðu tilfinningarnar yfirgnæfðu þær neikvæðu
og mig langaði ekki heim að sofa.
En strákarnir voru þreyttir og
þvældir eftir næturævintýrin og
því ekki annað að gera en að skríða
heim undir sæng klukkan sex um
morguninn.
Vaknaði frekar stuttu síðar brosandi og hugsandi um ástina og fjölskylduna og vinina og alla gleðina
staðráðinn í því að vaka fleiri vornætur í Reykjavík. Ekkert er fegurra og hvergi betra að vera og
póstkortið, málverkið og bíómyndin
munu lifa í minningunni lengi enn.
Alltaf þó þessi angurværð yfir því
að augnablikið endist svo stutt. ■
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■ PONDUS

Eftir Frode Överli

Elsku
Stóra-Anna! Þú
áttir ekki!

Svona, svona!
Mér finnst
gott að fá mér
einn og einn
drykk.

Ég meina....þú áttir ekki
að fara í topp. Maginn á
þér er eins og
svínasteik
í þessu.

Jói.
Þú áttir ekki!

%yNQiPWLOVW~GHQWVSUyIV
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■ GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Jæja..Palli.
Segðu mér nú
aðeins af þér?

Átt þú
kærustu?
Að sjálfsögðu áttu
kærstu!

/|JJLOWLèQQiP
+~VDVPtèDEUDXW
5DIYLUNMDEUDXW
6Q\UWLEUDXW

Hún....
Freknur...

Nú, hún hljómar
spenn....andi.
Hvað heitir hún?

Ég held að
nafnið hennar byrji á S.

Eyru...
Tennur...

/|JJLOWVWDUIVQiP
6M~NUDOLèDEUDXW
(LQVWLOWYHJJMDiUDVWDUIVQiP
*UXQQQiPUD¿èQD
*UXQQQiPE\JJLQJDRJ
PDQQYLUNMDJUHLQD
+DQGtèDEUDXW
ËìUyWWDEUDXW
9LèVNLSWDEUDXW

Ah...

Segðu mér
frá henni!

■ PÚ OG PA

Eftir SÖB

$OPHQQQiPVEUDXW

Ë)M|OEUDXWDVNyODQXPt%UHLèKROWLHUERèLèXSS
iYLèEyWDUiIDQJDtUDXQJUHLQXPRJVW UèIU èL
WLODèVW\UNMDVW|èXQHPHQGDJDJQYDUWQiPLt
W NQLVNyOXPRJUDXQYtVLQGXP
0HèYLèEyWDUQiPL
HUK JWDèOM~ND
VW~GHQWVSUy¿DI
|OOXPEUDXWXP

■ KJÖLTURAKKAR

Eftir Patrick McDonnell

Engin snjókorn
eru alveg eins.

Ekkert er
alveg eins.

,QQULWDèHUiVNULIVWRIXVNyODQV
IUiWLO8PVyNQDUH\èXEO|è
HUK JWDèQiOJDVWiYHIVtèX
■ BARNALÁN
Hmmmm!
Mamma sagði
að ég væri
ráðrík!

$XVWXUEHUJL5H\NMDYtN6tPL
6tPEUpI7|OYXSyVWXUIE#IELV

ZZZIELV

Eftir Kirkman/Scott
Ég er ekki ráðrík! Ég þoli
ekki þegar hún segir að ég
sé ráðrík! Það er enginn
annar sem segir að ég ráðrík. Finnst þér ég vera
ráðrík?

Segðu
„Nei!“.

Nei

Sko!!!!!!!!!!!!!
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Enn ein mi›lungsplatan
[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

Aumingja
Gallagher-bræður.
Þeim var svo mikið í mun að sannfæra heiminn um að þeir væru í
bestu hljómsveit allra tíma þegar
þeir ruddust fram á sjónarsviðið
að maður hefur enga samúð með
þeim í dag.
Mér gæti ekki verið meira
sama þó að þessir menn geri
aldrei jafn góða plötu aftur og
What's the Story (Morning Glory).
Það sem meira er, tranturinn á
þeim og hegðun í gegnum árin
hefur komið þeim í þá stöðu, að ef
plötur þeirra eru ekki frábærar
teljast þær flopp. Þannig hefur
það verið síðan vinsældir þeirra
byrjuðu að dala. Standing on the
Shoulder of Giants var ekki frábær plata, og enn stærri vonbrigði þar sem platan var gerð af

tveimur stærstu egóum breska
rokksins. Oasis-liðar eru enn í tilvistarkreppu, og fortíð þeirra
hjálpar þeim ekki við að prómótera nýja plötu sem er varla
skuggi fornar frægðar.
Don't Believe the Truth var
óvenju lengi í vinnslu, sem er
merki þess að sjálfsöryggið sé
ekki eins mikið og bræðurnir
spila í viðtölum.
Hér eru nokkur fín lög samt.
Oasis reynir að vera Rolling
Stones í slagaranum Lyla. Oasis
tekst svo ágætlega upp í Guess
God Thinks I'm Able og lokalaginu Let There Be Love. Þeir eiga
líka án efa eftir að bæta nokkrum
útvarpsslögurum í safnið með
þessari útgáfu. En – ef þú ætlar að
vera besta hljómsveit í heimi þá
er ekki nógu gott að gefa út plötu
á þriggja ára fresti með tveimur
smáskífulögum og svo uppfylling-

OASIS:

DON'T BELIEVE THE TRUTH
NIÐURSTAÐA: Oasis reynir að komast nær

rokkrótum sínum með Don't Believe the Truth,
en býr ekki yfir miklum sannfæringarkrafti.
Hvað kom fyrir risastóru melódíurnar og barnslegu einlægnina?

arefni. Kannski var Bonehead
bara aðalkallinn í Oasis?
Birgir Örn Steinarsson

Lost svíkur ekki frekar en fyrri daginn
Aðdáendur Lost-þáttanna ættu
að forðast þessa frétt eins og
heitan eldinn. Spennan í kringum þættina er orðin geigvænleg
þar vestra og í síðustu viku var
síðasti þátturinn í fyrstu seríunni sýndur og Bandaríkjamenn
sátu límdir fyrir framan skjáinn
í von um að loksins myndi ráðgátan um eyjuna dularfullu leysast. ABC-sjónvarpsstöðin var
ekkert að gera aðdáendum sínum það til geðs heldur á að
kvelja þá fram á næsta haust
þegar ný Lost-sería hefur göngu
sína. Miðað við það sem hefur
verið skrifað um þættina á netinu er ljóst að íslenskir aðdáendur ættu að bíða spenntir því það
er alveg ljóst að margt á eftir að
koma í ljós, bæði um eyjuna og
þátttakendurna sjálfa. Þess má
svo til gamans geta að sama

EDITH PIAF
Á AUSTURLANDI
ÖRFÁ SÆTI LAUS!

