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Hús sem heldur
utan um ﬂig

Hefur komi› á sterkum
tengslum vi› Indland
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Ekki útilokað að Bollywood-mynd verði gerð á Íslandi

25. júlí 2005 - 199. tölublað – 5. árgangur

MÁNUDAGUR
Þeim sem sprengjan springur
Það er svo undarlegt með unga menn.
Þeir fara inn í strætisvagn
eða lest þar sem fólk
situr í hnapp hvert í
sinni tilveru - og þar
springa þeir. Í
leiðinni sprengja
þeir fólk sem
gæti verið
amma þeirra.
Í DAG 16

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

FH-ingar halda sigurgöngu sinni í
Landsbankadeild karla áfram og í gær
voru það Eyjamenn sem voru fórnarlömbin. Hrakfarir KR
halda áfram og í gærkvöldi tapaði liðið
sínum fjórða
heimaleik í
röð þegar
sprækir Keflvíkingar komu í
heimsókn í Frostaskjólið og unnu sannfærandi sigur.
ÍÞRÓTTIR 20

Sími: 550 5000

Borgarstjóri bjarts‡nn
á frambo› R-listans
Steinunn Valdís Óskarsdóttir borgarstjóri telur ólíklegt a› R-listinn sundrist og
vill vinnufri› fyrir vi›ræ›unefnd R-listaflokkanna. Alfre› ﬁorsteinsson er einnig
bjarts‡nn en borgarfulltrúar Vinstri grænna vilja ekkert tjá sig um máli›.
„Ég hef engar
sérstakar áhyggjur af framboðsmálum R-listans. Það eru allir að
vinna af heilum hug í þessum
málum og hver flokkur að hugsa
sinn gang,“ segir Steinunn Valdís
Óskarsdóttir borgarstjóri um
framboðsmál R-listans og ályktun
Framsóknarflokksins
í
Reykjavík norður frá því fyrir
helgi.
„Hver flokkur er að skerpa
sína sérstöðu ef svo ólíklega vildi
til að það slitnaði upp úr en ég
held að líkurnar á því séu afar
litlar. Ég held að fólk í þessum
flokkum sé skynsamt fólk og við
ættum að leyfa því að vinna sína
vinnu í friði án utanaðkomandi
afskipta,“ segir Steinunn Valdís.
„Ég er enn bjartsýnn á að jáSVEITARSTJÓRNARMÁL

Enn sigrar FH
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kvæð niðurstaða fáist úr því
starfi sem fer fram í viðræðunefndinni,“ sagði Alfreð Þorsteinsson, borgarfulltrúi Framsóknarflokksins í R-listanum.
Hann vildi að öðru leyti ekki tjá
sig um framboðsmál R-listans.
Borgarfulltrúar
Vinstri
grænna í R-listanum, þau Árni
Þór Sigurðsson og Björk Vilhelmsdóttir, vildu ekki tjá sig um
framboðsmál R-listans og vísaði
Björk á fulltrúa Vinstri grænna í
viðræðunefnd R-listaflokkanna.
„Við bíðum bara eftir því að viðræðunefndin komi saman,“ sagði
Árni Þór. Heimildir Fréttablaðsins herma að mesta andstaðan
við framboð R-listans sé innan
raða Vinstri grænna.
Dagur B. Eggertsson, borgar-

fulltrúi R-listans, sagðist bjartsýnn á framboðsmál R-listans.
„Ég held það hafi ekkert breyst
að undanförnu. Það skýrist á
næstu vikum hvort af framboði
R-listans verður,“ sagði Dagur.
Aðspurður hvort hann hefði trú á
því að af framboði R-listans yrði
sagði hann: „Já, ég geri ráð fyrir
því að af því verði.“
Viðmælendur Fréttablaðsins í
borgarstjórnarhópi
R-listans
telja að unnið sé að því hörðum
höndum meðal kjörinna borgarfulltrúa að hafa áhrif til þess að
skýra framboðsmálin en misjafn
áhugi er meðal viðmælenda fyrir
því að af samstarfinu verði. Ekki
náðist í aðra borgarfulltrúa
R-listans.
- hb

Heimildarmynd um söngleik
Kvikmyndagerðarkonan Hrafnhildur
Gunnarsdóttir fylgist með leikhópnum
Á senunni til að fanga stemninguna í
uppfærslunni á söngleiknum Kabarett.

Olli skelfingu
en litlu tjóni
Jarðskjálfti af styrkleikanum sjö á Richter-kvarða
skók Nicobar-eyjar í austanverðu
Indlandshafi í gær. Skjálftinn olli
mikilli skelfingu meðal fólks á
eyjunum og flóðbylgjuviðvörun
var gefin út í Taílandi, en Taílandsströnd er í um 650 km fjarlægð frá eyjunum. Eftir því sem
næst varð komist í gærkvöldi
varð þó ekki teljandi tjón af völdum skjálftans.
Jarðskjálftafræðingar sögðu
upptök skjálftans hafa verið 135
km vestur af Misha á Nicobareyju. Á Andaman- og Nicobareyjum fórust þúsundir manna í
flóðbylgjunni sem öflugri skjálfti
á sömu slóðum olli um síðustu jól,
en alls fórust í henni um 180.000
manns í ellefu löndum. Enn er um
50.000 manna saknað eftir ham- aa
farirnar þá.

INDLAND, AP

Húsbíll utan vegar:

FÓLK 30

Rann ni›ur
40 metra
LÖGREGLUMÁL Karlmaður og kona
sluppu nær ómeidd þegar húsbíll
þeirra hafnaði utan vegar og rann
um fjörutíu metra niður bratta
brekku á móts við bæinn Breiðavað skammt ofan Blönduóss um
klukkan hálfsjö í gærkvöldi.
Miklar skemmdir urðu á húsbílnum við óhappið, að sögn lögreglu. Mildi þykir þó að ekki fór
verr, en ökumanni tókst að halda
bílnum á hjólunum meðan hann
rann niður brekkuna.
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BJART MEÐ KÖFLUM Hætt við
þokulofti með ströndum og þokusúld við
norðurströndina. Hiti 9-20 stig, hlýjast til
landsins syðra en svalast í þokunni.
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Jarðskjálfti í Indlandshafi:

SJÖUNDI SIGURINN Í RÖÐ Bandaríski hjólreiðakappinn Lance Armstrong hjólar sigurreifur með bandaríska þjóðfánann eftir Champs
Elysées-breiðgötunni í París í gær, eftir að hann vann Frakklandshjólreiðarnar, Tour de France, í sjöunda sinn í röð.

Ný tegund af klamydíu greinist í Evrópu:

N‡r kynsjúkdómur sk‡tur upp kollinum
HEILBRIGÐISMÁL Nýr kynsjúkdómur
er farinn að skjóta upp kollinum á
öðrum Norðurlöndum og annars
staðar í Evrópu. Þessi kynsjúkdómur, sem gengur undir skammstöfuninni LGV, hefur verið landlægur í
Asíu, Afríku, Mið- og Suður-Ameríku og er nú farinn að verða meira
áberandi í Frakklandi, Hollandi,
Sviss og Englandi.
LGV er ein tegund af klamydíu
en hefur enn ekki greinst hér á
landi, að sögn Þórólfs Guðnasonar,
yfirlæknis hjá embætti Sóttvarnalæknis. Hann segir Íslendinga þurfa
að vera vel vakandi fyrir sjúkdómn-

um, því hann geti verið illvígur.
Hann sé oft einkennalítill til að
byrja með og sjúklingar taki oft
ekki eftir fyrstu einkennum, sem
séu sár á kynfærum.
„Síðan getur sýkingin breiðst út
og valdið sárum og alvarlegum sýkingum. Klamydía svarar vel réttri
lyfjameðferð þannig að þetta er
hægt að lækna ef það greinist í
-ghs
tæka tíð,“ segir hann.
ÞÓRÓLFUR GUÐNASON Þórólfur Guðnason
er yfirlæknir hjá Sóttvarnalækni og hann
segir að Íslendingar þurfi að vera vel vakandi fyrir því þegar og ef kynsjúkdómurinn
LGV berist hingað til lands.
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Fimmtán hrefnur hafa veiðst af þrjátíu og níu dýra kvóta vísindaveiða:

Fjórar hrefnur veiddust um helgina
Magni, er ﬂetta mögnu› tilfinning?
„Að sjálfsögðu er þetta mögnuð tilfinning
hjá Magna Group – það er mér og konunni.“
Magni R. Magnússon, verslunarmaður við Laugaveg, ætlar að setjast í helgan stein í haust eftir
fjörutíu ára rekstur.

Áform atvinnubílstjóra:

Litin alvarlegum augum
LÖGGÆSLA Engar ákvarðanir hafa
enn verið teknar um hvernig
brugðist verður við áformum atvinnubílstjóra um að loka gatnamótum Vesturlandsvegar og
Suðurlandsvegar um verslunarmannahelgina, að sögn Arinbjarnar Snorrasonar hjá lögreglunni í
Reykjavík.
„Það er litið alvarlegum augum
þegar loka á akstursleiðum,“ segir Arinbjörn og bætir við að málið
verði skoðað frekar þegar betur
liggi fyrir hvernig aðgerðirnar
verði. Mikil áhersla verði lögð á
að halda neyðarleiðum opnum,
þannig að sjúkrabílar og neyðarliðar geti eftir sem áður komist
leiðar sinnar.
- ht

LÖGREGLUFRÉTTIR
Á SLYSADEILD EFTIR SKYRTUBRUNA Maður var fluttur með
sjúkrabíl á slysadeild eftir að
kviknaði í skyrtu hans á
skemmtistað í Reykjavík í fyrrinótt. Maðurinn hlaut brunasár á
baki en eldurinn kviknaði út frá
kerti.
UNGUR ÖKUMAÐUR Í OFSAAKSTRI Lögreglan í Hafnarfirði
stöðvaði sjö ökumenn í fyrrinótt
fyrir of hraðan akstur. Sá sem
hraðast ók var á 137 kílómetra
hraða á Reykjanesbraut milli
Hafnarfjarðar og Garðabæjar en
þar er hámarkshraði 70 kílómetrar á klukkustund. Reyndist ökumaðurinn nýkominn með bílpróf.
Þá fannst eitt gramm af ætluðu
hassi í einni bifreiðanna.
MISSTI BÍLPRÓFIÐ EFTIR
HRAÐAKSTUR Ungur maður var
sviptur ökuréttindum á staðnum
eftir að hann mældist á 130 kílómetra hraða innanbæjar á Akranesi seint í fyrrakvöld, en þar er
hámarkshraði fimmtíu kílómetrar. Maðurinn á auk ökuréttindamissisins von á sjötíu þúsund
króna sekt.

inu í verslanir.
„Þetta verður selt í sömu verslunum og áður og viðtökur hafa
verið frábærar eins og áður hefur
komið fram. Við erum því ánægðir að geta boðið landsmönnum upp
á þetta kjöt sem er góður matur
hvort sem er á grillið eða matreitt
með öðrum hætti. Við reynum að
klára kvótann áður en hrefnuveiðitímabilið er á enda því það er
ljóst að það er eftirspurn hjá
landsmönnum eftir hrefnukjöti,“
-hb
segir Gunnar.
HREFNUVEIÐAR Hrefnan unnin um borð í

hrefnuveiðibáti.

Líkamsárás í Hafnarstræti:

MYND/AP

SPURNING DAGSINS

SJÁVARÚTVEGUR „Veiðiskilyrði voru
afar góð um helgina og það veiddust fjórar hrefnur,“ segir Gunnar
Bergmann Jónsson hjá Félagi
hrefnuveiðimanna. Alls hafa því
veiðst fimmtán dýr af 39 dýra
hrefnuveiðikvóta
en
veiðar
standa yfir í vísindaskyni til 15.
ágúst.
Hrefnunum er landað víða um
landið en í dag verður tveimur
landað á Norðfirði. Gunnar segir
að hrefnukjötið komi í verslanir
eftir hádegi í dag en í síðustu viku
seldist allt hrefnukjöt upp og
verður því unnið hörðum höndum
við að verka dýrin og koma kjöt-

Ré›ust á ókunnugan mann
ÁRÁS Fjögurra til fimm manna var
í gærkvöld enn leitað eftir fólskulega líkamsárás í Hafnarstræti í
fyrrinótt. Árásin var að sögn lögreglu tilefnislaus en árásarmennirnir þekktu ekki manninn sem
ráðist var á.
Maðurinn kom sér sjálfur á
slysadeild eftir árásina, en hann
var lemstraður auk þess sem
tennur brotnuðu. Hann gat þó
gefið lögreglu greinargóða lýsingu á árásarmönnunum, sem eru
á þrítugsaldri, og veitir lögreglu
aðstoð við leitina að þeim.
- ht

MARKAÐSTORGIÐ Í SHARM EL-SHEIK Markaðstorgið í ferðamannabænum Sharm el-Sheik þar sem önnur sprengjan sprakk á föstudags-

kvöld er í rústum og brotnir minjagripir og glerbrot liggja á víð og dreif.

LÖGREGLUFRÉTTIR

Yfir 70 manns eru í
haldi lögreglunnar
Lögreglan í Egyptalandi hefur teki› yfir 70 manns til yfirheyrslu vegna sprenginganna á föstudagskvöld. Einn ódæ›ismanna mun hafa láti› lífi› í sprengingunni en ﬂriggja er enn leita›. Ódæ›in valda búsifjum í fer›aﬂjónustu landsins.
SHARM EL-SHEIK, AP Rúmlega 70 hafa
verið teknir til yfirheyrslu í Sharm
el-Sheik og víðar á Sínaí-skaga í
Egyptalandi
vegna
sprengjuárásanna sem urðu 88 manns að
bana á föstudagskvöld. Lögreglan
segir engan vera sakaðan um að
hafa komið að sprengingunum enn
sem komið er. Þetta er mannskæðasta hryðjuverk sem framið hefur
verið í Egyptalandi. Auk þeirra sem
létust særðust að minnsta kosti 134.
Yfirvöld telja að fjórir menn
hafi ekið tveimur pallbílum hlöðnum sprengiefni til að sprengja
hótel við Naama flóa og fjölmennt
kaffihús í grenndinni. Talið er að
þeir hafi skilið þriðju sprengjuna
með tímastilli eftir í skjalatösku á
bílastæði sem fólk þusti um eftir
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að hinar sprengjurnar tvær
sprungu. Lítur út fyrir að sprengingin við hótelið hafi verið sjálfsmorðsárás en lögreglan leitar
þriggja ódæðismanna. Tveir hópar
hafa lýst yfir ábyrgð á hryðjuverkunum en í gær var ekki búið að
ganga úr skugga um sannleiksgildi
þeirra yfirlýsinga. Annar hópurinn, Abdullah Azzam hersveitin,
sem er deild al Kaída í Egyptalandi
og Sýrlandi, lýsti einnig sprengjuárásum í Taba í október síðastliðnum og sprengju- og skotárás í
Kaíró í apríl. Hinn hópurinn kallar
sig Heilaga stríðsmenn Egyptalands en lítið sem ekkert er vitað
um hann. Þá útiloka yfirvöld ekki
að útlendingar beri ábyrgð á ódæðinu. Mannréttindasamtök í Egypta-

landi segja að yfirvöld megi ekki
beita sömu aðferðum nú og þau
gerðu eftir hryðjuverkin í Taba en
þá voru rúmlega þrjú þúsund
manns handteknir af handahófi.
Árásarnir hafa þegar valdið
ferðaþjónustu Egyptalands miklum búsifjum og ferðamenn flýja úr
landi í stórum hópum. Verkamenn
vinna hörðum höndum við að
hreinsa upp rústir á vettvangi
árásanna og margir lögreglumenn
eru á svæðinu við eftirlit. Heilbrigðisyfirvöld sögðu í gær að ekki
hefðu verið borin kennsl á 34
þeirra sem fórust. Flestir sem dóu
voru Egyptar, en vitað er að tveir
Bretar, tveir Þjóðverjar, Ítali og
Tékki létu einnig lífið.
bergsteinn@frettabladid.is

BÍLÞJÓFNAÐUR Á FRÖNSKUM DÖGUM Franskir dagar fóru fram á Fáskrúðsfirði um helgina. Að sögn
lögreglu var mikill erill og ölvun
mikil. Einn fékk að gista fangageymslur lögreglu eftir bílstuld en
hann er jafnframt grunaður um
ölvun við akstur. Maðurinn fór þó
ekki langt á bifreiðinni, bíltúrinn
einskorðaðist við næsta nágrenni
tjaldstæðisins í bænum.
FRIÐSAMLEGT VOPNASKAK
Vopnaskak á Vopnafirði var haldið
um helgina og fór hátíðin friðsamlega fram að sögn lögreglu. Ekkert
mál kom til kasta lögreglu í tengslum við hátíðina.
ERLENDIR FERÐAMENN Í UMFERÐARÓHAPPI Draga þurfti tvo bíla
burt eftir að öðrum bílnum var
ekið aftan á hinn skammt norðan
Hvalfjarðargangna í fyrrakvöld.
Erlendir ferðamenn nýkomnir til
landsins voru í öðrum bílnum en Íslendingar í hinum. Engin slys urðu
á fólki við óhappið.
VEIKUR SJÓMAÐUR SÓTTUR Þyrla
Landhelgisgæslunnar sótti í gærkvöld veikan mann um borð í togara um 160 mílur úti fyrir Reykjavík. Þyrlan lenti með manninn á
Reykjavíkurflugvelli, þaðan sem
hann var fluttur með sjúkrabifreið
á Landspítala – háskólasjúkrahús.

Sjálfsmorðsárás gerð á lögreglustöð í Bagdad:
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ÍRAK, AP Sjálfsmorðssprengjumaður ók vörubíl hlöðnum sprengiefni
á lögreglustöð í Bagdad í gær, með
þeim afleiðingum að 22 menn að
minnsta kosti létu lífið og þrír tugir til viðbótar særðust, að því er
írösk lögregluyfirvöld greindu frá.
Talsmenn Bandaríkjahers sögðu að
minnsta kosti 40 hafa farist.
Árásin var gerð á Rashad-lögreglustöðina í Masthal-hverfi í
austanverðri Bagdad klukkan
14.50 að staðartíma. Að sögn Mahir Abdul Sahar, talsmanns írösku
lögreglunnar, voru flestir hinna
látnu óbreyttir borgarar.
Þetta var mannskæðasta árásin
í Írak frá því 16. júlí, er sjálfsmorðssprengjumaður sprengdi
bílsprengju nærri sjíamosku í
Musayyib, en við sprenginguna
kviknaði einnig í olíuflutningabíl
og nærri 100 manns fórust.

MYND/AP

Tugir farast í höfu›borg Íraks

SONARMISSIR Bagdadbúinn Majeed Abdullah skoðar kolbrunnar leifar sonar síns í bruna-

rústunum sem tilræðið í gær skildi eftir sig.

Meðlimir í stjórnmálabandalaginu að baki Ayad Allawi forsætisráðherra hótuðu í gær að ganga
úr því í stuðningsskyni við hreyfingu súnnía sem hafa neitað að

taka þátt í undirbúningi nýrrar
stjórnarskrár. Telja þeir Allawi
ekki hafa gert nóg til að fá súnnía
til liðs við að byggja upp hið nýja
Írak. ■
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Hryðjuverkin í London hafa engin áhrif á flug:

GENGI GJALDMIÐLA 22.07.2005

Líti› um afpantanir

KAUP SALA
Bandaríkjadalur USD

64,24
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64,54

Sterlingspund

GBP

Evra

EUR

78,06

Dönsk króna

DKK

10,46 10,522

Norsk króna

NOK

9,795

9,853

Sænsk króna

SEK

8,252

8,3

Japanskt jen

JPY

0,5789 0,5823

SDR

XDR

93,51 94,07

FERÐALÖG Þrátt fyrir hryðjuverkin
í London hefur eftirspurn eftir
flugi þangað minnkað sáralítið og
nánast ekkert hefur
verið um að fólk afpanti ferðir sínar
þangað, að sögn Guðjóns Arngrímssonar,
upplýsingafulltrúa
Icelandair.
„Það er nánast
GUÐJÓN
ARNGRÍMSSON ekkert um afpantanir til London. Í
stórum dráttum virðist þetta ekki
hafa nein áhrif á okkar bókanir og
kemur það manni í sjálfu sér ekkert
á óvart. Þetta er eins og með stjórnvöld og íbúa í London að þau virðast

112,52 113,06
78,5

Gengisvísitala krónunnar
109,1079

Rann 150 metra niður skriðu:

Fer líklega
heim í dag

LONDON Íslendingar virðast ekki láta hryðjuverkin í London mikið á sig fá og halda sínum
plönum þrátt fyrir hættuna.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

haga sér með sama hætti og áður og
láta eins og ekkert hafi í skorist,“
segir Guðjón.
Að hans sögn var hægt að afpanta flug til London án breytingargjalds þangað til í gær. „Við opnuðum fyrir breytingar strax eftir atvikin í London. Fólk hafði þarna því
nokkra daga til þess að afpanta en
eins og ég segi nýttu sér fáir þann
möguleika, ólíkt því þegar hryðjuverkin dundu á New York um árið.
Það er varla hægt að bera þetta
tvennt saman og þá var að sjálfsögðu lokað fyrir allt flug í tvo sólarhringa og eftirspurnin eftir flugi
til Bandaríkjanna nánast hrundi.
-bog
Þetta er tvennt ólíkt.“

Hættulegt hátterni:

Stó› úti á
mi›ri akbraut

SLYS Fertugur maður sem rann 150
metra niður skriðu við Hvalvatnsfjörð milli Eyjafjarðar og Skjálfanda á föstudag er á góðum batavegi og fær líklega að fara heim í
dag, að sögn læknis á Landspítala
– háskólasjúkrahúsi Fossvogi.
Maðurinn hlaut áverka á höfði
og kjálkabrotnaði við fallið. Hann
var fluttur með þyrlu til Akureyrar og þaðan með sjúkraflugi til
Reykjavíkur, þar sem gert var að
sárum hans.

Lögreglunni í Hafnarfirði barst laust eftir klukkan sex
síðdegis í gær tilkynning um að
maður gengi eftir miðri akbraut á
Hafnarfjarðarvegi í Garðabæ.
Umferð var á veginum á þessum tíma og mátti ekki miklu muna
að illa færi þegar nokkrir bílar
snögghemluðu af ótta við að aka
manninn niður. Maðurinn, sem
virtist vera á fimmtugs- eða sextugsaldri, sinnti því í engu þegar
ökumenn þeyttu bílflautur sínar.
Þegar lögreglan kom á vettvang
var maðurinn á bak og burt. Málið
-bs
er í rannsókn.

LÖGREGLAN

- ht

SONUR SYRGÐUR Foreldrar Jean Charles de Menezes syrgja soninn heima hjá sér í Gonzaga í Brasilíu í gær. Hann féll á föstudag fyrir

byssukúlum Lundúnalögreglunnar, en hún leitar sprengjuárásarmannanna ákaft.

KJARTAN MAGNÚSSON Nýtt leiðakerfi

Strætó meingallað.

Nýtt leiðakerfi Strætó:

Meingalla› a›
mörgu leyti
SAMGÖNGUR „Það er margt við
þetta nýja leiðakerfi að athuga,“
segir Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks.
„Það er farið um færri götur en
áður, það þjónar færri íbúum því
það er lengra milli biðstöðva og í
mörgum tilfellum verður lengra
að ganga út á biðstöðvarnar. Það
er því meingallað að mörgu leyti.
En það sem er gott við kerfið er að
það nær til alls höfuðborgarsvæðisins, en það var upphaflega tillaga okkar sjálfstæðismanna,“
- hb
segir Kjartan.

Lögreglan í London
bi›st afsökunar
Lundúnalögreglan handtók í gær ﬂri›ja manninn í tengslum vi› rannsókn tilræ›anna í sí›ustu viku. Lögreglustjórinn ba›st afsökunar á a› lögreglan skyldi
skjóta saklausan Brasilíumann.
Lögreglustjórinn í
Lundúnum, Ian Blair, baðst í gær
opinberlega afsökunar á því að lögregla skyldi hafa skotið til bana
brasilískan rafvirkja, sem ekki
tengdist hryðjuverkaárásunum í
borginni á nokkurn hátt. Blair varði
engu að síður þá stefnu lögreglunnar að hika ekki við að skjóta menn
ef ástæða væri til að gruna þá um að
bera á sér sprengju.
Lundúnalögreglan tilkynnti í
gærkvöld að hún hefði handtekið
þriðja manninn í tengslum við
rannsókn misheppnuðu tilræðanna
síðasta fimmtudag. Upplýsti hún
að maðurinn hefði verið handtekinn í nafni hryðjuverkavarnalaga, í

BRETLAND, AP

sama hverfi í suðurhluta borgarinnar og Brasilíumaðurinn bjó í.
Blair lögreglustjóri sagði enn
fremur á blaðamannafundi að
sprengiefninu sem notað var við hin
misheppnuðu sprengjutilræði á
fimmtudaginn svipaði mjög til þess
sem notað var við hin mannskæðu
tilræði tveimur vikum fyrr. Verið
væri að rannsaka vísbendingar um
viss tengsl milli tilræðismannanna
7. og 21. júlí. Engar sannanir væru
þó enn fyrir tengslum milli tilræðanna, að sögn lögreglustjórans.
Hann sagði rannsóknarina nú helst
beinast að mönnunum fjórum sem
eftirlitsmyndavélamyndir
voru
birtar af á föstudag.

VEÐRIÐ Í DAG

Blair skoraði á breska múslimasamfélagið að leggja lögreglunni
lið í rannsókninni. Allar ábendingar væru líka vel þegnar, hefði einhver séð einhvern fjórmenningana
sem lýst hefur verið eftir.
Loft var ennþá lævi blandið í
borginni í gær og lögregla beitti
sprengiefni til að eyða grunsamlegum pakka sem fannst í garði í
norðausturhluta Lundúna. Að
sögn talsmanna lögreglunnar lék
grunur á að pakkinn kynni að
hafa tengst hlutum sem notaðir
voru í misheppnuðu tilræðunum
á fimmtudaginn. Nánari upplýsingar var ekki að fá að svo
stöddu.
- aa

HERJÓLFUR Margir virðast ætla að leggja
leið sína á Þjóðhátíð í Eyjum.

Verslunarmannahelgin:

Flestir spyrja
um Eyjar
Ferðamannastraumurinn virðist að miklu leyti liggja á
Þjóðhátíð í Eyjum um verslunarmannahelgina, samkvæmt fyrirspurnum sem afgreiðslufólk BSÍ
fær þessa dagana.
Að sögn Elínar Sævarsdóttur,
afgreiðsludömu á BSÍ, er nánast
einungis spurt um rútuferðir í
ferjuna Herjólf, sem siglir til
Eyja. „Eitthvað er líka um að fólk
spyrjist fyrir um ferðir til Akureyrar en nánast ekkert um Galtalæk. Ég hef þó á tilfinningunni að
-bog
það breytist í vikunni.“

FERÐALÖG
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Lögregla hafði afskipti af mótmælendum við Kárahnjúka:

KJÖRKASSINN
Hefurðu ferðast með strætó á
þessu ári?
Niðurstöður gærdagsins á visir.is
Já

35%

Nei

65%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætlarðu í ferðalag um verslunarmannahelgina?

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Farðu inn á fréttahluta visir.is
og segðu þína skoðun

MÓTMÆLI
Lögreglumenn
á
Kárahnjúkum höfðu afskipti
af hópi mótmælenda við Kárahnjúka í fyrrakvöld er mótmælendurnir gerðu sig líklega
til þess að fara inn á vinnusvæði virkjunarinnar.
Hópurinn samanstóð að
sögn lögreglunnar á Egilsstöðum af tíu til fimmtán manns og
voru þeir beðnir um að fara
ekki inn á svæðið. Mótmælendurnir urðu við þeim tilmælum og ekki kom til frekari
afskipta, að sögn lögreglu.
„Mótmælendurnir sem hér
eru vilja helst að virkjanaframkvæmdirnar verði stöðvaðar og því er alls ekki óeðli-

egt að þeir vilji fara inn á
sjálft vinnusvæðið,“ segir
Ólafur Páll Sigurðsson, talsmaður mótmælenda við Kárahnjúka. Að sögn Ólafs voru
höfð afskipti af nokkrum hópum mótmælenda á göngu
kringum virkjanasvæðið í
fyrrakvöld.
Ólafur segir að mótmælendur hafi tekið tilmælum lögreglu vel, að því er hann best
viti. „Þessir hópar eru ekki
hérna til þess að lenda í átökum við lögreglu,“ segir hann.
Nokkrir Íslendingar voru í
hópunum, sem samanstóðu að
mestu leyti af erlendum mót- ht
mælendum.

MYND/HH

Mótmælendur haldi sig utan vinnusvæ›is virkjunar

MÓTMÆLENDUR VIÐ KÁRAHNJÚKA Lögregla hafði afskipti af mótmælendum sem gerðu sig líklega til þess að fara inn á vinnusvæði virkjunarinnar í fyrrakvöld. Mótmælendurnir komust einnig í
kast við lögreglu á þriðjudaginn í síðustu viku fyrir að hlekkja sig við vinnuvélar.

Eiturlyfjasmyglarar ger›u
göng undir landamærin
Bandaríska og kanadíska lögreglan hafa fundi› 110 metra löng göng sem ætlu› voru til a› smygla eiturlyfjum milli Kanada og Bandaríkjanna. Göngin lágu frá kofa í Kanada og inn í stofu íbú›arhúss í Bandaríkjunum. Tali› er a› um 1.700 tonn af maríjúana séu framleidd í Kanada á ári.

FLÓÐ Í JÖKULSÁ Á DAL Vatnavextir í Jökulsá á Dal eru árlegur viðburður.

Jökulsá á Dal:

Búist vi› a›
flæ›i yfir brú
Flætt hafði upp að
burðarbitum árinnar yfir Jökulsá
á Dal við Kárahnjúka um kvöldmatarleyti í gær og búist var við
að yfir brúargólfið flæddi með
kvöldinu, að sögn Haralds B. Alfreðssonar hjá framkvæmdaeftirliti Landsvirkjunar.
Brúnni var lokað um klukkan
sjö í fyrrakvöld í kjölfar vatnavaxta í ánni. Harald segir vatnavextina geta staðið fram eftir
ágústmánuði en þeir eru árlegur
viðburður. Lokun brúarinnar
hefur engin áhrif á virkjanaframkvæmdir en hún hefur í för með
sér rask fyrir ferðamenn á svæð- ht
inu.

SAMGÖNGUR

Beint flug

Þrír kanadískir menn
hafa verið ákærðir fyrir eiturlyfjasmygl og tilraun til stórfellds
smygls milli Kanada og Bandaríkjanna. Málið er allt hið ótrúlegasta og virðist sem klippt út úr
Hollywood-mynd.
Mennirnir hafa undanfarið ár
staðið í stórframkvæmdum í orðsins fyllstu merkingu. Til þess að
þurfa ekki að smygla eiturlyfjun-

BANDARÍKIN

VEL GERÐ GÖNG Talið er að það hafi tekið
eitt ár að gera göngin. Þau eru styrkt með
stálbitum, hellulögð og upplýst.

til hinnar fögru miðaldaborgar

Tallinn í Eistlandi
Innifalið í verði:
Flug, 4 stjörnu hótel m/morgunmat, akstur til og frá flugvelli, íslensk fararstjórn og skattar.
Verð 49.900 kr.

Ferðin er frá 12.-16. október • Síðustu sæti
Tallinn hefur breyst í nútímaborg með alþjóðlegu yfirbragði á síðustu 10
árum. Þrátt fyrir það eru íbúarnir stoltastir af gamla bæjarhlutanum. Þar
eru götur steini lagðar og við þær standa vel varðveittar stórkostlegar
byggingar frá 11-15 öld. Þá setja markaðirnir mikinn svip á borgina.
Tallinn hefur verið bætt við á heimslista UNESCO sem ein best varðveitta
miðaldarborg N-Evrópu. Menningarlíf í Talllinn stendur með miklum
blóma og geta allir fundið eitthvað við sitt hæfi. Í Tallinn er hægt að gera
góð kaup. Þar er ódýrt að versla og matur á veitingahúsum er ódýr. Þá er,
næturlífið fjörugt, barir, skemmtistaðir og kaffihús á hverju götuhorni.
Tallinn er borg sem fangar, borg sem skilur eitthvað eftir, löngu eftir að
komið er heim.
Spennandi skoðunarferðir í boði með íslenskri fararstjórn
Trans-Atlantic
Sími 5888900 www.transatlantic.is

um í gegnum landamærin gerðu
þeir ansi háþróuð 110 metra löng
göng undir þau. Göngin lágu frá
kofa skammt suður af Vancouver í
Kanada og inn í stofu íbúðarhúss í
Lynden
í
Bandaríkjunum.
Kanadíska lögreglan komst á
snoðir um málið í febrúar þegar
framkvæmdir við gangagerðina
stóðu sem hæst. Kanadíska lögreglan hafði strax samband við
starfsbræður sína Bandaríkjamegin og var fylgst náið með
framkvæmdunum upp frá því með
myndavélum og upptökutækjum. Í
byrjun þessa mánaðar, þegar þremenningarnir höfðu klárað göngin
og hugðust fara jómfrúarferðina
með 42 kíló af maríjúana í farteskinu, voru þeir handteknir.
„Við höfum séð mörg göng sem
notuð hafa verið til að smygla
eiturlyfjum en þetta eru líklega
þau best gerðu,“ sagði Rod Benson
hjá bandarísku fíkniefnalögreglunni (DEA). Göngin eru allt að
þriggja metra djúp, styrkt með
stálbitum og veggirnir þaktir með
timbri. Gólfið er hellulagt og
göngin eru upplýst.
Leigh Winchell hjá bandaríska
heimavarnarráðuneytinu sagði
gríðarlega mikilvægt að göngin
skyldu hafa fundist strax. Þó að
útlit væri fyrir að þau hafi fyrst
og fremst verið ætluð til eiturlyfjasmygls hefði hæglega verið
hægt að smygla ólöglegum innflytjendum og vopnum í gegnum
þau. Hann sagði að göngin yrðu
eyðilögð við fyrsta tækifæri.
Bandaríska lögreglan hefur
alls fundið 34 göng milli Banda-

FUNDAÐ MEÐ BLAÐAMÖNNUM Rod Benson hjá bandarísku fíkniefnalögreglunni sýnir

mynd af göngunum. Hann sagði að göngin, sem eru þau fyrstu sinnar tegundar milli
Bandaríkjanna og Kanada, væru ótrúlega vel gerð.

ríkjanna og Mexíkó en þetta eru
fyrstu göngin sem hún hefur fundið milli Bandaríkjanna og Kanada.
Talið er að um 1.700 tonn af

maríjúana séu framleidd í Kanada
og að um helmingi magnsins sé
smyglað til Bandaríkjanna.
trausti@frettabladid.is

Átökin á Gaza-ströndinni í Palestínu:

Sharon hótar hertum a›ger›um
ÍSRAEL, AP Ísraelsher mun grípa til
„fordæmislausra aðgerða“ efni
herskáir Palestínumenn til árása
á ísraelska hermenn og landtökumenn er landtökubyggðir gyðinga
á Gazaströndinni verða rýmdar í
næsta mánuði. Við þessu varaði
Ariel Sharon, forsætisráðherra
Ísraels, í gær, í kjölfar þess að
tveir Ísraelar voru drepnir í bíl er
skotið var á þá úr launsátri á
Gaza-svæðinu.
Einnig gerðist það í gær að
ísraelskir hermenn handtóku
mann sem sagður er hafa verið að
undirbúa sjálfsmorðssprengjuárás.
Ýmsir hópar herskárra Palestínumanna lýstu yfir ábyrgð á
skotárásinni á Gaza, þar á meðal
Íslamskt Heilagt stríð og Al AqsaPíslarvottaherdeildirnar, sem eru
tengdar Fatah-flokknum, aðalstjórnarflokki palestínsku heima-

FASTUR FYRIR Ariel Sharon (fyrir miðju) stýrir vikulegum ríkisstjórnarfundi í Jerúsalem í

gær.

stjórnarinnar. Herskáir hópar
reyna að láta líta út fyrir að Ísraelar séu að hörfa undan árásum
palestínskra skæruliða er þeir

rýma landtökubyggðirnar, frekar
en að rýmingin sé útpælt pólitískt
útspil Ísraelsstjórnar.
- aa

* Bílasamningur Lýsingar - 30% innborgun og eftirstöðvar á 84 mánuðum

Sportlegt sumartilboÝ

îdàrasti borgarjeppinn enn dàrari HR-V, Sport meÝ sllgu,  srstku sumartilboÝi aÝeins

2.149.000 kr.
22.441

kr.  mnuÝi*

honda.is
Fjrbllinn fyrir vegi til allra tta

Hleyptu nàju lfi  sumargleÝina. StgÝu upp  Honda HR-V, lttu nett ytra ràmiÝ og fjrlega hnnunina koma ßr
 gott ferÝaskap og uppgtvaÝu alla mguleikana sem bÝa ßn. Hann er fjrbllinn meÝ ltta, frska og sparneytna
vl og innanràmi sem m aÝlaga fyrir allar lfsins ferÝir. Hvort sem leiÝin liggur t r b¾num eÝa um hlar gtur
tryggir fjrhjladrifiÝ rugga rsfestu og allir ßekkja aÝ Honda vrumerkiÝ tryggir Honda g¾Ýin. N er enn dàrara
aÝ gera lfiÝ svoltiÝ sportlegra Ð nàttu t¾kif¾riÝ.

BERNHARD ehf. Vatnagarðar 24- 26 • Sími 520 1100

www.bernhard.is

8

25. júlí 2005 MÁN U DAGU R

Ræða sem fyrrverandi formaður Verkamannaflokks Tyrklands hélt í Sviss dregur dilk á eftir sér:

Tyrkneskur stjórnmálamaður sætir nú sakarannsókn í
Sviss vegna ummæla sinna um að
þjóðarmorð Tyrkja á Armenum á
tímum fyrri heimsstyrjaldar og í
kjölfar hennar væri „lygi“. Rannsóknin byggir á gruni um að maðurinn, Dogu Perincek, sem á tímabili var formaður Verkamannaflokks Tyrklands, hafi brotið gegn
svissneskum lögum sem banna
hatursáróður og kynþáttamisrétti.
Perincek hélt ræðu í Winterthur í fyrri viku í tilefni af því að
82 ár voru þá liðin frá því að Lausanne-samningarnir voru gerðir,
en í þeim voru landamæri Tyrklands nútímans ákveðin. Hann er

SVISS, AP

VEISTU SVARIÐ?

1
2

Hvar í Egyptalandi var gerð mannskæð hryðjuverkaárás um helgina?

Hvers vegna hyggjast atvinnubílstjórar stöðva umferð um verslunarmannahelgina?

3

Hvað heitir rússneski stangarstökkvarinn sem fór fyrst kvenna yfir
fimm metra?
SVÖRIN ERU Á BLS. 30

Enn sprengt í Tyrklandi:

Tveir sær›ust
í Istanbul

Að minnsta kosti tveir
slösuðust í sprengingu á kaffihúsi í Istanbul seint á laugardagskvöld. Lögreglan telur að
sprengjan hafi annað hvort verið
sprengd með fjarstýringu eða
búin tímastilli. Sprengt var á vinsælum ferðamannastað við
Galata-brúna.
Hollendingur og tyrkneskur
starfsmaður á kaffihúsinu særðust í sprengingunni. Lögreglan
segist gruna kúrdíska uppreisnarmenn um ódæðið en enginn
hefur lýst yfir ábyrgð vegna
sprenginganna. Á laugardag
fyrir viku síðan sprakk sprengja
á fjölmennri strönd við Eyjahaf
og varð fimm að bana. ■
ISTANBUL

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

sakaður um að hafa afneitað þjóðarmorði með því að hafa í ræðunni sagt að fullyrðingar um þjóðarmorð á Armenum væru „lygar
heimsvaldasinna“.
Talsmenn Armena segja að um
ein og hálf milljón Armena hafi
verið drepin er hermenn soldánsins hröktu þá úr austurhéruðum
Tyrklands á árunum 1915-1923.
Tyrknesk yfirvöld hafa staðfastlega neitað að viðurkenna að þjóð- aa
armorð hafi verið framið.

MYND/AP

Kær›ur fyrir afneitun ﬂjó›armor›s

UMDEILD SAGA Dogu Perincek í ræðuham

í Lausanne í Sviss í gær.

Landsmóti skáta á Úlfljótsvatni verður slitið á morgun:

Grillu›u naut í heilu lagi
Um 4.000 manns eru
saman komnir á Landsmóti skáta
á Úlfljótsvatni og hafa skátar
reist lítið þorp á staðnum í tilefni
mótsins, sem haldið er þriðja
hvert ár.
„Þetta gengur mjög vel hjá
okkur, veðrið leikur við okkur og
hér er mikið um að vera. Á dagskránni, sem státar af hvorki
meira né minna en 54 dagskrárliðum, getur hver fundið eitthvað
við sitt hæfi,“ segir Andrea Margrét Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri landsmótsins í ár.
Skátarnir hafa því brallað
margt um helgina og meðal annars fóru þeir í heimsókn á Nesjavelli, börðust hetjulega í vatnsbardaga, héldu heljarinnar flugeldasýningu og grilluðu naut í

LANDSMÓT

heilu lagi. Auk þess hafa söngkonan Hildur Vala og stúlknasveitin
Nylon leikið fyrir dansi. Á laugardag var sérstakur heimsóknardagur og þá voru um 8.000 manns
rennandi í gegnum svæðið og
einnig eru staddir á mótinu um
750 erlendir skátar alls staðar að
úr heiminum.
„Í kvöld er lokakvöld mótsins,
sem verður slitið á morgun.
Hljómsveitin Á móti sól mun leika
fyrir dansi og munu skátar þá
fagna, dansa og syngja fram á
rauða nótt,“ segir Andrea. ■
Á KVÖLDVÖKU Ef eitthvað er hægt að
segja um skáta þá er það að þeir kunna
að skemmta sér á heilbrigðan hátt. Um
4.000 manns voru samankomnir á landsmóti þeirra á Úlfljótsvatni um helgina.

Nýr skólastjóri
Landakotsskóla:

Traktorgröfur

Liðstýrð traktorsgrafa

VF- 9.23

Lyftigeta á framskóflu 3.500 kg í fulla hæð.
Perkins 1104-44T. 86KW/117 hp.
Vinnuþyngd 8.500 kg.

Fjórhjólastýrð traktorsgrafa

VF 10.33B

Lyftigeta á framskóflu 3.000 kg í fulla hæð.
Perkins 1104-44T. 77KW / 105 hp.
Vinnuþyngd 8.800 kg.

Í báðum vélum:
Lyftigeta á gröfuarmi í fulla hæð á dipper enda 1.500 kg.

Loftsæti fyrir ökumann.

Mótor staðsettur þversum í miðju vélar undir ökumannshúsi.

Yfirstærð af rafgeymi og alternator.

Fullkomið jafnvægi vélar með mótor undir miðju húsi.

Opnanleg framskófla með skera.

„Vökva Servo“ fyrir gröfuarm og mokstursarm.

Gúmmíplattar undir stuðfótum.

„Boch Rexroth Hydrostatic transmission“ stiglaus skipting.

Öryggisventill fyrir gröfuarm.

„Speed reduction“ stillanlegur ökuhraði óháður snúningshraða mótors.

Lagnir fyrir brothamar og vökvabor.

„Inch pedal“ Skipting slær út við hemlun vélar.

Skotbóma, mesta grafdýpt 5.800 mm.

Vökvahraðtengi fyrir framskóflu.

„Vökva Servo“ fyrir gröfuarm.

Brettagafflar á lyftaraplani.

„Vökva Servo“ fyrir mokstursgálga.

Tregðulæsing fyrir fram- og afturdrif.

4 stk. grafskóflur. 45 cm – 60 cm – 90c m – 130 cm.

A›eins fengi›
hamingjuóskir
LANDAKOTSSKÓLI „Það hefur enginn
haft samband við mig af þessu
óánægða fólki,“ segir Fríða
Regína Höskuldsdóttir, nýr skólastjóri í Landakotsskóla, um deilurnar sem þar hafa verið. „Enn
sem komið er hef ég ekkert annað
fengið en hamingjuóskir.“ Hún
segist ekki taka þeirri gagnrýni
persónulega sem komið hefur
fram í fjölmiðlum.
Regína vill þó ekki gera lítið úr
deilunum. „Það þarf að taka á
þessu. En enn sem komið er hef
ég mjög lítinn skilning á því um
hvað þetta snýst og veit aðeins
það sem ég hef lesið í fjölmiðlum.
Ég veit ekki einu sinni hverjir það
eru sem eru óánægðir.“
Regína segist ætla að taka á
deilumálunum með opnum huga.
Hún ætlar að láta það verða eitt af
sínum fyrstu verkum að bjóða
foreldrum barna í skólanum til
fundar. „Kennararnir mæta síðan
til starfa um miðjan ágúst, en ég
vona að einhverjir þeirra gefi sig
fram við mig fyrr til að ræða
málin.“
- grs

– handsmíðaðar gæðavélar
Vélar og þjónusta hefja innflutning á frábærum vinnuvélum frá Venieri. Venieri er einn
virtasti framleiðandi vinnuvéla í Evrópu, ítalskt fjölskyldufyrirtæki sem framleiðir um 900 vélar
á ári. Vélarnar eru ekki settar saman í fjöldaframleiðslulínu heldur er hver og ein handsmíðuð
af sérþjálfuðum starfsmönnum. Venieri-vélarnar hafa reynst framúrskarandi við íslenskar
aðstæður og eru á mjög góðu verði.

Eigum Venieri-vélar á lager - komdu og kynntu þér þær!

FRÍÐA REGÍNA HÖSKULDSDÓTTIR Regína
segist ekki taka gagnrýni á ráðninguna
persónulega.
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Velhjólamenn semja við sveitarfélagið Ölfus:

Fyrsti áfangi Strandgöngunnar:

Torfæra leyf› í Jósepsdal

L‡kur
á morgun
Fyrsta

Vélhjólaíþróttaklúbburinn og Landssamband íslenskra vélsleðamanna í Reykjavík hafa samið við sveitarfélagið
Ölfus um afnot á svæðinu sunnan
við Litlu kaffistofuna og inn í
Jósepsdal fyrir æfingaakstur
torfæruhjóla og vélsleða. Torfæruhjólamenn hafa um árabil
reynt að bæta úr aðstöðuleysi
torfæruhjólamanna til að koma í
veg fyrir utanvegaakstur og
árekstra við annað útivistarfólk.
„Á svæðinu eru afmarkaðar
brautir og þeir hafa sett sér
markmið varðandi umhverfismál en í þessum samningi er
tekið á þeim þætti líka. Það er

VÉLHJÓLAÍÞRÓTTIR

SULLAÐ Í SEÚL Ferðalangar í Suður-Kóreu

kæla sig niður í hitanum. Hitabylgja gengur yfir landið og mun þetta vera heitasta
sumarið þar í landi í heila öld.

VG og Háskólinn á Akureyri:

Vöxtur skólans
ver›i trygg›ur
Vinstrihreyfingin –
grænt framboð á Akureyri vill
að stjórnvöld leggi Háskólanum
á Akureyri til aukið fé svo
tryggja megi vöxt skólans. „Það
er hróplegt ósamræmi milli
byggðastefnu og skattalækkunarstefnu stjórnvalda annars
vegar og þess að draga úr uppbyggingu Háskólans á Akureyri
hins vegar. Með því að hægja á
þessari mikilvægu þróun í íslensku menntalífi er verið að
loka fyrir blóðflæði til landsbyggðarinnar og bregðast því
fólki sem hefur valið og vill
velja þessa leið til mennta,“
segir í tilkynningu frá Vinstri
grænum á Akureyri.
MENNTUN

- kk

gott að fá þessa menn til þess að
taka þetta land í fóstur, við erum
ánægðir með að fá hjálp frá þeim
til að græða þetta upp,“ segir
Ólafur Áki Ragnarsson, bæjarstjóri sveitarfélagsins Ölfuss.
„Svona svæði snýst ekki endilega um það að fólk fái stórkostlegt frjálsræði, heldur vilja
menn vera á ákveðnu svæði á
slóðum í sátt við sjálfa sig og
aðra. Það þarf bara að vera
gaman og krefjandi að keyra,“
segir Hrafnkell Sigtryggsson,
formaður Vélhjólaíþróttaklúbbsins, en samningurinn var undirritaður í gær.
- rsg

áfanga
strandgöngu Jóns Eggerts Guðmundssonar til styrktar Krabbameinsfélaginu lýkur á Egilsstöðum á morgun. Jón Eggert hefur þá
gengið rúmlega níu hundruð kílómetra leið frá Hafnarfirði um
Suðurnes, Suðurland og Austfirði.
Næsta sumar ætlar Jón Eggert
að ganga frá Egilsstöðum og meðfram ströndinni til Hrútafjarðar
en hann hyggst loka hringnum
sumarið 2007. Hægt er að leggja
framlög til Krabbameinsfélagsins
inn á söfnunarreikning 0301-26102005 eða hringja í söfnunarsíma
907 5050.

STRANDGANGA

UMHVERFISRÁÐHERRA Sigríður Anna
Þórðardóttir umhverfisráðherra var viðstödd undirritunina í Litlu kaffistofunni.

- ht

Alvarlegur skortur á starfsfólki í bygginga- og verktakaiðnaði:

Barist um hvern
einasta starfsmann
ATVINNUMÁL Rétt tæpur helmingur
af öllu starfsfólki helstu og
stærstu verktakafyrirtækja á Íslandi er af erlendu bergi brotið
Fjöldi starfsmanna u.þ.b.

Háfell
60
Ris ehf
100
Ístak
600
ÍAV
450
Impregilo
1.200
Heimir & Þorgeir
60
Loftorka
200
Héraðsverk
160
Alla
2.830

Þar af erlendir
starfsmenn u.þ.b.

4
20
150
30
1.100
10
30
10
1.354

samkvæmt
lauslegri
úttekt
Fréttablaðsins eins og sést á meðfylgjandi töflu.
Er það mat þeirra sem slík
fyrirtæki eiga og reka að tala erlendra starfsmanna eigi eftir að
hækka til muna enda annatími
fram undan hjá flestum og hart
barist um hvern starfsmann. Engin leið sé að fá hæft íslenskt fólk til
vinnu og til að standa við verksamninga sína sé fyrirtækjum
nauðugur sá kostur að leita út fyrir
landsteinana. Er helst leitað til atvinnuleiga í Póllandi og Portúgal

UNNIÐ HÖRÐUM HÖNDUM Í KÓPAVOGSGJÁNNI Stóru íslensku verktakafyrirtækin eru
bæði með innlenda og erlenda starfsmenn við störf er staðan er önnur hjá litlum verktökum víða um land. Hafa sumir þeirra eingöngu erlenda starfsmenn í vinnu.

en reynslan er almennt góð af
starfsmönnum þaðan. Þykja Pólverjarnir sérstaklega duglegir til

vinnu. Eru þeir velflestir fagmenntaðir og setja langan vinnudag ekki mikið fyrir sig.
- aöe

SÖNGNÁMSKEIÐ
María Björk

Regína Ósk

Birgitta Haukdal

Skólastjóri/Kennari

Yfirkennari/Kennari

Söngkona/Kennari

Hera Björk

Jónsi

Þóra

Söngkona/Kennari

Söngvari/Kennari

Söngkona/Kennari

HAUSTÖNNIN
ER AÐ HEFJAST
Á haustönn verður boðið uppá:
5 ára og eldri: Byrjenda- og framhaldsnámskeið
Unglingar: Byrjenda- og framhaldsnámskeið
Fullorðnir: Byrjenda- og framhaldsnámskeið.
Aldursskiptir hópar. Haldnir verða tónleikar á námskeiðinu og nemendur fá upptöku með söng sínum
á geisladisk í lok námskeiðs.
Nýtt: Námskeið fyrir lengra komna með Gudrun
Holck. Einstakt tækifæri fyrir góða söngvara (ekki
bara atvinnufólk) 13 ára og eldri.

Ragnheiður

Friðrik Ómar

Eivör Pálsdóttir

Söngkona/Kennari

Söngvari/Kennari

Söngkona/Kennari

Markmið söngkennslunnar er að þjálfa nemdur í túlkun,
raddbeitingu, sjálfstyrkingu og framkomu. Skólinn leitast við að
veita nemendum sínum tækifæri á að koma fram opinberlega svo
sem við hljóðritanir, framkomur í sjónvarpi og á öðrum vettvangi.
Skólinn leitast við að hafa sérþjálfað starfslið sem eru atvinnumenn hver á sínu sviði.

Skólinn mun á
þessari önn auka
samstarf sitt við
sérhæfðan
söngskóla erlendis.
Boðið verður upp á
námkeið sem
Gudrun Holck
byggir á þjálfun í
söng og raddtækni
fyrir atvinnusöngvara og þá sem eru
lengra komnir í námi. Gudrun Holck,
sem er með mastersgráðu frá þessum
skóla mun koma og stýra
námskeiðinu.

SÖNGSKÓLINN ER Í LEIT
AÐ HÆFILEIKAFÓLKI!
Við erum að velja börn og unglinga í nokkur
verkefni sem unnið er að á þessu ári og á því
næsta, þ.á.m. Geisladiska, myndbönd,
sjónvarpsútsendingar ofl.

Skráning og upplýsingar:
Alma Rut

Björgvin Franz

Yesmine

Söngkona/Kennari

Leikari/Kennari

Dansari/Kennari

Sími: 575 1512 & 897 7922
E-mail: aria@islandia.is

Fákafeni 11 • www.poppskolinn.is • Sími 580 1111
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Lánasjóður bænda einkavæddur:

Heildareignir tæpir
tuttugu milljar›ar
Lánasjóður landbúnaðarins, sem rekinn er af ríkinu,
var auglýstur til sölu í föstudaginn af einkavæðingarnefnd. Munu
væntanlegir kaupendur taka útlánasafn sjóðsins yfir ásamt eignum og skuldum.
Um síðustu áramót voru heildareignir sjóðsins 18,7 milljarðar
króna. Útlán sjóðsins í árslok 2004
námu rúmum 16 milljörðum
króna samkvæmt ársskýrslu.
Mest er um framkvæmdalán og
lán til jarðarkaupa að ræða. Hagn-

EINKAVÆÐING

aður í fyrra var 192 milljónir
króna en 15 milljónir árið 2003.
Eigið fé var 3,3 milljarðar.
Einungis fjármálafyrirtæki
sem hafa trausta fjárhagsstöðu og
alþjóðlegt lánshæfismat mega
gera tilboð í sjóðinn. Áhugasamir
verða að skila inn erindi til einkavæðingarnefndar fyrir lok 5.
ágúst næstkomandi. Tilboðsgjafi
á að leggja sig fram um að starfsfólk sjóðsins haldi störfum sínum
eða fái sambærileg störf hjá tilboðsgjafa.

FRÁ ÖNUNDARFIRÐI Lánasjóður landbúnaðarins hefur lánað bændum fé á hagstæðum

kjörum til að kaupa jarðir, vélar og skepnur.

Sérstaða sjóðsins hefur gjörbreyst eftir að bankarnir fóru að

bjóða fólki lán á hagstæðari kjörum en áður síðastliðið haust. - bg

FYLGST MEÐ ENSKU PÓLÓI Ástralska leikkonan Cate Blanchett faðmar son sinn í
áhorfendastúkunni á úrslitaleik Coronation
Cup í póló í Windsor Great Park á Englandi
í gær.

BÖRNUM BJARGAÐ ÚR ÞRÆLDÓMI Ind-

verskir lögreglumenn taka niður nöfn
barna sem bjargað var úr barnaþrælkun í
Bombay í Indlandi í gær.

