PYLSUSALI
KATRÍN JAKOBSDÓTTIR:

EINAR GUNNARSSON

Hrifin af húsum
sem eru bara hús

Pylsuvagninn
Einar me› öllu

●

hús

●

500 kr. afsláttur fyrir Námufélaga Landsbankans

fasteignir

▲
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Í MIÐJU BLAÐSINS

20. júní 2005 - 165. tölublað – 5. árgangur

MÁNUDAGUR
Auður Jónsdóttir
Bók Auðar Jónsdóttur, Fólkið í kjallaranum, sem höfundurinn hlaut Íslensku
bókmenntaverðlaunin fyrir í janúar,
mun koma út í
Danmörku. Bókin hefur verið
seld til danska
forlagsins
Tiderne
skifter.
FÓLK 30

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Vei›um eins og vi› getum
fyrir fánann og fósturjör›ina
Skip sem flaka og frysta síld um bor› geta komist upp í 70 milljóna króna aflaver›mæti á viku. Gó› vei›i
innan landhelginnar bætir samningsstö›u Íslendinga gagnvart Nor›mönnum um skiptingu síldarkvótans
á næstu árum og ﬂví segir Magnús ﬁór Hafsteinsson a› vi› ﬂurfum a› vei›a eins og vi› getum.
Ágætis veiði hefur verið á
síldarmiðunum austur af landinu
undanfarna daga, en nær alveg
hefur tekið fyrir hana síðasta sólarhringinn. Bjarni Ólafsson frá
Akranesi fékk til dæmis síld um 40
sjómílur beint austur af Norðfirði í
vikunni, en skipin hafa verið mun
utar. „Þetta er mikil veisla og rífandi síldarstemmning hér eystra,“
segir Magnús Þór Hafsteinsson
þingmaður og fiskifræðingur, en
hann er skipverji á Bjarna Ólafssyni frá Akranesi þessa dagana.
Birkir Hreinsson skipstjóri á
fjölveiðiskipinu Vilhelm Þorsteinssyni segir að síldveiðiskipin séu nú
að leit. „Flotinn hefur verið að lóða
á síld víða um sjó en veiðin hefur
einkum verið úti við Rauða torgið,

Landsliðsfyrirliðinn í
handbolta, Dagur
Sigurðsson, er
búinn að leggja
landsliðsskóna á
hilluna eftir farsælan
landsliðsferil sem hófst
árið 1992. Dagur lék
sinn síðasta leik á
laugardag gegn HvítRússum í Minsk.
ÍÞRÓTTIR 22

Markleysa Hafrannsóknarstofnunar
Guðjón Arnar Kristjánsson segir það
vekja undrun sína hvernig Hafrannsóknarstofnunin setur fram
fullyrðingar sínar um vöxt
hrygningarstofnsins. Hann
hafi þvert á móti
minnkað mjög frá
því sem spáð var.

djúpt út af Austfjörðum. Sú norskíslenska er dyntótt. Við fengum
afla aðfaranótt laugardags en
skyndilega tók alveg fyrir veiðina
og nú ætlum við að leita norður
með Austurlandi,“ segir Birkir.
Vilhelm Þorsteinsson var að
landa síldarafskurði til bræðslu í
Neskaupstað þegar Fréttablaðið
hafði samband við Birki í gær. Líkt
og á öðrum nútímalegum fjölveiðiskipum er síldin flökuð og fryst
um borð, en ágætt verð fæst fyrir
hana á erlendum mörkuðum um
þessar mundir. „Við reynum að
taka ekki meira en 200 tonn í flotvörpuna þegar vel gefur, þannig að
við höfum undan við frystinguna.
Við getum fryst allt að 150 tonnum
á sólarhring og þegar best lætur

fyllum við skipið á fjórum sólarhringum,“ segir Birkir.
Um níutíu krónur fást fyrir
kílóið af frystum síldarflökum um
þessar mundir en afurðirnar eru
einkum fluttar til Póllands og þaðan til annarra Evrópulanda. Aflaverðmæti Vilhelms Þorsteinssonar
er vart undir 50 til 60 milljónum
króna á viku um þessar mundir og
ætla má að það eigi við um fleiri
skip sem frysta flök um borð.
„Nú er bara að veiða síld eins og
við getum fyrir fánann og fósturjörðina. Því meira sem við veiðum
nú, þeim mun betri verður samningsstaða okkar gagnvart Norðmönnum um veiðar á þeirri norskíslensku á næstu misserum,“ segir
- jh
Magnús Þór Hafsteinsson.

Tvö ﬂúsund á
ﬁingvöllum
Það ríkti hátíðarstemning á
Þingvöllum í gær þegar fagnað var
90 ára afmæli kosningaréttar og
kjörgengis kvenna til Alþingis. Það
rigndi á gesti sem létu það ekki á sig
fá. Talið er að um 2000 hafi fylgst
með dagskránni sem hófst klukkan
eitt.
Meðal ræðukvenna var frú Vigdís Finnbogadóttir. Árna Magnússyni, félagsmálaráðherra var afhent gerð Þingvallafundar. Hann
hvatti fyrirtæki til að útrýma kynbundnu launamisrétti. Að sögn
Katrínar Önnu Guðmundsdóttur,
kynningarstjóra fundarins, voru
skipuleggjendur ánægðir með þátttökuna sem þeir sögðu vera gott
dæmi um hversu virkir Íslendingar
eru í jafnréttismálum.

HÁTÍÐ

UMRÆÐAN 18

VEÐRIÐ Í DAG

ÞURRT Í BORGINNI og suðvestan og
vestan til á landinu og rofar smám saman
til, annars verða víða skúrir. Hiti 7-15 stig,
hlýjast til landsins suðvestan til.
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nokkra dropa á sig fá frekar en aðrir gestir fundarins.
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Þrír létust í umferðinni um helgina og nú hafa þrettán látist á þessu ári:
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MAGNÚS ÞÓR HAFSTEINSSON

Þingvallafundur:

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SÍLDIN

Dagur að kveldi kominn

Fréttasími: 821 7556

Ók á steinstólpa og lést
UMFERÐARSLYS Banaslys varð þegar
reykvískur karlmaður á fimmtugsaldri keyrði á steinstólpa brúar þar sem Reykjanesbraut liggur
undir Miklubraut í gærmorgun.
Var hann að keyra suður eftir
Reykjanesbrautinni. Maðurinn
var með meðvitund þegar lögreglan kom á vettvang en var úrskurðaður látinn skömmu eftir að
hann hafði verið fluttur á Land-

spítala-háskólasjúkrahús í Fossvogi. Ekki er unnt að greina frá
nafni hins látna að svo stöddu en
lögregla rannsakar tildrög slyssins.
Þetta er þrettánda banaslysið í
umferðinni í ár og það þriðja nú
um helgina. Unga manninum, sem
slasaðist alvarlega í bílslysi í
Öxnadal þar sem tveir létust, er
enn haldið sofandi í öndunarvél

og er líðan hans óbreytt að sögn
vakthafandi læknis á gjörgæsludeild Landspítalans. Enn liggur
ekkert fyrir um tildrög slyssins
en lögreglan á Akureyri rannsakar málið. Maðurinn sem slasaðist
alvarlega í bílveltu við bæinn
Varmalæk í Borgarfirði er kominn af gjörgæsludeild og liggur
nú á almennri deild.
- fgg
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Gjaldkeri Samfylkingarinnar um R-listasamstarf:

Banavopn Trotskís:

Vill frambo› Samfylkingar

Finnst í
Mexíkó

Ari Skúlason,
nýkjörinn gjaldkeri Samfylkingarinnar, hefur undanfarið talað
fyrir því innan flokksins að hann
bjóði sem víðast fram undir eigin
merkjum. Hann lýsti þessari
skoðun sinni á síðasta fundi fulltrúaráðs
flokksfélaganna
í
Reykjavík.
„Við erum búin að vera að búa
til flokk síðustu ár og nú er því
lokið,“ segir Ari. „R-listinn var
hins vegar búinn til á undan Samfylkingunni.“
„Það eru tvennar kosningar
framundan,“ segir Ari. „Sveitarstjórnarkosningarnar eru mikilvægur undanfari alþingiskosn-

SVEITASTJÓRNARMÁL

SPURNING DAGSINS
Au›ur, eru ve›urgu›irnir
karllægir?
Þeir voru það að minnsta kosti í gær.
Auður Styrkársdóttir kom að skipulagningu hátíðarhaldanna á Þingvöllum í gær í tilefni þess að 90
ár eru liðin frá því að konur fengu kosningarétt.
Rigning var víðast hvar um land.

20. júní 2005 MÁN U DAGU R

inga.“ Bæði bendir Ari á að
Reykjavík njóti mestrar athygli í
fjölmiðlum en hann segir jafnframt framboð ári fyrir alþingiskosningarnar mikilvægan undirbúning fyrir flokksvélina. „R-listinn er ekki það sama og Samfylkingin.“
Ari segir marga fleiri en unga
jafnarmenn taka undir þessar
skoðanir, sem hann tekur fram að
séu sínar eigin en ekki flokksfor- grs
ystunnar.

MORÐ Ísöxin sem flugumaður
Stalíns notaði til að myrða Leon
Trotskí í Mexíkó árið 1940 er hugsanlega komin í leitirnar, að því er
segir á fréttavef BBC.
Kona að nafni Ana Alicia Salas,
barnabarn lögreglumanns sem
rannsakaði morðið á sínum tíma,
segist hafa öxina undir höndum.
Hún segir hana enn ataða blóði.
Barnabarn Trotskís kveðst
ekkert vilja ræða við Salas sé hún
að sækjast eftir skyndigróða. Hann
muni hins vegar gefa blóðsýni til
samanburðar ef hún gefi öxina
safni sem var sett á laggirnar í húsinu þar sem Trotskí var myrtur. ■

ARI SKÚLASON Gjaldkeri Samfylking-

arinnar vill að hún bjóði sem víðast
fram undir eigin merkjum

ELDUR Í BÁTASKÝLI Grunur leikur á að
kveikt hafi verið í bátaskýli í Hafnarfirði

Eldur í Hafnarfirði:

Grunur um
íkveikju
Eldur kviknaði í bátaskýli við Ásbraut í Hafnarfirði
laust fyrir klukkan hálf átta í gærkvöldi. Enginn bátur var inni í
skýlinu en töluverður eldsmatur
þar inni. Nærliggjandi skýli voru í
hættu en slökkviliðinu gekk greiðlega að ráða niðurlögum eldsins.
Ekki fékkst staðfest hvernig eldur kviknaði en grunur leikur á
íkveikju. Lögreglan rannsakar
málið.
- fgg

SLÖKKVILIÐ

LÖGREGLUFRÉTTIR
SLASAÐIST Í BÍLVELTU Bílvelta
varð á Suðurlandsvegi skömmu
fyrir átta í gærkvöldi. Tvennt var
í bílnum og slasaðist farþeginn
lítillega. Hann ætlaði sjálfur að
leita sér læknisaðstoðar ef
eymslin væru mikil. Bíllinn er
mikið skemmdur.

HVALVEIÐAR Hvalveiðar hafa verið bannaðar í atvinnuskyni síðan árið 1986 en hvalveiðisinnar þykjast eygja von um að fá banninu hnekkt í ár.

Höfum hóflegar væntingar
Ársfundur Alﬂjó›ahvalvei›irá›sins hefst í Ulsan í Su›ur-Kóreu í dag. Hvalvei›isinnar segja meiri líkur en oft
á›ur á a› fá hvalvei›ibanninu aflétt. Árni Mathiesen sjávarútvegsrá›herra segist hafa hóflegar væntingar.
Talsmenn þeirra sem
styðja hvalveiðar í atvinnuskyni
segjast hafa nærri því nógu mörg
atkvæði til að fá hvalveiðibanninu
hnekkt. Það hefur verið í gildi síðan árið 1986. Til að fá banninu
hnekkt þurfa að minnsta kosti
tveir þriðju af 66 aðildarríkjum
hvalveiðiráðsins að kjósa svo.
„Við höfum hóflegar væntingar.
Afnám hvalveiðibannsins verður
stærsta málið á dagskrá, en ég á
ekki von á því að því verði aflétt á
þessum fundi,“ segir Árni M.
Mathiesen sjávarútvegsráðherra.
„Síðasti fundur var nokkuð já-

HVALVEIÐAR

KVIKNAÐI Í ELDHÚSI Eldur kom
upp í eldhúsi á Laufásvegi í gær.
Húsráðandi hafði náð tökum á
eldinum þegar slökkviliðið bar að
garði. Ekki urðu nein slys á fólki.

ÍRAK
HRYÐJUVERKAMAÐUR TEKINN
Írösk stjórnvöld tilkynntu í gær
að þeir hefðu undir höndum
grunaðan meðlim al-Kaída sellu
al-Zarqawis í Írak. Talið er að
Hassan sé ábyrgur fyrir um 60
bílasprengingum í Bagdad.

kvæður en það hefur lítið gerst
síðan og ég á því ekki von á mjög
róttækum breytingum í ár.“ Árni
segir að undanfarin hafi staðan
verið að breytast smám saman

ÁRNI MATHIESEN

Segir of lítið hafa
gerst frá síðasta
fundi til að mikilla
tíðinda sé að
vænta.

hvalveiðisinnum í vil. „Ég vonast
því til að það verði að minnsta
kosti tekin ákveðin skref í átt að
því að aflétta banninu,“ segir
Árni.
Hvalveiðisinnar benda á að þó
þeir nái ekki því lágmarki sem
þarf til að hnekkja banninu geti
þeir komið ýmsum minniháttar
breytingum í gegn, til dæmis
leynilegum atkvæðagreiðslum.
„Það er of snemmt að spá um
hvort það verði gert, en persónulega finnst mér að ef einhverjir
vilja leynilegar atkvæðagreiðslur
sé sjálfsagt að þær fari fram.“

Önnur mál sem búist er við að
fái mikla athygli á fundinum eru
hvalveiðar Japana í vísindaskyni,
en rétt eins og Íslendingar selja
þeir hvalkjötið í verslunum. Japanir veiða að jafnaði um 600
hrefnur að ári og munu hugsanlega tilkynna að þeir ætli að
hækka kvótann. Noregur er hins
vegar eina ríkið í Alþjóðahvalveiðiráðinu sem veiðir hvali í atvinnuskyni í trássi við bannið.
Árni segir að hrefna verði örugglega veidd í vísindaskyni við Ísland í sumar.
bergsteinn@frettabladid.is

Eignarhald í Europris:

Breytinga a› vænta á næstu dögum
„Þessi mál eru enn á
huldu en eiga eftir að skýrast á
næstu dögum,“ segir Lárus Guðmundsson, einn eigenda í verslunum Europris, um hvort breytinga
sé að vænta á eignarhaldi fyrirtækisins.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins ætlar Matthías Sigurðsson, sem á ráðandi hlut í fyrirtækinu, að selja hlut sinn. Lárus er
minnihlutaeigandi í fyrirtækinu
ásamt bróður sínum Ottó. Bræðurnir verjast frétta af málinu en
viðurkenna að tíðinda sé að vænta
innan skamms. „Þetta er allt í
vinnslu og ég vil ekki tjá mig
meira um þetta mál að svo
stöddu,“ sagði Ottó spurður hvort
nýrra eigenda að fyrirtækinu
væri að vænta. Hvorugur bræðranna vildi gefa nokkuð upp hver
hugsanlegur kaupandi væri.
Fyrsta verslun Europris opnaði

VIÐSKIPTI

VERSLUN EUROPRIS Talið er að Matthías Sigurðsson ætli að selja ráðandi hlut sinn. Mynd-

in var ekki tekin í beinum tengslum við fréttina.

á Lynghálsi fyrir þremur árum. Í
dag rekur Europris fjórar verslanir; þrjár í Reykjavík og eina á

Selfossi. Ekki náðist í Matthías
Sigurðsson vegna málsins.
-bs

ÞJÓÐHÁTÍÐ05
ÞJÓÐHÁTÍÐÍEYJUMALVÖRUÚTIHÁTÍÐ
0 kr.!
0
4
.
1
U
Ð
ESSO
SPARA
rsölu hjá
Tryggðu

L
L
RA RU

U

Í
RTUM FÖTUM

Ö
SV BRENNA FLUGELD
R
A
S
Ý
N
I

TRABANT SK
Í
T
S
U
Ó
M
R
H
Á
ÁL AM
S
F
N
TÍ
A
D
H

GR
BR AF
EK
K Í

U
K NG
SÖ

Ó O
V

í fo
þér miða

G
N
LÉTTÖL

ENNEMM / SÍA / NM16823

Forsala miða hefst 20. júní á völdum
ESSO stöðvum. Sjá nánar www.esso.is.
Miðaverð í forsölu er 8.500 kr.
Almennt miðaverð 9.900 kr.
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KAUP SALA
Bandaríkjadalur USD

64,95 65,27

Sterlingspund

GBP

Evra

EUR

78,73

Dönsk króna

DKK

10,58 10,64

Norsk króna

NOK

10,01 10,06

Sænsk króna

SEK

8,50

8,55

Japanskt jen

JPY

0,60

0,60

SDR

XDR

95,13 95,69

Gengisvísitala krónunnar
110,95 -1,23%

Svæði í kring um Hlemm:

Deiliskipulag
kynnt
FUNDUR Deiliskipulag og framkvæmdir í nágrenni Hlemms
verður kynnt í dag í strætóskýlinu á Hlemmi klukkan 17.30.
Dagur B. Eggertsson, formaður
Skipulagsráðs Reykjavíkur mun
kynna
helstu
áherslur
deiliskipulagsins og fyrirhugaðra framkvæmda, meðal annars það hvernig skiptistöðin á
Hlemmi mun líta út.
Auk þess sem rætt verður um
deiliskipulag í kring um Hlemm,
mun Ásgeir Eiríksson, forstjóri
Strætó bs. kynna nýtt leiðarkerfi strætisvagna. Fundurinn
er öllum opinn og eru íbúar á
svæðinu, sem og aðrir hvattir til
að mæta. ■

Borgar gefur
kost á sér

að gera sér grein fyrir því að við
erum í stórsókn í menntun og að
við viljum fjárfesta í menntun,“
segir Þorgerður. „Og það kostar
fjármagn.“
Þorgerður vildi ekki útiloka
að farið yrði fram úr fjárlögum
á þessu fjárlagaári.
„Við sjáum fram á aukinn
nemendafjölda á framhaldsskólastiginu og líklega einnig á
Háskólastiginu. Því er ekki ólíklegt að það kalli á meira fjármagn.“
Verið er að fara yfir stöðuna
á fjárlögum þessa árs innan
menntamálaráðuneytisins.
- grs

ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR

Segir það ekki koma á óvart að ráðuneytið
hafi farið fram úr vegna stórsóknar í
menntamálum.

STJÓRNMÁL Borgar Þór Einarsson
lögfræðingur hefur ákveðið að
gefa kost á sér til formennsku
Sambands ungra sjálfstæðismanna.
Borgar Þór er þrítugur og hefur
sinnt margvíslegum félags- og
trúnaðarstörfum. Hann var kosningastjóri Sjálfstæðisflokksins á
Norðvesturlandi í síðustu Alþingiskosningum og aðstoðarmaður
menntamálaráðherra 2003 til 2004.
Núverandi formaður SUS er
Hafsteinn Þór Hauksson. Þing
Sambands ungra sjálfstæðismanna
verður líklega í september, en staðsetning liggur ekki fyrir. ■

Kasparov gagnrýnir lögreglu:

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

BBC Rúmensk nunna lést eftir að
hafa verið bundin við kross og
skilin ein eftir í þrjá daga í
köldu herbergi í nunnuklaustri.
Þetta kemur fram á fréttasíðu
breska ríkisútvarpsins. Prestur
og fjórar nunnur hafa verið
handtekin í tengslum við málið.
Aðrir íbúar klaustursins
halda því fram að nunnan hafi
verið haldin illum anda og að
krossfestingin hafi verið hluti
af því að reka hann út. Samkvæmt lögreglunni hafði nunnan ekki fengið mat né drykk í
þessa þrjá daga.
Hún hafði verið bundin við
krossinn og handklæði troðið í
munn hennar til að ekkert
heyrðist í henni. Samkvæmt
einni fréttastofunni þjáðist konan af geðklofa, sem var ástæða
þess að presturinn og nunnan
héldu að hún væri haldin illum
anda. ■

Vill meira fjármagn í menntamál
„Það gengur auðvitað ekki að stofnanir fari fram úr
fjárlögum,“ segir Þorgerður
Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra um framúrkeyrsluna hjá stofnunum menntamálaráðuneytisins. „Við fórum fram
úr og það er ekki til fyrirmyndar. En við erum að taka á þessum stofnunum og hjálpa þeim að
leysa úr sínum vandamálum.“
Þorgerður skýrir framúrkeyrsluna þó fyrst og fremst
með hliðsjón af stóraukinni eftirspurn eftir menntun.
„Þetta kemur í sjálfu sér ekki
á óvart miðað við þensluna í
menntakerfinu. Alþingi verður

79,17

Lést á
krossinum

Formennska í SUS:

EFNAHAGSMÁL

118,39 118,97

Rúmensk nunna:

Þorgerður Katrín um framúrkeyrsluna:

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Bör›u mótmælendur

BÆR SEM HVERFUR Neve Dekalim á suðurhluta Gaza-svæðisins er meðal þeirra landtökubyggða sem verða rifnar, samkvæmt sam-

komulagi stjórnvalda Ísraels og heimastjórnar Palestínu.

Hús gy›inga ver›a rifin
Ísraelar og Palestínumenn hafa sami› um a› landtökubygg›ir gy›inga á Gazasvæ›inu ver›i fjarlæg›ar. Óvissa hefur ríkt um hva› ver›ur um húsnæ›i um
8.000 gy›inga eftir a› ﬂeir ver›a fluttir frá Gaza í ágúst.
Ísraelar og Palestínumenn
hafa samið um að landtökubyggðir gyðinga á Gaza-svæðinu verði
fjarlægðar þegar Ísraelar draga
herlið sitt til baka nú í sumar. Um
1.200 heimili gyðinga verða rifin
og í stað þeirra á að rísa heimili
fyrir eitthvað af þeim 1.3 milljónum Palestínumanna sem búa á
Gaza-svæðinu. Þetta kom fram á
blaðamannafundi
Condoleezu
Rice, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, í Jerúsalem í gær eftir
tveggja daga fund hennar með
leiðtogum Ísraela og Palestínumanna, en þar til nú hefur verið
óljóst hvað verður um heimili
gyðinga á svæðinu eftir að þeir
verða fluttir á brott.
Í síðustu viku sagði Shaul Mofaz, varnarmálaráðherra Ísraels,
að það væri ónauðsynlegt að eyðileggja heimili landtökumanna og
að það myndi hætta lífi hermanna.

GAZA

FLUTNINGURINN FRÁ GAZA
OG VESTURBAKKANUM
> 8.000 landtökumenn verða fluttir frá
Gaza
> Fjórar litlar landtökubyggðir gyðinga
falla í hendur Palestínumönnum
> Flutningurinn hefst um miðjan ágúst
og á að taka um átta vikur
> Landtökumenn sem fluttir verða brott
fá bætur

Rice sagði leiðtoga beggja aðila sannfærða um nauðsyn þess að
hvarf ísraelska hersins, frá Gaza
og fjórum landtökubyggðum á
Vesturbakkanum, færi fram með
friðsælum hætti. Yfirvöld í Ísrael
og heimastjórn Palestínu þyrftu
því að vinna saman til að komast
að niðurstöðu um með hvaða hætti
það gæti orðið.
Einnig munu Ísraelar og
Palestínumenn vinna að samningi

VEÐRIÐ Í DAG

um hvernig hægt sé að tryggja
frjálst flæði fólks og viðskipta um
svæðið eftir að herinn dregur sig
til baka. Rice sagði þetta nauðsynlegt til að byggja upp efnahag á
svæðinu.
Steingrímur J. Sigfússon,
þingmaður Vinstri-grænna, sem
á sæti í utanríkismálanefnd Alþingis, segir þessa ákvörðun jákvæða fyrir friðarferlið. „Mér
hefði ekki fundist neitt að því að
Palestínumenn hefðu fengið
þetta húsnæði, ekki veitir af. En
það er meira atriði hvernig þetta
leggst pólitískt, en verðmætin
sem fara. Þetta skref er í áttina
að því að menn hafi trú á því að
það sé alvara á bak við friðarferlið hjá Ísraelum, en það er langur
vegur framundan áður en ég þori
að trúa því að þarna komist á varanlegur friður og eðlileg samskipti á milli aðila.“ ■

MOSKVA, AP Garrí Kasparov, fyrrverandi heimsmeistari í skák, hefur gagnrýnt rússnesku lögregluna
harðlega fyrir
að hafa ráðist
að mótmælendum með ofbeldi
við réttarhöldin yfir Mikhail
Khodorkovsky.
Kasparov er
hættur sem atvinnumaður í
skák og einbeitir sér nú að GARRÍ KASPAROV
stjórnmálum
en hann er eindreginn andstæðingur Vladimírs
Pútín og ríkisstjórnar hans. Hann
hefur krafist þess að þeir lögreglumenn sem þarna voru að
verki verði sóttir til saka. Khodorkovsky-réttarhöldin eru af mörgum Rússum talin vera fyrst og
fremst pólitískar ofsóknir. ■

LÖGREGLUMÁL
HVÍTT EN LÍTIÐ Lögreglan á
Blönduósi stöðvaði ökumann á
leiðinni norður og reyndist hann
hafa fíkniefni í fórum sínum. Var
magnið ekki mikið og var manninum sleppt að lokinni skýrslutöku. Ekki er vitað hvaða tegund
efnis maðurinn var með en það
var lítið og hvítt að sögn lögreglunnar. Málið telst upplýst.
BIFHJÓLAMENN TIL SÓMA Flestir
bifhjólamenn landsins komu til
Sauðárkróks á fimmtudagskvöld
til að fagna hundrað ára afmæli
hjólsins. Að sögn lögreglunnar á
Sauðárkróki voru þeir sér og sínum til mikils sóma. Dansleikir
voru haldnir öll kvöldin og fóru
þeir allir vel fram sem og umgengni á tjaldsvæðinu. Mikil og
þung umferð var í gegnum umdæmið en hún gekk að mestu
leyti vel.
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Kristinn H. Gunnarsson þingmaður Framsóknarflokksins

Afganistan:

Strákaklúbburinn ofan á

Tuttugu létust í átökum

„Á síðasta ári þegar
valdir voru ráðherrar fyrir flokkinn
varð strákaklúbburinn ofan á.“
Þannig kemst Kristinn H. Gunnarsson, þingmaður Framsóknarflokksins, að orði í pistli á heimasíðu sinni
á netinu í gær 19. júní, en þá voru 90
ár frá því að konur fengu kosningarétt á Íslandi.
Kristinn segir að þar hafi stefna
Framsóknarflokksins vikið fyrir
eiginhagsmunum strákanna. Gripið
hafi verið í það hálmstrá að konur
væru aðeins um 30 prósent af félagsmönnum og því væri óeðlilegt
að þær skipuðu hærra hlutfall af
ráðherrastöðunum. Ekki hafi þó
verið útskýrt af hverju hlutfallið

ætti að vera aðeins 20 prósent af
ráðherrum flokksins en ekki 40 prósent.
Kristinn spyr einnig hversu
margar konur hafi verið skipaðar í
sendiherra- eða forstjórastöður hjá
ríkinu. „Hvaða stöður hafa þær
fengið, Ingibjörg Pálmadóttir eða
Lára Margrét Ragnarsdóttir,“ spyr
Kristinn og segir ennþá mikinn
strákaklúbb hjá hinu opinbera, ekki
- jh
síst í stjórnmálunum.

JAFNRÉTTISMÁL

KJÖRKASSINN
Er kominn tími á endurskoðun
stjórnsýslunnar?
Niðurstöður gærdagsins á visir.is
Já
Nei

90.22%
9,78%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Geta Íslendingar gert betur
í jafnréttismálum?
Farðu inn á fréttahluta visir.is
og segðu þína skoðun

Forsætisráðherra Tyrklands:

Gramur
kanslaranum
Recep Tayyip Erdogan, forsætisráðherra Tyrklands,
gagnrýnir Gerhard Schröder
Þýskalandskanslara fyrir að
hafa ekki afstýrt því að þýska
þingið samþykkti ályktun þar
sem Tyrkir eru hvattir til að
rannsaka upp á nýtt ábyrgð sína
á dauða rúmlega milljón
Armena á árunum 1915 til 1923.
Hann sagði að ályktun þýska
þingsins væri bæði „röng og
ljót“ og þinginu til langvarandi
skammar.
Armenar hafa lengi sakað
Tyrki um þjóðarmorð en hinir
síðarnefndu jafnan neitað sök.
Erdogan sagði að mönnum væri
frjálst að skoða skjalasöfn
Ottómana, en grunur leikur á að
búið sé að grisja rækilega í
þeim. ■
ANKARA, AP

SLÖKKVILIÐ
FÖTIN ÓNÝT Eldur kviknaði í
íbúð á Ásvallargötunni í
vesturbæ Reykjavíkur í gær. En
þegar slökkviliðið mætti á svæðið hafði eldurinn verið slökktur.
Maður, sem var inni í íbúðinni,
reyndist hafa sofnað út frá sígarettu og hafði eldurinn kviknað
út frá henni. Slökkviliðið
reykræsti íbúðina og segir að
maðurinn hafi sloppið með skert
stolt og ónýt föt.

KRISTINN H. GUNNARSSON ÞINGMAÐUR FRAMSÓKNARFLOKKSINS „Jú, það

er nefnilega ennþá mikill strákaklúbbur
hjá hinu opinbera, ekki hvað síst í
stjórnmálunum.“

KABÚL, AP Allt að 20 uppreisnarmenn létu lífið í suðurhluta
Afganistan í gær, þegar herþotur
og þyrlur Bandaríkjamanna hófu
skothríð á hóp af mönnum sem
grunur lék á að væru uppreisnarmenn. Í tilkynningu frá bandaríska hernum kemur fram að
átökin hafi átt sér stað eftir að
uppreisnarmönnunum tókst að
króa hermenn af. Þrír aðrir létu
lífið í átökum í Afganistan í gær.
Síðan í mars hafa um 260 uppreisnarmenn farist, 29 bandarískir hermenn, tæplega 40 afganskir
lögreglu- og hermenn og rúmlega
hundrað borgarar. ■

Merki l‡›ræ›is og frelsis
ﬁa› var ví›a um heim sem stu›ningsmenn Aung San Suu Kyi, fri›arver›launahafa Nóbels, notu›u tækifæri› í gær á sextugsafmæli hennar og hvöttu til ﬂess a› stjórnvöld í Myanmar leystu hana úr stofufangelsi. Danski utanríkisrá›herrann kalla›i hana merki l‡›ræ›is og frelsis í öllum heiminum.
YANGON, AP Stuðningsmenn lýðræðishetju Myanmar, Aung San Suu
Kyi, söfnuðust saman um allan
heim í gær á sextugs afmælisdegi
hennar, og kröfðust þess að herstjórnin í Myanmar leysti hana úr
stofufangelsi. Suu Kyi hefur setið í
stofufangelsi á heimili sínu í 10 af
síðustu 16 árum og var afmælisdagur hennar engin undantekning.
Hátíðarhöldin í tilefni afmæli
hennar hófust í gærmorgun með
trúarathöfn í höfuðstöðvum stjórnmálaflokks hennar í Yangon, Þjóðarbandalags fyrir lýðræði. Þar
söfnuðust flokkssystkini hennar
saman og færðu búddamunkum
mat. Síðar um dagin komu nokkur
hundruð manns saman, auk nokkurra erlendra diplómata, til að
vera viðstödd þegar tíu dúfum og
61 blöðru var sleppt. Blöðrurnar 61
tákna upphaf 61. árs Suu Kyis.
Óeinkennisklæddir lögreglumenn
stóðu hjá við athöfnina og tóku
hana upp á myndbandsvél.
Herinn hefur stjórnað Myanmar frá 1962, en núverandi herstjórn komst til valda árið 1988 eftir að hafa brotið á bak aftur uppreisn lýðræðissinna. Kosningar
voru haldnar 1990, en herinn neitaði að gefa eftir völdin þegar flokkur Suu Kyi vann með yfirgnæfandi

AFMÆLISGANGA Í BANGLADESS Flóttamenn frá Myanmar kröfðust þess að Aung San Suu Kyi yrði frelsuð á afmælisdegi hennar í gær.

meirihluta atkvæða. Af ótta við
styrk Suu Kyis í stjórnmálum og
vinsældir hennar hefur herstjórnin
ítrekað haldið henni í stofufangelsi.
Nú síðast frá árinu 2003.
Evrópskir
stuðningsmenn
Aung San Suu Kyi, sýndu einnig
samstöðu sína með þessum friðar-

verðlaunahafa Nóbels frá 1991.
Danski utanríkisráðherrann, Per
Stig Möller, kallaði eftir því að
Suu Kyi yrði sleppt úr stofufangelsi og sagði hana merki lýðræðis
og frelsis í öllum heiminum. Í
Noregi komu stuðningsmenn
hennar saman fyrir framan þingið

og norska Nóbelsnefndin sendi
frá sér tilkynningu þar sem hún
hvatti herstjórn Myanmar til að
leysa hana úr haldi. Þá voru
haldnar samkomur til stuðnings
Suu Kyi í Kuala Lumpur, Malasíu,
Bangladess, Japan, Suður Kóreu,
Bretlandi og í Bandaríkjunum. ■

Stuðningur Samherja við Stöðvarfjörð:

LÖGREGLUMÁL

Sty›ur lítil fyrirtæki

ÖLVUN OLLI SLYSI Ölvaður ökumaður ók aftan á bíl aðfaranótt
sunnudagsins í Kópavogi. Engin
slys urðu á fólki. Alls stöðvaði lögreglan í Kópavogi þrjá ölvaða ökumenn aðfaranótt sunnudagsins.

BYGGÐAMÁL Samherji hefur ákveðið að leggja tuttugu milljónir í
uppbyggingu smærri fyrirtækja á
Stöðvarfirði. Fyrsta september
næstkomandi munu 32 Stöðfirðingar missa vinnu sína hjá Samherja þegar fyrirtækið lokar
frystihúsi sínu á staðnum.
Þetta var kynnt á fjölmennum
fundi í Stöðvarfirði í fyrrakvöld.
Samherji, Þróunarfélag Austurlands og sveitarfélagið Austurbyggð kynntu á þeim fundi helstu
niðurstöður atvinnuþróunarverkefnis, þar sem leita á lausna í at-

vinnumálum Stöðvarfjarðar.
Hugmyndin er sú að Samherji
setji eina til þrjár milljónir í
formi hlutafjár í rekstur smærri
fyrirtækja sem skapað gætu störf
á staðnum og einnig er Samherji
tilbúinn að leggja fram húsnæði
sitt og aðstöðu á staðnum.
Þá hefur Samherji lýst sig tilbúinn að setja umtalsvert fé í almenningssamgöngur á svæðinu
og hefur samið við Rekstarráðgjöf Norðurlands um aðstoð fyrir
Stöðfirðinga við gerð rekstrará- grs
ætlana.

SLAGSMÁL Á SÚÐAVÍK Hópslagsmál brutust út eftir dansleik
Papanna á Súðavík á laugardagsnóttinni. Lögreglan kom á staðinn
og reyndi að stía fólkinu í sundur
en þegar það gekk ekki var gripið til þess að nota sérstakan úða,
mace spray. Einn var látinn gista
fangageymslurnar og lögreglan
aðstoðaði fólk við að ná úðanum
úr andlitinu. Ekki er vitað um
upptök slagsmálanna. Þá var lögreglunni tilkynnt um ölvunarakstur og handtók hún mann
sem reyndist vera mikið ölvaður.
TJALDVAGN LOSNAÐI FRÁ BÍLNUM
Tjaldvagn losnaði aftan úr bíl á
Vestfjarðarveginum við bæinn
Gröf í Miðdal. Ekki urðu nein slys
á fólki. Mikil umferð var í umdæminu enda voru ein þrjú ættarmót haldin um helgina. Að sögn
lögreglunnar hafði þó allt gengið
vel og allir undu glaðir við sitt.

GETRAUNIR

STÖÐVARFJÖRÐUR Frystihúsi Samherja þar verður lokað í haust.

ENGIN FÉKK VINNING Engin
reyndist vera með allar tölur
réttar í Lottóúrdrætti laugardagskvöldsins. Potturinn var tvöfaldur og var fyrsti vinningur
5.786.150 krónur. Verður næsti
vinningur því þrefaldur.
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Sáttaumleitanir og stærri lögregluumdæmi í vændum:

Rá›uneyti og lögregla semja um markmi›
Björn Bjarnason dómsmálaráðherra og Böðvar Bragason lögreglustjóri hafa skrifað
undir samning um árangursstjórnum og markmið lögreglunnar í Reykjavík. Við það tækifæri kynnti lögregluembættið
stefnumótun ársins og ársskýrslu lögreglunnar fyrir árið
2004.
Dómsmálaráðherra fagnaði
samningnum og sagði hann þann
fyrsta sinnar tegundar hér á
landi. Hann sagði samninginn
mikilvægt skref í að lögregla og
ráðuneyti næðu saman um þau
markmið og verkefni sem í honum eru skilgreind. Björn

LÖGREGLA

VEISTU SVARIÐ?

1
2
3

Hvaða dag tóku lög um íslenska fánann fyrst gildi?
Hvaða ráðuneyti fór hlutfallslega mest
fram úr fjárlögum?
Hvernig fór leikur íslenska handboltalandsliðsins við Hvít-Rússa?
SVÖRIN ERU Á BLS. 30

Heppin amma:

Vann milljón
í anna› sinn
BANDARÍKIN Donna Goeppert, 55 ára

gömul amma í Pennsylvaníu í
Bandaríkjunum, vann eina milljón
dollara, andvirði um 65 milljóna
króna, í lottói í vikunni. Það væri
ekki sérstaklega í frásögur færandi nema vegna þess að hún hafði
áður unnið hámarksvinninginn.
Tölfræðilegar líkur á að fá vinninginn einu sinni eru 1,5 milljónir
gegn einum, að því er greint er frá á
fréttavef BBC. Líkurnar á að vinna
hann tvisvar eru 419 milljónir gegn
einum. ■

BAHRAIN
TEKIÐ Á ATVINNULAUSUM Um
fimmtíu mótmælendur voru barðir
af lögreglu og teknir til fanga fyrir
utan konungshöllina í Riffa í Bahrain í gær. Verið var að mótmæla
atvinnuleysi í landinu.

greindi einnig frá því að áfram
yrði starfað að undirbúningi
sáttaumleitana og uppbyggilegrar réttvísi að erlendri fyrirmynd. „Við munum styðjast við
reynslu úr Grafarvogi og af
verkefninu Hringnum sem þar
hefur verið rekið,“ sagði hann.
Þá upplýsti hann að í haust yrðu
lagðar fram til ráðuneytisins tillögur framkvæmdanefndar um
stærri löggæsluumdæmi, en
stærri lögreglulið sagði hann
líklegri til árangurs í breyttu
glæpaumhverfi þar sem viðfangsefni yrðu sífellt stærri og
flóknari.
-óká

BJÖRN BJARNASON DÓMSMÁLARÁÐHERRA Í ársskýrslu lögreglunnar í Reykjavík fyrir síð-

asta ár kemur meðal annars fram að innbrotum og ofbeldisverkum hafi fækkað milli ára
meðan fíkniefnabrotum og umferðarlagabrotum fjölgar. Síðdegis í gær skrifuðu dómsmálaráðherra og lögreglustjóri undir samning um árangursstjórnun.

Endalaus framúrkeyrsla
Sennilegt er a› ﬂrjú af ﬂeim fjórum rá›uneytum sem keyr›u fram úr fjárlögum á sí›asta fjárlagaári geri
ﬂa› aftur á ﬂví ári sem nú stendur yfir. Ekki sér fyrir endann á ﬂví a› skólar og heilbrig›isstofnanir fari
fram úr fjárlögum
Af þeim fjórum ráðuneytum sem
fóru fram úr fjárlögum á síðasta
fjárlagaári stefna að minnsta kosti
þrjú aftur fram úr í keyrslu. Ekki
hefur enn náðst í stjórnendur utanríkisráðuneytisins.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir varar beinlínis við því í blaðinu í
dag að það stefni í enn meiri aðsókn að bæði framhaldsskólum og
háskólum hér á landi. Hún segir
framúrkeyrsluna fyrst og fremst
stafa af þenslunni í menntakerfinu,
en aðsókn að námi hér á landi hefur stóraukist. „Alþingi verður að
gera sér grein fyrir því að við
erum í stórsókn í menntun og að
við viljum fjárfesta í menntun,“

segir Þorgerður. „Og það kostar
fjármagn.“
Þótt mest hafi verið gert úr Háskólanum á Akureyri og Háskóla
Íslands eru líka nokkrir framhaldsskólar sem fóru langt fram úr meðan flestir aðrir voru innan marka.
Menntaskólinn í Kópavogi fór tæpar níutíu milljónir fram yfir og
Verkmenntaskólinn á Akureyri
áttatíu milljónir. Flensborgarskóli
og Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
fóru hvor um sig 65 milljónir fram
yfir það sem fjárlög leyfðu. Framhaldsskólarnir í heild greiddu þó
niður um þrjú hundruð milljón
króna halla fyrri ára, sem er meira
en framúrkeyrsla þeirra. Þar virð-

FRÉTTASKÝRING
FJÁRLÖG

GUÐMUNDUR RÚNAR SVANSSON

BLAÐAMAÐUR

ast málin því horfa til betri vegar,
þótt fjölgun nemenda kunni að
setja strik í reikninginn.
Landbúnaðarráðuneytið, sem
fór hlutfallslega mest fram úr fjárlögum af öllum ráðuneytunum, eða
11,3 prósent var í rauninni í vandræðum af sömu ástæðum. Það voru
Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri og Hólaskóli, sem heyra undir
landbúnaðarráðuneytið en ekki
menntamálaráðuneytið sem voru
meginorsök framúrkeyrslunnar.
Guðni Ágústsson segir þá skóla
nánast vera í gjörgæslu af hálfu
ráðuneytisins. Vandinn er hins vegar meiri en svo að komist verði fyrir hann á þessu ári og innan ráðuneytisins búast menn við því að
þessir skólar muni aftur keyra
fram úr á yfirstandandi fjárlagaári.
Hljóðið er þó ólíkt betra í Jóni
Kristjánssyni heilbrigðisráðherra
en starfsbræðrum hans, en hann
vonast til þess að ráðuneyti sitt
verði nærri núllinu á þessu fjárlagaári, en þó aðeins ef ekkert
óvænt komi upp á. Það er líka rétt
að geta þess að þótt heilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneytið sé að
fara mest fram úr fjárlögum í
krónutölum er það jafnframt
dýrasta ráðuneytið. Í raun fór það
aðeins 1,7 prósent fram úr fjárlögum sem er mun minni framúrkeyrsla en oft hefur verið. Landspítali-Háskólasjúkrahús er langumsvifamesta stofnunin með fjárlög sem nema um 25 milljörðum
króna. Það fór tæpan milljarð fram
úr fjárlögum en var þó innan fjögurra prósenta markanna sem kveð-

ið er á um í reglugerð um framkvæmd fjárlaga, en þegar farið ef
yfir þau mörk er gripið til ráðstafana gagnvart viðkomandi stofnun.
Allir þeir ráðherrar sem náðst
hefur í eru sammála um að það sé
alvarlegt mál ef stofnun heldur sig
ekki innan ramma fjárlaga. Þorgerður Katrín er eini ráðherrann
sem reynir að nota framúrkeyrsluna sem rök fyrir auknum fjárlögum til síns málaflokks.
Hjá öðrum ráðuneytum er staðan í rauninni mjög góð, og flest
þeirra eru að reka eigin stofnanir
innan ramma fjárlaga. Þrátt fyrir
framúrkeyrslu hjá ráðuneytunum
upp á 1,7 milljarða er það ekki
lýsandi fyrir stöðu ríkissjóðs, því
rekstur stofnana er aðeins hluti
fjárlaganna og tekur ekki til vaxtagjalda, nýbygginga, stofnkostnaðar og viðhalds, sem og ýmissa
rekstrartilfærslna eins og námslána, atvinnuleysistrygginga og
beingreiðslna til bænda. Rekstrartilfærslur á árinu voru alls 3,1
milljarð innan heimilda. Þau ráðuneyti sem fóru fram úr í rekstri
stofnana virðast hafa skorið niður
aðra útgjaldaliði árið 2004. Þannig
voru beingreiðslur til bænda og
önnur framlög í landbúnaðarráðuneytinu um 243 milljónir innan
áætlunar. Framkvæmdir á vegum
menntamálaráðneytisins voru um
einn og hálfan milljarð innan heimilda og utanríkisráðuneytið sparaði
yfir hálfan milljarð þar sem ekki
var greitt í Þróunarsjóð Evrópusambandsins eins og áætlað var.
Mörgum öðrum framkvæmdum
var slegið á frest og stofnkostnaður nær allra ráðuneyta var innan
heimilda.
Í rauninni virðast öll ráðuneytin
hafa verið að herða ólina á fjárlagaárinu. Alls voru gjöld ríkissjóðs 9,7 milljarða innan heimilda,
þótt ekki sjái enn fyrir endann á
rekstrarvanda í heilbrigðis- og
skólakerfunum. ■

ÚTGJÖLD RÁÐUNEYTA 2004
Fjárlög

Ríkisreikningur

Heilbrigðis-

57.574

58.575

+1001

Menntamála-

21.318

22.150

+833

Dómsmála-

12.446

11.995

-451

Fjármála-

11.353

12.344

-506/+991

6.693

6.672

-20

FélagsmálaSamgöngu-

6.604

6.313

-291

Utanríkis-

2.995

3.295

+300

Sjávarútvegs-

2.748

2.474

-275

Landbúnaðar-

2.234

2.485

+251

Iðnaðar-og Viðskipta-

2.223

1.740

-484

Umhverfis-

2.129

2.009

-121

800

729

-71

ForsætisTölur í milljónum króna

Heimild: FJÁRMÁLARÁÐUNEYTIÐ

Beina línan sýnir þá upphæð sem gert var ráð fyrir á fjárlögum árið 2004 fyrir hvert ráðuneyti og súluritin sýna hver endanleg
staða viðkomandi ráðuneytis var á ríkisreikningnum samkvæmt bráðabirgðauppgjöri.
*Fjármálaráðuneytið skipti eigin rekstri á þessu ári í tvennt á yfirlitinu sem það tók saman fyrir fjárlaganefnd. Almennur rekstur
þess var 506 milljónum innan fjárheimilda en þá er ekki tekið tillit til greiðsla tengdra lífeyrismálum og fjármagnstekjuskatti.
Þar sem fjármagnstekjuskattur af sölu hlutabréfa ríkisins í Búnaðarbankanum var gjaldfærður ári síðar en var ráðgert er í raun
tæplega milljarðs halli hjá Fjármálaráðuneytinu þótt útgjöldin hafi farið fram úr áætlunum.
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MiniDv videóvél NVGS17B

verð!

DV tengi og USB2
Miklir tengimöguleikar
við PC og Apple vélar

3.299

**

Á MÁNUÐI Í

12 MÁNUÐI

800x aðdráttur
Með 800x digital og 24x
optical aðdrætti nærðu
öllum smáatriðum sem
þú vilt.

2.5" Litaskjár
Hágæða LCD litaskjár
sem þú snúið eftir
hentugleika. Allar
stillingar koma á skjáinn.

VAXTALAUST

39.988

NightView 0 LUX
Það skiptir ekki máli þótt
birtan sé engin - þú nærð
samt góðum upptökum.

3 miniDV spólur fylgja

aaSTAÐGR
EITT

RAFHLAÐ
A

Birt með fyrirvara um mendbrengl og/eða stafsetnigavillur

Sony Cybershot 4.1 MI DSC-S80

Hleðslurafhlöður
Með STAMINA
tækninni eða allt að
440 myndir á hverri
hleðslu.

MPEG Movie
Það er ekkert mál að taka
videomyndir eins lengi eins
og minnið leyfir.

2" litaskjár
Stór og vandaður 2.0”
litaskjár og þú sérð vel
allar myndir sem sem
eru teknar á DSC-S80.

2.499

Carl Zeiss linsa
Með 3x optical Carl Zeiss Vario
Tessar linsunni í DSC-S80 eru gæðin
tryggð jafnvel niður í minnstu
smáatriði.

Á MÁNUÐI

29.988
EITT

Rugl
verð

999
ik
Hver le

FYLGIR

UST

ÐI VAXTALA

Í 12 MÁNU

STAÐGR

Auka hleðslurafhlöður og hleðslutæki fylgja

41

**

Geggjuð

græja!

1.999
Hver leikur

Ótrúlegt
tilboð

ur

**Miðað við jafnar vaxtalausar greiðslur á Visa eða Mastercard
skuldabréf. 0,5% stimpilgjald bætist við samningsfjárhæðina og
greiðist með jöfnum greiðslum yfir samningstímann.
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Hva› er
íslenskast
af öllu?
ﬁjó›hátí›ardeginum var fagna› me› pomp
og prakt fyrir skemmstu. Í tilefni af ﬂví sló
Fréttabla›i› á ﬂrá›inn til nokkurra Íslendinga
og spur›i hva› ﬂeim fyndist íslenskast af öllu.

KATRÍN JAKOBSDÓTTIR > SJÓRINN
„Mér finnst íslenskast að standa í stórgrýttri fjöru og horfa
á sjóinn,“ segir Katrín Jakobsdóttir íslenskufræðingur.
„Maður þarf líka að finna lyktina af sjónum, það er mjög íslenskt.“ Katrínu þykir líka íslenskt að vera úti í náttúrunni,
ekki síst í nánd við sjóinn. „Ísland er auðvitað eyja og við
erum umkringd af sjónum,“ segir Katrín. „Við erum alltaf að
horfa á sjóinn. Það má þess vegna eiginlega segja að það sé
sjórinn sem gerir Ísland að Íslandi.“

HILMAR ÖRN HILMARSSON > MALT OG HARÐFISKUR
„Íslenskast af öllu íslensku er malt og harðfiskur,“ segir Hilmar Örn Hilmarsson, tónlistarmaður og allsherjargoði. „Ég finn það þegar ég er búinn að vera langdvölum í
útlöndum, að þá fer efnaskiptakerfið hjá mér í rúst nema ég fái skammt af malti og
harðfiski,“ bætti hann við og taldi að þarna væri um „eitthvað líffræðilegt“ að ræða.

VATNAJÖKULL < ALBERT EYMUNDSSON
JAKOB FRÍMANN MAGNÚSSON > ÍSLENSKAN

„Vatnajökull. Vegna þess að hann er stærstur og mestur
og hefur tilheyrt landinu frá ómunatíð. Auk þess spilar
jökullinn mikið hlutverk í lífi bæjarbúa hér á Hornafirði,“
segir Albert Eymundsson bæjarstjóri á Hornafirði.

„Það er sjálf íslenskan, tungumálið sem er okkar hvassasta vopn í stríðu, okkar
ylhýrasti blær í blíðu, hljómprútt samansafn hljóða sem speglar gjörvallt litróf
Íslands og Íslendinga.“

STEFÁN PÁLSSON
> AÐ FÁ SÉR ÍS Í EDEN

Hádegisfundur 22. júní 2005

„Að fá sér ís í Eden í Hveragerði, inni í
baðstofuinnréttingunni innan um
pálmatrén,“ segir Stefán Pálsson aðspurður hvað honum þyki íslenskast af
öllu. „Ég á góðar minningar þaðan en
þó hefur Eden kannski aðeins látið undan síga í seinni tíð,“ bætir Stefán við.
Stefán ætlar þó sjálfur ekki að eyða
þjóðhátíðardeginum í Eden og býst
ekkert við því að fara út úr bænum
heldur ætlar að spranga um miðbæinn
og njóta lífsins með fjölskyldu sinni.

Lykillinn að árangri sprotafyrirtækja
- frá hugmynd til framúrskarandi fyrirtækis
Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík í samvinnu við Verkfræðingafélagið,
Tæknifræðingafélagið og Völku ehf efnir til hádegisfundar, miðvikudaginn 22. júní
kl. 12:00  13:30 í Háskólanum í Reykjavík að Ofanleiti 2.
Dagskrá
12:00-12:05 Rögnvaldur J. Sæmundsson, forstöðumaður Rannsóknarmiðstöðvar HR í
nýsköpunar- og frumkvöðlafræðum, opnar fundinn.
12:05-12:30 From business idea to a successful corporation

Jeff Ray, framkvæmdastjóri (COO) at SolidWorks Inc. fjallar um hvernig fyrirtækinu tókst að gera
SolidWorks að útbreiddasta þrívíða hönnunarforriti í heiminum, aðeins 10 árum eftir að fyrirtækið
var stofnað.

12:30-12:45 Living on the Bleeding Edge

Kristinn R. Þórisson, lektor við tækni- og verkfræðideild HR ber saman nýsköpun hjá sprotafyrirtækjum
og stærri fyrirtækjum en hann starfaði áður hjá Lego og British Telecom og hefur tekið þátt í stofnun
nokkurra sprotafyrirtækja.

12:45-13:00 An Icelandic success story

Frosti Bergsson, einn stofnenda Opinna kerfa fjallar um lykilinn að árangri í uppbyggingu fyrirtækisins
sem upphaflega var stofnað sem söluskrifstofa fyrir Hewlett-Packard vörur á Íslandi árið 1984 en
víkkaði svo út starfsemi sína og var komið með um 15 milljarða kr. veltu árið 2004 er Frosti seldi sig
út úr fyrirtækinu.

13:00-13:30 Pallborðsumræður

EGGERT JÓHANNSSON
> ÆTTJARÐARREMBINGUR
„Það er ekki spurning. Íslenskast af öllu
íslensku er ættjarðarrembingurinn og
svo þessi yndislega löngun okkar til að
skeggræða alla hluti. Þetta tvennt fer
afar mikið saman,“ sagði Eggert Jóhannsson feldskeri. „ Þessi þörf fyrir að
ræða allt út í hörgul er kannski ekki
beint þrætugirni, en öll mál skulu krufin
til mergjar, hvað sem er, hvar sem er og
hvenær sem er. Svo skaðar ekki að hafa
rétt fyrir sér, eða telja að minnsta kosti
að svo sé.“

UNNUR MARÍA BERGSVEINSDÓTTIR > BUBBI MORTHENS
Fyrirlestrar og umræður fara fram
á ensku.
Léttur hádegisverður í boði.
Aðgangur er ókeypis en skráning
fer fram hjá Háskólanum í
Reykjavík í síma 599-6200 eða
hjá Indu Maren, inda@ru.is fyrir
kl. 15:00 þriðjudaginn 21. júní.

„Í Bubba kristallast mörg einkenni þjóðarsálarinnar,“ segir Unnur María Bergsveinsdóttir, sagnfræðingur og Brúðarbandsmær.
„Hann hefur verið mér hugleikinn undanfarið, en ég lauk nýlega grein í bók um
kontrafaktíska sagnfræði þar sem ég spyr:
„Hvað ef Bubbi hefði verið kona?“““Bubbi
lauk aðeins skyldunámi en hefur samt verið áhrifamikill samfélagsrýnir,“ segir Unnur.
„Íslendingar tortryggja langskólagengið fólk
en treysta jöxlum eins og Bubba. Svo er
mjög íslenskt að söðla um ef maður uppgötvar eitthvað nýtt og Bubbi hefur margoft
breytt um stíl. Þá er Bubbi einn af óteljandi
alþýðusagnfræðingum sem greipir liðna atburði í verk sín og heldur þeim á lofti. Allir
þekkja Agnesi og Friðrik, en óttinn á tímum
vígbúnaðarkapphlaupsins og kjarnorkubyrgið í Bústöðum lifa líka í verkum hans.
Bubbi er líka alltaf fyrst og fremst töffari,“
segir Unnur. „Það að vilja vera töffari finnst
mér einmitt íslenskast af öllu íslensku.
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HVAÐ ER? VANHÆFI?
342.220

> Áætlaður fjöldi Íslendinga

Hvað er vanhæfi?
Með vanhæfi er einkum átt við það að séu
hagsmunir einstaklings svo miklir við ákvarðanatöku í tilteknum máli, að hann geti haft af
afgreiðslu málsins veruleg áhrif sér til góða,
sé hann vanhæfur til að hlutast til um málið
með samþykki sínu eða synjun. Honum beri
því að víkja sæti við afgreiðslu málsins til
þess að forðast hagsmunaárekstra. Vanhæfi
getur jafnt átt við opinbera aðila sem og
einkaaðila. Munurinn er einkum sá að um
opinbera aðila gilda skýrari reglur og lög, þar
á meðal stjórnsýslulög. Í þeim er fjallað um
hvenær einstaklingar, sem starfa hjá hinu opinbera, teljast vanhæfir.