Stóra svi›i›
ÞÚ VEIST HVERNIG ÞETTA ER

Athyglisverðasta áhugaleiksýning ársins. Stúdentaleikhúsið.
Þri. 31/5 kl. 20:00 uppselt kl. 22:30 nokkur sæti laus.
DÍNAMÍT

- Birgir Sigur›sson

9. sýn. fös. 3/6 nokkur sæti laus, 10. sýn. lau. 11/6, 11. sýn. sun. 12/6.
ÚR ÞÁTTARÖÐINNI LOST Þættirnir eru búnir að slá heldur betur í gegn í Bandaríkjunum og sló áhorfið á lokaþættinum sjálft Idolið út.

kvöld og Lost var sýnt voru úrslitin í Idol-keppninni þar vestra

kynnt en lokaþáttur Lost hafði
betur. ■

ﬁETTA ER ALLT A‹ KOMA - Hallgrímur Helgason/leikger› Baltasar Kormákur

Lau. 4/6 örfá sæti laus, fim. 9/6, fös. 10/6.
Aðeins örfáar sýningar vegna fjölda áskorana.
- H.C. Andersen

KLAUFAR OG KÓNGSDÆTUR

Sun. 5/6 kl. 14:00 nokkur sæti laus. Síðasta sýningar í vor.
Smí›averkstæ›i› kl. 20:00
RAMBÓ 7 - Jón Atli Jónasson

Fös. 3/6 nokkur sæti laus, lau. 4/6, fös. 10/6.
Valaskjálf Egilsstö›um
EDITH PIAF Á AUSTURLANDI

- Söngdagskrá

Mið. 1/6 kl. 20:00 örfá sæti laus, fim. 2/6 kl. 20:00 örfá sæti laus.
Mi›asala á Bókasafni Héra›sbúa.
Opi› alla virka daga frá kl. 14-19. Sími 471 1546

Miðasölusími: 551 1200 Netfang: midasala@leikhusid.is Veffang: www.leikhusid.is. Miðasalan er opin
kl. 12:30-18:00 mán. og þri. Aðra daga kl. 12:30-20:00. símapantanir frá kl. 10:00 virka daga

Þjóðleikhúsið sími 551 1200

STÓRA SVIÐ

99% UNKNOWN -

Sirkussýning

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR

CIRKUS CIRKÖR frá SVÍÞJÓÐ

Einleikur Eddu Björgvinsdóttur.

Þri 14/6 kl 20, Mi 15/6 kl 20, Fi 16/6 kl 20,

Fi 2/6 kl 20

Fö 17/6 kl 20 Aðeins þessar sýningar

Fö 3/6 kl 20,

25 TÍMAR

Lau 4/6 kl 20

Dansleikhús / samkeppni LR og Íd í samstarfi

Su 5/6 kl 20

við SPRON. Fi 9/6 kl 20 - 2.500,-

Aðeins 3 sýningarhelgar eftir

Einstakur viðburður

ÞUMALÍNA
Frá Sólheimaleikhúsinu
Fi 2/6 kl 20 - 1.000,-

KALLI Á ÞAKINU
e. Astrid Lindgren
Í samstarfi við Á þakinu
Lau 4/6 kl 14 UPPS., Su 5/6 kl 14 - UPPS.,
Su 12/6 kl 14, Su 12/6 kl 17, Lau 18/6 kl 14,

Börn 12 ára og yngri fá frítt í
Borgarleikhúsið
í fylgd fullorðinna
- gildir ekki á barnasýningar

Su 19/6 kl 14, Su 26/6 kl 14

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

SÍMI 564 0000

HUGSAÐU STÓRT

SÍMI 551 9000

Yfir
25.000 gesti
r
á aðeins 10
dögum!

★★★★★ Fréttablaðið
★★★★1/2 kvikmyndir.is
★★★★ MBL
★★★1/2 SJ Blaðið 1/2
★★★1/2 Kvikmyndir.com

Sýnd kl. 4, 5, 7, 8, 10 og 11
B.i. 10 ára
Sýnd í Lúxus kl. 4, 7 og 10

Yfir
25.000 gesti
r
á aðeins 10
dögum!

★★★★★ Fréttablaðið
★★★★1/2 kvikmyndir.is
★★★★ MBL
★★★1/2 SJ Blaðið 1/2
★★★1/2 Kvikmyndir.com

ĦĦĦ

SK DV

Sýnd kl. 5.45, 8 og 10.15

Breskur glæpatryllir eins og þeir
gerast bestir. Svartur húmor, ofbeldi
og cool tónlist með Cult, Starsailor, FC
Kahuna og Duran Duran.
Frá framleiðendum Lock Stock & Snatch

Sýnd kl. 5.30, 8.30 og 11.30 B.i. 10 ára Sýnd kl. 5.40, 8 og 10.20 B.i. 16 ára

(+%'( %((&

(((( 

ĦĦĦ

SK DV

ĦĦĦ HL MBL

Sýnd kl. 10 Bi. 16 ára
ÏHA:CH@IÓCA>HIÏÃÖHJC9ÌG

Einstök upplifun!
Sýnd kl. 4 m/ísl. tali

Sýnd kl. 5, 8 og 11 B.i. 16 ára.
- allt á einum stað

ĦĦĦ HL MBL

=AB7A

Sýnd kl. 6 og 8

400 kr. í bíó!

Downfall

ĦĦĦĦ
O.H.T. Rás 2

Sýnd kl. 6 og 9
Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

Brad hannar eigi› hús
Brad Pitt er meira til lista
lagt en bara að leika og
heilla Angelinu Jolie.
Hann er nefnilega að
hanna sitt eigið hús í
Hove, litlu sjávarþorpi á
Bretlandi. Hann er bæði
að hanna veitingastað og
þakíbúð og verður þetta
allt í stíl við það sem
Frank Gehry, arkitektinn
frægi, hefur verið að gera.
Mun kostnaður ekki vera
„nema“ 250 milljónir

punda, sem samsvarar tæpum þrjátíu milljörðum íslenskra króna.
Pitt er reyndar ekki
lærður arkitekt en hefur
lengi haft ástríðu fyrir faginu. Hann hitti Gehry árið
2001 og þeir urðu í kjölfarið
miklir vinir. Reyndar þarf
NÝR BUBBI
Pitt að fá leyfi hjá bæjaryfBYGGIR?
Brad Pitt ætlar að irvöldum sem slá þó örugglega ekki hendinni á móti
hanna sitt eigið
hús í litlu sjávar- því að fá sjálfan Brad Pitt
þorpi.
til að flikka upp á bæinn. ■

BYGGING EFTIR FRANK GEHRY Það er
spurning hvort húsið sem Brad Pitt er að
byggja sé eitthvað í ætt við þessa byggingu Gehrys.

