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MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Sími: 550 5000

HÆGLÆTISVEÐUR Rigning eða skúrir
víða um land en rofar þokkalega til á milli.
Hiti 10-18 stig, hlýjast austan til.
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ÞRIÐJUDAGUR
2. ágúst 2005 - 205. tölublað – 5. árgangur

Um Strætó og Símann
Einu sinni bjó ég við þær aðstæður að
ekki leið lengri tími á milli almennings-
ferðanna en tíu mínútur, segir
Valgerður Bjarnadóttir.
Það þurfti engar vanga-
veltur til að leggja bíln-
um og nota hann ein-
ungis til innkaupa-
ferða og frílistinga á
kvöldin og um helgar.

Í DAG 16

Dreypir á víni í Napa-dalnum
Hildur Petersen, stjórnarformaður

ÁTVR og SPRON, er
fimmtug í dag.
Hún ver degin-
um í vínsmökkun
í Kaliforníu.

TÍMAMÓT 18

Räikkönen saxaði á forskotið
Finninn Kimi Räikkönen fagnaði um
helgina sigri í Formúlu eitt keppninni í
Ungverjalandi. Þar sem helsta
keppinauti hans, Fernando Alonso,
mistókst að ná í stig um helgina er nú
talsverð spenna hlaupin í
toppbaráttuna.

ÍÞRÓTTIR 22

Í MIÐJU BLAÐSINS

● fasteignir ● hús

▲

VEÐRIÐ Í DAG

HRYÐJUVERK „Það ríkir ákveðið
„panikkástand“ hér í borginni
sem minnir á það þegar ég flutti
til Lundúna upp úr 1990. Þá voru
hryðjuverk írsku hryðjuverka-
samtakanna IRA reglulegir við-
burðir,“ segir Anna Hildur
Hildibrandsdóttir, sem býr í
Lundúnum.

Hún segir lífið hjá Lundúna-
búum samt sem áður ganga sinn
vanagang. „Fyrir okkur sem
höfum búið hér þetta lengi er
þetta ekkert nýtt enda voru
hryðjuverk ekki fundin upp
þann 11. september. Bretar
þekkja þetta ástand vel því að

hryðjuverkaárásir IRA stóðu
yfir í áratugi og var neðanjarð-
arlestarstöðvum í Lundúnum
lokað nær vikulega vegna hætt-
unnar á hryðjuverkum. Það er
samt meiri ókyrrð en venjulega
og fólk hefur meiri fyrirvara á
öllum hlutum,“ segir Anna
Hildur.

Hún segir að fólk sé mun rag-
ara við að ferðast með neðan-
jarðarlestum en áður og ekki sé
lengur óhætt að ferðast með
strætó. - sda / Sjá síðu 2

Andrúmsloftið í Lundúnum minnir á tíma hryðjuverka Írska lýðveldishersins:

Íbúar Lundúna eru hræddir

Parkett, teppi og flísar
lífga upp á svalirnar

N‡ stuttmynd eftir
Ísold Uggadóttur
DRÓ LEIKARA AF NÆTURLÍFINU Í TÖKUR

SMÁAUGLÝSINGAR 
byrja í dag á bls. 33 

Flokkar & fjöldi

Bílar & farartæki

Keypt & selt

Þjónusta

Heilsa

Skólar & námskeið

Heimilið

Tómstundir & ferðir

Húsnæði

Atvinna 

Tilkynningar

Fasteignaviðskipti á Akur-
eyri hafa verið með mesta
móti upp á síðkastið eftir því
sem fram kemur á vef bæjar-
ins. Fjöldi þinglýstra kaup-
samninga á Akureyri í fyrstu
vikunni í júlí var 29 en síð-
ustu tólf vikur þar á undan
var meðaltalið í kring um tutt-
ugu samningar. Könnun frá

IMG Gallup sýnir líka að ríf-
lega áttatíu prósent Akureyr-
inga telja stöðu á húsnæðis-
markaðnum góða.

Í Innri-Njarðvík er nýtt hverfi
í skipulagningu og gefst íbú-
um Reykjanesbæjar tækifæri
á að koma með tillögur að
nýjum götuheitum. Hverfið
hefur fengið heitið Dalshverfi
og ein gata þegar fengið
nafnið Leirdalur eftir örnefni á

ði Ö öt h iti

Fasteignasalan 101 Reykjavík er nú
með til sölu einbýlishús á Tjarnarstíg
8 á Seltjarnarnesi sem er í dag tvær
íbúðir með tveim sérinngöngum.

Húsið stendur á 925 fermetra eignarlóð og
eru heilmiklir möguleikar jafnvel á stækk-
un. Væntanlegum kaupanda er bent á að
engin mæling er hvorki á húsinu né bílskúr
og þær teikningar sem til eru eru ekki í sam-
ræmi við húsið, þannig að kaupandi kaupir
húsið vitandi af þessu. Væntanlegur kaup-
andi þarf því að láta gera greiningartöflu og
fá mælingu á húsið og einnig er kaupanda

innéttingar, borðkrókur, dúkur á gólfi, tengt
fyrir þvottavél. Gangur er parketlagður.
Stofan með filt-teppi. Frábært útsýni yfir
sjóinn. Baðherbergi með baðkeri, glugga og
málað gólf. Eitt svefnherbergi með máluðu
gólfi. Annað svefnherbergi með skápum og
dúk á gólfi. 

Viðbygging með rafmagni ofan á bílskúr.
Bílskúr fyrir neðan þarfnast lagfæringa og
er hann með rafmagni. Sérinngangur er í
íbúðina í kjallara. Beint þar á móti er köld
útigeymsla. Komið er inn í forstofu með
hengi og filt teppi. Eldhús með hvítum inn-
réttingum, borðkrókur, flísar á gólfi. Stofan
er með filt-teppi á gólfi Baðherbergi er

Frábært útsýni yfir sjóinn
Húsið er á frábærum stað og er útsýni yfir Bessastaði og sjóinn.

LIGGUR Í LOFTINU
í fasteignum

MEST LESNA FASTEIGNABLAÐ LANDSINSER ÞÍN FASTEIGN AUGLÝST HÉR?