325.690

304.211
2010 2020

Ákve›ur sér til gó›a

2040

fréttir og fró›leikur

Hvenær eru menn vanhæfir?
Stjórnsýslulög voru sett árið 1993 en fyrir
þann tíma var stuðst við óskráðar reglur, sem

má telja til jafns við skráðar reglur hafi þær
mótast af tiltekinni venju í réttarkerfinu, en
slíkt hefur verið staðfest meðal annars af Umboðsmanni Alþingis. Í athugasemdum með
þriðju grein stjórnsýslulaganna þar sem fjallað er um vanhæfi er kveðið á um að opinber
starfsmaður teljist vanhæfur hafi hann af úrlausn máls einstaka hagsmuni svo sem
ágóða, tap eða óhagræði. Í þingsköpum Alþingis er einnig að finna ákvæði um vanhæfi
þar sem kveður meðal annars á um að þingmanni sé óheimilt að greiða atkvæði með
fjárveitingu til síns sjálfs.
Hvað gerist ef menn eru vanhæfir?
Í stjórnsýslögunum er einnig að finna ákvæði
um að ef um er að ræða stjórnsýslunefnd þá
ákveður hún sjálf hvort að nefndarmenn eigi
að víkja sæti. Ef um er að ræða stofnun ber

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SVONA ERUM VIÐ

hins vegar yfirmanni viðkomandi einstaklings
að ákveða hvort hann eigi að víkja. Ef einstaklingur hefur hins vegar ekki vikið sæti og
haft verulega hagsmuni af málinu samkvæmt
því sem áður var talið, hvort sem er með athöfn eða athafnaleysi, getur sá sem telur á
sig hallað, höfðað mál til ógildingar á þeirri
ákvörðun sem tekin var.
RIGNINGIN STÖÐVAÐI EKKI KONURNAR Þrátt fyrir að rignt hefði á Þingvöllum í gær stöðvaði það ekki tvö þúsund
manns í því að koma og fagna 90 ára afmæli kosningaréttar kvenna.

SPURT & SVARAÐ
AFHENDING FÁLKAORÐUNNAR
17. JÚNÍ

RÓSA ERLINGSDÓTTIR
Stjórnmálafræðingur

Karllæg athöfn
Fálkaorðan var að venju afhent 17.
júni af forseta Íslands. Tólf fengu
orðuna í ár og meðal þeirra var Eiður Smári Guðjohnsen, knattspyrnumaður og fyrirliði íslenska landsliðsins. Athygli vakti að af þeim tólf sem
fengu orðuna voru aðeins tvær konur, þær Drífa Kristjánsdóttir fyrir störf
að velferðarmálum unglinga og Guðbjörg Kristjánsdóttir fyrir störf í þágu
lista og menningar. Rósa Erlingsdóttir, verkefnisstjóri Þingvallahátíðar
sem haldin var í gær í tilefni þess að
90 ár eru liðin frá því konur fengu
kosningarétt, segir að henni hafi
fundist athöfnin hallærisleg.
„Hún endurspeglar stöðu jafnréttismála hér á landi. Þetta er karllæg athöfn. Í ár er verið að fagna sögulegum viðburðum í jafnréttisbaráttu
kvenna, bæði hér heima og erlendis. Orðunefndin og forseti Íslands
hefðu mátt taka tillit til þess. Einungis þrjátíu prósent af þeim sem
hafa fengið fálkaorðuna síðastliðin
tíu ár eru konur og fyrir hvað? Ekki
beint fyrir þau störf sem eru kvenleg
eins og umönnunarstörf og jafnréttismál. Forseti Íslands er stórmeistari
Fálkaorðunnar og hann hefur neitunarvald. Í jafnréttisnefndinni sitja
sex karlmenn og ein kona. Af hverju
er hún ekki skipuð jafnmörgum
konum og körlum? Mér fannst hallærislegt að sjá tíu karla og tvær
konur fá fálkaorðuna á föstudaginn.“

FRÚ VIGDÍS FINNBOGADÓTTIR
Flutti hátíðarávarp í tilefni dagsins. Henni
fannst jafnréttisbaráttan vera skammt á
veg komin.

Jafnrétti krafist Konur á öllum aldri mættu á Þingvelli til þess að fagna 90 ára afmæli
kosningaréttar kvenna

JAFNRÉTTISRÁÐHERRA Í BLEIKU Árni Magnússon var titlaður jafnréttisráðherra í dagskrá hátíðarinnar. Hann fékk afhentan bleikan bol og tók sig nokkuð vel út í honum.

ﬁingvellir líka fyrir konur
Um tvö ﬂúsund manns
mættu á ﬁingvallafund
sem haldinn var í tilefni
af 90 ára afmæli kosningaréttar kvenna. Ve›ri› setti sinn svip á hátí›ina en ﬂa› rigndi á hátí›argesti.
„Þetta gekk rosalega vel,“ sagði
Katrín Anna Guðmundsdóttir,
kynningarstjóri Þingvallafundar.
Dagskráin hófst klukkan eitt þegar Almannagjá var gengin. Settar
voru átján rósir í Drekkingarhyl í
minningu þeirra átján kvenna
sem drekkt var í hylnum. Að því
loknu hófst hátíðardagskrá á Efrivöllum þar sem dagskráin var
sett. Frú Vigdís Finnbogadóttir
flutti hátíðarávarp.

Gerð Þingvallafundar var lesin
upp og afhent Árna Magnússyni,
félagsmálaráðherra. Hann sagði
að útrýma þyrfti launamisrétti og
hvatti hann fyrirtæki til þess að
taka þátt í þeirri aðgerð. Árni hafði
fyrr um daginn sent fyrirtækjum
og stofnunum með tuttugu og
fimm starfsmenn eða fleiri bréf
þar sem þau voru hvött til að athuga hvort óútskýrður kynbundinn launamunur væri til staðar.
Katrín Anna sagðist vera
ánægð með þátttökuna en um tvö
þúsund manns mættu á Þingvelli.
„Þetta var í samræmi við þær
væntingar sem við gerðum,“
sagði hún og bætti við að henni
fyndist frábært að sjá að konur
létu ekki smá rigningu hafa áhrif
á sig. „Við höfum stundum
áhyggjur af því að jafnréttismál
séu ekki ofarlega á baugi. Þessi
þátttaka sýnir að fólk er að verða
virkara í baráttunni.“
Ástæðuna fyrir valinu á staðn-

um sagði Katrín Anna vera þá að
Þingvellir hefðu hingað til verið
full karllægir. „Við vildum með
þessu sýna, á táknrænan hátt, að
Þingvellir eru staður fyrir konur
líka,“ sagði hún og bætti við að
þetta væri sennilega í fyrsta
skipti sem að konum hefði markvisst verið stefnt að Þingvöllum.
Aðspurð um hvort það yrði árviss
atburður að halda 19. júní hátíðlegan á Þingvöllum sagði Katrín
það ekki vera á dagskránni. „Þetta
er stórafmæli og þess vegna vildum við halda daginn hátíðlegan á
stað sem er táknrænn fyrir þjóðina,“ sagði hún.
Veðurguðirnir voru ef til vill
ekki hátíðinni hliðhollir því það
rigndi á hátíðargesti. Gárungarnir hafa þess vegna gantast með
það að veðurguðirnir séu karllægir. „Við hins vegar segjum að þeir
hafi grátið yfir því hversu
skammt á veg jafnréttisbaráttan
er komin.“
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Bílasa Rekstra

Veldu nýjan Ford

Nýtt tákn
Atriði af gæðalista staðalbúnaðar SEL:

Sérstaklega dökkt gler í öftustu
hliðarrúðum og afturglugga.
Hraðastillir.
Stillingar í stýri fyrir hljómtæki.
3ja sætaröð 50/50 skiptanleg
og niðurfellanleg í gólf.
Leðurklætt stýri og
gírstangarhnúður.
Samlitir rafstillanlegir upphitaðir
útispeglar.
Rafstýrðar rúður.
Fjarstýrð samlæsing.
Öryggispúðar fyrir ökumann
og farþega í framsæti.

7 manna 4x4 Ford Freestyle*

Kaupverð
Ford Freestyle SEL 3,0 V6
Ford Freestyle Limited 3,0 V6
Fjöldi seldra
Ford bíla 1161
1000
667
500
0

20
03
20
04

HALDEX rafeindastýrt
fjórhjóladrifskerfi.
Spólvörn (Traction control).
CVT stiglaus sjálfskipting.
Tvívirk tölvustýrð miðstöð með
loftkælingu.
Útvarp, 6 diska geislaspilari,
MP3 spilari og Premium
hljómkerfi.
Álfelgur 17" 5-rima.
Framsæti rafstillanleg.
ABS hemlakerfi með EBD
hemlajöfnun.
Aksturstölva með áttavita.

Viðbótarbúnaður í Freestyle
Sjálfskiptur Limited, umfram SEL:

3.960.000 kr.
4.240.000 kr.

Íslendingar velja Ford umfram önnur leiðandi
bílamerki (74,1% aukning 2004) og er Ford
meðal vinsælustu bílamerkja á Íslandi. Endursalan staðfestir það einnig. Vertu í hópi þeirra
bestu. Veldu nýjan Ford.

Minni fyrir bílstjórasæti og
útispegla.
Upphitanleg framsæti.
Leðuráklæði á aðalsætum.
Samlitar klæðningar á hliðum.
Viðarklæðning á miðjustokk.

Álfelgur 18" 5-rima.
PIRELLI dekk.
Audiophile hljómkerfi með
bassakeilu.
Farangursnet.

Tímabil

Nýttu þér sumartilboðin
Skoðaðu úrvalið í bílaverslun Ford á Íslandi

Ford Fiesta Trend
5 dyra 1,4i 5 gíra*
Kaupverð 1.430.000 kr.
Bílasamningur 14.970 kr.
Rekstrarleiga 27.950 kr.

Ford Fusion Trend
5 dyra 1,4i 5 gíra*
Kaupverð 1.570.000 kr.
Bílasamningur 16.440 kr.
Rekstrarleiga 29.980 kr.

Ford Focus Trend
Wagon 1,6i 5 gíra*
Kaupverð 1.990.000 kr.
Bílasamningur 20.865 kr.
Rekstrarleiga 35.950 kr.

Ford Focus C-Max Trend
5 dyra 1,6i 5 gíra*
Kaupverð 1.895.000 kr.
Bílasamningur 19.840 kr.
Rekstrarleiga 34.950 kr.

Ford Mondeo Ghia
Wagon 2,0i sjálfskiptur*
Kaupverð 2.650.000 kr.
Bílasamningur 27.824 kr.
Rekstrarleiga 49.975 kr.

Við staðgreiðum gamla bílinn veljir þú bíl frá Brimborg.
Þú veltir fyrir þér hvernig best er að losna við gamla bílinn.
Brimborg kaupir hann af þér staðgreitt** veljir þú bíl frá
Brimborg. Þú færð peninginn beint í vasann - eða greiðir

Ford Galaxy Trend
7 manna 2,0i 5 gíra*
Kaupverð 2.605.000 kr.
Bílasamningur 27.280 kr.
Rekstrarleiga 48.500 kr.

Ford Mustang Deluxe
3 dyra 4,0i V6 5 gíra*
Kaupverð 2.860.000 kr.
Bílasamningur 30.030 kr.

Ford Escape XLS 4x4
5 dyra 2,3i sjálfskiptur*
Kaupverð 2.810.000 kr.
Bílasamningur 29.430 kr.
Rekstrarleiga 52.700 kr.

upp lánið á gamla bílnum. Þú losnar við allt umstang við að
selja og minnkar þinn kostnað. Komdu og skoðaðu Ford í
dag. Komdu í Brimborg - skoðaðu nýja hönnun og kynntu
þér hvernig þú getur fengið þér nýjan Ford.

* Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara og að auki er kaupverð háð gengi. Lán er bílasamningur með 30% útborgun og mánaðarlegum greiðslum í 84 mánuði og eru háðar breytingum á vöxtum og gengi erlendra mynta 50% isk / 50% erl.myntkarfa. Leiga er rekstrarleiga og er miðuð við mánaðarlegar greiðslur í 36 mánuði sem eru háðar gengi erlendra mynta o

GCI ALMANNATENGSL - GREY COMMUNICATIONS INTERNATIONAL

Ford Freestyle er ný og framsækin hönnun,
stærri en Subaru Outback og á lægra verði en
lúxusbílarnir Volvo XC70 Cross Country og Audi Allroad.

um gæði

Íslendingar velja Ford umfram önnur vestræn
bílamerki. Spennandi hönnun, aukin gæði og örugg þjónusta Brimborgar er trúleg ástæða þess að
Ford sækir á Toyota sem vinsælasta bílamerkið á
Íslandi. Upplifðu nýtt tákn um gæði - veldu Ford.

útgáfan af sportjeppa eða jepplingi: Hár og töff,
fjórhjóladrifinn, öflugur og vel búinn með sæti fyrir
sjö manns. Hann er stærri en Subaru Outback og
á lægra verði en lúxusbílarnir Volvo XC70 Cross
Country og Audi Allroad. Ný og framsækin hönnun og ekki fáanleg hjá Toyota. Spurðu um þjónustu Ford.

ástandi vegarins og sjálfvirkir skynjarar grípa tafarlaust inní tapi eitthvert hjólanna afli í því skyni að
halda bílnum stöðugum. Veldu Ford.

Hæstu einkunn fyrir öryggi frá NHTSA

Freestyle hefur hlotið hæstu mögulega einkunn í
árekstrarprófi NHTSA (National Highway Traffic
Safety Administration) í Bandaríkjunum - bæði fyrir
Gömul tákn eru fallin. Og ný tekin við. Hönnun
Hljóðlát Duratec V6 vélin skilar örugglega 203
Freestyle er nýtt tákn um framsækni og afburða- amerískum hestöflum og togar 280 Nm. Freestyle högg á framenda og hliðar. Vertu í hópi þeirra
tækni Ford. Freestyle er ný gerð af bíl (CrossOver), er útbúinn nýrri og fullkominni orkusparandi CVT bestu, í dag og um alla framtíð. Veldu Ford Freestyle.
ný hugmynd fyrir fólk sem vill eitthvað annað en
stiglausri sjálfskiptingu sem tryggir að Freestyle
Berðu saman bíla. Komdu í Brimborg. Veldu nýjan
jeppa, sportjeppa, jeppling eða fjórhjóladrifinn
skilar nákvæmlega því afli sem óskað er. Rafeinda- Ford - nýtt tákn um gæði.
skutbíl. Freestyle er svolítið frístæl eða fólksbíla- stýrt Haldex® fjórhjóladrifið, búið spólvörn, vakir yfir

Samkonar bíll ekki til hjá Toyota

Ford Freestyle SEL 4x4
manna 3,0i V6 sjálfskiptur*
Kaupverð 3.960.000 kr.
Bílasamningur 39.200 kr.
Rekstrarleiga 68.300 kr.

Ford Explorer XLT Sport 4x4
5 dyra 4,0i V6 sjálfskiptur*
Kaupverð 4.190.000 kr.
Bílasamningur 43.880 kr.
Rekstrarleiga 79.600 kr.

Ford Expedition Eddie Bauer 4x4
8 manna 5,4i V8 sjálfskiptur*
Kaupverð 5.160.000 kr.
Bílasamningur 53.990 kr.
Rekstrarleiga 102.500 kr.

Ford Ranger XL Crew Cab 4x4
4 dyra 2,5 turbo dísil 5 gíra*
Kaupverð 2.370.000 kr.
Bílasamningur 24.820 kr.
Rekstrarleiga 43.900 kr.

Ford Explorer Sport Trac XLT 4x4
4 dyra 4,0i V6 sjálfskiptur*
Kaupverð 2.960.000 kr.
Bílasamningur 30.990 kr.
Rekstrarleiga 56.700 kr.

Ford F-350 Lariat Crew Cab 4x4
4 dyra 6,0 turbo dísil V8 sjálfskiptur*
Kaupverð 4.128.000 kr.
Bílasamningur 43.160 kr.

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 | Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700 | Brimborg Reykjanesbæ: Njarðarbraut 3, sími 422 7500 | www.ford.is
xtum þeirra. Smur- og þjónustueftirlit samkvæmt ferli framleiðanda og Brimborgar er innifalið í leigugreiðslu og allt að 20.000 km akstur á ári. ** Staðgreitt 45 dögum eftir afhendingu nýja bílsins. Nánari upplýsingar veita söluráðgjafar Brimborgar. Aukabúnaður á myndum: Álfelgur á Fiesta, Focus og Galaxy; samlitur á Escape; tvílitur á Ranger. Explorer og Freestyle myndir eru af Limited.
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FRÁ DEGI TIL DAGS
Dýrir bændur

SJÓNARMIÐ

KÁRI JÓNASSON

Um þessar mundir eru 25 ár frá því að
frú Vigdís Finnbogadóttir var kjörin forseti

ﬁær bogna ef til
vill en brotna ekki
argt ungt fólk á líklega erfitt með að skilja það nú á
dögum að það hafi kostað konur mikla baráttu að fá
kosningarétt til jafns við karla, og að það séu aðeins
90 ár síðan það tókst. Það er kannski enn óskiljanlegra mörgum að kosningaréttur kvenna hafi í fyrstunni verið bundinn
við 40 ár og það hafi ekki verið fyrr en árið 1929 að konur
fengu fullan kosningarétt á við karla.
Nú um helgina var þessara tímamóta minnst og jafnframt
var saga baráttunnar fyrir kosningarétti kvenna rifjuð upp.
Það er líka ástæða til að rifja upp fleira í jafnréttismálunum
við þessi tímamót. Þar er efst á blaði launamisréttið sem enn
viðgengst gagnvart konum. Það er margsannað mál að konur
fá í raun ekki sömu laun fyrir sömu vinnu og karlar. Hvernig
getur staðið á því nú á 21. öldinni? Er þetta eitthvert óyfirstíganlegt lögmál? Er þetta körlum að kenna eða konunum
sjálfum? Í raun eiga sömu kjarasamningar að gilda fyrir
karla og konur, en þegar upp er staðið þá bera karlarnir meira
úr býtum. Þeir hljóta líka meiri starfsframa og eiga kost á því
að afla sér meiri tekna en konurnar. Það er búið að halda
margar ræður og mörg málþing um þetta launamisrétti, en
það virðist þokast hægt í réttlætisátt.
Við þessi tímamót hefur félagsmálaráðherra skrifað öllum
fyrirtækjum sem eru með 25 starfsmenn eða fleiri, þar sem
hvatt er til jafnréttis í launamálum karla og kvenna. En það
þarf meira til. Það er ekki nóg að konurnar séu í fararbroddi
við að jafna launamisréttið, karlar mega ekki láta sitt eftir
liggja í þeim málum, því þetta er ekki aðeins viðfangsefni
kvenna, heldur þjóðfélagsins alls – bæði karla og kvenna.
En það eru fleiri tímamót varðandi konur sem haldið skal á
lofti, því um þessar mundir eru liðin 25 ár frá því frú Vigdís
Finnbogadóttir var kjörin forseti Íslands, fyrst kvenna í
heiminum til að verða þjóðkjörinn forseti. Hún flutti ræðu á
hátíðarsamkomunni á Þingvöllum í gær. Þar sagði hún: „Já,
hér á Þingvöllum gengu þær um formæður okkar, hnarreistar og stoltar og urðu að merku söguefni, Hallgerður, Þorgerður Egilsdóttir, Helga fagra, Guðrún Ósvífursdóttir og svo
auðvitað Hið ljósa man. Þegar Jón Hreggviðsson var spurður
í Kaupmannahöfn um þá dulúðugu konu uppi á Íslandi sagði
hann: „Hið ljósa man: Hún er mjó, eins og það tré, reyrstafur,
sem er grennst og veikast af öllum trjám. Þesskonar stafur,
sem ekki hefur brotnað, heldur réttist úr beygjunni þegar
átakinu sleppir og er þá orðinn jafnbeinn og fyrr.“
Þannig má lýsa öllum íslenskum konum, enda Snæfríður
Íslandssól samnefnari fyrir þær. Þær bogna ef til vill, en
brotna ekki. Við kunnum að bogna um stund þegar við horfumst í augu við ágjafir og afturför á braut sem átti að vera
framfarabraut, t.d. þegar konur höfðu notið kosningaréttar í
50 ár og voru enn aðeins örfáar á Alþingi Íslendinga.“.
Já, íslenskar konur brotna ekki þótt ekki miði alltaf fram
á við, en notum nú þessi tímamót til að hefja enn á ný baráttu
fyrir framgangi kvenna í þjóðfélaginu, því í þeim býr mikill
auður. ■

M

Landbúnaðarráðuneyti Guðna Ágústssonar hélt sig ekki innan fjárheimilda á
síðasta ári og ætlar ekki að gera það á
þessu ári. Til afsökunar á óhlýðninni
bendir ráðherrann og hans fólk á
hversu dýrt er að
mennta bændur, ekki að það
sé endilega
svo mikið
dýrara nú en
áður. Hins
vegar gleymdist að gera ráð
fyrir öllum
kostnaðinum
við að breyta
landbúnaðar-

skóla í háskóla. Auðvitað er það engin
afsökun, það er frekar enn ein staðfesting á því hversu illa ríkið undirbýr verk.
Guðni getur ekki afsakað sig með ónákvæmni og trónir á toppi þeirra sem
eyddu umfram heimildir.

Aðrir eyða minna
Sumum ráðherrum virðist ganga
betur að tryggja sér peninga
en eyða þeim. Skýrt dæmi
um það er Árni Mathiesen
sjávarútvegsráðherra. Ár
eftir ár á hann afgang,
sem segir okkur meðal
annars að hann hefur
betri tök á fjárveitingavaldinu en hann hefur not fyrir.

Aumingja Jón
Jón Kristjánsson heilbrigðisráðherra er
varfærinn maður. Þótt hann kappkosti
við að gera vel og hans málaflokkur
hafi ekki farið nema, ef hægt er að
nota það orð, 1,7 prósent umfram fjárheimildir á síðasta ári trónir hann á
toppnum þegar peningarnir eru taldir
þar sem hans málaflokkur er það fjárfrekur. Jón tók rúmum milljarði meira
til þarfa málaflokksins en heimildir
leyfðu. Það er langtum meira í
peningum en þeir tóku sem fóru
meira en tíu prósentum framúr.
Jón græðir ekki á stærðinni í
þessum samanburði.

sme@frettabladid.is

Ó je
Þegar ég var á sumrin hjá ömmu
minni og afa á Akureyri var eitt af
því sem gerði dvölina ánægjulega
hversu góðar mjólkurvörurnar
voru – sérstaklega súrmjólkin
sem var einhvern veginn allt
öðruvísi en sú hér fyrir sunnan,
mjúk og bragðgóð og ekki einu
sinni neitt sérstaklega súr. Hún
var í brúnum flöskum með skærgrænum miða minnir mig sem
átti ekki sístan þátt í að gera hana
svo lystuga sem raun ber vitni –
og þessar flöskur kjagaði maður
með tómar upp í gil að ná í meira.
Í súrmjólkurmálum sýndu Akureyringar svo sannarlega á sér sínar bestu hliðar.
Þótt ég lærði það snemma af
ömmu minni að vera andvígur
KEA veldinu og fylgdi henni oft á
löngum og krókóttum innkaupaferðum sem hún tók á sig til að
þurfa ekki að fara í verslun þess
sem var í næsta húsi við hana í
hetjulegri baráttu sinni við að
hundsa KEA á Akureyri – þá verð
ég á hinn bóginn að játa að mér
hefur alltaf þótt þetta gamla og
óbreytanlega merki vísa á gæði
þegar um skyr er að ræða, auk
þess sem þar á bæ ríkti sýnilega
ekki vanmetaleg fordild á borð
við þá að fara að kenna varninginn við internetið eins og sunnlenskir skyrframleiðendur duttu
niður í hér fyrir sunnan og minntu
á miðaldra mann með hártopp á
unglingaballi að segja „óje“ í allar
áttir.
Þar til nú.
Allt í einu hefur þessi gamli og
virðulegi mjólkurframleiðandi
tekið upp á því að reyna að yfirtrompa .is-ið hjá þeim fyrir sunnan og setja á markað drykk sem
heitir hvorki meira né minna en
„Smoothie“. Þeir eru töffaralegir
hjá KEA – búnir að greiða fram
hártoppinn, setja upp sólgeraugun, smella fingrum með „óje“ á
vörunum. Þeir segjast vera að ná
til unga fólksins, sem þar með fær

þau skilaboð frá þessu gróna fyrirtæki að tala þurfi ensku við það.
Nú er það svo að enska er svo
ríkur hluti af málumhverfi okkar
allra að vart líður sá dagur að við
grípum ekki til hennar í einhverju
samhengi til þess að orða einhverja hugsun, nefna eitthvert
fyrirbæri eða bara slá um okkur.
Við því er ekkert að segja, slíkt
getur aukið blæbrigðin í máli

Í DAG

NAFNGIFT Á
SKYRDRYKK

GUÐMUNDUR
ANDRI
THORSSON

... mér hefur alltaf ﬂótt
ﬂetta gamla og óbreytanlega merki vísa á gæ›i ﬂegar um skyr er a› ræ›a, auk
ﬂess sem ﬂar á bæ ríkti
s‡nilega ekki vanmetaleg
fordild á bor› vi› ﬂá a›
fara a› kenna varninginn
vi› interneti›...
fólks og sá sem kemur vel fyrir
sig orði á ensku er líklegur til að
vera líka orðheppinn á íslensku.
Og vel má vera að senn verði
þjóðin tvítyngd, tali íslensku og
svo einhvers konar skollaensku.
Kannski verður ekki spornað fótum við framrás enskunnar, enda
er hún mál afþreyingariðnaðarins
sem fólk ver sífellt meiri tíma í að
neyta. Sennilega er orðið of seint
að fara að talsetja kvikmyndir
fyrir fullorðna eins og gert er við
barnaefni. Það er eiginlega hálf

leitt. Það er góð skemmtun að
horfa á þýska sjónvarpið og heyra
Hollywood-stjörnurnar
tala
þýsku, og synd að við skulum ekki
eiga þess kost að heyra Ladda og
Arnar Jónsson og allt hitt fólkið
tala fyrir Tom Cruise og Sylvester
Stallone og allt hitt fólkið...
Eða þannig. En óneitanlega
finnst manni það hálf leiðinlegt að
gamalgróinn framleiðandi skuli
finna sig knúinn til að grípa til
ensku í því skyni að laða ungt fólk
til að leggja sér til munns framleiðsluna. Þetta er skyrdrykkur
sem þeim KEA mönnum er í mun
að veita annað yfirbragð en þeim
þykir hvíla yfir skyrnafninu
gamla sem þeim þykir væntanlega minna um of á sauðskinnskóna. En hvort skyldu þeir nú
líta á orðið „smoothie“ sem útlensku eða vísun í íslenskan málheim?
Til lítils væri að banna svona
nafngiftir en er samt ekki til einhver aðili í kerfinu sem gæti gert
athugasemd við þetta?
Á meðan fyrirtækið kemst
átölulaust upp með að nefna skyrdrykk upp á ísl-ensku svo að börnin skilji hvað hér sé á ferðinni þá
eru málfarsyfirvöld á þönum að
skera úr um það hvort fólk megi
nefna börn sín þeim nöfnum sem
andinn blæs þeim í brjóst sem
manni finnst einhvern veginn að
hljóti að vera hámark afskiptasemi ríkisvaldsins um einkahagi
fólks og eiginlega með ólíkindum
að fólki sem treyst er til að ala
upp börn og koma þeim til manns
skuli ekki vera treyst til að gefa
þeim sömu börnum nöfn. Væri
stúlkubarni til dæmis gefið nafnið
Skyrfríður þá myndi maður ætla
að slíkt ætti fremur að koma til
kasta barnaverndaryfirvalda en
málnefnda. Ætti ekki fremur að
vera hlutverk málfarsyfirvalda
að amast við útlenskum heitum á
varningi handa Íslendingum en að
banna asnaleg nöfn?
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Langholtsskólinn er flottur BLS. 2
Hótel Valhöll nýuppgert BLS. 4

Sólarupprás
REYKJAVÍK
AKUREYRI

2.54
1.26

Hádegi

Sólarlag

13.29
13.14

00.04
1.03

Heimild: Almanak Háskólans

ER ÞÍN FASTEIGN AUGLÝST HÉR?

MEST LESNA FASTEIGNABLAÐ LANDSINS

Góðan dag!
Í dag er mánudagur 20. júní,
171. dagur ársins 2005.
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Flokkar & fjöldi
Bílar & farartæki
Keypt & selt
Þjónusta
Heilsa
Skólar & námskeið.
Heimilið
Tómstundir & ferðir
Húsnæði
Atvinna
Tilkynningar

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR
Á visir.is

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SMÁAUGLÝSINGAR

Húsið er afskaplega glæsilegt með bílageymslu í kjallara.

Falleg þakíbúð á góðum
stað í bryggjuhverfi
Fasteignasalan Nýtt er nú með til sölu
fallega íbúð á tveimur hæðum, svokallaða „Penthouse“ íbúð í Naustabryggju 23 í Reykjavík.
Gengið inn í forstofu með góðum skáp og
flísum sem ná einnig inn í hol og eldhús.
Eldhús með fallegri innréttingu úr hlyni,
stór gaseldavél með áfastri viftu og
granít á bekkjum. Borðstofa og stofa með
dökku parketi og útgengt út á rúmgóðar
svalir.
Baðherbergi er með baðkeri og góðri
innréttingu úr hlyni. Tvö stór svefnher-

bergi eru á neðri hæð með fataskápum úr
hlyn og þvottahús er á hæðinni.
Flísalagður stigi er á milli hæða með
fallegu stál/glerhandriði. Stofa er stór og
notuð sem sjónvarpshol. Útgengt á vestursvalir, flísalagt salerni, innrétting með
granítbekk og fallegri handlaug en háaloft
er yfir salerninu. Einnig er góð geymsla
með mikilli lofthæð þar sem hægt væri að
setja milliloft. Mikil lofthæð er á efri hæð
og er talsvert undir súð. Tvö stór svefnherbergi bæði með skápum úr hlyni.
Bílageymsla er í kjallara og einnig
sameiginleg hjóla- og vagnageymsla.
Ásett verð er 34,9 milljónir. ■

LIGGUR Í LOFTINU

í fasteignum
Skóflustunga að nýbyggingu
við Menntaskólann á Egilsstöðum var tekin nýlega. Það gerðu
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
menntamálaráðherra og
Soffía Lárusdóttir, forseti
bæjarstjórnar
Fljótsdalshéraðs, í sameiningu. Stærð nýja
hússins verður rúmir 1000 fermetrar. Byggingu þess á að
vera lokið haustið 2006.

Lausar lóðir eru við Vesturgötu 10 og 12 í Hafnarfirði. Þar
er heimilt að byggja allt að tvö

4,15%

parhús, tvær hæðir og ris en til
greina kemur líka að flytja eldri
hús þangað.

Icelandair Hótel
Hamar við Borgarnes er í burðarliðnum. Fyrstu
gestir eru bókaðir
þann 27. þessa
mánaðar svo nú er allt að
smella. Hótelið verður hið eina
hér á landi sem nánast verður
inni á golfvelli þegar allt verður
komið í endanlegt horf. Eigendur eru hjónin Hjörtur Árnason og Unnur Halldórsdóttir.
fasteignir@frettabladid.is
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Íbúðalán

410 4000 | landsbanki.is

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

Banki allra landsmanna

[

]

Illgresi
Ef farið er reglulega yfir grasflötina og fíflar og illgresið stungið upp jafnóðum og
það birtist er mun auðveldara að halda grasinu snyrtilegu og fallegu.

El

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager • Smíðað eftir máli
• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir
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GÍTARINN ehf.
Stórhöfða 27 • 110 Reykjavík • Sími: 552-2125
gitarinn@gitarinn.is • http://www.gitarinn.is

Katrín á góðar minningar úr Langholtsskóla og þykir alltaf jafn vænt um gamla skólann sinn.

Þjóðlagagítar m/pick-up

Hrifin af húsum sem eru bara hús

Poki, ól, stilliflauta, gítarnögl

Katrín Jakobsdóttir, varaformaður vinstri grænna, er íhaldssöm þegar kemur að húsum.
Henni þykja gömul hús fallegust
og þykir vænst um gamla skólahúsið við Langholtsskóla.

OFURTILBOÐ!
Trommusett með öllu

kr. 49.900,-

Þjóðlagagítar
Poki, ól, stilliflauta, gítarnögl

„Þetta hús hefur bæði fagurfræðilegt og tilfinningalegt gildi fyrir
mig. Þetta er fallegt, gamalt hús
og svo þykir mér vænt um það
vegna þess að þetta er gamli skólinn minn. Ég ólst upp í nágrenni
skólans og þótti hann óskaplega
merkilegur löngu áður en ég
komst á skólaaldur,“ segir Katrín
sem á margar góðar minningar
frá skólaárunum í Langholtsskóla
og segist hafa verið ákaflega þægur og góður nemandi.

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

S J Ó N VA R P S DA G S K R Á
VI KU N NAR »

Skólinn er ekki lengur fyrir
augum Katrínar á hverjum degi
en hún segir að henni þyki alltaf
jafn vænt um að sjá hann þegar
hún keyri framhjá. „Í fyrra kom
ég inn í skólann í fyrsta skipti í
langan tíma og varð dálítið hissa
á því hvað allt var lítið. Þegar
maður er bara sex ára finnst
manni allt svo stórt og ég man
hvað mér fannst skólinn stór og
virðulegur. Þarna var líka ísbjarnarstytta sem er risastór í
minningunni en reyndist eiginlega bara vera lítil og krúttleg
þegar ég sá hana aftur.“
Katrín segist vera íhaldssöm
þegar kemur að húsum og henni
þykja gömul hús yfirleitt fallegri
en þau nýrri. „Ég er algjör plebbi
hvað þetta varðar og arkitektar
hafa ábyggilega óbeit á fólki eins

og mér. Ég er mjög hrifin af húsum sem eru bara hús. Með fallegar hurðir og glugga og ekkert
óþarfa dót. Þess vegna þykir mér
Langholtsskólinn fallegur. Þar eru
litlar rúður í hurðunum og allt
svona gamalt og fallegt. Anddyrið
er líka mjög virðulegt og minnir á
gamla tíma.“
Í
gegnum
tíðina
hefur
nokkrum sinnum verið byggt við
Langholtsskóla og Katrín viðurkennir að henni þyki gamla
skólabyggingin enn þá fallegust.
„Það er ný búið að byggja við
skólann og mér þykir sú viðbót
ekki nógu falleg þótt maður
venjist henn líklega. Viðbyggingarnar hafa líka gildi í sjálfu sér
og sýna vel sinn tíma.“ segir
Katrín.
thorgunnur@frettabladid.is

Draumahúsið smíðað í bók
ÚRKLIPPUBÓK MEÐ HUGMYNDUM GETUR VERIÐ SKEMMTILEG OG GAGNLEG.
Allir eiga sér draumahús og hafa hugmyndir um hvernig þeir vilja hafa hlutina
í kringum sig. Ef til stendur að láta
drauminn rætast og eignast húsið eða
smíða það er tilvalið að safna saman í
úrklippubók hugmyndum að húsinu.
Þegar flett er í gegnum tímarit, bæklinga
eða blöð og maður rekst á eitthvað sem
heillar er ráð að klippa það út og setja í
bókina, því oftar en ekki gleymir maður
hlutunum jafnóðum. Einnig er hægt að

punkta niður hugmyndir um leið og þær
koma í hugann, eða líma inn litaspjöld
úr málningarvöruverslunum. Aftast í bókin er svo hægt að safna símanúmerum
hjá góðum iðnaðarmönnum sem gott
væri að fá í verkið.
Með tímanum getur bókin orðið stórglæsileg og gaman að fletta í gegnum
hana þó svo maður eignist aldrei
draumahúsið, og hugmyndirnar geta
nýst manni samt sem áður.

Höldum tekkhúsgögnum fínum
TEKKHÚSGÖGN SEM NOTUÐ ERU ÚTI
VIÐ ÞARF AÐ OLÍUBERA HAUST OG
VOR OG ÞÁ ENDAST ÞAU LÍKA VEL.
Hér koma nokkur góð ráð til að
halda tekkhúsgögnum í fínu formi.
1. Í byrjun á að þrífa húsgögnin með
tusku vættri í terpentínu til að ná í
burt öllu fínu ryki.
2. Blandið Ronseal Furniture Stain
olíu og terpentínu saman í hlutföllunum 70/30, (meiri olía en terpentína).
3. Berið á eina umferð með pensli og
strjúkið síðan af með klút eftir ca 15
mínútur þannig að engir taumar
myndist. Látið þorna vel og eftir tvo
til þrjá tíma skal strjúka yfir borð og
stóla með klút sem hefur verið
bleyttur í olíu en passa samt að hann
sé ekki of rakur.

MYND GETTY

kr. 17.900,-

Sniðugt er að raða úrklippum úr tímaritum saman í eina bók.
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Sniðugir hlutir í sumarbústaðinn
Það þarf ekki að kosta fúlgu fjár að innrétta og lífga upp á sumarbústaðinn eða skella sér út úr
bænum í sumar í skemmtilega útilegu.
Sæt dýramotta í
anddyri 895 kr.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Nú er sumarið svo sannarlega komið og helgi
eftir helgi brunar fólk út úr bænum til að
komast í sveitasælu og ró. Sumarbústaðaeign
Íslendinga hefur margfaldast á síðustu árum
og fleiri og fleiri kjósa að skipta út tjaldinu
fyrir fokhelt húsnæði með öllum helstu nútímaþægindum innanborðs.
Í lágvöruverðsversluninni Europris er svo
sannarlega hægt að finna ýmislegt sniðugt í
bústaðinn á afskaplega viðráðanlegu verði.
Þar er hægt að innrétta sumarbústaðinn frá A
til Ö og einnig finna allt sem þarf í útileguna í
sumar.
Fréttablaðið kíkti í heimsókn í Europris og
komst að því að það þarf alls ekki að vera dýrt
að búa sig undir ferðalög í sumar.

32 lítra kælibox 2.330 kr.
Vasaljós, þarfaþing í
alla bústaði 589 kr.

lilja@frettabladid.is
Stóll 695 kr. Stólinn er hægt að
fella saman og setja í tösku sem
hægt er að bera á öxlinni.

Púði í sófann 795 kr.

Flott steinljós í
garðinn 4.485 kr.

30 þvottaklemmur í poka 149 kr.
Þvottasnúra 149 kr.

Reykskynjari 695 kr.

Yfirbreiðsla sem
þolir hvaða veður
sem er 169 kr.

Ferðatæki með
geislaspilara og
útvarpi 3.490 kr.

Tilboðsdagar
20-27. júní
Rýmum fyrir
nýjum vörum.
Ýmisleg tilboð í gangi.
Skeifan 3A – 108
Reykjavík
Sími: 517 3600
Fax: 517 3604 –

0,5 lítra hitabrúsi 990
kr. Einnig til 1 lítra.

mylogo@mmedia.is
Ferðaprímus 2.950 kr.

Málin leyst með málningu
Það þarf ekki að vera flókið mál að fríska upp á eldhúsið án
þess að henda eldhúsinnréttingunni.
Gömul eldhús sem eru orðin lúin
og þreytt eru oft eigendum sínum
til ama, en að ráðast í það stórvirki að skipta út eldhúsinnréttingu getur verið mjög kostnaðarsamt og ekki á allra færi. Málning
er ódýr og einföld lausn til að
breyta útliti og ásýnd eldhússins
og um að gera að leika sér með liti
því mjög einfalt er að mála aftur
þegar maður fær leið á litnum.
Vegg í eldhúsi og innréttingu
þarf að þrífa vel áður en málað er,

þar sem fita og óhreinindi geta
eyðilagt málninguna. Hægt er að
fá sérstök efni til að þrífa vegginn
í málningavöruverslun en pottasvampur, bursti og sápuvatn duga
oftast best.
En það er ekki bara hægt að
mála innréttinguna sjálfa og
veggina, heldur er líka hægt að
mála gólf, glugga og hillur og með
falllegri litasamsetningu getur
eldhúsið orðið nýtískulegt og
smart. ■

Fyrir: Hér eru korkflísar á milli skápa og
eldhúsið litlaust og flatneskjulegt.

Eftir: Eldhúsinnréttingin verður skarpari og
það myndast dýpt í eldhúsinu.

Alvöru
gasgrill
Ryðfrítt alvöru gasgrill - engar málamiðlanir!

Fyrir: Korkurinn yfir eldavélinni er orðin
mislitur.

Eftir: Veggurinn er mun snyrtilegri eftir
málun.

Perfectglo gasgrillið fæst hjá
ECC Skúlagötu 63 - Sími 511 1001 - Opið 10-18

4

20. júní 2005 MÁN U DAGU R

í júní!
Allt að 40% afsláttur á
silfri, silfur- og gullhúðuðum
munum og annari málmvöru

Skipasund 82, 104 Reykjavík – s. 552 6255

www.ammaruth.is • Opið virka daga 14-18

Gleðifréttir frá Gleðistofu Íslands
Laugardaga kl. 11:30
og alla virka daga kl. 11:30, 16:30 og 21:30

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
Ennþá
laust
áogvinsælu
saman
aftur
aftur!
eldri
og
yngri,
keramik,
teikning,
Diskarnir
eru
æðislegir
hjá okkur!“
barnanámskeiðin.
málun - allt innifalið - litlir
hópar.
S

Ein vika, allt innifalið kr. 8900.á k ið
f i kr.k vikan!
di bö
Aðeins
8500
Bókið
núna.
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

Hótel Valhöll í nýjum búningi
Þjóðgarðurinn á Þingvöllum er garðurinn okkar allra og er nú meira að
segja kominn á heimsminjaskrá. Það
hefur því verið Þingvallaelskendum
mikil raun að sjá Hótel Valhöll
drabbast niður eins og raunin hefur
orðið undanfarin ár.
Nú hefur birt yfir Valhöll því þar hafa nýir
rekstraraðilar tekið við stjórninni. Það eru
þau hjónin Kristbjörg Kristinsdóttir og
Agnar Róbertsson, sem undanfarnar vikur
hafa lagt nótt við dag til að gera Hótel Valhöll að því menningarsetri sem hæfir húsinu og umhverfinu. Þau hafa rifið út fúnar
spýtur, lagt ný gólfefni, málað allt hátt og
lágt og skreytt hótelið á látlausan og stílhreinan hátt, þar sem gömlu og nýju er
blandað saman af smekkvísi.
Kristbjörg og Agnar eru hrossabændur
í Hrunamannahreppi, en hafa samhliða búskapnum séð um rekstur á Hótel Borg undanfarin þrjú ár. Þau dreymdi þó alltaf um
að reka sveitahótel og þegar Kristbjörg
rakst á auglýsingu um rekstur Valhallar
kom ekki annað til greina en að sækja um.
„Ég er ekki viss um að ég trúi á tilviljanir lengur,“ segir Kristbjörg brosandi þar
sem hún stendur á kafi í kössum og tínir
upp fallega muni sem munu prýða hótelið.
„Ég hef yfirleitt ekki mikinn tíma til að
lesa blöð en ég var með veikt barn heima
einn daginn í vetur og fletti einmitt Mogganum þegar hótelið var auglýst. Við útfylltum pappíra, skiluðum inn og urðum
fyrir valinu. Við fengum svo afhent 28.
apríl síðastliðinn, sem er afmælisdagurinn
minn. Ég á margar góðar minningar tengdar þessum degi og fannst því sérlega ljúft
að taka við lyklunum þá. Þegar mamma fór
svo að taka til þennan fyrsta dag okkar í
Valhöll rakst hún á gamalt gulnað blað í
einum skápanna. Það reyndist vera Þjóðviljinn og dagsetningin var einmitt 28. apríl 1964, fæðingardagurinn og fæðingarárið
mitt. Þetta þótti okkur gott teikn,“ segir
Kristbjörg, sem að sjálfsögðu passar blaðið eins og sjáaldur auga síns og ætlar að
ramma það inn.
Kristbjörg og Agnar hafa miklar áætlanir um Hótel Valhöll og hafa nú þegar
með hjálp ættingja og vina tekið veitingasalina í gegn og öll herbergi á efri hæðinni.
Þá prýða ný húsgögn allt húsið og á baðherbergjum eru ný tæki. Á veggjum verður hægt að skoða sögu Þingvalla í máli og
myndum. Í framtíðinni er gert ráð fyrir
stækkun herbergja á neðri hæð og að útgengt verði í garðinn úr herbergjunum. Þá
er fyrirhugað að setja upp heita potta fyrir hótelgesti, en hótelið verður opið árið
um kring.
Valhöll var opnuð formlega 17. júní.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Gull- og silfurdagar

Þingvellir eru stolt okkar allra og eftirsóknarvert að geta komið þar við og notið
góðrar þjónustu á Hótel Valhöll.

Setustofur eru fallegar og stílhreinar, en
húsgögn eru öll frá Öndvegi.

Þetta var útsýni Bítilsins Pauls
McCartneys þegar hann gisti á
Valhöll forðum.

edda@frettabladid.is
Veitingasalirnir eru glæsilegir eftir breytinguna.

Hjónin Kristbjörg Kristinsdóttir og Agnar Róbertsson
hafa lagt sig fram um að fanga hinn sanna anda
hússins.

Baðherbergin hafa tekið stökkbreytingum
og eru sérlega falleg. Hugað hefur verið
að hverju smáatriði og blandað saman
gömlu og nýju.

Herbergin eru lítil en björt og
kósí eftir endurnýjunina, Ný rúm
og sængurfatnaður eru á öllu
hótelinu.

Undirlagið skiptir miklu máli
Margir kjósa að leggja parket sjálfir í stað þess að fá fagmenn
í verkið. Hér eru nokkur góð ráð sem vert er að hafa í huga
áður en hafist er handa.
Áður en byrjað er þarf að hreinsa gólfið af öllum múrögnum og ójöfnum, einnig þarf að ganga úr skugga um að gólfið sé hreint og þurrt. Því
næst er undirlaginu rúllað yfir gólfið og sniðið í rétta stærð. Undirlagið dempar hljóð við umgang á parketinu og er nauðsynlegur grunnur
fyrir parketið.
Þegar byrjað er að legggja sjálft parketið er fyrsta borðið lagt með
raufina upp við vegg. Skoða þarf hvert borð vel og vandlega og setja
þarf fleyga milli veggjar og fyrsta borðs. Þá myndast örlítið bil meðfram veggnum og parkettið hefur þannig möguleika á að hreyfast. Þetta
bil er svo falið með gólflistum þegar þar að kemur. Nauðsynlegt er að
hafa átta millimetra bil upp við vegginn allan hringinn.
Þegar fyrstu þrjú borðin hafa verið límd saman er sá fleki látinn
standa í klukkustund svo límið nái að þorna. Því næst er klárað að líma
það sem eftir er. Að lögn lokinni er límið látið þorna í um sex klukkustundir áður en fleygarnir upp við veggina eru fjarlægðir.

Það er margt sem þarf að huga að ætli
maður að leggja parket sjálfur.
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Best að fá fagmenn í verkið
Þegar garðar eru úðaðir með efnum til að vinna bug á skordýrum er vissara að fara að öllu
með gát. Efnin eru hættuleg og þeir sem ekki kunna til verka geta hæglega valdið skaða.
Tími skordýranna er runninn
upp og eflaust einhverjir farnir
að huga að því að eitra í garðinum sínum. Ef garðeigendur fá
einhvern utanaðkomandi til að
úða skal gæta þess að sá sem
úðar hafi til þess fullgild réttindi. Hægt er að ganga úr skugga um það með því að biðja um
framvísun leyfisskírteinis frá
Umhverfisstofnun sem öllum er
skylt að hafa sem stunda úðun í
atvinnuskyni.
Elín Gunnhildur Guðmundsdóttir hjá Umhverfisstofnun
segir mikilvægt að neytendur
gæti að sér. Borið hafi á því að

Gamall skápur getur öðlast nýtt líf í
skúrnum og geymt garðáhöldin.

Allt á sínum stað
GAMALL SKÁPUR ÖÐLAST NÝTT LÍF.
Í stað þess að henda gamla skápnum
þeirra ömmu og afa er tilvalið að
koma honum fyrir úti í skúr og nota
hann til að geyma garðaáhöldin. Áður
en hlutunum er komið fyrir inn í honum er ráð að lakka hann að innan ef
þörf þykir og jafnvel koma fyrir plastmottum í hillurnar sem auðvelt er að
þrífa. Garðáhöldunum geta fylgt ýmis
óhreinindi og því er mikilvægt að
auðvelt sé að þrífa skápinn svo
sveppur og mygla nái ekki að dafna í
skúmaskotum hans.
Smærri áhöld ættu að vera í efri hillunum þar sem auðvelt er að ná til
þeirra, en garðslangan getur verið í
körfu í neðstu hillunni. Tilvalið er að
koma snögum fyrir á hliðinni á skápun að utan þar sem mögulegt er
hengja upp skóflur og hrífur. Næsta
sumar verður lítið mál að ganga að
öllu vísu í skápnum, auk þess sem
skúrinn eða geymslan verður mun
snyrtilegri.

Hvernig á að
mála hurð
EF VANDAÐ ER TIL VERKS VERÐUR
ÚTKOMAN GÓÐ.
Ljótar hurðir geta verið lýti á annars
fallegu heimili og ágætt að mála þær
eða lakka reglulega.
1. Taktu hurðarhúninn af eða
límdu yfir hann
með málningarlímbandi.
2. Taktu hurðina
af hjörum og
leggðu hana yfir
tvo búkka eða á
borð. Hægt er
að mála hurðina
á hjörum en útkoman er ekki
eins góð.

Vel máluð hurð er
heimilinu til prýðis.

3. Sléttaðu misjöfnur með sandpappír
og fylltu í holur með sparsli.
4. Málaðu tvær til þrjár umferðir af
glansandi málningu. Matta málningu
er erfitt að þrífa.
5. Málaðu með pensli, því málningarrúlla gefur ójafnari áferð.
Ath. Taktu málningarlímbandið af
hurðarhúninum áður en málningin
þornar. Ef það er tekið eftir að hún er
þurr, getur það rifið upp málningu og
myndað bletti.
Málaðu hurðina að ofan og neðan
þótt það sjáist ekki. Þetta á sérstaklega við um útidyrahurðir til að vernda þær fyrir raka og myglu.

aðilar sem ekki kunna nægilega
vel til verka taki að sér að úða
garða og það getur gert meira
ógagn en gagn.
„Það getur hver sem er keypt
skaðlítil varnarefni út í búð til
að nota í sínum eigin garði. Ætli
maður hins vegar að fara út í atvinnurekstur af þessu tagi verður maður að hafa til þess tilskylda menntun sem hægt er að
afla sér í Garðyrkjuskóla ríkisins eða á námskeiði um meðferð
varnarefna. Vinnueftirlit ríkisins þarf líka að fara yfir allan
búnað og hann þarf að standast
vissar kröfur,“ segir Elín.

Elín segir að margir úði sjálfir með hættuminni efnum. Ekki
er mælt sérstaklega með því og
skynsamlegt þykir að fá fagmenn í verkið þegar hættuleg
efni eru notuð. Þegar úðað er
þarf að hafa ýmislegt í huga og
mikilvægt er að fylgjast með
veðrinu. Það gerir til dæmis lítið gagn að úða í rigningu og eins
er ekki skynsamlegt að úða þegar hvasst er úti.
Þú mátt úða með varnarefnum í þínum eigin garði en ætli maður að hafa
atvinnu af slíku er nauðsynlegt að
hafa réttindi frá Umhverfisstofnun.
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2ja herbergja

Einbýlishús

3 herbergja

Goðaborgir 112 Rvk

Fjarðarás 110 Rek

Skólagerði 35

Nethús kynna fallega og rúmgóða
2ja herbergja íbúð með sérinngangi
við Goðaborgir Grafarvogi. Eldhús
er opið inn í stofu. Baðherbergi með
sturtuklefa og tengi fyrir þvottavél.
Húsið var málað árið 2003 og lítur
vel út að utan. Stutt í alla þjónustu.

Glæsilegt 258,2 fm einbýlishús
með innbyggðum bílskúr að Fjarðarási í Reykjavík. Þetta er mjög
bjart og glæsilegt vel um gengið
hús með fallegum garði. Stutt í
skóla, leikskóla, sundlaug og alla
almenna þjónustu.

Vorum að fá í einkasölu 3ja herbergja íbúð á eftirsóttumstað við
Skólagerði í Kópavoginum. Eldhús
er perketlagt ásamt ágætri innréttingu. Stofa með svölum til suðurs.

Verð 15.2 millj

Ásett verð: 46.900.000 kr.

Verð 13.900.000-

3-4ra herbergja

Sérbýli

4ra til 5 herbergja

5 herbergja

Rjúpnasalir 201 Kóp

Miðtún, Sandgerði

Engihjalli 3

Dvergabakki - 109 Rvk Dalsel - 109 Rvík

Gott 237,6 fm einbýlishús auk 27, 9
fm bílskúrs í Sandgerði. Húsið er
kandískt timbureiningahús á einni
hæð auk þess sem steyptur kjallari er
undir helmingi hússins. Ásett verð:

Mjög góð 4ra herb. 93 fm íbúð að
Engihjalla í Kópavogi. Íbúðin er vel
skipulögð og nýl. máluð. Stórar suðursvalir með fallegu útsýni. Ásett verð:

Virkil. góð 92,3 fm 5herb íbúð að
Dvergabakka. Á hæðinni eru 3 svefnherb. og 1 í kjallara. Húsið hefur verið
tekið í gegn nýl. og lítur mjög vel út.

Mjög góð 3 -4ra herbergja 125,3 fm
íbúð á 1. hæð auk stæðis í bílskýli að
Dalseli í Reykjavík. Húsið klætt með
viðhaldslítilli klæðningu. Falleg eign í
barnvænu umhverfi. Ásett verð:

27.000.000 kr.

15.900.000 kr.

16,200,00

17.500.000 kr.

3ra herbergja

Glæsileg 3ja til 4ra herbergja 110,4
fm íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi auk
stæðis í bílgeymslu í nýlegu
fjölbýlishúsi með lyftu í Rjúpnasölum. Falleg gólfefni og innréttingar,
glæsilegt útsýni, frábær staðsetning.

Ásett verð: 26.500.000 kr.