ROBBIE BESTUR Íslands“óvinurinn“ Robbie
Williams þykir vera öðrum fremri í sviðsframkomu.

Robbie bestur á svi›i
Fyrirtækið Carling stóð nýlega
fyrir könnun um hvaða tónlistarfólk væri best á sviði. Um fimm
þúsund manns svöruðu kallinu
og var Robbie Williams valinn
besti sóló-listamaðurinn og
skaust hann þar með upp fyrir
listamenn á borð við Elvis
Presley, Jimi Hendrix og
Madonnu.
Írska hljómsveitin U2 var valin besta hljómsveitin á sviði og
fast á hæla henni komu hljómsveitirnar Queen og Oasis. ■

U2 Í NEW YORK Hinir síungu rokkarar í
U2 eru besta hljómsveitin á tónleikum
sem ætti ekki að koma á óvart enda ein
vinsælasta hljómsveit heims.

ELVIS Á SVIÐI Kóngurinn sjálfur heillaði
ófáar konur upp úr skónum með mjaðmahnykkjum og hljómþýðri röddu.

Queen Það var oft á tíðum ótrúlegt að
fylgjast með hljómsveitinni Queen á tónleikum og þeir voru frægir fyrir mjög líflega
sviðsframkomu.

HIN MYNDARLEGA PARIS Stúlkan verður seint sökuð um að líta ekki vel út en
hún segist gera sér grein fyrir því að útlitið
sé ekki allt.

Útliti› er
ekki allt
Þokkagyðjan Paris Hilton er
endalaus uppspretta skemmtilegra frétta. Nú hefur hún upplýst
heiminn að útlitið skipti ekki máli,
takk fyrir það Paris. Hilton hefur
sagt öllum sem vilja vita að hún sé
ástfangin upp fyrir haus af gríska
skipaerfingjanaum og nafna sínum, Paris Latsis. Hún viðurkennir
þó að ekki sé langt síðan hún setti
útlitið ofar persónunni. „Mig langar bara að vera með einhverjum
sem er mér trúr, kemur vel fram
við mig og elskar mig. Hann þarf
að vera fyndinn og geta komið
mér til að hlæja,“ sagði Paris.
„Þeir þurfa ekki að vera sætir.
Þegar ég var yngri vildi ég bara
sæta stráka en svo fattaði ég að
þeir verða ekki alltaf sætir og útlitið skiptir ekki máli.“ ■

Fyrsta
vídeóleigan
á netinu

Fyrsta íslenska vídeóleigan á netinu opnaði aðfaranótt laugardags.
Um er að ræða nýjan afþreyingarvef sem BTnet opnar fyrir alla
ADSL-notendur. Meðal þess sem
viðskiptavinum BTnets stendur
til boða er að
horfa á bíómyndir í fullri
lengd og toppgæðum án þess
að þurfa að
hala myndun- BTNET Opnuð hefur
um niður. Þetta verið ný vídeóleiga á
gerir það að netinu og gefst þar viðverkum að við- skiptavinum BTnets
tækifæri á að horfa á
skiptavinurinn myndir í gegnum netið.
getur horft á
myndina nokkrum sekúndum
eftir að myndin hefur verið valin.
Þessi þjónusta er þó einungis
fyrir þá sem eru með ADSL-tengingar hjá BTnet og til að byrja
með munu þeir viðskiptavinir
ekkert greiða aukalega fyrir þjónustuna. Vefslóðin er www.btnet.is
og er þar einnig að finna allskyns
afþreyingu og skemmtun sem er
opin fyrir alla. ■
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Sjaldan lýgur almannarómur

ÞÓRDÍSI LILJU GUNNARSDÓTTUR FANNST AÐ BO BICE HEFÐI ÁTT AÐ VINNA AMERICAN IDOL

37%

▼

35

sýnd skemmtileg yfirlit af litríkum keppendum sem fallið höfðu
úr keppni; gleði, vonbrigðum og
sorg, auk þess sem ómælt grín
var gert að dómurunum þremur.
Sjálf féll ég strax fyrir sönghæfileikum rokkarans Bo Bice, enda
minnti rödd hans sterklega á Tom
Jones í What's New Pussycat. Bo
vann áður í plötubúð heima í Alabama og valdi sér goðin úr
Lynyrd Skynyrd til að taka með
sér gamlan og viðeigandi smell:
Sweet Home Alabama. Mér
fannst það flott og taldi víst að
Bo mundi sigra sveitastúlkuna
Carrie Underwood, sem mér þótti
óttaleg væla og hávært suð í eyrum. Hvernig stendur á því að allar þessar söngkonur syngja orðið

20.30

30

Fræðsla
FANTASTISCHE REISE MIT DEM GOLFSTROM.
Heimildarmynd þar sem fylgst er með
golfstraumnum.

Bo Bice og Carrie Underwood úr American
Idol.

eins? Með sama keimlíka seiminn
og stælana í röddinni? Svona
voru þær líka í íslenska Idol-inu
og sigurvegarinn sennilega besta
dæmið.
Annars er ég alltaf ósammála almenningsálitinu í söngvakeppnum og verð að játa mig sigraða
sem smekklausa á tónlist og tónlistarmenn. Sjaldan lýgur almannarómur.

▼

40

Ég horfði á American Idol-úrslitaþáttinn á fimmtudaginn var.
Reyndar þann eina sem ég sá af
allri syrpunni. Samanburðurinn
var athyglisverður og vitaskuld
Könum í hag. Varla undarlegt þar
sem reynsla þeirra af þáttagerð í
sjónvarpi og íbúafjöldi er nokk
meiri en hér á Fróni. Fannst
mergjuð hugmynd að leyfa keppendum að velja sín eigin goð úr
tónlistarbransanum til að syngja
með dúetta eða tríó. Undir þeim
kringumstæðum kom vel í ljós
hve miklar eða litlar hæfileikamanneskjur keppendur voru, auk
þess sem heimskunnar tónlistarhetjur komu úr öllum tónlistaráttum og gáfu keppninni sérstakan stjörnuljóma. Inni á milli voru

▼

Fréttablaðið
er leiðandi

20.30

21.50

Matur
JAMIE OLIVER. Pítsur eru á matseðli kvöldsins
hjá meistarakokknum Jamie Oliver.