Barnaþrælkun á Indlandi:

Sjötíu og einu
barni bjarga›
Indverska lögreglan frelsaði 71 barn úr nokkrum
litlum verksmiðjum í Bombay í
Indlandi í gær. Flest störfuðu við
fataiðnað.
Indland er það land í heiminum þar sem mest er um barnaþrælkun. Jafnvel er talið að alls
séu allt að 100 milljónir barna
undir fimmtán ára starfandi í
Indlandi við hvers kyns störf,
allt frá landbúnaði til verksmiðjustarfa.

BARNAÞRÆLKUN

- sda

í Reykjavík 25.-28. júlí

Komdu við í verslunum Símans í Reykjavík
og kynntu þér frábær Símadagatilboð.

Þriðjudagur

Línuskautar á 2.000 kall
með öllum GSM tilboðum í sumar.
Hlífar fylgja með.

Kringlan
Sirkusuppákomur
kl. 14.30-16.30

Línuskautanámskeið og keppni

BENEDIKT XVI Leggur áherslu á samræður

milli trúarhópa.

Páfi fordæmir hryðjuverk:

Sony Ericsson K508
Skemmtilegur sími með fullt af möguleikum

Hittir múslima
í Köln

2.980

Benedikt XVI páfi fordæmdi í gær aftur hryðjuverk
sem framin voru nýlega í Evrópu
og Mið-Austurlöndum. Þá bað
hann guð um að taka fyrir hendur hryðjuverkamanna. Í næsta
mánuði fundar páfi með fulltrúum múslima í Þýskalandi í Köln
og segir talsmaður páfa hann
telja að fundurinn verði afar
mikilvægur.
Páfinn
bætti
fundinum
skyndilega á dagskrá sína en
hann mun ferðast til Kölnar til að
taka þátt í heimsmóti æskulýðshreyfingar kaþólsku kirkjunnar.
Þá mun hann einnig heimsækja
bænahús gyðinga í borginni og
ætlar páfi greinilega að leggja
áherslu á samræður milli trúarhópa í fyrstu erlendu heimsókn
sinni. ■

Símadagatilboð: 11.980 kr.

ÍTALÍA, AP

Léttkaupsútborgun

kl. 14.30-16.30

Hildur Vala tekur lagið
kl. 16.00

og 750 kr. á mánuði í 12 mánuði

Smáralind

Eingöngu fyrir kort frá Símanum

Sirkusuppákomur
kl. 17.00-19.00

Línuskautanámskeið og keppni
Sony Ericsson T630
Spennandi sími með myndavél

1.780

Léttkaupsútborgun

og 600 kr. á mánuði í 12 mánuði

Símadagatilboð: 8.980 kr.
Eingöngu fyrir kort frá Símanum

kl. 17.00-19.00

Hildur Vala tekur lagið
kl. 18.00
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„ OR‹RÉTT “
„Gu›ni Ágústsson er
reyndar búinn a› lofa
a› senda mér kú svo ég
geti alltaf fengi› skyr.“

„Ég held a› ég sé bestur í íﬂróttum, stjórnmálum, sögu og landafræ›i.“

KRISTJÁN KORMÁKUR GUÐJÓNSSON,

SIGURÐUR KÁRI KRISTJÁNSSON AL-

RITHÖFUNDUR Á SPÁNI, Í FRÉTTA-

ÞINGISMAÐUR Í DV.

BLAÐINU.

nær og fjær

SJÓNARHÓLL
SKIPAN ÚTVARPSSTJÓRA

HALTUR LEIÐIR BLINDAN: PÓSTKORT FRÁ BJARKA OG GUÐBRANDI

Sólbaka›ir á kvöldvöku í Löngum‡ri
Ferðin gengur enn eins og í
sögu og veðurguðirnir hafa verið
okkur hliðhollir upp á síðkastið.
Á laugardagskvöld heimsóttum
við svo Löngumýri, en þar rekur
Rauði krossinn sumarbúðir fyrir
fatlaða. Þar skemmtum við okkur konunglega á kvöldvöku og
sungum langt fram eftir kveldi.
Við gætum þess þó að fara ekki
of seint í háttinn enda langur
vegur framundan.
Við vöknuðum endurnærðir í
gærmorgun og héldum af stað.
Það var reyndar fullheitt, um 25
stiga hiti og ekki ský á himni.
Sporin voru vissulega þung og
við gættum þess að drekka nóg
af vatni, en hitinn hægði sem

Fegurðarsamkeppni í Bandaríkjunum:

Ungfrú hjólastóll 2005 valin
Kristen Connors hefur verið kjörin fegursta kona Bandaríkjanna
sem bundin er við hjólastól. „Ég
er algjörlega orðlaus,“ sagði hin
33 ára gamla Connors þegar sigurinn var í höfn.

KJARTAN BJÖRNSSON

Líst vel á
Elínu Hirst
Innan tíðar mun menntamálaráðherra
skipa útvarpsstjóra úr hópi 22 umsækjenda. „Mér líst ágætlega á marga
þarna,“ segir Kjartan Björnsson, hárskeri á Selfossi. „Kjartan Vídó Vestmannaeyingur kemur reyndar sterkur
inn. Ég þekki hann af góðu einu,“ segir
Kjartan en segir nafna sinn þó ef til vill
helst til ungan fyrir starfið. „Kannski er
hann heldur ekki að leitast eftir embættinu í fullri alvöru og þó, ég ætla
ekki að fara að gera honum annað
upp.“
Kjartan segir annars tvö skera sig úr:
Pál Magnússon og Elínu Hirst. „Ég
myndi skjóta á Elínu Hirst. Í fyrsta lagi
á hún afmæli sama dag og ég og ég
held meira að segja að hún haldi með
Arsenal. Mér líst því bráðvel á hana.“
Kjartan horfir alltaf á ávarp útvarpsstjóra á gamlárskvöld og heldur að Elín
myndi taka sig bráðvel út í því.

Árlega er keppnin Ungfrú
hjólastóll haldin í Bandaríkjunum, en henni var hleypt í uppnám
í apríl síðastliðnum þegar í ljós
kom að sigurvegari keppninnar í
Wisconsin fylki gat staðið upp
hjálparlaust og var svipt titlinum
í kjölfarið. Hún þjáðist hins vegar
af vöðvarýrnunarsjúkdómi og var
því að mestu leyti bundin við
hjólastól. Keppnishaldarar voru
gagnrýndir fyrir að svipta hana
titlinum því það ætti ekki að vera
undir þeim komið hversu fatlaðir
keppendur þyrftu að vera til að
geta tekið þátt.
Connors, sem vinnur hjá þingmanni í fulltrúadeild Bandaríkjaþings, segist vilja vera andlit fatlaðra í Bandaríkjunum.
Hún ætlar að ferðast um landið
og vekja athygli á málstað fatlaðra. Connors tók við titlinum af
Julliette Rizzo.

Starfar með
nígerísku mafíunni
og svíkur milljónir
af Íslendingum
DV hefur undir
höndum skjöl
sem sanna fjársvik
Kristins, áttræðs
fyrrverandi forstjóra

betur fer ekki á okkur. Við vorum
sem betur fer með nóg af sólarvörn og höfum borið hana á
okkur í lítravís og erum orðnir
ansi klístraðir.
Við komum við að Hólum í
Hjaltadal og áðum þar í drykklanga stund. Það var gaman að
koma á þann sögufræga stað.
Þaðan lá leiðin í Skagafjörð og
upp Stóra-Vatnsskarð. Við gerum
ráð fyrir að ljúka göngunni yfir
það á morgun en handan þess
tekur Austur-Húnavatnssýsla við.
Eins og er erum við umluktir
þoku og norðangola leikur við
okkur. En spáin er góð og við
búumst við að þokunni létti
áður en langt um líður.

Vegalengdir vefjast
fyrir vegfarendum
Amerískum bílum hefur
snarfjölgað á íslenskum
vegum. Flestir eru þeir
búnir mílumælum sem
gagnast vegfarendum illa
þar sem upplýsingar um
vegalengdir eru gefnar
upp í kílómetrum.
Það vill vefjast
fyrir ökumönnum amerískra
bíla að umbreyta
kílómetrum yfir í
mílur og öfugt.
Vestanhafs eru
vegalengdir
mældar í mílum
og bílar sem
JÓN RÖGNVALDSframleiddir eru
SON
í Bandaríkjunum sýna jafnan
hraðann í þeirri
mælieingu
í
stað kílómetra
líkt og tíðkast í
Evrópu. Raunar
eru kílómetrarnir
sýndir
með
smærra
letri svo ekki
ætti að vefjast
STEFÁN
fyrir mönnum
ÁSGRÍMSSON
að sjá á hvaða
hraða ekið er.
Ve g a l e n g d a mælar
slíkra
bifreiða eru á
hinn bóginn aðeins mílumælar
og því getur
reynst örðugt
að átta sig á
hversu
langt
GEIR JÓN
hefur
verið
ÞÓRISSON
ekið.
Ein míla er rúmlega 1,6 kílómetrar og þannig er hin 389 kílómetra leið milli Reykjavíkur og

MÍLURNAR MÆLDAR Ökumönnum amerískra bíla reynist sumum örðugt að reikna út á
ferð hve langt er á áfangastað þar sem vegalengdirnar eru gefnar upp í kílómetrum en
ekki mílum.

Akureyrar 241 míla. Að sama
skapi eru kílómetrarnir 654 milli
Reykjavíkur og Egilsstaða 406
mílur og spottinn milli Reykjavíkur og Selfoss er 57 kílómetrar en
35 mílur.
Jón Rögnvaldsson vegamálastjóri segir ekki hafa komið til
tals að gefa upp vegalengdir í mílum til hliðar við kílómetra á skiltum við vegi landsins. Og ekki nóg
með að það hafi ekki komið til
tals, það kemur bara alls ekki til
greina, segir hann.
Sú var tíðin að menn, sem gómaðir voru fyrir of hraðan akstur á
amerískum bílum, báru fyrir sig
að í bílnum væri mílumælir. Þeir
reyndu því að fá milda meðferð
yfirvaldsins þar sem þeir töldu
sig vera á löglegum hraða en
gleymdu bara að mælirinn sýndi

Konungleg útför:

Kóreska
konungsættin öll
Yu-Ki, sonur síðasta ríkisarfa
kóresku konungsættarinnar, sem
ríkti í á tímavilinu 1392 til 1910,
var borinn til grafar í gær og
markar það endalok Chosun-konungsættarinnar. Þúsundir SuðurKóreubúa fylgdu Yu-Ki þegar
hann var borinn til hinstu hvílu.
Yu-Ki, sem var 73 ára, lést af
völdum hjartaáfalls á laugardag
fyrir rúmri viku á hótelherbergi í
Japan, þar sem hann bjó mestalla
sína ævi. Hann lifði í talsverðri
einangrun síðustu æviárin og
fannst lík hans ekki fyrr en tveimur dögum eftir að hann dó.
Japanir settu afa Yu-Ki af árið

1907 og innlimuðu Kóreu í japanska keisaradæmið árið 1910.
Árið 1945 hlaut Kórea sjálfstæði á
ný en konungsfjölskyldunni var
ekki leyft að snúa aftur umsvifalaust af ótta við að hún myndi
skipta sér af stjórnarmyndun í
landinu. Yu-Ki hélt því áfram að
búa í útlegð.
Yu-Ki var borinn til grafar í
konunglegum grafreit í Seúl við
hlið foreldra sinna og bróður sem
dó barnungur. ■
FRÁ ÚTFÖRINNI Þúsundir Suður-Kóreubúa fylgdust með þegar Yu-Ki var lagður til
hinstu hvílu.

mílur en ekki kílómetra. Geir Jón
Þórisson, yfirlögregluþjónn í
Reykjavík, segir þetta hætt að
heyrast; menn þekki muninn á
mílum og kílómetrum.
Þeir eru þó til sem reyna að
nýta sér andvaraleysi gagnvart
mílum og veit Stefán Ásgrímsson
hjá Félagi íslenskra bifreiðaeigenda af máli þar sem fólk, sem
keypti notaðan bíl, stóð í þeirri trú
að hann væri ekinn 120 þúsund
kílómetra. Við nánari athugun
kom hins vegar í ljós að honum
hafði verið ekið 120 þúsund mílur
sem svarar til 193 þúsund kílómetra. Þar er stór munur á en fátt
hægt að sega þar sem það er á
ábyrgð kaupanda að ganga úr
skugga um hvort bíllinn mælir
vegalengdir í mílum eða kílóbjorn@frettabladid.is
metrum.
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Sundfatatíska íslenskra karla:

Skálmalausar sk‡lur á undanhaldi
Þröngar skálmalausar sundskýlur
eru á undanhaldi að sögn fagmanna. „Það kaupir þær eiginlega
enginn,“ segir Erla Gerður Viðarsdóttir, afgreiðslustúlka í Intersport. „Við erum með þær til sölu
en þær hreyfast varla úr hillunum. Það eru helst menn í eldri
kantinum sem halda í hefðina og
kaupa skálmalausar skýlur,“ bætir hún við. Það er af sem áður var
þegar enginn var maður með
mönnum í almenningssundlaugum landsins nema að vera í
skálmalausri brók.
Erla segir íslenska karlmenn
helst vilja skýlur með boxer-sniði,

HORFT YFIR KÆLINN

Kúabændur gleðjast:

Smjöri›
selst vel
Meira selst af smjöri nú en í langan tíma samkvæmt samantekt
Samtaka afurðastöðva í mjólkuriðnaði. Rúmt 61 tonn af smjöri
seldist í júní, þrettán prósentum
meira en í júní í fyrra. Sé smjörinu deilt niður á landsmenn kemur í ljós að hver Íslendingur borðaði um 200 grömm af smjöri í síðasta mánuði.
Til samanburðar má nefna að
44 tonn af smjörva seldust í júní
og 27 tonn af léttsmjöri.
Kúabændur fagna aukinni
smjörsölu og á vef þeirra, naut.is,
segir að mjög ánægjulegt sé að
sjá hve neysla á smjöri hefur aukist aftur jafnt og þétt eftir jafnt
undanhald á fyrri árum.
Heildaraukning varð í sölu
mjólkurvara í mánuðinum miðað
við sama tíma í fyrra og skýrist
hún helst af aukinni sölu skyrdrykkja, rjóma, fituríkari osta og
svo smjörs líkt og áður var getið.
Ögn meira er auk þess keypt af
léttmjólk en nýmjólk en athyglisvert er að heldur dró saman með
mjólkurtegundum í nýliðnum
júnímánuði.
- bþs

GOTT BÁÐUM MEGIN Bandaríski hjólreiðakappinn Lance Armstrong maular kex
á meðan hann hjólar til sigurs í Tour de
France-keppninni.

en margir kjósi að vera í víðum
sundbuxum sem líkjast stuttbuxum. Sjálfri finnst henni þetta
breyting til batnaðar.
Dökkblár er vinsælasti liturinn
og aðrir dökkir litir fylgja í kjölfarið. Greinilegt er að þótt íslenskir karlmenn séu meðvitaðir
um sundfatatískuna fara þeir sér
engu óðslega, lítið er um skæra
liti og skrautleg mynstur nema
hjá yngri kynslóðinni.
Verð er misjafnt eftir tegundum en fá má ágæta skýlu fyrir um
3.000 krónur.
- bs

VINSÆLASTA SKÝLAN Karlmenn vilja helst skýlur með boxer-sniði, en margir kjósa að
vera í sundbuxum sem líkjast stuttbuxum.

ÖRN ARNARSON Sundföt að hætti
keppnismanna hafa ekki fest sig í sessi
meðal gesta almenningssundlauga.
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FBL GREINING? ÞJÓNUSTUSAMNINGAR STARFSMANNALEIGA

SVONA ERUM VIÐ
Vinnuafl á Íslandi árunum 2003 og 2004
161.100

162.400

Heimild: Hagstofan
2003
2004

Verkamenn til leigu
Nokkur mál erlendra verkamanna hér á landi
hafa verið til umfjöllunar í fjölmiðlum að
undanförnu og atvinnuveitendur þá verið sakaðir um að borga þeim ómannsæmandi laun
og veita óviðunandi aðbúnað. Í flestum tilfellum hafa starfsmennirnir verið á svokölluðum
þjónustusamningum.

Hvernig virkar þjónustusamningur?

fréttir og fró›leikur

SPURT & SVARAÐ
ÞJÓNUSTUSAMNINGAR
STARFSMANNALEIGA

Samninginn gerir starfsmannaleiga í viðkomandi landi. Verkamaðurinn starfar fyrir leiguna
en hún leigir hann til fyrirtækja sem þurfa á
störfum hans að halda. Hann er þó áfram
starfsmaður leigunnar en ekki fyrirtækisins
sem nýtir sér störf hans. Fyrirtækið greiðir svo
starfsmannaleigunni eina upphæð fyrir verkamanninn en ber að öðru leyti ekki ábyrgð á
launakjörum hans. Fyrirtækið veitir þó yfirleitt
fæði og húsnæði.

Eru þjónustusamningar löglegir?
Talsmenn verkalýðshreyfingarinnar hafa flestir
talið að þjónustusamningurinn sé í raun ekki
ólöglegur svo lengi sem verkamaðurinn fái
þau laun sem kjarasamningar hér á landi eiga
að tryggja honum.
Aðrir benda á að þjónustusamningur byggi á
ákvæði EES-samningsins um frjálst flæði vöru
og þjónustu og verkamenn geti aldrei fallið
undir þann flokk.
Héraðsdómur Austurlands sýknaði í maí síðastliðnum vinnuveitanda og lettneska verkamenn sem kærðir hefðu verið en þeir voru á
slíkum þjónustusamningi. Deilt er um fordæmisgildi þess dóms.

Hvaðan eru þessar starfsmannaleigur?
Víða eru til starfsmannaleigur en í þeim tilfellum sem umdeild hafa verið hér á landi eru

verkamennirnir yfirleitt frá pólskum eða lettneskum leigum.

Frelsisﬂróun e›a endalok
velfer›arkerfisins?
Frelsi erlendra starfsmannaleiga til a› veita ﬂjónustu hér á landi og frelsi íslenskra fyrirtæki til a› kaupa
ﬂá ﬂjónustu er afar umdeilt. Sumir segja ﬂetta ﬂrælahald og a› ﬂessi ﬂróun geti greitt velfer›arkerfinu
ná›arhögg. A›rir segja ﬂetta hagkvæmt fyrir ﬂá erlendu verkamenn sem hinga› kjósa a› koma.

GISSUR PÉTURSSON, FORSTJÓRI
VINNUMÁLASTOFNUNAR

Dulbúnir
samningar
Mikið hefur verið deilt um þjónustusamninga starfsmannaleiga hér á
landi. Hafa tvö slík mál farið fyrir
dómstóla og í síðustu viku var annað slíkt mál kært til sýslumanns á
Akranesi. Margir hafa gagnrýnt íslensk stjórnvöld fyrir að vera of sein
og treg til að veita erlendu verkafólki atvinnu- og dvalarleyfi og segja
jafnvel að þjónustusamningar séu
svar atvinnulífsins við þessari tregðu.

Frá því framkvæmdir hófust við
Kárahnjúka hafa málefni erlendra starfsmanna hér á landi
mikið verið til umræðu, enda
ýmis átök gefið tilefni til. Mál af
þessu tagi einskorðast þó ekki við
Kárahnjúka því fyrir skemmstu
kærði Verkalýðsfélag Akraness
atvinnurekanda í bænum sem var
með fimm pólska verkamenn í
vinnu. Reiknaðist verkalýðsfélaginu svo til að atvinnurekandinn
greiddi pólskri starfsmannaleigu
140 þúsund krónur fyrir hvern
verkamann á mánuði en sjálfir
segjast þeir fá 77 þúsund krónur
hver í mánaðarlaun.
Þessi deila hefur marga fleti og
getur framvinda hennar haft
mjög víðtæk áhrif á íslenskt samfélag.

FRÉTTASKÝRING
ERLENDIR VERKAMENN
OG STARFSMANNALEIGUR

Eru stjórnvöld of sein og treg til
að veita erlendu vinnuafli dvalarog atvinnuleyfi hér á landi?
Íslensk stjórnvöld verða ekki sökuð
um það, sérstaklega ef miðað er við
önnur lönd. Hér á landi ganga þessi
mál mjög hratt fyrir sig ef öll gögn
eru í lagi.
Eru þjónustusamningar starfsmannaleiga löglegir?
Já, almennt eru þeir það, en það
sem við höfum verið að takast á við
er að menn eru farnir að dulbúa
samninga sem alla jafna ættu að
vera ráðningarsamningar sem þjónustusamninga.
Eru Íslendingar hættir að vilja
vinna verkamannastörf?
Það ætla ég rétt að vona ekki. En
vissulega höfum við orðið vör við
það að það getur verið erfitt að
manna fiskvinnslustörf svo það
getur verið að þessi þróun eigi sér
stað. Ég held að Íslendingar ættu nú
að hugleiða það alvarlega.

» FASTUR
» PU N KTU R

JÓN SIGURÐUR EYJÓLFSSON
BLAÐAMAÐUR

Frelsið er ekki aðeins okkar
Sveinn Andri Sveinsson, lögmaður
Sputnikbáta, sem kærðir hafa
verið fyrir að hafa pólska verkamenn í vinnu hjá sér á þjónustusamningum, segir að verkalýðshreyfingin verði að skilja það að
pólskum og lettneskum starfsmannaleigum sé frjálst að selja
sína þjónustu hér á landi þar sem
EES-samningurinn tryggi frjálst
flæði vöru og þjónustu.
Samkvæmt þessum skilningi
eru íslensk fyrirtæki sem nýta
sér störf erlendra verkamanna á
þjónustusamningi ekki vinnuveitendur þeirra heldur þjónustuþegar. Íslenska fyrirtækið
borgar svo starfsmannaleigunni
fyrir þjónustuna en hún er
vinnuveitandi verkamannanna
og því hvílir ábyrgðin á hennar
herðum um að ákvæðum vinnulöggjafar sé fylgt. Af því leiðir
að verkamennirnir greiða skatt í
því landi sem starfsmannaleigan
tilheyrir enda teljast þeir starfsmenn hennar.
Gissur Pétursson, forstjóri
Vinnumálastofnunar, segir hins
vegar að skattur verði að vera
greiddur hér á landi fyrir þá
vinnu sem hér er unnin. Minnir
hann á að Impregilo hafi áður
haft verkamenn sem voru fengnir frá portúgalskri leigu og talið í
fyrstu að það fríaði þá frá því að
greiða skatta hér á landi en
annað hafi komið í ljós. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins hefur starfsmannaleigan sem
Impregilo á í viðskiptum við
opnað útibú hér á landi.

FRAMKVÆMDIR Á LANDSBYGGÐINNI Vinnuveitendur segja að erlendir verkamenn hafi bjargað þjóðfélaginu á þenslutímum. Þeir
segja að flestir þeirra sem komi hingað gegn þjónustusamningum uni hag sínum mjög vel. Oft er þó þannig að þessum málum staðið
að verkalýðsfélögum þykir aldar verkalýðsstarfi ógnað, sem og íslensku velferðarkerfi.

Látið reyna á lögmæti þjónustusamnings
Tveir dómar voru felldir í maí síðastliðnum í Héraðsdómi Austurlands þar sem reynt var á lögmæti
þjónustusamninganna. Þar voru
bæði GT verktakar og lettneskir
verkamenn sýknaðir. Þeir störfuðu fyrir starfsmannaleiguna Vislande SIA í Lettlandi en GT Verktakar nýttu sér þjónustu þeirra.
Íslenskir starfsmenn sem sagt
hafði verið upp hjá GT Verktökum höfðu samband við Vinnumálastofnun vegna Lettanna, sem
ráðnir voru til starfa hjá fyrirtækinu en höfðu hvorki atvinnuné dvalarleyfi.
Magnús Nordal, lögfræðingur
ASÍ, segir þennan dóm ekki hafa
fordæmisgefandi gildi því um
sakamál sé að ræða og í slíkum
dómum gildi allt önnur sjónarmið
um sakarmat og sönnun en í málum sem varða Evrópurétt.
Hann segir að sá dómstóll sem
úrslitum ráði í málum sem varða
túlkun á Evrópureglum sé EFTAdómstóllinn og hann hafi ekki
verið spurður álits.

Grefur undan velferðarkerfinu
Vilhjálmur Birgisson, formaður
Verkalýðsfélags
Akraness,
segist hafa verulegar áhyggjur
af þróun þessara mála því sjálfu
íslenska velferðarkerfinu sé
stefnt í voða. „Ef þetta er löglegt,
sem ég trúi þó ekki að það sé,
verður enginn til að greiða til
hins opinbera hér á landi því
allur
skattpeningur
verður
greiddur einhvers staðar annars
staðar og hvernig á þá að reka
skóla, sjúkrahús og annað sem
við þurfum á að halda í þessu
þjóðfélagi?“ segir hann.
Enn fremur segir hann þessa
þróun stefna aldarlangri vinnu
og baráttu verkalýðsfélaganna í
voða. Hann bætir við: „Að hugsa
sér að allt þetta karp sem menn
hafa staðið í til að tryggja verkamönnum hér á landi mannsæmandi líf verði nú fyrir bí si svona
vegna þessara svokölluðu þjónustusamninga.“
Hugsanleg millilending
Atvinnurekendur sem Fréttablaðið hafði samband við

gagnrýndu Vinnumálastofnun
fyrir að vera of lengi og stíf við
að veita erlendum starfsmönnum atvinnuleyfi. Þeir segja að
þjóðfélagið hafi brýna þörf fyrir
erlent vinnuafl og ef ekki verði
hægt að útvega það með hefðbundnum hætti neyðist atvinnurekendur til að gera það eftir
öðrum leiðum. Þeir hafa einnig
bent á að þessir þjónustusamningar séu pólskum og lettneskum verkamönnum afar hagkvæmir.
En þessi þróun hlýtur þó að
leiða til einhverrar millilendingar þar sem ákvæði EES-samningsins um frjálst flæði vöru og
þjónustu verður virt en íslenskum yfirvöldum um leið gert
kleyft að tryggja að kjarasamningar séu virtir.
Spurningin um hvar beri að
greiða skattana bíður þó enn
frekari átaka. Hugsanlegt svar
starfsmannaleiga við því ef þau
eru krafin um skatt í því landi
þar sem verkamenn á þeirra
vegum vinna er að opna útibú í
því sama landi. ■
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FRÁ DEGI TIL DAGS

SJÓNARMIÐ

BJÖRGVI N GUÐM U N DSSON

Ríkið á að draga enn frekar úr umsvifum sínum á
lánamarkaði.

Snúður og Snælda

Kynjaskipti

Frönsku barnamyndabækurnar um
kettlingana Snúð og Snældu hafa notið
mikilla vinsælda hér á landi frá því að
þær komu fyrst út á sjötta áratugnum á
forlagi Setbergs í þýðingu Vilbergs Júlíussonar skólastjóra. Foreldrar
margra kynslóða
hafa lesið þær
fyrir börn sín, en
ekki hafa börn
þurft að kunna
að lesa til að
njóta bókanna,
því textinn er
ekki fyrirferðarmikill en myndir
eru meginefni.

Að nema sögu án þess að lesa textann er umfjöllunarefni fræðilegrar
rannsóknar háskólakennarans Gunnars Harðarsonar á bókunum um Snúð
og Snældu í nýjasta hefti Ritsins, tímarits Hugvísindastofnunar HÍ. Merkasta
uppgötvun hans er að sé íslenski textinn ekki lesinn heldur myndirnar einar
skoðaðar verði Snúður að læðu og
Snælda að högna. Með réttu ættu
kettlingarnir að hafa skipti á nöfnum.

greinilega að sér hefðbundin kvenhlutverk. Þetta vekur með Gunnari þá
spurningu hvort í bókunum séu
„hinsegin“ undirtónar.

Uppeldisgildi
Gildi bókanna telur Gunnar meðal
annars felast í því að börn sjái að
kettlingarnir séu ekki jafn rígbundnir
við hin hefðbundu hlutverk fullorðinna og gerist og gengur í þeim heimi.
„Þetta veitir þeim ef til vill ákveðið
frelsi og gerir þau opnari gagnvart eigin sjálfsmynd og annarra og þar með
þeim eiginleikum sem strákar og
stelpur geta búið yfir,“ segir hann.

Íbú›alánasjó›ur
or›inn óﬂarfur
É
ﬁeim sem sprengjan springur
Undirtónar

Ekki er þó um einbera þýðingarvillu
að ræða heldur reynast textar og
myndir bókanna margræð fyrirbæri.
Virðast báðir kettlingarnir karlkyns í
franska frumtextanum, þótt annar taki

gm@frettabladid.is

g óska frjálshyggjudeild Sjálfstæðisflokksins til hamingju,“
sagði Ögmundur Jónasson, núverandi þingmaður Vinstri
grænna, á Alþingi vorið 1998 þegar lög um Íbúðalánasjóð
voru samþykkt. Eins og aðrir vinstrimenn á Alþingi taldi Ögmundur að með því að sameina félagslega íbúðalánakerfið hinu almenna
í nýjum Íbúðalánasjóði væri verið að vega að hagsmunum hinna
efnaminni í þjóðfélaginu. Jóhanna Sigurðardóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, sagði við afgreiðslu málsins að ríkisstjórnin væri
með „ómannúðlegum, grimmum og miskunnarlausum hætti“ að ráðast á húsnæðisöryggi þeirra sem höllum fæti stæðu í þjóðfélaginu.

Kjarabót almennings vegna innkomu bankanna á íbú›alánamarka›inn er óumdeild. Á ﬂa› ekki síst vi› um ﬂá launalægstu
ﬂví ﬂeir grei›a hærra hlutfall af tekjum sínum í afborganir af
lánum en a›rir. ﬁetta s‡nir enn og aftur a› drifkraftur einkaframtaksins n‡tist öllum ﬂjó›félagshópum og a› rekstur Íbú›alánasjó›s í óbreyttri mynd er óﬂarfur.
Þegar á reyndi kom í ljós að þau stóru orð sem féllu í ræðum
vinstrimanna á þessum tíma gengu ekki eftir. Þeir höfðu einfaldlega
rangt fyrir sér. Þeir sem höllum fæti stóðu í þjóðfélaginu komu ekki
verr út úr þessum breytingum. Þvert á móti kom kerfisbreytingin
stórum hópi fólks til góða þar sem því var ekki skylt að kaupa íbúð
þar sem stjórnmálamenn völdu því stað í félagslegu íbúðakerfi. Það
hafði val eins og aðrir um leið og kostnaðarsamt kerfi var einfaldað.
Þessa dagana á sér stað ný umræða um hlutverk Íbúðalánasjóðs
og aftur rísa vinstrimenn á afturlappirnar – í þetta sinn Íbúðalánasjóði til varnar. Nú eru það meintir hagsmunir almennings að ríkið
reki áfram lánasjóð til að fjármagna íbúðakaup fólksins í landinu.
Er þessu blákalt haldið fram þrátt fyrir að bankarnir hafi bráðum í
ár boðið almenningi að fá lánaða peninga til íbúðakaupa á mun betri
kjörum en áður þekktist hjá Íbúðalánasjóði. Ekki nóg með það, heldur er hægt að fá hærri lán og velja um fjölbreyttar þjónustuleiðir.
Kjarabót almennings vegna innkomu bankanna á íbúðalánamarkaðinn er óumdeild. Á það ekki síst við um þá launalægstu því þeir
greiða hærra hlutfall af tekjum sínum í afborganir af lánum en
aðrir. Þetta sýnir enn og aftur að drifkraftur einkaframtaksins nýtist öllum þjóðfélagshópum og að rekstur Íbúðalánasjóðs í óbreyttri
mynd er óþarfur. Miklar uppgreiðslur eldri lána og lágir vextir í
Evrópu hafa jafnframt stefnt rekstri sjóðsins í tvísýnu vegna þess
hvernig fjármögnun Íbúðalánasjóðs var breytt síðasta sumar. Á
þessu þurfa stjórnmálamenn að taka.
Á síðsta landsfundi Sjálfstæðisflokksins árið 2003 var samþykkt
sú stefna að Íbúðalánasjóður starfaði ekki á almennum útlánamarkaði heldur tryggði bönkum og sparisjóðum fjármögnun íbúðalána.
Þetta var áður en ljóst varð að bankarnir hefðu bolmagn til að lána
almenningi til íbúðakaupa án meðgjafar í formi ríkistryggðra lána
Íbúðalánasjóðs. Ef vilji var til að stíga þetta skref árið 2003 er svigrúm til þess núna. Það gæti samrýmst þeim hugmyndum að Íbúðalánasjóður verði einhvers konar heildsölubanki. Ljóst er að skrefin
í átt að meira frelsi á fjármálamarkaði hræða ekki.

Það er svo undarlegt með unga
menn. Þeir fara inn í strætisvagn eða lest þar sem fólk situr
í hnapp hvert í sinni tilveru – og
þar springa þeir.
Í leiðinni sprengja þeir fólk
sem gæti þess vegna verið
amma
þeirra,
vinnufélagi,
kærasta, fólkið úr næsta húsi.
Þeir taka sér vald til að taka líf
annarra. Það er vart hægt að
hugsa sér fyrirlitlegri iðju – en
við skulum muna líka að þetta er
það sem þeir gera sem varpa
sprengjum úr flugvélum og fara
um götur skjótandi úr vélbyssum.Þetta er það sem hermenn
gera.
Ég las í Guardian grein eftir
náfrænda eins piltanna sem
frömdu ódæðin þann 7.7.,
Shehzad Tanweer. Þar er talað
um brosmildan dreng, kurteisan, nærgætinn og blíðan. Það er
talað um fjölskyldu þar sem
brýnt var fyrir unga fólkinu að
ofbeldi ætti ekki undir neinum
kringumstæðum heima í Islam –
það er vitnað í móður Shehzads
Tanweer sem oft minnti ungu
mennina á merkingu orðsins
Islam: „Friður“, sagði hún
drengjunum að orðið þýddi. Í
greininni talar frændinn um að
Tanweer hljóti að hafa orðið
leiksoppur „utanaðkomandi illra
afla“ en leggur áherslu á að það
uppátæki að ganga inn í strætisvagn til að springa þar eigi sér
ekki eðlilegar rætur í umhverfi
þeirra frænda.
Vitaskuld ekki: fólki er eðlilegt að lifa sínu lífi – líka því
fólki sem aðhyllist Islam.
Í annarri grein í sama blaði
er hins vegar dregin athygli að
því að sprengjumennirnir þrír
frá Leeds komu allir úr fjölskyldum sem upphaflega komu
frá Mirpur-héraði í Kasmírhluta
Pakistan, eins og yfirgnæfandi
meirihluti
Pakistan-ættaðra
Breta gerir. Stórfelldir fólksflutningar áttu sér stað frá
þessu fátæka landbúnaðarhér-

Í DAG

SPRENGJUVARGAR
OG ISLAM

GUÐMUNDUR
ANDRI
THORSSON

ﬁessir ungu menn vir›ast ﬂrá
a› gangast Islam á hönd en
ﬂeir eru handgengnari ofbeldi
tölvuleikjanna en fornri visku.

aði á sjöunda og áttunda áratug
síðustu aldar – til Englands þar
sem þetta fólk var ódýrt vinnuafl. Enginn þarf að fara í grafgötur um það hvílík viðbrigði
það hafa verið að flytjast til
nýja landsins. Við Íslendingar
höfum nú um skeið verið svo
gagnteknir af sögunni um vesturfarana að við höfum væntanlega lesið um erfiðleikana við að
samlagast nýrri menningu – og
var menningarlegur munur þó
miklu minni í tilviki vesturÍslendinganna.
Tengslin eru enn sterk við
gamla landið, ekki síst vegna
þess siðar að fjölskyldur ættmenna skuli tengjast með giftingum, sem veldur því að
stöðugt er viðhaldið tengslunum
við Mirpuri – og ekki síður
vegna þess að um er að ræða
sterkt karlveldi eða feðraveldi
þar sem urdu-mælandi Imanar
eru sóttir til gamla landsins til
andlegrar uppfræðslu og leiðbeiningar: menn sem ekkert
botna í vestrænum lifnaðarháttum. Ungu karlmennirnir í þessum samfélögum skilja ekki
þessa gömlu þorpsvitringa;
ungu mennirnir tala ensku og
eru aldir upp við vestræna siði.

Sem þeir þó gangast ekki fyllilega á hönd – þeir hafa reikula
sjálfsmynd út af því sterka karlræðissamfélagi sem þeir sjá
leysast upp fyrir augunum á sér,
á meðan stúlkurnar úr þessu
umhverfi eiga auðveldara með
að átta sig, þær sækja sér háskólamenntun og fara í vel launuð störf, nýta sér tækifærin:
ungu mennirnir gera það sjálfsagt margir hverjir líka, en of
margir eru hins vegar í hálfgerðu reiðileysi að leita að inntaki í lífi sínu, dáðum til að
drýgja, guði að tigna, málstað til
að þjóna – þeir eru að leita að
sæmd.
Þessir ungu menn virðast þrá
að gangast Islam á hönd en þeir
eru handgengnari ofbeldi tölvuleikjanna en fornri visku. Það er
kannski ekki að undra vegna
þess að Islam er ekki fyrst og
fremst bókstafur heldur fremur
túlkun þessa bókstafs, tilraun til
að aðhæfa hugmyndafræði hirðingja fyrri alda stórborgum nútímans, festa í sessi lifnaðarhætti þorpa í Pakistan í miðri
London. Þessir ungu menn skilja
ekki gömlu Imanana frá gamla
landinu en þeir halda samt að
Islam sé fótfesta í umróti tímans, bjargræði frá því að tapast.
Þeir halda að þeir verði að tileinka sér þetta og eru auðveld
bráð fyrir „ill utanaðkomandi
öfl“ sem telja þeim trú um að
þeirra bíði sæmd ef þeir fórni
lífi sínu í stríðinu við krossfarana. Saklausir múslimar eru
drepnir í Írak, Afganistan og
Palestínu – er þeim sagt – og það
þarf að færa stríðið heim til
krossfaranna til að almenningur
í þessum löndum skilji þær
þjáningar sem bræður okkar og
systur þola í hinum stríðshrjáðu
löndum sem krossfararnir hafa
ráðist inn í. Það er svo undarlegt
með unga menn: það er eins og
alltaf sé hægt að telja þeim trú
um að réttlætanlegt sé að myrða
venjulega borgara...

Gönguskór
- mikið úrval
Meindl Island
Tilboðsverð

19.990 kr.
Verð áður 22.990 kr.
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OG SEGÐU SKOÐUN ÞÍNA
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ER ÞÍN FASTEIGN AUGLÝST HÉR?

MEST LESNA FASTEIGNABLAÐ LANDSINS

Góðan dag!
Í dag er mánudagur 25. júlí,
206. dagur ársins 2005.

FASTEIGNASÖLUR
101 Reykjavík
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SMÁAUGLÝSINGAR
byrja í dag á bls. 34

Flokkar:
Bílar & farartæki
Keypt & selt
Þjónusta
Heilsa
Skólar & námskeið
Heimilið
Tómstundir & ferðir
Húsnæði
Atvinna
Tilkynningar

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR
Á visir.is

Íbúðin er fallega hönnuð og allar innréttingar eru sérsmíðaðar.

Glæsileg eign í Grafarholti
Draumahús hafa í sölu einkar glæsilega 172 fermetra íbúð í Grafarholti.
Íbúðin er fimm herbergja og á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr.
Björt íbúð með frábæru útsýni.
Eignin er glæsilega hönnuð af arkitektinum Birni Skaptasyni og eru allar innréttingar sérsmíðaðar. Hurðir eru úr eik og á
gólfum eru náttúruflísar og hlynur. Gólfhiti
er í húsinu og fjarstýring fyrir hvert rými.
Komið er inn í forstofu með náttúruflísum á gólfinu. Flísarnar halda sér eftir
ganginum en við hann eru þrjú svefnherbergi. Svefnherbergin eru með hlyn á gólfi
og í hjónaherberginu eru einnig flísar sem
liggja út að svalahurð og út í garðinn.
Glæsilegur glerskápur er í hjónaherberginu. Aðalbaðherbergið er einkar glæsilegt.
Þar er hornbaðkar, handlaug á eikarborði

og flísar í hólf og gólf. Innangengt er í bílskúr af ganginum og þar er þvottaaðstaða
og geymslurými.
Stiginn upp á efri hæðina er í björtu
stigahúsi með stórum gluggum. Á efri hæðinni eru stofa, eldhús og lítil snyrting. Stofan og eldhúsið eru í sameiginlegu stóru
rými með allt að fimm metra lofthæð. Í
stofunni eru flotuð gólf og þaðan er gengið
út á tvennar hellulagðar svalir. Frábært útsýni er af svölunum. Eldhúsið er mjög
fallegt með ljósri eikarinnréttingu, stórri
eyju, stáltækjum og plássi fyrir uppþvottavél.
Húsið er að hluta til álklætt að utan en
ekki hefur verið gengið frá lóðinni að fullu.
Þetta er falleg og fáguð eign á góðum
stað í vaxandi hverfi. Verið er að byggja
skóla skammt frá húsinu og önnur þjónusta
byggist ört upp.
Ásett verð: 44,9 milljónir.

4,15%

LIGGUR Í LOFTINU

í fasteignum
Dregið hefur úr útgáfu íbúðalána á undanförnum mánuðum eftir hasarinn sem fylgdi
innkomu bankanna inn á
íbúðalánamarkaðinn. Á sama tíma
hafa lán Íbúðalánasjóðs aukist og
markaðshlutdeild
sjóðsins því vaxið að
undanförnu. Hún er nú 35%
samanborið við 20% í upphafi
árs og 11-12% í lok síðasta
árs. Í júní gáfu bankarnir út
íbúðalán að andvirði 13,6
milljarða kr. skv. tölum frá
Seðlabanka Íslands samanborið við 21,8 milljarða í mars.
Útlán þeirra hafa því minnkað
umtalsvert síðustu mánuði. Í

heild hafa bankarnir nú lánað
232 milljarða frá innkomu inn
á íbúðalánamarkað samanborið við 54 milljarða ÍLS á sama
tíma.
Ýmislegt getur
dregið úr verðhækkunum fasteigna að
mati greiningardeildar Íslandsbanka, svo sem
að áhrif aukins lánaframboðs
fjara út svo og áhrif lækkunar
langtímavaxta, væntingar um
að verð staðni og hugsanlega
lækki, að draga muni úr
hækkun launa þegar líður tekur á næsta ár, minni hækkanir
eignaverðs og mikið og vaxandi framboð nýbygginga.
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Íbúðalán

410 4000 | landsbanki.is

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

Banki allra landsmanna

[

Garðáhöld
Hugsaðu vel um garðáhöldin þín. Geymdu þau á góðum þurrum stað svo þau verði ekki
veðri og vindum að bráð. Það er líka gott að venja sig á að þrífa af þeim alla mold
eftir hverja notkun. Góð garðáhöld endast miklu lengur ef vel er hugsað um þau.

]

Hvernig
á
Hvað
segjavar
börnin
um námskeið í
sumarnámskeiðinu?
Keramik fyrir alla?

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

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

Fossaleyni 8 · 112 Reykjavík
Sími 577 2050 · www.formaco.is
Halldóru Hreggviðsdóttur líður sérstaklega vel í Norræna húsinu.

Hús sem heldur utan um þig
Uppáhaldshús Halldóru
Hreggviðsdóttur jarð- og hagverkfræðings er Norræna húsið í Vatnsmýri.
„Það eru mörg hús sem mér finnst
falleg og sérstök. Af hverju þau
eru aðlaðandi finnst mér fara eftir
hlutverki þeirra, hvort þau sinna
sínu hluverki og hvaða stemning er
í kringum þau,“ segir Halldóra
Hreggviðsdóttir, jarð- og hagverkfræðingur og framkvæmdastjóri
ráðgjafafyrirtækisins Alta.
„Það eru frekar einhverjir staðir og svæði sem mér finnst spennandi, frekar en einhver einstök

El

hús,“ bætir hún við en þegar blaðamaður Fréttablaðsins gengur á
hana fellst hún að að velja sér eitt
hús sem uppáhaldshús, þótt þau
séu vissulega fleiri sem hún heillast af.
„Ef við förum að horfa á bara
eitt hús í borginni þá hefur Norræna húsið alltaf heillað mig. Mér
finnst húsið sem slíkt vera algört
augnakonfekt og heillar mig hvernig húsið og svæðið þar í kring heldur utan um þig þegar þú kemur
þangað. Þegar þú kemur að því
upplifir þú mikla nánd og svo
þegar þú kemur inn er margt
spennandi að gerast, allt í notalegu
nærumhverfi.“

Þegar fegurð húsanna er metin
þarf að skoða hvernig notagildið
samræmist húsinu sem slíku. Að
mati Halldóru hefur það tekist sérstaklega vel í Norræna húsinu.
„Innréttingarnar eru látlausar, einfaldar en fallegar en það hefur tekist svo vel að koma þar fyrir fjölbreyttum notum á skemmtilegan
hátt.“
Andinn í húsinu skiptir líka máli
og hvers konar hughrifum heimsókn í það nær fram. „Mér hefur
fundist takast gríðarlega vel að ná
fram ákveðinni upplifun hjá þeim
sem heimsækja Norræna húsið.
Manni líður vel þegar maður
kemur þangað inn.“

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

NÍU AÐFERÐIR TIL AÐ GERA ELDHÚSIÐ UMHVERFISVÆNNA.
Bambus er
mjög umhverfisvænt
efni þar sem
hann vex
hratt í náttúrunni og
við ýmis skilyrði. Bambus er hægt að nota í
diskamottur, á veggi, milli skápa
og mottur á gólfið. Svo er líka
hægt að kaupa hnífapör með
bambushandföngum og körfur og
sitthvað fleira.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

S

Steinunn við bláan riddaraspora.

Síbreytilegt blómahaf
Steinunn Bergsteinsdóttir
myndlistarkona hefur valið
plöntur í garðinn sinn þannig
að allt sumarið sé eitthvað
blómstrandi.
Steinunn hefur ræktað yndislegan
garð í Breiðholtinu og plönturnar fá
svo sannarlega að njóta sín í góða
veðrinu. „Ég hef alltaf haft rosalega
gaman af plöntum og alveg síðan ég
var lítil var ég mikið fyrir blóm. Ég
vann eitt ár í Grasagarðinum í
Laugardal þegar ég var um tvítugt.
Um leið og ég fékk minn eigin garð
fór ég að safna í hann og er búin að
troða í hann allt of mörgum plöntum.“ Það er þó ekki að sjá að plönturnar séu allt of margar því garðurinn er sérstaklega fallegur og litir

ráða þar ríkjum. „Ég ákvað þegar
ég byrjaði að safna í garðinn að hafa
ekki gul blóm því það er svo mikið
til af þeim. Ég hef líka reynt að
velja saman þannig að það sé alltaf
eitthvað blómstrandi í garðinum,“
segir Steinunn. Í garðinum hennar
er að finna snemmblómstrandi
plöntur í bland við runna sem blómstra seint, svo garðurinn er síbreytilegur eftir því hvenær sumars hann
er heimsóttur.
Steinunn segir að töluverð vinna
hafi legið í að skipuleggja garðinn
en hún þurfi lítið að skipta sér af
honum núna. „Garðurinn er í dálítið
villtum stíl hjá mér og ég er með
lágvaxnar plöntur til að sem minnst
sjáist í moldina því mér finnst hún
ljót. Ég þarf því ekki mikið að vinna
í honum núna.“

Hægt er að spara heilmikið í lýsingu með því að nota flúrperur
sem minnka orkunotkunina um
helming. Svo er um að gera að
notast við dagsljósið hvenær sem
það er hægt og kveikja ljósið sem
sjaldnast, nú eða kveikja á kerti í
skammdeginu.
Korkur er
einkar góður
efniviður í
eldhús þar
sem hann er
hljóðeinangrandi, ofnæmisfrír og tekur
ekki í sig myglu eða önnur lífræn
óhreinindi. Kork má bæði nota á
gólf og veggi.
Bómull og önnur náttúruleg vefnaðarvara fer einkar vel í umhverfisvænu eldhúsi, bæði í gardínum,
borðdúkum, stólsessum og viskastykkjum.
Burstar ættu að vera úr náttúrulegum efnum sem bæði
endast betur en
plastið og
hreinsa líka
betur potta
og pönnur.
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Hér býr snyrtilegt
og reglusamt fólk

Stigi kallar á handrið

Nokkur góð ráð til að gera
húsið sitt söluvænna.

Sigurður Einarsson, rennismiður í
málmsmiðjunni Ferrum, er einn
þeirra sem sérsmíða handrið úr
stáli eða járni. „Fólk pantar gegnum heimasíðuna mína eða hringir
í mig og ég smíða eftir óskum
hvers og eins,“ segir Sigurður
þegar hann er spurður hvar hægt
sé að skoða verk hans.
„Ég hef pláss til að smíða en
ekki til að sýna enda set ég það
upp jafnóðum sem ég geri,“ bætir
hann við og getur þess að fyrir-

Nú spá margir því að um hægist á
fasteignamarkaði og því þarf að
leggja sig ennþá meira fram til að
selja húsið sitt. Ýmislegt má gera til
að gera heimilið söluvænlegra.
Fallegur inngangur er nauðsynlegur til að fólk fái góða tilfinningu
fyrir húsinu eða íbúðinni við fyrstu
sýn. Það borgar sig að mála útihurðir ef það á við, nú eða fyrsta vegg-

Það getur verið erfitt að velja réttan
lit á veggina.

Veldu rétta liti
ÞEGAR ÞÚ MÁLAR HEIMA HJÁ
ÞÉR SKIPTIR MIKLU MÁLI AÐ
VELJA RÉTTU LITINA. HÉR ERU
NOKKUR GÓÐ RÁÐ SEM GOTT ER
AÐ HAFA Í HUGA ÞEGAR MÁLNING ER VALIN.
• Skoðaðu blöð og tímarit og
finndu þá liti sem þig langar í.
Taktu úrklippu með þér í búðina þegar þú kaupir málninguna. Þannig er líklegra að þú
ratir á rétta litinn. Það er erfitt
að ætla að lýsa draumalitnum
með orðum.
• Hafðu í huga að litir virðast oftast dekkri þegar þeir eru komnir á vegginn en þeir eru á litaprufunni.
• Það skiptir máli hvort málað er
í heitum eða köldum litum.
Gulir og bleikir tónar eru hlýir
og gera herbergið því hlýlegra.
Grænir, bláir og gráir litir geta
verið kuldalegir.
• Forðastu snjóhvíta málningu.
Snjóhvítur er of kaldur og harður og herbergi málað í slíkum
lit fær á sig skurðstofublæ. Það
er betra að nota hvítan með örlitum lit í. Til dæmis beinhvítan,
ljósgulan eða gráan.
• Ef þú vilt tryggja að málningin
passi við gardínurnar og sófaáklæðið er gott að taka efnisbút með sér í búðina.
• Byrjaðu smátt. Kauptu prufu og
málaðu góðan blett á vegginn.
Það getur jafnvel verið gott að
bíða í nokkra daga til að sjá
hvernig liturinn venst.

Hvaða plöntur
þarf að varast?
SUMAR PLÖNTUR SEM VAXA Í
GÖRÐUM Á ÍSLANDI GETA VERIÐ
HÆTTULEGAR EF ÞÆR KOMAST Í
LITLA MUNNA.
Þótt flestar
plöntur sem
vaxa í görðum á
Íslandi séu með
öllu skaðlausar
eru til tegurndir
hér sem luma á
eitri. Þeir sem
eiga lítil börn skulu hafa í huga að
sumar plöntur sem krökkum þykir
freistandi að setja í munninn geta
valdið óþægindum og ama. Dæmi
um slíkar plöntur sem vaxa í görðum hér á landi eru páskaliljur,
riddaraspori, venusvang, sverðlilja
og gullregn. Það er þó engin
ástæða til að stinga garðinn upp
og henda út öllum eitruðum
plöntum. Þar sem þekkingin er til
staðar er engin hætta á ferðum.
Það er því gott að læra að þekkja
þessar pöntur og mikilvægt að
kenna börnum að umgangast þær
með varúð. Á heimasíðu lýðheilsustöðvar er ýtarlegur listi yfir plöntur sem geta valdið eitrun. Slóðin
er: www.lydheilsustod.is.

inn sem sést. Viðargólf hafa alltaf
góð áhrif á væntanlega kaupendur. Í
sumum tilfellum þar sem gólf eru
einkar illa farin borgar sig jafnvel
að leggja ódýrt plastparkett frekar
en að láta ljóta gólfið fara í taugarnar á þeim sem koma að skoða. Það
borgar sig að hafa sérstaklega
snyrtilegt á baðherberginu, góðan
ilm, hrein handklæði og opna
glugga ef þess er kostur. Sýndu
alltaf heimilið þitt eins og heimili en
ekki eins og sýningarbás í hús-

Hús á mörgum hæðum kallar
á stiga og stigi kallar á handrið.

Baðherbergið segir ýmislegt um þá sem
búa í húsinu.

gagnaverslun. Væntanlegir kaupendur þurfa að upplifa hvernig
húsið eða íbúðin er sem heimili.

tæki hans sé bara tíu mánaða.
Áður kveðst hann samt hafa unnið
við svipaða smíði hjá Járnsmiðju
Óðins. Þegar fólk vantar handrið
hjá honum kemur hann á staðinn,
skoðar aðstæður, sýnir fólki
myndir og tekur niður pantanir.
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Síðasta vika útsölu.
Afsláttur af öllum vörum,
m.a. allir jóla- og
mæðraplattar
með 45% afslætti
– verð frá 1.045,Skipasund 82, 104 Reykjavík – s. 552 6255

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

FRIENDS

Herbergi og starfsmannaíbúðir í Hrauneyjum, sem Landsvirkjun var með í notkun þar
til um síðustu áramót, hafa
nú breyst í fyrsta lúxushótelið
á hálendinu.
Hálendismiðstöðin í Hrauneyjum hefur verið rekin í níu ár en
þar er boðið upp á svefnpokapláss og gistingu í ódýrari kantinum. Eigendur Hálendismiðstöðvarinnar, Sveinn Tyrfingsson, Jórunn Eggertsdóttir og
Friðrik Pálsson, veittu því athygli að eftirspurn var eftir dýrari og fínni gistingu. Þau tóku
því á leigu gamalt húsnæði
Landsvirkjunar í Hrauneyjum
og breyttu því í fjögurra stjörnu
hótel sem nú heitir Hótel Háland.
Framkvæmdir hófust í febrúar
síðastliðnum, en Hótel Háland
var opnað formlega í júní.
„Við tókum þá ákvörðun að
endurnýja gamla Landsvirkjunarhúsið í þá veru að þarna værum við að þjóna kröfuharðari
viðskiptavinum,“ segir Friðrik.
„Húsið var að grunni til afar vel
byggt, en komið til ára sinna
þannig að við þurftum að gera á
því ýmsar lagfæringar og
endurbætur. Nú erum við með
sextán tveggja manna herbergi,
öll með sturtu og salerni, fjórar
60 fermetra svítur eða fjölskylduíbúðir, góðan veitingastað, fínan ráðstefnu- og veislusal, heitan pott og gufu, að
ógleymdum
þyrlupallinum,“
segir Friðrik hlæjandi.
„Í viðbót við þessi 20 herbergi tókum við svo í notkun 17
minni herbergi og fjórar minni
fjölskylduíbúðir í eldri húsum
Landsvirkjunar. Í þeim var að
finna innréttingar og töluvert af
munum sem minnti á sjöunda
áratuginn svo við ákváðum að
ganga lengra og höfum málað
blómamynstur á veggina og notum gömlu húsgögnin og hansahillurnar til að undirstrika
þessa stemningu. Þessi herbergi

Gömlu Landsvirkjunarhúsin í Hrauneyjum
sem nú hafa breyst í lúxushótel.

Nokkrar íbúðir voru gerðar upp í stíl
sjöunda áratugarins.

Starfsfólk eldhússins tók á móti
fyrstu gestum hótelsins með glæsilegum veitingum.

Framkvæmdir hófust í febrúar en hótelið
var opnað í júní.

