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VEÐURHAMUR Gríðarleg rigning á
Austurlandi olli víða tjóni í gær.
Um hádegisbil féllu skriður á veg-
inn í Fagradal milli Reyðarfjarðar
og Egilsstaða og var veginum fljót-
lega lokað vegna skemmda og
hættuástands. Vegurinn var lokað-
ur allan daginn í gær.

Víða varð mikið flóð í ám og
lækjum og minnstu munaði að
Fossá í Reyðarfirði ylli tjóni við
bæinn Sléttu. Sigurður Baldursson,
bóndi á Sléttu, sagðist í samtali við
Fréttablaðið ekki muna eftir slík-
um rigningum á þessum árstíma.

Áin stíflaðist skammt frá bænum
og á tímabili virtust mannvirki á
bænum vera í hættu. Með öflugum
vinnuvélum tókst að beina ánni í
réttan farveg og afstýra hættu-
ástandi.

Á Fáskrúðsfirði varð töluvert
tjón vegna rigninganna. Lækur
stíflaðist og breytti um farveg með
þeim afleiðingum að vatn og drulla
rann yfir götur bæjarins og inn í
garða. Töluverðar skemmdir urðu í
görðum en gatnamannvirki sluppu
að mestu. Þá lak inn í kjallara á
húsi í bænum.

Ljósleiðari Símans á Austur-
landi rofnaði um hádegisbil í gær
vegna aurskriðunnar í Fagradal.
Bilunin hafði engin áhrif á talsíma-
samband en útsendingar Ríkissjón-
varpsins láu niðri á Fáskrúðsfirði,
Stöðvarfirði, Breiðdalsvík og
Djúpavogi. Þá hafði bilunin einnig
áhrif á gagnaflutninga í gegnum
internetið víða á Austfjörðum og
GSM sambandslaust var á Fá-
skrúðsfirði.Vegna ófærðar komust
viðgerðarmenn ekki á staðinn í gær
en viðgerð hefst í dag um leið og
veður leyfir. - þo

Mikið vatnsveður á Austurlandi:

Talsvert tjón vegna rigninga

LÉTTIR TIL SUÐVESTAN TIL Annars
víða rigning eða skúrir, einkum austan til.
Hiti 10-17 stig hlýjast suðvestan til.
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Skoraði átta mörk
Óskar Snær Vignisson,
knattspyrnumaður með
Hvöt á Blönduósi,
náði þeim ótrúlega
áfanga að skora átta
mörk í einum og sama
leiknum um
helgina. Óskar
fór hamförum
gegn liði Afríku
í 3. deildinni.

ÍÞRÓTTIR 20

Í MIÐJU BLAÐSINS  

▲

F‡lupúkinn 
settur út í sólina

HELGA OG ERLINGUR:

Í MIÐJU BLAÐSINS  

● hús ● fasteignir

▲

AURSKRIÐA LOKAR VEGINUM Á Fáskrúðsfirði flæddi lækur yfir bakka sína og olli talsverðum skemmdum. Muna menn ekki eftir slíkum
rigningum á þessum árstíma. Aurskriður féllu á veginn í Fagradal og var honum fljótlega lokað vegna skemmda og hættuástands.

VIÐSKIPTI Hópur manna sem eiga og
starfa á fasteignasölum ætlar í mál
gegn ríkinu vegna laga um fast-
eignasala sem tóku gildi í haust.
Hópurinn telur sig hafa orðið fyrir
hundruða milljóna króna tjóni
vegna þessara laga. 

Halldór H. Backman hæsta-
réttarlögmaður sér um málshöfðun
hópsins. Hann segir  að mennirnir
telji að rökin fyrir nýjum lögum
um fasteignasala séu ekki haldbær.
Þetta gildi sérstaklega um höft á
eignarhaldi á fasteignasölum en
samkvæmt lögunum verða þær að
vera í meirihlutaeigu löggildra
fasteignasala. Slíkt hefur þó ekki
alltaf gilt um fasteignasölur. 

Hópurinn telur að þessi höft á
eignarhaldi standist ekki stjórnar-
skrá og því sé verið að eyðileggja
virði fyrirtækjanna með lagasetn-
ingunni.

Helgi Bjarnason, framkvæmda-
stjóri Draumahúsa, segir að menn-
irnir, sem standa að málshöfðun-
inni, telji sig vera með fyrirtæki
sem séu mikils virði ef eðlileg skil-
yrði eru á markaði og hver sem er
geti keypt, ekki bara 250 manna
hópur löggiltra fasteignasala. 

„Þarna er verið að eyðileggja
mögulegt söluandvirði þessara fyr-
irtækja. Það er ekki gerð krafa um
það í lögum að flugstjóri eigi meiri-
hluta í FL Group enda væri virði

fyrirtækisins þá allt annað en það
er á frjálsum markaði. Það er ekki
heldur gerð krafa um að verðbréfa-
miðlari eigi Landsbankann þó að
mikil ábyrgð fylgi verðbréfamiðl-
uninni og verðbréfamiðlari verði
að starfa þar á gólfinu,“ segir hann.
„Aðalinntakið er að þarna verið að
koma á viðskiptahöftum. Þetta er
misskilningur þeirra sem sömdu
lögin um það hvernig beri að verja
hagsmuni aðila og rugla saman
hugmyndafræði um hvernig hags-
munir neytenda séu varðir og
hvernig rekstur fyrirtækja gengur
fyrir sig,“ segir Helgi. 

Vonir standa til að niðurstaða
fáist í málið næsta vetur. - ghs

HEIMILDARMYND
REYKJAVÍKURROKK FEST Á FILMU:

Spjalla› vi› fólk 
á bak vi› tjöldin

FÓLK 30

Bubbi er einn af okkur
Guðmundur Andri Thorsson segir að
þegar ráðist er á Bubba
og Brynju, þá er ráðist
á okkur öll.
Fjandskapur gegn
þeim er
fjandskapur
gegn þjóðinni
allri.

UMRÆÐAN 16

Nýtt og spennandi embætti
Gísli Tryggvason, nýr talsmaður
neytenda segir að hann muni fyrst og
fremst standa
vörð um
hagsmuni og
réttindi
neytenda og að
eftir nokkurn
tíma verði
embættið búið
að sanna sig.

TÍMAMÓT 18

VEÐRIÐ Í DAG

TÓNLIST Upptökum á nýrri geisla-
plötu hljómsveitarinnar Sigur
Rósar er lokið en þær hafa staðið
með hléum síðasta eina og hálfa
árið. Upptökur fóru fram í hljóð-
veri hljómsveitarinnar í Mos-
fellsbæ en lokafrágangur í New
York. Áætlað er að platan komi
út í september.

Flest lög hennar eru sungin á
íslensku en nokkur eru á von-
lensku – málinu sem Jónsi
söngvari bjó til og söng á síðustu
plötu sem kom út 2002. Var sú
nafnlaus og lögin á henni einnig.

Nýja platan er sögð ólík
ónefndu plötunni en sverja sig
frekar í ætt við Ágætis byrjun
sem kom út árið 2000. 

Innan fárra daga hefst hljóm-
leikaferð Sigur Rósar um Evr-
ópu, Japan og Ástralíu.

-bþs

Viðskipti Baugs í Bretlandi:

Ákæran skapar
nokkra óvissu
BAUGSMÁLIÐ Hreinn Loftsson,
stjórnarformaður Baugs, kann-
ast ekki við að fyrirtækið hafi
boðist til þess að draga sig út úr
hópi fjárfesta sem á í viðræðum
um kaup á bresku verslanakeðj-
unni Somerfield. 

Bresk blöð sögðu í gær að Jón
Ásgeir Jóhannesson, forstjóri
Baugs, hefði boðist til að draga
Baug út úr hópnum í kjölfar
kæru Ríkislögreglustjóra á
hendur fyrirtækinu.

Telja blöðin að Baugur eigi
ekki greiða leið að bankalánum á
meðan óvissa ríkir um framtíð
fyrirtækisins.

Blaðamaður Daily Telegraph
sagðist í samtali við Fréttablaðið
í gærkvöldi hafa heimildir fyrir
því að Baugur vildi halda samn-
ingaviðræðum áfram en óvíst
væri hvort hinir fjárfestarnir
væru enn spenntir fyrir sam-
starfinu.

Sjá síðu 2/- bþs

Fasteignasalar ætla
í mál gegn ríkinu

Upptökum nýrrar plötu lokið:

Sigur Rós syngur
á íslensku
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Veri› er a› undirbúa málshöf›un á hendur ríkinu vegna laga um
fasteignavi›skipti sem tóku gildi fyrir tæpu ári. Menn í fasteignavi›skiptum
segjast hafa or›i› fyrir hundra›a milljóna króna tjóni vegna fleirra.
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Fyrstu útgönguspár vegna þingkosninga í Albaníu:

Stjórnarandstö›unni spá› sigri
TIRANA, AP Fyrstu útgönguspár í
gær benda til þess að stjórnarand-
staðan hafi sigrað þingkosning-
arnar í Albaníu, sem haldnar voru
í gær. Von er á opinberri niður-
stöðu síðar í dag. 

Eftir því sem einkarekna
stjórnvarpsstöðin Klan skýrði frá
í gærkvöld hafði Lýðræðisflokkur
Sali Berisha, sem er í stjórnarand-
stöðu, meirihluta í 11 kjör-
dæmum. Sósíalistaflokkur Fato
Nano forsætisráðherra, hafði náð
meirihluta atkvæða í fjórum kjör-
dæmum. Berisha hvatti stuðn-
ingsmenn sína til þess að sýna
stillingu og fagna ekki of
snemma. Frekar að bíða þar til úr-

slit kosninganna væru ljós. Hund-
ruð stuðningsmanna höfðu safn-
ast saman fyrir fram höfuðstöðv-
ar Lýðræðisflokksins til að fagna
þessum fréttum sjónvarpsstöðv-
arinnar. Gramoz Ruci, háttsettur
maður innan Sósíalistaflokksins
kallaði útgönguspána fáránlega. 

Einhverjir kjörstaðir voru enn
opnir, tveimur tímum eftir að þeir
áttu að loka, til að þúsundir kjós-
enda sem mættu of seint gætu
kosið. Um fimmhundruð aðilar
frá alþjóðlegum stofnunum fylgd-
ust með því að kosningarnar færu
rétt fram. 

Samkvæmt albönsku lögregl-
unni var starfsmaður á kjörstað í

Tirana skotinn í gærkveldi og lést
hann skömmu síðar á sjúkrahúsi.

Ekkert frekar er vitað um tildrög
málsins. ■

Gestir Humarhátíðar:

Flú›u í 
íflróttahúsi›
LÖGREGLA All margir gestir humar-
hátíðar á Höfn þurftu aðstoð frá
björgunarsveitum við að taka sam-
an föggur sínar þegar veðrið tók að
versna í gærmorgun. Þar sem ekki
var ráðlagt að vera á ferðinni vegna
veðurs leituðu um 80 manns skjóls í
íþróttahúsinu og biðu þar eftir að
veðrinu slotaði. Starfsmenn Rauða
krossins buðu upp á heita súpu og
björgunarsveitamenn voru fólki
innan handar. Upp úr hádegi skán-
aði veðrið og menn fóru að tygja sig
til síns heima.

Humarhátíðin fór að öðru leiti
ágætlega fram en gestir voru tals-
vert færri en búist var við. Ölvun
var þó nokkur en lítið um slagsmál
og læti. - þo

SPURNING DAGSINS
Jón, eru› fli› rolur?

Það er nú annarra að dæma um það en
hæfi ráðherra verður að vera hafið yfir
allan vafa.

Davíð Oddsson segir stjórnarandstöðuna ekki
hafa þorað að láta lögmenn á sínum snærum
svara spurningunni um hvort Halldór Ásgrímsson
hafi verið hæfur í bankasölumálinu. Jón Bjarna-
son er þingmaður Vinstri grænna.

Óvissa me› kaup
Baugs á Somerfield 
Í breskum fjölmi›lum í gær var sagt frá flví a› Baugur hafi bo›ist til a› draga sig 
út úr vi›ræ›um um kaup á bresku verslanake›junni Somerfield í kjölfari› á kæru
Ríkislögreglustjóra. Hreinn Loftsson stjórnarforma›ur Baugs segir fletta rangt.

BAUGSMÁLIÐ Breska blaðið Sunday
Times greindi frá því í gær að Jón
Ásgeir Jóhannesson, forstjóri
Baugs, hefði boðist til að draga sig
út úr viðræðum um kaup á bresku
verslanakeðjunni Somerfield í
kjölfar 40 liða kæru sem Ríkislög-
reglustjóri gaf út á hendur sex að-
ilum tengdum Baugi síðastliðinn
föstudag. Ein af ástæðunum er
talin vera sú að bankastofnanir
yrðu tregar til að lána Baugi fé
vegna kaupanna meðan óvissa
ríkti um framtíð fyrirtækisins.
Fleiri breskir fjölmiðlar fjölluðu
um málið í gær svo sem eins og
Financial Times, Daily Telegraph
og Sunday Herald. 

„Fyrirtækið greindi frá því á
föstudag að þessi ákæra myndi
ekki hafa nein áhrif á starfslega
getu félagsins til þess að standa
við skuldbindingar sínar og mun-
um við kappkosta að halda áfram
okkar striki. Við leggjum höfuðá-
herslu á að fyrirtækið verði ekki
fyrir skakkaföllum Ég kannast
því ekkert við að Baugur hafi
boðist til að draga sig út úr fyrir-
tækjahópnum og Jón Ásgeir kann-
ast ekkert við að hafa gefið út
yfirlýsingu þess efnis,“ segir
Hreinn Loftsson, stjórnarformað-
ur Baugs, um fréttir breskra dag-
blaða um að Baugur hafi boðist til
að draga sig út viðræðum vegna
kaupa á Somerfield.

Baráttan um Somerfield stend-
ur milli tveggja fyrirtækjahópa,
annars vegar fjárfestingarfélags-
ins London & Regional og hins
vegar hóps þar sem eru Baugur
Group hf., Apax, Barclays Capital

og kaupsýslumaðurinn Robert
Tchenguiz. Fyrirtækahópurinn
hafði áformað kynningu á tilboði
sínu eftir örfáa daga. 

Í Sunday Times var haft eftir
ónefndum ráðgjafa fyrirtækja-
hópsins, sem Baugur tilheyrir, að
hann væri viss um að Baugur
drægi sig út út úr samninga-
viðræðunum ef ákæran hefði
óæskileg áhrif á hópinn. Ráð-
gjafinn sagði að hópurinn myndi
halda áfram að undirbúa kauptil-
boðið þrátt fyrir að Baugur hafi

átt að leggja til 25 prósent kaup-
verðsins á Somerfield sem talið er
nema um 127 milljörðum króna. 

Blaðamaður Daily Telegraph
sagði í gærkvöldi að hann hefði
heyrt að Baugur ætlaði sér að
halda áfram í fyrirtækjahópnum
en það væri spurning hvort hin
fyrirtækin í hópnum vildu halda
áfram samstarfi við Baug í ljósi
aðstæðna.

Ekki náðist í Jón Ásgeir
Jóhannesson vegna málsins. 

ingi@frettabladid.is

Kjalarnes:

Fauk út af 
BIFHJÓLASLYS Um klukkan fjögur
síðdegis í gær fauk bifhjól út af veg-
inum á Kjalarnesi. Gríðarlegt
hvassviðri og rigning olli því að víða
var illfært um vegi landsins og var
ástandið sérlega slæmt á Vestur-
landsvegi.

Ökumaður bifhjólsins slapp
ómeiddur og hjólið skemmdist lítið.
Í kjölfar slyssins var gefin út við-
vörun til fólks um að takmarka
ferðir sínar um Vesturlandsveg allt
frá Mosfellsbæ til Borgarness. Öku-
menn með fellihýsi og aðra aftaní
vagna voru sérstaklega varaðir við
að vera á ferðinni.  ■

Lúðvík Bergvinsson um þýska bankann:

Ríkisstjórnin líklega blekkt
VIÐSKIPTI „Ef þýski bankinn
keypti aldrei bréf í Búnaðar-
bankanum, eins og haldið er
fram, hefur ríkisstjórnin líklega
verið blekkt,“ segir Lúðvík
Bergvinsson, þingmaður Sam-
fylkingarinnar, um hinn þráláta
orðróm að þýski bankinn Hauck
& Aufhäuser hafi aldrei átt bréf
í Búnaðarbankanum.

„Gengið var út frá því að er-
lendur aðili reiddi fram eigið fé
til kaupanna. Þátttaka hans var
forsenda þess að kaupandi fengi
að kaupa bréfin. Forsætisráð-
herra, persónulega í gegnum
eignarhald sitt á hlut í hlutafé-
lagi, ásamt hlutafélögum í eigu
ættingja hans og vina úr fram-
sóknarflokknum og fleiri, áttu í
viðræðum um kaupin og keyptu
bréfin,“ segir Lúðvík og segir
kaupendur hafa hagnast um tugi
milljarða.

„Ef fullyrðingar háskóla-
manna, fjölmiðlamanna og fleiri
eru réttar um að erlendur banki
hafi aldrei lagt fram eigið fé til
kaupanna hafa kaupendur lík-
lega haft uppi blekkingar. Þá
vaknaði spurningin um hvað nú-
verandi forsætisráðherra vissi
um raunverulega aðild þýska
bankans, einkum í ljósi þess
hverjir keyptu. Það yrði mikil-
vægt að fá svar við þeirri spurn-
ingu, komi í ljós að þýski bank-
inn hafi aldrei reitt fram eigið
fé til kaupanna.“

- hb

LÚÐVÍK BERGVINSON 
Lúðvík segir að spurningar hafi vaknað um

hvað Halldór Ásgrímsson vissi um raun-
verulega aðild Hauck & Aufhäuser að

kaupunum bréfa í Búnaðarbankanum.

ÁHRIF ÁKÆRUNNAR Samkvæmt frétt á vefsvæði Financial Times í gærkvöldi er talið lík-
legt að Baugur dragi sig út fyrirtækjahóp sem ætlar að bjóða í bresku verslunarkeðjuna
Somerfield í kjölfar útgáfu ákæru Ríkislögreglustjóra á hendur fyrirtækinu.

SALI BERISHA Fyrrum forseti Albaníu og leiðtogi stjórnarandstöðunnar hvatti til stillingar í
gærkveldi, eftir að sjónvarpsstöð hafði spáð flokki hans sigri í kosningunum sem haldnar
voru í gær.

LÖGREGLUFRÉTTIR
BÍLVELTA Í HVALFIRÐI Jeppi valt
við Hvammsvík í Hvalfirði á sjö-
unda tímanum í gærkvöld. Í bílnum
voru hjón með dóttur sína og voru
þau öll flutt á slysadeild. Þau eru
að líkindum ekki eins slösuð og
talið var í fyrstu. Bíllinn er gjör-
ónýtur. Mjög hvasst var á þessum
slóðum í gær og ekki ólíklegt að
slysið megi rekja til þess. 

Snæfellsnes:

Húsbíll fauk út
af veginum
LÖGREGLA Síðdegis í gær fauk hús-
bíll út af veginum við Böðvarsholt í
Staðarsveit. Bíllinn er gjörónýtur
en allir sem í bílnum voru sluppu
nokkuð vel og fengu að fara heim
eftir læknisskoðun.

Að sögn lögreglu í Ólafsvík var
helgin lífleg á Snæfellsnesinu en
gekk stórslysalaust fyrir sig.
Margir héldu snemma heim af
færeyskum dögum vegna veðurs.
Talsvert magn fíkniefna fannst á
hátíðinni enda gerði lögreglan sér-
stakt átak í þeim efnum. ■

BÍLVELTA VIÐ BÖÐVARSHOLT Engin meiðsl
urðu á fólki en bíllinn er ónýtur.
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Evrópubúar varaðir við:

Ásakanirnar
uppspuni
ÍRAN, AP Íran hefur varað Evrópu-
búa við því að falla í gildru Banda-
ríkjamanna og fordæma Ahmadi-
nejad, nýkjörinn forseta landsins.
Síðustu daga hafa birst fjölmargar
fréttir sem tengja forsetann við
gíslatökuna í Tehran árið 1979,
þegar stúdentar tóku yfir sendiráð
Bandaríkjanna og héldu gíslum í
444 daga.

„Ásakanirnar eru svo greinilega
rangar að þær verðskulda ekki einu
sinni að þeim sé svarað,“ sagði tals-
maður utanríkisráðuneytisins í
Íran. Hann segir að ásakanirnar séu
áróður sem runnin er undan rifjum
Síonista í Bandaríkjunum og að leið-
togar Evrópuríkja ættu ekki að taka
mark á þeim. ■



„Mamma ætlaði bara að skjótast 
út í búð. Hún sagði að ég þyrfti 

ekki að fara í bílbelti af því að við 
værum að fara svo stutt.“

Þessi frásögn er byggð á raunverulegum atburðum. 
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Spurningum um 
hæfi enn ósvara›
STJÓRNMÁL „Við vildum fá nánari
skoðun á forsendum þessa máls
en kom fram í minnisblaði Rík-
isendurskoðunar. Í álitsgerðinni
kemur fram að í minnisblaði
Ríkisendurskoðunar hafi stofn-
unin verið of þröng í áliti sínu
því hún hafi einblínt um of á
fjölskyldutengsl en ekki hin
pólitísku tengsl hlutaðeigandi að
málinu. Margir helstu gerendur
í því voru innstu koppar í Fram-
sóknarflokknum, til dæmis
Finnur Ingólfsson og Valgerður
Sverrisdóttir,“ segir Ögmundur
Jónasson þingmaður Vinstri
grænna um lögfræðiálit sem
stjórnarandstaðan lét vinna um
hæfi Halldórs Ásgrímssonar við
sölu ríkisbankanna. 

„Ég tel álitið vera mjög var-
færnislegt og eftir að hafa lesið
álitið situr maður eftir með þá
vissu um að Halldór hafi verið
bullandi vanhæfur. Mér finnst
einkennilegt að jafn reynslumik-
ill maður og Halldór skuli ekki
hafa áttað sig á því að hann átti
að segja sig frá málinu og mér
finnst barnalegt þegar menn
reyna að neita því,“ segir Magn-
ús Þór Hafsteinsson, varafor-
maður Frjálslynda flokksins, og
bætir því við að sér finnist skrít-
ið af Halldóri að kasta endalaust
ábyrgðinni yfir á Ríkisendur-
skoðun; „Umboðsmaður Alþingis
á skera úr um hæfi Halldórs og
við skulum vona að hann geri það
fljótt og örugglega.“

„Það væri algerlega fráleitt
að spyrja lögfræðinga beint um
hæfi forsætisráðherra því þeir
hafa ekki fullan aðgang að öllum
upplýsingum málsins og geta
því ekkert fullyrt um hæfi for-
sætisráðherra,“ segir Lúðvík
Bergvinsson um ummæli
Davíðs Oddssonar utanríkisráð-
herra; „Sú spurning sem stend-
ur eftir er sú hvort eðlilegt geti
talist að Halldór hafi verið
beggja vegna borðsins þegar
ríkisbankarnir voru seldir, bæði
seljandi og kaupandi. Spurning
er hvort sé eðlilegt að þeir sem
standa að sölu ríkiseigna skuli
selja þær vinum sínum, ætt-
ingjum og flokksbræðrum.“

ingi@frettabladid.is

Sérsveitarhópur í Afganistan:

Einn komst
undan
AFGANISTAN, AP Bandarískum njó-
snara tókst að komast undan óvin-
um sínum í austurhluta Afganist-
an. Maðurinn er hluti sérsveitar-
hóps sem hefur verið týndur síðan
á þriðjudaginn, samkvæmt frétta-
stofu CNN.

Engar sértækar upplýsingar
hafa komið fram hvernig her-
manninum tókst að komast undan
en talið er að félagar hans séu
látnir. Þyrla var skotin niður fyrr
í vikunni þegar hún reyndi að
koma liðsauka til hópsins og sext-
án manna áhöfn hennar lést, en
það var mesta mannfall á einum
degi sem gengið hefur yfir banda-
ríska herinn síðan hann kom inn í
Afganistan. ■

MONSÚNRIGNINGIN Í INDLANDI Þessi
hestvagn var notaður til að flytja nauðsynj-
ar fólks sem neyddist til að yfirgefa heimili
sín eftir mikil flóð í Indlandi. Yfir sjö þús-
und þorp hafa verið rýmd og yfir hundrað
manns eru látnir í flóðunum.

Flóð í Indlandi:

Asíuljón
drukkna›i
INDLAND, AP Yfir sjö þúsund þorp
hafa verið rýmd og 176 þúsund
eru heimilislausir í Indlandi eftir
flóð vegna monsúnvindsins í Suð-
ur-Asíu. Að minnsta kosti 131 dó í
gær auk þess sem sem eitt asíu-
ljón fannst dautt eftir að hafa
drukknað, en einungis 358 slík
ljón eru þá eftir í heiminum. 

Rigningin hefur líka mikil
áhrif á líf fólks í Pakistan en þar
eru hermenn á bátum sem bjarga
fólki sem hefur innilokast í flóð-
um. Í Afganistan eru mörg þús-
und heimili eyðilögð vegna fljóða
og rigninga. ■

VEÐRIÐ Í DAG

KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

64,94 65,24

115,62 116,18

78,42  78,86

10,52 10,582

9,96 10,018

8,27 8,318

0,585  0,5884

95,5 95,06

GENGI GJALDMIÐLA 01.07.2005
GENGIÐ

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

SALA

110,18 -0,13%

LÖFGREGLUFRÉTTIR
ÖLVUNARAKSTUR Lögreglan á
Selfossi stöðvaði í gærmorgun
fjóra ökumenn sem allir eru
grunaðir um ölvun við akstur.
Annars var helgin fremur róleg á
Suðurlandinu þótt umferð væri
mikil og margt fólk á ferli. 

GOSLOKAHÁTÍÐ Goslokahátíð var
haldin í Vestmannaeyjum um
helgina og af því tilefni margt
um manninn í bænum. Að sögn
lögreglu var talsverð ölvun í
bænum en allt fór þó vel fram. 

DANMÖRK
HAMINGJUSÖMUSTU FJÖLSKYLD-
URNAR Engar fjölskyldur eru
hamingjusamari í ríkjum Evrópu-
sambandsins en þær dönsku sam-
kvæmt nýrri rannsókn ESB. Talið
er að hin stutta vinnuvika sem
Danir almennt vinna sé höfuðá-
stæða þess hversu ánægðir þeir
eru. Starfsmenn verslana kvört-
uðu hins vegar undan erfiðleik-
um við að samræma vinnuna fjöl-
skyldulífinu.

Sádi-Arabía:

Tveir menn
hálshöggnir
JANBU, AP Tveir Pakistanar voru
hálshöggnir í síðustu viku fyrir
að hafa drepið frænku sína í
Sádi-Arabíu. Þeir voru dæmdir
fyrir að hafa kyrkt konuna og
rænt af henni peningum í borg-
inni Janbu. 

Að minnsta kosti 49 hafa ver-
ið hálshöggnir í Sádi-Arabíu það
sem af er þessu ári. Afhausun
getur verið refsing við ýmsum
glæpum, svo sem fíkniefnaum-
sýslu, morðum, nauðgunum og
vopnuðum ránum. 

Refsingunni er framfylgt
með sverði og fer hún fram fyr-
ir almannaaugum. ■

Stjórnarandstaðan um Davíð Oddsson:

Daví› flyrlar upp ryki
STJÓRNMÁL „Ég verð að segja að, og
á það við bæði um Davíð og Stein-
grím, að menn verða að rökstyðja
sitt mál með einhverjum hætti, en
ekki að reyna að blása þeim út af
borðinu með orðhengilshætti. Auk
þess sem Davíð er nátengdur mál-
inu því hann var einn af verkstjór-
unum í einkavæðingunni,“ segir Ög-
mundur Jónasson þingmaður
Vinstri grænna en Davíð Oddson ut-
anríkisráðherra kom fram með þá
kenningu í Fréttablaðinu á sunnu-
daginn að þingmenn stjórnarand-
stöðunnar þyrðu ekki að spyrja lög-
fræðinga beint út um hæfi Halldórs
Ásgrímssonar forsætisráðherra
þegar ríkisbankarnir voru seldir

því þeir óttuðist svarið. Þá sagðist
Davíð ekki hafa lesið þessa langloku
stjórnarandstöðunnar en þar væru

gefin svör við leiðandi spurningum.
Steingrímur Ólafsson, blaðafulltrúi
forsætisráðherra, sagði meginefni
álitsins beinast að Ríkisendurskoð-
un en ekki forsætisráðherra.

Magnús Þór Hafsteinsson, vara-
formaður Frjálslynda flokksins,
segir ekki rétta túlkun hjá Davíð
Oddssyni að þingmenn stjórnarand-
stöðunnar óttist svar lögfræðinga
um meint vanhæfi Halldórs því
hann myndi fagna úrskurði um hæfi
sama hver úrskurðurinn væri.

„Þessi orð Davíðs þjóna þeim til-
gangi að þyrla upp ryki og halda
tryggð við forsætisráðherra,“ segir
Lúðvík Bergvinsson þingmaður
Samfylkingarinnar. -ifv

AFGANAR Bandarískur njósnari komst
undan Afgönum sem náðu sérsveitar-
hópnum sem hann var hluti af.

DAVÍÐ ODDSSON Var ekki búinn að lesa
álitsgerð stjórnarandstöðunnar en sagði að
þar fengi stjórnarandstaðan svör við leið-
andi spurningum. 

fiingmenn stjórnarandstö›unnar segja Halldór Ásgrímsson hafa veri› vanhæf-
an flegar gengi› var frá sölu ríkisbankanna og vísa til lögfræ›ilegrar álitsger›-
ar sem me›limir ríkisstjórnarinnar gera líti› me›.

LÚÐVÍK BERGVINSSON Alþingismaður
Samfylkingarinnar segir ómögulegt að leita
álits lögfræðinga úti í bæ vegna hæfis for-
sætisráðherra því þeir hafi ekki aðgang að
öllum upplýsingum málsins.

MAGNÚS ÞÓR HAFSTEINSSON Varaformað-
ur Frjálslynda flokksins segir einkennilegt
af Halldóri að segja að álitsgerð lögfræð-
inganna snúi frekar að Ríkisendurskoðun
en sér. 

ÖGMUNDUR JÓNASSON Alþingismaður
Vinstri grænna segir álit Ríkisendurskoðun-
ar hafa verið of þröngt og því hafi verið
nauðsynlegt að leita annars álits því of lítið
hafi verið  gert úr pólitískum tengslum.
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Sumarlokanir SÁÁ segja til sín:

200 bí›a eftir a› komast í me›fer›
HEILBRIGÐISMÁL Enn er vika í að
eftirmeðferðarstöð SÁÁ að Vík á
Kjalarnesi opnar eftir sumar-
lokun en þá verður skellt í lás að
Staðarfelli í Dölum. Loka hefur
þurft eftirmeðferðarstöðvunum
í sex vikur undangengin sumur
vegna peningaleysis.

Þórarinn Tyrfingsson, yfir-
læknir á Vogi, segir vissulega
slæmt að þurfa að loka en við það
sparist peningar. „Það er kostn-
aðarsamt að ráða fólk til afleys-
inga,“ segir hann og svíður vita-
skuld að vísa fólki frá og segja
því að koma seinna.

Starfsfólki á Vogi hefur líka
fækkað frá í fyrra af sömu or-

sökum.
Um 200 manns bíða nú eftir að

hefja áfengismeðferð hjá SÁÁ.
„Okkur tókst að tæma biðlistann
fyrir nokkru en hann hefur vaxið
aftur í ár,“ segir Þórarinn, sem
myndi bæta bráðaþjónustu
sjúkrahússins ef honum áskotn-
uðust meiri peningar til rekstr-
arins.

Fólk af báðum kynjum og á
öllum aldri bíður þess að komast
í meðferð en þess er gætt að 19
og yngri séu lagðir inn í snatri.
Unglingadeildin sem tekin var í
gagnið fyrir nokkrum árum
tryggir að það sé mögulegt. 

- bþs

Mennirnir á bak við G-8

Mótmælin merkilegri
en tónleikarnir

SKOTLAND Helgin var undirlögð við-
burðum sem hafa áttu áhrif á leið-
toga átta helstu iðnríkja heims sem
funda á miðvikudaginn. Í Edinborg í
Skotlandi gengu yfir tvö hundruð
þúsund manns hring í borginni til að
hvetja leiðtogana til þess að grípa til
aðgerða gegn hungri og fátækt í
Afríku.

Kristín Hannesdóttir, vara-
konsúll í Edinborg var í göngunni.
Hún segir að dagurinn hafi verið
ógleymanlegur og alveg stórmerki-
legur. „Þetta var alveg ótrúlegt og
um mann fór fiðringur. Fólk fór til
að styðja málefnið og var almennt
ánægt og vonglatt.

Þetta var miklu merkilegra en
stóru tónleikarnir því til Edinborg-
ar kom ekki bara ungt fólk að sjá
stjörnurnar. Þarna var alls konar
venjulegt fólk, fjölskyldufólk og
gamalt fólk sem kom alls staðar að
af öllu Bretlandi.“

Kristín furðar sig á því hversu
mikill viðbúnaður var hjá lögregl-
unni fyrir gönguna sem fór í alla
staði mjög vel fram. „Það voru ör-
ugglega fleiri þúsund lögreglumenn

en það kom ekkert upp. Einn smá-
hópur af fólki sem mótmælti á ein-
um stað, en ekkert til að taka með. “

Þótt ýmsum hafi þótt nóg um
löggæslu í Edinborg er hún smá í
sniðum miðað við gæsluna sem er í
kringum Gleneagles í Skotlandi þar
sem fundurinn er haldinn. Þar er
mikill öryggisviðbúnaður eins og
vænta má þegar átta af valdamestu
mönnum heimsins verða saman
komnir á einum stað. Búið er að inn-
sigla svæðið með átta kílómetra
langri girðingu og tíu þúsund lög-
reglumenn eru á vakt, auk þess sem
varnarturnar hafa verið byggðir til
að hafa útsýni yfir svæðið og loft-
helgin yfir Gleneagles er bann-
svæði fyrir flugvélar. Skipulagning
öryggisgæslunnar hefur verið í full-

um gangi í átján mánuði og miðar að
því að verjast mögulegum hryðju-
verkaárásum auk þess sem lögregla
þarf að halda frá hundruðum and-
stæðinga hnattvæðingar og anar-
kista.

Ljóst er að leiðtogarnir þurfa
vinnufrið ef þeim á að takast það
sem mótmælendurnir kalla eftir, að
leysa vanda þróunarríkjanna. Fjár-
málaráðherra Bretlands Gordon
Brown varaði fólk við því í gær að
gera of miklar kröfur til fundarins.
„Það er ekki vinna sem stendur yfir
á fundi átta helstu iðnríkja heims í
eina viku, sem á eftir að ákvarða
framtíð Afríku eða þróunarland-
anna,“ sagði hann í viðtali við frétta-
stofuna BBC.

annat@frettabladid.is

VLADIMÍR PÚTÍN RÚSSLANDSFORSETI
Pútín vill snúa til baka þeirri slæmu þróun
sem orðið hefur á rússneska áfengismark-
aðinum með því að koma aftur á ríkisein-
okun á framleiðslu sterkra drykkja.

Vodkaframleiðsla í Rússlandi:

Pútín vill 
ríkisvæ›a
RÚSSLAND, AP Vladimír Pútín, for-
seti Rússlands, vill að ríkið taki
aukna ábyrgð á vodkaframleiðslu
þar í landi. Hann segir að eftir að
áfengisframleiðsla var gefin
frjáls séu gæði vörunnar hreint
ekki eins mikil. 

Léleg gæði á sterku áfengi er
mikið vandamál í Rússlandi og
talið að drykkja mengaðs áfengis
dragi fjörutíu þúsund Rússa til
dauða á hverju ári. 

„Að mínu mati verður þetta
vandamál leyst á farsælan hátt
með því að kalla eftir því að ríkis-
stjórnin ákveði ríkiseinokun á
áfengisframleiðslu,“ sagði Pútín.

ÍTALÍA HEILBRIGÐISMÁL

Mun Live 8 átakið breyta ein-
hverju fyrir fátækt í heiminum?

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Skilur þú um hvað Baugsmálið
snýst?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

66%

34%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

HERSKYLDAN AFLÖGÐ Síðustu
Ítalirnir sem gegna herskyldu
fengu á föstudag heimild varnar-
málaráðuneytisins til að fara til
síns heima. Þar með lauk sögu
herskyldu á Ítalíu sem komið var
á af herjum Napóleons Bónaparte
árið 1800. Lög um afnám her-
skyldu voru samþykkt árið 2000
og endanlega hrint í framkvæmd
á föstudag.

THORVALDSENSFÉLAGIÐ STYRKIR
LSH Thorvaldsensfélagið afhenti á
dögunum Fæðingardeild Landspít-
ala – háskólasjúkrahúss sprautu-
dælu að gjöf, en hún stýrir ná-
kvæmri inndælingu á lyfjum.
Dælan er nauðsynleg vegna til-
komu nýrra lyfja. Thorvaldsensfé-
lagið var stofnað 1875 og hafa börn
alla tíð verið höfð í fyrirrúmi í
söfnunum félagsins.

ÞÓRARINN TYRFINGSSON Myndi bæta bráðaþjónustu Vogs ef SÁÁ áskotnuðust meiri pen-
ingar.
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Reykjavík:

Ók próflaus á
húsvegg
LÖGREGLA Um klukkan hálf þrjú, að-
faranótt sunnudags hafði lögreglan
afskipti af ökumanni í Austurborg-
inni. Ökumaðurinn sinnti ekki
stöðvunarmerkjum lögreglunnar og
reyndi að komast undan. Það tókst
þó ekki betur en svo að bíllinn
hafnaði inni í húsagarði á gatnamót-
um Skeiðarvogs og Langholtsvegs
og rakst þar á húsvegg. 

Fjögur ungmenni voru í bílnum
og voru þau öll flutt á slysadeild.
Eitt reyndist talsvert slasa, með
samfallið lunga, en meiðsli hinna
voru lítilsháttar. Bíllinn er ónýtur
og talsvert tjón varð á húsinu.

Ökumaðurinn er 17 ára og próf-
laus. Hann er ekki grunaður um
ölvun við akstur. - þo

ÓK Á HÚS Í AUSTURBORGINNI.Í bílnum
voru fjögur ungmenni. Þrjú þeirra sluppu
með skrekkinn en eitt slasaðist töluvert.

Tony Blair
Forsætisráðherra Bretlands
síðan 1997

Gerhard Schröder
Kanslari Þýskalands 
síðan 1998

Silvio Berlusconi
Forseti Ítalíu 
síðan 2001

Paul Martin
Forsætisráðherra Kanada 
síðan 2003

José Manuel Barroso
Forseti framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins
síðan 2004 

George W. Bush
Forseti Bandaríkjanna 
síðan 2001

Junichiro Koizumi
Forsætisráðherra Japans 
síðan 2001

Jaques Chirac
Forseti Frakklands 
síðan 1995 

Vladimír Pútín
Forseti Rússlands 
síðan 1999

Augu heimsins eru nú á leiðtogafundi átta helstu iðnríkja heims, eða G-8, sem hefst á miðvikudaginn. Milljónir jarðar-
búa hafa sent þjóðarleiðtogunum átta mjög ákveðin skilaboð með mótmælagöngum og tónleikum í kring um Live 8
herferðina. Aðaláherslur fundarins að þessu sinni verða Afríka og veðurfarsbreytingar og ljóst að stórar ákvarðanir eru í
höndum þessa valdamiklu manna.

Fundur lei›toga átta helstu i›nríkja heims er á mi›vikudaginn. Kristín Hannes-
dóttir gekk me› rúmlega tvö hundru› flúsund manns í Edinborg í von um a›
hafa áhrif á lei›togana. Hún segir mótmælin merkilegri en Live 8 tónleikarnir.

VARNARTURNAR KRINGUM GLENEAGLES Í SKOTLANDI Leiðtogar átta helstu iðnríkja
heims funda í Gleneagles þar sem öryggisgæslan hefur verið skipulögð í átján mánuði.
Svæðið þar sem fundurinn verður haldinn er girtur af með átta kílómetra langri girðingu
og búið er að koma upp varnarturnum eins sést á myndinni.

KRISTÍN HANNESDÓTTIR Varakonsúll í Ed-
inborg.
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Hverfandi kynjamunur í umönnun ungbarna:

Fe›rum í fæ›ingarorlofi fjölgar

Réttindi samkynhneigðra:

Össur vill breyta lögum

FLUGSTÖ‹ LEIFS EIRÍKSSONAR

For›ist bi›ra›ir á flugvellinum

Vegna aukinna öryggisrá›stafana á flugvöllum 

og til hæg›arauka hvetjum vi› farflega til a› 

mæta tímanlega í Leifsstö› flegar fari› er úr 

landi. Vi› mælum me› a› farflegar mæti í flug- 

stö›ina tveimur klukkustundum fyrir brottför.

Ókeypis sætafer›ir frá BSÍ kl. 4.30 á morgnana

í bo›i Flugstö›var Leifs Eiríkssonar. 

Gef›u flér tíma
               í Leifsstö›

Finni› rúturnar me› okkar merki 

Athugi› a› innritun í Flugstö›inni hefst kl. 5.00. 
Tilbo›i› gildir frá 1. júní - 31. ágúst 2005
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Ókeypis sætafer›ir
          frá BSÍ kl. 4.30

Byrlað ólyfjan 
og nauðgað á
Færeyskum dögum
Tvær aðrar stúlkur segjast
hafa fengið nauðgunarlyfið

Fimmtán ára stúlka leitaði til
lögreglunnar í Ólafsvík um helgina

ORLOFSMÁL Foreldrum í fæðingar-
orlofi hefur fjölgað um rúmlega
tvö þúsund á síðustu tveimur
árum, samkvæmt upplýsingum
frá Tryggingastofnun ríkisins.
Feðrum í orlofi hefur hlutfalls-
lega fjölgað meira en mæðrum
milli ára og kynjamunurinn er
orðinn hverfandi. 50.5 prósent
þeirra sem fengu greitt úr Fæð-
ingarorlofssjóði í fyrra voru
mæður en 49.5 prósent feður. Árið
áður voru feður 46.3 prósent en
mæður 53.7 prósent. 

Alls voru 10.663 foreldrar á
vinnumarkaði í fæðingarorlofi á
síðasta ári og hafði fjölgað milli

ára um 1.083. Samtals greiddi
Fæðingarorlofssjóður rúmlega
sex milljarða króna til foreldra á
síðasta ári, tæplega 3.4 milljónir
til mæðra og rúmlega 2.8 milljón-
ir til feðra. 

Fæðingarorlofssjóður greiðir
enn fremur fæðingarstyrk til for-
eldra utan vinnumarkaðar og
þeirra sem eru í námi. Þar fengu
1.570 foreldrar fæðingarstyrk á
árinu 2004, 1.218 mæður og 352
feður. 

Í árslok 2004 nam skuld Fæð-
ingarorlofssjóðs við ríkissjóð
rúmum einum milljarði króna. 

-jss

STJÓRNMÁL Össur Skarphéðinsson
vill að á næsta þingi verði lögum
breytt til að leyfa frumættleiðing-
ar samkynhneigðra og kirkju-
vígslu á hjónaböndum þeirra. „Ég
er þeirrar skoðunar að það sé gróf
mismunun gagnvart samkyn-
hneigðum að þeir fái ekki að helga
hjónaband sitt frammi fyrir guði
ef þeir eru trúaðir og óska þess,“
sagði Össur í samtali við Frétta-
blaðið.

Hann telur að lögin stangist á
við breytingarnar sem gerðar
voru á mannréttindaákvæði
stjórnarskránnar 1995 sem segir
að ekki megi mismuna vegna kyn-
hneigðar. „Þess utan finnst mér
slæmt að kirkjan skuli vera í fylk-
ingarbrjósti þeirra sem vilja mis-
muna gegn samkynhneigð-
um,”segir hann. Össur vill að sam-

kynhneigðir geti frumættleitt
börn og segir að annað sé brot á
stjórnarskránni; „Það er alveg
ljóst að við þingmenn Samfylking-

arinnar og hugsanlega fleiri
leggjum fram þingmál um breyt-
ingar á þessu á næsta þingi, ef
ríkisstjórnin gerir það ekki.“

SENDIRÁÐSBÍLL FJARLÆGÐUR Sendiráðsbíll sést hér fjarlægður af vettvangi í Bagdad þar
sem æðsta sendimanni Egyptalands var rænt.

Æðsta sendimanni Egypta í Írak rænt:

Saka›ur um a› vera
bandarískur njósnari
ÍRAK, AP Æðsta sendimanni Egypta
í Írak hefur verið rænt. Einungis
eru örfáar vikur síðan sendimað-
urinn, Ihab al-Sherif, kom til
Íraks en áður hafði hann verið
sendimaður í Líbanon og Sýr-
landi.

Al-Sherif var rænt þegar hann
stoppaði á götu við Bagdad til að
kaupa sér dagblað. Að sögn sjón-
arvotta réðust að honum byssu-
menn sem börðu hann niður og
sökuðu hann um að vera banda-
rískan njósnara áður en hann var
numinn á brott í bíl.

Ránið er mikið bakslag fyrir
Bandaríkjamenn sem hafa lagt

þrýsting á löndin í arabíska
heiminum að senda mikilsmetna
sendimenn til að sinna diplómat-
ískum störfum í Írak. Með því er
vonast til að náist að treysta rík-
isstjórn landsins enn frekar í
sessi.

Þetta er í annað sinn sem eg-
ypskum sendimanni er rænt í
Írak. Fyrir tæpu ári var Mo-
hammed Mamdouh Helmi Qutb
rænt af íslömskum öfgahóp og
var í haldi í heilan mánuð. Honum
var sleppt þegar Egyptar lýstu
því yfir að þeir ætluðu ekki að
senda hermenn til Írak til að berj-
ast við hlið Bandaríkjamanna. ■

FÆÐINGARORLOF Algengara verður með
hverju árinu sem líður að feður taki fæð-
ingarorlof til að annast ungabörn sín.
Myndin tengist ekki efni fréttarinnar.

ÖSSUR SKARPHÉÐINSSON Vill breyta lögum til að leyfa frumættleiðingar samkynhneigðra
og kirkjuvígslu á hjónaböndum þeirra.
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Þessi útgáfa Samtalsbókarinnar er miðuð við að Íslendingur geti gert sig skiljanlegan á fimmtán
tungumálum. Boðið er upp á algengustu orðasambönd og setningar sem ferðamaður þarf á að halda
varðandi gistingu, veitingastaði, verslun og þjónustu.

Auðvelt er að finna þá setningu eða orðasamband sem við á hverju sinni. Einnig eru skýrar leiðbeiningar um
framburð viðkomandi tungumáls.

Þú veltir Samtalsbókinni til að komast í hinn hluta hennar.

Samtalsbókin er fáanleg hjá bóksölum í Reykjavík og um allt land. Hún fæst einnig hjá Íslenskum markaði í
Flugstöðinni á Keflavíkurflugvelli.

Ísland
Frakkland
Grikkland

Ítalía
Portúgal

Serbó-Króatía
Spánn

Þýskaland

Ísland
Danmörk
Bretland

Bandaríkin
Finnland
Holland
Noregur
Pólland

Rússland
Svíþjóð

LÍTIÐ SYNT Ekkert pláss til að synda í
sundlaug Nanjing-borgar í Kína í gær.
Margir skelltu sér í laugina til að kæla sig,
þar sem hitinn náði allt að 38 gráðum.
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Sprenging í stjórnstöð vatnsdreifingar eykur á vanda:

Milljónir Bagdadbúa án vatns
BAGDAD, AP Milljónir íbúa Bagdad
hafa ekki lengur aðgang að vatni
eftir að eldur kom upp í stjórnstöð
sem sér um að dæla vatni inn í
borgina. Eldsvoðinn braust út að-
eins degi eftir að borgarstjóri
Bagdad kvartaði undan því að inn-
viðir borgarinnar væru í lama-
sessi og hótaði að segja af sér ef
ríkisstjórnin léti ekki til sín taka.

Eldurinn braust út snemma
morguns. Orsakir hans voru ekki
ljósar, yfirmaður stjórnstöðvar-
innar sagðist telja að vígamenn
hefðu komið fyrir sprengju en
talsmaður fjölþjóðlega herliðsins
í Bagdad sagði að ekki væri um
sprengjuárás að ræða.

Alaa Mahmoud al-Timimi,
borgarstjóri í Bagdad, hefur
gagnrýnt harðlega hversu illa
gengur að byggja upp innviði
borgarinnar þar sem sex og hálf
milljón íbúa þurfi ekki aðeins að
þola mannrán og árásir víga-
manna heldur líka verulegan
skort á vatni, rafmagni og elds-
neyti.

Samkvæmt upplýsingum frá
borgarstjórn Bagdad fá íbúar
borgarinnar aðeins rúmlega
helming þess vatns sem þeir
þurfa dag hvern. Að auki er
leiðslukerfið svo lélegt að sums
staðar mengast vatnið af skólpi
áður en það berst íbúum. ■

Sóknarnefnarfomaður Garðasóknar:

Deilir ekki vi› dómarann
PRESTSDEILUR Nanna Guðrún Zoëga
djákni, Friðrik J. Hjartar sóknar-
prestur, Matthías G. Pétursson
sóknarnefndarformaður og Arth-
ur K. Farestveit varaformaður
sóknarnefndar hafa verið áminnt
af biskupi fyrir framkomu sína
við Hans Markús Hafsteinsson
sóknarprest. Biskup hitti fjór-
menningana á fundi þar sem mála-
vextir voru ræddir.

Matthías sagðist ósáttur við
áminninguna en unir þó niðurstöð-
unni. „Það þýðir ekki að deila við
dómarann,“ segir Matthías.

Mál Hans Markúsar gegn fjór-
menningunum og biskupi verður
tekið fyrir í Héraðsdómi Reykja-
ness í haust. Hvort Hans Markús
situr áfram sem sóknarprestur
þangað til er á valdi biskups en
hann hefur lýst því yfir að hann sé
bundinn af niðurstöðu áfrýjunar-

nefndar Þjóðkirkjunnar og þurfi
því að færa Hans Markús til í
starfi jafnframt því sem hann
áminnir fjórmenningana. 

Hans Markús hefur ekki tök á
því að hitta biskup fyrr en í þess-
ari viku, af persónulegum
ástæðum. - oá

Lögmaður sóknarprests:

Áminning 
ekki nóg
„Biskupsstofa hefur fyrir-
gert öllu trausti af hálfu
sóknarprests til að taka á
þessu viðkvæma máli,“ segir
í yfirlýsingu sem Sveinn
Andri Sveinsson, lögmaður
Hans Markúsar Péturssonar,
sóknarprests í Garðasókn,
sendi út fyrir helgi. 

Hann telur áminningu
biskupsstofu á hendur
djákna, presti, formanni og
varaformanni sóknarnefndar
ónóga. „Það hvernig biskups-
stofa gerir lítið úr brotum
fjórmenninganna er enn eitt
dæmið um óeðlileg afskipti
embættisins af málinu,“ segir
hann og átelur biskup fyrir
að víkja ekki sæti í umfjöllun
um málið. - óká

Á GANGI Í BAGDAD Vatnsleiðslur Bagdad eru svo slæmar að mikið vatn lekur út og glatast. Illa
hefur gengið að fjármagna úrbætur.
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VÍDALÍNSKIRKJA Í GARÐABÆ Biskup segist bundinn af niðurstöðum áfrýjunarnefndar
Þjóðkirkjunnar.
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LÖGREGLUFRÉTTIR

ÖLVUNARAKSTUR Þrír voru teknir
grunaðir um ölvun við akstur í
Reykjavík í fyrri nótt. Þá stöðvaði
lögleglan í Keflavík einn öku-
mann sem einnig er grunaður um
ölvun.

BÍLVELTA Seinni part föstudags
veltu tvær stúlkur bíl sínum á
malarvegi í Svínadal. Stúlkurnar
voru fluttar á heilsugæslustöðina
í Búðardal og ökumaðurinn flutt-
ur áfram þaðan til Reykjavíkur.
Tildrög slyssins eru óljós en að-
stæður á veginum voru slæmar. 

RÓLEGAR HÁTÍÐIR Hamingjudag-
ar í Hólmavík fóru vel fram og
þar komu engin mál inn á borð til
lögreglu. Í nágrenni Bíldudals
voru einnig haldnar tvær rólegar
hátíðir. Landsmót Sniglanna í
Tjarnarlundi fór vel fram og þar
var öll umgengni til mikillar
fyrirmyndar. Sömu sögu er að
segja frá Mjólkurhátíð SÁÁ sem
haldin var á Staðarfelli. 
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SMÁRALIND SÍMI 545 1550      GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500      KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

útsala

afsláttur

30
70

til

prósent

íþróttaskór   sundföt   sportfatnaður   barnafatnaður

DÓMSTÓLAR Aðalmeðferð í máli 23
ára Keflvíkings sem ákærður er
fyrir fjölda afbrota, flest tengd
þjófnuðum, en einnig fyrir al-
varlega líkamsárás, fór fram í
Héraðsdómi Reykjaness fyrir
helgi.

Maðurinn stal farsímum,
veskjum, misnotaði greiðslu-
kort sem hann stal, braust inn í
bíla, veitingastað og söluturn,
auk þess að vera í nokkur skipti
gripinn með amfetamín og e-
töflur í neysluskömmtum. 

Alvarlegasta brotið er þó lík-
amsárás á veitingastaðnum
Traffic í Keflavík í ágústlok í
fyrra, en þá braut hann glas á

andliti manns. Sá hlaut af djúp-
an skurð á gagnauga auk ann-
arra meiðsla.

Mál tveggja Hafnfirðinga, 23
og 27 ára, voru skilin frá og
verður réttað í þeim sérstak-
lega. Annar var með í innbroti á
veitingastaðinn Cactus í Grinda-
vík í maí í fyrra, en hinn var
tekinn með hálft gramm af am-
fetamíni þar sem hann skemmti
sér með Keflvíkingnum á veit-
ingastað.

Ekki náðist í eitt vitni í
málinu og verður aðalmeðferð
því lokið í vikunni, en dóms
væntir fljótlega eftir þann tíma.

-óká

Héraðsdómur fjallar um fjölda afbrota ungs manns:

Braut glas á andliti manns á Traffic

INNI Á TRAFFIC Í MAÍ Fyrir helgi var réttað í máli 23 ára gamals manns sem 30. ágúst í
fyrra braut glas á andliti annars inni á veitingastaðnum Traffic í Keflavík. Maðurinn er
einnig kærður fyrir fjölda annarra brota.
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REYNT AÐ HEMJA VILLIHESTA Á hverju ári
er hundruðum villtra hrossa safnað saman
úr fjöllunum nærri San Lorenzo í Sabu-
deco á Spáni. Heimamenn reyna svo vilja-
styrk sinn gegn hestunum, og skera fax
þeirra, áður en hestunum er sleppt aftur
lausum út í náttúruna.
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LÖGREGLUFRÉTTIR
ERILL Á AKUREYRI Mikill erill
var hjá lögreglunni á Akureyri
aðfaranótt sunnudags enda
margt um manninn í bænum.
Fimm gistu fangageymslur yfir
nóttina vegna fíkniefnamáls
sem nú telst upplýst. 

ÓHÖPP Í ÖXNADAL Um miðjan
dag í gær urðu tvö bílslys í
Öxnadal með stuttu millibili. Í
bæði skiptin var um árekstra að
ræða en ekki urðu slys á fólki.
Umferð á Norðurlandi var mikil
í gær og aðstæður til aksturs
víða slæmar í rigningunni.

AURSKRIÐUR Lögreglan á Eski-
firði þurfti að hafa afskipti af
nokkrum ökumönnum sem urðu
innlyksa þegar skriða lokaði
veginum um Fagradal. Miklir
vatnavextir á Austurlandi í gær
ollu víða skemmdum og vand-
ræðum en engin slys urðu á
fólki.

HÁSKÓLAÚTILEGA Á SKÓGUM
Um 400 til 500 manns lögðu leið
sína á Skóga um helgina og var
lögreglan á Hvolsvelli með auk-
ið eftirlit þar. Í gær voru allir
ökumenn látnir blása áður en
þeir lögðu í hann og var einn
tekinn grunaður um ölvun við
akstur. Sá kom akandi til lög-
reglunnar til að fá að blása.
Annars gekk hátíðin vel fyrir
sig og þurfti lögreglan ekki að
hafa mikil afskipti af fólki. 

Deep Impact leiðangurinn:

Flugeldas‡n-
ing í geimnum
BANDARÍKIN, AP Bandaríska geim-
vísindastofnunin NASA stendur
fyrir flugeldasýningu í geimnum
í dag, þjóðhátíðardag Bandaríkj-
anna, ef allt gengur eftir. Mörg-
um finnst verkefnið minna meira
á söguþráð í kvikmynd en alvöru
rannsóknir en það snýst um að
mannlaust skeyti á 431 milljón
kílómetra hraða rekist á hala-
stjörnu og brýtur á hana gat.

Skeytið er sent frá geimfarinu
Deep Impact sem lagði af stað
frá jörðu í janúar til að safna
upplýsingum um samsetningu
halastjörnunnar Tempel 1. Von-
ast er til að upplýsingarnar varpi
einhverju ljósi á uppruna hala-
stjarna og um leið uppruna
heimsins.

- at

DEEP IMPACT GEIMSKIPIÐ Skeyti frá geim-
skipinu mun rekast á halastjörnuna
Tempel 1 á 431 milljón kílómetra hraða
og brjóta á hana gat.



Aldrei hefur verið jafn gott að komast í hús
og eftir göngu gærdagsins. Veðrið var hund-
leiðinlegt; rok og rigning, og svo sem óðs
manns æði að vera á göngu við svona að-
stæður. Sannast sagna leist okkur ekkert á
blikuna þegar við vöknuðum í gærmorgun en
auðvitað létum við okkur hafa það að ganga
af stað. Dagleiðin var líka óvenju stutt miðað
við undanfarna daga, aðeins 22 kílómetrar(!),
sem við gengum á rúmum fjórum tímum.