Spenna
C.S.I. – LOKAÞÁTTUR. Grissom og félagar rannsaka mál í Las Vegas.
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SJÓNVARPIÐ

SKJÁREINN
6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beautiful 9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið

20
12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00 Perfect Strangers (66:150) 13.25 Third Watch (7:22)
(Bönnuð börnum) 14.10 Race to Space 16.00
Barnatími Stöðvar 2 17.53 Neighbours 18.18 Ísland í dag
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag

18.00 Cheers

18.30 Vinkonur (19:26) (The Sleepover Club)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.05 Átta einfaldar reglur (38:52)
20.30 Á ferð með golfstraumnum (2:2)

19.35 Simpsons (Simpson-fjölskyldan)
20.00 Strákarnir
20.30 Happy Days (Jamie Oliver) (2:4)

18.30 Djúpa laugin (e)
19.15 Þak yfir höfuðið Umsjón hefur Hlynur

▼

11%
10

(Fantastische Reise mit dem
Golfstrom) Þýsk heimildarmynd í
tveimur hlutum þar sem fylgst er með
Golfstraumnum á hringferð hans um
heiminn. Í seinni hluta myndarinnar er
sýnt hvernig heitur straumurinn sogast
norður í höf og hefur áhrif á ísrek við
Grænland og lífríki sjávar undan Noregsströnd.
21.15 Lögreglustjórinn (403:422) (The District
III) Sakamálasyrpa um Jack Mannion, hinn
skelegga lögreglustjóra í Washington, sem
stendur í ströngu í baráttu við glæpalýð og
við umbætur innan lögreglunnar.
22.00 Tíufréttir
22.25 Lífsháski (9:23) (Lost)

5

0

Lestur á leiðarasíðu
Íslendingar 18-49 ára

23.10 Fótboltakvöld 23.25 Út og suður
(5:12) 23.50 Snjóbrettagleði 2005 0.20 Kastljósið 0.40 Dagskrárlok

20.55

21.20

22.05
22.50

23.35 The Weekend 1.10 Shield (5:13)
(Stranglega bönnuð börnum) 1.55 Las Vegas
2 (19:24) 2.35 Fréttir og Ísland í dag 3.55 Ísland í bítið 5.55 Tónlistarmyndbönd frá Popp
TíVí

Tölurnar tala sínu máli.
Mun fleiri Íslendingar lesa
leiðarasíðu Fréttablaðsins en
leiðarasíðu Morgunblaðsins.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.
FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

8.00 Miðnæturhróp 8.30 Kvöldljós 9.30 Blandað efni 10.00 Joyce M. 10.30 Dr. David Cho
11.00 Ísrael í dag 12.00 Ewald Frank 12.30
Freddie Filmore 13.00 Joyce M. 13.30 Blandað
efni 14.30 Ron Phillips 15.00 Samverustund
(e) 16.00 Joyce M. 16.30 Blandað efni 17.00
Acts Full Gospel 17.30 Gunnar Þorst. (e) 18.00
Ron Phillips 18.30 Joyce M. 19.00 CBN fréttastofan 20.00 Kvöldljós 21.00 Um trúna og tilveruna (e) 21.30 Mack Lyon 22.00 Joyce M.
22.30 Blandað efni 23.00 CBN fréttastofan

ANIMAL PLANET
12.00 Ultimate Killers 12.30 Predators 13.00 Crocodile
Hunter 14.00 Animal Cops Houston 15.00 The Planet's
Funniest Animals 15.30 Amazing Animal Videos 16.00
Weird Nature 19.00 Supernatural 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 Asian Earthquake 13.00 Europe's Secret Armies
14.00 Junkyard Mega-Wars 15.00 Rex Hunt Fishing
Adventures 15.30 Jungle Hooks 16.00 Airships 17.00
Raw Nature 18.00 Mythbusters 19.00 Amazing Medical
Stories 20.00 Trauma 21.00 Sex Sense 22.00 Forensic
Detectives 23.00 Extreme Machines 0.00 Battlefield
MTV

BBC PRIME
12.00 Born and Bred 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 Cash in the
Attic 15.30 Changing Rooms 16.00 Safe as Houses 17.00
Doctors 17.30 EastEnders 18.00 Holby City 19.00
Spooks 19.50 Murder in Mind 21.00 The Blackadder
21.35 3 Non-Blondes 22.05 Monarch of the Glen 23.05
Wild Weather 0.00 Planet Hunters 1.00 Rough Science

Mælingin er byggð á meðallestri á leiðarasíðu Fréttablaðsins þriðjudaga,
miðvikudaga, föstudaga, laugardaga og sunnudaga og lestri á leiðarasíðu
Morgunblaðsins á fimmtudögum. Fjölmiðlakönnun Gallup maí 2005

hálfbræður samfeðra og að mörgu
leyti afskaplega líkir. Þegar faðir
drengjanna neitar að kannast við sinn
þátt í tilveru Lucasar sem fæddur er
utan hjónabands tekur föðurbróðirinn
af skarið og gengur drengnum í föðurstað.
21.00 Survivor Palau – lokaþáttur
21.50 C.S.I. – lokaþáttur
22.45 Jay Leno Jay Leno tekur á móti gestum
af öllum gerðum í sjónvarpssal.

23.30 CSI: New York – lokaþáttur (e) 0.15
Þak yfir höfuðið (e) 0.30 Cheers (e) 1.00
Óstöðvandi tónlist

AKSJÓN
7.15 Korter 21.00 Níubíó 23.15 Korter

ERLENDAR STÖÐVAR
SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT
18.00 Fight Sport: Fight Club 20.00 Football: UEFA
Champions League Happy Hour 21.00 Tennis: Grand
Slam Tournament French Open 22.00 News: Eurosportnews Report 22.15 All sports: WATTS 22.45 Motorsports:
Motorsports Weekend

-Stærsti fjölmiðillinn

Sigurðsson.