Innréttingar eru glæsilegar á Hótel Hálandi og mikið lagt upp úr litlu hlutunum.

tilheyra þó Hálendismiðstöðinni.“
Friðrik bendir á að malbikað
sé heim í hlað í Hrauneyjum og
þangað séu aðeins 150 kílómetrar úr Reykjavík. „Hrauneyjar
eru mjög miðsvæðis og stutt í

margar af yndislegustu náttúruperlum landsins. Fyrir þá
sem vilja veiða erum við svo að
sjálfsögðu með veiðileyfi til
sölu í fjölmörg vötn og ár á
svæðinu.“
edda@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/GUN
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Gömul Landsvirkjunarhús
breytast í lúxushótel

Hver vill ekki hafa fallega glugga
sem aldrei þarfnast viðhalds?

Burt með
blettina

Hjá PGV ehf Hafnarfirði færðu hágæða viðhaldsfría
PVC-u glugga á sambærilegum verðum og glugga
sem þarfnast stöðugt viðhalds...

ÞAÐ ER ERFITT AÐ NÁ FITUBLETTUM AF FLÍSUM. ÝMIS EFNI ÚR
ELDHÚSINU, SVO SEM MATARSÓDI OG LYFTIDUFT, GETA KOMIÐ
SÉR VEL Í BARÁTTUNNI VIÐ
BLETTINA.
Auðunarstofa á Hólum er notuð til tónleika- og ráðstefnuhalds. Þar er skrifstofa
vígslubiskups Hólastiftis og fræðimannsíbúð er á efri hæð.

Byggt að fjórtándu aldar hætti
Að Hólum í Hjaltadal er einstakt hús sem byggt var árið
2001. Það heitir Auðunarstofa
og er eftirlíking húss sem Auðun rauði biskup byggði á Hólum um 1317 og stóð í fimm
hundruð ár.
„Þetta hús er úr norskum viði sem
kom höggvinn til frá Noregi og er allt
byggt með handverkfærum að fjórtándu aldar hætti. Það er ekkert annað þessu líkt á Íslandi,“ segir Sigríður
Gunnarsdóttir, sem sér um leiðsögn
um Auðunarstofu og Hóladómkirkju
á hverjum degi klukkan 13.00. Það
marrar og brakar í gólfum Auðunarstofu þegar gengið er um og því
gefur það auga leið að erfitt er að
sýna húsið á öllum tímum. Hópum
er bent á að hafa samband fyrir fram
við Ferðaþjónustuna á Hólum ef þá
fýsir að skoða þetta forvitnilega hús í
annan tíma.

Auðunarstofa sem fyrr á öldum stóð
á Hólum var skírð eftir hinum norska
Auðuni rauða er var Hólabiskup
1313-1322. Hún var í senn heimili og
vinnustaður Hólabiskupa. Hún var
afar vel byggt hús og stóð í tæpar
fimm aldir eða allt til ársins 1810 er
Hólastóll hafði verið lagður niður og
jörðin seld.
Sú Auðunarstofa sem nú stendur er
tilgátuhús, reist árið 2001. Það er
gert með þrenns konar byggingarlagi; stokkverki, stafverki og steinhleðslu. Stuðst var við ritaðar heimildir um hina fornu stofu og rannsóknir á svipuðum húsum sem enn
standa í Noregi og Færeyjum. Í hinni
eiginlegu stofu hússins eru haldnir
tónleikar, fundir og ráðstefnur og á
neðri hæðinni er líka skrifstofa
vígslubiskups Hólastiftis. Á efri hæðinni er svo fræðimannaaðsetur fyrir
þá sem hafa fengið styrki Guðbrandsstofnunar til að starfa að uppbyggilegum verkefnum.

Margir eru með flísar í eldhúsinu
og fallegar flísar eru mikil heimilisprýði. Skítugar flísar heilla hins vegar fáa og það er ansi leiðinlegt að
horfa upp á fitugar eldhússflísar.
Það getur verið erfitt að ná fitublettum af flísum og oft duga
sterkustu þvottaefni skammt. Eldhússkáparnir luma hins vegar á
ýmsum efnum sem virka vel í baráttunni við fitublettina. Hér eru
nokkur ráð sem gott er að hafa í
huga þegar flísarnar eru þrifnar.
Matarsódi er góður á fitu. Stráðu
matarsóda á rakan svamp og
nuddaðu svo vel yfir blettina.
Skítur og fita vilja festast á milli
flísanna og það getur verið erfitt að
ná óhreinindum úr skorunum. Notaðu tannbursta og burstaðu yfir
samskeytin með blöndu af ediki
og lyftidufti. Láttu vökvann liggja á
flísunum í nokkrar klukkustundir
og skolaðu síðan af. Einnig er hægt
að nota matarsóda og sítrónusafa.
Sítrónusafi virkar vel á fitublettina.
Kreistu nokkra dropa af sítrónusafa í tuskuna áður en þú ræðst á
blettina.
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&ALLEG  HERBERGJA   FM ÓBÞ É JARH É
MJÚG GØUM STA Ó 6ESTURB 2VK °BÞIN SJÉLF ER
  FM GEYMSLA  FM OG STI Ó BÓLAGEYMSLU
  FM °BÞIN ER ME SÏR INNGANG AF SVÚLUM
HELLULAGA VERÚND OG AFGIRTAN GAR .âLEGA
HEFUR BAHERBERGI ALVEG VERI TEKI Ó GEGN OG
SKIPT UM GØLFEFNI Ó ALLRI ÓBÞINNI OG TKI Ó ELDHÞSI
EINNIG 6ER   MILLJ

&ALLEG  HERB  FM ÓBÞ Ó HINU VINSLA
(LÓARHVERl Ó 2VK °BÞIN ER Ó LÓTI NIURGRÚFNUM
KJALLARA OG ER ME SÏR INNGANGI °BÞIN HEFUR
VERI TÚLUVERT ENDURNâJU EINS OG ÉUR SAGI
NâLEGA HEFUR VERI SKIPT UM SKØLP AKKANTURINN
VAR ENDURNâJAUR FYRIR  ÉUR RAFMAGNI HEFUR
VERI ENDURNâJA A HLUTA OG SKIPT VAR UM GLER
OG GLUGGAPØSTA Ó APRÓL SL 6ER   MILLJ

-JÚG FALLEG FM   HERBERGJA ÓBÞ É  H Ó
FALLEGU HÞSI Ó "RYGGJUHVERlNU Ó 2EYKJAVÓK °BÞIN
ER ME VÚNDUUM INNRÏTTINGUM OG GØLFEFNUM
OG HENNI FYLGJA STØRAR SKJØLSLAR SVALIR SEM SNÞA
Ó VESTUR °BÞINNI FYLGIR STI Ó BÓLAGEYMSLU
£HUGAVER EIGN  ,!53 342!8  6ER   MILLJ
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'Ø  HERBERGJA  FM ÓBÞ É  H É MJÚG
GØUM STA Ó 2EYKJAVÓK 3NYRTILEG ÓBÞ É STA AR
SEM STUTT ER Ó ALLAR ÉTTIR OG GÚNGUFRI Ó +RINGLUNA
TAM OG SKØLA 6ER   MILLJ

&ALLEG  HERBERGJA  FM ÓBÞ É JARH Ó LITLU
FJÚLBâLI Ó HINU VINSLA 3MÉRAHVERl Ó +ØPAVOGI
4ILVALIN EIGN FYRIR É SEM ERU A MINNKA VI SIG
ENDA STASETNINGIN FRÉBR °BÞIN ER VÚNDU OG
SNYRTILEG A INNAN 3ÏR INNGANGUR INN Ó ÓBÞINA
ÞR ANDDYRI 6ER   MILLJ

'LSILEG  HERBERGJA  FM ÓBÞ É  H Ó
HINU VINSLA 3MÉRAHVERl Ó +ØPAVOGI 6ANDAAR
INNRÏTTINGAR OG GØLFEFNI OG MJÚG SNYRTILEG ÓBÞ
É ALLAN HÉTT (ENNI FYLGIR STI Ó BÓLAGEYMSLU
&RÉBR STASETNING EN RØMA ÞTIVISTARSVI ER
STEINSNAR FRÉ ÓBÞINNI ÉSAMT ALLRI EIRRI JØNUSTU
SEM FØLK ARFNAST  6ER   MILLJ

&ALLEG OG SNYRTILEG  HERBERGJA  FM ÓBÞ É
JARH Ó .ORURBNUM Ó (AFNARlRI 0ARKET
OG mÓSAR ERU É GØLFUM ,EIKSVI FYRIR BÚRNIN
Ó BAKGARINUM -JÚG BARNVNT SVI  6ER
  MILLJ

&ALLEG  HERBERGJA  FM ÓBÞ É JARH É
FRÉBRUM STA Ó 3MÉRAHVERlNU Ó +ØPAVOGI
°BÞIN SJÉLF ER HIN VANDAASTA OG HELLULÚG
VERÚND ER FYRIR UTAN HÞSI SEM SNâR Ó VESTUR 3TUTT
Ó ALLT EINS OG 3MÉRALIND 3MÉRATORG ÓRØTTASVI
OG ÞTIVISTARPARADÓS 6ER   MILLJ
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&ALLEG  HERBERGJA  FM ÓBÞ É  H Ó LITLU
FJÚLBâLI É FALLEGUM STA Ó (AFNARlRINUM °BÞIN
ER MJÚG SMEKKLEG A INNAN OG SNYRTILEG °BÞIN
ER Ó FALLEGU UMHVERl 3ETBERGSHVERlSINS ,!53
342!8 6ER   MILLJ

&ALLEG  HERBERGJA  FM ÓBÞ É  H Ó LITLU
FJÚLBâLI Ó £SLANDSHVERlNU Ó (AFNARlRI 6ANDAAR
INNRÏTTINGAR OG GØLFEFNI ERU Ó ÓBÞINNI &ALLEGT
ÞTSâNI Ó VESTUR ¨ETTA ER ÓBÞ Ó MJÚG SKEMMTILEGU
OG VINSLU HVERl Ó (AFNARlRINUM 6ER  
MILLJ

-JÚG GØ  HERBERGJA  FM ÓBÞ É JARH
ME SÏR INNGANGI Ó GØU HÞSI Ó 'RAFARVOGINUM
°BÞINNI FYLGIR STI Ó OPNU BÓLSKâLI °BÞIN ER
ME FÓNASTA PARKETI É GØLFUM OG GARUR VERÚND
ER AFGIRT 6ER   MILLJ

&ALLEG  HERBERGJA  FM É  OG EFSTU H
Ó NâLEGA KLDDU HÞSI Ó "REIHOLTINU (ÞSI ER
NâLEGA KLTT OG EINNIG HEFUR NâLEGA VERI SKIPT
UM GLUGGA HELLUR ELDVARNARKERl DYRASÓMA OG
mEIRA £HUGAVER ÓBÞ 6ER   MILLJ

!FAR ÉHUGAVERT PARHÞS Ó EFRI BYGG 3ELJAHVERlSINS
Ó "REIHOLTINU !UKAÓBÞ ER Ó KJALLARA SEM ER Ó
ÞTLEIGU (GT A YlRTAKA LÉN FRÉ ,ANDSBANKA
NUM É   VÚXTUM UPP É  MILLJ (ÞSI ER
  FM OG BÓLSKÞRINN   FM SAMTALS  
FM Ó FALLEGRI BOTNLANGAGÚTU Ó 3ELJAHVERlNU 6ER
  MILLJ
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220 Hafnarfjöður: Fallegt útsýni
Fjarðargata 17: Penthouse íbúð á fimmtu hæð.

112 Reykjavík: Fallegt timburhús
meðinnbyggðum bílskúr
Starengi 92: Vel skipulagt, fimm herbergja einbýlishús á einni hæð.

Forstofa er með skápum og parketti á gólfi. Gestasnyrting með móasaíkflísum á gólfi og veggjum
ásamt sturtu en þar er hægt að horfa í gegnum
þakglugga. Holið er parkettlagt og það eru líka
svefnherbergin fjögur. Þrjú þeirra eru með skápum
en inn af hjónaherberginu er sérstakt fataherbergi.
Baðherbergið er bæði með baðkari og sturtu og
mósaíkflísum á gólfi og veggjum. Þvottahús er í
íbúðinni og er það með glugga. Glæsileg viðarinnrétting er í eldhúsinu. Þar er einnig parket á gólfum, ofn, helluborð og háfur ásamt sérstökum
borðkrók. Stofa, borðstofa og sjónvarpshol eru
parketlögð og gengið er út á svalirnar úr stofunni.
Annað: Lyfta er í húsinu. Stórar suðursvalir þar
sem er glæsilegt útsýni yfir höfnina og miðbæinn í
Hafnarfirði.
Íbúðin er á efstu hæð í fimm hæða húsi.

Verð: 49,9 milljónir Fermetrar: 191,2 Fasteignasala: Ás

Komið er inn í flísalagða forstofu með skáp. Inn af forstofunni eitt svefnherbergi með nýlegum skápum og
parketti á gólfi. Flísalögð gestasnyrting er einnig inn af
forstofunni. Eldhúsið er dúkalagt og þar er eldri innrétting. Í eldhúsinu er borðkrókur og þar er tengi fyrir sjónvarp. Inn af eldhúsinu er þvottahús með máluðu gólfi og
útgengi í garðinn.
Stofan er rúmgóð og með parketti á gólfi. Úr stofunni er
gengið út í garðinn. Sjónvarpsholið er einnig parkettlagt.
Svefnherbergisálman er alveg sér. Þar eru þrjú svefnherbergi, öll með skápum og parketti á gólfum. Í öllum herbergjum er tengi fyrir síma, tölvu og sjónvarp.
Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf og þar er baðkar
og sturtuklefi. Við húsið er bílskúr með hita, vatni og rafmagni. Garðurinn við húsið er fallega gróinn og hellulagður að hluta. Húsið stendur innst í botnlanga og er á
góðum stað. Stutt er í skóla.
Annað: Mjög gott eldvarnarkerfi er í húsinu
Íbúðinni tilheyrir gluggalaust rými undir herbergisálmu

Við húsið er fallegur og gróinn garður. Húsið stendur
innst í botnlangagötu.
með góðri lofthæð sem nýta má á ýmsan hátt. Bílskúrinn er afar rúmgóður með gluggaröð á tvo vegu. Stutt í
skóla og aðra þjónustu.
Úti: Garðinum er skipt milli íbúðanna og garður þessarar
íbúðar er alveg afgirtur með nýlegum um sjötíu fermetra
timburpalli með skjólverki. Bílaplan er stórt, rúmar fjóra
bíla. Húsið var einangrað utan frá og vandlega klætt
með áli og steini fyrir um fimm árum.

Verð: 34,9 milljónir Fermetrar: 154,9 fermetrar Fasteignasala: 101 Reykjavík

Viðar Böðvarsson
viðskiptafræðingur og löggiltur
fasteignasali
Þjónustusími sölumanna
eftir lokun
Laugavegi 170, 2. hæð •

694 1401

Opið virka daga kl. 9:00 - 17:00 • Sími 552 1400 • Fax 552 1405 • www.fold.is • fold@fold.is

NÝJAR LEIÐIR
Í FASTEIGNAVIÐSKIPTUM
Í kjölfar vaxtalækkana hefur sala eigna aukist verulega.
Okkur vantar eignir fyrir trausta og örugga kaupendur.
Í mörgum tilfellum er boðið upp á staðgreiðslu
eða langan afhendingartíma.
Einbýli/parhús/raðhús
Mosfellsbæ
á Kjalarnesi.
Verðbil
20-40
millj.
••2ja,
3ja og 4ra herb. í íKópavogi
og og
Grafarvogi.
Verðbil
10-20
millj.
Einbýli/parhús/raðhús
HafnarfirðiVerðbil
og á Álftanesi.
Verðbil 20-50 millj.
••2ja,
3ja og 4ra herb. í íHlíðunum.
8-25 millj.
Einbýli/parhús/raðhús
á Seltjarnarnesi, Vesturbæ
Reykjavíkur,
••Þjónustuíbúðir
á Höfuðborgarsvæðinu.
Verðbil 10-30
millj. Skerjafirði
og miðbæ Reykjavíkur. Verðbil 30-100 millj.
••2ja-5
herbergja
íbúðir ogVerðbil
hæðir20-40
í Hafnarfirði
Útsýnisíbúð
í Reykjavík.
millj. og Kópavogi. Verðbil 9-30 millj.
••Einbýli/parhús/raðhús
í Kópavogi.
Verðbil 20-45
2ja, 3ja og 4ra herb. í Engihjallaí
Kópavogi.
Verðbilmillj.
11-18 millj.
Einbýli/parhús/raðhús
í Grafarvogi og Grafarholti.
Verðbil
25-50 millj.
••2ja
íbúða hús á Höfuðborgarsvæðinu.
Verðbil 25-50
millj.
Einbýli/parhús/raðhús íí Fossvogi
ogVerðbil
Smáíbúðahverfi.
Verðbil 20-60 millj.
••Einbýli/parhús/raðhús
Garðabæ.
20-90 millj.
2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðir
í miðborgVerðbil
Reykjavíkur.
••Einbýli/parhús/raðhús
í Breiðholti.
20-40 Verðbil
millj. 10-40 millj.
• Hæðir í Hlíðunum, Laugarneshverfi og Vesturborginni. Verðbil 18-35 millj.
• 2ja, 3ja og 4ra herb. í Breiðholti og Árbæ. Verðbil 8-18 millj.
• 2ja, 3ja og 4ra herb. í Breiðholti og Árbæ. Verðbil 8-18 millj.
• Hæðir í Hlíðunum, Laugarneshverfi og Vesturborginni. Verðbil 18-35 millj.
• Einbýli/parhús/raðhús í Breiðholti. Verðbil 20-40 millj.
••2ja,
3ja og 4ra herb. íbúðir
í miðborg
Reykjavíkur.
Verðbil 8-40 millj.
Einbýli/parhús/raðhús
í Garðabæ.
Verðbil
20-90 millj.
••Einbýli/parhús/raðhús
í Fossvogi og Smáíbúðahverfi.
Verðbil 20-60 millj.
2ja íbúða hús á Höfuðborgarsvæðinu.
Verðbil 25-50 millj.
••Einbýli/parhús/raðhús
GrafarvogiVerðbil
og Grafarholti.
Verðbil 25-50 millj.
Einbýli/parhús/raðhús íí Kópavogi.
20-45 millj.
2ja-5 herbergja íbúðir og
hæðir í Hafnarfirði
og Kópavogi.
VerðbilSkerjafirði
9-30 millj.
••Einbýli/parhús/raðhús
á Seltjarnarnesi,
Vesturbæ
Reykjavíkur,
• og
Þjónustuíbúðir
á Höfuðborgarsvæðinu.
miðbæ Reykjavíkur.
Verðbil 30-100Verðbil
millj. 10-40 millj.
••Einbýli/parhús/raðhús
í Hafnarfirði
og á8-25
Álftanesi.
2ja, 3ja og 4ra herb. í Hlíðunum.
Verðbil
millj. Verðbil 20-50 millj.
2ja, 3ja og 4ra herb. í Kópavogi
og Grafarvogi.
VerðbilVerðbil
10-20 millj.
••Einbýli/parhús/raðhús
í Mosfellsbæ
og á Kjalarnesi.
20-40 millj.

HAFIÐ SAMBAND OG VIÐ SKOÐUM SAMDÆGURS
VERÐLEGGJUM EIGNIR YKKUR AÐ KOSTNAÐARLAUSU
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Jóhannes Ásgeirsson

Karl Gunnarsson

Erlendur Tryggvason

Kristján P. Arnarson

Kristbjörn Sigurðsson

hdl. Lögg.fasteignasali,

sölumaður

sölumaður

sölumaður

sölumaður

Opið mánudaga til fimmtudaga 8.30-18.00., föstudaga 8.30-17.00. Lokað um helgar í sumar.
EINBÝLI

Réttarholtsvegur
JÓNSGEISLI - EINBÝLI TVÍBÝLIVandað 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.Lítið mál er að tengja
aukaíbúðina við efri hæð og er eignin þá
góð 5-7 herbergja íbúð á tveimur hæðum.
Innanhús plan á vefslóð http://www.innark.is/verkefni/jonsgeisli45/jonsgeisli45.html V. 46,5 m. 4629

HRÍSATEIGUR - MIÐHÆÐGóð 3ja herbergja íbúð á miðhæð

PARHÚS/RAÐHÚS

Talsvert endurnýjað 109,3 fm raðhús á þremur hæðum.
Húsið er allt mikið endurnýjað m.a. nýlega
viðgert þak, gler og gluggar, endurnýjaðar
skolplagnir, nýlega málað að utan sem innan. V. 24,8 m. 4608

ÆGISSÍÐA - SÉR INNGANGURFalleg 79,2 fm íbúð á jarðHRAUNBÆR - 5 HERBERJGAGóð 5 herbergja íbúð á
1.hæð. forstofu, forstofuherbergi, eldhús
með eldri innréttingu og borðkrók, þvottahús innaf eldhúsi og stóra stofu. Á sér
gangi eru 3 svefnherbergi og baðherbergi.
Út frá svefnherbergisgangi eru suðursvalir
V. 20,7 m. 4616

hæðfjölbýlishúsi. Stofa með parketi á gólfi.
Eldhús með upprunalegri innréttingu. Baðherbergi með sturtu, skápur undir vaski,
flísar á gólfi og veggjum. Tvö svefnherbergi með parketi á gólfi.Sameiginlegt
þvottahús í kjallara. Snyrtileg sameign.
LAUS STRAX 4636

GrænlandsleiðGlæsilegt 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

ANDRÉSBRUNNUR
LYFTUBLOKK Nýleg 4ra-5

-

herb.
126 fm íbúð á 2.hæð í góðri lyftublokk. Forstofa með skápum, sérþvottahús, hol og
sjónvarpshol, borðstofa og stofa með útgengi á suðursvalir. Rúmgott eldhús.3
svefnherb.Baðherbergi flísalagt í hólf og
gólf með baðkari og sér sturtuklefa.Sér
stæði í lokaðri bílgeymslu. V. 24,9 m.
4547

Laufengi Mjög björt 3 herbergja 79,5
fm íbúð á 3.hæð. Hol með góðum skápum,
eldhús með borðkrók, ljós viðarinnrétting,
2 rúmgóð svefnherbergi, góðir skápar,
baðherbergi með sturtu, þvottaaðstaða á
baði, rúmgóð stofa, gluggar á tvær hliðar
og útgengt út á suðursvalir úr stofu. Sér
geymsla er í íbúðinni. V. 16,9 m. 4402

HAMRAVÍK - EINBÝLI TVÍBÝLINýtt 2ja íbúða einbýlishús á 2

Torfufell - - skipti á stærri
eignGóð 79 fm 3ja herbergja íbúð á

hæðum. Vel staðsett á jaðarlóð neðantil við
götu með einstöku útsýni til sjávar og
fjalla.Húsið er samtals um 270 fm.Góð 70
fm sér íbúð á jarðhæð. V. 65 m. 4671

2.hæð, 1.hæðin er jarðhæð.Stórt eldhús
með fallegri ljósri innréttingu, 2 svefnherb.
Snyrtileg sameign. Skipti á stærri eign með
bílskúr möguleg. V. 13,9 m. 4653

Nýtt 206,3 fm
einnar hæðar einbýlishús með innbyggðum bílskúr. Fremri forstofa, eldhús með
borðkrók, stór stofa og borðstofa, gestasnyrting, þvottahús, á sér gangi eru 4
svefnherbergi og flísalagt baðherbergi. Allar innréttingar eru af vandaðri gerð og á
gólfum eru ljósar marmaraflísar og fallegt
parket. Lofthæð er mikil í stofum og
halogenglýsing.Hitalögn er í marmaragólfum í alrými. Öll þjónusta er í næsta nágrenni en örstutt er í óspillta náttúruna og
gönguleiðir liggja að Reynisvatni, Rauðavatni, golfvellinum í Grafarholti og víðar. V.
44,7 m. 4701

Naustabryggja-PenthouseSTÓRGLÆSILEG 143 FM (PENTHOUSE) ÍBÚÐ Í LYFTUBLOKK. Fimm herbergja
glæsiíbúð með góðu útsýni á tveimur hæðum. Allar innréttingar og gólfefni mjög
vönduð. Komið inní stórt alrými sem samanstendur 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

vel byggt og fallegt bakhús á góðum stað í
gamla vesturb. 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 sérstæður óinnréttaður
77 fm bílskúr/vinnustofa með 30 fm kjallara
með sérinngangi. Samtals er eignin því ca
453 fm. Húsið stendur á - 1107 fm eignarlóð. TILBOÐ ÓSKAST 4255

HOLTSBÚÐ - EINBÝLI TVÍBÝLI Vandað einbýlishús á stórri
jaðarlóð vel staðsett í Garðabæ. Á jarðhæð
er innbyggður bílskúr og einnig góð aukaíbúð. Á miðhæð forstofa, gestasnyrting,
hol, borðstofa, stofa með arni, eldhús,3
góð svefnherbergi og baðherbergi.Útgengi
á stóra suðurverönd. Í risi er sjónvarpsstofa, vinnukrókar og tómstundaherbergi.
Möguleiki á að útbúa stórar þaksvalir. Á
jarðhæð er snotur 2ja herbergja íbúð með
sér inngangi. Bílskúrinn er 58 fm. V. 59,0
m. 4693

FÁLKASTÍGUR - ÁLFTANES 246 fm einnar hæðar einbýli með
innbyggðum bílskúr á einum eftirsóttasta
stað á Álftanesi. 3 stór svefnherbergi með
sturtu.Tvær stórar stofur/garðskáli. Stórt
eldhús,borðstofa.skv. teikningum. Viðhaldsfríir gluggapóstar,og eru flestir gluggar hússins opnanlegir.Búið er að leggja í
gólfin, hitakerfi í gólfum.Sundlaug er við
húsið. Eign sem býr yfir miklum möguleikum. Glæsilegt útsýni. V. 66 m. 4632

ENGJASEL - GÓÐ 4RA
HERB.Góð 4ra herbergja 99 fm íbúð á
3. hæð í góðu fjölbýlishúsi ásamt stæði í
bílgeymslu. stofa, borðstofa, eldhús með
eldri en ágætri innréttingu og borðkrók,
flísalagt baðherbergi og 3 góð svefnherbergi. Á gólfum er skálagt merbau-parket,
flísar og korkur. V. 18,9 m. 4586

SÚLUHÓLAR - GÓÐ 3JA
HERB.Góð 3ja herbergja íbúð á 3.
(efstu) hæð í snyrtilegu fjölbýli. Forstofa,
eldhús með ágætum eldri innréttingum,
borðkrókur. Baðherbergi flísalagt í hólf og
gólf, baðkar, rúmgóð stofa, hjónaherbergi
með skápum og útgengi á vestursvalir,
barnaherbergi. V. 14,9 m. 4518

Ægissíða - Stór 3ja m. sérinngangi.Skemmtileg 3ja herbergja
Eyjabakki

ÞINGHOLT - MÍMISVEGURGlæsileg 141,7 fm efri sérhæð ásamt

Holtsgata-áhugaverð
eign/ skiptamögul Reisulegt,

2JA HERBERGJA

HRAUNBÆR - GÓÐ 2JA
HERBERGJABjört og rúmgóð 60

HÆÐIR

GVENDARGEISLI

í góðu þríbýlishúsi.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

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

Dugguvogur- heimili/atvinnaNý íbúð/atvinnuhúsnæði standsett á afar vandaðan og hugvitsamlegan
hátt, íbúðar (ósamþykkt) og atvinnuhúsnæði á efri hæð 165fm með ca. 70fm
svefnlofti eða samt. ca.235fm. Nýjar pípulagnir, nýtt rafmagn. Ágætur stigi til svefnlofts parkett á öllum gólfum nema baði og
eldhúsi. V. 24,9 m. 4649

Mjög falleg 4ra herbergja
endaíbúð á efstu hæð.Hol,eldhús með
borðkrók, stofa, þvottahús, á sérgangi 2
barnaherbergi og hjónaherbergi með fataherbergi og baðherbergi.Parket og dúkar á
gólfum. Nýlegar hurðir á íbúðum og húsið
viðgert að utan. Nýtt gler. V. 17,9 m. 4646

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

fm 2ja herbergja íbúð á 3. hæð. hol með
skápum, stofu með útgengi á stórar suðursvalir, eldhús með eldri en ágætum innréttingum, stórt svefnherbergi með skápum
og flísalagt baðherbergi. Flísar og parket á
gólfum. V. 13,3 m. 4617

Austurberg Góð stór 74,6 fm 2ja
herbergja íbúð á 3 hæð með sér inngangi
af svölum. Forstofa með flísum á gólfi.
Geymsla með glugga ( hægt að nota sem
barnaherbergi ) Hjónaherbergi með skáp,
baðherbergi með kari á baði er tengt fyrir
þvottavél. Rúmgóð stofa með stórum suðvestur svölum. Eldhús með góðri nýlegri
innréttingu og borðkrók. Gólfefni: parket á
holi og stofu, flísar á öðrum gólfum, á jarðhæð er sameiginleg vagna og hjólageymsla. Blokk er öll snyrtileg, íbúð er laus
strax. V. 14,9 m. 4663
SKIPHOLT

Björt og rúmgóð 59 fm
2ja herbergja íbúð á 3.hæð í nýlegu húsi.
Vandaðar innréttingar. Parket og flísar á
gólfum. Stórar suðursvalir. Snyrtileg sameign. Sér bílastæði. V. 14,9 m. 4698

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

VALLARÁS - SÉR VERÖNDGóð 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í
góðri lyftublokk .hol með skápum, opið
eldhús, stofa með útgengi á sér hellulagða
suð-vesturverönd, stórt svefnherbergi og
baðherbergi með kari. Fallegar flísar á aðalgólfum. 13,2 4633

SUMARHÚS

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

HÁALEITISBRAUT - GÓÐ
4RA HERB.Mjög góð 92.1 fm 4ra
herbergja 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

4RA - 6 HERBERGJA
3JA HERBERGJA

KRUMMAHÓLAR - M. BÍLSKÚR Góð og björt 91,9 fm endaíbúð á

Sumarhús í Heklubyggð á
eignarlóðumVorum að fá til sölu-

3.hæð í lyftuhúsi ásamt 25 fm bílskúr. Forstofa/hol,hjónaherbergi með góðum
skáp,svefnherbergi, barnaherbergi, parket
og baðherbergi með baðkari/sturtu.Úr holi
er komið inn í borðstofu, eldhús og stofu í
einu stóru rými og útgengt út á stórar suðursvalir. V. 19,9m. 4578

meðferðar fjögur 87 fm heilsárshús í
Heklubyggð.Húsin eru tilbúin undir tréverk.Fallegt og rólegt umhverfi. Hægt er að
skoða nánar upplýsingar um svæðið í heild
sinni á www.heklubyggð.is Húsin eru á
einni hæð, 2 svefnherbergi, stofa, eldhús
og baðherbergi. Gert er ráð fyrir sólpalli en
húsin eru afhent án hans. Eignarlóðir. V.
10,8 m. 4669

HEILSÁRSHÚS Í GRÍMSNESINýtt 74 fermetra heilsárshús í landi
Dvergabakki Falleg 3ja herb. ca.73
íbúð á 3ju hæð í snytrtilegu og vel við
höldnu fjölbýli.Tvennar svalir(suður og
norður) V. 14,9 m. 3696

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

HVAMMABRAUT
6
HERB. Góð 139 fm 6 herbergja íbúð á
2 efstu hæðum í góðu og vinsælu fjölbýlishúsi á útsýnisstað í Hafnarfirði.Neðri hæð;
hol m. skápum, stofa, eldhús, 2 herbergi
og baðherbergi með kari, sturtuklefa og
tengi fyrir þvottavél. Vandaður eikar-hringstigi til efri hæðar þar sem eru 2 herbergi
og sjónvarpsstofa. Vandaðar eikarinnréttingar og hurðir. Gegnheilt eikar-parket og
flísar á gólfum. Ný eldunartæki. Stórar suðursvalir. Bílskýli. V. 24,9 m. 4690

101. Grettisgata.

Falleg og rúmgóð 3-4ra herb. ca,100fm neðsta hæð (sérhæð). Tvö sérbílastæði. Sérinngangur, forstofa m.fataskápum, hol, stofa og borðstofa, eldhús með ágætum ljósum innréttingum, baðherbergi m.innréttingu, þvottahús/geymsla og tvö ágæt herbergi. Flísar á
öllum gólfum, ágætir skápar í herbergjum.
Snyrtileg sameign og lóð. V. 21,9 m. 4493

HLYNSALIR-NÝTT 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 innréttingar,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,flísar á gólfi. Gólfefni: Jatoba
parket á öllu nema flísar á holi, baði og
þvottahúsi.Laus við kaupsamning.

SÖLUTURNINN DONALD
SÖLUTURNINN DONALD HRÍSATEIGILAUGARNESVEGI. Söluturninn og videoleigan er í 85 fm leiguhúsnæði. Um 6000
tiltlar af vhs/dvd, Lotto og spilakassar.Allar
upplýsingar á skrifstofu Lundar. 4639
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BLIKAÁS - SÉRLEGA FALLEGT

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

Um er að ræða NÝLEGT 129,9 fm. PARHÚS
á tveimur hæðum, ásamt 35,2 fm. BÍLSKÚR, samtals 165 fm á góðum stað í Áslandi. Vandaðar viðar innréttingar og tæki.
Steinflísar og parket. Stórar svalir ofan á
bílskúr. 4362

FJARÐARGATA - STÓRGLÆSILEG ÞAKÍBÚÐ

Sjá einnig myndir í gluggum á Fjarðargötu

Vorum að fá í einkasölu SÉRLEGA FALLEGA “ÞAKÍBÚÐ” á 5. hæð í fallegu nýlegu
“LYFTUHÚSI” Úr íbúðinni er FRÁBÆRT
ÚTSÝNI Í ALLAR ÁTTIR Þ.E. YFIR HÖFNINA , FJÖRÐINN OG FJÖLLIN ALLT UM
KRING. Vandaðar innréttingar og tæki.
Parket og flísar. 4 svefnherbergi. Stórar
svalir. FRÁBÆR EIGN. Verð 49,9 millj. 4309

Eigendur fasteigna athugið: Lífleg sala - skoðum og verðmetum samdægurs
EINBÝLI

HÆÐIR

TJARNARBRAUT - FRÁBÆR STAÐSETNING
Virðulegt 203,9 fm EINBÝLI á þremur hæðum á frábærum stað við LÆKINN í MIÐBÆ
HAFNARFJARÐAR. Búið er að endurnýja
eldhús og aðl baðherbergi. 4 svefnherbergi,
möguleg fleirri. Húsið býður upp á mikla
möguleika, en þarfnast aðhlynningar að
hluta. Verð 34,0 millj 3665

VESTURVANGUR - GLÆSILEGT
ÖLDUGATA - MÖGULEGAR TVÆR ÍBÚÐIR
Fallegt 148,6 fm EINBÝLI á tveimur hæðum,
ásamt 32,0 fm BÍLSKÚR á góðum og rólegum stað upp af MIÐBÆNUM. 4 svefnherbergi. MÖGULEGAR TVÆR ÍBÚÐIR. Falleg
og vel viðhaldin eign. Verð 33,0 millj. 4273

TJARNARBRAUT FRÁBÆR STAÐSETNING
Virðulegt 203,9 fm EINBÝLI á þremur hæðum á frábærum stað við LÆKINN í MIÐBÆ
HAFNARFJARÐAR. Búið er að endurnýja
eldhús og aðl baðherbergi. 4 svefnherbergi,
möguleg fleirri. Húsið býður upp á mikla
möguleika, en þarfnast aðhlynningar að
hluta. Verð 34,0 millj 3665

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

BIRKITEIGUR - MOSFELLSBÆ

Falleg ný
160,9 fm 5 herbergja EFRI SÉRHÆÐ í tvíbýli
ásamt 46,8 fm innbyggðum bílskúr, samtals
207,7 fm. SÉRINNGANGUR. Hæðin skilast
rúmlega fokheld. Verð 32,9 millj. 4308

ÖLDUGATA - MÖGULEGAR TVÆR ÍBÚÐIR

RAÐ- OG PARHÚS

BLIKAÁS - SÉRLEGA FALLEGTUm

er að
ræða NÝLEGT 129,9 fm. PARHÚS á tveimur
hæðum, ásamt 35,2 fm. BÍLSKÚR, samtals
165 fm á góðum stað í Áslandi. Vandaðar
viðar innréttingar og tæki. Steinflísar og
parket. Stórar svalir ofan á bílskúr. 4362

FJARÐARGATA - STÓRGLÆSILEG ÞAKÍBÚÐ Vorum að fá í einkasölu SÉRLEGA
FALLEGA ÞAKÍBÚÐ á 5. hæð í fallegu nýlegu LYFTUHÚSI Úr íbúðinni er FRÁBÆRT
ÚTSÝNI Í ALLAR ÁTTIR Þ.E. YFIR HÖFNINA
, FJÖRÐINN OG FJÖLLIN ALLT UM KRING.
Vandaðar innréttingar og tæki. Parket og
flísar. 4 svefnherbergi. Stórar svalir. FRÁBÆR EIGN. Verð 49,9 millj. 4309

FLESJAKÓR - KÓPAVOGUR - NÝBYGGING - PARHÚS - KÓRAHVERFIÐ Flott parFÁLKAHRAUN - FRÁBÆR STAÐSETNING
NÝLEGT OG FALLEGT 142,1 fm EINBÝLI,
hæð og ris ásamt 32,9 fm BÍLSKÚR, samtals 175,0 fmá frábærum stað í HRAUNINU
á EINARSREIT. 4 svefnherbergi. Bílskúrinn
er innréttaður sem STUDÍÓ í dag en lítið mál
er að breyta í STÚDÍOÍBÚÐ eða BÍLSKÚR
aftur. Verð 39,5 millj. 1572

hús sem nýtist mjög vel, fimm svefnherbergi, gott skipulag eignar, flott staðsetning,
laust við kaupsamning, fullbúið að utan en
fokhelt að innan, jeppabílskúr sem er 39 fm
með 3.3 m lofthæð, vandaðir verktakar.
Uppl. hjá ÁS fasteignasölu og sjá myndir á
netinu. 4024

Fallegt 180,6 fm EINBÝLI á tveimur hæðum,
ásamt 32,0 fm BÍLSKÚR á góðum og rólegum stað upp af MIÐBÆNUM. 4 svefnherbergi. MÖGULEGAR TVÆR ÍBÚÐIR. Falleg
og vel viðhaldin eign. Verð 33,0 millj. 4273

DREKAVELLIR - FJÓRBÝLI - NÝTT NÝTT VORUM AÐ FÁ Í EINKASÖLU NÝJAR

FÁLKAHRAUN - FRÁBÆR STAÐSETNING
NÝLEGT OG FALLEGT 142,1 fm EINBÝLI,
hæð og ris ásamt 32,9 fm BÍLSKÚR, samtals 175,0 fmá frábærum stað í HRAUNINU
á EINARSREIT. 4 svefnherbergi. Bílskúrinn
er innréttaður sem STUDÍÓ í dag en lítið
mál er að breyta í STÚDÍOÍBÚÐ eða BÍLSKÚR aftur. Verð 39,5 millj. 1572

SUÐURGATA - VÖNDUÐ HÆÐ MEÐ BÍLSKÚR
FALLEG OG VÖNDUÐ 164 fm NEÐRI
SÉRHÆÐ í góðu tvíbýli ásamt 26 fm
BÍLSKÚR,
samtals
172
fm.
SÉRINNGANGUR. Vandaðar innréttingar.
Parket og físar. Góð staðsetning.
Flísalagður SUÐURSVALIR. Verð 31,9 millj.

OG GLÆSILEGAR 126,5 4ra herbergja
SÉRHÆÐIR í nýju FJÓRBÝLISHÚSI á
VÖLLUNUM í Hafnarfirði. SÉRINNGANGUR
í allar íbúðir. Seljast fullbúnar að utan sem
innan, án gólfefna. Afhending Febr. - mars
2006. Verð 27,2 millj. 4315

ÚTHLÍÐ - ENDARAÐHÚS

SELVOGSGATA - FALLEGT EINBÝLISHÚS
MEÐ BÍLSKÚR Fallegt hús í miðbæ Hafnarfjarðar, 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

ÚTHLÍÐ - ENDARAÐHÚS SÉRLEGA FALLEGT 142,8 fm ENDARAÐHÚS á tveimur
hæðum, ásamt 37,0 fm BÍLSKÚR á frábærum
stað innst í botnlanga. Vandaðar innréttingar.
Gegnheilt parket. Timburverönd. FALLEG
EIGN Á GÓÐUM STAÐ. Verð 37,9 millj. 1790

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

KLUKKUBERG - GOTT ÚTSÝNI - GÓÐ
EIGN 2 SÉRINNGANGUR Falleg og vel með

FÍFUVELLIR - GLÆSILEGT RAÐHÚS

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

Glæsilega hannað raðhús 165,5 fm á tveim
hæðum ásamt bílskúr 31,6 fm, samtals 197,1
fm, á góðum stað á Völlunum Hafnarfirði. Afhendist fullbúið að utan steinað og fokhelt að
innan. Óskað er eftir tilboði í húsið. 4038

SÉRLEGA FALLEGT 142,8 fm ENDARAÐHÚS á tveimur hæðum, ásamt 37,0 fm
BÍLSKÚR á frábærum stað innst í
botnlanga. Vandaðar innréttingar. Gegnheilt
parket. Timburverönd FALLEG EIGN Á
GÓÐUM STAÐ. Verð 37,9 millj.

SUÐURGATA - VÖNDUÐ HÆÐ MEÐ BÍLSKÚRFALLEG OG VÖNDUÐ 146 fm NEÐRI
SÉRHÆÐ í góðu tvíbýli ásamt 26 fm BÍLSKÚR, samtals 172 fm. SÉRINNGANGUR.
Vandaðar innréttingar. Parket og flísar. Góð
staðsetning. Flísalagðar SUÐURSVALIR.
Verð 31,9 millj. 3110

farin 110 fm íbúð ásamt stæði í bílgeymslu á
FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ. 3 góð svefnherbergi. Parket á gólfum. Fallegar innréttingar. LAUS FLJÓTLEGA. Verð 21.9 millj. 3578

legt 142 fm einbýlishús á einni hæð nýkomið á sölu ásamt 33.8 fm bílskúr, samtals 176
fm. Fjögur rúmgóð svefnherbergi, gott
skipulag eignar að innan. Topp eign sem
vert er að skoða. 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.
Tilboð óskast. 2878

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. Gott hús á
góðum og rólegum stað í hjarta norðurbæjar
í Hafnarfirði. Verð 37,5 millj. 3978

4RA TIL 7 HERB.

herbergja íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli á
góðum ÚTSÝNISSTAÐ. Parket og flísar.
Suðursvalir. Verð 18,9 millj. 3720

EYRARHOLT - LAUS STRAX Falleg 92,8 fm

DAGGARVELLIR - 4RA HERB. FULLBÚIN
MEÐ BÍLGEYMSLU Falleg og vönduð íbúð

4ra herbergja íbúð á 1. hæð ofan kjallara í
góðu fjölbýli á góðum ÚTSÝNISSTAÐ. Verönd
í suður og svalir í norður. Falleg og björt eign.
LAUS VIÐ SAMNING. Verð 18,2 millj. 3663

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

hæð í góðu fjölbýli sem er klædd að utan
með álklæðingu því er lítið viðhald. 4 svefnherbergi. Rúmgóð íbúð og gott skipulag.
Verð 21.5 millj. 4171

BURKNAVELIR - FALLEG MEÐ ÚTSÝNI
HÁHOLT - MEÐ ÚTSÝNIFalleg 107,1 fm 4ra

MIÐVANGUR - FALLLEGT ENDARAÐHÚS
EINIHLÍÐ - EINBÝLISHÚS - GOTT HÚSFal-

HJALLABRAUT - HAFNARFJÖRÐUR FIMM HERBERGJA128 fm íbúð á þriðju

á annari hæð í lyftuhúsi. Húsið er steinað að
utan því lítið viðhald, frábær gólfefni og innréttingar. Bílageymsla. Sjón er sögu ríkari.
Verð 23.9 millj. 4168

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

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

BLIKAÁS - SÉRINNGANGUR
HÓLABRAUT - FALLEG

Falleg og talsvert
endurnýjuð 82 fm 4ra herbergja íbúð á 1. hæð
ofan kjallara í góðu litlu fjölbýli sem búið er að
klæða á tvær hliðar. Verð 14,9 millj. 2503

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

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

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali, Jónas Hólmgeirsson, Eirikur Svanur Sigfússon, Birna Benediktsdóttir, Melkorka Guðmundsdóttir, Laufey Lind Sigurðardóttir
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2JA HERB.

HRINGBRAUT - HAFNARFJÖRÐUR - 4RA
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

BIRKIHOLT - ÁLFTANESI - NÝLEG Falleg
nýleg 95,7 fm 3ja herb. ENDAÍBÚÐ á 2. hæð í
nýlegu fallegu fjölbýli á góðum útsýnisstað.
SÉRINNGANGUR. Vandaðar og fallegar innréttingar. Parket og flísar. Verð TILBOÐ. 4270

FORNAVÖR - GRINDAVÍK
LÆKJARGATA - NEÐRI HÆÐ Í TVÍBÝL
¡IFalleg mikið endurnýjuð 67 fm NEÐRI HÆÐ
í góðu tvíbýli á góðum stað í MIÐBÆNUM í
HAFNARFIRÐI. Falleg ræktuð lóð. Verð 11,9
millj. 4375

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

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

KRÍUÁS - SÉRINNGANGUR - BÍLSKÚR NýHVAMMABRAUT - BJÖRT ÍBÚÐ

Falleg og
björt og rúmgóð 113 fm 4ra herbergja íbúð á
1. hæð (var áður 3ja) í góðu fjölbýli. 3 rúmgóð
herbergi. Nýleg innrétting á baði. Stórar suðvestur svalir. Verð 18,5 millj. 3681

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. Vandaðar innréttingar. FRÁBÆRT ÚTSÝNI. Verð
23,0 millj. 2017

ÖLDUGATA - EIN FALLEG Töluvert endurnýjuð 2ja herb. íbúð á 1.hæð í þríbýli. SÉRINNGANGUR. Ræktuð lóð. Laus fljótlega. Stærð
54 fm fyrir utan þvottahús. Verð 10.9 millj.
4376

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

STEKKJARBERG - MIKIÐ ENDURNÝJUÐ

TÚNGATA - GRINDAVÍK Gott talsvert
endurnýjað114 fm EINBÝLI á einni hæð,
ásamt 63 fm BÍLSkÚR, samtals 177,0 fm.
Nýl. þak, lagnir heitt/kalt vatn, skolp og fl.
Ca: 100 fm timburverönd með stórum heitum potti og skjólveggjum. Verð 19,3 millj.
3789

HEIÐARBÓL - KEFLAVÍK - LAUS STRAX

LEYNISBRAUT - GRINDAVÍK

VÍKURBRAUT - GRINDAVÍK

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

Sérlega falleg 81 fm 3ja herbergja íbúð á 3.
hæð í liltu fjölbýli í Setberginu. Nýlegar innréttingar, hurðir, gólfefni og fleira. Sjón er
sögu ríkari. Verð 17,9 millj. 4257

HJALLABRAUT - FALLEG Falleg 67 fm 2ja
herbergja íbúð á 1. hæð í góðu NÝLEGA VIÐGERÐU OG MÁLUÐU FJÖLBÝLI í Norðurbænum. Parket og flísar. Verð 13,5 millj. 3408

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

KALDAKINN - GÓÐ 3JA HERBERGJA HÆÐ
114,4 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð. Þrjú
svefnherbergi. Þvottahús inn af eldhúsi. Gott
útsýni. Verð 17,8 millj. 3363

Falleg 73 fm íbúð á 3. hæð í þríbýli, gott útsýni. Parket á gólfum. Er stærri því þó nokkuð er undir súð. Hús klædd að utan því lítið
viðhald. Verð 14,9 millj. 3480

3JA HERB.

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

JÓNSVÖR - VOGAR - VATNSLEYSUSTRÖND Gott fiskverkunarhús í Vogum í
ÞRASTARÁS - MEÐ STÆÐI FALLEG 75 fm

SUÐURVANGUR - GOTT ÚTSÝNIFalleg

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

STEKKJARHVAMMUR - SÉRINNGANGUR
Falleg og björt 71,5 fm 2ja herbergja NEÐRI
SÉRHÆÐ á góðum og rólegum stað í
Hvömmum. SÉRINNGANGUR. Allt nýtt á
baði. Parket og flísar. Timburverönd. Verð
16,1 millj. 2572

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

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

SUMARHÚS
REYKJAVÍKURVEGUR - VIÐ NÓATÚNSVERSLUN 46 fm einstaklingsíbúð á góðum
stað. Hús gott að utan, laus fljótlega. Flísar
og dúkur á gólfum. Verð 9.9 millj. 3541

LINNETSSTÍGUR - NÝTT - NÝTTGlæsileg
ÁLFHOLT - AUKAHERBERGI TIL ÚTLEIGU
Falleg og björt 123 fm 3ja - 4ra herbergja
ENDAÍBÚÐ, með aukaherbergi á jarðhæð,
með aðgang að sameiginlegri snyrtingu. Tilvalið til útleigu. Vandaðar innréttingar. Parket
og flísar. Skáli. Verð 20,5 millj. 4367

100 fm 3ja herb. íbúð í nýju VIÐHALDSLITLU
fjölbýli í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR. Íbúðin
skilast í Ágúst fullbúin án gólfefna. Stæði í bílgeymslu fylgir. Verð 25,0 millj. 3744

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

KRÍUÁS - FALLEG 3JA HERB. IBÚÐ Á
FYRSTU HÆÐ Góð 86 fm íbúð með sér innMARBAKKABRAUT - KÓPAVOGURGóð og
snyrtileg 3j herbergja kósý risíbúð sem getur
laus strax við kaupsaming. Sjón er sögu ríkari, stærð 63 fm og verð 13,0 millj. 4229

gangi í fallegu fjölbýli. Góð gólfefni, fínir skápar og falleg eldhúsinnrétting, háfur. Parket og
flísar á gólfi. Möguleiki að hafa sér verönd.
Verð 18.5 millj. 3754

Nýleg og falleg 78,4 fm íbúð á 2. hæð í góðu
klæddu fjölbýli á góðum stað við smábátahöfnina. Falleg og björt eign. LAUS VIÐ
KAUPSAMNING. Verð 16,0 millj. 4365

SÖLU TIL
FLUTNINGS. Gott 85,1 fm sumar/skrifstofuhús. Fullbúið að utan með klæðningu. Í dag
er húsið notað sem skrifstofuhúsnæði. TILBOÐ ÓSKAST. 4283

NÖNNUSTÍGUR - GÓÐUR STAÐUR

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

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

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

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

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

ÁLFASKEIÐ - FALLEG ÍBÚÐ MEÐ SÉR INNGANGI 88 fm 3ja herb. íbúð á annari hæð
SUÐURBRAUT - NÝLEG - LAUS STRAX

SUMAR-/SKRIFSTOFUHÚSTIL

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

ATVINNUHÚSNÆÐI
RAUÐHELLA - GOTT ENDABIL

Gott 95 fm
atvinnuhúsnæði (endabil), ásamt ca: 36 fm
millilofti á góðum stað sem hefur gott auglýsingagildi. Laust fljótlega. Verð 10,0 millj. 4320

TRÖNUHRAUN - GOTT BILGott 69,6 fm atvinnuhúsnæði og að auki ca. 20 fm milliloft.
Snyrting og kaffiaðstaða, innkeyrsluhurð ca.
3x3. Ekkert áhvílandi. Verð 7,0 millj. 3734
ÁLFHOLT - FALLEGT ÚTSÝNI Falleg 93 fm
3ja herbergja íbúð á 2. hæð í góðu nýlega viðgerðu og máluðu fjölbýli. Ein íbúð á palli. Fallegt útsýni. Verð 18,2 millj. 4281

FLÚÐASEL - REYKJAVÍK

Góð 3ja til 4ra

herb. íbúð á jarðhæð í góðu
fjölbýli. Flísar og parket á gólfum. Verð 16,0
millj.3587

ÆGISSÍÐA - REYKJAVÍK - LAUS STRAX

SKÚLASKEIÐ - HÆÐ Í TVÍBÝLI/FJÓRBÝLI

3ja herb. íbúð með sér inngangi sem er 79 fm
íbúð á fyrstu hæð/kjallara á góðum stað í
Reykjavík. Parket á gólfum, snyrtileg sameign
og hús að utan almennt gott. Laus við kaupsaming. Verð 18,3 millj. 3759

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

EFSTAHLÍÐ - SÉRINNGANGUR

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

TRÖNUHRAUN Gott 210 ,4 fm atvinnuhúsnæði og að auki ca. 40 fm milliloft, snyrting,
kaffiaðstaða, góður vinnusalur, lofthæð frá
ca. 3 m að ca. 6 m. Innkeyrsluhurð ca. 3x3 m.
Verð 15,8 millj. 3786
HÓLSHRAUN - FRÁBÆR EIGN 504 fm eign á
tveim hæðum á góðum stað. Hægt er að
kaupa hvora hæð fyrir sig, neðri hæðin er 27
millj. og efri hæðin er á 20 millj, samtals báðar
hæðir 47 millj. Tilvalið fyrir ýmsa starfssemi,
s.s. verslun, skrifstofur, lítill einkaskóli o.s.frv.
Getur losnað fljótt. Nánari uppl. hjá Eiríki. 3694

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

Um er að ræða
7.582 fm eignarlóð, ásamt 100 fm undirstöðum undir sumarhús og 20 fm nýlegu hjólhýsi
sem er á staðnum með nýju 20 fm fortjaldi.
Kalt vatn og rafmagn er komið að lóðarmörkum. Góður útsýnisstaður. Verð 3,5 millj. 3106

DALSHRAUN1553

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

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

SUMARHÚS - NÝSMÍÐISumarhús í smíðum
erum með yfir 30 teikningar af bústöðum fermetrar eru frá 33 fm til 95 fm með eða án
svefnlofts. Getum smíðað á landi kaupanda,
gerum undirstöður. Getum útvegað lóðir.
Verðin eru frá kr. 3.450.000 fokhelt til
10.950.000 millj. fullbúið án innréttinga. 3401
HEIÐARBRAUT - EIGNARLÓÐ - GRÍMSNESGóð eignarlóð fyrir sumarbústað, lóðin er
í Grímsnes og Grafiningshreppi. Lóðin er
4600 fm. Kalt vatn og rafmagn er við lóðarmörkin. Er ca. 750 m frá aðal umferðinni, er í
hvarfi frá umferð. Verð 1,0 millj. 4015

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

Sjá einnig myndir í gluggum á Fjarðargötu

Eigendur fasteigna athugið: Lífleg sala - skoðum og verðmetum samdægurs

NÝBYGGINGAR

DREKAVELLIR - FJÓRBÝLI - NÝTT - NÝTT VORUM AÐ FÁ Í
EINKASÖLU NÝJAR OG GLÆSILEGAR 126,5 4ra herbergja SÉRHÆÐIR í nýju “FJÓRBÝLISHÚSI” á VÖLLUNUM í Hafnarfirði. SÉRINNGANGUR í allar íbúðir. Seljast fullbúnar að utan sem innan, án
gólfefna. Afhending Febr. - mars 2006. Verð 27,2 millj. 4315

HEIÐARDALUR 3 OG 5 - VOGAR - HAGSTÆTT VERÐ Vorum að
fá í sölu afar skemmtileg raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr í Vogum 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. V. m. 4219

DREKAVELLIR 26
GLÆSILEGT
9 HÆÐA LYFTUHÚS
Nýkomnar á sölu 3ja, 4ra og
“penthouse” íbúðir í glæsilegu
9 hæða lyftuhúsi á góðum stað
á völlunum. Alls eru 34 íbúðir í
húsinu, þar af eru tvær “penthouse” íbúðir en þær eru 5
herbergja. Tvær lyftur eru í
húsinu. Bílakjallari með 29
stæðum. Við hönnun hússins
er lögð áhersla á að allar íbúðirnar njóti útsýnis og sólar. Öllum íbúðunum fylgja stórar
suðursvalir, að auki fylgja
norðursvalir 4ra herb. íbúðunum. Íbúðirnar afhendast fullbúnar en án gólfefna nema á
baðherbergi og þvottahúsi
verða flísar á gólfi. Sérlega
vandaðar Voke III innréttingar
frá Húsasmiðjunni. Vönduð
tæki. Sjónvarpsdyrasími. Hús
að utan afhendist fullfrágengið, klætt báruformaðri klæðningu. Lóð og sameign fullfrágengin. Frábært útivistarsvæði er í grennd við húsið. 4310

ESKIVELLIR 9A & B

GLÆSILEGT SEX HÆÐA LYFTHÚS
HEIÐARGERÐI 3 - LÍTIÐ FJÖLBÝLI - VOGAR Nýkomnar á sölu
glæsilegar og vel hannaðar íbúðir í nýju fjölbýlishúsi. Í húsinu er 2ja,
3ja og 4ra herb. íbúðir. AÐEINS EIN 4RA HERB. ÍBÚÐ EFTIR. SÉRINNGANGUR er í allar íbúðir. Íbúðirnar afhendast fullbúnar að innan án gólfefna nema baðherbergi, þvottahús og andyri verða flísalögð. Vandaðar 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

LINNETSSTÍGUR 2 - VEL STAÐSETT LYFTUHÚS Í MIÐBÆ
HAFNARFJARÐAR - MEÐ STÆÐUM Í BÍLAGEYMSLU Nýkomnar í einkasölu glæsilegar íbúðir við Thorsplan í Hafnarfirði. Íbúðirnar eru 3ja og fjögurra herbergja með stæði í bílageymslu Íbúðirnar
skilast fullbúnar án gólfefna í ágúst 2005. AÐEINS 5 ÍBÚÐIR EFTIR.
Byggingaraðili Fjarðarmót ehf. Verð frá kr. 25,0 milj. Allar nánari
upplýsingar hjá Ás fasteignasölu sími 520-2600 3743

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. Baðherbergin eru sérlega glæsileg, hornbaðkar
með nuddi og innbyggðum hitastýrðum blöndunartækjum og sturtu. Fyrsta flokks innréttingar. Húsið skilast fullbúið að utan, einangrað og klætt með báruformaðri álklæðningu og verður því nánast viðhaldsfrítt. Lóð og sameign fullfrágengin. 4071

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

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

BLÁU HÚSUNUM
VIÐ FAXAFEN
SUÐURLANDSBRAUT 50
108 REYKJAVÍK

533 4300

HUSID@HUSID.IS

VERSLUNARMIÐSTÖÐINNI
SMÁRALIND
201 KÓPAVOGUR

564 6655

SMARINN@SMARINN.IS

VINNA SAMAN - HEILSHUGAR UM ÞINN HAG
Klukkurimi - Rvík

Vorum að fá
í sölu góða 3ja herbergja 89 fm á góðum
stað í Grafarvogi, stutt í skóla og alla
þjónustu, Sér inngangur er af svölum.
Lýsing: Flísalögð forstofa með fatahengi.
Hol með fatahengi. Stofa og borðstofa er
mjög rúmgóð og björt, útgengt á svalir. Stórt og rúmgott Hjónaherbergi með linoleumdúk á gólfi og stórum skápum. Barnaherbergi með linoleumdúk á gólfi og
skáp. Eldhús með hvítri innréttingu og borðkrók.