Góðan dag!
Í dag er þriðjudagur 2. ágúst, 

214. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 4.37 13.34 22.28
AKUREYRI 4.06 13.19 22.29

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

ÞÚ GETUR PANTAÐ 

Góð eplauppskera BLS. 2
Varist þjófa BLS. 3

FASTEIGNASÖLUR

101 Reykjavík 24-25
Akkúrat 26
Árborgir 17
Ás 8-9
Borgir 10
Draumahús 20-21
Eignamiðlun 12
Eignastýring 29
Fasteignamarkaðurinn 19
Fasteignamiðlun 13
Fasteignam. Grafarv. 28
Fasteignam. Hafnarfj. 26
Fasteignastofan 32
Fasteignast. Suðurn. 30
Fold 31
Hof 16
Hóll 28
Hraunhamar 14-15
Húseign 4
Húsalind 18
Höfði 23
Klettur 6
Lundur 7
Neteign 5
Nethús 27
Smárinn–Húsið 11
X-hús 28

SKAFTÁ Í HAM Það marraði í brúnni yfir Skaftá þegar vatnið streymdi fram. Hlaupið er orðið talsvert stærra en síðasta Skaftárhlaup sem
varð árið 2003. Sverrir Óskar Elefsen, hjá Vatnamælingum Orkustofnunar, átti von á því í gær að hlaupið væri í rénun. Sjá síðu 4
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Bur›arási ver›ur skipt milli
Straums og Landsbankans
Landsbankinn og Straumur fjárfestingarbanki skipta eigum Bur›aráss á milli sín. Marka›svir›i félagsins
er um 91 milljar›ur króna. Straumur fær meira úr eignasafni Bur›aráss en Landsbankinn, flar á me›al
hlut í Íslandsbanka. Unni› var a› skiptingunni um helgina. Nítján flúsund hluthafar eru í Bur›arási.
VIÐSKIPTI Eignum Burðaráss verð-
ur skipt á milli Landsbanka Ís-
lands og Straums fjárfestingar-
banka. Unnið var að útfærslu á
skiptingunni um helgina og var
tillaga um þetta efni lögð fyrir
stjórnir félaganna í gærkvöld.
Burðarás verður því ekki rekinn
áfram í óbreyttri mynd heldur
yfirtekur Straumur félagið sem
var upphaflega stofnað í janúar
1914.

Burðarás er fjárfestingar-
félag í eigu nítján þúsund hlut-
hafa og skráð í Kauphöll Íslands.
Björgólfsfeðgar, sem jafnframt

eru ráðandi hluthafar í Lands-
bankanum, ráða yfir langstærst-
um hluta í félaginu. 

Við lok viðskipta í Kauphöll-
inni á föstudag var markaðsvirði
Burðaráss rúmlega 91 milljarð-
ur króna. Þeim milljörðum verð-
ur skipt á milli Landsbankans og
Straums, en Straumur mun fá
meira úr eignasafni Burðaráss,
samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins, og er 7,7 prósenta hlut-
ur í Íslandsbanka þar á meðal.
Eftir viðskiptin mun Straumur
því vera skráður fyrir 28,8 pró-
senta eignarhlut í Íslandsbanka.

Samkvæmt ársreikningi 2004
var eigið fé Burðaráss um síð-
ustu áramót rúmir 45,5 milljarð-
ar króna. Heildarhagnaður í
fyrra var 9,3 milljarðar króna
en 24,5 milljarðar á fyrstu sex
mánuðum þessa árs. Stærsti
hluti hagnaðarins er tilkominn
vegna sölu Burðaráss á hlut sín-
um í Eimskip lok maí fyrir tæpa
22 milljarða króna. Aðrar eignir
félagsins eru í sænska fjárfest-
ingarbankanum Carnegie, get-
rauna- og leikjafyrirtækinu
Cherryföretagen, Icelandic
Group, Marel, Avion Group og

TM Software svo einhverjar séu
nefndar.

Eins og greint var frá í Mark-
aðinum, viðskiptablaði Frétta-
blaðsins, í síðustu viku hafa
frekari kaup, eða yfirtaka, á
sænska fjárfestingarbankanum
Carnegie verið í undirbúningi
innan Landsbankans. Burðarás á
nú þegar rúm tuttugu prósent í
sænska bankanum. Ekki er ólík-
legt að þessi uppskipting Burðar-
áss sé liður í þessu ferli um leið
og fjárhagur Landsbankans styrk-
ist í kjölfar þessara viðskipta.

- bg

Ánamöðkum stolið:

Lögregla elti
ma›kafljóf
LÖGREGLUMÁL Veiðimaður sem sakn-
aði tíu lítra fötu af ánamöðkum
kærði þjófnað til lögreglunnar í
Búðardal. Fötuna með ánamöðkun-
um í hafði maðurinn skilið eftir utan
við gistiheimilið Bjarg. Eftir stutta
eftirgrennslan féll grunur á nýfar-
inn gest á Bjargi sem menn vissu að
var á leið í Borgarfjörð í veiðiferð.
Fór lögreglan á eftir manninum og
náði honum efst í Bröttubrekku.
Reyndist hann hafa tekið maðkana
og var þeim skilað til eigandans en
þjófurinn hélt för sinni áfram. - grs

GÆSLA Í LONDON Fjöldi vopnaðra
lögreglumanna er á vakt í Lundúnum.

Verslunarmannahelgin:

Margir tepptir
UMFERÐ Umferðin gekk víðast hvar
vel í gær fyrir utan að vont flugveð-
ur var frá Vestmannaeyjum. Flugi á
Bakkaflugvöll var hætt upp úr há-
degi og fyrir vikið urðu fimm hund-
ruð þjóðhátíðargestir veðurtepptir í
eyjum yfir nóttina. sjá bls. 6 og 8
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Mótmælendur komust inn á athafnasvæði við Kárahnjúka þrátt fyrir hert eftirlit:

Lögregla yfirheyrir fer›amenn 
MÓTMÆLI Lögreglan á Seyðisfirði
og sérsveitarmenn frá Reykjavík
handsömuðu sjö mótmælendur
sem komust inn á bannsvæði við
Kárahnjúkastíflu í gær og settu
þar upp borða í mótmælaskyni við
framkvæmdirnar. 

Að sögn Óskars Bjartmarz,
yfirlögregluþjóns á Seyðisfirði,
voru mótmælendurnir færðir til
yfirheyrslu á Egilsstöðum síðdeg-
is í gær. Hann segir þá úr hópi
mótmælenda sem haldi til á tjald-
stæði að Vaði í Skriðdal. Þar hafa
um 40 manns haft næturstað
undanfarnar tvær nætur.

Vegfarendur og ferðamenn,
sem lagt hafa leið sína upp á

Fljótsdalsheiði og svæðið við
Snæfell og Vesturöræfi um versl-
unarmannahelgina, hafa sumir
hverjir verið stöðvaðir af lögregl-
unni og spurðir um ferðir sínar og
erindi inn á hálendið. Einn ferða-
maður, sem Fréttablaðið ræddi
við í gær, sagði að lögreglan hefði
ekki gefið neinar skýringar á að-
gerðunum.

Óskar Bjartmarz segir að
Seyðisfjarðarlögreglan og lög-
reglumennirnir frá Reykjavík
hafi sinnt eftirlitsstörfum í
grennd við Kárahnjúkavirkjun
um helgina og kannast við að bílar
hafi verið stöðvaðir í því skyni.