19.30 Malcolm In the Middle (e)
20.00 One Tree Hill Nathan og Lucas eru

OMEGA

STÖÐ 2 BÍÓ
6.00 Hollywood Homicide (B. börnum) 8.00
You Wish! 10.00 Sounder 12.00 Johnny English 14.00 You Wish! 16.00 Sounder 18.00
Johnny English 20.00 Hollywood Homicide
(B. börnum) 22.00 The Vector File (Strangl.
b. börnum) 0.00 The Commissioner (B. börnum) 2.00 Femme Fatale (Strangl. b. börnum)
4.00 The Vector File (Strangl. b. börnum)

(Kokkur án klæða) Að þessu sinni
eldar Jamie Oliver einkum rétti sem
ættu að falla yngsta fólkinu sérlega
vel í geð.
Einu sinni var (Einu sinni var) Nýr þáttur þar sem ýmsir fréttnæmir atburðir
Íslandssögunnar, stórir eða smáir, eru
teknir til frekari skoðunar.
The Block 2 (25:26) Í ástralska myndaflokknum The Block fá fjögur heppin
pör tækifæri til að innrétta íbúð eftir
eigin höfði.
The Guardian (13:22) (Vinur litla
mannsins 3) Myndaflokkur um feðga í
lögfræðingastétt.
60 Minutes II 2004 (60 Minutes II
2005)

▼

15

▼

16.40 Helgarsportið 17.05 Leiðarljós 17.50
Táknmálsfréttir 18.00 Myndasafnið 18.01
Gurra grís (4:26) 18.05 Bubbi byggir
(905:913) 18.15 Pósturinn Páll (1:13)

NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Mysteries of the Nile 13.00 Mystery of Tutankhamen's Treasure 13.30 Egypt's Hidden Treasure 14.00
Egypt – King Tut Uncovered 15.00 King Tut's Curse 17.00
Free Willy 19.00 Capturing the Killer Croc 20.00
Battlefront 21.00 The Truth About Killing 22.00 Pearl
Harbour – Legacy of Attack 23.00 Air Crash Investigation
0.00 Battlefront

13.00 SpongeBob SquarePants 13.30 Wishlist 14.00 TRL
15.00 Dismissed 15.30 Just See MTV 16.30 MTV:new
17.00 European Top 20 18.00 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 Ozzfest 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
Scandal Bands Reunited 20.00 Fabulous Life Of 21.00
VH1 Rocks 21.30 Flipside 22.00 VH1 Hits
CLUB

12.10 Africa on a Plate 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 Spicy Sex Files 20.45 Ex-Rated 21.10

Men on Women 21.35 Sextacy 22.00 Insights 22.25
Crime Stories 23.10 Entertaining With James 23.40
Cheaters 0.25 City Hospital
E! ENTERTAINMENT
12.00 Fashion Police 12.30 Love is in the Heir 17.00 E!
News Special 17.30 Life is Great with Brooke Burke 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 High Price of
Fame 23.00 E! News 23.30 The Entertainer 0.30 Love is
in the Heir 1.00 Dr. 90210
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
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
MGM

12.00 Grow Old Along with Me 13.35 Mission of the Shark
15.10 Marie: A True Story 17.00 Interiors 18.30 For Better
or for Worse 20.05 Strictly Business 21.30 Casanova Brown
23.00 Posse 0.50 Deadly Intent 2.15 Access Code
TCM

19.00 Torpedo Run 20.35 The Cross of Lorraine 22.05
Border Incident 23.40 Village of the Damned 0.55
Flamingo Road 2.35 A Yank At Eton
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VIÐ MÆLUM MEÐ...

TALSTÖÐIN

SURVIVOR – LOKAÞÁTTUR

Skjár Einn kl. 21.00

Endurfundir Survivor-keppenda

BYLGJAN
Tom Westman.

▼

LANDSBANKADEILDIN. Botnliðin Grindavík og
ÍBV mætast í beinni í kvöld.

12.10 Landsbankadeildin (KR – FH) 13.50

▼

Enski boltinn. Bein útsending frá leik um laust
sæti í úrvalsdeildinni. 16.10 David Letterman
16.55 NBA (Detroit – Miami)

18.55 Landsbankadeildin (Grindavík – ÍBV)

Bein útsending frá leik Grindvíkur og
ÍBV.
21.05 Boltinn með Guðna Bergs Spænski,
enski og ítalski boltinn frá ýmsum
hliðum. Sýnd verða mörk úr fjölmörgum leikjum og umdeild atvik skoðuð í
þaula. Einnig sérstök umfjöllun um
Meistaradeild Evrópu. Góðir gestir
koma í heimsókn og segja álit sitt á
því fréttnæmasta í fótboltanum hverju
sinni. Umsjónarmenn eru Guðni
Bergsson og Heimir Karlsson.
22.00 Olíssport Fjallað er um helstu íþróttaviðburði heima og erlendis. Það eru
starfsmenn íþróttadeildarinnar sem
skiptast á að standa vaktina.
22.30 David Letterman Það er bara einn David Letterman og hann er konungur
spjallþáttanna. Góðir gestir koma í
heimsókn og Paul Shaffer er á sínum
stað.

FM 98,9

RÁS 1

RÁS 2

FM 92,4/93,5

7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.05
Laufskálinn 9.40 Af minnisstæðu fólki 9.50
Morgunleikfimi 10.13 Stefnumót 11.03
Samfélagið í nærmynd
12.50 Auðlind 13.05 Í hosíló 14.03 Útvarpssagan: Herra Ibrahim og blóm Kóransins 14.30 Miðdegistónar 15.03 Það er leikur að...lesa 16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá 18.25 Spegillinn 19.00 Vitinn
19.30 Laufskálinn 20.05 Tónlist Toru
Takemitsu 21.00 Viðsjá 21.55 Orð kvöldsins

FM 90,1/99,9

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2

18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 20.00
Útvarp Samfés 19.30 Fótboltarásin 22.10
Hringir

22.15 Listahátíð í Reykjavík 2005

1.10 Ljúfir næturtónar

ÚTVARP SAGA

AÐRAR STÖÐVAR

FM 99,4

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson

9.03 ÓLAFUR HANNIBALSSON 10.03 RÓSA INGÓLFSDÓTTIR 11.03 ARNÞRÚÐUR KARLSDÓTTIR

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykjavík Síðdegis

12.25 Meinhornið (endurfl. frá laug.) 12.40 MEINHORNIÐ 13.05 JÖRUNDUR GUÐMUNDSSON
14.03 KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR
15.03 ÓSKAR BERGSSON 16.03 VIÐSKIPTAÞÁTTURINN 17.05 GÚSTAF NÍELSSON 18.00 Meinhornið (endurfl) 19.40 Endurflutningur frá liðnum degi.

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin
FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp
FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

Svar: Gale úr kvikmyndinni
Scream III frá árinu 2000.

Íþróttir

12.15 Hádegisútvarpið – Umsjón: Sigmundur Ernir Rúnarsson. 13.01 Hrafnaþing – Umsjón: Ingvi Hrafn Jónsson. 14.03 Messufall e.

son, Helga Vala Helgadóttir og Helgi Seljan.
17.59 Á kassanum – Illugi Jökulsson.