3ja–4ra herbergja

3ja herbergja

3ja herbergja

3-4ra herbergja

2ja herbergja

3 herbergja

Austurbrún 104 Rvk

Skeljatangi 35

Njarðargrund Garðab

Hraunbær 110 Rek

Hafnargata - 230 Kef. 260 Reykjanesbær

Falleg mikið endurnýjuð 3ja herb.
96,5 fm íbúð á jarðhæð. Merbo parket á gólfum og hurðar eru úr kirsuberjavið. Ásett verð:

LAUS VIÐ KAUPSAMNING. Mjög góð
3ja herb. 84,2 fm íbúð á efri hæð með
sér inng. að Skeljatanga í Mosfellsbæ.
Risloft yfir allri íbúðinni. Falleg lóð í
kringum húsið. Ásett verð:

Mjög góð töluvert endurnýjuð 48,6 fm
3ja herbergja risíbúð. Íbúðin er stærri
að gólffleti þar sem hún er töluvert
undir súð. Rúmgóð svefnherbergi
ásamt stóru geymslurými. Ásett verð:

Góð 2ja herbergja 54,3 fm íbúð á 2.
hæð ásamt 4,2 fm geymsla og 8,2 fmr
herbergi í kjallara sem hentar vel til
útleigu í Hraunbænum. Rúmgóð stofa
með parketi. Verð

Um er að ræða 3ja her. 77,5 fm mikið
endurnýjaða sérhæð að Hafnargötu í
Keflavík.Upptekinn loft, nýlegar innréttingar, parket og flísar á gólfum.
Glæsil. eign á góðum stað. Ásett verð:

16.900.000- kr.

16.900.000 kr

12,900,000kr.

11.9 millj

9.900.000 kr.

3ja herbergja

2ja herbergja

2ja–3ja herbergja

2ja herbergja

Sumarhúsalóð

Eignir óskast

Seljabraut 109 Rek

Dalsel 109 Rek

Austurberg 111 Rvk

Mánagata 105 Rvk

Biskupstungur

Seljendur fasteigna

Heimilisfang: Fífumói
Stærð: 73,1fm.
Brunab.mat: 8,9 millj.
Bygg.ár: 1980
Verð:
7.9 millj.

ATHUGIÐ

Góð 3ja herb. 64,8 fm íbúð á 4. hæða
ásamt 30,2 fm stæði í bílageymslu í
góðu fjölbýli sem búið er að klæða
að utan. Glæsilegt útsýni. Verð

Mjög falleg mikið endurnýjuð 2ja herb. íbúð á frábærum stað í Seljahverfi.
Ný eldhúsinnrétting, flísar á baði. Búið
er að klæða húsið á 3 vegu. Góð eign
sem er laus við kaupsamning. Verð

Góð 2ja-3ja herb. 74,6 fm íbúð á 2.
hæð með sérinng. Íbúðin skiptist í
forstofu, forstofuherb., hol, rúmgott
svefnherb., stofu, eldhús og baðherb.
Suður svalir m. miklu útsýni.

Mikið endurnýjuð 2ja herbergja íbúð á
efri hæð í tvíbýlishúsi á þessu frábæra
stað. Nýtt parket á stofu og herbergi.
Fallegur garður.

15.900.00

10.5 millj.

14,000,000

13.900.000

14

Lóðin er um 0.5 hektari og að henni
liggur vegur og stofnlagnir fyrir heitt
og kalt vatn. Örstutt er í Reykholt þar
sem er að finna helstu þjónustu svo
eins og litla matvöruverslun, sundlaug, veitingastað ofl.

Vegna mikillar sölu undanfarið vantar okkur allar gerðir eigna til sölumeðferðar. Við bjóðum viðskiptavinum okkar úrvalsþjónustu gegn aðeins 1% söluþóknun
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SKRIFSTOFUR OKKAR Í REYKJAVÍK OG HAFNARFIRÐI
ERU OPNAR ALLA VIRKA DAGA FRÁ KL 9-17.
Runólfur Gunnlaugsson
lögg. fasteignasali.
Kristín Pétursdóttir
lögg. fasteignasali.

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

Ásmundur Skeggjason
sölustjóri

Guðmundur Karlsson
sölumaður.

www.hofdi.is

Fífuvellir raðhús Hfj.

Glæsileg raðhús á tveimur hæðum alls 197,1 fm, þar af bílskúr 31,6 fm. Eignin skiptist í forstofu,
geymslu, baðherbergi, fjögur svefnherbergi, stofu/borðstofu, eldhús og þvottahús. Að utan
afhendist húsið fullbúið, steinað í ljósum lit og tréverk grunnmálað. Lóð verður grófjöfnuð. Óskað
er eftir tilboði.

Hólmgarður sérhæð

Vorum að fá í einkasölu fallega efri sérhæð ásamt nýlegu risi. Hérna er flest allt endurnýjað á sérlega fallegann máta. Suður svalir með frábæru útsýni. Parket og flísar á gólfum. Verð. 24,9 millj.
(4609)

Þórey Thorlacius
ritari og skjalagerð

Davíð Davíðsson
sölumaður

Kristín Pétursdóttir
löggiltur fasteignasali

Jón Örn Kristinsson
sölumaður

Arnhildur R. Árnadóttir
ritari og skjalagerð

Sími 533 6050 • 565 8000

Árskógar 2ja herb

Efstasund 2ja herb.

Hraunbær 2ja herb.

Fyrir eldri borgara. Vorum að fá í sölu sérlega fallega og vel skipulagða 2-ja herbergja 76 fm
þjónustuíbúð á 6.hæð í þessu eftirsótta húsi.
Hér er öll þjónusta við hendina. Eign sem beðið hefur verið eftir.

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

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

Kjarrhólmi 3ja herb. Kóp.

Drápuhlíð 3ja herb.

Spóahólar 3ja herb.

Í einkasölu falleg 75fm. 3ja herb. íbúð á 1.hæð.
Björt og falleg eign á barnvænum stað. Eignin er
njört og skemmtileg, sér þvottahús í íbúðinni og
sér geymsla í kjallara auk sameignar. V.15,9millj.

Vorum að fá í sölu fallega 88fm mikið endurn.
íbúð á þessum vinsæla stað. Sér inngangur. Útgangur úr stofu í garð. Nýlegt eldhús og gólfefni.
Verð 17,2 millj. (4580)

Vorum að fá í sölu gullfallega, og vel skipulagða
81 fm endaíbúð á 3.hæð í þessu snyrtilega húsi.
Nýleg tæki í eldhúsi. Fallegt parket á holi og
stofu. Suður svalir. Glæsilegt útsýni. Verð 16,5
millj.

Hrísateigur 3ja herb.

Vesturberg 3ja herb.

Strandvegur 3ja herb. Gbæ

Framnesvegur 3ja herb.

Kaplaskjólsvegur 3ja herb.

Vorum að fá í sölu fallega 3-ja herbergja íbúð á
jarðhæð með sér inngangi á þessum eftirsótta
stað. Verð 13,5 millj.

Erum með í sölu þessa fallegu 86 fm. 3ja. herb.
íbúð í góðu húsi. Parket á öllum gólfum, flísal.
baðherb. Vestur svalir með útsýni yfir Reykjavík.
Verð 14,2 millj. (3561)

Íbúð í sérflokki. Sérlega glæsileg 3- ja herbergja
íbúð á 1.hæð með sér suður verönd. Sér stæði í
lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni ásamt sér
geymslu í kjallara. Gott aðgengi er að þessari
íbúð. Verð 24 mill.

Vel staðsett 79,4fm. þriggja herb. íbúð með sérinngangi, bílastæði og afnotareit framan inngangs. Stutt í skóla og miðbæinn. Eignin er
barns síns tíma og gler og póstar þarfnast endurnýjunar. Góð sameign.V.15,9millj.

Vorum að fá í sölu gullfallega 90 fm 3-ja herbergja íbúð á 2.hæð í snyrtilegu vel viðhöldnu
húsi á þessum eftirsótta stað. Verð 18,7 millj.

Suðurgata 3-4ra herb. Hfj.

Daggarvellir 3-4ra herb. Hfj.

Stóragerði 4ra herb.

Tungusel 4ra herb.

Skaftahlíð sérhæð.

Gullfalleg 77 fm þriggja herbergja efri hæð í tvíbýli á þessum eftirsótta stað í miðbæ Hafnarfjarðar. Stórt aukaherbergi í kjallara með góðum
leigumöguleika. Fallegt útsýni. Grill verönd í
garði. Verð aðeins 15,9 millj.

Vorum að fá í sölu gullfallega 3-4 herbergja íbúð
á 3.hæð ásamt sér stæði í bílageymslu. Verð
19,9 millj.

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)

Falleg og vel skipulögð 4ra herb. 113,4 fm. endaíbúð á 2. hæð í fjölbýli á rólegum stað í Seljahverfi. Stutt í leikskóla og Ölduselsskóla. Verð
17,5 mill. (4554)

Erum með í einkasölu glæsilega 150fm neðri
sérhæð með bílskúr á þessum vinsæla stað. Sér
inngangur, tvennar svalir, nýlegar lagnir út í götu,
nýtt dren. Hérna er á ferðinni frábær eign á góðum stað. Verð 31,9 millj. (4573)

Víðiteigur raðhús - Mos.

Skjólsalir raðhús Kóp.

Fellahvarf raðhús Kóp.

Víðivangur einbýli Hfj.

Vorum að fá í sölu glæsilegt 90 fm endaraðhús
á einni hæð auk rislofts. Falleg sólstofa. Timburverönd í garði. Parket og flísar eru á gólfum. Verð
25,9 millj.

Vorum að fá í einkasölu glæsilegt raðhús með
stórum svölum og miklu útsýni. Fallegar ljósar
sérsmíðaðar Eikar innr. 4 svefn.herb. Tvö flísal.
baðherb. Góður timburpallur. Verð 40,5 millj.
(4607)

Vorum að fá í sölu eitt glæsilegasta raðhús Höfuðborgarinnar. Glæsileg gólfefni og innr. Lýsing
hönnuð af Lumex. Stórar svalir. Glæsilegt útsýni
yfir vatnið og til Bláfjalla. Eign sem verður að
skoðast. Verð 49,6 millj. (4606)

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

Austurgerði einbýli

Eskivellir nýbygging Hfj.

Eskivellir nýbygging Hfj.

Fífuvellir nýbygging Hfj.

Heimsendi - hesthús

Fallegt og sérlega vel skipulagt 245,8 fm. einbýlishús á tveimur hæðum, með innbyggðum bílskúr og góðum garði á þessum eftirsótta stað.
Húsið er á góðum útsýnisstað í Bústaðahverfi.
Verð 59,5 mill.

Vorum að fá í sölu gullfallega 3ja 86fm íbúð á
jarðhæð í nýju húsi. Sér suður garður. Íbúðin er
afhent fullbúin án gólfefna. Verð 17,9 millj.

Í einkasölu glæsileg 105,4fm. 4ra herb. íbúð á
4.hæð á Völlunum í Hafnarfirði. Sérinngangur.
Fullbúin án gólfefna nema á baðherbergi og
þvottahúsi. Glæsilegar innréttingar og vönduð
tæki. Sérbílastæði í bílakjallara. V. 22,5millj.

Glæsilegt 211,2fm. endaraðhús á tveimur hæðum með góðum bílskúr. 4 stór svefnherbergi, tvö
baðherbergi og frábær hönnun.. Eignin afhendist
fullbúin að utan lóð grófjöfnuð en fokheld að
innan skv. skilalýsingu seljanda. Verð. 25,9millj.

Reyðarkvísl raðhús

Vorum að fá í einkasölu fallegt 231,6fm. raðhús
ásamt 38,5fm. tvöföldum bílskúr á frábærum
stað. Eignin er því samtals 270,1fm og er á
tveimur hæðum auk rislofts. Sérstæður bílskúr
gefur möguleika á aukaíbúð. V. 43,9millj

Vorum að fá í sölu glæsilegt 15 hesta enda hús
á þessum eftirsótta stað. Gerði er við húsið. Frábært hús. Áhv. kr.7,5 millj. Verð 12,9 millj. (4319)
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4ra herbergja

3ja herbergja

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.

Karl Dúi Karlsson
Sölumaður
Gsm 898 6860

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

www.hus.is

RÁNARGATA

LÆKJASMÁRI
BAKKASTAÐIR

Samtengd söluskrá
Sverrir Kristjánsson
Lögg. fasteignasali
Gsm 896 4489

Glæsileg 80,6 fm,
3ja herb. íbúð á jarðhæð með sér lóð í
Smárahverfi í Kópavogi. 1-2 stæði í lokaðri
bílageymslu fylgja. Anddyri, hol, stofa, eldhús og baðherb. flísalögð. Svefnherb. parketlögð. Sér lóð út af stofu. Leyfi til að loka
af lóðina. Eldhús með fallegri innréttingu og
vönduðum tækjum. Mikið geymslurými í
sameign og rúmgóð sér geymsla. Stutt er í
alla þjónustu. V 18,9 millj.

Til sölu sjarmerandi timbur einbýlishús í
Vesturbænum. Kjallarinn var sér íbúð hér
áður fyrr og er með sér inngangi, en
einnig er innangengt. Hann skiptist í forstofu, þvottaherb., eldhús (notað sem
geymsla), samliggjandi stofur, svefnherb.
og bað með sturtu. Aðalhæðin er forstofa, baðherb., samliggjandi stofur og
eldhús. Úr forstofu er stigi upp í risið en
þar eru 2 herb. ofl. Búið er að lækka jarðveg sunnanvert við húsið og leggja fyrir heitum potti en þessi framkvæmd er ófrágengin. Skipti á 4ra - 5 herb. íbúð í vesturbæ (t.d. Melar/Hagar) möguleg.

Landsbyggðin

2ja herbergja
GARÐHÚS Falleg 62,5 fm, 2ja herb.
íbúð á jarðhæð með sér garði í litlu ný-máluðu fjölbýli í Grafarvoginum. Stofa, herb. og
hol parketlagt. Eldhús, baðherb. og tölvuherb. flísalagt. Sér geymsla.

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 útsýni yfir Öskjuhlíðina. V. 20,5 millj.

LAUFENGI Falleg 93,2 fm, 4ra herb.
íbúð á 2.hæð með sér inngang í litlu
fjölbýli í Grafarvoginum. Opið bílskýli fylgir. 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.

STÍFLUSEL

Falleg 95,5 fm, 3ja herb.
íbúð á 2. hæð í Seljahverfi. Parket og flísar
á gólfum. Björt og falleg stofa. Nýlegt gler í
stofu. Suður svalir. Eldhús með borðkrók.
Glæsilegt útsýni úr eldhúsi. Baðherbergi
flísalagt í hólf og gólf. Í sameign er leikherbergi, þvotta- og þurrkherb., hjóla- og
vagnageymsla og rúmgóð sér geymsla.
Stutt í alla þjónustu, m.a. leikskóla, Bónus
og Ölduselsskóla. V. 16,9 millj.

BOGAHLÍÐ

Góð 66,5 fm, 2ja herb.
íbúð á jarðhæð í fjölbýlishúsi í Hlíðarhverfi.
Parketlögð stofa, borðstofa og svefnherb.,
rúmgóðir skápar. Eldhús flísalagt. Innangengt er úr íbúðinni í þvottaherb.. Sér
geymsla. ÍBÚÐIN ER LAUS STRAX. Frábær
staðsetning og stutt í bæði skóla og Kringluna. V. 13,9 millj.

STAÐGREIÐSLA
Vantar góða 4-5. herb. íbúð í vesturbæ ( staðgreiðsla ) eða skipti á fallegu einbýli í
vesturbæ, gjarnan við Öldugötu eða Bárugötu önnur staðsetning kemur til greina.

Jón Ellert Lárusson, löggiltur fasteignasali

OPIÐ VIRKA DAGA FRÁ KL. 09.00 - 18.00

VALLENGI Falleg 67,3 fm, 2ja herb.
íbúð með sér inngang og sér garði í
Engjahverfi í Grafarvogi. Þvottaherb. innan íbúðar. Úr stofu er gengið út í afgirtan,
suð-austur sér-garð. Parket, dúkur og flísar á gólfum. Sér-geymsla. Stutt í alla þjónustu. V. 14,6 millj.

SELJAVEGUR Mikið endurnýjuð 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.
Nýjar innihurðir, innrétt-ingar, gólfefni og
tæki. Sjón er sögu ríkari. Húsið er klætt
utan með stení-klæðningu. Verð 31,0 millj.

5 TIL 7 HERBERGJA

EINBÝLISHÚS

STYKKISHÓLMURTVÍBÝLI Til sölu við Aðalgötu stórt 2ja
íbúða einbýlis-/tvíbýlishús. 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 2ja herb.
Björt 2ja herbergja 68,4 fm. íbúð á 1. hæð í
þríbýlishúsimeð sér inngangur.Nýleg gólfefni á gangi og stofu .Gott útsýni.

SUÐURHVAMMUR - HAFNARFIRÐI Falleg og mikið endurnýjuð 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 nýjum 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.

2JA HERBERGJA

TUNGUVEGUR
Nýuppgert einbýlishús að Tunguvegi í Reykjavík. Húsið hefur verið
endurbyggt að innan á afar vandaðan hátt. Nýtt skipulag, nýtt rafmagn, nýjar vatnslagnir, hiti í öllum
gólfum, nýjar sérsmíðaðar innréttingar í öllu húsinu, ný gólfefni, ný
baðherbergi, nýjar skólplagnir,
glæsileg og vönduð tæki.
Húsið er nýmálað að utan Þetta er
eign fyrir vandláta. Sjón er sögu
ríkari.

RAÐ- OG PARHÚS

SÉRHÆÐIR

BARÐAVOGUR - BÍLSKÚR Góð 90
ENGJASEL 220 fm endaraðhús á þrem
hæðum ásamt stæði í bílgeymslu. Íbúðin
er m.a. stofa, borðstofa, 5 svefnherbergi,
nýlegt eldús með vandaðri innréttingu, þrjú
baðherbergi, þvottaherb. o.fl. Hús klætt að
utan. Suðausturverönd og suðuraustursvalir. Parket og flísar á gólfum. Áhv. 15,5
millj. Verð 33,9 millj.

fm. 4ra herb. íbúð á 1.h. í þríbýlishúsi.
Íbúðin skiptist í 2-3 svefnherb. með skápum, eldhús með snyrtilegri innréttingu og
tækjum, nýuppgert flísalagt baðherb.
með sturtuklefa og parketlagða stofu.
Geymsla og sameiginlegt þvottah. í kjallara. Bílskúr stendur við hlið hússinsog er
31,5 fm. Hús og þak í góðu ástandi. Áhv.
8,5 m, V, 21,8 m.

SELJABRAUT Mikið endurnýjuð 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.
Nýjar innihurðir, innréttingar, gólfefni og
tæki. Sjón er sögu ríkari. Húsið er klætt
utan með stení-klæðningu. Verð 31,0 millj.

4RA HERBERGJA

NESHAGI Góð fögurra herbergja endaíbúð á annarri hæð í nýendursteinuðu
fjölbýlishúsi. Íbúðin á hæðinni er 83.8 fm.
og er 3. herb. en gott herbergi er í risi sem
hefur aðgang að baðherbergi og eldhúsi.
Íbúðin skiptist í: forstofugang, eldhús með
fallegri upprunalegri innrétting, stórt svefnherbergi, baðherbergi, tvær saml. stofur m.
listum og pallettum. Gólfefni: flísar og
parket. V. 20.8 millj.

LJÓSAVÍK - ÚTSÝNI. Mjög góð 3ja 4ra herb. endaíbúð á 3.h. ( efstu ) við
Ljósuvík í Grafarvogi. Sérinngangur er í
íbúðina úr opnu stigahúsi. Íbúðin skiptist í
flísalagða forstofu með skápum. 2-3
svefnherb., stofu og borðstofu með glæsilegu útsýni, flísalagt baðherb. með baðkari
og glugga, rúmgott eldhús með fallegri
innréttingu og góðum tækjum og þvottaherb.í íbúð.
Rúmgóð sérgeymsla á
jarðhæð. Áhv. 8,7 m. V. 23,5 m.

3JA HERBERGJA

HÁALEITISBRAUT Góð þriggja herbergja íbúð á jarðhæð (ekkert niðurgrafinn)
í fjölbýlishúsi. Íbúðin er með sérinngangi
og hefur geymslu og þvottaherbergi innan
íbúðar. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús m.
góðri innréttingu, flisalagt baðherbergi,
geymslu, þvottahús m. innréttingu og 2
svefnherbergi. Húsið er klætt að utan á
stöfnum og lítur vel út V 19.5 millj.

TORFUFELL - LAUS Falleg og mikið
endurnýjuð 2ja herb. 57 fm. íbúð á 2.h. Það
er nýtt parket úr hlyn á öllum gólfum íbúðarinnar nema á baði. Eldhúsinnrétting og
eldavél eru einnig ný. 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.

VEGNA MIKILAR
SÖLU GETUM
VIÐ BÆTT VIÐ
EIGNUM Á SKRÁ

Sími 575 8500

16.00

tú 15 Álft

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

Sveinbjörg B. Sveinbjörnsdóttir,

Guðbjörg G. Sveinbjörnsdóttir

Löggiltur fasteignasali og hdl.

Sölufulltrúi

GSM 867 2928
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Nýr opnunartími í sumar : 8:30 - 16:30

MJÓSTRÆTI

HLYNSALIR-LYFTUHÚS- STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU ‘
OPIÐ HÚS Í KVÖLD KL.20.00-22.00

OPIÐ HÚS Í KVÖLD KL.20.00-22.00
Stórglæsisleg 103,8 fm íbúð í Grjótaþorpinu í miðbæ Reykjavíkur. Eignin er byggð árið 1885
en hefur öll verið endurgerð á fallegan og smekklegan hátt. Lofthæð 4 metrar. Stórt og
rúmgott baðherbergi með tengi fyrir þvottavél. Öll íbúðin er með upprunalegum gólffjölum
á gólfi sem hafa verið pússaðar upp og lagfærðar. Merkt bílastæði fylgir eigninni. Eignir sem
þessar eru sjaldséðar á markaðinum í dag. Óskað er eftir tilboði í eignina.

SUMARHÚS - BREKKUSKÓGUR Í BISKUPSTUNGUM

Einstaklega falleg og björt 102,8 fm
íbúð á 4. hæð (efstu) ásamt stæði í
bílskýli í nýju fjölbýlishúsi með
lyftu. Allar innréttingar úr ljósum
við, yfirfelldar hurðir úr hlyn frá Agli
Árnasyni,
parket
úr
hlyn.
Þvottahús
inn
af
íbúð.
Sjónvarpstengi og símatengi er í öllum herbergjum. Stórar suðursvalir með
panorama útsýni. Baðherbergi flísalagt, sturtaog baðkar. Þvottahús inn af
íbúð. Eldhús með Whirlpool tækjum, eldavél, ofna og vifta ásamt upp
uppþvottavél sem er innbyggð í innréttinguna. Frábær staðsetning.
Falleg eign í alla staði. Ásett verð kr. 25,2 millj.

EINBÝLISHÚS Í SUÐURHLÍÐUM KÓPAVOGS
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.

2 ÍBÚÐIR
Vel staðsett 226 fm einbýlishús á grónum stað í
rólegri götu í suðurhlíðum Kópavogs. Í húsinu er 3ja
herbergja íbúð með möguleika á góðum
leigutekjum. Tvöfaldurbílskúr. Fallegur garður.
Áhugasamir hafi samband við Guðbjörgu í síma 554
4000 eða 899 5949.

TVÖFALDUR BÍLSKÚR
KLEPPSVEGUR -2JA HERBERGJA
FURUGRUND-3JA HERBERGJA- Í BOTLANGA

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.

Hlýleg og falleg 78,1 fm íbúð á grónum stað í botlangagötu í Kópavoginu.
Þvottahús með glugga er inn af eldhúsi. Rúmgóð og björt stofa. Útgengt er út
á stórar suður-svalir úr stofunni. Stutt í útivistarsvæði, þjónustu og verslanir.

GULLENGI 37 – SÉRINNGANGUR
SÆVIÐARSUND-3JA HERBERGJA Í FJÓRBÝLI

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. Ásett verð kr. 16,9 millj.

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.
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Frábær 2ja herb. íbúð á fyrstu hæð
litlu fjölbýli með hellulagðri verönd,
einnig er sér stæði í bílgeymslu. Góð
kvöldsól, frábær staðsetning eignar.
Innst í botnlanga, fallegt og rólegt
umhverfi. Góð gólfefni og innréttingar. Verð 18.5 millj. 4034

Sjá einnig myndir í gluggum á Fjarðargötu

Eigendur fasteigna athugið: Lífleg sala - skoðum og verðmetum samdægurs

STEKKJARHVAMMUR - M. BÍLSKÚR

EINBÝLI

EINIHLÍÐ - EINBÝLISHÚS - GOTT HÚS
Fallegt 142 fm einbýlishús á einni hæð
nýkomið á sölu ásamt 33.8 fm bílskúr, samtals 176 fm. Fjögur rúmgóð svefnherbergi,
gott skipulag eignar að innan. Topp eign
sem vert er að skoða. 4018

FÍFUVELLIR - TVÖ RAÐHÚS Vorum að fá í
sölu Fífuvelli 33-endahús og 35, glæsilega
hönnuð raðhús 165,5 fm á tveimur hæðum
ásamt bílskúr 31,6 fm, samtals 197,1 fm, á
góðum stað á Völlunum Hafnarfirði.
Afhendast fullbúin að utan steinuð og
rúmlega fokheld að innan. Óskað er eftir
tilboði í húsin.

Falleg 74 fm 2ja herbergja NEÐRI
SÉRHÆÐ í góðu tvíbýli/raðhúsi,
ásamt
24,2
fm
BÍLSKÚR.
SÉRINNGANGUR. STÓR VERÖND.
Falleg og opin eign. Verð 18,0 millj.
4010

LINNETSSTÍGUR - NÝTT - NÝTT Glæsileg
126 fm 4ra herb. íbúð í nýju “VIÐHALDSLITLU” fjölbýli í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR.
Íbúðin afhendist í Ágúst fullbúin án gólfefna.
Stæði í bílageymslu fylgir. Verð 32,2 millj. 3750

ÁSBÚÐARTRÖÐ - MÖGUL. TVÆR ÍBÚÐIR
LAUST FLJÓTLEGA

Gott 212,6 fm EINBÝLI/TVÍBÝLI, tvær
hæðir og ris, ásamt 56 fm tvöföldum
BÍLSKÚR, samtals 268,6 fm. á góðum
ÚTSÝNISSTAÐ. Verð 44,0 millj. 4030

ÁSBÚÐARTRÖÐ - MÖGUL. TVÆR ÍBÚÐIR
LAUST
FLJÓTLEGA
Gott
212,6
fm
EINBÝLI/TVÍBÝLI, tvær hæðir og ris, ásamt 56 fm
tvöföldum BÍLSKÚR, samtals 268,6 fm. á góðum
ÚTSÝNISSTAÐ. Verð 44,0 millj. 4030

MIÐVANGUR - FALLLEGT ENDARAÐHÚSF
allegt 200 fm ENDARAÐHÚS , ásamt 25 fm
bílskúr, samtals 225 fm. Húsið er tveim
hæðum, sex herbergi, tvö sjónvarpshol,
góð verönd, rúmgott eldhús, stór stofa, fín
gólfefni. Gott hús á góðum og rólegum stað
í hjarta norðurbæjar í Hafnarfirði. Verð 37,5
millj. 3978

ÞRASTARÁS - MÖGULEGAR 2 ÍBÚÐIR””
LAUST STRAX ““ 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. Verð
49,9 millj. 2919

ÞÚFUBARÐ - GOTT EINBÝLISHÚS Fallegt

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,- 3961

FÍFUVELLIR - RAÐHÚS NÝTT OG GLÆSILEGT 161,7 fm ENDARAÐHÚS á tveimur
hæðum með 49,5 fm innbyggðum bílskúr á
góðum stað á Völlum í Hafnarfirði, samtals
211 fm. Húsið verður afhent fullbúið að utan
og fokhelt að innan. Lóð grófjöfnuð. AÐEINS EITT HÚS EFTIR. Verð 25,9 millj. 3187

HÆÐIR

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

ERLUHRAUN - FALLEGT Á EINNI HÆÐ

ÁLFHOLT - SÉRHÆÐ - MÖGUL. 7 HERBERGI Falleg og rúmgóð 180 fm EFRI SÉR-

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

HÆÐ 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

DREKAVELLIR - VÖLLUNUM HAFNARFIRÐI - KOMIÐ LÁN FRÁ ÍBÚÐAL.SJ. OG
SPARISJ. 17,5 MILLJ. Ný glæsileg 105,4
fm 4ra herb. íbúð á Völlunum í Hafnarfirði.Íbúðin er fullbúin 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. Verð 24,0 millj. 3973

ÁLFASKEIÐ - 4-6 HERBERGJA 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

HRINGBRAUT - HAFNARFJÖRÐUR - 4RA
MEÐ GÓÐUM BÍLSKÚR. 77 fm 4ra herb.
SÓLBARÐ - EFRI SÉRHÆÐ - BESSASTAÐAHREPPUR Efri hæð í tvíbýli, 122,1

Vorum að fá í sölu Fífuvelli 33-endahús
og 35, glæsilega hönnuð raðhús 165,5
fm á tveimur hæðum ásamt bílskúr 31,6
fm, samtals 197,1 fm, á góðum stað á
Völlunum Hafnarfirði. Afhendast fullbúiðn
að utan steinuð in. Óskað er eftir tilboði í
húsin.

EINIHLÍÐ - EINBÝLISHÚS - GOTT HÚS
EINIHLÍÐ - EINBÝLISHÚS - GOTT HÚSFallegt 142 fm einbýlishús á einni hæð nýkomið á sölu ásamt 33.8 fm bílskúr, samtals 176
fm. Fjögur rúmgóð svefnherbergi, gott
skipulag eignar að innan. Topp eign sem
vert er að skoða. 4018

FÍFUVELLIR - RAÐHÚS

4RA TIL 7 HERB.
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

FÍFUVELLIR - TVÖ RAÐHÚS

íbúð með stórum 40 fm bílskúr. Íbúðin er á
miðhæð í þríbýli. Búið er að endurnýja íbúðina töluvert. Verð 17.5 millj. 3774

NÝTT OG GLÆSILEGT 161,7 fm
ENDARAÐHÚS á tveimur hæðum með
49,5 fm innbyggðum bílskúr á góðum stað
á Völlum í Hafnarfirði, samtals 211 fm. Húsið verður afhent fullbúið að utan og fokhelt
að innan. Lóð grófjöfnuð. AÐEINS EITT
HÚS EFTIR. Verð 25,9 millj. 3187

ESKIVELLIR 9A & BESKIVELLIR 9A & B
Glæsilegt sex hæða lyftuhús

fm. Mikið endurnýjuð, húsið klætt að utan,
nýlegir gluggar og gler. Þrjú svefnherbergi.
Rúmgóð íbúð. Verð 23,9 millj. 4013

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

RAÐ- OG PARHÚS

BURKNAVELIR - FALLEG MEÐ ÚTSÝNI
NÝ OG FALLEG 106,7 fm 4ra herbergja íbúð
á 3. hæð í nýlegu fjölbýli á góðum stað í
HRAUNINU á VÖLLUNUM. Vandaðar innréttringar og tæki. Góð staðsetning. Verð
22,3 millj. 4029

FLESJUKÓR - KÓPAVOGUR - NÝBYGGING - PARHÚS - KÓRAHVERFIÐ Flott parhús sem nýtist mjög vel, fimm svefnherbergi,
gott skipulag eignar, flott staðsetning, laust
við kaupsamning, fullbúið að utan en fokhelt
að innan, jeppabílskúr sem er 39 fm með 3.3
m lofthæð, vandaðir verktakar. 4024

HÁHOLT - MEÐ ÚTSÝNIFalleg 107,1 fm 4ra
herbergja íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli á
góðum ÚTSÝNISSTAÐ. Parket og flísar.
Suðursvalir. Verð 18,9 millj. 3720

HVAMMABRAUT - BJÖRT ÍBÚÐ Falleg og
björt og rúmgóð 103,8 fm 4ra herbergja íbúð
á 1. hæð (var áður 3ja) í góðu fjölbýli. 3 rúmgóð herbergi. Nýleg innrétting á baði. Stórar
suð-vestur svalir. Verð 18,5 millj. 3681

DAGGARVELLIR - LAUS STRAX Ný komin
GLÆSILEG 4ra herb íbúð á 5. hæð í nýju
“VIÐHALDSLITLU” lyftuhúsi á góðum stað á
VÖLLUM. STÆÐI Í BÍLGEYMSLU. Fallegar
og vandaðar innréttingar, stáltæki í eldhúsi.
LAUS STRAX. Verð 22,5 millj. 3667

Nýkomið á sölu glæsilegt sex hæða lyftuhús á völlunum. Húsið skiptist í
tvo hluta, í öðrum hlutanum eru 30 íbúðir og í hinum eru 24 íbúðir.
Bílageymsla er í kjallara, alls 22 stæði og fylgir sér geymsla hverju
bílastæði. Í húsinu eru 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir. 3ja herbergja
íbúðirnar eru frá 80 fm og upp í 88 fm. 4ra herbergja
íbúðirnar eru frá 86 fm og upp í 125 fm. 5 herbergja íbúðirnar eru 142 fm.
Stórar svalir sem eru frá 16 fm og upp í 22 fm, allt eftir stærð íbúðanna.
Íbúðirnar afhendast fullbúnar að innan án gólfefna nema baðherbergi og
þvottahús verða flísalögð. Baðherbergin eru sérlega glæsileg,
hornbaðkar með nuddi og innbyggðum hitastýrðum blöndunartækjum
og sturtu. Fyrsta flokks innréttingar frá MODULIA, vönduð og góð tæki.
Húsið skilast fullbúið að utan, einangrað og klætt með báruformaðri
álklæðningu og verður því nánast viðhaldsfrítt. Lóð og sameign
fullfrágengin. Verð frá 21,0 - 25,7 millj.

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali, Jónas Hólmgeirsson, Eirikur Svanur Sigfússon, Birna Benediktsdóttir, Melkorka Guðmundsdóttir, Laufey Lind Sigurðardóttir
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LINNETSSTÍGUR 2
SKIVELLIR - STÆÐI Í BÍLGEYMSLU YFTUHÚS Aðeins ein íbúð eftir, 4ra herb.

KRÍUÁS - FALLEG 3JA HERB. IBÚÐ Á
FYRSTU HÆÐ Góð 86 fm íbúð með sér inn-

ærð 105,4 fm ásamt stæði í bílgeymslu.
ameign með lyftu, gengið út á svalir, SÉRNGANGUR, einungis tvær íbúðir á svölum.
önduð tæki og innréttingar. AFHENDING
ESEMBER 2005. Verð 22,5 millj. 3662

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

RNARSMÁRI - GULL FALLEG 4RA HERB.
ÚÐ Falleg 89,5 fm íbúð á 2. hæð í nýlegu
u og góðu fjölbýli. Góð gólfefni og innréttgar, gott skipulag, stutt í alla þjónustu. Sjón
sögu ríkari. Sjá myndir og myndband um
gnina á mbl.is, verð 19,9 millj. 3637

AUFRIMI - GÓÐ STAÐSETNING Falleg 98,4
m 4ra herbergja ENDAÍBÚÐ á 2. hæð í góðu
ölbýli, ásamt stæði í opinni bílageymslu.
ÉRINNGANGUR af svölum.Falleg eign á
óðum stað. Verð 18,9 millj. 3323

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

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

ÁLFASKEIÐ - FALLEG ÍBÚÐNýkomið 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

VEL STAÐSETT LYFTUHÚS Í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR
- MEÐ STÆÐUM Í BÍLAGEYMSLU

Nýkomnar í einkasölu glæsilegar íbúðir við Thorsplan í Hafnarfirði. Íbúðirnar eru þriggja og fjögurra herbergja. 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

ÞRASTARÁS - MEÐ STÆÐIFALLEG 75 fm
2ja herbergja íbúð á 1. hæð í nýlegu LYFTUHÚSI, ásamt STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU á góðum stað í ÁSLANDINU í Hafnarfirði. Fallegar
innréttingar. Parket og flísar. Verð 16,9 millj.
3615

FLÚÐASEL - REYKJAVÍK Góð 3ja herb. íbúð
á jarðhæð, nýtt sem 4ra herb. Flísar og parket
á gólfum. Verð 16,0 millj. 3587
REYKJAVÍKURVEGUR - VIÐ NÓATÚNSVERSLUN46 fm einst.lingsíbúð á góðum stað.
Hús gott að utan, laus fljótlega. Flísar og dúkur á gólfum. Verð 9.9 millj. 3541

LANDIÐ

STAÐARHRAUN - GRINDAVÍK Fallegt
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

HEIÐARGERÐI - VOGAR

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

UÐURVANGUR - GOTT ÚTSÝNI

Falleg
4,4 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð. Þrjú
vefnherbergi. Þvottahús inn af eldhúsi. Gott
sýni. Verð 17,8 millj. 3363

3JA HERB.

SKÚLASKEIÐ - HÆÐ Í TVÍBÝLI/FJÓRBÝLI
Góð 60.7 fm 3ja-4ra herb. íbúð í tví/fjórbýli
ásamt 16.7 fm og 7.2 fm geymslum í kjallara,
samtals fm 84,6. Hægt er að gera 3ja svefnherb. í kjallara. Flísar á gólfum. Hús að utan almennt í góðu ástandi. Verð 14,9 millj. 3501

2JA HERB.

URKNAVELLIR - FRÁBÆR ÍBÚÐFalleg 101
m 3ja herbergja íbúð á góðum stað á Völlunm í Hafnarfirði. Falleg gólfefni, (náttúrusteinn
g parket), verönd, góðar og vandaðar innttingar og skápar, góð tæki í eldhúsi. Virkiga rúmgóð og smart íbúð. Verð TILBOÐ
SKAST 3995

STEKKJARHVAMMUR - M. BÍLSKÚR Falleg 74 fm 2ja herbergja NEÐRI SÉRHÆÐ í
góðu tvíbýli/raðhúsi, ásamt 24,2 fm BÍLSKÚR.
SÉRINNGANGUR. STÓR VERÖND. Falleg og
opin eign. V. 18,0 milj. 4010

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

LÆKJARFIT - SÉRINNGANGUR

Góð 75 fm
2ja herbergja íbúð á neðri hæð í góðu
fimmbýli með SÉRINNGANGI. Parket og flísar
á gólfum. Hús í góðu ástandi, klætt að utan.
Verð 12,9 millj. 2205

VOGAGERÐI - VOGUM

FORNAVÖR - GRINDAVÍK

MIÐTÚN - TÁLKNAFJÖRÐUR Gott 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

HEIÐARBÓL - KEFLAVÍK

Nýleg 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

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

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

ATVINNUHÚSNÆÐI
TÚNGATA - GRINDAVÍK

LDUGATA - FALLEG NEÐRI HÆÐ Í TVÍBÝLI
óð og töluvert endurnýjuð 3ja herb. íbúð á
óðum stað í miðbæ Hafnarfjarðar. Íbúðin er
9 fm og er voða krúttleg, falleg gólfefni og
aðherbergið er nýlega standsett ásamt
eiru. Verð 14.5 millj. 3642

LÆKJARSMÁRI - KÓPAVOGUR

Frábær 2ja
herb. íbúð á fyrstu hæð litlu fjölbýli með hellulagðri verönd, einnig er sér stæði í bílgeymslu.
Góð kvöldsól, frábær staðsetning eignar.
Innst í botnlanga, fallegt og rólegt umhverfi.
Góð gólfefni og innréttingar. Verð 18.5 millj.
4034

TRÖNUHRAUN - GOTT BIL Gott 69,6 fm at-

Gott 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

vinnuhúsnæði og að auki ca. 20 fm milliloft.
Snyrting og kaffiaðstaða, innkeyrsluhurð ca.
3x3. Ekkert áhvílandi. Verð 7,0 millj. 3734

IÐVANGUR - RÚMGÓÐ OG FALLEG Falleg
07,1 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í góðu
ÐHALDSFRÍU, NÝLEGA KLÆDDU fjölbýli á
óðum og rólegum stað í NORÐURBÆ. Verð
8,9 millj. 3514

Falleg 2ja
herbergja 54,2 fm íbúð á 1. hæð í fjölbýli á
góðum stað miðsvæðis í bænum. Verð 6,8
millj. 3722

LÆKJARGATA - M. STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU TALSVERT ENDURNÝJUÐ 81 fm
2ja herbergja íbúð á 2. hæð ásamt STÆÐI Í
BÍLAGEYMSLU. Nýlegar innréttingar og tæki.
Falleg og björt eign. Verð 17,2 millj. 4020

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

VEITINGASTAÐUR - VOGUM

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

KAPLAHRAUN - FRÁBÆRT VERÐ
KÖTLUFELL - 2JA HERB. GÓÐ EIGN REYKJAVÍK 69 fm 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

HÓLSHRAUN - FRÁBÆR EIGN 504 fm eign á
tveim hæðum á góðum stað. Hægt er að
kaupa hvora hæð fyrir sig, neðri hæðin er 27
millj. og efri hæðin er á 20 millj, samtals 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
DALSHRAUN 1553 fm atvinnuhúsnæði á góðum stað í Hafnarfirði. Vinnslusalurinn er ca.
1270 fm, og lofthæð frá 3 m til 7 m. Húsið er
klætt að utan með steni. Verð 120,0 millj. 3511

GISSÍÐA - REYKJAVÍK - LAUS STRAX YKLAR Á SKRIFSTOFUNNI. 3ja herb. íbúð
eð sér inngangi sem er 79 fm íbúð á fyrstu
æð/kjallara á góðum stað í Reykjavík. Parket
gólfum, snyrtileg sameign og hús að utan alennt gott. Laus við kaupsaming. Verð 18,3
illj. 3759

TRÖNUHRAUN 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

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

JÓNSVÖR - VOGAR - VATNSLEYSUSTRÖND Gott fiskverkunarhús í Vogum í
Vantsleysuhrepp. Húsið er í góðu ástandi
bæði að utan og innan. Gólfflötur er 427.6 fm

Gott TALSVERT ENDURNÝJAÐ 122 fm EINBÝLI,
ásamt 49,7 BÍLSKÚR og GEYMSLU, samtals 172 fm. Verð 12,0 millj. 2706

GERÐAVELLIR - GRINDAVÍK - ATVINNUOG VERSLUNARHÚSNÆÐI Gott talsvert
LEYNISBRAUT - GRINDAVÍK

NNETSSTÍGUR - NÝTT - NÝTT Glæsileg
00 fm 3ja herb. íbúð í nýju “VIÐHALDSLITLU”
ölbýli í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR. Íbúðin
kilast í Ágúst fullbúin án gólfefna.Stæði í bíleymslu fylgir. Verð 25,0 millj. 3744

VÍKURBRAUT - GRINDAVÍK

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

SUMARHÚS
ÞVERÁRDALUR - ÖXARFJÖRÐUR

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

SUMARHÚS/SKÓLASTOFURV

ið 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

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

SVÍNAVATN - GRÍMSNESI

Um 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 3,5 millj. 3106

RJÚPNABORGIR - BORGARBYGGÐ Fallegur
sumarbústaður (A-bústaður) með sérlega fallegu útsýni í grónu landi, í landi Eskiholts II,
Borgarbyggð. Húsið er nýlega tekið í gegn að
utan og nýr pallur. Til afhendingar strax. Verð
4,2 millj. 3448
SUMARHÚS - NÝSMÍÐI Sumarhús 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
HEIÐARBRAUT - EIGNARLÓÐ - GRÍMSNES
Góð eignarlóð fyrir sumarbústað, lóðin er í
Grímsnes og Grafiningshreppi. Lóðin er 4600
fm. Kalt vatn og rafmagn er við lóðarmörkin.
Er ca. 750 m frá aðal umferðinni, er í hvarfi frá
umferð. Verð 1,0 millj. 40

Jón Magnússon
Hrl. lögg. fasteigna
og skipasali

Einbýli

4ra til 7 herb.

Akrasel - auka íbúð.

Einbýlis-

hús á tveimur hæðum á frábærum stað í rólegri götu. Á hluta neðri hæðar er búið að
útbúa mjög snyrtilega og rúmgóða 2ja herbergja íbúð með sérinngangi, íbúðin er öll
nýlega standsett. Skipti koma til greina á
par/raðhúsi á einni hæð eða 4ra herbergja
íbúð með bílskýli.

Rað- og parhús

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 fallegum birki
innréttingum, stálborðum, stálháf og keramikhellueldavél. Gráar keramíkflísar á eldhúsi
og gangi að hluta, annars ljóst eikarparket á
gólfum. 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

3ja herb.

Atli S.
Sigvarðsson
Sölufulltrúi

EIGN VIKUNNAR
Álfkonuhvarf - Nýtt parhús

stað í Kópavogi . Bæði svefnherbergin eru

Mjög vandað og vel skipulagt nýtt parhús

rúmgóð. Stofan, anddyrið og baðherbergið

á frábærum stað í Vatnsendahvarfinu í

eru panelklædd. Baðker í baðherbergi. Ný-

Kópavogi. Húsið er á tveimur hæðum

leg eldhúsinnrétting með keramik hellu.

með innbyggðum bílskúr. Útsýni er frá efri

Geymsluloft fylgir yfir íbúðinni. Gott sam-

hæðinni. Húsið er tilbúið til innréttinga.
Þrjú til fjögur stór herbergi - þrjár stofur -

eiginlegt þvottahús.

stórar svalir með útsýni - hátt til lofts á efri
Búið er að endurnýja þak og rennur og

hæð. Húsið er steinað að utan og er því

klæða einn gaflinn og kvisti. Verð 13.3

viðhaldslítið. Verð 37,9 millj.

millj

2ja herb.

á 1. hæð. Húsinu hefur verið haldið mjög

Safamýri, - 79,5 fm björt og
falleg á jarðhæð í þriggja
íbúða húsi. Auðvelt að
bæta við svefnherbergi.

vel við. Frábær staðsetning. Verð 13,3

Auðvelt er að stúka frá auka svefnherbergi

Framnesvegur - Nýtt

Mjög fal-

leg og mikið endurnýjuð 2ja herbergja íbúð

úr stofunni. Parket er á allri íbúðinni nema

millj.

flísar eru á baði og inngangi. Góðir gluggar

Naustabryggja.

Nýtt á sölu.

geymsla sem mætti nota sem herbergi en
önnur lítil geymsla fylgir einnig íbúðinni.

Mjög glæsileg 2ja herbergja íbúð á 2.

Húsið er tvær hæðir og kjallari. Á fyrstu

háfur, keramik helluborð. Vandaðar inn-

hæð er inngangur, hol, eldhús og stofa.

réttingar frá Brúnás í eldhúsi og fata-

Þaðan er útgengt á rúmgóðan sólpall, sem
er afgirtur með litlum garði. Uppi eru þrjú

Vallarás - útsýni. Mjög flott íbúð á

svefnherbergi og baðherbergi með bað-

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.

sem herbergi. Verð 23.3 millj kr

Guðbjörg
Einarsdóttir,
Skrifstofustjóri

Hlýleg og rúmgóð íbúð á þessum eftirsótta

hæð. Opið fallegt eldhús, stálofn og

þvottahús og góð geymsla sem gæti nýst

Valdimar
Jóhannesson
Sölufulltrúi
gsm: 897 2514

gera alla íbúðina bjarta og notalega. Góð

Ásgarður. - Raðhús á góðu
verði. Möguleiki á 5 svefnherbergjum.

keri. Í kjallara er hol, stórt herbergi, salerni,

Valdimar R.
Tryggvason
Sölufulltrúi
gsm: 897 9929

Rishæð í þríbýlishúsi við
Marbakkabraut. Gott verð!

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.

Bergur
Þorkelsson,
Sölufulltrúi
gsm: 860 9906

Hjallabraut- Hafnarfjörður NÝTT Mjög björt og falleg 2ja her-

Verslunarhúsnæði

steinn og kókosteppi á gólfum. Þvotta-

arfirði. Baðherbergi ný tekið í gegn, flísalagt

Verslunarpláss við Garðatorg.

hús innan íbúðar. Sérhönnuð lýsing frá

í hólf og gólf. Nýtt parket á gólfum. Þvotta-

Til sölu eða leigu 103 fm gott verslunar-

Lúmex. Vönduð eign þar sem ekkert

hús innan íbúðar. Góðar svalir í s.v. Stutt í

pláss við Garðatorg. Laust strax.Verð

hefur verið til sparað.

alla þjónustu. Verð 12,9 milj.

skápum. Stórt svefnherbergi. Náttúru-

bergja íbúða á 3. hæð á góðum stað í Hafn-

10,9 millj kr
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Miðtún 21 Sandgerði
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

Hjallavegur 5 Njarðvík

Háaleiti 3BKeflavík

Sólvallagata 40 Keflavík

3ja herbergja íbúð á þriðju hæð, ca. 81,3m≤. parket og

74,7m≤ 3ja herbergja íbúð á 4. hæð. Eignin skiptist í

dúkur á gólfum. Nýlega búið er að mála blokkina að

hol, stofu, baðherbergi, eldhús, 2. svefnherbergi,

utan . Verð 8,8M

Mjög rúmgóð 3ja herbergja íbúð ca 92,7m≤ í fjórbýli,sér inngangur,Búið er að endurnýja íbúinna töluvert.
Getur verið laus fljótlega. Verð 10,7M

þvottahús er í sameign. Gólfefni parketlíki og flísar.
Eignin hefur verð mikið endurnýjuð að utan. Verð 7,5

Kothúsavegur 10 Garði
Þórustígur 20 e.h. Njarðvík
3ja herbergja efrið hæð í tvíbýli ca 87,6 m≤, eign sem
var tekin rækilega í gegn að innan. Verð. 9,7M

Gott 125,1m≤ eldra eibýlishús, sem hefur verið mikið
endurnýjað. Eignin skiptist í kjallara, hæð, og ris, góð
lán ahvílandi. Verð 9,7M

Vallargata 18B Sandgerði
4ra herbergja 100,6m≤ parhús. Eignin skiptist í 3
svefnherbergi, baðherbergi, rúmgott eldhús, stofu og
sér þvottahús. Verð 12,2M

Klappastígur 4 Sandgerði
Mjög gott 160,1m≤ 6 herbergja einbýlishús ásamt bílskúr. Eignin hefur verið töluvert mikið endurnýjuð að
innan sem utan. Heitur pottur á baklóð. Verð 19,8M

Vatnsnesv.15 eh og bílskúr Kvík.
148,4m≤ 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 42,8m≤, fullbúinn með rafm. og hita.

Fífumói 1 A Njarðvík
Mjög góð 54,1m≤ 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í góðu

Hólabraut 6 Keflavík

fjölbýli. Eignin skiptist í hol, stofu, eldhús sem er opið

Rúmgóð 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í fjórbýli

til stofu, 1. herbergi, fataherbergi og geymslu. Gólfefni

ca,55m≤, getur verið laus fljótlega. Vinsælar eignir

eru parketlíki og flísar. Verð 6,9M

Verð 5,9M

Atvinnuhúsnæði í Sandgerði
Við Austurgötu í Sandgerði selst í einingum eða í
heilulagi. Minnsta eining til sölu verður ca. 240m≤.
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.
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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.
2JA HERBERGJA

H

E

R

B

E

R

G

J

A

HRAUNBÆR - 3JA HERB
AUKAHERB. Góð 3ja herbergja íbúð
HRAUNBÆR - GÓÐ 2JA
HERBERGJA Björt og rúmgóð 60 fm
2ja herbergja íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýlishúsi í Árbæjarhverfi.Íbúðin skiptist í ; hol með
skápum, stofu með útgengi á stórar suðursvalir, eldhús með eldri en ágætum innréttingum, stórt svefnherbergi með skápum og
flísalagt baðherbergi. Flísar og parket á gólfum. V. 13,3 m. 4617

GYÐUFELL - GÓÐ 3JA GARÐHÚS- M. BÍLSKÚR LAUS GÓÐ KAUP. Björt og sérlega vel
HERBERGJA Góð 84,1 fm 3ja her- skipulögð
107 fm 4ra herbergja íbúð á 2.
bergja 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

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.
22,8 m. 4444

á 1. hæð ásamt aukaherbergi í kjallara. Rúmgott hol, stofa með útgengi á vestursvalir,
eldhús með ágætri innréttingu og borðkrók,
baðherbergi og tvö góð svefnherbergi.
Nýlegir ofnar í íbúðinni. Parket og flísar á
gólfum. Í kjallara er sér geymsla og aukaherbergi með aðgangi að snyrtingu. Sameign að
innan er í góðu standi, nýlega máluð og
teppalögð, nýjar eldvarnarhurðir fram á
stigagang og að utan er húsið nýlega Steniklætt ofl. Lóðin er stór og barnvæn. Stutt er í
alla þjónustu. V. 17,8 m. 4643

ÆGISSÍÐA - SÉRINNGANGI.
Skemmtileg stór 3ja herbergja 96,1 fm íbúð á
1. hæð með sérinngangi og suðurgarði. Inngangur um skjólgirðingu og hlið. Forstofa,
gott hol, frá holi er góð stofa. Eldhús með
nýrri innréttingu og borðkrók. Opið frá eldhúsi í borðstofu. Tvö svefnherbergi. Útgengt
frá eldhúsi í góðan suðurgarð. V. 20,5 2696

RAÐHÚS

JÖRFABAKKI - 4RA HERB
AUSTURBERG - GÓÐ 3JA NESHAGI - M.BÍLSKÚR
VALLARÁS - SÉR VERÖND HERB. 3ja herbergja 91 fm íbúð á 3. Nýstandsett 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í
Góð 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í góðri
lyftublokk í Seláshverfi.hol með skápum,
opið eldhús, stofa með útgengi á sér hellulagða suð-vesturverönd, stórt svefnherbergi
og baðherbergi með kari. Fallegar flísar á aðalgólfum. Sér geymsla á hæðinni svo og
sameiginlegt þvottahús og hjólageymsla. V.
13,5 m. 4633

MÁNAGATA - GÓÐ 2JA.