Það má segja að veðurofsinn hafi gert það
að verkum að við gengum hraðar en ella en í
verstu kviðunum þurftum við að stoppa og
halda okkur fast í göngustafina og passa
hreinlega að fjúka ekki inn á veginn.
Fjöldi bíla kom á móti okkur, flestir líklega á
heimleið eftir humarhátíðna á Höfn í Horna-
firði. Margir flautuðu og veifuðu til okkar en

sumir stoppuðu og spurðu hvort ekki væri
í lagi að halda áfram. Héldu hinir sömu að
við værum björgunarsveitarmenn og að er-
indi okkar á veginum væri að segja fólki að
snúa við vegna veðurs.

Eftir svona dag er gengið snemma til náða
en þó ekki fyrr en góð máltíð er afstaðin
og búið að spila og syngja nokkra Bubba
slagara. Hann er kóngurinn og fylgir okkur
á göngunni með ódauðlegum lögum sín-
um.
Í dag verður gengið frá Hrollaugsstöðum
langleiðina á Höfn og er spottinn um það
bil 30 kílómetrar. Er vonandi að veðrið
verði ögn skárra en í gær.

Kær kveðja, 
Bjarki, Guðbrandur og Tómas.
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Eru› fli› í björgunarsveitinni?
HALTUR LEIÐIR BLINDAN: PÓSTKORT FRÁ BJARKA OG GUÐBRANDI

nær og fjær

„Halldór ber fullt
traust til Ríkisendur-
sko›unar og fletta álit,
sem greitt er fyrir af
stjórnarandstö›unni,
breytir engu flar um.“  

STEINGRÍMUR ÓLAFSSON

BLAÐAFULLTRÚI FORSÆTISRÁÐUNEYT-

ISINS Í FRÉTTABLAÐINU.

„fietta er uppsafna›ur
áhugi. Ma›ur fylgist
me› fréttunum og sér
börnin svelta og fer
náttúrlega bara a›
gráta eins og anna›
fólk.“

BJÖRK GUÐMUNDSDÓTTIR

Í MORGUNBLAÐINU.

OR‹RÉTT„ “

Fyrir flesta er sumarfríið
hvíld frá amstri hvers-
dagsins en fyrir Jarþrúði
Þórhallsdóttur, sem á ein-
hverfa dóttur, getur álag
og umstang aukist í frí-
inu. Hún hvetur kvenna-
hreyfinguna til að berjast
fyrir bættum hag for-
eldra fatlaðra og lang-
veikra barna.
„Þegar kom að sumarfríi fór allt
upp í loft,“ segir Jarþrúður Þór-
hallsdóttir, móðir Gunndísar sem er
einhverf, þegar hún rifjar upp árin
sem Gunndís bjó enn í foreldrahús-
um. Hún er nú orðin 22 ára og flutt
að heiman. 

„Það er heilmikil vinna að púsla
öllu saman og fólk þarf bæði að hafa
mikla þekkingu á kerfinu og enda-
lausa orku. Það þarf að skipuleggja
hverja stund fyrir sum börn því þau
þola ekki lausung.“

Sumardvöl fyrir einhverf börn
hefur verið rekin í gegnum árin en
fólk hefur aldrei haft vissu fyrir
hvort hún verði starfrækt aftur.
„Sumardvölin hefur aldrei verið á

föstum fjárlögum og því aldrei neitt
í hendi,“ segir Jarþrúður.“Árlega
þurftum við að fara í ráðuneytið og
athuga hvort peningum yrði veitt til
starfseminnar.“ 

Sumardvölin varði aðeins í til-
tekinn tíma sumars og bæði fyrir og
eftir þurfti að brúa bil. Jarþrúður
tók sér þá frí úr vinnu og segir slíkt
yfirleitt koma í hlut mæðranna, sem
margar hverjar hverfa jafnvel al-
gjörlega af vinnumarkaði. „Þess
vegna er þetta jafnréttisbarátta og
ég vildi gjarnan sjá kvennahreyf-
inguna taka málið upp á sína arma.
En þetta er ekki bara jafnréttisbar-
átta kynjanna heldur snýst þetta
líka um annars konar jafnrétti.
Nefnilega jafna möguleika fjöl-
skyldu sem er með fatlað barn á
framfæri og ekki síður jafna mögu-
leika barnanna sjálfra til tilbreyt-
ingar og þátttöku í samfélaginu.“

Jarþrúður kveðst þekkja marga
foreldra sem lent hafa í miklum
erfiðleikum með börn sín en segist
sjálf hafa verið heppin og alltaf hafi
greiðst úr flækjum. Engu síður hafi
ástandið reynt á. „Það er erfitt að
vera aldrei öruggur og vita ekki
hvort barnið fái að njóta sumarsins
á viðeigandi stað eða ekki.“

bergsteinn@frettabladid.is

JARÞRÚÐUR ÞÓRHALLSDÓTTIR Það er erfitt að vera aldrei öruggur og vita ekki hvort
barnið fái að njóta sumarsins á viðeigandi stað eða ekki.

fietta sn‡st um
jafnrétti

Fyrirtækið Skessuhorn ehf, sem
gefur út héraðsfréttablaðið Skessu-
horn á Vesturlandi og vefmiðilinn
skessuhorn.is, hefur fest kaup á
hestavefnum 847.is.

847.is hefur verið til í fimm ár en
sjálfur Guðni Ágústsson landbúnað-
arráðherra opnaði vefinn með til-
heyrandi pompi og prakt á sínum
tíma. Á vefnum er fjallað um allt
sem lýtur að hestum og hesta-
mennsku og er hann í flokki vinsæl-
ustu vefja landsins á sínu sviði.

Daníel Ben Þorgeirsson
stofnaði vefinn og ritstýrir
honum áfram. Guðbjörg Ólafs-
dóttir og Magnús Magnússon
eru eigendur Skessuhorns.

Nafn sitt dregur vefurinn af
aðaleinkunn stóðhestsins Dyns
frá Hvammi sem var hæst
dæmdi stóðhestur Íslands í
röðum klárhesta um árabil og
hljómar talan sem sinfónía í
eyrum hestamanna.

-bþs

Skessuhorni vex ásmegin:

Kaupir hestavefinn 847.is





Háskólinn á Akureyri var settur
í fyrsta sinn við hátíðlega athöfn
í Akureyrarkirkju laugardaginn

5. september 1987. Kennsla
hófst á mánudeginum en nem-
endur voru 47 talsins, í tveimur
deildum; 13 í hjúkrunarfræðum
og 34 í iðnrekstrarfræðum.
Starfsmenn skólans voru fjórir.
Í fyrra lögðu tæplega 1600 nem-
endur stund á nám við skólann, í
sex deildum, og starfslið
skólans taldi um 200 manns.

Þorsteinn Gunnarsson, rekt-
or Háskólans á Akureyri, segir
að skólinn hafi verið rekinn án

halla allt frá stofnun til ársins
2002. Árið 2002 var reksturinn
neikvæður um 36 milljónir
króna og um 100 milljónir króna
árið 2003 og í fyrra. Um síðustu
áramót nam uppsafnaður
rekstrarhalli skólans 235 millj-
ónum króna eða ríflega 30 pró-
sentum af framlögum ríkisins
til skólans samkvæmt fjár-
lögum ársins í ár.

Vatnaskil
Vöxtur Háskólans á Akureyri,
hvað varðar fjölda nemenda,
hefur verið hraður allt frá því
hann hóf göngu sína en árið 2001
jókst nemendafjöldinn verulega
eða um 37 prósent frá árinu á
undan; nemendum fjölgaði úr
677 árið 2000 í 924 árið 2001.
Árið 2002 fjölgaði nemendum
um 148 og árið 2003 var aftur
mikil fjölgun en það ár nam
aukningin 35 prósentum; nem-
endum fjölgaði úr 1072 í 1438. Í
fyrra var nemendafjöldinn
kominn í 1586.

Aukin aðsókn að skólanum og
vaxandi velgengni á síðustu
árum hefur um leið verið vandi
hans því undanfarin ár hafa
fjárveitingar ekki verið í sam-

ræmi við nemendafjöldann. Þor-
steinn Gunnarsson, rektor há-
skólans, segir að hækkun fjár-
veitinga hafi undanfarin ár
komið ári of seint, miðað við
vaxandi nemendafjölda, og það
sé rót vandans. 

„Þrátt fyrir að við gerðum
okkur grein fyrir því að halli
yrði á rekstri skólans frá og með
árinu 2002, gripum við ekki til
verulegra fjöldatakmarkana til
að hemja útgjöld skólans.
Ástæðan var sú að samkvæmt
kennslusamningi við mennta-
málaráðuneytið frá árinu 2001
var eitt af höfuðmarkmiðum
skólans að fjölga nemendum.
Þetta tvennt stangaðist því á;
annars vegar að halda rekstri
skólans innan fjárveitinga og
hins vegar að fjölga nemendum
verulega. Aukning í nemenda-
fjölda fór hins vegar fram úr
því sem við og ráðuneytið gerð-
um ráð fyrir og afleiðingin varð
rekstrarhalli,“ segir Þorsteinn.

Mennta- eða byggðamál
Niðurstöður könnunar sem Ingi
Rúnar Eðvarðsson vann fyrir
Rannsóknarstofnun Háskólans á
Akureyri árið 2000 benda til að

Síðumúla 13, 108 Rkv.

Sími 568-2870

ÚTSALA ÚTSALA
50 – 80 % afsláttur
Meiri verðlækkun

Dæmi um verð: Áður Núna

Hettupeysa 6.500.- 2.900.-

Jakkapeysa 6.100.- 2.900.-

Peysu sett 8.600.- 3.900.-

Peysa m/v-háls 6.900.- 2.900.-

Vafinn toppur 2.500.- 1.200.-

Siffonbolur m/perlum 6.600.- 2.200.-

Röndóttur bolur 3.300.- 2.000.-

Stutterma skyrta 3.300.- 1.500.-

Síð skyrta 6.200.- 2.900.-

Teinóttur jakki 6.200.- 1.900.-

Kjóll m/blúndu 7.100.- 2.900.-

Pils 3.500.- 1.500.-

Dömubuxur 5.200.- 2.900.-

Gallabuxur 6.000.- 2.900.-

Kvartbuxur 5.700.- 1.900.-

Úrval af fatnaði á kr. 500 og 999.-
Og margt margt fleira

Opið 10:00 – 18:00 

www.friendtex.is

Samtökin '78 hafa í áratugi barist
fyrir jöfnum rétti samkynhneigðra 
á Íslandi.
Skipta samtökin máli fyrir samkyn-
hneigða á Íslandi? Ég segi að þau
skipti miklu máli. Í grunninn erum við
hagsmunasamtök fyrir lagalegum úr-
bótum og sýnileika. Þar að auki
rekum við þjónustumiðstöð og bóka-
safn á Laugavegi 3. 
Hefur staða samkynhneigðra batn-
að undanfarið? Staðan hefur gjör-
breyst undanfarin ár, viðhorf al-
mennings og öll löggjöf og slíkt. Við
lifum samt ekki í fullkomnum heimi.
Hvað er á döfinni hjá samtökun-
um? Halda áfram á sömu braut. Við
vonum að við fáum að sjá lagafrum-
varp á næsta þingi þar sem sam-
búðarmálin verða jöfnuð.  Eins vantar
mikið upp á fræðslumál í skólakerf-
inu og atvinnulífinu.

HRAFNKELL TJÖRVI STEFÁNSSON
framkvæmdastjóri Samtakanna '78

Vantar enn
upp á fræ›slu

SKIPTA SAMTÖKIN '78 MÁLI?

SPURT & SVARAÐ
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Gula spjaldinu beitt af hörku 
Menntamálaráðuneytið hefur undanfarin ár
ekki viljað veita skólastjórnendum formlegar
áminningar fari skólarnir fram úr fjárheimild-
um, eins og ráðuneytinu ber skylda til sam-
kvæmt reglugerð um framkvæmd fjárlaga.
Ráðuneytið hefur reynt að fara mýkri leiðir til
að halda skólunum innan fjárveitinga en að
mati Ríkisendurskoðunar verður ráðuneytið
að láta af því og beita gula spjaldinu af
hörku. Ráðningarsamninga forstöðumanna
skólanna á ekki að endurnýja fyrr en ráðu-
neytið hefur lokið skoðun á fjármálastjórn
þeirra, segir Ríkisendurskoðun. 

Hvað var hallinn mikill?
Árið 2002 var 36 milljóna króna halli á rekstri
skólans og árið 2003 voru settar fjöldatak-
markanir í öllum deildum háskólans. Sama ár

var námskeiðum fækkað og
samkennsla á námskeiðum
milli deilda aukin.

Hvernig á að spara?
Í haust verða ekki teknir inn
nýir nemendur í upplýsinga-
tæknideild. Deildinni hefur
fylgt hár fastur kostnaður en
fáir nemendur. Takist
skólanum að lækka kostnað
og fjölga nemendum er stefnt
á að opna fyrir innritun í deild-
ina á ný. 
Rekstur auðlindadeildar verður
endurskoðaður og námsbrautum hugsanlega
fækkað en þær eru nú fimm. 
Rekstur félagsvísinda- og lagadeildar verður
einnig endurskoðaður með að leiðarljósi að

fækka námskeiðum, án þess að leggja niður
námsbrautir. 
Einnig verður farið yfir stjórnsýslu og almenna
þjónustu skólans og reynt að ná þar fram
sparnaði.

Jafnvægi ná› me› a›haldi
FBL-GREINING: REKSTUR HÁSKÓLANS Á AKUREYRI

fréttir og fró›leikur

SVONA ERUM VIÐ
FJÖLDI TEKINN VIÐ ÖLVUNARAKSTUR Í REYKJAVÍK
Heimild: Ársskýrsla lögreglustjórans í Reykjavík

Nemendum Háskólans á Akureyri hefur fjölga› ört en fjárveitingar til skólans ekki vaxi› a› sama skapi.
Uppsafna›ur fjárhagsvandi skólans er 235 milljónir króna og hafa menntamálará›uneyti› og skólayfir-
völd sæst á a› leysa fjárhagsvandann me› auknum fjárveitingum og sparna›i í rekstri skólans.

KRISTJÁN J. KRISTJÁNSSON
BLAÐAMAÐUR

FRÉTTASKÝRING
HÁSKÓLINN Á AKUREYRI

Í velgengninni liggur vandinn
BORGIR Rannsókna- og nýsköpunarhús Háskólans á Akureyri var tekið í notkun í október í fyrra.

REKTOR Þorsteinn Gunnarsson segir að samkvæmt drögum að samkomulagi á milli
skólans og menntamálaráðuneytisins um lausn á fjárhagsvanda skólans muni nemendum
fjölga hægar en undanfarin ár.

1999 928

2000 1.406

2004 737
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www.toyota.is
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Toyota, Nýbýlavegi 4-8, sími 570 5070

Prius - 63% afsláttur af aðflutningsgjöldum 

Verð: 2.490.000 kr.

Okkur er það sérstök ánægja að geta nú boðið umh-
verfisvæna tvinnbílinn Prius, bíl ársins í Evrópu árið 
2005, á mun lægra verði en áður eða aðeins 

2.490.000 kr. Prius er einstakur bíll sem tvinnar saman raforku og 
bensíneldsneyti. Hann gefur frá sér lítinn sem engan útblástur í tafsamri 

umferð eða í innanbæjarakstri og umhverfið hagnast. En þú hagnast 
líka. Fyrir þig er það umtalsverður sparnaður að aka bíl með einstakri 
eldsneytisnýtingu eða um 4,1 l á hverja 100 km. Settu í græna gírinn! 
Aktu á Prius!

Þú sparar 
og umhverfið hagnast

Hinn fyrsta júlí urðu miklar breytingar á
samkeppniseftirliti þegar ný lög tóku
gildi. Samkeppnisstofnun var lögð niður
og Samkeppniseftirlitið tók við flestum
hennar verkefnum. 

Hvernig er nýja skipulagið?
Yfir Samkeppniseftirlitinu starfar for-

stjóri sem skal sjá um daglegan

rekstur og stjórnun stofnunarinnar ásamt
því að ráða starfsmenn hennar. Forstjórinn
ber síðan ábyrgð gagnvart þriggja manna
yfirstjórn sem er skipuð af ráðherra. Fyrir
gildistöku laganna sáu Samkeppnisstofnun,
samkeppnisráð og áfrýjunarnefnd sam-
keppnismála um daglega stjórnsýslu á því
sviði. Nú tekur Samkeppniseftirlitið við
verkefnum Samkeppnisstofnunar og flest-

um verkefnum samkeppnisráðs auk
þess sem yfirstjórnin tekur yfir verkefni
samkeppnisráðs að einhverju leyti. 

Hvers konar breytingar verða á sam-
keppniseftirliti?
Breytingarnar eru tvíþættar. Í fyrsta lagi fel-
ast þær í annars konar skipulagi og stjórn-
sýslu samkeppnisyfirvalda sem miðar að
því að einfalda eftirlitið. Skipulagið sem

fyrir er þótti óþarflega flókið þar sem of
margar stofnanir sáu um daglega stjórn-
sýslu. Í öðru lagi eru ákveðin verkefni sem
færast frá stofnuninni. Þannig á að koma til
móts við þá staðreynd að Samkeppnis-
stofnun réði engan veginn við öll verkefnin
sem henni var falið að leysa samkvæmt
lögum.

Af hverju er sérstök stjórn yfir Sam-
keppniseftirlitinu?
Hlutverk stjórnarinnar er að móta áherslur í
starfi og fylgjast með starfseminni, auk
þess sem allar meiriháttar ákvarðanir skal
bera undir hana til samþykktar eða synj-
unar. Stjórnin skal einnig skipa forstjóra
Samkeppniseftirlitsins en sú tilhögun er
höfð til þess að tryggja sjálfstæði stofnun-
arinnar gagnvart viðskiptaráðherra.

FBL-GREINING: SAMKEPPNISEFTIRLITIÐ

70 til 80 prósent nemenda Há-
skólans á Akureyri muni setjast
að á Akureyri eða úti á landi að
loknu námi. 

Samkvæmt sömu könnun
mun svipað hlutfall braut-
skráðra nemenda Háskóla Ís-
lands setjast að á höfuðborgar-
svæðinu. „Ein af niðurstöðum
könnunarinnar var að staðsetn-
ing háskóla er lykilatriði hvað
varðar framtíðarbúsetu nem-
enda og erlendar rannsóknir
staðfesta það,“ segir Ingi Rúnar.

Á meðal markmiða byggða-
áætlunar ríkisstjórnarinnar
fyrir árin 2002 til 2005 er að efla
Akureyri sem skólabæ og
byggðakjarna fyrir Norður- og
Austurland, til mótvægis við
höfuðborgarsvæðið.

Valgerður Sverrisdóttir, iðn-
aðar- og viðskiptaráðherra, ber
sem iðnaðarráðherra ábyrgð á
framkvæmd byggðaáætlunar.
„Háskólinn á Akureyri hefur
fram til þessa notið sérstöðu

innan menntakerfisins og mun
áreiðanlega gera það áfram.
Rannsóknarhúsið á Akureyri er
eina þekkingarsetrið á landinu
sem stendur undir nafni,“ segir
Valgerður.

Fjárhagsvandinn leystur
Menntamálaráðuneytið og Há-
skólinn á Akureyri hafa gert
drög að samkomulagi sem
leysir  fjárhagsvanda háskól-
ans. Samkvæmt samkomulag-
inu fær háskólinn söluandvirði
eignarhluta ríkins í Glerárgötu
36 á Akureyri, um 100 milljónir
króna, og verður fjárhæðin nýtt
til að greiða leigu skólans fyrir
afnot að Borgum, nýja rann-
sóknarhúsinu á Akureyri. Ríkið
seldi nýverið eignarhlut sinn í
Glerárgötu 36 en auðlindadeild
Háskólans á Akureyri hafði af-
not af húsnæðinu þar til Borgir
voru teknar í notkun í fyrra.

Þá mun menntamálaráðu-
neytið einnig beita sér fyrir því

að skólinn fái aukafjárveitingu
á þessu ári, um 40 milljónir
króna. Á móti koma ýmsar að-
gerðir af háskólans hálfu til að
ná tökum á rekstrinum svo sem
að innrita ekki nemendur á
fyrsta ár í upplýsingatækni-
deild.

Það sem eftir stendur af upp-
söfnuðum fjárhagsvanda, tæp-
lega 100 milljónir króna, verð-
ur greitt með sérstökum fjár-
veitingum til skólans á næstu
árum auk þess sem háskólinn
grípur til margvíslegra sparn-
aðaraðgerða, án þess að dregið
verði umtalsvert úr þjónustu
skólans.

Í samkomulaginu er kveðið á
um að fjárveitingar skólans til
næstu fjögurra ári, frá árinu í
ár að telja, miðist við sex til
átta prósenta fjölgun nemenda.
„Það mun hægja á vexti skólans
en er þó vel viðunandi,“ segir
Þorsteinn Gunnarsson, rektor
Háskólans á Akureyri. ■

ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR Menntamálaráðuneytið leggur Háskólanum
á Akureyri til auknar fjárveitingar vegna fjárhagsvanda skólans.

Reynt a› tryggja sjálfstæ›i gagnvart rá›herra.

KEISARINN ER NAKINN Í tilefni af 200
ára ártíð Hans Christians Andersen tóku
listamenn frá 15 löndum þátt í sandkast-
alakeppni í Kaupmannahöfn í gær. Allir
byggðu þeir á sögum Andersens. Lítill
drengur gengur hér fram hjá Nýju fötum
keisarans eftir Ítalann Gianni Schiumarini. 
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Allt er þá þrennt er
Afsögn allra stjórnarmanna FL Group
að undanskildum Hannesi Smárasyni
stjórnarformanni, vakti athygli á dögun-
um. Einkum vakti athygli úrsögn Hregg-
viðs Jónssonar, varaformanns stjórnar-

innar, en vinskapur hefur verið
milli hans og Hannesar.
Ekki er vitað hvort vináttu-
slit hafi orðið milli félag-
anna með ákvörðuninni
en Hreggviður hefur áður

haft sína eigin sannfær-
ingu að leiðarljósi en
eins og minnistætt
er, rauk hann út úr
höfuðstöðvum
Norðurljósa um
árið.

Slegið á sáttarhönd
Um það hefur verið rætt að líkur séu á
því að Þorsteinn Pálsson sé að flytja
sig úr sendiherrastólnum í útvarps-
stjórastólinn, enda ekki hægt að láta
manninn ganga um götur bæjarins at-
vinnulausan. Á þessa sögu er kom-
inn nokkur snúningur, því sam-
kvæmt nýjustu útgáfu hennar
hefur Þorsteinn enn ekki fyrirgefið
Davíð fyrir rýtinginn á
flokksþinginu forðum.
Davíð sé alltaf að reyna að
rétta út sáttarhönd, nú síð-
ast með því að bjóða Efsta-
leitið. Þá sé bara spurning
hvort Þorsteinn vilji þiggja
þessa sáttarhönd, en það
eigi ekki að bóka. 

LH Group
Gárungar gera nú grín að því að ef sex-
menningarnir í Baugsmálinu verði
dæmdir fyrir þessa 40 ákæruliði og
þurfi að sitja dóminn af sér, verði búið
að einkavæða Hraunið innan viku og

muni Litla Hraun breytast í LH
Group. LH Group muni byrja á að

selja girðingaefni og stál til
niðurbræðslu til að eiga fyrir út-
rásinni. Áður en langt um líður
verður lagt í óvinveitta yfirtöku á

fangelsum erlendis með það
að markmiði að samnýta
krafta og auka hagnað.
Munu Íslendingar sýna að
þeir geti náð langt í þess-
um geira, eins og öðrum.

Um nokkurt skeið hafa birst í
Fréttablaðinu auglýsingar frá
DV þar sem birt er mynd af ein-
staklingi og hann sakfelldur.
Gjörvallt líf þessa einstaklings
safnast saman í einn punkt, eina
staðhæfingu, eina fyrirsögn.
Eftir það hefst afplánunin, að
lifa brennimerktur. 

Blaðið lítur á sig sem alþýðu-
dómstól. Einhver fremur glæp
að mati blaðsins, reynist óþokki
og verðskuldar opinbera hýð-
ingu á aðaltorginu eins og tíðk-
aðist fyrr á öldum í Evrópu.
Grimmilegt framferði sérstakr-
ar viðhafnarútgáfu DV, Hér og
nú, gagnvart fyrrum eiginkonu
Bubba Morthens má skoða í
þessu ljósi: það leiðir hugann að
þeim sið sem Jesús Kristur
stöðvaði reyndar eftirminnilega
á sinni tíð: að grýta konur opin-
berlega fyrir ætluð siðferðis-
brot.

Þannig hefur blaðið smám
saman fengið á sig þungbúna
ásýnd hins refsiglaða vand-
lætara, hins réttláta dómara,
hins syndlausa snuðrara...

Sakborningarnir eiga sjaldan
aðrar málsbætur en nagandi
efasemdir lesandans um rétt-
sýni Mikaels Torfasonar og fé-
laga; þetta eru misindismenn
eða fólk sem blaðið telur af hafi
hreykt sér að ósekju og verðs-
kuldi fall. Á betri stundum lítur
DV á sig sem málgagn smæ-
lingjanna: Blaðið telur sig taka
svari þeirra gagnvart „kerfinu“
sem í sagnaheimi blaðsins er
ævinlega óvinurinn og ævinlega
óréttlátur. Blaðið birtir okkur
veröld smælingjanna, skráir ör-
lög þeirra, sinnir áhugamálum
þeirra. En mitt í þessum smæ-
lingjasögum er tvískinnungur.
Það er dansað á mörkum – og
langt handan marka – þess að
verið sé að gera gys að þeim
sem fjallað er um. Þannig virka
frásagnirnar að minnsta kosti
þegar um er að ræða annála

Eiríks Jónssonar.
Í allri þeirri sjálfskipuðu sið-

ferðisdýrð sem umlykur DV er
Eiríkur Jónsson kynlegur
kvistur: gamansemi hans
myndar þar mishljóm, allt verð-
ur tvírætt og með glotti út í ann-
að. Hann er brautryðjandi í því

að innleiða útlenska götu-
blaðasiði milljónaþjóðfélaga þar
sem ljósár eru á milli stétta og
návígið ekkert en um leið er
hann óumræðilega íslenskur: til
dæmis uppnefnaáráttan sem
birtist sífellt í fyrirsögnum og
frásögnum og er mjög þorpsleg.
Í fréttum sínum er Eiríkur alltaf
að skrá þætti af einkennilegum
mönnum, færa í stílinn einhvern
afkáraskap. Hann býr til kómed-
íur úr lífi viðmælandans, finnur
hinn kynlega kvist í hverjum og
einum – og klifar svo á því. Ei-
ríkur skilur ekki alvöru lífsins:
hann er sambland af stríðnis-
púka og skáldsagnahöfundi.
Hann býr til skáldsagnapersón-
ur úr fólki sínu, ýkir og yddar,
og leikur sér með efni sitt eins
og póstmódernisti; hann skop-
stælir æsifréttablaðamann og

æsifréttir hans eru skopstæl-
ingar á æsifréttum: þetta var
bara „absúrd húmor“, sagði
hann grandalaus þegar amast
var við fyrirsögn um „fall“
Bubba Morthens sem virkaði á
fólk eins og dylgjur um eitur-
lyfjaneyslu. Hann hefði eins
getað sagt: Ég ætlaði bara að
stríða honum aðeins... Eins og
stríðnisplágur allra tíma skilur
hann ekki hvað hann hefur gert.

Einn góðan veðurdag mun
jafnvel hann skilja að við erum
ekki tilbúin fyrir National
Enquirer – Bubbi er einn af
okkur en ekki bara einhver
„kóngur“ langt í burtu. 

Það var ónotalegt að sjá
myndina sem fylgdi falsfrétt-
inni. Hún er tekin inn um bíl-
rúðu – úr launsátri. Hann er
einn með sjálfum sér, eða svo
heldur hann. Hann er að tala í
síma og er með sígarettu í
munnvikinu. Hvort tveggja er
nauðaómerkilegt og hversdags-
legt athæfi á venjulegum mið-
vikudegi sem er nákvæmlega
það sem gerir myndina svo
óhugnanlega. Skilaboðin til
söngvarans eru að fylgst sé með
honum úr launsátri, hvergi sé
hann óhultur, ekki einn í bílnum
sem hann hefur svo mikið talað
um að sé griðarstaður sinn.
Skilaboðin eru: þú átt þér ekki
einkalíf – þú átt þér ekki líf.

Málið snýst nefnilega ekki
um upplýsingagjöf um hagi
söngvarans – við vitum allt um
það – þetta snýst um vald, hver
stjórnar upplýsingagjöfinni,
þetta er tilraun til að taka sér
stöðu inni í hans lífi og verða
gerandi þar. Þetta er tilraun til
að refsa honum fyrir að vilja
sjálfur annast upplýsingagjöf
um eigin mál.

Þegar ráðist er á Bubba og
Brynju þá er ráðist á okkur öll.
Kannski að DV ætti að láta af
fjandskap sínum í garð þjóðar-
innar? ■

N ú þegar sumarleyfi og ferðalög standa sem hæst hér á
landi opnast nýr heimur fyrir marga þegar þeir leggja
land undir fót. Ekki aðeins að náttúran opni mörgum

nýja sýn, heldur leggja margir nú orðið leið sína á margs konar
sýningar og söfn sem eru á landsbyggðinni. Segja má að í
hverjum landshluta séu komin upp áhugaverð söfn, sem sum
hver hafa sérhæft sig og veita góða innsýn í gamla tíma. Oft er
uppistaðan í þessum söfnum afrakstur af dugnaði og eljusemi
einstaklinga sem lagt hafa á sig ómælt erfiði, og varið miklum
tíma í söfnun og umhirðu gamalla muna. Þeir hafa þannig kom-
ið í veg fyrir að hlutir, sem mörgum hefur þótt lítil verðmæti
vera í, fari forgörðum. Oft er erfitt fyrir samtímann að meta
hvað er þess virði að varðveita og verja fyrir komandi kyn-
slóðir, og mörg eru dæmin um hluti sem farið hafa forgörðum,
en menn vildu gjarnan geta farið höndum um í dag. 

Í afskekktum dal vestur á fjörðum, Selárdal í Arnarfirði, er
nú unnið að því að gera við verk naívistans Samúels Jónsonar,
sem mörg hver eru illa farin. Ekki eru mörg ár síðan augu manna
opnuðust almennt fyrir þeim verðmætum sem þarna eru bæði í
listaverkum og húsum. Það er með ólíkindum að aldraður einfari
í afskekktum dal á Íslandi skuli hafa látið sér detta í hug að gera
það sem hann gerði. Hann var kominn á efri ár, þegar hann fór að
sinna listþörf og sköpunargleði sinni og sótti hugmyndir sínar til
heimsþekktra listaverka og mannvirkja út um allan heim. Því
miður hafa mörg þessara verka farið forgörðum, en upplýsingar
um þau liggja fyrir. Öðrum verkum Samúels tekst vonandi að
bjarga og gera þannig að þau verði staðarprýði í Selárdal. 

Á dögunum var sagt frá því hér í Fréttablaðinu hvað gert
verður í Selárdal í sumar og áformum félags sem stofnað hefur
verið um endurreisn listasafns Samúels. Unnið verður að við-
gerð á listaverkunum í Selárdal, en um framtíðina segir Ólafur
J. Engilbertsson sem situr í stjórninni: „Félagið hefur áhuga á
að gera húsið íbúðarhæft svo fræði- og listamenn geti haft þar
aðsetur og haldið þar sýningar“. Þetta er talið kosta um tíu
milljónir króna. Landbúnaðarráðuneytið kom að viðgerð á hús-
inu, en það hefur yfirráð yfir jörðinni. 

Þarna er á ferðinni metnaðarfullt verk sem vert er að veita
athygli. Það er fyrst og fremst fyrir atbeina áhugasamra ein-
staklinga sem hafist var handa um að varðveita listaverk og hús
í Selárdal, en yfirvöld sem hafa verkefni sem þessi á sinni
könnu hafa lítið sem ekkert komið þar nærri, ef undan er skil-
inn Þjóðhátíðarsjóður. Má það heita undarlegt, því hér er vissu-
lega um sérstæð listaverk og hús að ræða. Kallað er á fjárfram-
lög og styrki úr mörgum áttum og veitt tugum ef ekki hund-
ruðum milljóna til margs konar hluta, en lítið hefur heyrst um
veglega styrki til Selárdalssafnsins nema frá einkaaðilum.

4. júlí 2005  MÁNUDAGUR

SJÓNARMIÐ
KÁRI JÓNASSON

Unnið verður að viðgerð og endurbótum á lista-
verkum Samúels í Selárdal í sumar.

Hlú› a› menningar-
ver›mætum

FRÁ DEGI TIL DAGS

fia› er me› ólíkindum a› aldra›ur einfari í afskekktum dal á Ís-
landi skuli hafa láti› sér detta í hug a› gera fla› sem hann
ger›i. Hann var kominn á efri ár, flegar hann fór a› sinna list-
flörf og sköpunargle›i sinni og sótti hugmyndir sínar til heims-
flekktra listaverka og mannvirkja út um allan heim.

Í DAG
DV OG BUBBI

GUÐMUNDUR
ANDRI 
THORSSON

Í allri fleirri sjálfskipu›u si›-
fer›isd‡r› sem umlykur DV er
Eiríkur Jónsson kynlegur kvist-
ur: gamansemi hans myndar
flar mishljóm, allt ver›ur tví-
rætt og me› glotti út í anna›.

Bubbi er einn af okkur

svanborg@frettabladid.is
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SMÁAUGLÝSINGAR 
byrja í dag á bls. 32 

Flokkar
Bílar & farartæki 

Keypt & selt 

Þjónusta

Heilsa

Skólar & námskeið

Heimilið

Tómstundir & ferðir

Húsnæði

Atvinna

Tilkynningar

Banki allra landsmanna410 4000  |  landsbanki.is

4,15%Íbúðalán
Kynntu þér kostina við íbúðalán 
Landsbankans. Fáðu ráðgjöf hjá 
sérfræðingum okkar og veldu 
leiðina sem hentar þér best. Hafðu 
samband í síma 410 4000 eða á 
fasteignathjonusta@landsbanki.is
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Þingahverfi við suðvesturenda
Elliðavatns er næsta bygginga-
svæði Kópavogs. Lóðaúthlutun
stendur yfir og fyrir klukkan 15
í dag þurfa umsóknir að hafa
borist bænum. Eyðublöð og
upplýsingar
liggja fyrir
hjá bæjar-
skipulagi
Kópavogs og
á heimsasíð-
unni
www.kopa-
vogur.is

Straumur,
lista- og menningarmiðstöð í
Straumsvík í Hafnarfirði er til
leigu til næstu fimm ára.
Sömuleiðis íbúðarhús og lista-
smiðjur á sama stað. Þau skil-
yrði eru sett fyrir leigunni að
starfsemi í húsunum tengist
menningar-, ferða- og umhverf-

ismálum. Fasteignafélag Hafn-
arfjarðar hefur með leiguna að
gera en útboðsgögn verða af-
hent hjá þjónustuveri Hafnar-
fjarðarbæjar frá og með degin-
um í dag.

Annað af
tveimur íþrótta-
húsum Vals á
Hlíðarenda
var rifið til að
rýma fyrir nýju
húsi og stærri
tengibyggingu.
Nýrra húsið var
rifið en hið

eldra er friðað. Fyrirtækið Mark-
ús sér um framkvæmdir á
svæðinu og áformað er að taka
nýja íþróttahúsið í gagnið
haustið 2006 en tengibygging-
una 2007. Nýr keppnisvöllur er
líka á teikniborðinu. 

fasteignir@frettabladid.is

FASTEIGNASÖLUR

101 Reykjavík 30-31
Árborgir 32
Ás 8-9
Búseti 17
Draumahús 23-26
Eignakaup 26
Eignalistinn 14
Eignam. Suðurnesja 5
Eignastýring 29
Eignaval 40
Fasteignamiðlun FM 27
Fasteignam. Grafarv. 28
FMH fasteignasala 37
Fasteignastofan 35
Fasteignst. Suðurn. 38
Hóll 11 og 21
Hraunhamar 27 og 34
Húsalind 6
Húseign 7
Húsið Smárinn 12
Höfði 40
ÍAV 18-19
Klettur 15
Lyngvík 20
Lundur 10
Neteign 33
Nethús 39
Nýtt fasteignasala 14
Remax 36
Þingholt 6
X-hús 16

Fasteignasalan Neteign hefur til sölu
afar glæsilegt einbýlishús við Grund-
artanga 9 í Mosfellsbæ. Við húsið er
fallegur garður og tvöfaldur bílskúr.

Þetta glæsilega einbýlishús er hannað af
Kjartani Sveinssyni og byggt árið 1981. Það
stendur á fallegum stað í Mosfellsbænum
umkringt fallegum gróðri í einkar glæsileg-
um garði. Eignin er 205 fermetrar, að með-
töldum 48 fermetra bílskúr.

Komið er inn í flísalagða forstofu með
skáp. Inn af forstofunni er gengið inn í for-
stofuherbergi með parketti á gólfi. Þegar
komið er inn í húsið tekur við hol og sjón-
varpshol. Stofan skiptist í setustofu og
borðstofu og í setustofunni er fallegur ar-
inn. Innangengt er í eldhúsið bæði úr holinu
og borðstofunni. Eldhúsið er búið góðum
tækjum og fallegri innréttingu, á gólfinu
eru parkett og flísar. Inn af eldhúsinu er

gengið inn í þvottahúsið, sem er með salern-
isaðstöðu. Hægt er að ganga beint út í garð-
inn úr þvottahúsinu. 

Fyrir innan sjónvarpsholið eru þrjú
svefnherbergi. Hjónaherbergið er afar
rúmgott og þar eru góðir skápar. Á stofu,
borðstofu, sjónvarpsholi og öllum svefnher-
bergjum er gegnheilt eikarparkett.

Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf.
Þar er falleg innrétting og mjög stór sturtu-
klefi sem hægt er að nýta sem baðkar. 

Úr sjónvarpsholinu er gengið út í garð-
inn og þar er rúmgóð verönd með heitum
potti

Við húsið er stór tvöfaldur bílskúr með
sjálfvirkum hurðaropnara. Geymsluloft er
fyrir ofan bílskúrinn og þar er gott
geymslupláss.

Húsið er í toppstandi og er gler og annað
í góðu ástandi. Glerið er litað og setur
skemmtilegan svip á húsið.

Ásett verð er 48 milljónir.

Glæsilegt einbýlishús
með verðlaunagarði

Húsið er hannað af Kjartani Sveinssyni. Við húsið er fallegur garður sem hefur unnið til verðlauna.

LIGGUR Í LOFTINU
í fasteignum

MEST LESNA FASTEIGNABLAÐ LANDSINSER ÞÍN FASTEIGN AUGLÝST HÉR?

Góðan dag!
Í dag er mánudagur 4. júlí, 

185. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 13.11 13.32 23.51
AKUREYRI 2.10 13.17 00.20

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Fýlupúki í sólinni BLS. 2
Blómfögur tré BLS. 3

Norðurmýrin BLS. 22
Nýuppgerð Pálskirkja BLS. 5
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BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager  • Smíðað eftir máli

• Eldvarnarhurðir  • Öryggishurðir

Á sumrin þykir okkur gaman að
planta sumarblómum í fallega
blómapotta úr leir. Slíkir blóma-
pottar eiga það
til að verða fórn-
arlömb íslenskr-
ar veðráttu. Ef
sprungur eru
komnar í leirinn
en potturinn er
ekki brotinn má
vefja ryðfríum
vír utan um
hann svo hann
hangi saman.
Þetta getur
meira að segja
verið dálítið
flott. Sérstak-
lega ef maður er
hrifinn af hlut-
um sem líta út
fyrir að vera gamlir og vel not-
aðir.

Sé potturinn brotinn má líma
hann saman og gefa honum nýtt

líf. Þá er best að byrja á að þur-
rka alla mold af brotunum og
tryggið að brúnirnar séu hrein-

ar og þurrar.
Notið vatnshelt
lím og fylgið
leiðbeiningunum
á umbúðunum.
Athugið að límið
verður að henta
fyrir leir. Berið
lím á brúnirnar
og þrýstið brot-
unum vel saman.
Vefjið svo garni
utan um pottinn
til að halda hon-
um saman með-
an límið er að
þorna. Best er að
láta tuskur eða
dagblöð milli

blómapottsins og garnsins til að
jafna þrýstinginn. Leyfið líminu
síðan að þorna vel áður en mold
og blóm eru sett í pottinn. ■

]

Hjónin Helga og Erlingur hafa skapað skemmtilegan ævintýraheim í garðinum.

Málning
Erfitt getur verið að raða myndum og skrauti á langa og stóra veggi án þess að
það verði eins og krækiber á veggnum. Þá getur verið sniðugt að mála fleti í
mismunandi litum á veginn og skipta þannig upp rýminu.[

Blómapottur sem hefur brotnað og ver-
ið límdur saman getur verið skemmti-
legt skraut í garðinn. 

Brotnir blómapottar
fá uppreisn æru
Það þarf ekki að henda brotnum blómapottum. Pottar sem hafa
brotnað og verið límdir saman geta verið mikil garða prýði. Blómstrandi skrauteplatré er gott

myndefni.

Fegursta 
garðmyndin
GARÐYRKJUFÉLAG ÍSLANDS
HVETUR FÓLK TIL AÐ BEINA
MYNDAVÉLUM AÐ GRÓÐRI OG
GARÐAMENNINGU.

Þema ljósmyndakeppni Garðyrkju-
félagsins er „gróður til gagns og
gleði“ og félagið efnir til hennar í
tilefni af 120 ára afmæli sínu í ár.
Keppnin hófst nú um mánaða-
mótin og stendur til 15. septem-
ber. Þátttaka er öllum opin og
veittar verða þrjár viðurkenningar
fyrir bestu myndirnar að mati
dómnefndar sem skipuð er tveim-
ur fulltrúum félagsins og einum
atvinnuljósmyndara. Á heimasíðu
félagsins www.gardurinn.is er að
finna upplýsingar um keppnina og
ljósmyndir sem berast verða birtar
þar reglulega.
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Í garði einum í Kópavoginum
er heilt samfélag af skemmti-
legum tréfígúrum og kirkja í
miðju þess.

Ef ekið er niður Vogatunguna í
Kópavoginum mætir manni
óvenjulegur garður. Þar er enginn
heitur pottur og pallur hvergi sjá-
anlegur. Aftur á móti er grasflötin
full af tréfígúrum og lítilli kirkju
sem er upplýst þegar rökkva tek-
ur.

Eigendur garðsins eru hjónin
Helga Ísleifsdóttir og Erlingur
Ólafsson, sem jafnframt smíða og
hanna allt í garðinum sjálf. 

„Maðurinn minn sagar þetta
allt niður fyrir mig og ég mála
þetta,“ segir Helga, sem hefur
mikla ánægju af verkinu. „Mikil
hreyfing er á hlutunum í garðin-
um þar sem við erum sífellt að
bæta við og taka annað út,“ segir
Helga. Fígúrurnar sem eru í garð-
inum núna unnu þau hjón allar í
fyrra. „Þarna völdum við að hafa
fólk sem er að slá og raka, en mað-
urinn minn er fæddur og uppalinn
í sveit,“ segir Helga. 

Ævintýrið byrjaði þegar þau

hjón fluttu í Kópavoginn fyrir
sextán árum, en áður bjuggu þau
á Hvolsvelli. „Garðurinn var í
mikilli órækt þegar við tókum við
honum og höfum við verið að
betrumbæta hann síðan. Okkur
langaði að gera eitthvað sniðugt
og byrjuðum fyrst á bæ og
kirkju,“ segir Helga. „Nú er
bóndabær í smíðum, en við höfum
selt alla þá sem hafa verið þar

fyrir,“ segir Helga. Hún segir
gesti og gangandi sýna garðinum
mikinn áhuga og hópur leikskóla-
barna koma á hverju ári að skoða
hann. „Mesta furða er bara hvað
þetta er látið í friði,“ segir Helga.
Hún segist enga fígúru vera í sér-
stöku uppáhaldi nema kannski
fýlupúkann. „Þegar ekki rignir
fer fýlupúkinn út líka, en hann má
ekki blotna,“ segir Helga. ■

Fýlupúkinn settur út í sólina

Myndarlegur burstabær sem Erlingur smíðaði og Helga málaði.

Golfáhugamenn athugið
Nú er rétti tímin til að setja niður púttholu í garðinn
Upplagt í sumarbústaðinn eða garðinn heima

Tilboð 1
1 stk stöng með áföstu númeri og bolla kr 4.900

Tilboð 2
1 stk stöng með flaggi og bolla kr 7.900

Leigjum út holuskera 

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Allt um fasteignir
og heimili
á mánudögum í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til
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Skipasund 82, 104 Reykjavík – S. 552 – 6255
www.ammaruth.is • Opið virka daga 14-18

Sumarútsalan er hafin
10-45% afsláttur af öllum vörum

út júlí 
-antík fer aldrei úr tísku

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

Gluggar
10 ára ábyrgð

Lífsaugað
Þriðjudagskvöld 22-24

Sturtuklefar
Hreinlætistæki
Flísar frá 990.- m2

Lækjargötu 34c • 220 Hafnarfirði • S:553 4488

Blómstrandi tré og runnar eru
mikil garðaprýði á þessum
árstíma og gleðja augu eig-
enda og annarra vegfarenda. 

Tré og runnar svo sem gullregn og
sýrenur setja bjartan og tígulegan
svip á gróna garða. Í stóru garða-
bókinni eru þau nefnd stásstré og
bera nafnið með sóma. Fá garðtré
eru jafn glæsileg í blóma og gull-
regnið. Það er af ertubaunaætt og
því skylt plöntum eins og lúpínu.
Fjallagullregn hefur verið ræktað
um áratugaskeið hér á landi og
reynst harðgert og blómviljugt.
Það getur orðið allt að 10 m hátt
hérlendis og krónan umfangsmikil.

Gullregn vill fremur sendinn jarð-
veg og er nauðsynlegt að gróður-
setja það á sólríkum stað í garðin-
um til að það blómstri mikið og vel.
En þess ber að geta að ber gull-
regnsins eru baneitruð.

Sýrena er algengur runni í görð-
um. Víða hefur hann náð miklum
þroska enda getur hann orðið allt
að 10-12 metra hár. Þær sýrenur
sem hér sjást geta verið af
nokkrum afbrigðum en eitt að
nafni Elenora hefur notið lang-
mestra vinsælda. Upphaflega var
Elenora flutt inn sem kanadískur
bastarður í Grasagarðinn í Laugar-
dal árið 1965. Hún hefur síðan
dreifst um allt enda sló hún fljót-
lega í gegn þar sem hún er með af-

brigðum harðger og allt niður í
smæstu kríli bera litfögur blóm.
Svo gallanna sé getið hjá Elenóru
eins og Gullregninu þá er hún svo-
lítið maðksækin. ■

Gullregnið lýsir upp garðinn. 

Sýrenurnar bera litfögur blóm.
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Setja bjartan svip á garðinn
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Hraunbær - Með aukaherb. 
Vorum að fá í sölu 118 fm endaíbúð á 2. hæð í nýlega viðgerðu húsi. Hol og stofa með ljósum flísum á gólfi,
rúmgott eldhús með upphafl. innr. Íbúðin er innréttuð með þremur svefnherbergjum en þau gætu verið fjögur,
auk íbúðarherbergis í kjallara. Góðar suðursvalir. Fallegur verðlaunagarður í suður. Verð 19,8 millj.

Lundarbrekka - Endaíbúð 
Mjög góð 107 fm íbúð á 2. hæð með sérinngangi af
svölum. Rúmgóð stofa með nýju eikarparketi, suður-
svalir út af stofu. Þrjú svefnherbergi með fataskáp-
um. Flísalagt baðherbergi með baðkari og baðinn-
réttingu. Rúmgott eldhús með snyrtilegri innréttingu.
Þvottaherbergi á hæð. Glæsilegt útsýni. Verð 19,3
millj.

Naustabryggja - Lyfta 
Vorum að fá í sölu glæsilega 104 fm 3ja herbergja
nyja íbúð á 2. hæð fjölbýlishúsi með lyftu og stæði í
bílasgeymslu. Gott eldhús með fallergri innréttingu
og rúmgóð og björt stofa með svölum út af. Tvö
rúmgóð herbergi með skápum og flísalagt baðher-
bergi með baðkari. Þvottaherbergi í íbúð. Parket og
flísar. Eignin er laus. Verð 22,9 millj

Skerjabraut - Seltjarnarnesi 
Vorum að fá í sölu 2 til 3ja herbergja íbúð á efri hæð í litlu tvíbýlishúsi með sér inngang. Íbúðin skiptist í baðher-
bergi með þvottaraðstöðu og eldhús með eldri innréttingu. Tvær bjartar og góðar stofur og gott svefnherbergi.
Geymsluris fylgir íbúð. Verð 12,8 millj

Þorláksgeisli - Nýtt 
Vorum að fá í sölu glæsilega 4ra herbergja 114 fm

íbúð á 4. hæð (efstu) í fjölbýlishúsi með lyftu og sér
stæði í lokaðri bílageymslu. Þrjú rúmgóð herbergi
með skáp og flísalagt baðherbergi með kari og stur-
tu. Fallegt eldhús með eyju og stofa með arni og ut-
gang á suður svalir. Verð 25,4 millj.

Jöklafold - Endahús 
Vorum að fá í sölu glæsilegt endaraðhús á þrem pöll-
um. Fjögur góð svefnherbergi með skáp og tvö flísa-
lög 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.

Glæsileg 210 fm staðsteypt raðhús á tveimur hæðum á þessum frábæra stað.
Á neðri hæð: Bílskúr, forstofa, salerni, eldhús, stofa og borðstofa. Á efri hæð:
Hol, baðherbergi, þvottaherbergi og 4 herbergri. Hús skilast fullbúin að utan með
steinuðum útveggjum og að innan fullbúin án gólfefna með vönduðum innrétting-
um. Lóð verður frágengin þ.e. bílastæði hellulagðar með hitalögnum en að öðru
leyti tyrfð. Teikningar og allar nánari upplýsingar á skrifstofu. Síðusu fjögur húsin.
Verð frá 37 millj.

Sóleyjarimi - Síðustu húsin

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

100%
 þjónusta|
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201 Kópavogur Falleg 5 herbergja íbúð
Lækjarsmári 104: Íbúð á þriðju og fjórðu hæð í vönduðu fjölbýli.

Lýsing: Forstofa/miðrými með flísum og
parketti á gólfi og fataskáp. Stofa er rúm-
góð og björt með parkett á gólfi, útgengt
á suðursvalir. Eldhús með fallegri innrétt-
ingu og tækjum, parkett á gólfi, góður
borðkrókur við glugga. Þrjú góð svefnher-
bergi með parketti á gólfi í einu og máluð
gólf í hinum, fataskápur í öllum herbergj-
um. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf,
baðker og sturta. Efri hæð er eitt rými í
dag og er notað sem sjónvarpsstofa, hægt
að skipta í tvö herbergi. Þvottahús innan
íbúðar. 

Úti: Stæði fylgir í bílageymslu.

Annað: Sameign afar snyrtileg.

Lýsing: Á neðri hæð er eldhús með flísum á gólfi og milli skápa,
fallegri viðarinnréttingu, plássi fyrir uppþvottavél, keramikhellu-
borði, tveimur gluggum og borðkrók. Svefnherbergi með parketti.
Holið er með parketti, skáp og stiga upp á efri hæð. Hjónaher-
bergið er með parketti á gólfi, mikið af skápum og föndurher-
bergi inni af. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf með hlöðn-
um sturtuklefa, smekklegri innréttingu og glugga. Stofan er björt
með parketti. Stórar suðvestursvalir með fallegu útsýni yfir Hafn-
arfjörð. Á efri hæð er rúmgóð sjónvarpsstofa með gaflgluggum
og þakgluggum. Mikið geymslurými er í súð. Tvö góð svefnher-
bergi með parketti og þakgluggum og annað baðherbergi með
flísum í hólf og gólf, viðarinnréttingu, baði með sturtu yfir og
þakglugga. Þvottahús er á hæðinni með dúk á gólfi og þak-
glugga.
Annað: Í kjallara er 4,5 fermetra sérgeymsla, sameiginlegt
þvottahús, hjólageymsla og sameiginleg geymsla. Sameignin er í
mjög góðu standi.

Verð: 31,9 milljónir. Fermetrar: 146,5. Fasteignasala: Draumahús.

221 Hafnarfjörður Fallegt útsýni yfir Hafnarfjörð
Traðarberg 19: Sex herbergja íbúð á tveimur hæðum.

Verð: 27,9 milljónir. Fermetrar: 161,4. Fasteignasala: Draumahús.

Víkurbraut 46, Grindavík
Sími 426 7711  
Fax 426 7712

www.es.is
Eignamiðlun Suðurnesja

Sigurður V. Ragnarsson,
löggiltur fasteignasali

Snjólaug Jakobsdóttir,
sölumaður

Vegna mikillar sölu undanfarið vantar okkur allar gerðir eigna á skrá!

BORGARHRAUN 17, GRINDAVÍK

Mjög gott 135 ferm. einbýlishús ásamt 33,6 ferm. bílskúr. Nýlegt parket á eldhúsi og holi. Járn
á þaki nýlegt og nýlegur þakkantur. Innkeyrsla hellulögð. Vinsæll staður. Skipti á góðu par-
eða raðhúsi í Grindavík. Verð: 21.000.000,-

VÍKURBRAUT 38, NH. GRINDAVÍK
Góð 99,9 ferm. íbúð ásamt 22,7 ferm. bílskúr.
Íbúðin skiptist í stofu, eldhús, baðherb. og 3
svefnherb. Allar lagnir nýjar. Húsið var allt tekið í
gegn að utan í fyrrasumar og málað. Nýr sólpall-
ur.. Verð: 12.800.000,-

HLIÐ, GRINDAVÍK
Eldra einbýlishús 103,6 ferm. hæð og ris, klætt
með bárujárni. Á neðri hæð er eldhús, bað, borð-
stofa og stofa, á efri hæðinni eru tvö svefn-
herb.Búið er að endurnýja alla glugga í húsinu.
Fallegt útsýni. Verð: 11.900.000,-

STAÐARHRAUN 24A, 0302 GRINDA-
VÍK

2ja herb. íbúð á 3ju hæð, 75,6 ferm. Íbúðin skiptist í
stofu og 1 svefnherb., þvottaherb. er inn af svefn-
herb. gangi. Geymsla er sér í sameign. Nýjar
neysluvatnslagnir. Verð kr. 7.900.000.-

VÍKURBRAUT 32, GRINDAVÍK
Einbýlishús 121,6 ferm. hæð og kjallari ásamt 26,5
ferm. bílskúr og geymslu 23,2 ferm. Húsið er klætt
að utan með plastklæðningu. Nýlegt rafmagn, búið
að endurnýja skolp og vatnslagnir. Nýlegir ofnar.
Gluggar og gler nýlegir í kjallara. Húsinu fylgir pappi
og járn á þakið. Verð: 12.000.000,

STARMÓI 10, NJARÐVÍK
Sérlega glæsilegt 165.6 ferm. einbýlishús ásamt 47 ferm.

rúmgóðum bílskúr. Afgirt lóð, góður sólpallur, sólstofa o.fl.

Fallegar innréttingarog gólfefni. Parket og flísar á gólfum.

Frábær eign á eftirsóttum stað. 

Verð 34.000.000.-

SKÓLAVEGUR 46, KEFLAVÍK
Rúmgóð og glæsileg eign, sem skiptist í stofu, borðstofu,

sjónvarpshol og 4 sfefnherbergi. Bílskúr 56 fm. Parket á

sofum og herbergjum. Fallegar innréttingar. Góð staðsetn-

ing, stutt í skóla og íþróttaaðstöðu. 

Verð 35.000.000.

HEIÐARBAKKI 12, KEFLAVÍK
Sérlega glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum, auk bíl-

skúrs, alls 350 fm. Á eh er stofa, borðstofa, snónvarpshol

og 4 svefnherbergi. Á nh eru tvær fullbúnar tudio íbúðir. All-

ar stéttar steyptar og stimplaðar með snjóbræðslukerfi.

Frábær staður, mikið útsýni.

Verð 78.000.000.-

HEIÐARBÓL 9, KEFLAVÍK
Einbýlishús sem skiptist í stofu, borðstofu og 4 svefnher-

bergi.Nýlegt parket á stofum, eldhúsi, og öllum herbergj-

um. Sólpallur á lóð. Innkeyrsla er hellulögð með snjó-

bræðslukerfi. Húsið þarfnast lagfæringa við, m.a. þarf að

lagfæra pússningu utanhúss og tekur söluverð mið af því.

Góð staðsetning. Mikil eftirspurn er eftir eignum sem þess-

ari.Verð 26.000.000.-

LYNGMÓI 18, NJARÐVÍK
jög glæsilegt einbýlishús á einni hæð, innst í botnlanga-

götu. Húsið skiptist í samliggjandi stofur, þrjú góð svefn-

herbergi, eldhús, tvö baðherbergi, þvottahús og stóran bíl-

skúr. Lóð er girt og ræktuð og góður sólpallur með heitum

potti. Bílskúr er tæpir 50 fermetrar.

Verð 31.500.000.-

RÁNARVELLIR 8, KEFLAVÍK
Mjög skemmtilegt 116 fm, endaraðhús, ásamt 24 fm bíl-

skúr. Nýlegt parket á stofu en flísar á stofu og gangi. Stór

afgirtur sólpallur á lóð. Innkeyrsla er hellölögð með snjó-

bræðslukerfi. Lóðin er girt og ræktuð. Mjög vinsælar eign-

ir. Verð 25.000.000.-

HEIÐARBRAUT 17, KEFLAVÍK
Sérlega glæsilegt og vel staðsett einbýlishús á mjög vin-

sælum stað í Keflavík. Húsið skiptist í samliggjandi stofur,

sjónvarpshol, eldhús, 3 svefnherbergi. Mjög rúmgóður 45

fermetrar bílskúr fylgir húsinu.Eignin er sérlega vel staðsett,

innst í botnlangagötu með grænu svæði við hlið hússins.

Aðeins mínútu gangur er í grunnskóla og leikskóla.

Verð 32.200.000.-

FRAMNESVEGUR 20-22, KEFLAVÍK
Einstaklega glæsileg og vel hönnuð penthouse-íbúð með

útsýni til allra átta. Massívt parket er á stofum og herbergj-

um, sérlega vandaðar og fallega hannaðar innréttingar

(afar nútímalegar). Svalir eru stórar með stórum heitum

potti. Frábært útsýni yfir Reykjanesbæ og Faxaflóann.

Óvenjulega glæsileg eign.