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

18.55

stund með Sigurði G. Tómassyni.

15.03 Allt og sumt – Hallgrímur Thorsteins-

ÚR BÍÓHEIMUM
„Deja voodoo.“

7.03 Morgunútvarpið 9.03 Margrætt með
Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur. 10.03 Morgun-

»

Sigurvegari raunveruleikaþáttarins Survivor var
krýndur í síðasta þætti. Sá heppni er 41 árs
slökkviliðsmaðurinn Tom Westman frá Sayville í
New York. Þar af leiðandi vann Tom eina milljón
dollara verðlaun og átti það fyllilega skilið að mati
dómnefndar.
Í kvöld hittast Survivor-keppendurnir allir í fyrsta
sinn síðan keppninni lauk og rifja upp skemmtileg
og miður skemmtileg atvik á þessu 39 daga tímabili sem keppnin tekur. Atriði sem aldrei hafa verið
sýnd áður verða sýnd og keppendur tala mjög opinskátt um þessa erfiðu en skemmtilegu reynslu.

Þetta eru lok tíundu
seríu af Survivor.

FM 90,9

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying
FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni
FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum
FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni
FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying
FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying
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23.15 Enski boltinn (West Ham-Preston)
0.55 Landsbankadeildin (Grindavík – ÍBV)
2.35 Boltinn með Guðna Bergs

POPP TÍVÍ
19.00 Game TV (e) 21.00 Kenny vs. Spenny
21.30 Íslenski popp listinn (e)

   &*

G
J
I
"(%6;HAÌI

HALLMARK
12.45 Peacekeeper War 14.15 To Dance With The White
Dog 16.00 Early Edition 16.45 Hawking 18.15 The Ascent
20.00 Law & Order Vii 20.45 Arthur Hailey's Detective
22.15 The Ascent 0.00 Law & Order Vii 0.45 Shattered
City 2.30 Arthur Hailey's Detective
BBC FOOD
12.00 Floyd's India 12.30 Ready Steady Cook 13.00 The
Naked Chef 13.30 Safari Chef 14.00 Can't Cook Won't
Cook 14.30 Ever Wondered About Food 15.30 Ready
Steady Cook 16.00 Sophie's Sunshine Food 16.30
Tamasin's Weekends 17.00 Coxon's Sporting Feast 17.30
Street Cafe 18.30 Ready Steady Cook 19.00 The Naked
Chef 19.30 Floyd's Fjord Fiesta 20.00 Can't Cook Won't
Cook 20.30 Douglas Chew Cooks Asia 21.30 Ready Steady Cook

;g{W¨ghjbVgi^aWdÂ{/Gbjb!heg^c\YÅcjb!aViZmYÅcjb!
hkVbeYÅcjb!n[^gYÅcjb!Z\\_VWV``VYÅcjb!
`dYYjbd\hghc^ÂcjbhkVbe^#

DR1

12.50 Når elefantungen melder sin ankomst 13.20 Vagn i
Japan 13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00 Boogie
sommer Listen 15.00 S¢ren spætte 15.05 Yu-Gi-Oh!
15.30 Film og flotte fiduser 16.00 Rubbadubbers 16.10
Byggemand Bob 16.20 PS Bamse 16.30 TV Avisen med
Sport og Vejret 17.00 Nyhedsmagasinet 17.35 Den nye
have 18.05 De store bj¢rne 19.00 TV Avisen 19.25 Horisont 19.50 SportNyt 20.00 Verdens ældste brudepige
21.30 Ekstremer
SV1

13.10 Sportspegeln 13.55 Stopptid 14.00 Rapport 14.05
Agenda 15.00 Juegos 15.20 Språkvideotävling 2004 –
vinnarna! 15.30 Krokodill 16.00 Djurpensionatet 16.30
Björnes Magasin 17.00 Berättelser av Oscar Wilde 17.25
Anslagstavlan 17.30 Rapport 18.00 50 år med Siwan
19.30 Sverige! 20.00 Kommissarie Winter 21.00 Rapport
21.10 Kulturnyheterna 21.20 Familjen Anderson 21.45
Mannen från U.N.C.L.E. 22.35 Sändning från SVT24

2SLèYLUNDGDJD ODXJ
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SÉRFRÆÐINGURINN
GUÐMUNDUR HALLVARÐSSON, FORMAÐUR SJÓMANNADAGSRÁÐS, SEGIR ÍSLENDINGA BERA VIRÐINGU FYRIR SJÓMÖNNUM.

Sjómenn enn sannir dá›adrengir
Á laugardag hefst Hátíð hafsins í tilefni sjómannadags og stendur fram á sunnudagskvöld. Að hátíðinni standa sjómannadagsráð, Reykjavíkurhöfn og
Reykjavíkurborg og verður mikið um dýrðir og hátíðahöld.

HRÓSIÐ

Guðmundur Hallvarðsson, formaður sjómannadagsráðs, segir íslenska sjómanninn enn sannan dáðadreng, því enn sé er mikilvægi sjómannastéttarinnar
ljóst, þjóðin þurfi á þeim að halda og störf þeirra
séu mikilvæg.

....fær sjónvarpsstöðin Sýn fyrir
að búa til sérstakt myndband tileinkað Liverpool-liðinu sem vann
frækilegan sigur á AC Milan í úrslitaleik Meistaradeildarinnar.

„Almennt er borin mikil virðing fyrir sjómönnum, en
menn verða meira varir við þá virðingu úti á landi.
Mér hefur fundist að því meir sem byggist frá sjó og
lengra inn í landið á höfuðborgarsvæðinu, því meir
fjari út áhugi fólks á sjómennsku.“

3

votri gröf,“ segir Guðmundur og bætir við
að læknisfræðilegar rannsóknir sýni að sjómenn eyði 25 prósentum meiri orku við
vinnu sína en þeir sem vinna með fast
land undir fótum.