- jh

Orri Pétursson býr í Lundúnum:

Lögreglan loka›i húsinu 
HRYÐJUVERK Orri Pétursson býr í
fjölbýlishúsi við Warren Street
neðanjarðarlestarstöðina í miðborg
Lundúna, sem var eitt af skotmörk-
unum 7. júlí. „Neðanjarðarlestar-
stöðin er beinlínis í kjallaranum
hjá okkur og því lokaði lögreglan

húsi okkar yfir nótt eftir spreng-
ingarnar. Enginn íbúanna fékk að-
gang, ekki einu sinni til að sækja
nauðsynjar,“ segir Orri. „Kærastan
mín átti að fara í flug um kvöldið
og bað lögregluna um að sækja
vegabréfið sitt upp í íbúð en það
var bara hlegið að okkur,“ segir
hann.

„Annars er ástandið orðið í fínu
lagi núna og komst allt í samt lag
ótrúlega fljótt. Því hefur verið
haldið fram að meira sé um umferð
hjólreiðamanna og gangandi, þótt
ég hafi ekki orðið var við það sjálf-
ur,“ segir Orri.

Hann segist verða var við auk-
inn fjölda lögreglumanna á götum
úti og að það auki öryggistilfinn-
ingu.

„Það var verið að vara við því að
þriðja hrinan væri eftir og það yrði
mikið áfall ef af því yrði,“ segir
hann. „Fólk bíður þó eftir því hvað
mun gerast á fimmtudaginn.“ -sda

Lundúnabúar óttast
fleiri sprengjuárásir
Vi›búna›ur lögreglunnar í Lundúnum er í hámarki vegna ótta um a› flri›ja
hrina árása rí›i yfir borgina á næstunni. fiúsundir lögreglumanna gæta lestar-
stö›va og strætisvagna en úthald lögreglufljóna fer flverrandi.
HRYÐJUVERK Þúsundir lögreglu-
manna voru við eftirlit á götum
Lundúna í gær af ótta við að
þriðja alda hryðjuverka væri yfir-
vofandi og er viðbúnaður í há-
marki. Talið er að þriðji hópur
sjálfsmorðsárásarmanna ráðist til
atlögu innan skamms. 

Breska dagblaðið The Times
hefur eftir heimildarmönnum í
bandarísku leyniþjónustunni að
þriðji hópurinn samanstandi af
breskum múslimum sem talið er
að hafi verið langt komnir í undir-
búningi fyrir sprengjuárás á
fimmtudaginn í síðustu viku.
Blaðið segir að yfirvofandi
sprengjuárás á fimmtudaginn
hafi verið ástæðan fyrir því að
sex þúsund lögreglumenn hafi
verið á götum úti og helmingur
þeirra vopnaður. Scotland Yard
sagði á fimmtudaginn að í gangi
væri æfing, sú stærsta frá því í
síðari heimsstyrjöldinni, í því
skyni að kanna getu lögreglunnar
og auka öryggistilfinningu borg-
aranna.

The Times segir að lögregla og
leyniþjónustan telji nær öruggt að
hryðjuverkamenn reyni þriðju at-
löguna á samgöngukerfi borgar-
innar. Með henni ætli þeir meðal
annars að sýna fram á hversu auð-
velt það sé að fá fleiri sjálfs-
morðsárásarmenn til samstarfs.

Lögregla og ráðamenn hafa af
því áhyggjur hversu lengi sé hægt
að halda úti viðlíka viðbúnaði. Ian
Blair, yfirlögreglustjóri Lundúna-
lögreglunnar, segir að úthald lög-
regluþjóna fari þverrandi og þeir
séu orðnir afar þreyttir þrátt fyr-
ir að auka mannafl hafi verið kall-
að til og leyfi afturkölluð. Lög-

regluaðgerðirnar kosta um 50
milljónir íslenskra króna á dag.

Rannsókn lögreglunnar beinist
nú einna helst að því að kanna
tengsl milli árásanna 7. og 21. júlí
auk þess sem leit að svokölluðum

lykilmönnum sem skipulögðu
árásina stendur yfir. Sjö voru
handteknir í Brighton á sunnudag
og hafa því alls átján verið hand-
teknir í Bretlandi.

sda@frettabladid.is

LÖGREGLUMAÐUR Á VAKT Lögregla rann-
sakaði garðinn í gær til að ganga úr
skugga um að ekki væru fleiri lík grafin
þar.

Þýsk kona handtekin:

Talin hafa myrt
níu börn sín
ÞÝSKALAND, AP 39 ára þýsk kona var
handtekin í gær grunuð um að hafa
orðið níu börnum sínum að bana.

Lík níu barna fundust í garði
húss í Brieskow-Finkenheerd,
þýsku þorpi nærri landamærunum
að Póllandi, á sunnudag. Líkin eru
talin vera af börnum sem hafi fæðst
á árunum 1998 til 2004 og látist
skömmu eftir fæðingu. Konan er
talin vera móðir barnanna og grun-
uð um að hafa orðið þeim að bana.

Lögregla með leitarhunda leitaði
í garði konunnar í gær til að athuga
hvort fleiri lík væru í garðinum.

Fleiri lík af börnum hafa fundist
í Þýskalandi undanfarið, tvö í síð-
ustu viku og eitt í júní. ■

Forsætisráðherra Pólverja:

Uppbyggingin
í Írak mistókst
ALÞJÓÐAMÁL Forsætisráðherra Pól-
lands, Marek Belka, sagði í gær að
uppbyggingin í Írak eftir innrás-

ina hefði farið
algjörlega út
um þúfur.
Hann lýsti
jafnframt von-
um sínum að
hinir ólíku trú-
arhópar lands-
ins gætu í
s a m v i n n u
byggt upp
óháða þjóð.

Belka, sem
var þátttak-
andi í pall-

borðsumræðum á alþjóðlegri ráð-
stefnu í Svíþjóð, sagði að Banda-
ríkjamenn og bandamenn þeirra
hefðu gert þau mistök að beita
sömu aðferðum við uppbygging-
una í Írak og gert var í Þýskalandi
eftir síðari heimsstyrjöldina. „Það
mistókst algjörlega,“ sagði Belka.
„Mörg mistök, mjög stór mistök,
hafa verið gerð,“ sagði hann. ■

SPURNING DAGSINS
Árni, er fletta kvalræ›i?

„Nei, þetta er samfelldur gleðileikur.“

Árna Mathiesen sjávarútvegsráðherra sýnist um-
hverfisráðherra Ástralíu berja höfðinu við steininn
þegar hann gagnrýnir harkalega hvalveiðar Ís-
lendinga í vísindaskyni.

AUKINN VIÐBÚNAÐUR LÖGREGLU Í LUNDÚNUM Í GÆR Þúsundir lögreglumanna stóðu
vörð við neðanjarðarlestarstöðvar og vöktuðu strætisvagna í Lundúnum í gær af ótta við
þriðju hryðjuverkaárásina.