Verð 35.000.000.-

Hafnargötu 20, 
230 Reykjanesbæ
Sími 421-1700

Víkurbraut 46,  Grindavík
Sími 426 7711
Fax 426 7712
www.es.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 4

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...37 millj.  Verð...38 millj.

4RA TIL 7 HERB.

Efstihjalli

Skemmtileg og björt 86,2 fm. og 4ra her-

bergja íbúð í góðu fjölbýlishúsi á þessum

vinsæla stað. 

Hús og sameign í ákaflega góðu ásig-

komulagi.  Verð...18.4 millj.

Æsufell
Frábær 3ja-4ra herb. 92 fm. íbúð á þriðju
hæð í góðri og snyrtilegri lyftublokk með
útsýni.
Sameignarþrif innifalin í hússjóði.
Verð...16.7 millj.

Bólstaðarhlíð 

Glæsileg 185 fm. neðri hæð á þessum eft-

irsótta stað. Um er að ræða opna bjarta

íbúð með sólskála, garði og 40 fm. bílskúr,

samtals 225,7 fm. 

Álftamýri. Laus strax.

Góð 4ra herb. 102 fm. íbúð á annari hæð

ásamt 21 fm. bílskúr á þessum eftirsótta

stað. Hús og sameign nýlega standsett.

Verð...22.7 millj.

ú Álf
6.00

Sveinbjörg B. Sveinbjörnsdóttir, 

Löggiltur fasteignasali og hdl.  

GSM 867 2928

Guðbjörg G. Sveinbjörnsdóttir 

Sölufulltrúi 

GSM 899 5949

Hamraborg 20A • 200 Kópavogur • www.husalind.is 
Sími 554 4000 • Fax 554 4018 • husalind@husalind.is Nýr opnunart ími  í  sumar :  8 :30 -  16:30

OPIÐ HÚS Í KVÖLD KL. 20.00–22.00. ÍBÚÐ 0301

LAUFRIMI 26 – SÉRINNGANGUR – 3JA

Mjög falleg og björt 104,3 fm íbúð þar af 6,6 fm geymsla í sam-
eign á barnvænum stað í Grafarvoginum. Sér inngangur er inn
í íbúðina. Falleg eldhús með vandaðri innréttingu. Baðherbergi
er með innréttingu og opnanlegum glugga. Gott skápapláss er
í íbúðinni. Svefnherbergi sérstaklega rúmgóð. Þvottahús inn af
eldhúsi. Parket er á öllu gólfum nema eldhúsi, baðherbergi og
þvottahúsi. Mikið útsýni er úr íbúðinni og stutt í alla þjónustu,
skóla og íþróttir. Ásett verð kr. 20,2 millj. 

STRANDASEL – 3JA- 4RA HERBERGJA 

Góð 3j-4ra herbergja íbúð á 3ju hæð (efstu) á góðum stað

í Seljahverfinu. Rúmgóðar suðursvalir, rúmgóð svefnher-

bergi. Búið er að stúka af þriðja herbergið sem er nýtt sem

tölu-/vinnuaðstaða. Íbúðin getur verið laus fljótlega. Ásett

verð kr. 16,5 millj. 

HLYNSALIR - LYFTUHÚS- STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU 

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. Sjónvarpstengi og símatengi er í öllum herbergjum. Stór-
ar suðursvalir með panorama útsýni. Baðherbergi flísalagt,
sturta og baðkar. Þvottahús inn af íbúð. Eldhús með Whirlpool
tækjum, eldavél, ofn og vifta ásamt uppþvottavél sem er inn-
byggð í innréttinguna. Frábær staðsetning. Falleg eign í alla
staði. Ásett verð kr. 25,2 millj.

GULLENGI – SÉRINNGANGUR

Falleg og rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð með sérinn-
gangi. 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 suður sval-
ir. Þvottahús er inn af íbúðinni með góðu hilluplássi. Geymsla í
sameign. Stutt er í alla þjónustu, verslanir og Borgarholtsskóla.
Ásett verð kr. 16,9

EINBÝLISHÚS Í SUÐURHLÍÐUM KÓPAVOGS
Vel staðsett 226 fm einbýlishús á grónum stað í
rólegri götu í suðurhlíðum Kópavogs. Í húsinu er 3ja
herbergja aukaíbúð með möguleika á góðum leigu-
tekjum. Tvöfaldur bílskúr. Fallegur og gróinn garður.
Áhugasamir hafi samband við Guðbjörgu í síma 554
4000/899 5949.

2 ÍBÚÐIR – TVÖFALDUR BÍLSKÚR

ATVINNUHÚSNÆÐI – VESTURVÖR KÓPVOGI 
Til sölu/leigu bil í vel staðsettu atvinnuhúsnæði í Kópvogi.
Stórar innkeyrsludyr. Allar nánari upplýsingar á skrifstofu. 

NÝTT

SKIPASUND –SÉRHÆÐ

Falleg 90,5 fm sérhæð með sérinngangi ásamt 35,2 fm bílskúr
á eftirósttum stað.  Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á
síðustu árum.  Flísalög forstofa, forstofuherbergi með parketi,
tvöföld stofa, hol og svefnherbergi, nýlegt eldhús með
viðarinnréttingu, öll tæki frá AEG, góður matarkrókur við
glugga.  Gott skápapláss í hjónherbergi.  Nýtt gler og
gluggapóstar í hluta íbúðar, allar drenlagnir yfirfarnar,
upplýstur garður og bílastæði.  Stór suðurlóð.  Ásett verð kr.
23,4 millj. 

NÝTT

NÝTT
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Naustabryggja 
155 fm • 4 herb. • Fjölbýli m/lyftu 
og bílastæði í bílageymslu

29.800.000
Stórglæsileg eign á 2 hæðum fyrir vandláta eignin
er skráð 106 fm en hún er ca 155 fm. Öll nýstand-
sett, með tækjum og innréttingum fyrir vand-
láta,fallegt ljóst parket er á íbúðinni. Lyfta er í fjöl-
býlinu og sér stæði í bílageymslu. Fallegt útsýni.
Þetta er eign sem býður upp á mikla möguleika.
ALLAR FREKARI UPPLÝNGAR GEFUR ÁSTÞÓR
HELGASON • GSM: 898-1005

Kleifarsel
121,4 fm  •  5-6 • Fjölbýli

24.300.000
Í forstofu er góður fataskápur parket á gólfi. Barnaherb.
er með skáp og tölvu/síma/tenglum. Stofan er mjög björt
og falleg með útgengt út á rúmgóðar suður svalir. Parket
er á stofu. Hjónaherbergið er með fallegum og rúmgóð-
um skápum, flísar á gólfi og tölvu/síma/tenglum. Þvotta-
húsið er í íbúðinni með dúk á gólfi. 2HÆÐ: Lýsing:
Gengið er upp skemmtilegan og sérsmíðaðan stiga á
aðra hæðina þar sem gólfflötur er stærri en uppgefnir
fm (undir risi).Tvö barnaherbergi eru á hæðinni með
teppi á gólfi sem og tölvu/síma/tenglum. Í sjónvarpsholi
er möguleiki að útbúa herbergi.Allt fjölbýlið var tekið í
gegn fyrir 2 árum. Sameign mjög snyrtileg!Sölumaður:
Ástþór Helgason Gsm: 898-1005

Fífulind 
83 fm • 3 herb. • Fjölbýli

20.300.000
Lýsing eignar: Stórglæsileg 3ja herbergja íbúð á 2
hæð í grónu hverfi í Kópavogi, stutt í alla þjón-
ustu. Íbúðin er með kirsuberja innréttingum,
plastparket á gólfi, stór herbergi, góðir fataskápar,
virkilega rúmgóð íbúð í góðu og snyrtilegu fjölbýli.
Allar nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar í
síma 898-1177 eða 585-0100

Baldvin
sölumaður

Ástþór
sölumaður

Baldvin
sölumaður

Vatnsstígur 
60,9 fm • 2 herb. • Fjölbýli

18.000.000
Húseign kynnir stórglæsilega 2ja herbergja íbúð við
miðbæ Reykjavíkur í nýuppgerðu bakhúsi við Vatns-
stíg. Gengið er inná flísilagða forstofu// sér geymsla
innaf forstofu// stofa og eldhús er ein eining og er
með rauðeikarparketi á gólfum, falleg rauðeikareld-
húsinnrétting// skemmtilegur frístandandi veggur skil-
ur að svefnherbergi og stofu, virkilega skemmtileg
hönnun// baðherbergi er flísalagt í holf og gólf með
baðkari, tengi fyrir þvottavél. Sameiginleg hjólageymsla
fylgir íbúðinni:Allar nánari upplýsingar um eignina
veitir Baldvin Ómar Magnússon í síma 898-1177 eða
á skrifstofu Húseignar í síma 585-0100

Baldvin
sölumaður

Vatnsstígur 
97,9 fm • 2 herb. • Fjölbýli

28.900.000
Húseign kynnir stórglæsilega 2ja -3 herbergja íbúð
við miðbæ Reykjavíkur í nýuppgerðu bakhúsi við
Vatnsstíg. Gengið er inná flísilagða forstofu// sér
geymsla innaf forstofu og þvottahús// stofa og eld-
hús er ein eining og er með rauðeikarparketi á gólf-
um, falleg rauðeikareldhúsinnrétting// skemmtilegt
svefnherbergi með góðum skápum og þakglugga,
virkilega skemmtileg hönnun// baðherbergi með
sturtuklefa. Sameiginleg hjólageymsla fylgir íbúðinni:
Allar nánari upplýsingar um eignina veitir Baldvin
Ómar Magnússon í síma 898-1177 eða á skrifstofu
Húseignar í síma 585-0100

Hverfisgata 
124 fm • 4 herb. • Sérhæð

23.700.000
NEÐRI SÉRHÆÐ Í GLÆSILEGU NÝUPPGERÐU
TIMBURHÚSI VIÐ HVERFISGÖTUNA.
Hæðin er 3-4 herbergja íbúð með stóru rými í kjall-
ara.Hæðin skiptist í eftirfarandi rými: Komið inn í hol,
stórt baðherbergi á hægri hönd með baðkari og lítilli
innréttingu. Hjónaherbergi inn af holi,. Stofa, eldhús og
borðstofa í sama rými.Allar innréttingar verða frá
Húsasmiðjunni. Glæsilegir loftlistar og rósettur í stofu
og eldhúsi. Inn af stofu og eldhúsi er gott herbergi og
er þar stigi niður í kjallara hússins. baðherbergisgólfi
sem verður flísalagt.Í kjallara er stórt rými. Sölumaður:
Baldvin Ómar Magnússon /Gyða GerðardóttirBaldvin

sölumaður

Baldvin
sölumaður

Neðri sérhæð er118,2 m2, 4ra herbergja sérhæð með sérinngangi, efri hæð er 145.5 m2, 5 herbergja sérhæð

með sérinngangi auk 26.9 m2 bílskúrs. Húsið verður staðsteypt en klætt að utan með sléttri Steni klæðningu.

Á jarðhæð er gert ráð fyrir hjóla og vagnageymslu. Gluggar og hurðir eru ljósmálaðir með tvöföldu verksmiðju-

gleri. Lóð verður þökulögð og gangstétt að húsi verður steypt með mynstursteypu. Eldhús innrétting verður 

eikarinnrétting frá Cego, Ariston tæki í eldhúsi, baðherbergi verður flísalagt og með eikarinnréttingu og Grohe

hreinlætistækjum. Fataskápar og innihurðir verða með spónlagðri eik. Suður garður fylgir neðri hæðum en góðar

suður svalir efri hæðum. Sérhæðir á frábærum stað, örstutt í leikskóla, grunnskóla og verslun.

Allar nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar Magnússon í s. 898-1177 eða á skrifstofu Húseignar 

í síma 585-0100

Baugakór 2 Kópavogi 
Sérhæðir • 118.8 fm og 145.5 fm auk 26.9 fm bílskúrs • 4ra og 5 herb.

27.500.000 og 35.500.000
Húseign kynnir stórglæsilegar sérhæðir í Kórahverfi í Kópavogi,

neðri og efri sérhæðir. Rúmgóður bílskúr fylgir efri hæðunum.



EINBÝLI  

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 vönd-
uðum innréttingum og gólfefnum. GÓLF-
HITI. Steinað að utan. Mögulegar 2 íbúðir.
Verð 52,5 millj.  2919

SELVOGSGATA - FALLEGT EINBÝLISHÚS
MEÐ BÍLSKÚR Fallegt hús í miðbæ Hafnar-

fjarðar, húsið er alls 158 fm, þar af er 25 fm
bílskúr. Laust við kaupsaming. Búið að
klæða húsið að utan því lítið viðhald að
utan. Gott hús sem hægt er að mæla með.
Verð 28.5 millj.  3521

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

EINIHLÍÐ - EINBÝLISHÚS - GOTT HÚS
Fallegt 142 fm einbýlishús á einni hæð ný-
komið 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. Verð 42,0 millj.  4018

ÞÚFUBARÐ - GOTT EINBÝLISHÚS Fallegt

191 fm einbýlsihús á tveimur hæðum þar af
er 25 fm bílskúr. Húsið er góðu ástandi bæði
að utan og innan. Sex herbergi. Falleg stofa
og eldhús. Eign sem hægt er að mæla með.
Verð 35.0 millj.  2878

ERLUHRAUN - FALLEGT Á EINNI HÆÐ
Vorum að fá í einkasölu fallegt 135 fm ein-
býli á einni hæð ásamt 29 fm bílskúr á frá-
bærum stað í hrauninu. Fjögur svefnher-
bergi. FALLEG OG VEL VIÐHALDIN EIGN.
Verð 35,5 millj.  3775

VESTURVANGUR - GLÆSILEGT ”” TVÆR

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

RAÐ- OG PARHÚS  

FLESJAKÓR - KÓPAVOGUR - NÝBYGG-
ING - PARHÚS - KÓRAHVERFIÐ Flott par-
hús sem nýtist mjög vel, fimm svefnher-
bergi, 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.
Uppl. hjá ÁS fasteignasölu og sjá myndir á
netinu.  4024

FÍFUVELLIR 33 & 35 - GLÆSILEG RAÐHÚS
Glæsilega hönnuð raðhús 165,5 fm á tveim-
ur hæðum ásamt bílskúr 31,6 fm, samtals
197,1 fm, á góðum stað á Völlunum Hafnar-
firði. Afhendast fullbúin að utan steinuð og
fokheld að innan. Óskað er eftir tilboði í hús-
in.  4037

MIÐVANGUR - FALLLEGT ENDARAÐHÚS
Fallegt 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

FÍFUVELLIR - RAÐHÚS NÝTT OG GLÆSI-
LEGT 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. AÐ-
EINS EITT HÚS EFTIR. Verð 25,9 millj.  3187

HÆÐIR  

ÁLFHOLT -  MÖGUL. 7 HERBERGI Falleg
og rúmgóð 180 fm EFRI SÉRHÆÐ í góðu
tvíbýli/keðjuhúsi á góðum útsýnisstað.
(Möguleg allt að 7 svefnherbergi). SÉRINN-
GANGUR. Vandaðar innréttingar. Parket og
flísar. Fallegt útsýni. Verð 32,5 millj.  3794

4RA TIL 7 HERB.  

KLUKKUBERG - GOTT ÚTSÝNI - GÓÐ
EIGN Falleg og vel með farin 110 fm íbúð
ásamt stæði í bílgeymslu nýkomið á sölu.
Þrjú svefnherbergi, parket á gólfum, góð
eldhúsinnrétting. Sér inngangur, laus fljót-
lega. Verð 21.9 millj.  3578

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

RJÚPUFELL - REYKJAVÍK - TALSVERT
ENDURNÝJUÐ Rúmgóð 109 fm 4ra herb.
íbúð á fjórðu hæð og að auki 12 fm yfir-
byggðar svalir, samtals 121 fm. Hús klædd
að utan því lítið viðhald, falleg sameign,
íbúðin almennt í góðu ástandi. Verð 17.9
millj.  4011

SKÚLASKEIÐ - HÆÐ Í TVÍ/FJÓRBÝLI -
4RA HERBERGJA Falleg 80 fm 4ra herb.
íbúð á þessum frábæra útsýnisstað við
Hellisgerði í Hafnarfirði. Skemmtileg eign.
Verönd (sameiginleg). Verð 14.9 millj.  4173

DAGGARVELLIR - 4RA HERB. FULLBÚIN
MEÐ BÍLGEYMSLU. Falleg og vönduð íbúð
á annari hæð í lyftuhúsi. Húsið er steinað að
utan því lítið viðhald, frábær gólfefni og inn-
réttingar. Bílageymsla. Sjón er sögu ríkari.
Verð 23.9 millj.  4168

BLIKAÁS - SÉRINNGANGUR NÝLEG OG
FALLEG 111,9 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð í
litlu fjölbýli í Áslandi. SÉRINNGANGUR.
Vandaðar viðarinnréttingar og gólfefni.
SUÐUR OG NORÐURSVALIR. FALLEGT
ÚTSÝNI YFIR TJÖRNINA. Verð 24,9 millj.
2896

HJALLABRAUT - HAFNARFJÖRÐUR -
FIMM HERBERGJA 128 fm íbúð á þriðju
hæð í góðu fjölbýli sem er klædd að utan
með álklæðingu því er lítið viðhald. 4 svefn-
herbergi. Rúmgóð íbúð og gott skipulag.
Verð 21.5 millj.  4171

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 inn-
réttringar og tæki. Góð staðsetning. Verð
22,3 millj.  4029

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

DREKAVELLIR - VÖLLUNUM HAFNAR-
FIRÐI - GLÆSILEGAR FULLBÚNAR ÍBÚÐ-
IR - MEÐ ÖLLU Vorum að fá glæsilegar full-
búnar íbúðir á Völlunum í Hafnarfirði.Íbúð-
irnar 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 nán-
ast viðhaldsfrítt. Sameign öll mjög glæsileg.
Íbúðirnar eru 4ra herbergja 105 fm. Verð
22.950.000,- og 23.950.000,-  3961

Sjá einnig myndir í gluggum á Fjarðargötu

Eigendur fasteigna athugið: Lífleg sala - skoðum og verðmetum samdægurs

Opið virka daga kl. 9–18

Hafnarfirði
Fjarðargata 17
Sími 520 2600
Fax 520 2601
Netfang as@as.is
Heimasíða
www.as.is

DREKAVELLIR - VÖLLUNUM HAFNAR-
FIRÐI - 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 nán-
ast viðhaldsfrítt.  Verð 24,0 millj. 3973

HRINGBRAUT - HAFNARF. - MEÐ GÓÐUM
BÍLSKÚR. 77 fm 4ra herb. íbúð með stórum
40 fm bílskúr. Íbúðin er á miðhæð í þríbýli.
Búið er að endurnýja íbúðina töluvert. Verð
17.5 millj.  3774

HVAMMABRAUT - BJÖRT ÍBÚÐ Falleg og
björt og rúmgóð 113 fm 4ra herbergja íbúð
á 1. hæð (var áður 3ja) í góðu fjölbýli. 3 rúm-
góð herbergi. Nýleg innrétting á baði. Stór-
ar suð-vestur svalir. Verð 18,5 millj.  3681

ESKIVELLIR - STÆÐI Í BÍLGEYMSLU Að-
eins ein íbúð eftir, 4ra herb. stærð 105,4 fm
ásamt stæði í bílgeymslu. Sameign með
lyftu, gengið út á svalir, SÉRINNGANGUR,
einungis tvær íbúðir á svölum. Vönduð tæki
og innréttingar. AFHENDING DESEMBER
2005. Verð 22,5 millj. 3662

ARNARSMÁRI - FALLEG 4RA HERB.
ÍBÚÐ Falleg 89,5 fm íbúð á 2. hæð í nýlegu
litlu og góðu fjölbýli. Góð gólfefni og innrétt-
ingar, gott skipulag, stutt í alla þjónustu.
Sjón er sögu ríkari. Sjá myndir og mynd-
band um eignina á mbl.is, verð 19,5 millj.
SANNGJARNT VERÐ  3637

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

Nýkomnar í einkasölu glæsilegar
íbúðir við Thorsplan í Hafnarfirði.
Íbúðirnar eru 3ja og fjögurra her-
bergja með stæði í bílageymslu Íbúð-
irnar skilast fullbúnar án gólfefna í
ágúst 2005. Byggingaraðili Fjarðar-
mót ehf. Verð frá kr. 25,0 milj. 

LINNETSSTÍGUR 2

LAUST STRAX
Fallegt 224 fm. EINBÝLI á tveimur hæðum,
ásamt 55 fm TVÖFÖLDUM BÍSKÚR, sam-
tals 279 fm á góðum ÚTSÝNISSTAÐ. Húsið
er fullbúið með vönduðum innréttingum og
gólfefnum. GÓLFHITI. Steinað að utan.
Mögulegar 2 íbúðir. Verð 52,5 millj.  2919

ÞRASTARÁS - MÖGULEGAR 2 ÍBÚÐIR

Falleg og vel með farin 110 fm íbúð ásamt
stæði í bílgeymslu nýkomið á sölu. Þrjú
svefnherbergi, parket á gólfum, góð eld-
húsinnrétting. Sér inngangur, laus fljótlega.
Verð 21.9 millj.  3578

KLUKKUBERG - GOTT ÚTSÝNI - GÓÐ EIGN

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

HÁHOLT - MEÐ ÚTSÝNI

Falleg og topp íbúð á þriðju hæð í liltu fjöl-
býli í Setberginu. Nýlegar innréttingar, hurð-
ir, gólfefni og fleira. Sjón er sögu ríkari. Verð
17.9 millj.  4257

STEKKJARBERG - MIKIÐ ENDURNÝJUÐ

73 fm íbúð á þriðju hæð í þríbýli, gott útsýni.
Parket á gólfum. Er stærri því þó nokkuð er
undir súð. Hús klædd að utan því lítið við-
hald. Verð 14.9 millj.  3480

KALDAKINN - GÓÐ 3JA HERBERGJA HÆÐ
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LAUFRIMI - GÓÐ STAÐSETNING Falleg 98,4
fm 4ra herbergja ENDAÍBÚÐ á 2. hæð í góðu
fjölbýli, ásamt stæði í opinni bílageymslu.
SÉRINNGANGUR af svölum.Falleg eign á
góðum stað. Verð 18,9 millj.  3323

SUÐURVANGUR - GOTT ÚTSÝNI Falleg
114,4 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð. Þrjú
svefnherbergi. Þvottahús inn af eldhúsi. Gott
útsýni. Verð 17,8 millj.  3363

3JA HERB.  

KRÍUÁS - SÉRINNGANGUR - BÍLSKÚR Ný-
leg og falleg 89,5 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð
í viðhaldslitlu fjölbýli ásamt 37,3 fm bílskúr,
samtals 126,8 fm. SÉRINNGANGUR. Vand-
aðar innréttingar. FRÁBÆRT ÚTSÝNI. Verð
23,0 millj.  2017

STEKKJARBERG - MIKIÐ ENDURNÝJUÐ
Falleg og topp íbúð á þriðju hæð í liltu fjölbýli
í Setberginu. Nýlegar innréttingar, hurðir, gól-
fefni og fleira. Sjón er sögu ríkari. Verð 17.9
millj.  4257

KALDAKINN - GÓÐ 3JA HERBERGJA HÆÐ
73 fm íbúð á þriðju hæð í þríbýli, gott útsýni.
Parket á gólfum. Er stærri því þó nokkuð er
undir súð. Hús klædd að utan því lítið við-
hald. Verð 14.9 millj.  3480

ÖLDUGATA - FALLEG NEÐRI HÆÐ Í TVÍ-
BÝLI Góð og töluvert endurnýjuð 3ja herb.
íbúð á góðum stað í miðbæ Hafnarfjarðar.
Íbúðin er 79 fm og er voða krúttleg, falleg gól-
fefni og baðherbergið er nýlega standsett
ásamt fleiru. Verð 14.5 millj.  3642

LINNETSSTÍGUR - NÝTT - NÝTT Glæsileg
100 fm 3ja herb. íbúð í nýju “VIÐHALDS-
LITLU” fjölbýli í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR.
Íbúðin skilast í Ágúst fullbúin án gólfefna.

Stæði í bílgeymslu fylgir. Verð 25,0 millj.  3744

ÆGISSÍÐA - REYKJAVÍK - LAUS STRAX -
LYKLAR Á SKRIFSTOFUNNI. 3ja herb. íbúð
með sér inngangi sem er 79 fm íbúð á fyrstu
hæð/kjallara á góðum stað í Reykjavík. Park-
et á gólfum, snyrtileg sameign og hús að utan
almennt gott. Laus við kaupsaming. Verð
18,3 millj.  3759

KRÍUÁS - FALLEG 3JA HERB. IBÚÐ Á
FYRSTU HÆÐ Góð 86 fm íbúð með sér inn-
gangi í fallegu fjölbýli. Góð gólfefni, fínir skáp-
ar og falleg eldhúsinnrétting, háfur. Parket og
flísar á gólfi. Möguleiki að hafa sér verönd.
Verð 18.5 millj.  3754

ÁLFASKEIÐ - FALLEG ÍBÚÐ MEÐ SÉR INN-
GANGI 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

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

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 svefn-
herb. í kjallara. Flísar á gólfum. Hús að utan
almennt í góðu ástandi. Verð 14,9 millj.  3501

2JA HERB.  

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

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

LÆKJASMÁRI - KÓPAVOGUR Frábær 2ja
herb. íbúð á fyrstu hæð litlu fjölbýli með hellu-
lagðri verönd, einnig er sér stæði í bíl-
geymslu. Góð kvöldsól, frábær staðsetning
eignar. Innst í botnlanga, fallegt og rólegt um-
hverfi. Góð gólfefni og innréttingar. Verð 18.5
millj.  4034

LÆKJARGATA - M. STÆÐI Í BÍLA-
GEYMSLU 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

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 eld-
húsi og nýtt rafmagn. Verð 10.8 millj.  3778

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

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

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

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

NÖNNUSTÍGUR - GÓÐUR STAÐUR Góð
42,1 fm 2ja herbergja ósamþykkt búð í 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 fimm-
býli með SÉRINNGANGI. Parket og flísar á
gólfum. Hús í góðu ástandi, klætt að utan.
Verð 12,9 millj.  2205

ATVINNUHÚSNÆÐI  
TRÖNUHRAUN - GOTT BIL Gott 69,6 fm at-
vinnuhúsnæði og að auki ca. 20 fm milliloft.
Snyrting og kaffiaðstaða, innkeyrsluhurð ca.
3x3. Ekkert áhvílandi. Verð 7,0 millj.  3734

TRÖNUHRAUN Gott 210 ,4 fm atvinnuhús-
næði 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

HÓLSHRAUN - FRÁBÆR EIGN504 fm eign á
tveim hæðum á góðum stað. Hægt er að
kaupa hvora hæð fyrir sig, neðri hæðin er 27
millj. og efri hæðin er á 20 millj, samtals báð-
ar hæðir 47 millj. Tilvalið fyrir ýmsa starfs-
semi, s.s. verslun, skrifstofur, lítill einkaskóli
o.s.frv. Getur losnað fljótt. Nánari uppl. hjá Ei-
ríki.  3694

DALSHRAUN1553 fm atvinnuhúsnæði á
góðum stað í Hafnarfirði. Vinnslusalurinn er
ca. 1270 fm, og lofthæð frá 3 m til 7 m. Hús-
ið er klætt að utan með steni. Verð 120,0 millj.
3511

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

VEITINGASTAÐUR - VOGUM60,8 fm veit-
ingastaður í Vogum í Vatnsleysuströnd. Salur
fyrir 24 manns, bar, pizzastaður. Flísar og
parket á gólfum. Verð 6,5 millj.  3440

SUMARHÚS  
ÞVERÁRDALUR - ÖXARFJÖRÐUR45,6 fm
bústaður. Tvö herbergi, baðherbergi með
sturtu. Stofa/eldhús. Mikill gróður, útsýni yfir
Öxarfjörð. 1000 fm leigulóð, ca. 31.000,- kr. á
ári.  3697

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

SVÍNAVATN - GRÍMSNESIUm er að ræða
7.582 fm eignarlóð, ásamt 100 fm undirstöð-
um undir sumarhús og 20 fm nýlegu hjólhýsi
sem er á staðnum með nýju 20 fm fortjaldi.
Kalt vatn og rafmagn er komið að lóðarmörk-
um. Góður útsýnisstaður. Verð 3,5 millj.  3106

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

SUMARHÚS - NÝSMÍÐISumarhús í smíðum
erum með yfir 30 teikningar af bústöðum fer-
metrar 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 - GRÍMS-
NESGóð eignarlóð fyrir sumarbústað, lóðin
er í Grímsnes og Grafiningshreppi. Lóðin er
4600 fm. Kalt vatn og rafmagn er við lóðar-
mörkin. Er ca. 750 m frá aðal umferðinni, er í
hvarfi frá umferð. Verð 1,0 millj.  4015

LANDIÐ
LANDIÐ  

FAXABRAUT - REYKJANESBÆR SÉR-
LEGA FALLEG, NÝUPPGERÐ 65 fermetra
2ja herbergja íbúð á jarðhæð í eldra stein-
húsi. SÉRINNGANGUR. Húsið var tekið í
gengn að innan og utan, vorið 2004. Eign-
in er því hin snyrtilegasta, jafnt að innan
sem utan. Verð 8,4 millj.  4069

TÚNGATA - GRINDAVÍKGott talsvert endur-
nýjað114 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

FAXABRAUT 34D - REYKJANESBÆR
Falleg 3ja herb. íbúð á 2. hæð í þríbýli, ásamt
bílskúr samtals 115,4 fm. Baðherbergi allt
nýtekið í gegn. Nýjar lagnir. Húsið nýtekið í
gegn að utan. Verð 12,0 millj.  1335

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

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

HEIÐARBÓL - KEFLAVÍKVEL SKIPULÖGÐ
50 fm 2ja herb. íbúð á 2. hæð í góðu fjöl-
býli. SUÐVESTURSVALIR. Hús og sam-
eign í góðu ástandi. Falleg og snyrtileg
eign sem vert er að skoða. LAUS FLJÓT-
LEGA. Verð 6,5 millj.  2992

VÍKURBRAUT - GRINDAVÍKGott TALS-
VERT ENDURNÝJAÐ 122 fm EINBÝLI,
ásamt 49,7 BÍLSKÚR og GEYMSLU, sam-
tals 172 fm. Verð 12,0 millj.  2706

HÁHOLT - AKRANES - FALLEG HÆÐGóð
efri hæð í tvíbýli, sér inngangur, íbúðin er
136 fm og bílskúrinn 32 fm, samtals 168
fm. Þrjú herbergi, möguleiki á því fjórða,
búið að klæða húsið að utan að hluta, ný-
legt járn á þaki. Sér inngangur, laust við
kaupsaming. Verð 19.7 millj. Uppl. í síma
898-6236 Svandís  4256

Nýkomið á sölu glæsilegt sex hæða lyftuhús á völlunum. Samtals eru 54
íbúðir í húsinu, 3ja, 4ra og 5 herbergja. Bílageymsla er í kjallara, alls 22
stæði og fylgir sér geymsla hverju bílastæði. Íbúðirnar eru frá 86 fm og
upp í 125 fm. 5 herbergja íbúðirnar eru 142 fm. Stórar svalir, frá 16 fm og
upp í 22 fm, eftir stærð íbúðanna. Íbúðirnar afhendast fullbúnar að innan
án gólfefna nema baðherbergi og þvottahús verða flísalögð. Baðher-
bergin eru sérlega glæsileg, hornbaðkar með nuddi og innbyggðum hita-
stýrðum blöndunartækjum og sturtu. Fyrsta flokks innréttingar. Húsið
skilast fullbúið að utan, einangrað og klætt með báruformaðri álklæðn-
ingu og verður því nánast viðhaldsfrítt. Lóð og sameign fullfrágengin.
4071

ESKIVELLIR 9A & B
Glæsilegt sex hæða lyftuhús

Vorum að fá í sölu afar skemmtileg raðhús
á einni hæð með innbyggðum bílskúr í Vog-
um á Vatnsleysuströnd. Að innan afhendast
húsin fokheld, fullbúin að utan einangruð,
klædd báruáli í állit og jatóbavið. Rúmgóð
og björt hús á hagstæðu verði. Skjólgóð
útirými í góðum tengslum við íbúðirnar þar
sem hægt er að njóta sólar allan daginn.
HAGSTÆTT VERÐ. 4219

HEIÐDALUR 1-3 OG 5 - VOGAR 

Nýkomnar á sölu glæsilegar og vel hannað-
ar íbúðir í nýju fjölbýlishúsi. Í húsinu er 2ja,
3ja og 4ra herb. íbúðir. SÉRINNGANGUR er
í allar íbúðir. Íbúðirnar afhendast fullbúnar
að innan án gólfefna nema baðherbergi,
þvottahús og andyri verða flísalögð. Vand-
aðar og góðar innréttingar. Húsið skilast
fullbúið að utan, einangrað og álklætt með
báruáli. Lóð frágengin. HAGSTÆÐ VERÐ.

Alla nánari uppl. eru veitta á Ás fasteignasölu.  4251

HEIÐARGERÐI 1 & 3 - LÍTIÐ FJÖLBÝLI -VOGAR
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SÉRBÝLI

Holtsgata - Athyglisverð
eign Reisulegt vel byggt og fallegt bakhús
á góðum stað í gamla vesturbænum. Góð
aðkoma er að húsinu frá Holtsgötu.Húsið
sem er skráð 346 fm skiptist í 4 hæðir þ.e.
kjallara, tvær hæðir og ris en að auki er sér-
stæður óinnréttaður 77 fm bílskúr/vinnustofa
með 30 fm kjallara með sérinngangi. Samtals
er eignin því ca 453 fm. Húsinu tilheyrir ein-
hver stærsta lóð - 1107 fm eignarlóð - í Vest-
urbænum og býður upp að betri nýtingu t.d.
undir fjölbýlishús.   4255

HAMRAVÍK - EINBÝLI - TVÍ-
BÝLI Nýtt 2ja íbúða einbýlishús á 2 hæð-
um. Vel staðsett á jaðarlóð neðantil við götu
með einstöku útsýni til sjávar og fjalla.Húsið
er samtals um 270 fm, efri íbúðarhæð 160
fm, bílskúr tvöfaldur um 50 fm og séríbúð á
neðri hæð um 70 fm.Gott anddyri með skáp-
um.Flísalögð gestasnyrting með sturtu.For-
stofuherbergi. Samliggjandi stofur, stofa og
borðstofa.Frá stofu eru góðar svalir.Glæsi-
legt útsýni.Eldhús með vönduðum innrétt-
ingum og tækjum, borðkrókur.Á sérgangi er
hjónaherbergi með góðu skáparými.Barna-
herbergi.Baðherbergi með kari og
sturtu.Glæsileg og rúmgóð 2ja herbergja
íbúð á neðri hæð.Forstofa. Góð stofa og eld-
húsi í opnu rými.Útgengt garð með sólpalli
og skólveggjum.Herbergi. Flísalagt baðher-
begi með sturtu. Glæsileign á góðum útsýn-
isstað.  V. 65 m. 4671

JÓNSGEISLI - EINBÝLI -
TVÍBÝLI Vandað 256 fm einbýlishús á 2
hæðum með aukaíbúð. Húsið er fullbúið að
utan og á neðri hæð er fullbúin ca 65 fm 2ja
herbergja íbúð með sér inngangi. Efri hæðin
er tilbúin til innréttinga. Raflagnir fyrir
halogen eru komar í loft efri hæðar og loftin
klædd. Hitalagnir í gólfum baðherbergja og
andyra. Lóðin grófjöfnuð. Aðalinngangur er á
neðri hæð og þaðan er innangengt í inn-
byggðan flísalagðan bílskúr. Á neðri hæðinni
er auk bílskúrs og aukaíbúðar ; fremri for-
stofa, hol, flísalagt þvottahús og geymsla.
Góður steyptur stigi til efri hæðar sem skipt-
ist í ; stofu og borðstofu, eldhús, tvö svefn-
herbergi og baðherbergi. Lítið mál er að
tengja aukaíbúðina við efri hæð og er eignin
þá góð 5-7 herbergja íbúð á tveimur hæðum.
Húsið er byggt á jaðarlóð, ofan við götu, í
halla, þannig að aðkoma er á neðri hæð en
útgengi úr stofu á efri hæð er í suðurgarð en
úr borðstofu er gengið á stórar norðursvalir
með frábæru útsýni til Esjunnar, Akrafjalls og
víðar. Hægt er að sjá innanhús plan á vef-
slóðinni http://www.innark.is/verkefni/jons-
geisli45/jonsgeisli45.html  V. 46,5 m. 4629

Grænlandsleið Glæsilegt 222.3 fm
parhús á tveimur hæðum með innbyggðum
30 fm bílskúr. 4 góð svefnherbergi,Stór
stofa,borðstofa.Eldhús,baðherbergi. Húsið
afhendist fullbúið að utan og tilbúið undir
tréverk að innan. V. 36,9 m. 4664

Réttarholtsvegur Talsvert endur-
nýjað 109,3 fm raðhús á þremur hæðum.Að-
alinngangur í húsið er á miðhæð sem skipt-
ist í ; flísalagða forstofu m.skápum, gang,
eldhús með borðkrók, stofa með útgengi í
suðurgarð. Á efri hæð eru þrjú góð svefnher-
bergi og flísalagt baðherbergi með kari. Í
kjallara er vinnuherbergi og þvottahús. Hús-
ið er allt mikið endurnýjað m.a. nýlega við-
gert þak, gler og gluggar, endurnýjaðar
skolplagnir, nýlega málað að utan sem inn-
an. V. 24,8 m. 4608

HÆÐIR

Baughús - sérhæð Glæsileg
neðri sérhæð sem skiptist í: Forstofu, hol,
sjónvarpshol, stofu og borðstofu, eldhús, tvö
svefnherbergi, baðherbergi og þvotta-
hús/geymslu ásamt útigeymslu. Úr eldhús-
inu er gengið út í sérgarð með sólpalli Bað-
herbergið er flísalagt í hólf og gólf (hiti í gólfi)
með kirsuberja innréttingum, sturtu(botn-
steypt) og baðkari. Undir tröppum er úti-
geymsla. Fallegt útsýni til Esjunnar og Snæ-
fellsjökuls.  V. 26,3 m. 4261

Naustabryggja-Penthouse
STÓRGLÆSILEG 143 FM (PENTHOUSE)
ÍBÚÐ Í LYFTUBLOKK. Fimm herbergja
glæsiíbúð með góðu útsýni á tveimur hæð-
um. Allar innréttingar og gólfefni mjög vönd-
uð. Komið inní stórt alrými sem samanstend-
ur af holi, stofu borðstofu og eldhúsi. Mjög
mikil lofthæð eða um 6 metrar sem gefur
íbúðinni mikin sjarma. Á neðri hæð er einnig
2 svefnherbergi og baðherbergi. Gengið upp
járn stiga á aðra hæð. Þar er eitt stórt
rými/turnherbergi. þvottaaðstaða á baði.
Stórir og miklir gluggar sem gefa mikla birtu.
Tvennar svalir og frábæru útsýni. V. 32,9 m.
4687

ÞINGHOLT - MÍMISVEGUR
Glæsileg 141,7 fm efri sérhæð ásamt 32 fm
bíslkúrs sem er innréttaður sem íbúð. Rúm-
góður prívat stigapallur.Stórt og rúmgott
hol,svefnherbergi,stórt baðherbergi og
þvottaherbergi, eldhús með gömlum sér-
smíðuðum innréttingum,2 stórar stof-
ur,Handsmíðaðir fallegir gluggar með tvö-
földu 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 út-
leigu.Verð tilboð  4410

Ægissíða - Stór 3ja m. sér-
inngangi. Skemmtileg 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 svefnher-
bergi. Útgengt frá eldhúsi í góðan suðurgarð.
V. 20,5 2696

SELJAHVERFI -Tvennar
svalir Endurnýjuð 175 fm íbúð á 2 hæð-
um ásamt 30 fm þakrými, samtals 205 fm
Neðri hæð; Rúmgott hol, eldhús, borðstofa,
stofa, baðherbergi og 1 stórt herbergi. 2
Suðursvalir.Efri hæð; sjónvarpshol, Góð her-
bergi, þvottahús. .bílastæði í kjallara.Nýtt
parket og flísar á gólfum. Nýjar innréttingar
og tæki. V. 31 m. 2262

4RA - 6 HERBERGJA 

KRUMMAHÓLAR.-M.BÍLSK.
Góð og björt 117 fm endaíbúð á 3.hæð í
lyftuhúsi með 25 fm bílskúr. Forstofa/hol
með flísum, hjónaherbergi með góðum skáp,
parket á gólfi, svefnherbergi, parket á gólfi,
barnaherbergi, parket á gólfi og baðherbergi
með baðkari/sturtu, flísar á gólfi, Úr holi er
komið inn í borðstofu, eldhús og stofu í einu
stóru rými og útgengt út á stórar suðursvalir.
V. 18,9 m. 

HRAUNBÆR - 5 HER-
BERJGA Góð 5 herbergja íbúð á 1.hæð.
forstofu, forstofuherbergi, eldhús með eldri
innréttingu og borðkrók, þvottahús innaf eld-
húsi og stóra stofu. Á sér gangi eru 3 svefn-
herbergi og baðherbergi. Út frá svefnher-
bergisgangi eru suðursvalir V. 20,7 m. 4616

ANDRÉSBRUNNUR -
LYFTUBLOKK Nýleg 4ra-5 her-
bergja 126 fm íbúð á 2.hæð í góðri lyftu-
blokk. Forstofa með skápum, þvottahús, hol
og sjónvarpshol, borðstofa og stofa með út-
gengi á suðursvalir. Rúmgott eldhús. 3
svefnherbergi.Baðherbergi flísalagt í hólf og
gólf með baðkari og sér sturtuklefa.Sér
stæði í lokaðri bílgeymslu.  V. 24,9 m. 4547

HÁALEITISBRAUT - GÓÐ
4RA HERB. Mjög góð 92.1 fm 4ra her-
bergja íbúð á 4. hæð í fjölbýli. Eldhús,flísar á
gólfi. Á gangi eru 2 svefnherbergi,spónar
parket á gólfi.Hjónaherbergi,spónar parket á
gólfi,skápur. Björt stofa,parket á gólfi,stórar
suður svalir. Baðherbergi,flísalagt í hólf og
gólf,sturta. V. 17,9 m. 4514

3JA HERBERGJA 

Austurberg - laus Falleg 3ja her-
bergja 91 fm endaíbúð á 1. hæð með sérinn-
gangi og fallegum afgirtum og hellulögðum
sérgarði.Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð
og skiptist í ; flísalagða fremri forstofu, hol,
eldhús með fallegri, nýrri innréttingu, borð-
krókur, stofa með útgengi í sér afgirtan garð,
nýstandsett flísalagt baðherbergi, falleg ma-
hogny innrétting, gluggi á baði, ný innrétting,
baðkar. Tvö rúmgóð svefnherbergi, nýir
skápar í hjónaherbergi. Nýtt parket á gólfum.
Nýjar hurðir. V. 17,3 m. 4428

Hlynsalir-Laus strax Falleg 3ja
herbergja íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi með stæði
í bílskýli. Forstofa með skápum, flísar á gólfi.
Rúmgóð stofa, borðstofa, jatoba parket á
gólfi. Í eldhúsi eru vandaðar dökkar hlyn inn-
réttingar,jatoba parket á gólfi. Svalir til suðurs
út af stofu, glæsilegt útsýni. Barnaherbergi er
rúmgott. Í svefnálmu er stórt hjónaherbergi
með skápum, baðherbergi sem er flísalagt
með kari og innréttingu og þvottaherbergi,flís-
ar á gólfi. Gólfefni: Jatoba parket á öllu nema
flísar á holi, baði og þvottahúsi.Laus við kaup-
samning,  V. 21,9 m. 4686

HRAUNBÆR - 3JA HERB +
AUKAHERB. Góð 3ja herbergja íbúð
á 1. hæð ásamt aukaherbergi í kjallara. stofa
með útgengi á vestursvalir, eldhús með
ágætri innréttingu og borðkrók, baðherbergi
og tvö góð svefnherbergi. Parket og flísar á
gólfum. Í kjallara er sér geymsla og aukaher-
bergi með aðgangi að snyrtingu. V. 17,8 m.
4643

HRÍSATEIGUR - MIÐHÆÐ
Góð 3ja herbergja íbúð á miðhæð í góðu þrí-
býlishúsi.Sameiginleg fremri forstofa, hol,
opið eldhús með ágætum innréttingum,
stofu, 2 góð svefnherbergi og baðherbergi
með sturtu. Parket á gólfum. . Íbúðinni fylgir
18,5 fm hlutdeild í kjallara bílskúrs en þar er
sér geymsla og sér þvottahús. V. 15,4 m.
4567

SÚLUHÓLAR - GÓÐ 3JA
HERB. Góð 3ja herbergja íbúð á 3.
(efstu) hæð í snyrtilegu fjölbýli - Mjög gott út-
sýni. Forstofa með góðum skápum, eldhús
með ágætum eldri innréttingum, borðkrókur.
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, baðkar,
góð innrétting, rúmgóð stofa, hjónaherbergi
með skápum og útgengi á vestursvalir,
barnaherbergi. Flísar á forstofu og baði,
ágætt parkett á eldhúsi, stofu og herbergj-
um. Sérgeymsla á jarðhæð og sameiginlegt
þvottahús ásamt hjóla og vagnageymslu.
Barnvænt umhverfi, leiktæki á lóð. Stutt í alla
þjónustu. V. 15,2 m. 4518

GYÐUFELL - GÓÐ 3JA
HERBERGJA Góð 84,1 fm 3ja her-
bergja íbúð á 3. hæð í viðhaldslitlu fjölbýlis-
húsi.Rúmgott hol, stofa með útgengi á yfir-
byggðar suðursvalir, eldhús með borðkrók,
baðherbergi með tengi fyrir þvottavél og 2
góð svefnherbergi. Linoleum-dúkar á gólf-
um. Húsið klætt að utan og svalir yfirbyggð-
ar.Stutt er í alla helstu þjónustu s.s. grunn-
skóla, leikskóla, Sundlaug Breiðholts, Fjöl-
brautarskólann í Breiðholti, Gerðuberg,
verslanir ofl. Opið svæði er norðanvert við
húsið og frá eldhúsi og herbergjum er
óhindrað útsýni til Esjunnar og víðar en frá
svölum er gott útsýni til suðurs. V. 14,7 m.
4256

2JA HERBERGJA 

GOÐABORGIR - GÓÐ 2JA
HERB. Björt og rúmgóð 68 fm 2ja her-
bergja íbúð með sér inngangi af svölum í litlu
fjölbýlishúsi. ÍBÚÐIN GETUR VERIÐ LAUS
FLJÓTLEGA. Sameign góð m.a. húsið ný-
lega málað að utan. Húsið er vel staðsett
með fallegri lóð og í göngufæri við grunn-
skóla, leikskóla, Borgarholtsskóla og síðast
en ekki síst SPÖNGINA með allri sinni þjón-
ustu. V. 14,9 m. 4685

HRAUNBÆR - GÓÐ 2JA
HERBERGJA Björt og rúmgóð 60 fm
2ja herbergja íbúð á 3. hæð. hol með skáp-
um, 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

VALLARÁS - SÉR VERÖND
Góð 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í góðri
lyftublokk .hol með skápum, opið eldhús,
stofa með útgengi á sér hellulagða suð-vest-
urverönd, stórt svefnherbergi og baðher-
bergi með kari. Fallegar flísar á aðalgólfum.
V. 13,5 m. 4633

KRÍUHÓLAR - LYFTA-
LAUS Einstaklingsíbúð á 7. hæð í lyftu-
húsi, austursvalir.Glæsilegt útsýni. Yfir-
byggðar svalir. Flísar á öllum gólfum.Sér-
geymsla í kjallara. Sameign mjög snyrtileg,
nýleg teppi. Hús í góðu viðhaldi, nýleg
klæðning og yfirbyggðar svalir.LAUS STRAX.
V. 9,9 m. 4528

LANDIÐ  9

BORGARHÓLL Í KJÓS Einbýl-
ishús á einni hæð á 2500 fm eignarlóð. For-
stofa, hol, 2 herbergi, eldhús, opið í stofu og
borðstofu,útgengt á hellulagða suðurverönd
með skjólvegg. Frábært útsýni yfir sveitina
og yfir Meðalfellsvatn. Sveitasæla í nágrenni
Reykjavíkur, hálftíma akstur frá Reykjavík.
Heilsárshús með tilheyrandi þjónustu frá
Kjósarhrepp m.a skólaþjónusta, sorphirða
ofl. V. 15,9 m. 4665

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

Vallargata - innan seilingar
Frábær 102,4 fm efri sérhæð á útsýnisstað í
Sandgerði - “innan seilingar”. Íbúðin skiptist
í ; fremri forstofu, stiga, hol, stórt eldhús með
nýlegri fallegri innréttingu og borðkrók, búr
þar innaf með þvottaaðstöðu, stofu, flísalagt
baðherbergi með glugga og 4 svefnherbergi.
Á gólfum eru flísar og nýtt parket. Gott
geymsluris er yfir allri hæðinni. Stórar suður-
svalir. Geymsluherbergi við innganginn. Hús-
ið er nýlega málað að utan og nýlegt járn er
á þaki. Stór og vel hirtur garður. GÓÐ EIGN Á
FRÁBÆRU VERÐI. Góðir möguleikar á lán-
um. V. 12,0 m. 3941

BÓKHLÖÐUSTÍGUR -
STYKKISHÓLMI Björt og rúmgóð
4ra herbergja efri sérhæð í tvíbýlishúsi á út-
sýnisstað. Parket og flísar á gólfum. Nýleg
eldhúsinnrétting. Fallegt útsýni. Skipti koma
til greina. V. 9,9 m. 3946

Sumarhús til flutnings. Húsið
er 63 fm að grunnfleti og 20 fm svefnloft.
Húsið skilast fullkárað að utan,veggir gólf og
loft einangruð og plöstuð. Gólf klætt með
rakaheldum spónarplötum og loft panel-
klædd. Húsið er klætt með 3 cm bjálka-
klæðning að utan. Húsið er tilbúið til flutn-
ings. V. 5,3 m. 4670
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Þó að Antoni Gaudí hafi dáið
árið 1926 lifir hann enn góðu
lífi í byggingum sínum, sem
flestar hverjar eru í
Barcelona, og eru tákn frum-
leika, lífsgleði og innblásturs
Gaudís.

Arkitektinn Antoni Gaudí er eitt
þekktasta nafn í byggingarsög-
unni. Hann var aðalmaðurinn í
Art Nouveau-hreyfingunni í
Katalóníu á Spáni á fyrri hluta
tuttugustu aldar og eru verk
hans fræg um allan heim.

Gaudí útskrifaðist sem arki-
tekt árið 1878 í Barcelona á
Spáni. Hann eyddi mestri ævinni
í Barcelona og því má finna flest-
ar byggingar hans þar. 

Gaudí sótti innblástur sinn frá
Violet-Le-Duc og Ruskin og þó að
hann hafi verið settur í flokk Art
Nouveau þá er mjög erfitt að
setja Gaudí í flokk, bæði listar-og
tæknilega séð.

Gaudí tengdist Güell-fjöl-
skyldunni sterklega en hún hafði
mikil áhrif í iðnaðar- og lista-
heiminum á þessum tíma í
Barcelona. Hann byggði til dæm-
is Palau Güell, Park Güell og
Colonia Güell fyrir fjölskylduna.

Gaudí helgaði sig líka bygg-
ingu trúarlegra bygginga eins og
Sagrada Família-kirkjunnar, sem
er ein af frægustu byggingum
hans og er enn í byggingu.

Gaudí var ekki einungis snill-
ingur á sviði útlits og stíls. Hann
spáði líka mikið í innviði bygg-
inga og er tæknilegi hlutinn af
arkitektúr hans ekki síður unnin
vel en útlitið. Gaudí bjó yfir ótrú-
legu ímyndunarafli þegar kom
að hönnun bygginga og óvíst er

hvort einhver nái að koma heim-
inum jafn mikið á óvart og hann. 

Gaudí lést í Barcelona árið

1926 en hann lifir að eilífu í
byggingunum sem hann hann-
aði. ■

Kirkjan La Sagrada Família er tvímælalaust frægasta verk Gaudís og fyrir löngu orðin tákn
Barcelona-borgar. Gaudí hóf verkið 1883 og er kirkjan enn í byggingu. 
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Hrauntunga - 41,9 millj. 
glæsilegt raðhús í Kópavogi

Glæsilegt 214 fm Sigvalda 

raðhús ofarlega í götu. Gluggar 

á allar fjórar hliðar. Nýlegt 

eldhús, baðh.. Vandaður arinn 

úr drápuhlíðargrjóti. Stór björt 

stofa með stórum gluggum. 

Glæsileg 50 fm suðurverönd. 

Aukaíbúð á neðri hæð. 

 Bjartur 27 fm bílskúr. Fallegt 

útsýni. 

Fífusel - 14,9 millj.
Mjög falleg 3ja herbergja í 109

Falleg og talsvert endurnýjuð 

88 fm. 3ja herbergja íbúð í góðri 

blokk í Breiðholtinu.  Góðar 

innréttingar sem og gólfefni. 

Rúmgóð herbergi og gott 

skápapláss.   Nýjar eldvarnar- 

hurðir eru í húsinu öllu og 

sameignin er nýmáluð.  

Sameiginlegt þurrkherbergi er í 

kjallara.

Höfðabakki - til leigu.
glæsilegt skrifstofuhúsnæði

Mjög gott skrifstofurými ca.143 

fm. að Höfðabakka 9.  Rýmið 

samanstendur af 4 góðum 

skrifstofuherbergjum og  opnu 

rými. Þrjár skrifstofur eru 12,8 

fm og hornskrifstofan er 16,3 

fm að stærð.  Opna  rýmið er ca. 

88,3 fm. Nefnt rými hýsti áður 

þekkt margmiðlunarfyrirtæki. 

Eingöngu til leigu. Leiguverð er 

1.300.- kr á fm. + vsk. 

Við höfum meira að bjóða

RÚMGÓÐ 2JA HERB. ÍBÚÐ
Á JARÐHÆÐ, ÁSAMT SÉR
GARÐI Stór og rúmgóð íbúð
á jarðhæð í góðu fjölbýli. Sér
afgirtur garður með sól-
palli.Vel við haldið hús í góðu
ástandi. Nýlega málað, Þak
endurnýjað fyrir nokkrum
árum. Falleg lóð. Hitalögn í göngustígum. Barnvænt
umhverfi. Stutt í þjónustu, Mjóddina, Grunnskól. Laus
strax. Verð: 12,5 millj.

Þorkell Ragnarsson 520-9557
898-4596 thorkell@remax.is

Heimilisfang:
Grýtubakki
Stærð eignar: 
77,4 fm
Fjöldi herb.: 2
Byggingarár: 1968
Brunab.mat: 12,5
millj.

Guðmundur Þórðarson - Lögg.fasteignasali Mjódd

Grýtubakki - 2JA HERB.

Casa Mila, einnig þekkt sem La Pedrera, er íbúðarhús í Barcelona byggt á árunum 1906 til 1910 fyrir Mila-fjölskylduna. Hér er á ferð eitt
af langbestu verkum Gaudí og síðasta húsið sem hann hannaði fyrir einkaaðila.

Hið litríka Casa Batlló, hús Batlló, er íbúðar-
bygging í Barcelona. Gaudí tók það í gegn
frá A til Ö á árunum 1904 til 1906. Húsið
er skreytt bæði skærum og daufum litum.

Um aldamótin 1900 bað góðvinur Gaudís, Hermengild Miralles, hann um að hanna hlið
sem átti að ná í kringum eign sem Miralles átti í Sarriá. Gaudí varð við þeirri bón og
veggurinn var byggður á árunum 1901 til 1902. Eina sem eftir er af veggnum er framhlið-
ið og hægt er að berja það augum í paseo Manuel Girona .

Arkitekt sem erfitt er að setja í flokk



BLÁU HÚSUNUM 

VIÐ FAXAFEN

SUÐURLANDSBRAUT 50

108 REYKJAVÍK

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 

SMARINN@SMARINN.IS533 4300 564 6655

V I N N A  S A M A N  -  H E I L S H U G A R  U M  Þ I N N  H A G

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

Hólsvegur-Rvík Góð 4ra her-
bergja íbúð í kjallara í litlu þríbýli á frá-
bærum og rólegum stað í þessu gróna
hverfi. Sérinngangur er að íbúðinni. Verð
15,8 m.

Lækjasmári - Kópavogi
Lækjasmára í Kópavogi með frábæru
útsýni, falleg 95,6 fm 3ja herbergja íbúð á
9. hæð í fjölbýlishúsi með tvennum lyftum,
ásamt stæði í bílgeymslu 11,5 fm. Parket
og flísar á gólfum. Stórar vestursvalir
sem eru yfirbyggðar að hluta. Húsið er
klætt að utan og er nánast viðhaldsfrítt.
Stutt er í alla þjónustu þ.e. göngufæri í
Smáralindina. Íbúðin er laus við kaup-
samning. Góð íbúð á góðum stað í hjarta
Kópavogs. Verð 25,0 millj.

RAÐ- OG PARHÚS

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 hús-
inu ásamt stofu og borðstofu. Tvö bað-
herbergi og gott geymslupláss. Ágætur
suður garður. Þetta er er hús sem býður
uppá ýmsa möguleika. Verð 28,5 millj.
Stærri íb. og sérhæðir

Digranesvegur - Kóp
Glæsileg 124,8 fm 3ja herb. (upphaf-
lega 5 herb) útsýnisíbúð efst í Suður-
hlíðum Kópavogs. Gengið beint inn um
sérinng. Mikið stofurými ásamt sól-
skála, eldhús m/borðkrók, sjónvarps-
herb. baðherb.m/baðkari og sturtu. Stutt
í allar gerðir skóla, sund, verslun og
þjónustu. Glæsileg eign á góðum stað.
Laus við kaupsamning. V.28,9 m

4 HERBERGJA

Jörfabakki - Rvík Vel stað-
sett, 4ra herb. 107,5 fm íbúð á 3. hæð
með aukah. til útleigu. 3
svefnh.baðh.m/baðkari, stofa m/útgengi
góðar vestursvalir, borðstofa, eldhús og
þvottahús. Gott leiksvæði fyrir miðri
blokkinni og stutt í skóla, leikskóla,
verslun og þjónustu. V.16,9 m.