Háaleitisbraut - Rvík

5 herbergja endaíbúð með miklu útsýni á 3ju
hæð í 4ra hæða mikið endurnýjuðu fjölbýli á rólegum stað við Háaleitisbraut.
Íbúðin skiptist í eldhús, 3 barnaherbergi,
hjónaherbergi, bað m. tengingu fyrir
þvottavél, stofu og hol. Mikið útsýni. Suður svalir. Verð 18,4 m.

Njálsgata-101
ENDURNÝJUÐ

MIKIÐ

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

Fellahvarf - Elliðavatn

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

Álftamýri - m. bílskúr.

Eignin er til afhendingar strax. Góð 101,8 fm
4ra herbergja íbúð á 2. hæð í fjölbýli,
ásamt 20,9 fm bílskúr. Eldhús með fulninga eikarinnréttingu. Þrjú góð herbergi,
rúmgóð stofa með útgengi á suður svalir.
Góður bílskúr með sjálfvirkum hurðaropnara. Hús að utan í góðu standi. Stutt
er í skóla og Kringluna. Íþróttasvæði Fram í næsta nágrenni. Verð 21,9 millj.

Hamraborg - Kóp

Vorum að fá
í sölu fallega 93,3 fm 3ja herbergja íbúð á
annarri hæð í fjölbýli. Endurnýjað baðherbergi með flísum í hólf og gólf, ný innrétting. 2 - 3 góð herbergi með skápum, stofa
með olíubornu stafaparketi, útgengt á
góðar svalir. Næg bílastæði í opnu bílastæðahúsi sem er vaktað. Húsið sprunguviðgert og málað að utan fyrir einu ári. Stutt er í alla þjónustu. Verð 17,2 millj

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

Tryggvagata - Rvík

193,7 fm
einbýlishús á tveimur hæðum ásamt 62,5
fm bakhúsi á góðum stað í miðbænum.
Húsið er allt nýlega yfirfarið og endurnýjuð
að utan og innan. Sérinngangur er inn á
neðri hæðina, nýlegt baðherbergi, ljós eldhúsinnrétting og fjögur herbergi ásamt
stofu. Lofthæð er 2,95 m. Efri hæðin er einnig með sérinngangi, stór borðstofa og
stofa með gólffjölum. Eldhús með dúk á gólfi, hvít eldhúsinnrétting. Svefnherbergin eru með gólffjölum. Bakhúsið á lóðinni er 62,5 fm, með sérinngangi og skiptist í
stórt snyrtilegt rými með lítilli eldhúsinnréttingu, litlu herbergi þar inn af, og baðherbergi. EIGN SEM BÝÐUR UPP Á MIKLA MÖGULEIKA. Verð 49 m

Básbryggja - Bryggjuhverfið
Glæsileg 2ja herb. 75,5 fm íbúð á 1.hæð á
rólegum stað í Bryggjuhverfinu. Gott
svefnh, fataherb, flísalagt baðh.m/kari og
sturtuklefa, eldhús m/þvottaherb.innaf,
björt borðstofa og stofa m/útgengi í sérgarð til suðurs. Jatoba parket á gólfum og
Kirsuberjainnréttingar. Róleg, lokuð gata,
næg bílastæði. V.18,2 m.

Bakkasel – Rvík

Sérlega snyrtilegt og vel umgengið 233,7 fm endaraðhús á tveimur hæðum ásamt kjallara þar
sem er sér 2ja herbergja um 50 fm aukaíbúð og innbyggðum um 35 fm bílskúr og
glæsilegum garði með fallegum tré sólpalli
með skjólgirðingu og runnum og svo er þar
fyrir framan sérlega glæsilegur sameiginlegur garður með leiktækjum fyrir börn ásamt borði og bekkjum. Verð 35 m.

RAÐ- OG PARHÚS

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

Logafold - Rvík

Falleg þriggja
herbergja 99,3 fm íbúð á annari hæð
með frábæru útsýni yfir Grafarvoginn
auk 24,3fm bílskýli. Íbúðin skiptist í anddyri, hol, eldhús, þvottahús, borðstofu ,
stofu, 2 herbergi og baðherbergi. Gólfefni eru parket og flísar. Fallegt útsýni
og stutt í skóla, leikskóla og aðra þjónustu. Verð 23.7

Stekkjarhvammur - Hfj.
Fallegt vel viðhaldið ca 189,2 fm
endaraðhús í Hvömmunum í Hafnarfirði. Bjart og rúmgott hús m. stóru eldhúsi. Rúmgott fjölskyldurými við eldhús.Innangengt í bílskúr, stórir sólballar báðu megin við húsið. Eign í sérflokki. Verð 35.7m.

4RA HERBERGJA

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

Berjarimi-Rvík Einstaklega
barnvæn og björt 2ja herbergja 67,0 fm
íbúð á jarðhæð með sérinngang í fallegu
Permaformhúsi á rólegum stað í Grafarvoginum. Íbúðinni fylgir lítil verönd.
Þvottahús er innan íbúðar og parket og
flísar á gólfum. Sjón er sögu ríkari. Verð: 15,3 millj.

Flúðasel - Rvík

Vel skipulögð
4ra herbergja 111,7 fm íbúð á 2.hæð
með aukaherbergi í kjallara til útleigu
(leigutekjur 25.000 pr.mán). Góð staðsetning, stutt í skóla, leikskóla og
verslun. V.19,6

3JA HERBERGJA

Hólsvegur-Rvík

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

Þórufell - Rvík

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

Gyðufell - Rvík

Glæsileg, mikið endurnýjuð 3ja herb. 85 fm íbúð á
efstu hæð, með yfirbyggðum svölum og
útsýni í viðhaldsléttu fjölbýli. Parket á
gólfum. Stutt í allar gerðir skóla, sund,
verslun og þjónustu. V.14,4 m.

Klukkurimi - Rvík

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

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

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

Hrísrimi - Rvík Falleg 3ja herbergja 101,3fm íbúð á annarri hæð
með 24,9fm stæði í bílskýli, samtals
126,2fm í góðu fjölbýli í Grafarvoginum. Glæsilegt eldhús með sérlega fallegri Alno innréttingu og vönduðum
tækjum, innbyggð uppþvottavél og ísskápur fylgja með. Gott baðherbergi
flísalagt í hólf og gólf. Flísalagt þvottahús innan íbúðar. Verð kr. 22,5 millj.
EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA!

ATHUGIÐ!
Atvinnuhúsnæðis og
fyrirtækjadeild okkar er með
þeim öflugustu á landinu.
Sjá nánar á www.husid.is
& www.smarinn.is

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

25. júlí 2005 MÁN U DAGU R

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

OPIÐ

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

Sigrún Gissurardóttir,
lögg. fasteignasali

Steinar S. Jónsson,
sími 898 5254

Daníel Björnsson,
sími 897 2593

Þorsteinn Austri
sími 820 3466

ENGJASEL- 4RA HERB. M. STÆÐI Í BÍLGEYMSLU
Vorum að fá í sölu fallega 4ra herbergja 107 fm íbúð auk 31 fm stæðis í
bílgeymslu. Íbúðin er á 1 hæð 3.svefnherbergi, sjónvarpshol, stofa og borðstofa. V. 18,7 M

MIÐTÚN EINBÝLISHÚS MEÐ BÍLSKÚR
Einbýlishús á tveimur hæðum auk
kjallara. Í kjallaranum er góð 2ja herbergja íbúð með sérinngang. Húsið
hefur verið tekið í gegn og endurnýjað
svo sem baðherbergi, gólfefni raflagnir, vatnslagnir og frárennslislagnir auk
annars. Verð 32.0 m.

FROSTAFOLD - LYFTUHÚS
Glæsileg 2ja herberjga íbúð á 6. hæð
með suður svölum. Stofa með parketi.
Herbergi með parketi og góðum skápum. Endurnýjað baðherbergi með flísum á gólfi og veggjum, innréttingu,
baðkari og tengi fyrir þvottavél. Íbúðinni getur fylgt stæði í bílageymslu
Íbúðin er laus við kaupsamning. Verð;
14,9 M. með stæði í bílageymslu.

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

Guðmundur Þórðason hdl & löggiltur fasteignasali

Hlíðasmári 15, 200 Kópavogi

Guðmundur Þórðarson,
lögg. fasteignasali.

Valdimar Hjálmarsson,
sölustjóri. s. 868-8888

Davíð Sigurðsson,
sölufulltrúi. s 846-2792

SÓLEYJARIMI - NÝ 3JA HERBERGJA ÍBÚÐ
ÁSAMT STÆÐI Í BÍLGEYMSLU TIL AFHENDINGAR STRAX. Vorum að fá í
sölu fallega og vel skipulagða 89,4 fm
3ja herbergja íbúð á 2.hæð í lyftuhúsi,
íbúðinni fylgir 7,2 fm geymsla samtals
birt séreign 96,6 fm. Íbúðin skilast fullbúinn án gólfefna, með flisalögðu
baðherbergi með bæði baðkari og
sturtuklefa, flísalögðu þvottahúsgólfi.
Stórar suður svalir. V.21,6 m.

TRÖNUHJALLI. MEÐ ÚTSÝNI

FALLEG 2JA HERB. ÍBÚÐ Í KEFLAVÍK
Fallega innréttuð 62 fm íbúð. Baðherbergi
flísalagt, svefnherbergi með glæsilegum
viðarskáp, stór stofa parketlögð og útgang
út í garð. Möguleiki á auka herbergi. Gott
eldhús með borðkrók. Myndir á
www.sagafasteignir.is. Verð 7,7 millj.

Vorum að fá í sölu 2ja herbergja 69 fm
íbúð á þriðju og efstu hæð í góðu húsi.
Gott svefnherbergi með parketi á gólfi
og skáp. Stofa / borðstofa með parketi á gólfi og vestur svölum. Áhv. 6,0 m
bygg. sj. (2212)

KÁRSNESBRAUT - M. AUKAHERB. OG BÍLSKÚR
Um er að ræða 3ja herbergja 77,2 fm
íbúð á 1. hæð. Í vel staðsettu 4ra
íbúða húsi. Íbúðinni fylgir 8,2 fm aukaherbergi sem hefur aðgengi að snyrtingu, ásamt 7,2 fm geymslu og 19,9
fm bílskúr, samtals birt séreign 112,5
fm. Verð. kr. 18,9 m.

GLÆSILEGA ENDURNÝJUÐ EIGN Í BREIÐHOLTI
225 fm 5–8 herb. eign sem skiptist í risherbergi 20 fm, íbúð 175 fm og bílskýli 30 fm.
Gengið er úr bílskýli upp í íbúð. Íbúðin er nær algerlega tekin í gegn. Eldhús er stórt
og glæsilegt. Sérlega fallegt hnotuparket er á gólfum og flísar í eldhúsi og baði. Stór
stofa, borðstofa og góð herbergi. Tvennar stórar svalir, aðrar úr stofu og hinar úr
hjónaherbergi. Flottir glerskápar í forstofu og einu herbergi. Mikið geymslupláss og
sérgeymsla við bílskýli. Sjá myndir á www.sagafasteignir.is. Verð 31,5 millj. Nánari uppl. gefur Valdimar í símum 414-8800 & 868-8888

TVÍSKIPT EINBÝLISHÚS Í GARÐI (250).
206 fm einbýlishús á tveimur hæðum,
góður leigumöguleik. Á efri hæð er stofa og
borðstofa og svefnherb. Ágætt eldhús,
stofa og borðstofa. Neðri hæðin er með
eldhúsi, borðkrók, stofu og tveim svefnherb. Bílskúrinn er um 40 fm. Sjá myndir á
www.sagafasteignir.is. Verð 16,5 millj.

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

OPIÐ

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

3JA HERBERGJA 63 FM. RISÍBÚÐ VIÐ
BLÖNDUHLÍÐ Íbúðin er mjög sjarmerandi
FALLEG 3JA – 4RA HERB. ÍBÚÐ Í
KEFLAVÍK Falleg eign í hjarta keflavíkur.
Stutt í alla helstu þjónustu eins og skóla,
íþróttahús, banka o.fl... Parket á gólfum og
bað flísalagt. Laglegt eldhús. Verð 8,5
millj. - Sjá myndir á www.sagafasteignir.is

og býður upp á fjölda möguleika. Tvö góð
svefnherb. og stofa. Íbúðin er mikið undir
súð og kemur á óvart hve stór hún er. Stór
geymsla er fyrir ofan íbúð sem hægt væri
að innrétta sem auka herb. Sjá myndir á
www.sagafasteignir.is. Verð 15,8 millj.

4- 5 HERB. PARHÚS MEÐ AUKAÍBÚÐ Í
GARÐI. Glæsileg 156 fm mikið endurnýjuð
eign með sérlega fallegum og skjólgóðum
garði og heitum potti. Allt endurnýjað í
íbúð, eikarparket og glæsilegar eikarinnréttingar, flott stáltæki í eldhúsi. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Auka íbúð í
bílskúr. Verð 16,8 millj. Sjá myndir á
www.sagafasteignir.is.

SAGA FASTEIGNIR – SÍMI 414-8800 – SAGA@SAGAFASTEIGNIR.IS – WWW.SAGAFASTEIGNIR.IS
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Jón Magnússon
Hrl. lögg. fasteigna
og skipasali

Bergur
Þorkelsson,
Sölufulltrúi
gsm: 860 9906

-Nýtt- 4ra herbergja íbúð á
fyrstu hæð við klukkurima.
Gengið er inní flísalagt anddyri með góðum
skápum. Eldhús flísalagt með ljósri góðri
innréttingu og stórum borðkrók. Stofan er
góð og björt með útgangi útí garð. Herbergi
eru með flísum á gólfi og góðum skápum.
Hjónaherbergi er rúmgott með parketi á
gólfi. Baðherbergi með baðkari, flísað í hólf
og gólf ásamt vandaðri innréttingu. Geymsla
í sameing fylgir íbúðinni. Verð 22,4 milj

Engjasel - bílaskýli. Rúmgóð og

Nökkvavogur- Hæð + bílskúr Mjög falleg 94 fm hæð ásamt 32 fm
bílskúr á þessum frábæra stað. Stofa og
borðstofa. Fjögur herbergi. Eign í fallegu
húsi í lokuðum botnlanga. Stutt í skóla og
framhaldsskóla. Verð 26,9 millj.

4ra til 7 herb.
Burknavellir - Stórglæsileg
og vönduð 4 herbergja íbúð
Íbúðin er mjög vel staðsett í húsinu, endaíbúð
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 öllum svefnherbergjum. Eikarparkett á öllum
gólfum nema anddyri og baði sem er flísalagt
í hólf og gólf. - Verð 22.9 millj

Guðbjörg
Einarsdóttir,
Skrifstofustjóri

Atli S.
Sigvarðsson
Sölufulltrúi

Rauðalækur

Álfkonuhvarf - Nýtt parhús

Hæðir

Valdimar
Jóhannesson
Sölufulltrúi
gsm: 897 2514

EIGN VIKUNNAR

Rað- og parhús
Mjög vandað og vel skipulagt nýtt parhús á
frábærum stað í Vatnsendahvarfinu í Kópavogi. Húsið er á tveimur hæðum með innbyggðum 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 36,9 millj.

Valdimar R.
Tryggvason
Sölufulltrúi
gsm: 897 9929

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

3ja herb.
Rishæð í þríbýlishúsi við
Marbakkabraut - Laus strax
Hlýleg og rúmgóð íbúð á þessum eftirsótta
stað í Kópavogi. Bæði svefnherbergin eru
rúmgóð. Stofan, anddyrið og baðherbergið
eru panelklædd. Baðker í baðherbergi. Nýleg eldhúsinnrétting með keramik hellu.
Geymsluloft fylgir yfir íbúðinni. Gott sameiginlegt þvottahús. Búið er að endurnýja
þak og rennur og klæða einn gaflinn og
kvisti. Verð 13.3 millj

Flyðrugrandi - Útsýni. Mjög
góð 3ja herbergja íbúð með yfirbyggðum
svölum og útfrá þeim eru flísalagðar suðursvalir með útsýni yfir KR svæðið. Tvö góð
svefnherbergi. Sameiginleg sauna á efstu
hæð. Verð. 16,9 millj.

Grensásvegur 3ja herb.
íbúð snýr öll frá götu að kyrrlátum garði.
Góð sameign á íbúð í útleigu til að greiða
niður sameiginlegan kostnað. Íbúðin telst
vera á þriðju hæð en í raun eru ekki nema
ein og hálf hæð frá inngangi í blokkina upp
í íbúina. Hún snýr í vestur út að friðsælum
garði og veit því ekkert af umferðinni um
Grensásveg. Svalir eru út af stofu. Skápar
eru í báðum svefnherbergjum. Eldhúsinnréttingin er upprunaleg. Baððherbergi er
með baðkari. Sameignin er mjög góð, með
stóru þvottaherbergi með góðum tækjum
þvottavélum og þurrkara. Verð 13.9 millj

4ra herbergja 113 fm íbúð, rúmgóð og björt með sérinngangi á jarðhæð. Íbúðin snýr
að mestu leyti út að friðsælum og fallegum sameiginlegum garði. Teiknaður hefur verið útgangur úr annarri
stofunni út á verönd í garðinum. Stórar stofur, stórt
eldhús með stórri og rúmgóðri upprunalegri eldhúsinnréttingu. Stórir og góðir innbyggðir skápar eru í
báðum svefnherbergjum en þau eru bæði stór og
björt. Lagt fyrir þvottavél á baði sem er með baðkari.
Geymsla innan íbúðar. Verð 19.8 millj

EIGN VIKUNNAR
Nýbygging- tilbúin án gólfefna.
Vönduð 4ra herbergja íbúð með sér inngangi við
Fannahvarf með glæsilegu útsýni. Aðeins 8 íbúðir í
húsinu. Vandaðar eikarinnréttingar og hurðir, stál
tæki í eldhúsi, keramik helluborð. Opin og björt íbúð
með góðu skipulagi og frábæru útsýni. Sér þvottahús og geymsla innan íbúðar. Eign á frábærum stað
í nýju hverfi þar sem stutt verður í leikskóla og skóla.
Eignin er laus til afhendingar. Verð 26,9 millj.

2ja herb.
Frostafold Grafarvogi. Frábær

Sumarbústaðir

2ja herbergja vel skipulögð íbúð á 1. hæð í
vönduðu fjölbýli á góðum stað í Foldahverfi. Góð og björt stofa með parketi og
útgani á S.svalir með frábært útsýni . Baðherbergi flísað í hólf og gólf. Herb. stórt
parketlagt með skápum. Eldhús parketlagt
með góðri innréttingu. þvottahús innan
íbúðar+ 10fm geymsla í sam. Stutt í alla
þjónustu. Verð 14,7 milj.

Sumarbústaður í Skorradal

Studio-íbúð.
Bólstaðarhlíð. Nýtt á sölu 31,7 fm
íbúð í kjallara. Opin stofa og herbergi
Möguleiki á að stúka herbergið af. Eldhús
með ágætri innréttingu. Hús og sameign í
góðu ástandi. Verð 7 millj.

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

Hraunborgir Vandaður- rúmgóðurtöluverð gróðursetning - með öllum búnaði og húsgögnum Bústaðurinn er að
mestu leyti tilbúinn með vandaðri eldhúsinnréttingu, vönduðu parketi á hæðinni og allur klæddur að innan. Tvö svefnherbergi en að auki 25 fm rúmgott svefnloft. Vandaður búnaður og húsgögn fylgja
með í kaupunum. Verð 9.7 millj

Jörð
Jörðin Kjóastaðir II

við þjóðveginn
milli Gullfoss og Geysis til sölu. Jörðin er mög
vel hýst sem gefur mikla möguleika og getur
hentað vel aðilum í ferðaþjónustu, sem tamningastöð eða fyrir félagasamtök. Á jörðinni er
myndarlegt og fallegt íbúðarhús með fallegum
garði og heitum potti. Glæsileg útihús með
pláss fyrir 50-60 hross eða ca 100 nautgripi,
stórri hlöðu og góðri skemmu, alls ca 600 fm.
Fjögur nýbyggð smáhýsi með fullkominni aðstöðu fyrir 6 manns í hverju húsi. Myndarlega
hefur verið gengið frá öllu, skipt um jarðveg í
hlaði o.s.fr. Samkvæmt deiliskipulagi er gert ráð
fyrir þjónustusvæði við þjóðveginn, 17 sumarbústaðalóðum og um 20 smáhúsum. Hugmyndir eru um 18 holu golfvöll. Jörðin er um
177 ha. að stærð og ræktað land 80 -100 ha.
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Allir vilja búa uppi í tré
Tréhús eru ekki bara byggð
úr annars flokks efni fyrir
krakka að leika sér. Á síðustu árum hafa tréhús orðið
sífellt vinsælli hjá fullorðnu
fólki, svo ekki sé minnst á
fræga fólkið.
Ef þú ert ein(n) af þeim sem héldu
að tréhús væru bara smíðuð úr
rekaviði og ryðguðum nöglum ættir þú að lesa aðeins lengra.
Tréhús eru ekki bara smíðuð í
Bandaríkjunum heldur úti um allan heim og eru þau orðin meðal
vinsælustu vistarvera fullorðins
fólks. Já, mikið rétt. Fjölmargir
kjósa að búa í tréhúsum eða nota
þau sem sumarbústaði.
Fyrir sex árum stofnaði skoski
smiðurinn John Harris fyrirtækið
TreeHouse Co. Síðan þá hefur
hann byggt hundruð tréhúsa sem
ekki aðeins eru búin nútíma þægindum eins og rafmagni heldur
einnig hágæðahönnun eins og
hringstigum, sérsmíðuðum gluggum og handunnum húsgögnum.
John Harris tekur mið af umhverfi þegar hann byggir tréhús
og vill helst að húsið líti út eins og
hluti af trénu.
Aðrir tréhúsasmiðir fylgdu í
kjölfarið og eru tréhús orðin vinsæl jafnt hjá rokkstjörnum og
meðal Jóninum.
Smiðurinn Michael Garnier
hefur byggt rúmlega fimmtíu tréhús á síðustu árum og heldur árlega tréhúsráðstefnu í tréhúsi sínu
í Oregon í Bandaríkjunum.
Sting og kona hans Trudie
Styler fengu hönnuðinn og smiðinn Roderick Romero til að byggja

Tréhúsið sem Jim Castanes byggði er afar glæsilegt.

fyrir sig tehús hjá húsi sínu í
Toscana-héraði.
Fyrrum stangarstökkvarinn
Tom Hintnaus lét byggja fyrir sig
tréhús sem búið er öllum nútímaþægindum og lét meira að segja
koma fyrir líkamsræktarsal.
Eitt flottasta tréhúsið í bransanum er án efa hús Jim Castanes
nálægt Hood Canal í Washington,
sem er hannað fyrir ríka og fræga
fólkið. Undir húsinu er síðan bílastæði fyrir að minnsta kosti þrjá
bíla.
Nú er bara spurning hvort
þessi húsatíska nái að teygja anga
sína til Íslands en það er líklegast
hæpið þar sem fátt er um mjög há
tré. Við verðum því að láta okkur
duga að heimsækja nágrannalönd
okkar og dást að húsunum.

Mjög vinsælt gistitréhús í Taílandi.

Hér stendur arkitektinn Helen Brown fyrir framan tréhúsið sitt, sem er eitt það stærsta
sem byggt hefur verið.
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Eskivellir 9 Hf
Eskivellir 9 A og B eru tvö samliggjandi sigahús
með lyftu, annars vegar með 30 íbúðum og hins
vegar með 24 íbúðum, á 6 hæðum. Húsið er steonsteypt á hefðbundin hátt, einangrað og klætt að
utan með báruformaðri álklæðningu þannig að
viðhaldskostnaður er lágmarkaður á komandi
árum. Íbúðunum verður skilað fullbúnum að utan
sem að innan , án gólfefna. Baðherbergin eru okkar stolt flísalagðir veggir með vönduðum flísum, hornbaðkar með nuddi og innbyggðum hitastýrðum
blöndunartækjum og sturtu út úr vegg. gólf í þvottahúsum verða einnig flísalögð.. Lóð og sameign fullfrágengin. Í húsinu eru 3ja, 4ra og fimm herbergja íbúðir, 3ja herbergja íbúðirnar eru frá 80 fm og upp í
88 fm. 4ra herbergja íbúðirnar eru frá 86 fm og allt upp í 125 fm.þ 5 herbergja íbúðirnar eru 142 fm stórar svalir eru á öllum íbúðunum frá 16 fm og allt úpp í 22 fm eftir stærðum íbúða. Allar innréttingar eru
fyrsta flokks frá MODULIA og öll tæki að vandaðri gerð. Bílskýli með 22 stæðum er undir húsinu og fylgir sérgeymsla inn af hverju stæði. Allar nánari upplýsingar veita sölumenn Hraunhamars

Brekkuhvammur - Hf.
einb. Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt einBrekkuhvammur - Hf einb Nýkomið sérlega bjart og skemmtilegt
pallbyggt einbýli með bílskúr samtals 216 fm, litil íbúð
í kjallara með sérinngangi, fallegur garður , góð
staðsetning. Verð 39,5 millj.

Eskivellir 1
Hraunhamar kynnir nýtt og glæsilegt 29 íbúða fjölbýlishús m/lyftu á Völlunum í Hafnarfirði. * Tveggja
til fjögurra herbergja íbúðir frá 70 fm -123 fm. *
Stæði í bílageymslu * Vandaðar Modula innréttingar og tæki * Þvottahús í íbúð, sér geymsla í íbúð og
í kjallara * Vandaður frágangur, traustir verktakar *
Góðar svalir (útsýni) sérafnotaflötur með neðri
hæðum. * Afhending maí 2006

Burknavellir - Hf. 5 herb.
Nýkomin í einkasölu sérlega falleg fullbúin 112 fm
íbúð á efstu hæð (3ju) hæð í glæsilegu nýju fjölbýli.
Vandaðar innréttingar, parket og flísar á gólfum,
frábær staðsetning og útsýni. Laus fljótlega. Verð
22,7 millj.

lyft einbýli með innbyggðum bílskúr samtals 175 fm.
Björt stofa (borðstofa) 3-4 svefnherbergi, rúmgott
elshús o.fl. skjólgóður garður. Arkitekt Skúli Norðdal.
Verð 34 millj.

Tröllateigur - Mos - raðh.
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 samtals 220 fm. Skipting eignar: 4 svefnherbergi, fataherbergi, stofa, eldhús, 2 baðherbergi, gestasalerni hol, geymsla, svalir, sjónvarpsherbergi. Verið er að innrétta húsið og
skilast það fullbúið með gólfefnum. Allar innréttingar og tæki verða frá Fit og flísar frá Flísabúðinni.
Húsið verður til afhendingar í júní/júli 2005. 102837

hús með innb. bílskúr, samtals ca. 200 fm. Vandaðar
innréttingar, parket. Rúmgóð forstofa og forstofuherb. m/skáp, innaf forstofu er þvotthús innang. þaðan í bílskúr, góð gestasnyrting. Björt & rúmgóð stofa,
hátt til lofts. Mjög fallegt eldhús m/ vönduðum innr.
og tækjum. Stórt svefnherbergi m/ vönduðum skápum. Stórt og fallegt baðherbergi, baðkar með sturtu.
Frá stofu er gengið út í s-v. garð, verönd. Góð staðsetning. Verð 37 millj.

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

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

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

Laxakvísl - Rvík. - raðhús Í
einkasölu fallegt raðhús á tveimur hæðum ásamt
kjallara og bílskúr samtals um ca.300 fermetrar vel
staðsett á frábærum útsýnisstað í Ártúnsholtinu.
Húsið er í góðu ástandi og hefur verið haldið mjög
vel við. Glæsilegur garður með sólpalli og fallegum
gróðri. Útsýni. Góð eign. Verð 39,8 millj. 109496

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

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

Álfholt - 5 herb. Hf.

Hraunhamar fasteignasala hefur tekið í einkasölu mjög góða
106,1 fermetra fimm herbergja íbúð á annarri hæð í
vel staðsettu fjölbýli á Holtinu í Hafnarfirð. Eignin
skiptist í forstofu, þvottahús, hol , þrjú barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, stofu, borðstofu,
nýtt eldhús og geymslu. Suður svalir. Verð 20,5.millj

Perlukór - Kóp. - Einbýli

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

Nýkomið í einkasölu á þessum frábæra útsýnisstað
glæsilegt einlyft einbýli með innbyggðum bílskúr
samtals 189 fm. Eignin er til afhendingar nú þegar á
fokheldisstigi fullbúin að utan. Glæsileg hönnun og
gott skipulag. Útsýni. Verð 30,8 millj. 110339

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

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

Hvammabraut - Hf. Ný komin í
í sölu skemmtileg íbúð í Hvammahverfinu í Hafnarfirði. Íbúðin er 113 fermetrar og er á fyrstu hæð.
Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús , borðstofu, baðherbergi, 3 svefnherbergi og geymslu. Gólfefni eru
parket og flísar. Sameignleg hjólageymsla og sameignlegt þvottahús, 15 fm svalir frábært útsýni. Aðgangur að bílskýli með 16 stæðum fylgir eigninni.
Þetta er mjög góð eign sem vert er að skoða. Verð
18.4.millj.

Daggarvellir - Hf. Nýkomin í
einkasölu 106,3 fermetra íbúð á fjórðu hæð í lyftuhúsi með sér inngang ásamt stæði í bílageymslu vel
staðsett í Vallahverfi í Hafnarfirði. Íbúðin er í dag tilbúin án gólfefna og til afhendingar strax. Innréttingar eru allar úr eik. LAUS STRAX. Verð 21,9. millj.
512941

Drekavellir 26 fjölb
Glæsilegt 9 hæða lyftuhús mikið og gott útsýni, 29
stæði í bílakjallara, 2 lyftur. Vandaðar innréttingar,
sjónvarpsdyrasími. Ál utanhúsklæðning, góður
frágangur. 3-4 herbergja íbúðir með stórum svölum. Tvær þakíbúðir með 60 fm svölum. Íbúðirnar
skilast fullbúnar án gólfefna en þó eru gólf í baðherbergi og þvottahúsi flísalögð. Önnur gólf eru
rykbundin. Steyptir veggir verða sandsparslaðir
og málaðir í ljósum lit. Innveggir aðrir en steyptir
verða úr tvöföldum gipsplötum, sparslaðar og
málaðir í sama lit. Eldhúsinnréttingar eru Voke III
frá Húsasmiðjunni og eldhústæki af vandaðri gerð
frá Electrolux. Baðherbergi eru flísalögð með
vönduðum flísum frá Húsasmiðjunni, upphengd salerni. Baðinnréttingar eru frá Voke III.

Vesturbraut - Hf. sérh.

Hólmatún - Álftanes,
parh. Nýskráð í einkasölu glæsilegt tvílyft par-

Spóaás - Hf. - einbýli

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

glæsilegu tvíbýli í byggingu’ibúinn er til afhendingar
tilbúin á gólfefna í sept 2005 Sérstæði í góðum bílakjallara. Vandaðar innréttingar og tæki. Verð 31 millj.
109004
Hraunhamar fasteignasala var að fá í einkasölu á
þessum góða stað í hjarta Hafnarfjarðar mjög fallega efri sérhæð ásamt óeinangruðu risi sem býður
upp á mikla möguleika samtals ca 115 fm. Sérinngangur, samlyggjandi stofur. Verð 20,8 millj 85892

Háihvammur - Hf.

Erluás - Hf parh.

Asparhvarf - sérh Vatnsenda Nýkomin glæsileg 134 fm neðri hæð í

Vesturberg - Rvík

Nýkomin í
einkasölu sérlega falleg ca 100 fm íbúð á efstu hæð
í góðu fjölbýli suður svalir , frábært útsýni, hús nýlega málað og lagfært að utan. Góð staðsetning

Kringlan - raðh. Reykjavík Sérlega glæsilegt endaraðhús á þessum
vinsæla stað. Húsið er 290,2 fm alls, þar af er bílskúrinn 26,3 fm. Húsið skiptist í 3 hæðir, miðhæð: Forstofa, hol, stofa, borðstofa og eldhús. Efri hæð: 2
svefnherbergi og 2 baðherbergi. Jarðhæð: 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.

Stuðlaberg - Hf - parh. Sérlega 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 sjónvarpshol. Góð gólfefni eru á
eigninni. parket og flísar. Laus fljótlega. húsið liggur
á jaðarlóð. frábær staðsettnig. Verð 35 millj.

Reykjavíkurvegur - sérh.
Mjög falleg, rúmgóð sérhæð 110,2 fm. mikið endurnýjuð. 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 innréttingar og gólfefni. Góð eign. Verð 21,9 millj.

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

Flúðasel - 4ra - Reykjavík
Álfaskeið - Hf. - sérh. Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 93 fm. jarðhæð í góðu
þríbýli. Hús í góðu standi. Frábær staðsetning. Parket, fallegar innréttingar. Sérbílastæði. Mjög góð
eign. Verð 18,9 millj. 91965

Magnús Emilsson löggiltur fasteignasali

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 Breiðholti.
Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús, stofu, baðherbergi , hjónaherbergi, tvö herbergi í risi ásamt
geymslum undir súð og í kjallara. Góðar yfirbygðar
opnanlegar svalir. Verð.17,4 millj.
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Burknavellir - Hf. glæsil. ein
Laufás - 3ja

Hraunhamar kynnir. Nýkominn 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. bílskýli Nýkomin glæsileg 3ja herbergja íbúð á
þessum vinsæla stað. Íbúðin er á jarðhæð með verönd og garði. Fallegar innréttingar, parket á gólfum,
þvottaherbergi í íbúð, stór sér geymsla í bílskýli, góð
eign. Verð 22,3 millj. 70818

Fífumýri - Einbýli

Hraunhamar
fasteignasala hefur tekið í einkasölu mjög gott einbýli
á tveimur hæðum ásamt bílskúr samtals um 223,9 fm.
vel staðsett í Mýrahverfi í Garðabæ. Eignin skiptist í
forstofu, hol, eldhús, stofu, borðstofu, gestasnyrtingu,
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

Glæsilegt nýtt einbýli á einni hæð með innb. bílskúr,
skráð 186,4 fm. Húsið er ekki alveg fullbúið, eftir er
að velja gólfefni á allt húsið og sólbekki. Rúmgóða
forstofa með skáp, hol, glæsilegt opið eldhús með
eikarinnréttingu. Rúmgott herbergi sem er opið í
dag en auðvelt að loka. Frá holi er gengið í þvottahús sem er með útgangi í bakgarð, innangengt í bílskúr.
Herbergi með skáp og rúmgott svefnherbergi með skáp. Baðherbergi er flísalagt með baðkari og flísal.
sturtuklefa sem á eftir að klára. Eftir er að múra húsið að utan, búið er að ganga frá baklóð. Eignin er sérlega vel staðsett á einni albestu lóð hverfissins. Glæsileg eign sem vert er að skoða. Verðtilboð

Austurgata - Vogum Vatnsleysu
Hraunhamar fasteignasala kynnir nýtt í einkasölu
glæsilegt fullbúið einbýli á einni hæð 125 fermetrar
ásamt 26 fermetra innbyggðum bílskúr samtals um
151,7 fermetrar vel staðsett við Austurgötu númer 2
Vogum Vatnsleysustrandarhrepp. Um er að ræða
nýtt einbýli sem hefur verið innréttað á mjög
smekklegan hátt með vönduðum innréttingum og
gólfefnum. Lýsing eignar. Forstofa með skáp. Gott þvottahús. Hol. stofa með útgang út í garð. Eldhús opið
inn í stofu með glæsilegri sérsmíðaðri innréttingu .Tvö góð herbergi með skápum. Glæsilegt baðherbergi
flísalagt í hólf og gólf með baðkari og sturtuklefa, glæsileg innrétting á baði. allar innréttingar sérsmíðaðar úr eik frá RH innréttingum. Gólfefni eru parket og flísar. Góður bílskúr. Glæsilegur garður. Eignin er
fullbúin og til afhendingar strax. Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu 101,6 fermetra 4ra
herbergja íbúð á annarri hæð með sér inngang vel
staðsett í Mýrarhverfi í Garðabæ. Eignin skiptist forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, þrjú herbergi, baðherbergi og geymslu. Góðar suður svalir. Stutt í skóla
og leikskóla. Frábær staðsetning. Verð 24,9. Millj.

Blikaás - Hf. laus strax

Glæsileg
97,5 fm, 3ja herb. íbúð með sérinngangi, verönd og
vönduðum innréttingum, vel staðsett í Áslandshverfi í
Hafnarfirði. Eignin skiptist þannig: Forstofa með skáp.
Hol með innbyggðu skáp. Eldhús með fallegri innréttingu og útgangi út í bakgarð. Inn af eldhúsi er þvottahús. Björt stofa með útgangi út á suðurverönd. Baðherbergi flísalagt með sturtuklefa og góðri innréttingu. Gott barnaherbergi með skáp. Hjónaherbergi
með góðum skápum. Góð geymsla með hillum. Parket í gólfum og náttúruflísar. Eign sem vert er að skoða.

Þrastarás - Hf. Nýkomin í einkasölu
glæsileg 94 fm 3ja herb. íbúð á neðri hæð í litlu fjölbýli. Sérinngangur, vandaðar innréttingar, frábær
staðsetning og útsýni. Íbúðin er laus nú þegar. Verð
19,6 millj. 108564-6

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

Nýkomið sérlega fallegt velumgengið pallbyggt einbýli, samtals 182,7 fm. rúmgóðar stofur, 3-4 svefnherbergi, stórt weldhús með svölun innaf, o.fl. Verðlaunagarður, hús nýlega klætt að utan. Útsýni.

Hraunstígur - Hf. Risíbúð
Nýkomin í einkasölu mjög skemmtileg 3ja herb. risíbúð á þessum frábæra stað við miðbæinn. Eign í
góðu standi, nýtt þak og fl. Mjög gott skipulag, rúmgóð herb. Verð 13,5 millj. 110993-1

Reykás - Rvík Nýkomin í einkasölu sérlega falleg björt ca. 70 fm endaíbúð á 2. hæð í góðu
fjölbýli. Tvennar svalir, útsýni, góð staðsetning. Verð
14,5 millj.

Grænakinn - Hf.
Kríuás - Hf.

Hraunhamar fasteignasala
hefur fengið í einkasölu mjög fallega 87,3 fermetra
íbúð á fyrstu hæð með sér inngang vel staðsett í Áslandhverfi í Hafnarfirði. Eignin skiptist í forstofu,
gang, baðherbergi , eldhús, stofu, tvö herbergi,
þvottahús og geymslu. Fallegar innréttingar og gólfefni eru parket og flísar. Frábær staðsetning .Sérafnotagarður. Verð 19.millj.

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

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

Lækjasmári - Kóp. laus
strax Höfum fengið í einkasölu mjög fallega
Eyrarholt - Hf.

Nýkomin í einkasölu
björt og falleg 106 fm íbúð á efstu (3ju) hæð í góðu
fjölbýli. Gott skipulag, rúmgóð herbergi. Góð staðsetning, útsýni. Verð 18,6 millj. 111068-1

87,5 fermetra endaíbúð á annarri hæð ásamt stæði í
bílageymslu vel staðsett í Smárahverfi í Kópavogi.
Eignin er með sérinngang. Fallegar innréttingar og
gólfefni eru parket og dúkur. Góðar suður svalir. Stutt
í alla þjónustu. Verð 20,3 millj. 110158

Norðurbraut - neðri sérh.
Hf. Hraunhamar fasteignasala hefur tekið í
einkasölu mjög fallega mikið endurnýjaða 84 fermetra neðri hæð í tvíbýli með sér inngang vel staðsett í vesturbæ Hafnarfjarðar. Eignin skiptist í forstofu, gang, stofu, eldhús, baðherbergi, tvö góð herbergi, þvottahús og geymslu. Parket og flísar. Glæsileg Hraunlóð. verð 18.9. millj. Myndir af eigninni á
mbl.is og Hraunhamar.is.

Sóleyjarhlíð - Hf. laus strax

Hjallabraut - Hf.

Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu mjög góða76,9 fermetra 2ja-3ja herbergja íbúð á efstu hæð í góðu vel
staðsettu fjölbýli í norðurbæ Hafnarfjarðar. Eignin
skiptist í forstofu , hol, eldhús, þvottahús, tvö herbergi, baðherbergi, stofu og geymslu. Gólfefni eru
parket og dúkur. verð 14,8. millj.

Blikaás - Hf.

Nýkomin í einkasölu hjá
Hraunhamri fasteignasölu mjög falleg 97,5 fermetra
íbúð á 1. hæð í sex íbúða húsi vel staðsett í Áslandhverfi í Hafnarfirði. Eignin er með sér inngang og
skiptist í forstofu, hol, stofu, eldhús, þvottahús, baðherbergi, tvö herbergi og geymslu. Fallegar innréttingar og gólfefni. Góð verönd. Eign í sérflokki. Verð
21. millj. 76102

Selvogsgata - Hf.

Hraunhamar
fasteignasala hefur fengið í einkasölu mjög góða 66
fermetra þriggja herbergja íbúð í góðu vel staðsettu
fjórbýli í suðurbæ Hafnarfjarðar. Eignin skiptist í forstofu, gang, eldhús, stofu, baðherbergi, tvö herbergi,
og geymslu. Fallegar innréttingar og gólfefni eru
parket og flísar. Verð 12.9.millj.

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

Álfaskeið - Hf, Hraunhamar fasteignasala 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. Eignin
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.

Suðurgata - Hf Sérlega skemmtileg
björt 3ja herbergja íbúð á efstu hæð í virðulegu 3-býli.
Sérinngangur, forstofa, teppalagðar tröppur, hol. gott
eldhús með snyrtilegri eikarinnréttingu, keramikhelluborð, flísar á milli skápa. Ágætt bðherbergi. 2
rúmgóð svefnherbergi, hátt til lofts að hluta. Parket á
gólfum, sérgeymsla. Fallegt útsýni út á sjó (höfnina).
Húsið er mikið endurnýjað á s.l. árum, stutt í miðbæinn o.fl. Bílskúrsréttur. Verð 12,9 millj.

Efstihjalli - 3ja Kópav.

Nýkomin í einkasölu skemmtileg ca 60 fm íbúð með
aukaherbergi í kjallara, suður svalir, góð staðsetning.
Verð 11,9 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, baðherbergi, gott herbergi, stofu, vinnukrók , geymslu og þvottahús. Íbúðin er í mjög góðu ástandi og fallegur garður með
skjólgóðum palli og sér upphituðu bílaplani. Falleg
eign sem vert er að skoða. Verð 16,5. millj 109666

Birkiholt - Álftanes Nýkomin í
einkasölu falleg 76,2 fm íbúð með sér inngang á þriðju
hæð, vel staðsett við Birkiholt í Álftanesbæ. Eignin
skiptist í forstofu, gang, hjónaherbergi, baðherbergi,
þvottahús, eldhús, stofu, borðstofu og geymslu. Góðar svalir og frábært útsýni. Fallegar innréttingar og

Bæjarhraun - Hf. til leigu
Nýkomið sérlega gott ca. 227 fm verslunarog/eða skrifstofupláss. Laust strax. Frábær
staðsetning og gott auglýsingagildi. 107370

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

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

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

gólfefni eru parket og flísar. Verð 15.8 millj.

Öldutún - Hf. sérh.

Sólheimar - 3ja Rvík Sérlega
smekkleg íbúð á þessum góða stað í langholtshverfinu. Íbúðin 75 fm. og er á jarðhæð. Skipting eignarinnar: 2 svefnherbergi, stofa, eldhús með borðkrók,
baðherbergi, hol, geymsla, auk þess er sameiginlegt
þvottahús og þurrkherbergi. utangegnt út í garð úr
íbúðinni. Góð gólfefni.Falleg íbúð sem vert er að
skoða. Verð 17,4 millj.

Höfum fengið í sölu mjög gott ca. 120 fm verslunar og þjónusturými á jarðhæð í verslunarmiðstöðinni Hólmgarði í Keflavík. Mjög góð
staðsetning, næg bílastæði og góð aðkoma.
Verðtilboð.

Einiberg - Hf einb

Krókamýri - 4ra

Fagrihvammur - Hf Nýkomin í
einkasölu mjög góð 106 fm 4ra til 5 herbergja íbúð í
góðu velstaðsettu fjölbýli, fallegar innréttingar, íbúð í
góðu standi, þvottaherbergi í íbúð. möguleiki á 4
svefnherbergjum.. Góð eign á barnvænum stað. Verð
19,3 millj. 106167

Hólmgarður - Keflavík

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

Sumarhús - Árnes

Nýkomið vandað glæsilegt 62 fm pallbyggt sumarhús í landi Réttarholts í Gnúpverjahrepp (við Árnes), stór verönd, hitaveita, frábær staðsetning og útsýni, húsið er í ca 100
km frá Reykjavík. Verð 14.millj

Sumarhús - Eilífsdal Fallegt 35
fm sumarhús auk svefnlofts á þessum vinsæla stað í
Eilífsdal. Kamína, ræktað land. Verð 3,2 millj.

Drangahraun - Hf. Nýkomið
sérlega gott 320 fm atvinnuhúsnæði auk millilofts, innkeyrsludyr, góð lofthæð og rúmgóð
lóð.
Dalvegur - Kópavogi til
leigu Til leigu Glæsilegt nýlegt ca 400 fm
atvinnuhúsnæði (lager) 7-10 metra lofthæð,
góð lofthæð. Upplýsingar gefur Helgi Jón í
síma 893-2233

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

Skorradalur - Sumarhús
Glæsilegt 53 fm sumarhús, staðsett í kjarri vöxnu
landi með miklu útsýni yfir Skorradalsvatn. Bústaðurinn er í landi Dagverðaness. Verðtilboð.

Miðhraun Garðabæ Glæsilegt nýlegt 140 fm atvinnuhúsnæði auk
steyptsmillilofts ca 100 fm (skristofur og fl.) innkeyrsludyr, góð lofthæð og staðsetning.

Vegna mikilla eftirspurnar óskum við eftir öllum gerðum eigna á skrá.
*Eignin þín fær meiri athygli
hjá okkur.
*Persónuleg þjónusta.
*Öll umsýsla fjár fer í gegnum
fjármálastofnanir.
*Skoðum og verðmetum
samdægurs

Kleppsvegur

Rjúpnasalir

Víðimelur

108 Reykjavík

201 Kópavogur

107 Reykjavík

Þverholt

Hjarðarhagi

Suðurhólar

105 Reykjavík

107 Reykjavík

111 Reykjavík

Brekkugata

Hringbraut

Hlíð 9

600 Akureyri

230 Keﬂavík

Eilífsdal í Kjós

89 fm. 3ja herbergja, töluvert mikið uppgerð hæð, miðsvæðis.
Nýlegt parket, ný eldavél og vifta. Ný innrétting í baði, sturtukleﬁ og nýtt salerni. Nýtt klóak. Nýlegar raﬂagnir. Nýlegt þak og
húsið málað og viðgert að utan. Nýlegir ofnar og ofnalagnir.

312 fm verslunar-, iðnaðar- og þjónustuhúsnæði á jarðhæð.
Um 200 fm salur, sem hægt er að skipta niður í smærri rými,
með stórum og björtum gluggum sem snúa út á Hringbrautina.
Bakhús, um 120 fm með vörudyrum, hita í gólﬁ og 3ja fasa rafmagni. Hvert rými hefur sér hita og rafmagn.

Ásgarður

Faxabraut

Harðarholt

108 Reykjavík

230 Keﬂavík

800 Selfossi

Sjávargrund

Smáratún

Strandgata

210 Garðabæ

225 Álftanesi

220 Hafnarfjörður

Suðurgata

Súlunes

Blikaás

230 Keﬂavík

210 Garðabær

221 Hafnarﬁrði

Engjasel

Laufengi

Pólgata

109 Reykjavík

112 Reykjavík

400 Ísafjörður

Fífulind

Funalind

Hvassaleiti

201 Kópavogur

201 Kópavogur

108 Reykjavík
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SJÁLAND GARÐABÆ
Strandvegur 4 - 10.

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

Sérbýli

Vesturgata.

Fallegt og vel skipulagt
151 fm einbýlishús á þremur hæðum. Húsið
var endurbyggt árið 1998 og var m.a. skipt
um allan við utan á húsinu, þak, gler og
glugga og lagnir. Á aðalhæð eru forstofa,
eldhús, borðstofa með útgangi á lóð, setustofa og eitt herb. Í risi eru rúmgott sjónvarpshol, tvö herbergi og baðherb. og í kj.
eru forst., eldhús með nýrri innrétt., stórt
opið rými (hægt að nýta sem stofu/herb.) auk
geymslu og þvottaherb. Falleg gróin lóð. Sér
bílastæði á baklóð. Verð 37,9 millj.

Hæðir

Drápuhlíð. Rúmgóð og falleg 132 fm
neðri sérhæð á þessum eftirsótta stað í Hlíðunum. Hæðin skiptist í rúmgott hol, þrjú
herb., tvennar stofur með útgangi á suðursvalir, eldhús með góðum borðkrók og góðum innrétt. og flísalagt baðherb. Flísar og
parket á gólfum. Sér þvottaherb. og geymsla
í kjallara. Verð 28,4 millj.

3ja herb.

Glæsilegar 2ja - 5 herb. íbúðir í 3ja hæða fjölbýlishúsi við Strandveg nr. 4 - 10. Íbúðirnar eru frá
72 fm upp í 138 fm og verða afhentar fullbúnar með vönduðum innréttingum, en án gólfefna,
nema á baðherbergi og á þvottaherbergi verða flísar. Flestar íbúðir með suður- eða vestursvölum. Hús að utan og lóð verða fullfrágengin. Sér geymsla fylgir öllum íbúðum og sér stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum. Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og
allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Öldugata. Mjög falleg og mikið endurnýjuð 2ja - 3ja herb. risíbúð. Eldhús m. góðum innrétt., parketl. stofa, rúmgott herb. með
innb. skápum og baðherb. m. þvottaaðst.
Hús nýlega málað að utan. Verð 14,6 millj.

4ra-6 herb.

Þórsgata. Mjög góð 87 fm íbúð á 1.
hæð í nýlegu fjórbýli ásamt sér geymslu í
Skipholt. Björt og mikið endurnýjuð 105 Þingholtunum. Mikið endurnýjað flísal. baðfm endaíbúð á 3. hæð. Íbúðinni fylgir 8,3 fm herb., eldhús með fallegri hvítri innrétt., rúmgóð stofa og borðstofa og tvö herb. Parket á
sér íbúðarherb. og sér geymsla í kj. og 22 fm
gólfum. Sér bílastæði. Verð 19,9 millj.
bílskúr. Íbúðin skiptist í stórt hol, eldhús m.
nýjum vönd. tækjum, uppgerðum innrétt. og
góðri borðaðstöðu, bjarta stofu, 3 rúmgóð
herb. og nýlega endurnýjað flísalagt baðherb. Vestursvalir. Gler og gluggar nýjir að
hluta. Parket og mósaikflísar á gólfum. Verð
22,9 millj.
Básbryggja. Glæsilegt 234 fm raðhús
á fjórum hæðum með 39 fm innb. tvöf. bílskúr í Bryggjuhverfinu. Húsið er allt innréttað
á afar vand. og smekklegan hátt og skiptist
m.a. í stórt rými sem í eru eldhús og borðstofa, rúmgott baðherb. með hornbaðkari
með nuddi auk tveggja snyrtinga, stóra stofu
og 4 herb. auk fataherb. Húsið stendur á
sjávarkambinum, álklætt að utan og nýtur
mikils útsýnis. Stór viðarverönd til suðvesturs og flísal. svalir út af hjónaherb. Verð 45,0
millj.

Strandvegur 21- lyftuhús.

Glæsilegar 3ja - 4 herb. íbúðir í lyftuhúsi við Strandveg nr. 21. Íbúðirnar eru frá 104 fm upp í 140
fm og verða afhentar fullbúnar með vönduðum innréttingum, en án gólfefna. Hús að utan og
lóð verða fullfrágengin. Sér geymsla fylgir öllum íbúðum og sér stæði í bílageymslu fylgir flestum
íbúðum. Frábær staðsetning við sjávarsíðuna. Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
Teikningar og allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Ingólfsstræti.
Glæsileg eign í hjarta miðbæjarins með mikla
tekjumöguleika. Eignin er parhús, tvær hæðir
auk studióíbúðar í kjallara sem er nýstandsett.
Húsið var allt endurgert að utan árið 1995 þ.e.
gler og gluggar og bárujárn. Rafmagns- og
vatnslagnir endurbættar. 11 bílastæði sem eru
öll í útleigu. Eignarlóð. Verð 39,0 millj.

Reynimelur.