ORRI PÉTURSSON Segir að það yrði áfall ef
af þriðju sprengjuhrinunni yrði.
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Ástralar um hvalveiðar:

Ofb‡›ur
óskammfeilnin
HVALVEIÐAR Ian Campell, umhverfis-
ráðherra Ástralíu, fordæmir áætlun
Íslendinga um að veiða 39 hrefnur í
vísindaskyni í ár. Hann segir að sér
ofbjóði áform Íslendinga enda séu
þau röng og í andstöðu við meiri-
hluta Alþjóðahvalveiðiráðsins. „Við
höfum andstyggð á óskammfeilinni
afstöðu Íslendinga, sem ætla að
ganga gegn áliti meirihluta almenn-
ings. Þetta eru illa dulbúnar veiðar í
ábataskyni,“ segir Campell.

Árni Mathiesen sjávarútvegs-
ráðherra segir Ástrala berja höfð-
inu við steininn. „Þeir reyna stund-
um að dreifa athyglinni frá um-
hverfisvandamálum heima fyrir
með svona yfirlýsingum.“ - jh

MÓTMÆLENDUR VIÐ KÁRAHNJÚKA Sömu
mótmælendur og voru að verki í síðustu
viku settu upp borða við stíflumannvirkið í
gær.

MAREK BELKA Sagði
að uppbyggingin í Írak
eftir innrásina hefði
farið út um þúfur.

Kjarnorkudeila:

Tveggja daga
frestur gefinn
ÍRAN, AP Íranar samþykktu síðdeg-
is í gær að fresta í tvo daga að
opna að nýju kjarnorkuverk-
smiðju í landinu. Þeir sögðu
ástæðuna vera beiðni frá Al-
þjóðakjarnorkumálastofnuninni.

Íranar segja Mohammed El-
Baradei, yfirmann Alþjóðakjarn-
orkumálastofnunarinnar, hafa
beðið um frestinn svo hann geti
sent eftirlitsmenn í verksmiðj-
una til að hafa yfirumsjón með
því þegar innsigli Sameinuðu
þjóðanna á verksmiðjunni verði
rofin.

Alþjóðakjarnorkumálastofn-
unin neitar því alfarið að hafa
beðið um þennan frest. ■

LÖGREGLUFRÉTTIR

FÉLL AF HESTBAKI Kona sem féll
af hestbaki nærri Búðardal í
gærkvöld brotnaði mjög illa á
hægri hendi við fallið. Eftir
stutta skoðun á heilsugæslustöð-
inni í Búðardal var hún flutt með
sjúkrabíl til Reykjavíkur þar sem
hún gekkst undir aðgerð.

ÁREKSTUR Á REYKJANESBRAUT
Minniháttar meiðsl urðu á fólki
þegar tveir bílar skullu saman á
Reykjanesbraut klukkan sjö í
gærkvöld. Að sögn lögreglu voru
allir í beltum, en bílarnir voru
mikið skemmdir. Tildrög slyssins
eru enn í rannsókn.

OF HÁR FYRIR GÖNGIN Flutninga-
bíll með tengivagn reyndi að fara
gegnum Hvalfjarðargöng með of
háan farm um klukkan sjö í gær-
kvöld. Slá framan við gjaldskýlið
sem er sett í hámarksökutækjahæð
í varúðarskyni eyðilagðist þegar
ekið var á hana. Litlar tafir urðu á
umferð vegna atviksins.

UMFERÐ GEKK VEL Umferð inn í
Reykjavík gekk áfallalaust fyrir
sig í allan gærdag. Umferðin var
ekki mikið meiri en um venjulega
helgi. Lögreglan í Reykjavík tók þó
einn fyrir of hraðan akstur seinni-
partinn en að öðru leyti gekk um-
ferðin áfallalaust fyrir sig. 

SAMGÖNGUR
MANNEKLA HJÁ STRÆTÓ Aðra
vikuna í röð verða engar auka-
ferðir með Strætó bs. á álagstím-
um eftir stofnleiðum. Ekki verð-
ur því ekið á tíu mínútna fresti í
þessari viku en að öðru leyti gild-
ir leiðabókin. Þá verður ekki
heldur ekið á tuttugu mínútna
fresti á laugardag.
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George W. Bush skipar John Bolton sendiherra hjá Sameinuðu þjóðunum:

Skipa›i sendiherra í flinghléi
BANDARÍKIN, AP George W. Bush
Bandaríkjaforseti skipaði John
Bolton í gær sendiherra Bandaríkj-
anna hjá Sameinuðu þjóðunum.
Bush nýtti sér tækifærið meðan
öldungadeild Bandaríkjaþings var
í fríi og komst þannig hjá staðfest-
ingarferli þingsins þar sem ljóst
þótti að miklar deilur yrðu um
skipun Bolton.

Bandarísk löggjöf kveður á um
að þingið þurfi að staðfesta helstu
skipanir forsetans. Hins vegar er
til ákvæði í stjórnarskránni sem
gerir forseta kleift að skipa ein-
stakling í embætti þegar þingið er
ekki að störfum. Það felur í sér að
skipunin er gild þar til nýtt þing

tekur við völdum í janúar 2007.
Demókratar gagnrýndu Bush

harkalega, hvort tveggja fyrir að
skipa Bolton í embætti sem þeir
telja hann óheppilegan í og fyrir að
fara svona á svig við þingið.

„Þessi staða er of mikilvæg til
að skilja hana eftir ómannaða öllu
lengur, sérstaklega á tímum stríðs
og mikilvægrar umræðu um fram-
tíð Sameinuðu þjóðanna,“ sagði
George W. Bush. - bþg

Mun stærra hlaup en sí›ast
Vatnsrennsli í Skaftá var komi› í 620 rúmmetra á sekúndu í gær og er or›i› mun stærra en hlaupi› 2003.
Oddsteinn Kristjánsson, bóndi í Hvammi, lét sér ekki breg›a fló a› fari› væri a› flæ›a a› túnfætinum og
sag›i fletta í lagi svo fremi a› Katla léti ekki á sér kræla.

VATNAVEXTIR Skaftárhlaup náði há-
marki í gær og hafði vatns-
rennslið mælst mest 620
rúmmetrar á sekúndu þegar
Fréttablaðið fór í prentun í gær-
kvöld. Það er mun meira en í síð-
asta hlaupi í ánni sem varð árið
2003.

Vöxturinn var hægur og bít-
andi en þó svo mikill að blaða-
maður sem var í Skaftárdal um
miðjan dag í gær sá greinileg
merki þess að hlaupið færi vax-
andi.