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, eld-
hús m/borðkrók. Aukaherb.í kjallara
m/aðgang að baðh.m/sturtu, stór
geymsla. Góð staðsetning, stutt í skóla
og verslun. V.19,6

3 HERBERGJA

Laufengi - Grafarvogur
Góð 3ja herb, 83,4fm íbúð á 3ju hæð á
þessum eftirsótta stað í Grafarvogi.
Blokkin stendur neðst við götuna á ró-
legum stað þaðan sem er stutt í leik-
svæði, allar gerðir skóla, Egilshöll, golf
og Spöngina. V.16,8 m

Gyðufell - Rvík Glæsileg og
mikið endurnýjuð 3ja herb. 85 fm íbúð
með yfirbyggðum svölum og útsýni í við-
haldsléttu fjölbýli. 2 svefnh.eldhús
m/nýlegum innréttingum og flísum,
baðherb.m/baði m/sturtuaðst, rúmgóð
björt stofa m/SA-svölum, góð geymsla,
þvottahús, hjóla- og vagnag.í sameign.
Parket á gólfum. Stutt í allar gerðir
skóla, sund, verslun og þjónustu.
V.14,4 m.

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

Efstasund - Rvík Nýuppgerð og falleg
4ra herb. aðalhæð í þríbýlishúsi á rólegum og góð-
um stað. Íbúðin hefur öll verið endurnýjuð og upp-
gerð á fallegan hátt. Það sem er nýtt eru gólfefn-
in, 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.

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 skipt-
ist 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 mik-
ið. Góð eign með tekjumöguleika. Verð 11,5

Mávahlíð - Rvík Björt og falleg
83,4fm 3ja herbergja íbúð í góðu fjórbýli í fal-
legu 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, bað-
herbergi, rúmgott hol og tvö herbergi. Góð
eign sem vert er að skoða. Verð kr. 16,5 millj.

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 hurðaropn-
ara. Hús að utan í góðu standi. Stutt er í skóla
og Kringluna. Íþróttasvæði Fram í næsta ná-
grenni. Verð 22,7 millj.

Álftahólar - Rvk. m/aukaíbúð
Sérlega falleg, nýlega standsett 105,4fm 4ra
herb. íbúð á 3ju hæð með 46,5fm studíóíbúð í
kjallara, sem nýtist vel til útleigu, og 23,3fm.
bílskúr, samtals alls 175,2fm. Allar innrétting-
ar og gólfefni nýleg. Ísskápur og uppþvottavél
fylgja. Rimlagluggatjöld í flestum gluggum.
Svalir yfirbyggðar að hluta. Frábært útsýni.
Stutt í alla þjónustu og skóla.Verð kr. 28,7 millj.

Kólguvað - Norðlingaholti.
Vorum að fá í sölu efri og neðri sérhæðir í
tvíbýlishúsum á frábærum stað í Norð-
lingaholtinu. 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 til-
búin að utan og tæplega tilbúin til innrétt-
ingar að innan. Allar nánari á skrifstofu
Hússins og Smárans.

Kjartansgata - Rvík Falleg, björt og
vel skipulögð 2ja herbergja íbúð í kjallara á góðu
sex íbúða skeljasandshúsi í Norðurmýrinni. Íbúð-
in skiptist í baðherbergi, gott sjónvarpshol, eld-
hús, rúmgott herbergi og stóra, bjarta stofu. Flís-
ar á eldhúsi og baðherbergi, gólffjalir í öðrum her-
bergjum sem setja mjög skemmtilegan svip á
íbúðina. Verð kr. 13,8 millj.
Sameiginleg gróin lóð, mjög falleg og vel hirt.

Krókavað - Norðlingaholti Vor-
um að fá í sölu glæsilegar efri og neðri sér-
hæðir í tvíbýlishúsum á frábærum stað í Norð-
lingaholtinu. 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 innrétt-
inga að innan. Lóð tyrfð og hellulagt bílaplan.
Allar nánari upplýsingar og teikningar á skrif-
stofu Hússins og Smárans.

Markland - Rvík Snyrtileg og
góð fjögurra herbergja íbúð á góðum stað
í Fossvogi. Rúmgóð stofa með parketi,
glæsilegt útsýni og útgangur út á stórar
suðursvalir. Þrjú svefnherbergi. Baðher-
bergi 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. Íbúð-
in er laus til afhendingar við kaupsamn-
ing. Lækkað verð: 21,9 millj.

Kleppsvegur - Rvík Björt og fal-
leg 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 her-
bergi, 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.

Þórufell - Rvík Björt og vel
skipulögð 2-3ja herbergja 56,8 fm íbúð á
annarri hæð í snyrtilegu fjölbýli á róleg-
um stað í Breiðholti. Íbúðin skiptist í eld-
hús með t.f. uppþvottavél, stofu, baðher-
bergi, 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.



Breyttar íbúðir.....Stórar stofur.
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.

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.
Allar nánari upplÿsingar og teikningar á skrifstofum Hússins
533-4300 og Smárans 564-6655 fasteignasölum

Sóleyjarimi - Grafarvogur 
Sóleyjarimi 1 - 7 í Grafarvogi
Breyttar íbúðir.....Stórar stofur.
Íbúðirnar eru ætlaðar fyrir 50 ára og eldri. Opið hús í dag milli 17 og 18

Rúmgóðar og mjög glæsilegar 2ja-3ja og 4ra herb. íbúðir í

nÿju fjölbÿli í hjarta Norðlingaholts, ásamt stæði í bílskÿli. Íbúð-

in skilast fullfrágengin án gólfefna, nema á baðherbergi og

þvottahúsi verða flísar. Húsið verður múrað og málað. Lóð fullfrá-

gengin og leiktæki á leiksvæði. Frágenginn mynddyrasími

með einu símtóli í íbúð, nema á jarðhæð þar sem er beinn inn-

gangur. Í sameign eru hjólbarðageymsla og hjóla- og vagna-

geymsla. Góð aðkoma og stutt í fallegar gönguleiðir. Nánari

upplÿsingar á skrifstofu Hússins og Smárans.

Rauðavað - Norðlingaholti



Daggarvellir - 221 Hafnarf.
3ja herb, 90 fm íbúð í lyftuhúsi með 
sérinngangi af svölum. Stæði í 
bílageymslu.Íbúðin verður til 
afhendingar í júlí næstk.og afhendist 
fullbúin án gólfefna þó er bað- 
herbergi og þvottahús flísalagt.
Vinsæl staðsetning á hinum nýju 
Völlum Hafnarfjarðar.
 Verð 19.9 millj.

Engihjalli - 200 Kópavogi
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.

414 6600

fasteignasala
www.nytt.is

hamraborg 10 | 200 kópavogur 
kolbrún s . guðmundsdótt i r  lögg. fasteignasal i
www.nytt.is | nytt@nytt.is | sími: 414 6600 | fax: 414 6601

� 

3ja

Naustabryggja - 112 Rvk.
Falleg 190 fm 6 herb. penthouse- 
íbúð á tveimur hæðum í Bryggju- 
hverfi til sölu. Mikil lofthæð á efri 
hæð, fallegar og vandaðar 
innréttingar og gólfefni eru á allri 
íbúðinni. Einnig er geymsla innan 
íbúðar sem býður upp á þann 
möguleika að gera að millilofti. 
Verð 34,9 millj.

Kóngsbakki - 109 Reykjavík
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 millj.

6 
Rekagrandi - 107 Reykjavík
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 fjölskyldu- 
vænu hverfi. Verð 19,5 millj.

2ja

Vesturberg - 111 Reykjavík
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.

Kríuhólar - 111 Reykjavík
Falleg 3ja herb. íbúð á 7-hæð í 
álklæddu fjölbýli, Nýtt eldhús, skápar, 
hurðir og gólfefni.  Rúmgóð stofa 
með útgengi á vestursvalir, mikið 
útsýni. Svefnherbergi parketlögð.
Sérgeymsla í kjallara ásamt 
frystihólfi.  Stórfín eign, mikið 
endurnýjuð.  Verð 15,4 millj.

sandra 899 4255 heiðar 693 3356 reynir 820 2145

5 

Unnarstígur - 101 Rvk.
101,0 fm, 5 herb hæð í tvíbýli, ásamt 23,2 fm bílskúr, samtals 124,2 fm.. 
Eigninni tilheyrir u.þ.b. 90 fm óskráð rými í kjallara.  Stúdíóíbúð í kjallara. 
Tilboð óskast,

Suðurhólar - 111 Reykjavík
Snyrtileg 38,2 fm stúdíó íbúð á 
jarðhæð með sérverönd og litlum 
garði. Verð 9,3 millj.
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4RA HERB.

VESTURGATA Vorum að fá stóra risíbúð
á frábærum stað. Íbúðin er um 105 fm að
gólffleti en skráðir fermetrara 85. Í dag
skiptist íbúðin í 2 sv. herbergi, opið eldhús,
bað, og stórar stofur. Íbúð sem býður upp á
mikla möguleika. Verð 16,9 millj. 

VEGGHAMRAR - GRAFARVOGI -
JARÐHÆÐ SÉRGARÐUR OG SÓL-
STOFA. 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. Park-
et á stofu og einu herbergi. Sólskáli með
flísum á gólfi. Útgengt á hellulagða sér ver-
önd og lóð. Ásett verð. 17,9 m. 

Ársalir - 201 Kópavogur Stórglæsi-
leg íbúð á jarðhæð í SALAHVERFINU. Um er
að ræða 122 fm íbúð sem er glæsilega inn-
réttuð 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, mag-
hony innréttingar og hurðar, sér þvottahús
innan íbúðar. Ásett verð: 26,8 millj.

UNUFELL - BREIÐHOLT - FALLEG
NÝ SUÐUR VERÖND OG SÓL-
STOFA. Mjög rúmgóð og fín 3ja til 4ra her-
bergja 116 fm. íbúð á jarðhæð með nýrri af-
girtri hellulagðri suðurverönd og nýjum sól-
skála út frá stofu. Gólfefni á íbúð er parket
og flísar. Fjölbýlið er nýlega álklætt að utan
og sameign hefur verið tekin í gegn. Ásett
verð: 19,9 millj. 

ESKIHLÍÐ- 105 REYKJAVÍK-SÉR-
HÆÐ 
Falleg sérhæð við Eskihlíð Reykjavík ásamt
bílskúr, eignin er samtals 132 fm. þar af er
bílskúr 32 fm. Gólfefni á íbúð er flísar, dúkur
og parket. Nýleg innrétting í eldhúsi sem og
tæki. sameiginlegt þvottahús í kjallara,
einnig tvær geymslur (ekki í fm fjölda íbúð-
ar), vatn,hiti og rafmagn í bílskúr. Ásett
verð: 32 millj.

6 HERB.

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 geymslurým-
um. Að utan er búið að samþykkja lagfær-
ingar að utanverðu og eru þær framkvæmd-
ir 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 !!

EINBÝLI M/AUKAÍBÚÐ

KEILUFELL - V/VÍÐIDALINN - TVÆR ÍBÚÐIR
OG BÍLSKÚR. 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 bíl-
skúr 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 Elliðaár-
dalnum í góðri rækt. Fallegt útsýni yfir dalin
til Elliðavatns og Bláfjalla. Aukaíbúð með
möguleika á útleigu 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. 

NÝBYGGINGAR.

FELLAHVARF Á VATNSENDA–SÍÐ-
ASTA ÍBÚÐIN Í HÚSINU–SÉRINN-
GANGUR–FRÁBÆRT ÚTSÝNI Nú er
einungis eftir ein íbúð við Fellahvarf 2-8 sem
er lítið átta íbúða fjölbýli, íbúðin er með sér-
inngangi, stærð íbúðar er 136 fm, möguleiki
er á að hafa 3-4 svefnherbergi, stórt bað
með baði og sturtu, þvottahús og geymsla
innan íbúðar, innréttingar frá HTH, rúmgóð-
ar suðursvalir með frábæru útsýni út á El-
liðavatn. Íbúðin verður tilbúin til afhendingar
jan/feb 2006. Íbúðin skilast fullbúin án gólf-
efna, þó verður flísalagt á baði, þvottahúsi
og forstofu. Verð:33,9 millj.

TRÖLLATEIGUR - MOSFELLSBÆ.
Erum með í sölu fjórar 115 fm. 4ra herbergja
sérhæðir í fallegu tveggja hæða húsi. Íbúð-
unum verður skilað fullbúnum án gólfefna.
Baðherbergi verður flísalagt á gólfi og
veggjum og þvottarherbergi á gólfi. Íbúðirn-
ar verða tilbúnar til afhendingar í des
2005/jan 2006. 
Verð á : 24,8 millj.

RAÐ- OG PARHÚS

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

3JA HERB.

FLÚÐASEL - 109 BREIÐHOLT.
Stór og falleg 3ja herbergja 96,3 fm. íbúð á
jarðhæð. Íbúðin er mikið endurnýjuð, búið
er að opna út í garð og setja upp pall. Gólf-
efni eru parket og flísar. Góð eign á rólegum
stað Ásett verð: 16,9

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, bað-
herbergi, stofu og eldhús. Gólfefni dúkur og
flísar. Ásett verð: 16,9 millj.

KAMBASEL - BREIÐHOLTI.
FASTEIGASALAN KLETTUR KYNNIR Í
EINKASÖLU. Falleg 3ja herbergja 81,8 fm.
íbúð ásamt bílskúr 26.0 fm. samtals 107,8
fm. Sérinngangur. Gólfefni eru parket og
flísar. Stofa og borðstofa með parketi, geng-
ið út í garð úr stofu, garður fylgir íbúðinni.
Bílskúrinn er sérstæður. Falleg eign á góð-
um stað í Seljahverfinu. Nú standa yfir við-
gerðir á blokkinni og munu seljendur greiða
þann kostnað. Ásett verð 19,2 m.

VESTURBERG - BREIÐHOLT -
JARÐHÆÐ MEÐ SÉRGARÐI. FAST-
EIGNASALAN KLETTUR KYNNIR Í EINKA-
SÖLU. Mjög snyrtileg 77 fm. íbúð á jarðhæð
með sér verönd og garði. Gólefni eru parket
og flísar. Nýleg eldhúsinnrétting, borðkrókur
í eldhúsi. Þvottaherbergi á hæðinni í sam-
eign. Stutt í alla þjónustu og skóla. Stórt
grænt svæði á bak við húsið. Ásett verð
15,4 m.

Álfkonuhvarf á Vatnsenda Full-
búnar íbúðir með öllu. Höfum fengið til
sölumeðferðar 3ja herbergja íbúðir við Álf-
konuhvarf á Vatnsenda í Kópavogi. Íbúðirn-
ar afhendast fullbúnar að öllu leiti skv. eftir-
farandi lýsingu: Gólfefni á íbúð verður eik-
arparket 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. Þetta eru sann-
arlega glæsieignir sem verða tilbúnar til af-
hendingar í nóv 2005. Ásett verð frá 22,5 -
23,3 milljón.

VESTURGATA - 101 REYKJAVÍK 
Um er að ræða þriggja herbergja risíbúð.
Íbúðin er á fjórðu hæð, efstu, í steinhúsi.
Íbúðin er skráð 83 fm en grunnflötur hennar
er c.a. 95 fm, Íbúðin skiptist í hol/alrými,
stofu, tvö herbergi, allt með parketi, baðher-
bergið er með fallegum granítflísum og nýj-
um antík blöndunartækjum og eldhúsið er
með bæsuðu flotsteypugólfi. Gott geymslu-
rými er á hæðinni. Ásett verð: 18,2

TORFUFELL - BREIÐHOLT. Fín 3ja
herbergja 78 fm. íbúð á 4. hæð með suð-
ursvölum. Gólfefni eru dúkur og parket. Tvö
svefnherbergi annað með skáp. Baðher-
bergi með baðkari. Borðkrókur í eldhúsi.
Merkt stæði á bílaplani. Sérgeymsla í sam-
eign og sameiginlegt þvotta og þurrkher-
bergi. Mjög snyrtileg sameign. Ásett verð
13,2 m.

HRAUNBÆR - ÁRBÆ. Fín 3ja her-
bergja 92 fm. íbúð á 3ju hæð í fjölbýli. Gólf-
efni eru parket og flísar. Baðherbergi flísa-
lagt 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 16,4 m.

2JA HERB.

FLÉTTURIMI 112 GRAFARVOGUR
Erum með 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 skrifs-
stofa. Rúmgott svefnherbergi. Stórar og
góðar svalir í suður. Fallegt útsýni. Þvotta-
hús á hæðinnni, hver með sínar vélar. Ásett
verð: 14,9

SUMARBÚSTAÐIR

Sumarhús- Djálknavegur við Út-
hlíð VORUM AÐ HEFJA SÖLU Á ÞREM-
UR BÚSTÖÐUM SEM ERU VIÐ DJÁKNA-
VEG Í BLÁSKÓGARBYGGÐ RÉTT VIÐ
ÚTHLÍÐ. 4RA HERBERGJA HEILSÁRS-
HÚS, 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 suðurland-
ið eins langt og augað eygir. 
Úthlíð býður upp á allt það sem heilsárs-
húsabyggð þarf að bjóða upp á s.s. veit-
ingastað, verslun með matvöru og aðrar
nauðsynja, sundlaug,9 holu golfvöll og frá-
bærar gönguleiðir hvort sem um er að ræða
á fjöll eða í fallegu umhverfi á láglendinu.
Ásett verð 12,7 millj.

FELLAHVARF Á VATNSENDA
SÍÐASTA ÍBÚÐIN Í HÚSINU
SÉRINNGANGUR–FRÁBÆRT ÚTSÝNI 

Nú er einungis eftir ein íbúð við Fellahvarf 2-8 sem er lítið átta íbúða fjöl-
býli, íbúðin er með sérinngangi, stærð íbúðar er 136 fm, möguleiki er á
að hafa 3-4 svefnherbergi, stórt bað með baði og sturtu, þvottahús og
geymsla innan íbúðar, innréttingar frá HTH, rúmgóðar suðursvalir með
frábæru útsýni út á Elliðavatn. Íbúðin verður tilbúin til afhendingar jan/feb
2006. Íbúðin skilast fullbúin án gólfefna, þó verður flísalagt á baði,
þvottahúsi og forstofu. Verð:33,9 millj.

Vorum að fá í einkasölu 4 raðhús á tveimur hæð-

um við Tröllateig 10-16 í Mosfellsbæ. Um er að

ræða raðhús á góðum stað í vinsælu og gróður-

sælu hverfi við Tröllateig í Mosfellsbæ. Húsin af-

hendast fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð og

fokhelt að innan þó verður þak einangrað og

gólf flotuð. Glæsileg hús á rólegum stað í Mos-

fellsbæ. Afhendingartími er sept/okt 2005 

Verð á húsum
Endaraðhús 25.900.000
Miðjuraðhús 24.900.000

RAÐHÚS VIÐ TRÖLLATEIG 10-16 MOSFELLSBÆ NÝTT

NÝTT

NÝTT
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Jón Magnússon
Hrl. lögg. fasteigna

og skipasali

Bergur
Þorkelsson,
Sölufulltrúi

gsm: 860 9906

Valdimar R.
Tryggvason
Sölufulltrúi

gsm: 897 9929

Valdimar
Jóhannesson

Sölufulltrúi
gsm: 897 2514

Guðbjörg
Einarsdóttir,
Skrifstofustjóri

Atli S.
Sigvarðsson
Sölufulltrúi

Parhús

Álfkonuhvarf - Nýtt parhús
Mjög vandað og vel skipulagt nýtt parhús á
frábærum stað í Vatnsendahvarfinu í Kópa-
vogi. Húsið er á tveimur hæðum með inn-
byggðum bílskúr. Útsýni er frá efri hæðinni.
Húsið er tilbúið til innréttinga. Þrjú til fjögur
stór herbergi - þrjár stofur - stórar svalir
með útsýni - hátt til lofts á efri hæð. Húsið
er steinað að utan og er því viðhaldslítið.
Verð 37,9 millj.

Hæð
Gnoðarvogur - hæð og bíl-
skúr. Nýlega standsett ca. 130 fm 5
herbergja íbúð ásamt bílskúr. Nýtt eldhús
- parket - íbúðin öll nýlega máluð - verið er
að mála glugga og húsið að utan á kostnað
seljanda. Frábær staðsetning, þar sem
stutt er í skóla - framhaldskóla og alla þjón-
ustu. Verð 29,8 millj. Eignin er laus við
kaupsamning. 

4ra til 7 herb.
Glæsileg björt 4ra herb.
endaíbúð á 2. hæð í lítilli
blokk í Furugerði 
Íbúðin var endurnýjuð fyrir fáum árum. Stórt
opið eldhús inn í stofu með fallegum birki

innréttingum, stálborðum, stálháf og keram-
ikhellueldavél. Gráar keramíkflísar á eldhúsi
og gangi að hluta, annars ljóst eikarparket á
gólfum.Stofa, borðstofa, eldhús, gangur og
forstofa myndar samfellt, stórt rými. Hjóna-
berbergið og bæði barnaherbergi rúmgóð
með skápum. Fallegt bað með baðkari og
sturtu í baðkari. Verð 22,5 millj

Burknavellir - Stórglæsileg
og vönduð 4 herbergja íbúð
Íbúðin er mjög vel staðsett í húsinu, enda-
íbúð á þriðju hæð og nýtist þess vegna gott
pláss á ganginum fyrir framan íbúðina. Gott
útsýni m.a. til suðurfjalla og Snæfellsjökuls.
Suðursvalir. Góð geymsla inn af þvottahúsi
er með glugga og gæti nýst sem fjórða
svefnherbergið. Vandaðar innréttingar og
mikið skápapláss í svefnherbergjum. Eikar-
parkett á gólfum nema anddyri og baði
sem er flísalagt í hólf - Verð 22.9 millj

Hulduland. Mjög björt og vel skipu-
lögð 120 fm 5 herbergja íbúð á þessum frá-
bæra stað í Fossvogi. Stór stofa með út-
gangi á góðar suðursvalir með miklu útsýni.
Parket og flísar á gólfum. Þvottaherbergi
innan íbúðar. Húsið er í góðu viðhaldi. Garð-
ur og allt umhverfi kringum húsið til mikillar
fyrirmyndar. Verð 27,9 millj. Eignin er
laus við kaupsamning. Verð 27,9 millj.

3ja herb.

Rishæð í þríbýlishúsi við
Marbakkabraut. Gott verð! 
Hlýleg og rúmgóð íbúð á þessum eftirsótta
stað í Kópavogi . Bæði svefnherbergin eru
rúmgóð. Stofan, anddyrið og baðherbergið
eru panelklædd. Baðker í baðherbergi. Ný-
leg eldhúsinnrétting með keramik hellu.
Geymsluloft fylgir yfir íbúðinni. Gott sam-
eiginlegt þvottahús. Búið er að endurnýja
þak og rennur og klæða einn gaflinn og
kvisti. Verð 13.3 millj

Flyðrugrandi - Útsýni. Nýtt á

sölu mjög góð 3ja herbergja íbúð með yfir-
byggðum svölum og útfrá þeim eru flísa-
lagðar suðursvalir með útsýni yfir KR
svæðið. Tvö góð svefnherbergi. Sameigin-
leg sauna á efstu hæð. Verð. 17.4 millj. 

2ja herb.

Frostafold Grafarvogi - Nýtt
Frábær 2ja herbergja vel skipulögð íbúð á
1. hæð í vönduðu fjölbýli á góðum stað í

Foldahverfi. Góð og björt stofa með parketi
og útgangi á suðursvalir með frábæru út-
sýni . Baðherbergi flísað í hólf og gólf. Stórt
herb. parketlagt með skápum. Eldhús
parketlagt með góðri innréttingu. þvotta-
hús innan íbúðar og 10 fm geymsla í
sameign. Stutt í alla þjónustu. Verð 14,9
millj.

Sumarbústaðir
Nýr bjálkasumarbústaður í
Grímsnesi. 
Bústaðurinn er á góðri eignarlóð í Ker-

hrauni sem er í landi Syðri Hóla í Grímsnesi.

Húsið er að mestu leyti tilbúið með stofu,

svefnherbergi, eldhúsi, holi og salerni niðri

en uppi er stórt svefnloft með fullri lofthæð.

Bjálkarnir bjóða upp á skemmtilega áferð

að innan en bústaðurinn er einangraður að

utan og klæddur með panel. 

Kjörið sumarbústaðaland í 40 mín akstri frá

Reykjavík.Verð aðeins 6.7 millj fyrir bú-

EIGN VIKUNNAR
Ásgarður - raðhús á góðu verði - möguleiki á 5 svefnherbergjum. 

Húsið er tvær hæðir og kjallari. Á fyrstu
hæð er inngangur, hol, eldhús og stofa.
Þaðan er útgengt á rúmgóðan sólpall, sem
er afgirtur með litlum garði. Uppi eru þrjú
svefnherbergi og baðherbergi með bað-
keri. Í kjallara er hol, stórt herbergi, salerni,
þvottahús og góð geymsla sem gæti nýst
sem herbergi. Verð 21.9 millj kr

SELD

Hin stórfenglega Dómkirkja Páls
postula í London var nýverið opnuð
eftir miklar viðgerðir í tilefni af 300
ára afmæli kirkjunnar, sem stóðu
yfir í fjögur ár. Var hún öll hreinsuð
að innan og gert var við allar
skemmdir. Steinvirki kirkjunnar,
styttur og mósaík var meðal þess
sem lagað var og kostaði viðgerðin
um 1.500 milljónir íslenskra króna.
Um 1.000 tunnur af ryki voru flutt-
ar úr kirkjunni á meðan á fram-
kvæmdum stóð en 11 þúsund fer-
metrar af steini voru lagaðir og
4.500 fermetrar af steinlistaverk-
um.

Margar mikilvægar athafnir
hafa átt sér stað í dómkirkjunni,
eins og brúðkaup Karls Bretaprins
og lafði Díönu, og jarðarfarir Sir
Winston Churchill og hertogans af
Wellington. Frekari upplýsingar og
fróðleik um kirkjuna er að finna á
vefsíðunni www.stpauls.co.uk.

Suðurhluti dómkirkju Páls postula í London. 

Kirkjuhvelfingin er svo sannarlega tilkomumikil og guðdómleg.

Safn af upprunalegu steinverki dómkirkj-
unnar er til sýnis í kirkjunni.

Fólk þyrptist í dómkirkjuna þegar hún var
opnuð að nýju eftir viðgerðina.

Skuggamynd prests á nýuppgerðri súlu í
Dómkirkju Páls postula í London.

M
YN

D
 G

ET
TYOpnuð á ný eftir viðgerðir

Dómkirkja Páls postula í London fagnar 300 ára afmæli. Kirkjan var nýverið opnuð eftir miklar
viðgerðir.
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PERLUKÓR – KÓPAVOGI
Vorum að hefja sölu á tæplega 110 fm íbúðum í
glæsilega hönnuðum tveggja hæða húsum, með
þremur íbúðum í hverju, á fallegum stað rétt við
Elliðavatn. Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar án gólf-
efna, að undanskildum baðherbergjum og þvotta-
húsgólfum sem eru flísalögð. Veggir baðherbergja
eru flísalagðir í hurðarhæð og salerni upphengd.
Verð frá 25,9 millj. með sérstæði í bílageymsluhúsi.

PERLUKÓR – KÓPAVOGI
Vorum að hefja sölu á um 150 fm íbúðum í glæsilega
hönnuðum tveggja hæða húsum, með þremur íbúðum
í hverju, á fallegum stað rétt við Elliðavatn. Íbúðirnar
eru afhentar fullbúnar án gólfefna, að undanskildum
baðherbergjum og þvottahúsgólfum sem eru flísalögð.
Veggir baðherbergja eru flísalagðir í hurðarhæð og
salerni upphengd.
Verð frá 33,3 millj. með sérstæði í bílageymsluhúsi.

ÞRASTARHÖFÐI – MOSFELLSBÆ
Glæsilegar 115-130 fm íbúðir. Húsið er einangrað
að utan og klætt með flísum og harðviði. Íbúðir
afhendast fullbúnar án gólfefna en baðherbergi og
þvottashúsgólf eru flísalögð. Skóli, leikskóli og ýmis
þjónusta í næsta nágrenni.
Verð frá 22,6 millj.

SMÁRAFLÖT – AKRANESI
Fallegar 105 fm íbúðir. Sérinngangur er í hverja íbúð.
Íbúðum er skilað fullbúnum, parket á gólfum, en
flísar á anddyris-, geymslu-, baðherbergis- og þvotta-
húsgólfum.
Verð frá 19,3 millj.

ÞRASTARHÖFÐI – MOSFELLSBÆ
Eigum aðeins eina íbúð eftir
Eigum glæsilega tæplega 140 fm íbúð í fjögurra
íbúða húsi. Húsið er einangrað að utan og klætt
með flísum og harðviði. Íbúðir afhendast fullbúnar
án gólfefna en baðherbergi og þvottahúsgólf eru
flísalögð. Skóli, leikskóli og ýmis þjónusta í næsta
nágrenni.
Verð frá 31,9 millj.

Innréttingar eru sérlega vandaðar en óski kaupandi eftir að
hanna íbúðina að eigin smekk tökum við vel í slíkar óskir.

Breytingar á íbúðum

Íslenskir aðalverktakar hf. Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími 530 4200, fax 530 4205, www.iav.is.

Nýjar íbúðir til 
Staðsetningar í boði

3ja herbergja3ja herbergja

2ja herbergja2ja herbergja

KLAPPARHLÍÐ – MOSFELLSBÆ
fyrir 50 ára og eldri
Fallegar 110-120 fm íbúðir, hannaðar sérstaklega með
þarfir 50 ára og eldri í huga. Íbúðirnar verða afhentar
fullbúnar án gólfefna að undanskildum þvottahúsgólfum
og baðherbergjum sem verða flísalögð. Húsið er með
lyftu og þarfnast lítils viðhalds. Það er staðsett í fallegu
umhverfi með skjólgóðu útivistarsvæði.
Verð frá 20,9 millj.

ÞRASTARHÖFÐI – MOSFELLSBÆ
Glæsilegar 88-103 fm íbúðir. Húsið er einangrað að
utan og klætt með flísum og harðviði. Íbúðir af-
hendast fullbúnar án gólfefna en baðherbergi og
þvottahúsgólf eru flísalögð. Skóli, leikskóli og ýmis
þjónusta í næsta nágrenni.
Verð frá 18,1 millj. með sérstæði í bílageymsluhúsi.

SMÁRAFLÖT – AKRANESI
Fallegar 97 fm íbúðir. Sérinngangur er í hverja íbúð.
Íbúðum er skilað fullbúnum, parket á gólfum, en flísar
á anddyris-, geymslu-, baðherbergis- og þvottahús-
gólfum.
Verð frá 16,3 millj.

RaðhúsRaðhús

4ra herbergja4ra herbergja

BAKKAGERÐI – REYÐARFIRÐI
Glæsilega hönnuð tæplega 160 fermetra parhús með
sérstæðum bílskúrum. Húsin eru klædd með báru-
málmklæðningu og litaðri viðarklæðningu að hluta.
Íbúðum er skilað fullbúnum að utan, með grófjafnaðri
lóð og rúmlega fokheld að innan. Húsin eru á fallegum
stað með góðu útsýni yfir fjörðinn.

ParhúsParhús

KLAPPARHLÍÐ – MOSFELLSBÆ  

í viðhaldslitlu lyftuhúsií viðhaldslitlu lyftuhúsi
Njóttu lífsinsNjóttu lífsins

5 herbergja5 herbergja

Þessir hlutir fylgja ekki með íbúðum.

Svalir
6,5 fm

Svefnherb. 13,5 fmStofa 29,8 fm

Eldhús 10 fm

Þvottur
4,3 fm

Hol
13.7 fm

Bað
6,3 fm

Söludeild okkar er að Höfðabakka 9, sími 530 4200. Einnig eru ítarlegar upplýsingar um eignirnar
á vefsíðu okkar www.iav.is.

Nánari upplýsingar

Húsið er glæsilega hannað 4ra hæða fjölbýlishús með lyftu. Húsið
verður einangrað að utan og klætt bárumálmklæðningu og að
hluta harðviði og þarfnast því lítils viðhalds. Sérinngangur verður
í hverja íbúð af svalagangi með glerskermun. Innangengt verður

ÞJÓNUSTUHÚS – HVERAGERÐI
Glæsileg raðhús á einni hæð, hönnuð af Hróbjarti
Hróbjartssyni arkitekt. Húsin eru 100-111 fm, klædd
litaðri álklæðningu. Gluggar verða álklæddir timbur-
gluggar. Íbúðirnar verða afhentar fullbúnar án gólfefna
nema forstofa, þvottahús og baðherbergi sem verða
flísalögð. Íbúar fá aðgang að margvíslegri þjónustu
HNLFÍ.
Verð frá 21,4 millj.

NORÐURTÚN – EGILSSTÖÐUM
Raðhús, 100-111 fm, á einni hæð. Bílskúrsréttur fylgir
hverri íbúð. Íbúðunum er skilað á byggingarstigi sem
er á milli þess að vera fokhelt og tilbúið til innréttinga.
Hægt verður að fá húsin á öðru byggingarstigi.
Burðarkerfi hússins er timbur á steyptum undirstöðum.
Útveggir eru einangraðir og klæddir með litaðri
bárumálmklæðningu og að hluta með litaðri viðar-
klæðningu. Þak er einangrað og með þakpappa. Sérlóð
hvers raðhúss er grófjöfnuð.
Mynd sýnir frágang á fullbúnu húsi.

ÞRASTARHÖFÐI – MOSFELLSBÆ

HERJÓLFSGATA – HAFNARFIRÐI 
ÍAV byggja stórglæsilegar íbúðir við sjávarsíðuna í Hafnarfirði.
Um er að ræða íbúðir í þremur stigagöngum fyrir 60 ára og
eldri. Húsin eru fjögurra hæða með 48 íbúðum auk húsvarðar-
íbúðar. 44 bílastæði eru í bílageymsluhúsi og gert er ráð fyrir
að þjónustukjarni (salur) verði starfræktur í miðju húsinu.
Húsin eru einangruð og klædd að utan með litaðri álklæðningu.

Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar án gólfefna, að undanskildum
baðherbergis- og þvottahúsgólfum sem eru flísalögð. Veggir
baðherbergja eru flísalagðir í hurðarhæð og salerni upphengd.
Sjónvarpsloftnets- og símatenglar eru í stofu og svefnherbergjum.

Herb.
14,9 fm

Svefnherb.
13,9 fm

Bað
5,8 fm

Herb.
9,4 fm

Eldhús
10,1 fm

Stofa / borðstofa
28,6 fm

Geymsla
6,0 fm
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i

4,
7 
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r

3,
4 
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Sólpallur

SMÁRAFLÖT – AKRANESI
Eigum eina tæplega 80 fm íbúð í átta íbúða tveggja
hæða húsi. Sér inngangur. Íbúðinni er skilað full-
búinni, parket á gólfum, en flísar á anddyris-,
geymslu-, baðherbergis- og þvottahúsgólfum.
Verð frá 15,2 millj.

KLAPPARHLÍÐ – MOSFELLSBÆ
fyrir 50 ára og eldri. Aðeins ein íbúð eftir
Falleg 90 fm íbúð, hönnuð sérstaklega með þarfir 50 ára
og eldri í huga. Íbúðin verður afhent fullbúin án gólfefna
að undanskildu þvottahúsgólfi og baðherbergi sem verður
flísalagt. Húsið er með lyftu og þarfnast lítils viðhalds.
Það er staðsett í fallegu umhverfi með skjólgóðu úti-
vistarsvæði.
Verð frá 20,9 millj. með stæði í bílageymslu.

HERJÓLFSGATA – HAFNARFIRÐI
fyrir 60 ára og eldri
Glæsilegar 77 til 97 fm íbúðir hannaðar með þarfir 60
ára og eldri í huga. Íbúðirnar verða afhentar fullbúnar
án gólfefna að undanskildum þvottahúsgólfum og
baðherbergjum sem verða flísalögð. Húsin eru með
lyftu og þarfnast lítils viðhalds. Þau eru á fallegum
stað við sjávarsíðuna.
Verð frá 23,6 millj. með sérstæði í bílageymsluhúsi.



Gluggar eru álklæddir timburgluggar. Öll hönnun miðar
að því að viðhald verði í lágmarki.

Mikið hefur verið lagt upp úr hönnun íbúðanna. Stað-
setningin er einstök og því var t.d. lögð áhersla á að
allar íbúðir hefðu sjávarútsýni.

Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar án gólfefna, að
undanskildum baðherbergjum og þvottahúsgólfum sem
eru flísalögð. Veggir baðherbergja eru flísalagðir í
hurðarhæð og salerni upphengd. Sjónvarpsloftnets- og
símatenglar eru í stofu og svefnherbergjum. Sérþvottahús
eru í öllum íbúðum. Val er um þrjár viðartegundir í
spónlögðum vönduðum innréttingum og hurðum.
Heimilistæki eru frá AEG eða sambærileg, með burstaðri
stáláferð.

Mjög mikið er lagt upp úr gæðum íbúðanna. Dyrasímar
eru tengdir myndavél í anddyri. Gólf eru tvöföld til
aukinnar hljóðeinangrunar í allri íbúðinni að
undanskildum baðherbergjum.

í bílageymslu í kjallara þar sem sérbílastæði fylgir flestum
íbúðunum. Sameign verður skilað fullfrágenginni. Íbúðir
á fyrstu hæð hafa sérafnotarétt af hluta lóðar. Allar svalir
snúa í suður.

Sér þvottahús eru í öllum íbúðum. Val er um þrjár
viðartegundir í spónlögðum vönduðum innréttingum
og hurðum. Gler er í forstofuhurð. Heimilistæki eru frá
AEG eða sambærileg, með burstaðri stáláferð.

Þær þurfa þó að koma fram í tíma. Ítarleg
kaupendahandbók fylgir öllum íbúðum ÍAV.

sölu hjá
ÞJÓNUSTUHÚS – HVERAGERÐI  nýjung á Íslandi

Íbúðirnar verða afhentar fullbúnar án
gólfefna að undanskildum þvottahús-
gólfum og baðherbergjum sem verða
flísalögð. Sér þvottaherbergi verða í öllum
íbúðum. Gólfplötur verða einangraðar
undir gólfílögn til aukinnar hljóðein-
angrunar. Kaupendur geta valið um þrjár
viðartegundir í hurðum og vönduðum
innréttingum. Sjónvarpsloftnets- og síma-
tenglar verða í stofu og svefnherbergjum.
Mynddyrasími verður í öllum íbúðum.

 fyrir 50 ára og eldri

Þjónustuhús ÍAV við Lækjarbrún í Hveragerði veita þér tækifæri til að njóta lífsins í faðmi einstakrar náttúru og hafa
jafnframt aðgang að margvíslegri þjónustu Heilsustofnunar Náttúrulækningafélags Íslands.

Þrastarhöfði er fallegt og vel staðsett hverfi vestast
í Mosfellsbæ. ÍAV eru nú með í byggingu stórglæsileg
fjölbýlishús. Húsin eru hönnuð af Arcus arkitektum
með þarfir fjölskyldufólks í huga. Húsin eru þriggja
hæða með bílastæðum í bílageymslukjallara fyrir
flestar íbúðir. Húsin eru einangruð og klædd að utan
með flísum og að hluta harðviði. Gluggar eru álklæddir
timburgluggar. Öll hönnun miðar að því að viðhald verði
í lágmarki. Sérinngangur er af svalagangi eða beint af
jarðhæð í hverja íbúð. Í húsunum eru 3ja, 4ra og 5
herbergja íbúðir.

Myndin sýnir Þrastarhöfða 4-6.

fyrir 60 ára og eldri

Við kaupin gerast eigendur íbúðanna
aðilar að samningi við HNLFÍ sem veitir
þeim aðgang að viðamikilli þjónustu
Heilsustofnunarinnar gegn greiðslu
mánaðarlegs grunngjalds. Í hverju húsi
er öryggishnappur, lóðirnar eru slegnar
reglulega og íbúar fá aðgang að baðhúsi,
bókasafni og líkamsræktarsal HNLFÍ. Þá
fá íbúar regluleg viðtöl við íþróttafræðing
og næringarfræðing, svo nokkuð sé nefnt
af þeim þægindum sem íbúar þjónustu-
húsanna njóta. Húsin eru sérlega glæsileg,
hönnuð af Hróbjarti Hróbjartssyni arkitekt
hjá VA arkitektum og eru staðsett rétt
við Heilsustofnunina. Rómuð náttúru-
fegurð, friðsæld og nálægð við hvers kyns

þjónustu og heilsurækt eru nokkrir af þeim kostum til að njóta lífsins sem bjóðast í Hveragerði. Fallegar gönguleiðir
allt í kring, golfvöllur, hesthús og margvísleg afþreying á svæðinu og kyrrð smábæjarins – allt hjálpar til við að gera
Hveragerði að sælureit og þjónustuhús ÍAV að ákjósanlegum stað til að búa á.

ÍAV eru með í byggingu glæsilega hönnuð tveggja
hæða hús, hvert með 3 íbúðum. Útveggir húsanna
eru steinaðir / sléttmúraðir og timburklæddir að
hluta. Á jarðhæð eru 5 herbergja rúmlega 150 fm
íbúðir og á efri hæð eru tvær 4ra herbergja tæplega
110 fm íbúðir. Öllum íbúðum fylgir bílastæði í
bílageymsluhúsi. Íbúðir á fyrstu hæð hafa sér
afnotarétt af hluta lóðar.

Myndin sýnir Perlukór 3e

Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar án gólfefna, að undanskildum baðherbergjum og þvottahúsgólfum sem eru flísalögð.
Veggir baðherbergja eru flísalagðir í hurðarhæð og salerni upphengd. Sjónvarpsloftnets- og símatenglar eru í stofu og
svefnherbergjum. Sér þvottahús eru í öllum íbúðum. Val er um þrjár viðartegundir í spónlögðum vönduðum innréttingum
og hurðum. Gler er í forstofuhurð. Heimilistæki eru frá AEG eða sambærileg, með burstaðri stáláferð.

PERLUKÓR – KÓPAVOGI
Perlukór er á fallegum stað rétt við Elliðavatn. Einkenni skipulagsins við Perlukór er hversu vel húsin standa gagnvart
sól og útsýni. Lóð verður frágengin samkvæmt teikningu arkitekta, stígar eru malbikaðir að hluta og hellulagðir að hluta,
verandir íbúða á jarðhæð eru hellulagðar og snjóbræðsla er við aðalanddyri húsanna, stíga og niðurkeyrslu að bílgeymslu.
Stórt opið rými er á milli húsanna þar sem gert er ráð fyrir að mynda skjólgott útivistarsvæði. Leiksvæði er lagt
gúmmíhellum og búið leiktækjum samkvæmt teikningum arkitekta.

Smáraflöt er fallegt hverfi í nýjasta hverfi
Akraness. ÍAV voru að hefja byggingu
stórglæsilegs fjölbýlishúss með átta
íbúðum á tveimur hæðum. Húsið er
hannað af Arkitektum Skógarhlíð með
þarfir fjölskyldufólks í huga. Burðarkerfi
hússins er forsteypt að stærstum hluta.
Aðrir hlutar útveggja eru einangraðir að
utan og með álklæðningu. Gluggar eru
álklæddir viðargluggar. Hönnun hússins
miðar að því að viðhald verði í lágmarki.
Sérinngangur er af svalagangi eða beint
af jarðhæð í hverja íbúð. Í húsinu er ein
2ja herbergja íbúð auk 3ja og 4ra
herbergja íbúða.

SMÁRAFLÖT – AKRANESI

Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar með parketi á gólfum en flísar á anddyris-, geymslu-, baðherbergis- og þvottahúsgólfum.
Veggir baðherbergja eru flísalagðir í hurðarhæð og salerni upphengd. Sjónvarpsloftnets- og símatenglar eru í stofu og
svefnherbergjum. Sér þvottahús eru í öllum íbúðum. Val er um þrjár tegundir í spónlögðum vönduðum innréttingum
og hurðum. Heimilistæki eru frá AEG, eða sambærileg, með burstaðri stáláferð.
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EINB - RAÐ- OG PARHÚS

LANGAGERÐI - STÓRT EIN-
BÝLISHÚS/TVÍBÝLI Stórt einbýl-
ishús/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. 

ÁLFHÓLSVEGUR PARHÚS
MIKIÐ ÚTSÝNI Gott parhús á tveim-
ur 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 baðher-
bergi með baðkari og sturtuklefa. Frá holi
er gegnið út á stórar svalir. Þetta er góð og
velviðhaldin eign. 

HÆÐIR

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

HOFTEIGUR - SÉR INNGANG-
UR 
Vorum að fá í sölu rúmgóða og vel stað-
setta 137 fm 4-5 herbergja íbúð í kjallara
með sér inngangi. stór og góð herbergi. V.
24,9 m

KÁRSNESBRAUT - MEÐ
AUKAHERBERGI OG BÍL-
SKÚR. Um er að ræða 3ja herbergja
77,2 fm íbúð á 1. hæð. Í vel staðsettu 4ra
íbúða húsi. Íbúðinni fylgir 8,2 fm aukaher-
bergi 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. 

RJÚPUFELL LAUS VIÐ KAUP-
SAMNING Góð 4ra herbergja íbúð
107,1 fm. þrjú svefnherbergio með skáp-
um. Stofa með yfirbyggðum svölum. Eld-
hús með góðri innréttingu. Þvottahús í
íbúð. Góð sameign. Hús klætt að utan.
Verð kr. 15,9 m. 

BLÖNDUBAKKI
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. þvottahús innan íbúðar. Snyrtileg
sameign. (2487) 

2JA HERB.

STRANDASEL LAUS VIÐ
KAUPSAMNING 
Góð og mikið endurnýuð 66,6 fm 2ja her-

bergja íbúð. Stofa með parketi og hálf yfir-
bygðum suður svölum. gott svefnherbergi
með mikið af skápum. Eldhús með nýlegri
innréttingu og góðum borðkrók. Baðher-
bergi með innréttingu og flísalagt. Góð
sameign. V 12,7 M Lykklar á Lyngvík. 

TORFUFELL - LAUS STRAX
Falleg 2ja herbergja íbúð á 2.hæð. Íbúðin
er ný máluð með nýrri innréttingu og gólf-
efnum. Lyklar á Lyngvík. V. 10,9 m. 

ÁLAGRANDI 71 fm 2ja herbergja
íbúð á 2.hæð með suður svölum. Viðgerð
og málun á húsi stendur yfir á kostnað selj-
anda. Möguleiki á stuttum afhendingar-
tíma. V 15,2 m. 

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, þvot-
tahús og geymsla. Á efri hæðinni er tvö
svefnherbergi annað með suður svölum,
baðherbergi mðe sturutklefa og  hol/alrý-
mi. Bílskúrinn er útbúin að hluta sem her-
bergi og geymsla. Möguleiki á skipta á
íbúð í Reykajvík. (2436) 

ATVINNUHÚSNÆÐI

NÝBÝLAVEGUR HEIL HÚS-
EIGN MEÐ GLÆSILEGRI
PENTHOUSE ÍBÚÐ. Um er að
ræða alla húseingina sem samanstendur
af fyrstu og annari hæð sem eru verslunar
og iðnaðar húsnæði og glæsilegri pent-
house 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 iðn-
aðarhúsnæðið er í góðri útleigu. Afhending
getur verið eftir samkomulagi. Allar nánari
upplýsingas veitir Daniel í síma 588-9499 /
897-2593. 

VERSLUNARHÚSNÆÐI

ATVINNUTÆKIFÆRI 432 fm
verslunarhúsnæði ásamt rekstri verslunar-
innar 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

SUMARBÚSTAÐIR

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

MIÐTÚN EINBÝLISHÚS MEÐ BÍLSKÚR.  
Einbýlishús á tveimur hæðum auk
kjallara. Í kjallaranum er góð 2ja her-
bergja íbúð með sérinngang. Húsið
hefur verið tekið í gegn og endurnýj-
að svo sem baðherbergi, gólfefni raf-
lagnir, vatnslagnir og frárennslislagnir
auk annars. Verð 32.0 m. 

VÍÐITEIGUR RAÐHÚS MEÐ SÉRMERKTU BÍLAST.
Gott raðhús með sólstofu 93,1 fm og
ca 30 fm rislofti alls ca 123 fm. Í hús-
inu eru 3jú svefnherbergi með risloft-
inu, þvottahús, baðherbergi, eldhús
með borðkrók, stofa og borðstofa
ásamt sólstofu með kamínu. Góð
verönd út frá sólstofu og suður garð-
ur. Þetta er góð eign á friðsælum
stað. 

MIÐVANGUR - RAÐHÚS -MIKIÐ ÚTSÝNI 
Mjög vel staðsett 218 fm raðhús á
tveimur hæðum með innbyggðum
bílskúr. Húsið stendur við hraunjaðar-
inn 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 önn-
ur með arni. Suður verönd með heit-
um potti. Eldhús með borðkrók og
innaf því er þvottahús og búr. Bað-
herbergi 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 

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

LUNDARBEKKA - SÉR INNGANGUR AF SVÖLUM
Um er að ræða góða 86 fm 3ja her-
bergja íbúð á 4.hæð. Sameiginlegt
þvottahús á hæðinni fyrir 6. íbúðir.
Sér ca 6 fm geymsla á jarðhæð sem
er ekki innifalin í ofangreindum fer-
metrum. Möguleiki á stuttum afhend-
ingartíma. V.17,2 m. 

FROSTAFOLD - LYFTUHÚS M/BÍLGEYMSLU
Glæsileg 2ja herberjga íbúð á 6. hæð
með suður svölum og stæði í bíla-
geymslu. Stofa með parketi. Herbergi
með parketi og góðum skápum. End-
urnýjað baðherbergi með flísum á
gólfi og veggjum, innréttingu, baðkari
og tengi fyrir þvottavél. Íbúðin er laus
við kaupsamning. Verð; 15,9 M. 

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17–19 – JÓNSGEISLI 23
EINBÝLISHÚS 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. 
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     -fimm
Sérþjónusta

þjónusta heim að dyrum

     -fjórir
Heildarþjónusta

þar sem allt er innifalið

     -þrír
Hagþjónusta

við sýnum og þú greiðir auglýsingar   

     -tveir
Grunnþjónusta

þú sýnir og greiðir auglýsingar

     -einn
Þú ert með kaupandann

við göngum frá pappírunum

nýjar leiðir í fasteignasölu, sími:  595 9050
Vertu viss um að þín eign fái þá meðferð sem hentar best.  Fimm leiðir að góðri sölu, 

fimm leiðir að nýju húsi, leiðir sem tryggja að þú vitir að hverju þú gengur, allan tímann.
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Hér er hægt að hlaupa í hringi þangað til maður getur ekki
meir og kasta sér svo í grasið og þefa aðeins af því.

Trén í Norðurmýrinni bera bráðum byggðina ofurliði og teygja
sig hátt til himins.

Þessi leikvöllur er í felum inn á milli Auðarstrætis, Bollagötu
og Gunnarsbrautar.

Hér er greinilega verið að undirbúa mikla matjurtarækt Flest húsin í Norðurmýrinni eru svipuð að utan og státa af fallega grónum görðum.

Útilistaverk eru á víð og dreif um Miklatúnið og eru bæði til prýði auk þess að lífga
ímyndunaraflið.

Há tré, litrík blóm, ljós og skuggar eru táknræn fyrir garðana í
Norðurmýrinni sem hafa haft hátt í sjötíu ár til að dafna.

Húsin við Flókagötuna eru mörg hver einkar glæsileg. Á Miklatúninu var nýverið komið upp strandblakvelli, með sandi og neti. Nú vantar bara sólina.

Norðurmýrin er með rómantískustu hverfum
Reykjavíkur. Hverfið byggðist á fjórða áratugnum
og þá voru sett niður örlítil tré sem hafa teygt úr
sér í tímans rás og nú fylla há tré heila garða. Hús-
in kúra í skjóli trjánna, grá, ferköntuð og feimin,
öll ólík en með sama svipmóti. Göturnar heita eftir
hetjum Íslendingasagnanna: ástarþríhyrningnum
Guðrúnu, Kjartani og Bolla, Gunnari á Hlíðarenda
og Hrafna-Flóka svo fáir séu nefndir. Ýmsar bók-
menntir eiga upptök sín á þessum slóðum, fyrst
kemur auðvitað upp í hugann bókin Mýrin eftir
Arnald Indriðason sem á sér að mestu leyti stað í
Norðurmýrinni og þar hafa ýmis mikilmenni vaxið
úr grasi en því til sönnunnar má nefna að uppvaxt-
arsaga Megasar, sem Þórunn Valdimarsdóttir
skráði, heitir einmitt Sól í Norðurmýri. 

Norðurmýrin er einstaklega vel staðsett, stutt
niður á Laugaveginn og niður í miðbæ en langt í há-

vaðann sem oft vill fylgja miðbæjum. Stutt upp í
Kringlu ef eini tilgangurinn er að versla. Ekki má
gleyma Miklatúninu sem hvílir eins og grænn gim-
steinn við jaðar Mýrarinnar. Þar tíðkaðist að
sleppa lömbum og kálfum á vorin á fjórða áratugn-
um og þá var alveg bannað að leika sér á túninu. Nú
er öldin önnur og á Miklatúni eiga allir möguleika
á að una sér vel; leikvellir, íþróttasvæði, útilista-
verk, og stór græn tún sem duga vel þegar mann
langar að hlaupa eins hratt og maður getur, beint af
augum. Á Kjarvalsstöðum eru ætíð skemmtilegar
myndlistarsýningar og notalegt kaffihús fyrir list-
vini og þá sem kunna því vel að taka lífinu með ró.
Norðurmýrin er paradís fyrir ketti og krakka sem
stöðugt geta fundið ný ævintýri handan garðveggj-
anna og á milli stórra skuggsælla trjánna. Fólki líð-
ur vel þar í kyrrðinni, anganinni frá túninu og
trjánum með allt innan seilingar. ■

Með allt innan seilingar
Norðurmýrin er í raun bæjarmiðjan, mitt á milli miðbæjarins og Kringlunnar. Hverfið byggðist á
fjórða áratug síðustu aldar og er án vafa eitt það rómantískasta í borginni.
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Draumaeignir
Marteinslaug - 113 Rvk

22.500.000 
Stórglæsileg 3ja herb. 106 fm íbúð á 3. hæð í mjög vönduðu lyftuhúsi.
Íbúð fyrir vandláta. Róleg og góð staðsetning og gott útsýni. Opið bílskýli
fylgir íbúðinni.

Engjavellir - 221 Hfj 

25.900.000  
Stórglæsileg 3ja herb. 108,8 fm íbúð á 1.
hæð með sérgarði sem snýr í suður í litlu
fjölbýli. Öll tæki fylgja með í kaupum.

Ferjubakki - 109 Rvk

14.900.000 
Mjög góð, opin og skemmtileg 85,9 fm. 3ja
herbergja íbúð á 2. hæð með svölum sem
snúa í vestur. TILVALIN FYRSTU KAUP.

Draumaeign
Brúarás 12 - 110 Rvk

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL: 19:00 - 20:00 

43.700.000 
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.
Dröfn og Árni taka vel á móti ykkur.

Draumaeign
Þórufell 2 - 111 Rvk 

OPIÐ HÚS Í DAG KL 17:00 - 18:00

13.900.000 
Einstaklega falleg 78 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli. Nýlega
standsett baðherbergi og eldhús. Hindrik tekur á móti gestum

OPIÐ HÚS Í DAG
OPIÐ HÚS Í DAG



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

Hjalti Pálmason hdl. 
hjalti@draumahus.is

löggiltur fasteignasali

Eðvarð Matthíasson 
edvard@draumahus.is
löggiltur leigumiðlari

Guðrún Stefánsdóttir
gudrun@draumahus.is

sölumaður

15.700.000  
Góð 2ja herb. 76 fm íbúð á 4. hæð með
sérinngangi í vel viðhöldnu fjölbýli með
lyftu. LAUS VIÐ KAUPSAMNING!

Bláhamrar - 112 Rvk

13.100.000 
Ágæt og mjög rúmgóð 2ja herbergja 80,2
fm. íbúð á 3.hæð í fjölbýli. Tengi fyrir
þvottavél á baðherbergi.

Grýtubakki - 109 Rvk

10.900.000
Þetta er 2ja herbergja 68,2 fm. íbúð á
þriðju hæð í fjölbýli sem hefur verið klætt
að utan.

Gyðufell - 109 Rvk

15.900.000
Þetta er mjög góð 2ja herbergja 59 fm.
íbúð á annari hæð í fjölbýli á mjög vin-
sælum stað.

Hraunteigur - 104 Rvk

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

Orrahólar - 111 Rvk

14.500.000    
68,4 fm. 2ja herbergja íbúð í góðu fjölbýli
með útgengi í garð. Eignin er í góðu
ástandi og nálægt Háskóla Íslands.

Fálkagata - 107 Rvk

18.900.000 
Rúmgóð og falleg 3ja herb. 91 fm ibúð
með sérinngangi á 2. hæð í litlu fjölbýli.

Arnarsmári - 201 Kóp 

13.900.000 
65,8 fm. auk ca. 3ja fm. geymslu í kjallara.
Fallegt útsýni er úr íbúðinni, hún er með
suðursvölum, parketi, flísum og dúk.

Ásbraut - 200 Kóp

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

Berjavellir - 221 Hfj 

25.200.000  
Einstaklega falleg 3ja herb 97 fm íbúð á
1. hæð með sérinngangi og verönd.

Blásalir - 201 Kóp

13.800.000 
Þetta er 3ja herbergja 82 fm. íbúð á ann-
ari hæð í fjölbýli með lyftu þ.a. 7,4 fm.
geymsla í kjallara.

Gaukshólar - 111 Rvk

14.900.000  
Falleg 3ja herb 78,4 fm íbúð á jarðhæð
með sérinngangi og verönd fyrir framan.

Gljúfrasel - 101 Rvk

19.800.000
Virkilega góð 3ja herbergja 87,4 fm íbúð
með sérinngang í góðu þríbýli. Eign er öll
algjörlega endurnýjuð að innan.

Háteigsvegur 105 - Rvk

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

Hrísmóar - 210 Gbæ

14.900.000  
Þetta er 3ja herbergja 73,3 fm. íbúð þ.a.
6,1 fm. geymsla á þriðju hæð í fjölbýli.