Falleg og björt 74 fm
íbúð á 3. hæð auk sér geymslu í kj. Íb. skiptist í hol, eldhús með hvítum innrétt. og borðaðst., 2 herb., nýlega endurnýjað vandað
Háaleitisbraut. Mikið endurnýjuð baðherb. og rúmgóða og bjarta stofu. Hús
106 fm 4ra herb. útsýnisíbúð á 4. hæð ásamt nýlega viðgert og málað að utan. Verð 16,9
sér geymslu í kj. Rúmgott eldhús með góðri millj.
borðaðst., stofa m. útg. á suðursvalir, borðstofa, 2 rúmgóð herb. og nýlega endurnýjað
flísalagt baðherb. Parket á gólfum. Húsið er
nýlega allt tekið í gegn hið yrta. Sameign
snyrtileg. Verð 19,9 millj.

Réttarholtsvegur. Gott 124 fm raðhús á tveimur hæðum auk kjallara með suðurgarði. Eignin skiptist í forstofu, eldhús með
eikarinnrétt. og borðkrók, stofu, þrjú herb. og
baðherb. auk þvottaherb. og geymslu í kjallara. Hús nýmálað að utan. Laust við kaup- Nónhæð-Gbæ. Mjög vönduð og falsamning. Verð 23,9 millj.
leg 102 fm 4ra herb. endaíbúð með frábæru
útsýni og rúmgóðum suðursvölum. Samliggj.
bjartar stofur, sjónvarpshol, 2 herb., rúmgott
baðherb. flísalagt í hólf og gólf og eldhús
með vandaðri innrétt., hvít + kirsuberjaviður.
Parket á gólfum. Sameign nýlega endurnýjuð
og hús nýlega málað að utan. Sér geymsla í
kjallara. Verð 25,8 millj.

Digranesheiði-Kópavogi.
Stórglæsilegt og mjög mikið endurnýjað 228
fm einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum
útsýnisstað í suðurhlíðum Kópavogs. Studíóíbúð er innréttuð í bílskúr hússins. Stórar saml.
stofur með arni, eldhús með vönd. innrétt. og
góðri borðaðst., sólskáli út af eldhúsi/stofum
m. útg. á um 50 fm svalir, tvö baðherb. og fimm
herbergi. Ræktuð lóð, baklóð hellulögð og með
steyptum veggjum, lýsingu og skjólveggjum.
Húsið stendur á mjög fallegum stað við opið
grænt svæði. Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Skólavörðustígur - glæsileg útsýnisíbúð
Naustabryggja.

Mjög góð 93 fm
ibúð á 3. hæð í lyftuhúsi ásamt sér geymslu í
kj. og sér stæðis í lokaðri bílageymslu. Eldhús með vönduðum eikarinnrétt., rúmgott
flísalagt baðherb., björt og rúmgóð stofa
með gólfsíðum gluggum og stórum svölum
til vesturs og tvö herb., bæði með skápum.
Náttúrugrjót og parket á gólfum. Hús álklætt
og viðhaldslítið. Sér inngangur af svölum.
Verð 22,9 millj.

Glæsileg um 135 fm 3ja herb. útsýnisíbúð á
tveimur efstu hæðunum í nýlegu húsi í miðborginni. Íbúðin er innréttuð á afar vandaðan
og smekklegan hátt. Vandaðar viðarinnréttingar
í eldhúsi, með granítborðpl. og vönduðum
tækjum. Stórar samliggj. bjartar stofur með
mikilli lofthæð, vandað flísal. baðherb., og eitt
herb. með miklum skápum. Skáli á efri hæð
með útgengi. á suðursvalir. Flísar á gólfum. Mikils útsýnis nýtur. Óskað er eftir tilboðum í
íbúðina.

Asparás-Garðabæ - vönduð 2ja herb. íbúð
Sæbraut-Seltj.

Mjög skemmtilegt
269 fm einbýlishús á tveimur hæðum. Eignin
skiptist m.a. í sjónvarpshol, hjónaherb. með
sér nýlega standsettu baðherb., mjög stóra
stofu, borðstofu, eldhús með góðri innrétt.
og borðkrók, þrjú rúmgóð herb. og flísal.
baðherb. auk gesta w.c. Gegnheilt parket á
flestum gólfum. Garður í mikilli rækt og verönd með heitum potti. Fallegur og sérstakur
arkitektur sem gefur húsinu mikill karakter.
Óskað er eftir kauptilboðum í eignina.

Laufengi. Falleg 111 fm 4ra herb. íbúð á
3. hæð ásamt stæði í lokaðri bílageymslu í
Garfarvogi. Íbúðin skiptist í forst., geymslu,
hol, 3 herb. með skápum, flísal. baðherb.,
stofu m. útg. á vestursvalir og rúmgott eldhús m. þvottaherb. inn af. Verð 23,9 millj.

Ránargata. Mjög falleg 80 fm íbúð á 2.
hæð ásamt geymslu í kj. í þríbýli. Hol, tvær
bjartar samliggj. stofur, eldhús með fallegri
upprunal. innrétt., rúmgott herb. með skápum. Parket á gólfum. Sér afgirtur ræktaður
garður með timburverönd. Verð 16,9 millj.

Mjög falleg og vönduð 67 fm íbúð á jarðhæð
auk 6,9 fm sér geymslu. Stofa m. útg. á hellulagða verönd, vinnuaðst. v. forstofu, flísalagt
baðherb., eldhús m. innrétt. úr kirsuberjaviði og
herb. með skápum. Hús álklætt að utan og
sameign til fyrirmyndar. Gott aðgengi fyrir fatlaða. Verð 17,9 millj.
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Helgi Bjarnason
helgi@draumahus.is
viðskiptafr. MBA

Ólafur Jóhannsson
olafur@draumahus.is
rekstrarfræðingur

Brynjólfur Hjartarson
brynjolfur@draumahus.is
hdl, löggiltur fasteignasali

Sigurður J. Sigurðsson
sigurdur@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

2ja herbergja

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

4ra-7 herbergja

3ja herbergja

Asparás - 210 Gbæ

Bláhamrar - 112 Rvk

Lækjasmári - 201 Kóp

Suðurhólar - 111 Rvk

Eyrarholt - 220 Hfj

Fellahvarf- 203 Kóp

18.900.000

15.700.000

22.900.000 NÝTT!

15.900.000

21.500.000

30.900.000

Virkilega falleg 2ja herbergja 81,9 fm
endaíbúð með sérinngangi og útgengi í
garð í litlu fjölbýli á góðum stað.

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

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

91 fm. 3ja herbergja endaíbúð á 3.hæð
með sérinngangi af svölum og fallegu
útsýni og stórum svölum.

4ra herbergja 112,4 fm. íbúð á 1. hæð í
litlu fjölbýli með útgengi á verönd með
góðu skjólverki og fallegu útsýni.

Glæsileg 4ra herb. 119 fm íbúð á jarðhæð í fjórbýli með sérinngangi og verönd. Einskakt útsýni og rólegur staður.

Hraunteigur - 104 Rvk

Kleppsvegur - 104 Rvk

Torfufell - 111 Rvk

Æsufell - 109 Rvk

Funalind - 201 Kóp

Grundarhús - 112 Rvk

15.900.000

15.900.000

13.200.000 NÝTT!

14.400.000

23.500.000

24.000.000

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

64,3 fm. 2ja herbergja íbúð á 5. hæð í
lyftuhúsi með suðursvölum og miklu útsýni. Íbúðin hefur verið endurnýjuð.

Góð 3ja herb. 78,7 fm íbúð á 3. hæð í fjölbýli. Sameign er mjög góð.

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

Sérlega falleg 99,4 fm 4ra herb. íbúð á 3.
hæð í vönduðu fjölbýli.

124,5 fm. 4ra herbergja endaíbúð á
tveimur hæðum með sérinngangi af
svölum og suðursvölum úr stofu.

Hraunkambur - 220 Hfj

Laufengi - 112 Rvk

21.400.000

19.500.000

5 herb. 102 fm sérhæð og ris í tvíbýli með
stórum sér garði á þessum frábæra stað
í Firðinum.

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

Leifsgata 101 - Rvk

Leirubakki - 109 Rvk

19.400.000

18.300.000

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

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

3ja herbergja
Arnarsmári - 201 Kóp

Draumaeign

Ársalir - 201 Kóp
Þórufell 6 – 111 Rvk

HÚS
Ð
I
P
O
18.900.000

25.000.000

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

Góð 3ja - 4ra herb íbúð á 3. hæð í vönduð lyftuhúsi auk stæðis í lokuðu bílskýli.

Berjarimi 112 - Rvk

Blásalir - 201 Kóp

13.500.000
Þetta er mikið endurnýjuð 3ja herbergja 78,7 fm. íbúð á fjórðu hæð í fjölbýli þ.a. 6,5 fm. geymsla í kjallara. Þvottavél, þurkari, ískápur og fl. fylgir.

OPIÐ HÚS Í KVÖLD FRÁ 18–20.
20.400.000

25.200.000

Einstaklega falleg 3ja herb. 96 fm íbúð á
3. hæð ásamt stæði í bílageymslu í vönduðu fjölbýli. Vandaðar innréttingar.

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

Gljúfrasel - 109 Rvk

Háteigsvegur 105 - Rvk

Álfheimar - 104 Rvk

Álfhólsvegur 200 - Kóp.

Ólafsgeisli - 113 Rvk

Rjúpufell - 111 Rvk

14.900.000

19.800.000

18.500.000

18.700.000

39.000.000

16.000.000.-

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

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

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

Falleg 4ra herb. 95 fm íbúð á 1. hæð
ásamt herbergi í kjallara með aðgang að
salerni sem hægt er að leigja út.

4ra herbergja 181,7 fm. sérhæð með sérinngangi og garði. Þar af er 24 fm. bílskúr sem innangengt er í úr íbúð.

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

Jörfabakki - 109 Rvk

Kambasel - 109 Rvk

Álfhólsvegur - 200 Kóp

Bakkastaðir - 112 Rvk

Skjólbraut - 200 Kóp

Skógarás - 110 Rvk

14.900.000

17.800.000

26.800.000

33.700.000

18.900.000

28.900.000

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

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

Falleg 115,6 fm 4ra herb. rishæð í reisulegu þríbýli með sérinngangi auk 34,8 fm
bílskúr alls 150,4 fm.

Sérlega falleg og vel skipulögð 140,3 fm
5 herbergja íbúð með sérinngang á efrihæð í litlu fjölbýli, ásamt 25,3 fm bílskúr.

Vel skipulögð 4ra herb. risíbúð í þríbýli
með sérinngangi og fínu útsýni.

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

4ra-7 herbergja
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Telma Róbertsdóttir
telma@draumahus.is
þjónustustjóri

Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is
ljósmyndari

Bóas Ragnar Bóasson
boas@draumahus.is
sölumaður

4ra-7 herbergja
Auðbrekka - 200 Kóp

Bergur Þ. Steingrímsson
bergur@draumahus.is
fjármálastjóri

Kristín Sigurey Sigurðardóttir
kristin@draumahus.is
ritari/skjalaumsjón

Draumaeign

Fálkagata - 107 Rvk

Einbýli
Fjallalind - 201 Kóp

Glitvangur - 220 Hfj

Kjarrás - 210 Gbæ

23.900.000

16.900.000

53.000.000

58.000.000

Góð 5 herb. 110 fm sérhæð á 2. hæð í þríbýli ásam 25 fm bílskúr samtals 135,5 fm.
Góð eign á góðum stað.

Ágæt 4ra herb. 76,9 fm efrihæð í tvíbýli
með sérinngangi. Töluvert endurnýjuð
íbúð.

Glæsilegt einbýli á 2 hæðum í Lindarhverfi með miklu útsýni. Húsið er 5 herb.
228,8 fm þ.a. bílskúr sem er 47,4.

Einstaklega glæsilegt einbýli alls 296,7
fm, þ.a. 59 fm bílskúr á frábærum stað í
Firðinum. Glæsil. garður.

Gvendargeisli - 112 Rvk

Öldugata - 220 Hfj

Kleifakór - 203 Kóp

Þrándarsel - 109 Rvk

46.500.000
Stórglæsilegt 5 herb. 211,2 fm. raðhúsi á tveimur hæðum þ.a. 32,1 fm.
bílskúr á góðum stað í Garðabæ. Húsið teiknaði Vífill Magnússon og
Guðbjörg Halldórsdóttir hannaði húsið að innan.

24.900.000

15.500.000

45.200.000

57.000.000

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

4ra herbergja 87,8 fm. íbúð á 2. hæð á
góðum stað í Hafnarfirði, stutt frá leikskólum og skólum.

Glæsilegt tvílyft 6 herb. einbýli með innbyggðum bílskúr alls 325,5 fm á einum
besta útsýnisstað í Kórahverfinu.

361,9 fm. einbýli sem er tignarlegt á að
líta með fallegu útsýni, innbyggðum bílskúr og fallegum gróðursælum garði.

Rað- og parhús

Grýtubakki - 109 Rvk

Fífurimi - 112 Rvk

Hraunbær -110 Rvk

Lækjargata - 220 Hfj

Vesturberg - 111 Rvk

16.300.000

29.900.000 NÝTT!

34.900.000

Verðtilboð óskast!

34.500.000

4ra herb. 104,3 fm íbúð á 2. hæð þ.a. 9 fm
geymsla í kjallara.

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

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

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

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

Rað- og parhús
Ásgarður - 108 Rvk

Landsbyggðin

Draumaeign

Barðastarðir - 112 RVK

Grashagi - 800 Sel

Heiðarvegur - 230 Rbæ

Grundartangi 9 - 270 Mos

HÚS
Ð
I
OP
24.300.000

48.000.000

27.000.000

17.900.0000

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

Sérlega fallegt 182,0 fm. raðhús á tveimur hæðum ásamt innbyggðum 43,6 fm.
bílskúr samtals 225,6 fm.

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

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

Kirkjustétt - 113 Rvk

Logaland - 108 Rvk

Sjávargata - 260 Rbæ

Bakkavegur - 230 Rbæ

27.000.000

39.000.000

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

Þetta er afar glæsilegt 273,2 fm. einbýli á
tveimur hæðum þ.a. 54,7 fm. tvöfaldur
bílskúr. Þarna er stór verönd.

45.900.000
Glæsilegt 6 herb. 204,3 fm einbýli á einni hæð með innbyggðum 48,4 fm
bílskúr. Verðlaunaður garður með verönd og heitum potti.

45.000.000

46.700.000

172,1 fm., þ.a. 30,2 fm. innbyggður bílskúr, 4ra til 5 herbergja raðhús með
tvennum svölum. GLÆSILEG HÖNNUN.

Virkilega falleg 192 fm raðhús á 2. hæðum ásamt 25,6 fm bílskúr samt. 217,3 fm.

OPIÐ HÚS Í KVÖLD FRÁ 18–20.
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SKRIFSTOFUR OKKAR Í REYKJAVÍK OG HAFNARFIRÐI
ERU OPNAR ALLA VIRKA DAGA FRÁ KL 9-17.

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

Ásmundur Skeggjason
sölustjóri

Guðmundur Karlsson
sölumaður.

www.hofdi.is

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fasteigna- og skipasali.
Kristín Pétursdóttir lögg. fasteignasali.

Drekavellir fjölbýli Hfj. - Nýtt

Davíð Davíðsson
sölumaður

Kristín Pétursdóttir
löggiltur fasteignasali

Jón Örn Kristinsson
sölumaður

Arnhildur R. Árnadóttir
ritari

Sími 533 6050 • 565 8000

Hverafold einbýli
Vorum að fá í einkasölu Glæsilegt
arkitekta hannað hús við opið
svæði og útsýni út á flóann. Glæsilegar innréttingar og drauma garður. Verð 57 millj. Uppl. á skrifstofu
Höfða.

Vorum að fá í sölu nýtt og glæsilegt lyftuhús í
Vallarhverfi í Hafnarði. Íbúðirnar verða afhentar
fullbúnar með sérlega vönduðum innréttingum
en án gólfefna. Glæsileg baðherbergi. Húsið er
klætt að utan. Stæði í bílakjallara.

3 herbergja 84 og 100 fm
4 herbergja íbúðir og 125 fm íbúðir
með tvennum svölum

Hraunbær 2ja herb.

Ásvallagata 2ja herb.

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

Vorum að fá í sölu gullfallega og mikið endurnýjaða 2-ja herbergja íbúð á 2.hæð í snyrtilegu fjölbýli á þessum eftirsótta stað. Verð 12,3 millj

Sóleyjarhlíð 3ja herb.

Tvær rúmlega 160 fm þakíbúðir
með 60 fm garðsvölum.

Hringdu strax í sölumenn Höfða
og tryggðu þér íbúð!

Framnesvegur 3ja herb.

Víkurbraut 3ja herb.

Engihjalli 3ja herb.

Andrésbrunnur 3ja herb.

Vel staðsett 79,4fm. þriggja herb. íbúð með sérinngangi, bílastæði og afnotareit framan inngangs.Rúmgott eldhús, ágæt rými. Stutt í skóla
og miðbæinn. Góð sameign. V.15,9 millj.

Vorum að fá í sölu 103 fm endaíbúð á 3.hæð í
þessu eftirsótta húsi fyrir eldri borgara. Mikil
sameign fylgir eigninni. Lyfta er í húsinu. Sólstofa
og svalir. Frábært útsýni. Verð 12,9 millj. Allar
nánari upplýsingar hjá sölumönnum Höfða.

Vorum að fá í sölu 84,4 fm 3ja herb. íbúð á 5.
hæð í góðu lyftuhúsi. Stórar suðursvalir úr stofu
og svefn herbergi með geysifögru útsýni. Þvottahús á hæðinni. Eign sem vert er að skoða strax.
Verð 15,3 millj.

Í einkasölu er glæsileg 94,9fm. 3ja herb. íbúð
ásamt stæði í bílageymslu. Glæsilegar innréttingar og gólfefni, sameign til fyrirmyndar. Góðar
suðursvalir og rúmgóð herbergi. Verð: 21,5millj.

Skúlaskeið 3ja herb.

Vorum að fá í sölu fallega 84 fm 3-ja herbergja íbúð á 2.hæð auk herbergis í kjallara.
Verð 15,5 millj.

Blikaás 4ra herb. Hfj.

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)

Háaleitisbraut 4ra-5 herb.

Háaleitisbraut 4ra herb.

Vorum að fá í sölu gullfallega 113 fm 4ra herbergja íbúð ásamt bílskúr á þessum eftirsótta
stað. Fallleg eikar innrétting. Flísalagt bað. Parket
og flísar á gólfum. Gott verð kr.21,5 millj

Flúðasel 5 herb.

Lómasalir 4ra herb.

Í einkasölu sérlega björt og glæsileg 78,8fm
3ja herb. endaíbúð, öll rými björt og falleg.
Vandaðar innréttingar, þvottahús í íbúð,
glæsilegt útsýni. Verð 17,2 millj.

Gvendargeisli 4ra herb.

Vorum að fá í sölu gullfallega 121 fm endaíbúð
á efstu hæð í vönduðu 5 hæða lyftuhúsi. Sér
inngangur er af svölum. Sér stæð í bílageymslu.
Verð 28,9 millj.

Vorum að fá í sölu fallega og vel skipulagða 126
fm íbúð á 3.hæð ásamt stæði í bílageymslu.
Verð 24,5 millj.

Krókavað sérhæðir

Laufás Garðabæ - sérhæð

Sérlega falleg 112fm. 4ra herb. íbúð í glæsilegu
2ja hæða húsi við Ástjörnina í Hafnarfirði. Sérinngangur af svölum, þrjú góð svefnherbergi.
Gólfefni og innréttingar eru 1.flokks. Verð.
24,9millj

Vorum að fá í einkasölu gullfallega mikið endurnýjaða 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.

Vorum að fá í einkasölu fallega talsvert endurnýjaða íbúð á 2 hæð með stæði í bílskýli. Húsið
er klætt að utan og yfirb. svalir. Flott útsýni til
suðurs. Verð 19,9 millj.

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

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

Bjarkarás parhús Garðabæ

Jakasel parhús.

Krummahólar parhús.

Fífuvellir raðhús Hfj.

Eskivellir

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

Vorum að fá í sölu fallegt 224 fm tveggja íbúða
parhús á þessum barnvæna stað. 4 svefnherbergi. Bílskúr. Sér íbúð í kjallara. Verð 37,5 millj.

Vorum að fá í sölu fallegt 85 fm parhús á einni
hæð á þessum eftirsótta stað. Suður garður.
Bílskúrsréttur. Parket og flísar á gólfum. Verð
25,9 millj.

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. Óskað er eftir tilboði.

Vorum að fá í sölu 3ja, til fimm herbergja
íbúðir í nýju lyftuhúsi. 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. Verð frá 15,9 millj.

SUÐURLANDSBRAUT 20 - SÍMI 533 6050 - FAX 533 6055 - BÆJARHRAUNI 22 - SÍMI 565 8000 - FAX 565 8013
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Í Smáíbúðahverfinu leynist einn fallegasti almenningsgarður borgarinnar, sem heitir Garðaflöt.

S M Á Í B Ú Ð A H V E R F I Ð Í R EY K JAV Í K

Lítil hús sem minntu á dúkkuhús
Snemma á sjötta áratugnum var
úthlutað litlum lóðum fyrir lítil
hús á svæðinu austan Grensásvegar. Hverfið var kallað Smáíbúðahverfi. Vinnulúnir fjölskyldufeður sem þráðu að eignast
hús fyrir sig og fjölskyldur sínar
fóru skjálfandi á fund bankastjóra og báðu um lán til húsbygginganna. Lán lágu þó ekki á lausu
á þeim tíma, enda stóðu bankarnir
meira og minna í sínum bygginga-

framkvæmdum sjálfir. Smátt og
smátt reis þó byggð í Smáíbúðahverfinu.
Þó margt hafi breyst eru einkenni hverfisins enn snotur hús
með litlum kvistum og litlum
görðum í kring. Nýir eigendur
hafa þó margir lyft þökum á húsunum til að stækka þau. Hverfið
er gróið og fallegt og státar af einum fallegasta almenningsgarði
borgarinnar, Garðaflötinni, sem

er á milli Hólmgarðs og Hæðargarðs. Í Hólmgarðinum var líka í
eina tíð verslunarmiðstöð þar sem
var mjólkurbúð, fiskbúð, kjörbúð,
bakarí og apótek og á efri hæðinni
var bókasafn sem var börnum
hverfisins griðastaður, enda
flykktust þau þangað til að fá lánaðar bækur um útlenska ævintýrakrakka sem áttu talandi páfagauk og leystu flókin lögreglumál
eins og að drekka vatn.

Víða gægjast húsþökin varla upp fyrir limgerðið.

Snotur hús með fallegum kvistum og litlum garði einkenna Smáíbúðahverfið.

Þéttur og fallegur trjálundur.

Þar sem áður var verslunarmiðstöð og bókasafn í Hólmgarði er nú aðsetur skátanna í hverfinu.

Þegar Smáíbúðahverfið var að byggjast voru svona parhús nýjung.
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NETHÚS
fasteignasala

Halldór Jensson
Sölustjóri

Bæjarlind 6

Elín D. W. Guðmundsdóttir
Löggiltur fasteignasali

•

Helgi Þorsteinsson
Sölumaður

201 Kópavogur

•

575 8800

Opnunartími: mán-fim 9-17 / föst 9-16

Filippa Guðmundsdóttir
Ritari

Sími: 575 8800

•

Fax: 575 8801

3ja
herbergja
Raðhús

Einbýlishús

4ra herbergja

Brúnaland 108 Rvk

Fjarðarás 110 Rek

Ljósavík 112 Rek

Glæsilegt 187,3 fm raðhús á
þremur pöllum ásamt 22,2 fm bílskúr í Fossvoginum. Nýtt glæsilegt eldhús,tvö rúmgóð barnaherbergi (möguleiki á þremur) hjónaherbergi með fataherbergi og
suður svölum.Tvær stofur. Glæsilegur garður. Nýtt þak. Frábær
eign á eftirsóttum stað.

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

Mjög falleg 4ra herbregja 104,7
fm íbúð með sérinngangi á eftirsóttum stað í Grafarvogi. Innréttingar íbúðar eru sérsmíðaðar úr
eik sem og hurðar og dyrakarmar.
Gólfefni íbúðar er gegnheilt oíuborið eikarparket og gráar flísar.
Glæsilegt útsýni til noðurs, m.a.til
Esjunar. Íbúð snyrtilegu litlu fjölbýli í rólegu hverfi.

Verð 46.900.000

Ásett verð: 46.900.000 kr.

23.900.000

•

4ra herbergja

4ra herbergja

Parhús

Galtalind 201 Kópavogur

Fálkagata - 107 Rvk

Bauganes 101 Rvk

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, sjónvarpshol, 3 svefnherbergi, baðherbergi og þvottaherbergi. Eign er laus fljótlega.

Afar fallega 4ra herbergja 119,9
fm íbúð á 2. hæð. Íbúðin skiptist í
stofu, borðstofu, tvö svefnherbergi, eldhús og baðherbergi.
LAUS VIÐ KAUPSAMNING

Mjög sjarmerandi 117,4 fm parhús í Skerjafirðinum. Húsið var
mikið endurnýja fyrir c.a 5. árum.
Þrjú svefnherbergi, vinnuherbergi,
Rúmgott eldhús með stál tækjum
og gaseldavél. Parket og flísar á
gólfum.

Verð 26.5 millj.

Verð 22.900.000

Verð 29.900.000

www.nethus.is

Parhús

4ra til 5 herbergja

Jakasel 109 Rek

Engihjalli 3

Flétturimi 112 Rvk

Flúðasel 109 Rvk

Krummahólar

Mjög góð 4ra herbergja 93 fm íbúð að
Engihjalla í Kópavogi. Íbúðin er vel
skipulögð og nýlega máluð. Stórar
suðursvalir með fallegu útsýni.

Rúmgóð 4ra herbergja íbúð á þriðjuhæð ásamt bílskýli. Þrjú rúmgóð
svefnherbergi með skápum. Stofa með
pergo parketi og útgengt á svalir.

Góð 4ra herbergja 101,7 fm íbúð í
Flúðaseli.. Gott herbergi með glugga í
kjallarasem ekki er inní fm tölu íbúðar. Barnvænt umhverfi þar sem stutt
er í skóla leikskóla:

Mjög góð 5 herbergja 120,4 fm íbúð
með glæsilegu útsýni að Krummahólum í Reykjavík.

Ásett verð: 15.900.000 kr.

Verð 21,9 millj.

Verð 18.400.000

Ásett verð: 19.400.000 kr.

Mjög fallegt 201,1 fm parhús með
22,8 fm bílskúr við Jakasel í
Reykjavík. Forstofa flísalögð. Eldhús er ágætri innréttingu. Þvottahús með miklu geymsluplássi. Um
er að ræða eign með mikla möguleika.

Verð 37.500.000

4ra til 5 herbergja

5 herbergja

3ja til 4ra herbergja

4ra - 5 herbergja

Dvergabakki - 109 Rvk

Skaftahlíð - 105 Rvk

Suðurgata 220 Hafn.

Laugavegur 105 Rek

Flúðasel 109 Rvk

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

Björt og rúmgóð 3ja herb 110,9 fm
íbúð með sér inngangi á fyrstu hæð
ásamt gróðurskála.

Falleg 3ja til 4ra herbergja íbúð. Parket
og flísar á gólfum. Eldhús með miklu
skápaplássi. Mikil lofthæð er í eign.

Góð 4ra herbergja 101,7 fm íbúð í
Flúðaseli.. Gott herbergi með glugga í
Stærð eignar:
80,6fmm2
kjallarasem
ekki er inní
tölu íbúðBrunab.mat:
9,3þar
millj.
ar.
Barnvænt umhverfi
sem stutt
Byggingarár:
1976
er í skóla leikskóla:

Ásett verð: 19.900.000 kr.

Verð 17.900.000

Verð 16,5 millj

Verð 18.400.000

Virkilega góð 92,3 fm 5herb íbúð
að Dvergabakka. Á hæðinni eru 3
svefnherbergi og eitt í kjallara.
Húsið hefur allt verið tekið í gegn
nýlega og lítur mjög vel út.

15,990,000-

15.900.000

3ja herbergja

2ja herbergja

2ja herbergja

Austurbrún 104 Rvk

Goðaborgir 112 Rvk

Óðinsgata 101 Rek

Dalsel 109 Rek

Þórufell 111 Rek

Nethús kynna fallega og rúmgóða 2ja
herbergja íbúð með sérinngangi við
Goðaborgir Grafarvogi. Húsið var
málað árið 2003 og lítur vel út að
utan. Stutt í alla þjónustu.

Hugguleg 2ja herbergja ósamþ. íbúð í
kjallara ásamt sérinng. Baðherb. með
sturtuklefa. Eldhús með ágætri innréttingu. Góð staðsetn. í Þingholtinu.

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

Góð 2ja herbergja 56,7 fm íbúð við
Þórufell . Rúmgóð stofa með parketi á
gólfi. Flísar á gangi, eldhúsi og baði.
Stórar svalir með glæsilegu útsýni.

Verð 14.9 millj

Verð 8,9 millj.

Verð 10.500.000

Verð 10.9 millj

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

16.900.000- kr.

Það þarf ekki að vera dýrt að selja fasteign !

www.nethus.is
- þín sala þinn sparnaður

Sími 575 8585 – Spönginni 37 – 112 Reykjavík – www.fmg.is

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

Samtengd söluskrá
Sverrir Kristjánsson
Lögg. fasteignasali
Gsm 896 4489

4ra herbergja

BAKKASTAÐIR

Glæsileg 4ra
herb., 116,1 fm íbúð á efri hæð með sérinngangi á frábærum útsýnisstað í Grafarvoginum. Forstofa, stofa, 3 svefnherb., eldhús,
geymsla og þvottaherb.. Parket og flísar á
gólfum. Suður svalir. Mikið útsýni. LAUS TIL
AFHENDINGAR V. 25,9 millj.

Karl Dúi Karlsson
Sölumaður
Gsm 898 6860

LAUFRIMI Falleg 87 fm. 3ja herb.
íbúð í Grafarvoginum. Flísalögð forstofa
með skáp. Baðherb. með sturtu og innréttingu. Skápar í svefnherb. Stofan er rúmgóð
og björt, suður svalir. Eldhús með borðkrók.
Dúkur á gólfum. Sér geymsla er í kjallara.
Stutt í skóla og aðra þjónustu. V. 16,9 millj.

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

NAUSTABRYGGJA Glæsileg
66,8 fm, 2ja herb. íbúð á 1. hæð í fallegu
húsi alveg niður við smábátahöfnina í
Bryggjuhverfinu. Rauðeikarparket og fallegar flísar á gólfum. Vandaðir skápar og
innréttingar úr kirsuberjavið. Suð-vestur
svalir. V. 16,9 millj.

HÁVALLAGATA
Fallegt og mikið endurn., 178,3 fm einbýlishús ásamt 34,2 fm bílskúr. 5 svefnherb.,
4 stofur, 3 baðherb. Eldhús með furugólfborðum. Falleg nýleg innrétting og tæki,
tengt fyrir uppþvottavél. Suður-svalir með
tröppum niður í garðinn. Sérinngangur í
kjallarann. Mögul. á sér íbúð. Bílskúrinn
byggður 1994 og er með sjálfvirkum opnara ásamt heitu og köldu vatni. Skjólgóður garður með garðhúsi og sólpalli. Skipti
möguleg á 4-5 herb. íbúð í Vesturbænum
sem næst Vesturgötu. V. 49,9 millj.

Landsbyggðin
STYKKISHÓLMUR -TVÍBÝLI

3ja herbergja

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.

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.

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

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

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

www.hus.is

LÆKJASMÁRI - 3JA HERB

2ja herbergja

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. Húsið var tekið í
gegn fyrir ári. V. 18,9 millj.

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

GARÐHÚS Falleg 62,5 fm, 2ja herb.
íbúð á jarðhæð með sér garði í ný-máluðu
fjölbýli í Grafarvoginum. Stofa, herb. og hol
parketlagt. Eldhús, baðherb. og tölvuherb.
flísalagt. Sér geymsla. V. 14,9 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.

ENGIHJALLI - 3JA HERB
78,1 fm, 3ja herb. íbúð á 4. hæð með frábæru útsýni á þessum vinsæla stað í
Kópavogi. 2 rúmgóð svefnherb., eldhús
með borðkrók, rúmgóð og björt sofa og
stóra svalir með glæsilegu útsýni yfir Esjuna o.fl.. Gengið út á svalir úr stofu og
hjónaherb.. Parket á öllum gólfum, flísar á
baði. Sameiginlegt þvottaherb. á hæðinni
og sér geymsla í kjallara. V. 14,7 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. Fallegt hús á góðum stað. Tilboð óskast.

STYKKISHÓLMUR 143,6 fm efri
sérhæð ásamt 31,8 fm. bílskúr við Sundabakka, í einu fallegasta sjávarþorpi landsins. 4 svefnherb.. Útsýni. SKIPTI MÖGULEG Á MINNI EIGN Í R.VIK. V. 11,9 millj.

STYKKISHÓLMUR -EINBÝLI
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.

SKAGASTRÖND

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

VERÐMETUM SAMDÆGURS

Berjavellir - 22,9 millj.

Vesturgata - 14,4 millj.

Starmýri - 14,3 millj.

glæsileg íbúð á Völlunum

mikið endurnýjuð eign við miðbæinn

skemmtilegt pláss með mikla möguleika

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 2ja herbergja 71 fm íbúð
á 2 hæðum með sérinngangi.
Nýlegt opið eldhús með
fallegum inn réttingum og
parketi á gólfum. Á neðri hæð
er baðherbergi sem er flísalagt í
hólf og gólf með baðkari og
hita í gólfi. Þvottahús með
flísum og hita í gólfi. Tækifæri á
hreiðri við vesturgötuna.

Glæsileg 3 til 4ra herb 99 fm
íbúð með sérinngangi á
jarðhæð í þessu fallega húsi á
Völlunum í Hafnarfirði. Sérstæði
í bílageymslu í kjallara hússins.
Hellulögð verönd út frá stofu.
Góður möguleiki er á að bæta
við auka svefnherbergi á
einfaldan og smekklegan máta.
Þetta er falleg eign vinsælum
stað. Verð 22,9m

Mjög myndarlegt atvinnuhúsnæði á rólegum stað. Um er
að ræða tvö rými, efri hæð 85,5
fm og kjallara 50,4 fm að stærð.
Húsnæðið hefur mikla
möguleika, umhverfið er fallegt
og rólegt. Í kjallaranum er
fullkomið hljóðstúdíó og er
áhugi leigutaka á áframhaldandi leigu. Hér er hægt að
búa með hobbíinu.

Rauðarárst. - 23,7 millj.

Fífusel - 14,9 millj.

Grettisgata - 15,3 millj.

falleg penthouseíbúð í miðbænum

falleg íbúð í barnvænu hverfi

góð 3ja herbergja í 101

Glæsileg 5 herbergja penthouse
íbúð í fallegu fjölbýli í miðbænum með aðgangi að lokaðri
bílageymslu. Íbúðin er á
tveimur hæðum. Á neðri hæð er
mjög gott eldhús með fallegri
hvít- sprautulakkaðri innréttingu, þvottahús, baðherbergi og stofa. Á efri hæð
eru 3 herbergi og sjónvarpshol.
Hringstigi er á milli hæða.

Hóll-M | Skúlagata 17 | Franz Jezorski lögg.fasteignasali | s: 595 9050

Falleg og talsvert endurnýjuð
88 fm. 3ja herbergja íbúð á
jarðhæð í góðri blokk í
Breiðholtinu. Góðar
innréttingar sem og gólfefni.
Rúmgóð herbergi og gott
skápapláss. Nýjar eldvarnarhurðir eru í húsinu öllu og
sameignin er nýmáluð.
Sameiginlegt þurrkherbergi er í
kjallara.

Skemmtileg og björt 66,4 fm.
3ja herbergja íbúð við
Grettisgötu ásamt 15 fm
geymslu, samtals 81,4 fm. Parket
og flísar á gólfum í stofu,
eldhúsi og baði en korkflísar á
herbergjum.
Hér er um að ræða fallega og
skemmtilega eign á góðum
stað í miðborginni.
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Kristján Knútsson

Hrönn Laufdal

GULLENGI,
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,-

MÖÐRUFELL,
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

SEILUGRANDI,
REYKJAVÍK
Mjög falleg 4ra herbergja íbúð á 2.
hæð. Vel skipulögð, þrjú
svefnherbergi, parket á gólfum, suður
svalir. Hús í góðu ástandi. Verð kr.
19.900.000

GRANDAVEGUR,
REYKJAVÍK

LAUFÁSVEGUR,
REYKJAVÍK
Fallegt járnklætt einbýlishús, hæð og
ris ásamt útigeymslu. Húsið stendur á
sameiginlegri eignarlóð. Eign sem
virkilega er vert að skoða. Verð kr.
16.900.000

L
SE

LAXAKVÍSL,
REYKJAVÍK

Mjög góð 105 fm. íbúð auk 25 fm.
bílskúrs í góðu steinsteyptu
fjöleignahúsi byggðu 1989. Eignin er
mjög vel skipulögð og innréttuð. Verð
25.400.000

T

SE

LT

VÆTTABORGIR,
REYKJAVÍK

HLÍÐARHJALLI
KÓPAVOGUR
Góð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð. Hús í
toppstandi, ný viðgert og málað. Nýtt
járn á þaki. Frábært útsýni til suðurs.
GETUR VERIÐ LAUS TIL AFHENDINGAR
FLJÓTLEGA Verð kr. 17.900.000

Sérlega falleg 4ra herbergja íbúð á
jarðhæð með sérinngangi í
nýviðgerðu fjöleignarhúsi. Þrjú
svefnherbergi. Glæsilegur ca. 40 fm.
sólpallur með skjólvegjjum. Frábær
staðsetning, stutt í skóla og alla
þjónustu. Verð kr. 23.000.000

Glæsileg 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.
27.900.000

HÓLMGARÐUR
REYKJAVÍK
Mjög góð 3ja herbergja íbúð á
jarðhæð með séinngangi. Íbúðin
skiptist í stofu, tvö svefnherbergi,
eldhús, baðherbergi og geymslu auk
hlutdeildar í þvottaherbergi. Parket á
gólfum. Möguleiki að setja sólpall eins
og víða er við samskonar íbúðir í
hverfinu. Hóð staðsetning. Verð kr.
18.700.000,-.

Mjög fallegt raðhús á tveimur hæðum
ásamt tveimur stæðum í lokaðri
bílageymslu í fallgri og vel staðsettri
raðhúsaþyrpingu á besta stað i
bænum. Þrjú svefnherbergi. Stór
sameiginlegur garður með leiktækjum.
Verð kr. 36.900.000

HRÍSRIMI,
REYKJAVÍK

FITJAHLÍÐ,
SKORRADAL

Góð 101 fm. 3ja herbergja íbúð á 2.
hæð ásamt 29 fm. stæði í lokaðri
bílageymslu. Íbúðin er mjög vel
skipulögð. Verð kr. 21.900.000

Er löggiltur fasteignasali
a› selja eignina ﬂína?

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

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

Skipholti 29A
105 Reykjavík

Einar Gu›mundsson
lögg. Fasteignasali

fax 530 6505
www.heimili.is

Bogi Pétursson
lögg. Fasteignasali

opi› mánudaga
til föstudaga 9-17

BARÐAVOGUR
REYKJAVÍK
Mjög góð 90 fm. hæð auk 31 fm.
bílskúrs í mjög góðu steinhúsi byggðu
árið 1952. Íbúðin skiptist í hol, eldhús,
baðhebergi, stofu og borðstofu og
þrjú svefnherbergi. 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

VESTURGATA,
REYKJAVÍK
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

TIL LEIGU

ÁSHOLT,
REYKJAVÍK

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

Finbogi Hilmarsson
lögg. Fasteignasali

Erla Viggósdóttir

Anney Bæringsdóttir
lögg. Fasteignasali

Hafdís Björnsdóttir
Ritari

sími 530 6500

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

Hlíðasmári, Kópavogi.
55 fm. skrifstofa
á 2. hæð.
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Fasteignastofa

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

S u › u r n e s j a

HÓLMGARÐUR 2C - 230 REYKJANESBÆ
AUSTURGATA 2 - 190 VOGAR
Nýtt og glæsilegt, fullbúið 4ra herb. 151,7m2 einbýli með
innbyggðum bílskúr. Flísar og eikarparket á gólfum, allar
innréttingar og skápar úr eik. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með baðkari og sturtu. Lóð frágengin
og stéttar og innkeyrsla hellulagt með hitalögn. Opið hús í kvöld frá 19.30-21.00.

Mjög gott 127,9m2 lager- og geymslurými ásamt 58 m2 óskráðu rými og 313,3 m2 verslunarrými ásamt
49 m2 sameiginlegu anddyri. Verslunarrýmið skiptist í anddyri, verslunarrými, skrifstofu, kaffiaðstöðu,
salerni, starfsmannaaðstöðu og lager. Eigninni tilheyrir 53,84% hlutdeild í lóðarréttindum og bílastæðum ásamt forkaupsrétti að öðrum eignarhlutum í Hólmgarði 2c. Vel staðsett og vel viðhaldin eign sem
bíður upp á mikla möguleika.

BLIKABRAUT 15 – 230 REYKJANESBÆR

FAXABRAUT 36A – 230 REYKJANESBÆR

SUÐURGATA 19 – 230 REYKJANESBÆR

Góð 136,8 m2 4ja herbergja íbúð á 2. hæð í tvíbýli með sérinngang.
Íbúðin er öll nýtekin í gegn með nýjum innréttingum og gólfefnum.
Nýjar screen- og myrkragardínur eru í gluggum. Góðar svalir og ný
verönd er við húsið. Kominn er sökkull fyrir bílageymslu. Húsið er
vel staðsett í nálægð við skóla og íþróttasvæði Reykjanesbæjar.
19,5m

70,4m2 2ja-3ja herb. íbúð í litlu fjölbýli. Bara 2 íbúðir í hverjum stigagangi.. Upprunaleg innrétting í eldhúsi, parketlíki á gólfum í eldhúsi,
stofu og gangi. Dúkur á svefnherbergi. Eign sem býður upp á mikla
möguleika. Húsið allt nýlega tekið í geng að utan, málað og hellulagt. Tilboð óskast.

120m2 mikið endurbætt eldra einbýlishús á þremur hæðum með 66m2
bílskúr og 28m2 geymslurými með sér matshluta sem hefur verið leigt
út sem íbúð. Húsið er með steypta neðri hæð, önnur hæð og ris er timbur, klætt með bárujárni. Fyrir liggur samþykkt teikning að stækkun á bílgeymslu. Eign sem býður upp á mikla möguleika. 17,5m
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105 Reykjavík: Skemmtileg sérhæð í Hlíðunum 221 Hafnarfjörður: Fallegt raðhús á tveimur hæðum
Barmahlíð 32: Björt og falleg 132 fermetra sérhæð með sérinngangi. Mögulegt er að
byggja bílskúr á lóðinni.
Komið er inn í forstofu með flísum á gólfi. Hol er
rúmgott og þar er dúkur á gólfi. Út frá holi eru
tvær geymslur, önnur undir stiga en hinni má
breyta í gestasalerni eða þvottaherbergi.
Inni af holi er eldhús sem er með linoleum dúk á
gólfi og nýlegri innréttingu. Þar eru góð tæki og
uppþvottavélin fylgir með. Borðkrókur er við eldhússgluggann.
Herbergjagangur er parkettlagður og þar eru stórir
og rúmgóðir skápar. Barnaherbergi og hjónaherbergi eru parkettlögð og úr hjónaherberginu er
gengið út á svalir og niður í garðinn. Baðherbergið
er með mósaíkflísum á gólfi og veggjum, baðkari
og upphengdu salerni.
Á stofu, borðstofu og sjónvarpsherbergi er gegnheilt stafaparkett. Inni af sjónvarpsherberginu er
eitt svefnherbergi með parketti. Köld geymsla er í

Íbúðin er á vinsælum stað í Hlíðunum. Við húsið er
stór garður.

sameign á jarðhæð og í risi er rúmgóð geymsla
með hillum. Þvottahúsið er í sameign í risinu.
Annað: Búið er að endurnýja glugga og gler í íbúðinni.

Verð: 30,9 milljónir Fermetrar: 123 Fasteignasala: Klettur

Blikaás 26: Fimm herbergja raðhúsíbúð með innbyggðum bílskúr, samtals 184,7 fm.
Forstofan er flísalögð og þar er góður skápur. Úr
forstofunni er hægt að ganga inn í bílskúrinn sem
er stór og með rúmgóðu geymslulofti. Inni af forstofunni er flísalögð gestasnyrting.
Stofan er björt og falleg og þaðan er gengið út á
afgirta timburverönd í garðinum. Eldhúsið er stórt
og fallega innréttað með innréttingu úr kirsuberjaviði. Flísar eru á milli skápa og á gólfi. Inni af eldhúsi er þvottahús.
Í holi er stigi upp á loftið. Á efri hæðinni er rúmgott svefnherbergi með góðum skápum og útgangi
á svalir. Á hæðinni eru einnig þrjú önnur herbergi,
sem öll eru mjög rúmgóð. Baðherbergið er flísalagt
í hólf og gólf með baðkari og sturtuklefa. Þar er
falleg innrétting.
Á öllum herbergjum er plastparkett en eftir er að
setja varanlegt gólfefni á stofu, stiga og hol. Að
öðru leyti er eignin fullbúin. Húsið er byggt árið

Húsið er vel hannað og húsin liggja saman á bílskúrunum, ekki íbúðunum.

2000 og það er vel frágengið að utan. Eignin er vel
staðsett í botnlangagötu.

Verð: 35,9 milljónir Fermetrar: 184,7 (þar af 35,6 fermetra bílskúr) Fasteignasala: Hraunhamar

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

Verð á húsum
Endaraðhús
25.900.000
Miðjuraðhús 24.900.000

hendast fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð og
fokhelt að innan þó verður þak einangrað og
gólf flotuð. Glæsileg hús á rólegum stað í Mos-

NÝTT

fellsbæ. Afhendingartími er sept/okt 2005

4RA HERB.

NÝBYGGINGAR.

UNUFELL - BREIÐHOLT - FALLEG TRÖLLATEIGUR - MOSFELLSBÆ.
VESTURGATA Vorum að fá stóra risíbúð á NÝ SUÐUR VERÖND OG SÓLSTOFA. Erum með í sölu fjórar 115 fm. 4ra herbergja
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.

Mjög rúmgóð og fín 3ja til 4ra herbergja 116
fm. íbúð á jarðhæð með nýrri afgirtri hellulagðri suðurverönd og nýjum sólskála 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 M.

sérhæðir í fallegu tveggja hæða húsi. Íbúðunum verður skilað fullbúnum án gólfefna.
Baðherbergi verður flísalagt á gólfi og veggjum og þvottarherbergi á gólfi. Íbúðirnar
verða tilbúnar til afhendingar í des 2005/jan
2006. Verð á : 24,8 millj.

EINBÝLI

BRÚNASTAÐIR – GRAFARVOGUR
Mjög fallegt 130,1 fm. raðhús
með innbyggðum 36 fm. bílskúr samtals rúmlega 166 fm.
Allar innihurðir hússins eru úr
kirsuberjaviði. Forstofa með
fallegum flísum á gólfi og
fataskáp úr kirsuberjabæsuðum eli*) hiti í gólfi. Úr forstofu
er innangengt í bílskúrinn
sem er flísalagður og með
fjarstýrðum hurðaopnara og góðu geymslulofti. Hol er með flísum og olíubornu
rauðeikarparketi. Eldhúsið er með flísum á gólfi og fallegri alarinnréttingu sem er
kirsuberjabæsuð - eldunareyja er með gashellum og háf yfir. Borðkrókur er við
eldunareyju. Úr eldhúsi er hringstigi upp á sjónvarpsloft sem er ca. 16 fm. og er
ekki inni í uppgefinni fermetratölu FMR og er heildarfermetratala hússins því 182
fm. Fallegur hleðsluglerveggur skilur eldhús frá stofunni. Stofan og borðstofan
eru með olíubornu rauðeikarparketi og halogenlýsingu - þar er hátt til lofts. Úr
stofu er gengt út á suðurverönd úr timbri með góðum skjólveggjum. Lóðin er falleg og í góðri rækt. Herbergin eru með rauðeikparketi á gólfum. Baðherbergið er
flísalagt í hólf og gólf með fallegum flísum. Innrétting á baði er falleg kirsuberjabæsuð alarinnrétting, hiti í gólfi. Þá er á baði hornnuddbaðkar og stór sturtuklefi
með hleðsluglervegg og ömmusturtu stöng. Ásett verð 40,9 m.

ÁLFKONUHVARF - VATNSENDI.
Mjög falleg 130,9fm. 4 herbergja endaíbúð á
3 hæð, efstu í nýju fjölbýlishúsi með frábæru
útsýni til Esjunar og allan Bláfjallahringinn.
Íbúðin skilast fullbúin að innan, án gólfefna,
baðherbergi skilast flísalagt, gólf og veggir
upp í ca: 2,10 metrar. Þvottahús skilast með
flísalögðu gólfi. Sjónvarps og símatengill í
öllum herbergjum. Dyrasími fylgir íbúðinni. Í
kjallara verða geymslur íbúða, tæknirými og
sameign.
Bílageymsla með 29 bílastæðum, hjóla og
vagna geymsla í sameign. Ásett verð 31 m.

VATNSENDI - NEÐAN VEGAR - EINESKIHLÍÐ - 105 REYKJAVÍK - SÉR- BÝLISHÚS. Erum með í einkasölu stórHÆÐ ÁSAMT BÍLSKÚR. Falleg sérhæð glæsileg einbýlishús á frábærum stað neðan STRANDASEL - SELJAHVERFI SÉRVERÖND OG LÓÐ. Mjög falleg 80
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 íbúðar), vatn, hiti
og rafmagn í bílskúr. Ásett verð: 32 m.

6 HERB.

vegar á Vatnsenda. Húsunum verður skilað
fullbúnum að utan og fokheldum að innan,
eða eftir nánara samkomulagi lengra komin.
Húsin eru staðsett á 1000-1300 fm lóðum og
að stærðum frá 252-318 fm á einni, einni og
hálfri og tveimur hæðum. Kaupendur geta
komið að einhverjum hluta að hönnun eignanna. Frábært útsýni yfir Elliðavatn og að
fjallahringnum þar í kring. Stutt á að vera í
þjónustu í hverfinu í framtíðinni sem og í
skóla og leikskóla. Allar nánari upplýsingar er hægt að nálgast á skrifstofu Kletts.

fm. íbúð á jarðhæð með sér steyptri suður
verönd og sér afgirtum suðurgarði með
hlöðnu kolagrilli. Parket er á allri íbúðinni
nema á baðherbergi þar eru nýlegar fallegar
flísar í hólf og gólf, baðkar með ömmusturtu,
skápum, tengt fyrir þvottavél á baði. Stór
leikvöllur og sparkvöllur í nágreninu. Sjá
einnig í þættinum Þak yfir höfuðið á Mbl.is
Ásett verð 17,3 m. Ath lækkað verð.

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, baðherbergið er með fallegum granítflísum og nýjum antík blöndunartækjum og eldhúsið er
með bæsuðu flotsteypugólfi. Gott geymslurými er á hæðinni. Ásett verð: 18,2

RAÐ- OG PARHÚS
VEGGHAMRAR - GRAFARVOGI - SKÓGARÁS - ÁRBÆR. Um er að ræða
JARÐHÆÐ SÉRGARÐUR OG SÓL- stóra 168 fm íbúð á tveimur hæðum
STOFA. Mjög rúmgóð 92 fm. 4ra herbergja (hæð+ris) á góðum stað í Árbænum. Íbúðin
íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli með sérinngangi
og sér verönd. Forstof með flísum. Linolineum dúkur á gólfum á holi, eldhúsi, gangi og
hjónaherbergi. Parket á stofu og einu herbergi. Sólskáli með flísum á gólfi. Útgengt á
hellulagða sér verönd og lóð. Ásett verð.
17,9 m.

er laus við kaupsamning. Íbúðin skiptist í
5-6 svefnherbergi, 2-3 stofur, 2 baðherbergi,
eldhús, þvottahús og mikið af geymslurýmum. Að utan er búið að samþykkja lagfæringar að utanverðu og eru þær framkvæmdir hafnar. Ásett verð 28,9 m. – MÖGULEIKI
Á AÐ FÁ KEYPTAN BÍLSKÚR MEÐ ÞESSARI EIGN EF KAUPENDUR HAFA ÁHUGA
Á ÞVÍ !!

KAMBASEL

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

-

- BREIÐHOLT. Fín 3ja herBREIÐHOLTI. TORFUFELL
bergja 78 fm. íbúð á 4. hæð með suðursvöl-

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, gengið
út í garð úr stofu, garður fylgir íbúðinni. Bílskúrinn er sérstæður. Falleg eign á góðum
stað í Seljahverfinu. Nú standa yfir viðgerðir
á blokkinni og munu seljendur greiða þann
kostnað. Ásett verð 19,2 m.

um. Gólfefni eru dúkur og parket. Tvö svefnherbergi annað með skáp. Baðherbergi með
baðkari. Borðkrókur í eldhúsi. Merkt stæði á
bílaplani. Sérgeymsla í sameign og sameiginlegt þvotta og þurrkherbergi. Mjög snyrtileg sameign. Ásett verð 13,2 m.

HRAUNBÆR - ÁRBÆ. Fín 3ja herbergja
92 fm. íbúð á 3ju hæð í fjölbýli. Gólfefni eru
parket og flísar. Baðherbergi flísalagt í hólf
og gólf, baðkar og gluggi. Útgengt á suðursvalir frá stofu. Leiktæki í lokuðum garði
mjög barnvænt. Stutt í alla þjónustu og
skóla. Ásett verð 16,4 m.

3JA HERB.
ÁLFKONUHVARF - VIÐ VATNSENDA
-ELLIÐAVATN. Fullbúnar íbúðir með
Ársalir - 201 Kópavogur

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

BARMAHLÍÐ - 105 - SÉRHÆÐ. Vorum að fá í einkasölu mjög góða 123 fm. íbúð
á 2. hæð með sérinngangi, suðursvölum og
suðurgarði. Gólfefni í íbúðinni eru Parket,
mósaíkflísar, flísar og Linolinum dúkur. Nýleg
eldhúsinnrétting og tæki í eldhúsi. Nýlegir
gluggar og gler í allri íbúðinni. Að sögn eiganda er hægt að sækja um byggingu bílskúrs á lóðinni við bílastæði. Eign sem vert
er að skoða sem fyrst. Ásett verð 30,9 m.

MOSARIMI 5 - GRAFARVOGI. Mjög
góð 3ja herbergja tæplega 80 fm íbúð á
annarri hæð á góðum stað í Grafarvogi.
Íbúðin skiptist í tvö herbergi, geymslu, baðherbergi, stofu og eldhús. Gólfefni dúkur og
flísar. Ásett verð: 16,9 millj.

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

ÁLFKONUHVARF 19 - VIÐ ELLIÐAVATN. Frábærlega staðsett og góð 3ja
herbergja 96 fm. íbúð. Allt nýtt í íbúðinni, eikarparket á gólfum í stofu, gangi, eldhúsi og
herbergjum. Flísar á forstofu, baðherbergi
og þvottarherbergi sem er innan íbúðar. Lýsing í loftum frá Lumex, gluggatjöld frá Vogue,
tæki frá heimilistækjum, eikarinnréttingar frá
GKS. Stæði í lokaðri bílageymslu. Lyfta. Fallegt útsýni yfir Elliðavatn að Bláfjöllum. Suðursvalir. Uppþvottavél fylgir. Ásett verð.
23,2 m.
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Allt sem þú þarft

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS PRE 27319 05/2005

og meira til

Allt um heilsu
á þriðjudögum í Fréttablaðinu.