Góð
2ja herbergja íbúð á 1. hæð í góðu þríbýlishúsi í Norðurmýri.Íbúðin skiptist í ; gott hol,
baðherbergi með baðkari, nýlegt eldhús,
rúmgóða stofu og stórt svefnherbergi. Sérgeymsla í kjallara og sameiginlegt þvottahús. Austur svalir.Flísar á baðherbergi og
eldhúsgólfi, parket á öðrum vistarverum.
Íbúðin sem og húsið að utan eru í góðu
standi. V. 12,9 m. 4386

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

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 flísalag, baðkar,
gluggi. 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

HRÍSATEIGUR - MIÐHÆÐ
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

UNUFELL - Skipti á 2ja
herb. 4ra herbergja 97 fm rúmgóð íbúð á
2. hæð. , 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. SKIPTI Á
MINNI EIGN Í HVERFINU MÖGULEG. V.
15,4 m. 4520

Falleg 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í ágætu
fjölbýli.Gott parkett á holi, herbergjum, eldhúsi, stofu og borðstofu, flísar á baði og
þvottahúsi. Suðursvalir. Húsið nýmálað að
utan. Falleg eign.Góð sameign. V. 16,9 m.
4642

EYJABAKKI

Mjög falleg 4ra herbergja endaíbúð á efstu hæð. Hol, eldhús
með borðkrók, ágæt eldri innrétting, rúmgóð
stofa með útgengi á vestursvalir, þvottahús
og á sérgangi eru þrjú, tvö barnaherbergi og
hjónaherbergi með fataherbergi, og baðherbergi með baðkari og innréttingu. Gott parkett er á holi, stofu, gangi og eldhúsi, dúkur á
herbergju, baði og þvottahúsi. Í kjallara er
13,8fmfm geymsla. (Íbúð er 89,5fmgeymsla
13,8=103,3fm). Nýlegar hurðir á íbúðum og
húsið er nýlega tekið í gegn að utan, gafl
klæddu m.steni, nýtt gler. V. 17,9 m. 4646

2ja herbergja ca. 60fm íbúð á 2.hæð.Hol,
baðherbergi m.baðkari, flísar á veggjum, stór
stofa, eldhús m.eldri innréttingu, borðkrókur.
rúmgott svefnherbergi. Skápar í holi og herbergi, nýlegt parkett á holi og stofu, korkur á
eldhúsi, dúkur á herbergi og baði.Sameiginlegt þvottahús er á hæðinni. V. 11,5 m. 2583

Torfufell

3ja herb. ca.79fm íbúð á
2.hæð( 1.hæðin er jarðhæð). Forstofa, hol,
stofa, gengið út á rúmgóðar vestursvalir,
nýstandsett baðherbergi m.sturtuklefa ,
tengt f.þvottavél, stórt eldhús með fallegri
ljósri innréttingu, 2.svefnherbergi.Ágætur
lanoleumdúkur á öllum gólfum nema baði.
Snyrtileg sameign.Sérgeymsla í kjallara
ásamt sameiginlegu þvottahúsi og hjóla og
vagna geymslu. V. 13,9 m. 4653

ENGIHJALLI - LYFTA 97 fm 4ra
herbergja íbúð á 7. hæð í lyftuhúsi.Glæsilegt
útsýni er úr allri íbúðinni. Sameiginlegt
þvottahús er á hæðinni . Ágæt sameign. V.
15,9 m. 4526

ENGJASEL - 3JA HERB
Góð 3ja herbergja íbúð á 2. ANDRÉSBRUNNUR -LYFTA
KRÍUHÓLAR - LYFTA- LAUS BÍLSKÝLI
hæð í góðu fjölbýlishúsi. Hol, skáli, stofa, Nýleg 4ra-5 herbergja 126 fm íbúð á 2.hæð í
Einstaklingsíbúð á 7. hæð í lyftuhúsi, austursvalir.Glæsilegt útsýni. Yfirbyggðar svalir.
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

ÆGISSÍÐA - Falleg 79,2 fm íbúð á
jarðhæð í 6 íbúða fjölbýlishúsi. Sérinngangur.
Forstofa/hol með parketi á gólfi og fatahengi.
Stofa með parketi á gólfi. Eldhús með upprunalegri innréttingu, eldavél, ofn, dúkur á
gólfi. Baðherb. með sturtu, skápur undir
vaski, flísar á gólfi og veggjum. Tvö svefnherb. með parketi á gólfi. Köld geymsla inn af
eldhúsi. Sameiginlegt þvottahús í kjallara.
Snyrtileg sameign. Ath. þarf að pússa parket,
gæti verið skemmd í parketi við baðherbergisdyr. LAUS STRAX V. 18,3 m. 46363JA

eldhús, baðherbergi og 2 góð svefnherbergi.
Parket og flísar á gólfum. Íbúðinni fylgir sér
stæði í lokaðri bílgeymslu. V. 16,9 m. 4644

4RA HERBERGJA

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 í hólf og gólf,sturta. Í
kjallara er sameigninlegt þvottaherbergi,dekkjageymsla og sér geymsla. Bílaplan hefur nýlega verið malbikað. V. 17,9 m.
4514

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. 6
íbúðir í stigagangi.Sér stæði í lokaðri bílgeymslu. V. 24,9 m. 4547

ENGJASEL - 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
merbau-parket, 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

Talsvert endurnýjað raðhús á þremur hæðum.109,3fm Aðalinngangur í húsið er á miðhæð sem skiptist í ; flísalagða forstofu
m.skápum, gang, eldhús með borðkrók,
stofa með útgengi í suðurgarð. Á efri hæð
eru þrjú góð svefnherbergi og flísalagt baðherbergi með kari. Í kjallara er vinnuherbergi
og þvottahús. Húsið er allt mikið endurnýjað
m.a. nýlega viðgert þak, gler og gluggar,
endurnýjaðar skolplagnir, nýlega málað að
utan sem innan. V. 24,8 m. 4608

5 HERBERGJA

FRAMNESVEGUR -RAÐHÚS

HRAUNBÆR
BERJGA Góð
ASPARFELL - LYFTUHÚS.

RÉTTARHOLTSVEGUR-

-

5

HER-

5 herbergja íbúð á
1.hæð. forstofu, forstofuherbergi, eldhús
með eldri innréttingu og borðkrók, þvottahús
innaf eldhúsi og stóra stofu. Á sér gangi eru
3 svefnherbergi og baðherbergi. Út frá
svefnherbergisgangi eru suðursvalirHúsið er
Steni-klætt að utan áveðurs en þakið og
vesturhlið voru viðgerð V. 20,7 m. 4616

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. 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

EINBÝLI

SELJAHVERFI -2 hæð- JÓNSGEISLI - EINBÝLI ir.Tvennar svalir Endurnýjuð 175 TVÍBÝLI Vandað 256 fm einbýlishús á 2
fm íbúð á 2 hæðum ásamt 30 fm þakrými,
samtals ca.205fm Neðri hæð; Rúmgott hol,
eldhús, borðstofa, stofa, baðherbergi og 1
stórt herbergi. 2 Suðursvalir.Efri hæð; sjónvarpshol, Góð herbergi, þvottahús. Yfir efri
hæð er 30 fm rými sem er ekki talið með í
skráðri fermetratölu íbúðarinnar.bílastæði í
kjallara, góðar geymslur.Nýtt parket og flísar
á gólfum. Nýjar innréttingar og tæki. Húsið
nýklætt að utan með Steni. V. 31 m. 2262

HÆÐIR

hæðum með aukaíbúð. Húsið er fullbúið að
utan og á neðri hæð er fullbúin ca 65 fm 2ja
herbergja íbúð. Efri hæðin er tilbúin til innréttinga. Lóðin grófjöfnuð. Aðalinngangur er
á neðri hæð og þaðan er innangengt í innbyggðan flísalagðan bílskúr.Á neðri hæðinni
er auk bílskúrs og aukaíbúðar ; fremri forstofa, hol, flísalagt þvottahús og geymsla.
Góður steyptur stigi til efri hæðar sem skiptist í ; stofu og borðstofu, eldhús, tvö svefnherbergi og baðherbergi. V. 46,5 m. 4629

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

Einbýli 118,9fm á einni hæð ásamt ca.45fm
tvöldum bilskúr(með gryfju)Forstofa, hol,
rúmgott og opið eldhús með nýlegri innréttingu, borðkrókur, rúmgóð stofa og 4 svefnherbergi. Nýlega innréttað baðherbergi með
hornbaðkari. Sérþvottahús og geymsla með
bakinngangi. Flísar á eldhúsi, plastparkett á
stofu og herbergjum. Bílskúrinn er sérstæður. Lóðin er stór en þarfnast einverrar standsetningar. V. 22,9 m. 4651

BLÁU HÚSUNUM
VIÐ FAXAFEN
SUÐURLANDSBRAUT 50
108 REYKJAVÍK

533 4300

HUSID@HUSID.IS

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

VERSLUNARMIÐSTÖÐINNI
SMÁRALIND
201 KÓPAVOGUR

564 6655

SMARINN@SMARINN.IS

VINNA SAMAN - HEILSHUGAR UM ÞINN HAG
Markland - Rvík

Hólsvegur-Rvík

Snyrtilega og góða fjögurra herbergja
íbúð á góðum stað í Fossvogi. Rúmgóð
stofa með parketi, glæsilegt útsýni og
útgangur út á stórar suðursvalir. Þrjú
svefnherbergi. Baðherbergi með dúk á
gólfi, flísar á veggjum, baðkar með
sturtuaðstöðu. Eldhús með dúk á gólfi,
eldri innrétting með nýlegum borðplötum og flísum á milli skápa. Íbúðin er
laus til afhendingar við kaupsamning.
Verð: 22,8 millj.

Góð 4ra herbergja íbúð í kjallara í litlu
þríbýli á frábærum og rólegum stað í
þessu gróna hverfi. Sérinngangur er að
íbúðinni. Verð 15,8 millj.

RAÐ- OG PARHÚS

Stekkjarhvammur - Hfj.

Arnarhraun - Hafnafirði

Klapparstígur - Rvík.

4ra herbergja 119,1 fm íbúðarhæð á 3
hæð, efstu hæð í litlu fjölbýli, íbúðin hefur nýlega verið mikið endurnýjuð og er
með. glæsilegu útsýni ásamt 25,7 fm
sérbyggðum bílskúr, samtals er því
stærð eignarinnar 144,8 fm. Verð
20.900.000.-

Vorum að fá í sölu 66 fm 2ja herbergja
íbúð á fyrstu hæð í þriggja hæða fjölbýli.
Anddyri með dúk á gólfi og skápum.
Eldhús með málaðri eldri innréttingu,
flísar á milli skápa, dúkflísar á gólfi, útgangur á svalir. Baðherbergi með dúk á
gólfi. Herbergi með dúk á gólfi Rúmgóð
stofa með dúk á gólfi. Snyrtileg sameign. Húsið er að því virðist í ágætu
ástandi. Verð 12,5 m.

Ásgarður - Rvík

Dælengi - Selfoss

129,6 fm raðhús á tveimur hæðum auk
kjallara. Eldhús dúk á gólfi, máluð eldri
innrétting sem nær upp í loft, flísar á milli
efri og neðri skápa. Stofa með teppi á
gólfi, útgangur í afgirtan garð. Baðherberg með dúk á gólfi, baðkar. Stórt
þvottahús. Að sögn eigenda er nýlegt
þak og búið að fara yfir skolp og vatnslagnir frá húsinu. Verð 24,6 m

Mjög gott einbýlishús með 5 herbergjum. Nýr bílskúr 76 fm að stærð og þar
er gert ráð fyrir 27 fm íbúð sem hægt er
að leigja út. Hús og bílskúr alls 211 fm.
Ný skolplögn og nýr forhitari. Það er
einnig nýmálað. Upptekið loft í stofu.
Glæsilegur nýr heitur pottur. VERÐ
28.000.000

Fallegt vel viðhaldið ca 189,2 fm
endaraðhús í Hvömmunum í Hafnarfirði. Bjart og rúmgott hús m. stóru eldhúsi, innangengt í bílskúr, stórir sólballar báðu megin við húsið. Eign í sérflokki. Verð 35.7m.

Jörfagrund - Endaraðhús
Glæsilegt hús á einni hæð á Kjalarnesi
með útsýni yfir flóann til Reykjavíkur.
Sérpantaðar ítalskar innréttingar og
hurðar. Hjónaherbergi nálægt 20fm og
2 barnaherbergi 15fm hvort. Lofthæð
tæplega 3 til 5 metrar. Halogen lýsing
er yfir stofu, borðstofu, eldhúsi, holi og
svefnherbergisgangi. Verð 33,5 m.

STÆRRI ÍB. OG SÉRHÆÐIR

Fellahvarf - Elliðavatn

Kleppsvegur - Rvík

Kynnum á þessum eftirsóknanverða
stað nýlega glæsilega eign. Íbúðin er
130 fm, 4-5 herb. Engu til sparað í innréttingum og gólfefnum. Rafmagnsknúin sólgluggatjöld. Mikið skápapláss. Keramik borðpljötur í eldhúsi. Baðkar og
sturtuklefi. 20 fm svalir. Verð: 32.2 millj.

Björt og falleg 116,7 fm 4ra herbergja
rúmgóð íbúð í kjallara í snyrtilegu fjölbýli
á góðum stað. Stutt í verslun og þjónustu. Íbúðin skiptist í góða og bjarta
stofu, 3 herbergi, gott flísalagt baðherbergi, rúmgott og fallegt eldhús með
uppgerðri eldri innréttinug og þvottahús/geymslu innan íbúðar. Góð eign á
góðu verði!!!! Verð kr. 17,5 millj.

Fossvegur - Selfoss

Kleppsvegur - Rvík

Falleg íbúð 2 - 3 herbergja í nýlegu lyftuhúsi 73,1 fm. Sér inngangur af svölum.
Forstofa m. forstofuherbergi/geymslu.
Íbúðin er með maghony innréttingum og
hurðum. Björt íbúð með góðu útsýni.
Nánast viðhaldsfrítt utanhúss. Verð 12,8
millj.

Falleg, skemmtilega innréttuð 71,1fm
2ja herbergja íbúð í kjallara í góðu húsi
á rólegum stað við Kleppsveginn. Stofa
og eldhús eru í einu opnu rými, rúmgott
herbergi. Gott baðherbergi með flísum á
gólfi og í kringum baðkar, t.f. þvottavél
sem er felld inn í innréttinguna. Parket
og flísar á gólfum. Þetta er eina íbúðin á
hæðinni og því mjög rólegt. EIGN SEM
VERT ER AÐ SKOÐA!!! Verð 12,5 millj.

Lindarsmári - Kópavogi
Sérlega vel staðsetta 4ra herbergja
neðri sérhæð. Húsið er kálfur við enda
á litlu 3ja hæða fjölbýli. Smáratorg,
Smáralindin, líkamsræktastöð og
íþróttasvæði, leikskólar og grunnskóli í
göngufæri. Verð 23,9m.

4 HERBERGJA

Klukkurimi - Rvík

Háagerði - Raðhús
Vorum að fá í sölu á þessum vinsæla
stað raðhús á tveimur hæðum. Skv.
Fasteignamati ríkisins er húsið 128,1 fm
en er að grunnfleti 74,1 fm. 6 herbergi
eru í húsinu ásamt stofu og borðstofu.
Tvö baðherbergi og gott geymslupláss.
Ágætur suður garður. Þetta er er hús
sem býður uppá ýmsa möguleika.
Verð 28,5 millj

Sérlega
snyrtilegt, mjög fallegt og gott 167,1 parhús á 2 hæðum með innbyggðum 28,3
fm góðum bílskúr, samtals 195,4 fm
með fallegri og gróinni lóð með grasi,
runnum og fallegri skjólgirðingu á lóðarmörkum. Mjög falleg og sérstaklega
snyrtileg aðkoma er að húsinu, öll steypt
og hellulögð. Risastórt hjónaherbergi
með stóru fataherbergi innaf og útgang
á stórar svalir. Verð 38,4 m. Sérstakt
tækifæri er fyrir hendi þar sem hinn helmingurinn af húsinu er líka til sölu og
hentar þetta því vel fyrir samheldna fjölskyldu eða vinafólk sem vilja kaupa góðar eignir á sama stað.

Flúðasel - Rvík
Góð 111,7 fm 4ra herb.íbúð á 2.hæð
m/aukaherb. til útleigu í kjallara (leigutekjur 25.000 pr.mán). 3 svefnherb.
baðherb. m/baði m/sturtuaðst. þvottahús í íbúð, stofa m/útgengi á vestursvalir og útsýni, eldhús m/borðkrók.
Aukaherb.í kjallara m/aðgang að
baðh.m/sturtu, stór geymsla. Góð
staðsetning, stutt í skóla og verslun.
V.19,6

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

Klukkurimi - Rvík

Jörfabakki - Rvík
Mjög vel staðsett, 4ra herb. 107,5 fm
íbúð á 3. hæð með aukah. m/aðgang
að salerni og sturtuaðstöðu í kjallara. 3
svefnh.baðh.m/baðkari og dúk, stofa
m/útgengi á vestursvalir, borðstofa,
eldhús og þvottahús. útgengi á góðar
vestur svalir. Íbúðin þarfnast standsetningar. Gott og gróið leiksvæði fyrir
miðri blokkinni og stutt í alla skóla, leikskóla, verslun og þjónustu. V.16,9 m.

Sérlega vandað, mjög fallegt og gott
167,1 parhús á 2 hæðum með innbyggðum 28,3 fm góðum bílskúr, samtals 195,4 fm með fallegri og gróinni lóð
með grasi og runnum á lóðarmörkum.
Mjög falleg og sérstaklega snyrtileg aðkoma er að húsinu, öll steypt og hellulögð með hita að hluta. Fjögur til fimm
svefnherbergi. Stórar svalir. 3ja fasa rafmagn í bílskúrnum. Verð 38,4 m. Sérstakt tækifæri er fyrir hendi þar sem hinn helmingurinn af húsinu er líka til sölu
og hentar þetta því vel fyrir samheldna fjölskyldu eða vinafólk sem vilja kaupa
góðar eignir á sama stað.

Kólguvað - Norðlingaholti. Vorum að fá í sölu efri og neðri
sérhæðir í tvíbýlishúsum á frábærum
stað í Norðlingaholtinu. Aðeins 7 hús í
götunni. Neðri hæðirnar eru ca 127,5 fm
4ra herbergja og efri hæðirnar 4ra herbergja ca 164,9 fm þar af 37,4 fm bílskúr. Húsin skilast tilbúin að utan og tæplega tilbúin til innréttingar að innan. Allar nánari á skrifstofu Hússins og Smárans.

Krókavað - Norðlingaholti
Þúfurbarð - Hfj

4ra herbergja

enda íbúð á góðum stað í Hafnarfirði
með þvottahúsi innan íbúðar í litlu
snyrtilegu fjölbýli. Íbúðin er 3 herb.
sjónvarpshol, eldhús, stofa, baðherbergi m. baðkari, og þvottahús. Verð
17.2m

Vorum að fá í sölu glæsilegar efri og
neðri sérhæðir í tvíbýlishúsum á frábærum stað í Norðlingaholtinu. Neðri hæðirnar eru 127,5 fm 4ra herbergja og efri
hæðirnar 4ra herbergja 164,9 fm þar af
37,4 fm bílskúr. Húsin skilast tilbúin að
utan og tæplega tilbúin til innréttinga að innan. Lóð tyrfð og hellulagt bílaplan.
Allar nánari upplýsingar og teikningar á skrifstofu Hússins og Smárans.

Leirubakki - Rvík

3 HERBERGJA

Góð 6 herbergja, 112,9 fm íbúð á fyrstu
hæð. Eldhús með hvítri sprautulakkaðri
innréttingu sem nær upp í loft. Þvottahús inn af eldhúsi með dúk á gólfi. Rúmgóð stofa með parketi á gólfi, útgangur
á svalir. Svefnherbergin eru fimm öll
með dúk á gólfi. Baðherbergi með flísum á gólfi og við baðkar. Húsið er nýlega klætt að utan. Verð 18,8 millj.

Asparfell - Rvík

Góð 3ja

herb. 77.1 fm íbúð á 7 hæð í lyftublokk. 2 svefnh.m/skápum, baðh.
m/baðkari
m/sturtuaðst.
Eldhús
m/borðkrók, stofa m/útgengi á vestursvalir. Dökkt plastparket á gólfum. Gott
leiksvæði er á bak við húsið og stutt er
í skóla, framhaldsskóla, verslun og
sund. V.12,9 m.

2 HERBERGJA

LAUS

STRAX
rúmgóð björt 2ja herbergja íbúð í 8
íbúða húsi við Bogahlíð í Reykjavík.
Stutt í Menntask. við Hamrahlíð, Verslunarskólann, Suðurver og Kringluna.
Verð 13,9m

Sumarhús
Sumarhús í byggingu frá fokheldu upp
í fullbúið hús. Stærðir frá 33fm til 95fm
með eða án svefnlofts. Verð frá
3.450.000kr til 10.950.000kr. Húsin eru
ýmist smíðuð á lóð kaupenda eða á athafnasvæði seljanda uppi á Höfða.
Stuttur byggingar- og afhendingartími. Fjöldi teikninga að velja úr á skrifstofu
okkar. Nú er rétti tíminn fyrir sumarhúsin.

Eyrar - sumarbústaður
Sumarhús í Eilífsdal Kjósarhreppi c.a.
45 km frá Reykjavík. Bústaðurinn er
34,8 fm og með ca 20 fm svefnlofti og
stendur á 419,7 fm leigulEldhús með
innréttingu og borðkrók. Stofa og baðherbergi sem er með sturtu. 2 svefnherbergi á svefnlofti sem er ca. 20 fm. Tvær sólarsellur er á þaki. Nýleg rotþró. Bústaðurinn selst með nánast öllum innanstokksmunum. Verð 5,5 mill.

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

Þórufell - Rvík

Björt og falleg 83,4fm 3ja herbergja íbúð
í góðu fjórbýli í fallegu skeljasandshúsi á
þessum vinsæla stað. Íbúðin er talin
73,5fm í FMR en er 83,4fm skv. nýlegum eignaskiptasamningi. Íbúðin skiptist
í rúmgóða stofu, eldhús, baðherbergi,
rúmgott hol og tvö herbergi. Góð eign
sem vert er að skoða. Verð kr. 16,5 millj.

Björt og vel skipulögð 2-3ja herbergja
56,8 fm íbúð á annarri hæð í snyrtilegu
fjölbýli á rólegum stað í Breiðholti. Íbúðin skiptist í eldhús með t.f. uppþvottavél,
stofu, baðherbergi, gott hjónaherbergi
og herbergi sem tekið hefur verið af
stofu og góðar sv-svalir. Hér er hver fermetri nýttur!! Stutt í alla þjónustu og
skóla. Verð kr. 11,2 millj.

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

Rauðilækur - Rvík
Stórglæsileg 4ra herbergja 104,1 fm
hæð í góðu húsi. Björt og rúmgóð stofa
með patketi á gólfi, útgangur á svalir.
Fallegt eldhús með viðarinnréttingu, flísar á milli efri og neðri skápa. Baðherbergi með flísum á gólfi og veggjum,
innrétting og vaskur í borði. Rúmgott hol
með parketi á gólfi. Sameign er snyrtileg, nýlega máluð og nýr skápur fyrir
framan íbúð. verð 24,9 m

Njálsgata-101
ENDURNÝJUÐ

Með góðu útsýni 3ja herbergja endaíbúð á 4. og 5. hæð efstu. íbúðin er ca 95
fm og er á einni og hálfri hæð. Stæði í
bílageymslu 30,2 fm og er með þvottaaðstöðu. Á neðri hæðinni er eldhús,
baðherbergi, hjónaherbergi, stofa og
borðstofa. Viðarstigi milli hæða. Á efri
hæð er barnaherbergi og sjónvarpshol.
Búið er að klæða fjölbýlið að utan. Stutt er í verslun, leikskóla og skóla. Verð
16,5 m

Mávahlíð - Rvík

Njálsgata - Rvík

Bogahlíð - Rvík

Seljabraut - Rvík

Barðastaðir - Rvík
Mjög glæsileg, falleg og björt 3ja herbergja 95,6 fm íbúð á jarðhæð í þriggja
hæða nýlegu og mjög góðu steinuðu
litlu fjölbýli sem var byggt 1998 á góðum stað í Grafarvoginum þar sem örstutt er í leikskólann, skólann, golfið,
Egilshöllina og Spöngina ásamt 29,2 fm
sérbyggðum bílskúr og um 25 fm nýjum tré sólpalli með skjólgirðingu. Íbúðin
er laus mjög fljótlega, jafnvel við samning. Verð 23,7 m.

Efstasund - Rvík
Nýuppgerð og falleg 4ra herb. aðalhæð
í þríbýlishúsi á rólegum og góðum stað.
Íbúðin hefur öll verið endurnýjuð og
uppgerð á fallegan hátt. Það sem er nýtt
eru gólfefnin, allt á baðherb. sem er
flísalagt í hólf og gólf með baðkari,
handklæðaofn, upphengdu wc og
glugga, eldhúsið er allt nýuppgert og fallegt, mjög fallegir horngluggar, ný eldvarnarhurð og ný útidyrahurð ásamt því
að nýtt þak er á húsinu. Laus fljótlega. Verð 16,6 m.

MIKIÐ

Fallega 54,1fm 2ja he íbúð í 101. Íbúðin er nýlega endurnýjuð að miklu leiti
þ.e. eldhús, bað, gler, gluggakarmar,
gólf ofl. Hvít eldhúsinnrétting hvítlakkaðar hurðar, hvít tæki á baði. Íbúð í
sérflokki. Laus fljótlega. Verð kr. 13,6
millj.

Rjúpufell - Rvík
Góð 3-4 herbergja með bílskúr. Mjög
rúmgott eldhús með flísum á gólfi, hvít
sprautulökkuð innrétting, skápar sem ná
upp í loft, útgangur á yfirbyggðar flísalagðar svalir. Þvottahús er inn af eldhúsi. Rúmgóð stofa með parketi á gólfi.
Baðherbergi með flísum á gólfi og
veggjum, sturtuklefi. Svefnherbergi með dúk á gólfi. Bílskúr með rafmagni, heitu
og köldu vatni. Verð 18,9 m

Hlíðarhjalli - Kóp
Mjög falleg og björt 3ja herbergja 81 fm
íbúð á annari hæð í glæsilegu og
nýlmáluðu fjölbýlishúsi á góðum stað
með frábæru útsýni. Íbúðin er mjög vel
nýtt og snyrtileg. Íbúðin skiptist í forstofu, hol og svefnherbergisgang, tvö
góð herbergi, baðherbergi og þvottahús, fallegt eldhús og borðstofu og stofu. Suður svalir með frábæru útsýni.
Stutt í skóla, leikskóla og hæfilega langt í Smáralindina. Verð 16,2 m.

16

20. júní 2005 MÁN U DAGU R

Erluás - Hf parh.

Klettaberg - Hf. - hæð m/bílsk

Gott parhús á þessum vinsæla stað í áslandshverfinu. Húsið er 223,6 fm þar af er innbyggður bílskúr 27,4 fm. Skipting eignarinnar: 5
svefnherbergi, stofa, borðstofa, eldhús, 3
baðherbergi, geymsla, þvottahús og bílskúr.
Falleg eign á þessum eftirsótta stað. Nánari
upplýsingar hjá sölumönnum Hraunhamars.

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

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.

Laxakvísl - Rvík. - raðhús

Háholt - Hf.

Hraunhamar kynnir. Nýkominn í einkasölu sérlega björt og falleg 120
ferm íbúð á 2.hæð í góðu fjölbýli. Rúmgóð
hergbergi og stórar stofur.Fallegar inntéttingar,
þvottahús í íbúð. Góðar suðursvalir með útsýni.
Verð 19,9milj .100345.

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

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.

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

Fífuvellir 33 - 35 Hafnarfirði
Glæsileg vel skipulögð raðhús á tveimur
hæðum á góðum stað í Vallarhverfi í
Hafnarfirði. Húsin eru 165,5 fm, bílageymsla
31,6 fm, samtals 197,1 fm. Fífuvellir, 221
Hafnarfirði. Glæsilega hönnuð raðhús á
tveimur hæðum á góðum stað á Völlunum.
Húsin skiptast í forstofu, geymslu,
baðherbergi, fjögur svefnherbergi, stofu/borðstofu, eldhús og þvottahús. Bílskúrar. Að utan
afhendast húsin fullbúin, steinuð í ljósum lit og tréverk grunnmáluð. Lóðirnar verður grófjafnaðar.
Útiljós og dyrasími fylgja ekki. Að innan afhendast húsin fokheld. Gólf tilbúin til flotunar og steyptir
innveggir tilbúnir til slípunar og spöslunar. Afhending gæti orðið í sept - okt 2005. Gosi trésmiðja
byggir húsið, og er með áratuga reynslu í húsbyggingum. Óskað er eftir tilboðum í húsin

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

Arnarhraun - Hf.
Miðbær - hf. einb.

Hraunham-

ar kynnir. Nýkominn í einkasölu sérlega
skemmtilegt þríllyft einbýlishús með aukaíbúð
143 ,6 ferm í göngufæri við miðbæinn . Á jarð-

Lómasalir - Kóp. 3ja
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.
Laut strax Verð 21 millj. 10925

Vorum að fá í
einkasölu þessa góðu íbúð. Íbúðin er 59,6 fm og
er á jarðhæð. með sérinngangi. Skipting eignar:
svefnherbergi, stofa, eldhús, baðherbergi,
þvottahús og geymsla í sameign. Þetta er góð
eign sem vert er að skoða. Verð 10,3 millj. 104221

hæð er lítill 2ja herb með sérinngangi. Húsið er
nánast allt endurnýjað á síðast liðnum árum .

Hjallabrekka - Kóp.

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

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

Drekavellir 22 - Hf. - fjölb.
7 glæsiíbúðir til afhendingar strax.
* 4ra herbergja íbúðir frá 103,9 - 105,4 fm.
* Verð 23 - 24 millj.
* Fullbúnar íbúðir m/gólfefnum og tækjum
(þ.e. ísskápur, uppþvottavél, örbylgjuofn,
þvottavél og þurrkari)
* Góð staðsetning.
* Innréttingar frá Brúnás.
* Húsið er klætt að utan.
* Allur frágangur í húsinu til fyrirmyndar.

Ásbúðartröð - Hf.

Nýkomið í

einkasölu sérlega skemmtileg 120 fm. neðri sérhæð í tvíbýli auk 34 fm. bílskúrs. 2-3 svefnherb.

Perlukór - Kóp. - Einbýli

stofa (borðstofa) ofl. Sérinng. Verðtilboð. 25839

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

Kringlan - raðh. Reykjavík
Hraunhamar kynnir: Sérlega glæsilegt
endaraðhús á þessum vinsæla stað. Húsið er
290,2 fm alls, þar af er bílskúrinn 26,3 fm.
Skipting eignarinnar: Húsið skiptist í 3 hæðir,
miðhæðin skiptist þannig: Forstofa, hol, stofa,
borðstofa og eldhús. Efri hæðin skiptist í 2
svefnherbergi og 2 baðherbergi. Á jarðhæðinni er geymsla, þvottahús og gestasalerni auk þess innréttuð aukaíbúð með sérinngangi, og
hún skiptist þannig: Hol, stofa, svefnherbergi og baðherbergi. Þetta er glæsileg eign sem vert
er að skoða. Nánari uppl. veita sölumenn Hraunhamars.

Breiðvangur - Hf Hraunhamar
fasteignasala var að fá í sölu 117,4 fermetra íbúð
á efstu hæð í fjölbýli ásamt 24,8 fermetra bílskúr
samtals um 142,2 fermetrar vel staðsett í norðurbæ Hafnarfjarðar. Skipting eignar: 3 svefnherbergi, stofa, borðstofa, eldhús, þvottahús, baðherbergi, hol, tvær geymsur og bílskúr. Suður
svalir . Glæsilegt útsýni. Þetta er góð eign vert er
að skoða verð. 18,9 millj.

Laufás - 3ja

Þrastarás Hf. Hraunhamar kynnir.
Nýkominn í einkasölu falleg rúmgóð 76,2 ferm
íbúð á 2 hæð efstu hæð í litlu fjölbýli, sér þvottahús svalir , sérinngangur frábær staðsetning og
gott útsýni , laus strax. Verð 15,2 milj.

Fífumýri - Einbýli
Hraunhamar kynnir.
Nýkominn í einkasölu skemmtileg 3ja
herbergja risíbúð í
góðu þríbýli.Húsið er
klædd að utan . Mjög
góð
stafsetning.
Íbúðin er laus strax.

Fjólugata - Rvík sérh.
Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 156 fm sérhæð á 2 hæðum í Þingholtunum .Eignin skipist þannig aðalhæð eldhús stofur herbergi ofl
.neðri hæð tvö¥rúmgóð svefnherbergi bað og
þvottahús og geymslur og ofl . Mjög fallegur
garður , hiti í stétturm frábær staðsetning.
Verð 33,5 millj.

Skólatún - Laus strax
Álftanes Nýkomin sérlega falleg 60 fm.

Verð 13,8 . 673815

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

Magnús Emilsson löggiltur fasteignasali

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

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.
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ESKIVELLIR 1
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

ESKIVELLIR 9
Eskivellir 9 A og B eru tvö samliggjandi sigahús með
lyftu, annars vegar með 30 íbúðum og hins vegar með
24 íbúðum, á 6 hæðum. Húsið er steinsteypt á hefðbundin hátt, einangrað og klætt að utan með báruformaðri álklæðningu þannig að viðhaldskostnaður er
lágmarkaður á komandi árum. Íbúðunum verður skilað fullbúnum að utan sem að innan , án gólfefna. Baðherbergin eru okkar stolt flísalagðir veggir með vönduðum flísum, hornbaðkar með nuddi og innbyggðum
hitastýrðum blöndunartækjum og sturtu út úr vegg.
gólf í þvottahúsum verða einnig flísalögð. Lóð og sameign fullfrágengin.

Í húsinu eru 3ja, 4ra og fimm herbergja íbúðir, 3ja herbergja
íbúðirnar eru frá 80 fm og upp í 88 fm. 4ra herbergja íbúðirnar eru frá 86 fm og allt upp í 125 fm.þ 5 herbergja íbúðirnar eru 142 fm stórar svalir eru á öllum íbúðunum frá 16
fm og allt úpp í 22 fm eftir stærðum íbúða. Allar innréttingar eru fyrsta flokks frá MODULIA og öll tæki að vandaðri
gerð. Bílskýli með 22 stæðum er undir húsinu og fylgir sérgeymsla inn af hverju stæði.
Allar nánari upplýsingar veita sölumenn Hraunhamars

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

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

Sigrún Gissurardóttir,
lögg. fasteignasali

Steinar S. Jónsson,
sími 898 5254

Daníel Björnsson,
sími 897 2593

Þorsteinn Austri
sími 820 3466

Síðumúla 33 - Sími 588 9490 - www.lyngvik.is - lyngvik@lyngvik.is
EINB - RAÐ- OG PARHÚS
KLEPPSVEGUR
TORFUFELL - LAUS STRAX
RJÚPUFELL LAUS VIÐ
KAUPSAMNING

HÓLABERG - ENDA RAÐHÚS
MEÐ BÍLSKÚR. 128 fm enda rað-

Góð 4ra herbergja íbúð 107,1 fm. þrjú
svefnherbergio með skápum. Stofa með
yfirbyggðum svölum. Eldhús með góðri
innréttingu. Þvottahús í íbúð. Góð
sameign. Hús klætt að utan. Verð kr. 15,9
m.

hús á tveimur hæðum með fjórum svefnherbergjum og 20 fm sjálfstæðum bílskúr.
V.26,8 m

Vorum að fá í sölu góða 2ja herbergja íbúð
á 2.hæð. Íbúðin er ný máluð með nýrri innréttingu og gólfefnum. Lyklar á Lyngvík. V.
10,9 m.

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

HOFTEIGUR - SÉR INNGANGUR Vorum að fá í sölu rúmgóða og vel
LANGAGERÐI - STÓRT EINBÝLISHÚS/TVÍBÝLI Vorum að fá í

staðsetta 137 fm 4-5 herbergja íbúð í kjallara með sér inngangi. stór og góð herbergi. V. 24,9 m

sölu stórt einbýlishús/tvíbýli, vel staðsett
neðantil við götu með góðri aðkomu. Húsið er samtals um 380 fm og skiptist þannig:
aðalhæð 160 fm, jarðhæð 190 fm og bílskúrinn 33 fm. Aðalinngangur frá götuhæð. Á jarðhæðinni er rúmgóð 2ja herbegja íbúð. Auðvelt að hafa íbúðina 3ja
herbergja.

HÆÐIR

íbúð á 1. hæð. Í vel staðsettu 4ra íbúða
húsi. Íbúðinni fylgir 8,2 fm aukaherbergi
sem hefur aðgengi að snyrtingu, ásamt 7,2
fm geymslu og 19,9 fm bílskúr, samtals birt
séreign 112,5 fm. Verð. kr. 19,9 m.

Mjög vel staðsett 218 fm raðhús á
tveimur hæðum með innbyggðum
bílskúr. Húsið stendur við hraunjaðarinn og hefur mikið útsýni til Esjunar,
Skarðheiðar og víðar. Í húsinu eru 4.
svefnherbergi með parketi á gólfum
og 3jú með skápum. 2. stofur og önnur með arni. Suður verönd með heitum potti. Eldhús með borðkrók og
innaf því er þvottahús og búr. Baðherbergi á efri hæð er flísalagt með
sturtuklefa, baðkari og innréttingu. Yfir bílskúr er sólskáli með arni og miklu útsýni.
Þetta er barnvænn staður stutt í leikskóla og skóla. Verð 36,9 m

FROSTAFOLD - LYFTUHÚS M/BÍLGEYMSLU
NÝBÝLAVEGUR HEIL HÚSEIGN MEÐ GLÆSILEGRI
PENTHOUSE ÍBÚÐ. Um er að

KÁRSNESBRAUT - MEÐ
AUKAHERBERGI OG BÍLSKÚR. Um er að ræða 3ja herb. 77,2 fm

Vorum að fá í sölu mjög fallega 60 fm
2ja herbergja íbúð á 1 hæð í húsi við
Kleppsveg. Hús og sameign er vel
viðhaldið. Verð. 11,4 M

ræða alla húseingina sem samanstendur af
fyrstu og annari hæð sem eru verslunar og
iðnaðar húsnæði og glæsilegri penthouse
íbúð á efstu hæð með miklu útsýni til fjalla
og upp á jökul. húsið er allt 601,2 fm og er
íbúðin af því 135 fm auk tvenna svala sem
snúa í suður og norður en þær eru samanlagt ca 80 fm. Verslunar og iðnaðarhúsnæðið er í góðri útleigu. Afhending getur verið
eftir samkomulagi. Allar nánari upplýsingas
veitir Daniel í síma 588-9499 / 897-2593.

Glæsileg 2ja herberjga íbúð á 6. hæð
með suður svölum og stæði í bílageymslu. Stofa með parketi. Herbergi
með parketi og góðum skápum. Endurnýjað baðherbergi með flísum á
gólfi og veggjum, innréttingu, baðkari
og tengi fyrir þvottavél. Íbúðin er laus
við kaupsamning. Verð; 15,9 M.

LUNDARBEKKA - SÉR INNGANGUR AF SVÖLUM.
SUMARBÚSTAÐIR

2JA HERB.

Um er að ræða góða 86 fm 3ja herbergja íbúð á 4.hæð. Sameiginlegt
þvottahús á hæðinni fyrir 6. íbúðir.
Sér ca 6 fm geymsla á jarðhæð sem
er ekki innifalin í ofangreindum fermetrum. Möguleiki á stuttum afhendingartíma. V.17,2 m.

HELLISGATA HAFNARFIRÐI.
Góð 2ja til 3ja herbegja íbúð á efri hæð
með sérinngang. Íbúðin er skráð 52,2 fm
en er stærri en mælingar gefa til kynna þar
sem hún er töluvert undir súð. Á neðri
hæðinni er herbergi og salerni og á efri
hæð er góð stofa með svölum, eldhús og
herbergi. Íbúðin er laus við kaupsamning.
Verð. 12,9 m

4RA HERB

SUMARHÚS-KÓNGSVEGUR
GRÍMSNESI Velviðhaldin og góður
STRANDASEL LAUS VIÐ
KAUPSAMNING Góð og mikið endurnýuð 66,6 fm 2ja herbergja íbúð. Stofa
með parketi og hálf yfirbygðum suður
svölum. gott svefnherbergi með mikið af
skápum. Eldhús með nýlegri innréttingu
og góðum borðkrók. Baðherbergi með
innréttingu og flísalagt. Góð sameign. V
12,7 M Lykklar á Lyngvík.

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

VERSLUNARHÚSNÆÐI

ÁLFHÓLSVEGUR PARHÚS MIKIÐ ÚTSÝNI
Gott parhús á tveimur hæðum með
bílskúr. Á neðri hæðinni er hol,
þvottahús, snyrting, eldhús og stofa
með arni gengið er í góðasn garð frá
stofu. Á efri hæð eru 4. herbergi, hol
og baðherbergi með baðkari og
sturtuklefa. Frá holi er gegnið út á
stórar svalir. Þetta er góð og velviðhaldin eign.

BLÖNDUBAKKI
ATVINNUTÆKIFÆRI 432 fm versl-

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

EIGNIR ÓSKAST

EINBÝLI ÓSKAST –
MEÐ MÖGULEIKA
Á AUKAÍBÚÐ
Höfum ákveðinn kaupanda að
nýju eða nýlegu einbýlishúsi á 2
hæðum með möguleika á
aukaíbúð. Æskileg staðsetning
Kópavogur eða Garðabær,
annað kemur til greina. Afhending er samkomulag. Góðar
greiðslur fyrir rétta eign. Upplýsingar veitir. Þorsteinn Austri

REYKJAVÍKURVEGUR - VIÐ
HÁSKÓLANN Vorum að fá í sölu
góða 25 fm ósamþykkta íbúð á jarðhæð
með sér inngangi í fallegu húsi við Reykjavíkurveg. V. 7,2 m.

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

Góð 4ra herbergja endaíbúð með
auka herbergi í kjallara. Parketlagt
eldhús með nýlegri innréttingu og
borðkrók. Björt stofa og borðstofa
með flísum á gólfi og suður svölum.
Þrjú góð svefnherbergi tvö með
skápum. Baðherbegi með innréttingu, baðkari og tengi fyrir þvottavél.
Snyrtileg sameign. (2487)

JÓNSGEISLI - EINBÝLISHÚS
LANDIÐ
KLAPPARSTÍG - MEÐ BÍLSKÚR - REYKJANESBÆ
Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum 118 fm og sérstæðum bílskúr 30
fm alls 148 fm í hjarta bæjarins. Á
neðri hæðinni er gesta wc. borðstofa,
stofa, eldhús, þvottahús og geymsla.
Á efri hæðinni er tvö svefnherbergi annað með suður svölum, baðherbergi mðe
sturutklefa og hol/alrými. Bílskúrinn er útbúin að hluta sem herbergi og geymsla.
Möguleiki á skipta á íbúð í Reykajvík. (2436)

GILSBAKKI - EINBÝLI HVOLSVELLI Mjög vandað einbýlishús 117,9 fm ásamt bílskúrsrétti.
Húsið er á einni hæð með stofu, eldhúsi, þrem herbergjum, tveim baðherbergjum og þvottahúsi. Allar innréttingar eru vandaðar (1631)

Á TVEIMUR HÆÐUM MEÐ INNBYGGÐUM BÍLSKÚR. Um er að
ræða fallegt og vel skipulagt 237,7 fm
einbýlishús með innbyggðum 38 fm
bílskúr. Í húsinu eru fjögur stór og
góð svefnherbergi. Góðar norð-vestur svalir með útsýni.

LAUFÁSVEGUR
Mjög vel staðsetta 170 fm íbúð á
tveimur hæðum í fallegu tveggja
íbúða húsi við Laufásveg. Efrihæðin
skiptist í tvennar stofur, hjónaherbergi og stórt eldhús með útgengi út
í bakgarð, á neðrihæð eru þrjú svefnherbergi og bað. V. 34,9 m

FASTEIGNASALAN KLETTUR AUGLÝSIR BREYTTAN OPNUNARTÍMA! OPIÐ ALLAR HELGAR FRAM AÐ JÓLUM FRÁ 10:0014:00. VERIÐ VELKOMIN TIL OKKAR Í SKEIFUNA 11 Á 2. HÆÐ. KLETTUR FASTEIGNASALA ÞAR SEM ÞJÓNUSTAN SNÝST UM ÞIG

NÝTT

RAÐHÚS VIÐ TRÖLLATEIG 10-16 MOSFELLSBÆ
Vorum að fá í einkasölu 4 raðhús á tveimur hæðum við Tröllateig 10-16 í Mosfellsbæ. Um er að
ræða raðhús á góðum stað í vinsælu og gróðursælu hverfi við Tröllateig í Mosfellsbæ. Húsin af-

Verð á húsum
Endaraðhús
25.900.000
Miðjuraðhús 24.900.000

hendast fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð og
fokhelt að innan þó verður þak einangrað og
gólf flotuð. Glæsileg hús á rólegum stað í Mosfellsbæ. Afhendingartími er ágúst/sept 2005

FELLAHVARF - ELLIÐAVATN
STÓRGLÆSILEGT RAÐHÚS Á FRÁBÆRUM STAÐ.
183,2 FM M. BÍLSKÚR

VEGGHAMRAR - GRAFARVOGI.
FASTEIGNASALAN KLETTUR KYNNIR Í
EINKASÖLU. Mjög rúmgóð 92 fm. 4ra herbergja íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli með
sérinngangi og sér verönd. Forstof með
flísum. Linolineum dúkur á gólfum á holi,
eldhúsi, gangi og hjónaherbergi. Parket á
stofu og einu herbergi. Sólskáli með flísum
á gólfi. Útgengt á hellulagða sér verönd og
lóð. Ásett verð. 17,9 m.

KEILUFELL - V/VÍÐIDALINN.

Einbýlishús með aukaíbúð og góðum tekjumöguleikum. Einbýlið er á þrem hæðum
og skiptist þannig, aukaíbúð 77,8 fm. miðhæð 77,8 fm. rishæð 69 fm. og bílskúr 28,8
fm. samtals 253,4 fm. Búið er að fá samþykki fyrir kvist á húsið svo og stækkun á
bílskúr. 720 fm. lóð sem liggur að Elliðaárdalnum í góðri rækt. Fallegt útsýni yfir dalin til Elliðavatns og Bláfjalla. Aukaíbúð
með möguleika á leigu fyrir 70 þús. á mánuði og greiðir það af lánum uppá tæpar 16
milljónir. Upphitan bílaplan. Mjög rúmgott
geymsluris. Eign sem býður uppá marga
möguleika. Bílastæði fyrir 4-5 bíla. Húsið
og þakið er ný málað. Ásett verð 37,9 m.

Mosarimi - 112 Grafarvogur Mjög
góð 3ja herbergja tæplega 80 fm íbúð á
annarri hæð á góðum stað í Grafarvogi.
Íbúðin skiptist í tvö herbergi, geymslu,
baðherbergi, stofu og eldhús. Gólfefni
dúkur og flísar. Ásett verð: 16,9 millj.
STRANDASEL - SELJAHVERFI.
KLETTUR KYNNIR Í EINKASÖLU. Mjög
falleg 80 fm. íbúð á jarðhæð með sér
steyptri suður verönd og sér afgirtum suðurgarði með hlöðnu kolagrilli. Parket er á
allri íbúðinni nema á baðherbergi þar eru
nýlegar fallegar flísar í hólf og gólf, baðkar
með ömmusturtu, skápum, tengt fyrir
þvottavél á baði. Stór leikvöllur og
sparkvöllur í nágreninu. Sjá einnig í þættinum Þak yfir höfuðið á Mbl.is Ásett verð
17,9 m.

Vorum að taka til einkasölu glæsilegt raðhús sem hefur að geyma
allt það sem fallegt raðhús þarf að uppfylla. Það er innbyggður skúr
sem er innangengt í, það eru 4 sv. herbergi, tvö baðherbergi, eitt á
hvorri hæð, stórt þvottahús, gott bílaplan, falleg gólfefni, glæsilegar
innréttingar og skápar. Umfram allt frábært útsýni yfir Elliðavatn og
fjallahringinn. Staðsetningin er óumdeilanlega ein sú besta sem völ
er á.

Allar nánari upplýsingar um húsið fást hjá sölumönnum.

TORFUFELL - BREIÐHOLT.

Fín 3ja
herbergja 78 fm. íbúð á 4. hæð með suðursvölum. Gólfefni eru dúkur og parket.
Tvö svefnherbergi annað með skáp. Baðherbergi með baðkari. Borðkrókur í eldhúsi. Merkt stæði á bílaplani. Sérgeymsla í
sameign og sameiginlegt þvotta og þurrkherbergi. Mjög snyrtileg sameign. Ásett
verð 13,2 m.

Ársalir - 201 Kópavogur

Stórglæsileg íbúð á jarðhæð í SALAHVERFINU. Um er að ræða 122 fm íbúð sem er
glæsilega innréttuð og frágengin að öllu
leiti. Íbúðinni fylgir stór og rúmgóð suðurverönd með skjólgirðingu. Gólfefni á íbúðinni er parket og flísar, hornbaðkar og
sturta á baði, maghony innréttingar og
hurðar, sér þvottahús innan íbúðar. Ásett
verð: 26,8 millj.

6 herb.

TRÖLLATEIGUR - MOSFELLSBÆ.

STÓRHÖFÐI 37 ATVINNUHÚSN.
STÓRHÖFÐI - REYKJAVÍK
FLÉTTURIMI - 112 GRAFARVOGUR Vorum að fá í einkasölu 2-3ja herb.
íbúð á efstu hæð í snyrtilegri blokk. Falleg
gólfefni, olíuborið parket, hátt til lofts,
aukaherbergi sem nýtist sem gestaherbergi og/eða skrifsstofa. Rúmgott svefnherbergi. Stórar og góðar svalir í suður.
Fallegt útsýni. Þvottahús á hæðinnni, hver
með sínar vélar. Ásett verð: 14,9

Vorum að fá í einkasölu fjórar 115 fm. 4ra
herbergja sérhæðir í fallegu tveggja hæða
húsi. Íbúðunum verður skilað fullbúnum án
gólfefna. Baðherbergi verður flísalagt á
gólfi og veggjum og þvottarherbergi á
gólfi. Íbúðirnar verða tilbúnar til afhendingar í nóv/des 2005.
Ásett verð á : 24,8 millj.

HRAUNBÆR - ÁRBÆ. Fín 3ja herbergja 92 fm. íbúð á 3ju hæð í fjölbýli. Gólfefni eru parket og flísar. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, baðkar og gluggi. Útgengt á suðursvalir frá stofu. Leiktæki í
lokuðum garði mjög barnvænt. Stutt í alla
þjónustu og skóla. Ásett verð 16,7 m.

Erum með í sölu eða til leigu atvinnuhúsnæði við Stórhöfða 37. Um er að ræða
1600 fm atvinnuhúsnæði sem hægt er að
skipta niður í þrjú bi c.a. 528-540 fm hvert.
Húsið afhendist fullbúið að utan með fullfrágenginni lóð og tilbúið undir tréverk að
innan. Byggingaraðili er JB Byggingafélag.
MJÖG GÓÐ AÐKOMA ER AÐ HÚSINU
FRÁ ÞREMUR ÁTTUM. HÚSIÐ STENDUR
Á T-GATNAMÓTUM STÓRHÖFÐA OG
VIÐARHÖFÐA. Nánari upplýsingar á
skrifstofu Kletts.

Sumarbústaðir

Sumarhús- Djálknavegur við Úthlíð VORUM AÐ HEFJA SÖLU Á
SKÓGARÁS - ÁRBÆR.

Um er að
ræða stóra 168 fm íbúð á tveimur hæðum
(hæð+ris) á góðum stað í Árbænum. Íbúðin er laus við kaupsamning. Íbúðin
skiptist í 5-6 svefnherbergi, 2-3 stofur, 2
baðherbergi, eldhús, þvottahús og mikið
af geymslurýmum. Að utan er búið að
samþykkja lagfæringar að utanverðu og
eru þær framkvæmdir hafnar. Ásett verð
á eignina er 29,9 millj. !! MÖGULEIKI
ER Á AÐ FÁ AÐ KAUPA BÍLSKÚR MEÐ
ÞESSARI EIGN EF KAUPENDUR HAFA
ÁHUGA Á ÞVÍ !!

GRÆNAHLÍÐ - 105 REYKJAVÍK.
HÁLSASEL STÓRT OG GOTT 219,5 fm.
miðjuraðhús með innbyggðum bílskúr.
Húsið er um 240 fm með óuppfylta rýminu
á jarðhæð. Húsið er á tveimur hæðum. Innréttingar hafa fengið að halda sér. Stutt í
alla þjónustu og góð að koma að húsinu.
Útsýnið er gott. Eignin getur verið laus
fljótlega. ÁSETT VERÐ : 32,4 MILLJ.

Björt og vel skipulögð 3ja herbergja 96,8
fm. íbúð í kjallara með sérinngangi (lítið
niðurgrafin) í fjórbýlishúsi. Gólfefni eru
Parket og korkur. Innangengt er úr íbúðinni
í sameign þar sem er saml. þvottahús og
hjólageymsla. Verið er að leggja lokahönd
á frágang á hellulögn við aðkomu að húsinu. Ásett verð 17,3 m.

Álfkonuhvarf á Vatnsenda Fullbúnar íbúðir með öllu. Höfum fengið til
sölumeðferðar 3ja herbergja íbúðir við Álfkonuhvarf á Vatnsenda í Kópavogi. Íbúðirnar afhendast fullbúnar að öllu leiti skv. eftirfarandi lýsingu: Gólfefni á íbúð verður eikarparket og flísar, gluggatjöld verða í öllum
gluggum frá Nútíma, lýsing í loftum frá
Lumex, ísskápur og uppþvottavél í eldhúsi
ásamt ofni, keramik helluborði og háfi,
þvottavél og þurrkari í þvottahúsi. Stæði í
bílageymslu fylgir íbúðum. Tilbúnar til afhendingar í nóv 2005. Ásett verð frá 22,5 23,3 milljón.

ÞREMUR BÚSTÖÐUM SEM ERU VIÐ
DJÁKNAVEG Í BLÁSKÓGARBYGGÐ
RÉTT VIÐ ÚTHLÍÐ
UM ER AÐ RÆÐA 4RA HERBERGJA
HEILSÁRSHÚS, 85 FM AÐ STÆRÐ OG
STENDUR Á 4150 FM LÓÐ. HÚSIÐ ER
Á STEYPTUM SÖKKLI Lóðin er á nýskipulögðu svæði með frábæru útsýni yfir
Heklu og suðurlandið eins langt og augað
eygir. Úthlíð býður upp á allt það sem
heilsárshúsabyggð þarf að bjóða upp á
s.s. veitingastað, verslun með matvöru og
aðrar nauðsynja, sundlaug,9 holu golfvöll
og frábærar gönguleiðir hvort sem um er
að ræða á fjöll eða í fallegu umhverfi á láglendinu. Ásett verð 12,7 millj.

Sigurður Fannar Anna Björg
Stefánsdóttir
Guðmundsson
ritari/sölumaður
sölumaður

Magnús Ninni
Reykdalsson
sölumaður

Guðjón Ægir
Sigurjónsson
hdl.

Birkivellir, Selfossi 83m2 2ja herb.

Óskar
Sigurðsson
hdl.