Jörfabakki - 109 Rvk

17.800.000 
Falleg 99,4 fm 3ja herbergja íbúð á 2.
hæð í góðu fjölbýli.

Kambasel - 109 Rvk 

22.500.000 
Einstaklega falleg 104,4 fm 3ja herbergja
íbúð á 3. hæð í vönduðu lyftuhúsi.

Kristnibraut - 113 Rvk 

16.700.000
Þetta er ágætt 3ja herbergja 78,3 fm.
íbúð á fjórðuhæð þ.a. 4,44. fm. geymsla
og fínt útsýni af svölum.

Reynimelur - 107 Rvk 

21.500.000 
Þetta er mjög góð 3ja herbergja 94 fm.
íbúð á annari hæð í fjölbýli með lyftu.
Laus við kaupsamning!!!!

Rjúpnasalir - 201 Kóp 

15.900.000 
91 fm. 3ja herbergja endaíbúð á 3.hæð
með sérinngangi af svölum og fallegu
útsýni. Húsið er í góðu ástandi.

Suðurhólar - 111 Rvk 

3ja herbergja

2ja herbergja

3ja herbergja

2ja herbergja
Skipholt - 105 Rvk

23.900.000  
Virkilega glæsileg 2ja herb. 93,5 fm ný
íbúð í vönduðu fjölbýli með lyftu.

3 herbergja
Lækjasmári - 201 Kóp

23.900.000 
100 fm., auk 8-9 fm. geymslu, 3ja. her-
bergja íbúð á 1. hæð með útgengi á
verönd og garð í suður. Stutt frá allri
þjónustu.



Telma Róbertsdóttir
telma@draumahus.is

þjónustustjóri

Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is

ljósmyndari

Bóas Ragnar Bóasson 
boas@draumahus.is

sölumaður

Bergur Þ. Steingrímsson
bergur@draumahus.is

fjármálastjóri

Kristín Sigurey Sigurðardóttir
kristin@draumahus.is

ritari/skjalaumsjón

17.900.000
Rúmgóð 3ja herb., 92,4 fm. íbúð m. sér
inngang af svölum. Stutt í verslunarmið-
stöð.

Svarthamrar - 112 Rvk

14.400.000 
Þetta er 3ja herbergja 91,9 fm. íbúð á
7.hæð í fjölbýli með lyftu og glæsilegu
útsýni.

Æsufell - 109 Rvk

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

Álfheimar - 104 Rvk

TILBOÐ  
Fallegt einbýli (bakhús) 4ra herb. á einni
hæð frábærlega staðsett í Þingholtun-
um.

Baldursgata - 101 Rvk

25.900.000  
Mjög skemmtileg 5 herb. 132,6 fm íbúð
tveimur hæðum.

Fífulind - 201 Kóp

14.700.000  
4ra herb. 62,3 fm risíbúð í fallegu
endaraðhúsi. fallegt útsýni er úr íbúð-
inni.

Háagerði - 108 Rvk

3ja herbergja 4ra herbergja 4ra herbergja

4ra herbergja
Skipholt - 105 Rvk 

36.900.000  
Virkilega falleg 132,8 fm og 4ra herb.
íbúð á 3. og 4. hæð í lyftuhúsi. frábært
útsýni er yfir borgina og sundin.

Sumarbústaður
Öndverðanes - 801 Grímsnes

7.700.000 
Stórglæsilegur sumarbústaður á besta
stað í Grímsnesi, í landi múrara. Frábær 9
holu golfvöllur og einkasundlaug fyrir
sumarhúsaeigendur.

5ja herbergja
Lækjasmári - 201 Kóp

31.900.000  
Virkilega falleg 146,5 fm 5 herb. íbúða á
3. og 4. hæð í vönduðu fjölbýli ásamt
stæði í bílageymslu.



17.200.000 
Falleg 100 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð
með herb. í kjallara sem er í útleigu.

Hraunbær - 110 Rvk

15.400.000 
86,8 fm. 4 herberja íbúð í kjallara með
sérinngangi. Hraunteigur er vel stað-
settur í námunda við Laugardalinn.

Hraunteigur - 105 Rvk

22.500.000 
106,6 fm. 4ra herberja íbúð á 1. hæð í
mjög fallegu húsi sem staðsett er í
námunda við Laugardalslaugina.

Hraunteigur - 105 Rvk

24.900.000  
Sérlega björt, vönduð og falleg 4ra herb.
125,4 fm íbúð á 4. hæð í mjög vönduðu
og viðhaldslitlu lyftuhúsi.

Kristnibraut - 113 Rvk

18.900.000  
Mjög góð 91,9 fm. íbúð (auk ca 5 fm
geymslu) á 3.hæð í lyftuhúsi auk með
stórum suðursvölum og 25 fm. bílskúr.

Krummahólar - 111 Rvk

19.500.000  
Góð 4ra herb. 94,3 fm íbúð á 2. hæð með
sérinngangi og opnu bílskýli.

Laufengi - 112 Rvk

19.400.000
Virkilega falleg 101,5 fm. 4ra herbergja
íbúð á 1. hæð í góðu fjórbýli við Leifs-
götu. Herbergi í kjallara.

Leifsgata 101 - Rvk

18.300.000
4ra herbergja 114,9 fm. þ.a. 16,9 fm. auka
herbergi í kjallara með aðgang að sal-
erni tilvalið til útleigu.

Leirubakki - 109 Rvk

TILBOÐ 
Glæsileg 4ra herb. 122 fm endaíbúð á 2.
hæð í litlu fjölbýli með 24 fm bílskúr. Stór-
ar flísalagðar suðursvalir. 

Ljósalind 12 - 201 Kóp

17.600.000  
Góð 4ra herb. 102,2 fm íbúð á 5. hæð í
lyftuhúsi. Íbúðin getur verið laus við
kaupsamning.

Ljósheimar - 104 Rvk 

16.000.000
Þetta er 4ra herbergja 97 fm. íbúð á
þriðju hæð í fjölbýli.

Rjúpufell - 111 Rvk

29.900.000  
ÍBÚÐ FYRIR STÓRFJÖLSKYLDUNA!
Mjög falleg 8 herb. 168 fm endaíbúð.
Íbúðin er á tveimur hæðum.

Skógarás - 110 Rvk 

22.900.000 
Björt og falleg 106,4 fm. 4ra herbergja
íbúð á jarðhæð í þríbýlishúsi á besta
stað í Vesturbænum!

Tómasarhagi - 107 Rvk

24.500.000
Þetta er mjög glæsileg 4ra herbergja
112,5 fm. íbúð með sér inngang. Íbúðin
er á annari hæð í fjölbýli.

Þorláksgeisli - 113 Rvk

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

Ásgarður - 108 Rvk

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

Brekkubær - 110 Rvk

29.900.000 
131,2 fm. 4ra til 5 herbergja raðhús á
tveimur hæðum og góðu svefnherbergi í
risi. Suðurgarður er við húsið.

Fífurimi - 112 Rvk

34.900.000 
168,7 fm. 7 herbergja parhús og þ.a. er
20,7 fm. endabílskúr. Húsið er í mjög
góðu ástandi.

Hraunbær -110 Rvk

45.000.000 
172,1 fm., þ.a. 30,2 fm. innbyggður bíl-
skúr, 4ra til 5 herbergja raðhús með
tvennum svölum.

Kirkjustétt - 113 Rvk

55.000.000  
230 FM PARHÚS VIÐ LAUGARDALINN
með innbyggðum bílskúr auk sólskála
við eina fallegustu götu í Reykjavík.

Laugarásvegur - 104 Rvk

46.700.000  
Virkilega falleg 192 fm raðhús á 2. hæð-
um ásamt 25,6 fm bílskúr samt. 217,3 fm.

Logaland - 108 Rvk

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

Stakkhamrar - 112 Rvk

29.900.000  
6 herbergja 210 fm einbýli á einni hæð
með miklu og fallegu útsýni. Þar af er um
42 fm bílskúr.

Esjugrund - 116 Kjal 

46.000.000  
Tvíbýlishús með tveimur samþ íbúðum.
Húsið er alls 328,8 fm og skilast fullfrá-
gengið að utan en fokhelt að innan.

Birkiteigur - 270 Mos 

45.200.000  
Glæsilegt tvílyft 6 herb. einbýli með inn-
byggðum bílskúr alls 325,5 fm á einum
besta útsýnisstað í Kórahverfinu. Afh. ca
sept. ¥05 fullbúið að utan og rúml. fok-
helt að innan með grófj. lóð.

Kleifakór - 203 Kóp

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

Grashagi - 800 Sel 

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

Kálfhólar - 800 Sel

39.000.000 
Þetta er afar glæsilegt 273,2 fm. einbýli á
tveimur hæðum þ.a. 54,7 fm. tvöfaldur
bílskúr. Stór verönd og fallegt útsýni.

Bakkavegur - 230 Rbæ

17.900.0000 
5 herb. 152,2 fm parhús á tveimur hæð-
um auk bílskúrs sem er 35,5 fm alls 187,7
fm.

Heiðarvegur - 230 Rbæ

29.000.000 
Fallegt 228,9 fm. einbýli með aukaíbúð í
kjallara ásamt 19,3 fm. bílskúr en búið er
að stækka hann í ca. 30 fm. 

Sjávargata - 260 Rbæ 

16.900.000  
Fallegt 89 fm einbýli með 56 fm bílskúr
samtals 145 fm. Húsið stendur á eignar-
lóð og hægt er að byggja við húsið.

Ægisgata - 190 Vogar

Rað- og parhús

Nýbyggingar

Einbýli

Landsbyggðin

4ra herbergja 4ra herbergja Rað- og parhús

Einbýli
Glitvangur - 220 Hfj

58.000.000  
Einstaklega glæsilegt einbýli alls 296,7
fm, þ.a. 59 fm bílskúr á frábærum stað í
Firðinum. Glæsil. garður og möguleiki á
aukaíbúð á neðri hæð.



RAÐ- OG PARHÚS

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 suðuraustur-
svalir. Parket og flísar á gólfum. Áhv. 15,5
millj. Verð 33,9 millj.

SÉRHÆÐIR

BARÐAVOGUR - BÍLSKÚR Góð 90
fm. 4ra herb. íbúð á 1.h. í þríbýlishúsi. Íbúð-
in skiptist í 2-3 svefnherb. með skápum,
eldhús með snyrtilegri innréttingu og tækj-
um, 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.

5 TIL 7 HERBERGJA

SELJABRAUT Mikið endurnýjuð 175
fm íbúð á tveimur hæðum ásamt stæði í
bílgeymslu. Íbúðin er m.a. stofa, sjón-
varpshol, mjög rjúmgott eldhús, 4 svefn-
herbergi, baðherbergi, þvottaherbergi
o.fl. Tvennar svalir. Parket og flísar á gólf-
um. Nýjar innihurðir, innréttingar, gólfefni
og tæki. Sjón er sögu ríkari. Húsið er
klætt utan með stení-klæðningu. Verð
31,0 millj.

4RA HERBERGJA

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

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

STÍFLUSEL 4ra herb. endaíbúð á jarð-
hæð í 3ja hæða fjölbýli á þessum vinsæla
stað í Seljahverfi. Íbúð skiptist m.a. í rúm-
gott hol, stofu, borðstofu með útgangi út á
suðvesturverönd, þrjú svefnherb. eldhús,
baðherb. o.fl. Verð 17,5 millj.

3JA HERBERGJA

ÞÓRSGATA Falleg og mikið endurnýjuð
3ja herb. 84 fm. íbúð á jarðhæð við Þórs-
götuna í Reykjavík.Hátt er til lofts í íbúðinni
sem skiptist þannig að gengið er inn á
gang með parketi á gólfi og nýjum skáp-
um, tvö rúmgóð herbergi með skápum,
flísalagt baðherbergi með sturtuiklefa,
glugga og tengingu fyrirþvottavél. Stofan
er parketlögð og eldhúsið er með fallegri
innréttingu. Húsið lítur vel út að utan. V.
19,5 m.

HÁALEITISBRAUT Góð þriggja her-
bergja 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.

KAPLASKJÓLSVEGUR Góð 3ja
herb. 83 fm. endaíbúð á 1.h. á þessum vin-
sæla stað í vesturbænum. Íbúðin skiptist í
hol með fataskáp, 2 herbergi með skápum,
nýlega uppgert baðherb. með baðkari og
glugga, rúmgóða stofu með yfirbyggðum
suður-svölum út af og nýlegt eldhús með
flísum á gólfi, fallegri innréttingu og borð-
plássi. Geymsla og þvottaherb. í kjallara. V.
17,5 m.

SÓLHEIMAR - ÚTSÝNI Góð 3ja herb.
85 fm. íbúð á 5.h. í lyftuhúsi við Sólheima í
Reykjavík. Íbúðin skiptist í parketlagðan
gang með skápum, 2 herb. með skápum,
tvennar svalir með frábæru útsýni, bað-
herb. með flísum á gólfi og baðkari, rúm-
góða parketlagða stofu og eldhús sem er
opið í stofu. Sérgeymsla á hæðinni og í
kjallara. Sameiginlegt þvottaherb. með vél-
um og sauna. Áhv. 11,4 m. V. 17,5 m.

2JA HERBERGJA

HJALTABAKKI Góð 2ja herb. íbúð.
Íbúðin skiptist þannig að gengið er inn í
parketlagt hol. Baðherbergið er allt nýupp-
gert. Þar eru fallegar flísar á gólfi og veggj-
um, sturtuklefi og tengt fyrir þvottavél.
Svefnherb. er með parketi á gólfi og skáp,
eldhúsið er með snyrtilegri innréttingu og
nýrri eldavél og stofan er með parketi á
gólfi og útgang út á svalir. Áhv. 9,0 m. V.
12,5 m.

TORFUFELL - LAUS Falleg og mikið
endurnýjuð 2ja herb. 57 fm. íbúð á 2.h. Það
er nýtt parket úr hlyn á öllum gólfum íbúð-
arinnar 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 jarð-
hæð. Áhv. 6,8 m. V. 10,9 m.

VEGNA MIKILAR
SÖLU GETUM VIÐ

BÆTT VIÐ
EIGNUM Á SKRÁ

Jón Ellert Lárusson, löggiltur fasteignasali

OPIÐ  VIRKA DAGA FRÁ KL. 09.00 - 18.00

Sími 575 8500

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

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

Móhella 4A - hf. bílskúrar
Nýtt hjá Hraunhamri. Bílskúrar eða geymslubil
26,3 fermetrar sem eru að rýsa við Móhellu í
Hafnarfirði. Bílskúrarnir eru byggðir að mestu úr
einingum frá Límtré og afhendast fullbúnir með
frágenginni lóð þeir fyrstu í apríl 2005. Nánari
upplýsingar á Hraunhamar.is eða hjá sölumönn-
um. Verð 2,3 millj. 

Bæjarhraun - Hf. Nýkomið gott
ca 640 fm. atvinnuhúsnæði (bakhús) þar sem
áður var prentsmiðja til húsa. Innkeyrsludyr. Til-
valin eign fyrir heildsölur, léttan iðnað ofl. Hag-
stæð kjör. Verðtilboð. 109812

Stapahraun 10 Nýkomið atvinnu-
húsnæði í byggingu þ.e. tæplega fokhelt 312 fm.
grunnflötur og 80 fm. steypt milliloft. Frábær
staðsetning. Verð 19,8 millj. 95391

Grandatröð 3 - Hf. Nýkomið
glæsilegt nýtt fullbúið 201,2 fm. atvinnuhúsnæði
auk 74 fm. milliloft (skrifstofa, kaffistofa ofl.) 4,5 m
innkeyrsludyr. Góð lofthæð, malbikuð rúmgóð
lóð. Verð 25,4 millj. 109859

Trönuhraun - Hf til leigu
Til leigu atvinnuhusnæði-skrifstofu-verslunar-
húsnæði 150-210 fm. Frábær staðsetning og aug-
lýsingagildi.

Akralind 5 Kópavogur Ný-
komið í einkasölu nýlegt 156 fm. atvinnuhúsnæði
auk ca 25 fm. millilofts. Húsnæði skiptist m.a. í
vinnslusal, móttöku, kaffistofu, snyrtingu,
geymslu ofl. Tilvalin eign fyrir léttan iðnað eða
heildsölu ofl. Verð 18 millj. 110225 

Drangahraun - Hf. Nýkomið
sérlega gott 320 fm atvinnuhúsnæði auk milli-
lofts, innkeyrsludyr, góð lofthæð og rúmgóð lóð.

Vesturvör - Kóp. Hafin er smíði á
Stálgrindarhúsi klæddu með einangruðum stál-
klæddum einingum. Húsnæðið er í heild 2819 fm
en um er að ræða sölu á tveimur hlutum í hús-
næðinu 763,6 fm að grunnfleti hvort um sig eða
samtals 1,527,2 fm auk millilofts. Lofthæð er frá 7,1
m uppí 8,5 m og mögul. á millilofti að hluta eða öllu
leiti. Mögulegt er að skipta húsnæðinu niður í
smærri bil, það er hvert bil gæti skipst í þrennt 254
fm hvert bil og mögul. á millilofti eftir þörfum. Allir
möguleikar eru opnir með skipulag, glugga og
hurðir. Gott útisvæði er allt í kringum húsið, það er
15m frá húsi að lóðarmörkum. Eignin selst í stærri
eða smærri einingum. Eignin er mjög vel staðsett
rétt við hafnarbakkann. Afhending nk. haust.

Skútuvogur 1E Til
leigu/sölu Skrifstofuhúsnæði til
leigu/sölu. um er að ræða mjög gott skrifstofu-
húsnæði. 354 fm. á annarri hæð (efstu) í góðu
húsi . Afhending strax. Uppllýsingar gefur Helgi
Jón á skrifstofu.

Lyngás - Garðabæ skrif-
stofuhn. Nýkomið í einkasölu sérlega
velstaðsett atvinnuhús (skrifstofur) í góðu húsi,
samtals ca 400 fm, að hluta til í leigu, frábær
staðsetning, útsýni. 

Lyngás - Gbæ. Nýkomið í einkasölu
gott 186,5 fm atvinnuhúsnæði með tvennum inn-
keyrsludyrum. góð staðsetning. Verð 13,9 millj.
109245

Magnús Emilsson löggiltur fasteignasali
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101 REYKJAVÍK Fallegt útsýni og arinn
Mímisvegur 2: Glæsileg efri sérhæð auk íbúðar til útleigu.

Lýsing: Mjög rúmgóður prívat stigapallur. Komið er
inn í stórt og mjög rúmgott hol, til hægri er gengið
inn í stórt svefnherbergi. Stórt baðherbergi og þvotta-
herbergi sem er að hluta undir súð. Til vinstri gengið
inn í meðalstórt eldhús með gömlum sérsmíðuðum
innréttingum. Tvær stórar stofur, en í stofunni eru
handsmíðaðir afar fallegir gluggar með nýju tvöföldu
gleri. Hluti innri stofu er undir súð og stór gullfallegur
arinn er í stofu. Úr stofu er gengið út á suðvestursval-
ir. Af stigapalli er gengið inn í geymslu, einnig er rúm-
góð geymsla í kjallara ásamt aðgangi að vaskahúsi. Úr
íbúðinni er einstaklega fallegt útsýni og gluggar í þrjár
áttir. Á gólfum er nýlegt fallegt eikarparket. Mjög góðir
sérsmíðaðir skápar eru víða í íbúðinni, mikið skápa-
pláss.
Annað: Innréttaður 32 fm bílskúr fylgir eigninni sem
er leigður út sem tveggja herbergja íbúð.

Lýsing: Húsið er á þremur pöllum og skiptist
í forstofu, gestaklósett, hol, þvottahús, eldhús
og rúmgóðan borðkók. Einnig tvær stofur,
hjónaherbergi, tvö barnaherbergi, baðher-
bergi, fataherbergi og geymsluloft plús
vinnuherbergi og kalda geymslu í kjallara.
Eldhúsið er með nýlegri hlyninnréttingu frá
Brúnási, stáltækjum, flísum milli skápa og á
gólfi. Nokkrar tröppur eru niður í bjartar stof-
ur. Úr annarri er gengið út í garð með hellu-
lagðri verönd. Hún er með eikarparkett á
gólfi en hin er lögð ljósu teppi. Baðherbergið
er flísalagt með bæði baðkari og sturtuklefa.
Annað: 22,2 fm bílskúr með hita og raf-
magni fylgir. Nýtt þak var sett á húsið árið
2003. 

Verð: 36,9 milljónir. Fermetrar: 141,7  Fasteignasala: Lundur.

108 Reykjavík Á rólegum og eftirsóttum stað
Brúnaland: Vel viðhaldið hús með fallegum garði.

Verð: 46,9 milljónir. Fermetrar: 187,3. Fasteignasala: Nethús
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4ra herbergja

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

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 linoleum-
dúkur á gólfum. Húsið var tekið í gegn fyrir
ári. V. 18,9 millj.

3ja herbergja

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

LÆKJASMÁRI 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, eld-
hús og baðherb. flísalögð. Svefnherb. park-
etlögð. 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.

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 leikher-

bergi, þvotta- og þurrkherb., hjóla- og

vagnageymsla og rúmgóð sér geymsla.

Stutt í alla þjónustu, m.a. leikskóla, Bónus

og Ölduselsskóla. V. 16,4 millj.

2ja herbergja

BERJARIMI Einstaklega falleg 74,3

fm, 2ja herb. íbúð með sér inngang á efri

hæð í litlu fjölbýli í Grafarvoginum ásamt

stæði í lokaðri bílageymslu. Hátt til lofts.

Stofa og svefnherb. parketlögð. Eldhús,

baðherb. og þvottaherb. flísalagt. Sér

geymsla. V. 16,9 millj.

BOGAHLÍÐ Góð 66,5 fm, 2ja herb.

íbúð á jarðhæð í fjölbýlishúsi í Hlíðarhverfi.

Parketlögð stofa, borðstofa og svefnherb.,

rúmgóðir skápar. Eldhús flísalagt. Innan-

gengt er úr íbúðinni í þvottaherb.. Sér

geymsla. Frábær staðsetning og stutt í

bæði skóla og Kringluna. ÍBÚÐIN ER LAUS

TIL AFHENDINGAR. V. 13,4 millj.

GARÐHÚS Falleg 62,5 fm, 2ja herb.

íbúð á jarðhæð með sér garði í litlu ný-mál-

uðu fjölbýli í Grafarvoginum. Stofa, herb. og

hol parketlagt. Eldhús, baðherb. og tölvu-

herb. flísalagt. Sér geymsla. V. 14,9 millj.

VALLENGI Falleg 67,3 fm, 2ja herb.
íbúð með sér inngang og sér garði í Engja-
hverfi í Grafarvogi. Þvottaherb. innan íbúð-
ar. Úr stofu er gengið út í afgirtan, suð-aust-
ur sér-garð. Parket, dúkur og flísar á gólf-
um. Sér-geymsla. Stutt í alla þjónustu. V.
14,2 millj.

Landsbyggðin

STYKKISHÓLMUR 2ja herb.
Björt 2ja herbergja, 68,4 fm. íbúð á 1. hæð í
þríbýlishúsi við Höfðagötu, með sér inn-
gang. Nýleg gólfefni á gangi og stofu .Gott
útsýni. V. 5,9 millj.

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

STYKKISHÓLMUR Lítið snoturt
115,7 fm einbýlishús sem stendur á hornlóð
við Silfurgötu, ásamt 19,2 fm sérstæðum
bílskúr. Húsið er klætt að utan. Efri hæð:
Forstofa, eldhús með borðkrók, borðstofa,
stofa, svefnherb. og baðherb.. Neðri hæð:
Svefnherb., þvottaherb. og geymsla. Fal-
legt hús á góðum stað. Tilboð óskast.

STYKKISHÓLMUR Til sölu lítið
snoturt einbýlishús við Silfurgötu, sem hef-
ur verið gert upp að utan. Stór sólpallur.
Góð staðsetning. Verð kr. 7,9 millj.

STYKKISHÓLMUR 137,9 fm
einbýlishús á 2 hæðum við Hafnargötu,
byggt árið 1906, ásamt 19,5 fm hjall. Efri
hæð: Forstofa, gestasnyrting, skáli, stofa
og borðstofa. Eldhús og búr. Neðri hæð:
baðherb. sem verið er að standsetja, 3
svefnherb., og þvottaherb.. Útigeymsla.
Töluvert endurnýjað, endurbótum ekki lok-
ið. Mikið útsýni. V. 10,8 millj.

STYKKISHÓLMUR -
TVÍBÝLI 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.

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

HÁVALLAGATA  
Fallegt og mikið endurnýjað, 178,3 fm
einbýlishús ásamt 34,2 fm bílskúr. Komið
er inn á miðhæðina í hol með nýlegun
flísum á gólfi. Gestasalerni. Eldhúsið er
með furugólfborðum. Falleg nýleg inn-
rétting og tæki, tengt er fyrir uppþvotta-
vél. Borðstofa og sjónvarpsstofa með
sama gólfefni. Björt flísalögð stofa með
útgang á suður-svalir, tröppur niður í
garðinn. Í risinu er tvískipt baðherbergi.
Hjónaherb. er mjög rúmgott. Parket og
djúpir skápar. Þar við hliðina er parket-

lagt herb. Í kjallaranum er einnig sérinngangur. Hol með nýlegum flísum og skápum.
Rúmgott þvottaherb., flísar á gólfi, salerni og flísalagt setubaðkar. Næst er svæði
sem vel mætti nýta undir aukaíbúð. Bílskúrinn var byggður 1994 og er með sjálfvirk-
um opnara ásamt heitu og köldu vatni. Garðurinn er skjólgóður og er í honum garð-
hús ásamt sólpalli. Húsið fæst helst í skiptum fyrir 4-5 herb. íbúð í Vesturbænum
sem næst Vesturgötu. V. 49,9 millj.

RÁNARGATA  
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 for-
stofu, þvottaherb., eldhús (notað sem
geymsla), samliggjandi stofur, svefnherb.
og bað með sturtu. Aðalhæðin er for-
stofa, baðherb., samliggjandi stofur og
eldhús. Úr forstofu er stigi upp í risið en
þar eru 2 herb. ofl. Búið er að lækka jarð-

veg sunnanvert við húsið og leggja fyrir heitum potti en þessi framkvæmd er ófrá-
gengin. Skipti á 4ra - 5 herb. íbúð í vesturbæ (t.d. Melar/Hagar) möguleg.

LAUFRIMI - 3JA HERB.  
Falleg 87 fm. 3ja herb. íbúð í Grafarvog-
inum. Flísalögð forstofa með skáp. Bað-
herb. með sturtu og innréttingu. Skápar í
svefnherbergjum. Stofan er rúmgóð og
björt, suður svalir. Eldhús með borðkrók.
Linoleum dúkur á gólfum. Sér geymsla er
í kjallara. Stutt í skóla og alla þjónustu. V.
16,9 millj.

STYKKISHÓLMUR  
Til sölu fallegt og vel skipulagt 220,9 fm.
einbýlishús á einni hæð með tvöföldum
innbyggðum bílskúr við Tjarnarhólm. 4-5
svefnherbergi. Falleg staðsetning. Mikið
útsýni til fjalla. V. 26,8 millj.

Sverrir Kristjánsson
Lögg. fasteignasali 
Gsm 896 4489

Karl Dúi Karlsson
Sölumaður
Gsm 898 6860

Samtengd söluskrá
Sex fasteignasölur

- ein skráning - minni kostnaður -
- margfaldur árangur -

www.hus.is 

Opið virka daga
frá kl. 09:00-18:00.

www.fmg.is
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GLÆSILEGT OG 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

Mjög góð 2ja herbergja íbúð á 3. hæð í 
lyftuhúsi, með inngangni af svölum. 
Eignin skiptist í svefnherbergi, 
baðherbergi, stofu og eldhús. Hús og 
sameign eins og best verður á kosið. 
Eigninga má aðeins selja aðilum 67 ára 
og eldri.  Mikil þjónusta tengist 
íbúðum hússins.  Verð kr. 19.900.000

Stórt einbýlishús/tvíbýlishús sem er vel staðsett neðan við götu með góðri 

aðkomu. Húsið sem er byggt 1973 er alls 380 fm. að stærð, sem skiptist í 160 

fm. aðalhæð, 33 fm. bílskúr og 190 fm. neðri hæð. Sér 2ja herbergja íbúð með 

sérinngangi. Hús sem býður upp á mikla möguleika. Verð kr. 65.000.000

LANGAGERÐI, 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

GRANDAVEGUR, 
REYKJAVÍK

VESTURGATA,
REYKJAVÍK

Mjög góð 85,4 fm. 3ja herbergja íbúð á 
2. hæð með sérinngangi af svölu. 
Eignin skiptist í forstofu, tvö 
svefnherbergi þvottaherbergi, 
baðherbergi, eldhús, stofu og 
sérgeymslu. Sérmerkt bílastæði. Verð 
17.000.000,-

GULLENGI,
REYKJAVÍK

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 sam- eiginlegt 
þvottahús á jarðhæð. Húsið viðgert og 
málað fyrir nokkrum árum.  
Endurnýjaðir gluggar og gler.  Verð kr. 
14.800.000

MÖÐRUFELL,
REYKJAVÍK

REYKIR AXELSHÚS HVERAGERÐI
Glæsilegt 350 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á einstökum útsýnisstað við 

Varmá í Hveragerði. Húsið er smekklega innréttað, telur m.a. sex herbergi með 

baðherbergjum, þrjár stofur, eldhús, þvottaherbergi og fundarherbergi. 

Fallegur ræktaður garður með heitum potti. Hús sem bíður upp á mikla 

möguleika. Verð kr. 57.000.000

FITJAHLÍÐ, SKORRADAL
Fallegur sumarbústaður og lítið geymsluhús á gróinni lóð með útsýni yfir 

Skorradalsvatn.  Teikningar á skrifstofu. Verð kr. 10.900.000

Mjög góð 90 fm. hæð auk 31 fm. 
bílskúrs í mjög góðu steinhúsi byggðu 
árið 1952. Íbúðin skiptist í hol, eldhús, 
baðhebergi, stofu og borðstofu og 
þrjú svefnherbergi. Eignin er öll hin 
snyrtilegasta og húsið í sérlega góðu 
ástandi að utan, þak nýlega yfirfarið og 
málað. Frábær staðsetning. GETUR 
VERIÐ LAUS TIL AFHENDINGAR 
12.07.2005 Verð kr. 21.800.000

BARÐAVOGUR 
REYKJAVÍKGlæsileg 137 fm. íbúð á 2. hæð og risi 

auk bílskúrsréttar í litlu fjölbýli. Íbúðin 
er með vönduðum inn- réttingum 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

LAXAKVÍSL,
REYKJAVÍK

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

Er löggiltur fasteignasali
a› selja eignina flína?

sími 530 6500fax 530 6505
www.heimili.is

Skipholti 29A
105 Reykjavík

opi› mánudaga
til föstudaga 9-17

Hjá Heimili fasteignasölu starfa

fjórir löggiltir fasteignasalar sem

hafa áralanga reynslu af fasteigna-

vi›skiptum. fia›  er  flví löggiltur

fasteignasali sem heldur utan um

allt ferli›, allt frá flví eignin er

sko›u› og flar til afsal er undirrita›.

Metna›ur okkar á Heimili er a›

vi›hafa vöndu› og fagleg vinnu-

brög› sem tryggja flér besta ver›i›

og  ábyrga fljónustu í samræmi vi›

flau lög og reglur sem gilda um

fasteignavi›skipti.
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Anney Bæringsdóttir
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Bogi Pétursson
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Hafdís Björnsdóttir
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Gvendargeisli - 48,8 millj.
glæsilegt hús í Grafarholti

Glæsilegt u.þ.b. 190 fm 

einbýlishús á einni hæð auk 18 

fm. steyptrar plötu fyrir sólstofu. 

Marmaraflísar á stofu eldhúsi og 

gangi. Glæsileg eldhús- 

innrétting með fallegum háf. 

Hátt til lofts í stofu og 

innangengt í stóran 30,9 fm 

bílskúr. Hitalögn í gólfi.  Þetta er 

eign í algjörum sérflokki.

Flókagata - 13,0 millj.
mjög snyrtileg 2ja herbergja í 105

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. 

Grjótagata - 49,7 millj.
mikið endurnýjuð eign í Grjótaþorpinu

Stórglæsilegt og virðulegt 196,2 

fm. einbýlishús byggt árið 1897.   

Hér er um að ræða fallegt 

timburhús á stórri eignarlóð við 

Grjótagötu.  Byggingaréttur fyrir 

u.þ.b. 90 fm.  viðbyggingu við 

suðurhlið hússins.   Allir veggir 

utanhúss eru panelklæddir,  

gluggar endurnýjaðir sem og 

allt gler. 

Laxakvísl - 39,5 millj.
frábær staðsetning í Árbænum

210 fm raðhús þar af 25,5 fm 

bílskúr á þessum rólega og 

eftirsótta stað í Árbænum.  Stór 

stofa og borðstofa með 

vönduðu parketi. Eldhús með 

fallegri eikarinnréttingu og 

ljósum flísum á milli skápa.  

Keramik helluborð og tengi fyrir 

uppþvottavél.  Hér er á ferðinni 

glæsileg eign á einstökum stað í 

Árbænum

Stúfholt - 17,8 millj.
glæsileg 3ja herbergja í 105

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. 

Rjúpnasalir - 27,9 millj.
glæsileg íbúð í Kópavoginum

Mjög falleg 130 fm íbúð á 3. 

hæð í viðhaldslitlu, álklæddu 

lyftuhúsi.  Fallegt útsýni og 

yfirbyggðar svalir með gleri. 

Allar innréttingar úr mahagony.  

Hornbaðkar á baðherbergi sem 

er jafnframt flísalagt í hólf og 

gólf. 

Þetta er frábær nýleg eign í 

álklæddu lyftuhúsi, stutt í alla 

þjónustu - gott verð.

Hóll M - við höfum meira að bjóða.  Fáðu nánari upplýsingar um þjónustu okkar og

þær eignir sem við erum með til sölu í síma 595 9050

Hóll fasteignasala | Franz Jezorski lögg.fasteignasali | Skúlagata 17 | 101 Reykjavík 

Starmói, Selfossi – 132m2 – 3ja herb.
Vorum að fá þetta snotra parhús í Fosslandinu. Eignin telur for-
stofu, hol, baðherbergi, 2 svefnherbergi, eldhús, stofu og bor-
stofu í einu opnu alrými, þvottahús tengir saman íbúð og bílskúr
sem er sambyggður húsinu. Allar innréttingar eru nýjar og vand-
aðar sem og gólfefni, en parket og flísar eru á gólfum. Eignin
skilast þökulögð, og fullbúin að öllu leyti nema utan að ekki er
búið að klæða undir þakskegg. Þetta er upplagt kauptækifæri
fyrir þá sem kjósa að hafa hlutina tilbúna. Sjón er sögu ríkari.
Verð: 20.000.000.-

Smáratún, Selfossi – 206m2 – 6 herb.
Höfum fengið í einkasölu eldra einbýlishús, hæð og kjallara. Á hæðinni
er forstofa, eldhús, búr, stofa og borðstofa, tvö svefnherbergi, og bað-
herbergi,yfir allri hæðinni er manngengt geymsluloft.Eldri viðarinnrétting
er í eldhúsi, dúkflísar á gólfi, parket á gangi og á herbergjum, nýlegar
flísar á stofu og borðstofu, útgengt úr borðstofu á mjög stóran og flott-
an pall.Baðherbergi er allt endurnýjað, flísaplötur á veggjum, flísar á
gólfi, sturtuklefi og innrétting. Úr holi er gengið niður hringstiga í kjallara,
en einnig er sér inngangur utan frá. Í kjallara eru þrjú rúmgóð svefnher-
bergi með nýl. plastparketi sem einnig er í holi. Rúmgóð geymsla,salerni
og þvottahús með máluðu gólfi, sturtuklefi. Danfosskerfi er á ofnum. Hiti
er í tröppum. Að utan er húsið bárujárnsklætt á þrjár hliðar og nýmálað

ásamt gluggum,nýbúið er að leggja drenlögn í kringum húsið. Gler er sumstaðar gamalt en í góðu lagi. Einangr-
un í lofti er spænir. Bílskúr er með flekahurð sem skipta þarf um, hiti og rafmagn. Eignin er mjög vel staðsett í
grónu hverfi og stutt er í alla þjónustu,mjög einfalt er að breyta þessu húsi í tvær íbúðir ef vill. Verð: 22.300.000.-
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Miðtún, Selfossi –136m2 – 4ra herb.
Um er að ræða vel byggt og skemmtilega hannað raðhús, í vin-
sælu hverfi “utan ár” á Selfossi. Eignin sem er á þremur pöllum
telur á miðpalli: forstofu, forstofuherbergi, hol, eldhús, þvottahús
og wc, úr holi er gengið upp tröppur á efst pall hússins en þar eru
tvö svefnherbergi og baðherbergi. Úr holi er einnig gengið niður
á neðsta pall hússins en þar er alrými, sem gæti hentað fyrir
stofu, borðstofu, sjónvarpsstofu og hugsanlega garðskála. Gólf-
efni eru fín ljóst plastparket á öllu nema votrímum og flísar og
málað gólf á votrímum. Eignin er vel staðsett með flottu útsýni til
vesturs, en ekki eru fyrirhugaðar byggingar í næsta nágrenni
enda stendur húsið í jaðri byggðarinnar. Verð: 20.800.000.-

Nauthólar, Selfossi –163m2 – 4ra herb.
Um er að ræða parhús í Suðurbyggð á Selfossi. Eignin telur for-
stofu hol, 3 svefnherbergi, baðherbergi, Þvottahús og geymslu,
eitt stórt alrými þar sem í dag er stofu, borðstofa, eldhús og sjón-
varpshol. Gólfefni hússins eru góð flísar á öllum flötum utan her-
bergja en þar er parket. Vegleg eldhúsinnrétting úr kirsuberjavið,
hurðir úr mahogny. Innra skipulag hússins er gott og herbergi
rúmgóð. Eignin er fullbúin að utan og skilast þökulögð, búið er að
jarðvegsskipta fyrir sólpalli. Bíslkúrinn er fullbúinn og möguleiki
er á studíúíbúð í bílskúr. Eignin er vel staðsett gagnvart nýjum
skóla, Sunnulækjarskóla, göngubraut liggur frá húsi og beint að
skóla. Verð: 24.500.000.-
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Fagurgerði, Selfossi – 308m2 – 6 herb.
Í einkasölu eitt af virðulegri húsum bæjarins.  Eignin sem er á
tveimur hæðum telur á efri hæð: forstofu, sjónvarpshol, 4 rúm-
góð herbergi, baðhberbergi, gesta wc, eldhús, búr, borstofu
og stofu. Á neðri hæð, er sambyggður bílskúr, þvottahús og 3
stórar geymslur, herbergi, óinnréttað rými og sturtuaðstaða.
Gólfefni hússins eru parket að stærstum hluta, allar innrétting-
ar og hurðir eru sérsmíðaðar. Búið er að flísaleggja baðið í hólf
og gólf, setja upp nýja innréttingu og hornbaðkar. Gengið er
tvö þrep niður í stofuna sem er sérlega skemmtileg með upp-
teknu lofti og glæsilegum arni. Garðurinn er vel hannaðar og
smekklegur, er í góðri rækt og er sérlega skjólsæll í bakgarði
hússins en þar er einnig verönd. Verð: 36.000.000.-

Miðtún, Selfossi – 205m2 – 8herb.
Vorum að fá á sölu þetta glæsilega einbýlishús. Húsið er
staðsett í rólegu,friðsælu og barnvænu hverfi. Á móti
húsinu að framanverðu er stórt leiksvæði með leiktækj-
um og á bak við húsið er óspillt náttúra þar sem engin
byggð er fyrirhuguð. Eignin telur 4 svefnherbergi, for-
stofu, sjónvarpshol, flísalagt baðherbergi, rúmgott eld-
hús og stóra stofu. Auk þess er hellulögð sólstofa með
heitum potti. Innangengt er í bílskúr úr sólstofu. Bílskúr-
inn er m/hillum og geymslulofti. Kjallari er undir húsinu
að hluta með sérinngangi. og hefur hann verið innréttað-
ur sem 3 herbergja íbúð, sem að hefur verið í leigu. Verð:
32.000.000.-
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105 Reykjavík Tilvalin fyrstu kaup
Flókagata 3: Ákaflega snyrtileg tveggja herbergja kjallaraíbúð á góðum 
stað í Reykjavík.

Lýsing: Falleg og vel skipulögð 51,7 fermetra kjallaraíbúð á róleg-
um stað við Flókagötu í Reykjavík. Húsið er frá árinu 1937 og er
allmikið endurnýjað. Við húsið er snyrtilegur og sólríkur garður.
Íbúðin er snyrtileg og mikið endurnýjuð. Eldhúsið er rúmgott og
þar er borðkrókur sem rúmar vel fjóra í sæti. Góðar innréttingar
eru í eldhúsinu og á gólfinu er dúkur. Baðherbergið er flísalagt
með ágætum innréttingum og sturtu. Stofan er björt og svefnher-
bergið rúmgott. Í svefnherberginu eru góðir skápar en einnig er
góður fataskápur í holi. Á gólfum er parkett úr rauðeik en allar
hurðir eru úr mahoganí.
Staðsetningin er góð og hentar vel fyrir skólafólk og aðra sem
vilja vera í nánd við miðbæinn og framhalds- og háskólasvæðin
við Skólavörðuholtið og Vatnsmýrina. Tilvalin íbúð fyrir par eða
einstaklinga sem eru að kaupa sínu fyrstu íbúð.
Annað: Í húsinu eru nýjar raflagnir og þar var nýlega skipt um
dren og skólplagnir.

Lýsing: Þessi fallegi sumarbústaður stendur í
Hraunborgum í Grímsnesi. Þar er fín þjónustuað-
staða, stutt í sund og heita potta og golfvöllur er
steinsnar frá bústaðnum. Bústaðurinn var byggður
árið 1988, hann er 43,7 fermetrar og á einni hæð.
Bústaðurinn skiptist í forstofu, tvö svefnherbergi,
stofu, eldhús og baðherbergi. Í bústaðnum er hiti
og rafmagn og öll búslóð fylgir bústaðnum. Við
bústaðinn er 10,5 fermetra gestahús með tveimur
rúmum.
Bústaðurinn er til sölu hjá fasteignasölunni 101
Reykjavík og þar má nálgast allar nánari upplýsing-
ar um eignina. Þeir sem vilja skoða húsið eftir lok-
un sölunnar geta haft samband við Maríu sölu-
mann í síma 820 8103.

Verð: 13 milljónir Fermetrar: 51,7 Fasteignasala: Hóll

Grímsnes Fallegur sumarbústaður með gestahúsi
Bústaður á góðum stað í Grímsnesinu þar sem stutt er í alla þjónustu. Búslóðin
fylgir með í kaupunum.

Verð: Óskað er eftir tilboðum Fermetrar: Samanlagður fermetrafjöldi bústaðs og gestahúss er 54,2 fer-
metrar Fasteignasala: 101 Reykjavík

neteign.is
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%001 dnrevðreV !ritsarýdó fatllA

kr.99.900Allar gerðir eigna vantar vegna 
mikillar sölu! Þú hringir og við 
komum og skoðum samdægurs!

Lægsta söluþóknun á Íslandi!

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

auk vsk. samtals 124.375 kr.

Falleg 4. herb, 89 fm íbúð í hinu vinsæla 
Hlíðarhverfi í Rvk.  Íbúðin er í lítið 
niðurgröfnum kjallara  og er með sér inngangi.  
Íbúðin hefur verið töluvert endurnýjuð eins og 
áður sagði, nýlega hefur verið skipt um skólp, 
þakkanturinn var endurnýjaður fyrir 3 áður, 
rafmagnið hefur verði endurnýjað að hluta og 
skipt var um gler og gluggapósta í apríl s.l. 
Verð: 18,5 millj.     

Falleg 2. herbergja, 58 fm íbúð á jarðhæð í 
mjög góðu húsi í hinu vinsæla Salahverfi í 
Kópavogi.  Íbúðin er öll hin vandaðasta að 
innan.  Falleg ca. 30 fm verönd fylgir íbúðinni 
og snýr hún í suð- vestur / vestur.  Mjög stutt er 
í nýja glæsilega sundlaug og heilsugæsla, 
apótek og matvöruverslun eru í göngufæri.  . 
Verð: 14,5 millj.

Mjög falleg 2. herbergja, 70 fm íbúð á neðri 
hæð í tvíbýli á frábærum stað í Kópavoginum 
(200).  Íbúðin er með sér inngangi og 
glæsilegum 30 fm sólpalli.  Vandaðar 
innréttingar og gólfefni.  Virkilega spennandi 
íbúð. Frábær staðsetning. Verð: 15,9 millj

Góð 3. herbergja, 82 fm íbúð á efstu hæð á 
góðum stað í Breiðholtinu.  Baðherbergið var 
tekið alveg í gegn í þessum mánuði. 
Stórglæsilegt útsýni í vestur.  Göngufæri í sund, 
skóla, matvöruverslun og fleira. Verð: 15,3 
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

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.

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.    
Verð: 48,8 millj.

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.

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.

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 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.

Falleg 4. herbergja, 99 fm íbúð á 5. hæð  í 
lyftuhúsi í Kópavoginum.  Íbúðin er öll hin 
snyrtilegasta með nýlegum flísum á gólfum 
svo eitthvað sé nefnt.  Svalir í suður með 
fallegu útsýni.  LAUS STRAX  Verð:  16,9 millj.

Góð 4. herbergja, 113 fm íbúð á jarðhæð í góðu 
húsi í Seljahverfinu í Breiðholtinu.  Íbúðin er 
með afgirtum garði og hellilagðri verönd.  
Mjög góð staðsetning en göngufæri er í 
matvöruverslun, skóla og leikskóla. Verð: 19 
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.

Falleg og snyrtileg 4. herbergja, 110 fm íbúð á 
jarðhæð í Norðurbænum í Hafnarfirði.  Parket 
og flísar eru á gólfum.  Leiksvæði fyrir börnin í 
bakgarðinum.  Mjög barnvænt svæði ! Verð: 
19,3 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.

Prýðileg 2. herbergja 58 fm íbúð á 7. hæð í 
Hamraborginni í Kópavoginum.  Frábært útsýni 
til norðurs og vesturs.  Bílageymsla er undir 
húsinu.  Stutt er í alla þjónustu, heilsugæslu, 
verslanir, félagsstarf aldraðra svo eitthvað sé 
nefnt.  Verð 11,9 millj.

Glæsilegt 237 fm einbýlishús á tveimur 
hæðum í nýja Hvarfahverfinu í Kópavogi.  
Húsið er staðsett innst inn í botnlanga og er 
stórglæsilegt útsýni  yfir Elliðavatnið og 
nágrenni.  Húsið skiptist í íbúð sem er 209,1 fm 
og bílskúr sem er 27,6 fm.
Húsið skilast fullfrágengið að utan og rúmlega 
fokhelt að innan.  Mjög áhugaverð eign! 34,9 
milljónir

4. herb. – Barmahlíð í Hlíðahverfinu 

NÝTTNÝTT
2. herb. – Fensalir í Salahverfinu í Kóp 2. herb - Fagrihjalli í Kópavogi  

NÝTTNÝTT NÝTTNÝTT
4. herb – Engihjalli í Kópavogi 

NÝTTNÝTT
4. herb – Tungusel í Breiðholti

3. herb – Vesturberg í Breiðholtinu 3. herb – Austurberg í Breiðholtinu 3. herb – Brekkubyggð í Garðabæ 3. herb – Lundarbrekka  í Kópavogi 3- 4. herbergja íbúð – Naustabryggja

Einbýli – Grundartangi í Mosfellsbær 2. herbergja – Lækjasmári í Kópavogi 4. herb – Lækjasmári í Kópavogi 4. herb - Laufvangur í Norðurbæ Hafnarfj.   3. herb – Lækjasmári í Kópavogi
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LAUS STRAX

OPIÐ HÚS

Í KVÖLD 
FRÁ 20 - 22FRÁ 20 - 22



34 4. júlí 2005  MÁNUDAGUR

Brekkuhvammur - Hf -
einb Nýkomið sérlega bjart og skemmtilegt
pallbyggt einbýli með innbyggðum bílskúr sam-
tals 216 fm, litil íbúð í kjallara með sérinngangi,
fallegur garður , góð staðsetning. Verð 39,8 millj. 
Kirkjuvegur - Hf. Um er að ræða
lóð undir þrilyft einbýli. 80 fm. grunnflötur, frábær
staðsetning í göngufæri við miðbæinn. Verðtil-
boð.

Klettaberg - Hf. parh. Hraun-
hamar fasteignasala hefur tekið í einkasölu sölu
á þessum frábæra útsýnisstað glæsilegt arki-
tektahannað parhús með innbyggðum 60 fm bíl-
skúr, samtals ca 220 fm. Eignin er smekklega inn-
réttuð 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 sólpall-
ur og bílastæði hellulögð með lýsingu. Góðar 20
fermetra svalir. Glæsilegt útsýni.Glæsileg eign.
Myndir af eigninni á mbl.is og heimasíðu hraun-
hamars. Verð. 41.millj.

Perlukór - Kóp. - Einbýli
Nýkomið í einkasölu á þessum frábæra útsýnis-
stað glæsilegt einlyft einbýli með innbyggðum
bílskúr samtals 189 fm. Eignin er til afhendingar
nú þegar á fokheldisstigi fullbúin að utan. Glæsi-
leg hönnun og gott skipulag. Útsýni. Verð 32,8
millj. 110339

Stuðlaberg - Hf - parh. Sér-
lega skemmtilegt parhús á þessum frábæra stað
í Setbergslandi. Húsið er 151 fm og er á tveimur
hæðum. Bílskúrsréttur fylgir eigninni. Skipting
eignarinnar: Neðri hæðin: Forstofa, eldhús,
borðstofa, stofa, 2 geymslur og þvottahús. Efri
hæðin: 3 svefnherbergi, baðherbergi og sjón-
varpshol. Góð gólfefni eru á eigninni. parket og
flísar. Laus fljótlega. húsið liggur á jaðarlóð. frá-
bær staðsettnig. Verð 35 millj.

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

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

Reykjavíkurvegur - sérh.
Mjög falleg, rúmgóð sérhæð 110,2 fm. mikið endur-
nýjuð. Skipting eignarinnar: 3 svefnherbergi, stofa
og borðstofa, eldhús með borðkróki, baðherbergi,
hol, þvottahús, svalir og geymsluloft, einnig er góð
geymsla í sameign. Góð hraunlóð, vandaðar inn-
réttingar og gólfefni. Góð eign. Verð 21,9 millj. 

Álfaskeið - Hf. - sérh. Nýkom-
in í einkasölu sérlega falleg 93 fm. jarðhæð í
góðu þríbýli. Hús í góðu standi. Frábær staðsetn-
ing. Parket, fallegar innréttingar. Sérbílastæði.
Mjög góð eign. Verð 18,9 millj. 91965

Fjólugata - Rvík sérh. Ný-
komin 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. 

Blikaás - Hf-4ra Hraunhamar fast-
eignasala , nýtt í einkasölu mjög falleg 4ra her-
bergja íbúð 119 fermetrar á annarri hæð í góðu
litlu fjölbýli með sér inngang vel stðasett í Ás-
landhverfi í Hafnarfirði. Eignin skiptist í forstofu,
hol, stofu , borðstofu, eldhús, gang , þrjú góð her-
bergi, baðherbergi og geymslu. Fallegar innrét-
ingar og gólfefni eru parket og flísar. Góðar suð-
ur svalir. Frábær staðsetning.

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 norður-
bæ Hafnarfjarðar. Skipting eignar: 3 svefnher-
bergi, stofa, borðstofa, eldhús, þvottahús, bað-
herbergi, hol, tvær geymsur og bílskúr. Suður
svalir . Glæsilegt útsýni. Þetta er góð eign vert er
að skoða verð. 18,9 millj. 

Flúðasel - 4ra - Reykjavík
Hraunhamar fasteignasala var að fá í einkasölu
mjög góða 91,7 fermetra íbúð á efstu hæða í góðu
klæddu fjölbýli vel staðsett við Flúðasel í Breið-
holti. Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús, stofu,
baðherbergi , hjónaherbergi, tvö herbergi í risi
ásamt geymslum undir súð og í kjallara. Góðar yf-
irbygðar opnanlegar svalir. Verð.17,4 millj.

Fagrihvammur - Hf Nýkomin í
einkasölu mjög góð 106 fm 4ra til 5 herbergja
íbúð í góðu velstaðsettu fjölbýli, fallegar innrétt-
ingar, íbúð í góðu standi, þvottaherbergi í íbúð.
möguleiki á 4 svefnherbergjum.. Góð eign á
barnvænum stað. Verð 19,3 millj. 106167

Birkihlíð - Hf Sérlega góð íbúð á þess-
um vinsæla stað í Setbergslandinu Íbúðin er 99 fm.
og á þriðju hæð. Skipting eignarinnar: 3 svefnher-
bergi, stofa, borðstofa,baðherbergi, þvottaher-
bergi, geymsla og svalir.Íbúðin er laus fljótlega.góð
gólfefni. Eign sem vert er að skoða. Verð 20,2 millj. 

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

Hringbraut - Hf Nýkomin í einkasölu
sérlega falleg c.a 85 fm. 3-4 herbergja risíbúð í
góðu þríbýli, mikið endurnýjuð eign á sl. árum m.a.
nýlegt eldhús, bað og fl. svalir, sérinngangur. Frá-
bært útsýni og staðsetning. Verð 15,8 milljónir.

Lækjargata - Hf - 3ja Nýkom-
in í einkasölu glæsileg 123,6 fm íbúð á annari
hæð í fjölbýli auk stæðis í bílageymslu. Parket, 2
svefnherbergi, rúmgóðar stofur, sjónvarpsher-
bergi, o. fl. frábær staðsetning við lækinn. Verð
24,5 millj. 

Burknavellir - Hf. - 3ja
herb. Hraunhamar fasteignasala hefur tek-
ið í einkasölu glæsilega 94,5 fermetra íbúð á
fyrstu hæð í nýlegu fjölbýli í Vallarhverfi í Hafnar-
firði. Eignin er fullbúin með vönduðum gólfefnum
, fallegum innréttingum og tækjum. Eignin skipt-
ist í forstofu , gang, hjónaherbergi , gott barna-
herbergi , þvottahús ásamt geymslu. Baðher-
bergi flísalagt með nuddbaðkari sem í er sturta
og fallegri innréttingu. Eldhús með fallegri inn-
réttingu, góð borðstofa og björt og góð stofa með
útgang út á verönd ( séreignarlóð ) .Gólfefni eru
parket og flísar. Íbúðin getur verið laus strax.

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

Álfaskeið - Hf, Hraunhamar fast-
eignasala var að fá í einkasölu mjög fallega 87,5
fermetra íbúð með sér inngang á þriðju hæð í góðu
ný máluðu fjölbýli við Álfaskeið í Hafnarfirði. Eign-
in skiptist í forstofu, hol, eldhús, stofu, borðstofu,
tvö herbergi ,sjónavarpshol, baðherbergi og
geymslu. Stórar suður svalir. Gólfefni parket og
flísar. Stutt í nýjan skóla og leikskóla. Verð 17 millj. 

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

Hjallabrekka - Kóp. neðri
h. Hraunhamar hefur fengið í einkasölu mjög
fallega 80,3 fermetra neðri hæð í tvíbýli með sér
inngang vel staðsett við Hjallabrekku í Kópavogi.
Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús, baðher-
bergi, gott herbergi, stofu, vinnukrók , geymslu
og þvottahús. Íbúðin er í mjög góðu ástandi og
fallegur garður með skjólgóðum palli og sér upp-
hituðu bílaplani. Falleg eign sem vert er að
skoða. Verð 16,5. millj 109666

Laufás - 3ja Hraunhamar kynnir. Nýkom-
inn í einkasölu skemmtileg 3ja herbergja risíbúð í
góðu þríbýli.Húsið er klædd að utan . Mjög góð
stafsetning. Íbúðin er laus strax. Verð 13,3 . 673815

Sjávargrund - 3ja m. bíl-
skýli 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

Njarðargrund - Gbæ - sérh.
Vorun að fá í sölu þessa góðu neðri hæð í tvíbýlis-
húsi við Njarðargrund í Garðabæ, Íbúðin er skráð
67,7 fm auk útigeymslu sem ekki er skráð inni í fer-
metratölu. Skipting eignar: 3 svefnherbergi, stofa,
eldhús með góðum borðkrók, baðherbergi, þvotta-
herbergi auk útigeymslu. Eignin er mikið endurnýj-
uð. þ.e. nýtt eldhús og baðherbergi. Þetta er eign
sem vert er að skoða. Verð 16,5 millj. 

Krókamýri-3ja Gb Hraunhamar
fasteignasala hefur fengið í einkasölu 101,6 fer-
metra 4ra herbergja íbúð á annarri hæð með sér
inngang vel staðsett í Mýrarhverfi í Garðabæ.
Eignin skiptist forstofu, hol, stofu, borðstofu, eld-
hús, þrjú herbergi, baðherbergi og geymslu.
Góðar suður svalir. Stutt í skóla og leikskóla. Frá-
bær staðsetning. Verð 24,9. Millj.

Miðbær - hf. einbýli
Hraunhamar kynnir. Nýkominn í einkasölu
sérlega skemmtilegt þríllyft einbýlishús með
aukaíbúð 143 ,6 ferm í göngufæri við miðbæ-
inn. Á jarðhæð er lítill 2ja herb með sérinn-
gangi. Húsið er nánast allt endurnýjað á síð-
ast liðnum árum.