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER OPINN
ALLA DAGA KL. 8–22

Renault Megane Scenic, skrd. 12/1999,
ek. 109.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 820.000 kr. Tilboð 690.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Volvo V40, skrd. 11/2003, ek. 14.000
km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
2.490.000 kr. Tilboð 2.330.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Lexus LS430, skrd. 08/2003, ek. 19.000
km, 4300cc, sjálfskiptur. Ásett verð
5.990.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 14.30

Volvo 850, skrd. 09/1994, ek. 176.000
km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
590.000 kr. S. 515 7000.

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

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

Toyota Rav4, skrd. 03/2004, ek. 27.000
km. 2000cc, beinskiptur, 4x4. Ásett verð
2.440.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Ford Explorer, skrd. 09/2000, ek.
76.000 km, 4000 cc, sjálfskiptur. 4x4,
204 hö. Ásett verð 2.120.000 kr. Tilboð
1.990.000. 100 % lán mögulegt kr. S.
515 7000.

Daihatsu Applause, skrd. 11/1998, ek.
114.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 540.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.
Opel Vectra, skrd. 08/2000, ek. 80.000
km, 2000 cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.160.000 kr. Tilboð 990.000 kr. 100 %
lán mögulegt. S. 515 7000.

Citroen Berlingo Van , skrd. 05/2002,
ek. 57.000 km. 1400cc, beinskiptur.
Ásett verð 840.000 kr. Tilboð 740.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Mondeo, skrd. 05/2001, ek.
133.000 km. 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.290.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Nissan Almera, skrd. 12/1999, ek.
120.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 560.000 kr. Tilboð 470.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

MMC Lancer 4x4, skrd. 05/1999, ek.
123.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 780.000 kr. Tilboð 690.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Renault Megane Scenic, skrd. 08/1998,
ek. 144.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 660.000 kr. Tilboð 499.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Opel Vectra, skrd. 08/1998, ek. 93.000
km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
830.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.

Opel Astra, skrd. 12/2002, ek. 38.000
km. 1600cc, beinskiptur,.Ásett verð
1.250.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Ford Escort, skrd. 11/1994, ek. 161.000
km, 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
290.000 kr. S. 515 7000.

Toyota Corolla Touring, skrd. 07/1997,
ek. 153.000 km, 1800cc, beinskiptur,
4x4. Ásett verð 590.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Opel Vectra, skrd. 04/1999, ek. 122.000
km, 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
820.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
MÁNUDAG TIL MIÐVIKUDAGS
8–18
FIMMTUDAG OG FÖSTUDAG
8–19
LAUGARDAG 9–17 SUNNUDAG 11–16

Volvo S40 SE-Line, skrd. 09/2003, ek.
30.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.340.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Volvo V70 LPT-Turbo, skrd. 01/2003, ek.
33.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.090.000 kr. Tilboð 2.890.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Renault Clio, skrd. 04/1997, ek. 147.000
km, 1200cc, beinskiptur. Ásett verð
350.000 kr. Tilboð 220.000 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Citroen Picasso Exclusive, skrd.
12/2003, ek. 32.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð 1.790.000 kr. Tilboð
1.660.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Subaru Impreza skrd. 03/1999, ek.
121.000 km, 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 790.000 kr. Tilboð 690.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Volvo XC90, skrd. 06/2004, ek. 22.000
km, 2500cc, sjálfskiptur. Ásett verð
5.570.000 kr. Tilboð 4.990.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Expedition XLT Sport, skrd.
07/2004, ek. 13.000 km, 5400cc, sjálfskiptur. Ásett verð 4.890.000 kr 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Hyundai Elantra, skrd. 04/1998, ek.
108.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 540.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Chevrolet Lacetti, skrd. 04/2005, ek.
8.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.490.000. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Peugeot 307 SW, skrd. 09/2004, ek.
17.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.820.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

VW Passat, skrd. 06/2003, ek. 38.000
km, 2000cc, beinskiptur. Ásett verð
2.140.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.
Kia Grand Sportage, skrd. 06/1999, ek.
97.000 km, 2000cc, beinskiptur, 4x4.
Ásett verð 890.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Volvo S40, skrd. 03/2004, ek. 33.000
km, 2500cc, sjálfskiptur. Ásett verð
3.590.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.
Volvo 744, skrd. 06/1987, 2316cc, ek.
265.000 km, sjálfskiptur. Ásett verð
250.000 kr. Tilboð 89.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Ford Mondeo CLX, skrd. 06/1998, ek.
97.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 590.000. Tilboð 480.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.
Peugeot 307 SW Break, skrd. 01/2004,
ek. 37.000 km, 2000cc, diesel, beinskiptur. Ásett verð 2.090.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

VW Golf Comfortline station, skrd.
04/2000, ek. 125.000 km, 1600cc,
sjálfskiptur. Ásett verð 930.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.
Ford Focus High Series, skrd. 10/2000,
ek. 100.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 910.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

BMW 328i, skrd. 01/1998, ek. 173.000
km, 2800cc, beinskiptur. Ásett verð
1.630.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.
Ford Expedition, skrd. 05/2001, ek.
66.000 km. 5400cc, sjálfskiptur, 4x4,
260 hö. Ásett verð 2.950.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Peugeot 406 station, skrd. 10/2001, ek.
68.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.460.000 kr. Tilboð 1.290.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

MMC Lancer. skrd. 06/1997, ek.
149.000 km, beinskiptur 4x4. Ásett
verð 620.000 kr. Tilboð 510.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

VW Passat skrd. 11/1998, ek. 123.000
km, 1800cc, sjálfskiptur. Ásett verð
990.000 kr. Tilboð 850.000. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Volvo XC90 T-6 Twin Turbo, skrd.
02/2004, ek. 23.000 km, 2900cc, sjálfskiptur. Ásett verð 6.150.000 kr. Tilboð
5.890.000. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.
Lexus RX300, skrd. 04/2003, ek.
31.000 km. 3000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 4.350.000 kr. Tilboð 4.090.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Mondeo GHIA, skrd. 01/2004, ek.
12.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.390.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Nissan Primera, skrd. 10/1999, ek.
69.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 760.000 kr. Tilboð 650.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Renault Megane Classic, skrd. 01/1999,
ek. 79.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 650.000 kr. Tilboð 520.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Volvo S60, skrd. 05/2004, ek. 16.000
km, 2000cc, beinskiptur. Ásett verð
3.540.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.
Sími: 515 7000
www.brimborg.is
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Alfa Romeo 156 Nýskr. 11/1998,
1600cc 4ra dyra, fimm gíra, blár. Ekinn
79 þ. Verð 790.000 VV-710 B & L. S. 575
1230.

BMW 120I Nýskr. 12/2004, 2000cc 4ra
dyra, sjálfskiptur, ljósgrár. Ekinn 1 þ.
Verð 3.200.000 KP-717 B & L. S. 575
1230.

Fiat Mareo nýskr. 07/1998, 1600cc 4
dyra, fimm gíra, grænn. Ekinn 100 þ.
Verð 640.000 UR-509 B & L. S. 575
1230.

Ford Mondeo nýskr. 05/2001, 1800cc
4ra dyra, fimm gíra, grænn. Ekinn 66 þ.
Verð 1.280.000 PG-521 B & L. S. 575
1230.

Hyundai Elantra nýskr. 11/2003,
1600cc 4ra dyra, sjálfskiptur, hvítur. Ekinn 36 þ. Verð: 1.460.000 NJ-521 B & L.
S. 575 1230.

Hyundai Elantra nýskr. 01/1997, 1800cc
4ra dyra, sjálfskiptur, hvítur. Ekinn 148
þ. Verð 390.000 ST-320 B & L. S. 575
1230.

Mazda 323 nýskr. 03/1999, 1500cc 4ra
dyra, fimm gíra, dökkgrænn. Ekinn 98
þ. Verð 670.000 PU-047 B & L. S. 575
1230.

Renault Clio nýskr. 07/2003, 1100cc 5
dyra, fimm gíra, blár. Ekinn 51 þ. Verð
1.140.000 LS-841 B & L. S. 575 1230.

Renault Clio nýskr. 06/2000, 1100cc 5
dyra, fimm gíra, grár. Ekinn 88 þ. Verð
690.000 EA-185 B & L. S. 575 1230.
MCC Smart nýskr. 05/1999, 600cc 0
dyra, svartur / grár. Ekinn 74 þ. Verð
890.000 RY-357 B & L. S. 575 1230.

Renault Megane nýskr. 12/1999,
1600cc, 5 dyra, fimmgíra, rauður, ekinn
141 þ. Verð 640.000 DO-626 B & L. S.
575 1230.

Renault Megane II nýskr. 07/2003,
1600cc, 5 dyra, fimm gíra, blár, ekinn
65 þ. Verð 1.450.000 SN-048 B & L. S.
575 1230.

Renault Clio nýskr. 1400cc 5 dyra, sjálfskiptur, ljósgrænn. Ekinn 26 þ. Verð
1.190.000 PH-347 B & L. S. 575 1230.
BMW 318I nýskr. 05/2003, 2000cc 4ra
dyra, sjálfskiptur, svartur, ekinn 28 þ.
Verð 3.090.000 YL-455 B & L. S. 575
1230.

Honda CR-V nýskr. 08/1997, 2000cc 5
dyra, sjálfskiptur, rauðgulur. Ekinn 97 þ.
Verð 1.030.000 UU-847 B & L. S. 575
1230.

Hyundai Galloper nýskr. 12/1999,
2500cc 5 dyra, fimm gíra, grár. Ekinn
105 þ. Verð 1.090.000 JG-859 B & L. S.
575 1230.

Renault Twingo nýskr. 08/2000, 1100cc
2 dyra, sjálfskiptur, blár, ekinn 63 þ.
Verð 620.000 AE-004 B & L. S. 575
1230.

Mitsubishi Galant nýskr. 05/1997,
2000cc 4ra dyra, sjálfskiptur, grár. Ekinn
170 þ. Verð 760.000 BZ-304 B & L. S.
575 1230.

Renault Clio nýskr. 01/2003, 1100cc
3ja dyra, fimm gíra, hvítur. Ekinn 39 þ.
Verð 1.090.000 ZV-040 B & L. S. 575
1230.
BMW 318I Nýskr. 10/2003, 2000cc 4ra
dyra, sjálfskiptur, svartur. Ekinn 24 þ.
Verð 2.990.000 MH-620 B & L. S. 575
1230.

Hyundai Accent nýskr. 06/2003,
1600cc 5 dyra, fimm gíra, ljósblár. Ekinn
32 þ. Verð 1.090.000 RJ-125 B & L. S.
575 1230.

Hyundai Galloper nýskr. 07/1999,
2500cc 5 dyra, fimm gíra, blár. Ekinn 88
þ. Verð 1.090.000 TI-009 B & L. S. 575
1230.

Mitsubishi Lancer nýskr. 04/1997,
1300cc 4ra dyra, fimm gíra, grænn. Ekinn 117 þ. Verð 520.000 PH-223 B & L.
S. 575 1230.

Renault Kangoo nýskr. 08/2004,
1400cc 5 dyra, beinskiptur, rauður. Ekinn 80 þ. Verð 950.000 DY-213 B & L. S.
575 1230.
BMW 520I nýskr. 03/1997, 2000cc 4ra
dyra, sjálfskiptur, grár. Ekinn 156 þ. Verð
1.290.000 PR-455 B & L. S. 575 1230.

BMW X3 Nýskr. 10/2004, 3000cc 4ra
dyra, sjálfskiptur, dökkblár. Ekinn 3 þ.
Verð 5.400.000 AM-611 B & L. S. 575
1230.

Hyundai Accent nýskr. 05/2000,
1300cc 5 dyra, beinskiptur, grár. Ekinn
108 þ. Verð 650.000 DR-633 B & L. S.
575 1230.

Hyundai Accent nýskr. 05/2000,
1500cc 5 dyra, fimm gíra, blár. Ekinn 72
þ. Verð 640.000 PE-442 B & L. S. 575
1230.

Hyundai Getz nýskr. 12/2003, 1300cc
2ja dyra, fimm gíra, ljósgrár. Ekinn 14 þ.
Verð 1.050.000 DN-868 B & L. S. 575
1230.

Hyundai Sonata nýskr. 04/1997,
2000cc 4ra dyra, fimm gíra, grænn. Ekinn 102 þ. Verð 490.000 MM-692 B &
L. S. 575 1230.

Nissan Almera nýskr. 05/1999, 1600cc
4ra dyra, fimm gíra, blár. Ekinn 106 þ.
Verð 590.000 SY-642 B & L. S. 575
1230.

Opel Vectra nýskr. 07/2000, 1600cc 5
dyra, sjálfskiptur, grár. Ekinn 44 þ. Verð
1.080.000 JZ-102 B & L. S. 575 1230.

Renault Laguna nýskr. 06/2000,
2000cc 5 dyra, sjálfskiptur, gulur. Ekinn
90 þ. Verð 1.050.000 TH-137 B & L. S.
575 1230.

Toyota Avensis nýskr. 05/1999, 1600cc,
5 dyra, fimmgíra, rauður, ekinn 114 þ.
Verð 1.040.000 PA-943 B & L. S. 575
1230.

Toyota Corolla nýskr. 06/2000, 1400cc
5 dyra, fimmgíra, ljósgrár, ekinn 102 þ.
Verð 820.000 UJ-479 B & L. S. 575
1230.

Toyota Corolla nýskr. 07/1999, 1300cc
5 dyra, fimmgíra, blár, ekinn 107 þ. Verð
620.000 YY-176 B & L. S. 575 1230.

Toyota Corolla nýskr. 06/1998, 1300cc
4 dyra, fimmgíra, hvítur, ekinn 133 þ.
Verð 540.000 MU-212 B & L. S. 575
1230.
BMW X5 nýskr. 12/2003, 4600cc 5
dyra, sjálfskiptur, svartur. Ekinn 18 þ.
Verð 7.980.000 OU-250 B & L. S. 575
1230.

Hyundai Accent nýskr. 12/1999, 1500cc
5 dyra, fimm gíra, dökkgrár. Ekinn 87 þ.
Verð 530.000 RT-427 B & L. S. 575
1230.

Hyundai Starex nýskr. 04/2003, 2500cc
4ra dyra, fimm gíra, grænn / grár. Ekinn
77 þ. Verð 2.390.000 MZ-108 B & L. S.
575 1230.

Peugeot 807 nýskr. 03/2004, 0cc 5
dyra, sjálfskiptur. Ekinn 110 þ. Verð
2.790.000 SB-244 B & L. S. 575 1230.

Renault Laguna Berline nýskr. 04/2005,
2000cc 5 dyra, sjálfskiptur, rauður. Ekinn 5 þ. Verð 2.450.000 TX-318 B & L. S.
575 1230.

VolksWagen Passat nýskr. 05/1997,
1800cc 4 dyra, sjálfskiptur, grænn, ekinn 78 þ. Verð 880.000 UD-961 B & L.
S. 575 1230.
Daewoo Musso nýskr. 05/2000,
2300cc 5 dyra, sjálfskiptur, grár. Ekinn
79 þ. Verð 1.650.000 TR-104 B & L. S.
575 1230.

Hyundai Accent nýskr. 06/2002,
1500cc 4ra dyra, fimm gíra, grár. Ekinn
45 þ. Verð 890.000 KI-607 B & L. S. 575
1230.

Jeep Cherokee nýskr. 07/1994, 2500cc
5 dyra, fimm gíra, grænn. Ekinn 161 þ.
Verð 550.000 YG-440 B & L. S. 575
1230.

Peugeot Partner nýskr. 07/1999,
1400cc 3ja dyra, fimm gíra, blár. Ekinn
51 þ. Verð 620.000 DY-547 B & L. S. 575
1230.

Renault Megane nýskr. 11/2001,
1600cc 4ra dyra, fimm gíra, grænn, ekinn 58 þ. Verð 1.030.000 ML-522 B & L.
S. 575 1230.

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.
Sími: 575 1230
www.bilaland.is
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Opel Astra 1.2 nýskr. 06/01 bsk.
ek.82.þús.km Verð 970.000.- Tilboð
650.000.- 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
5258020

Opel Vectra nýskr. 07/99 bsk.
ek.125.þús.km Verð 830.000.- Tilboð
550.000.- 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
5258020

Subaru Legacy nýskr. 03/96 bsk., ek.
173 þús. km. Verð 650.000. Tilboð
450.000. 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Opel Vectra 1.6GL nýskr. 06/98 ssk.
ek.113.þús.km Verð 780.000.- Tilboð
570.000.- 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
5258020

Opel Astra nýskr. 05/98 ssk
ek.110.þús.km Verð 550.000.- 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 5258020

Isuzu Trooper nýskr. 10/00 ssk.
ek.97.þús.km Verð 2.200.000.- 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 5258020

Mitsubishi Space Wagon nýskr. 02/00
ssk. ek.116.þús.km Verð 1.040.000
.- 100% Lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma
5258020

Honda Accord executive nýskr. 02/05
ssk.ek.7.þús 2.990.000.- 100% Lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 5258020

Nissan Almera Visia nýskr. 05/03 bsk
ek.50.þús.km Verð 1.190.000.- 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 5258020

Chevrolet Suburban nýskr. 10/92, ek.
225 þús. Verð 970.000. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Renault Megane Classic nýskr. 03/02,
ek. 51 þús. km. Verð 1.180.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Suzuki Baleno stw 4x4 nýskr. 09/98,
bsk., ek.103 þús. km. Verð 680.000. Tilboð 470.000. 100% lánamöguleikar.
Hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Opel Astra 1.6GL nýskr.03/98 ssk.,
ek.104.þús.km Verð 550.000.- Tilboð
340.000.- 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
5258020

Alfa Romeo nýskr. 09/03, bsk., ek. 30
þús. km. Verð 2.720.000. 100% lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Primera Elegance nýskr. 05/00,
ssk, ek 64 þús. km. Verð 1.030.000
100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Suzuki Jimny nýskr. 04/99, bsk, ek. 100
þús. km. Verð 770.000. Tilboð 590.000
100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Infiniti FX35 nýskr. 06/04, ssk., ek. 9
þús. km. Verð 4.970.000. 100% lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.
Nissan Primera Elegance nýskr. 05/02,
ssk, ek.65 þús. km. Verð 1.290.000, Tilboð 990.000. 100% lánamöguleikar.
Hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Subaru Forester CS nýskr. 06/02, ssk.,
ek. 60 þús. km. Verð 1.620.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Vectra nýskr. 03/00, ssk., ek.
96.þús. km. Verð 1.030.000. Tilboð
740.000. 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Renault MASTER nýskr. 05/00 bsk
ek.179.þús.km
Verð
1.180.000.- 100% Lánamöguleikar.
Hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 5258020

Subaru Impreza GL nýskr. 01/00, ssk.,
ek. 111 þús. km. Verð 950.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Astra 1.2 nýskr. 06/02, bsk.,ek.69
þús. km. Verð 1.040.000. Tilboð
820.000
100% lánamöguleikar.
Hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Subaru Impreza GL nýskr. 12/99, bsk,
ek. 69 þús. km. Verð 730.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Jeep Cherokee Laredo nýskr.07/91,
ssk, ek 118 þús. km. Verð 470.000 Hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Opel Vectra 1.6 nýskr. 06/98, ssk., ek.
126 þús. km. Verð 780.000. Tilboð
530.000. 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Subaru Legacy nýskr. 01/98 ek. 141
þús. km. Verð 890.000. Tilboð 690.000.
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Kia Pride nýskr. 12/00 bsk.
ek.34.þús.km Verð 490.000.- 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 5258020

Renault Kangoo nýskr. 02/02 bsk.
ek.77.þús.km Verð 890.000.- 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 5258020

Volkswagen Vento Gli nýskr. 08/96 ek.
98 þús. km. Verð 520.000. 100% Lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Kia Carnival nýskr. 04/02, ssk., ek. 39
þús. km. Verð 1.750.000. 100% Lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Chrysler Stratus nýskr. 03/99, ssk., ek.
76 þús. km. Verð 990.000. Tilboð
760.000.- 100% lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Nissan Almera Acenta nýskr. 06/04,
ssk, ek 31 þús. km. Verð 1.590.000.
100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.
Nissan Terrano Luxury nýskr.10/00, bsk,
ek. 83 þús. km. Verð 2.150.000 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Mitsubishi Lancer nýskr. 06/99, bsk., ek.
127 þús. km Verð 780.000. Tilboð
560.000. 100% lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Opel Corsa 1.2 nýskr. 05/00, bsk, ek 51
þús. km. Verð 480.000. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020
Nissan Terrano II SE nýskr. 06/96, bsk.,
ek. 169 þús. km. Verð 790.000 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Peugeot 406 nýskr. 06/01, bsk, ek 72
þús. km. Verð 1.180.000. 100% lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.
Opel Corsa 1.4 Swing nýskr. 04/98
bsk. ek.108.þús.km Verð 530.000.- Tilboð 370.000.- 100% Lánamöguleikar.
Hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 5258020

Opel Vectra Comfort nýskr. 08/03 ssk
ek.30.þús.km Verð 2.050.000.- 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 5258020

Nissan Terrano Luxury nýskr. 07/03,
ssk., ek. 45 þús. km. Verð 3.150.000. Tilboð 2.850.000. 100% Lánamöguleikar.
Hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Suzuki Baleno stw 4x4 nýskr. 05/97
bsk., ek.170.þús.km Verð 480.000. Tilboð 330.000. 100% lánamöguleikar.
Hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Subaru Legacy Outback H6 nýskr.11/01, ssk, ek 74 þús. km. Verð
2.520.000 100% lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 525 8000
www.ih.is
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Fellihýsi

Nissan Almera 2002, ek. 35 þ. 1600 vél,
sparneytinn. Tilboð 950 þ. Gréta s. 698
7789.
Toyota Corolla árg. ‘00 ekinn 32 þús.
Einn eigandi. sfk. liftback. Verð ásett
920. þús. Uppl. í síma 846 2270 & 565
6510.
Nýr ‘05 VW Touarek V6 Crikket leður,
topplúga, þakbogar, “17 álfelgur, Xenon, Rafstýrð sæti með minni, “Sound
System”, viðarinnrétting, ofl. Listaverð
6.498 þúsund. Okkar verð 5.398 þúsund. Þú spara 1.100 þúsund.

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

Til sölu Toyota Hiluc D/C árg. ‘90,
breyttur fyrir 36”, er á 33”, óryðgaður og
vel útlítandi. Sími 693 3039.

0-250 þús.

Honda Sport HRV árg. ‘99, sjálfskiptur,
dráttakúla og fl. Verð 930.000. Skipti á
ódýrari með 500-600.000 kr. milligjöf.
Sími 553 9033.
Til sölu Volvo 740 GL árgerð 1986. Ekki
í ökufæru ástandi. Uppl í síma 8989431

Ford F 150 Lariat V8 5,4 Triton árg.
2004, ekinn 22 þús. km, svart leður,
topplúga, 4 dyra. Gott verð. S. 898
2811.

Gerni háþrýstidælur. Verð frá 7995. Jötunn Vélar ehf Austurvegi 69, Selfoss s.
480 0400 www.jotunn.is

Vörubílar

Frábær kaup !

Toyota Avensis ‘99, Sed. Ek. 94 þ.
Silfurl., bsk., sk. ‘06, 1 eigandi, dekurbíll,
ný dekk ofl. V. 780 þ. S. 862 0207.

Lyftarar

1-2 milljónir

Renault 19 árgerð ‘96, sk. ‘04, ekinn
97.000 km, fjögurra dyra svartur, í góðu
ásigkomulagi til sölu. Verð 250.000.
Uppl. í síma 897 8066.
Renault 19 árg. 1994 til sölu, ekinn aðeins 137 þús. km. Góður bíll. Uppl. í
síma 861 2080.
Volvo 460 ‘93 2,0l. Ssk. Ekinn 140 þús.
Skoðaður ‘06. Verð 135 þús. Sími 868
8565.

250-499 þús.

KIA Sportage, árg. ‘00 ek. 46.000 km.
CD, dr.kr., auka dekk, þokulj., ljósagrind.
Mjög góður bíll. V. 1.200 þús eða tilboð.
S. 896 1920.

Allar gerðir af vinnulyftum til leigu. Góð
tæki & betra verð. Armar ehf s. 565
4646 & 660 1700. www.armar.is

Til sölu Volvo FH 16-520 árg. 1999 allur
á loftpúðum með glussa kerfi, góður
bíll í topp standi. Uppl. í síma 893 6858
Jón Gunnar.

Bátar

Bílar óskast
Óska eftir bíl helst ekki eldri en ‘93 á 0150 þús. Má þarfnast lagfæringar. Uppl.
í s. 691 9374.

Subaru Legasy 2.0L., árg. 10/2002., ssk.,
ek. 31þús. km., álfelgur, karsti í svuntu,
plast yfir gluggum, spoiler og vetrard. á
felgum. Upplýs. 896-9616.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík
Sími: 565 2500

Jeppar
MMC Lancer ‘97 1300 GLX ekinn
114.000 km. Vel með farinn bíll, í toppstandi, aðeins 2 eigendur frá upphafi.
Verð 390.000 stgr. S. 847 2577.

Til sölu Daf 4öxla vörubíll árg. 2001, ekinn 170 þús. km. Ný kúpling, ný dekk,
hiti í palli ofl. Góður bíll. Uppl. í síma
840 4090.
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.

Húsbílar

Fellihýsi til sölu Palomino Yearling fellihýsi til sölu, árg. 2000, lítið notað. Með
eldavél, vask, ísskáp og stóru fortjaldi.
Verð 650.000 kr. Uppl. í s. 892 9116.
Til sölu Palomino Colt 2003. Sólarlúga,
fortjald, ferðaklósett. Kr. 750.000. S.
555 1163 & 698 1163.

Volvo 850 ‘93 2,0l ssk. Sk. ‘06. Verð 265
þús. Sími 868 8565.
Renault Megane Scenic 8/97, sjálfskiptur, ekinn 139 þ. km. Dráttarkúla, nýskoðaður. Frábær fjölnota fjölskyldubíll.
Verð 390 þ. staðgreitt. Uppl. í síma 664
8363.
Volkswagen Polo 1.2 Basicline. Nýskr.
06/’03, ek. 28 þ. km., silfur, fjarstýrðar
samlæsingar, geislaspilari o.fl. Verð
1.030.000. Bílasölusvæðið við Klettháls
er algjör nýjung á Íslandi sem alltaf hefur vantað, skoðaðu mörg hundruð
bíla... sjáumst!

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

Til sölu Scamper Sport fellihýsi árg.
2000, lítið notað, mikið af aukahlutum,
upphækkað fyrir jeppa. Listaverð 750
þús. Uppl. í síma 891 9599 & 822 2899.

Nissan Patrol 4,2 Diesel árg. 1994. 38”
dekk loftlæstur aftan, framan,
aukatankur loftdæla. Einn með öllu. S.
898 2811. Plus Gallery ehf.
Til sölu Nissan Patrol SE+ árg. ‘98, 44”
breyttur, er á 38”. Ek. 111 þús. Toppbíll.
Verð 2.590 þús. eða tilboð. S. 861
9742.

Til sölu Suzuki Swift árg. ‘98, ek. 139
þús. skoðaður ‘06, Lítur vel út. Verð 200
þús. Uppl. í s. 695 1879 og 472 1688.

Til sölu Viking fellihýsi árg. ‘96 í mjög
góðu standi. Uppl. í síma 487 8316 &
616 2466.
Álbox húsbíla KE Málmsmíði, Hamarshöfða 5. S. 587 0626 & 696
3522.www.ke.is

Mótorhjól

Mitsubishi L300 árg. ‘88, lítur vel út og í
góðu ástandi. Engin skipti. Uppl. í s. 617
6037.

Óska eftir fellihýsi eða tjaldvagni til
leigu frá 29/07 og í eina viku. S. 698
0063.
Coleman Taos ‘98 upphækkað með
loftpúðum, sólarrafhlaða, 1 árs geymir,
ferðaklósett. Verð 480 þús. stgr. Uppl. í
síma 860 6908.

Hyundai Accent árg. ‘96, ek. 101 þús.
Vel með farinn. Ásett verð 290 þús. Tilboð óskast. Uppl. í síma 694 3002.

500-999 þús.

Ódýr og góður !

Til sölu Palomino Colt ‘96 með fortjaldi,
hitamiðstöð, nýjar felgur og dekk. Mjög
góður vagn. Verð aðeins 350 þús. Uppl.
í síma 862 7050.

Coleman Yukon árg. ‘97 svefnpláss f. 8,
hornsófi, upph. á loftpúðum, 2 gask.,
allur aukabúnaður fylgir. Verð tilb. Sími
862 9111.

Til sölu Toyota Landcruiser 11/2002
(afmælisútgáfa) 33”, ekinn aðeins 30
þús. Verð 3,6 m. Uppl. í síma 898 0303.

Til sölu Víking fellihýsi’ m/fortjaldi, sólarsellu, vatnsd. Uppl. í síma 898 0908.

Bílar til sölu

Tjaldvagnar

Hyundai Accent ‘95, nýskoðaður, ek.
148 þús. Verð 160 þús. Uppl. í síma
892 2328.

Skipamiðlunin Bátar & Kvóti ehf, Síðumúla 33. Til sölu allar stærðir og gerðir
fiskiskipa, með og án kvóta. Óskum eftir skipum með aflaheimildum á söluskrá. Óskum eftir 150 t. af ýsu og 35 t.
af þorski í krókak. Heimasíða:
www.skipasala.com.
Skipamidlun@simnet.is. Sími. 588 8111 Fax. 588
8114.

Toyota Avensis Sol árg. ‘98 Sjálfskiptur,
topplúga, dráttakúla, cd og m. fl. Sími
897 5911.

Gamall og mikið endurnýjaður Combi
Camp Speed til sölu. Uppl. í s. 698
4547.

Til sölu Pajero 3,5 árg. 2000, ek. 96 þús.
Með öllu. Verðhugmynd 2,6 milljónir.
Uppl. í s. 899 8933.

Til sölu Alpen Krauzer með fortjaldi+
gaseldavél, vel með farinn. Verð ca 170
þús. Uppl. í síma 844 0478.

Vinnuvélar

Keikó báturinn

6 metra álbátur árg. ‘01, 115 hö Evinrude+ 90 hö aukamótor. Verð ca 1 milljón eða tilboð. Skipti mögul. S. 844
0478.

Gúmmíbátar og Gallar

Viðgerðarþjónusta, 10 ára reynsla.
Seago björgunarbátar & vesti. 4ra
manna bátar til leigu. S. 660 7570
www.gummibatar.net

Bátaland, allt til báta.

Utanborðsmótorar, bátahlutir, dælur,
öryggisbúnaður, bátar, þurrkubúnaður
og margt fleira. Bátaland, Óseyrarbraut
2 Hafnarfirði S. 565 2680, www.bataland.is
Grand Cherokee Limited ‘93, 5.2 L. Ekinn 219 þús. Verð 430 þús. Uppl. í s.
893 3669.
BMW 730i árg. ‘94, ekinn 163 þús. km.
Vínrauður, 17” álfelgur, sjálfskiptur,
topplúga, leður, einn með öllu. Ásett
verð 1.050.000. Tilboð 890.000. Topp
eintak. Uppl. í síma 825 6101.

Opel Frontera árg. 1997 ek. 130 þ. km.
40 þ. km. á vél, nýl. tímareim, álfelgur,
nýl. dekk skoðaður maí. Verð 650 þ.
Uppl. í s. 699 3219.

Til sölu Kawasaki kx 250 2004. Hjólið er
mjög lítið notað. Verð 560 þús. Uppl. í
s. 696 1968.

Bátur til sölu

Úrval notaðra innfluttra lyftara til sölu.
PON Pétur O. Nikulásson ehf s. 552
0110.

Til sölu góður Pajero GLS ‘92, upptekin
vél. Verð 600 þús. Uppl. í s. 848 1731.

Bátur til sölu 4,65 lesta í aflakerfinu,
með grásleppuleyfi, grásleppunet 100
stk. löng fylgja, ýsunet og þorskanet.
Einnig 20” feta gámur. Í bátnum eru öll
helstu siglingatæki, neta og línuspil og
fleira dót getur fylgt. Uppl. í s. 847 3758.

Pallbílar
Bílaþjónusta
BÍLAR TIL SÖLU
Honda Shadow Sabre árg. 2003 ekið
2000 km. Innflutt nýtt af umboði. Verð
990 þús. Uppl. í síma 696 3369.
Yamaha WR250F 2001 til sölu. Fjórgengiskrossari í topp standi. Verð 450
þús. Nýr búningur getur selst með.
Guðjón S. 869 7499.
Musso Pickup diesel, sjálfskiptur, árg.
‘03-2004, ekinn 22 þ. km. Tveir gangar
af dekkjum + felgur, plast í skúffu, dráttarkrókur. Góður bill á góðu verði. S. 898
2811.

Icebike auglýsir. www.icebike.is. S. 867
1282 og 421 5452.
Til sölu Suzuki Dakar 650 árg. ‘91 verð
220 þús. Uppl. í síma 844 0478.

Úrval FG Wilson rafstöðva á lager
Merkúr hf. eða með skömmum fyrir
vara frá verksmiðju. Upplýsingar hjá
sölufulltrúum: 824-6063 og 824-6061.

Chipsaway frábærar rispuviðgerðir.
Sparar tíma og peninga. Varanlegt. lögum einnig ryðbletti. S. 557 7200, Hjólko, Smiðjuvegur 26.
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Hjólbarðar

Bílapartasalan Ás

Tökum garðinn í gegn!

Skútahraun 15B, s. 565 2600. Honda,
Mazda, MMC, Nissan, VW. Notaðir varahlutir í flestar gerðir bíla, Kaupum bíla
til niðurrifs.

Vorfáni - Hellulagnir

Hedd 557 7551

Bílapartasala sem sérhæfir sig í MMC,
Nissan, VW, Subaru, Skoda og fl. Opið
mán-föst 9-18.

Hanna og smíða stiga. Fást á ýmsum
byggingarstigum. Sérlausnir í þrengslum. 25 ára reynsla. Uppl. í s. 894 0431.

Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Airbag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

S. 555 3560

Bílapartar og Þjónusta eigum varahluti í
flestar gerðir bíla. Dalshrauni 20.

Aðalpartasalan s. 565 9700

Kaplahrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Peugeot, Mazda, MMC, Opel
og fl. Kaupum bíla til niðurrifs.

Steinull

Til sölu úrvals steinull, margar gerðir.
Gott verð. Uppl. S. 898 5500.
Seljum Porta Potti ferðaklósett og fylgihluti, s.s. hreinsivökva og ferðaklósettpappír. Verslaðu við traustan aðila.
Seglagerðin Ægir, Eyjarslóð 5-7, sími
511 2200.

Til sölu varahlutir í Patrol, Range Rover
og Laurel díselvél. Uppl. gefur Hannes í
s. 697 9099

Gegnheilt 27 mm furuparket, 9x400,52
m2 til sölu. Uppl. í síma 846 7868.

Gámur er góð lausn á plássleysi! Vertu í
sambandi við erum með hagstæða
lausn fyrir þig. S. 587-2470 www.bos.is

Þvottavélar

Til sölu nokkrar notaðar þvottavélar.
Tökum bilaðar uppí. Sími 847 5545.

Túrbínur, varahl. & viðg.þj. Vélaviðg., allar almennar viðgerðir. Sérpöntunarþj.
Varahl. í flestar gerðir bíla og vinnuvéla.
Túrbo ehf. s. 544 2004.
Ef pústið pípir og bremsurnar braka,
hættu að aka og láttu okkur laga. Kvikkþjónustan, Sóltúni 3, s. 562 1075.

Til sölu vegna flutninga meðal annars
mjög vandað Winsor sófasett og sófaborð frá Tekk, tvö náttborð úr kirsuberjavið, koja með rými undir og fleiri
húsgögn í strákaherbergi, stelpu
“prinsessurúm”, 3ja-4ra ára Simens
þvottavél ofl. Uppl. í síma 564 2212 &
866 4796.

100% Verðvernd!!!!

Venus erotic store. Vorum að fá nýjar 10
og 12 tíma 2ja diska DVD, verð 3.990.
Allar spólur 1990. 3 á 5.000. Venus
Freyjugötu 1 sími 552 2525. www.venus6.is. Sendum í póskröfu um land allt.

Ýmislegt

52” sjónvarp mjög gott enn í ábyrgð,
rúml. ársgamalt. Tilboð óskast. Uppl. í s.
867 6124.

Tölvur
Frábært verð 59.900 m. vsk. Kisturnar
eru 190x69x88. Kisturnar eru úr stáli og
koma með öllu. Upplýsingar í síma 587
2470 www.bos.is

Þarftu aðstoð við tölvuna? Viðurkenndur af Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616
9153 (Friðrik). Frá kl 8-23.

Ódýrar tölvuviðgerðir!

Alhliða tölvuviðgerðir og uppfærslur.
Uppl. í s. 899 8894 eftir kl.18:00.

Skotvopn

Hreingerningar
Nostra Hreingerningarþjónusta. Tökum
að okkur fyrirtækja-, heimilis-, flutnings, stigagangaþrif og teppahreinsanir.
Uppl. í s. 824 1455 eða senda fyrirspurnir á nostra@nostra.is

Garðyrkja

Vantar haglabyssu og skotfæri. S. 691
4434 & 565 5434.

AB-VARAHLUTIR
Bílavarahlutir í flestar gerðir Evrópu
og Asíubíla, t.d. boddíhlutir, ljós,
kúplingar, stýrishlutir, bremsuhlutir,
handbremsubarkar, vatnsdælur, öxulliðir og hosur ljóskastarar,
tímareimar, viftureimar, spirnur,
spindilkúlur. Og allir varahlutir fyrir
Toyota. Eingöngu ný vara.
Opið frá 08.00-18.00 mánudagaföstudaga. Betri vara, betra
verð. Sími 567 6020. Bíldshöfði
18

Til bygginga

Húsgögn – uppbod.is
Ljós – uppbod.is
Myndlist – uppbod.is
Kristall – uppbod.is
Uppbod.is – íslenskur
uppboðsvefur.

Kajakferðir fyrir alla fjölskylduna.
kajak.is
Tölvur, tölvuviðgerðir.
Tölvukaup

Breytiklær!
Glóey, Ármúla.

hamraborgkopavogi.is

Jeppakerrur,
Víkurvagnar

575-3000
flutningur.is

Borðviftur!
Glóey, Ármúla.
Legur í bíla
Fálkinn

Smáauglýsingasími Blaðsins, 510-3737 þar sem
smáauglýsingarnar kosta
aðeins
555.- krónur stykkið.

Gólfviftur!
Glóey, Ármúla.

Uppboð.is
Íslenskur uppboðsvefur.

Framlengingarspeglar
Víkurvagnar

Gasskynjarar!
Glóey, Ármúla.

Ferðaútvörp!
Glóey, Ármúla.

Ekki gleyma að taka Andrés Önd með í fríið.
Edda-útgáfa.
Luktir og vasaljós!
Glóey, Ármúla.

Fender gítarar
Hljóðfærahúsið
Laugavegi 176

Kristall.
Uppboð.is

Myndlist.
Uppboð.is

Ársalir Fasteignamiðlun,
www.arsalir.is

Tískudívan Diane Pernet
slátrar Iceland Fashion
Week.
Ungir tískuhönnuðir kjöldregnir af Kollu.
Lestu meira í Sirkus
Reykjavík.
Nýtt tímarit. Nýr tónn.

Engin rigning við Ísafjarðardjúp.
Reykjanes við djúp.
Sími: 456-4844.

Ársalir Fasteignamiðlun,
533-4200.
Húsgögn.
Uppboð.is

Ljós.
Uppboð.is
Rafhlöður!
Glóey, Ármúla.
Dráttarbeisli
Víkurvagnar
Vertu ekki andlaus í
ferðalaginu.
Andrés Önd á næsa blaðsölustað.
Edda-útgáfa.

Eitt símtal - meiri útbreiðsla - lægra verð

Bílakjallarinn Stapahrauni 11, s. 565
5310. Sérhæfum okkur í VW, Toyota,
MMC, Suzuki og fl.

Ópel partar

Túnþökur.

Vectra, Astra, Corsa ‘94-’03. Kaupi bíla
til niðurrifs. Sími 553-9900, 845-2996.

Túnþökurúllur, túnþökur og holtagróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. 892 3666 Gylfi
Jónsson

bilapartar.is

Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum eingöngu með Toyota. Kaupum Toyotabíla. Opið virka daga frá 10-18.

Hringu í síma 550 5000 og fáðu auglýsinguna
þína lesna samdægurs á Bylgjunni, Létt
og Talstöðinni og birta í smáauglýsingum
í Fréttablaðinu og á vísir.is
Mun fleiri en áður lesa og heyra auglýsinguna
þína á einfaldan og ódýran hátt.
18-34 ára konur allt landið

25

BLT

20

Partasalan Skemmuvegi 30, sími 557
7740. Eigum varahluti í Volvo, Opel,
Nissan, Toyota, Renault, Honda og
fleira.

15

Peugot-Citroen.

Bílhlutir, Drangahrauni 6, S. 555 4940.
Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í
fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs.

Gamla góða Kaupmannahöfn.
www.salkaforlag.is

Frábært veður til hvalaskoðunar með Hafsúlunni.
Hvalastöðin Ægisgarði,
Reykjavík.

Partasalan VTS, s. 421 8090. Toyota,
Nissan, Opel, Audi 100-95, Suzuki,
Lancer. Opið virka daga frá 8-18, laugard. 10-15.

Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa
Peugeot og Citroen. Franskir bílapartar
ehf. S. 587 8200 & 694 9117.

Kajakferðir fyrir alla fjölskylduna –
kajak.is

Hemlahlutir í bíla
Fálkinn

Til sölu

Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323.
Varahlutir í bíla þ.á m. Ford, Opel,
Suzuki, Mazda, VW, Daewoo. Kaupum
bíla til niðurrifs.

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

Verslun

Viðgerðir

Varahlutir

Túnþökur til sölu. Heimkeyrsla í RVK
innifalin. S. 847 5007 grassalan@simnet.is

Límtré. Gott úrval af gæðalímtré: Eik,
Beyki, Mahony, Hnota, Hlynur, Birki,
Kirsuber, Askur, Tekk. Þykktir 19-42mm.
Efnissalan. S. 554 5400.

Óska eftir Iveco Turbo daily sendibíl til
niðurrifs eða vél. S. 690 6455.

Tilboð á sumardekkjum t.d. 155/80 x
13 frá kr. 3980 175/65 x 14 frá kr. 4800
195/65 x 15 frá kr. 5600 Hjólbarðaviðgerð Kópavogs, Hjólkó, Smiðjuvegi 26.
S. 557 7200.

Varmalagnir og drenlagnir ásamt
tengingum. Tiltekt í görðum og
önnur verk.
S. 892 9141 eða 861 9142.

Sláum gras, klippum/fellum tré,
hreinsum beð, eitrum tré og túnfífla, þökuleggjum, helluleggjum og
margt margt fleira. Gerum góð tilboð.
Sláttumenn -Garðaþjónusta.
Þórhallur s. 846 0864 Hjörleifur
s. 868 2667.

10

Vindskilti

Expo vindskilti 50x70 kr. 17.900. +VSK.
Eigum til gott úrval af skiltum í öllum
stærðum og gerðum. Verslunartækni
ehf. Draghálsi 4 S. 535 1300
http://www.verslun.is.

Rás 1+2

5

Garðsláttur, klippingar og önnur garðvinna. Sumarkveðja! Draumagarðar
draumagardar@vortex.is

0

07:00

12:00

17:30
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Túnþökusala Oddsteins

Spádómar

Gerum tilboð í minni og stærri verk. tek
einnig að mér lagningu. Steini. s. 663
6666/663 7666
Tökum að okkur hellulagnir og ýmis
önnur verk. Steinaflatir Uppl. s. 699
8826.

Missti 10 kg á 12 vk. Þú getur það líka
með Shape Works. Rannveig 862 5920
heilsuval@topdiet.is
892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrviðg. -húsakl. - öll málningarvinna - háþrýstiþv. -þakþéttiefni (500% teygjanl.).

Bókhald

Snyrting

Alspá 908-6440

Finn týnda muni. Spil, bolli, hönd, tarrot, draumar. kl 10-22. Y. Carlsson.

Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.

Móðuhreinsun glerja & háþrýstiþvottur!

Er komin móða eða raki á milli glerja?
Háþrýstiþvottur húseigna. Móðuhreinsun, Ólafur í s. 860 1180.
Tek að mér flísalagnir og minni múrviðgerðir. Uppl. í síma 822 5292 & 865
7711.

Stífluþjónusta

Spásíminn s. 908 5666. Ársspá 2005.
Stjörnuspá, draumráðningar (ást og
peningar), andleg hjálp. Trúnaður.

Fæðubótarefni

Herbalife á toppnum í 25 ár!
Shapeworks-Nouri Fusion www.arangur.is s. 586 8786.

Nudd

Dýrahald

auglýsir eftir framtíðarheimili fyrir 9
mánaða Bassethound karlhund.
Hann er nýinnfluttur og verður notaður í ræktunina. Sérlega geðgott
og glæsilegt dýr.
Sími 663 6342 www.basset.is.

Hundabúr-Hvolpagrindur

Full búð af nýjum vörum. 30% afsl. af
öllu. Opið mán. til föst. 10 til 18, laugard. 10 til 16, sunnd. 12 til 16. Tokyo
Hjallahrauni 4. Hfj. S. 565 8444.

Heilun

Dulspekisíminn 908 6414. Símaspáindraumaráðn. Spák. Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna!

Tek fólk í einkatíma í heilun. Get einnig
tekið að mér námskeið í heilun. Er
meistari. S. 697 8602.

Kristjana spámiðill tekur fólk í einkatíma. Þeir sem til mín vilja leita pantið
tíma í s. 554 5266 & 695 4303.

Vilt þú losna við bakverkina án lyfja og
slaka á í leiðinni? Heilsustofa Lilju og
Ella. S. 699 0858.

Ýmislegt

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draumráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.

Hanna 908-6040

908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjármál, heilsa. Tímap. í s. 823 6393.
Er byrjuð aftur vegna fjölda áskoranna.
Spái í spil og lófa, vinn einnig með
smærri eða stærri hópa af fólki að sjá úr
sínum fyrri lífum. Uppl. í síma 562
5210.

Búslóðaflutningar

Leiðist barninu í bílnum? Bækur á cddiskum fást á www.hljodbok.is og í
b.búðum.

Paradise Passion ræktun

Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spilaspá, draumar, og huglækningar. Frá kl.
13 til 01.
Alhliða meindýraeyðing í heimahúsum
s.s. geitungar, stari, mýs o.fl. S. 898
2801.

Barnavörur

Léttari og hressari með Herbalife.
www.dagamunur.is
og
herbalife@mmedia.is s. 891 8902, Ásta.

Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það
með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S.
861 5356, olsiar@hotmail.com

Málarar

Meindýraeyðing

Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.

Alspá 908-6440
Ást,heilsa,
viðskipti, miðlun,
draumar, fyrirbænir,
NLP/sjálfsstyrking,
Símaspá og einkatímar.
Finn týnda muni 908-6440.

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.

Heilsuvörur

Námskeið

Rafhitaðir kanadískir heitir pottar frá
Beachcomber. Eigum potta hlaðna
aukahlutum til afgreiðslu samdægurs.
Er nú á frábæru sumartilboði. Fimm ára
ábyrgð. Frí heimsending hvert á land
sem er. Sendum bæklinga samdægurs.
Opið alla daga frá 9 til 21:00. Allar nánari uppl. í s. 897 2902 mvehf@hive.is

Ósk 902-5151

Loksins. Ósk er komin aftur. Spáir í spil,
ástir, fjármál og heilsu, ræður einnig
drauma. Verið velkomin. Hringja e. kl.
16.

Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð í flutning út á
land. S. 898 6565. Flutningaþjónusta
Brynjars.

Microsoft kerfistjóranám hefst 5. september. Rafiðnaðarskólinn. www.raf.is s.
863 2186

Múrarar
Húseigendur, Húsfélög Ath. Múrarameistari sérhæfður í sprungu og
tröppuviðgerðum er að bóka ágúst.
Vönduð vinna. Uppl. í s. 896 5778 &
567 6245.

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560.

Húsaviðhald

Ferðalög

Rafvirkjun
Húsgögn
Stífluþjónustan ehf

Losum allar stíflur, hreinsum lagnir.
Röramyndavél. Meindýraeyðing. 20. ára
reynsla S. 554 2255 - 896 5800.

Beint 23.-28. ág.
5 d. ódýrt
frá kr. 39.900 m. gist.

Fjarlægum stíflur úr WC, vöskum og fl.
Röramyndavél og viðgerðir á frárennslislögnum. Stífluþjónusta Geirs, s. 697
3933.

Mest spennandi - nýtískulegasta ódýrasta höfuðborg Evrópu.
Heimslistin - lífskúnstin með
leiðsögn Ingólfs Guðbr.
Heimskringla s. 861 5602.

Tölvur

Steiningarefni
Ýmsar tegundir
Ma. Kvartz, marmari, gabbró, granít
ennfremur steiningarlím. Mikið litaúrval. Þvoum og blöndum efnin eftir óskum viðskiptavina. Flytjum efnin á byggingarstað.
Sjón er sögu ríkari
Fínpússning sf Íshellu 2, Hafnarfirði sími: 553 2500 - 898 3995.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á staðinn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616 9153 (
Friðrik). Milli kl 8-23 alla daga.
Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs
í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta.
695 2095.

Viðgerðir

Ertu að leita að ekta amerísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Gashitari, 2ja ára og kælibox fyrir 12 V í
bíl til sölu. S. 567 5852 e. kl. 18.

Tölvuvandamál? Kem á staðinn. Viðurk.
af Microsoft. Mikil reynsla. Ríkharður s.
898 0690, til kl. 23 alla daga.
Nokkrar tölvur, skjáir og prentarar á
góðu verði. Sjá http://tolvur.vortex.is S.
525 4994 / 893 4595.

Innrömmun
Hjá Hirti verður lokað v/ sumarleyfa 23.
júlí-7.
ágúst.
Upplýsingar
á
xnet.is/hjahirti

Fyrir veiðimenn

Leggjum
frostfríar
snjóbræðslur.
Hringdu í Steina pípara. S. 699 0100 &
567 9929.

Snyrting

Tískustólar verð kr.14,900 www.rum.is
snorrabraut 56 RVK s.551-5200 Glerárgötu 36 Akureyri 461-5300

Eignarviðhald SF
Steypuviðgerðir, lekavandamál, þakrennuupsetningar, þakásetningar,
þak-og gluggamáling. Trésmíðavinna. Tilboð og tímavinna.
Áratugareynsla og fagmennska.
S. 854 7449, 864 7449 og 565
7449

Smávélaviðgerðir:
Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklippur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554-0661.
www.velaverkjs.is

Gelneglur

Tilboð á gelnöglum! Litaðir toppar frá
3900 kr. Greyfynjan snyrtistofa S. 587
9310

Útilegubúnaður

Loftnetsuppsetningar og -viðgerðir. Innanhúsviðgerðir og nýlagnir. Vönduð
vinna. Loftnetsþjónustan Signal. S. 898
6709. Lítil bið.

www.sportvorugerdin.is

Til sölu notað Natuzzi leðursófasett
(3+2+1) sem þarfnast viðgerðar (tilboð). Á sama stað Þýskur barnavagn
sem nýr (15.000). Guðlaugur 896 0747.

Fatnaður
Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breytingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Tóti Tönn og Ingó Ásgeirs fengu 42 laxa
á þessa túpu. fæst á www.frances.is
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Svæði 101 Rvk. Hverfisgata 102B (bakvið verslunina 17). 2 nýuppg. 65 fm
íbúðir, einnig 2 leigu herb. í kjallara
ásamt snyrtiaðstöðu. Opið hús fyrir
áhugasama leigjendur mánud. 25/7 frá
kl. 19.00 - 21.00. Uppl. s. 588 3006,
Simmi.
2ja herb. 58 fm íbúð í austurbæ Kópavogs með fínu útsýni er laus frá 1. ág.
63 þús. á mán. Hiti og rafm. innif. Leigist reyklausu pari. S. 564 2419 og 868
4156.
Til leigu björt 2-3 heb. íbúð nálægt
Kringlunni, jarðhæð í einbýlishúsi. Sérinngangur, 65.000 kr. á mán., 3 mán.
fyrirfram. Reglusemi. Sími 553 7201 &
897 2664.
Íbúð á besta stað í Barcelona (5 mín
labb frá Römblunni) til leigu frá 24. ág.
til lok sept. Uppl. í s. 847 8045.
80 fm íbúð á sv. 220 til leigu frá 1. sept.
Uppl. í s. 695 2819.
Læknafjölskylda með tvö stálpuð börn
óskar eftir að taka til leigu 2ja til 4ra
herbergja íbúð með húsgögnum í miðborg Reykjavíkur frá 1. ágúst í einn til
tvo mánuði. Snyrtimennsku og góðri
umgengni heitið. Uppl. í síma 564 2212
& 866 4796.

Öflugur starfsmaður

Atvinna í boði

Húsnæði óskast

Reglusamur og reyklaus 34ra ára karlmaður í fastri vinnu óskar eftir stúdíó
íbúð eða herbergi til leigu. S. 567 3006
& 862 5003, Gunnar.
Par með 2ja ára barn óskar eftir 3ja-4ra
herb. íbúð í Hfj. Reglusemi og skilvísar
greiðslur. Daði s. 893 9338:)
Vantar 2ja h. íbúð eða stúdíó. Sextugur,
traustur, til fyrirmyndar í heimilishaldi
og umgengni. Fyrirframgr. Sími 661
7281.

Select og Shell
Starfsfólk óskast á stöðvarnar okkar
á höfuðborgarsvæðinu. Um fullt
starf er að ræða sem og hlutastörf.
Umsækjendur verða að vera fæddir
‘87 eða fyrr og vera þjónustulundaðir, vinnusamir og áreiðanlegir.
Unnið er á vöktum. Nú er rétti tíminn til að tryggja sér vinnu með
skóla eða aðra aukavinnu fyrir veturinn.
Umsóknum skal skila á vefnum
www.10-11.is.

Urriðinn er vitlaus í Hvítan Nobbler
þessa dagana. Fæst á www.frances.is

Ýmislegt

Atvinnuhúsnæði
Traustir aðilar vilja kaupa eða leigja 70200 fm verslunarhúsnæði með stórum
gluggum og góðum bílastæðum á 1.
hæð. Svör sendist til Fréttablaðsins a
smaar@frettabladid.is merkt “traust”
fyrir 29/7.

Geymsluhúsnæði

Framtíðarstarf og sumarafleysingar
AÐFÖNG óska eftir starfsmönnum á
lyftara og í lagerstörf. Um er að
ræða framtíðarstörf og einnig í
sumarafleysingar. Við bjóðum upp
á góða tekjumöguleika, góða
vinnuaðstöðu og mötuneyti er á
staðnum. Leitað er að kraftmiklum
og áreiðanlegum einstaklingum
sem eru eldri en 18 ára og vilja
framtíðarstarf hjá traustu og framsæknu fyrirtæki.
Umsóknareyðublöð má fá í móttöku Aðfanga að Skútuvogi 7,
104 Reykjavík. Einnig er hægt að
sækja um á www.adfong.is Upplýsingar gefur Trausti í síma 693
5602.

Bakaríið hjá Jóa Fel.
Bakaríið Jóa Fel Kleppsvegi óskar
eftir starfsfólki í afgreiðslu í fullt
starf. Tvískiptar vaktir. Ekki sumarstarf.
Uppl. á fást hjá Birtu í síma 588
8998 eða á staðnum. Bakaríið
Hjá Jóa Fel, Kleppsvegi 152.

Óska eftir lítilli einstaklingsíbúð eða
herbergi. Reglusemi og skilvísum
greiðslum heitið. Uppl. í síma 663
8075.
3ja herb. íbúð, helst m. kjallaraherb. og
staðsett í v-Kóp, allt að 80 þús. á mán.
Uppl. í s. 517 1831 & 692 6858.

Flotlagnir ehf. óska eftir að ráða öflugan starfsmann til framtíðastarfa.
Starfið felst í gólfslípunum og flotun gólfa. Reynsla æskileg.
Upplýsingar í símum 862 1600
og 896 9604.