„Í þá daga var dánar- og slysatíðni sjómanna
„Það var ekki fyrr en 1987 að sett var í
mikil, en sem betur fer hefur dauðaslysum
landslög að öll fiskiskip ættu að vera
fækkað verulega á móti því sem var þegar
heima á sjómannadaginn, en áður höfðu
hátt á fjórða tug sjómanna fórust á milli sjóþau oft verið send út á veiðar daginn fyrir
mannadaga. Dánartíðnin var hæst þegar tog- GUÐMUNDUR
arar fórust með allri áhöfn, en einnig í seinni HALLVARÐSSON hátíðina. Sjómenn voru mjög ósáttir og
höfðu á orði að dagurinn væri enginn sjóheimsstyrjöldinni þegar fórust nærri 240 ísFormaður sjómannadagsráðs.
mannadagur heldur gleðidagur fyrir landlenskir fiski- og farmenn. Á sjómannadaginn
fólk, því þeir væru sjálfir fjarri góðu gamni,“
minnumst við þeirra týndu og látnu, bæði
segir Guðmundur sem sjálfum finnst hátíðlegast við
með minningarguðþjónustu í Dómkirkjunni og í atsjómannadaginn sjómannahóf á Broadway, minninghöfn við Minningaröldurnar í Fossvogsgarði, en frá
arathafnir og hefðbundin ræðuhöld og heiðranir.
1938 er talið að á fimmta hundrað sjómanna hvíli í

4

5

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

2

1

Fyrsti sjómannadagurinn var haldinn hátíðlegur árið 1938, í því augnamiði að minna á mikilvægi sjómannastéttarinnar og minnast þeirra
sem týnt höfðu lífi á sjó.
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Lárétt: 1 sokkur, 5 oft, 6 drykkur, 7
sólguð, 8 sjór, 9 hrunin bygging, 10 belti,
12 sjáðu til, 13 stunur, 15 silfurtákn, 16
selur, 18 taumar.
Lóðrétt: 1 framhjáhald, 2 pota, 3 í röð, 4
fyrirmenn, 6 skjóða, 8 nagdýr, 11 kassi,
14 arinn, 17 verkfæri.

Lausn.
Lárétt: 1 hosa, 5 ótt, 6 te, 7 ra, 8 mar, 9
rúst, 10 ól, 12 sko, 13 más, 15 ag, 16
urta, 18 ólar.
Lóðrétt: 1 hórdómur, 2 ota, 3 st, 4 hertogar, 6 taska, 8 mús, 11 lár, 14 stó, 17 al.

Sumar gjafir skipta
öll börn máli!
Gefum börnum góða sumargjöf

BERGUR OG BÍLLINN GÓÐI Allt gott tekur einhvern tímann enda og Bergur ætlar að selja bílinn.
Ætlar að kaupa sér húsbíl og keyra um Evrópu.

BÍLA-BERGUR: SELUR LOTUSINN

Ætlar að kaupa sér húsbíl
Eftir að hafa setið í Lotusnum hjá
Bergi Guðnasyni, betur þekktum
sem Bíla-Bergi, er ekki erfitt að
skilja hvers vegna hann féll fyrir
bílnum. Sportbíllinn Lotus Elise

ÁSTMAÐUR
SÆUNNAR DRAP
STJÚPPABBA SINN

– hefur þú séð DV í dag?

Þýskalandi að taka bensín þá
stoppaði rúta með skólakrökkum
á bensínstöðinni. Þegar ég kom út
sást ekki í bílinn því krakkarnir
höfðu hópast í kringum hann. Þau
vöruðu sig samt á því að snerta
hann og voru mjög passasöm,“
segir hann.
Þetta er ekki fyrsti flotti bíllinn sem Bergur eignast því hann
er mikill bíladellukarl. Hann segir
þó þennan alveg einstakan en segist ekki líða eins og James Bond
þegar hann keyri bílinn þrátt fyrir að leyniþjónustumaðurinn hafi
nokkrum sinnum notast við Lotusbíla. „Það er hins vegar alveg
ólýsanleg tilfinning að keyra
hann, í ermalausum bol og góðu
veðri.“
freyrgigja@frettabladid.is

Ólafur Ragnar Grímsson
var í miklum kvennafans á
Herra
föstudag þegar hann
bauð tvö hundruð
konum í kampavín og
kransakökur að lokinni
ráðstefnunni Tengslanet tvö – völd til
kvenna, sem
haldin var á Bifröst á fimmtudag og föstudag. Meðal
þeirra sem létu sjá sig á Bessastöðum voru Herdís Þorgeirsdóttir prófessor í lögfræði sem
stóð fyrir ráðstefnunni, Katrín Fjeldsted læknir, Guðrún Pétursdóttir
fyrrverandi forsetaframbjóðandi,
Katrín Júlíusdóttir
þingkona, Guðrún
Ásmundsdóttir
leikkona, Elísabeth Mueller stofnandi og fyrsti formaður Evrópusamtaka kvenlögfræðinga, Karen Gross prófessor við
lagadeild New York-háskóla, Inga Jóna Þórðardóttir fyrrverandi
borgarfulltrúi, Kristrún
Heimisdóttir lögfræðingur, Hildur Jónsdóttir
jafnréttisfulltrúi
Reykjavíkurborgar,
Oddný Mjöll Arnardóttir lögmaður,
Anna
Þórðardóttir endurskoðandi og Sif Konráðsdóttir lögmaður,
Þorgerður Erlendsdóttir dómstjóri og
Þóra Kristín Ásgeirsdóttir fréttakona.
lafur Ragnar virtist hinn hressasti með að hafa svona mikið af
Ó
konum í kringum sig en þó var frú
Dorrit Moussaeff fjarri góðu gamni.
Herdís Þorgeirsdóttir benti á að
það á hógværan hátt að það
væri alls ekki
óvenjuleg
staða fyrir
Ólaf að hafa
svona fallegar konur í
kringum
sig.

Slavek the Shit valin besta stuttmyndin
Stuttmynda- og heimildarmyndahátíðinni Reykjavík Shorts & Docs
var slitið í gærkvöld með verðlaunaafhendingu í Tjarnarbíó. Hefur hátíðin staðið yfir síðan á miðvikudag og hafa fimmtán íslenskar
myndir verið frumsýndar, tíu stuttmyndir og fimm heimildarmyndir.
Veitt voru verðlaun fyrir bestu
stuttmyndina og bestu heimildarmyndina. Voru það 66 gráður norður og Íslandsbanki sem gáfu verðlaun.
Það var Ninna Hafliðadóttir frá
66 gráður norður sem veitti verðlaun fyrir bestu heimildarmyndina. Það reyndist vera mynd Helgu
Brekkan, Rithöfundur með myndavél, sem bar sigur úr býtum. Byggir myndin á Super 8 kvikmyndum
rithöfundarins Guðbergs Bergssonar frá Spáni, Portúgal, Azoreyjum og Íslandi. Það var Hrönn Sigurðardóttir, framleiðandi myndarinnar, sem veitti verðlaununum
viðtöku í fjarveru leikstjórans sem
var í Svíþjóð á leiðinni heim.