Oddsteinn Kristjánsson
bóndi, sem fæddur er og bjó í
Skaftárdal þar til ársins 1973 en
býr nú á Hvammi í Skaftár-
tungu, segist sjá mun á Skaftár-
hlaupum eftir að gaus við Grím-
svötn. „Áður fyrr kom hún allt í
einu með mun meiri gassagangi,
nú fer hún sér hægar en hlaupin

standa frekar lengur yfir,“ segir
Oddsteinn.

Hlaupið hafði ekki náð há-
marki þegar blaðamaður tók hús
á Oddsteini en þó var áin farin
að flæða að túnfætinum. Bónd-
inn að Hvammi er þó uppalinn
við bakka Skaftár og lætur sér
ekki allt fyrir brjósti brenna þó
að Skaftá gerist ágeng. „Það
væri öllu verra ef Katla færi að
láta á sér kræla, það fer nú að

koma tími á það en hlaupin gera
engum mein. Ekki nema það að
þau skilja eftir sig sand úti um
allar jarðir, það er allt og sumt.“

Sverrir Óskar Elefsen, hjá
Vatnamælingum Orkustofnunar,
segir fátt hægt að segja um
framvindu hlaupsins en taldi þó
líklegt í gær að hlaupið myndi
réna um kvöldið. Þó yrði vatns-
rennslið enn mikið í dag og
næstu daga.

Skaftárhlaup á upptök sín á
svæði á Vatnajökli en þar er
jarðhiti og því myndast þar svo-
kallaðir katlar. Þeir fyllast af
jökulvatni uns undan lætur og
hlaup hefst. Katlarnir eru tveir
en þar sem ekki hafði verið
hægt að fljúga yfir jökulinn í
gærkvöld var ekki vitað úr
hvorum katlinum hlaupið á upp-
tök sín.

jse@frettabladid.is

Nágrannagæsla í Reykjavík:

Eykur öryggi
LÖGGÆSLA Borgarstjórn hefur óskað
eftir samstarfi við lögregluna í
Reykjavík í því skyni að efla inn-
brotsvarnir og koma á fót skipu-
lagðri nágrannavörslu í öllum
hverfum borgarinnar.

„Nágrannavarsla er eitt öflug-
asta vopnið gegn innbrotum og leið-
ir til fækkunar glæpa og bættrar
öryggistilfinningar íbúa,“ segir
Kjartan Magnússon borgarfulltrúi.
„Það er alþekkt erlendis að lögregla
og sveitarfélög taki höndum saman
við að tvinna saman hverfalög-
gæslu og skipulagða nágranna-
vörslu. Kjartan bendir á að nú þeg-
ar vinni lögreglan öflugt forvarnar-
starf og innbrotum í borginni hafi
til að mynda fækkað tvö ár í röð.

- sda

ABDULLAH NÝR KONUNGUR SÁDI-ARABÍU
Abdullah var einn af krónprinsum Sádi-
Arabíu en hefur í raun stjórnað landinu
síðasta áratuginn. Hann var hálfbróðir
Fahd konungs.

Fahd, konungur Sádi-Arabíu,
fallinn frá:

Abdullah 
tekinn vi›
MIÐAUSTURLÖND Abdullah krónprins
af Sádi-Arabíu hefur verið skipað-
ur konungur eftir að Fahd konung-
ur féll frá í gær. Nýi konungurinn
er 81 árs gamall og hefur í raun
ráðið ríkjum í konungdæminu síð-
asta áratuginn, en hann var hálf-
bróðir og náinn samstarfsmaður
Fahd konungs, sem sagður var
vera 84 ára þegar hann lést.

AP-fréttastofan hefur eftir
sendiherra Sádi-Arabíu í Bretlandi,
prins Turki bin al-Faisal, að stefna
landsins í olíumálum myndi hald-
ast óbreytt. „Krónprinsinn, sem nú
er orðinn konungur, átti náið sam-
starf við hinn látna konung varð-
andi stefnumörkun í innanríkis-
málum sem utanríkismálum,“
sagði Turki. „Og því get ég ekki
ímyndað mér að nokkuð muni
breytast,“ sagði hann. ■

DANMÖRK

VEÐRIÐ Í DAG

KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

64,65 64,95

113,55 114,11

78,2 78,64

10,483 10,545

9,89 9,948

8,32 8,368

0,5752 0,5786

93,83 94,39

GENGI GJALDMIÐLA 29.07.2005
GENGIÐ

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

SALA

109,56

BOLTON, BUSH OG CONDOLEEZZA RICE John Bolton hefur verið einn harðasti gagnrýn-
andi Sameinuðu þjóðanna og þykir ýmsum hann óheppilegur sendiherra Bandaríkjanna
hjá samtökunum.

VILL LOKA ÚTVARPSSTÖÐ Danski
þingmaðurinn Kamal Qureshi
hyggst fara þess á leit við stjórn-
völd að lítilli útvarpsstöð, Radio
Holger, verði lokað. Þetta segir
hann nauðsynlegt þar sem stöðin
hafi kvatt til ofbeldisverka gegn
múslimum. Í fyrra missti stöðin út-
sendingatíðni sína tímabundið
vegna ummæla sem þóttu kynda
undir kynþáttahatur.
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VATNIÐ GEYSIST FRAM Mikið rennsli er í Skaftá, talsvert meira en síðast þegar hljóp í ánni. Búast má við að vatnsrennslið í ánni verði
áfram mikið næstu daga.

HJÓNIN Í HVAMMI Oddsteinn Kristjánsson
og Sigurrós Oddný Guðjónsdóttir búa á
Hvammi en kippa sér ekki upp við að
Skaftá flæði að túnfætinum.



Um flessar mundir fá fjölmargir Íslendingar
endurgrei›slu frá Ríkisskattstjóra. Ef flú ert í
fleim hópi getur veri› skynsamlegt a› leggja
upphæ›ina fyrir. KB banki b‡›ur upp á frábærar
sparna›arlei›ir. Framlengdu ánægjuna og
legg›u endurgrei›sluna í sparna›.

Nánari uppl‡singar á kbbanki.is, í fljónustuveri
í síma 444 7000 e›a í næsta útibúi KB banka.
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Átt flú von
á gla›ningi frá

skattinum?

Marka›sreikningur: Vextir eru 5,0-8,15% stighækkandi eftir upphæ›.
Kostabók: Vextir eru 5,0-8,15% stighækkandi eftir sparna›artíma.
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Gallup mælir vaxandi fylgi Sjálfstæðisflokks í borginni:

R-listinn tapar meirihluta
FYLGISKÖNNUN R-listinn fengi 47 pró-
senta fylgi en listi Sjálfstæðis-
flokksins 48 prósent ef kosið yrði til
borgarstjórnar nú. 

Þetta er niðurstaða nýrrar
fylgiskönnunar sem Gallup hefur
gert. Miðað við könnun síðastliðið
haust tapar R-listinn um sex pró-
sentustigum en Sjálfstæðisflokkur-
inn bætir öðru eins við sig.