Fullt starf og hlutastarf
10-11 óskar eftir duglegu starfsfólki
í verslanir sínar á höfuðborgarsvæðinu. Um almenn verslunarstörf er
að ræða. Umsækjendur verða að
vera fæddir ‘87 eða fyrr. Umsækjendur verða að vera þjónustulundaðir, vinnusamir og áreiðanlegir.
Bæði er leitast eftir starfsfólki í fullt
starf en einnig hlutastarf. Nú er rétti
tíminn að tryggja sér vinnu með
skóla í vetur.
Umsóknum skal skila á vefnum
www.10-11.is.

108 - laus strax, 22 fm, 2ja herb., sérinng., internet, aðeins reyklaus einstakl.
Skammtímaleiga. Uppl. í s. 824 5266.

2 reglusamir einstaklingar utan að landi
óska eftir íbúð á leigu í Rvk allt að 70
þús á mánuði. Skilvísi heitið. S. 661
1045 & 868 3721.

ATVINNA

Vantar starfsmann sem
fyrst
Óskum eftir að ráða starfsmann í
fast starf í bakarí okkar, ekki yngri
en 20 ára.
Kökuhornið, Bæjarlind. Uppl. í
síma 544 5566 & 897 0702.

Rizzo Pizzeria. Okkur vantar fólk til
starfa strax. Uppl. á staðnum Hraunbæ
121.
Leikfanga og ritfangaverslun óskar eftir
starfsfólki allan daginn. Svör berist til
Fréttablaðsins merkt “stílabók”
Tækifæri til þess að þéna allt upp í milljón+, hefur þú þann metnað sem til
þarf? Kíktu á e-photomax.tk
Björnsbakarí-vesturbæ óskar eftir duglegum einstaklingi til starfa við þrif.
Vinnutími er sveigjanlegur og umsemjanlegur. Starfið gæti hentað sem aukastarf. Nánari upplýsingar gefur Steinþór
í síma 663 2268 eða sendið svör á netfangið: bjornsbakari@bjornsbakari.is
Óska eftir starfskrafti við uppsteypun
húsa hvort sem er smiður eða vanur.
Sími 893 0884.
Óska eftir 2-3 samhentum smiðum í
tímabundið verkefni ( 6-8 mán). Uppl. í
s. 893 1901.

Pítan

Óskar eftir öruggum starfsmanni í eldhús, framtíðarstarf, vaktavinna. Góð
laun í boði. Umsóknareyðublöð á
staðnum og á pitan.is

Ræstingar

Vantar fólk í 50-100% vinnu. Allar upplýsingar um störfin eru í s. 578 1450.
Nostra ehf.

Atvinna óskast
Hörkuduglegur maður á 21. aldursári
óskar eftir vinnu. Er vanur trésmíði og
sjómennsku. Skoða ýmislegt en lágmarkslaun koma ekki til greina. Uppl. í
s. 866 2655.

Viðskiptatækifæri

Ræstingaþjónustan sf óskar eftir starfsfólki til starfa víðsvegar á höfuðborgarsvæðinu. Nánari upplýsingar gefur Margrét í síma 587 3111, virka daga milli kl.
13 og 16.

Bónstöð Jobba

Óskum eftir rösku starfsfólki til
starfa sem fyrst. Mikil vinna
framunda. Uppl. í s. 568 0230 & 898
7930.

BabySam

Okkur vantar starfsfólk til vinnu með
skóla frá og með ágúst. Sjá nánar upplýsingar www.babysam.is

Viltu græða? Viltu verða þinn eigin
herra? Pylsuvagn í fullum rekstri til sölu!
Frábært buisness tækifæri fyrir rétta aðila! Nánari uppl. í síma 895 8994.

Oddur Bakari

Oddur bakari óskar eftir afgreiðslufólki í
framtíðarstörf ekki yngri en 18 ára.
Upplýsingar gefur Oddur í síma 699
3677.

Starfsmann vantar!!

Starfsmann vantar til framtíðarstarfa við
afgreiðslu í ísbúð, söluturn og myndbandaleigu. Lágmarksaldur 18 ár, hærri
aldur skaðar ekki. Ath. reyklaus vinnustaður. Vinnutími frá kl. 10:00 til 18:00.
Möguleiki á hálfsdagsvinnu. Umsóknareyðublöð á staðnum. Ríkið Snorrabraut
56.

Húsnæði í boði
Lítil íbúð á Skólavörðustíg til leigu,
bankatrygging skilyrði. Uppl. í s. 565
8822 milli kl. 9-17.
Fullbúin einstakl. herbergi í reisulegur
einbýli við Sogaveg. Aðgangur að eldhúsi, baðherbergi/þvottaaðstöðu. Sjá
heimasíðu, www.mmedia.is/tilleigu
Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á
undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp
Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulistinn.is eða hafðu samb. við okkur í s.
511 1600.

Vörubílstjóri

Þinn eigin geymslubílskúr. 7, 10 og 17
m2. Búslóðir, fyrirtæki, iðnaðarmenn.
Upphitað og vaktað www.geymsla1.is.
S. 564 6500.

Verktakafyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða vanan vörubílstjóra. S. 892 0989.
Hársnyrtifólk óskast á hársnyrtistofu
sem var að opna í nýju húsnæði. Uppl.
í s. 892 7664.

Tapað - Fundið
Er nágranni þinn kominn með nýja
kerru ? Nýlegri kerru frá Víkurvögnum
nr. 0.48.5 var stolið í Garðabæ aðfaranótt 23. júlí. Stærð 123x200 opnanleg
að aftan og með prófíla ofan á skjólborðum. Einnig á 15” dekkjum og með
beislishjóli. Vísbendingar berist til lögreglunnar í Hafnarfirði s. 525 3300.

Einkamál

SUNDHÖLL REYKJAVÍKUR

Sundhöll Reykjavíkur, sem stendur við Barónsstíg, var tekin í notkun 23.
mars 1937. Sundlaugin er sú elsta í Reykjavík og sú eina sem er eingöngu
innisundlaug. Arkitekt Sundhallarinnar er Guðjón Samúelsson. Í Sundhöllini er ein 29 gráða heit innilaug sem er 25 metra löng með fjórum brautum, lítil barnalaug sem er 7,20 metra löng og 30 gráða heit. Við dýpri enda
laugarinnar, þar sem laugin er fjögurra metra djúp, eru tvö stökkbretti sem
eru einn metra og 2,75 metra frá vatnsborðinu. Tveir heitir pottar eru utandyra auk vatnsgufu og sólbaðsaðstöðu sem er aðskilin fyrir karla og konur.
Forstöðumaður Sundhallarinnar er Óttarr Hrafnkelsson.

SELDAR EIGNIR Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU*
300 FJÖLDI

250

200

150

100

175

130

195

10/615/6
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0
3/69/6

8/714/7
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*Þinglýstir kaupsamningar, heimild Fasteignamat ríkisisins.

Fjörutíu prósenta
hækkun
Vísitala fasteignaverðs hefur rokið
upp síðustu tólf mánuði.
Vísitala fasteignaverðs íbúðarhúsnæðis
á höfuðborgarsvæðinu hækkaði um
fjörutíu prósent undanfarið ár, samkvæmt tölum sem birtust á heimasíðu
Fasteignamats ríkisins í síðustu viku.
Vísitalan er reiknuð til að varpa ljósi á
þróun fasteignaverðs og tekur mið af
þeim gögnum sem liggja fyrir hverju
sinni.
Athygli vekur að síðasta mánuð hækkaði vísitalan ekki nema um sjöunda
hluta úr prósenti. Þetta er töluvert
minni hækkun en mánuðina á undan.
Til samanburðar hækkaði hún um
8,6% síðastliðna þrjá mánuði og heildarhækkun síðustu sex mánuði nemur
rúmum 22 prósentustigum.
Vísitala fasteignaverðs íbúðarhúsnæðis
á höfuðborgarsvæðinu var 273,2 stig.

SPURNING
VIKUNNAR
á fasteignavef Visis

Ertu
á höttunum eftir
nýju húsnæði?

SPURNING SÍÐUSTU VIKU:
Áttu samskipti við nágranna þína?
Oft
Stundum
Aldrei

0,00%
55,56%
44,44%

DRAUMAHÚSIÐ MITT UNNUR ÖSP STEFÁNSDÓTTIR LEIKKONA

Gamalt steinhús í Mosfellsbænum
„Mig hefur alltaf dreymt um lítið
einbýlishús í Mosfellsbænum. Helst
svona gamalt steinhús með stórum
og fallegum gluggum og gólfborðum á öllum gólfum,“ segir leikkonan Unnur Ösp Stefánsdóttir, þegar
hún er spurð út í draumahúsið sitt.
„Húsið þarf að vera lítið því ég er
með þrifmaníu og nenni ekki að
þrífa of stórt hús. Baðherbergið
verður að vera æðislegt og þar á
að vera frístandandi baðkar. Svo vil
ég hafa stórt og opið eldhús svo
hægt sé að halda lifandi og
skemmtileg matarboð,“ segir Unnur
dreymin og bætir því við að hún
vilji geta gengið út í garðinn úr
stofunni. „Það er upplagt ef maður
er með ketti. Við búum í risíbúð

núna og vonlaust að vera með ketti
þar,“ segir Unnur. Hún vill þó ekki
hafa garðinn of stóran enda ekki
mikil garðyrkjukona. „Ég vil aðallega hafa nóg af grasi og svo náttúrlega pall sem hægt er að grilla á.“
Unnur er hrifin af Mosfellsbæ. „Það
er einhver rómantík yfir Mosfellsbænum. Hann er mátulega stutt frá
bænum en samt algjör sveitaparadís. Svo mætti húsið náttúrlega
ekki vera of langt frá Mosfellsbakaríi. Þar fást bestu smjördeigshorn
á Íslandi og þótt víðar væri leitað.“

Unnur Ösp lætur sig dreyma um
lítið hús í Mosfellsbænum.
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Opnu›um dyrnar fyrir fötlu›um
UMRÆÐAN

MÁLEFNI FATLAÐRA

BRYNJA S. BLOMSTERBERG

Sta›reyndin er sú a› ﬂó ﬂú
sért „frjáls“ í dag getur ﬂú,
ættingi ﬂinn e›a vinur veri›
or›inn fangi á morgun án ﬂess
a› hafa nokku› me› ﬂa› a›
segja.
Þegar við hugsum um fanga sjáum við fyrir okkur afbrotamenn
sem sitja bak við lás og slá og afplána dóm. En það er hægt að vera
fangi á annan hátt en á bak við lás
og slá og staðreyndin er sú að þó
þú sért „frjáls“ í dag getur þú,
ættingi þinn eða vinur verið orðinn fangi á morgun án þess að
hafa nokkuð með það að segja.
Það að geta ekki notið þess sem
lífið hefur upp á að bjóða eins og
annað fólk eru höft. Það að vera
fatlaður getur vissulega haft takmarkanir í för með sér en með
dugnaði og þolinmæði komast
fatlaðir oft þangað sem þeir ætla
sér þó það taki lengri tíma og

AF NETINU

Ungfrú Skyr.is
Í fréttum Ríkisútvarpsins ... var greint
frá því að ung íslensk kona hefði verið handtekin á flugvelli í Tel Aviv. ...
Það sem ekki kemur fram í frétt RÚV
er að að Arna Ösp Magnúsardóttir, er
sama manneskjan og gárungarnir
þekkja undir nafnin Ungfrú skyr.is eftir að hún ásamt öðrum réðist á gesti á
ráðstefnu um álframleiðslu á Nordica
hótel fyrr í sumar. Nú er margt skynsamt sem óskynsamt fólk ósammála
um rætur vandans fyrir botni Miðausturlanda og lausn hans. Vefþjóðviljinn
hefur þó ekki heyrt um neinn enn þá
sem telur skort á fólki sem aflar skoðunum sínum fylgis með ofbeldi þar
um slóðir. Það vekur líka athygli
hversu greiðan aðgang þeir sem berjast gegn Ísraelstjórn hafa að Ríkisútvarpinu. Skyldi það vera mat fréttamanns að um mannúðarsamtök sé að
ræða? Vekur það virkilega ekki upp
spurningar ef að sú sem skilgreinir
samtök sem mannúðarsamtök, bíði
dóms á Íslandi fyrir að beita ofbeldi?
Þar sem minnst er á Ungfrú skyr.is má
geta að á sama tíma og fyrrgreindir atburðir urðu í Ísrael var Herra skyr.is,
Ólafur Páll Sigurðsson, önnum kafinn
á Kárahnjúkum þar sem mótmælendur ollu tjóni með því að hindra lögleg
störf manna með því meðal annars að
hlekkja sig við vinnuvélar.
Vefþjóðviljinn á andriki.is

kosti þá meiri fyrirhöfn en okkur
hin. Tími og þolinmæði eru því
dyggðir sem þeir þurfa að hafa í
ríkum mæli. Hins vegar ef fatlaðir ætla að skipta um umhverfi
koma fleiri þættir að – aðstoð –
sem kostar peninga. Fatlaðir einstaklingar þurfa oft að hafa með
sér fylgdarmanneskju, svokallaðan hjálparliða, í ferðalög og er þá
kostnaður tvöfaldur á við þann
einstakling sem ófatlaður er. Fötlun spyr ekki um stétt né stöðuhvað þá efnahag og eins og alþjóð
veit, því getur erfitt að veita sér
þann „munað“ að fara á milli staða
– eitthvað sem er fyrir okkur hinum sjálfsagður hlutur.
Hjálparliðasjóður Sjálfsbjargar samanstendur af einstaklingum sem eru tilbúnir að gefa vinnu

sína og taka sér launalaus leyfi
frá störfum til að hjálpa til við að
gera líf fatlaðra betra. Þetta óeigingjarna starf hefur nú stöðvast
því Hjálparliðasjóður Sjálfsbjargar er tómur og því ekki hægt að
aðstoða fleiri við að komast í það
sem hugurinn stefnir. Þeir eru því
fangar í þeim skilningi þess orðs.
Það er kominn tími til að þú og
ég stöldrum við og hugsum um
þann skerf sem við gefum til samfélagsins – svona um leið og við
erum að pakka niður fyrir okkar
sumarleyfi og förum það sem
okkur dettur í hug og þurfa einungis að hugsa um okkur og okkar
fjölskyldu. Þá ættum við að leiða
hugann að því að það er fullt af
fólki þarna úti sem ekki bara þarf
að hafa meira fyrir daglegu

amstri heldur eru einnig „frjálsir
fangar“.
Kjartan Jakob Hauksson er nú
langt kominn með róður sinn
kringum landið. Í þennan róður
hefur hann lagt gríðarlega mikla
vinnu, margra ára undirbúning
við æfingar og annað. Róðurinn
sjálfur er mjög erfiður. Þegar
veður eru góð og hann getur verið
á sjó og komist áleiðis þá er það
mikið þrekvirki, því að okkur
flestum þykir alveg nóg að róa
litlar vegalengdir í stillu og við
vitum öll hvernig veður geta
breyst við Ísland með litlum fyrirvara. Þá þarf Kjartan bara að bíta
á jaxlinn og leggja allt sitt í að
komast að landi. Þeir dagar sem
hann kemst ekki út vegna veðurs
eru heldur ekki auðveldir, hann

þarf sífellt að vakta sjólag til að
leyta færis, en ekki síður andlegt
álag þar sem spennan við að komast áfram og vekja meiri máls á
söfnuninni vegur þungt.
Mesta hvatning sem Kjartan
getur fengið er að aðrir sýni samhug í verki og gefi í söfnunina,
margt smátt gerir jú eitt stórt og
það besta er að það kemur Hjálparliðasjóði Sjálfsbjargar til góða.
Tökum Kjartan til fyrirmyndir og
opnum dyrnar fyrir fötluðum!
Þau eiga það svo sannarlega skilið!
Söfnunarsími
Hjálaparliðasjóðs Sjálfsbjargar er: 908 2003 og
frjáls framlög inná www.sjalfsbjorg.is en þar er einnig hægt að
fylgjast með ferð Kjartans og
senda honum hvatningarorð. ■
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MERKISATBURÐIR

ÞETTA GERÐIST
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE (1772-1834)
lést þennan dag.

Fyrsta glasabarni› kemur í heiminn

- Samuel Taylor Coleridge var enskt skáld og heimspekingur. Hann
var einn af stofnendum rómantísku stefnunnar í Englandi.

timamot@frettabladid.is

JAR‹ARFARIR

ANDLÁT

13.00 Jón Sæmundsson bryti, Ljósheimum 8a, verður jarðsunginn
frá Fríkirkjunni í Reykjavík.
13.00 Jóna Sveinbjarnardóttir fyrrum
húsfreyja á Hamrafelli, Mosfellsbæ,
verður jarðsungin frá Lágafellskirkju.
13.00 Kolbrún Kristinsdóttir, Sunnuvegi 4, Hafnarfirði, verður jarðsungin frá Víðistaðakirkju.

Margrét Hjálmtýsdóttir, Sléttuvegi 17,
Reykjavík, lést á Landspítala Landakoti
15. júlí. Útför hennar hefur farið fram í
kyrrþey.

AFMÆLI
Hildur Hermóðsdóttir, útgáfustjóri Sölku, er 55 ára.
Kolbrún Bergþórsdóttir blaðamaður er 48 ára.
Árni Hauksson, forstjóri Húsasmiðjunnar, er 39 ára.

sem egg úr móðurinni var
frjóvgað með sæði úr manni
hennar í tilraunaglasi og síðar
komið fyrir í legi hennar.
Þessi aðferð við gervifrjóvgun
varð gríðarlega vinsæl í heiminum. Tuttugu árum síðar
höfðu 300 þúsund konur víðs
vegar um heiminn fætt börn
með aðstoð glasafrjóvgunar.
Louise Brown vinnur nú sem
hjúkrunarkona á vöggudeild í
Bristol. Yngri systir hennar
Natalie, sem einnig var getin
með gervifrjóvgun, varð árið
1999 fyrsta glasabarnið til að
eignast barn með eðlilegum 25. JÚLÍ 1978 Louise með foreldrum
sínum á unglingsaldri.
hætti.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL HALLDÓRSSON

„Karlmaður er eins gamall og honum líður.
Kona er eins gömul og hún lítur út.“

Fyrsta glasabarn heimsins fæddist þennan dag árið 1978 í Bretlandi. Louise Brown fæddist
stuttu fyrir miðnætti. Hún vóg
ellefu merkur og var tekin með
keisaraskurði þar sem móðir
hennar þjáðist af blóðeitrun.
Allt gekk þó að óskum og barnið virtist vera algerlega heilbrigt
og móðurinni heilsaðist vel.
Móðir stúlkunnar var 29 ára og
með stíflaða eggjaleiðara, sem
gerir það að verkum að eggin
komast ekki leiðar sinnar í legið. Hún og eiginmaður hennar
höfðu árangurslaust reynt að
eignast barn í níu ár. Þau gengust því undir glasafrjóvgun þar

1912 Hannes Hafstein verður
ráðherra Íslands öðru sinni.
1917 Mata Hari er dæmd til
dauða í Frakklandi þar sem
hún hafði njósnað fyrir
Þjóðverja.
1943 Mussólíni er hrakinn frá
völdum á Ítalíu.
1976 Vatni er hleypt á gosbrunninn í syðri hluta Tjarnarinnar í Reykjavík. Hann var
gjöf frá bandaríska sendiherranum.
1996 Kúfiskveiðiskipið Æsa sekkur á Arnarfirði. Tveir menn
farast.
1998 Jón Kristinn Jónsson veiðir
1.420 lunda í Vestmannaeyjum. Það er talið vera
heimsmet.
2000 Concorde-þota brotlendir
eftir flugtak á Charles de
Gaulle flugvelli í Frakklandi.
113 farast.

Guðrún Sigurjónsdóttir, Efstahjalla 5,
áður Víghólastíg 12, Kópavogi, lést á
Landspítalanum Hringbraut þriðjudaginn 19. júlí.
Baldvin Jóhannesson, símvirki, Skúlagötu 40b, lést á Landspítala Fossvogi
fimmtudaginn 21. júlí.
Ásta Jónsdóttir, Háaleitisbraut 45,
Reykjavík, lést fimmtudaginn 21. júlí síðastliðinn.
Guðrún Konráðsdóttir, áður til heimilis
að Stóragerði 18, Reykjavík, lést föstudaginn 22. júlí.

Skjöldur Eyfjörð Fannarsson,
tísku- og útlitsráðgjafi, er 27
ára.

Í SVEITINNI Hjónin Halldór Guðnason og Ástríður Daníelsdóttir við golfskálann fína þar sem boðið verður til veislu á afmælisdaginn.

GOLFVÖLLURINN AÐ EFRA-SELI Í HRUNAMANNAHREPPI ER 20 ÁRA:

Lárus Óskar Gamalíelsson
Hjallabraut 33, Hafnarfirði,

sem lést þann 16. júlí, verður jarðsunginn frá
Fríkirkjunni í Hafnarfirði þriðjudaginn 26. júlí kl. 13:00.
Fyrir hönd aðstandenda,
Guðmundur Sævar Lárusson
Sigurbjörg Guðrún Lárusdóttir.

Fyrsti ráðherra Íslands:

Hannes Hafstein

Hannes hvílir í
leiði nr. 408 á
svæði Z í H ó l a vallagarði,
sjá nánar á
www.gardur.is

Fæddur á Möðruvöllum í Hörgárdal 4.
des. 1861, sonur Péturs Havstein
amtmanns og k.h. Kristjönu Gunnarsdóttur, alsystur Tryggva bankastjóra.
Stúdent 1880, cand. jur. frá Khafnarhásk.
1886. Orti mikið ytra, var einn
Verðandimanna og lærisveinn Brandes.
Orðinn þjóðkunnur af ljóðum sínum við
heimkomu til Íslands hálfþrítugur. Sýslum.
í Dalasýslu 1886, málaflutningsm. við
landsyfirréttinn, landshöfðingjaritari frá 1889,
endurskoðandi við Landsbanka Ísl. 1890-1896.
Sýslum. Ísafjarðarsýslu og bæjarfóg. á Ísafirði frá
1896. Fulltrúi á Þingvallafundinum 1888; foringi
Heimastjórnarflokksins 1901-12. Var glæsilegur á
velli, sem fæddur foringi. Alþm. Ísafjarðarsýslu
1900-02, Eyfirðinga 1903-16; landskjörinn alþm.
1916-22, sat síðast á Alþingi 1917. Ráðherra
Íslands, fyrstur Íslendinga, 1904-09 og aftur 191214. Barðist fyrir ritsímanum o.fl. framfaramálum.
Forseti samein. þings 1912. Bankastj. Íslandsbanka
1909-12, 1914-17, en missti heilsu. Lézt 13. des.
1922. Er meðal höfuðskálda (Ýmisleg ljóðmæli, Rv.
1893; aukin útg. 1916 o.fl. síðar, heildarútgáfa
1968). Skrifaði um Jónas Hallgrímsson, Þjóðfundinn
1851, Georg Brandes o.fl., auk ljóðaþýðinga, t.d.
eftir Heine. Heiðursfél. Hins ísl. bókmenntafél. o.fl.
viðurkenningar. Líkneski hans stendur fyrir framan
Stjórnarráðshúsið. K.h.: Ragnheiður Thordersen.
Áttu tíu börn og marga þekkta niðja.

Úr fjósinu í golfskálann
búa til golfvöll þannig að kylfingar vilji koma á hann þannig að
fyrstu fimm árin voru bara gerð í
gamni og ekki hugsað að hafa
neitt upp úr því,“ segir Halldór,
sem hefur ekki trú á því að hefja
starfsemi með æðibunugangi.
„Það þýðir ekki að stökkva af stað
og ætlast til að fólkið komi hlaupandi.“
Kýrnar fylgdu Halldóri til ársins 1997 enda alltaf fýsilegt að
vera með kýr á Íslandi að hans
mati. Hins vegar gripu hann og
eiginkona hans tækifærið þegar
þau sáu aðrar leiðir en búskapinn
til að framfleyta sér. Fyrir sex
árum ákváðu þau að sjá ein um
rekstur vallarins en á sama tíma
réðust þau í stækkun hans og
hófu að breyta fjósinu í golfskála

Golfvöllurinn á Efra-Seli við
Flúðir byrjaði sem lítill þriggja
holu völlur sem bóndinn á bænum spilaði á sér til gamans ásamt
vinum sínum. Nú, tuttugu árum
síðar, er hægt að spila fullar átján
holur og snæða dýrindis mat í
glæsilegum golfskála.
Halldór Guðnason stundaði
þar búskap í þrjátíu ár, hélt
lengst af bæði kindur og kýr, en
með tímanum dró hann saman
seglin. „Kindurnar fóru óðum að
víkja og það varð lítið upp úr því
að hafa,“ segir Halldór, sem hætti
með féð fyrir fimmtán árum enda
var golfvöllurinn þá farinn að
taka meiri tíma en áður.
Það var þó ekki gróðavon sem
rak Halldór af stað í gerð golfvallarins. „Það tekur mörg ár að

sem tekur 120 manns í sæti.
Halldór segist lifa ágætlega af
golfinu enda vinni um tólf manns
á og við völlinn á sumrin. Hann
saknar þess ekki að vera bóndi.
„Yfir sumartímann er þetta samt
ekki minni vinna en að vera
bóndi,“ segir Halldór, sem hefur
gaman af að vinna innan um fólk.
Haldið verður sérstakt afmælismót á föstudaginn í tilefni dagsins en stórveisla verður um
kvöldið í fjósinu. Halldór ætlar
að bjóða kylfingum upp á svínahamborgarhrygg og hefur fengið
Sigmund Erni Rúnarsson, nýráðinn fréttastjóra Stöðvar tvö, sem
veislustjóra. Í forrétt verða
bringur af lundum sem Halldór
og tengdasonur hans veiddu á
dögunum við Stykkishólm. ■

FYRSTA STARFIÐ: JÓN HÁKON MAGNÚSSON, FRAMKVÆMDASTJÓRI KOM

Laug sig inn í fyrsta starfi›
„Sumarið sem ég varð sextán ára
byrjaði ég sem ljósmyndari og blaðamaður á Tímanum. Ég laug því að
ritstjóranum að ég kynni að taka
myndir,“ segir Jón Hákon Magnússon, framkvæmdastjóri almannatengslafyrirtækisins KOM. Hann
segist þó fljótlega hafa komist upp á
bragðið þótt hann hafi ekki jafnast á
við bestu blaðaljósmyndara. „Ég var
sumarafleysingamaður og hef verið
viðloðandi fjölmiðla alla mína tíð,“
segir Jón Hákon, sem síðar fór til
Bandaríkjanna og tók þrefalt BA-

próf í blaðamennsku, stjórnmálafræði og sögu.
„Ég fékk strax á tilfinninguna
svona tólf-þrettán ára að blaðamennskan væri það sem mig langaði
til að gera,“ segir Jón Hákon, sem
safnaði gífurlegri reynslu þetta
fyrsta sumar. Hann starfaði með
ýmsum snillingum á borð við Indriða
G. Þorsteinsson, Jökul Jakobsson og

Hall Símonarson. Vegna ungs aldurs
tóku þeir hann undir sinn verndarvæng og kenndu honum margt.
„Ég fékk ekki að skrifa neitt
nema dagbókina og smáfréttir og
fyrsti blaðamannafundurinn sem ég
fór á var þegar opnuð var ný fiskbúð
við Hjarðarhaga,“ segir Jón Hákon
hlæjandi og telur ólíklegt að nokkur
mæti á slíkt í dag. ■

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Elskulegur faðir okkar, fósturfaðir, tengdafaðir, afi
og langafi,

Meira um hann á gardur.is

www.steinsmidjan.is

JÓN HÁKON MAGNÚSSON Byrjaði sextán ára sem blaðamaður á Tímanum.

VIÐ GREIÐUM 2 MILLJÓNIR Í PENINGUM!

TJALDAÐU MEÐ

BÓKUNUM!
Í dag mánudaginn 25. júlí grei›um vi› út helminginn
af andvir›i bókanna í beinhör›um peningum!

Mun
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f
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100 fyrstu fá kúlutjald
a› gjöf í bo›i OG1!

Allir fá regnslá í boði OG1!
Allir fá helminginn í peningum og
innleggsnótu hjá Office 1 fyrir hinn
helminginn. Innleggsnótan gildir til úttektar
á öllum vörum í versluninni. Office 1 mun
greiða út 2 milljónir mánudaginn 25. júlí.
Eftir það verður greitt fyrir bækur með
inneignarnótu.
Office 1 áskilur sér rétt til að hafna móttöku bóka sem eru úrelta,
ónothæfar eða til í of miklu magni.

NNI 17

AÐ

KEIFU
EINS Í S

illd fyrir
Algjör sn ahelgina!
rmann
versluna
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Heyrst hefur ...
... að Emil Hallfreðsson sé verst klæddi
leikmaður í herbúðum Tottenham í
ensku úrvalsdeildinni. Þetta er að
minnsta kosti mat samherja hans og taka
þeir sumir svo djúpt í árina að hann sé
verst klæddi leikmaður liðsins síðan Erik
Thorstvedt stóð á milli stanga liðsins fyrir
rúmum áratug.

sport@frettabladid.is

HAUKUR INGI GUÐNASON: BYRJAÐUR AÐ SPARKA Í BOLTA Á NÝJAN LEIK

> Vissir þú að ...

Stefni á a› spila eitthva› me› Fylki í sumar

... Birkir Kristinsson hafði leikið hverja
einustu mínútu í hverjum einasta leik fyrir
ÍBV frá því að hann
sneri til Íslands úr
atvinnumennsku árið
1999 þar til að hann
þurfti að fara af velli á
22. mínútu leiksins
gegn FH í gær.

Knattspyrnumaðurinn Haukur Ingi Guðnason lék á föstudaginn með U23-liði Fylkis sem tapaði 5-0 fyrir U23-liði Þróttar.
Þetta er fyrsti leikur Hauks síðan hann sleit krossbönd í hné í
mars í fyrra. Hann gekkst þá undir aðgerð og lék ekkert með
Fylki í Landsbankadeildinni síðasta sumar. Læknirinn sem
framkvæmdi aðgerðina gerði slæm mistök og
setti krossbandið á rangan stað, sem
gerði það að verkum að Haukur var
lengur frá og var ekki búist við því
að hann gæti leikið eitthvað í sumar.
Hauki gekk ágætlega í leiknum
að eigin sögn. „Maður fór rólega í
þetta, það hefði kannski verið
skemmtilegra að snúa aftur í einhverjum öðrum leik þar sem
Þróttarar rúlluðu okkur upp þarna.
Annars var þetta bara mjög skemmtilegt. Ég tek enga áhættu annars og er ekki að
flýta mér að neinu.“ sagði Haukur Ingi, sem gerir

sér vonir um að geta leikið einhverjar mínútur
með Fylki í Landsbankadeildinni undir lok móts.
Haukur segist vera tæpu hálfu ári á undan upphaflegri áætlun, en það eru nokkrir samverkandi
þættir sem orsaka það. „Síðasta aðgerð heppnaðist mjög vel, það voru miklir fagmenn sem
skáru mig upp og ég er búinn að vera í stífri
sjúkraþjálfun. Þá hef ég verið mjög duglegur
að æfa sjálfur, ég æfði marga tíma á dag síðasta vetur og það er að skila sér. Þetta lítur
ágætlega út,“ sagði Haukur Ingi, sem hefur
gengið í gegnum erfiða tíma vegna meiðsla.
„Ég hef reynt eins og ég get að líta á jákvæðu hliðarnar þó það hljómi furðulega.
Svo hefur maður verið í námi með og það
hefur hjálpað mér að dreifa huganum.
Stefnan er sett á að verða í betra líkamlegu standi næsta tímabil en ég var í fyrir meiðslin,“
sagði Haukur Ingi.

> Við óttumst ...
.... að ferill Birkis Kristinssonar kunni að
vera á enda. Birkir viðbeinsbrotnaði í leiknum gegn
FH í gær og tekur það
venjulega tvo mánuði hið
minnsta að ná sér af
slíkum meiðslum. Það er
mjög hæpið að Birkir
muni spila meira þetta
sumarið, sem átti að
verða hans síðasta á
ferlinum.

Vonleysi KR hefur náð hámarki

LANDSBANKADEILDIN

Kristján Finnbogason, fyrirli›i KR, kann engar sk‡ringar á hörmulegu gengi li›sins á heimavelli í
Landsbankadeildinni. Eftir 3-1 tap gegn Keflavík í gær hefur li›i› tapa› fjórum heimaleikjum í rö›.

KR

1-3
Keflavík

KR-völlur, áhorf: 853

1–0
1–1
1–2
1–3

Eyjólfur Kristinsson (6)

Ágúst Gylfason (22.)
Guðmundur Viðar Mete, víti (51.)
Baldur Sigurðsson (57.)
Hörður Sveinsson (83.)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
11–12 (3–6)
Varin skot
Kristján 2 – Ómar 2
Horn
2–2
Aukaspyrnur fengnar
11–7
Rangstöður
0–1

„Þetta var bara vonlaust,
það er ekkert að ganga hjá okkur.
Ég hef enga skýringu á þessu,“
sagði Kristján Finnbogason, fyrirliði KR, eftir leik liðsins gegn
Keflavík í gær. Keflvíkingar
gerðu góða ferð í Vesturbæinn og
unnu sanngjarnan 3-1 sigur. Eftir
ágætis fyrri hálfleik virtist mikið
andleysi yfir leik heimamanna í
þeim síðari. Keflvíkingar komu af
fullum krafti inn í leikinn eftir
frekar rólega byrjun, vildu greinilega sigurinn meira og hann fengu
þeir.
Fótboltinn sem leikinn var í
fyrri hálfleik var kannski ekki sá
fallegasti en talsvert var um fín
marktækifæri og mörkin hefðu
hæglega getað orðið fleiri. Mikið
var um að sendingar væru að

FÓTBOLTI

klikka en það lagaðist eftir því
sem á leikinn leið. KR-ingar leiddu
í leikhléi með marki frá Ágústi
Gylfasyni og liðið lék ágætlega
fyrri hluta leiksins en svo datt
botninn úr leik liðsins.
Mark Ágústar kom á 22. mínútu
eftir að Keflvíkingum mistókst að
hreinsa boltann burt. Tíu mínútum
fyrir hálfleik varð Ágúst síðan að
fara af velli vegna meiðsla og var
það mikil blóðtaka fyrir heimamenn enda stóð Ágúst svo sannarlega fyrir sínu þann tíma sem
hann spilaði. Í hálfleik fór síðan
Grétar Hjartarson burt í sjúkrabíl
en hann lenti ansi illa við framkvæmd á hjólhestaspyrnu.
Keflvíkingar hafa flinka fótboltamenn í sínum röðum sem geta
tekið af skarið og það sýndi sig á
KR-vellinum í gær. Liðið getur spilað fantagóðan bolta og það sást vel
í seinni hálfleiknum hvort liðið
langaði meira í sigurinn. Guðmundur Viðar Mete jafnaði metin á
51. mínútu leiksins og stuttu síðar
kom
Baldur
Sigurðsson
Keflvíkingum verðskuldað yfir
með föstu skoti sem breytti um
stefnu af varnarmanni. Bitlausum
KR-ingum gekk erfiðlega að skapa
sér færi gegn sterkum varnarmönnum Keflvíkinga og það var
síðan Hörður Sveinsson sem innsiglaði sigurinn á 83. mínútu þegar
hann fékk langa sendingu inn fyrir,
lék á Kristján Finnbogason og átti
ekki í erfiðleikum með að skora.

„Það er ekkert skemmtilegra
en að vinna á KR-vellinum og ekki
skemmir það fyrir að ná að skora
líka. Við vorum hægir í fyrri hálfleik og þetta var ekki að virka en í
enda fyrri hálfleiks förum við að
spila boltanum hraðar. Kristján
sagði við okkur í hálfleik að fara
að spila þann bolta sem við gerum
best,“ sagði Baldur eftir leik en
hann lék í miðri vörninni ásamt
Guðmundi Mete og skoruðu þeir
báðir. „Næsta verkefni er síðan
Evrópuleikur á fimmtudag og við
ætlum að klára hann með stæl.“
elvar@frettabladid.is

Sigurganga íslandsmeistara FH í Landsbankadeildinni heldur áfram:

ÍBV

0-1

Hásteinsvöllur, áhorf: 550

FH
Ólafur Ragnarson (7)

0–1 Ásgeir Gunnar Ásgeirsson (54.)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
Varin skot
Horn
Aukaspyrnur fengnar
Rangstöður

10–8 (2–2)
Hrafn 1 – Daði 2
8–2
14–7
3–2

FÓTBOLTI Íslandsmeistarar FH
sóttu ÍBV heim á Hásteinsvelli í
Vestmannaeyjum í gær. Lítill
meistarabragur var á leik FHinga, en engu að síður sýndu þeir
hvers megnugir þeir eru með því
að innbyrða þrjú stig þrátt fyrir
að vera einum leikmanni færri
allan síðari hálfleikinn. Eyjamenn tefldu fram mikið breyttu
liði í leiknum þar sem menn tóku
út leikbönn og voru meiddir. Þá
tóku tveir af bestu leikmönnum
liðsins, Pétur Óskar Sigurðsson
og Heimir Snær Guðmundsson,
ekki þátt í leiknum þar sem þeir
eru lánsmenn frá FH.
Óhætt er að segja að fyrri
hálfleikurinn í Eyjum hafi verið

- söó

Birkir
(22. Hrafn
Bjarni Rúnar
Bjarni Hólm
Páll Hjarðar
Pétur
Atli
Platt
Andri
Anton
(61. Egill
Rune Lind
Andrew Sam

FH 4–3–3
6
6)
5
5
6
5
6
5
6
6
5)
7
5

KR 4–4–2

KEFLAVÍK 4–4–2

Kristján
Gestur
Bjarni
Tryggvi
Kristinn
Sigmundur
Ágúst
(35. Garðar
Bjarnólfur
Sigurvin
(84. Jökull
Grétar
(46. Gunnar K.
Rógvi

5
4
5
5
5
4
7
5)
5
6
–)
5
5)
4

Ómar
Gestur
*Guðm. Mete
Baldur
Guðjón Árni
Milisevic
Jónas
Gustafsson
(84. Bjarni
Hólmar
(90. Johanson
Guðmundur
Hörður

5
6
7
7
5
6
7
6
–)
7
–)
6
6

LEIKIR GÆRDAGSINS

honum að leik loknum. „Það var
virkilega erfitt að mæta Eyjamönnum í dag. Við vorum ekki að
spila eins og við gerum best, en
við náðum að hala inn stig og það
er það sem skiptir máli,“ sagði
hann.
„Þrátt fyrir ágætan leik hjá
okkur í dag bárum við því miður
ekkert úr býtum. Mér hefði fundist sanngjarnt, miðað við gang
leiksins, að við fengjum að
minnsta kosti eitt stig í dag,“
sagði Guðlaugur Baldursson,
þjálfari ÍBV, eftir leikinn. „Við
vorum ekki með okkar sterkasta
lið en strákarnir sýndu mikla
baráttu og eiga hrós skilið fyrir.
ÍBV 4–4–2

fyrir gang leiksins í gær - Sigmundur
Kristjánsson hjá verður undir í baráttu við
Guðjón Árna Antoníusson hjá Keflavík

*MAÐUR LEIKSINS

Karakter hjá Íslandsmeisturunum
viðburðaríkur í meira lagi, því
bæði lið misstu leikmann út af. Á
22. mínútu lenti Birkir Kristinsson, markvörður Eyjamanna, í
samstuði við Davíð Þór Viðarsson. Samskiptum þeirra lauk
þannig að Birkir þurfti að yfirgefa völlinn viðbeinsbrotinn og
Davíð Þór fékk gult spjald. Þegar
skammt lifði hálfleiks braut
Davíð Þór síðan aftur af sér og
uppskar þannig rautt spjald.
Óhætt er að segja að FH-ingar
hafi eflst við mótlætið því þeir
komu sterkir til leiks í upphafi
síðari hálfleiks eftir að hafa
verið sterkari aðilinn í fyrri hálfleik, án þess þó að skapa sér nein
umtalsverð færi. Á 54. mínútu
komust FH-ingar loksins yfir
með laglegu marki Ásgeirs
Gunnars Ásgeirssonar af markteig Eyjamanna.
Eyjamenn börðust vel í leiknum og hefðu með heppni getað
náð í jafntefli. Hins vegar voru
FH-ingar að spila nokkuð undir
getu í leiknum, en voru þó skrefinu á undan Eyjamönnum og
kláruðu leikinn án teljandi vandræða.
Ólafur Jóhannesson, þjálfari
FH-inga, var glaður í bragði
þegar blaðamaður hafði tal af

EKKERT GENGUR Þessi mynd er dæmigerð

Daði
Guðmundur
Auðun
Ásgeir
Freyr
Baldur
Davíð Þór
*Siim
Tryggvi
Borgvardt
Jón Þorgrímur
(71. Atli Viðar

6
6
6
6
5
6
5
7
6
6
6
6)

*MAÐUR LEIKSINS

Landsbankadeild karla:
KR–KEFLAVÍK
ÍBV–FH

1–3
0–1

STAÐAN:
FH
VALUR
KEFLAVÍK
FYLKIR
ÍA
KR
ÍBV
ÞRÓTTUR
GRINDAVÍK
FRAM

11 11
10
8
12
5
11
5
10
4
12
4
12
3
11
2
10
2
11
2

0
0
4
2
2
1
1
3
3
2

0
2
3
4
4
7
8
6
5
7

29–5
21–5
21–24
20–16
9–11
14–19
10–24
12–17
10–17
10–18

33
24
19
17
14
13
10
9
9
8

Norski boltinn:
FREDRIKSTAD–LYN

2–1

Stefán Gíslason lék allan leikinn fyrir Lyn.

BODÖ/GLIMT–VIKING

0–3

Hannes Þ. Sigurðsson var ekki í leikmannahópi
Viking í leiknum í gær.

AALESUND–ROSENBORG

2–1

Haraldur Guðmundsson var í byrjunarliði
Aalesund í leiknum og skoraði sigurmark sinna
manna á 56. mínútu.

1. deild karla:
HAUKAR–HK

0–0

Norðurlandamót kvk u-21:
ÍSLAND–DANMÖRK

4–2

Margrét Lára Viðarsdóttir og Hólmfríður
Magnúsdóttir skoruðu tvö mörk hvor í leiknum.
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ÚR SPORTINU
pænski ökuþórinn Fernando
Alonso hjá Renault vann um
helgina öruggan sigur í Formúlu-1
kappakstri sem fram
fór á Hockenheimbrautinni í Þýskalandi. Alonso er þar
með langt kominn
með að tryggja sér
heimsmeistaratitil
ökuþóra en hans
helsti keppinautur, Kimi Räikkönen,
þurfti að hætta keppni vegna vélarbilunar. Fátt getur komið í veg fyrir
að Alonso verði yngsti heimsmeistari
í Formúlu-1 frá upphafi en hann hefur nú 36 stiga forskot. Í keppni bílasmiða er Renault í efsta sæti, með
22 stiga forskot á McLaren-Mercedes.

S

ólumbíumaðurinn Juan Pablo
Montoya hjá McLaren-Mercedes
K
hóf keppnina númer tuttugu á ráslínu og vann sig síðan upp í annað
sætið þar sem hann endaði. „Eftir
mistök sem ég gerði á laugardaginn
get ég ekki verið annað en sáttur
með annað sætið eftir að hafa þurft
að byrja tuttugasti. Samt er svekkjandi að hugsa til þess hvað hefði
gerst ef ég hefði ekki gert mistökin
á laugardag, ég hefði vafalítið unnið
þennan kappakstur,“ sagði
Montoya.
slenska körfuboltalandsliðið skipað leikmönnum yngri en átján ára
Ítapaði
nokkuð stórt fyrir Úkraínumönnum í úrslitaleik B-deildararinnar á Evrópumótinu sem haldið var í
Slóvakíu um helgina. Gera má ráð
fyrir að um spennufall hafi verið að
ræða hjá íslensku strákunum eftir
frábæran sigur á Finnum daginn
áður, því Úkraína vann úrslitaleikinn
örugglega 82-56. Það var sem fyrr
Brynjar Björnsson sem fór fyrir íslenska liðinu í stigaskorun með 20
stig, en hinn magnaði Pavel Ermolinskij kom næstur með 15 stig, 8
fráköst og sex stoðsendingar. Þrátt
fyrir tapið geta íslensku strákarnir vel
við unað, því árangur þeirra hefur
verið framar björtustu vonum og
vera þeirra meðal hinna bestu í Adeildinni að ári er tryggð.

Tour de France lauk í gær:

Einstakt afrek
hjá Armstrong
HJÓLREIÐAR Tour de France-hjólreiðakeppninni lauk í gær og var
það hinn bandaríski Lance Armstrong sem sigraði. Þetta er sjöunda árið í röð sem hann sigrar í
Frakklandshjólreiðunum, sem er
undraverður árangur. Enginn
annar hefur unnið þetta mót jafnoft og þetta met verður seint slegið.
Með þessum sigri lýkur mögnuðum íþróttaferli Armstrong en
hann hefur ákveðið að hætta
keppni og fara í faðm fjölskyldu
sinnar. Armstrong er einn magnaðasti íþróttamaður sögunnar en
árið 1996 greindist hann með
krabbamein í eistum, sem hafði
dreift sér í lungu hans og heila.
Eftir að hafa gengist undir uppskurð og stífa meðferð við
krabbameininu náði hann sér að
fullu og sneri aftur til keppni árið
- egm
1999.

HM í sundi:

Örn og Jakob
me› íslandsmet
SUND Tvö Íslandsmet voru sett í
undanrásum í gær á Heimsmeistaramótinu í sundi sem fram fer í
Montreal. Örn Arnarson setti Íslandsmet í 50 metra flugsundi
þegar hann kom að bakkanum á
tímanum 24,56 sekúndum, rétt á
undan fyrrum methafanum Hirti
Reynissyni. Örn hafnaði í 25-26.
sæti í sundinu, en Hjörtur hafnaði
í því 27. Þá setti Jakob Jóhann
Sveinsson glæsilegt Íslandsmet í
100 metra bringusundi þegar
hann synti á 1 mínútu og 2,32 mínútum og bætti eigið met um hálfa
sekúndu, en þessi árangur nægði
honum í 25. sætið í sundinu. Ragnheiður Ragnarsdóttir hafnaði í 28.
sæti í 200 metra fjórsundi og synti
á tímanum 2 mínútum og 27,97
- bb
sekúndum.
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Íslandsmótinu í höggleik lauk í Leirunni í gær:

Hei›ar Daví› og Ragnhildur
eru n‡ir Íslandsmeistarar
GOLF Það voru þau Heiðar Davíð
Bragason úr Kili í Mosfellsbæ og
Ragnhildur Sigurðardóttir úr
Golfklúbbi Reykjavíkur sem báru
sigur úr býtum á Íslandsmótinu í
höggleik í gær, en Heiðar Davíð
var að vinna mótið í fyrsta sinn á
meðan Ragnhildur vann titilinn í
fjórða skiptið á ferlinum.
„Þetta er titill sem mig hefur
dreymt um síðan ég var lítill
krakki,“ sagði Heiðar Davíð eftir
að titillinn var í höfn, en hann lauk
keppni á þremur höggum undir
pari og varð einu höggi á undan
Ólafi Má Sigurðssyni úr GR sem
varð annar. Birgir Leifur Haf-

þórsson, Íslandsmeistari síðustu
tveggja ára og sá sem flestir töldu
sigurstranglegastan fyrir mótið í
ár, endaði í fjórða sæti á tveimur
höggum undir pari og lék langt
undir getu.
Mikil spenna var í kvennaflokknum og réðust úrslitin ekki
fyrr en í umspili. Ragnhildur og
Ólöf María Jónsdóttir luku báðar
keppni á 20 höggum yfir pari og
þurftu þær því að leika þrjár síðustu holur vallarins aftur í umspili. Á 17. holunni náði Ragnhildur fugli á meðan Ólöf María fór á
pari og náði því foyrstunni.
Á 18. og síðustu holunni fékk

LOKASTAÐA KARLA

Ólöf María upplagt tækifæri til að
tryggja sér bráðabana en pútt
hennar af rúmlega eins metra
færi geigaði naumlega, Ragnhildi
til mikillar gleði.
„Þetta er ótrúleg tilfinning og
ég hefði ekki trúað þessu í gær.
Alveg frábært,“ sagði Ragnhildur
eftir mótið.
- vig

Heiðar D. Bragason, GKj
Ólafur Már Sigurðsson, GR
Sigurpáll G. Sveinsson, GKj
Birgir L. Hafþórsson, GKG
Björgvin Sigurbergsson

-3
-2
-1
+2
+4

LOKASTAÐA KVENNA
*Ragnh. Sigurðard., GR
Ólöf M. Jónsdóttir, GK
Þórdís Geirsdóttir
Nína Björk Geirsdóttir
Tinna Jóhannsdóttir

+20
+20
+21
+22
+29

*Ragnhildur sigraði Ólöfu í umspili
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
MAÍ

22 23

24

25 26 27 28

Sunnudagur
■ ■ LEIKIR
 19.15 Þróttur og Fram eigast við á
Laugardalsvelli í Landsbankadeild
karla í knattspyrnu.

■ ■ SJÓNVARP
 15.55 Æfingamót í knattspyrnu
eigast við á Sýn. Sýnt verður frá leik
Chelsea og AC Milan í Boston.

 17.35 Gilette-sportpakkinn á Sýn.
 18.05 Íslandsmótið í golfi á Sýn.
Útsending frá fjórða og síðasta degi
mótsins sem kláraðist á Leiruvelli í
gær.

 21.15 Playmakers á Sýn. Þáttur
um NFL-deildina í Bandaríkjunum.

 22.00 Landsbankamörkin á Sýn.
Sýnt verður úr leikjum kvöldsins og
gærdagsins.

 22.30 Bestu bikarmörkin á Sýn.
Sýnt verður frá mörkum Liverpool.

 23.25 Álfukeppnin á Sýn. Sýnt
verður frá undanúrslitaleik Argentínu
og Þýskalands.

 23.30 HM í sundi á RÚV. Sýnt
verður frá úrslitum í ýmsum
greinum.

Mjög hrifinn af Guðna og Heiðari
Hinn reyndi knattspyrnudómari Dermot Gallagher var staddur hér á landi til a› dæma í Rey Cup um
helgina. Fréttabla›i› hitti hann a› máli og ræddi vi› hann um enska boltann og íslenska leikmenn.
FÓTBOLTI
Blaðamaður
spurði
Gallagher hvernig stæði á því að
úrvalsdeildardómari væri kominn
til Íslands að dæma yngriflokkaleiki. „Mótshaldararnir höfðu
samband við Gylfa Orrason og
spurðu hann hvort hann gæti útvegað dómara úr ensku úrvalsdeildinni til að koma og dæma á
mótinu. Hann hafði í framhaldi af
því samband við mig því við
höfum þekkst í nokkur ár og ég
sló til af því að þessi tímasetning
hentaði mér prýðilega. Ég er
búinn að vera í löngum og ströngum æfingabúðum á síðustu vikum, eiginlega eins konar herbúðum. Þar er vaknað eldsnemma á
morgnana og púlað fram eftir
degi, þannig að mér leist vel á það
að koma hingað og dæma nokkra
leiki til að ná mér niður eftir
æfingabúðirnar. Þær eru samt
bara nýyfirstaðnar og ég er því
hálf slapplegur ennþá,“ sagði
Gallagher hlæjandi.
„Það er gaman að koma hingað
aftur. Þetta er í þriðja sinn sem ég
kem til Íslands, ég hef dæmt einn
Evrópuleik hérna og svo dæmdi
ég landsleik hérna ekki fyrir

DERMOT GALLAGHER

Hefur lengi verið einn
virtasti dómarinn í
ensku knattspyrnunni
en gerði sér ferð til
Íslands um helgina til
að dæma á Rey Cup.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

löngu. Mér líst ágætlega á þessa
krakka sem eru að spila hérna og
mér þótti sérstaklega ánægjulegt
að dæma stúlknaleikinn. Þessir
krakkar eru allir í þessu til að
hafa gaman af þessu og það sem
ég tók helst eftir var hve skipulögð liðin og þjálfararnir eru. Ef
ég hefði verið að dæma hliðstæðan leik í Bretlandi er ég smeykur

um að ef boltinn hefði borist út í
hornið á vellinum hefði maður séð
tuttugu krakka í þvögu að berjast
um hann, en hérna eru þau öll
mjög vel skipulögð og meðvituð
um sín hlutverk í liðunum. Ég hef
nú ekki séð mikið af leikjum ennþá, en ég sá aðeins af strákunum í
liðinu frá Kaupmannahöfn og þeir
eru mjög efnilegir.“

Blaðamaður spurði Gallagher
hvort hann kannaðist við íslensku
leikmennina sem spila í enska
boltanum. „Að sjálfsögðu þekki ég
nokkra. Ég þekki auðvitað Eið
Guðjohnsen sem lék með Bolton
og er núna enskur meistari með
Chelsea. Svo man ég eftir Heiðari
Helgusyni hjá Watford, sem nú er
genginn í raðir Fulham. Það er
sómapiltur. Hann gaf mér einu
sinni treyjuna sína eftir landsleik.
Ég hitti líka Sigurð Jónsson í gær,
sem er að þjálfa Víking. Ég man
eftir því þegar hann lék með
Arsenal og Sheffield Wednesday.
Synir Guðjóns Þórðarsonar hafa
líka allir verið að leika á Englandi
og ekki má gleyma Guðna Bergssyni, hann er mjög fínn náungi.
Það athyglisverða við innrás þessara íslensku leikmanna í enska
boltanum er að mínu mati að þeir
hafa allir staðið sig ágætlega og
enginn þeirra hefur verið lélegur
ef þannig má að orði komast, enda
væri auðvitað óeðlilegt að kæmu
annað en frambærilegustu leikmennirnir héðan að spila í jafn
sterkri deild.“
baldur@frettabladid.is

Spænska knattspyrnan:

Figo fer ekki
frá Real
FÓTBOLTI Nú bendir allt til þess að
knattspyrnumaðurinn Luis Figo
verði áfram í herbúðum Real
Madrid á næstu leiktíð, en Figo
hefur verið sterklega orðaður við
Liverpool í allt sumar.
Forráðamenn Real vilja fá
greiðslu fyrir hinn 32 ára gamla
Figo, sem á eitt ár eftir af samningi sínum við félagið, en Liverpool og önnur áhugasöm lið eru
ekki reiðubúin að greiða fyrir
Figo. „Þetta er mjög erfitt fyrir
hvern leikmann sem er í minni
stöðu,“ segir Figo, sem tryggði
Real sigur í æfingaleik gegn
Beijing Guo’an frá Kína um helgina með marki úr vítaspyrnu á
lokamínútunum.
„Ég veit að ég er ekki fyrsti né
annar kostur í mína stöðu en ég
vil klára samninginn minn. Ég
mun áfram leggja mig allan fram
fyrir félagið,“ segir Figo.