Fífumýri - einbýli 
Hraunhamar fasteignasala hefur tekið í
einkasölu mjög gott einbýli á tveimur hæðum
ásamt bílskúr samtals um 223,9 fm. vel stað-
sett í Mýrahverfi í Garðabæ. Eignin skiptist í
forstofu, hol, eldhús, stofu, borðstofu, gesta-
snyrtingu, geymslu og þvottahús. Á efri hæð

eru fjögur góð herbergi , baðherbergi og sjónvarpshol. Stór bílskúr. Fallegur gróinn garður með
pöllum og tilheyrandi. Falleg eign sem vert er að skoða. Verð 44,9 millj. 86351

Tröllateigur - Mos.
Stórglæsileg raðhús í Mosfellsbæ. Höfum
fengið í einkasölu þetta glæsilega raðhús í
byggingu við Tröllateig í Mosfellsbæ. Íbúðin
er 188,1 fm auk bílskúrs sem er 31,4 fm sam-
tals 220 fm. Skipting eignar: 4 svefnherbergi,
fataherbergi, stofa, eldhús, 2 baðherbergi,
gestasalerni hol, geymsla, svalir, sjónvarps-

herbergi. Verið er að innrétta húsið og skilast það fullbúið með gólfefnum. Allar innréttingar og
tæki verða frá Fit og flísar frá Flísabúðinni. Húsið verður til afhendingar í júní/júli 2005. 102837

Laxakvísl - Rvík - raðhús 
Í einkasölu fallegt raðhús á tveimur hæðum
ásamt kjallara og bílskúr samtals um ca.300
fermetrar vel staðsett á frábærum útsýnis-
stað 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

Kringlan - raðh. - Rvík 
Hraunhamar kynnir: Sérlega glæsilegt
endaraðhús á þessum vinsæla stað. Húsið er
290,2 fm alls, þar af er bílskúrinn 26,3 fm. Skipt-
ing eignarinnar: Húsið skiptist í 3 hæðir, mið-
hæðin skiptist þannig: Forstofa, hol, stofa,
borðstofa og eldhús. Efri hæðin skiptist í 2
svefnherbergi og 2 baðherbergi. Á jarðhæð-

inni 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. 

Brekkuhvammur - Hf.
einbýli
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt einlyft
einbýli með innbyggðum bílskúr samtals 175
fm. Björt stofa (borðstofa) 3-4 svefnherbergi,
rúmgott elshús o.fl. skjólgóður garður. Arki-
tekt Skúli Norðfjörð. 

Magnús Emilsson löggiltur fasteignasali
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ÍAV eru nú með í byggingu
fimm glæsileg tveggja hæða
hús með þremur íbúðum hvert
við Perlukór í Kópavogi.

Sala á húsunum hófst fyrir tæp-
um mánuði og er þriðjungur
íbúða þegar seldur. Að sögn
Margrétar Sveinbjörnsdóttur,
sölufulltrúa hjá ÍAV, hefur eftir-
spurnin verið mjög góð. „Við
áttum von á því að markaðurinn
tæki þessum íbúðum vel, eink-
um þar sem mikið hefur verið
lagt í alla hönnun, hátt er til
lofts, stórir gluggar og einstakt
útsýni er yfir Elliðavatn og mik-
il fjallasýn. Hverfið er einnig
mjög barnvænt. Í hverju húsi
eru þrjár íbúðir, tvær fjögurra
herbergja 108 fermetra og ein
fimm herbergja 150 fermetra,“
segir Margrét.

Húsin eru hönnuð af ASK
arkitektum, sem lögðu sérstaka
áherslu á staðsetningu gagnvart
sól og útsýni. Sérinngangur er í
hverja íbúð og er sameign í
hluta hússins. Sérstæði fyrir

hverja íbúð er í bílageymslu. Út-
veggir eru steinaðir og slétt-
múraðir og timburklæddir að
hluta. Gluggar eru ál/trégluggar
og harðviðargluggar að hluta.
Húsin verða því viðhaldslítil.

Íbúðirnar eru afhentar full-
búnar án gólfefna en með flísa-
lögðum baðherbergis- og þvotta-
húsgólfum. Tengikassi fyrir
stjörnutengingar og síma-,
tölvu-, breiðbands,- og ljósleið-
aratengingar verða frágengnar í
stofu og svefnherbergjum. Inn-
réttingar eru mjög vandaðar og
hægt að velja um fjórar viðar-
tegundir í spónlögðum vönduð-
um innréttingum frá HTH og
þrjár viðartegundir í hurðum.
Heimilistæki eru frá AEG. Lóð-
in er hönnuð af Landslagi ehf.
Bílastæði verða malbikuð og
gengið vandlega frá lóð með
torfi, hellulögn og malbiki eftir
því sem við á. ■

Einstakt útsýni í barnvænu hverfi

Húsin eru hönnuð af ASK arkitektum, sem
lögðu sérstaka áherslu á staðsetningu

gagnvart sól og útsýni.

HÆÐIR

L A U G A R N E S V E G U R – L A U S
STRAX Vorum að fá í einkasölu glæsilega og
mikið endurnýjaða íbúð í fjórbýli á þessum
eftirsótta stað.  Íbúðin hefur nánast öll verið tekin
í gegn á undanförnum árum, m.a. eldhús og bað
og gólfefni.  Parket og flísar eru á gólfum.  Þetta
er mjög góð íbúð sem vert er að skoða.  Verð
25,5 millj. 

GNOÐARVOGUR Vorum að fá í
einkasölu góða 3ja herb. íbúð á þessum
eftirsótta stað í höfuðborginni.  Gott skipulag
er á íbúðinni og yfirbyggðar svalir með gengt
út í garð.  Parket og flísar eru á gólfum.  Kíkið
á þessa.  Verð kr. 17,9 millj. 

STRANDGATA Nýkomin í einkasölu mjög
rúmgóð og falleg sérhæð við miðbæ
Hafnarfjarðar.  Sérinngangur.  Mjög gott skipulag
á íbúðinni og fallegt útsýni yfir höfnina.  Íbúðin er
alls 116 fm., 4ra herb. íbúð.  Töluvert endurnýjuð
að innan og í góðu standi að utan.  Verð kr. 21
millj. 

4-5 HERB.

LÆKJARGATA, HF. M/BÍLSKÝLI
Vorum að fá í sölu stórglæsilega penthouse íbúð
miðsvæðis í Hafnarfirði.  Íbúð sem búið er að
endurnýja nánast alla, m.a. bæði eldhús og bað
og hurðar og gólfefni.  Vandaðar innréttingar.
Aðeins 4 íbúðir í stigaganginum.  Örstutt í skóla
og leikskóla og miðbærinn er í göngufæri.  Verð
24,9 millj. 

3JA HERB.

ANDRÉSBRUNNUR-BÍLGEYMSLA
OG LYFTA Vorum að fá í einkasölu fallega
íbúð í lyftufjölbýli og með stæði í bílgeymslu í
þessu nýja og glæsilega hverfi í Grafarholtinu.
Íbúðin er skemmtilega hönnuð, 95 fm, opin og
björt og nýtist afskaplega vel.  Vandaðar
innréttingar og tæki og góð gólfefni, parket og
flísar.  Góðar suður svalir.  Aðeins 3 stæði í
bílgeymslunni.  Verð 21,5 millj. 

BRATTAKINN Nýkomin í einkasölu mjög
falleg og mikið endurnýjuð 3ja herb. íbúð með
sérinngangi í litlu parhúsi.  Góð gólfefni og
innréttingar.  Íbúðin er skráð 72,6 fm og auk þess
er þvottaherbergi í kjallara sem ekki er skráð hjá
FMR.  Verð kr. 17 millj.

Í EINBÝLI, RAÐ- OG  PARHÚS

VÍÐIÁS, GARÐABÆ

Vorum að fá í einkasölu fallegt hús með skemmtilega hönnun á þessum eftirsótta stað í nýju hverfi
Garðbæinga.  Húsið er ekki fullbúið og býður því nýjum eigendum upp á mikla möguleika með
endanlegan frágang innréttinga o.fl.  Stórglæsileg, afgirt timburverönd með heitum potti, hátalarar
í þakskeggi.  Gegnheilt Mahogny í gluggum og útihurðum.  Verð 55 millj. 

HRAUNBRÚN - FRÁBÆR STAÐSETNING 

Mjög gott 204 fm. tvílyft einbýli, þ.m.t. innb. bílskúr, á þessum vinsæla og fallega stað í Hafnarfirði.
Mjög gott skipulag, möguleiki á séríbúð á neðri hæð. Húsið stendur við jaðar Víðistaðatúnsins
og stutt er í skóla. Verð 46,5 millj.

LÆKJARKINN

Nýkomið í einkasölu mjög fallegt og vel staðsett einbýli,, kjallari, hæð og ris, samtals 280 fm með
innb. bílskúr.  Húsið er mjög vel með farið, jafnt að innan sem að utan og hefur verið vel við haldið.
Húsið er steypt, klætt að utan með áli.  Möguleiki að hafa tvær íbúðir í húsinu.  Verð 37 millj. 

VESTURVANGUR

Vorum að fá í einkasölu vel hannað og frábærlega staðsett einbýli með aukaíbúð í kjallara innst í
botnlanga í Norðurbænum.  Húsið er alls um 310 fm, þar ef er bílskúr um 60 fm.  Þetta er hús
sem býður upp á mikla möguleika.  Þarna er mikil skjólsæld og umhverfi sérlega rólegt og
barnvænt.  Verð 56 millj. 

SMÍÐUM

ESKIVELLIR - BÍLSKÝLI

Í sölu nýjar og glæsilegar 3ja, 4ra og 5. herb. íbúðir í nýju og vönduðu lyftufjölbýli á Völlunum í Hafnarfirði.  Íbúðirnar eru frá 80 fm. og upp í 142
fm.  Glæsilegur frágangur, m.a. hornbaðkar á baðherbergi.  Fyrsta flokks innréttingar frá Modulla. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna
en þó með flísum á baðherbergi og þvottahúsi. Hús verður klætt að utan og því viðhaldslítið í nánustu framtíð.  Lóð skilast fullfrágengin.  Nánari
upplýsingar veita sölumenn Fasteignastofunnar.



Með langtímasamband við seljendur og kaupendur í huga

Svana Ingvaldsdóttir
GSM:8669512,

svana@remax.is

SVANA INGVALDSDÓTTIR • GSM: 866 9512 • SVANA@REMAX.IS

REMAX  BÚI

Svana Ingvaldsdóttir GSM:
8669512. svana@remax.is

Heimilisfang: Engjasel 
Stærð eignar: 66,7 fm 
Fjöldi herb.: 3 
Byggingarár: 1974
Brunab.mat: 9,3 millj.

Skemmtilegt 3-4herb íbúð á efstu
hæð í klæddu fjölbýli með miklu út-
sýni. Stórt hol. Eldhús með eldri
innréttingu og frábæru útsýni.
Stofa/borðstofa og herb með park-
et á gólfi, suðursvalir. Baðherbergi
með baðkari og tengi fyrir þvotta-
vél. Íbúð sem bíður uppá mikla
möguleika. Getur losnað fljótlega. 

3ja herb með útsýni í Engjaseli

Sigurðru Guðmundsson
hdl. Löggiltur fasteignasali

14,5 millj.
REMAX  BÚI

Svana Ingvaldsdóttir GSM:
8669512. svana@remax.is

Heimilisfang: Drápuhlíð 
Stærð eignar: 93,3 fm 
Fjöldi herb.: 3 
Byggingarár: 1948
Brunab.mat: 10,6 millj.

Stór 93,3fm kjallara íbúð í Hlíðun-
um. Komið er inn í forstofu og það-
an gengið inn í stórt hol. Eldhús er
með eldri innréttingu. Parket dúkur
er á gólfi í holi, herb og stofu. Bað-
herbergi með sturtuklefa, flísar á
gólfi og veggjum. Góð geymsla er
innan íbúðar. Sameiginlegt þvotta-
hús. Íbúðin er laus. 

Stór 3-4ja herb íbúð í Drápuhlíð

Sigurðru Guðmundsson
hdl. Löggiltur fasteignasali

15,9 millj.

REMAX  BÚI

Svana Ingvaldsdóttir GSM:
8669512. svana@remax.is

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

Stór 4ja herb íbúð í klæddri blokk
með 36,6fm bílageymslu. Góð stofa
með útsýni yfir á Bessastaði. Eik-
arparket á holi,eldhúsi,stofu og
gangi. Eldhús með borðkrók. Þrjú
góð svefnherbergi með góðum
skápum og hvítbæsuðu pergo par-
keti. Baðherbergi endurnýjað að
hluta, tengi fyrir þvottavél og
þurkara. 

Stór 4ja herb Engjasel

Sigurðru Guðmundsson
hdl. Löggiltur fasteignasali

20,5 millj.
REMAX  BÚI

Svana Ingvaldsdóttir GSM:
8669512. svana@remax.is

Heimilisfang: Vallarás 
Stærð eignar: 56,5 fm 
Fjöldi herb.: 2 
Byggingarár: 1987
Brunab.mat: 7,5 millj.

Skemmtileg og björt 2ja herb íbúð á
5hæð í góðu fjölbýli. Stórar suður-
svalir með frábæru útsýni. Góðir
skápar í forstofu. Eldhús er opið inn
í stofu. Gluggar snúa í suður á íbúð.
Svefnherbergi með góðum skáp.
Baðherbergi með baðkari og flísum
á gólfi. Eikarparket er á öllum gólf-
um. 

2ja herb í lyftublokk Vallarás

Sigurðru Guðmundsson
hdl. Löggiltur fasteignasali

12,9 millj.

REMAX  BÚI

Svana Ingvaldsdóttir GSM:
8669512. svana@remax.is

Er með ákveðna kaupendur að:

Sigurðru Guðmundsson
hdl. Löggiltur fasteignasali

REMAX  BÚI

Svana Ingvaldsdóttir GSM:
8669512. svana@remax.is

Hvernig þjónustu vilt þú?

Sigurðru Guðmundsson
hdl. Löggiltur fasteignasali

• Hæð á svæði 105 með bílskúr.

• Stórri 4ja herb íbúð með góð-
um svölum.

• Einbýli í Hafnarfirð með tveim-
ur íbúðum.

• Einbýli í Grafarvogi.

• Einbýli með tveimur íbúðum
staðsetning opin.

• 3-4ja herb staðsetning opin.

• 4ja herb svæði 108

Viltu meiri þjónustu?

Að eignin þín sé sýnilegri?

Að sendur sé fagljósmyndari 
á staðinn?

Að sölufulltrúinn þinn hafi tíma
fyrir þig?

Að hann sýni eignina þína og
sjái um að selja hana fyrir þig?

Fagleg og traust þjónusta.



37MÁNUDAGUR  4. júlí 2005

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

Strandgötu 41 - 220 Hafnarfjörður - www.fmh.is OPIÐ VIRKA DAGA 9.00 – 17.00

Í SMÍÐUM

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.

HÆÐIR

EINBÝLI

ÞVERÁS - 110 REYKJAVÍK  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.

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. 
VERÐ  37,5 MILLJ.

4ra TIL 5 HERB

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.

BLIKAÁS - 221 HAFNARFIRÐI
Sérlega falleg 4ra herbergja 111,9 fm íbúð á 
annarri hæð í litlu fjölbýli. Sérinngangur, 
forstofa, þrjú svefnherbergi, stofa rúmgott 
eldhús, tvennar svalir o.fl. Frábær staðsetning 
m.t.t. leik- og grunnskóla. Stutt á Haukasvæðið. 
Laus við kaupsamning.  VERÐ 24,9 millj. 

3ja HERB

BERJAVELLIR - HAFNARFIRÐI
Glæsileg rúmgóð  3ja herbergja íbúð  með 
bílskýli og lyftu . Íbúðin er á 5. og 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. 

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. 

STEKKJARBERG - 221 HAFNARFIRÐI
Falleg og sérlega björt 3ja herbergja 82,4 fm 
endaíbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli í Setberginu. 
Skipting eignar: Hol, barna- og hjónaherbergi. 
Björt og góð stofa með útgengi út á hellulagða 
verönd. Eldhús og góður borðkrókur, 
þvottahús og geymsla innan íbúðar. 
Verð 17,4 millj. 

2ja HERB

LÓMASALIR - 201 KÓPAVOGI
Nýkomin í einkasölu sérlega glæsileg 102,9 fm 
3ja herbergja íbúð, auk stæðis í bílageymslu. 
Vandaðar mahogny innréttingar og jatoba 
parket. Skipting eignar: forstofa, stofa og 
borðstofa, eldhús, baðherbergi, þvottahús og 
tvö rúmgóð svefnherbergi. Sérafnotaflötur fyrir 
verönd út af stofunni. Laus við kaupsamning. 
Verð  22,4 millj. 

FRAMNESVEGUR -  101 REYKJAVÍK
2ja herbergja 58,5 fm íbúð ásamt 25 fm stæði í 
lokaðri bílageymslu í fallegu húsi sem er reist 
1985.  Íbúðin er á 2. hæð. Parket á öllum 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.

LANDIÐ

VOGAGERÐI - 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.

ATVINNUHÚSNÆÐI

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

FÍFUVELLIR 33 OG 35
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 utanafhendast húsin fullbúin, steinuð í 
ljósum lit og tréverk grunnmálað. Lóð verður grófjöfnuð. Að innan af-hendast 
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 ábak við húsið. Afhending gæti orðið í 
sept - okt 2005. Traustur verktaki Gosi trésmiðja ehf.

Eiður Arnarson Viggó Jörgensson
lögg. fasteignasali

Sigursveinn Jónsson Geir Þorsteinsson Sonja Magnúsdóttir

MÓHELLA - GEYMSLUSKÚRAR
Birt flatarmál hverrar einingar er ca 
26,3 fm. Eignin skilast fullbúin að 
innan sem utan.  Eignin er með 
bílskúrshurð sem er 240 cm á breidd 
og 259 cm á hæð
Athugið að lagt er fyrir þriggja fasa 
rafmagni í töflu. 
Skoðið teikningar og allar nánari 
upplýsingar á
www.skur.is

517 9500

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI TIL LEIGU
Glæsilegt, vel innréttað skrifstofu- 
húsnæði til leigu á annarri hæð í 
lyftuhúsi að Bæjarhrauni 2
Húsnæðið er 96 fm auk sameignar og skiptist í 
4 skrifstofur (þrjár skrifstofur og 
fundarherbergi) rúmgóða móttöku, geymslu 
og kaffistofu.
Nánari upplýsingar veitir Eiður í síma 517-9500 
og 820-9515.

TIL LEIGU

EINBÝLI

GAUKÁS- 221 HAFNARFIRÐI        Nýkomið í sölu 310 fm  glæsilegt einbýli með 
innbyggðum bílskúr á þessum frábæra útsýnisstað í Hafnarfirði. Húsið afhendist einangrað 
og með fullfrágenginni pípulögn. Einnig möguleiki á að seljandi ljúki við að byggja húsið. 

Teikningar og lyklar á skrifstofu.   Verð 41 millj.

SÉRHÆÐIR

HRINGBRAUT - HAFNARFIRÐI - Laus við kaupsamning. Glæsileg og sérlega björt neðri 
sérhæð á þessum vinsæla stað við hliðina á Suðurbæjarlaug. Forstofa með flísum. Eldhús 
með glæsilegri innréttingu og  vönduðum nýjum tækjum, rúmgóður borðkrókur. 
Hjónaherbergi með góðum skápum. Eitt barnaherbergi á hæðinni og annað í kjallaranum 
með sér snyrtingu. Stór  stofa/borðstofa með útgengi á suðursvalir, möguleiki á að bæta við 
barnaherbergi. Öll herbergin eru rúmgóð. Flísalagt baðherbergi með baðkari.  Ný pípulögn 

með hita í gólfum og ný gólfefni að hluta. Stór barnvænn garður.  Verð 24,9 millj.

Vegna mikillar sölu 
vantar okkur allar gerðir

eigna á skrá.
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RÁNARVELLIR 8 - 230 REYKJANESBÆR

Mjög gott 140m2 4ra herb. endaraðhús með bíl-
skúr. Flísar og parket á gólfum, góðar innréttingar.
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Baðkar og
sturta. Vinsælt hverfi á barnvænum stað, stutt í
skóla og leikskóla.. V.25m 

LAUFENGI 6 - 112 REYKJAVÍK

94,3m2 4ra herb. íbúð í 7 íbúða steinsteyptu fjöl-
býlishúsi með sér inngangi. Á fyrstu hæð er sér
geymsla, sameiginleg hjóla- og vagnageymsla. Sér
bílskýli fylgir eigninni. Húsið er á góðum stað, stutt
í skóla og alla þjónustu.
19,5m

HEIÐARHVAMMUR 1 - 230 REYKJANESB.

62,4m2 2ja herb. íbúð á 3ju hæð í vinsælu fjölbýli..
Snyrtileg sameign, flísar á holi og eldhúsi, ljós við-
arinnrétting, aðstaða fyrir þvottavél á baði. Hjóla-
geymsla og þurrkherbergi í sameign. Húsið verður
allt tekið í gegn í sumar.
6,7m

FAXABRAUT 34B

Góð 72,9m2 3-4ra herb. íbúð. á 1.hæð Nýlegt park-
et á gólfum, þvottahús og geymsla í kjallara, húsið
nýlega málað að utan. Mjög góður staður í nálægð
við verslun og skóla.
8,9m

FREYJUVELLIR 20 - 230 REYKJANESBÆR BIRKITEIGUR 27 - 230 REYKJANESBÆR

Mjög gott 179,3m2 5 herb. raðhús með bílskúr. Glæsilegar innréttingar, flísar, náttúrusteinn og parket á
gólfum. Verönd með heitum potti. Vinsælar eignir.
25m OPIÐ HÚS Í KVÖLD KL.19.30-20.30

Glæsilegt 4ra herb.176m2 einbýli með bílskúr. Sérsmíðaðar
innréttingar úr hlyn eftir Eddu Ríkharðsd.. Beikiparket og granít-
flísar á gólfum. Mikil og góð sólverönd á baklóð. Vinsælt hverfi
á rólegum og skemmtulegum stað.

OPIÐ HÚS Í KVÖLD KL.19.30-20.30 OPIÐ HÚS Í KVÖLD KL.19.30-20.30

OPIÐ HÚS Í KVÖLD KL.19.30-20.30
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4ra til 5 herbergja4ra til 5 herbergja
Skaftahlíð - 105 Rvk

Virkilega falleg 114 fm 4 herb íbúð í
kjallara við Skafthlíð. Nýleg eldhúsinn-
rétting, fallegt parket. Allar vistarverur
mjög stórar. Nýgert gufubað í sam-
eign.

19.900.000

Dvergabakki 109 Rvk 

Virkilega góð 92,3 fm 5herb íbúð að
Dvergabakka. Á hæðinni eru 3 svefn-
herbergi og eitt í kjallara. Húsið hefur
allt verið tekið í gegn nýlega og lítur
mjög vel út.

16.200.000

3ja herbergja4ja herbergja 3ja herbergja 2ra herb

Einbýli

Nýbýlavegur 200 Kóp 

Mjög góð 6 herbergja 121,6 fm efri
sérhæð auk 19,1 fm herbergi í kjall-
ara sem hentar vel til útleigu og
36,1 fm bílskúrs að Nýbýlavegi í
Kópavogi. Samtals birt stærð sér-
eignar 176,8 fm. Húsið nýlega við-
gert og málað Glæsilegt útsýni.

28.900.000

Einbýli

Nýbýlavegur 200 Kóp 

Góð  2ja herbergja 50 fm íbúð
ásamt 26,8 fm bílskúr að
Nýbýlavegi  í Kópavogi samtals birt
stærð 76,8 fm.

15.500.000

2ja herbergja

Háberg 111 Reykjavík 

Mjög góð 42,9 fm íbúð á jarðhæð
ásamt sérgarði. Baðherbergi er
flísalagt ásamt sturtu. Stofa er
parketlögð.

8.900.000

4ra herbergja

Galtalind 201 Kópavogur 

Mjög góð 4ra herbergja 124 fm
íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli á besta
stað í Lindahverfi. Íbúðin skiptist í
forstofu, hol, eldhús, stofu, sjón-
varpshol, 3 svefnherbergi, baðher-
bergi og þvottaherbergi.

27.500.000

4ra herbergja 

Flétturimi 112 Reykjavík 

Rúmgóð 4ra herbergja íbúð á
þriðjuhæð ásamt bílskýli. Þrjú rúm-
góð svefnherbergi með skápum.
Stofa með pergo parketi og út-
gengt á svalir.

21.900.000

Parhús

Fannafold 112 Reykjavík 

Parhús á 2 hæðum við Fannafold í
Reykjavík. Parket og flísar á gólfum.
Eldhús með miklu skápaplássi og
fallegri innréttingu. Baðherbergi
með baðkari og sturtuklefa. Mjög
stórar flísalagðar svalir.

29.900.000

Raðhús

Brúnaland 108 Rvk 

Glæsilegt 187,3 fm raðhús á þrem-
ur pöllum ásamt 22,2 fm bílskúr í
Fossvoginum. Nýtt glæsilegt eld-
hús,tvö rúmgóð barnaherbergi
(möguleiki á þremur) hjónaherbergi
með fataherbergi og suður svöl-
um.Tvær stofur. Glæsilegur garður.
Nýtt þak. Frábær eign á eftirsóttum
stað.

46.900.000

4ra herb

Barmahlíð 105 Reykjavík

Mikið endurnýjuð 100fm íbúð með
sérinngangi við Barmahlíð. Úr
forstofu er gengið inn í hol og
þaðan er gengið inn í stofu, eldhús,
baðherb, 2 svefnherb,tölvuherbergi
og geymslu. Þetta er björt og
skemmtileg íbúð.

19.900.000

Einbýli 

Fjarðarás 110 Rvk 

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, leik-
skóla, sundlaug og alla almenna
þjónustu.

46.900.000

Suðurgata 220 Hafn.

Björt og rúmgóð 3ja herb 110,9 fm
íbúð með sér inngangi á fyrstu hæð
ásamt gróðurskála. Gróðurskálinn er
ekki inn í fm. tölu

17.900.000

Hraunbær 172 

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

15.400.000

Engjasel 109 Rvk

Glæsileg 104.3 fm 4ra herb íbúð á 2.
hæð. Fallegar Kirsuberja innréttingar.
Parket og flísar á gólfum. Sér stæði í
bílageymslu.

18.900.000

14

Furugrund - 200 Kóp

Mjög góð 2ja herb 61,7 fm íbúð á 2.
hæð. Rúmgott herbergi í kjallara fylg-
ir.

12.900.000



SKRIFSTOFUR OKKAR Í REYKJAVÍK OG HAFNARFIRÐI
ERU OPNAR ALLA VIRKA DAGA FRÁ KL 9-17.

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

Háaleitisbraut 4ra-5 herb.

Vorum að fá í einkasölu gullfallega mikið endur-
nýjaða íbúð á 2 hæð í ný viðgerðu og máluðu
húsi. Fallegt parket og flísar á öllu. Nýlegt eldhús.
Þvottah. í íbúð. suður svalir. Verð 21,9 millj.
(4610) 

Tungusel 4ra herb.

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)

Kjarrhólmi 3ja herb. Kóp.

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.

Drápuhlíð 3ja herb.

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

Hraunbær 2ja herb.

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

Efstasund 2ja herb.

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

Barðavogur 3ja herb.

Vorum að fá í einkasölu fallega 81,8fm. 3ja her-
bergja íbúð í þríbýlishúsi ásamt 28,6fm bílskúr,
eignin er því alls 110,4fm. Stutt í alla þjónustu,
gott hverfi. Eign sem vert er að skoða.Verð
20,5millj.

Suðurhólar 3ja herb.

Vorum að fá í einkasölu sérlega fallega 74,6fm.
íbúð með sér inngangi. Yfirbyggðar svalir með
glæsilegu útsýni  til Bláfjalla. Nýlegt eldhús og
gólfefni. Möguleiki á 3 herberginu. Hús Klætt að
utan. Verð 14,9 millj. (4598)

Daggarvellir 3-4ra herb.

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

Hraunbær 3ja herb.

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

Framnesvegur 3ja herb.

Vel staðsett 79,4fm. þriggja herb. íbúð með sér-
inngangi, bílastæði og afnotareit framan inn-
gangs.Rúmgott  eldhús, ágæt rými. Stutt í skóla
og miðbæinn. Góð sameign.V.15,9millj.

Hrísrimi 3ja herb.

Vorum að fá í sölu fallega 101fm íbúð ásamt
stæði í bílskýli á þessum flotta stað. Parket og
flísar á gólfum. Nýleg innr. í eldhúsi. Góð sam-
eign. Verð 21,9 millj. (4613)

Vesturberg 3ja herb.

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)

Spóahólar 3ja herb. 

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 15,9
millj.

www.hofdi.iswww.hofdi.is Sími 533 6050 • 565 8000

Krókavað sérhæðir

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

Skaftahlíð sérhæð.

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 góð-
um stað. Verð 31,9 millj. (4573)

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 tveim-
ur hæðum auk rislofts. Frá öllum 4 svefnher-
bergjum er útgengt á svalir sem eru beggja
vegna hússins. Sérstæður bílskúr gefur mögu-
leika á aukaíbúð. Mikil kyrrð og glæsilegt útsýni
af norður svölum yfir Reykjavík.V. 43,9millj

Víðiteigur raðhús Mosfellsb.

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

R u n ó l f u r  G u n n l a u g s s o n  l ö g g .  f a s t e i g n a -  o g  s k i p a s a l i .
Kr is t ín  Pétursdót t ir  lögg.  faste ignasal i .

Davíð Davíðsson
sölumaður

Kristín Pétursdóttir
löggiltur fasteignasali

Jón Örn Kristinsson
sölumaður

Arnhildur R. Árnadóttir
ritari 

Runólfur Gunnlaugsson
Viðsk.fræðingur

lögg. fast.- og skipasali

Ásmundur Skeggjason
sölustjóri

Guðmundur Karlsson
sölumaður.

Tígulsteinn einb. Mosfellsb.

Sérlega spennandi einbýlishús á einni hæð í jaðri
byggðar nálægt Reykjum, alls 181 fm. m/bílskúr.
Húsið er  ekki fullbúið. Stór bílskúr og lóð.
Spennandi staðsetning fyrir útivistarfólk. Verð 28
millj. 

Sími 533 6050 • 565 8000 

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
sfhendist húsið fullbúið, steinað í ljósum lit og tréverk grunnmálað. Lóð verður grófjöfnuð. Ósk-
að er aftir tilboði.

Eskivellir fjölbýli Hfj. - Nýtt

Eskivellir 9 A og B eru tvö samliggjandi stigahús með lyftu, annars vegar með 30 íbúðum og hins veg-
ar  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. Íbúð-
unum verður skilað fullbúnum að utan  sem að innan , án gólfefna. Baðherbergin eru glæsileg, flísa-
lagðir veggir með vönduðum flísum, hornbaðkar með nuddi  og innbyggðum hitastýrðum blöndunar-
tækjum 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  af vandaðri gerð. Bílakjallari með 22 stæðum er undir húsinu og
fylgir sérgeymsla innaf hverju stæði. Verðbil: 15,9- 25,7millj.

Eskivellir 9 A og B eru tvö sam-
liggjandi stigahús með lyftu,
annars vegar með 30 íbúðum
og hins vegar  með 24 íbúðum,
á 6 hæðum.

Verðbil: 15,9- 25,7millj.

Víðivangur einbýli Hfj.

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

Sogavegur parhús

Í einkasölu er 135,3 fm. parhús á einni hæð, miklir möguleikar. Eignin er í dag tvískipt og eru 56fm.
í útleigu en eigendur búa sjálfir í 79,3fm.. Til er teikning af húsinu sem gerir ráð fyrir einni íbúð,
skemmtilegur garður með góðu  garðhúsi. Eignin er staðsett í botnlanga og stendur ekki við um-
ferðargötuna. Verð. 28,2 millj.
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Austurgerði einbýli

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

Eskivellir nýbygging Hfj.

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.

Eskivellir nýbygging Hfj.

Í einkasölu glæsileg 105,4fm. 4ra herb. íbúð á
4.hæð í nýju fjölbýli með lyftu á Völlunum í Hafn-
arfirði. Sérinngangur af svölum. Fullbúin án gólf-
efna nema á baðherbergi og þvottahúsi sem
verða flísalögð. Glæsilegar innréttingar og vönd-
uð tæki. Sérbílastæði í bílakjallara fylgir þessari
íbúð.V. 22,5millj.

Fífuvellir nýbygging Hfj.

Glæsilegt 211,2fm. endaraðhús á tveimur hæð-
um með góðum bílskúr. 4 stór svefnherbergi, tvö
baðherbergi og frábær hönnun.Einkar góð stað-
setning við Hraunjaðarinn, góðir göngustígar
liggja að skólanum og um allt hverfið. Eignin af-
hendist fullbúin að utan lóð grófjöfnuð en fok-
held að innan skv. skilalýsingu seljanda. Verð.
25,9millj.

Eyrarskógur sumarhús

Vorum að fá í einkasölu fallegann 38,2 fm sum-
arbústað á fallegum útsýnisstað. Nýlegir gluggar
og hurðar. Bústaðnum hefur verið vel við haldið
og umhverfið er sérlega fallegt. Verð 6,5 millj.
(4595)

Heimsendi - hesthús

Vorum að fá í sölu glæsilegt 15 hesta enda hús á
þessum eftirsótta stað. Gerði er við húsið. Frá-
bært hús. Áhv. kr.7,5 millj. Verð 12,9 millj. (4319)
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Guðmundur Andri | sími: 8 200 215  
Davíð | sími: 846 2792 | www.holl.is |



[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGA- 
SÍMINN ER OPINN 
ALLA DAGA KL. 8–22

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
MÁNUDAG TIL MIÐVIKUDAGS     8–18
FIMMTUDAG OG FÖSTUDAG      8–19
LAUGARDAG 9–17 SUNNUDAG 11–16 

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 14.30 smaar@frettabladid.is / visir.is

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Renault Megane Scenic, skrd.12/1999
e:109.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 820.000 kr Tilboð 690.000
kr. 100% lán mögulegt S:515-7000

Renault Kangoo, skrd.06/1999,
e:70.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 660.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Subaru Legacy GX station,
skrd.03/2000, e:95.000 km, 2500cc,
sjálfskiptur. Ásett verð 1.430.000 kr.
100% lán mögulegt S:515-7000

Citroen C3, skrd.10/2003, e:31.000 km,
1400cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.260.000 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 mögu-
legt S:515-7000

Nissan Almera, skrd.12/1999,
e:120.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 560.000,- kr. 100% lán
mögulegt S:515-7000

Lexus RX300, skrd. 04/2003, e:31.000
km. 3000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
4.350.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000.

Suzuki Sidekick Sport, skrd.01/1996,
e:173.000 km, 1800cc, beinskiptur.
Ásett verð 560.000 kr. 100% lán mögu-
legt 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.

VW Passat station 4Motion,
skrd.08/2000, e:120.000 km, 1800cc,
beinskiptur. Ásett verð 1.170.000 kr. Til-
boð 990.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Renault Megane Scenic, skrd.08/1998,
e:144.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 660.000 kr. 100% lán mögu-
legt S:515-7000

Renault Megane II, skrd.06/2004,
e:10.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.690.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Ford Explorer Eddie Bauer,
skrd.05/1991, e:153.000 km, 4000cc,
sjálfskiptur, Ásett verð 450.000 kr.
100% lán mögulegt S:515-7000

BMW X5, skrd. 12/2003, e:29.000 km.
4600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
8.050.000 kr. Tilboð 6.590.000 kr
100% lán mögulegt, meðalgreiðsla í 7
ár 99.968 kr S:515-7000

Galloper, skrd.10/1998, e:180.000 km,
2500cc, diesel, beinskiptur. Ásett verð
930.000 kr. 100% lán mögulegt S:515-
7000

Opel Vectra, skrd.11/1998 e:104.000
Km , 2000 cc , sjálfskiptur. Ásett verð
880.000 Kr Tilboð 690.000 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

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

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

Volvo S80 2,4, skrd.03/1999, e:59.000
km, 2400cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.750.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Ford Explorer Executive, skrd.08/2001,
e:104.000 km, 4000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 2.400.000 kr. 100% lán
mögulegt S:515-7000

Peugeot 406 station, skrd.10/2001,
e:68.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.460.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Opel Vectra station, skrd.08/1998,
e:93.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 830.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Volvo S40 SE-Line, skrd.09/2003,
e:30.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.340.000 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

Renault Master Minibus, skrd.09/2002,
e:66.000 km, 2500cc, diesel, beinskipt-
ur, 18 Manna. Ásett verð 2.590.000 kr.
100% lán mögulegt S:515-7000

Volvo XC90, skrd.06/2004, e:22.000
km, 2500cc, sjálfskiptur. Ásett verð
5.570.000 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

Honda Civic LSi, skrd.06/1997,
e:149.000 km, 1500cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 690.000 kr 100% lán mögu-
legt S:515-7000

Renault Kangoo. skrd. 04/1999,
e:84.000 km, beinskiptur. Ásett verð
640.000 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

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

Kia Sportage, skrd.05/1995, e:159.000
km, 2000cc, beinskiptur. Ásett verð
450.000 kr. 100% lán mögulegt S:515-
7000

Ford Escort station, skrd.07/1998,
e:117.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 420.000 kr. 100% lán mögu-
legt 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

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 Focus High Series, skrd.10/2000,
e:100.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 910.000 kr 100% lán mögu-
legt S:515-7000

Volvo V70 XC “CrossCountry”,
skrd.05/2004, e:23.000 km, 2521cc,
sjálfskiptur. Ásett verð 4.590.000 kr Til-
boð 4.390.000 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

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

Peugeot 307 SW, skrd.09/2004,
e:17.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.820.000 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



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

VW Golf Comfortline station, skrd.
04/2000, e:125.000 km, 1600cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 930.000 kr. 100%
lán mögulegt S:515-7000

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

Volvo XC90 T-6 Twin Turbo, skrd.
02/2004, e:23.000 km, 2900cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 6.240.000 kr. 100%
lán mögulegt S:515-7000

MMC Lancer 4x4, skrd.05/1999,
e:123.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 780.000 kr.100% lán mögu-
legt S:515-7000.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is

Fiat Multipla SX, skrd. 09/1999, sex
manna e. 120.000 km. 1600cc, beinsk.
Ný yfirfarinn af umboði. Ásett verð
890.000 Tilboð: 790.000kr. S. 570
9900

Fiat og Alfa Romeo umboðið Malar-
höfða 2a, 110 Rvk. S: 570 9900,
fiat@fiat.is

Fiat og Alfa Romeo umboðið
Malarhöfða 2a, 110 Reykjavík

Sími: 570 9900
fiat

LOTUS ELISE 111S árg 2004 km 13þ 5g
sá eini á landinu verð 5.490þ ath skipti

DODGE CARAVAN SXT 3300 árg 2003
km 45þ ssk 7 manna verð 2.500 Tilboð
2.190 ákv 1.690þ ath skipti.

SUBARU LEGACY STW 2.0 árg 2/2003
km 48þ ssk verð 1.950þ ákv lán 1.700

TOYOTA LANDCR 90 DISEL VX (33’’)
nýsk 6/2000 km 133þ ssk álfe og fl
verð 2.690. ath

VIKING 1706 FELLIHÝSI 9F ÁRG 2000
M/ÍSKÁP ER Á STAÐNUM NÚNA SEM
NÝTT VERÐ 550Þ

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.notadirbilar.is

Subaru Legacy 2.0 GL 1/1998 ek
101.þ.km Sumar og Vetrar, álferlgur 5
gíra ofl. Ný tímareim Verð 790.000.- All-
ar nánari upplýsingar í símum 866-
5354 og 533-2100

Bílasalan.is
Stórhöfða 24, Reykjavík

Sími: 533 2100
Sími 5332100 og 8665354

www.bilasalan.is

Nýr ‘05 Chrysler Town & Country
Limited. 7 manna,4 x körfustólar, leður-
áklæði, Sæti fellanleg niður í gólf, raf-
knúnar hurðir, Álfelgur, loftkæling ofl.
Tilboðsverð: 3.990 þúsund.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Opel Zafira 1.8 Comfort., nýskr 06/00.,
ek 81 þ.km., dökkblár., ABS., geislaspil-
ari., armpúði o.fl., Verð 1.230.000.-., Ert
þú með tilbreytingu í huga? Komdu þá
til okkar, mikið af bílum á staðnum í öll-
um litum... svaka gaman!

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Gullmoli til sölu!
Toyota Yaris árgerð 2001, ekinn 38 þús-
und km. Sími 893 2761 og 849 4860.

BMW M5 11/’99 ek. 89 þ. km. Mjög
gott eintak. Verð 4.490 þús. Ath skipti.
Uppl. í síma 856 7334.

Jaguar X-Type 2.5 AWD, árg 2002, ek
120.000, sjálfskiptur með öllu. Verð
2.990.000, ath öll skipti. Uppl 421
4888 og 869 0996.

VW Polo árg. ‘03, ek. 43 þús. km. CD
Sparneytinn bíll. Vetrardekk fylgja. Bíla-
lán 630 þ. Verð aðeins 990 þ. Ath skipti
á ódýrari. S. 892 7852.

V.W Carawelle TDI (170) Árg. 2003. 11
farþega, ekinn 170 þús. Upplýsingar í
síma 696-5104

Til sölu. M.Benz Vario árg. 2000 Ekinn
140 þús, innfluttur nýr. Upplýsingar í
síma 696-5104

Yfirtaka á láni 660 þ. Listaverð 730 þ.
Subaru Impreza Sedan árg. ‘99 2l. ssk,
CD, dr.b., ný tímar. Ek. 101 þ. km. S. 860
3283.

7 manna Hyuandi Trajet, ekinn 90.000
km. Árg. 2000, ný tímareim, áhv. 800
þús. Verð 1150 þús. Uppl. í 861 7729.

Opel Combo árgerð 1998. Nýskoðaður
‘06. Ek. 101 þús. Aukadekk, einn eig-
andi, reglulegt viðhald. Verð 300.000.
Upplýsingar í síma 560 7800, Finnbogi.

Benz 190E, árg. ‘85, sk. ‘06. Sjálfsk., CD,
bassabox, þjófavörn og fl. Verð 150 þús.
Sími. 698 2391.

Ford Escort ‘97 módel, ek. 130 þús., bil-
uð sjálfsk. Tilb. óskast. S. 897 6517.

Til sölu VW Vento árg. ‘93, mikið endur-
nýjaður. Uppl. í s. 564 4170 & 848
0785.

Ódýrir, góðir, nýsk!!
Volvo 460 ‘93, ssk. V. 120 Þ. H Accent
‘96, 5 d. ssk. V. 135 þ. N Sunny ‘95, 5 d.
ssk. V. 195 þ. S. 844 6609 og 820 3286.

Daihatsu Charade 4ra dyra árg. ‘93 ek-
inn 190 þús. Sk. ‘06. Verð 120 þús.
Uppl. í síma 847 0408.

Góður félagi ! Partner dísel. ‘99 ekinn
83 þ. Vökvast, dráttak, topprind. Uppl.
894 3319 eða 861 3318.

VW Polo vínrauður ‘98, sjálfsk. sk. ‘06,
ek. 66.000 km., 2 dyra. Vel farinn en
smá lakkviðg. Ný heilsársdekk. Góður
aukabíll. V. 300.000 kr. GSM. 696 1910.

Til sölu Hyundai Accent árg. ‘98, ekinn
127 þús. Nýr gírkassi og kúpling. Uppl. í
s. 587 3039 & 822 6688.

Opel Astra 1.6, ‘99, ek. 70 þ. km.
Sjálfsk./þjónustubók/vetrardekk. Verð
750 þús. Tilboð 600 þús. stgr. Uppl. í s.
660 2141. E. kl. 18.

Til sölu Toyota Avensis 1,8 Sedan, árg.
‘99. Sjálfsk., ek. 109 þús. km. Mjög góð-
ur bíll. Uppl. í s. 699 8211 og 892 5019.

Til sölu enduro Kawasaki kdx220 árg.
2004, hjólið er hægt að götuskrá. Hjól-
ið er tvígengis og lítið notað. Skipti
koma til greina á götuhjóli. Ásett verð
650 þús.

Til sölu Toyota Avensis stw. Terra. Árg.
‘98, ek. 130 þús. Stgr. 690 þús. Uppl. í
síma 898 8357.

Cadillac Eldorado 1999 northstar 32v,
bíll með öllu. Verð 1.900.000.- athuga
skipti á ódýrari. Sími 848 1515.

2004 M. Benz C240, 4Matic til sölu. Fal-
legur og hlaðinn aukahlutum, ek. 18.
þús. Uppl. í síma 843 1253.

Jaguar XJ6 Vanden Plas árg. ‘97, ek. ca
160 þús. Sjálfsk., rafmagn í öllu, álfelg-
ur, leður. lúga. Uppl. í síma 821 4644 &
566 8362.

Cadillac Deville árg. ‘99, 8cyl, ssk., ek.
105 þ. Er í góðu standi og búinn flest
öllum þægindum. Ýmis skipti koma til
greina. Uppl. í s. 821 4644 & 566 8362.

Óska eftir ódýrum bíl á verbilinu 0-70
þús. S. 661 3548.

Chevrolet Silverado 2500, einstæður
bíll, sprautaður með airbrush listaverk á
allan bílnn, 6,6 duramax vél, allison
skipting, með aukakælingu, dráttar-
pakki. Svo er einfaldlega hægt að segja
að þessi er hreinlega með öllu sem Ch-
evrolet hefur uppfundið fram að þessu.
Áhv. lán um 2 millj., ( 40 þús. per mán.)
Verð 4.2 millj., skipti hugsanleg á dísel
bíl!! Uppl. í síma 661 7193.

Stóri Bornco ‘82, 302 vél, mikið tjúnuð,
4ra gíra bsk. 44’’ á 14’’ br. white spoke,
4.88 hlutföll o.m.fl. Ásett v. 350 þ. fæst
á 200 þ. ef hann fer fljótlega. Einnig ‘91
Subaru Legacy til sölu. Fæst fyrir lítið. S.
659 2487.

Nissan Patrol ‘89, 38” breyttur, 4,2 dies-
el, háþekja. Nýupptk. mótor. Verð 490
þús. Uppl. 869 4348 Atli.

Willis ‘74 cj5 og Willis cj7 í pörtum
lengdur. S. 861 1478.

Varahlutir úr MAN, Benz og Scania.
MAN 17 - 232, ‘95, 26 - 361 og 26 -
321, einnig úr Benz 2648, ‘ 00 og
Scania 142 og 112. Einnig efnispallar
dráttarskífur og fl. S. 894 3000.

Til sölu Fiat Dukato 18 2,8 JTD ‘02. Det-
hleffs, ek. 35 þús. Einn með öllu. Ath
skipti. Uppl. í s. 899 5189.

www.icebike.is
Ice bike auglýsir, mikið úrval af mótor-
hjólum. S. 421 5452 & 867 1282.

Til sölu Suzuki RMZ 450 motocross árg.
2005. Nýtt og ónotað, verð kr.
790.000.- Uppl. í síma 894 2838.

Til sölu Suzuki GXE 550 árg. ‘84. Verð
50 þús. 868 9098.

Kerrur !
Fólksbíla-, mótorhjóla og jeppakerrur úr
galvaniseruðu stáli, með og án sturtu,
með og án bremsa, með ljósabúnaði.
Verð frá 85.000 Vélar og þjónusta
Reykjavík, sími 5 800 200. www.velar.is
Hafið samband við sölumenn. 

Kerrur

Mótorhjól

Húsbílar

Vörubílar

Fornbílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu
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Til sölu ný kerra 2,50x1,35. Hægt að
leggja niður fram-og afturgafl. Er á Sel-
fossi. Uppl. í s. 823 6049 & 692 6044.

Hjólhýsi Þjórsárdal. Til sölu eldra hjól-
hýsi á fallegum stað, fortjald, sólpallur,
100 fm. lóð, geymsluskúr og sólarrhl.
Uppl. í s. 892 9393. e. kl. 17.

16 feta hjólhýsi með 16 feta fortjaldi til
sölu. Upplýsingar í síma 865 3099.

Nýtt Hjólhýsi Caravelair 6 manna,
hjónarúm, kojur, WC, heitt vatn, sturta,
hljóðlát miðstöð ofl.ofl. ATH! Lán til allt
að 10 ára. 100% S. 899 2177.

Til sölu Jayco árg. ‘95, ísskápur, sólar-
sella, 10 feta, svefnpláss fyrir 8-10
manns og king size rúm öðru megin,
vel með farið. S. 567 2847 & 894 4148.

Shadow Cruiser pallhús árg. ‘97 til sölu
gas, eldavél , kæliskápur, miðstöð og
vaskur. 7 feta hús, einn eigandi. Gott
ástand. Ásett v. 630 þús. Uppl. 691
3202.

Úrval notaðra innfluttra lyftara til sölu.
PON Pétur O. Nikulásson ehf s. 552
0110.

Mikið úrval af minni bensín og disel raf-
stöðvum á lager. Sérpantanir á stærri
stöðvum sniðnar að óskum kaupenda.
Upplýsingar hjá sölufulltrúum Merkúr
hf. 824-6063 og 824-6061.

Gerni háþrýstidælur. Verð frá 7995. Jöt-
unn Vélar ehf Austurvegi 69, Selfoss s.
480 0400 www.jotunn.is

Tek að mér alla almenna gröfuvinnu.
Uppl. í s. 893 1030.

Allar gerðir af vinnulyftum til leigu. Góð
tæki & betra verð. Armar ehf s. 565
4646 & 660 1700. www.armar.is

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

Til sölu tæpl. 6 plastbátur. 4 cyl diesel
vagn fylgir. Bryggjupláss hjá Snarfara.
Verð 1.100 þús., skipti mögul., góð kjör
Uppl. í s. 892 5628.

Handfærasökkur til sölu, mjög gott
verð. Uppl. í s. 462 6512 & 897 9999.
Akureyri.

Gúmmíbátar og Gallar
Viðgerðarþjónusta, 10 ára reynsla.
Björgunarbátar, vesti & slöngubátar á
góðu verði. Uppl. í s. 6607570
www.gummibatar.net

32” dekk á 6 gata krómfelgum. Verð
8000 kr. Upplýsingar í síma 893 4870.

Vantar þig dælu á tankinn eða tunn-
una! Eigum 220 volta dælu sett á ótrú-
legu verði. Hafið samband í síma 555
6006.

Aðalpartasalan s. 565 9700, Kapla-
hrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Hondu, Peugeot, Mazda,
MMC, Opel og fl. Kaupum bíla til niður-
rifs.

Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323.
Varahlutir í bíla þ.á m. Ford, Opel,
Suzuki, Mazda, VW, Daewoo. Kaupum
bíla til niðurrifs.

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

Bílakjallarinn Stapahrauni 11, s. 565
5310. Sérhæfum okkur í VW, Toyota,
MMC, Suzuki og fl.

Ópel partar
Vectra, Astra, Corsa ‘94-’03. Kaupi bíla
til niðurrifs. Sími 553-9900, 845-2996.

bilapartar.is
Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum ein-
göngu með Toyota. Kaupum Toyota-
bíla. Opið virka daga frá 10-18.

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

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 nið-
urrifs.

AB-VARAHLUTIR
Bílavarahlutir í flestar gerðir Evrópu

og Asíubíla, t.d. boddíhlutir, ljós,
kúplingar, stýrishlutir, bremsuhlutir,
handbremsubarkar, vatnsdælur, öx-

ulliðir og hosur ljóskastarar,
tímareimar, viftureimar, spirnur,

spindilkúlur. Og allir varahlutir fyrir
Toyota. Eingöngu ný vara.

Opið frá 08.00-18.00 mánudaga-
föstudaga. Betri vara, betra

verð. Sími 567 6020. Bíldshöfði
18

Varahlutir

Hjólbarðar

Bátar

Lyftarar

Vinnuvélar

Fellihýsi

Hjólhýsi

Allt um heilsu
á þriðjudögum í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til
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Bílapartasalan Ás
Skútahraun 15B, s. 565 2600. Honda,
Mazda, MMC, Nissan, VW. Notaðir vara-
hlutir 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.

Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Air-
bag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

Túrbínur, varahl. & viðg.þj. Vélaviðg., all-
ar almennar viðgerðir. Sérpöntunarþj.
Varahl. í flestar gerðir bíla og vinnuvéla.
Túrbo ehf. s. 544 2004.

Ef pústið pípir og bremsurnar braka,
hættu að aka og láttu okkur laga. Kvikk-
þjónustan, Sóltúni 3, s. 562 1075.

Öðruvísi vörur - örðuvísi búð, fallegar
tækifærisgjafir. NÝTT. Eve Taylor frá
toppi til táar. Glæsilegt úrval. Opnum í
dag nýja vefverslun www.Loi.is Opið
mán.-fös. 10-18 lau. 12-16. Ljós og Ilm-
ur ehf Bíldshöfði 12. S. 517 2440

Kökuborð í bakarí eða verslun. Nánast
nýtt. Kostar um 450 þús. fæst á 250
þús. Uppl. í síma 847 9054 & 577 5750.

Til sölu, frábært stál kæli-vinnuborð.
Borðið er með kælihólfi i miðju og
vinnuaðstöðu báðum megin. Uppl. 847
9054 & 577 5750, Guðmundur.

Til sölu, bakarofn, einnig með gufu
tengingu. Mjög vel með farin. Standur
fylgir með. Fæst á kr. 200.000.- Uppl.
847 9054 & 577 5750, Guðmundur.

Rúllugardínur. Sparið og komið með
gömlu rúllugardínukeflin og fáið nýjan
dúk á keflin. Gluggakappar sf. Reyðar-
kvísl 12, Ártúnsholti, s. 567 1086.

Til sölunZanussi rafmangs 4 hellu elda-
vél með ofni 70 cm, Zanussi rafmangs-
steikarpanna 35 cm, Zanussi djúp-
steikningarpottur 1 fasa, Zanussi hita-
borð 1 hólf 2xGN 80x60 cm. Tilboð
óskast í tækin. Einnig eru til sölu 60
stólar með áklæði. Upplýsingar í síma
862 8829 milli kl. 13 til 17.

Gegnheilt furu rúm með nýlegum dýn-
um 2x1.80 m. Uppl. í s. 899 4603.

2ja ára Border Colly gefins í sveit. Mjög
hlýðinn. Uppl. í s. 848 0919/567 3412.

Notuð þvottavél í góðu ástandi óskast
til kaups á 10-15 þús. Uppl. í s. 698
3094.

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

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

Ódýrar tölvuviðgerðir!
Alhliða tölvuviðgerðir og uppfærslur.
Uppl. í s. 899 8894.

Zippo bílalyftur til sölu. Verð 150.000
án vsk. Uppl. í síma 577 6090, Ingiberg-
ur.

100% Verðvernd!!!!
Venus erotic store. Vorum að fá nýjar 10
og 12 tíma 2ja diska DVD, verð 3.990.
Allar spólur 1990. 3 á 5.000. Venus
Freyjugötu 1 sími 552 2525. www.ven-
us6.is. Sendum í póskröfu um land allt.

Steinull
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 lengdarmet-
ir. Sími 561 1122 / 660 0230

Límtré. Gott úrval af gæðalímtré: Eik,
Beyki, Mahony, Hnota, Hlynur, Birki,
Kirsuber, Askur, Tekk. Þykktir 19-42mm.
Efnissalan. S. 554 5400.

Ertu að fara að byggja?
Ódýrir mótaflekar til sölu úr timbri og
krossvið. Góðir fyrir einstakling í einbýl-
ishús. Uppl. í s. 868 1717

Hanna og smíða stiga. Fást á ýmsum
byggingarstigum. Sérlausnir í þrengsl-
um. 25 ára reynsla. Uppl. í s. 894 0431.

Nostra Hreingerningarþjónusta. Tökum
að okkur fyrirtækja-, heimilis-, flutnings-
, stigagangaþrif og teppahreinsanir.
Uppl. í s. 824 1455 eða senda fyrir-
spurnir á nostra@nostra.is

Tek að mér þrif í heimahúsum. Á Sel-
fossi, í Hveragerði, í Þorlákshöfn og
einnig á höfuðborgarsv. Uppl. í s. 567
0877 & 698 4940 Sandra.

Orkuboltastelpurnar. Alþrif og hrein-
gerningar. Kvöld- og helgarvinna. S. 663
7366.

Tek að mér venjuleg heimilisþrif í
heimahúsum. Er vandvirk. Uppl. í s. 587
2084 & 690 2084.

Garðsláttur, klippingar og önnur garð-
vinna. Sumarkveðja! Draumagarðar
draumagardar@vortex.is

Túnþökur til sölu. Heimkeyrsla í RVK
innifalin. S. 847 5007 grassalan@sim-
net.is

Túnþökusala
Túnþökur til sölu. Gerum tilboð í minni
og stærri verk. Steini.s. 663 6666/663
7666

Tökum að okkur hellulagnir og ýmis
önnur verk. Steinaflatir Uppl. s. 699
8826.

Bókhald-skattframtöl-stofnun hlutafé-
laga KJARNI ehf sími 561 1212 GSM
891 7349.

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf., sími 511 2930

Húseigendur: Varist fúskara. Verslið við
fagmenn. Málarameistarafélagið. S. 568
1165.

Þarftu að láta mála? Tek að mér verk-
efni. Vönduð vinna og góð kjör. Páll og
Ragnar s.856 5848.

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

Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð í flutning út á
land. S. 898 6565. Flutningaþjónusta
Brynjars.

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560.

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múr-
viðg. -húsakl. - öll málningarvinna - há-
þrýstiþv. -þakþéttiefni (500% teygjanl.).

Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.

Alm. viðhald húsa, málun, múrun, tré-
smiði, flísa- & parketlagnir. Föst tilboð
eða tímavinna. s. 616 1569.

Tökum að okkur viðgerðir og endurnýj-
un á múr, tré og málun. Tilboð eða
tímavinna. S. 659 8605, 865 5310 &
867 8198.

Stífluþjónustan ehf
Losum allar stíflur, hreinsum lagnir.
Röramyndavél. Meindýraeyðing. 20. ára
reynsla S. 554 2255 - 896 5800.

Fjarlægum stíflur úr WC, vöskum og fl.
Röramyndavél og viðgerðir á frárennsl-
islögnum. Stífluþjónusta Geirs, s. 697
3933.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á stað-
inn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616 9153 (
Friðrik). Milli kl 8-23 alla daga.

Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs
í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta.
695 2095.

Tölvuvandamál? Kem á staðinn. Viðurk.
af Microsoft. Mikil reynsla. Ríkharður s.
898 0690, til kl. 23 alla daga.

Andrea spámiðill verður í bænum frá 6-
11 júlí. Geri tarot, rúnir og spái í bolla.
uppl. 893-1854 & 564 3356

Er húðin þurr?
Djúpnæring með hljóðbylgjum. 1/2 klst
kr. 2.900- Greifynjan Hraunbæ 102,
sími 587 9310. opið frá kl 9-20.

Snyrting

Dulspeki-heilun

Tölvur

Stífluþjónusta

Eignarviðhald SF
Steypuviðgerðir, lekavandamál, þak-

rennuupsetningar, þakásetningar,
þak-og gluggamáling. Trésmíða-

vinna. Tilboð og tímavinna.
Áratugareynsla og fagmennska.