Gauksrimi, Selfossi 5 herb. 212m2

Um er að ræða snyrtilega íbúð í tvíbýlishúsi í vinsælu grónu hverfi á Selfossi. Eignin hefur verið endurnýjuð að miklu leyti, eldhúsinnrétting er ný og nýjar flísar eru á
eldhúsi, baðherbergi og þvottahúsi. Allar lagnir í hafa einnig verið endurnýjaðar,
sem og gler og glerlistar. Baðinnrétting er nýleg. Á stærstum hluta gólfa er plastparket. Garðurinn er gróinn og skjólsæll, en nýlega var steypt gangstétt og verönd
aftan við húsið úr srautsteypu og tilheyrir veröndin íbúðinni.
Verð: 14.100.000.-

Um er að ræða reisulegt einbýlishús í grónu hverfi á Selfossi. Húsið er
á tvemur hæðum. Eignin telur á neðri hæð: forstofi, forstofuherbergi,
þvottahús og geymslu, lítið wc, hol, eldhús og stóra og rúmgóða stofu
og borðstofu. Á efri hæð: 3 svefnherbergi, baðherbergi og sjónvarpshol. Gólfefni hússins eru góð, flísar á neðri hæð og parket á efri hæð.
Innréttingar eru góðar, í eldhúsi sérsmíðuð beykiinnrétting með hvítri
plaslagningu. Baðherbergi á efri hæð er flísalagt í hólf og gólf, með baðkari og sturtuklefa. Innra skipulag
hússins er mjög gott og skemmtilegt. Bílskúrinn er fullbúinn stór og rúmgóður og garðurinn er gróinn, snyrtilegur með hitalögn í gangstétt, sem er hellulögð, að framan. Verönd er í bakgarði og einnig er búið að helluleggja að hluta, heitur pottur er í bakgarði hússins. Það má segja að um mjög vandað sérlega vel byggt einbýlishús sé að ræða, áhugaverð eign sem vert er að gefa frekari gaum. Verð: 28.000.000.-

Sunnuvegur, Selfossi 71m2 4ra herb.
Um er að ræða mjög vel staðsetta 4ra herbergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi. Húsið er byggt úr holsteini árið 1956. Íbúðin er 70,9 fm. Utanáliggjandi stigi, sérinngangur. Íbúðin telur flísalagða forstofu, þar sem er hengi. Hol er parketlagt. Stofa
er parketlögð og er gengið út á svalir úr stofu. Þrjú svefnherbergi - tvö þeirra eru
með spónaparketi en eitt með plastparketi - skápar í öllum herbergjum. Baðherbergi er dúklagt, sturta og hvít innrétting. Málað gólf í þvottahúsi. Eldhús er flísalagt og parketlagt, þokkaleg hvítmáluð innrétting. Nýleg eldavél. Furustigi liggur
upp á ris og er hluti þess plastparketlagður og er loft klætt með hvítum loftaplötum. Hinn hlutinn er nýttur sem geymsla og er m.a. að einangra gaflinn og klæða það. Lofthæð er 1,9 m í mæni. Innihurðir eru hvítmálaðar, upprunalegar. Pottofnar. Nýleg rafmagnstafla. Garður er gróinn. Verð: 10.700.000.-

Gagnheiði, Selfossi 3ja herb. 74m2
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 raflog 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: 7.500.000.-

Kálfhólar, Selfossi 4ra herb. 160m2

Bræðratunga, Stokkseyri 5 herb 196m2

Um er að ræða glæsileg og vel hönnuð 129,9 fm parhús ásamt 29,7 fm sambyggðum bílskúr sem verið er að byggja í Suðurbyggðinni. Húsin eru byggð úr timbri og
klædd að utan með Duropalklæðningu. Eigninar telja skv. teikningu forstofu, eldhús, búr, rúmgóða stofu, þrjú rúmgóð svefnherbergi og baðherbergi. Þvottahús og
geymsla er innaf bílskúr. Innangengt er í bílskúr úr forstofu. Gólfhiti sem er hitastýrður í hverju herbergi. Lóð verður grófjöfnuð, og húsin seljast á byggingarstiginu fokhelt að innan og fullbúið að utan. Verð: 15.900.000.-

Höfum fengið til sölumeðferðar einbýlishús á tveimur hæðum auk kjallara á Stokkseyri. Á efri hæð er gott stofurými og eitt svefnherbergi og
þar er allt panilklætt. Á hæðinni er stofa, 2 svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og forstofa.Parket er á öllu nema forstofu. Eignin hefur verið
tekin í gegn að hluta s.s allar rafmagns og pípulagnir, einangra veggi
og þykkja þá og eitt og annað en eitthvað er eftir fyrir nýjan eiganda.
Kjallarinn er óskrifað blað. Þetta er spennandi eign á góðum stað á
Stokkseyri. Eignin stendur á 2ja hektara leigulóð. Verð:14.500.000.-

Heiðmörk, Selfossi 8 herb. 217m2
Kirkjuvegur, Selfossi 4ra herb. 111m2

Sérlega skemmtilegt og vel staðsett hús, hæð og hátt ris með grónum fallegum
garði og stórum bílskúr. Í stofunni er falleg kamína og nýlegt betrek á veggjum, Úr
holi er vandaður hringstigi upp á loftið þar sem eru 5 svefnherbergi en 2 svefnherbergi eru niðri. Baðherbergi eru bæði uppi og niðri og búið er að taka í gegn baðherbergið niðri, eldhúsinnrétting er nokkra ára furu innrétting. Bílskúr er ágætur,
byggður árið 1987.

Um er að ræða einbýlishús á góðum stað á Selfossi. Húsið telur: Forstofu,3 svefnherbergi ,baðherbergi ,stofu ,borðstofu ,eldhús, þvottahús og geymslu. Niðurlímt parket er á öllu nema eldhúsi og þvottahúsi
en þar eru flísar. Eldhúsinnrétting er gömul en snyrtileg. Á baðherbergi
er viðar innrétting og sturtuklefi. Út úr stofu er gengið út á flísalagða
verönd og þaðan niður í garð sem er mjög snyrtilegur með 11,5m2
gróðurhúsi. Í heildina litið er um að ræða vel við haldið og snyrtilegt
einbýlishús á góðum stað á Selfossi. Verð:16.900.000.-

Verð:25.000.000.-
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S u › u r n e s j a
ENGJAVELLIR 12 Ñ 221 HAFNARFJÖRÐUR

ÁSBJÖRN JÓNSSON HDL. OG LÖGGILTUR FASTEIGNA OG SKIPASALI

SUÐURGATA 19 – 230 REYKJANESBÆR

OPIÐ HÚS Í KVÖLD KL. 20.00-20.30

Glæsileg nýleg 108,8m2 3ja herb. íbúð í fallegu 7 íbúða fjölbýlishúsi.
Parket og flísar á gólfum, glæsilegar innréttingar. Íbúðin skiptist í
anddyri, hol, eldhús, þvottahús, 2 svefnherbergi, baðherbergi og
stofu. Í kjallara er sérgeymsla, sameiginleg hjóla-, vagnageymsla.
Húsið er á góðum stað, stutt í skóla og leikskóla.
25,9

FAXABRAUT 47 - 230 RENESBÆR

Glæsilegt 190m2 4ra herb. einbýlishús með innbyggðum bílskúr. Flísar og parket á gólfum. Hvít
sprautulökkuð eldhúsinnrétting, baðherbergi nýlega tekið í gegn, flísalagt í hólf og gólf. Gestasalerni. Sólpallur á baklóð, fallegur og vel hirtur garður. Einstaklega fínt og vel viðhaldið hús.Tilboð.

MÁVABRAUT 1A - 230 REYKJANESBÆ

OPIÐ HÚS Í KVÖLD KL. 20.30-21.30

120m2 mikið endurbætt eldra einbýlishús á þremur hæðum með
66m2 bílskúr og 28m2 geymslurými með sér matshluta sem hefur
verið leigt út sem íbúð. Húsið er með steypta neðri hæð, önnur hæð
og ris er timbur, klætt með bárujárni. Fyrir liggur samþykkt teikning
að stækkun á bílgeymslu. Eign sem býður upp á mikla möguleika.
17,5m

Mjög góð 5 herb. íbúð á 2. hæð í fjórbýli með bílskúr. Af fjórum herbergjum er eitt í kjallara með aðgang að baðherbergi sem hægt er
að leigja út. Fínar innréttingar, parket á gólfum. Vel staðsett og
snyrtilegt hús.
18m

BREKKUSTÍGUR 9 - 245 SANDG.

KOTHÚSAV. 16 - 250 GARÐUR

Góð 171,7m2 5 herb. neðri hæð. Hvítar innréttingar á baði og í eldhúsi. Parketlíki og flísar á gólfum,
dúkur á herbergjum. Mikið og stórt geymslurými í
kjallara. Bílskúrsréttur. Rólegt og barnvænt hverfi.
11,8m

Sérstök eign sem bíður upp á mikla möguleika. Um
er að ræða tvær vel viðhaldnar eignir, annars vegar um 470 m2 sal og hins vegar um 588 m2 innréttað rými. Nokkra hektara eignarland getur fylgt.
Liggur við fjöruborðið með skemmtilegt útsýni yfir
fjörðin. Nánari uppl. á skrifstofu.

ÁSABRAUT 15 - 245 SANDGERÐI

ott 116m2 3ja herb. endaraðhús með innb. bílskúr.
Góð baklóð með verönd og heitum pott. Íbúðin er
vel með farin, góðar innréttingar, plastparket og
flísar á gólfum. Skápar í herbergjum. Innangengt
er úr íbúð í bílskúr. Nýr þakkantur. Húsið er staðsett
við opið svæði á rólegum stað.
13,4millj.

Draumaeignir
Hraunbraut - 200 Kóp

59.000.000
Stórglæsilegt og afar vel viðhaldið 290 fm einbýli á tveimur hæðum. Rúmgóður bílskúr. Möguleiki er á aukaíbúð á neðri hæð. Auk stækkunarmöguleika. Frábær staðsetning, gríðalega mikið og fallegt útsýni. Eign fyrir
vandláta.

Traðarberg - 221 Hfj

Draumaeign
Stakkhamrar 112 - Rvk

28.500.000
161,4 fm. 6 herbergja íbúð á tveimur hæðum með svölum, fallegu útsýni,
auk ca. 20 fm. aukarýmis. Stjörnugata Hafnarfjarðar 2004.

Kleifarsel - 109 Rvk

39.900.000
Einstaklega fallegt 165,2 fm. einbýli með 42,4 fm. innbyggðum
bílskúr. Húsið stendur á hornlóð innst í botnlanga.

36.500.000
Endaraðhús á tveimur hæðum en auk þess er innréttað ris sem ekki er
skráð. Húsið er 188 fm og 7 herb.

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

Eðvarð Matthíasson
edvard@draumahus.is
löggiltur leigumiðlari

Guðrún Stefánsdóttir
gudrun@draumahus.is
sölumaður

2ja herbergja

2ja herbergja

Álfaborgir - 112 Rvk

Grýtubakki - 109 Rvk

14.600.000

13.100.000

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

Ágæt og mjög rúmgóð 2ja herbergja 80,2 fm. íbúð á 3.hæð í fjölbýli. Tengi
fyrir þvottavél á baðherbergi.

Bergstaðastræti 101 Rvk

Gyðufell - 109 Rvk

14.300.000.

11.900.000

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.

Þetta er 2ja herbergja 68,2 fm. íbúð á þriðju hæð í fjölbýli sem hefur verið
klætt að utan.

Fálkagata - 107 Rvk

Hraunteigur - 104 Rvk

2ja herbergja
Reykás - 110 Rvk

14.900.000

Snorrabraut - 101 Rvk

15.900.000

68,4 fm. 2ja herbergja íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli með útgengi í garð.
Eignin er í góðu ástandi og staðsetningin er einkar hentug fyrir námsfólk
í Háskóla Íslands.

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

Grettisgata - 101 Rvk

Orrahólar - 111 Rvk

12.900.000
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.

13.900.000

7.000.000

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

Einstaklings/stúdío íbúð, 31 fm. Sér eldhús, lítið baðherb. og stofa/svefnherb.
Íbúðin sem þarfnast lagfæringar.

Vesturberg - 111 Rvk

Vesturgata - 101 Rvk

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

19.900.000
FYRIR ELDRI BORGARA! Góð 2ja herb. 65,6
fm íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi sem tengt er
þjónustumiðstöð með margþætta þjónustu.

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

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.is
fjármálastjóri

Hjalti Pálmason hdl.
hjalti@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

3jaherbergja

3ja herbergja
Arnarsmári - 201 Kóp

Kristín Sigurey Sigurðardóttir
kristin@draumahus.is
ritari/skjalaumsjón

Gaukshólar - 111 Rvk

13.800.000

Bóas Ragnar Bóasson
boas@draumahus.is
Sölumaður

3ja herbergja

Hagamelur - 107 Rvk

Boðagrandi - 107 Rvk

17.300.000

Þetta er 3ja herbergja 82 fm. íbúð á annari hæð í fjölbýli með lyftu þ.a. 7,4 fm.
geymsla í kjallara.

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

Hagamelur - 107 Rvk

Hamravík - 112 Rvk
18.900.000

18.900.000

Mjög rúmgóð og falleg 89,4 fm. 3ja herbergja íbúð (auk ca 5 fm geymslu)
á 4. hæð með stórum svölum og fallegu útsýni. Bæði hús og íbúð í mjög
fínu ástandi. Örstutt í skóla og leikskóla.

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

Flétturimi - 112 Rvk

Álfaborgir - 112 Rvk
17.500.000
Falleg 3ja herb. 79,6 fm endaíbúð á 2.
hæð í góðu fjölbýli. Baðherb. nýlega
standsett. Frábær staðsetning í Vesturbænum.

Háteigsvegur 105 - Rvk

19.800.000

17.900.000
85,7 fm. 3ja herbergja íbúð á 1. hæð með sérinngangi og sérgarði. Fallegt
útsýni er til Esjunnar og hafsins.

Virkilega góð 3ja herbergja 87,4 fm íbúð
með sérinngang í góðu þríbýli á frábærum
stað. Eign er öll algjörlega endurnýjuð að
innan.

Bárugata - 101 Rvk

Írabakki - 109 Rvk

17.900.000
3ja herbergja íbúð á 3. hæð, 79,6 fm auk
9,8 fm sérgeymslu með sérinngangi af
svölum á mjög góðum stað.

Hrísmóar - 210 Gbæ

16.900.000.
Góð 3ja herbergja 77,1 fm. íbúð á 2. hæð
í vel viðhöldnu fjölbýli. Eignin er vel staðsett uppá alla þjónustu.

18.500.000
95,6 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með stórum vestursvölum. Stæði í
bílageymslu. Merbau parket er á öllum gólfum utan flísa á baði. Stutt er í
þjónustu og skóla.

Flétturimi - 112 Rvk

Kambasel - 109 Rvk

15.500.000

17.800.000

81,5 fm. íbúð á 3. og efstu hæð með
tvennum svölum aukaherbergi í kjallara.
Húsið er í góðu standi að utan.

Falleg 99,4 fm 3ja herbergja íbúð á 2.
hæð í góðu fjölbýli.

Kristnibraut - 113 Rvk

Kötlufell - 111 Rvk

16.900.000

17.900.000

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

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

Berjavellir - 221 Hfj

Forsalir - 201 Kóp

19.900.000.
Glæsileg 98,6 fm 3 ja herbergja íbúð á 3.hæð á góðum stað með sér inngang.

22.500.000

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.

Marteinslaug - 113 Rvk

Naustabryggja- 110 Rvk

22.500.000

24.600.000

Stórglæsileg 3ja herb. 106 fm íbúð á 3.
hæð í mjög vönduðu lyftuhúsi. Íbúð fyrir
vandláta. Róleg og góð staðsetning.

Glæsileg 110,2 fm 3ja herbergja íbúð á 3.
hæð með svölum, mikilli lofthæð og
stæði í lokaðri bílageymslu. Stáleldhústæki fylgja.

19.800.000
Mjög falleg 3ja herb. 92,8 fm íbúð á 2. hæð í nýlegu lyftuhúsi með stórum
svölum og stæði í bílageymslu.

3ja herbergja
Ofanleiti 103 - Rvk

3ja herbergja

Reynimelur - 107 Rvk

Torfufell - 111 Rvk

13.500.000

SELD

SELD

Virkilega falleg 3ja herbergja 88,7 fm.
íbúð á annari hæð í litlu fjölbýli.

Þetta er 3ja herbergja 74 fm. íbúð þ.a. 4,4
fm. geymsla á þriðju hæð í fjölbýli.

EIGNIN ER LAUS. 81,7 fm. 3ja herbergja
íbúð á 3. hæð með suðvestursvölum.
Eldhús og bað er nýlegt. Fallegt plastparket.

Reynimelur - 107 Rvk

Rjúpnasalir - 201 Kóp

Þórufell - 111 Rvk

Þingholtsstr. - 101 Rvk

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.

Þórufell - 111 Rvk

16.700.000

21.900.000

13.900.000

14.500.000

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

Þetta er mjög góð 3ja herbergja 94 fm.
íbúð á annari hæð í fjölbýli með lyftu.
Laus við kaupsamning!!!!

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

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

3ja herbergja

3ja herbergja

Furugrund - 200 Kóp

Garðhús - 112 Rvk

15.200.000

18.900.000

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

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

3ja herbergja
Seljavegur - 101 Rvk

Skúlagata - 101 Rvk.

Æsufell - 109 Rvk

Torfufell - 111 Rvk

14.400.000.- NÝTT
12.900.00

15.900.000

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

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

Stóragerði - 108 Rvk

Svarthamrar - 112 Rvk

18.900.000

17.900.000

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

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

Þetta er 3ja herbergja 91,9 fm. íbúð á
7.hæð í fjölbýli með lyftu og glæsilegu
útsýni.

Ásvallagata - 101 Rvk

Opnunartími
Draumahúsa er
9.15 - 17.00
alla virka daga

SELD
Þetta er ný upp gerð 3ja herbergja 71,8
fm. íbúð á annari hæð í fjölbýli þ.a. 13,5
fm. geymsla á góðum stað í bænum

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

Skipasund 104 - Rvk

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

4ra–7 herbergja
Barónsstígur - 101 Rvk

4ra–7 herbergja

Efstihjalli - 200 Kóp

SELD

20.900.000

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

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

Fífulind - 201 Kóp

Furugrund - 200 Kóp

Álfaborgir - 112 Rvk

4ja–7 herbergja
Mosarimi - 112 Rvk

Naustabryggja - 110 Rvk

18.300.000

29.900.000

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

Mjög björt og falleg 6 herb. 149 fm íbúð á
2. hæð í litlu fjölbýli á góðm stað. Fallega
innréttuð og vönduð íbúð. Ágætis útsýni.

Nökkvavogur - 104 Rvk

Rjúpufell - 111 Rvk

21.500.000
96,2 fm. 4ra herbergja íbúð á 1. hæð með sérinngangi, sérbílastæði og útgengi í garð. Stutt er í alla þjónustu.

Álfheimar - 104 Rvk
25.900.000

19.500.000

Mjög skemmtileg 5 herb. 132,6 fm íbúð
tveimur hæðum.

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

Gvendargeisli - 112 Rvk

Hofsvallagata - 107 Rvk

24.900.000

20.700.000

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

Virkilega falleg 98,7 fm 4ra herbergja
íbúð í kjallara mjög vel viðhöldnu fjórbýli
á frábærum stað við Hofsvallagötu.

Kaplaskjólsv. - 107 Rvk

Kristnibraut - 113 Rvk

32.900.000

24.900.000

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

Sérlega björt, vönduð og falleg 4ra herb.
125,4 fm íbúð á 4. hæð í mjög vönduðu
og viðhaldslitlu lyftuhúsi.

Krummahólar - Rvk

Laufrimi - 112 Rvk

16.800.000

16.000.000

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

Þetta er 4ra herbergja 97 fm. íbúð á
þriðju hæð í fjölbýli.

Skógarás - 110 Rvk

Suðurhólar - 111 Rvk

29.900.000
18.500.000
4ra herb. 97,2 fm íbúð á 4. hæð í mjög góðu fjölbýli.

Byggðarendi - 108 Rvk

ÍBÚÐ FYRIR STÓRFJÖLSKYLDUNA!
Mjög falleg 8 herb. 168 fm endaíbúð.
Íbúðin er á tveimur hæðum, 3ja hæð og
ris. 6 svefnherb.

Tómasarhagi - 107 Rvk

22.900.000

18.400.000
Góð 4ra herb. 105 fm íbúð á 2. hæð í
ágætu fjölbýli sem er velstaðsett með
verslanir, skóla og íþróttaaðstöðu í
næsta nágrenni.

Traðarberg - 221 Hfj

28.500.000

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

161,4 fm. 6 herbergja íbúð á tveimur
hæðum með svölum, fallegu útsýni, auk
ca. 20 fm. aukarýmis. Stjörnugata Hafnarfjarðar 2004.

Unufell - 111 Rvk

Vesturberg - 111 Rvk

29.900.000
157,7 fm. 4ra til 5 herbergja björt íbúð á 1. hæð í tvíbýli á frábærum stað með
sérinngangi. Íbúðin er að öllu leiti nýuppgerð.

Bogahlíð - 105 Rvk
19.900.000 LAUS STRAX

SELD

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

99,2 fm. 4ra herbergja íbúð á 1. hæð með
sérgarði sem snýr í vestur og sérinngangi.
Íbúðin er með fallegum innréttingum.

Leifsgata 101 - Rvk

Leirubakki - 109 Rvk

19.400.000.

18.300.000.

Virkilega falleg 101,5 fm. 4ra herbergja
íbúð á 1. hæð í góðu fjórbýli við Leifsgötu. Herbergi í kjallara.

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

19.800.000.
Sérstaklega góð og björt 3ja-4ra herb. íbúð á 3. hæð (efstu) á þessum vinsæla stað. Aukaherb. í kjallara, alls 104,1 fm. Auðvelt að breyta í 4ra herb.
Hægt að leigja út herb.í kj. á ca. 27.500 kr á mán.

14.900.000

16.200.000

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

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.

Þorláksgeisli - 113 Rvk

Þrastarás - 221 Hfj

25.000.000
Þetta er mjög glæsileg 4ra herbergja
112,5 fm. íbúð með sér inngang. Íbúðin er
á annari hæð í fjölbýli auk stæðis í bílageymslu.

22.800.000
Björt og falleg 4ra herb. 111,5 fm endaíbúð
á 2. hæð með sérinngangi úr sameiginlegum garði. Parket og flísar á öllum gólfum.

Rað- og parhús
Hrísrimi - 112 Rvk

HVAÐ FÆRÐ ÞÚ
ÞEGAR VIÐ SELJUM
FASTEIGNINA ÞÍNA?

Rað- og parhús
Brekkubær - 110 Rvk

Föst lág söluþóknun159.839 án vsk
samtals 199.000 með vsk.
Engin umsýslugjöld
Örugg meðhöndlun fjármuna
Ertu búin að gera samanburð?
Hringdu í síma

38.900.000
Mjög fallegt 6 herb. 181 fm parhús á tveimur hæðum með innbyggðum
bílskúr og mjög fallegri lóð.

Ásgarður - 108 Rvk

41.900.000
Gott endaraðhús á þremur hæðum auk sérstæðs bílskúrs. Möguleiki er
að gera auka íbúð.Laus fljótlega.

530 1800

24.600.000

Laufrimi - 112 Rvk

34.400.000

Þetta er afar gott raðhús á þremur hæðum 129,6 fm. í mjög velviðhöldnu
húsi með fallegum garði.

Einstaklega fallegt 133,4 fm. endaraðhús með 29,9 fm. innbyggðum bílskúr. Fallegur garður og vel ræktaður með góðum sólpall.

Rað- og parhús

Grænlandsleið - 113 Rvk

Dalhús - 112 Rvk
Ásgarður - 108 Rvk

24.300.000
5 herb. 109,3 fm raðhús á tveimur hæðum auk kjallara með stúdíoíbúð sem góð
er til útleigu.

Akurgerði - 108 Rvk

Kleifarsel - 109 Rvk
38.500.000

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

Glæsilegt 195,6 fm. endaraðhús með bílskúr.4 góð herb. Stórar suðursvalir eru á húsinu. Stutt í leiksskóla, skóla ,íþróttamiðstöð og sundlaug. Frábær staðsetning

Bakkasmári - 201 Kóp

Engjasel - 109 Rvk

43.000.000
Mjög fallegt, bjart og vel skipulagt 5 herb. 173 fm parhús með innbyggðum bílskúr og fallegum garði á frábærum stað.

35.900.000

36.500.000

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

Endaraðhús á tveimur hæðum en auk
þess er innréttað ris sem ekki er skráð.
Húsið er 188 fm og 7 herb.

Kristnibraut - 113 Rvk

Brúarás - 110 Rvk

37.900.000
Mjög fallegt 6 herb. 190 fm parhús á
tveimur hæðum þ.a. 24 fm innbyggður
bílskúr. Mikið og fallegt útsýni.

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.

33.900.000
7 herb. 220 fm endaraðhús á þremur hæðum .

Landsbyggðin

Landsbyggðin

Kálfhólar - 800 Sel

Landsbyggðin

Sjávargata - 260 Rbæ

Bakkavegur - 230 Reykjanesbæ

Heiðarvegur - 230 Reykjanesbæ

23.500.000

29.000.000

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

Fallegt 228,9 fm. einbýli með aukaíbúð í
kjallara ásamt 19,3 fm. bílskúr en búið er
að stækka hann í ca. 30 fm.

Vatnsnesv. - 230 Rbæ

17.900.0000

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.

11.000.000
Góð 3ja herbegja samkv. eiganda 90 fm.
íbúð á 1. hæð í tvíbýli ásamt 26,85 fm bílskúr.

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

Einbýli

Einbýli

Einbýli

Asparhvarf 203- Kóp

Esjugrund - 116 Kjal

Háihvammur - 220 Hfj

34.900.000
Stórglæsilegt 6 herb. 237 fm einbýlishús á tveimur hæðum. Húsið skilast
fullfrágengið að utan, lóð verður fullkláruð. Rúmlega fokhelt að innan, þar
sem búið er að einangra þak.

29.900.000

57.000.000

6 herbergja 210 fm einbýli á einni hæð með miklu og fallegu útsýni. Þar af
er um 42 fm bílskúr.

Hér er 366 fm einbýli á tveimur hæðum, fín eign fyrir stórfjölskylduna +
kjallari þar sem 3 litlar íbúðir eru í útleigu.

Giljasel -109 Rvk
Einbýli

Einbýli
Ísalind - 201 Kóp

Hraunbraut - 200 Kóp

54.900.000

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

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

Stakkhamrar 112 - Rvk

Lækjargata - 220 Hfj

39.900.000

Verðtilboð óskast!
44.900.000
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.

Einbýli

Einstakt hús sem stendur við lækinn í
Hafnarfirði. Eignin skiptist í Aðalhús sem
er 135,4 fm. steyptur kjallari og 2 hæðir.

Einstaklega fallegt 165,2 fm. einbýli með
42,4 fm. innbyggðum bílskúr. Húsið
stendur á hornlóð innst í botnlanga.

Einbýli

Grashagi - 800 Árborg

Burknavellir - 221 Hfj

Holtsbúð - 210 Gbæ

27.000.000
Þetta er fallegt einbýli á einni hæð 195,9 fm. þ.a. 38 fm. bílskúr með góðum garði.

59.000.000

41.900.000
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.

Viðimel - 107 Reykjavík

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.

Einbýli
Klettahraun - 220 Hfj

49.900.000
Glæsilegt einbýli á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr alls 265 fm. Stór og
gróinn garður.

Einbýli
Kríunes 210-Gbæ

75.000.000
Einstaklega glæsilegt 366,8 fm einbýli á 2
hæðum með 42,3 fm innbyggðum bílsskúr. Húsið er allt hið glæsilegasta.

Vesturberg - 111 Rvk

Skemmtilegt timburhús á 400 fm. eignarlóð. Húsið samanstendur af
kjallara, miðhæð og risi.Eign með mikla möguleika.gangi.

34.500.000
Gott einbýli á þremur pöllum auk sérstæðs bílskúrs. Húsið er 6 herb og 187
fm og bílskúrinn er 29,2,

Vesturgata 101 - Rvk

29.900.000
Virkilega fallegt 98 fm. einbýlishús( húsið
er samkv. eignanda 114 fm. og rými undir súð mikið.) með aukaíbúð í kjallara.
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Glæsilegt 203 fm einbýlishús með innb. bílskúr. Húsið

Höfum í einkasölu 4 glæsileg 210 fm staðsteypt raðhús á tveimur hæðum á þessum frábæra stað. Lýsing. 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 upplýsingar á skrifstofu. Verð frá 37 millj.

skiptist m.a. í fjögur stór svefnherbergi, stofu og borðstofu. Ljós viðarinnrétting í eldhúsi. Innaf hjónaherb. er

Jöklafold - Endahús

Til sölu tveggja íbúða hús með þremum sér íbúðum.
Í risi og á hæð eru fallegar 3ja herbergja íbúðir með
sér inngang. Í kjallara er 2ja herberja íbúð með sér

fata- og baðherb. Vandað parket og flísar á gólfum.
Skjólgóðir sólpallar í suður og vestur. Hornlóð með frá-

inngang. Búið að endurnýja allan kjallaran og
klæðningu að utan. Verð 33 millj.

bæru útsýni. Verð 47 millj.

Vorum að fá í sölu glæsilegt endaraðhús á þrem pöllum. Fjögur góð svefnherbergi með skáp og tvö flísalög baðherbergi. Glæsilegt eldhús með eyju og opið inn í bjarta stofu og borðstofum með suður svölum út
af. Allar innréttingar fyrstaflokks. Parket og flísar á gólfum. Verð 39 millj.

Klappastígur - Skuggahverfi

Hverafold - LAUS

Dvergaborgir - Stór sér lóð

Glæsilega 81 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í góðu
fjölbýlishúsi. Tvö rúmgóð svefnherbergi, eldhús opið
við stofu og gott flísalagt baðherbergi. Björt og góð
stofa með suðvestur svölum. Fallegt parket og flísar
á gólfum, nýl. vandaðar innréttingar og fataskápar.
Verð 16,9 millj.

Mjög góð 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með sér inngangi og sér lóð í litlu fjölbýli. Þrjú rúmgóð svefnherbergi og flísalagt baðherbergi. Fallegt eldhús með
borðkrók og stofa með útgangi á aflokaðan sólpall.
Náttúru steinn og gegnheilt parket á gólfum. Stór og
góð sér lóð. Verð 20,4 millj.

Fróðengi - Bílskúr
Laugavegur - Glæsileg
Vorum að fá í sölu glæsilega 142 fm íbúð á 3. hæð í nýlegu lyftuhúsi ásamt tveim stæðum í bílageymslu. Stórar og bjartar stofur með stórum suðursvölum út af, tvö stór svefnherbergi, glæsilegt eldhús og baðherbergi,
flísalagt þvottahús innan íbúðar. Massíft plankaparket úr eik og marmari á gólfum. Extra stórar norðursvalir
með stórkostlegu útsýni. Verð 42 millj.

HRAUNBÆR 60. 3 HERB
MIKIÐ ENDURNÝJUÐ -

14,5 millj.

Heimilisfang:
Hraunbær 60
Stærð eignar: 67 fm
Fjöldi herb.: 3
Byggingarár: 1967
Brunab.mat: 8.8 millj.
Bílskúr: Nei

Guðbergur Guðbergsson
Sölufulltrúi s.893 6001
beggi@remax.is

Vorum að fá í sölu glæsilega 4ra herbergja 114 fm

fjölbýlishúsi með bílskúr. Frábært útsýni er úr íbúð yfir

íbúð á 4. hæð (efstu) í fjölbýlishúsi með lyftu og sér

borgina. Flísalagt baðherbergi með þvottaraðstöðu og

stæði í lokaðri bílageymslu. Þrjú rúmgóð herbergi

fallegt eldhús opið inn í stofu. Stofa með stórum útsý-

með skáp og flísalagt baðherbergi með kari og stur-

nis glugga og suðvestur-svölum út af. Stutt í alla þjón-

tu. Fallegt eldhús með eyju og stofa með arni og ut-

ustu. Laus fljótlega. Verð 15,9 millj

gang á suður svalir. Verð 25,4 millj.

ENGJASEL 84, 4HERB ÍBÚÐ
MEÐ BÍLSKÝLI 18,7 millj.

Kópavogi
Birgir Birgirsson Hdl, lögg. fasteignasali

FURUGRUND 48 200.KÓPAVOGI.
17.5 MILLJ.

Heimilisfang:
Furugrund 48
Stærð eignar: 89,8 fm
Fjöldi herb.: 4
Byggingarár: 1974
Brunab.mat: 12,7 millj.
Bílskúr:

Heimilisfang: Engjasel 84
Stærð eignar: 138, fm
Fjöldi herb.: 4
Byggingarár: 1977
Brunab.mat: 14 millj.
Bílskúr: já

OPIÐ HÚS Þriðjudaginn21/06/05
milli kl.17:30-18:30. Flott, ný endurnýjuð
2herb íbúð með aukaherbergi í kjallara, sem
hefur verið í útleigu. Ný eldhúsinnrétting, eldhús- tæki, parket og ofnar. Baðherbergi flísalagt. Einnig hefur húsið verið klætt að utan.
Sjón er sögu ríkari.

Þorláksgeisli - Nýtt

Glæsilega 2ja herbergja íbúð 3. hæð (efstu) í litlu

OPIÐ HÚS Þriðjudaginn21/06/05
Guðbergur Guðbergsson OPIÐ HÚS Þriðjudaginn 21/06/05 milli kl
Sölufulltrúi s.893 6001 19:00-20:00 Björt 4 herb 138,1 fm íbúð með
bílskýli, í rólegu barnvænu umhverfi. Íbúðin
beggi@remax.is

er með þrjú svefnherb, stofu/borðstofu, eldhúsi, baðherbergi, sjónvarpsholi, þvottahúsi
og geymslum í kjallara. Íbúð á 2.hæð
miðsvæðis í Breiðholtinu stutt í
alla þjónustu.

Kópavogi
Birgir Birgirsson Hdl, lögg. fasteignasali

Frábær 3herb íbúð +16fm herbergi í kjallara.
Laus strax Hol með fataskáp, eldhús m ný-

Guðbergur Guðbergsson legri/viðarinnréttingu og flísalagt milli
Sölufulltrúi s.893 6001 skápa.Baðherb.flísalagt í hólf og gólf
m/sturtuklefa og innréttingu. Stofan rúmgóð
beggi@remax.is

með stórum svölum.Tvö herb. annað m/fataskáp. Aukaherb.í kjallara m/aðgang að wc.

Kópavogi
Birgir Birgirsson Hdl, lögg. fasteignasali
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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

MÖÐRUFELL,
REYKJAVÍK.

GULLENGI,
REYKJAVÍK.
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,-

Snyrtileg 3ja herbergja endaíbúð á 2. hæð
í fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist í forstofu/hol, tvö svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og stofu með útgengi út á svalir.
Geymsla og sameiginlegt þvottahús á
jarðhæð. Húsið viðgert og málað fyrir
nokkrum árum. Endurnýjaðir gluggar og
gler. Verð kr. 14.800.000

LANGAGERÐI,
REYKJAVÍK.
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,-

BARÐAVOGUR,
REYKJAVÍK.
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,-.

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 25.900.000,-

ÆSUFELL, REYKJAVÍK.
Góð 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi við Æsufell, Reykjavík. Íbúðin er 90 fm. að stærð og
er í góðu ástandi. Verð kr. 14.900.000,-.

VIÐEYJARSUND,
GRÍMSNES.
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,-

LAXAKVÍSL,
REYKJAVÍK.
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,-

VESTURGATA,
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. 19.900.000,-

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

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,-.

FITJAHLÍÐ,
SKORRADAL.

Fallegur sumarbústaður og lítið geymsluhús á gróinni lóð með útsýni yfir Skorradalsvatn. Teikningar á skrifstofu.
Verð kr. 10.900.000,-

VEGNA MIKILLAR SÖLU VANTAR ALLAR TEGUNDIR
EIGNA Á SKRÁ • GÓÐ EINKASÖLUKJÖR

Uppbygging í Votahvammi
Íslenskir aðalverktakar afhenda fyrstu íbúðir í Votahvammi á Egilsstöðum í október.
Íslenskir aðalverktakar hafa hafið
framkvæmdir í Votahvammi á
Egilsstöðum, 102 hektara svæði á
bökkum Eyvindarár. Skipulagstillaga gerir ráð fyrir 123 íbúðum á
svæðinu, þar af tíu einbýlishúsum,
41 íbúð í raðhúsum og 72 íbúðum í
fjölbýlishúsum.
Svæðið samanstendur af fimm
húsaþyrpingum með leik- og útivistarsvæði og sameiginlegum
bílastæðum. Afhending á fyrstu
íbúðunum er í október á þessu ári.
Sala á fyrstu raðhúsalengjunni

ENGIHJALLI - 4RA HERB.
Heimilisfang: Engihjalli
Stærð eignar: 97,4 fm
Fjöldi herb.: 4
Byggingarár: 1979
Brunab.mat: 12,4 millj.
Verð 16,4 milljónir
Þorkell Ragnarsson
520-9557 898-4596
thorkell@remax.is

Sala á fyrstu raðhúsalengjunni, við Norðurtún 7-11, er hafin.

er hafin. Húsin eru fjögurra til
fimm herbergja og um 128 fermetra að stærð. Bílskúrsréttur
fylgir hverri íbúð og þak og útveggir eru einangraðir.
Gólf verða sléttir, skilveggir
tvöfaldir, rakavörn frágengin. Gert
er ráð fyrir að loft verði hallandi og

lofthæð er almennt á bilinu 2,5 til
4,4 metrar.
Útveggir verða klæddir bárumálmsklæðningu og að hluta með
litaðri viðarklæðningu. Þak verður
klætt með þakpappa en gluggarnir
verða álklæddir trégluggar og
svalahurð með K-gleri.

GÓÐ 97,4 FM. 4RA HERB. ÍBÚÐ Á 8. HÆÐ (EFSTU HÆÐ)
TVENNAR SVALIR. Björt og rúmgóð íbúð. Þvottahús á hæðinni. Stofa og eldhús með útgengi út á stórar Austur svalir
með góðu útsýni, Norður svalir við hjónaherbergi með frábæru útsýni yfir Borgina, Sundin og Jökulinn.

Mjódd
Guðmundur Þórðarson lögg. fasteignasali

BLÁU HÚSUNUM
VIÐ FAXAFEN
SUÐURLANDSBRAUT 50
108 REYKJAVÍK

533 4300

HUSID@HUSID.IS

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

VERSLUNARMIÐSTÖÐINNI
SMÁRALIND
201 KÓPAVOGUR

564 6655

SMARINN@SMARINN.IS

VINNA SAMAN - HEILSHUGAR UM ÞINN HAG

JÓNSGEISLI - GRAFARHOLTI.
VORUM AÐ FÁ Í EINKASÖLU EINBÝLISHÚS Í BYGGINGU Á TVEIMUR
HÆÐUM Á STÓRKOSTLEGUM ÚTSÝNISSTAÐ Í NORÐANVERÐU
HOLTINU.

HÚSIÐ ER SAMTALS 223 FM ÞAR AF 26 FM INNBYGGÐÞVÍ VERÐUR

UR BÍLSKÚR OG ER INNSTA HÚS Í BOTNLANGAGÖTU.

SKILAÐ Í FOKHELDU ÁSTANDI AÐ INNAN EN FULLBÚIÐ AÐ UTAN
ÓMÁLAÐ OG MEÐ GRÓJAFNAÐARI LÓÐ.

GERT

ER RÁÐ FYRIR

FJÓRUM SVEFNHERBERGJUM, ARINSTOFU Á EFRI OG NEÐRI HÆÐ.
TVENNUM SVÖLUM MEÐ STÓRUM RENNIHURÐUM.

GLUGGAR OG
VELFAC. ARKITEKTASTOFAN ÚTI OG INNI SÁ UM
HÖNNUN HÚSSINS. ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á SKRIFSTOFU
HÚSSINS OG SMÁRANS.
HURÐIR FRÁ

Sóleyjarimi - Grafarvogur
Sóleyjarimi 1 - 7 í Grafarvogi. Íbúðirnar eru ætlaðar fyrir
50 ára og eldri. Stórglæsilegar 2ja, 3ja og 4ra herbergja
íbúðir í fjögurra til sex hæða lyftuhúsum í afar fögru umhverfi þar sem mikil fjallasÿn er, stutt í útiveru, golf, verslanir og alla þjónustu.Íbúðirnar eru sérlega aðgengilegar og vel hannaðar af Kristni Ragnarssyni
arkitekt.Um er að ræða samtals 80 íbúðir ásamt stæðum í bílageymslu. Íbúðirnar skilast fullbúnar að utan og innan, en án gólfefna nema á baðherbergjum sem eru flísalögð og með hita í gólfum. Frábær staðsetning efst í Sóleyjarimanum.Söluaðili er tilbúin að taka eignir kaupanda upp í
sem hluta af greiðslu.

Engjasel- Rvík
Góð 5 herbergja 131,3fm íbúð á efstu hæð ásamt 24,1fm
stæði í lokaðri bílageymslu samtals 155,4fm. Íbúðin er á
tveimur hæðum og býður upp á ýmsa möguleika. Neðri
hæð stofa með útsýni, eldhús, bað og stórt hjónaherbergi
með fataherbergi. Efri hæð 3 góð herbergi. Stutt er í alla
þjónustu og eru grunnskóli og 3 leikskólar í næsta nágrenni. V.20,5 m

Fellsmúli - Rvík
Rauðavað - Norðlingaholti
Rúmgóðar og mjög glæsilegar 2ja-3ja og 4ra herb. íbúðir
í nýju fjölbýli í hjarta Norðlingaholts, ásamt stæði í bílskýli.
Íbúðin skilast fullfrágengin án gólfefna, nema á baðherbergi og þvottahúsi verða flísar. Húsið verður múrað og
málað. Lóð fullfrágengin og leiktæki á leiksvæði. Frágenginn mynddyrasími með einu símtóli í íbúð, nema á jarðhæð þar sem er beinn inngangur. Í sameign eru hjólbarðageymsla og hjóla- og vagnageymsla.
Góð aðkoma og stutt í fallegar gönguleiðir. Nánari upplýsingar á skrifstofu Hússins og Smárans.

Andrésbrunnur - Rvík
Björt og mjög góð 2ja herbergja 70,1 fm íbúð á annari hæð
af þremur í nýlegu og fallegu lyftufjölbýli, byggt 2003 á rólegum stað í Grafarholtinu. Fallegt Eikarparket á öllum
gólfum nema á baðherbergi og forstofu sem er með flísum
og málað gólf í þvottahúsinu sem er innan íbúðarinnar.
Mahony innréttingar og skápar. Úr stofu er útgangur á
stórar suður svalir. Stór og gróin lóð. Verð 16 m.

Gullfalleg, 126,4 fm rúmgóð 5-6 herbergja endaíbúð á
fjórðu hæð í góðu fjölbýli á þessum frábæra stað. FRÁBÆRT ÚTSŸNI!! Íbúðin er talin 4ra herbergja í FMR en er
í dag 5-6 herbergja og skiptist í eldhús, wc, 4 svefnherbergi, stóra stofu og ágætt skrifstofuherbergi. Stutt í alla
þjónustu og verslun. Laus fljótlega!!! Verð kr. 20.5 millj.

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

Flétturimi - Grafarvogi
Álftamýri - m. bílskúr.
Eignin er til afhendingar strax. Góð 101,8 fm 4ra herbergja
íbúð á 2. hæð í fjölbýli, ásamt 20,9 fm bílskúr. Eldhús með
fulninga eikarinnréttingu. Þrjú góð herbergi, rúmgóð stofa
með útgengi á suður svalir. Góður bílskúr með sjálfvirkum
hurðaropnara. Hús að utan í góðu standi. Stutt er í skóla
og Kringluna. Íþróttasvæði Fram í næsta nágrenni. Verð
22,9 millj.

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

Kjartansgata - Rvík
Baldursgata - Reykjanesbæ
Góð þriggja herbergja 63,5 fm íbúð á efri hæð í tvíbýli
ásamt 61,9 fm bílskúrs sem er búið að innrétta sem íbúð
að hluta til. Eignin skiptist í forstofu, gang, eldhús, baðherbergi, tvö herbergi og stofu. Bílskúr er stór og er búið að
skipta honum til ca. helminga og útbúa 2ja herbergja íbúð.
Búið er að endurnýja mikið. Góð eign með tekjumöguleika. Verð 11,5

Falleg, björt og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð í kjallara
á góðu sex íbúða skeljasandshúsi í Norðurmýrinni. Íbúðin
skiptist í baðherbergi, gott sjónvarpshol, eldhús, rúmgott
herbergi og stóra, bjarta stofu. Flísar á eldhúsi og baðherbergi, gólffjalir í öðrum herbergjum sem setja mjög
skemmtilegan svip á íbúðina. Verð kr. 14,7 millj. Sameiginleg gróin lóð, mjög falleg og vel hirt.

Naustabryggja - Rvík
Digranesvegur 200-Kóp
Falleg 124,8 fm 3ja herb. hæð á 1.hæð (gengið beint inn)
með sérinng. og 2 sér bílastæðum. Mikið útsýni. Hæðin
var upphaflega 5 herb.) Forstofa, stór stofa, borðstofa, sólstofa, eldhús m/borðkrók, sjónvarpsherb. flísar á gólfum.
baðherb.m/baðkari og sturtu, 2 svefnh. m/parket á gólfum.
Stutt í leikskóla, skóla, framhaldsskóla, sund, verslun og
þjónustu. V.29,8 m

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

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

Eiður Arnarson

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

HÆÐIR

OPIÐ VIRKA DAGA 9.00 – 17.00

4RA TIL 5 HERB.

EINBÝLI

BERJAVELLIR - 220 HAFNARFIRÐI

FÍFUVELLIR - 221 HAFNARFIRÐI
Mjög vel skipulögð raðhús á þessum frábæra stað. Húsin eru sjálf um 160fm en bílskúrar frá 43fm - 49fm.samtals um 211fm.
Gott skipulag, fjögur svefnh, tvö baðherbergi, stofa og borðstofa. Húsin skilast tilbúin að utan með nánast ósnertum
hraunjaðrinum allt í kring. Að innan verða
hús fokheld. Verð 25.9 millj

Viggó Jörgensson Sigursveinn Jónsson Geir Þorsteinsson Sonja Magnúsdóttir
lögg. fasteignasali

BERJAVELLIR - HAFNARFIRÐI
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

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

ÞVERÁS - 110 ÁRBÆ 172 fm einbýlishús ásamt 37,7 fm bílskúr á þessum vinsæla stað. 5 svefnherbergi, stofa og sjónvarpshol. Tvö baðherbergi. Stór suður verönd út frá stofu. Jeppatækur bílskúr. Verð 39 millj.

SKÚLAGATA
FRAMNESVEGUR - 101 REYKJAVÍK 2ja herbergja 58,5 fm íbúð ásamt
STRANDGATA 32 - 220 HAFNARFIRÐI Stórglæsileg 191 fm íbúðarhæð
á 3. hæð í 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. OPIÐ HÚS Í DAG Á
MILLI KL. 17 - 19VERÐ 37,5 millj.

DÍSABORGIR - 112 GRAFARVOGI
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.

GRÝTUBAKKI - 109 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.

2JA HERB.

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 24,9 millj

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. ÍBÚÐIN AFHENDIST VIÐ
KAUPSAMNING. Verð 14,6 millj.

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

DOFRABERG - HAFNARFJÖRÐUR

ÁLFASKEIÐ - 220 HAFNARFIRÐI

HRINGBRAUT - 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.

Góð 2ja herbergja 30 fm risíbúð ( ath. gólfflötur er mun meiri ) miðsvæðis í Hafnarfirði.
Glæsilegt útsýni. Íbúðin er mjög mikið endurnýjuð. Verð 10,4 millj.

FÍFUVELLIR 33 OG 35

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

BÆJARHRAUN - 220 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 Tilboð.

LANDIÐ

OPIÐ HÚS FRÁ 17:00 TIL 19:00
SÚÐAVOGUR - REYKJAVÍK

VOGAGERÐI

Glæsileg og vel skipulögð raðhús, endahús og annað hús frá enda á tveimur hæðum á góðum stað í Vallarhverfinu í Hafnarfirði. Húsin er 165,5 fm, en innbyggður bílaskúrinn er 31,6 fm, samtals 197,1 fm.
Húsin skiptast í forstofu, geymslu, baðherbergi, fjögur svefnherbergi, stofu/borðstofu, eldhús og þvottahús ásamt bílskúr. Stór verönd er á þaki bílskúrsins og verður hún flísalögð og sett upp handriði. Að utan
afhendast húsin fullbúin, steinuð í ljósum lit og tréverk grunnmálað. Lóð verður grófjöfnuð. Að innan afhendast húsin fokhelt. Gólf tilbúin til flotunar og steyptir innveggir tilbúnir til slípunar og spörtlunar. Staðsetning húsanna er sérlega góð m.t.t. leikskóla, grunnskóla sem verða innan seilingar, opið svæði er á
bak við húsið. Afhending gæti orðið í sept - okt 2005. Traustur verktaki Gosi trésmiðja ehf.
Sölumaður verður á staðnum með sérstakar eignamöppur sem innihalda allar upplýsingar um húsin og
hverfið og mun hann einnig sýna hús sem er lengra komið.

-

190

VOGAR

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.

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.

OKKUR VANTAR
ALLAR GERÐIR EIGNA
Á SKRÁ!

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

- tákn um traust

Skúlagata 17 | 101 Reykjavík | s: 595 9000 | fax: 595 9001 | www.holl.is | holl@holl.is
2ja herbergja

3ja herbergja

4ra herbergja

Grettisgata - 101 Reykjavík

Hraunbær - 110 Reykjavík

Góð 66,4 fm. 3ja herbergja íbúð ásamt 15 fm
geymslu. 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. Verð 15,7 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.

Nýbyggingar

Nýtt

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

Nýtt

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.

Nýtt

Leifsgata - 101 Reykjavík
Flókagata - 105 Reykjavík
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.
Verð 13,0 millj.

Stúfholt - 105 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

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.

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.

Vesturgata - 101 Reykjavík
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.

Stærri eignir

Sandvað - 110 Reykjavík
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.

Nýtt
Stíflusel - 109 Reykjavík
Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja 86 fm.
íbúð á jarðhæð á þessum vinsæla stað í
Seljahverfinu. Mikið endurnýjuð íbúð, flísar,
innréttingar og fleira. Góð eign sem vert er að
skoða. Verð 17,3 millj.

Skerjabraut - 170 Seltjarnarnesi
Mánagata - 101 Reykjavík
Mjög góð 2ja herbergja 43,2 fm íbúð á efri hæð
í tvíbýlishúsi. Íbúðin er vel staðsett í göngufæri
við miðbæinn og alla þjónustu. Verð 13,9 millj.

3ja herbergja

Furugrund - 200 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 15,3 millj. sjá www.holl.is

Vorum að fá í einkasölu gott 175 fm.
einbýlishús á góðum stað á nesinu. Húsið er á
tveimur hæðum með parketi og flísum á
gólfum. Á milli hæða er lyfta fyrir hjólastól.
Þetta er eign sem getur verið laus fljótlega.
Verð 42.0 millj.

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.

Austurgerði - 108 Reykjavík
Guðrúnargata - 101 Reykjavík
Háberg - 111 Reykjavík
Falleg og björt 3ja herbergja 90 fm íbúð á 2.
hæð við Háberg. Stórkostlegt útsýni og stutt í
alla þjónustu. Verð 15,9 millj.

Mjög falleg og vel skipulögð 3ja herbergja
74,5fm íbúð í kjallara. Fallegar innréttingar og
björt og falleg stofa. Laus fljótlega.
Verð 16,3 millj.

Tröllaborgir - 112 Reykjavík
Hverfisgata - 101 Reykjavík
Mjög góð rúmlega 93 fm 3-4ra herb íbúð á 3ju
hæð. Íbúðin er mikið tekin i gegn á síðustu
árum bæði að utan og innan. Endurnýjað þak
og skólp. Verð 18,7 millj.

Falleg og skemmtileg 83,7fm 3ja herbergja
íbúð. íbúðin er með parketi á gólfum nema
baðherbergi sem er dúkalagt. Eldhús með
glæsilegri innréttingu. Rúmgóð stofa með
útgengi út í sérgarð. Verð 17,4millj.

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

Atvinnuhúsnæði - Fjárfestingar
Nýtt

Grjótagata - 101 Reykjavík
Stórglæsilegt og virðulegt 196,2 fm.
einbýlishús frá 1897 Hér er um að ræða fallegt
timburhús á stórri eignarlóð. Byggingaréttur
fyrir u.þ.b. 100 fm. viðbyggingu við suðurhlið
hússins. Verð 49,7 millj.

Hamarshöfði - 110 Reykjavík
Vorum að fá í sölu afar gott 297,2 fm atvinnuhúsnæði á besta stað á höfðanum húsnæðið er í góðri
útleigu til traustra aðila ( 10 ára leigusamningur ) leigutekjur tæp 300 þús gott lán áhvílandi verð. 30
millj sjá www.holl.is
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Sími 590 9500
Borgartún 20, 105 Reykjavík

Ella Lilja
Sigursteinsdóttir
Lögg. fasteignasali

Þorarinn Kópsson
Framkv.stjóri

Kjartan Kópsson
Sölumaður

Anton Karlsson
Sölumaður

Sigríður
Sigmundsdóttir
Sölumaður

Þorbjörn Þ.
Pálsson
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
RAÐ- OG PARHÚS

Brekkusel
Mjög gott raðhús á þremur hæðum með
aukaíbúð. Tvennar svalir, aðrar út af
hjónaherb. á efstu hæð og út af stofu á
miðhæð. Bílskúr.
Verð...38 millj.

HÆÐIR

4RA HERB.

2JA HERB.

Bólstaðarhlíð
Glæsileg 185 fm. neðri hæð á þessum eftirsótta stað. Um er að ræða opna bjarta
íbúð með sólskála, garði og 40 fm. bílskúr,
samtals 225,7 fm.

Efstihjalli
Skemmtileg og björt 86,2 fm. og 4ra herbergja íbúð í góðu fjölbýlishúsi á þessum
vinsæla stað.
Hús og sameign í ákaflega góðu ásigkomulagi.
Verð...18.4 millj.

Sæbólsbraut .
Opin og björt tveggja herbergja 55. fm
íbúð á fyrstu hæð. Nátturulegt umhverfi.
Hús í mjög góðu ástandi. Góð kaup. Sér
merkt stæði.
Verð...13,1 millj.

ATVINNUHÚSNÆÐI

Auðbrekka.
Gott skrifstofuhúsnæði. Um er að ræða
1468 fm skrifstofu húsnæði á þremur
hæðum.Góð staðsetning. Nýtt deiliskipulag.
Verð...160.000 millj.

www.thingholt.is • thingholt@thingholt.is

Svana Ingvaldsdóttir
GSM:8669512,
svana@remax.is

12,9 millj.
REMAX BÚI

20,5 millj.
REMAX BÚI

Skemmtileg 2ja herb. VALLARÁS

Góð 4ja herb íbúð í Engjaseli

Opin og björt 2ja herb íbúð á 5hæð
í góðu fjölbýli. Stórar suðursvalir
með frábæru útsýni. Góðir skápar í
forstofu. Eldhús er opið inn í stofu.
Svefnherbergi með góðum skáp.
Baðherbergi með baðkari og flísum
á gólfi. Eikarparket er á öllum gólfum. Borðuppþvottavél og öll ljós
fylgja íbúð. Laus fljótlega.

Stór 4ja herb íbúð í góðu fjölbýli og
stórri bílageymslu. Björt stofa með
útsýni yfir á Bessastaði. Eikarparket á holi,eldhúsi,stofu og gangi.
Eldhús með borðkrók. Þrjú góð
svefnherbergi með góðum skápum
og hvítbæsuðu pergo parketi. Baðherbergi endurnýjað að hluta. Íbúðin er laus fljótlega.
Heimilisfang: Engjasel

Stærð eignar: 149,5 fm
Fjöldi herb.: 4
Byggingarár: 1976
Brunab.mat: 15,1 millj.
Bílskúr: 36,6

Stærð eignar: 56,5 fm
Fjöldi herb.: 2
Byggingarár: 1987
Brunab.mat: 7,5 millj.
Svana Ingvaldsdóttir GSM:
8669512. svana@remax.is

Sigurðru Guðmundsson
hdl. Löggiltur fasteigna- og skipasali

Er löggiltur fasteignasali
a› selja eignina ﬂína?

Svana Ingvaldsdóttir GSM:
8669512. svana@remax.is

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.

Sigurðru Guðmundsson
hdl. Löggiltur fasteigna- og skipasali
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HajbVÂjg

6jÂjg
HajbVÂjg

67 fm • 2ja herb. • Fjölbýli

145,9 fm • 5 herb. • Fjölbýli

14.500.000

26.000.000

Áslaug
sölumaður

Sumarhús Brekkuskógur

125 fm • 4 herb. • efri sérhæð

92 • 4 herb. • Sumarhús

27.500.00

12.500.000

Stórglæsileg 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.

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.

Baldvin
sölumaður

Nánari uppl veitir Baldvin Ómar á skrifstofu Húseignar.