FRÉTTABLAÐIÐ/SIGURJÓN

FAÐIR SÆUNNAR
LAGÐIST GEGN
SAMBANDINU

111 S er ekki nema 4,7 sekúndur
upp í hundraðið og er 160 hestöfl.
Hann er keyptur í Þýskalandi og
kostaði á sínum tíma 6,4 milljónir.
En allt gott tekur einhvern
tíma enda og Bergur ætlar nú að
selja bílinn. „Ég ætla að kaupa
mér húsbíl og keyra um Evrópu,“
segir hann en það er augljóst að
kveðjustundin verður erfið.“Yfirbyggingin er mestmegnis úr
plasti og styrktarbitarnir úr koltrefjum,“ segir hann en það er
svipað fyrirkomulag og er í Formúlu eitt-bílum. Þá segir hann bílinn liggja ótrúlega vel á vegi enda
sé hann með mjög lágan vindstuðul.
Bergur segir bílinn vekja athygli alls staðar.“Þegar ég var í

FRÉTTIR AF FÓLKI

GRÍMUR HÁKONARSON Kvikmynd hans, Slavek the Shit, var valin besta stuttmyndin
og kvikmynd Helgu Brekkan, Rithöfundur með myndavél, besta heimildarmyndin.

Birna Gunnlaugsdóttir frá Íslandsbanka afhenti verðlaun fyrir
bestu stuttmyndina. Það kom fáum
á óvart að það reyndist vera myndin Slavek the Shit eftir Grím Há-

konarson en hún var sýnd á Cannes-hátíðinni við góðar undirtektir.
Fjallar hún um klósettvörð sem
verður ástfanginn af kvenkyns klósettverði. ■

Síðan 1991

®

Þakviðgerðir
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ﬁrælahald
og víkingar
Í

slenskir kaupsýslumenn virðast
gangast soldið upp í því um þessar
mundir að vera kallaðir „víkingar nútímans“ og þykir það láta ljúflega í
eyrum að heyra útrás íslenskra fyrirtækja líkt við víkingaferðir þær sem
forfeður okkur stunduðu fyrir svo
sem þrjátíu kynslóðum.

VÍKINGAFERÐIR hófust frá Norðurlöndum þegar hinn frumstæði
landbúnaður dugði ekki lengur til
þess að löndin gætu brauðfætt alla
sína íbúa. Frekar en svelta heima
brugðu röskir strákar á það ráð að
skreppa í ránsferðir til annarra landa
og sérhæfðu sig í að gera svonefnt
„strandhögg“ í fátækum sjávarbyggðum, það fólst í því að ganga á
land með miklum ópum og vopnabraki og láta greipar sópa um eigur
strandbúanna, einkum kvikfénað.
Stundum duttu víkingarnir þó í
lukkupottinn og fundu kirkjur eða
klaustur við ströndina og gátu þjarmað að vopnlausum guðsmönnum og
haft á brott með sér messuklæði og
kirkjumuni. Svo sneru víkingarnir
heim á haustin og vonuðu að franskir
kiðlingar eða ensk lömb nægðu til að
forða þeim frá vetrarsvelti.

ÍSLANDSVINUR

VÍKINGAFERÐIR nútímans eru
soldið annars eðlis. Þetta eru verslunarferðir en ekki ránsleiðangrar. Sumir nútímavíkingar fara utan með gull
sitt og silfur og stunda harðsnúin viðskipti við innbyggja landa þar sem
værð og stöðnun ríkir og auðgast í
krafti dirfsku sinnar. Aðrir eru klókari og vita sem er að ævinlega er
skynsamlegra að auðgast á fátæklingum heldur en ríku fólki. Þeir leita
uppi margvíslegar þrælakistur í
löndum þar sem fólk er ódýrara en
vinnuvélar og nota þessar lifandi
maskínur til að framleiða handa sér
gróða.

Subaru Legacy er ekki mest seldi bíll í heimi. En hann er konungur
á nor›ursló›um og ber höfu› og her›ar yfir keppinauta sína í

fjalllendi. Frábær fjórhjóladrifstækni Subaru er sérhönnu› fyrir
landsvæ›i ﬂar sem vegir eru misjafnir og ve›ur válynd. Legacy
er nautsterkur og stö›ugur á vegi. Hann er sannur Íslandsvinur.
Fjárfestu í n‡jum Subaru Legacy fyrir fer›alög sumarsins og ﬂú
fær› frábæran kaupauka frá Intersport e›a Nevada Bob til a›
gulltryggja eftirminnilegt sumar fyrir alla fjölskylduna.

Ver› frá:

2.220.000 kr.
Legacy Wagon: 2.320.000 kr.

ÞRÆLAHALD tíðkast enn þá víðsvegar í veröldinni, og er réttlætt með
þeim fornu rökum að betra sé að
vera þræll og fá mat hjá húsbónda
sínum heldur en drepast úr sulti.
Samkvæmt þessu eru hinir íslensku
víkingar að vinna mikil góðverk í fátækum löndum: Þrælarnir fá mat, en
við fáum gróðann af vinnu þeirra. Og
svo skemmtilega vill til að þetta er
fullkomlega löglegt, því að þótt
þrælahald sé bannað á Íslandi (nema
við Kárahnjúka) er ekkert sem bannar manni að hafa afnot af þrælum í
öðrum löndum sem koma okkur auðvitað ekkert við. ■

50.000 króna gjafabréf

Legacy Sedan:

Öllum n‡jum Subaru Legacy bílum fylgir nú 50.000 króna úttekt í
Intersport e›a Nevada Bob. Bættu vi› tjaldi, grilli, golfsetti e›a
flugustöng og borga›u ekki krónu!

Fer›agasgrill fylgir öllum n‡jum Subaru Legacy.

Sævarhöf›a 2 Sími 525 8000 www.ih.is
Hrísm‡ri 2a
800 Selfossi
482-3100

Eyrarlandi 1
530 Hvammstanga
451-2230

Sæmundargötu 3
550 Sau›árkróki
453-5141

Holtsgötu 52
260 Njar›vík
421-8808

Dalbraut 2b
300 Akranesi
431-1376

Opi›: Mánudaga – föstudaga kl. 9:00–18:00 og laugardaga kl. 12:00–16:00
Víkurbraut 4
780 Höfn í Hornafir›i
478-1990

Bú›areyri 33
730 Rey›arfjör›ur
474-1453

Sindragötu 3
400 Ísafjör›ur
456-4540

Óseyri 5
603 Akureyri
461-2960

Innritun fyrir sumarönn 23. maí - 6. júní á www.fa.is
Skólameistari