S. 854 7449, 864 7449 og 565
7449

Steiningarefni
Ýmsar tegundir

Ma. Kvartz, marmari, gabbró, granít
ennfremur steiningarlím. Mikið lita-
úrval. Þvoum og blöndum efnin eft-
ir óskum viðskiptavina. Flytjum efn-

in á byggingarstað.
Sjón er sögu ríkari

Fínpússning sf Íshellu 2, Hafnar-
firði sími: 553 2500 - 898 3995.

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Meindýraeyðing

Málarar

Bókhald

Vorfáni - Hellulagnir
Varmalagnir og drenlagnir ásamt
tengingum. Tiltekt í görðum og

önnur verk.
S. 892 9141 eða 861 9142.

Tökum garðinn í gegn!
Sláum gras, klippum/fellum tré,

hreinsum beð, eitrum tré og tún-
fífla, þökuleggjum, og margt margt

fleira. Gerum góð tilboð. Síminn
alltaf opin.

Sláttumenn -Garðaþjónusta.
Þórhallur s. 846 0864 Hjörleifur

s. 868 2667

Túnþökur.
Túnþökurúllur, túnþökur og holta-

gróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. 892 3666 Gylfi

Jónsson

Garðyrkja

Gluggatjaldahreinsun og
tækniþrif.

Hreinsum flestar gerðir gluggatjalda
t.d rimla, strimla og plíserðuð.

Einnig sjónvörp, tölvur, lyklaborð
o.fl. sót af brunamunum.

Bónbræður ehf, Hjallahrauni 8,
s. 699 8403 & 896 5066

www.bonbraedur.is.

Hreingerningar

Til bygginga

Verslun

Vélar og verkfæri

Tölvur

Sjónvarp

Óskast keypt

Gefins

Til sölu

Viðgerðir

TIL SÖLU
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Alspá 908-6440
Finn týnda muni. Spil, bolli, hönd, tar-
rot, draumar. kl 10-22. Y. Carlsson.

Spásíminn s. 908 5666. Ársspá 2005.
Stjörnuspá, draumráðningar (ást og
peningar), andleg hjálp. Trúnaður.

Dulspekisíminn 908 6414. Símaspáin-
draumaráðn. Spák. Yrsa í beinu sam-
bandi. Hringdu núna!

Kristjana spámiðill tekur fólk í einka-
tíma. Þeir sem til mín vilja leita pantið
tíma í s. 554 5266 & 695 4303.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draum-
ráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.

Miðla til þín, því sem þeir sem farnir eru
segja mér um framtíð þína. Einkatímar.
Erla s. 587 4517.

908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjár-
mál, heilsa. Tímap. í s. 823 6393.

Hanna 908-6040
Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila-
spá, draumar, og huglækningar. Frá kl.
13 til 01.

Birgitta Hreiðarsd. spá og leiðsagnar-
miðill er með einkat. sálarteikning fylg-
ir með. Er einnig með hugleiðslu
einkat. Uppl. í s. 848 5978.

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.

Vatn getur skemmt !! Hringdu í Steina
pípara. S. 699 0100 & 567 9929.

Smávélaviðgerðir: Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklipp-
ur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554-0661.
www.velaverkjs.is

Loftnetsuppsetningar og -viðgerðir. Inn-
anhúsviðgerðir og nýlagnir. Vönduð
vinna. Loftnetsþjónustan Signal. S. 898
6709. Lítil bið.

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.

Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.

Léttari og hressari með Herbalife.
www.dagamunur.is herbali-
fe@mmemdia.is s.891 8902, Ásta

Það er EKKERT í líkingu við HERBALIFE!
Uppl. 896 0935 & 562 0935.
www.heilsufrettir.is/jonna

Stórlækkað verð. www.trikke-
iceland.com Kennsla - Íslandsmót
pöntunars. 660 7747 & 660 7707.

Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það
með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S.
861 5356, olsiar@hotmail.com

Herbalife á toppnum í 25 ár!
Shapeworks-Nouri Fusion www.arang-
ur.is s. 586 8786.

Heilun
Tek fólk í einkatíma í heilun. Get einnig
tekið að mér námskeið í heilun. Er
meistari. S. 697 8602.

www.tarot.is
Tarotnámskeið-Talnaspekinámskeið.
Uppl. og skrán., á vef og s. 553 5381.

Ertu að leita að ekta amer-
ísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Til sölu er 150x200 cm. RB rúm. á
kr.20.000 Upplýs. í síma 845 8816.

Fallegur og vel með farinn þriggja sæta
Ikea sófi, beislitaður/tauáklæði. Verð 25
þús. Uppl. í s. 899 8686.

Til sölu nett leðursófasett 3+1+1 kon-
íakslitt, og dönsk raðhillusamstæða 8
einingar + ljósakappi. Uppl. í s. 698
1635 e. kl. 17.

Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breyt-
ingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

20% afsl. á kattavörum. Dýrabær Hlíða-
smára 9 Kóp. op. mán-fös. 13-18 lau.
11-15 sími 553-3062

Hundabúr-Hvolpagrindur
Full búð af nýjum vörum. 30% afsl. af
öllu. Opið mán. til föst. 10 til 18, laug-
ard. 10 til 16, sunnd. 12 til 16. Tokyo
Hjallahrauni 4. Hfj. S. 565 8444.

8 vikna hreinræktuðum Beagle hvolpi
vantar heimili sem fyrst. Gott verð.
Uppl. í s. 893 7632.

Fjölskylduparadís
Stór og góð aðstaða fyrir tjöld, fellihýsi,
húsbíla og hjólhýsi. Sundlaug, veiði,
strandblak og fótbolti. Gisting og veit-
ingar. FRÍTT í sund fyrir dvalargesti. Hót-
el Eldborg, Snæfellsnesi www.hoteleld-
borg.is & s. 435 6602.

Besta varðveitta leyndar-
málið.

Verið velkomin að Reykhólum. Jóns-
búð, sími 434 7890.

Skoðið nýjustu gárutúpurnar fyrir lax-
veiðiar á www.frances.is

Ódýrir maðkar til sölu! Silungs og laxa.
Margra ára reynsla. Geymið auglýsing-
una. S. 692 5133.

Óska eftir að kaupa hesthús á Rvk
svæðinu. Allt kemur til greina. Uppl. í s.
899 3263.

Torrevieja-Spánn.
Indælt lítið raðhús fyrir 6 til leigu, á góð-
um stað í bænum. Gott verð. S. 908
6440. www.cozyhouse-torrevieja.com

Orlofsíbúðir til leigu á góðum stað í
Vestmannaeyjum. Eigum enn eftir eitt-
hvað af lausum dögum í sumar. Sími
567 0790 & 864 4020.

Til leigu 27 m2. herb. í bílskúr m. wc
(ekki sturtu) í Kópav. V. 29 þ. S. 862
9400. e. kl. 16

Ný 2ja herb. íbúð til leigu strax. Lang-
tímaleiga. Tryggingarfé. Göngufæri frá
Mjóddinni. Uppl. í s. 699 6464.

Stúdío íbúð til leigu. Í miðbæ Reykjavík-
ur. Vikuna 6 - 13 Júlí. 7500.- kr. Sólarhr.
S. 699 0065.

2 bræður óska eftir húsnæði til leigu
2ja-3ja herbergja íbúð, helst í Hfj. en
annað kemur til greina. Reyklausir.
Uppl. í s. 868 3047.

Reglusöm 4ra manna fjölskylda óskar
e. 4ra herb. eða stærri íbúð/rað-
hús/einbýli á leigu til langs tíma á höf-
uðb.sv. Meðmæli fylgja ef óskað er. S.
694 9408 & 895 7079, Eva/Siggi.

Óska eftir 2ja -3ja herbergja íbúð í
Reykjavík. Er reglusöm og skilvís. Uppl. í
s. 586 1997 & 844 6588.

Viðskiptamaður er að leita að lítill stúd-
ío íbúð. Á bilinu 30-50 fm. Langtíma-
leiga. Uppl. í s. 845 1479.

Óska eftir íbúð, 3ja-4ra herb. á Rvk.
svæðinu. Langtímaleiga og þarf að vera
laus. S. 899 2607.

Miðalra konu vantar ódýrt húsnæði.,
helst á sv. 105. Algjör reglusemi, skilvís-
ar greiðslur. S. 661 8728.

Þetta fallega sumarhús er
til sölu.

Húsið er 45 fm + 20 fm svefnloft, á
neðri hæð eru 2 svefnherbergi, stofa og
baðherbergi, einnig er geymsla með
sérinngangi. Húsið er fullfrágengið að
utan og innan nema vantar pípulögn.
Húsið er allt panelklætt, parket á gólf-
um. Rafmagn er fullfrágengið. Húsið
stendur fyrir aftan Grandakaffi vestur á
Granda og er tilbúið til flutnings. Verð
aðeins 5.600.000. Nánari uppl. gefur
Heiðar í s. 896 3441.

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ýmislegt

Hestamennska

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Ferðaþjónusta

Dýrahald

Fatnaður

Húsgögn

Námskeið

Nudd

Snyrting

Fæðubótarefni

Líkamsrækt

Heilsuvörur

Viðgerðir

Rafvirkjun

Alspá 908-6440

Ást, heilsa, viðskipti,
miðlun, draumar,fyrirbænir

NLP/sjálfsstyrking,
Símaspá og einkatímar.

Finn týnda muni 908-6440.

Spádómar

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

Eitt símtal - meiri útbreiðsla - lægra verð

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.
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BLT

Rás 1+2

18-34 ára konur allt landið

Hamborgari, hamborgari.
Hamborgarabúlla
Tómasar

Legur í bíla
Fálkinn

Bréfabakkar 199 krónur.
Griffill alltaf ódýrari

Hemlahlutir í bíla
Fálkinn

Bílasalan.is 
Seljum notaða bíla.
Sími 533-21-00

Asian express. Asískur
skyndibitastaður.
Smáralind og Strandgötu
Hafnarfirði.
Bragðið er tær snilld

Kíktu á svartskinna.is

Blúshátíð Ólafsfjarðar
dagana 7 til 9 júlí, upplýs-
ingar á
olafsfjordur.is/blues

Framköllun á stundinni,
góð verð og betri gæði.
Ármúli 30

Rómantík við Ísafjarðar-
djúp.
Reykjanes við djúp.
Sími: 456-4844.

Vapona flugna- og geit-
ungavörurnar
í næstu verslun.

Kjallartilboð Ámunar, Þú
kaupir 3 þrúgur borgar
fyrir 2.
Áman Skeifunni

framkollunarthjonustan.is

Handsteiktir Bulluborgar-
ar.
Hamborgarabúlla
Tómasar

Stórirskór.is

Ískalt Kók.
Hamborgarabúlla
Tómasar

Tölvur, tölvuviðgerðir. 
Tölvukaup

hamraborgkopavogi.is

Hamborgaratilboð aldar-
innar.
Hamborgarabúlla
Tómasar

Kvöldkyrrð við Ísafjarðar-
djúp.

Reykjanes við djúp.
Sími: 456-4844

Ferðamöguleikar og við-
burðir á norðurlandi í
sumar á norðurland.is. 
Markaðsskrifstofa ferða-
mála.

Útsalan í fullum gangi 30
til 80 prósenta afsláttur,
Hagkaup.

Opnum alla virka daga
klukkan 8.
Hársnyrtistofan 
Dalbraut 1
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Er Pallurinn þinn farinn að fúna? Palla-
efni úr cedrusvið sem endist. Spónasal-
an ehf, Smiðjuvegi 40 gul gata. S. 567
5550.

Þinn eigin geymslubílskúr. 7, 10 og 17
m2. Búslóðir, fyrirtæki, iðnaðarmenn.
Upphitað og vaktað www.geymsla1.is.
S. 564 6500.

Hreint og fínt leitar að fólki í aukavinnu
við hreingerningar og þrif. Uppl. í s. 892
5915.

Hlöllabátar Ingólfstorgi
óska eftir starfsfólki á kvöldin og um
helgar (næturnar). Ekki yngri en 18 ára.
Uppl. í s. 511 3500 & 861 0500, líka á
staðnum.

Papinos Pizza.
Hafnarfirði. Óskum eftir hressu og dug-
legu starfsfólki. Umsóknareyðublöð á
staðnum Reykjavíkurvegi 62, Hafnar-
firði.

Rizzo Pizzeria .
Óskum eftir starfsfólki, eingöngu fólk
með bílpróf kemur til greina. Umsóknir
eru á staðnum Rizzo Pizzeria Hraunbæ
121.

Pizzan í Garðabæ óskar eftir starfsfólki í
fullt starf til framtíðar. Reyklausir, áreið-
anlegir einstaklingar 18 ára og eldri
koma til greina. Uppl. í síma 660 3810,
Guðmundur.

Subway-hlutastarf
Vantar fólk í vaktavinnu, kvöld og helg-
ar. Leitum að jákvæðu og lífsglöðu fólki
með mikla þjónustulund. Lifandi og
skemmtilegur vinnustaður. Hægt er að
sækja um á subway.is og á stöðunum.

Hrói Höttur Fákafeni 11 óskar eftir bök-
urum í kvöld og helgarvinnu. Upplýs-
ingar gefur Arnar á Fákafeni 11 S:533
3555

Réttingamaður
eða maður vanur bílaréttingum óskast
sem fyrst. Einnig bifvélavirkja eða mann
vanan bílaviðgerðum. Uppl. í s. 561
1190 & 899 2190.

Óska eftir vönum mönnum í málingar
og sparflvinnu mikil vinna í boði uppl-
gefur Ásgeir í s.6963478

Óska eftir verktökum í flísalagnir uppl-
gefur Ásgeir í s.6963478

Leitum eftir röskum bílstjóra til út-
keyrslu fyrir þvottahúsið okkar. Þarf að
vera áreiðanlegur, stundvís og geta
unnið sjálfstætt. Uppl. í s. 581 4000 og
www.solarservice.org

Óska eftir smiðum. Upplýsingar í
síma 896 3068.

Smurbrauð-afgreiðsla
Óskum eftir að ráða starfskrafta í smur-
brauðseldhús okkar, einnig fólk í af-
greiðlsu í NK kaffi Kringlunni. Þarf að
byrja ca 10. ágúst. Ekki yngri en 18 ára.
Uppl. á staðnum og í s. 693 9091.

Helgarvinna
Vantar gott fólk í helgarvinnu. Uppl. í
NK kaffi kringlunni og í s. 568 9040.

Óska eftir vönum manni við múrverk og
flotvinnu. Laun eftir samkomulagi. Næg
verkefni framundan. Uppl. í s. 695
3039.

Pítan Skipholti 50c.
Óskar eftir starfsfólki í kvöld og helgar-
vinnu. Bæði í eldhús og sal. Góð laun í
boði. Framtíðarstarf. Umsóknareyðu-
blöð á staðnum eða á pitan.is.

Langar að afgreiða í bókabúð. Er reyk-
laus og stundvís, 28 ára kona. S. 849
3013.

Reynd barnarpía óskar eftir vinnu (6
má.- 2 ára) S. 661 8184 & 564 4342.

2-3 herb. íbúð á 101 til leigu frá 20 júlí
til 20 maí. 65 þús. fyrir einst. eða par
með góð meðmæli. S. 551 6707.

Einkamál

Tilkynningar

Atvinna óskast

Verkstjóri
Vanan verkstjóra vantar í jarðvinnu-

framkvæmdir.
Upplýsingar í síma 822 2660.

Vélamenn og verkamenn.
Vana gröfumenn vantar með vinnu-

vélaréttindi eins verkamenn og
menn í hellulagnir, einnig vörubíl-

stjóra með meirapróf.
Uppl. í s. 822 2661.

Óskum eftir starfsfólki til
heilsdagsstarfa.

1. innkaup og umsjón með mjólk-
urvörum.

2. innkaup og umsjón með ávöxt-
um/grænmeti.

3. almenn afgreiðslustörf. Um er að
ræða framtíðarstörf. Nánari upplýs-

ingar veitir verslunarstjóri.
Melabúðin - Þín Verlsun, Haga-
mel 39, sími 551 0224, melabu-

din@thinverlsun.is

Bifreiðastjórar ath..
Okkur hjá Icelandexcursions Allra-
handa ehf, óskum eftir að ráða bif-
reiðastjóra með rútupróf vantar til

aksturs strætisvagna í framtíðarstarf,
einnig vantar rútubílstjóra til sumar-

afleysinga, mikil vinna.
Upplýsingar gefur Rúnar s. 540

1313 & 660 1303

Fullt starf og hlutastarf
10-11 óskar eftir duglegu starfsfólki
í verslanir sínar á höfuðborgarsvæð-

inu. Um almenn verslunarstörf er
að ræða. Umsækjendur verða að
vera fæddir ‘87 eða fyrr. Umsækj-

endur verða að vera þjónustulund-
aðir, 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

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 þjónustulund-
aðir, vinnusamir og áreiðanlegir.

Unnið er á vöktum. Nú er rétti tím-
inn til að tryggja sér vinnu með

skóla eða aðra aukavinnu fyrir vet-
urinn.

Umsóknum skal skila á vefnum
www.10-11.is

Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði

Lífsaugað
Þriðjudagskvöld 22-24



Árbæjarlaug var vígð 30. apríl 1994. Hún var hönnuð af arkitektum Úti og inni
sf. Undirbúningur byggingar Árbæjarlaugar hófst árið 1990 og framkvæmdir
ári seinna. Þegar byrjað var að grafa fyrir lauginni kom í ljós sprunga og mis-
stingi í grunni laugarinnar sem varð til þess að hún var færð um 40 metra í
norðvestur í áttina að Fylkisvellinum. Stærð byggingar er 1.200 fm, lóðar-
stærð er 17.080 fermetrar og
bílastæði 200 talsins. Í laug-
inni er innilaug, útilaug, vað-
laug, vatnsrennibraut, þrír
heitir pottar, sánaböð og eim-
böð. Heildarstærð vatnsflatar
er 670 fm og rennibraut er 5
metra há með 33,5 metra
rennilengd. Laugar og pottar
eru öll samtengdar fyrir utan
heitasta pottinn. Um 450 þús-
und gestir heimsækja laugina
árlega.
Forstöðumaður Árbæjarlaugar
er Jens Ágúst Jónsson.

„Mig dreymir um lítið og fallegt hús við
sjóinn í Ástralíu,“ segir Helgi Þór Ara-
son, Idol-stjarna og sjónvarpsmaður.
Faðir Helga býr í Ástralíu og Helgi segist
vel geta hugsað sér að búa þar. „Ég hef
verið mikið í Ástralíu með pabba og lík-
ar ofboðslega vel þar. Ég myndi helst
vilja búa í Sydney og draumahúsið ætti
að vera þar,“ segir Helgi og viðurkennir
að hann sé algjört borgarbarn. „Ég vil
hafa stutt í alla þjónustu og vil því búa
á einhverjum góðum stað í Sydney. Ég
þarf samt að hafa smá pláss í kringum
mig og vil ekki vera alveg ofan í öðr-
um,“ segir Helgi. Hann sér þó ekki fram
á að geta keypt draumahúsið í Ástralíu
á næstunni. „Húsnæðisverð þarna er
ofboðslega hátt þannig að ég hugsa að
ég bíði í nokkur ár. Ég held líka að það

sé ansi erfitt að næla í svona hús sem
stendur við sjóinn.“
Helgi hefur svo sem enga fyrirmynd að
húsinu en segist sjá það alveg fyrir sér.
„Þetta er svona nýtískulegt hús með
stórum gluggum sem snúa út að sjón-
um. Það ætti helst að vera á einni hæð
og alls ekki of stórt. Það verður til
dæmis að vera auðvelt að þrífa það.
Svo vil ég líka tvímælalaust hafa garð
við húsið og helst heitan pott. Já, og
tvöfaldan bílskúr, fyrir bílana mína tvo
sem ég kem til með að eignast,“ segir
Helgi og hlær. 

DRAUMAHÚSIÐ MITT HELGI ÞÓR

Helgi Þór lætur sig dreyma 
um fallegt hús í Ástralíu.

Lítið og nýtískulegt hús við hafið

ÁRBÆJARLAUG

SPURNING 
VIKUNNAR
á fasteignavef Visis

25%
Nei

Já

SPURNING SÍÐUSTU VIKU:
Ætlar þú að smíða pall í sumar?

75%

Skiptir
útsýni máli 

við val á 
fasteign?

Frá Taívan 
að fjalla um
húsnæðismál
Fjölmenni var á fjölþjóðlegri
húsnæðisráðstefnu í Öskju.
Tvö hundruð og sextíu manns
mættu á fjölþjóðlega húsnæðis-
og borgarmálaráðstefnu sem
haldin var í náttúrufræðahúsinu
Öskju nýlega. Gestir komu
hvaðanæva að úr heiminum, lang-
flestir frá Norðurlöndunum og
öðrum Evrópulöndum en líka frá
Bandaríkjunum, Ástralíu og Taív-
an. Einungis á annan tug Íslend-
inga sátu ráðstefnuna. Nokkrir
fyrirlesara voru þó íslenskir, til
dæmis Edda Rós Karlsdóttir, yfir-
maður greiningardeildar Lands-
bankans, Jóhann G. Jóhannsson,
yfirmaður áhættu- og fjárstýring-
ar Íbúðalánasjóðs, og Margrét
Hauksdóttir, aðstoðarforstjóri
Fasteignamats ríkisins. ■

SELDAR EIGNIR Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU*

*Þinglýstir kaupsamningar, heimild Fasteignamat ríkisisins.
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Klú›ur vi› einkavæ›ingu bankanna

Umræður að undanförnu hafa leitt
í ljós, að margvíslegt klúður átti
sér stað við einkavæðingu bank-
anna. Upphaflega var gert ráð fyr-
ir því, að um dreifða eignaraðild
yrði að ræða við sölu bankanna til
einkaaðila. Kaupendur áttu að vera
margir smáir aðilar en enginn stór
fjárfestir. Þegar í ljós kom, að

einkavinir ráðherranna vildu eign-
ast stóra hluti í bönkunum var fall-
ið frá stefnunni um dreifða eignar-
aðild og ákveðið að selja einum að-
ila ráðandi hlut í Landsbankanum
og fara eins að við sölu Búnaðar-
bankans. Hringlað var svo mikið
með „reglurnar“ um einkavæðingu
bankanna, að einn helsti ráðgjafi
ríkisstjórnarinnar við sölu bank-
anna sagði af sér í mótmælaskyni.
Helmingaskiptareglu stjórnar-
flokkanna var fylgt við sölu bank-
anna: Íhaldsvinir (Samson) fengu
Landsbankann. Framsóknarvinir
(S-hópurinn ) fengu Búnaðarbank-
ann. Svo langt var gengið í að sinna
vinunum við sölu Landsbankans,
að gengið var fram hjá þeim sem
buðu hæst í bankann.

Nú er vitað að Halldór Ásgríms-
son, formaður Framsóknar átti
hlutabréf í fyrirtæki, sem var
óbeinn eignaraðili að S-hópnum.
Því var spurt hvort hann hefði ver-
ið vanhæfur til þess að taka
ákvörðun um sölu Búnaðarbank-
ans. Í athugasemdum með stjórn-
sýslulögum segir að opinber
starfsmaður sé vanhæfur við
ákvarðanatöku hafi hann af úr-
lausn máls einstaka hagsmuni svo
sem ágóða eða tap. Þetta ákvæði
virðist skýrt. Það var alveg út í
hött að ríkisendurskoðandi fjallaði
um hvort Halldór hafi verið van-
hæfur því skoðun ríkisendurskoð-
anda á því máli skiptir nákvæm-
lega engu máli, eins og hann
sjálfur benti á.

Ríkisendurskoðandi sagði, að
hagsmunir Halldórs hefðu verið
„óverulegir“ við sölu Búnaðar-
bankans og því hafi hann ekki ver-
ið vanhæfur. Halldór átti 1,33% í
Skinney Þinganesi og fjölskylda
hans átti samanlagt þriðjung í fé-
laginu. Skinney Þinganes átti
helmingshlut í Hesteyri en það fé-
lag var einn stærsti hluthafinn í
Keri, sem var aðili að S-hópnum.
Með þessar upplýsingar á borðinu
getur hver og einn svarað þeirri
spurningu fyrir sig hvort formað-
ur Framsóknarflokksins hafi átt
hagsmuna að gæta við sölu Búnað-
arbankans og hver og einn getur
metið hvort þessir hagsmunir hafi
verið miklir eða litlir. Kjarni máls-
ins er þessi: Úr því að formaður

Framsóknarflokksins átti óbeina
aðild að S-hópnum, átti hann að
víkja sæti og ekki taka þátt í af-
greiðslu málsins á neinu stigi þess.
Hann átti einnig að láta vita af því
að hann ætti hlutabréf í Skinney
Þinganesi, þegar að því kom að
taka ákvörðun um sölu bankans.
Það gerði hann ekki. 

Stjórnarandstaðan hefur nú
falið tveimur lögfræðingum, að at-
huga hvort Halldór hafi verið van-
hæfur við afgreiðslu Búnaðar-
bankamálsins. Það er eðlileg ráð-
stöfun. Það er fremur í verkahring
lögfræðinga en ríkisendurskoð-
anda að kanna þetta atriði. En að
vísu er hér ekki aðeins um lög-
fræðilegt atriði að ræða heldur
einnig siðferðilegt.
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AF NETINU

SENDIÐ OKKUR LÍNU
Við hvetjum lesendur til að senda okk-
ur línu og leggja orð í belg um málefni
líðandi stundar. Greinar og bréf skulu
vera stutt og gagnorð. Eingöngu er tek-
ið á móti efni sem sent er frá Skoðana-
síðunni á visir.is. Þar eru nánari leið-
beiningar. 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.

BJÖRGVIN GUÐMUNDSSON 
VIÐSKIPTAFRÆÐINGUR

UMRÆÐAN
SALA RÍKISBANK-
ANNA

Fleira en það sem skemmtilegt
þykir
Fjölmiðlar mega hins vegar ekki gleyma
sér í stóru málunum. Huga þarf að
megin undirstöðu samfélagsins – nefni-
lega vinnunni. Hálfnað verk þá hafið er,
segir máltækið. Maður skilur ekki þessa
endalausu áráttu að fjalla um ferðalög
og skemmtanir. Þessi stundargleði skilar
litlu þegar uppi er staðið nema háum
vísareikningi og slæmum höfuðverk.
Hlutverk fjölmiðla er þess vegna að
hvetja landsmenn áfram til vinnu og
uppbyggingar í samfélaginu. Sveifla
haka og rækta nýjan plóg.
Eggert Þór Aðalsteinsson – 
deiglan.com

Bara klink
Tvær til þrjár milljónir af veltu Flugleiða-
hótelanna eru varla stór biti, eiginlega
bara klink og líklega óttaleg skiptimynt í
bókhaldinu þar á bæ. Ekki hafa ráð-
stefnugestirnir heldur verið svo efnalitlir
að þeir hafi orðið fyrir eignaspjöllum
sem teljist stórfelld þótt það kæmu
blettir í einn fundagallann úr skápnum.
Steinþór Heiðarsson – murinn.is

Ásta, dóttir Bjarts
Danskir rannsóknarblaðamenn frá
Politiken sviptu um helgina hulunni af
Ástu S. Guðbjartsdóttur, starfsmanni
Bjarts til margra ára. Þeir gerðu sér ferð
til Íslands fyrr í mánuðinum til að kort-
leggja dularfullu íslensku fyrirtækin sem
eru að leggja danskt viðskiptalíf undir
sig og tókst með einhverjum óskiljan-
legum hætti að fá forleggjara Bjarts og
Hr. Ferdinands til að viðurkenna að Ásta
er sambland af skáldskap og ljósmynd
af síðu austur-evrópskrar hjóna-
bandsmiðlunar. 
ritstjórn – bjartur.is

Hver á þá að kaupa afrískt kaffi?
Poppstjörnur sem vita ekki aura sinna
tal syngja nú fyrir vel múraða millistétt
gegn fátækt í heiminum. Hver veit
nema að það sé þversögn í þessu. Má
maður ekki segja þetta? Ég er ekki að
fordæma neitt, en væri ekki nær að
stilla poppurum upp við vegg og miða á
þá hríðskotabyssu? Kannski ekki. En ef
við, við, við, helvítis skítapakk sem við
erum, tímdum að gefa peninga í stað
þess að splæsa á okkur fínum kaffivél-
um þá væri málið leyst fyrir löngu. Meg-
um við öll brenna í víti.
Hreinn Hjartahlýr –
rafauga.typepad.com

Hvað eru þá mannréttindi?
Kristján Möller, þingmaður Samfylking-
arinnar lét einu sinni hafa það eftir sér
að það væru „sjálfsögð mannréttindi að
fá að horfa á enska boltann“. Ummæli
líkt og þessi eiga sinn þátt í þeirri út-
vötnun sem hugtakið mannréttindi
hefur nú orðið fyrir hin síðari ár.
Atli Þór Fanndal – fanndal.hexia.net



„Ég mun fyrst og fremst standa
vörð um hagsmuni og réttindi
neytenda,“ segir Gísli Tryggva-
son um nýtt embætti sitt sem
talsmaður neytenda sem hann tók
við 1. júlí. Gísli segir starfið í
grófum dráttum tvíþætt. „Þetta
er annars vegar að bregðast við
þegar brotið er á hagsmunum
neytenda og hins vegar að vera
gagnvirkur og sýna frumkvæði
við að leggja til úrbætur,“ segir
Gísli, sem starfaði áður sem
framkvæmdastjóri Bandalags
háskólamanna. Hann bætir við að
embættið sé nýtt hér á landi en
hafi tíðkast á Norðurlöndum um
nokkurt skeið. 

Um tilkomu nýja embættisins
telur Gísli að líklega hafi þrýst-
ingur aukist á að eitthvað sér-
stakt yrði gert fyrir neytendur
eftir að frelsi jókst í viðskipta-
lífinu. Meiri þörf sé því á að gæta
hags neytenda sérstaklega. 

Gísli segist mjög spenntur
fyrir starfinu. „Ég hef lengi haft
áhuga á neytendamálum og kom-
ið að þeim með ýmsum hætti,“
segir Gísli en hann var alinn upp
að hluta í Danmörku þar sem
neytendavitund er að hans mati
ríkari en hér á landi. Hann vonar
að embætti sitt og tilvist nýrrar
neytendastofu verði til þess að
efla neytendavitund og bæta hag
neytenda.

„Ég vona að eftir ákveðinn
tíma verði embættið búið að
sanna sig og gera sig gildandi og
að talsmaður hafi átt þátt í því að
byggja upp þekkingargrunn um
réttindi neytenda,“ segir Gísli en
þannig þekki fólk betur þau rétt-
indi sem tryggð eru í lögum.
Einnig vill Gísli að brotum gegn
hagsmunum neytenda fylgi við-
eigandi viðurlög.

Gísli segist ekki hafa mikinn
tíma fyrir áhugamál enda hafi
hann verið í annasömu starfi
undanfarið. Hann reyni þó að
nýta frístundir sínar með fjöl-

skyldu sinni. Hann hefur tölu-
verðan áhuga á sagnfræði og
stjórnmálum sem er það eina
sem hann les um fyrir utan
starfstengdan lestur. „Það er

lítill tími fyrir fagurbók-
menntir,“ segir Gísli sem sér
ekki fram á mikið frí á næstunni
en telur tímann framundan mjög
spennandi.
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MARIE CURIE (1867-1934) 
lést þennan dag.

Nýtt spennandi embætti
GÍSLI TRYGGVASON: SKIPAÐUR Í EMBÆTTI TALSMANNS NEYTENDA

„Maður tekur aldrei eftir því hvað er búið
að gera; bara hvað á eftir að gera.“

Marie Curie var pólsk vísindakona. Hún var leiðandi í rannsóknum á
geislavirkni og hlaut tvenn nóbelsverðlaun.

timamot@frettabladid.is

TALSMAÐUR NEYTENDA Gísli er spenntur fyrir nýja embættinu enda áhugamaður um
neytendamál.

Þennan dag árið 1826, á þjóð-
hátíðardegi Bandaríkjanna bar
að dauði tveggja forseta
landsins. Þeir John Adams ann-
ar forseti Bandaríkjanna og
Thomas Jefferson þriðji forset-
inn báru beinin þegar fimmtíu
ár voru liðin frá því að sjálf-
stæðisyfirlýsing Bandaríkjanna
tók gildi en þeir voru tveir af
höfundum hennar.
Þeir höfðu hvor um sig mikil
áhrif á þróun og sögu Banda-
ríkjanna en Thomas Jefferson
var aðalhöfundur sjálfstæðis-
yfirlýsingarinnar sem var skrifuð

árið 1776.
Adams sigraði Jefferson í kosn-
ingum árið 1796 en Jefferson
varð samt sem áður varaforseti
hans. Jefferson og Adams skrif-
uðust töluvert á og ræddu póli-
tík en litið er á bréfin sem
meistaraverk upplýsingarinnar.
Samtíma dauði þeirra vina þótti
ótrúleg tilviljun sérstaklega þar
sem hann bar upp á þjóðhátíð-
ardaginn. Síðustu orð John Ad-
ams voru: „Thomas Jefferson
lifir enn,“ þrátt fyrir að þessi
gamli vinur hans hefði látist
nokkrum klukkutímum fyrr.

4. JÚLÍ 1826
Jefferson og Adams léstust á 50 ára af-
mæli sjálfstæðisyfirlýsingar Banda-
ríkjanna.

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 

1685 Halldór Finnbogason er
brenndur á báli á Þing-
völlum fyrir að snúa Faðir-
vorinu upp á andskotann.
Þetta var síðasta galdra-
brennan hér á landi.

1776 Bandaríkin lýsa yfir sjálf-
stæði sínu frá Bretum.

1966 Ráðist er á Bítlana á Fil-
ippseyjum eftir að þeir
móðguðu Imeldu Marcos.

1968 Bretinn Alec Rose snýr
aftur í heimahöfn eftir að
hafa siglt skútu einsamall
í kringum heiminn á 354
dögum.

1996 Hotmail, ókeypis tölvu-
póstþjónusta, hefur
göngu sína.

1997 Ómannaða bandaríska
geimfarið Pathfinder
lendir á Mars eftir sjö
mánaða ferðalag.

Jefferson og Adams deyja samtímis
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Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir,
systir, amma og langamma,

Rakel Sæmundsdóttir
hárgreiðslumeistari, Stangarholti 28, Reykjavík,

sem lést á heimili sínu að morgni 24. júní sl., verður jarðsungin
frá Háteigskirkju miðvikudaginn 6. júlí kl. 13.00.

Óskar Hallgrímsson
Jóhann Gunnar Óskarsson Sigríður Ásmundsdóttir
Kristín Ósk Óskarsdóttir Sævar Fr. Sveinsson
Óskar Sveinsson Rakel Sveinsdóttir
systkyni, ömmu- og langömmubörn.

Áskær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir
og afi,

Halldór Sturla Friðriksson
Stórkaupmaður, Haðaland 20,

sem lést á heimili sínu föstudaginn 24. júní verður jarðsunginn
frá Bústaðarkirkju þriðjudaginn 5. júlí kl 13.00.

Blóm og kransar afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hans 
er bent á Styrktar- og líknarsjóð Oddfellow.

Erna Sveinbjörnsdóttir
Friðrik S. Halldórsson Bergljót Friðriksdóttir
Elínborg Hallórsdóttir
Sveinbjörn Halldórsson Ingibjörg Erna Sigurðardóttir
Margrét Halldórsdóttir Jóhann V. Steimann
Erna Gunnþórsdóttir

og barnabörn

www.steinsmidjan.is

FÆDDUST fiENNAN DAG

Sveinbjörn Beinteinsson skáld og alls-
herjargoði 1924.

Sigurður Geirdal bæjarstjóri í Kópavogi
1939. 

AFMÆLI

Oddgeir Guðjónsson, fyrrverandi bóndi
og fræðimaður, er 95 ára.

Páll Theódórsson eðlisfræðingur er 77
ára.

Kári Arnórsson, fyrr-
verandi skólastjóri, er
74 ára.

Hrönn I. Hafliða-
dóttir söngkona er
63 ára.

Anna Björnsdóttir,
leikkona og jóga-
kennari, er 51 árs.

Hulda Hákon mynd-
listarkona er 49 ára.

JAR‹ARFARIR

13.00 Guðrún Ólína Gunnarsdóttir,
Dvergabakka 2, Reykjavík, verður
jarðsungin frá Bústaðakirkju.

13.00 Margrét Jóhannsdóttir, hjúkrun-
arheimilinu Sóltúni, áður til heim-
ilis á Framnesvegi 23, Reykjavík,
verður jarðsungin frá Fríkirkjunni í
Reykjavík.

ANDLÁT

Einar Torfason, frá Haga Hornafirði, er
látinn.

Tilkynningar um
merkisatbur›i,

stórafmæli, andlát og
jar›arfarir 

í smáletursdálkinn
hér á sí›unni má
senda á netfangi› 

timamot@frettabladid.is.

Augl‡singar á a›
senda á 

auglysingar@frettabladid.is

e›a hringja í síma 
550 5000.
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> Við hrósum ...
... forráðamönnum körfuknattleiksdeildar
Keflavíkur fyrir að ætla að taka slaginn í
Evrópukeppninni að alvöru. Þeir eru nú að
íhuga af mikilli alvöru að fá til sín annan

Bandaríkjamann á meðan
Evrópukeppninni

stendur sem fengi
ekki að taka þátt í
leikjum liðsins í
Intersport-deildinni,

eins og nýjar
reglugerðir kveða á um.

Heyrst hefur ...
... að FH-ingar séu í viðræðum við
forráðamenn Lilleström um að kaupa
miðjumanninn Davíð Þór Viðarsson. Sá
hefur verið í láni hjá FH frá norska liðinu
það sem af er sumri og staðið sig með
mikilli prýði. Vilja FH-ingar með engu
móti missa Davíð Þór og ef eina leiðin er
að kaupa hann þá er það eitthvað sem
stendur ekki í vegi fyrir þeim.

sport@frettabladid.is

20

> Við hrósum ...
.... kvennaliði Hauka í
körfubolta fyrir þann
kjark sem liðið hefur
augljóslega með því
að taka þátt í Evrópu-
keppninni. Haukar eru
með yngsta lið sem
nokkurn tíma hefur tekið
þátt í Evrópukeppni í
körfubolta, meðalaldurinn er um 18 ár.

Breiðablik vinnur ÍA á Skipaskaga
FÓTBOLTI Í öllum þremur leikjunum
í VISA-bikarnum í kvöld leika lið
úr Landsbankadeildinni gegn lið-
um úr 1.deild. Toppliðin tvö í
1.deildinni kljást bæði við lið sem
eru um miðja Landsbankadeildina
og því gæti fólk séð í þeim leikj-
um hver munurinn milli deild-
anna tveggja er. 

Jörundur Áki Sveinsson, þjálf-
ari Stjörnunnar, spáði í leiki
kvöldsins fyrir Fréttablaðið en
Stjarnan tapaði 2-0 í 32 liða úrslit-
um keppninnar fyrir Grindavík.

Sigurður Jónsson og læri-
sveinar hans í Víking Reykjavík
taka á móti KR-ingum og reiknar
Jörundur með hörkuleik. 

„KR-ingum hefur ekki gengið
vel í deildinni og ég tel nú ekki
möguleika á því að þeir verði Ís-
landsmeistarar þannig að þeir eru
örugglega ákveðnir í að komast
áfram í bikarkeppninni. Það er
því ábyggilega allt undir hjá þeim
í kvöld en að sama skapi þá eru
Víkingarnir með bullandi sjálfs-
traust. Þeir eru í öðru sæti í 1.
deildinni, með baráttuglatt og vel
skipulagt lið. Þetta verður því
ekki ójafn leikur en ég giska á að
KR-ingarnir nái að sigra 2-1.“
sagði Jörundur.

Breiðablik úr Kópavogi trónir
taplaust á toppi 1. deildarinnar
með sjö stiga forskot á Víking
sem er í öðru sætinu. Blikar fara

upp á Skipaskaga og leika gegn
ÍA.

„Þetta verður mjög athyglis-
verður leikur. Mínir fyrrum félag-
ar í Breiðabliki hafa verið
spútniklið sumarsins í 1. deild.
Þar eru þeir með afgerandi for-
ystu, sprækt lið með duglega
stráka. Í bland við þessa efnilegu
stráka hafa þeir síðan reynslu-
bolta og ég spái þeim eins marks
sigri á Akranesi.“ sagði Jörundur

en hann er fyrrum þjálfari
Breiðabliks.

Hann spáir þó ekki jöfnum leik
að Hlíðarenda en þar leikur Valur
gegn Haukum úr Hafnarfirði sem
eru í sjötta sæti 1. deildar. Haukar
unnu úrvalsdeildarlið Þróttar
óvænt í 32 liða úrslitum eftir víta-
spyrnukeppni.

„Úrslitin í þessum leik ættu að
vera nokkuð borðliggjandi. Ég
held að það sé alveg klárt mál að

þar muni Valur sigra, Haukar
hafa sýnt öllu meira í 1. deild en
búist var við af þeim í upphafi
móts en Valsliðið er of sterkt fyrir
þá. Leikmenn Vals hafa mikið
sjálfstraust og bara mjög gott fót-
boltalið, ég veit að Willum ætlar
sér ekkert annað en sigur. Ég spái
því að þeir vinni nokkuð létt í
þessari viðureign 4-0.“ sagði Jör-
undur.

elvar@frettabladid.is

Búið er að draga í Evrópukeppnina í körfubolta:

SUND Ægir hrósaði sigri í bikar-
keppni Sundsambands Íslands
sem fram fór um helgina í Laug-
ardalslaug. Sigur Ægis var sann-
færandi en í öðru sæti kom Sund-
félag Hafnarfjarðar og Íþrótta-
bandalag Reykjanesbæjar í því
þriðja. Sundfélagið Óðinn féll úr
1.deild en þeirra sæti tekur Fjöln-
ir sem vann 2.deild.

Karlasveit Ægis setti nýtt Ís-
landsmet í gær í 4x100 m skrið-
sundi er hún synti á 3.36,90 mínút-
um og sló met sem SH átti. Á laug-

ardag bætti Anja Ríkey Jakobs-
dóttir eigið met í 100 metra
baksundi er hún synti á 1.04,91. Á
laugardagskvöldinu fór síðan
fram sérstakt lágmarksmót um
leið og fyrsta hluta bikarmótsins
lauk. Þar bætti Anja eigið Íslands-
met í 50 metra baksundi með því
að synda á 30,41 sek. Hjörtur Már
Reynisson úr KR setti síðan nýtt
Íslandsmót í 50 metra flugsundi
þegar hann synti á 24,91 sek. en
fyrra metið átti hann sjálfur.

Anja bætti eigi› íslandsmet

Óskar Snær Vignisson náði þeim frá-
bæra árangri að skora átta mörk í
einum og sama leiknum með liði sínu
Hvöt frá Blönduósi gegn liði Afríku í
þriðju deild Íslandsmótsins í knatt-
spyrnu á laugardaginn, en leiknum lauk
með 14-1 sigri Hvatar. Fréttablaðið sló
á þráðinn til Óskars og spurði hann
hvernig hann færi að því að skora
svona mörg mörk. 

„Þetta var nú fyrsti leikurinn minn sem
framherji í sumar, því ég hef aðallega
leikið sem vinstri bakvörður í sumar,“
sagði Óskar, sem þrátt fyrir að vera í
vörninni var búinn að skora tvö mörk í
fyrstu fimm leikjunum áður en hann
margfaldaði þá tölu svo eftirminnilega á
laugardaginn. „Þetta voru flest allt mörk
eftir stungusendingar, nema hvað eitt
þeirra var skot fyrir utan teig. Ég er nú

frekar lágvaxinn og nettur þannig að ég
er nú ekkert að skora mikið með skalla
eða þannig,“ bætti hann við. 

Óskar lék sem framherji í liði
sínu í fyrra með einstaklega
góðum árangri en á einhvern
óskiljanlegan hátt var hann
færður aftur í bakvörðinn í
upphafi tímabilsins í ár. Ekki
er hægt að segja annað en að
Óskar hafi nýtt tækifærið
vel þegar hann fékk
loksins að leika í
framlínunni á nýjan
leik.

„Ég lék sem fram-
herji í fyrra og skor-
aði þá sautján mörk í
tólf leikjum, en met-

ið mitt var áður sex mörk í einum leik í
hittifyrra með Snerti frá Kópaskeri,“
sagði hin 21 árs gamla markamaskína
frá Blönduósi, sem fæddist raunar á
Akranesi og bjó þar fyrstu tvö ár ævi

sinnar. „Ætli það sé bara ekki í gen-
unum þarna á Skaganum að geta
skorað mörk,“ sagði Óskar, sem seg-
ir að lið úr fyrstu deildinni hafi haft
samband við sig í vor, en hann hafi

kosið að vera hjá Hvöt, sem
hann segir vera með góðan
hóp og ætli sér upp um
deild í sumar. „Svo fer ég
líklega til Reykjavíkur í vetur
til náms og þá er aldrei að
vita hvað gerist. Kannski
vantar þá markaskorara á
Skaganum,“ sagði Óskar og
hló.

ÓSKAR SNÆR VIGNISSON, LEIKMAÐUR HVATAR: SKAUT AFRÍKU Á BÓLAKAF Í 3. DEILDINNI

Skora›i átta mörk í einum og sama leiknum 

STEFÁN GÍSLASON Er óðum að festa sig í
sessi hjá liði sínu Lyn í noregi

Norski boltinn um helgina:

Haraldur á
skotskónum
Íslendingarnir í norska boltanum
voru atkvæðamiklir í gær eins og
svo oft áður og létu nokkrir mikið
að sér kveða.

Haraldur Freyr Guðmundsson
skoraði fyrir Álasund sem lék á
heimavelli gegn Viking í norsku
úrvalsdeildinni í gær. Hann skor-
aði fyrsta mark leiksins en það
dugði þó skammt því Viking fagn-
aði sigri í leiknum 2-1. Hannes Þ.
Sigurðsson var í byrjunarliði Vik-
ing og lék allan leikinn líkt og
Haraldur. 

Lyn vann góðan 3-1 sigur á
Bodö/Glimt á útivelli en Stefán
Gíslason lék allan leikinn með Lyn
og stóð sig vel. Þeir Ólafur Örn
Bjarnason og Kristján Örn Sig-
urðsson voru báðir í byrjunarliði
Brann og léku allan leikinn í vörn
liðsins sem náði 2-0 sigri á Ham-
Kam.

Jóhannes Harðarson lék fyrstu
55. mínúturnar fyrir Start sem
vann góðan 2-1 útisigur á
Fredrikstad og lagði hann upp
fyrsta mark liðsins í leiknum.
Start er í efsta sæti deildarinnar
með 30 stig að loknum þrettán
umferðum, sex stigum á undan
Brann og Viking sem koma næst.

Í öðrum leikjum Noregs í gær
vann Molde 2-0 sigur á Lilleström
og Rosenborg náði góðum 2-1 úti-
sigri á Tromsö.

Tour de France er hafin:

Armstrong er í
ö›ru sæti
HJÓLREIÐAR Bandaríkjamaðurinn
Lance Armstrong var í öðru sæti
eftir fyrstu tvo áfangana á Tour
de France hjólreiðamótinu, sem
hófst í gær. Landi hans, David Za-
briskie er í forystu, aðeins tveim-
ur sekúndum á undan félaga sín-
um. Armstrong var fyrir mótið í
ár ekki talinn mjög sigurstrang-
legur þrátt fyrir að hafa unnið
keppnina sex ár í röð, en hann dró
það að tilkynna þátttöku sína fram
á síðustu stundu að þessu sinni. Ef
marka má byrjun kappans er þó
ekki að sjá að hann hafi misst
taktinn og fróðlegt verður að
fylgjast með kappanum í fram-
haldinu. -bb

Í kvöld hefjast sextán li›a úrslit VISA-bikars karla me› flremur leikjum en á morgun ver›a sí›an fimm
leikir á dagskrá. Jörundur Áki Sveinsson spáir Blikasigri uppi á Skaga.

KÖRFUBOLTI Karlalið Keflavíkur
og kvennalið Hauka eiga erfitt
verkefni fyrir höndum í haust,
en um helgina var dregið í riðla í
Evrópukeppni félagsliða í körfu-
bolta. Keflvíkingar keppa í
áskorendakeppni Evrópu, en
fyrirkomulagi hefur verið
breytt nokkuð frá því sem verið
hefur og keppnin orðin sterkari
en nokkru sinni fyrr.

Keflvíkingar drógust í undan-
riðil með finnsku meisturunum í
Lappeenranta NMKY og úkra-
ínska liðinu Sumihimprom
Sumy, en bæði þessi lið eru
firnasterk að mati Sigurðar Ingi-
mundarsonar. 

„Ég er ekki frá því að þessi
lið séu hreinlega sterkari en lið-
in sem við myndum mæta í 16
liða úrslitunum ef við förum upp
úr þessum riðli,“ sagði Sigurður
þegar Fréttablaðið náði tali af
honum þar sem hann var stadd-
ur úti í Munchen, þar sem for-
ráðamenn liðsins voru að leggja
lokahönd á að festa leikdagana,
sem að sögn Sigurðar henta
liðinu prýðilega. 

Keflvíkingar leika útileikina
tvo á þremur dögum í endaðan
október og leika svo heimaleik-
ina með hálfsmánaðar millibili í

nóvember.
Haukastúlkur eru fyrsta ís-

lenska kvennaliðið sem tekur
þátt í Evrópukeppni, en þær
verða í riðli með spænska liðinu
Caca Canarias frá Kanaríeyjum,
en það er einmitt liðið sem Signý
Hermannsdóttir lék með á sín-
um tíma, Polissportiva Ares
Ribera frá Ítalíu og franska lið-
inu Pays D’Aix Basket 13.
Haukastúlkur munu tefla fram
kornungu liði í keppninni og for-
vitnilegt verður að sjá hvernig
þeim reiðir af í sínu fyrsta Evr-
ópuævintýri.

-bb

Keflvíkingar í mjög
öflugum ri›li

SIGURÐUR INGIMUNDARSON Telur riðil
Keflavíkur vera firnasterkan.

Bikarkeppni SSÍ sem fram fór um helgina:

FÓTBOLTI Argentína setti nýtt met
með því að sigra Heimsmeistara-
keppnu u20 ára í fimmta sinn um
helgina. Í úrslitaleiknum vann
Argentína 2-1 sigur á Nígeríu í
mjög jöfnum úrslitaleik þar sem
Nígería komst nálægt því að
verða fyrsta Afríkuþjóðin til að
sigra mótið. Tvær vítaspyrnur frá
Lionel Messi tryggðu Argentínu-
mönnum sigurinn en hann er
bjartasta von fótboltans í Suður-
Ameríku. Hann var krýndur
markakóngur keppninnar með
sex mörk og var einnig valinn
besti leikmaður mótsins.

„Ég gjörsamlega ræð mér ekki
yfir kæti eftir þennan sigur.

Messi átti stórfenglegt mót og
hann á svo sannarlega skilið allt
þetta hrós sem hann fær.“ sagði
Francisco Ferraro, þjálfari
Argentínu eftir leikinn. 

Messi er á
mála hjá
spænska stórlið-
inu Barcelona og
er oft líkt við
Diego Mara-
dona. Nígeríu-
maðurinn John
Obi Mikel varð
annar í kjörinu á
l e i k m a n n i
mótsins.

Argentína mar›i Nígeríu
Heimsmeistaramót U-20 ára landslið:

LIONEL MESSI

SIGRAR SKAGINN AFTUR Á
HEIMAVELLI? ÍA vann sigur á
ÍBV í síðasta heimaleik
sínum í síðustu viku.



MÁNUDAGUR  4. júlí 2005 21

Roger Federer vann Wimbledon-mótið þriðja árið í röð:

Kominn í sögubækurnar
TENNIS „Núna er ég í skapi til að fá
mér bjór. Ég gjörsamlega lagði
mig allan fram til að ná að sigra
þennan gaur. En það er alveg
ástæða fyrir því að hann er talinn
sá besti í bransanum. Hann er nán-
ast fullkominn leikmaður, kannski
maður þurfi bara að kýla hann til
að ná að sigra hann!“ sagði hinn
bandaríski Andy Roddick eftir að
hann beið lægri hlut fyrir Roger
Federer í úrslitum Wimbledon
mótsins í Tennis í gær. Þetta var
ekki í fyrsta sinn sem hann tapar
fyrir honum.

Federer er 23 ára gamall og
vann Roddick örugglega 3-0 í úr-
slitaeinvíginu (6-2, 7-6 og 6-4).
Hann varð þar með áttundi maður-

inn til að vinna þrjú ár í röð og
fetaði þar með í fótspor manna
eins og Bjorn Borg og Pete
Sampras. „Ég náði að spila minn
besta leik og þessi sigur var auð-
veldari en í fyrra. Ég kom hingað
með miklar væntingar, Sampras
og Borg eru báðir meðal uppáhalds
leikmanna minna frá upphafi. Það
er frábært að komast í þennan hóp
og vonandi mun ég vinna oftar en
þrisvar í röð.“ sagði Federer.

Þetta var annað árið í röð sem
Federer sigraði Roddick í úrslita-
einvígi þessa móts og jafnframt
var þetta 36. sigurleikur Federers í
röð á grasi sem sýnir glöggt hve
gríðarlega fær tennisspilari hann
er.

*MAÐUR LEIKSINS

ÍBV 4–5–1
Birkir 7
Bjarni Geir 6
(77. Sam –)
Páll Hjarðar 4
Bjarni Hólm 5
Adolf 5
(40. Bjarni Rúnar 4)
Atli 6
Pétur 5
Heimir Snær 5
Jeffs 7
Platt 3
(67. Pétur Óskar –)
Steingrímur 4

FYLKIR 4–3–3
Bjarni Þórður 8
Gunnar Þór 6
Valur Fannar 7
Kristján V. 6
Helgi Valur 7
Viktor Bjarki 7
Guðni Rúnar 7
Jón Björgvin 6
(70. Kjartan Ágúst –)
Christiansen 6
(75. Albert –)
*Björgólfur 8
Eyjólfur 7
(88. Agnar Bragi –

Leikur ÍBV og Fylkis:

Einkunnagjöf
vanta›i
LEIÐRÉTTING Vegna mistaka í
vinnslu sunnudagsútgáfu Frétta-
blaðsins misfórst að birta ein-
kunnagjöf leikmanna úr leik ÍBV
og Fylkis í Landsbankadeild karla
sem fram fór á laugardaginn. Við
biðjumst velvirðingar á mistök-
unum og birtum einkunnurnar og
aðrar upplýsingar nú.

Fylkir vann Esso-mótsbikarinn um
helgina fyrir besta samanlagða

árangurinn en mótið fór fram um
helgina á Akureyri og hefur aldrei
verið fjölmennara. Það er fimmti
flokkur karla sem keppir á mótinu
en Fjölnir sigraði í keppni A-liða
með því að leggja FH að velli í úr-
slitaleik. Fylkir sigraði í keppni B-
liða, Víkingur hjá C-liðum, Grótta hjá
D-liðum og í keppni E-liða var það
Sindri sem vann. Eiður Smári
Guðjohnsen sá um að veita verð-
laun á lokahófinu ásamt Sveppa vini
sínum.

Argentínski varnarmaðurinn
Mauricio Pellegrino er búinn að

finna sér nýtt lið en hann hefur gert
samning við spænska liðið Deporti-
vo Alaves sem leika mun í efstu
deild næsta tímabil. Pellegrino er 33
ára gamall og lék eins og menn
muna með Liverpool síðasta tíma-
bil, hann lék tólf leiki með Liverpool
í ensku úrvalsdeildinni en tók ekki
þátt í sigri liðsins í Meistaradeild
Evrópu. Hann mátti ekki taka þátt í
keppninni eftir að hafa komið frá
Valencia í janúar en hann lék með
því liði fyrr í keppninni.

Norður-írski miðjumaðurinn Keith
Gillespie er þessa dagana að

æfa á fullu með enska 1.deildarlið-
inu Leeds United í þeirri von að fá
samning hjá félaginu. Samningur
hans við Leicester rann út eftir síð-
asta tímabil og félagið hafði ekki
áhuga á að endurnýja hann. Gilles-
pie ætlaði einnig að fá æfa með
Crystal Palace en hefur ákveðið að
leggja frekar áherslu á að reyna að
heilla Kevin Blackwell og fá samn-
ing hjá Leeds.

Ákveðið hefur verið að ítalska
landsliðið mun leika vináttu-

landsleik gegn Brasilíu í lok ársins.
Landsliðsþjálfarinn Marcello Lippi
segir að það sé mikilvægt fyrir Ítalíu
að ná leik gegn svona stóru liði í
undirbúningi sínum fyrir Heims-
meistarakeppnina sem fram fer í
Þýskalandi á næsta ári. Leikurinn fer
fram á Ítalíu í nóvember, Brasilía er
sigurstranglegasta þjóðin fyrir mótið
eftir að hafa unnið Álfukeppnina og
þá eru þeir núverandi Heims-
meistarar.

Ungstirnið LeBron James hjá
Cleveland í NBA-deildinni í

körfubolta lætur ekki sitt eftir liggja
þegar kemur að því að lokka nýja
leikmenn til félagsins. James hefur
sjálfur útbúið kynningarmyndband
um þær aðstæður og hagi sem bíða
hverjum þeim leikmanni sem hefur
hug á að ganga til liðs við
Cleveland. Þessu myndbandi hefur
James dreift á alla helstu leik-
mennina sem eru með lausan
samning um þessar mundir. Á
meðal þeirra sem eru í boði eru
þeir Ray Allen, skotbakvörður
Seattle Supersonics, og Michael
Redd, skotbakvörður Milwaukee
Bucks. Með þessu uppátæki sínu
hyggst James, sem er af mörgum
talinn hæfileikaríkasti leikmaður
deildarinnar, hjálpa forráðamönnum
félagsins við að búa til lið sem á
möguleika á að vinna meistara-
titilinn í nánustu framtíð.

ÚR SPORTINU ROGER FEDERER Hefur ekki
tapað í síðustu 36 viðureignum
sínum sem fram hafa farið á
grasi. Hér sést hann taka á móti
bikarnum fyrir sigurinn á
Wimbledon-mótinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

1 2 3 4 5 6   7
Sunnudagur

JÚLÍ

■ ■ LEIKIR
� 19.15 Víkingur tekur á móti KR í
VISA-bikarkeppni karla á Víkingsvelli.

� 19.15 Valur tekur á móti Haukum í
VISA-bikarkeppni karla að Hlíðarenda.