Jöklafold – Reykjavík

Torfufell

103.3 fm • 3ja herb. • Fjölbýli

78,9 fm • 3ja herb. • Fjölbýli

19.400.000

11.900.000

Gullfalleg 3ja. herbergja íbúð með sérgeymslu ásamt bílskúr. Íbúðin er á efstu hæð
með suðvestur svölum og stórkostlegur útsýni yfir sundin og esjuna. Fallegur garður
með leiktækjum á lóð sem sést vel frá svölum. Bílskúrin er með hita og rafmagni og
tengi fyrir vask. Mikið geymslupláss, hillur og
gott niðurfall. Þakkantur, þak, gluggar og
gluggafög voru tekin í gegn og máluð árið
2003. Íbúðin sjálf er 82,3 fm að stærð
m/geymslu og bílskúrinn er 21fm. að stærð.
Falleg eign á útsýnisstað sem vert er að
skoða!
Allar nánari upplýsingar veitir: Áslaug Baldursdóttir, sölumaður í síma: 822-9519

Góð 3ja. herbergja íbúð á 3. hæð með vestur svölum og sérgeymslu. 2 svefnherbergi. Rúmgóð
stofa og gott eldhús með Ikea innréttingu og borðkrók. Gott skipulag er í íbúðinni. Tengi fyrir þvottavél inn á baðherbergi. Sameiginlegt þvottahús er á 1. hæð ásamt hjóla- og
vagnageymslu. Örbylgjuloftnet á húsi. Góð eign á mjög góðu verði!
Nánari upplýsingar veitir:
Áslaug Baldursdóttir, sölumaður í síma: 822-9519
Áslaug
sölumaður

Bakkastaðir – Reykjavík

Fífulind

150,5 fm • 4ra herb. • Raðhús

83 fm • 3ja herb. • Fjölbýli

Óskað er eftir tilboðum

20.700.000

Húsið er endaraðhús sem er með fallegu sjávarútsyni og til Esju og Snæfelsness. Eeinstök staðsetning. Óskað er eftir verðtilboðum í þessa eign.
Sölumaður: Jónas Jónasson S: 847-7171

Lýsing eignar:Stórglæsileg 3ja herbergja íbúð á 2
hæð í grónu hverfi í Kópavogi, stutt í alla .þjónustu. Íbúðin er með kirsuberja innréttingum,
plastparket á gólfi, stór herbergi, góðir fataskápar, virkilega rúmgóð íbúð í góðu og snyrtilegu
fjölbýli.

Barmahlíð – Reykjavík

Allar nánari upplýsingar veitir Baldvin ómar í
síma 898-1177 eða 585-0100

79 fm • 3ja herb. • Kjallari

15.800.000
Jónas
sölumaður

Glæsileg og björt penthouse íbúð með miklu útsýni
í vesturbænum á tveimur hæðum með rúmgóðum
vestursvölum. Sérbílastæði í bílskýli.
Um er að ræða íbúð sem er skráð 119,1 fm. og
bílageymslu sem er skráð 26,8 fm. Gólfflötur íbúðar
er þó töluvert stærri en kemur fram í skráningu
fasteignamats ríkisins þar sem efri hæð íbúðar og
hluti neðri hæðar er undir súð og mælast fermetrar
ekki með í skráningu ef þeir eru undir 1.80 cm. í
lofthæð. Falleg eign á draumastað í Vesturbænum!
Nánari upplýsingar veitir: Áslaug Baldursdóttir, sölumaður í síma: 822-9519

Baugakór

Áslaug
sölumaður

Jónas
sölumaður

<nÂV
HajbVÂjg

Keilugrandi – penthouse

Allar nánari upplýsingar veitir:
Áslaug Baldursdóttir, sölumaður í síma: 822-9519

Baldvin
sölumaður

ÌhiÄg
HajbVÂjg

Goðaborgir – Reykjavík
Fallega 2ja. herbergja íbúð á 2. hæð með sérinngangi af svölum og sérmerktu bílastæði á lóð. 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
á gólfi og veggjum 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!
Áslaug
sölumaður

ÌhaVj\
HajbVÂjg

Íbúðin er mjög björt og snyrtileg með parketi á gólfum og rúmgóðum herbergjum. Gler, Rafmagn og Skolpstofn í húsi hefur verið endurnýjað nýlega.
Frábær fyrstu kaup. Sölumaður: Jónas Jónasson S: 847-7171

Baldvin
sölumaður

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.

Hringbraut – 107 Rvk.
69,6 fm 3ja. herb íbúð á efstu hæð í fjölbýli auk
ca. 12 fm herb. í risi. Íbúðinni fylgja 2 stæði í lokaðri bílageymslu. Verið er að setja lyftu í húsið.
Nýleg innrétting í eldhúsi, parket á stofu og
hjónaherbergi. Verð 16,9 millj.

Hraunbær – 110 Rvk.
Vesturberg - 111 Rvk.
2ja-herb. íbúð á efstu hæð. Parket á gólfum.
Stórar suðursvalir. 4,8 fm geymsla í sameign. í
heild sinni góð eign. Fallegt útsýni. Fjölbýlið er
nýmálað að utan. Verð 10.9 millj.

Falleg 3ja herb. 88.1 fm íbúð á jarðhæð. Mikið
endurnýjuð eign í barnvænu umhverfi, stutt í alla
þjónustu. Verð, 16,5 millj

Vindás – 110 Reykjavík
Vindás– 110 Reykjavík

Kóngsbakki
109 Rvk.

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.

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

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.

Engihjalli – 200 Kópav.
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.

ALLAR GERÐIR EIGNA
Á SKRÁ. GERUM

Falleg 190 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 34,9 millj.

ÓFORMLEGT VERÐMAT SAMDÆGURS

Daggarvellir – 221 Hf.
3ja herb, 90 fm íbúð í lyftuhúsi með sérinngangi
af svölum. Stæði í bílageymslu.Íbúðin verður til
afhendingar í júlí næstk.og afhendist fullbúin á
gólfefna þó er baðherbergi og þvottahúsflísalagt. Vinsæl staðsetning á hinum nýju Völlum
Hafnarfjarðar. Verð 19,9 millj.

Rekagrandi – 107 Rvk.

Heiðar 693 3356

VEGNA MIKILLAR
SÖLU VANTAR OKKUR

Naustabryggja
110 Rvík

Sandra 899 4255

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.

Reynir 820 2145

Rúmgóð og björt 3ja herb. 95 fm íbúð á annarri
hæð. Inngangur er á sömu hæð og aðalinngangur. Tvennar suður svalir. Gólfefni parket og flísar. Endastæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Góð
eign í fjölskylduvænu hverfi.
Verð 19,5 millj.

ÁN KOSTTNAÐAR OG SKULDBINDINGAR FYRIR ÞIG !!
Vantar m.a.
• 4 herb íbúð á jarðhæð í Víkurhverfi, ca.
120 fm að stærð. Staðahverfi kemur
einnig til greina.
• Einbýli-raðhús á svæði 105-108-200
• 3ja herb í Smárahverfi
• 3-4 herb í Borgar eða Víkurhve
erfi.
• 3-4 herb í Grundum Kóp.
• 5 herb íbúð í Vesturbæ Kóp.
• Raðhús í Kóp,m/bílskúr eða rétti.
• 2ja íbúða hús á höfuðborgarsvæði.
• Einbýlishús í Rimahverfi
• 3ja herb í Hólahverfi
• 3-4 herb endaíbúð í Álfkonuhvarfi
• 4-5 herb í lyftuhúsi m/bílageymslu,aðgengi f. fatlaða.

Fasteignasala á Netinu

neteign.is
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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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99.900

kr.

auk vsk. samtals 124.375 kr.

Sérhæð - Álfhólsvegur Kópavogi

3. herb - Austurberg Breiðholti

Einkar skemmtileg, 4. herbergja, 116 fm
íbúð á efri hæð í tvíbýli auk 35 fm bílskúrs, alls 150 fm á mjög góðum stað í
Kópavoginu. Íbúðin er í mjög skemmtilegu húsi þar sem kvistar og súðir setja
skemmtilegan svip á íbúðina. Húsið er í
toppstandi að sögn eigenda. Verð: 28,2
millj.

Góð 3. herbergja, 91 fm íbúð á jarðhæð í
Austurberginu í Breiðholtinu. Íbúðin er
með sérinngang og lítill afgirtur garður er
bakvið húsið. Mjög stutt í alla þjónustu
eins og leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Einnig er göngufæri í sund og
aðra íþróttaiðkun.. Verð: 16,9 millj

3. herb - Brekkubyggð Garðabæ

2. herb - Krummahólar Breiðholti

Parhús & iðnaðarhúsn. - Lindarg.

3. herb - Lundarbrekka Kópavogi

3- 4. herb - Naustabryggja Rvík

Mjög skemmtileg 3. herbergja, 59 fm íbúð
á jarðhæð með sérinngangi í tvíbýli á
mjög fallegum og grónum stað í Garðabæ. Tvær verandir eru við húsið, bæði að
framan og einnig í garðinum. Verð: 16,5
millj.

Falleg 2. herbergja, 49 fm íbúð á 4. hæð í
lyftuhúsi í Hólahverfinu í Reykjavík. Íbúðinni fylgir 24 fm bílastæði í lokaðri bílageymslu. Íbúðin er mjög snyrtleg og falleg að innan með góðu parketi og innréttingu í eldhúsinu. Norður svalir með glæsilegu útsýni í átt að Esjunni. Verð: 10,9
millj.

Um er að ræða 117 fm hús á 2 hæðum
auk 247 fm iðnaðarhúsnæðis í miðbæ
Reykjavíkur. Húsið skiptist í kjallara sem
er 58,4 fm, 2. herbergja íbúð og hæð sem
er 58,4 fm með risi sem er ekki í fermetratölunni sökum lofthæðar. Smiðjan er um
180 fm og íbúð ofan hennar ca 67 fm og
er 3. herbergja ósamþykkt. Afar áhugaverð eign á frábærum stað ! Verð: 53 millj.

Mjög góð 3. herbergja, 88 fm íbúð með
sér inngangi á 2. hæð í nýlega endurnýjuðu húsi í Kópavoginum. Hús og stigagangur í mjög góðu ásigkomulagi, en
húsið að utan var tekið í gegn sumarið
2003 og nú er verið að klára að endurnýja
sameigninga. Sjón er sögu ríkari. Verð:
17,9 millj.

Mjög falleg 100fm, 3-4. herbergja íbúð á
2. hæð í fallegu húsi í Bryggjuhverfinu í
Reykjavík. Íbúðin er með vönduðum innréttingum og gólfefnum og henni fylgja
stórar skjólsælar svalir sem snúa í vestur.
Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu.
Áhugaverð eign ! LAUS STRAX ! Verð:
22,9 millj.

2. herb. - Lækjasmári íKópavogi

Sérhæð - Mávahlíð Reykjavík

4. herb - Lækjasmári Kópavogi

5. herb - Klapparhlíð Mosfellsbæ

3. herb - Lækjasmári Kópavogi

Falleg 2. herbergja, 79 fm íbúð á jarðhæð
í litlu fjölbýli í hinu vinsæla Smárahverfi í
Kópavogi. Tilvalin eign fyrir þá sem eru
að minnka við sig enda staðsetningin frábær. Íbúðin er vönduð og snyrtileg að
innan. Sér inngangur inn í íbúðina úr anddyri. Verð: 17,1 millj.

Mikið endurnýjuð 6. herbergja, 120 fm
sér hæð í hlíðunum í Reykjavík. Húsið var
byggt 1965. 4 svefnherbergi, 2 stofur og
þvottahús í íbúðinni. Áhugaverð eign TIL
AFHENDINGAR 1. JÚLÍ N.K.! Verð: 26,9
millj.

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, en rómað útivistarsvæði er steinsnar frá íbúðinni ásamt allri þeirri þjónustu sem fólk þarfnast. ! Verð: 23,9 millj.

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 ! TIL AFHENDINGAR 15. JÚLÍ N.K.Verð: 25,3
millj.

Falleg 3. herbergja 81 fm íbúð á jarðhæð
á frábærum stað í Smárahverfinu í Kópavogi. Íbúðin sjálf er hin vandaðasta og
hellulögð verönd er fyrir utan húsið sem
snýr í vestur. Stutt í allt eins og Smáralind, Smáratorg, íþróttasvæði og útivistarparadís. Verð: 18,9 millj.

3. herb - Stekkjarberg Hafnarfirði

3. herb - Stíflusel Breiðholti

2. herb - Þrastarás Áslandi Hfj.

4. herb - Reyrengi Grafarv. Rvík.

3. herb - Sæbólsbraut Kópavogi

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. LAUS STRAX Verð: 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.
Verð: 16,9 millj.

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. Þetta er
íbúð í mjög skemmtilegu og vinsælu
hverfi í Hafnarfirðinum. Verð: 15,3 millj.

Mjög góð 4. herbergja, 97 fm íbúð á jarðhæð með sér inngangi í góðu húsi í Grafarvoginum. Íbúðinni fylgir stæði í opnu
bílskýli. Íbúðin er með fínasta parketi á
gólfum og garður/ verönd er afgirt. Verð:
19,7 millj.

Góð 3. herbergja, 79 fm íbúð á 3. og efstu
hæð á góðum stað í Kópavoginum. Gólfefni eru parket, flísar og dúkur. Úr stofunni er fallegt útsýni í vestur . Verð: 17,3
millj.

Einbýli - Grundartangi Mosfellsbæ

Einstaklega glæsilegt 205 fm einbýlishús á fallegum stað í Mosfellsbænum, en þar af er tvöldaldur bílskúr alls 48 fm. Verðlaunaður stórglæsilegur garður er í kringum húsið og þar er falleg verönd með heitum potti. Alls eru 4 herbergi í húsinu og 2 stofur. Húsið sem teiknað var af Kjartani Sveinssyni er í topp
ástandi. Svona eign er ekki á hverju strái. Hafið samband við sölumenn Neteignar.is varðandi frekari
upplýsingar. Verð: 48,8 millj.

neteign.is • Jóhann Baldursson, héraðsdómslögmaður og löggiltur fasteignasali • Sími: 595 9090 • Holtasmára 1 • 201 Kópavogi.
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Helgi Hákon Jónsson
Viðskiptafræðingur & lögg.fasteignasali

Ármúli 38 • 108 Reykjavík
Sími 520 6600 • Fax: 520-6601
www.eignakaup.is

Opnunartími frá kl. 9-17 mán-fös.

EINBÝLI

VESTURHÓLAR.

Gott 210.7 fm einbýli að meðtöldum bílskúr. Eignin skiptist í
eldhús, stofu sem og borðstofu, 3-4 svefnherbergi, 2 salerni, þvottahús og geymslu.
Fallegar innréttingar sem og nýtt parket á
gólfi. Góður vel gróin garður og falleg verönd. V. 41.9 m. Allar nánari uppl. veitir Ólafur hjá Eignakaup.

HRAUNBÆR - 110 REYKJAVÍK

FRAMNESVEGUR.

Mjög góð 2ja
herb. íbúð á 3.hæð (gengið upp 2.hæðir)
ásamt bílskýli á þessum vinsæla stað.
Parket og flísar á gólfum. Falleg beyki innrétting í eldhúsi. Svalir út frá stofu. Geymsla
á sömu hæð. LAUS STRAX !!! V. 14.6 m

4RA HERBERGJA

LAUFRIMI. Mjög góð 4ra. herb. íbúð á

HLÍÐARHJALLI - KÓPAVOGUR

3.hæð með opnu bílskýli. Rúmgóð herbergi með góðum skápum. Dúkur á gólfum. Baðherbergið flísalagt með baðkari og
góðri innr. Góðar svalir. V. 19.9 m

3JA HERBERGJA

Falleg 2ja herb. íbúð á fyrstu hæð í góðu
fjölbýli. Skipting eignar: Flísalög forstofa/hol með skápum, parketlögð stofa
með útgengi út á svalir, svefnherb. með
parketi á gólfi, eldhús með eldri innréttingu, baðherb. með baðkari, dúkur á
gólfi. V. 11.4 m.

Falleg og vel skipulögð 68 fm íbúð á
fyrstu hæð með svölum á eftirsóttum
stað í suðurhlíðum Kópavogs. Íbúðin er
með góðum innréttingum og gólfefnum.
Stutt í alla þjónustu. V. 14.5 m.

FLÉTTURIMI.

Góð 3ja.herb. í búð
ásamt stæði í bílagyemslu á 3.hæð með
óborganlegu útsýni. Snyrtilegar innréttingar. Parket og dúkur á gólfi. Þvottahús innaf
íbúð. Skemmtileg eign. V. 18.4 m.

HÆÐIR

2JA HERBERGJA

LAUGARNESVEGUR - MEÐ
BÍLSKÚR Vorum að fá í einkasölu fallega 120 fm sérhæð (1.hæð) með bílskúr í
góðu fjórbýli á þessum vinsæla stað í laugardalnum. Parket og flísar eru á gólfum.
Herbergi eru rúmgóð. Baðherbergi flísalagt
í hólf og gólf. Stofa og borðstofa með fallegri hurð með frönskugleri á milli. Útgengt
útá vestursvalir. Góður bílskúr. V. 24,9 m
Falleg eign

EIGNIR
ÓSKAST!!!

FRAMNESVEGUR. Góð 3ja. herb
íbúð á 3.hæð. Rúmgóð herbergi sem og
stofa. Parket og flísar á gólfi. Nýuppgert
baðherbergi. Eldri snyrtileg innr. í eldhúsi.
Geymsla og þvottahús í kjallara ásamt sér
herbergi m/glugga.

EIGNAKAUP
- ÞAR SEM HLUTIRNIR
GERAST!

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

|

FLÉTTURIMI - BÍLAGEYMSLA

SKERJABRAUT - SELTJARNARNES Góð 2ja herb. íbúð í kjallara í litlu tví-

Gullfalleg 103 fm íbúð á þriðju og efstu
hæð með stæði í lokaðri bílageymslu. Flísar í anddyri og baðherbergi. Parket í forstofu,stofu og eldhúsi. Þvottahús í íbúð. Ulaga eldhúsinnrétting. Svalir í hásuður.

býlishúsi. Skipting eignar. Flísalögð forstofa,
baðherb. með sturtu, svefnherb. með skápum og kork á gólfi, eldhús með eldri innréttingu, flísar á gólfi, stofa með parketi á gólfi.
Stór sameiginlegur garður. V. 11.5 m.

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

100%

þjónusta

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER OPINN
ALLA DAGA KL. 8–22

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 14.30

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 mögulegt
S:515-7000

Ford Focus H/S Station, skrd.02/2000,
e:93.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 870.000 kr Tilboð 699.000 kr.
100% lán mögulegt S:515-7000

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

Ford Focus H/S Station, skrd.02/2000,
e:93.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 870.000 kr Tilboð 699.000 kr.
100% lán mögulegt S:515-7000

Volvo V70 LPT-Turbo, skrd.01/2003
e:33.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.150.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Volvo S40 SE-Line, skrd.09/2003,
e:28.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.320.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Subaru Legacy GL, skrd.04/1999,
e:82.000 km, 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 850.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Subaru Forester, skrd. 10/1997,
e:190.000 km. 2000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 680.000 kr. 100% lán mögulegt S:515-7000

Toyota Land Cruiser 90 GX,
skrd.11/1998, e:144.000 km, 3000cc,
diesel, sjálfskiptur. Ásett verð 2.250.000
kr. 100% lán mögulegt S:515-7000

Daihatsu Cuore, skrd. 07/1999,
e:58.000 km. 1000cc, beinskiptur, Ásett
verð 420.000,- kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Opel Vectra, skrd.11/1998 e:104.000
Km , 2000 cc , sjálfskiptur. Ásett verð
880.000 Kr 100% lán mögulegt S:5157000

Kia Sportage, skrd.05/1995, e:159.000
km, 2000cc, beinskiptur. Ásett verð
450.000 kr. 100% lán mögulegt S:5157000

MMC Lancer station, skrd.09/1998,
e:91.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 690.000 kr.100% lán mögulegt
S:515-7000
Ford Focus Ambiente, skrd.09/2003,
e:34.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.130.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Mercedes Benz E200, skrd.11/1987, árgerð 1988, e:326.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð 390.000 kr. Tilboð
199.000 kr. 100% lán mögulegt S:5157000

Daihatsu Sirion 4x4. skrd. 01/2002,
e:68.000 km, beinskiptur. Ásett verð
890.000 kr Tilboð 699.000 kr. 100%
lán mögulegt S:515-7000
Honda Civic, skrd.09/1999, e:90.000
km, 1400cc, beinskiptur. Ásett verð
690.000 kr. 100% lán mögulegt S:5157000

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.
Sími: 515 7000
www.brimborg.is
Volvo V70 LPT-Turbo, skrd.08/2000,
e:126.000 km, 2000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 2.150.000 kr. 100% lán
mögulegt S:515-7000

Citroen C5 Elegance, skrd. 09/2003,
e:29.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.990.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Ford Explorer XLT Sport, skrd.05/2004,
e:19.000 km, 4000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 4.050.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Toyota Avensis station, skrd.07/1998,
e:132.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 720.000 kr Tilboð 599.000 kr
100% lán mögulegt S:515-7000

Toyota Land Cruiser LX, skrd.01/2002,
e:83.000 km, 3000cc, diesel, sjálfskiptur. Ásett verð 2.990.000 kr. 100% lán
mögulegt S:515-7000

Volvo 744, skrd.06/1987, 2316cc,
e:265.000 km, sjálfskiptur. Ásett verð
250.000 kr. Tilboð 150.000 kr 100% lán
mögulegt S:515-7000

Ford transit 330L, skrd.03/2002
e:62.000 Km , 2400 cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.890.000 Kr 100% lán
mögulegt. S:515-7000

Renault Megane Scenic, skrd.02/1999,
e:111.000 km, 1600cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 850.000 kr 100% lán mögulegt S:515-7000

VW Passat Turbo, skrd.08/1999,
e:127.000 km, 1800cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.090.000 kr 100% lán
mögulegt S:515-7000

MMC L200, skrd.01/2003, e:33.000
km, 2351cc, beinskiptur. Ásett verð
2.350.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Ford Fiesta Trend, skrd.07/2002,
e:50.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 980.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Ford F-250 diesel, skr.08/2003 e:
34.000 Km , 6000 cc, Sjálfskiptur. Ásett
verð 3.690.000 Kr 100 % lán mögulegt
S:515-7000

Isuzu Trooper, skrd.01/2001, e:113.000
km, 3000cc, diesel, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.490.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Ford Focus Trend station, skrd.12/2003,
e:23.000 km, 1600cc, beinskiptur, Ásett
verð 1.530.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Volvo S60 LPT-Turbo, skrd.01/2005,
e:6.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.750.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Honda Accord Tourer Exclusive,
skrd.04/2004, e:70.000 km, 2400cc,
sjálfskiptur. Ásett verð 2.790.000 kr
100% lán mögulegt S:515-7000

Toyota Rav 4, Skrd. 02/2000, e:97.000
km. 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.270.000 kr. Tilboð 1.170.000 kr.
100% lán mögulegt S:515-7000.
Renault Clio RN, skrd. 04/1997,
e:147.000 km, 1200cc, beinskiptur.
Ásett verð 350.000 kr. 100% lán mögulegt S:515-7000

MMC Lancer GLXi 4x4 station,
skrd.06/1997, e:149.000 km, 1600cc,
beinskiptur Ásett verð 620.000 kr.
100% lán mögulegt S:515-7000

Galloper, skrd.10/1998, e:180.000 km,
2500cc, diesel, beinskiptur. Ásett verð
930.000 kr. 100% lán mögulegt S:5157000

VW Golf station, skrd.02/2000,
e:68.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 880.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000
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Opel Vectra station, skrd.07/1998,
e:114.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 770.000 kr Tilboð 590.000
kr. 100% lán mögulegt S:515-7000
Ford
Expedition
XLT
Sport,
skrd.07/2004, e:13.000 km, 5400cc,
sjálfskiptur. Ásett verð 4.890.000 kr
100% lán mögulegt S:515-7000

Volvo V70 XC LPT-Turbo, skrd.12/2003,
e:41.000 km, 2500cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 4.250.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Vw Vento, skrd. 09/1996, e:131,000
km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
590.000 kr Tilboð 490.000 kr 100% lán
mögulegt S:515-7000

Musso E-23 Bensín (150hö) beinskiptur 5 gíra, 31” dekk, álfelgur, geislaspilari, rafmagn í rúðum, eyðslu grennsti
jeppinn á markaðnum 9,27l pr 100km,
og verðið er aðeins 1.190.000.
VW Golf Comfortline station, skrd.
04/2000, e:125.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett verð 930.000 kr. 100%
lán mögulegt S:515-7000

Subaru Impreza station, skrd.10/2000,
e:108.000 km, 2000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 1.020.000 kr 100% lán
mögulegt S:515-7000

Ford F-250 CrewCab, skrd. 03/2004,
e:41.000 km, 6000cc, diesel, sjálfskiptur. Ásett verð 4.250.000 kr. 100% lán
mögulegt 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 mögulegt
S:515-7000

Volvo XC90 T-6 Twin Turbo, skrd.
05/2004, e:20.000 km, 2900cc, sjálfskiptur. Ásett verð 5.930.000 kr. 100%
lán mögulegt S:515-7000

Rexton RX-290 TD-I ekinn aðeins 83
þús. km. 31” dekk, álfelgur, 5 gíra, abs,
ASR spólvörn, dráttarbeisli, fjarstýrðar
samlæsingar, geislaspilari, líknabelgir,
dökkt gler og m.fl. Verð 2.460.000-(nh734)

SSangyong Korando 2,9 TD-I árg.
9/1998 ekin 103 þús. km. Sjálfskiptur,
33” breyttur, álfelgur, abs, dráttarbeisli,
geislaspilari, loftlæstur framan og aftan
loftdæla, rafm. í rúðum og fl. Ásett verð
1.390.000. Tilboð 1.090.000.

7

YFIR HUNDRAÐ BÍLAR Á STAÐNUM

Toyota Carina E GLI 1,8l árg. 1997
Classic, ekinn 177 þús. km. Beinskiptur
5 gíra, geislaspilari, líknabelgir, rafmagn
í rúðum, samlæsing, verð 590.000. Tilboð 450.000.

Nissan Patrol GR Turbo árg. 8/1992 ekinn 263 þús. km. 7 manna, 5 gíra, 35”
dekk, upphækkaður, vél og kassi tekinn
upp 2001. Verð 790.000.

Volvo V-70 Cross country 2,4L (193hö)
árg. 2/2000, ekinn 106 þús km, sjálfskiptur, leður. Bíll með öllu. Verð
1.990.000, engin skipti.

SSangyong Rexton RX-290 TD-I árg
8/2002 ekinn 64 þús. km, sjálfskiptur,
31” dekk, abs, asr spólvörn, álfelgur,
geislaspilari, fjarst samlæs., dráttarbeisli
og m/fl. Verð 2.790.000.

Galloper Galloper 2.5 Disel Turbo
10/1998 ek. 160 þ. km. 4X4, 2,5 dísel,
mikið yfirfarinn Verð 890.000. Upplýsingar í síma 866 5354 & 533 2100.

Toyota Yaris 1.5 T Sport 05/2002 ek. 50
þ. km. Spoiler, 15” álfelgur CD ofl Lán
ca 1.200.000. Verð 1.290.000. Upplýsingar í síma 866 5354 & 533 2100.

Nissan Patrol 3000 Dísel 2000,
186.000 km. Verð 2.400 þús. Upplýsingar í síma 420 5000.

Toyota Land Cruiser 100 VX '2001 ek 118. Nissan Primera 1600 Comfort 5/2002 ek
75 þ.km 5 gíra rafm spoiler Verð 1,090
50 ára afmælistýpa. Leður rafm í öllu.
bílalán 790 þús
Verð 4,990 þús

Chrysler Pacifica AWD '2004 ek 39 þ.km
Sjálfsk 6 manna Þrælskemmtilegur bíll.
Verð 3,750 þús

Alvöru hjól fyrir alvöru..... Harley Davidsson
V-Rod 1200cc 100 ára afmælistýpa Verð
2,300 þús

Alfa Romeo 2,0 T-Spark Station '2002 5
gíra Leður filmur Verð 1890 þús Bílalán
1,700 þús

Ford Econoline E350 7,3 Powerstroke
5/2001 ek 75 þ.km Sjálfsk 15 Manna hópferðabíll CD Vel útbúin. Gott eintak Verð
3,290 þús áhv 2,390 þús afb 45þ

MMC EVO VIII 2000, Bensín 2004,
2000 km. Upplýsingar í síma 420 5000.

Hekla Söluumboð
Sími: 420 5000

Toyota Landcruser 90 VX TD-I árg.
10/1998, ekinn 154 þús. km. Sjálfskiptur, 33” dekk, álfelgur, abs, brettakantar,
dráttarbeisli, fjarstý. samlæs., geislaspilari, rafm. í öllu, búið að fara í hedd og
ný stýrismaskína, mikið yfirfarinn. Verð
1.990.000-(of-696

Chervolet lacetti CDX Sport árg. 9/2004
ekinn 6 þús. km, sjálfskiptur, 1,8L, hlaðinn búnaði, abs, fjarstýrðar samlæsingar, 6 diska geislamagasín, rafm. í öllu og
m/fl. Verð 1.540.000.

Ford Fiesta 1.4 Trend 4/2004 ek. 11 þ.
km. Sjálfskiptur, álfelgur ofl. lán ca
1.300.000. Verð 1.390.000. Upplýsingar
í síma 866 5354 & 533 2100.

Bílasalan.is
Stórhöfða 24, Reykjavík
Sími: 533 2100
Sími 5332100 og 8665354
www.bilasalan.is

Toyota Rav4 VVT-I EXE árg. 05/2004,
ekinn aðeins 13 þús. km. Sjálfskiptur,
cruise control, leður innrétting, filmur í
rúðum, geislaspilari, glertopplúga, abs,
álfelgur og m.fl. Verð 3.090.000.

Nissan Patrol GR 4,2L Bensín, árg. 1992
ekinn 183 þús. km. 7 manna, sjálfskiptur, 32” dekk, geislaspilari, dráttarbeisli,
ný yfirfarin bíll í topp standi. Verð
890.000.

Musso E-23 bensín (150hö) árg.
8/1998 ekinn 115 þús. km, 5 gíra beinskiptur, 31” dekk, álfelgur, geislaspilari,
rafmagn í rúðum og fjarst. samlæsingar.
Verð 1.220.000.

Oldsmobile Regency árg. 1989 ekinn
240 þús. km, sjálfskiptur, 3,8L, abs,
álfelgur, dráttarbeisli, fjarstýrðar samlæsingar, glertopplúga, leðurinnrétting,
rafmagn í öllu, allvöru teppi, hlaðinn
búnaði á aðeins kr. 390.000.

Dodge Grand Caravan 3300 '2005 ek 29 Ford F350 Diesil Powerstroke '8/2002 ek
125 þ.km Sjálfsk 35î bakkskynjarar ofl Verð
þ.km Sjálfs 7 manna Verð 2,890 þús
3,150 þús

Suzuki Lianna ‘04 ek 10 þ.k Sjálfsk Verð
1,790 þús áhv 1,550 þús

MMC Pajero 3200 Dísel 2004, 32.000
km. Verð 5.280 þús. Upplýsingar í síma
420 5000.

LMC Munsterland ‘2005 nýtt ónotað
hús Með öllu Verð 3,190 þús áhv 2,400

MMC Pajero 2800 Dísel 1999, 130.000
km. Verð 2.250 þús. Upplýsingar í síma
420 5000.
Range Rover 4,6 HSE árg. 3/2000 ekinn
73 þús. km. Sjálfskiptur, leður innrétting, litað gler, bíll m/öllu verð
3,360.000. Tilboð 2.790.000 Stgr.

M.benz E280 '1997 ek 213 þ.km Sjálfsk
rafm í öllu Með alpine skjá Verð 1,390 þús

Chrysler Pacifica AWD '2004 ek 39 þ.km
Sjálfsk 6 manna Þrælskemmtilegur bíll.
Verð 3,750 þús

MMC Pajero V6 3000 '1999 ek 99 þ.km
Sjálfsk leður lúga cd 33î breytting
Verð 1,950 þús

Porsche 968 Boxter '2000 ek 23 þ.km
sportbíll fyrir vandláta V 3,950 þús

MMC 3000 GT SL 1998 ek 100 þ.km
Ford F-350 7,3 Diesil '1993 ek 153 þ.km
Sjálfsk leður lúga flottur bíll Verð 1,850 þús
38î breyttur Verð 1,290 þús
áhv 500 þús

Suzuki Grand Vitara 2,0 4x4 ‘2004 ek
20 þ.km Sjálfsk Verð 2,290 þús áhv
1,600 þús

Bílabúð Benna ehf. Notaðir bílar
Bíldshöfði 10, 110 Rvk.
Sími: 587 1000
www.benni.is
Dodge Ram 5900 Dísel 2004, 4000m.
Verð 3.890 þús. Upplýsingar í síma 420
5000.

MMC Lancer 1600 Station '1997 ek 132
þ.km Góður bíll Verð 550 þús

Nissan Patrol GR 3,0 Eleganse '2000 ek
194 þ.km Sjálfsk Verð 2,690 þús

Hyundai Accent GSi árg. 10/1997 ekinn
138 þús. km. Álfelgur, 1 eigandi verð
290.000.
Mini Racer Nýtt aldrei verið notað þolir
allt að 110 kg manneskju nær allt að 65
km hraða Verð 149 þús

Nissan Patrol 3000 Dísel 2004, 18.000
km. Verð 4.390 þús. Upplýsingar í síma
420 5000.
Ford Explorer 4.0 Executive árg.
11/1999 ekinn 74 þús. km. Sjálfskiptur,
30” dekk, abs, álfelgur, armpúði, dráttarkúla, fjarst. samlæsingar, líknabelgir,
innfluttur nýr af umboði, topp eintak.
Verð 1. 750.000.

Toyota Avensis 1.8 VVTI 3/2001 ek. 91
þ. km. Ssk., lán uppá 1.200 þús. Verð
1.290.000.- Upplýsingar í síma 866
5354 & 533 2100.

MMc Lancer glxi 4wd árg 6/1998 ekinn
116 þús. km 1,6 vél, dráttarbeisli,
geislaspilari. Verð 690.000.

Toyota Avensis 1.6 Terra WAGON
8/1998 ek. 122 þ. km ABS, sumar og
vetrar dekk ofl Verð 790.000. Upplýsingar í síma 866 5354 & 533 2100.

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

Nissan Terrano II 2,7 TDI Luxury ek 124 Honda Prelude 2,0 '1994 ek 180 þ.km 16î
álfelgur topplúga CD spoiler flottur bíll
þ.km 7 manna leður lúga 33î Sjálfsk Verð
Verð 590 þús
2,690 þús Bílalán 2,200 þús

ÞJÓNUSTA

Fosshálsi 27
Sími 577 4747. Fax 577 4750
hofdabilar@hofdabilar.is • hofdabilar.is
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Húsbílar

Til sölu Nissan Micra árg. 2001, ekinn
89.000 km. Mjög vel farinn bíll. Verð
450.000, áhv. lán. Uppl. í síma 822
7316.
Hyundai Accent ‘98, ek. 104 þ. Dökkblár, 3ja dyra. Sk. ‘06, í góðu ástandi. V.
290 þ. S. 863 5478.

Nýr Landrover Freelander V6 Sjálfskiptur, álfelgur, ABS,CD, rafm. rúður og
speglar, Þakbogar. Litir: Svartur, silfur og
dökkgrænn. Listaverð: 4.150 þús.Okkar
verð 2.990 þús.

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

500-999 þús.

Fiat Dukato til sölu árg. ‘93. Uppl. í s.
898 2677.

JCB 240LC árgerð 1996, snyrtileg grafa
á góðu verði. Kr. 3.990.000 án vsk.
Upplýsingar hjá Sölumönnum Merkúr
hf. 824-6071, 824-6071.

Til sölu Ford Ecoline 1987 lengri gerð,
innréttaður húsbíll, nýlega upptekin vél.
Upplýsingar í síma 698 7400.

Mótorhjól

Daewoo Nubira SX Station, skrd.10/1999,
e:81.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 590.000 kr. Tilboð 390.000 kr. 100%
lán mögulegt, meðalgreiðsla í 48 mánuði
ca:10.000 kr S:515-7000

Volvo V40, skrd. 02/1997, e:110.000 km,
2000cc, beinskiptur. Ásett verð 770.000
kr. Tilboð 599.000 kr. 100% lán mögulegt,
meðalgreiðsla í 30 mánuði ca:22.600 kr
S:515-7000

Volvo S60 AWD 2,5 Turbo, skrd.05/2003,
e:22.000 km, 2521cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.650.000 kr. Tilboð 3.390.000 kr
100% lán mögulegt, meðalgreiðsla í 72
mánuði ca: 57.600 kr S:515-7000

Citroen C3, skrd.02/2004, e:28.000 km,
1400cc, beinskiptur. Ásett verð 1.190.000
kr. Tilboð 990.000 kr. 100% lán mögulegt,
meðalgreiðsla í 72 mánuði ca:16.800 kr
S:515-7000

Renault Megane Classic, skrd.06/1999,
e:109.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 690.000 kr. Tilboð 490.000 kr. 100%
lán mögulegt, meðalgreiðsla í 48 mánuði
ca:12.500 kr S:515-7000

Yamaha V-Max 1200. 09.08.’04, ekið
2900 km. 140 hestöfl, 3 sek í hundrað.
Verð 1.280 þús. stgr., bílalán 750 þús.,
afb. 26 þús. Til sölu hjá Artic trucks. S.
898 8829.
Til sölu góður Yaris 1000, árgerð ‘00,
ekinn 87 þús. Vetrardekk fylgja. Mjög
gott eintak. Verð 650 þús. staðgreitt
eða yfirtaka láns sem er 15 þús. kr. gr. á
mánuði og 400 þúsund kr. útborgun. S.
869 8850.

Óska eftir skellinöðru. Verður að vera í
góðu lagi og helst skoðuð, staðgreiði. S.
894 9226 Jóhann.

Gerni háþrýstidælur. Verð frá 7995. Jötunn Vélar ehf Austurvegi 69, Selfoss s.
480 0400 www.jotunn.is

Hjólhýsi

Bílar til sölu. 1. Subaru Legasy 2.0L ssk.
árg. 10/2002. 2. Subaru Legasy GL. ssk.
2.0L. árg. 02/99. 3. Honda Accorde Es.
bsk. árg. 2003. 4. Nissan Almera sedan
ssk. 1.8L. 03/02. 5. Honda CRV ssk. árg.
03/03. 6. Subaru Legasy 1997. 7. Ford
Focus Ghia ssk. 1.6L. 1999. 8. VW Golf
staition 4x4 bsk. árg. 02/99. 9. Volvo
S40 árg. 1999. 10. Toyota Corolla 1990.
Upplýsingar 896-9616 og 565-2500.

Citroen Picasso Exclusive, skrd.05/2003,
e:31.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.670.000 kr. 100% lán mögulegt,
meðalgreiðsla í 72 mánuði ca: 28.300 kr
S:515-7000

Volvo S40 árg. 03/00, ekinn 94 þ. Vél
1600 beinsk. Ný tímareim og fl. Lækkað verð, nú 930 þ. S. 869 8380.

Tek að mér alla almenna gröfuvinnu.
Uppl. í s. 893 1030.

Lyftarar

1-2 milljónir
Hjólhýsi til sölu. Glæsilegt hjólhýsi með
öllu! Skráningard. 28.07.2004. Tegund:
TEC Undirtegund: 560TDF. Breidd:
2476 Lengd 7517. Upplýsingar í síma
691 0554 eftir kl. 17.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík
Sími: 565 2500

Mjög fallegt og vel með farið Hobby
420 hjólhýsi ‘93, nýlegt fortjald fylgir.
Uppl. í síma 690 2020.
Benz ‘92, 500E ek. 185 þús. teddinarfa@hotmail.com
www.blyfotur.is/spjall S. 695 4167.

Nýtt fortjald 745-770 á hjólhýsi, húsbíl
eða fellihýsi. Verð 70.000. Uppl. í s. 893
3347.

Allar gerðir af vinnulyftum til leigu. Góð
tæki & betra verð. Armar ehf s. 565
4646 & 660 1700.

Fellihýsi
Fellihýsaleiga.

Renault Megane Scenic 1.6, nýskr.
07/’00, ek. 72 þ. km, silfur, ABS, geislaspilari, sumardekk o.fl. Verð 1.090.000.
8 bílasölur geta verið á nýja, gríðastóra
bílasölusvæðinu við Klettháls, hannað
af E.S. Teiknistofu... en sniðugt!

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

Audi A6 2,8l, Qattro skr. 01/’00. Leður
að innan. Tilboð. Yfirtaka 1.880 þús.,
Uppl. í síma 699 5552.
Izusu Trooper ‘99 til sölu. Úrvals bíll
eins og nýr. Nánari upplýsingar og
margar myndir á slóðinni. homepage.mac.com/izmann eða 893 3791.

Jeppar

VW Passat Comfortline station, skrd.08/2000, e:130.000
km, 1800cc, sjálfskiptur, Ásett verð 1.190.000 kr. Tilboð
990.000 kr 100% lán mögulegt, meðalgreiðsla í 60
mánuði ca:19.600 kr S:515-7000

Fellihýsaviðgerðir. Hvaleyrarbraut 29,
Hafnarfirði, S. 899 7188.
Palomino Colt árg 2000, upphækkaður,
fortjald, motta, aukarafg. svefntjöld,
grjótgrind, vatnsdæla. Verð 550 þús.
Uppl. í síma 8400 720.
Palomino Colt árg. ‘99 til sölu, fortjald,
gjótgrind, svefntjald, festing f. 2
gaskúta, 220v rafmagn, mjög vel með
farinn verð 650 þús. Uppl. í s. 553 7181
eða 661 4113.

Til sölu ál-kanó léttir og meðfærilegir,
aðeins 32 kg. Stöðugir og viðhaldsfríir,
þola geymslu útivið allan ársins hring.
S. 895 1826 & 566 7887.
hjakrissa@simnet.is

Tjaldvagnar

Bílar til sölu
Til sölu Renault Kangoo 2001. Ekinn
118 þús. km. Uppl. í s. 892 5299.

Bátar

Til leigu fellhýsi og tjaldvagnar. Sími
899 6277 & 461 5077, Óseyri 6c, Akureyri.

Pajero V6 bensín árg. ‘93, ekinn 181
þús. km. Ný 32” dekk, nýyfirfarinn og
skoðaður, bíll í góðu standi. Verð 590
þús. Uppl. í s. 663 4170.

0-250 þús.

Tjaldvagnar til leigu. Nýir Compi Camp.
Uppl. í s. 462 6512 & 897 9999. Austurhlíð, Akureyri.

Vinnuvélar

Til sölu 14 feta sportbátur með 40 hö
mercury mótor. Báturinn selst á kerru
og tilbúinn í fjörið. V. 560 þ. S. 895
9590.
Handfærasökkur til sölu, mjög gott
verð. Uppl. í s. 462 6512 & 897 9999.
Akureyri.

Polo ‘96, ek. 154 þús. í topplagi, skoðun til okt. ‘06, vetrard. á felgum. 220
þús. stgr. Sími 899 8705.

Nissan T II 2,7 TD ‘96, ek. 260 þús., bsk.
Nýr gírk. úr ‘00, ek. 100 þús, nýr vatnsk.,
ný vatnsd., sk. ‘06 en þarfnast smá lagf.
300 þ. lán getur fylgt. Verð 660 þús. S.
693 4693.

Renault 19, árg. 96. Ekinn 106 þ. Verð
200 þ. S. 552 8643 - 899 9595

Til sölu Daewoo Nubira st ‘98, ssk. V.
170-200 þ. stgr. S. 858 8903.

Viðgerðarþjónusta, 10 ára reynsla.
Björgunarbátar, vesti & slöngubátar á
góðu verði. Uppl. í s. 6607570
www.gummibatar.net
Úrval notaðra innfluttra lyftara til sölu.
PON Pétur O. Nikulásson ehf s. 552
0110.

Vw Polo, 1,4 árg. ‘97, 5 dyra, ek. 112
þús. CD. Fínn bíll. Ásett verð 390 þús.
Tiboð 230 þús. Sími 691 9374.
MMC Galant GLSI 2,0 til sölu. Árg. ‘91,
ek. 260 þús. Ársgömul sumar+vetrard.
fylgja. Verð 100 þ. Uppl. í síma 695
8701 eftir kl. 15.

Gúmmíbátar og Gallar

Volvo S80 LPT-Turbo, skrd.05/2004, e:10.000 km,
2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð 3.890.000 kr Tilboð
3.390.000 kr 100% lán mögulegt, meðalgreiðsla í 6 ár
ca:57.000 kr S:515-7000

Nissan Patrol SE+ 2,8 ‘99, Elegance. Ekinn 95 þús. 1 eigandi. Toppbíll. Verð 2,4
m. Uppl. í s. 893 5358.

Bátaland, allt til báta.

Utanborðsmótorar, bátahlutir, dælur,
öryggisbúnaður, bátar, þurrkubúnaður
og margt fleira. Bátaland, Óseyrarbraut
2 Hafnarfirði S. 565 2680, www.bataland.is

Flug
Nú er rétti tíminn til að læra flug! Skoðaðu www.geirfugl.is - Sími 511 5511.

Vörubílar
BMW X5, skrd. 12/2003, e:29.000 km. 4600cc, sjálfskiptur. Ásett verð 8.050.000 kr. Tilboð 6.670.000 kr 100% lán
mögulegt, meðalgreiðsla í 7 ár 99.968 kr S:515-7000

» FASTUR

250-499 þús.

Drifskaftaefni

Skoda Felicia station árg. 2000, einnar
frúar bíll, ekinn 54 þús. Sumar-og vetrardekk, CD. Verð 450 þús. Bein sala.
Uppl. í síma 698 1667.

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.

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.

» PU N KTU R

Bíldshöfða 6 • 110 Reykjavík
515-7000 • www.brimborg.is
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Til bygginga

Garðyrkja

Garð og meindýraeyðing. Eyði köngulóum á húsum geitungabúum. Úða garða
gegn lús og maðki. S. 567-6090 897
5206.

Meindýraeyðing

Bókhald
Bókhald-skattframtöl-stofnun hlutafélaga KJARNI ehf sími 561 1212 GSM
891 7349.

Til sölu
Garðsláttur, klippingar og önnur garðvinna. Sumarkveðja! Draumagarðar
draumagardar@vortex.is

Dekk: 4 stk. 235/60 16” á 10 þ. 4 stk.
12” á felgum á 8 þ. 4 stk. 215/60 16” á
10 þ. 4 stk. 245/75 16” á 10 þ. 4 stk.
14” Sonata felgur á 6 þ. S. 896 8568.

Aðalpartasalan s. 565 9700, Kaplahrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Hondu, Peugeot, Mazda,
MMC, Opel og fl. Kaupum bíla til niðurrifs.

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

Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323.
Varahlutir í bíla þ.á m. Ford, Opel,
Suzuki, Mazda, VW, Daewoo. Kaupum
bíla til niðurrifs.

Partasalan VTS, s. 421 8090. Toyota,
Nissan, Opel, Audi 100-95, Suzuki,
Lancer. Opið virka daga frá 8-18, laugard. 10-15.
Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Airbag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.
Bílakjallarinn Stapahrauni 11, s. 565
5310. Sérhæfum okkur í VW, Toyota,
MMC, Suzuki og fl.

Ópel partar

Hanna og smíða stiga. Fást á ýmsum
byggingarstigum. Sérlausnir í þrengslum. 25 ára reynsla. Uppl. í s. 894 0431.

Pallaefni
Utanhússklæðning
Massaranduba,
Brasilískur harðviður
Rifflaður báðum megin,
ýmsar lengdir.
Innviðir-Valdberg ehf.
Smiðjuvegi 36
( rauð gata)
Sími 564-3636

AB-VARAHLUTIR
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
mánudaga-föstudaga.
Betri vara, betra verð.
Sími 567 6020. Bíldshöfði 18

Steinull

Rúllugardínur. Sparið og komið með
gömlu rúllugardínukeflin og fáið nýjan
dúk á keflin. Gluggakappar sf. Reyðarkvísl 12, Ártúnsholti, s. 567 1086.

Lagersala

K. 490 og 990. Kven-, barna- og
herrafatnaður í Húsi verslunarinnar,
norðurhlið. Allt á kr. 490 og 990. Opið
kl. 12-17.
Ísskápur 140 cm á 10 þ., 120 cm og 85
cm á 8 þ. 2ja sæta leðursófi á 5 þ.
Einnig varahlutir í ýmsa bíla. S. 896
8568.

Til sölu úrvals steinull, margar gerðir.
Gott verð. Uppl. S. 898 5500.

Heimasíða: vidur.is

Harðviður til húsbygginga. Palla- og
girðingaefni, vatnsklæðning, panill og
gluggaefni.Verð frá 270.-kr lengdarmetir. Sími 561 1122 / 660 0230

bilapartar.is

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

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.

Bílapartasalan Ás

Skútahraun 15B, s. 565 2600. Honda,
Mazda, MMC, Nissan, VW. Notaðir varahlutir í flestar gerðir bíla, Kaupum bíla
til niðurrifs.

Hedd 557 7551

Bílapartasala sem sérhæfir sig í MMC,
Nissan, VW, Subaru, Skoda og fl. Opið
mán-föst 9-18.

Gott heimili óskast.

6 mánaða, kelinn, fjörugur og yndislegur kisustrákur óskar eftir nýju heimili
þar sem hann kemst út. Er kassavanur.
Fæst gefins vegna ofnæmis. S. 699
2778.

- mest lesna blað landsins

Túnþökur.
Túnþökurúllur, túnþökur og holtagróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. 892 3666
Gylfi Jónsson

Hamborgaratilboð.
Vitaborgarinn Ármúla,
Vitabar.

Dráttarbeisli
Víkurvagnar
Legur í bíla
Fálkinn

Ég, þú og allir hinir á
Humarhátíð.

Verslun iðnaðarmannsins.
Sindri Klettagörðum
Reykjavík.

Úði - Garðaúðun

Slökkvitæki, slökkvitækjaþjónusta.
Eldvarnamiðstöðin,
Sundaborg.

100% Verðvernd!!!!

Hemlahlutir í bíla
Fálkinn

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.

Garðsláttur og umhirða.
Njóttu sumarsins og láttu mig sjá
um garðinn. Tek að mér slátt og
almenna umhirðu að garðinum,
fyrir einstaklinga, fyrirtæki og
húsfélög.
Kem á staðinn og geri tilboð
að kostnaðarlausu.
S. 869 3028.
Ásmundur.

Óskast keypt
Rjóðrarstigvél óskast keypt. Líkamsræktartæki. Uppl. í s. 821 1815 / 821
0815.

Rafhlöður.
Rafhlöðubúðin Rafborg.
Verum bjartsýn
Hamborgarabúlla_Tómasar.
Samtengjanlegir þráðlausir reykskynjarar.
Eldavarnarmiðstöðin,
Sundaborg.

Kerrur.
Víkurvagnar

Hleðslurafhlöður.
Rafhlöðubúðin Rafborg.
Takk fyrir.
Hamborgarabúlla_Tómasar.
Slökkvitæki, Reykskynjarar, Eldvarnateppi.
Eldvarnamiðstöðin,
Sundaborg

Símarafhlöður.
Rafhlöðubúðin Rafborg.
Glóðarsteiktur hamborgari
Hamborgarabúlla_Tómasar.
Framlengingarspeglar
Víkurvagnar
Sumarblóm í úrvali.
Gróðrarstöðin Mörk.

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

Kr. 1.390

Opið 10.00-18.00 þriðjud.- föstud.
Praxis S. 568 2878 & 691 0808 Síðumúla 13, 108 R. www.praxis.is praxis@praxis.is

Eitt símtal - meiri útbreiðsla - lægra verð

Tölvur
Vorfáni - Hellulagnir
Varmalagnir og drenlagnir ásamt
tengingum. Tiltekt í görðum og
önnur verk.
S. 892 9141 eða 861 9142.

Kia Rio, Kia Sephia, Kia Shuma. Varahlutir í miklu úrvali. Uppl. í s. 895 0530.
Er að rífa Landrover Discovery og Deefender. S. 893 1030

Hringu í síma 550 5000 og fáðu auglýsinguna
þína lesna samdægurs á Bylgjunni, Létt
og Talstöðinni og birta í smáauglýsingum
í Fréttablaðinu og á vísir.is
Mun fleiri en áður lesa og heyra auglýsinguna
þína á einfaldan og ódýran hátt.
18-34 ára konur allt landið
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Á varahluti í Charade ‘88/’93, Civic ‘91,
Lancer Colt ‘92/’93, Galant ‘90, Corolla
‘92, ‘97, Touring ‘92, Sunny ‘92, Micra
‘91, Swift ‘90, Subaru ‘90, Justy, L300
‘90, Primera ‘93, Escort ‘88. Hyundai
Coupe Turbo ‘93. Sonata ‘92. Kaupi
bíla. S. 896 8568.

Hreingerningar

Túnþökur til sölu. Heimkeyrsla í RVK
innifalin. S. 847 5007 grassalan@simnet.is

BLT

20

15

Túnþökusala

Túnþökur til sölu. Gerum tilboð í minni
og stærri verk. Steini.s. 663 6666/663
7666

Viðgerðir

10

Rás 1+2

Túnþökur

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.

Á FIMMTUDÖGUM
Fyrir áhugafólk um falleg heimili
Auglýsingasíminn er 550 5000
lit auglysingar@frettabladid.is
16.6.2005 21:03 Page 2

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

Örugg þjónusta í 30 ár.
ÚÐI, Brandur Gíslason,
skrúðgarðameistari.
Sími 553 2999.

Til sölu Taylor ísvél með næturstillingu,
1 fasa. Heitur súkkulaði pottur og ýms.
aðrir fylgihl. Uppl. í s. 898 1431.

Gefins

Eitrun túnfífla!

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

Eitrun túnfífla, sláum gras,
klippum/fellum tré, hreinsum beð,
þökuleggjum, og margt margt
fleira. Gerum góð tilboð.
Sláttumenn -Garðaþjónusta.
Þórhallur s. 846 0864
Hjörleifur s. 868 2667

Verslun

Vectra, Astra, Corsa ‘94-’03. Kaupi bíla
til niðurrifs. Sími 553-9900, 845-2996.
Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum eingöngu með Toyota. Kaupum Toyotabíla. Opið virka daga frá 10-18.

Öll meindýraeyðing fyrir
heimili, húsfélög.
S. 822 3710.

Húseigendur: Varist fúskara. Verslið við
fagmenn. Málarameistarafélagið. S. 568
1165.

Til sölu álfelgur og 31” hálfslitin dekk
undan Terrano II. Uppl. í síma 891
9570.

Varahlutir

Málarar

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

Tek að mér regluleg þrif fyrir fyrirtæki,
einnig flutningsþrif. Mikil reynsla, reglusemi. Ásta 848 7367.

Túnþökur og túnþökurúllur til sölu. Tökum einnig að okkur þökulaganir. Túnþökuvinnslan. Guðmundur s. 894 3000
& Sævar s. 894 3005.
Úða, klippi, slæ og vinn önnur garðverk.
S. 698 1215, Halldór.
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Búslóðaflutningar

Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs
í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta.
695 2095.

Viðgerðir

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

Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð í flutning út á
land. S. 898 6565. Flutningaþjónusta
Brynjars.

Erum að hefja búskap, okkur vantar allt
í búið, óskum eftir vönduðum hlutum á
góðu verði. Uppl. í s. 698 7920.

Ýmislegt

Fatnaður

Snyrting
Er komin til Íslands! 100% náttúruleg
efni. Verðið er ótrúlegt ! Viltar & Vandlátar, Laugavegi 41, s. 561 4465.

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560.

Vatn getur skemmt !! Hringdu í Steina
pípara. S. 699 0100 & 567 9929.

Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breytingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Lax og Silungsveiði!

Fjölbreytt úrval lax og silungsveiðileyfa.
Veiðiþjónustan Strengir. www.strengir.is ellidason@strengir.is S. 567 5204
og 660 6890.

Húsaviðhald
Dýrahald
Er húðin þurr?

Djúpnæring með hljóðbylgjum. 1/2 klst
kr. 2.900- Greifynjan Hraunbæ 102,
sími 587 9310. opið frá kl 9-20.

Spádómar

Smávélaviðgerðir:
Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklippur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554-0661.
www.velaverkjs.is
Pípulagningameistari getur bætt við sig
verkefnum. Uppl. í s. 892 8720.