R-listinn tapar meirihluta sínum
samkvæmt niðurstöðum könnunar-
innar. Hann fengi sjö menn kjörna
en Sjálfstæðisflokkurinn átta. Fylgi
Frjálslynda flokksins er um 5 pró-
sent og kæmi hann ekki manni að.
Munurinn á fylgi R-listans og Sjálf-
stæðisflokksins er lítill og telst ekki

marktækur í könnuninni.
Dagur B. Eggertsson, borgar-

fulltrúi R-listans, segir ljóst nú sem
oft áður að tvær álíka stórar fylk-
ingar takist á um völdin í borginni.
„Þetta er líklega ávísun á spennandi
kosningar í borginni næsta vor.“

Guðlaugur Þór Þórðarson, borg-
arfulltrúi Sjálfstæðisflokksins,
segir ánægjulegt að sjá sókn flokks-
ins á flestum vígstöðvum. „Þetta
endurspeglar málefnalega og mikla
vinnu okkar undir stjórn Vilhjálms
Þ. Vilhjálmssonar.“ - jh

EVRÓPA

SÓSÍALISTAR Í SÓKN Spænski
stjórnarflokkurinn hefur aukið
fylgi sitt samkvæmt nýrri skoð-
anakönnun. Hann mælist með
41,9 prósenta fylgi en Lýðflokk-
urinn, sem var áður við völd,
mælist með 36,4 prósenta fylgi.

HÚS Í HATTLÍKI Hús sem byggja á
við Pompidou-miðstöðina í Metz í
suðurhluta Frakklands lítur út
eins og hattur kínversks bónda ef
yfirvöld menningarmála fá sitt
fram. Viðbótarhúsnæðið á að
auka sýningarrými Pompidou-
miðstöðvarinnar verulega.

30 LÉTUST Í UMFERÐINNI Í það
minnsta 30 manns létu lífið í 25
umferðarslysum á Spáni frá
föstudegi til mánudags. Fyrsta
helgin í ágúst er mikil ferða-
helgi á Spáni og mikið um
banaslys. Í fyrra lést 21 í um-
ferðinni þessa sömu helgi og
3.516 manns allt árið.

LAGERSALA

- Hægri dyr

Verða FH-ingar Íslandsmeist-
arar karla í fótbolta með fullt
hús stiga? 

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Fórst þú á útihátíð um 
verslunarmannahelgina?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

57,5%

42,5%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

RÁÐHÚS REYKJAVÍKUR R-listinn tapar 6 prósentustigum en Sjálfstæðisflokkur bætir öðru
eins við sig miðað við síðustu könnun Gallup.

Síldarævintýri á Siglufirði:

Hátí›in gekk
eins og í sögu
SÍLDARÆVINTÝRI Elías Bjarni Ís-
fjörð, framkvæmdastjóri Síldar-
ævintýrisins á Siglufirði, segist
mjög ánægður með hátíðina í ár
en hann telur að hátt í fjögur þús-
und gestir hafi verið á Siglufirði
þegar flest var á laugardeginum.
„Þetta hefði varla getað gengið
betur,“ segir Elías.

Lögreglan segir þrjú fíkniefna-
mál hafa komið upp á hátíðinni en
öll hafi þau verið smávægileg.
Engar alvarlegar líkamsárásir
komu til kasta lögreglunnar. 

Hápunktur hátíðarinnar var
landlegudansleikur með Miðalda-
mönnum og Helenu Eyjólfsdóttur
á sunnudagskvöldinu. - kk

Megrunarrisi í vanda:

Atkins fer í
grei›slustö›vun
BANDARÍKIN, AP Atkins Nutriti-
onals, fyrirtækið sem hefur ver-
ið einna fremst í að breiða út
megrunarkúr sem byggir á því
að borða ekki kolefni, hefur far-
ið fram á greiðslustöðvun.

Atkinskúrinn og aðrir álíka
megrunarkúrar slógu í gegn þar
sem forsvarsmenn þeirra sögðu
þá gera fólki kleift að grennast
þó það borðaði ógrynni af feit-
um mat. 

Í seinni tíð hefur mjög dregið
úr vinsældum kúranna, ekki
síst þar sem næringarfræðing-
ar og læknar segja slíka kúra
auka hættu á margvíslegum
sjúkdómum. ■

Blönduós og nágrenni:

Lögreglan tók
120 ökumenn
LÖGREGLUFRÉTTIR Lögreglan á
Blönduósi hafði tekið um 120
ökumenn fyrir of hraðan akstur
þegar Fréttablaðið fór í prentun
í gær, en ekki var búið að bóka
öll atvik. Umferðin gekk
almennt vel og engin alvarleg
óhöpp urðu þar um helgina. 

Þrátt fyrir mikið eftirlit
mældist aðeins einn ökumaður
undir áhrifum áfengis þar um
helgina. Einnig fundust
fíkniefni í litlu magni í einum bíl
um helgina.

Að sögn lögreglunnar á
Blönduósi var umferð um helg-
ina ívíð meiri en um síðustu
helgar.  - grs

SÍLDARSÖLTUN Gestir Síldarævintýrisins
fylgjast með söltun að gömlum sið.
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VESTMANNAEYJAR Þjóðhátíð í Vest-
mannaeyjum heppnaðist mjög
vel og talið er að hátt í tíu þúsund
manns hafi verið í Herjólfsdal.
Veður setti þó strik í reikninginn
og hamlaði flugi frá Vestmanna-
eyjum í gær.

Lögreglan segir hátíðina hafa
gengið mjög vel og tímunum
saman hafi lögreglan engin sím-
töl fengið. 99,9% gestanna voru
mjög gott fólk, sagði einn lög-
reglumannanna þar. Engar
nauðganir voru kærðar en hátt í
þrjátíu smávægileg fíkniefnamál
komu upp um helgina. Fyrstu
tvær næturnar voru rólegar en
nokkur erill var aðfaranótt

mánudags. Tvær líkamsárásir
voru kærðar í gærmorgun.

Flug til Reykjavíkur tafðist
nokkuð seinnipartinn í gær
vegna veðurs og nokkur hundruð
manns komust ekki í bæinn. Þá
var hætt að fljúga á Bakkaflug-
völl upp úr hádegi. Um 150
manns dvöldust á Vestmanna-
eyjaflugvelli en þar gekk allt
vandræðalaust fyrir sig. Einnig
var nokkuð af fólki sem dvaldist í
íþróttahúsinu.

Talið er að um sex þúsund
þjóðhátíðargestir hafi komið
ofan af landi til Eyja frá fimmtu-
deginum, og þar af hátt í 1.800
með flugi. - grs

Helgin í Reykjavík:

Erilsamar næt-
ur í borginni
LÖGREGLUMÁL Helgin var síður en
svo róleg hjá lögreglunni í
Reykjavík þrátt fyrir að fjöldi
fólks væri utanbæjar um helg-
ina. Næturnar voru að sögn lög-
reglu erilsamar og alls ekki
minna að gera en um venjulega
helgi þótt minna af fólki væri í
bænum.