Mál Mickael Essien:

Er í höndum
Abramovich
FÓTBOLTI Sagan endalausa um löngun Mickael Essien til að ganga til
liðs við Chelsea hélt áfram um
helgina þegar leikmaðurinn lýsti
því yfir að hann legði allt sitt
traust á að Roman Abramovich,
hinn vellauðugi eigandi Chelsea,
kæmi til móts við uppsett verð
Lyon á sér. Essien hefur margoft
greint frá ósk sinni um að fá að
yfirgefa félagið en hingað til hafa
forráðamenn Lyon ávallt hafnað
tilboðum Chelsea. Og nú segir
Essien að framhaldið velti á
Abramovich.
„Ég er að bíða eftir því að geta
komist til Chelsea en ég hef á tilfinningunni að Lyon muni ekki
láta mig fara fyrir minna en 35
milljónir punda. Mín síðasta von
er Abramovich. Það er hann sem
verður að taka ákvörðun um hvort
ég er þess virði. Ég vona svo sannarlega að hann komi til móts við
kröfur Lyon því ég get ekki séð
mig vera áfram hjá félaginu – það
er ekki möguleiki.“
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ÚR SPORTINU
ilan Baros skoraði tvö mörk og
átti frábæran leik þegar Liverpool bar sigurorð af Olympiakos, 43, í æfingaleik á
laugardagskvöldið.
Baros er sagður
vilja vera áfram hjá
Liverpool og berjast
fyrir sæti sínu í liðinu á næstu leiktíð
og ef eitthvað er að
marka ummæli
hans eftir leikinn um helgina vill
hann ekki fara frá félaginu. „Ég naut
þess virkilega að spila í kvöld,“ sagði
Baros, sem nú vonast til að fá tækifæri í leiknum gegn Zalgiris Kaunas
á þriðjudaginn, en það er fyrri leikur
liðanna í 2. umferð forkeppni Meistaradeildarinnar. „Strákarnir í liðinu
hafa verið mjög hjálpsamir síðustu
vikur og það hefur verið gott fyrir
mig. En það á mun meira eftir að
koma frá mér á tímabilinu. Lið í
Meistaradeildinni þarf á fjórum
framúrskarandi framherjum að
halda og þá þarf að berjast fyrir sæti
sínu,“ segir Baros.

M
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Upplausn í herbúðum Manchester United:

Ferguson og Keane rifust
FÓTBOLTI Knattspyrnustjórinn Alex

Ferguson og fyrirliðinn Roy
Keane hjá Manchester Untied talast varla við lengur eftir að hafa
lent í miklu rifrildi á æfingasvæði
félagsins, að því er breskir fjölmiðlar greindu frá í gær.
Lið Man. Utd. er sem stendur í
æfingaferðalagi í Asíu og er fyrirliðinn ekki með í för. Ástæðan
sem gefin var fyrir því í síðustu
viku var að Keane ætti við meiðsli
að stríða, en nú hafa heimildarmenn innan félagsins sagt frá því
að ástæðan fyrir fjarveru hans sé
rifrildi sem hann átti við Ferguson um hvernig undirbúningstímabilinu væri hagað.
„Það urðu fjölmargir leikmenn

vitni að þessu. Það féllu mörg fúkyrði og lá við að handalögmál
yrðu,“ segir heimildarmaður sem
starfar hjá félaginu. Atvikið á að
hafa átt sér stað fyrir þremur vikum þegar liðið var í æfingabúðum
í Portúgal og á Keane að hafa
kvartað undan því að fjölskyldur
leikmanna fengju að vera með í
för. Keane er sagður hafa látið í
ljós þá skoðun sína að fjölskyldur
tækju athygli og einbeitingu frá
leikmönnum – hlutir sem báðir
þyrftu að vera í lagi á undirbúningstímabilinu.
„Keane fannst andrúmsloftið á
æfingunum líkt og einhver fjölskyldusamkoma, en ekki eins og
undirbúningur fyrir sterkstu

knattspyrnudeild heims. Hann lét
Ferguson vita af þeirri skoðun
sinni og þeir eru einfaldlega
ósammála,“ bætti heimildarmað-vig
urinn við.

FYRIRLIÐINN OG KNATTSPYRNUSTJÓRINN Hafa í ófá skipti lent í

stappi við hvorn annan en hafa
ávallt náð sáttum.

Barton, leikmaður Man. City,
hefur beðist afsökunar á atvikinu
Jsemoey
átti sér stað á æfingaferðalagi
liðsins í Taílandi á laugardag, en þá
var Barton sakaður um að slást við
15 ára gamlan stuðningsmann
Everton og slasa samherja sinn
Richard Dunne í leiðinni. Barton var
í kjölfarið rekinn heim til Englands
úr æfingabúðunum með skömm en
hann segir þó að málið hafi verið
blásið upp. „Ég vil biðja alla hlutaðeigandi afsökunar. Það voru engin
slagsmál milli mín og Dunne en ég
var sleginn af stuðningsmanni og
brást illa við því. En ég vil taka fram
að ég sló hvorki til stuðningsmannsins né Richards Dunne,“ segir
Barton.
6WXèQLQJXUVHPì~WUH\VWLUì JLQGLVHPì~HOVNDU

teve Bruce, knattspyrnustjóri
S
Birmingham, hefur mikinn áhuga
á að fá miðjumannin Jason Euell í
sínar raðir frá Charlton áður en
tímabilið í Englandi hefst eftir tæpan mánuð. Portsmouth og Middlesbrough eru einnig sögð hafa hug á
því að fá Euell og hefur síðarnefnda
félagið þegar gert tilboð sem var
hafnað. Stjóri Charlton, Alan Curbishley, vill ekki leyfa Euell að fara,
þrátt fyrir að hann hafi ekki átt fast
sæti í liðinu á síðustu leiktíð, en
leikmaðurinn sjálfur hefur greint opinberlega frá því að hann sé í leit að
nýrri áskorun og vilji þar af leiðandi
róa á önnur mið.
hris Coleman, knattspyrnustjóri
Fulham, hefur sent forráðaC
mönnum Newcastle þau skilaboð
að þeir þurfi að reiða fram háa fjárhæð ætli þeir að kaupa portúgalska
vængmanninn Luis Boa Morte af félaginu. „Newcastle gerði tilboð en
ég leit ekki á það sem alvöru tilboð.
Ég ætla ekki að fara í smáatriði tilboðsins en því var umsvifalaust
hafnað,“ sagði Coleman móðgaður í
gær.

Hi¨ghi^gbV[gVbaZ^ÂVcY^]Z^b^
+YHUVYHJQD"
6HDO\3RVWXUHSHGLFHUXYLQV OXVWXKHLOVXU~P%DQGDUtNMDQQDVtèDVWOLèLQiU
6HDO\H\èLUPHLULIMiUPXQXPtY|UXìUyXQHQDOOLUDèULUGêQXIUDPOHLèHQGXUKHLPV

+YHUVYHJQD"
6HDO\3RVWXUHSHGLFJRUPXULQQVHPHUKMDUWDèt
KHLOVXGêQXQQLHUKDQQDèXUtVDPYLQQXYLèQRNNUD
I UXVWXE NOXQDUVNXUèO NQD%DQGDUtNMDQQD
+DQQEUHJVWPLVPXQDQGLYLèì\QJGRJìYtJHWD
WYHLUPLVìXQJLUHLQVWDNOLQJDUQRWDèV|PXGêQXQD

lex Ferguson, stjóri Manchester
United, hefur varað Chelsea við
A
því að hann búist við sínu liði

+YHUVYHJQD"

sterkara en á síðasta tímabili og
muni þar af leiðandi geta veitt núverandi Englandsmeisturum harða
keppni um titilinn á
næsta ári. Ferguson
kveðst líta á komandi leiktíð sem
áskorun um að
sýna þann karakter
sem liðið býr yfir.
„Við erum vanir áskorunum og
hlökkum ávallt til þeirra. Chelsea
átti óvenju góðu að gengi að fagna
á síðusta tímabili og ég held að það
verði erfitt fyrir félagið að endurtaka
leikinn í ár. Ég tel engan getumun
vera á Chelsea og Man. Utd. – þetta
er aðeins spurning um dagsformið,“
segir Ferguson.

6pUKDQQDèXUVW\UNWDUNDQWXUVHPWU\JJLUKiPDUNVQêWLQJX
iVYHIQӿHWLiVDPWìYtDèNDQWDUGêQXQQDUYHLWDEHWUL
VWXèQLQJÃ7KHUPR%RQG´XSSE\JJLQJLQGUHJXU~U
KUH\ӾQJXiPLOOLHLQVWDNOLQJDtVDPDU~PL

g lærisveinn Ferguson, hollenska markamaskínan Ruud
O
van Nistelrooy, segist sjá mikinn
mun á liðinu nú og á sama tíma í
fyrra. Nistelrooy segir að Man. Utd.
muni mæta mun
betur undirbúið til
leiks á þessu tímabili og að hitinn og
menningin í Asíuferðalaginu sem liðið er í um þessar
mundir muni koma
liðinu í enn betra
form. „Við erum klárlega mun betur
á okkur komnir núna í sumar en
síðasta sumar,“ segir van Nistelrooy.

2SLèYLUNDGDJD
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STUÐ MILLI STRÍÐA

Pistillinn sem gleymdist

MYND: HELGI SIGURÐSSON

ODDUR ÁSTRÁÐSSON ER MEÐ ÞRÖNGT ATHYGLISSVIÐ

Jæja, nú er
klukkan
að
verða tuttugu
mínútur í tíu
og ég á að vera
búinn að skila
þessum pistli
fyrir tíu, þá
fer blaðið í
prentun.
Ég sit við
tölvu í húsi foreldra vinkonu
minnar á Akureyri. Af hverju?,
gætu sumir spurt. Svarið er einfalt: Ég gleymdi að ég ætti að
skrifa þennan pistil og var lagður
af stað á bíl mínum suður til
Reykjavíkur úr helgardvöl í Mývatnssveitinni þegar vaktstjór-

inn á blaðinu hringdi til mín og
minnti mig á að ég ætti að vera
löngu búinn að skila þessum
blessaða pistli. Þá voru auðvitað
góð ráð dýr, en kallinn deyr ekki
ráðalaus.
Reyndi fyrst að hringja í
stelpuna sjálfa í gemsann, hún
auðvitað ekkert að svara og ég
fylltist örvæntingu, enda ekki
margir fleiri sem ég get snúið
mér til á sunnudagskvöldi eftir
níu til að fá að nota tölvu og net
og alles. Fyrst hún svaraði ekki
ákvað ég því að hringja bara
beint í hennar góðu foreldra og
athuga hvort þau væru ekki til í
að hýsa þessi skrif. Ekki stóð á
svörum; „auðvitað elsku vinur,

komdu endilega“!
Ég sem sagt renndi í hlað fyrir
réttum sex mínútum síðan og
settist rakleitt við tölvuna. Nú er
klukkan kortér í og þessi pistill
að taka á sig einhvers konar
mynd. Litli bróðir vinkonu minnar er hér inni í eldhúsi að brugga
ofan í mig kaffi til að ég haldi
mér vakandi alla leiðina suður og
allt í þann mund að falla í ljúfa
löð.
Ég gleymi hlutum, stundum
hefur það nærri því komið mér
illa í koll. Ég hef reynt að notast
við „reminder“ á gemsanum mínum, það virkar ekki.
Þetta reddaðist þó vel í þetta
skiptið, þökk sé góðu fólki.

■ PONDUS

Hmm....ég held ég fái
mér Cháteau la-trestres-bon, kannski '86!

Eftir Frode Överli

Alveg klassískur árgangur í
Suður-Frakklandi! Gott nef,
fín uppskera, silkimjúkt,
laust við rammleika og með
góðri fyllingu.

Bjór?

■ GELGJAN
Svona! Já
Rósa! Flott,
Maggi!

Þetta tókst!
Þau synda!

Eða bjór!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Er þetta ekki ótrúlegt,
Stanislaw? Við kenndum
litlum krökkum að synda!

En ánægjulegt!
En undursamlegt!

Af hverju
varð vatnið
skyndilega
volgt?

Ég vil fara
upp úr.

Það var
Siggi!

■ PÚ OG PA

Eftir SÖB

■ KJÖLTURAKKAR

Eftir Patrick McDonnell

VOFF VOFF

■ BARNALÁN
Guð minn góður! Augað þitt
er allt rautt og þrútið, Solla!

Þessi póstburðarmaður er ekki
að blekkja
neinn!

Eftir Kirkman/Scott

Ætli þetta gæti verið
vogris?
Hvað
er það?

Það er sýking í kringum augað. Við verðum að fara varlega af því að það er mjög....

....smitandi.

blikk blikk

blikk blikk
blikk blikk

SKEMMTILEGASTA STÓRMYND SUMARSINS

SÍMI 564 0000

HUGSAÐU STÓRT
SKEMMTILEGASTA STÓRMYND SUMARSINS

FÓR BEINT Á TOPPINN Í BANDARÍKJUNUM!

SÍMI 551 9000

FÓR BEINT Á TOPPINN Í BANDARÍKJUNUM!

Nú eru það fangarnir
gegn vörðunum!

Nú eru það fangarnir
gegn vörðunum!
Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 • Sýnd í lúxus kl. 5.30 og 8

Sýnd kl. 6, 8.30 og 11

400 kr. í bíó!

Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

Sýnd kl. 3.30 og 5.45

★★★ ÓÖH DV

Þorir þú í bíó?

Sýnd kl. 5.20, 8 og 10.40
Sýnd í lúxus kl. 10.40 B.i. 16 ára

Sýnd kl. 8 B.i. 14 ára

Þorir þú í bíó?

Sýnd kl. 4

★★★★★ BLAÐIÐ

Tilboð
400 kr.

Sýnd kl. 6, 8 og 10 B.i. 16 ára

„SVALASTA MYND ÁRSINS
OG BESTA MYND ÞESSA
SUMARS“
★★★★★ Þ.Þ. FRÉTTABLAÐIÐ

Sýnd kl. 6, 8 og 10 B.i. 16 ára

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 B.i. 16 ára

Sýnd kl. 8

Sýnd kl. 10.10 B.i. 14 ára

Sýnd kl. 5.30 B.i. 10 ára - Síðustu sýningar

Sýnd kl. 10.20 B.i. 10 ára - Síðustu sýningar

Bollywood-bíómynd á Íslandi?

Símahrekkir Simma og Jóa
Platan Símahrekkir með Simma
og Jóa úr Idol er komin út. Þeir
félagar hafa starfað saman í fjölmiðlum í sex ár og komið víða
við. Samstarf þeirra hófst á útvarpsstöðinni sálugu Mónó 87,7
þar sem þeir sáu um morgunþáttinn 70. Á meðal efnis í þættinum
var símahrekkurinn vinsæli og
nú er komin út plata með broti af
bestu hrekkjum þeirra félaga.
Auk þess hljóma inni á milli vinsæl dægurlög á borð við Heim í
Búðardal, Danska lagið og Á tjá
og tundri.
„Þetta var búið að standa lengi
til,“ segir Simmi. „Hugmynd okkar er sú að þetta verði diskur sem
fólk getur sett í spilarann þegar
það ferðast með breiðan aldurshóp. Þetta er fyrir alla, bæði foreldra og börn. Maður þekkir það
sjálfur þegar maður var unglingur að ferðast að þurfa að hlusta á

gufuna og klassíska tónlist. Það
var ekkert sérlega gaman.“
Einn af símahrekkjunum á plötunni er þegar Simmi hringir í
mömmu sína og segist ætla til
Búlgaríu yfir jólin. „Hún er búin að
jafna sig á þessu. Þegar þú ert að
hrekkja verður þú að hafa húmor
fyrir sjálfum þér og við vildum því
ekki undanskilja okkur. Hún hafði
gaman af þessu, enda erum við sex
bræðurnir og hún orðin vön þessu.“
Platan verður seld á öllum sölustöðum Essó. Simmi og Jói hafa
einmitt verið duglegir undanfarið
að leika í auglýsingum fyrir fyrirtækið sem hafa vakið mikla athygli. „Þetta var þrælgaman. Þetta
var konsept sem var skothelt. Þetta
eru atriði sem flestir þekkja.“
Leikstjóri auglýsinganna var
Gulli Magg en um förðun og búningagerð sáu Theódóra Sæmundsdóttir og Elín Reynisdóttir. ■

KALLI Á ÞAKINU

ÖRLAGAEGGIN-SÖNGLEIKUR

e. Astrid Lindgren • Í samstarfi við Á þakinu
Lau 13/8 kl 14, Su 14/8 kl 14, Lau 20/8 kl
14, Su 21/8 kl 14

6. sýning 22/7, 7. sýning 24/7 og
lokasýning 28/7

Miðasölusími 568 8000 • midasala@borgarleikhus.is
Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin:
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

Nýjasta æðið!
Scooterhjól með mótor
í fyrsta sinn á Íslandi!
Engin trygging nauðsynleg
– flokkast sem reiðhjól.

Munið eftir
hjálmunum!

Notist á gangstéttum.

Salan er hafin!

Engin aldurstakmörk

Sími: 869 0898

BJARNEY S. LÚÐVÍKSDÓTTIR Segir sterk tengsl vera að myndast milli indverska kvikmyndaiðnaðarins og hins íslenska.

segir líkur á að ekki líði á löngu
áður en fyrsta Bollywoodmyndin verði skotin á Íslandi.
„Við erum nú þegar komnar með
sérlega góða tengingu inn í
Bollywood-heiminn og ætlum að
nýta okkur þessi tengsl,“ segir
hún en forseti Íslands, Ólafur
Ragnar Grímsson, og Dorrit
Moussaieff hafa sýnt Bollywood
BOLLYWOOD Á BREIÐUVÍK? Indverskur
meðframleiðandi Flags of Our Fathers er
væntanlegur til Íslands til að taka upp auglýsingu hér á landi.

mikinn áhuga og segir Bjarney
þann áhuga án efa koma til með
að hafa jákvæð áhrif á starfsemi
Eskimo Indland. „Við höfum
verið heppnar þó við höfum þurft
að reka okkur á ýmislegt í kerfinu þarna úti. Pólitíska kerfið
þarna er ansi snúið en fer sem
betur fer batnandi. Nú er meðal
annars búið að tilkynna að Ísland
verði með sendiráð í Indlandi og
það kemur til með að auðvelda
okkur starfið enn frekar.“
thorakaritas@frettabladid.is

Leikst‡r›i fyrir Supergrass
Leikstjórinn Börkur Sigþórsson
stjórnaði á dögunum tökum á
myndbandi við nýjasta smáskífulag bresku hljómsveitarinnar
Supergrass, Saint Petersburg,
sem verður að finna á næstu plötu
hennar, Road to Rouen.
Myndbandið var tekið upp í
London og stóðu upptökur yfir í
einn dag. Enginn sérstakur söguþráður er í myndbandinu heldur
syngja liðsmenn Supergrass lagið
og spila.
Börkur Sigþórsson hefur áður
leikstýrt myndböndum fyrir erlendar hljómsveitir, þar á meðal
Thirteen Senses og Faultline.
Supergrass-myndbandið er þó
vafalítið stærsta verkefni hans til
þessa því sveitin hefur verið ein
sú vinsælasta á Bretlandseyjum
undanfarin ár. Hér á landi hefur
Börkur meðal annars gert myndbönd fyrir Mínus, Quarashi og
Maus og er því afar reyndur í
þessum bransa. ■

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

SIMMI OG JÓI Þeir félagar hafa gefið út plötuna Símahrekki Simma og Jóa.

„Það hefur margt unnist á ótrúlega skömmum tíma,“ segir
Bjarney S. Lúðvíksdóttir, einn eigenda Eskimo Group, en fyrirtækið hefur í sex mánuði haldið úti
starfsemi á Indlandi og komið á
sterkum tengslum þar í landi.
Eskimo Indland heldur ýmiss
konar námskeið á Indlandi og
starfrækir þar umboðsskrifstofu
fyrir indversk og alþjóðleg módel,
leikara og fólk á öllum aldri. „Þetta
er fyrsta fyrirtækið af þessu tagi
sem býður upp á svona víðtæka
þjónustu í Indlandi og því er verkefnið mjög spennandi og hvetjandi
fyrir okkur,“ segir Bjarney en
Eskimo Indland hefur nú þegar
hafið viðræður við indverska
framleiðsluaðila um að taka kvikmyndir og auglýsingar hér á landi.
„Fljótlega er væntanlegur hingað til lands indverskur framleiðandi til að taka hér auglýsingu en allt er þetta að sjálfsögðu gert til
að skapa atvinnu fyrir Ísland.
Indverski framleiðandinn
er
meðframleiðandi
í kvikmynd Clints
Eastwood, Flags
of our Fathers, og
eins og Eastwood
getur verið að
Bollywood sjái
hentuga möguleika á því að
vinna hér á landi
í framtíðinni.“
B j a r n e y

BÖRKUR SIGÞÓRSSON Börkur leikstýrði nýverið myndbandi við nýjasta smáskífulag
Supergrass.

FRÉTTIR AF FÓLKI
hristina Ricci ætlar
að leika í mynd
C
sem Reese Witherspoon framleiðir.
Stöllurnar eru ágætis
vinkonur en Christina
mun taka að sér
aðalhlutverkið og
Reese ætlar að
leika aukahlutverk.
Myndin mun heita
Penelope og vera
um konu sem er
afar óheppin.

eðgangan virðist fara svo
M
illa í Britney
Spears að hún
er stanslaust í
vondu skapi og
ræðst á alla
sem yrða á
hana. Eiginmaður
hennar,
Kevin
Federline,
er sagður
vera orðinn
ansi þreyttur á öllum

skömmunum en hún heimtar
að hann komi með sér í allar
verslunarferðir. Ástandið er
svo slæmt að mamma hennar
og litla systir nenna ekki að
tala við hana því hún
hefur nú trekk í trekk
grætt þær með andstyggilegum athugasemdum.
inurinn Courteney Cox og
V
eiginmaður hennar
David Arquette eru
nú reiðubúin að
eignast annað barn.

Courteney er þó sögð
nokkuð áhyggjufull því
nýlega viðurkenndi
hún að hafa fengið
mikið fæðingarþunglyndi eftir að hún átti
sitt fyrsta barn,
Coco. „Ég fékk
góða hjálp og
leiðrétti hormónaójafnvægið
með prógesteróntöflum sem
læknirinn minn
gaf mér,“ sagði
Courteney.

www.toyota.is

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS TOY 28967 07/2005

Raunveruleikinn uppmálaður

Ég er Yaris
Þótt sköpunargleði endurspeglist í allri hönnun Yaris er hann raunveruleikinn
uppmálaður. Yaris sker sig úr hvort heldur sem litið er til straumlínulögunar
hans, óvenju þægilega hárrar sætisstöðu, mismunandi sætastillingar eða

Verð frá 1.299.000 kr.

Toyota, Nýbýlavegi 4-8, sími 570 5070

snjallrar geymsluhönnunar. Yaris er raunverulega hagkvæmur bíll í rekstri sem
hentar annasömu borgarlífi einstaklinga sérlega vel. Komdu og reynsluaktu
Yaris í raunveruleikanum og búðu þig undir óvænta ánægju.
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VIÐ TÆKIÐ

Meiri tísku í íslenskt sjónvarp!

21.55

21.00

Fréttir
THE
ENFORCERS: INSIDE THE D.E.A

ég aldrei fara út. Fínt væri
að fá þessa stöð á veturna
þegar kalt er úti. Þetta er
líka ekta stöð sem er afar
kærkomin þegar veikindi
sækja að manni. Hver myndi
ekki vilja sitja inni í heilan
dag og fræðast um tísku í
sjónvarpinu? Allt í lagi,
kannski ekki allir en mjög
margir samt. Mér finnst alveg skítt hvað það fer lítið
SARAH JESSICA PARKER
fyrir tísku í íslensku sjónHún var í aðalhlutverki í síðvarpi. Hvað varð um Fasasta þætti af Style Star og var
hion Television sem var einu
þar farið yfir hennar feril með
sinni sýnt á RÚV? Það var
því að einblína á fötin. Mjög
geðveikt.
skemmtilegt.

21.00

Gaman
AMERICAN DAD

▼

▼

▼

Svar:
Spur í kvikmyndinni The Man From
Snowy River frá árinu 1982.

20.15

Fræðsla

sem framleiðir þættina
heitir bara Style Network!
Heil sjónvarpsstöð helguð
tísku og hönnun. Þarna eru
sýndir þættir eins og Style
Star sem er þátturinn sem
ég horfði á, Style Court,
Fashion
Police,
Fashiontrance, Guess Who's
Coming to Decorate, The
Look for Less og Who Do I
Look? Er ekki hægt að
bæta þessari stöð inni í
Digital Íslandið? Það væri
alveg frábært, takk.
Eða kannski ekki yfir
sumartímann því þá myndi

Sá það auglýst í gær að á sjónvarpsstöðinni E! yrði þáttur um fatastíl Söruh
Jessicu Parker, sem er einmitt vinkona
mín úr Sex and the City þáttunum (guð
blessi sál þeirra). Ég var svo heppin að
vera í mat hjá mömmu og pabba um
kvöldið og gat því kíkt á þennan þátt. Ég
er að tala um himnaríki. Þetta var eins
og að skoða eitthvað undursamlegt tískutímarit nema að ég var að horfa á sjónvarpið en ekki skoða blað. Ég límdist við
sjónvarpstækið þó svo að veðrið úti væri
allt of gott fyrir hangs innandyra. Sem
betur fer var þátturinn bara hálftími svo
ég þurfti ekki að húka lengi inni.
Fór svo á netið í dag að tékka betur á
þessum þætti. Nei nei, sjónvarpsstöðin

▼

í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning?

„It's a great comfort to widows and fools. There's
more to life than death, Jim.“

▼

ÚR BÍÓHEIMUM

EIGINKONA EINSTEINS

BORGHILDUR GUNNARSDÓTTIR FRÆDDIST UM FATASTÍL SÖRUH JESSICU

22.00

Raunveruleiki
THE CONTENDER

SJÓNVARPIÐ

Íþróttir
LANDSBANKAMÖRKIN

SKJÁREINN
6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beautiful 9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið

23.10 Kastljósið 23.30 HM í sundi 1.30 Dagskrárlok

STÖÐ 2 BÍÓ
6.25 City Slickers 8.15 Good Morning Vietnam
10.15 Stuart Little 2 12.00 The Big One 14.00
City Slickers 16.00 Good Morning Vietnam
18.00 Stuart Little 2 20.00 The Abyss (Bönnuð
börnum) 22.45 The Skulls 3 (Bönnuð börnum)
0.25 In the Shadows (Stranglega bönnuð börnum) 2.10 Reign of Fire (Bönnuð börnum) 4.00
The Skulls 3 (Bönnuð börnum)

▼

Áströlsk heimildamynd um Milevu
Maric, eiginkonu og samstarfskonu Alberts Einsteins.
21.15 Lögreglustjórinn (The District III) Sakamálasyrpa um Jack Mannion, hinn
skelegga lögreglustjóra í Washington,
sem stendur í ströngu í baráttu við
glæpalýð og við umbætur innan lögreglunnar. Aðalhlutverk leika Craig T.
Nelson, John Amos, Jayne Brook og
Justin Theroux.
22.00 Tíufréttir
22.25 Lífsháski (17:25) (Lost)

Fréttir Stöðvar 2
Ísland í dag
Simpsons
Extreme Makeover – Home Edition
(6:14)
20.45 Jamie Oliver (Oliver’s Twist) (16:26)
21.10 The Guardian (19:22)
21.55 The Enforcers: Inside the D.E (Fíkniefnalögreglan) Fréttaskýringaþáttur
um baráttu bandarískra yfirvalda við
eiturlyfjasmyglara og dópsala.
22.40 Holiday Heart Hér segir frá dragdrottningu, dópista og dópsala svo einhverjir séu nefndir. Lífið er enginn dans á
rósum en dragdrottningin reynir hvað
hún getur að koma lagi á líf sitt og
þeirra sem henni þykir vænst um.

0.15 Shield (12:13) (Stranglega bönnuð
börnum) 1.00 Eyes (2:13) 1.45 D-Tox
(Stranglega bönnuð börnum) 3.20 Fréttir og
Ísland í dag 4.40 Ísland í bítið 6.20 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

OMEGA
7.00 Joyce Meyer 7.30 Benny Hinn 8.00 Miðnæturhróp 8.30 Kvöldljós 9.30 Blandað efni 10.00 Joyce
Meyer 10.30 Dr. David Cho 11.00 Ísrael í dag 12.00
Ewald Frank 12.30 Freddie Filmore 13.00 Joyce
Meyer 13.30 Blandað efni 14.30 Ron Phillips 15.00
Samverustund (e) 16.00 Joyce Meyer 16.30 Blandað efni 17.00 Acts Full Gospel 17.30 Gunnar Þorsteinsson (e) 18.00 Ron Phillips 18.30 Joyce Meyer
19.00 CBN fréttastofan – fréttir á ensku 20.00
Kvöldljós með Ragnari Gunnarssyni 21.00 Um trúna
og tilveruna Friðrik Schram (e) 21.30 Mack Lyon Í
leit að vegi Drottins 22.00 Joyce Meyer 22.30 Blandað efni 23.00 CBN fréttastofan – fréttir á ensku 0.00
Nætursjónvarp

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Íslenski listinn Jónsi í Svörtum Fötum
fer með okkur í gegnum vinsælustu
lög vikunnar og tekur púlsinn á öllu
því heitasta í dag.
19.30 Friends (20:24)
20.00 Seinfeld 3
20.30 Friends (21:24)
21.00 American Dad (5:13) Stan Smith er
útsendari CIA og er alltaf á varðbergi
fyrir hryðjuverkahættum.
21.30 Íslenski listinn
22.00 Kvöldþátturinn Beinskeyttur spjall- og
skemmtiþáttur þar sem viðburðir
dagsins eru hafðir að háði og spotti.
22.45 David Letterman

23.30 The Newlyweds (9:30) 23.55 The
Newlyweds (10:30) 0.20 Friends (21:24)
0.45 Kvöldþátturinn 1.30 Seinfeld 3

E! ENTERTAINMENT
12.00 Fashion Police 12.30 Love is in the Heir 13.00
The E! True Hollywood Story 14.00 Style Star 14.30
Behind the Scenes 15.00 Jackie Collins Presents
16.00 E! Entertainment Specials 17.00 E! News
Weekend 18.00 Fashion Police 18.30 Hotspot
Hollywood Roosevelt Hotel 19.00 The E! True
Hollywood Story 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 Dr. 90210

18.30
19.15
19.30
20.00

Tremors (e)
Þak yfir höfuðið (e)
Less than Perfect (e)
Center of the Universe – NÝTT! Gamanþættir um hjónin John og Kate sem
hafa verið gift í 20 ár og eru enn yfir
sig ástfangin.
20.50 Þak yfir höfuðið Umsjón hefur Hlynur
Sigurðsson.
21.00 The Contender 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 sálnasöfnurunum sem hafa það að aðalstarfi
að aðstoða fólk við vistaskiptin úr
heimi hinna lifenda í heim hinna
dauðu.
22.45 Jay Leno

23.30 Da Vinci’s Inquest (e) 0.15 Cheers (e)
0.40 Boston Public – lokaþáttur 1.20 Hack
2.05 Óstöðvandi tónlist

AKSJÓN
7.15 Korter 21.00 Níubíó – A Walk On The
Moon 23.15 Korter

21.15 Playmakers (4:11) (NFL-liðið) Ekki
batnar ástandið hjá Fjallaljónunum
þessa vikuna. Frammistaðan utan vallar er ekkert til að hrópa húrra fyrir og
þegar nokkrir leikmenn liðsins tengjast skotárás á skemmtistað er fjandinn laus. Til handalögmála kemur hjá
Leon og Robin og ekki bætir það
sambandið. Í þætti kvöldsins koma
fram ný sönnunargögn sem upplýsa
frekar um háttsemi DH og félaga hinn
örlagaríka dag þegar skotárásin átti
sér stað. Bönnuð börnum.
22.00 Landsbankamörkin Mörkin og marktækifærin úr tólftu umferð Landsbankadeildarinnar en þá mætasteftirtalin félög: KR – Keflavík, ÍBV – FH,
Þróttur – Fram, Grindavík – ÍAog Valur
– Fylkir.
22.30 Bestu bikarmörkin (Liverpool Ultimate
Goals) Bikarveisla að hætti Liverpool
en félagið hefur sex sinnum sigrað í
keppninni (FA Cup).

▼

18.30
19.00
19.35
20.00

15.25 Chelsea – AC Milan 17.05 Íslandsmótið í golfi 2005

▼

18.30 Ástfangnar stelpur (1:13)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
19.55 Átta einfaldar reglur (45:52)
20.15 Eiginkona Einsteins (Einstein’s Wife)

18.00 Cheers

▼

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Perfect Strangers (98:150) 13.25 Spin the
Bottle 15.15 Third Watch (15:22) (Bönnuð
börnum) 16.00 Barnatími Stöðvar 2 17.53
Neighbours 18.18 Ísland í dag

▼

13.30 HM í sundi. Bein útsending. 16.25 Meistaramót Íslands í frjálsum íþróttum 16.50 Fótboltakvöld 17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00 Myndasafnið 18.01 Gurra grís 18.05
Kóalabræður 18.15 Pósturinn Páll

23.25 Álfukeppnin (Argentína – Þýskaland)

POPP TÍVÍ
Tónlist allan daginn - alla daga
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TALSTÖÐIN

VIÐ MÆLUM MEÐ...
Centre of the Universe

Skjár Einn kl. 20.00.
Með aðahlutverk fara John Goodman,
Olympia Dukakis og Jean Smart.

Lausar skrúfur

7.03 Morgunútvarpið 9.03 Margrætt með
Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur. 10.03 Morgunstund með Sigurði G. Tómassyni.

12.15 Hádegisútvarpið – Umsjón: Sigmundur Ernir Rúnarsson. 13.01 Hrafnaþing – Umsjón: Ingvi Hrafn Jónsson. 14.03 Messufall e.
15.03 Allt og sumt – Hallgrímur Thorsteinsson, Helga Vala Helgadóttir og Helgi Seljan.
17.59 Á kassanum – Illugi Jökulsson.

RÁS 1

RÁS 2

FM 92,4/93,5

7.30 Morgunvaktin 8.30 Árla dags 9.05
Laufskálinn 9.40 Saga ljóðsins: Einar Már
Guðmundsson 9.50 Morgunleikfimi 10.13
Stefnumót 11.03 Samfélagið í nærmynd
13.00 Sakamálaleikrit Útvarpsleikhússins,
Líflínan 13.15 Sumarstef 14.03 Útvarpssagan: Stjórnlaus lukka 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,
Ragtime 23.00 Hugsjónir og pólitík

FM 90,1/99,9

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2

18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 20.00
Músík og sport 22.10 Popp og ról

1.10 Ljúfir næturtónar

BYLGJAN

FM 98,9

ÚTVARP SAGA

FM 99,4

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson

9.03 ÓLAFUR HANNIBALSSON 10.03 RÓSA INGÓLFSDÓTTIR 11.03 ARNÞRÚÐUR KARLSDÓTTIR

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykjavík Síðdegis

12.25 Meinhornið (endurfl. frá laug.) 12.40 MEINHORNIÐ 13.05 JÖRUNDUR GUÐMUNDSSON
14.03 KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR
15.03 ÓSKAR BERGSSON 16.03 VIÐSKIPTAÞÁTTURINN 17.05 GÚSTAF NÍELSSON 18.00 Meinhornið (endurfl) 19.40 Endurflutningur frá liðnum degi.

AÐRAR STÖÐVAR

»

Hlægilegir gamanþættir um hjónin
John og Kate, sem hafa verið gift í
tuttugu ár og eru enn yfir sig ástfangin.
Líf þeirra væri vísast fullkomið ef nánustu fjölskyldumeðlimir væru með
allar skrúfur í hausnum lausar; en afinn er með kynlíf á heilanum og
amman kemur í heimsókn í tíma og
ótíma til að tryggja að barnabarnið
fái nóg að borða. Frændfólkið er
hreint út sagt ferlegt og einkasonurinn virðist samviskusamlega ætla að
tileinka sér alla helstu galla ættarinnar.

FM 90,9

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin
FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp
FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

Fjölskyldan í þættinum.

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying
FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni
FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum
FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni
FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying
FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

ERLENDAR STÖÐVAR
SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

BBC PRIME
12.00 Popcorn 12.50 Teletubbies 13.15 Tweenies 13.35 Fimbles
13.55 Balamory 14.15 Monty the Dog 14.20 Yoho Ahoy 14.25 Bill
and Ben 14.35 Bring It on 15.00 Antiques Roadshow 15.30 Perfect
Holiday 16.00 Animal Park 17.00 Bargain Hunt 17.30 EastEnders
18.00 Holby City 19.00 Spooks 19.50 Jonathan Creek 20.40 Table
12 20.50 Black Cab 21.00 Blackadder II 21.30 3 Non-Blondes
22.00 Two Thousand Acres of Sky 23.00 Meet the Ancestors 0.00
Supernatural Science 1.00 Comedy of Errors
NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Shark Quest 13.00 Paranormal?: Lake Monsters 14.00
Gladiator Wars 15.00 The Sea Hunters: the Search for the Avro Arrow Flight Models 16.00 Battlefront: Burma – the Forgotten Front
16.30 Battlefront: D-day 17.00 Animal Nightmares: Bees 17.30
Monkey Business 18.00 Shark Quest *living Wild* 19.00
Paranormal?: Animal Oracles 20.00 Unlocking da Vinci’s Code
22.00 Paranormal?: Ufos 23.00 Unlocking da Vinci’s Code
ANIMAL PLANET
12.00 Profiles of Nature 13.00 Pet Star 14.00 Animal Precinct
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 AZ 18.00 Action Big Cats 19.00 Ape Hunters 20.00 Crocodile Hunter 21.00 Animal Cops Detroit 22.00 Monkey Business 22.30
Animals A-Z 23.00 Pet Rescue 23.30 Wildlife SOS 0.00 Ape
Hunters 1.00 Temple of the Tigers
DISCOVERY
12.00 Stormproof 13.00 Extreme Engineering 14.00 Junkyard
Mega-Wars 15.00 Rex Hunt Fishing Adventures 15.30 Buena Vista
Fishing Club 16.00 Extreme Machines 17.00 Rides 18.00 Mythbusters 19.00 The Boy Whose Skin Fell Off 20.00 Trauma 21.00
Sex Sense 22.00 Forensic Detectives 23.00 Myth Busters 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 Power Girls 21.30 The Real
World 22.00 The Rock Chart 23.00 Just See MTV
VH1
15.00 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 21.00
VH1 Rocks 21.30 Flipside 22.00 Top 5 22.30 VH1 Hits
CLUB
12.10 Retail Therapy 12.35 The Stylists 13.00 Crimes of Fashion
13.30 Hollywood One on One 14.00 Hollywood Star Treatment
14.25 Cheaters 15.10 Other People’s Houses 16.00 Yoga Zone
16.25 The Method 16.50 The Race 17.40 Fantasy Open House
18.05 Come! See! Buy! 18.30 Hollywood One on One 19.00
Matchmaker 19.25 Cheaters 20.15 Sextacy 21.10 Spicy Sex Files
22.00 What Men Want 23.55 Awesome Interiors 0.20 Retail Therapy 0.45 The Stylists 1.10 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
Viva Las Bravo 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
13.30 Outback 15.05 Audrey Rose 17.00 Inherit the Wind 18.50
Love 600 20.20 Easy Money 21.55 Some Girls 23.30 Last
Embrace 1.10 Wisdom 3.00 The Secret Invasion
TCM
19.00 The Night of the Iguana 21.00 The Prisoner of Zenda 22.40
Hot Millions 0.25 The Swordsman of Siena 2.05 The Password Is
Courage
HALLMARK
12.45 Life on Liberty Street 14.15 My Louisiana Sky 16.00
Touched by an Angel IV 16.45 Hiroshima 18.30 Vinegar Hill 20.00
Law & Order Viii 20.45 The Inspectors 2: A Shred of Evidence
22.30 Scarlett 0.00 Law & Order Viii 0.45 Vinegar Hill 2.15 The Inspectors 2: A Shred of Evidence
BBC FOOD
12.00 Neil Perry Fresh and Fast 12.30 Ready Steady Cook 13.00
A Cook On the Wild Side 13.30 The Great Canadian Food Show
14.00 Can’t Cook Won’t Cook 14.30 Tyler’s Ultimate 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 A Cook On the
Wild Side 19.30 James Martin Sweet 20.00 Can’t Cook Won’t
Cook 20.30 The Tanner Brothers 21.30 Ready Steady Cook
DR1
12.20 Et dyrehospital i Sverige 12.50 Boogie Listen 13.50 Nyheder
på tegnsprog 14.00 Shin Chan 14.10 Ozzy & Drix 14.30
SommerSummarum 15.30 Scooby Doo 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 17.35 Dronningens elefanter 18.05 Paradisets vogtere 19.00 TV Avisen 19.25 SportNyt
19.30 Hjertets veje 21.05 Hunter 21.50 Fra baggård til big
business 22.30 Fyret!
SV1
13.30 Sportspegeln 14.00 Rapport 14.05 Forsytesagan 15.00
Bakom kulisserna på zoo 15.30 Simning: VM Montreal 15.45
Rederiet 16.30 Nalle har ett stort blått hus 16.55 Våra djur 17.00
Lilla Smågodis 17.15 Mellan mig och min syster 17.30 Rapport
18.00 Sommartorpet 18.30 Packat & klart – sommarspecial 19.00
Rose och Maloney 20.40 Sängdags 21.10 Rapport 21.20 Allsång
på Skansen 22.20 Sändning från SVT24

KB Námsmenn geta sótt um námslán hjá LÍN í gegnum KB Netbanka
ásamt ﬂví a› fylgjast me› sínum málum hjá LÍN.
Ábyrg› KB banka getur komi› í sta› sjálfskuldarábyrg›ar einstaklings
vegna námslána hjá LÍN.
Gegn lánslofor›i frá LÍN geta KB Námsmenn fengi› framfærslulán
hjá bankanum sem nemur allt a› 100% af áætla›ri lánveitingu.
KB Námsmönnum b‡›st yfirdráttarlán me› a›eins 11,3% vöxtum.*
Almennur frestur til a› sækja um námslán vegna skólaársins 2005 - 2006 er til
30. september 2005 en eftir ﬂann tíma sker›ist lánsréttur ef nám er ﬂá hafi›.

* Skv. vaxtatöflu KB banka frá 1. júlí 2005.

EUROSPORT
13.30 Swimming: World Championship Montreal Canada 16.30 All
sports: WATTS 17.00 Athletics: IAAF Grand Prix Helsinki 19.00
Sumo: Natsu Basho Japan 20.00 Boxing 21.15 Motorsports:
Motorsports Weekend 21.45 News: Eurosportnews Report 22.00
Swimming: World Championship Montreal Canada

ENNEMM / SÍA / NM17141

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

30

25. júlí 2005 MÁN U DAGU R

SÉRFRÆÐINGURINN
Arnar Gíslason, einn af rekstrarstjórum Café Oliver, lumar á góðum ráðum fyrir drykkjuna um verslunarmannahelgina
og svo geymi ég það
sterka fyrir síðasta daginn, skot og kappdrykkju, því þá þarf
maður meira til að komast í gírinn.“

Mikilvægt a› ofmetnast ekki í
drykkjunni fyrsta kvöldi›
HRÓSIÐ
...fær Magni R. Magnússon fyrir
að hafa rekið hina skemmtilegu
verslun Hjá Magna á Laugaveginum í ein fjörutíu ár. Hann lætur
af störfum í byrjun október næstkomandi.
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Verslunarmannahelgin er að ganga í garð og eflaust
einhverjir farnir að athuga birgðirnar í vínskápnum.
Margir hafa lent í því að fara óvarlega í drykkjunni og
misst af degi úr hátíðinni vegna þynnku en það er
ýmislegt hægt að gera til að minnka líkurnar á að
það gerist. „Það er mikilvægt að vera ekki að ofmetnast í drykkjunni og missa sig alveg fyrsta kvöldið,“ segir Arnar Gíslason, einn rekstrarstjóranna á
Café Oliver. Arnar segir að það sé nauðsynlegt að
borða eitthvað áður en drykkjan hefst og helst ekki
mjög kryddaðan mat. „Það hafa allir lent í því að
þetta fer eitthvað öfugt ofan í mann þrátt fyrir að
hafa gert allt rétt í drykkjunni og þá er betra að vera
búinn að borða eitthvað áður, pasta eða eitthvað

sem er auðvelt að losa sig við,“ segir Arnar.
„Þumalputtareglan er að drekka bara einfalda drykki.
Finna ákveðið jafnvægi og halda því við til að undirbúa næsta dag. Ef maður hefur tækifæri á því er gott
að drekka mikið vatn á meðan, eitt vatnsglas á móti
hverjum áfengum drykk,“ segir hann.
Margir halda því fram að ekki megi blanda ákveðnum drykkjum saman og tekur Arnar undir það að
best sé að halda sig við eina áfengistegund yfir daginn. „Þegar ég hef farið á Hróarskeldu og aðrar hátíðir hef ég reynt að halda sömu drykkjarvenjum allan daginn. Kannski bara verið með vodka í djús allan daginn, næsta dag bara bjór, þriðja daginn léttvín

Ef þynnka lætur á sér
kræla næsta dag og ætlunin er að skemmta sér
um kvöldið er eina ráðið
að fá sér annan drykk,
segir Arnar. „Þá er best ARNAR GÍSLASON
að byrja á því að fá sér REKSTRARSTJÓRI
afréttara, hversu illa
sem þér líður. Bara skella í sig öðrum drykk. Eftir
einn ertu kominn í sama gírinn og kvöldið áður,“
segir Arnar. „Mánudagurinn verður aldrei eitthvað
þægilegur. Maður verður bara að sætta sig við það
að mánudagurinn verður dagur í helvíti,“ segir Arnar.

FRÉTTIR AF FÓLKI
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gill Helgason gerir stöðu útvarpsstjóra að umtalsefni í pistli
E
á heimasíðu sinni á www.visir.is og
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undrast það hversu mikið er látið
með starfið. Egill fer nokkrum orðum um þá menningarpáfa sem
hingað til hafa gegnt starfinu en
segir Markúsar Arnar Antonssonar
helst verða „minnst fyrir Auðun Georg Ólafsson og fyrir að hafa gefið
útvarpsþættinum Speglinum nafnið Hljóðviljinn.“
Hvað arftakann varðar
segir Egill mikið
af furðufuglum
sækja um
stöðuna en
„þó eru þarna
inni á milli
umsóknir
sem maður
hlýtur að
taka alvarlega. Valdamenn í Sjálfstæðisflokki gætu örugglega vel
hugsað sér að velja Bjarna Guðmundsson, framkvæmdastjóra
Sjónvarpsins, einn valdamesta
mann í stofnuninni í mörg ár – litlausan mann með rétt flokksskírteini“.

8

9

10

13

12

11

14

16

15

17

18

Lárétt: 1 tignarmaður, 5 for, 6 tveir eins,
7 útvarpsbylgja, 8 haf, 9 stígur, 10 á fæti,
12 sum, 13 pinni, 15 tvíhljóði, 16 fals, 18
reikningur.
Lóðrétt: 1 jafnoki, 2 sár, 3 tveir eins, 4
vampíra, 6 geisla, 8 vatnagróður, 11
kassi, 14 uppistaða, 17 fljót.
Lausn.
Lárétt: 1 jarl, 5 aur, 6 ll, 7 fm, 8 sjó, 9
slóð, 10 il, 12 ýms, 13 nál, 15 au, 16
gróp, 18 nóta.
Lóðrétt: 1 jafningi, 2 aum, 3 rr, 4 blóðsuga, 6 ljóma, 8 slý, 11 lár, 14 lón, 17 pó.

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

Sharm-el Sheik.
Til að mótmæla olíugjaldi.
Jelena Isinbajeva.

Fluga á vegg í Kabarett
„Felix Bergsson kom að máli við
mig og bað mig að vinna hálftíma
heimildarþátt sem verður á dagskrá sjónvarpsins næsta haust,“
segir
kvikmyndagerðarkonan
Hrafnhildur Gunnarsdóttir, en
hún fylgist nú með leikhópnum Á
senunni til að fanga stemninguna í
uppfærslunni á söngleiknum Kabarett.
Hrafnhildur hefur vakið alþjóðlega athygli fyrir heimildarmyndir sínar en flestar hafa þær
verið með pólitískum undirtóni.
Meðal annars gerði hún heimildarmyndina Who Hangs Up the
Laundry en hún fjallaði um áhrif
stríðsins á daglegt líf í Beirút. „Að
vera fluga á vegg í uppfærslu

söngleiks er nýtt fyrir mér,“ játar
Hrafnhildur en segir jafnframt að
sögusvið Kabaretts sé áhugavert
út frá pólítíkinni. „Sagan gerist í
Þýskalandi á tímum nasismans
þar sem ríkir algjör þjóðremba.
Þegar maður fylgist með því í
verkinu hvernig einveldið er upphafið og heimsveldinu Þýskalandi
er hampað er varla hægt að stilla
sig um að bera það saman við það
sem er að gerast í Bandaríkjunum
í dag.“
Hrafnhildur starfrækir fyrirtækið Krummafilms og vinnur að
heimildarmyndinni Svona fólk á
milli þess sem hún fylgist með
hópnum í Kabarett. „Það sem
hefur komið mér mest á óvart er

hversu gríðarlega mikil vinna
liggur á bak við svona uppfærslu.
Leikararnir eru frábærir í sínu
fagi en þó að stjörnurnar séu
skemmtilegar er ég veikust fyrir
fólkinu sem vinnur alla ósýnilegu
vinnuna á bak við tjöldin.“
Hrafnhildur segist dást að því
hvað leikhópurinn nálgist verkið
af opnum hug. „Þó að verkið sé
þekkt er ekki verið að klína neinum fyrir fram ákveðnum hugmyndum upp á verkið. Kolbrún
Halldórsdóttir leikstjóri og Margrét Sara Guðjónsdóttir danshöfundur gefa leikurunum fullt frelsi
til að fara sína eigin leiðir og það
hentar þessu verki mjög vel.“
thorakaritas@frettabladid.is

Magnússon skuli sækja um starfið
en „en einhvern veginn finnst
manni að hann sé gráupplagður í
djobbið; vinsæll og virðulegur sjónvarpsmaður með langa reynslu úr
einkafyrirtækjum – maður sem
kemur að utan og kann að hafa dug
til að gera nauðsynlegar breytingar
á stofnuninni,“ segir Egill og getur
þess jafnframt að Páll sé vel að sér í
Njálu „svo hann myndi varla klúðra
áramótaávarpinu“. Egill heldur því
svo einnig til haga að ef vilji sé fyrir
því að fá inn menningarvita af
gamla skólanum sem myndi stýra
stofnunni í anda Andrésar Björnssonar og Heimis Steinssonar liggi
beinast við „að velja Tryggva Gíslason. Hann kann
ábyggilega að setja
saman vísu og fara
með óbrenglaðan
málshátt. Eftir mörg
ár í Menntaskólanum á Akureyri hefur hann líka þetta
upphafna fas sem
var talinn helsti
kostur útvarpsstjóra
í eina tíð“.

Sendir frá sér geisladisk í haust

Ísland í stjórnmálasamband
við grimman einræðisherra
Davíð bætir
landinu
Djíbútí á lista
yfir vinaþjóðir
okkar

„Þetta er svona rökrétt framhald af vinnunni við Edith
Piaf,“ segir Brynhildur Guðjónsdóttir leikkona en í
haust sendir hún frá sér geisladisk með tónlist úr ýmsum áttum.
Brynhildur lék og söng sig inn í hjörtu þjóðarinnar
í hlutverki frönsku söngkonunnar. „Sýningin heldur
áfram í haust þriðja leikárið í röð og við erum mjög
stolt af því. 12 Tónar gáfu út geisladisk með lögum úr
söngleiknum og allt í kringum það samstarf var gjöfult og gott. Þeir höfðu svo samband aftur við mig og
fóru þess á leit við mig að útbúa geisladisk.“
Brynhildur sló til og fékk hæfileikaríka tónlistarmenn til liðs við sig. „Ég er búin að hrúga eintómum
snillingum í kringum mig og mér finnst allt hægt með
þessu bandi,“ segir Brynhildur en í hljómsveit hennar
spilar Birgir Bragason á kontrabassa og Matthías
Hemstock á slagverk. „Þetta verður tilraunakenndur
diskur og gælunafnið er sem stendur Lala Champagne.
Það er svona sirkus- og sígaunafílingur í okkur og ég
syng á ýmsum tungumálum, meðal annars á spænsku
og ítölsku.“
Á nýja disknum kemur Brynhildur meðal annars til
með að flytja lög sem Eartha Kitt og Patsy Cline gerðu
fræg á sínum tíma og einnig lög eftir Astor Piazzolla
og Henry Mancini, svo eitthvað sé nefnt. „Við leikum
okkur líka með efni frá Blondie og Pointer Sisters og

FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR
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HRAFNHILDUR GUNNARSDÓTTIR Segir þjóðrembuna í Þýskalandi á tímum nasismans sambærilega við stefnu Bandaríkjanna í dag.

á bendir Egill á að Elín Hirst hafi
líka gott veður í flokknum og
Þ
honum kemur á óvart að Páll

BRYNHILDUR GUÐJÓNSDÓTTIR Glæðir gömul lög nýju lífi á
geisladiski sem kemur út í haust.

fellum lög þeirra inn í þann hljóðheim sem við höfum
verið að skapa. Þetta er því svona sígaunaband sem
dettur aðeins í pönkið.“
Diskurinn kemur út í vetrarbyrjun og verður jafnvel fylgt eftir með tónleikahaldi. „Þetta er allt saman
gert með fegurð í hjarta og við leggjum áherslu á
mikla gleði, vel spilaða músík og skemmtanagildi.“

410 4000 | landsbanki.is

Mitt kort hjá Landsbankanum

Snorri Engilbertsson
Áhugaleikari

Farðu inn á landsbanki.is og búðu til þitt eigið kort

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 550 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 550 5005, fax: 550 5006, ritstjorn@frettabladid.is
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

BAKÞANKAR
ÞRÁI NS BERTELSSONAR

Til tilbreytingar
É

g fyrir mína parta hef miklar
efasemdir um að breytingar séu
til bóta og tel líklegt að mikill hluti
þeirra sé beinlíns skaðlegur. En
þrátt fyrir að skynsemin hafi þessa
varkáru skoðun eru tilfinningarnar
á öðru máli, og á hinu tilfinningalega plani er ég beinlínis sjúkur í tilbreytingu. Ég vil ekki borða sama
mat dag eftir dag, heldur reyni ég
að hafa fæðuval fjölbreytt og sækist
eftir nýjum uppskriftum og eldunaraðferðum úr öllum heimshornum og
borða jafnglaður moðsoðna kind og
hráan hval, allt í óstöðvandi leit
minni eftir því að finna nýtt bragð,
nýja lykt. Eitthvað nýtt.

TÍSKAN er líka vinur minn. Pælið í
því ef ákveðið hefði verið við stofnun lýðveldisins að allir Íslendingar
skyldu klæðast samfestingum. Forsetinn væri í purpurarauðum samfestingi, ríkisstjórnin í vínrauðum,
almúginn í gráum, útrásarliðið í
súpermannsamfestingum. Maður
væri orðinn dáldið leiður á þessu,
þótt þetta væri auðvitað praktísk
lausn og góð fyrir efnahag þjóðarinnar að flytja aðeins inn nokkra
gáma af samfestingum frá Austurlöndum, ofna og saumaða af börnum
á dagheimilisaldri.

TILFINNINGALÍF mitt kallar á
tilbreytingu og fær grænar bólur af
stöðugleika. Tilfinningalega er ég
sannfærður um að Ríkisútvarpið
mundi stórlagast ef Börkur Gunnarsson væri kallaður heim frá friðaruppbyggingunni í Írak og skipaður útvarpsstjóri yfir RÚV. Ég er líka
handviss um að það yrði heilmikið
fjör ef Gísli Marteinn yrði borgarstjóri í Reykjavík meðan hann er
ungur og frjór.

KYNSLÓÐASKIPTI og uppstokkun eru orð sem höfða til mín tilfinningalega. Núna miðast öll þjóðfélagsgerð okkar að því að fólk sem verður
fullþroska líkamlega snemma á táningsaldri sé meðhöndlað andlega eins
og börn og unglingar þar til það er
komið á fertugsaldur, það er reynt að
teygja á skólavist og bæta við kröfur
um menntastig og telja unga fólkinu
trú um að það geti hvorki eignast einbýlishús né jeppa nema það klári
doktorspróf fyrst. Ég er hundleiður á
bæði R-listanum og ríkisútvarpinu og
ríkisstjórninni og finnst kominn tími
til að yngja upp. Án ábyrgðar verður
enginn fullorðinn.
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