Steiningarefni
Ýmsar tegundir
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.

Eignarviðhald SF

Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.

Glerjun og gluggaviðgerðir !

Alspá 908-6440

Spásíminn s. 908 5666. Ársspá 2005.
Stjörnuspá, draumráðningar (ást og
peningar), andleg hjálp. Trúnaður.
Dulspekisíminn 908 6414. Símaspáindraumaráðn. Spák. Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna!
Kristjana spámiðill tekur fólk í einkatíma. Þeir sem til mín vilja leita pantið
tíma í s. 554 5266 & 695 4303.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

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

Miðla til þín, því sem þeir sem farnir eru
segja mér um framtíð þína. Einkatímar.
Erla s. 587 4517.

Móðuhreinsun glerja
& háþrýstiþvottur!

Birgitta Hreiðarsd. spá og leiðsagnarmiðill er með einkat. sálarteikning fylgir með. Er einnig með hugleiðslu
einkat. Uppl. í s. 848 5978.

Er komin móða eða raki á milli glerja?
Háþrýstiþvottur húseigna. Móðuhreinsun, Ólafur í s. 860 1180.
Flísa -& parketlagnir Standsetjum eldh& baðh. frá A-Ö o.fl. S. 867 4461.
Þarftu að láta skipta um glugga/gler,
leggja/slípa parket, setja upp innréttingar/hurðar, smíða sólpall. Sími 896
9819. Parket og Smíðar www.parketogsmidar.is

CROFT léttbúr fyrir hunda. Pantanir
óskast sóttar. Dýrabær Hlíðasmára 9
Kóp. Op má-fös 13-18. Lau 11-15. Sími
553-3062.

Húsnæði í boði
Finn týnda muni. Spil, bolli, hönd, tarrot, draumar. kl 10-22. Y. Carlsson.

Steypuviðgerðir, lekavandamál,
þakrennuupsetningar, þakásetningar, þak-og gluggamáling.
Trésmíðavinna.
Tilboð og tímavinna.
Áratugareynsla og fagmennska.
S. 854 7449, 864 7449
og 565 7449

Dr Jónas valdi þetta sem alhliða laxaboxið. Fæst á www.frances.is

908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjármál, heilsa. Tímap. í s. 823 6393.

Spámiðill. Spái í 4 teg. spila, kristal og
miðilsfundur á eftir. Áratuga reynsla.
Þóra frá Brekkukoti. Spái ekki í síma. S.
557 4391 & 660 8301.

Rafvirkjun

Heilsuvörur

Torrevieja-Spánn.

Indælt lítið raðhús fyrir 6 til leigu, á góðum stað í bænum. Gott verð. S. 908
6440. www.cozyhouse-torrevieja.com

Missti 10 kg á 12 vk. Þú getur það líka
með Shape Works. Rannveig 862 5920
heilsuval@topdiet.is
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.
Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.

Nýjar stórglæsilegar leiguíbúðir með
öllum tækjum. Langtímaleiga. 2ja herbergja í Reykjavík og 3ja herbergja í
Hafnarfirði. Sjá heimasíðu Átthaga ehf.
www.atthagar.is

Brynningardæla til
notkunnar

Til leigu 4ra herbergja íbúð á annari
hæð í miðbæ Kópavogs. Íbúðin er laus
nú þegar. Uppl. í síma 894 3540.

í beitarhólfum og beitarsvæðum, 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.

Til leigu 2 herb. 65fm íbúð í kóp. Sérinng. 70 þ. á mán. 1 mán fyrirfr. + 1
mán í tr. Hiti og Rafm. innif. Eing. fyrir
reglus. og reykl. S. 699 3770.

NUTRO - 30 % afsláttur!

Fæðubótarefni
Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það
með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S.
861 5356, olsiar@hotmail.com

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.

3ja herb. íbúð, 86 fm á 2. hæð í Kópavogi til leigu, verð 85 þús. + rafm og
hiti. Laus frá 1. júlí. Uppl. í s. 847 3776.

Húsnæði óskast

Yndisleg Labrador tík, á 4 ári. vantar
gott heimili. Einar í síma 821 2900.

Nudd

Geymsluhúsnæði óskast. Íbúðalánasjóður óskar eftir að taka á leigu
geymsluhúsnæði frá 15. ágúst, stærð
ca. 200 m2. Um langtímaleigu er að
ræða. Uppl. í síma 863 8303.

Skrautdúfur til sölu

Heilun

Tek fólk í einkatíma í heilun. Get einnig
tekið að mér námskeið í heilun. Er
meistari. S. 697 8602.

Góð eintök af Hojurum í öllum litum.
Verð 2000 kr. stykkið. Upplýsingar í
síma 562 5013

Notalegt nudd. Uppl. í síma 849 1274.

Ódýrir maðkar til sölu! Silungs og laxa.
Margra ára reynsla. Geymið auglýsinguna. S. 692 5133.

Slökunarnudd

Láttu dekra við þig, þú átt það skilið.
Frábær sumartilboð á nuddi. Litla
nuddstofan Hólmaseli 2. Pantanir í s.
587 0077.

Tökum að okkur alla almenna smíðavinnu á heimilum, s.s. þakmálun,
þaklagfæringar, flísalagnir, uppsetningu
á gipsveggjum, spörslun og málun o.fl.
Uppl. í s. 699 6785.

Hestamennska

Sálfræðing með 2 börn vantar 3ja-4ra
herb. íbúð í Hafnarfirði frá 1. ágúst. Öruggar greiðslur! Kristín s. 486 6455 &
848 4238. kristin@fludaskoli.is
Stúdíó eða 2ja herb. íbúð óskast helst í
Kóp. frá 01.07, rúml. sextugur, úrvalsumgengni og samskipti. Símar 661
7281 & 554 6181.

Sumarbústaðir
Gisting
Íslendinga afsláttur!

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

Stífluþjónusta

Húsgögn
Fyrir veiðimenn

Þokki frá Sörlatungu Stóðhestar til notkunar Sörlatungu í Holtum Rangárþ

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
Jón Gísla s. 892 1270 og 861 4253

Stífluþjónustan ehf

Losum allar stíflur, hreinsum lagnir.
Röramyndavél. Meindýraeyðing. 20. ára
reynsla S. 554 2255 - 896 5800.

Tölvur
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.

Lítið sumarhús til sölu. Upplýsingar í
sími 553 9323 & 896 9323, Ólafur.

www.sportvorugerdin.is

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Atvinnuhúsnæði

» FASTUR

Fjarlægum stíflur úr WC, vöskum og fl.
Röramyndavél og viðgerðir á frárennslislögnum. Stífluþjónusta Geirs, s. 697
3933.

Ertu að leita að
ekta amerísku rúmi?

Segull frá Sörlatungu Stóðhestar til notkunar Sörlatungu í Holtum Rangárþ

» PU N KTU R

Til sölu gott leðursófasett, 3+1+1, kostar nýtt 240 þús. selst á 55 þús. Uppl. í
síma 849 4359.

Rafgirðingaefni.

Allt til rafgirðinga, staurar, vír, spennugjafar, 220V, 12V og 9V einnig sólarrafhlöður, leiðarar, einangrar, randbeitargirðingar o.fl. ATH. Góðar leiðbeiningar
í Vörulista Vélaborgar..Vélaborg Krókhálsi 5F 110 Rvk, 414 8600, Njarðarnesi
2, 603 Ak, 464 8600.

Laxá á Refasveit. Eigum til lausar stangir . Uppl. í síma. S. 898 3440, 824 5406
& 893 0630.

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 Jón Gísla
s. 892 1270 og 861 4253

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.
Til leigu 100 fm verslunar-eða skrifstofuhúsnæði á jarðhæð og 20 fm
geymsla í kjallara á svæði 104. Sími
695 0061.

11

SMÁAUGLÝSINGAR

Geymsluhúsnæði

Select og Shell
Starfsfólk óskast á stöðvarnar
okkar á höfuðborgarsvæðinu.
Um fullt starf er að ræða sem
og hlutastörf. Umsækjendur verða
að vera fæddir ‘87 eða fyrr og
vera þjónustulundaðir, vinnusamir
og áreiðanlegir. Unnið er á vöktum.
Nú er rétti tíminn til að tryggja
sér vinnu með skóla eða
aðra aukavinnu fyrir veturinn.
Umsóknum skal skila á
vefnum www.10-11.is

Atvinnumiðlun býður upp á hæft starfsfólk frá Lettlandi: byggingarmenn, Aupair o.fl. S. 845 7158.

Móttaka flóttafólks
Leitum eftir sjálfboðaliðum og húsbúnaði!
Sjálfboðaliðar
Reykjavíkurdeild óskar eftir sjálfboðaliðum til starfa vegna komu flóttafólks í ágúst.
Helstu verkefni sjálfboðaliða verða:

*
*

Undirbúningur: Vinna í lagerhúsnæði, standsetning á íbúðum, flokkun fatnaðar
Stuðningsfjölskyldur: Hlutverk stuðningsfjölskyldu er að mynda vináttutengsl
og vera eins konar tengiliður hennar við samfélagið og mannlífið á
aðlögunartímanum.

Áhugasamir hafi samband við Sjálfboðamiðstöð í síma 5450400.

Papinos Pizza. Okkur vantar fólk til
starfa, nánari uppl. í Núpalind 1 og
Reykjavíkurvegi 62.

Húsbúnaður
Einnig er óskað eftir húsbúnaði fyrir flóttafólkið. Nánari upplýsingar í síma 5450400.

Einkamál

Viljum ráða klæðskera eða laghenta
saumakonu á verkstæði okkar hálfan
eða allan daginn frá 15. júlí. Upplýsingar á staðnum. Sævar Karl Bankastræti 7
Starfskraftur óskast við fatahreinsun,
uppl. á staðnum. Fatahreinsunin Hraði,
Ægissíðu 115, s. 552 4900
Starfskraftur óskast við fatahreinsun,
uppl. á staðnum. Fatahreinsunin Hraði,
Ægissíðu 115, s. 552 4900
Vantar vanan bílstjóra í afleysingar í 2-3
mán. á Sendiferðabíl. Góð laun í boði
fyrir góðan mann. Uppl. í s. 893 0870.

Læstar geymslur. Miðhraun 4. 210
Garðabær. S 555-3464. Nánar á
www.geymslur.is

Au-pair í Heidelberg, Þýskalandi ísl.bosnísk fjölskylda, tveir strákar (4ra og
5) vantar Au-pair frá enda ágúst í 1 ár.
Áhuga ! þá hafðu samband við Báru
Sími 0049-6202-928639 eða Sigridur_bara@gmx.de
Söluturn í Breiðholti vantar ábyrgan
starfskraft, strákar líka. Vinnutími 11-17,
sveigjanlegt um helgar. Upplýsingar í s.
893 3638.

Atvinna óskast
Háskólanemi í laganámi óskar eftir
sumarvinnu. Flest kemur til greina. Sími
897 7372.

Á SUNNUDÖGUM
Atvinnuauglýsingar sem fara inn
á 75% heimila landsins
Auglýsingasíminn er 550 5000
auglysingar@frettabladid.is

Atvinna í boði

[ KONUR 18-49 ÁRA Á ÖLLU LANDINU ]

Vantar starfsmann
sem fyrst
Óskum eftir að ráða starfsmann
í fast starf í bakarí okkar
á góðum aldri.
Kökuhornið, Bæjarlind.
Uppl. í síma 544 5566
& 897 0702.

LESTUR/ÁHORF: NOKKUR DÆMI ÚR NÝRRI GALLUP KÖNNUN *
60

20

Vegna aukinna verkefna

Vegna aukina umsvifa vantar okkur
hæft kynningarfólk í Reykjavík og nágrenni strax til starfa. Mikilvægt að viðkomandi hafi ánægju af samskiptum
og sé áreiðanlegur og stundvís. Eins
óskum við eftir manneskju sem er vön
matreiðslu. Áhugasamir hafi samband
við Önnu Sigurðardóttir hjá Kynningu
ehf. í síma 586 9000 eða í gsm 822
1412. Einnig má senda umsóknir á
anna@kynning.is. einnig hægt að sækja
um á www.kynning.is

56.1%
0

40.2%

39.5%

10-11 óskar eftir duglegu
starfsfólki í verslanir sínar á
höfuðborgarsvæðinu. Um
almenn verslunarstörf er að ræða.
Umsækjendur verða að vera
fæddir ‘87 eða fyrr. Umsækjendur
verða að vera þjónustulundaðir,
vinnusamir og áreiðanlegir.
Bæði er leitast eftir starfsfólki í
fullt starf en einnig hlutastar.
Nú er rétti tíminn að tryggja
sér vinnu með skóla í vetur.
Umsóknum skal skila á
vefnum www.10-11.is

37%
INNLIT ÚTLIT Á
SKJÁ EINUM

IDOL
stjörnuleit

UPPSAFNAÐ

UPPSAFNAÐ

TÍSKA Í FBL

FORSÍÐA MBL

FÓLK Í MBL

FRÉTTIR Á RUV

FIMMTUDAGUR

SUNNUDAGUR

MIÐVIKUDAGUR

MEÐALÁHORF
VIKUNNAR

50%

*Upplýsingarnar í þessari auglýsingu eru fengnar úr nýafstaðinni fjölmiðlakönnun Gallup í október s.l..

Lesendur „Allts“ er fólk með áhuga á efni
hverrar opnu og eru auglýsingarnar eðlilegur
hluti lesefnisins og ein af ástæðum þess að
þeir staldra við.
Fullt starf og hlutastarf

33%

FJÖLMIÐLAR

40

Það er með öðrum orðum, vel skilgreindur og
áhugasamur hópur, sem skoðar t.d. þessa
auglýsingu.
Á opnunni „Tíska og fleira“ fimmtudaginn 28.
október voru 10 auglýsingar. 56% kvenna á
aldrinum 18-49 ára eða 34.555 konur skoðuðu
opnuna og gátu veitt hverri auglýsingu athygli
eftir áhuga og eins lengi og þær vildu.

Til samanburðar voru 53 auglýsingar í Innlit
Útlit á SkjáEinum þriðjudaginn 26. október. Þær
fengu áhorf 37% sama hóps eða 23.025 konur
og höfðu þær að meðaltali 14 sek. til að horfa á
hverja auglýsingu.
Grunnhugmyndin á bak við „Allt“ er að flokka
auglýsingar og staðsetja í lesefni sem vekur
áhuga þeirra sem auglýsandinn vill ná til. „Allt“
er löngu tímabær og áhugaverður valkostur á
íslenskum auglýsingamarkaði.
Hafið samband við auglýsingadeild „Allts“
Síminn er 550-5000

- markvissar auglýsingar -

» F R Á B Æ R S J Ó N VA R P S DA G S K R Á A L L A DA G A

SAMANBURÐUR VIÐ AÐRA MIÐLA

FÖSTUDAGUR
LAUGARDAGUR
SUNNUDAGUR
MÁNUDAGUR
ÞRIÐJUDAGUR
MIÐVIKUDAGUR
FIMMTUDAGUR

SELDAR EIGNIR Á AKUREYRI*
30

SPURNING
VIKUNNAR

Kirkja Óháða
safnaðarins

FJÖLDI

á fasteignavef Visis

25

20

15

10

18

16

26

9

18

6.5.–12.5.

13.5.–19.5.

20.5.–26.5

27.5.–2.6.

3.6.–10.6

5

0

TÍMABIL
*Þinglýstir kaupsamningar, heimild: Fasteignamat ríkisisins.

Merk hús í
bænum

Kjarvalsstaðir
Borgarráð gaf Félagi íslenskra
myndlistarmanna fyrirheit um
byggingu sýningarskála á Miklatúni árið 1964. Borgarstjórn samþykkti ári seinna að reisa myndlistarhús til heiðurs Kjarval, sem
þá varð áttræður, og hafði félag íslenskra myndlistrarmanna þegar
fengið Hannes Kr. Davíðsson arkitekt til að teikna sýningarskála.
Tillaga Hannesar hlaut náð fyrir
borgarstjórn, þó með óskum um
ákveðnar breytingar. Húsinu er
skipt í þrjár álmur sem umlykja
miðjugarð. Austan- og vestanvert
við garðinn eru sýningarsalirnir
en álman sem snýr að Flókagötu
hýsir skrifstofur safnsins.

Kirkja óháða safnaðarins
Kirkjan er meðal fyrstu óhefðbundinna kirkjubygginga hér á
landi og er teiknuð að Gunnari
Hanssyni arkitekt. Hrein, einföld
form eru ríkjandi og gefa kirkjunni nútímalegt yfirbragð. Henni
er skipt í þrjá byggingahluta og er
einn þeirra áberandi stærstur með
nokkuð háum klukkuturni. Veggir
þessa hluta eru að mestu leyti
stórir, lokaði fletir sem brotnir
eru upp með mismunandi gluggagerðum. Þannig berst dagsbirta
inn í kirkjurýmið úr þremur áttum.

Fjöltækniskóli Íslands
Arkitektunum Sigurði Guðmundssyni og Eiríki Einarssyni voru falin hönnun nýs sjómannaskóla í
Reykjavík árið 1942 eftir að efnt
hafði verið til samkeppni um
hönnun hans. Staðsetning skólans
efst í holtinu og tillaga byggingarnefndar um turn á bygginguna
mótuðu mjög gerð hennar. Hún
stendur á brún gamallar grjótnámu og truninn teygir sig hátt
upp. Saman við þessa rómantísku
nálgun arkitektanna blandast
módernismi sem helst kemur
fram í taktfastri gluggaskipan og
einstaka útfærslum. Útkoman er
tignarleg bygging sem oft er sögð
vera síðasta stórvirki steinsteypuklassíkur á Íslandi.
Heimildir úr bókinni Leiðsögn um
íslenska byggingarlist.

Kirkja Óháða safnaðarins stendur á
horni Stakkhlíðar
og Háteigsvegar.
Hún var vígð 1959
og fyrsti prestur
hennar var sr. Emil
Jónsson. Gunnar
Hansson arkitekt
teiknaði kirkjuna sem rúmar 140 manns í sal og 30 á svölum. Safnaðarheimilið Kirkjubær er tveggja hæða og þar eru sæti fyrir 55 manns á hvorri hæð.
Skírnarfonturinn er eftir listamanninn Ásmund Sveinsson og altaristaflan eftir Jóhann Briem. Prestur Óháða safnaðarins er sr. Pétur Þorsteinsson og organisti er Ungverjinn Peter Máté. Næsta messa er 26. júní kl. 11. Það er
„gúllasmessa“ því organistinn býður kirkjugestum ungverska gúllassúpu með
kryddum „frá mömmu“ að lokinni guðsþjónustu.

Hefurðu
endurfjármagnað
lán vegna íbúðarkaupa á þessu ári?

SPURNING SÍÐUSTU VIKU:
Leggurðu upp úr því að hafa bílskúr?
Já

79,3%

Nei

20,7%

MÁN U DAGU R 20. júní 2005

BETRI HRINGBRAUT

Ísland og flóttamenn
ALÞJÓÐADAGUR
FLÓTTAFÓLKS

ATLI VIÐAR THORSTENSEN

VERKEFNASTJÓRI HJÁ RKÍ

Undanfarin ár hefur 20. júní verið
tileinkaður þeim milljónum manna,
kvenna og barna sem neyðst hafa
til að leggjast á flótta frá heimkynnum sínum vegna stríðsátaka
og ýmissa ofsókna. Saga hvers
flóttamanns er einstök og engar
tvær sögur eru nákvæmlega eins.
Við sem lifum í tiltölulega öruggu
og friðsælu umhverfi eigum erfitt
með að gera okkur í hugarlund
hvaða aðstæður og ofsóknir flóttafólk er að flýja enda eru flest átök
og neyðir fjarri Íslandsströndum
og flestum okkar aðeins kunn í
gegnum fjölmiðla.
Fjöldi flóttamanna í heiminum
Um áramótin 2004 taldi Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna
að um 17 milljónir karla, kvenna og
barna hefðu verið hrakin frá heimilum sínum. Það jafngildir um 70
prósentum íbúa Norðurlanda.
Flestir flóttamenn leita skjóls í nágrannaríkjum sínum sem eru oft
mjög fátæk ríki. Fæstir flóttamenn
koma til Evrópu enda leiðin til vesturs oft bæði löng og dýr og í mörgum tilfellum lífshættuleg.
Flóttafólk er ósköp venjulegt
fólk sem er oftast fórnarlömb
hörmulegra aðstæðna og átaka.
Það hefur neyðst til að flýja heimkynni sín, hefur í mörgum tilfellum
misst allt sitt og stendur berskjaldað eftir. Eins og annað fólk þá þarf
flóttafólkið þak yfir höfuðið, mat
og aðhlynningu. Flestir flóttamenn
vilja snúa aftur til síns heima en
þegar ljóst þykir að sá möguleiki

sé ekki fyrir hendi reynir Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna oft að flytja flóttamennina til
búsetu í þriðja landi. Þannig er
ástatt um það flóttafólk frá fyrrum
Júgóslavíu og Kólumbíu sem ríkisstjórn Íslands hefur boðið að setjast að hér á landi í samvinnu við
Flóttamannastofnun Sameinuðu
þjóðanna, Flóttamannaráð og
Rauða kross Íslands. Er einkum um
að ræða einstæðar konur og börn
þeirra, en um 80 prósent flóttamanna í heiminum eru talin vera
konur og börn.
Ástandið í fyrrum Júgóslavíu og
Kólumbíu
Ástandið í fyrrum Júgóslavíu og
Kólumbíu er afar slæmt og ólíkt
því sem við eigum að venjast hér á
Íslandi. Enda þótt nokkur ár séu
liðin frá lokum stríðsátaka í fyrrum Júgóslavíu eru þar enn um hálf
milljón karla, kvenna og barna sem
hafa enn ekki getað snúið til síns
heima. Sum þeirra hafa dvalist í
flóttamannabúðum í meira en tíu
ár við afar bágar aðstæður og
mörg börn eru fædd og uppalin í
flóttamannabúðum.
Í Kólumbíu hafa geisað átök í
um 40 ár og er landið oft talið vera
það hættulegasta í heimi. Auk
stríðsátaka er mikil fátækt í landinu, en talið er að um 65 til 70 prósent þjóðarinnar dragi fram lífið
langt undir fátækramörkum.
Skæruliðahópar eru margir og
ráða yfir stórum landssvæðum og
herja á íbúa svæða sinna með ýmsum hætti. Um 500 manns neyðast
þannig til að yfirgefa heimili sín á
hverjum degi vegna átakanna en
talið er að um tvær milljónir
manna hafi þurft að yfirgefa heimili sín sl. 10 ár vegna átakanna.
Móttaka flóttamanna og Rauði
Krossinn
Frá árinu 1956 hafa komið rúmlega
400 flóttamenn til Íslands í boði

ríkisstjórnar Íslands og hefur
Rauði kross Íslands aðstoðað við
móttöku og aðlögum allra flóttamannanna. Einn mikilvægasti þátturinn í starfi Rauða krossins hefur
verið að skipuleggja aðstoð við
hina nýju íbúa þannig að þeir verði
virkir þátttakendur í samfélaginu.
Sjálfboðaliðar hafa gefið sig fram
og tvær til þrjár fjölskyldur hafa
stutt hverja flóttamannafjölskyldu
og verið leiðsögumenn hennar inn i
hið nýja samfélag. Þetta stuðningsmannakerfi hefur tekist afar vel og
vakið verðskuldaða athygli hjá
Flóttamannastofnun Sameinuðu
þjóðanna sem hyggst kynna íslenska stuðningsmannakerfið í nágrannaríkjunum.
Árið 2003 tók Akureyrarbær á
móti hópi flóttamanna frá Króatíu
sem hafði dvalist í flóttamannabúðum í nokkur ár. Akureyrardeild
Rauða krossins fékk í lið með sér
sjálfboðaliða sem aðstoðuðu flóttamennina með ýmsum hætti við að
komast inn í íslenskt samfélag.
Gafst þetta fyrirkomulag mjög vel
og voru bæði flóttamennirnir og
fjölskyldur þeirra mjög ánægð
með stuðningsfjölskyldur sínar og
sömu sögu er að segja af stuðningsfjölskyldum sem fannst aðstoðin
vera mjög gefandi og fróðleg.

LOKUN
SNORRABRAUTAR
VIÐ HRINGBRAUT
19. júní - 8. sept. 2005

Vilt þú aðstoða flóttafólk að
aðlagast?
Flóttafólkinu hefur verið boðið að
setjast að í Reykjavík. Reykjavíkurdeild Rauða krossins leitar að
áhugasömum sjálfboðaliðum til að
taka þátt í undirbúningi á komu
flóttafólksins til Reykjavíkur í
ágúst. Reynslan hefur sýnt að um
mjög gefandi sjálfboðaliðastarf er
að ræða, bæði fyrir flóttamenn og
stuðningsaðila. Upplýsingar og
skráning sjálfboðaliða er á skrifstofu Reykjavíkurdeildar Rauða
krossins í síma 545 0400.
Höfundur er verkefnastjóri hjá
Rauða krossi Íslands.

Razr V3
Motorola ort
frá Símanum
M-k
Einungis fyrir GS

4.980

Léttkaupsútborgun

mánuði
og 2.000 kr. á
í 12 mánuði
.980 kr.
Verð aðeins 28

Eiríksgata
Snorrabraut

Lokun Snorrabrautar

Rau›arárstígur
Hringbraut

ENNEMM / SÍA / NM16805

UMRÆÐAN

Bústa›avegur

Snorrabraut milli Eiríksgötu og Hringbrautar
ver›ur loku› 19. júní - 8. sept. 2005 vegna framkvæmda
vi› undirgöng undir Snorrabraut.
Be›ist er velvir›ingar á óﬂægindum vegna ﬂessara framkvæmda.
Teki› er vi› ábendingum um ﬂa› sem betur má fara vi› framkvæmdina
í síma 563 2510. Nánari upplýsingar á www.rvk.is/fs

Motorola V3 síminn er ekki bara
einstaklega flottur, þunnur og nettur
heldur er hann búinn öllum helstu
kostum sem prýða GSM síma í dag.
• Glæsileg hönnun
• Stafræn myndavél (VG
A, 640x480)
• Hi-res skjár
• MP3 hringitónar
• Fjögurra banda, (quad
band,
850, 900, 1800, 1900 MH
z)

bi
ldir meðan
*Tilboð gi

ENNEMM / SIA / NM16686

ðum
GSM tilbo
Með öllum
autar
sk
u
ín
símal
fylgja grúví
ja með.*
. Hlífar fylg
á 2.000 kr
st.
rgðir enda

LL
2.000 KA

800 7000 - siminn.is
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Markleysa
Hafrannsóknarstofnunar

Spár og úttektir Hafró
Látum nægja að skoða það sem af
er þessari öld. Í lok síðustu aldar,
árið 1999, var veiðistofn þorsks í
skýrslu Hafró talinn vera 1.031
þús. tonn og hrygningarstofn 528
þús. tonn. Þar var einnig sett fram
spá fyrir árið 2002.
Spáð var að veiðistofn árið 2002
yrði 1.150 þús. tonn og að hrygningarstofn stækkaði í 575 þús.
tonn.
Skýrsla 1999
Úttekt Spá 2002
528 þús 575 þús

Skýrsla 2002
Úttekt Spá 2004
285 þús 425 þús

‘99

‘02

‘03

1200

Spá 2003

Úttekt 2005

Úttekt 2003

‘05

400

Svo virðist sem þorskurinn
hafi of lítið æti og 4-8 ára þorskur léttist um 13% frá árinu 2002
og 9-10 ára þorskur tapar 20% í
meðalþyngd. Mjög líklegt er að
þorskstofninn éti sig nú niður
með því að sá stærri éti minni
þorskinn. Sjálfsát heldur stofnstærð niðri og auk þess er
kvótakerfi með okurleiguframsali á óveiddum fiski sérhannað
fyrir brottkast. Ef menn reyna
að leysa þennan vanda með
minni heildarkvóta vex brottkast í þrengri kvótastöðu og
Skýrsla 2003
Úttekt Spá 2005
265 þús 492 þús

Skýrsla 2005
Úttekt Spá 2006
262 þús 276 þús

hærra leiguverði á aflamarki
þorsks og ef ætið vantar (loðnu)
verður afrán á smáfiski meira.
Týndur hrygningarstofn
Lítum þá á hvort hrygningarstofninn sé nú sá stærsti síðan
1981 og hafi stækkað umtalsvert
síðastliðin ár.

2002

2003

Úttekt 2005

Spá 2003

Úttekt 2003

Spá 2002

Úttekt 2002

600

Spá 1999

Það er með hreinum ólíkindum að
lesa og hlusta á málflutning forsvarsmanna Hafrannsóknarstofnunar og eftirhermu þeirra, sjálfan
sjávarútvegsráðherra, þegar reynt
er að matreiða nýjustu skýrslu
Hafró sem ,,vísdóm og sannleika“
fyrir þjóðina nú á vordögum 2005.
Því er haldið fram að við höfum
náð markverðum árangri við
verndun, viðhald og uppbyggingu
þorskstofnsins með svofelldum
orðum í skýrslunni:
„Á síðustu 5 árum hefur viðmiðunarstofninn stækkað og er áætluð
stærð hans 760 þús. tonn árið 2005
og 823 þús. tonn (spá) árið 2006.
Hrygningarstofninn hefur einnig
stækkað umtalsvert og er metinn
262 þús. tonn árið 2005 og hefur
hann ekki verið stærri síðan 1981.“
Það er ótrúlegt að megin lýsing
á stærð veiðistofns og hrygningarstofns skuli sett fram með þeim
hætti að viðmiðunarstofn þorsks
fyrir aflareglur hafi stækkað sl. 5
ár og hrygningarstofn einnig
stækkað umtalsvert og ekki verið
stærri síðan 1981. Þessi framsetning er markleysa. Skoðum söguna
og það hvort þessar fullyrðingar
fái staðist samanburð við fyrri
skýrslur Hafró.

Spá 2002

FORMAÐUR FRJÁLSLYNDA FLOKKSINS

Úttekt 2002

GUÐJÓN ARNAR KRISTJÁNSSON

Við úttekt í skýrslu Hafró vorið
2002, var stærð veiðistofns minnkuð
í 680 þús. tonn og hrygningarstofn
hafði þá fallið í 285 þús. tonn.
Í skýrslunni vorið 2002 var spáð
að árið 2004 yrði veiðistofn 940 þús.
tonn og hrygningarstofninn 425
þús. tonn.
Við úttekt í skýrslu vorið 2003
hafði veiðistofn minnkað í 765 þús.
tonn og hrygningarstofn fallið í 374
þús. tonn.
Í skýrslu vorið 2003 var spáð
fyrir árið 2005 að veiðistofn yrði
868 þús. tonn og hrygningarstofn
492 þús. tonn.
Við úttekt í skýrslu vorið 2005
hafði veiðistofn minnkað í 760 þús.
tonn og hrygningarstofn fallið í 262
þús. tonn.
Í skýrslunni nú er spáð að veiðistofn árið 2006 verði 823 þús. tonn
og hrygningarstofn 276 þús. tonn.
Hvernig finna menn á Hafró
þeim orðum stað að á sl. 5 árum hafi
veiðistofn stækkað og hrygningarstofn ekki verið stærri síðan 1981?
Veiðistofn hefur í raun í öllum tilfellum minnkað og er í litlu samræmi við þær spár sem Hafró byggir framreikninga sína á, eins og
meðfylgjandi mynd sýnir:

Spá 1999

Þurfti sprengitöflur eftir
kverkatak
löggu á
Grundarfirði

STÆRÐ
ÞORSKSTOFNSINS

Úttekt 1999

Sonur Geirs Jóns
reyndi að kyrkja
hjartveikt
gamalmenni

UMRÆÐAN

2005

200

Hrygningarstofn þorsks hefur
minnkað mjög frá því sem spáð var
og er þó ekki litið yfir langt tímabil í
þessum samanburði. Hvernig menn
setja fram sínar fullyrðingar um að
hrygningarstofninn sé sá stærsti frá
1981 vekur undrun mína. Það er auðvitað ljóst að hafrannsóknir á viðgangi og vexti fiskistofna eru ekki
stöðug og örugg vísindi. Það sést
best á því hvernig miklar breytingar
verða á spá sem byggð er á því sem
fiskifræðingar vita best á hverjum
tíma og síðar á úttekt á líðandi
stund. Mér virðist sem nú sé það að
gerast í annað sinn á fáum árum að
hrygningarstofninn hrynur milli ára
frá spá til úttektar, þótt enginn viti í
raun hvað er satt og rétt í því mati
fiskifræðinga.
Kvótakerfið hefur hingað til engum árangri skilað við uppbyggingu
botnfiskstofna. Frá 1990 er ársveiði
þorsks aðeins 212 þús. tonn að meðaltali hvert ár, 150 þús. tonnum
minni að jafnaði, en hún var 70 ár
þar á undan.
Vilji menn halda því fram að við
séum í góðum málum og að það sé
árangur af kvótakerfinu við afrakstur af þorskstofninum, þá minnir það
mjög á söguna af nýju fötum keisarans. Kvótakerfið var sett á 1984 til
þess að vernda og byggja upp þorskstofninn og efla með því atvinnu og
treysta byggð í landinu. Ólög sem
engu skila á að afnema. Það má gera
í markvissum skrefum til hagsbóta
fyrir fólkið í landinu eins og Frjálslyndi flokkurinn hefur lagt til.
Hinn smurði?

AF NETINU

Halldór er mennskur

Móttaka flóttafólks
Leitum eftir sjálfboðaliðum og húsbúnaði!
Sjálfboðaliðar
Reykjavíkurdeild óskar eftir sjálfboðaliðum til starfa vegna komu flóttafólks í ágúst.
Helstu verkefni sjálfboðaliða verða:

* Undirbúningur: Vinna í lagerhúsnæði, standsetning á íbúðum, flokkun fatnaðar
* Stuðningsfjölskyldur: Hlutverk stuðningsfjölskyldu er að mynda vináttutengsl
og vera eins konar tengiliður hennar við samfélagið og mannlífið á
aðlögunartímanum.

Áhugasamir hafi samband við Sjálfboðamiðstöð í síma 5450400.
Húsbúnaður
Einnig er óskað eftir húsbúnaði fyrir flóttafólkið. Nánari upplýsingar í síma 5450400.

Stofnuninni [Ríkisendurskoðun] var því
frjálst að birta sitt álit hverjum þeim sem
henni þótti við hæfi og það er ekkert
óeðlilegt að forsætisráðherra hafi fengið
álitið strax í hendur. Að forsætisráðherra
hafi ákveðið að kynna niðurstöðuna um
leið er heldur ekki óeðlilegt. Hann hefur
mátt sitja undir ósvífnum árásum um að
hann hafi hreinlega gefið einhverjum
vildarvinum sínum Búnaðarbankann. Sá
sem situr undir slíku notar auðvitað
fyrsta tækifæri sitt til að verja hendur sínar. Annað væri ekki mannlegt.
Sigurður Eyþórsson – timinn.is

Í meira en þrjátíu ár hefur Hannes
Hólmsteinn Gissurarson verið boðberi
frjálslyndra viðhorfa á Íslandi. Þeir sem
ungir eru í dag munu sjálfsagt margir
eiga erfitt með að gera sér grein fyrir
því hvernig þjóðfélagsbaráttan var hér á
landi fyrir aðeins örfáum árum. Það eru
ekki mjög mörg ár síðan Alþýðubandalagið felldi þjóðnýtingu úr stefnuskrá
sinni. Það eru ekki nema 20 ár síðan
hart var barist um það hvort aðrir en
ríkið mættu útvarpa og sjónvarpa. Enginn fulltrúi Samfylkingarflokkanna Alþýðuflokks, Alþýðubandalagsins og
Kvennalistans studdi frjálst útvarp. Höft
og bönn voru á ótal sviðum. Hart var
sótt að þeim sem boðuðu frelsi, hvar
sem sú barátta fór fram. Fáir fengu
meiri gusur en Hannes Hólmsteinn
Gissurarson og ófáar komu frá þeim
sem nú eru vinsælir álitsgjafar, sérstakir viskubrunnar um frelsi og lýðræði.
andriki.is

Kosningarétti fagnað
Kl.11:30 fórum við mamma af stað á
Þingvelli til að taka þátt í dagskránni
„Skundum á Þingvöll“. Kl.13 hófst hátíðardagskrá á Þingvöllum í tilefni af 90 ára
kosningarétti kvenna og öðrum mikilvægum áföngum í réttindabaráttu
kvenna sem haldið er upp á um þessar
mundir. Fyrst var gengið fylktu liði niður
Almannagjá. Við Drekkingarhyl var rósum fleytt út í ánna í minningu kvennanna sem drekkt hafði verið í hylnum á
sínum tíma fyrir litlar sem engar sakir.
Síðan hélt dagskráin áfram fram eftir
degi með ræðuhöldum þar sem kvatt
var til aukins jafnréttis, dansatriðum, kórsöng og fleira.
Fjöldi hátíðargesta á öllum aldri mætti til
að taka þátt í baráttugleðinni
Siv Friðleifsdóttir – siv.is

SENDIÐ OKKUR LÍNU
Við hvetjum lesendur til að senda
okkur línu og leggja orð í belg um
málefni líðandi stundar. Greinar og
bréf skulu vera stutt og gagnorð.
Eingöngu er tekið á móti efni sem
sent er frá Skoðanasíðunni á visir.is.
Þar eru nánari leiðbeiningar. Ritstjórn ákveður hvort efni birtist í
Fréttablaðinu eða Vísi eða í báðum
miðlunum að hluta eða í heild.
Áskilinn er réttur til leiðréttinga og til
að stytta efni.
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ERROL FLYNN (1909-1959)
fæddist þennan dag.

„Aðalatriðið er ekki hvað fólk segir um þig,
heldur hvað það hvíslar.“
Errol Flynn var leikari fæddur í Ástralíu. Hann varð vinsæll sem
hasarhetja og er hvað þekktastur fyrir hlutverk sitt í Hróa hetti.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST

MERKISATBURÐIR

Ævint‡rama›urinn Joe Meek andast

1627 Tyrkjaránið hefst þegar
ræningjar frá Alsír koma á
skipi til Grindavíkur. Það
stóð til 19. júlí.
1750 Gengið er á tind Heklu í
fyrsta sinn svo vitað sé.
Það gerðu Bjarni Pálsson,
síðar landlæknir, og Eggert
Ólafsson, vísindamaður og
skáld.
1904 Fyrsta bifreiðin kemur til
landsins með gufuskipinu
Kong Tryggve.
1970 Listahátíð í Reykjavík er
sett í fyrsta sinn. Meðal
flytjenda á hátíðinni voru
Daniel Barenboim píanóleikari og hljómsveitin Led
Zeppelin.
1976 Vesturlandabúar eru fluttir
frá Beirút.
1980 Luciano Pavarotti syngur í
Laugardalshöllinni.

Þennan dag árið 1875 lést fjallamaðurinn Joe
Meek á búgarði sínum í Oregon. Margar sögur hafa
verið sagðar af ævintýrlegu lífi hans og talið að
margar þeirra séu nærri lagi. Hann fæddist í Virginíu árið 1810 og var of líflegur til að sitja lengi á
skólabekk. Hann fór því að heiman sextán ára og
flutti í vestur til bræðra sinna í Missouri.
Hann gekk til liðs við skinnakaupmenn í vestrinu
og naut næsta áratuginn frjálsræðisins sem fjallamaður. Hann var stór maður með mikið skegg og
skemmti fjallamönnum með ýktum sögum af ævintýrum sínum á ýmsum samkomum. Til að mynda
átti hann að hafa barist berhentur við grábjörn.
Meek átti góð samskipti við innfædda. Hann
kvæntist þremur indjánastúlkum, þar á meðal
einni dóttur indjánahöfðingja. Hann tók þó einnig
þátt í bardögum við ættflokka sem sættu sig ekki
við nærveru fjallamannanna á umráðasvæði sínu.

TÍMAMÓT: HÆSTA EINKUNN Í BS-NÁMI Í HAGFRÆÐI VIÐ HÁSKÓLA ÍSLANDS

JAR‹ARFARIR

AFMÆLI

13.00 Fanney Gísladóttir verður jarðsungin
frá Kópavogskirkju.
13.00 Svava Eggertsdóttir, frá Vestmannaeyjum, verður jarðsungin frá Fríkirkjunni í Reykjavík.
13.00 Ragnhildur Þorgeirsdóttir, Hrafnistu,
Hafnarfirði, áður Álfaskeiði 49, Hafnarfirði, verður jarðsungin frá Garðakirkju.
13.30 Ólöf Pálsdóttir, áður Norðurtúni 2,
Keflavík, verður jarðsungin frá Keflavíkurkirkju.
14.00 Þorbjörg Einarsdóttir, Hóli, Stöðvarfirði, verður jarðsungin frá Stöðvarfjarðarkirkju
16.00 Ingvar Þorsteinn Þórðarson, sem
bjó lengst af á Faxabraut 33b í Keflavík, verður jarðsunginn frá Keflavíkurkirkju

Árný Erla Sveinbjörnsdóttir, jarðfræðingur, er 51 árs.

ANDLÁT

FÆDDUST ﬁENNAN DAG

Sigrún Erla Guðmundsdóttir, lést laugardaginn 4. júní á gjörgæsludeild Landspítalans við Hringbraut. Jarðarförin hefur farið fram.
Óli Þór Ingvarsson, rafvirkjameistari,
Álftamýri 40, lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi fimmtudaginn 16. júní.
Friðrik Fáfnir Eiríksson, frá Hesti, Ársölum 5, Kópavogi, lést fimmtudaginn 16.
júní.
Aldís G. Einarsdóttir, Dalalandi 11,
Reykjavík, lést á Landspítalanum við
Hringbraut, fimmtudaginn 16. júní.
Dóra F. Jónsdóttir, Bjarmalandi 13,
Reykjavík, lést á Grensásdeild Landspítalans fimmtudaginn 16. júní.

S J Ó N VA R P S DA G S K R Á
VI KU N NAR »

Orri Vignir Hlöðversson,
bæjarstjóri Hveragerði, er
41 árs.

Nanna Guðbergsdóttir,
kaffihúsaeigandi og fyrrverandi fyrirsæta, er 30
ára.

1909 Errol Flynn leikari.

1928 Martin
Landau leikari.
1931
1933
1952
1953

Olympia Dukakis leikkona.
Danny Aiello leikari.
John Goodman leikari.
Cyndi Lauper söngkona.

www.steinsmidjan.is

Ljósmóðir og kvenréttindafrömuður:

Þorbjörg
Sveinsdóttir

Þorbjörg hvílir í
Hólavallagarði
svæði N - 505,
sjá nánar á
www.gardur.is

Árið 1840 þótti Meek ljóst
að líf fjallamanna væri að
líða undir lok og leiddi því
eina fyrstu vagnalestina
yfir Klettafjöllin. Hann
gerðist bóndi í Oregon og
hvatti aðra til að fylgja í
fótspor sín. Hann fór til
Washington og sótti fast
að fá hernaðarvernd gegn
indjánum. Þrátt fyrir út20. JÚNÍ 1875 Joe Meek
ganginn á honum, en
hann var bæði skítugur og
lúsugur, varð hann nokkurs konar stjarna í borginni
vegna skemmtilegs persónuleika síns. Þingið brást
við með því að gera Oregon að fylki í Bandaríkjunum og Meek varð alríkislögreglumaður.

Þorbjörg Sveinsdóttir var fædd að Sandfelli í Öræfum síðla árs 1827, dóttir Sveins
Benediktssonar, prests þar og á Mýrum
í Álftaveri, og k.h. Kristínar Jónsdóttur.
Stóð fyrir búi 1849-53 með móður sinni á
hluta af Mýrum á móti mági hennar, sr.
Jóhanni, föður Ólafíu rithöfundar, hinnar
miklu hugsjónakonu, sem ólst upp hjá
móðursystur sinni Þorbjörgu. Nam ljósmæðrafræði
í Khöfn 1855-56. Starfandi ljósmóðir í Rvík frá 1856;
kenndi ljósmæðrafræði; embættisljósmóðir 18641902. Var rómað læknisvit hennar og snarræði.
Elskaði bágstadda og var talsmaður þeirra. Barðist
fyrir réttindum og þjóðmálaafskiptum kvenna. Eftir
synjun konungs á lagafrumvarpi um háskóla á
Íslandi kvaddi hún 26. jan. 1894 um 200 konur
saman í Rvík og hélt ræðu á fundinum, sem varð
upphaf Hins ísl. kvenfélags, er vann að kvenréttindum og eflingu menntunar þeirra. Voru Þorbjörg
og Ólafía lífið og sálin í ársriti þess. Þorbjörg var
gjaldkeri félagsins til 1897, síðan formaður til
æviloka. Starfaði og að bindindismálum, málum
KFUM og K og fyrir Hvítabandið. Andaðist 6. jan.
1903. Hún var "sá kvenskörungur að þjóðin öll
minnist þess með hlýjum fögnuði að ættjörðin getur
enn alið slíka dóttur," sagði Þórhallur biskup við
útför hennar. Hið ísl. kvenfélag lét reisa henni og
Ólafíu minnisvarða á legstað þeirra í kirkjugarðinum
við Suðurgötu. Þorbjörg var ógift og barnlaus.
Meira um hana á gardur.is

Hagfræði er ekkert þurr
Þegar Jóhanna Bergsteinsdóttir
tekur við útskriftarskírteini sínu
úr hendi rektors Háskóla Íslands
næstkomandi laugardag hefur
hún ástæðu til að gleðjast. Á
skírteininu mun standa að hún
hafi útskrifast með BS-gráðu úr
hagfræði og þar að auki með einkunnina 9,18 sem er hæsta einkunn sem um getur í því skori.
Jóhönnu hefur alltaf gengið
vel í skóla og útskrifaðist með
ágætiseinkunn frá Verslunarskóla Íslands. Hún kynntist hagfræðinni þar og fannst hún strax
áhugaverð sem grein, sérstaklega þjóðhagfræðin. Hún var því
ekki í vafa um hvað hún ætlaði
að læra í framtíðinni. „Ég var
eiginlega alltaf ákveðin að fara í
hagfræði,“ segir Jóhanna, sem
finnst hagfræðin alls ekki þurr
námsgrein.
Þar sem hún var á hagfræðibraut í Versló kom hún vel undirbúin í Háskólann. „Ef maður
kann grunninn vel er auðvelt að
bæta ofan á,“ segir Jóhanna, sem
eyðir þó alls ekki öllum tíma sínum í lærdóm og segir nauðsynlegt að gera eitthvað annað með.
Hún fer í ræktina nánast á hverjum degi, hittir vinkonur sínar og
stundar vísindaferðir eins og
margur annar stúdent.
Undanfarin tvö ár hefur Jóhanna unnið með skóla hjá greiningardeild KB banka. Hún mælir
eindregið með því að fólk vinni
við eitthvað sem tengist náminu.
„Maður fær miklu meiri áhuga
þegar maður talar við fólk sem
pælir í sömu hlutum,“ segir Jóhanna sem hefur ekki ákveðið
næsta skref í námi og ætlar því
að næla sér í reynslu á meðan
hún hugsar málið.
Á laugardaginn býður hún
vinum og ættingjum að samgleðjast sér eftir útskriftina.
Segja má að hún sé búin að halda
upp á útskriftina að hluta þar
sem hún skellti sér í útskriftarferð til Kúbu á dögunum. Hún
dvaldi hluta ferðarinnar í

DÚX Í HAGFRÆÐI Jóhanna Bergsteinsdóttir hlýtur hæstu einkunn sem gefin hefur verið
í hagfræði frá Háskóla Íslands.

Havana og segir ljóst að kommúnisminn virki ekki. „Það þyrfti
að kenna þeim hagfræði,“ segir

hún og hlær en bætir við að viðskipabannið hafi þó líklega eitthvað um ástandið að segja. ■

Bæjarfulltrúar fræ›ast um fordóma
Bæjarfulltrúar í Hafnarfirði ætla
að mæta í Gamla bókasafnið í
Mjósundi á morgun og þiggja
fræðslu
um
fordóma
hjá
Competo, jafningafræðslu Hafnarfjarðar. „Competo er fengið úr
latnesku og þýðir að vera jafn öðrum, hittast, vinna saman og vera
hæfur. Hugmyndarfræðin „ungur
fræðir ungan“ verður nýtt í sumar til að takast á við kynþáttarfordóma ungs fólks í Hafnarfirði,“
segir Margrét Gauja Magnúsdóttir annar tveggja verkefnisstjóra
jafningjafræðslunnar.
Margrét segir tilurð verkefnisins þá að fimm hafnfirsk ungmenni fóru í vinnubúðir á vegum
Alþjóðahúss og Skátanna og unnu
þar ýmis verkefni ásamt fimmtán
ungmennum af asísku bergi brotin. „Krakkarnir fundu mikla þörf
fyrir að halda þessari vinnu
áfram og vildu leggja sitt að

MARGRÉT GAUJA MAGNÚSDÓTTIR Er annar tveggja verkefnastjóra Competo verkefnisins en að auki koma tíu ungmenni að verkefninu.

mörkum til að koma í veg fyrir að
kynþáttarfordómar þróist líkt og
þeir gera í dag. Því munu tíu ungmenni á aldrinum sextán til
sautján ára vinna við það í sumar
að fræða sjálf sig og önnur ung-

menni á vegum Vinnuskóla Hafnarfjarðar og
þátttakendur í leikjanámskeiðum ÍTH um kynþáttarfordóma á
skemmtilegan og uppbyggilegan
hátt.“ ■

20. júní 2005 MÁN U DAGU R

22

Ekkert málfrelsi hjá KR?
Stuðningsmenn KR eru ekki par sáttir eftir
að stjórn KR-Sports lét loka spjallsíðu
félagsins um helgina. Heitar umræður
höfðu skapast um stjórnina og þjálfarann,
Magnús Gylfason, og fannst mörgum
stuðningsmanninum að sér vegið þegar
réttur þeirra til að tjá sig um málefni
félagsins var tekinn af þeim. Slík aðgerð er
engin nýlunda hjá íslenskum liðum því
Fram gerði slíkt hið sama síðasta sumar.

DAGUR SIGURÐSSON HANDBOLTAKAPPI: STENDUR Á TÍMAMÓTUM

> Við óskum ...

Hættur a› leika me› landsli›inu

... KR-ingnum Grétari Ólafi Hjartarsyni til
hamingju með að hafa loksins
skorað fyrir KR í sumar. Grétar
hefur ekki tekist að skora fyrir
KR í sex leikjum í
Landsbanka-deildinni en
stíflan brast í
Breiðholtinu í gær þegar
KR mætti 2. deildarliði
Leiknis í VISA-bikarnum.

Landsliðsfyrirliðinn Dagur Sigurðsson
tilkynnti félögum sínum í landsliðinu
það í Hvíta-Rússlandi í gær að hann
væri hættur að leika með landsliðinu.
Óhætt er að segja að Dagur skilji við
landsliðið á góðum stað en það tryggði
sig í Minsk inn á sjöunda stórmótið í röð sem er stórkostlegur árangur hjá landsliðinu.
Ákvörðun Dags kemur ekki
ýkja mikið á óvart enda
hefur hann gefið eftir á
síðustu mótum og
margir hafa leyft
sér að efast
um getu hans
til að leika
áfram með
landsliðinu.

sport@frettabladid.is

LEIKIR GÆRDAGSINS

VISA-bikar karla:
FJARÐABYGGÐ–FRAM
0–2
0–1 Andri Steinn Birgisson (73.), 0–2
Heiðar Geir Júlíusson (81.).
KS–FYLKIR
2–4 (2–2)
0–1 Andri Úlfarsson (21.), 0–2 Björgólfur
Takefusa, víti (26.), 1–2 Þórður Birgisson
(39.), 2–2 Þórður Birgisson (67.), 2–3
Helgi Valur Daníelsson (100.), 2–4
Björgólfur Takefusa, víti (110.).
NJARÐVÍK–VÖLSUNGUR
3–2 (1–1)
1–0 Rafn Vilbergsson (18.), 1–1 Jóhannes
Gunnarsson (30.), 2–1 Michael Jónsson
(97.), 3–1 Hafsteinn Ingvar Rúnarsson
(109.), 3–2 Boban Jovic (113.).
LEIFTUR/DALVÍK–ÍBV
1–2 (1–1
0-1 Matthew Platt (17.), 1–1 Orri
Rúnarsson (90.), 1–2 Bjarni Hólm
Aðalsteinsson (113.).
ÍR–ÞÓR
1–2
0–1 Jóhann Traustason (44.), 0–2 Hazar
Can (57.), 1–2 Valur Úlfarsson (75.).
HUGINN–KA
1–4
0–1 Jóhann Helgason (32.), 1–1 Tómas
Emilsson (34.), 1–2 Bjarni Pálmason
(55.), 1–3 Hreinn Hringsson (80.), 1–4
Jóhann Helgason (85.).
LEIKNIR R.–KR
0–6
0–1 Grétar Ólafur Hjartarson (17.), 0–2
Sigurvin Ólafsson (28.), 0–3 Bjarki Gunnlaugsson (42.), 0–4 Rógvi Jacobsen (46.),
0–5 Bjarki Gunnlaugsson (53.), 0–6
Bjarki Gunnlaugsson (88.).
HVÍTI RIDDARINN–HK
1–5 (1–1)
1–0 Baldur Andrésson (10.), 1–1
Þorsteinn Sveinsson (16.), 1–2 Finnur
Ólafsson (99.), 1–3 Þorsteinn Sveinsson
(100.), 1–4 Jóhann Björnsson (115.), 1–5
Ómar Ingi Guðmundsson (116.).
VÍKINGUR Ó.–BREIÐABLIK
1–2
0–1 Slavisa Mitic, sjm (3.), 1–1 Hermann
Þórsson (33.), 1–2 Ellert Hreinsson (79.).

Intertoto-keppnin:
INTER TURKU–ÍA
0–0
Þetta var fyrri leikur liðanna en seinni
leikurinn fer fram um næstu helgi.

EM-kvenna, úrslit
ÞÝSKALAND–NOREGUR
3–1
1–0 A. Mittag (21.), 2–0 R. Lingor (24.),
2–1 D. Mellgren (41.), 3–1 B. Prinz (63.).

Norski boltinn:
AALESUND–START
1–2
Haraldur Guðmundsson lék allan leikinn
fyrir Aalesund. Jóhannes Harðarsson var
í byrjunarliði Start en skipt út á 82. mín.
BRANN–ROSENBORG
4–1
Kristján Örn Sigurðsson og Ólafur Örn
Bjarnason voru báðir í byrjunarliði Brann
og léku báðir allan leikinn.