Fíkniefni fundust á mörgum
um helgina, en ekki hafði gefist
tími til að taka fjöldann saman.
Þá komu upp á annan tug ölvun-
arakstursmála. Ekki var mikið
um tilkynningar á innbrotum og
vonaðist lögreglan til þess að
eftirlit með ómerktum bílum
hefði skilað árangri. - grs 

Þjóðhátíð í Eyjum heppnaðist mjög vel:

Hundru› tepptust í
Eyjum vegna ve›urs

BREKKUSÖNGURINN Í FULLUM GANGI Árni Johnsen leiddi brekkusöng á Þjóðhátíð í Eyjum.
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ÓKirkjubæjarklaustur:

Fólki› sótti í
gó›a ve›ri›
VERSLUNARMANNAHELGIN Hátt í
þrjú þúsund komu á Kirkjubæj-
arklaustur um verslunarmanna-
helgina samkvæmt upplýsing-
um frá lögreglunni í Vík í Mýr-
dal.
Engin skipulögð dagskrá var
þar, en mjög góðu veðri hafði
verið spáð. Þessi mikla aðsókn
kom lögreglunni í opna skjöldu,
en allt fór vel fram nema að
nokkur ölvun var á dansleik á
laugardagskvöldið þar sem kom
til ryskinga.

Um sex þúsund gestir voru á
unglingalandsmóti Ungmenna-
félags Íslands í Vík, og því hátt í
níu þúsund gestir í umdæmi
Víkurlögreglunnar, sem er lík-
lega meira en fjöldi aðkomu-
manna í Vestmannaeyjum.

- grs

ÚTIHÁTÍÐIR „Hér skemmti fólk sér
vel án áfengis og það erum við
afar ánægð með því það er
skemmtilegast af öllu að vera í
faðmi fjölskyldunnar án þess að
vera undir áhrifum,“ segir
Sævar Finnbogason í undirbún-
ingsnefnd bindindismótsins í
Galtalæk. Bindindissamtökin
IOGT héldu sitt 45. mót í Galta-
læk í ár sem fram fór í ágætis
veðri meðal um þrjú þúsund og
fimm hundruð gesta mótsins. 

Dagskráin í Galtalæk var
þétt skipuð með skemmtiatrið-
um fyrir yngstu kynslóðina auk

þess sem mikið var um afþrey-
ingu og leiktæki fyrir börnin.
Auk þess léku hljómsveitir fyrir
dansi fyrir unglinga og full-
orðna á stóra sviðinu í Galta-
lækjarskógi líkt og undanfarin
ár. 

„Þetta gekk allt að óskum og ekki
eitt einasta lögreglumál kom hér
upp. Þetta er hátíð fjölskyldna og
barnanna sérstaklega og allir
skemmtu sér vel. Þetta er það sem
við vildum og stefndum að og það
gekk upp nú sem fyrr. Þetta mót var
sérstaklega vel heppnað,“ segir
Sævar. - hb

Bindindismótinu í Galtalæk slitið í 45. sinn:

Engin flörf fyrir lögreglu

Í GALTALÆK Börnin fylgjast með morgunstund barnanna í Galtalæk um helgina.



Íslandsbanki styður nýsköpun
Nýsköpun 2005 er samkeppni um gerð viðskiptaáætlana. Markmiðið er að laða fram áhugaverðar hugmyndir og verkefni, auka 
þekkingu í gerð viðskiptaáætlana og auka verðmætasköpun í íslensku samfélagi.

Ef þú eða fyrirtækið þitt  hefur snjalla, frumlega eða spennandi hugmynd á prjónunum er Nýsköpun 2005 kjörið tækifæri til að koma henni á framfæri.

• Þátttaka er ókeypis
• Áætlunin þín fær vandaða umsögn sérfræðinga
• Vegleg peningaverðlaun
• Valin verkefni fá stuðning frá Iðntæknistofnun

Nánari upplýsingar um keppnina og leiðbeiningar um gerð viðskiptaáætlana er að finna á www.nyskopun.is og isb.is.

Skilafrestur er til 1. september 2005

Leynist tímamótahugmynd hjá þér?
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Íslandsbanki er stoltur bakhjarl Nýsköpunar 2005
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www.icelandair.is/newyork

New York

VR orlofsávísun

Munið ferða-
ávísunina

Hafið samband við söluskrifstofur Icelandair eða við Fjarsölu Icelandair 
í síma 50 50 100 (svarað mánud. - föstud. kl. 9-17, laugard. kl. 9-17 
og á sunnudögum kl. 10-16).

Nú getur þú notað 10.000 Vildarpunkta 
sem 5.500 kr. greiðslu upp í fargjaldið.

Flug og gisting í þrjár nætur
Verð frá 49.990 kr. 
Ver› á mann í tvíb‡li á Cosmopolitan Hotel
15.-18. des., 20.-23. jan., 24.-27. feb., 10.-13. mars
Innifali›: Flug, gisting, flugvallarskattar og fljónustugjöld
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Tvö þúsund manns á Neistaflugi í Neskaupstað:

Fjölmenni í sólarblí›u
NEISTAFLUG Lögreglan í Neskaup-
stað segir að fjölskylduhátíðin
Neistaflug í Neskaupstað hafi
gengið mjög vel og betur en und-
anfarin ár. Segir lögreglan að um
2.000 gestir hafi verið á hátíðinni,
fyrir utan bæjarbúa, og nokkuð
um ölvun á kvöldin en engar al-
varlegar líkamsárásir. Þrjú fíkni-
efnamál komu til kasta lögregl-
unnar og einn ökumaður var tek-
inn fyrir ölvunarakstur.

Dagskrá Neistaflugs lauk að-
faranótt mánudagsins með dans-
leik í Egilsbúð þar sem Sálin hans
Jóns míns lék fyrir dansi en fyrr
um kvöldið var varðeldur, brekku-
söngur, skemmtiatriði og flug-
eldasýning við Nesskóla.

- kk

ÁLFABORGARSÉNS Á milli 500 og 700
manns voru í blíðskaparveðri á
Borgarfirði eystri um verslun-
armannahelgina en þar var há-
tíðin Álfaborgarséns haldin. Að
sögn skipuleggjanda gekk hátíð-
in vel og voru töluvert fleiri
gestir í ár en í fyrra.

Leikarinn Steinn Ármann
Magnússon stjórnaði hagyrð-
ingakvöldi á föstudagskvöldinu
en Steinn á ættir að rekja til
Borgarfjarðar. Dansleikir voru
bæði á föstudags- og laugar-
dagskvöldið og á laugardag var
fjölskyldudagskrá í Breiðuvík
sunnan fjarðarins. 