� 19.15 ÍA mætir Breiðablik í VISA
bikarkeppni karla.

� 20.00 FH tekur á móti Keflavík í
Landsbankadeild kvenna.

■ ■ SJÓNVARP
� 17.45 Gillette sportpakkinn á Sýn.

� 18.15 PGA mótið í golfi á Sýn.

� 22.00 Ensku bikarmörkin á Sýn.

� 22.55 Kraftasport á Sýn.

� 23.25 Álfukeppnin 2005 á Sýn.

Allra veðra von
Viðarvörn er ekki það sama og viðarvörn. Kjörvari er 
sérstaklega þróaður fyrir íslenska veðráttu þar sem 
mikilvægt er að gæðin séu í lagi. 

Notaðu viðarvörn sem þolir íslenskt veðurfar

Náðu þér í nýja Kjörvara litakortið

Tryggðu viðnum bestu fáanlegu vörn.
Á Íslandi er allra veðra von.

Útsölustaðir Málningar: Byko Kópavogi • Byko Hringbraut • Litaver Grensásvegi • Byko Hafnarfirði  Málningarbúðin Akranesi 
• Byko Akranesi • Axel Þórarinsson, málarameistari, Borgarnesi • Verslunin Hamrar, Grundarfirði  Litabúðin Ólafsvík
Núpur byggingavöruverslun Ísafirði • Vilhelm Guðbjartsson, málarameistari, Hvammstanga • Verslunin Eyri, Sauðárkróki
Byko Akureyri • Verslunin Valberg, Ólafsfirði • Byko Reyðarfirði • Verslunin Vík, Neskaupstað • Byko Selfossi
Miðstöðin Vestmannaeyjum • Byko Keflavík • Rúnar Sig. Sigurjónsson, málarameistari, Grindavík  

VIERI Hefur átt köflóttu gengi að fagna á
undanförnum árum.

Framherjinn Christian Vieri:

Ákve›ur sig
senn
FÓTBOLTI Í lok vikunnar ætlar sókn-
armaðurinn Christian Vieri að
vera búinn að taka ákvörðun um
það hvar hann leikur á næstu leik-
tíð. Þetta sagði umboðsmaður
hans, Sergio Berti, við enska fjöl-
miðla.

Vieri er að verða 32 ára en
samningi hans við Inter Milan var
rift í síðustu viku, hann hefur átt
frekar brösótta tíma síðan Ro-
berto Mancini tók við liðinu. Vieri
hefur verið orðaður við nokkur
ensk lið, Tottenham, Bolton,
Liverpool og Newcastle. Fyrsta
tungumál Vieri er enska en hann
ólst upp í Ástralíu. 

Graeme Souness, framkvæmd-
astjóri Newcastle, segir að það sé
efst á óskalista hans að fara í
spænska boltann. „Ég fékk mann
sem ég þekki til að ræða við Vieri
og Vieri sagði honum að það væri
hans ósk að fara til Spánar.“ sagði
Souness. -egm

Graeme Souness:

Fær hann a›
fjúka fyrstur?
FÓTBOLTI Samkvæmt veðbönkum
er líklegast að Graeme Souness
hjá Newcastle verði fyrsti fram-
kvæmdastjóri ensku úrvalsdeild-
arinnar til að verða rekinn á
næsta tímabili. Hann er alveg
harðákveðinn í að sigrast á
þessum líkum. „Ef ég endist í 12
mánuði til viðbótar þá telst það
gott. Ég verð að sýna styrk og
mun örugglega ekki gefast upp á
þessari áskorun. Það er aðeins ein
leið sem ég fer, það er mín leið.“
sagði Souness.

Laurent Robert, sem er farinn
frá Newcastle til Portsmouth,
fékk sekt í síðustu viku fyrir að
gagnrýna þjálfunaraðferðir Sou-
ness harðlega. „Hann er bara að
reyna að skemma fyrir okkur og á
ekki skilið að fá þá athygli í fjöl-
miðlum sem hann er að fá.“ sagði
Souness sem telur að það sem hafi
skemmt síðasta tímabil hafi verið
slagsmál Lees Bowyer og Kierons
Dyer í apríl. „Möguleiki okkar á
velgengni hvarf þá skyndilega.“
sagði Souness. -egm

FORMÚLA 1 Spánverjinn Fernando
Alonso styrkti stöðu sína í For-
múlu-1 í gær þegar hann vann ör-
uggan sigur á Magny Cours braut-
inni. Hann var á ráspól og lét for-
ystuna aldrei af hendi, var í fyrsta
sæti frá upphafi til enda keppn-
innar. Hann jók þó forskot sitt
ekki mikið í heildarkeppni öku-
þóra þar sem hans helsti keppi-
nautur, Kimi Räikkönen, varð
annar í kappakstrinum þrátt fyrir
að hafa þurft að byrja þrettándi á
ráslínu. Heimsmeistarinn Mich-
ael Schumacher var þriðji en
hann var tæplega hring á eftir
Alonso.

Þetta var fimmti sigur Alonso á
þessu ári en það gerði dagsverk
hans auðveldara að Kimi

Räikkönen þurfti að hefja leik
svona aftarlega. Ástæðan fyrir
því er sú að vél hans bilaði á föstu-
dag og þurfti að setja nýja. Sam-
kvæmt reglum eiga menn að fær-
ast tíu sætum aftar á ráslínu en
hann hefði byrjað þriðji ef þetta
hefði ekki komið fyrir.

„Atvikið sem varð á föstudag-
inn skemmdi þessa keppni algjör-
lega fyrir mér. Mikil vonbrigði að
lenda í því. En það þýðir annars
ekkert annað en að líta á björtu
hliðarnar, þetta hefði getað reynst
mér enn dýrkeyptara.“ sagði
Räikkönen. Hann og Alonso voru
algjörlega í sérflokki í Frakklandi
í gær. „Tíu síðustu hringirnir voru
rosalega lengi að líða, ég var bara
að bíða eftir því að komast yfir

línuna og fagna sigrinum með
liðsfélögum mínum.“ sagði Alonso
eftir að hann kom í mark.

Williams-liðið var vonbrigði
mótsins þar sem Mark Webber
endaði tólfti og Nick Heidfeld
fjórtándi. Renault-liðið vann
þarna sigur á heimavelli í fyrsta
sinn í 22 ár og hefur nú 18 stiga
forystu í keppni bílasmiða.

Formúlu 1 kappaksturinn í Frakklandi í gær:

Alonso fær›i Renault sigur
STAÐA ÖKUMANNA
Fernando Alonso, Renault 69 
Kimi Räikkönen, McLaren 45 
Michael Schumacher, Ferrari 40 
Jarno Trulli, Toyota 31 
Rubens Barrichello, Ferrari 29 

STAÐA BÍLASMIÐA
Renault 89 
McLaren 71 
Ferrari 69 
Toyota 53 
BMV Williams 47 

FIMMTI SIGURINN Fernando Alonso var
kátur á verðlaunapallinum í gær.
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Rooney ver›ur ekki seldur
FÓTBOLTI Glazer-fjölskyldan mun
ekki freistast til að selja sóknar-
manninn Wayne Rooney að sögn
David Gill, stjórnarmanns hjá
Manchester United. Hann fór á
fund fjölskyldunnar og eftir það
segist hann hafa sannfærst um að
félagið þurfi ekki að selja sína
helstu leikmenn. 

„Glazer-fjölskyldan hefur gríð-
arlega reynslu af því að reka
íþróttafélög og skilur að vel-
gengnin fer eftir því hvernig
gengur á sjálfum vellinum. Ég get
eiginlega bókað það að Wayne
Rooney verður ekki seldur. Sir
Alex Ferguson fær peninginn sem
hann þarf til að kaupa leikmenn,
þegar allt kemur til alls þá snýst

þetta um að hafa sterkt lið á vell-
inum.“ sagði Gill.

Þá sagði Gill að ekkert væri til
í því að fyrirhugað væri að selja
heimavöll félagsins, Old Trafford.
Einnig talaði hann um að það væri
engin krafa um árangur sett af
Glazer-fjölskyldunni á Sir Alex
Ferguson, framkvæmdastjóra
Manchester United. 

„Það eru engin ákveðin mark-
mið sett, Glazer-fjölskyldan skilur
að ekki er hægt að ábyrgjast vel-
gengni. Þeirra hlutverk er að láta
framkvæmdastjórann fá verk-
færi, sem eru í formi leikmanna,
til að tryggja að félagið sé í
fremstu röð. Við ætlum okkur að
vera í hópi þeirra bestu í Evrópu

og stefnum á sigur í ensku deild-
inni og bikarnum. Þá ætlum við
okkur lengra í Evrópukeppninni.“
sagði Gill en greinilegt er að for-
ráðamenn Manchester United
gera nú allt sem í þeirra valdi
stendur til að koma ró á stuðn-
ingsmenn félagsins áður en næsta
tímabil hefst og sannfæra þá um
að Glazer ætli sér góða hluti.

-egm

GILARDINO Hefur staðið sig frábærlega
með Parma á síðustu tveimur árum.

Hernan Crespo:

Fer hann aftur
til Chelsea?
FÓTBOLTI Chelsea er að reyna að fá
Hernan Crespo til að snúa aftur á
Stamford Bridge. Crespo var hjá
AC Milan á lánssamningi á síðustu
leiktíð og vill ólmur vera áfram á
Ítalíu.

„Chelsea er að reyna að sann-
færa mig um að snúa aftur en vilji
minn er að vera áfram á Ítalíu. Ég
hef aldrei lent í neinu rifrildi við
Jose Mourinho. Ég hef ekki rætt
við hann en hef heyrt að hans
skoðun á mér hafi breyst.“ sagði
Crespo. Chelsea hefur ekki riðið
feitum hesti úr leit sinni að sókn-
armanni það sem af er sumri. 

Á miðvikudag hefjast æfingar
hjá liðinu fyrir næsta tímabil en
Mourinho hefur ekki tekist að fá
sóknarmann í stað Mateja Kezm-
an sem seldur var til Atletico Ma-
drid. Crespo verður þrítugur í
vikunni en hann var keyptur árið
2003 á 16,8 milljónir punda.

David Gill, stjórnarmaður hjá Manchester United:

FÓTBOLTI Enska liðið Chelsea og
ítalska liðið Inter Milan hafa
blandað sér í kapphlaupið um
sóknarmanninn Alberto Gilardino
hjá Parma. 

Þessi 22 ára ítalski landsliðs-
maður hefur verið sterklega orð-
aður við AC Milan en ljóst er að
félagið getur ekki gengið að leik-
manninum. Inter var að missa
Christian Vieri og er talið að það
hafi að hluta til verið gert til að
búa til rými fyrir Gilardino á
launalista félagsins. Auk þess
hljómar ekki illa að hafa sóknar-
par skipað þeim Gilardino og
Adriano.

Inter er að undirbúa risatilboð
og ætlar auk penings að bjóða
Giovanni Pasquale, Julio Cruz og
Dominic Morfeo í skiptum en sá
síðastnefndi var hjá Parma á láns-
samningi síðasta leiktímabil. Þá
gæti verið að Chelsea leggi
áherslu á að reyna að krækja í
Gilardino enda eru Mikael Fors-
sell og Mateja Kezman farnir og
framtíð Hernan Crespo í óvissu.

Slegist um Gilardino:

Inter og Chelsea
hafa áhuga

Héðinsmótið í bekkpressu:

Tvö Íslands-
met féllu
KRAFTLYFTINGAR Hið árlega Héðins-
mót í bekkpressu fór fram á
Ólafsfirði um helgina, en mótið er
haldið í minningu Héðins Magnús-
sonar og þar voru tvö Íslandsmet
slegin að þessu sinni. 

Jakob Baldursson frá Akranesi
sigraði í stigakeppninni í karla-
flokki með því að lyfta 255 kílóum
í 110 kg flokki, sem er Íslandsmet
og héraðsbúinn Ísleifur Árnason
bætti 13 ára gamalt met Kára
„Kattar“ Elísonar í 82,5 kg flokki
um hálft kíló þegar hann lyfti
195,5 kílóum. 

Í stigakeppninni í kvennaflokki
sigraði Thalithya Overvliet
nokkuð auðveldlega. -bb

WAYNE ROONEY Fer ekki frá
félaginu þótt hann sé líklega

verðmætasti leikmaður liðsins í
dag. Sagan sýnir að Glazer-

fjölskyldan er vön að selja sínar
dýrustu eignir um leið og gott

tilboð berst og ætti Rooney ekki að
vera nein undantekning þar.
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Þá sjaldan
maður fer
eitthvað út
úr Sódómu
þá áttar
maður sig á
því hversu
ó g u r l e g a
gott það er
að gleyma
streitunni,

skilja hana hreinlega eftir heima
og fá smá vind í hárið og roða í
kinnarnar. Mývatnssveitin er dá-
samlegur staður til að eyða sum-
ardögum burtu frá amstri hvers-
dagsins.

Þegar ég er í sveitinni þá
slekk ég á símanum, þessum höf-

uð streituvaldi nútímamannsins.
Ekki eins og ég sé óínáanlegur án
hans, allir þeir sem vilja geta náð
í mig. Kannski ekki einn tveir og
bíngó, en til eru leiðir. Einhverra
hluta vegna líður mér alltaf eins
og ég sé nakinn, að minnsta kosti
svolítið neyðarlegur þegar ég er
ekki með símann á mér þegar ég
er í Reykjavík, eins og það séu
hundrað manns sem þurfi að ná í
mig þá og þegar og segja mér frá
einhverju sem breytir lífi mínu.
Ég nefnilega held ekki að svo sé í
raun og veru. Eins og núna; eng-
inn sími ákveiktur í þrjá heila
daga, svo kveiki ég á honum til
að geta látið mömmu vita af mér
á leiðinni suður og svona og viti

menn: Þrjú talhólfsskilaboð, tvö
sms og ekkert meir.

Var eitthvað af þessu algjört
möst, eitthvað sem ég naga mig í
handabökin yfir að hafa misst
af? Ónei, síður en svo. Fyllerís-
talhólfsskilaboð frá einum vini
mínum, ein frá vinnunni og svo
frá mömmu. Sms-in voru; annað
frá vinkonu kærustunnar: “Hvað
eruð þið að bralla?”, og hitt auð-
vitað frá mömmu: “Allt í góðu
elskurnar?”.

Næst þegar ég fer í sveitina
hugsa ég að ég skilji símann
hreinlega eftir. Það er nefnilega
að snúast við hvort er meira kúl;
sá sem á flottasta símann eða sá
sem á engann.

STUÐ MILLI STRÍÐA
ODDUR ÁSTRÁÐSSON FÓR Í SVEITINA OG SLÖKKTI Á SÍMANUM

Blessuð sértu sveitin mín
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Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

Vélmennahund-
ar!?! Hvað dettur

þeim í hug næst??
...kjams....

kjams....

Hæ,
pabbi.

Uu, Solla, hvað ertu eigin-
lega í mörgum peysum?

Sex.

Ertu í sex 
peysum í einu?

Jább.

Það var annað-
hvort það eða
að hengja þær

upp.

Unglingapróf
Hvað veldur þér mestum
áhyggjum í sambandi við

að eldast?

A) Minni líkamleg geta.
B) Að verða atvinnulaus.

Fannstu
sólvörnina?

Já, ég er
með hana

hér.
Bingó!

C) Að þú munir líta
svona illa út í sundfötum.

Ojj!
Er til 

eitthvað
leiðinlegra

en tölt?

Pondus! Allar
hestaíþróttir
eru leiðinleg-

ar! Frekar
myndi ég
horfa á 

neglur vaxa!

Og mótorsport!
Sérðu þetta fyrir
þér? Einhver auli
að keyra upp og
niður einhverja

drulluhóla!

Ekki gleyma
traktor-

togi.....ókrýn
dur sigurveg-
ari í leiðinda-

íþróttum!

Skautar eru líka
sífellt í 

sjónvarpinu.
Og samkvæm-
isdansar! Hjálp!

Listhlaup,
langhlaup,

kraft-
ganga....allt

saman óyfir-
stíganlega
leiðinlegt!

Sannleikurinn er bara
sá að allar íþróttir
sem innihalda ekki

rangstöðu sökka eins
og kröftug ryksuga! 

Og
málið

er
dautt!
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FRÉTTIR AF FÓLKI

U2 vilja fá hlutina sína aftur
Írska hljómsveitin U2 er ekki
eingöngu önnum kafin við að
koma Live 8 tónleikunum á kopp.
Hún hefur einnig þurft að standa
í málaferlum vegna fyrrum
starfsmanns þeirra, Lola Cash-
man. Forsagan er sú að Cashman
var ráðin af Bono til þess að við-
halda ímynd hljómsveitarinnar á
níunda áratugnum. Lola hætti í
fýlu og skrifaði meðal annars
sögu sveitarinnar í óþökk henn-
ar. 

Nú reynir Cashman að selja
hluti sem voru í eigu sveitarinn-
ar sem hún segist hafa fengið þá
að gjöf.

Bono, söngvari sveitarinnar,
segir þetta vera bull og bendir á

að sveitin gefi sjaldan frá sér
hluti nema þá til góðgerðarmála.
„Þetta geta verið ómerkilegir
hlutir í augum almennings en
þeir eru það ekki í augum hljóm-
sveitarinnar, okkur finnst þeir
vera merkilegir,“ sagði söng-
varinn í réttarsalnum í Dublin.
Cashman vísar öllum ásökunum
hljómsveitarmeðlima á bug og
segist hafa fengið hlutina gefins.
Cashman segir meðal annars að
Bono hafi verið í svo niðurdrep-
andi ástandi eftir síðustu tón-
leikana í Arizona að hann hafi
viljað gefa allt frá sér. Þessu til
stuðnings má benda á að á síð-
ustu tónleikum sveitarinnar á
Rattle & Hum efaðist Bono um

endurkomu sveitarinnar.
Meðal hluta sem Cashman

ætlar að selja er Stetson-hattur
sem Bono hafði á hausnum á Jos-
hua Tree-túrnum, buxur og um
200 polaroid-myndir sem Cash-
man tók fyrir sveitina. 

Fyrirsætan fagra Liz Hurley segir
að ástæða þess að hún hannaði

sundfatalínu sé að hún hafi oft verið
í vandræðum með að
líta vel út á strönd-
inni. „Það er ekkert
verra en að
þamba pina
colada, rauð og
þrútin, með þurrt
hár, í blautum
sundfötum og
með handklæði
um mittið,“
sagði Liz. Hún
segir sundfata-
línu sína gera
gott útlit auð-
veldara, en hún lumar einnig á ráð-
um. „Ég borða bara eitt ristað brauð
og epli í kvöldmat viku áður en ég
fer og þá er maginn á mér alveg
flatur.“

Sorakjafturinn Liam Gallagher,
hefur aldrei vílað fyrir sér að

hreyta út úr sér blótsyrðunum. Samt
sem áður segist hann banna börn-

unum sínum að
blóta og fer nú

reglulega í
kirkju.Liam er einnig
hættur að fara út að
skemmta sér og
borðar einungis
heilsufræði. „Mig
langar að verða 120
ára og geta eytt
góðum tíma með
börnunum mínu,“
sagði popparinn.
„Ég er ástríkur, fal-

legur og ljúfur
maður sem vill svo til að lemur einn
og einn ljósmyndara af og til.“

Pink hefur beðið kærastann sinn,
Carey Hart, um að giftast sér.

Bónorðið bar hún upp á kappakstri
í Kaliforníu en Car-
ey er mótor-
hjólastjarna og
var að keppa.
Þegar Corey var
að nálagst á
keppnisbraut-
inni hélt Pink á
risastóru skilti
sem á stóð
„Viltu giftast
mér?“. Svo sneri
hún skiltinu við
og á því stóð
„Mér er alvara!“.
Vitni segja að Carey hafi snarheml-
að, hlaupið til skvísunnar og kysst
hana ástríðufullum kossi.

Melissa Joan Hart, sem lék tán-
inganornina Sabrínu, er nýgift

og hefur nú tilkynnt að hún eigi von
á sínu fyrsta
barni. Melissa og
Britney Spears
eru góðar vin-
konur og lék
Melissa meðal
annars í mynd-
bandi við lag
Britneyjar Crazy.
Melissa á von á
sér í janúar og
því munu aðeins

örfáir mánuðir vera á milli fæðinga
frumburða þeirra.

BONO Í DUBLIN Hljómsveitin U2
fór á heimaslóðir og hélt tónleika í

Dublin nýverið. Hún gaf sér þó tíma
til þess að fara í réttarsalinn vegna

máls fyrrum stílista þeirra.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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400 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 B.i. 14 ára

★★★
ÓÖH DV

Sýnd kl. 5,40, og 8  B.i. 16 ára

„Skotheld frá A-Ö“
„Afþreying í 

hæsta klassa“
★★★ 1⁄2 K&F- XFM

★★★ Blaðið
„Þrælgóð 

skemmtun“
★★★ Ó.Ö.H. DV
★★★★ Þ.Þ. FBL

Yfir 30.000 gestir!

★★★
MBL

Sýnd kl.  6, 8.30 og 10.40

Hinn eini rétti
Hefur aldrei verið eins rangur!

Frábær gamanmynd sem fór beint 
á toppinn í USA.

★★★★★ Fréttablaðið  
★★★★1/2 kvikmyndir.is
★★★★ MBL 
★★★★ X-FM
★★★1/2  SJ Blaðið 1/2  
★★★1/2  Kvikmyndir.com Yfir 38.000 gestirAðsóknarmestamynd ársins

Sýnd kl. 6 og 9 B.i. 16 ára

★★★ HL MBL

Sýnd kl. 10.10 B.i. 16 ára

SÍÐUSTU SÝNINGAR

SÍÐUSTU SÝNINGAR

★★★ ÓÖH DV

Miðasölusími 568 8000 • midasala@borgarleikhus.is
Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin:

4/7, 5/7, 11/7, 12/7, 13/7 kl. 14-18    6/7, 7/7, 8/7, 14/7, 15/7, 17/7, 22/7, 28/7 kl. 14-20
10/7, 17/7 kl. 12-18       LOKAÐ 18/7 - 21/7,  23/7-27/7,  29/7-11/8

KALLI Á ÞAKINU 
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

Lokað í dag
útsala hefst miðvikudag

Johnny Depp hefur ekki gefið upp
alla von um að Keith Richards,
gítarleikari Rolling Stones, leiki
pabba Jacks Sparrow í næstu
Pirates of the Caribbean-mynd.
Samkvæmt fréttavefnum contact-
music.com er leikarinn mjög von-
góður eftir að hafa hitt Richards.
„Ég er búinn að tala við hann og
þetta lítur mjög vel út. Hann lang-
ar mjög mikið til þess að gera
þetta,“ hefur vefurinn eftir Depp. 

Það sem hins vegar gæti staðið
í vegi fyrir að Richards léti slag
standa er vinnuáætlanir hans.
„Við vonumst til þess að láta þetta
smella og ef okkur tekst þetta fæ
ég að leika mér í sjóræningjaleik
með honum. Hversu gott er lífið
þá?“ á Depp að hafa sagt. Þess má
til gamans geta að Depp byggði

einmitt Jack Sparrow að stórum
hluta til á gítarleikaranum. ■

Fatahönnuðurinn Sadie Frost og
leikarinn Jude Law er formlega
skilin að lögum. Eftir þriggja
daga réttarhald komust hjónin
fyrrverandi að samkomulagi í
gegnum síma, þetta kemur fram á
fréttavef Sky sjónvarpsstöðvar-
innar. Skilnaðurinn verður Law
ekki ókeypis. Samkvæmt heim-
ildum Daily Mirror blaðsins sem

Sky vitnar til fær Frost að halda
húsinu í Primrose Hill í London og
fær auk þess væna upphæð. Þá
verður Frost með forræði yfir
börnunum þeirra og Law þarf því
að greiða góða summu í meðlag. 

Sadie bar fyrir í rétti að hún
hefði fryst feril sinn til þess að
vera móðir og eiginkona. Talið er
að þetta samkomulag sé um 575
milljóna króna virði. Þau hafa þó
bæði skrifað undir samning þess
efnis að hvorugt þeirra tjái sig
efnislega um dómssáttina.

Daily Mirror hefur eftir sam-
eiginlegum vini þeirra að þau séu

bæði mjög sátt, þar sem efnahags-
legt öryggi Frost sé tryggt en hún
starfar þó áfram sem hönnuður.
Law sé einnig ánægður því Frost
hafi reynt að fá miklu meiri pen-
ing út úr honum. Þau geti því bæði
skilið við fortíðina og haldið
áfram að lifa sínu lífi.

Jude Law og Sadie giftust árið
1997 en skildu sex árum síðar.
Jude Law er núna með leik-
konunni Siennu Miller en þau
kynntust við tökur á myndinni Al-
fie. Frost er hins vegar að hitta
hinn 24 ára gamla Jackson Scott.

Keith Richards a›
ver›a sjóræningi?

KEITH RICHARDS Eins og sjá má myndi
Keith Richards sóma sér vel sem pabbi
Jacks Sparrow í Pirates of the Caribbean.
Vinna hans sem gítarleikari Rolling Stones
gæti þó komið í veg fyrir það.

Sadie og Jude skilin a› lögum

JUDE OG SADIE Jude Law og Sadie Frost giftu sig árið 1997 en skildu sex árum seinna. Hér koma þau til frumsýningar myndarinnar
Road to Perdition árið 2002

SADIE OG JACKSON Eftir að ljóst varð
að Jude og Sadie yrðu ekki saman til ævi-
loka yngdi hún aðeins upp. Drengurinn
heitir Jackson Scott og er 24 ára.

LAW OG MILLER Sömu sögu má í raun
segja um Jude Law því unnusta hans,
Sienna Miller, er töluvert yngri en hann.
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THE DARKNESS Justin Hawkins og félag-
ar í The Darkness gefa út sína aðra plötu í
október.

N‡ plata í
október
Breska glysrokksveitin The Dark-
ness ætlar að gefa út nýja smá-
skífu 3. október og nýja plötu
tveimur vikum síðar. Þetta verður
önnur plata sveitarinnar og fram-
hald „Permission to Land“ sem sló
rækilega í gegn.

Á ýmsu gekk á meðan á upp-
tökum stóð því bassaleikari sveit-
arinnar, Frankie Poullain, hætti
störfum og við starfi hans tók
Richie Edwards. Söngvarinn
Justin Hawkins stefnir á sólóferil
því hann ætlar að gefa út smá-
skífulagið „This Town Ain't Big
Enough For The Both Of Us,“ hinn
8. ágúst. Um er að ræða tökulag
frá hljómsveitinni Sparks. ■



16.40 Helgarsportið 17.05 Leiðarljós 17.50
Táknmálsfréttir 18.00 Myndasafnið 18.01
Gurra grís (9:26) 18.05 Bubbi byggir
(910:913) 18.15 Pósturinn Páll (6:13) 

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Perfect Strangers (86:150) 13.25 Spin the
Bottle 15.15 Third Watch (12:22) (Bönnuð
börnum) 16.00 Barnatími Stöðvar 2 17.53
Neighbours 18.18 Ísland í dag 

SJÓNVARPIÐ

22.25 

LOST

▼

Spenna

21.10

SALEM’S LOT

▼

Framhald

22.00

KVÖLDÞÁTTUR

▼

Spjall

21.00

THE CONTENDER

▼

Raunveruleiki

21.15 

PLAYMAKERS

▼

Íþróttir

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beauti-
ful 9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 Simpsons
20.00 Extreme Makeover – Home Edition

(3:14) 
20.45 Oliver’s Twist (Jamie Oliver) 

21.10 Salem’s Lot (1:2) Rithöfundurinn Ben
Mears snýr aftur til æskustöðvanna í
Maine þar sem hann ólst upp fyrstu
árin. Mears telur þetta rétta umhverfið
til að skrifa sína næstu bók. En margt
er breytt í litla bænum þar sem óvin-
veittar sálir hafa tekið sér bólfestu.
Stranglega bönnuð börnum.

22.35 MacIntyre’s Millions (2:3) (Uppljóstran-
ir) Rannsóknarblaðamaðurinn Donal
MacIntyre heldur uppteknum hætti. 

23.25 Boycott 1.15 Shield (10:13) (Strang-
lega bönnuð börnum) 2.00 Las Vegas 2
(24:24) 2.45 Sweet Home Alabama 4.30
Fréttir og Ísland í dag 5.50 Tónlistarmynd-
bönd frá Popp TíVí 

23.05 Bikarkvöld 23.20 Út og suður (10:12)
23.45 Kastljósið 1.00 Dagskrárlok

18.30 Vinkonur (24:26) 
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
19.55 Átta einfaldar reglur (42:52) 
20.15 Himalajafjöll (4:6) Breskir ferðaþættir

þar sem farið er um Himalajafjöll með
leikaranum Michael Palin úr Monty
Python.

21.15 Lögreglustjórinn (The District III) Saka-
málasyrpa um Jack Mannion, hinn
skelegga lögreglustjóra í Washington.

22.00 Tíufréttir
22.25 Lífsháski (14:25) (Lost) Bandarískur

myndaflokkur um hóp fólks sem
kemst lífs af úr flugslysi og neyðist til
að hefja nýtt líf á afskekktri eyju í Suð-
ur-Kyrrahafi þar sem ýmsar ógnir leyn-
ast.

23.30 Newlyweds, The (3:30) 23.55
Newlyweds, The (4:30) 0.20 Friends (6:24)
0.45 Kvöldþáttur 1.30 Seinfeld 2 (1:13) 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Íslenski listinn Jónsi í Svörtum Fötum

fer með okkur í gegnum vinsælustu
lög vikunnar.

19.30 Friends (5:24) 
20.00 Seinfeld 2 (1:13) 
20.30 Friends (6:24) 
21.00 American Dad (2:13) Stan Smith er út-

sendari CIA og er alltaf á varðbergifyrir
hryðjuverkahættum.

21.30 Íslenski listinn 
22.00 Kvöldþáttur Beinskeyttur spjall- og

skemmtiþáttur þar sem viðburðir
dagsins eru hafðir að háði og spotti.
Aðalþáttastjórnarndi er Guðmundur
Steingrímsson og honum til aðstoðar
eru þær Halldóra Rut Bjarnadóttir og
Sigríður Pétursdóttir.

22.45 David Letterman 

23.30 Da Vinci’s Inquest (e) 0.15 Cheers – 4.
þáttaröð (e) 0.40 Boston Public 1.20 Queer
as Folk 2.05 Óstöðvandi tónlist 

18.30 Tremors (e) 
19.15 Þak yfir höfuðið (e) 
19.30 Less than Perfect (e) 
20.00 One Tree Hill Þættirnir gefa trúverðuga

mynd af lífi og samskiptum nokkurra
ungmenna í bænum One Tree Hill.

20.50 Þak yfir höfuðið Umsjón hefur Hlynur
Sigurðsson.

21.00 The Contender Leitin að næstu
hnefaleikaleikastjörnu er hafin! Sextán
hnefaleikakappar hafa verið valdir til
að taka þátt í samkeppni um hver er
efnilegastur.  

22.00 Dead Like Me Við rifjum upp kynnin af
George og félögum hennar sálnasöfn-
urunum.

22.45 Jay Leno 

18.00 Cheers – 4. þáttaröð 

6.00 The Hulk (B. börnum) 8.15 Quiz Show
10.25 Home Alone 4 12.00 Iceage 14.00
Quiz Show (e) 16.10 Home Alone 4 18.00
Iceage 20.00 The Hulk (Bönnuð börnum)
22.15 Recoil (Strangl. b. börnum) 0.00 Ash
Wednesday (Strangl. b. börnum) 2.00 The
Four Feathers (Strangl. b. börnum) 4.10
Recoil (Strangl. b. börnum) 

OMEGA E! ENTERTAINMENT

13.00 The E! True Hollywood Story 14.00 Style Star
14.30 Behind the Scenes 15.00 The E! True
Hollywood Story 17.00 E! News Weekend 18.00 Fas-
hion Police 18.30 Behind the Scenes 19.00 The E!
True Hollywood Story 20.00 Love is in the Heir
20.30 Gastineau Girls 21.00 Jackie Collins Presents
22.00 High Price of Fame 23.00 E! News 23.30 Love
is in the Heir 0.00 Wild On 1.00 The E! True
Hollywood Story

AKSJÓN

7.15 Korter 21.00 Níubíó – I Went
Down23.15 Korter

23.25 Álfukeppnin 2005 

21.15 Playmakers (1:11) (NFL-liðið) Leik-
menn í NFL-deildinni eru sveipaðir
dýrðarljóma. Í þessari leiknu þáttaröð
er kastljósinu beint að einu liðanna í
ameríska fótboltanum. Bönnuð
börnum.

22.00 Bestu bikarmörkin (Chelsea Ultimate
Goals)Bikarveisla að hætti Chelsea en
félagið hefur þrisvar sinnum sigrað í
keppninni (FA Cup).

22.55 Kraftasport (Sterkasti maður Íslands
2005) Allir helstu kraftajötnar landsins
mættu til leiks en boðið var upp á
hrikaleg átök. Mótið var haldið dagana
16. – 18. júní. Þetta er fyrri hluti. 

17.45 Gillette-sportpakkinn 18.15 US PGA
Western Open 

POPP TÍVÍ

19.00 Game TV (e) 21.00 Kenny vs. Spenny
21.30 Íslenski popp listinn (e) 

▼

▼

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Eva Harrington úr kvikmyndinni All
About Eve frá árinu 1950.

„If nothing else, there's applause... like waves of
love pouring over the footlights.“

▼

▼

Jæja. Lost-kvöld í sjónvarpinu í kvöld.
Hef gerst sek um að festast í fram-
haldsþætti. Meiri svikavefurinn, en
verulega flókið handrit með djúsí sög-
um um ótal persónur og óttalega at-
burði á þessum voða- en paradísarstað. 
Er líka farin að stóla inn á Aðþrengdar
eiginkonur á fimmtudögum. Komin
með tvo framhaldsþætti á vikuplanið,
enginn hátíðlegur ásetningur þó. Það
er bara svo ótrúlega rómantískt að
eiga saman fasta liði í sjónkanum með
kærastanum fallega, því það er svo
fátt sem nær að glepja hann, nú þegar
fót- og körfuboltatíð er lokið. En hans
karlmannlegi smekkur er meira að
segja farinn að hafa gaman að sögu-
þræði hinna aðþrengdu, þótt ég hafi

svo sem séð hvað augun opnast meira
og bros leikur um varir hans þegar
þokkagyðjan Eva Longoria dillir ítur-
vöxnum kroppnum á skjánum, létt-
klædd og með tælandi augnaráð á
súpersætu andlitinu. Held ég sé komin
með óverðskuldaðan keppinaut þar, og
fékk það staðfest þegar Eva var tíðum
meðal áhorfenda í úrslitum NBA á
dögunum og sýnd á bekkjunum hvetja
kærastann, hinn franska Tony Parker, í
San Antonio Spurs. Þá var kvartað
sáran yfir því hvað lítið væri sýnt frá
áhorfendabekkjunum á mínu heimili;
altsvo fræga fólkinu. 
En Eva er sæt og ég skil svo sem karl-
mannlegt eðli sterkara kynsins við
áreiti sem þessu. Verst hvað karl-

peningurinn í þáttunum er óspennandi
í samanburði við konurnar. Hélt þetta
væri þáttur fyrir konur, fyrst og
fremst, og veit vel að konum þykir
gaman að pæla í öðrum konum, en
fjandakornið er nú meiri skemmtun í
karlkyns augnayndum, finnst mér.

8.00 Miðnæturhróp 8.30 Kvöldljós 9.30 Bland-
að efni 10.00 Joyce M. 10.30 Dr. David Cho
11.00 Ísrael í dag 12.00 Ewald Frank 12.30
Freddie Filmore 13.00 Joyce M. 13.30 Blandað
efni 14.30 Ron Phillips 15.00 Samverustund
(e) 16.00 Joyce M. 16.30 Blandað efni 17.00
Acts Full Gospel 17.30 Gunnar Þorsteinsson (e)
18.00 Ron Phillips 18.30 Joyce M. 19.00 CBN
fréttastofan 20.00 Kvöldljós með Ragnari Gunn-
arssyni 21.00 Um trúna og tilveruna (e) 21.30
Mack Lyon Í leit að vegi Drottins 22.00 Joyce
Meyer 22.30 Blandað efni 23.00 CBN frétta-
stofan – fréttir á ensku 0.00 Nætursjónvarp

28 4. júlí 2005  MÁNUDAGUR

SPURS-AÐDÁANDINN EVA LONGORIA
Stjarnan í Aðþrengdum eiginkonum.

VIÐ TÆKIÐ ÞÓRDÍS LILJA GUNNARSDÓTTIR HORFIR Á KÆRASTANN HORFA Á EVU LONGORIU

Óspennandi karlpeningar eiginkvennanna
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ERLENDAR STÖÐVAR

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

13.00 Sakamálaleikrit 13.15 Sumarstef
14.03 Útvarpssagan: Bara stelpa Kóransins
14.30 Miðdegistónar 15.03 Lagt upp í ferð
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá 18.25 Spegillinn 19.00 Íslensk
dægurtónlist í eina öld 21.00Út um víðan
völl 21.55 Orð kvöldsins 22.15 Kvöldsagan,
Seiður og hélog 23.00 Hugsjónir og pólitík

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykja-
vík Síðdegis 

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju 

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2 

18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 19.30
Fótboltarásin 22.10 Popp og ról 

1.10 Ljúfir næturtónar 

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.05
Laufskálinn 9.40 Saga ljóðsins: Þórarinn Eld-
járn 9.50 Morgunleikfimi 10.13 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd 

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.15 Hádegisútvarpið – Umsjón: Sigmund-
ur Ernir Rúnarsson. 13.01 Hrafnaþing – Um-
sjón: Ingvi Hrafn Jónsson. 14.03 Messufall e. 

15.03 Allt og sumt – Hallgrímur Thorsteins-
son, Helga Vala Helgadóttir og Helgi Seljan.
17.59 Á kassanum – Illugi Jökulsson. 

7.03 Morgunútvarpið 9.03 Margrætt með
Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur. 10.03 Morgun-
stund með Sigurði G. Tómassyni. 

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi 

9.03 ÓLAFUR HANNIBALSSON 10.03 RÓSA ING-
ÓLFSDÓTTIR 11.03 ARNÞRÚÐUR KARLSDÓTTIR 

12.25 Meinhornið (endurfl. frá laug.) 12.40 MEIN-
HORNIÐ 13.05 JÖRUNDUR GUÐMUNDSSON
14.03 KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR 
15.03 ÓSKAR BERGSSON 16.03 VIÐSKIPTAÞÁTT-
URINN 17.05 GÚSTAF NÍELSSON 18.00 Meinhorn-
ið (endurfl) 19.40 Endurflutningur frá liðnum degi. 

Í kvöld heldur Michael Palin úr
grunnbúðum Everest-fjalls til Lhasa til
að sjá með eigin augum hvernig Kín-
verjar hafa farið með Tíbet. Í Potala-
höll og klaustrunum Tashilunpo og
Sera má sjá að fólki líðst nú aftur að
iðka trúa sína en gamla tíbetska mið-
borgin er að víkja fyrir nýtískulegum
kínverskum verslunarmiðstöðvum og
næturklúbbum. Frá Lhasa er haldið í
norður eftir pílagrímaleiðinni að hinu
helga Namtso-vatni og þar lærir
Michael að mjólka jakkú og gerir ost
með hirðingjafjölskyldu.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Sjónvarpið 20.15

Michael mjólkar jakkú

»

Michael Palin.

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
12.15 Cycling: Tour de France 16.00 All Sports: Vip Pass 16.15
Football: Gooooal ! 16.30 All sports: WATTS 17.00 Sumo: Haru
Basho Japan 18.00 Fight Sport: Fight Club 20.00 Cycling: Tour de
France 21.00 Football: FIFA Confederations Cup Germany 22.00
News: Eurosportnews Report 22.15 All Sports: Sport Traveler 22.30
All sports: WATTS 23.00 Motorsports: Motorsports Weekend

BBC PRIME
12.00 Down to Earth 12.55 Teletubbies 13.20 Tweenies 13.40
Fimbles 14.00 Balamory 14.20 Angelmouse 14.25 Yoho Ahoy 14.35
Stitch Up 15.00 Antiques Roadshow 15.30 Diet Trials 16.00 Animal
Park 17.00 Trauma 17.30 EastEnders 18.00 Elephant Diaries 18.30
Big Cat Diary 19.00 African Footballers’ Wives 20.00 Jonathan
Creek 21.00 Blackadder II 21.30 3 Non-Blondes 22.00 Monarch of
the Glen 23.00 Living without a Memory 0.00 Supernatural Science
1.00 Rough Science

NATIONAL GEOGRAPHIC
14.00 The Raising of U-534 15.00 The Sea Hunters: the Search for
Tonquin and Isabella 16.00 Battlefront: Fall of Poland 16.30
Battlefront: U-boat War 17.00 Animal Nightmares: Rats 17.30 Mon-
key Business 18.00 Secrets of the Turtle Tomb *living Wild* 19.00
The World’s Longest Bridge 20.00 Return to Titanic 21.00 The Sea
Hunters: Still on Patrol – the Hunt for Hitler’s U-boat 215 22.00
Golden Gate 23.00 Return to Titanic 0.00 The Sea Hunters: Still on
Patrol – the Hunt for Hitler’s U-boat 215

ANIMAL PLANET
12.00 Ultimate Killers 12.30 Predators 13.00 Pet Star 14.00 Miami
Animal Police 15.00 Pet Rescue 15.30 Wildlife SOS 16.00 Amazing
Animal Videos 16.30 Big Cat Diary 17.00 Monkey Business 17.30
Animals A-Z 18.00 The Natural World 19.00 Gorilla, Gorilla 20.00
Crocodile Hunter 21.00 Animal Cops Houston 22.00 Monkey
Business 22.30 Animals A-Z 23.00 Pet Rescue 23.30 Wildlife SOS
0.00 Gorilla, Gorilla 1.00 The Natural World

DISCOVERY 
12.00 Super Structures 13.00 Manapouri 14.00 Scrapheap Chal-
lenge 15.00 Rex Hunt Fishing Adventures 15.30 Hooked on Fishing
16.00 Extreme Machines 17.00 Rides 18.00 Mythbusters 19.00
Amazing Medical Stories 20.00 Trauma 21.00 Sex Sense 22.00 For-
ensic 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 19.00 The House of Wax 19.30 Meet the
Barkers 20.00 Top 10 at Ten 21.00 Wonder Showzen 21.30 The Real
World 22.00 The Rock Chart 23.00 Just See MTV

VH1
15.30 So 80s 16.00 VH1’s video jukebox 17.00 Smells Like the 90’s
18.00 VH1 Classic 18.30 Then & Now 19.00 All Access 20.00
Christina Aguilera TV Moments 21.00 VH1 Rocks 21.30 Flipside
22.00 Top 5 22.30 VH1 Hits

CLUB
14.25 Cheaters 15.10 Arresting Design 15.35 Staying in Style 16.00
Yoga Zone 16.25 The Method 16.50 Single Girls 17.40 Famous
Homes & Hideaways 18.05 Awesome Interiors 18.30 Hollywood
One on One 19.00 Girls Behaving Badly 19.25 The Villa 20.15 My
Messy Bedroom 20.45 Ex-Rated 21.10 Sextacy 22.00 Girls Behav-
ing Badly 22.25 Hotter Sex 23.10 Innertainment 23.40 Weekend
Warriors 0.05 Awesome Interiors 0.30 Design Challenge 0.55 The
Stylists 1.20 Crimes of Fashion

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
12.10 Lizzie Mcguire 12.35 Braceface 13.00 Spider-Man 13.25
Moville Mysteries 13.50 Pokémon VI 14.15 Digimon I 14.40 Spider-
Man 15.05 Sonic X 15.30 Totally Spies

MGM
12.20 Vigilante Force 13.50 Madhouse 15.20 Witness for the Pros-
ecution 17.00 The Winter People 18.40 The Lunatic 20.15 The
Scalphunters 21.55 Rikky and Pete 23.35 Exposed 1.15 After
Midnight 2.45 Stella

TCM
19.00 Zigzag 20.45 Murder, She Said 22.10 The Oklahoma Kid
23.30 Texas Carnival 0.45 Ringo and His Golden Pistol 2.15 Capta-
in Nemo and the Underwater City

HALLMARK
12.45 Love Or Money 14.15 Back When We Were Grown Ups 16.00
Touched By An Angel IIi 16.45 Alice Through The Looking Glass
18.30 Larry McMurtry’s Dead Man’s Walk 20.00 Just Cause 20.45
Fighting For My Daughter 22.30 Stranger in Town 0.00 Just Cause
0.45 Larry McMurtry’s Dead Man’s Walk 2.15 Fighting For My
Daughter

BBC FOOD
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 Nigel Slater’s Real Food 17.00 Conrad’s Kitchen:
Access All Areas 17.30 The Cookworks 18.30 Ready Steady Cook
19.00 Forever Summer With Nigella 19.30 James Martin Sweet
20.00 Can’t Cook Won’t Cook 20.30 The Tanner Brothers 21.30
Ready Steady Cook

DR1
13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00 Shin Chan 14.10 Braceface
14.30 SommerSummarum 15.30 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 To mænd og en dr¢m 19.00 TV Avisen 19.25
AftenTour 2005 19.50 Pigen i cafeen 21.20 Hunter 22.00 Jagten på
b¢rnepornografien

SV1
14.50 Radiohjälpen – Victoriafonden 15.00 Så såg vi sommaren då
15.15 Djurpensionatet 15.45 Rederiet 16.30 Nalle har ett stort blått
hus 16.55 Våra djur 17.00 Lilla Smågodis 17.15 Spish 17.30
Rapport 18.00 Sommartorpet 18.30 Packat & klart – sommarspeci-
al 19.00 Mördare okänd 20.45 Rapport 20.55 Kommissarie Winter
21.55 Sommardebatt 22.55 Sändning från SVT24

Þetta er fjórði þáttur.

Himalaya With Michael Palin
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Lárétt: 2 látið af hendi, 6 ármynni, 8
málmur, 9 fæðu, 11 lít, 12 álögu, 14 pen-
ingar, 16 varðandi, 17 fínt regn, 18 andi,
20 gangþófi, 21 lengdarmálseining.
Lóðrétt: 1 fugls, 3 enn fremur, 4 skráði, 5
viður, 7 lögreglumál, 10 lín, 13 trygg, 15
útstáelsi, 16 stórveldi, 19 fimmtíu og
einn.
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Heimildarmynd um tónlistarhá-
tíðina Reykjavík Rocks, sem nú
er haldin í fyrsta sinn, er í bí-
gerð. Í myndinni er sjónum beint
að þeim sem koma að hátíðinni
en ekki endilega að lista-
mönnunum sjálfum. „Við erum
að tala við þá sem koma að hátíð-
inni, gæslumenn, veitingafólk,
ljósamenn, sviðsmenn auk þess
sem við tölum við tónleikagesti
og förum jafnvel í fyrirpartí.
Núna fyrir Duran Duran fórum
við á blaðamannafund, hittum
forfallna Duran-aðdáendur og
spjölluðum við þá og að sjálf-
sögðu tókum við upp á tónleikun-
um líka,“ segir Hjördís Unnur
Másdóttir dagskrárgerðarkona
sem gerir myndina ásamt félaga
sínum Helga Jóhannessyni.

„Myndin á ekki beinlínis að
snúast um hljómsveitirnar sjálf-
ar heldur þá sem eru á bak við
tjöldin. Markmiðið er því bæði
að fanga stemninguna á tónleik-
unum auk þess sem við sýnum
hversu margir koma að svona
tónleikum og hversu langt ferli
þetta er. Við Helgi höfum unnið
mikið saman í sjónvarpi og
vinnum þessa mynd algjörlega í
sameiningu. Við fengum svo
Villa Naglbít til þess að vera um-
sjónarmaður myndarinnar en
honum kynntumst við þegar við

unnum að Atinu. Þegar kemur að
Foo Fighters og Queens of The
Stone Age tónleikunum munum
við líklega vinna þá öðruvísi því
aðdáendur þeirra eru í yngri
kantinum. Þá förum við jafnvel
og spjöllum við krakka í ung-
lingavinnunni og stemningin
verður allt önnur.“

Hjördís hefur áður unnið að
þáttum eins og Atinu, Hvernig

sem viðrar og Á Bak Við Tjöldin
og leikstýrt nokkur tónlistar-
myndböndum. „Ég hef ekki gert
heimildarmynd áður en ég hef
unnið mikið í sjónvarpi og lít
eiginlega á þetta verkefni sem
heimildarþátt frekar en mynd.
Hún verður ekki sýnd í kvik-
myndahúsum en líklega í sjón-
varpi þó ekkert sé komið á hreint
með það.“ hilda@frettabladid.is

HEIMILDARMYND: SPJALLAÐ VIÐ FÓLKIÐ Á BAK VIÐ TJÖLDIN

Reykjavíkurrokk fest á filmu

Hljómsveitin Foo Fighters er mætt til landsins og
spilar öðru sinni fyrir íslenska áheyrendur í Egilshöll
5. júlí, ásamt rokkbandinu Queens of the Stone Age.
Mörgum er í fersku minni þegar Foo Fighters brá sér
í humar á Stokkseyri og rann á hljóð ungra pilta í
hljómsveitinni Nilfisk í nærstöddum bílskúr, en Dave
Grohl, forsprakki Foo Fighters, bauð þeim drengjum
að hita upp fyrir hljómveitina á tónleikum daginn
eftir.

„Það sem einkennir Foo Fighters er einmitt Dave
Grohl, en hann er svolítið sér á báti,“ segir Matthías
Már Magnússon, dagskrárstjóri á útvarpsstöðinni
XFM. 

„Dave Grohl hefur haft gríðarleg áhrif á rokkið, eins

og dæmin sýna með
Queens of the Stone
Age sem er band sem
hefði aldrei komist inn
í A-rokkgeirann hefði
Dave ekki tekið sig til
og trommað inn á
plötu með þeim. Hann
er svona góði gaurinn í
rokkinu, laus við
stjörnustæla og auð-
mjúkur mannvinur. Ég
veit ekki um margar
hljómsveitir sem
myndu leyfa ungum
strákum frá Stokkseyri að spila með sér á hljómleik-
um með engum fyrirvara. Dave er vinnualki, alltaf
með augun opin fyrir nýjum böndum og kemur
þeim á kortið með því að spila á trommur með
þeim,“ segir Matthías, en á dögunum var Grohl val-

inn annar besti trommuleikari heims í
tímaritinu Classic Rock.

„Að mínu mati er Dave betri hljóðfæra-
leikari en söngvari, en hann syngur
með Foo Fighters því það er hans eigið
band og virðist fá útrás fyrir trommu-
sláttinn með öðrum hljómsveitum.
Hann er þekktur fyrir að setjast við
trommusettið hjá öðrum og þykir mikil
upphefð, því Dave er lifandi goðsögn
og einkar virtur í sínu fagi. Og þótt
hann hafi verið trommuleikari Nirvana
er hann löngu búinn að sanna að þess
þurfti hann ekki til að verða góður tón-

listarmaður, þar sem hann fékk greinilega lítið að
sýna sitt rétta andlit. Hann er allt öðruvísi tónlistar-
maður í dag, sem vinnur af hugsjón og skiptir allri
innkomu jafnt á milli hljómsveitarmeðlima, þótt
hann sé aðalsprautan og semji velflest lögin sjálfur.“

MATTHÍAS MÁR MAGNÚSSON DAGSKRÁSTJÓRI XFM 91.9 SEGIR DAVE GROHL AUÐMJÚKAN MANNVIN MEÐ OPIN AUGU.

SÉRFRÆÐINGURINN

MATTHÍAS MÁR MAGNÚSSON

Lifandi go›sögn laus
vi› stjörnustæla

fær Mugison fyrir að heilla hátíð-
argesti á Hróaskeldu upp úr
skónum með einlægum flutningi.

HRÓSIÐ

Nú styttist í síðasta uppklapp hér á
hátíðinni enda tæp vika síðan fyrsta
hljómsveitin steig á svið. Enn eiga
þó stór nöfn eftir að troða upp og
fólk virðist jafn áhugasamt um tón-
listina nú eins og fyrsta daginn.
Fólk dansar salsa og drekkur kok-
teila í heimstónlistartjaldinu og fer
úr að ofan í danstjaldinu af jafn
miklum móð í dag og það gerði fyr-
ir þremur dögum. Sólin hefur
greinilega hlaðið fólk af orku.
Svæðið er farið að láta á sjá, eink-
um tjaldstæðið. Rusl liggur á víð og
dreif og daunn berst frá kömrun-
um, svo sterkur að best er að halda
niðri í sér andanum þegar gengið er
framhjá. Þótt starfsfólk sé í
stöðugri vinnu við sorphirðu tekur
eflaust töluverðan tíma að hreinsa
upp allt ruslið. Gestirnir þurfa svo
sem ekki að hafa miklar áhyggjur
af því. Það eina sem þeir þurfa að
gera nú er að njóta síðustu tónanna,
sopana og sólargeislanna. HRÓARSKELDA Mannhafið á Hróarskeldu er gríðarlegt.

KRISTJÁN SIGURJÓNSSON BLOGGAR FRÁ HRÓARSKELDU

Sí›ustu metrarnir

HJÖRDÍS UNNUR MÁSDÓTTIR OG HELGI JÓHANNESSON Þau hafa unnið saman
að fjölda sjónvarpsþátta og gera nú saman heimildarmynd um tónlistarhátíðina Reykjavík
Rocks.

DURAN DURAN Þeir gömlu félagar hafa
væntanlega verið hið fínasta myndefni fyrir
heimildarmyndina en gömlu goðin fóru á
kostum í Egilshöll á fimmtudaginn.

Lárétt: 2selt,6ós,8eir, 9mat,11sé,12
skatt,14aurar, 16um,17úða,18sál,20
il,21alin,
Lóðrétt: 1lóms,3og,4listaði,5tré,7
sakamál,10tau,13trú,15rall,16usa,
19li.
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555 7500555 7500

Gerum þök og
svalagólf vatnsheld

Nánari upplýsingar á www.pace.is
Málarameistari sér um þakið

Síðan 1991

fieir sem kaupa Nissan Pathfinder í júlí fá 32" dekk, krómstigbretti
og dráttarkrók í kaupbæti.

250.000 krónum flottari!
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Sævarhöf›a 2  Sími 525 8000  www.ih.is Opi›: Mánudaga – föstudaga kl. 9:00–18:00

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

Víkurbraut 4
780 Höfn í Hornafir›i
478-1990

Bú›areyri 33
730 Rey›arfjör›ur
474-1453

Óseyri 5
603 Akureyri
461-2960

Sindragötu 3
400 Ísafjör›ur
456-4540

*Bílasamningur Glitnis me› 30% innborgun og eftirstö›var í 84 mánu›i.

Til hamingju! Nú getur flú loksins fengi› flér dísilbíl og hætt a› hafa áhyggjur af bensínver›inu. Pathfinder ey›ir einungis 10 dísil-lítrum á hundra›i› í

blöndu›um akstri. 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.

Ver›: 4.450.000 kr.

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

SKIPT_um landslag

PATHFINDER
NISSAN

• 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)

PATHFINDER SE
Beinskiptur
174 hestöfl
5 dyra

46.581 kr. á mán.*

4x4 DÍSIL FYRIR HEIMILISBÓKHALDI‹

STA‹ALBÚNA‹UR

KLÁR Á GÖTUNA

Á FIMM DÖGUM

PATHFINDER

ER KOMINN TIL LANDSINS

Í nafni 
eftirspurnar?
Því miður er þrælahald ekki forn

villimennska sem heyrir sögunni
til. Þrælahald hefur sjaldan verið út-
breiddara en einmitt í nútímanum.
Að minnsta kosti ekki á Íslandi.

KYNLÍFSÞRÆLKUN er sennilega
þekktasta form þrælahalds. Þá eru
ungar stúlkur fluttar frá fátækum
löndum til ríkari landa sem neyslu-
vara handa karlmönnum. Þetta er
gjarna dulbúið sem hluti af afþrey-
ingariðnaði. Á Íslandi hefur R-
listinn undir forystu Ingibjargar
Sólrúnar reynt að gera Reykjavík að
alþjóðlegri sukkborg með nætur-
klúbbum og súlustöðum. Tilgangur-
inn var auðvitað sá að laða hingað
viðskipti við kynlífstúrista, eins og
löngum hefur verið auglýsinga-
stefna í íslenskri landkynningu.

VINNUÞRÆLKUN á Vesturlönd-
um er hlutskipti fólks frá löndum
þar sem ekkert blasir við annað en
framtíð í hlekkjum hungurs og fá-
tæktar. Ungir karlar og konur leita
allra leiða til að komast í þræla-
vinnu í efnaðri löndum og er tekið
fagnandi af glæpamönnum og
glæpafyrirtækjum, stórum og litl-
um, sem græða á því að tengja fram
hjá þeirri vinnulöggjöf sem einkenn-
ir siðmenntuð þjóðfélög. Önnur að-
ferð er að leigja sér vinnukraft
þræla í útlöndum án þess að flytja
þá inn. Dæmi: Þrælakistan í Kína.

EITURLYFJAÞRÆLKUN höfum
við Íslendingar líka fengið að kynn-
ast. Yfirvöld standa aðgerðalítil
gagnvart siðlausum aðilum sem
fjármagna stórfelldan innflutning
eiturlyfja sem á skammri stund
breyta lífi fjölmargra efnilegra ung-
menna í deyðandi þrældóm hjá
fíkniefnisölum. Eitt og eitt burðar-
dýr er handsamað, en höfuðpaur-
arnir ganga lausir. 

ÞRÆLAHALD er útbreytt í íslensku
þjóðfélagi og stjórnvöld halda sig til
hlés eins og venjulega þegar fjöl-
miðlar veifa ekki písknum yfir þeim.
En fjölmiðlar eru nú uppteknir frá
morgni til kvölds að beina allri sinni
athygli og áhuga að því hvað Litli-
bónus og Stóribónus voru að bralla
með vini sínum Sullenberger, og blaða-
menn andvaka yfir þeirri risavöxnu
siðferðisspurningu hvort leyfilegt sé
skrifa um framhjáhald frægðarfólks í
svona litlu landi. Í nafni eftirspurnar?
Fjölmiðlar eiga að gera allt þjóðfélagið
gegnsætt; það er gífurleg eftirspurn
eftir sannleikanum. 

BAKÞANKAR
ÞRÁINS BERTELSSONAR