Fréttablaðið náði ekki tali
af Degi í gær enda var
hann á ferð og flugi að
reyna að komast heim til
Austurríki frá Hvíta-Rússlandi. Við náðum aftur á
móti í manninn sem
kemur til með að leysa
Dag af í landsliðinu,
Snorra Stein Guðjónsson.
„Hann sagði bara við
mig í rólegheitum
eftir leikinn að hann
væri hættur. Þetta
spurðist síðan út en
hann tilkynnti þetta
ekkert formlega yfir
hópinn,“ sagði Snorri

Steinn en þeir félagar göntuðust með
að þetta væri ekki síðasti landsleikur
Dags. „Hann sagði að þetta væri fyrsti
síðasti leikurinn hans enda hafa margir
hætt við að hætta.“
Dagur lék sinn fyrsta landsleik fyrir Ísland 17. október 1992 gegn Egyptum í
Laugardalshöll. Leikurinn gegn HvítRússum var landsleikur númer 213 hjá
Degi en hann er tólfti leikjahæsti landsliðsmaður Íslands frá upphafi.
Á glæstum ferli með landsliðinu lék
Dagur á níu stórmótum en hann var
landsliðsfyrirliði frá árinu 2000. Snorri
Steinn segir að Dags verði sárt saknað.
„Hópurinn á eftir að sakna hans og
Viggó eflaust líka. Það er ekki spurning.
Dagur er frábær liðsfélagi og í miklum
metum í landsliðshópnum.“

Markastíflan brast hjá KR
Leikmenn KR reimu›u loksins á sig markaskóna fyrir leikinn gegn Leikni í
VISA-bikarnum. Landsbankadeildarli›in Fylkir og ÍBV komust í hann
krappann gegn ne›rideildarli›um nor›ur í landi.
FÓTBOLTI Það gekk ýmislegt á þegar
leikir í 32-liða úrslitum VISAbikarsins fóru fram í gær. KR
tókst loksins að skora eitthvað af
mörkum þegar það heimsótti
Leikni í Breiðholtið. Það sem kom
hvað mest á óvart var óvænt
mótstaða KS og Leifturs/Dalvíkur
gegn ÍBV og Fylki en þau lutu í
gras eftir hetjulega baráttu.
KR-ingar voru í ham í efra
Breiðholtinu í gærkvöldi og rúlluðu yfir heimamenn í Leikni sem
sitja í efsta sæti 2.deildar. Sigur
KR var síst of stór og varnarmenn
Leiknis máttu sín lítils gegn sóknarmönnum þeirra.
Gestirnir áttu ekki í vandræðum með að skapa sér færi, voru 30 yfir í hálfleik og bættu við öðrum þremur mörkum í seinni hálfleik og unnu 6-0 sigur í grenjandi
rigningu.

Léttum pressunni
„Það gekk vel núna, við spiluðum
af sama krafti og í Grindavík en
nú náðum við að koma boltanum í
netið. Við náðum að skora
snemma og við það losnaði ákveðin pressa af okkur sem fjölmiðlar
hafa skapað um að framherjarnir
okkar geti ekki skorað.
Við nýttum færin loksins.
Leiknir hefur hörkulið en leikur
þeirra fjaraði út eftir því sem
okkur gekk betur.“ sagði Magnús
Gylfason, þjálfari KR eftir leikinn.
Garðar Ásgeirsson þjálfari
Leiknis sagði eftir leik að þetta
væri einfaldlega munurinn á liðum í úrvals- og 2. deild. „Við gáf-

ur, Karen Smidt,
hefur skrifað undir
samning við félagið.
Karen hefur undanfarin ár leikið í Danmörku með Viborg
og eru miklar vonir
bundnar við komu
hennar á Seltjarnarnesið. Grótta sendi á síðasta tímabili
sameiginlegt lið með KR líkt og
undanfarin ár en liðið hafnaði í
sjötta sæti af átta liðum í deildinni.

arformaðurinn Simon Jordan segir
að hann verði ekki seldur. Draumur
Johnson er að verða í landsliðshópi
Englendinga á Heimsmeistaramótinu í Þýskalandi á næsta ári en ljóst
er að litlar líkur eru á að hann komist þangað ef hann verður áfram hjá
Crystal Palace sem féll úr ensku úrvalsdeildinni.

HELDUR STARFINU Það var mikil pressa á Magnúsi Gylfasyni, þjálfara KR, fyrir leikinn gegn

Leikni í gær en talið var að honum yrði sparkað færi svo að KR tapaði. Blessunarlega fyrir
Magnús mættu strákarnir hans vel stemmdir og þeir rúlluðu 2. deildarliðinu upp, 6–0.
FRÉTTABLAÐIÐ/LÁRUS

um þeim óþarflega mörg mörk í
þessum leik. Ef við ætlum okkur
að eiga möguleika í svona leikjum
þá megum við ekki gera mistök
því þá er okkur refsað um leið.

Við vorum að spila gegn hörkuliði
og þetta var bara einfaldlega of
erfitt fyrir okkur.“ sagði Garðar
Ásgeirsson.
elvar@frettabladid.is

Þetta er í fyrsta skipti sem
Svíum mistekst að komast á EM
og í raun aðeins þriðja stórmótið
sem þeir missa af frá upphafi.
Svíar komust ekki á Ólympíuleikana 1976 og 2004 og svo núna á
EM 2006. Sænska pressan talaði
um svartan dag í handboltasögu
Svía í gær.
Önnur úrslit voru flest eftir

bókinni en athygli vekur að
Portúgal sló út Tékkland og að
Slóvakar skyldu hafa betur gegn
Austurríki.
Önnur lönd sem tryggðu sig
inn á EM um helgina voru Serbía,
Noregur, Frakkland, Úkraína,
Spánn, Ungverjaland og að sjálfsögðu Ísland. Dregið verður í
riðla um næstu helgi.
- hbg

Lék illa sí›asta daginn

holu í Frakklandi.

rótta hefur fengið liðsstyrk fyrir
næsta tímabil í kvennahandboltG
anum því 26 ára danskur línumað-

óknarmaðurinn Andrew Johnson
hefur staðfest að hann vilji komS
ast burt frá Crystal Palace en stjórn-

Birgir Leifur Hafþórsson keppti á móti í Frakklandi:

BIRGIR LEIFUR Klikkaði illilega á sjöundu

ÚR SPORTINU

næsta keppnistímabil en leikmenn
meistaraflokks munu sjálfir standa
straum af kostnaði við þátttöku í
þessari keppni. Akureyringar sjá
fram á að öðlast dýrmæta reynslu
með því að taka þátt í Evrópukeppninni og ákváðu því að senda
sitt lið til keppni.

Pólverjar ger›u sér líti› fyrir og lög›u Svía
Sænska landsliðið í
handknattleik er ekki eins sterkt
og það var. Það fékkst staðfest í
gær þegar Pólverjar slógu Svía
út í umspili um laust sæti á EM
sem fram fer í Sviss á næsta ári.
Svíar unnu fyrri leikinn 33-28 en
töpuðu seinni leiknum í gær 2632. Pólverjar komust því áfram
60-59 samanlagt.

.... keppnismanninum Degi Sigurðssyni fyrir
árin með landsliðinu en landsliðið hefur
farið hátt og fallið hátt þau ár
sem hann hefur leikið með
liðinu. Dagur er drengur góður
og góð fyrirmynd sem
smitar út frá sér til
allra sem með
honum leika. Félagar
hans munu allir sakna
hans sárt.

kveðið hefur verið að handknattleikslið KA í karlaflokki mun taka
Á
þátt í Áskorendakeppni Evrópu

Óvænt úrslit þegar seinni leikirnir í undankeppni EM voru leiknir um helgina:
HANDBOLTI

> Við þökkum ...

GOLF Íslandsmeistarinn Birgir
Leifur Hafþórsson hafnaði í 49.53. sæti á Aa Saint-Omer golfmótinu í Frakklandi um helgina en
mótið er hluti af evrópsku mótaröðinni.
Birgir var á 2 höggum undir
pari fyrir síðasta daginn en lék
hann á 77 höggum og endaði því á
4 höggum yfir pari vallarins.
Joakim Backström frá Svíþjóð
sigraði mótið á 4 höggum undir
pari en hann tryggði sér sigurinn
á fyrstu holu í bráðabana um efsta
sætið.

„Ég var mjög sáttur við spilamennsku mína fyrir utan þennan
lokadag. Það var sjöunda holan
sem gerði útslagið þar. Ég hefði
getað farið þá holu á pari en fór á
þremur yfir eftir að hafa skotið
útaf braut. Það var eiginlega það
sem gerði alveg útslagið, ég spilaði mig út úr leiknum þar,“ sagði
Birgir Leifur.
Hann kom heim í gærkvöldi en
heldur aftur út strax á morgun en
þá liggur leiðin til Þýskalands þar
sem hann tekur þátt í móti í Dusseldorf.
- egm

ichael Schumacher vann
bandaríska kappaksturinn í
M
Indianapolis í gær. Kappaksturinn
var sögulegur í meira lagi enda
neituðu flest liðin að taka þátt þar
sem þau óttuðust að öryggiskröfur
væru ekki fullnægjandi. Aðeins sex
bílar hófu keppni og líkaði
áhorfendum það illa enda grýttu
þeir bjórflöskum og öðru lauslegu
inn á brautina. Keppnin var eitt
allsherjar hneyksli fyrir íþróttina sem
má muna sinn fífil fegri.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
JÚNÍ

17 18

19

20 21 22 23

Mánudagur
■ ■ LEIKIR
 18.15 Reynir Á. og Valur mætast á
Árskógsvelli í VISA-bikar karla.

 19.15 Afurelding og Víkingur R.
mætast á Varmá í VISA-bikar karla.

 19.15 Stjarnan og Grindavík
mætast í Garðabæ í VISA-bikar karla.

 19.15 Fjölnir og Keflavík mætast á
Fjölnisvelli í VISA-bikar karla.

 19.15 Víðir og FH mætast á
Garðsvelli í VISA-bikar karla.

 19.15 Haukar og Þróttur mætast á
Ásvöllum í VISA-bikar karla.

■ ■ SJÓNVARP
 20.30 Landsbankadeildin á Sýn.
Farið yfir umferðir 1-6.

 21.30 Stjörnugolf 2005 á Sýn.
 22.00 Olíssport á Sýn.
 23.15 Landsbankadeildin á Sýn.
Farið yfir umferðir 1-6. (e)
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20. júní 2005 MÁN U DAGU R

STUÐ MILLI STRÍÐA

Sjálfstæðisbaráttan endalausa

MYND: HELGI SIGURÐSSON

ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON VAR Á ÞINGVÖLLUM Í GÆR OG GETUR EKKI Á HEILUM SÉR TEKIÐ

Mér leiðast fáir dagar í dagatalinu jafnmikið og 17. júní.
Hann er líklega sá
þriðji leiðinlegasti á
eftir föstudeginum
langa og sumardeginum fyrsta. Það ömurlegasta við 17. júní
er auðvitað að þá ryðst
ein mesta smáborgaraþjóð í heimi
undir lúðrablæstri og fánaþyt í
skrúðgöngur og fagnar sjálfstæði
sem fékkst í gegn með þrasi og tuði.
Dagurinn er notaður til þess að
berja sér á brjóst, hengja orður á
fólk fyrir mismikil og mismerk afrek og tala um hversu æðislegt það
sé að vera Íslendingur og tala íslensku sem er æðislegasta tunga í

heimi, alveg meira en 1000 ára gömul og allt.
Ráðamenn þusa svo eitthvað um
velmegun og hvað hér sé frábært að
búa á meðan allt er á leiðinni lóðbeint til andskotans alla aðra daga
ársins á meðan þjóðin étur amerískan og ítalskan fátæklingamat í öll
mál og horfðir á amerískt rusl í
sjónvarpinu og talar bjagaða og
enskusletta hryggðarmynd af móðurmáli sínu.
17. júní og allt innantóma húllumhæið í kringum hann snertir
ekki eina einustu taug innra með
mér. 19. júní er orðinn að miklu
merkilegri degi en sá sautjándi og
ég er í tilfinningalegu uppnámi eftir að hafa verið viðstaddur hátíðarfund á Þingvöllum í gær þar sem

þess var minnst að 90 ár eru liðin
frá því að konur fengu kosningarétt.
Jafnréttisbaráttan er enn í fullum gangi og er mikilvægari en
minningin um sjálfstæðisbaráttuna
svokölluðu. Auðvitað er margt
glæsilegt í fortíð okkar og sögu en
þess vegna er miklu nær að minnast
þess sem er rangt, ljótt og setur
svarta bletti á fortíð okkar, nútíð og
framtíð. Í gær var við Drekkingarhyl minnst 18 kvenna sem þar var
drekkt á sínum tíma fyrir það eitt
að storka feðraveldinu. Illvirkja og
ranglætis á að minnast til þess að
slíkt endurtaki sig ekki og svo lengi
sem við, sem byggjum þetta land,
erum ekki öll jöfn er tómt mál að
tala um sjálfstæði á sautjánda júní.
■

■ PONDUS

Eftir Frode Överli

Það að spila með metalhljómsveit krefst mikilla
krafta og dugs!

Textarnir eru djúp ljóðræn samfélagsádeila þar sem við gagnrýnum þjóðkirkjuna og hið andlega.

Svo syngjum
Syngið? Þið
við líka um það öskrið eins og
að Guð sé öm- þið eigið líf ykkurlegur og að
ar að leysa.
Satan rúli.

Við látum ekki stjórnast af músíkbransanum heldur förum við okkar eigin leiðir.

Héðan í frá heitið þið Illi-Óðinn,
Loki, Þór,
Panser og
Mjölnir!

■ GELGJAN

Það er svo auðvelt að vera misskilinn. Fáir skilja
um hvað það
snýst að vera í
metalhljómsveit.

Já, ég get séð
það fyrir
mér.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ég hugsa að
hann þurfi að
sjá matseðilinn aftur.

Ætlar þú ekki að
borða þetta?

■ PÚ OG PA

Eftir SÖB

■ KJÖLTURAKKAR

Eftir Patrick McDonnell

Það hefur
verið góð
uppskera á
nefjum í ár.

Jamm..

kemur út alla föstudaga
verð kr. 300

■ BARNALÁN

Eftir Kirkman/Scott

Er það ekki
fallegt?
Jú!

–fylgstu með!

En við getum ekki haft það í
þessu búri, við verðum að
leyfa því að vera frjálsu.

Af hverju?

Af því bara! Hvernig myndi
þér líða ef einhver léti þig
vera í litlu herbergi í stað
þess að vera úti í sólskininu?
Eins og á
leikskólanum?

Leyfðu mér að
umorða þetta...

Ég vildi að
einhver
myndi leyfa
mér að vera
frjáls.

SÍMI 564 0000

HUGSAÐU STÓRT

SÍMI 551 9000

Yfir 35.000 ge
Aðsóknarmesstir
mynd ársinsta

Eru allir klárir í ævintýralega fyndið ferðalag?
Það sem getur farið úrskeiðis, fer úrskeiðis!

„Skotheld frá A-Ö“
„Afþreying í
hæsta klassa“
★★★ 1⁄2 K&F- XFM
★★★ Blaðið
„Þrælgóð
skemmtun“
★★★ Ó.Ö.H. DV
★★★★ Þ.Þ. FBL

Frábær gamanmynd fyrir alla fjölskylduna
sem fór beint á toppinn í USA

„Skotheld frá A-Ö“
„Afþreying í
hæsta klassa“
★★★ 1⁄2 K&F- XFM
★★★ Blaðið
„Þrælgóð
skemmtun“
★★★ Ó.Ö.H. DV
★★★★ Þ.Þ. FBL

Yfir 21.000
á aðeins 11 gestir
dögum!

★★★★★ Fréttablaðið
★★★★1/2 kvikmyndir.is
★★★★ MBL
★★★★ X-FM
★★★1/2 SJ Blaðið 1/2
★★★1/2 Kvikmyndir.com

Yfir 21.000
á aðeins 11 gestir
dögum!

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30
Sýnd í Lúxus kl. 8 og 10.30 B.i. 14 ára Sýnd kl. 4, 6 og 8
Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 B.i. 14 ára

Yfir 35.000 ge
Aðsóknarmeststir
mynd ársins a

★★★★★ Fréttablaðið
★★★★1/2 kvikmyndir.is
★★★★ MBL
★★★★ X-FM
★★★1/2 SJ Blaðið 1/2
★★★1/2 Kvikmyndir.com

Sýnd kl. 6, og 9 B.i. 10 ára

★★★

★★★ HL MBL

MBL

Sýnd kl. 5.45, 8 og 10.15

★★★

ÓÖH DV
Breskur glæpatryllir eins og þeir gerast bestir.
Svartur húmor, ofbeldi og cool tónlist með
Cult, Starsailor, FC Kahuna og Duran Duran.

Sýnd kl. 8 og 10.45 Bi. 16 ára

Frá framleiðendum Lock Stock & Snatch

Sýnd kl. 5, 8 og 10
Sýnd í Lúxus kl. 5 B.i. 10 ára

Sýnd kl. 3.50 m/ísl. tali

Downfall
Sýnd kl. 5,40, 8 og 10.20 B.i. 16 ára

400 kr. í bíó!

S M S

★★★★
O.H.T. Rás 2

Sýnd kl. 5.20

Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

Mariah ekki sjúk í kynlíf

L E I K U R
10. HVER VINNUR

þeim öllum,“ sagði hún og bætti
því við að þessi skortur á kynlífi
stafaði ekki af áhugaleysi hins
kynsins. „Ef ég horfi á strák heldur hann að mér lítist vel á sig.“
Þess vegna segist hún frekar
kjósa nærveru samkynhneigðra
karla. ■
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY IMAGES

Söngkonan Mariah Carey segist
ekki hafa sofið hjá meira en fimm
mönnum um ævina. Hin 35 ára
gamla söngkona segist frekar
kjósa nærveru samkynhneigðra
karlmanna en gagnkynhneigðra.
„Ég hef átt heilan helling af
kærustum en ég hef ekki sofið hjá

JUDE LAW

SENDU SMS SKEYTIÐ JA FBAT Á NÚMERIÐ
1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!
VINNINGAR ERU:

KALLI Á ÞAKINU

Andar köldu

e. Astrid Lindgren
Í samstarfi við Á þakinu
Su 26/6 kl 14, Lau 9/7 kl 14, Su 10/7 kl 14, Su 17/7 kl 14

MIÐAR FYRIR 2 Á BATMAN BEGINS
GLÆSILEGUR BATMAN BEGINS VARNINGUR
DVD MYNDIR
MARGT FLEIRA

Miðasölusími 568 8000 • midasala@borgarleikhus.is
Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is

Vinningar verða afhentir hjá BT Smáralind. Kópavogi.
Með því að taka þátt ertu komin/n í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin: 10-18 mánudaga og þriðjudaga,
10-20 miðviku-, fimmtu- og föstudaga 12-20 laugardaga og sunnudag

Chris Rock og Jude Law hafa ekki
ræðst við síðan á Óskarsverðlaunaafhendingunni. Ástæðan er
sú að Rock móðgaði Law svo
hrikalega í gamanmálum sínum að
Law varð brjálaður. Brandarinn
hljómaði á þann veg að Chris Rock
spurði hver þessi Jude Law væri.
„Af hverju er Jude Law í hverri
einustu mynd sem ég sé?“ Þetta
fór eitthvað fyrir brjóstið á Jude
Law en Rock segist ekki skilja
þessa fýlu. ■

SIRKUS BYRJAR
24. JÚNÍ KL. 22

MIÐVIKUDAGA KL. 21.00

Sjónvarpsstöðin Sirkus er alltaf
í ólæstri dagskrá. Stöðin verður
á rásinni þar sem Popp TíVí er
núna. Popp Tíví verður á annarri
rás á Digital Ísland.
FYLGSTU MEÐ.

RESCUE ME

ÞAÐ ERU SVO MARGAR LEIÐIR TIL AÐ DEYJA Í NEW YORK...

Jackson kann að flýja land
Michael Jackson hefur tekið því
rólega undanfarna daga eftir að
löngum og ströngum réttarhöldum yfir honum lauk. Ekki er
ólíklegt að söngvarinn íhugi
stöðu sína og sumir telja jafnvel
líklegt að hann flýi land eftir sína
MICHAEL JACKSON Bróðir
Michaels, Jermaine, hefur ýjað að því í
fjölmiðlum að Michael muni jafnvel
flýja land eftir erfiða reynslu í Bandaríkjunum.

erfiðu reynslu undanfarin ár í
Ameríku.
Bróðir
Michaels,
Jermaine Jackson, neitar þessu
ekki og segir Michael vera að
hvíla sig núna og gaf í skyn að
söngvarinn hygðist jafnvel flytja
frá Ameríku á næstu árum.
„Michael er að jafna sig núna
og nú er tíminn fyrir hann að
hafa það náðugt ásamt fjölskyldunni en við höfum alltaf verið
mjög hrifin af stöðum utan Am-

eríku.“ Jermaine sagði Michael
ekki hafa nein föst plön fyrir
utan að jafna sig eftir réttarhöldin. „Ég er nokkuð viss um það að
hann vilji bara hvíla sig eftir alla
þessa erfiðu tíma. Það er lang
mikilvægast núna, að hvíla sig og
ná að hugsa skírt aftur. Einbeita
sér að því að vera til og ekki
hugsa um neitt annað,“ sagði
Jermaine, greinilega umhugað
um bróður sinn. ■

Erum fluttir í
v/ Breiðhöfða • www.notadirbilar.is

Bílakjarnann

MAZDA 323 1500 GLX
nýsk 7/99 km 55þ ssk álfe
og fl verð 890þ

BMW 316I STEPTRONIC
árg 2001 km 55þ álfe og fl verð
2.150þ ath skipti.

TOYOTA AVENSIS 2000 S/D SOL
nýsk 8/99 km 98 ssk álfe leður
og fl verð 980þ

M.BENZ 230 CLK COMPRESSOR
AVANTG nýsk 2/2000 km 85þ 17"
flegur lúga.ssk verð 3.290 ath skipti.

FORD ECONOLINE 150
HÚSBÍLL V8 árg 1998 innréttaður
ssk og fl verð 2.550 ath skipti.

FORD ESCAPE LTD árg 2005 km
19þ ssk,álfe,leður krókur og fl verð
3.490þ ath skipti

JEEP CHEROKEE GRAND LIMITED
5,7 HEMI árg 2005 km 6þ ssk leður
lúga og fl verð 4.980 ath skipti

VW GOLF 1600 COMFORTLINE
nýsk 11/98 km 70 5g álfe og fl
verð 890þ ath skipti á nýlegum
vw golf

NISSAN ALMERA 1800 LUXURY
nýsk 2/2001 km 56þ 5g verð
890þ ath höfum fleiri á staðnum.

MITSUBISHI GALANT GLSI 2000
árg 1999 km 103þ ssk álfe og fl
verð 1.090þ ath skipti

FORD F-150 LARIAT
árg 2004 km 24þ ssk álfe leður
lúga og fl verð 3.980þ

TOYOTA LANDCR 100 VX DISEL
nýsk 7/2002 km 102 ssk leður lúg
og tems verð 5.490 lán 5.000

VW BORA COMFORTLINE
nýsk 3/99 km 100þ ssk spoler
verð 740þ

NISSAN PATROL GR DISEL TURBO
árg 94 km 209þ 5g 32" dekk og fl
verð 990þ

NISSAN VANETTE
árg 96 km 134 5g verð 550þ

VOLVO V 40 STW SE
nýsk 10/2002 km 68þ ssk álfe
og fl verð 1.850.ath skipti.

VOLVO XC 90
nýsk 4/2003 km 45þ ssk álfe
18" og fl verð 5.050þ ath skipti

MITSUBISHI PAJERO LONG
3,2 DID nýsk 6/2000 km 139þ ssk
upph og fl verð 2.890þ ákv lán 1.700

M.BENZ A 140
nýsk 12/98 km 67þ 5g álfe og fl
verð 790þ ath skipti

VW GOLF 1600 HIGH LINE
nýsk 4/2003 km 41þ 5g álfe og fl
verð 1.490þ

v/Breiðhöfða, stærsta inni og úti bílasölusvæði á Íslandi
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VIÐ TÆKIÐ

Eyjar keyptar fyrir söng

ÞÓRDÍS LILJA GUNNARSDÓTTIR ÁTTI SAMLEIÐ MEÐ ÍSLENSKUM TÓNLISTARMÖNNUM Á SAUTJÁNDANUM.
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Fræðsla
HIMALAYA WITH MICHAEL PALIN. Breskur ferðaþáttaflokkur þar sem Michael Palin úr Monty
Python ferðast um Himalaya fjöllin.

geti jafnvel keypt
sér eyju á
Breiðafirðinum, auk
þess sem
svo agnarsmáar
líkur eru á
því að einhver taki loks eftir manni í slagnum ytra.
Bubbi Morthens er dæmi um tónlistarmann sem hefur verið trúr
móðurmálinu og íslensku þjóðinni, og markvisst unnið að frama
sínum hér heima. Hann hefur
sýnt að Íslendingar vilja fá íslensk tónlistargoð og greinilegt
að þessi leið er vel fær. ■

▼

▼

▼

20.00

22.00

Raunveruleiki
EXTREME MAKEOVER – HOME EDITION. Sérfræðingar taka fyrir hús og taka þau rækilega í gegn.

Gaman
DEAD LIKE ME. Sálnasafnarinn George er mættur aftur á skjáinn.

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

19.55 Átta einfaldar reglur (40:52) (8 Simple
Rules) Bandarísk gamanþáttaröð um
miðaldra mann sem reynir að leggja
dætrum sínum á unglingsaldri lífsreglurnar.
20.15 Himalajafjöll (2:6) (Himalaya with
Michael Palin) Breskir ferðaþættir þar
sem farið er um Himalajafjöll með
leikaranum Michael Palin úr Monty
Python.
21.15 Lögreglustjórinn (The District III) Sakamálasyrpa um Jack Mannion, lögreglustjóra í Washington, sem stendur
í ströngu í baráttu við glæpalýð og við
umbætur innan lögreglunnar. Aðalhlutverk leika Craig T. Nelson, John
Amos, Jayne Brook og Justin Theroux.
22.00 Tíufréttir
22.25 Lífsháski (12:23) (Lost)Bandarískur
myndaflokkur um hóp fólks sem
kemst lífs af úr flugslysi.

23.05 Bikarkvöld 23.20 Út og suður (8:12)
23.45 Kastljósið 0.05 Dagskrárlok

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Perfect Strangers 13.25 Ladyhawke 15.20
Third Watch (Bönnuð börnum) 16.00 Barnatími Stöðvar 2 17.53 Neighbours 18.18 Ísland í dag
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag

19.35 Simpsons (Simpson-fjölskyldan)
20.00 Extreme Makeover – Home Edition
(1:14) (Hús í andlitslyftingu)

18.30 Djúpa laugin 2 (e)
19.15 Þak yfir höfuðið (e)

19.30 Less than Perfect (e)
20.00 One Tree Hill
20.50 Þak yfir höfuðið Umsjón hefur Hlynur
Sigurðsson.

20.45 Einu sinni var (Einu sinni var)Nýr þáttur þar sem ýmir fréttnæmir atburðir
Íslandssögunnar, stórir eða smáir, eru
teknir til frekari skoðunar.
21.10 Naked Twist 1 (Jamie Oliver) (Kokkur
án klæða)
21.35 The Guardian (15:22) (Vinur litla
mannsins 3)Nick og Burt Fallin sjá lífið með ólíkum hætti.
22.20 Extreme Sex (3:3) (Ýkt kynlíf)Breskur
myndaflokkur þar sem ljósi er varpað
á óhefðbundið kynlíf. Með breyttum
tíðaranda hefur losnað um allar hömlur í kynlífinu og það sem einu sinni
var bannað þykir nú sjálfsagt. Bönnuð
börnum.

23.05 One True Thing 1.10 Shield (8:13)
(Stranglega bönnuð börnum) 1.55 Las Vegas
2 (22:24) 2.40 Darkness Falls (Stranglega
bönnuð börnum) 4.00 Fréttir og Ísland í dag
5.20 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

21.00 The Contender Sextán hnefaleikakappar hafa verið valdir til að taka þátt í
samkeppni um hver er efnilegastur.
Fylgst verður með keppendum allan
sólarhringinn í sérstökum þjálfunarbúðum. Í hverjum þætti munu tveir
þeirra berjast og sá sem tapar verður
sendur heim. Sá sem stendur einn
upp í lokin verður milljón dölum ríkari.
22.00 Dead Like Me Við rifjum upp kynnin
af George og félögum hennar sálnasöfnurunum.
22.45 Jay Leno Jay Leno tekur á móti gestum
af öllum gerðum í sjónvarpssal.

23.30 Da Vinci's Inquest (e) 0.15 Cheers (e)
0.40 Boston Public 1.20 John Doe 2.05
Óstöðvandi tónlist

OMEGA

STÖÐ 2 BÍÓ
6.00 National Security (B. börnum) 8.00 The
Powerpuff Girls 10.00 Simone 12.00 Race to
Space 14.00 The Powerpuff Girls 16.00 Simone 18.00 Race to Space 20.00 National
Security (B. börnum) 22.00 Tangled (Strangl.
b. börnum) 0.00 American Outlaws (Strangl.
b. börnum) 2.00 The Fourth Angel (Strangl. b.
börnum) 4.00 Tangled (Strangl. b. börnum)

18.00 Cheers

▼

16.40 Helgarsportið 17.05 Leiðarljós 17.50
Táknmálsfréttir 18.00 Myndasafnið 18.01
Gurra grís (7:26) 18.05 Bubbi byggir
(908:913) 18.15 Pósturinn Páll (4:13)
18.30 Vinkonur (22:26)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið

▼

%#
1.2625*
-*0
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þess að einbeita sér að íslenska
markaðnum og byggja grunninn
með skotheldum hætti. Skapa sér
fyrst sérstöðu á okkar markaði
og halda þá áfram með sköpun
sína út í heim, rétt eins og íslensk
útrásarfyrirtæki gera hér heima
en fara svo áfram með uppskriftina góðu til útlanda.
Fannst okkur áberandi hve margir af flytjendunum voru góðir, en
þó gleymdir, sennilega vegna
þess að þeir hafa ekki sinnt framanum sem skyldi, en stólað um of
á sveitaballamarkaðinn eða útlönd, með afar misjöfnum árangri og ærnum tilkostnaði og
fórnum.
Íslenski markaðurinn er alveg
nógu stór til að listamaðurinn

20.15

▼

7;=25

Ókum um vestfirskar sveitir og
sigldum út í paradísina Flatey
þann 17.júní. Veitingarnar í matstofunni Vogi voru viðeigandi á
sjálfum lýðveldisdegi Íslendinga;
heimalöguð íslensk kjötsúpa.
Ferðanestið vestur var Rás 2 í
beinni hátíðaútsendingu úr
Hljómskálagarðinum þar sem
spjallað var við hressa krakka á
trambólíni og þess á milli spiluð
alíslensk lög með íslenskum flytjendum.
Þegar við sungum hástöfum með
Pálma Gunnarssyni á leiðinni í
flóabátinn Baldur „Ég er á leiðinni”, sagði ökuþórinn sætasti að
hann skildi ekkert hvers vegna
íslenskir tónlistarmenn einblíndu
sífellt á meik í útlöndum í stað

7.00 Joyce Meyer 7.30 Benny Hinn 8.00 Miðnæturhróp
8.30 Kvöldljós 9.30 Blandað efni 10.00 Joyce Meyer
10.30 Dr. David Cho 11.00 Ísrael í dag 12.00 Ewald
Frank 12.30 Freddie Filmore 13.00 Joyce Meyer 13.30
Blandað efni 14.30 Ron Phillips 15.00 Samverustund (e)
16.00 Joyce Meyer 16.30 Blandað efni 17.00 Acts Full
Gospel 17.30 Gunnar Þorsteinsson (e) 18.00 Ron
Phillips 18.30 Joyce Meyer 19.00 CBN fréttastofan –
fréttir á ensku 20.00 Kvöldljós með Ragnari Gunnarssyni
21.00 Um trúna og tilveruna Friðrik Schram (e) 21.30
Mack Lyon Í leit að vegi Drottins 22.00 Joyce Meyer
22.30 Blandað efni 23.00 CBN fréttastofan – fréttir á
ensku 0.00 Nætursjónvarp

AKSJÓN
7.15 Korter 21.00 Níubíó 23.15 Korter

ERLENDAR STÖÐVAR
EUROSPORT
12.00 Football: UEFA European Women's Championship
England 13.00 Athletics: European Cup Florence 15.00 Football: FIFA Confederations Cup Germany 17.30 All sports:
WATTS 18.00 Sumo: Haru Basho Japan 19.00 Fight Sport:
Fight Club 21.00 Football: FIFA Confederations Cup
Germany 21.30 All Sports: Vip Pass 21.45 News: Eurosportnews Report 22.00 All sports: WATTS 22.30 Motorsports:
Motorsports Weekend 23.00 Football: FIFA Confederations
Cup Germany
BBC PRIME
12.40 Teletubbies 13.05 Tweenies 13.25 Fimbles 13.45 Balamory 14.05 Angelmouse 14.10 Yoho Ahoy 14.15 The Story
Makers 14.35 Cavegirl 15.00 Cash in the Attic 15.30 Home
Front in the Garden 16.00 Get a New Life 17.00 Doctors
17.30 EastEnders 18.00 Holby City 19.00 Spooks 19.50
Jonathan Creek 20.40 Table 12 20.50 Black Cab 21.00 The
Blackadder 21.30 3 Non-Blondes 22.00 Monarch of the Glen
23.00 Freak Wave 0.00 Space 1.00 Rough Science 1.30 Science Shack
NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Insects from Hell 12.30 Totally Wild 13.00 Shipwreck
Detectives 14.00 The Sea Hunters 15.00 Vampire from the
Abyss 16.00 Battlefront 17.00 Nazi Expedition 18.00 Insects
from Hell 18.30 Totally Wild 19.00 Vampire from the Abyss
20.00 Battlefront 21.00 The Sea Hunters 22.00 Egypt's
Napoleon 23.00 Seconds from Disaster 0.00 Battlefront
ANIMAL PLANET
12.00 Austin Stevens – Most Dangerous 13.00 Crocodile
Hunter 14.00 Animal Cops Detroit 15.00 The Planet's
Funniest Animals 15.30 Amazing Animal Videos 16.00
Growing Up... 17.00 Monkey Business 17.30 The Keepers
18.00 Austin Stevens – Most Dangerous 19.00 Killer Crocs of
Costa Rica 20.00 Miami Animal Police 21.00 The Natural
World 22.00 Pet Rescue 22.30 Breed All About It 23.00 Wild-

life SOS 23.30 Aussie Animal Rescue 0.00 Austin Stevens –
Most Dangerous 1.00 Seven Deadly Strikes
DISCOVERY
12.00 Secret Life of Formula One 13.00 Spy Master 14.00
Scrapheap Challenge 15.00 Rex Hunt Fishing Adventures
15.30 John Wilson's Fishing Safari 16.00 Buildings, Bridges
and Tunnels 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 Mythbusters 0.00 Battlefield
MTV

13.00 SpongeBob SquarePants 13.30 Wishlist 14.00 TRL
15.00 Dismissed 15.30 Just See MTV 16.30 MTV:new 17.00
European Top 20 18.00 Switched On 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

E! ENTERTAINMENT
12.00 Fashion Police 12.30 Life is Great with Brooke Burke
13.00 The E! True Hollywood Story 14.00 Style Star 15.00 Dr.
90210 16.00 101 Most Shocking Moments in... 17.00 E!
News Weekend 18.00 Fashion Police 18.30 Behind the
Scenes 19.00 The E! True Hollywood Story 22.00 High Price
of Fame 23.00 E! News 23.30 The E! True Hollywood Story
0.30 Fashion Police 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 Foster's Home for Imaginary Friends 16.55 Ed, Edd n Eddy 17.20 Dexter's Laboratory
17.45 Codename: Kids Next Door 18.10 The Powerpuff Girls
18.35 The Grim Adventures of Billy & Mandy
JETIX

VH1

16.00 VH1 Viewer's Jukebox 17.00 Smells Like the 90s
18.00 VH1 Classic 18.30 Then & Now 19.00 All Access
20.00 Fabulous Life Of... 20.30 Cribs 21.00 VH1 Rocks
21.30 Flipside 22.00 Top 5 22.30 VH1 Hits
CLUB

12.10 Come! See! Buy! 12.40 Race to the Altar 13.30
Hollywood One on One 14.00 The Review 14.25 Cheaters
15.10 Arresting Design 15.35 Staying in Style 16.00 Yoga
Zone 16.25 The Method 16.50 Race to the Altar 17.40
Famous Homes & Hideaways 18.05 Living Colour 18.30
Hollywood One on One 19.00 Girls Behaving Badly 19.25
The Villa 20.15 My Messy Bedroom 20.45 Sex and the
Settee 21.10 Spicy Sex Files 22.00 Girls Behaving Badly
22.25 Crime Stories 23.10 Innertainment 23.40 Backyard
Pleasures 0.05 Living Colour 0.30 Come! See! Buy! 1.00
Race to the Altar

12.10 Lizzie Mcguire 12.35 Braceface 13.00 Hamtaro 13.25
Moville Mysteries 13.50 Pokémon VI 14.15 Digimon I 14.40
New Spider-man 15.05 Sonic X 15.30 Totally Spies
MGM

12.05 Slow Dancing in the Big City 13.55 Night Fighters
15.25 Thrashin' 17.00 Square Dance 18.50 My American
Cousin 20.20 Electric Dreams 21.55 Sketches 23.35 Rancho
Deluxe 1.10 Say Yes
TCM

19.00 Goodbye, Mr Chips 20.55 The 25th Hour 22.50 Arturo's Island 0.20 Conspirator 1.50 Hysteria 3.15 No Guts, No
Glory: 75 Years of Stars
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Extreme Makeover

Home Edition

7.03 Morgunútvarpið 9.03 Margrætt með
Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur. 10.03 Morgunstund með Sigurði G. Tómassyni.

12.15 Hádegisútvarpið – Umsjón: Sigmundur Ernir Rúnarsson. 13.01 Hrafnaþing – Umsjón: Ingvi Hrafn Jónsson. 14.03 Messufall e.
15.03 Allt og sumt – Hallgrímur Thorsteinsson, Helga Vala Helgadóttir og Helgi Seljan.
17.59 Á kassanum – Illugi Jökulsson.

BYLGJAN

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

ÚR BÍÓHEIMUM

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.

▼

12.45 US Open 2005 17.45 David Letterman

18.30 NBA (Úrslitakeppni)
20.30 Landsbankadeildin (Umferðir 1 – 6)

▼

Þriðjungur leikjanna í Landsbankadeild karla í knattspyrnu er nú að baki
og línur teknar að skýrast verulega.
21.30 Aflraunir Arnolds (Arnold
Schwarzenegger Classic)Árlega flykkjast bestu keppnismennirnir til Ohio í
Bandaríkjunum og taka þátt í móti
sem kennt er við Arnold
Schwarzenegger, ríkisstjóra í Kaliforníu,sem var mikill íþróttagarpur á árum
áður.
22.00 Olíssport Fjallað er um helstu íþróttaviðburði heima og erlendis. Það eru
starfsmenn íþróttadeildarinnar sem
skiptast á að standa vaktina en kapparnir eru Arnar Björnsson, Hörður
Magnússon, Guðjón Guðmundsson
og Þorsteinn Gunnarsson.
22.30 David Letterman

23.15 Landsbankadeildin (Umferðir 1 – 6)
0.15 Álfukeppnin (Mexíkó – Brasilía) 1.55 US
Champions Tour 2005

POPP TÍVÍ
19.00 Game TV (e) 21.00 Kenny vs. Spenny
21.30 Íslenski popp listinn (e)

HALLMARK
12.45 Fungus the Bogey Man 14.15 Go Toward the Light
16.00 Touched by an Angel III 16.45 Back to the Secret Garden 18.30 Taking Liberty 20.00 Just Cause 20.45 Robin
Cook's Acceptable Risk 22.15 Who Killed Atlanta's Children?
0.00 Just Cause 0.45 Taking Liberty 2.15 Robin Cook's
Acceptable Risk
BBC FOOD
12.00 Worrall Thompson 12.30 Ready Steady Cook 13.00
Ching's Kitchen 13.30 Safari Chef 14.00 Can't Cook Won't
Cook 14.30 A Cook's Tour 15.30 Ready Steady Cook 16.00
Delia Smith's Summer Collection 16.30 Tamasin's Weekends
17.00 Conrad's Kitchen: Access All Areas 17.30 The
Cookworks 18.30 Ready Steady Cook 19.00 Ching's Kitchen
19.30 James Martin Sweet 20.00 Can't Cook Won't Cook
20.30 Douglas Chew Cooks Asia 21.30 Ready Steady Cook
DR1

12.15 Vagn i Japan 12.45 Gr¢n glæde 13.15 OBS 13.20 Vagn
i Japan 13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00 Boogie Listen
15.00 S¢ren spætte 15.05 Yu-Gi-Oh! 16.00 Rubbadubbers
16.10 Byggemand Bob 16.20 PS Bamse 16.30 TV Avisen
med Sport og Vejret 17.00 Fint skal det være 17.30 En dag i
haven 18.00 Dyrenes verden 18.30 Karavanen 19.00 TV
Avisen 19.25 SportNyt 19.30 Mistrals datter 21.10 Hunter:
Lovens lange arm 22.30 En mand, en hund og en elg
SV1

12.10 Midnattssolens son 13.30 Sportspegeln 14.00 Rapport
14.05 Att måla mångstämmigt 14.30 Lost in La Mancha
16.00 Djurpensionatet 16.30 Nalle har ett stort blått hus
16.55 Våra djur 17.00 Lilla Smågodis 17.15 En del av mitt
hjärta 17.30 Rapport 18.00 Sommartorpet 18.30 Packat &
klart – sommarspecial 19.00 Stenristarna 20.00 Sverige!
20.30 Kommissarie Winter 21.30 Rapport 21.40 Tittarnas önskekonsert 22.40 Sändning från SVT24

Svar: Terl úr kvikmyndinni
Battlefield Earth: A Saga of
the Year 3000.

STJÖRNUGOLF. Margar kunnar persónur úr íslensku þjóðlífi tóku þátt í Stjörnugolfi en mótið
var haldið til styrktar MND-félaginu.

Hringir

AÐRAR STÖÐVAR

FM 99,4

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykjavík Síðdegis

Íþróttir

18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 20.00
Útvarp Samfés 19.30 Fótboltarásin 22.10

ÚTVARP SAGA

9.03 ÓLAFUR HANNIBALSSON 10.03 RÓSA INGÓLFSDÓTTIR 11.03 ARNÞRÚÐUR KARLSDÓTTIR

21.30

Dægurmálaútvarp Rásar 2

1.10 Ljúfir næturtónar

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson

„Crap-lousy ceiling! I thought I told to get some mananimals in here and fix it.“

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10

22.15 Listahátíð í Reykjavík 2005

Þáttastjórnandi er Ty Pennington og byrjar hver þáttur á því að
hann vekur heppnu fjölskylduna með stæl áður en framkvæmdirnar hefjast.

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

FM 90,1/99,9

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi

»

Þáttaröðin var tilnefnd til Emmy verðlauna.
Í hverjum þætti er fylgst með kapphlaupi við tímann
við verkefni sem vanalega tæki marga mánuði að
ljúka. Ein fjölskylda í lélegum húsakynnum dettur í
lukkupottinn í hverjum þætti og fullt af hönnuðum,
verkamönnum og verktökum hafa sjö daga til að endurbyggja heilt hús – hvert einasta herbergi, garðinn
og lóðina fyrir utan húsið.

FM 90,9

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin
FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp
FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

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

30

20. júní 2005 MÁN U DAGU R

SÉRFRÆÐINGURINN
JÓNÍNA K. BERG ÞÓRSNESGOÐI FAGNAR SUMARSÓLSTÖÐUM Á ÞÓRSBLÓTI Á ÞINGVÖLLUM

Dreypifórnir og víkingaklæ›i á Jónsmessunótt
HRÓSIÐ
...fá þeir Bjarki „halti“ Birgisson
og Guðbrandur „blindi“ Einarsson fyrir hugrekki og þrautseigju,
en þeir hefja göngu í kringum
landið í dag undir kjörorðinu
„Haltur leiðir blindan, til betra
lífs“ til að vekja athygli á aðstæðum fatlaðra Íslendinga.
Megi þeim ganga sem best.

2

1

3

Á morgun eru sumarsólstöður, lengsti dagur ársins. Sólarupprás í Reykjavík verður klukkan 2:54, en sólin sest ekki í vestri fyrr en 24:04. Á Akureyri verður nóttin enn styttri. Þar rís sól klukkan 1.26 og sest 1.01 eftir
miðnætti.
Sumarsólstöður eru hátíð í heiðnum sið og á fimmtudegi í tíundu
viku sumars halda Ásatrúarmenn sitt árvissa Þórsblót á Þingvöllum.
„Blótið miðast við hinn forna þingsetningartíma og er táknræn tilvísun frá því forfeður okkar og formæður hittust á Þingvöllum,“ segir Jónína
Kristín Berg, Þórsnesgoði og staðgengill allsherjargoða. „Ásatrú byggist að
sumu leyti á hringrásum tungls og sólar, og því koma árstíðaskipti sterkt
inn í trúna. Þannig eru vetrarsólstöður stærsta hátíð okkar, þegar endurkomu sólar er fagnað.“
Þórsblótið hefst síðdegis á Jónsmessunótt þegar Ásatrúarmenn safnast saman við Valhöll, en þaðan er gengið upp í Almannagjá þar sem
blótið sjálft fer fram.

„Þar setjum við allsherjarþing, sem síðan er frestað til hausts. Allir eru
velkomnir og ekki óalgengt að beri að gesti og ferðamenn, en trúfélagið
skipuleggur ekki hvort einstaklingarnir velti sér naktir upp úr dögginni á
Jónsmessunótt, þótt hver og einn kunni að gera slíkt út af fyrir sig,“ segir Jónína brosmild, en margir skarta víkingaklæðum og á blótinu eru
færðar dreypifórnir.
„Með blótinu fögnum við sterkri orku náttúrunnar, þegar allt er í fullum krafti, bæði gróður, dýr og fólk. Á þessum tíma finnum við betur að
við erum hluti af náttúrunni, en ekki dottin út úr henni, eins og stundum
er haldið fram, þegar talað er um menn og náttúru sem aðskilda hluti.“
Alls eru um 920 félagar í Ásatrúarfélaginu, og hefur aðsókn farið vaxandi undanfarin ár.
„Fólk er farið að hugsa meira sjálfstætt, en ásatrúarmenn eiga það
sameiginlegt að trúa hver á sinn hátt. Þannig er heiðinn siður víðfeðmur
JÓNÍNA K. BERG
og rúmar margt.“
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Lárétt: 1 góður, 5 hreyfast, 6 rykkorn, 7
tónn, 8 ofn, 9 vatnagangur, 10 varðandi,
12 tunnu, 13 eldri mynd af orðinu gæs,
15 silfur, 16 vísdómsfugl, 18 sundfugl.
Lóðrétt: 1 fús, 2 vaða yfir, 3 átt, 4 hreykinn, 6 frumeinda, 8 rá, 11 venslamann,
14 lem, 17 til.
Lausn
Lóðrétt: 1 viljugur, 2 æða, 3 na, 4 hróðugur, 6 atóma, 8 slá, 11 mág, 14 slæ, 17
að.
Lárétt: 1 vænn, 5 iða, 6 ar, 7 la, 8 stó, 9
flóð, 10 um, 12 ámu, 13 gás, 15 ag, 16
ugla, 18 æður.

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8
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19. júní 1915
Landbúnaðarráðuneytið
31-34 fyrir Íslendingum

EINAR MEÐ ÖLLU Einar hefur húmor fyrir því að vera pylsusali. Sérstæða Einars með öllu er einmitt húmorinn í skrautlegum nöfnum á pylsunum eins og Þórhildur og 14: 2. Sara Jóhannsdóttir rekur vagninn ásamt unnusta sínum.

EINAR GUNNARSSON: FANNST FYNDIÐ AÐ VERÐA PYLSUSALI

Pylsuvagninn Einar með öllu
Hólmarar og ferðafuglar í Stykkishólmi geta á ný gætt sér á Þórhildi Danadrottningu, vinsælasta
pylsuréttinum í pylsuvagninum
Einar með öllu. Einar Gunnarsson fyrrverandi handboltakappi

rekur vagninn þriðja sumarið í
röð en pylsuvagninn er sérstakur
fyrir þær sakir að hafa pylsur
með skrítnum nöfnum á boðstólum. Þórhildur er djúpsteikt og
með bræddum osti, en athyglisverðasta pylsan er vafalaust
Henrik, nefnd eftir bónda Þórhildar, sem er búin Doritos-flögum og hvítlaukssósu. „Svo er ein
sem heitir 14:2, eftir fræga fótboltaleiknum. Hún er svolítið
vinsæl líka,“ segir Einar um matseðilinn.
Einar er bjartsýnn á pylsuvertíðina, enda túrisminn í Stykkishólmi á uppleið og bærinn að
verða mjög vinsæll áningarstað-

ur. Að sögn hans er hápunkturinn
í pylsusölunni í ágúst á Dönskum
dögum. „Það var náttúrulega
ástæðan fyrir því að við byrjuðum á þessu, þessar vinsældir á
bænum meðal ferðamanna. Það
er mikil stemmning hérna og
þess vegna fór ég út í þetta. Og
þetta hefur bara gengið framar
vonum,“ segir Einar.
Einar er ánægður með að hafa
hrint pylsuvagnshugmyndinni í
framkvæmd. „Maður fær nefnilega svo mikið af hugmyndum
yfir lífsleiðina,“ segir hann, „en
framkvæmir of lítið af þeim.“
Efnt var til samkeppni til að
finna besta nafnið og kom vinur

Einars með verðlaunatillöguna.
Einar segir að rekstur pylsuvagnsins sé skemmtileg sumarvinna en á veturna vinnur hann í
Fjölbrautaskóla Snæfellinga og í
grunnskólanum í Stykkishólmi.
„Þetta er líka bara húmor, það er
gaman af þessu. Þetta er svolítið
fyndið, að vera pylsusali,“ segir
Einar.
Einar ætlaði sér að vera í eitt
ár í Stykkishólmi en framlengdi
dvölina. „Ég er búinn að festa
mig hérna, og við fjölskyldan,
því hér er yndislegt að vera. Mér
líst vel á sumarið. Og bara lífið,“
segir Einar Gunnarsson pylsusali með meiru. rosag@frettabladid.is

Kemur út í Danmörku

Ekkert
MSG
Allur okkar fiskur er án MSG (þriðja kryddið)
Mikið úrval af grilfiski. Grillspjót, risarækjur, hörpuskel og humar.

Bók Auðar Jónsdóttur, Fólkið í kjallaranum, sem höfundurinn hlaut Íslensku bókmenntaverðlaunin fyrir í
janúar, mun koma út í Danmörku. Bókin hefur
verið
seld
til
danska forlagsins
Tiderne
skifter.
Forlagið
l e g g u r
mikinn
metnað í
að gefa
út eftir
nýja og
áhugaverða
e r lenda

höfunda og verður Auður í félagsskap með höfundum á borð við Cees
Nooteboom, Arto Paasilinna, Elfriede Jelinek, Italo Calvino og
Simone de Beauvoir sem hafa allir
gefið út hjá Tiderne skifter.
„Þetta er í fyrsta skipti sem
ég sel skáldsögu til útlanda og
það er rosalega gaman að
taka þetta skref. Ég vona

að bókin komi út í haust. Það er svo
mikið af bókatitlum í heiminum að
ég prísa mig sæla með að hafa komist inn um þessa smugu,“ segir Auður Jónsdóttir rithöfundur. „Ég held
að það að Sjón hafi unnið bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs
hafi vakið aukinn áhuga Norðurlandanna á Íslandi,“ segir Auður og
er ánægð með lífið og tilveruna. ■

FÓLKIÐ Í KJALLARANUM Bók
Auðar Jónsdóttur sem hlaut Íslensku bókmenntaverðlaunin síðastliðinn janúar mun koma út í
Danmörku. Auður er ánægð með
að hafa komið bók á markað í útlöndum.

Síðan 1991

Þakviðgerðir
Nánari upplýsingar á www.pace.is

Málarameistari
sér um þakið

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 550 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 550 5005, fax: 550 5006, ritstjorn@frettabladid.is
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

555 7500

NISSAN

PATHFINDER
BAKÞANKAR

SKIPT_um landslag

ÞRÁI NS BERTELSSONAR

1+1=1
Þ

að búa tvær þjóðir í þessu landi,
og þá er ég ekki að tala um svonefnda úrtölumenn annars vegar
sem eru á móti framförum og ríkisstjórninni og bjartsýnismenn hins
vegar. Ekki heldur ungt fólk og gamalt hvort sínu megin við kynslóðagilið svonefnda. Og unga fólkið gefur
dauðann í gamlingjana sem húka
hinum megin við gilið og lepja hann
úr skel. Ég á ekki heldur við ríka og
fátæka, þótt það sé að verða býsna
greinilegt hér á landi að annars vegar eru þeir sem sletta skyrinu og
hins vegar þeir sem eiga það. Ég er
ekki heldur að tala um forníslendinga og nýbúa, því að þær tvær
þjóðir sem landið byggja hafa búið
hér hlið við hlið allt frá því landið
var fyrst numið fyrir ellefu hundruð
árum. Kvenþjóð og karlþjóð.

ÞESSAR TVÆR ÞJÓÐIR mynda í
sameiningu þá smáþjóð sem nefnist
Íslendingar og hægt er að selja
McDonaldshamborgara á dýrara
verði en nokkurri annarri þjóð í veröldinni (að Norðmönnum meðtöldum) en þeir voru kjölfestufjárfestar
í genabanka okkar og frá þeim höfum við sennilega erft peningavitið
og kímnigáfuna. Lífsins gæðum,
réttlæti, völdum og fé, hefur verið
mjög misjafnlega skipt með þessum
þjóðum, konum og körlum. Þó hefur
þeim tekist, einkum í skjóli nætur,
að rækta tengsl sem altént hafa verið nægilega náin til að forða okkur
frá því að verða aldauða.

SUMARI‹ BÍ‹UR EKKI!

Pathfinderinn ﬂinn er kominn til landsins til a› halda upp á sumari›. Hann fer allt á fjórhjóladrifinu, er ﬂægilegur í öllum sjö sætunum, lipur innanbæjar
og rúmar farangur til fleiri mána›a. Hann er öflug listasmí›, traustur og vanda›ur. En fyrst og fremst sameinar Nissan Pathfinder ﬂa› grófa og ﬂa›
fína í einum best heppna›a útivistarbíl sí›ari ára.

NÆSTUM 1000 ÁRUM eftir að
þrælahald var aflagt samþykkti
karlþjóðin að kvenþjóðin fengi atkvæðisrétt í kosningum. Síðan eru
liðin um 90 ár. Það er því ekki von
að kvenþjóðin hafi enn þá áttað sig á
því feiknavaldi sem felst í þessum
nýfengnu réttindum. Hér eru konur
fleiri en karlmenn og gætu verið í
meirihluta á Alþingi. Enn skortir
mikið upp á jafnréttið sumpart
vegna þess að konur hafa ekki áttað
sig á hinum lýðræðislegu möguleikum og sumpart vegna þess að margar þeirra hafa tamið sér gamaldags
viðhorf og leggja rækt við heimilishald og barnauppeldi í þjóðfélagi
sem snýst um völd og peninga.

• ﬁokuljós
• Króma› grill
• Le›urklætt st‡ri og gírstöng
• Króma›ar höldur inni í bíl
• Hiti í speglum

• Áttaviti í baks‡nisspegli
• Lita› gler
• 7 sæta
• Birtuskynjari í spegli
• Útvarpsfjarst‡ring í st‡ri

• Innbyggt loftnet
(loftnet í afturrú›u)
• Regnskynjari
• Hra›astillir
(Cruise Control)

Ver›: 4.450.000 kr.

250.000 krónum flottari!

46.581 kr. á mán.*

ﬁeir sem kaupa Nissan Pathfinder í júní fá 32" dekk, krómstigbretti
og dráttarkrók í kaupbæti.
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VEI‹IKORTI‹ FYLGIR ME‹!
Me› vei›ikortinu má vei›a nánast ótakmarka› í a.m.k. 20 vötnum
ví›svegar um landi› og tjalda endurgjaldslaust hjá mörgum ﬂeirra.
Nánari uppl‡singar á www.veidikortid.is
F I 0 1 3 3 8 4

tíma renna upp þegar þessar þjóðir,
hvor með sínum sérkennum, búa
jafnréttháar í landinu í ást og friði.
Bæði nætur og daga. Ekki bara um
nætur. ■

STA‹ALBÚNA‹UR

Beinskiptur
174 hestöfl
5 dyra

ER

F í t o n / S Í A

GAMAN VÆRI að fá að sjá þá

PATHFINDER SE

*Bílasamningur Glitnis me› 30% innborgun og eftirstö›var í 84 mánu›i.

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