- kk

Í SÓL OG SUMARYL Veðrið lék við Norð-
firðinga og gesti þeirra á Neistaflugi en sól
og hátt í 20 stiga hiti var lengst af hátíðar-
innar.

FJÖLMENNI Fjölskylduhátíðin Ein
með öllu var haldin í fimmta
sinn á Akureyri og var hún fjöl-
mennasta hátíðin sem haldin var
um verslunarmannahelgina í ár.
Lögreglu og aðstandendum há-
tíðarinnar ber saman um að
mjög vel hafi tekist til og hátíð-

in hafi staðið vel undir nafni
sem fjölskylduhátíð. Lögreglan
segir engin alvarleg afbrot
skyggja á hátíðina og fækkun
hafi verið í öllum brotaflokkum
frá fyrri hátíðum. 

Bragi Bergmann, talsmaður
Vina Akureyrar, segir að 10 til
12 þúsund gestir hafi komið til
bæjarins um helgina og að með
töldum heimamönnum hafi 20 til
25 þúsund manns verið á Akur-
eyri um verslunarmannahelg-
ina. Hápunktur hátíðarinnar var
fjölmennur brekku- og stúku-
söngur á aðalíþróttasvæði bæj-
arins á sunnudagskvöldinu.
„Meiri fjöldi hefur aldrei komið
saman á íþróttasvæðinu en á
milli 16 og 18 þúsund manns
voru á íþróttavellinum og klöpp-
unum í kring. Ég er í skýjunum
með hátíðina í ár enda var hún
sú langbesta sem haldin hefur
verið á Akureyri og án alvar-
legra vandræða,“ segir Bragi.

- kk

Álfaborgarséns á Borgarfirði:

Gestum fjölga›i milli ára

FRÁ BREIÐUVÍK Að sögn heimamanna
hafa aldrei fleiri verið saman komnir í
Breiðuvík en á laugardag voru þar á þriðja
hundrað manns og hátt í 80 ökutæki.
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Fjölmenni á útihátíðinni Ein með öllu á Akureyri:

Aldrei fleiri í
brekkusöngnum

FJÖLMENNI Aldrei hafa fleiri verið saman-
komnir á íþróttasvæðinu en á sunnudags-
kvöldið þegar þar voru 16 til 18 þúsund
manns.
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HÁTÍÐARGESTIR „Lögreglan stóð sig frábærlega og gestir hátíðarinnar sýndu að hægt er
að halda fjölmenna fjölskylduhátíð þar sem gleði og hamingja er í fyrirrúmi,“ segir Bragi
Bergmann, talsmaður Vina Akureyrar sem stóðu að hátíðinni á Akureyri.
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Gildir til 9. ágúst eða á meðan birgðir endast. *Fæst í Hagkaupum Smáralind og 
á Akureyri.

TAKMARKAÐ MAGN, FYRSTIR KOMA FYRSTIR FÁ

Leðursófasett 3+1+1  3171
- NOKKRAR TEGUNDIR

Leðursófasett 3+2+1  601
- NOKKRAR TEGUNDIR

Leðursófasett 3+1+1
- NOKKRAR TEGUNDIR  

Svefnstóll Gestarúm/sófi Nuddstóll TS-804F 
- NOKKRAR TEGUNDIR

Hægindastóll leður Kommóður og náttborð
- NOKKRAR TEGUNDIR

Rúm án dýnu - NOKKRAR TEGUNDIR

Stórútsala
í Smáralind og á markaði Hagkaupa Óseyri 1 Akureyri

afsláttur40-75%

19.995kr
Verð áður 39.990-

64.727kr
Verð áður 129.455-

12.495kr
Verð áður 24.990-

35.994kr
Verð áður 59.990-

124.950kr
Verð áður 249.900-

97.720kr
Verð áður 162.867-

11.996kr
Verð áður 29.990-

50%
afsláttur

40%
afsláttur

50%
afsláttur

40%
afsláttur 60%

afsláttur 40%
afsláttur

50%
afsláttur 40%

afsláttur 75%
afsláttur

50.000kr
Verð áður 199.990-
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550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Myrti tíu manns:

Ma›ur gekk
berserksgang
MEXÍKÓ, AP Hálffertugur karlmaður
myrti tíu manns í San Jeronimo de
Juarez, rólegum bæ í Mexíkó. Eig-
inkona hans og ellefu mánaða
frændi voru meðal þeirra sem mað-
urinn myrti.

Konu sína og barnið myrti mað-
urinn með hnífi. Eftir það myrti
hann lögreglumann og náði af hon-
um hríðskotariffli sem hann notaði
til að skjóta sjö einstaklinga til
bana, þeirra á meðal tvö börn.

Lögreglumenn skutu manninn
í magann þannig að hann féll til
jarðar, þá réðust vegfarendur á
hann með sveðjum og myrtu
hann án þess að lögreglan kæmi
nokkrum vörnum við. ■

RÚSSLAND, AP „Ef við vinnum
mjög hratt getum við flutt
geimfarana níu til jarðar í janú-
ar eða febrúar með þremur
Soyuz-geimförum,“ sagði Niko-
lai Sevastyanov, yfirmaður
RKK Energia, rússnesks geim-
vísindafyrirtækis í ríkiseigu.
Hann segir að telji Bandaríkja-
menn ekki óhætt að fljúga
geimferjunni Discovery til
jarðar geti Rússar séð um að
bjarga geimförunum úr himin-
geimnum.

Það yrði reyndar ekki auð-
unnið verk fyrir Rússana að
sækja geimfarana níu, sjö um
borð í Discovery og tvo í alþjóð-
legu geimstöðinni. Rússarnir
þyrftu að byggja geimförin því
þau eru ekki tilbúin núna. Geim-
förin sem Sevastyanov vill nota

eru af gerðinni Soyuz sem leit
fyrst dagsins ljós á sjöunda ára-
tug síðustu aldar. Þau eru frá-
brugðin bandarísku geimferj-
unum að því leyti að þau geta
ekki lent á flugvöllum heldur
svífa þau til jarðar og eru því
einnota. Að auki eru þau mjög
þröng og geimfararnir gætu
hvorki hreyft legg né lið meðan
á flugi Soyuz stendur.

Þó að hugmyndin þyki óraun-
hæf, geimfararnir hafa hvorki
mat né vatn til svo langrar dval-
ar úti í geimnum, er hún til
marks um það sjálfstraust sem
rússneskir geimvísindamenn
hafa endurheimt á ný síðustu
árin. Í hálft þriðja ár eftir að
Columbia sprakk á leið til jarð-
ar sáu Rússar alfarið um flug til
og frá alþjóðlegu geimstöðinni. 

Sérfræðingar bandarísku
geimvísindastofnunarinnar
NASA reyna nú að meta hversu
alvarlegar skemmdirnar sem
urðu á Discovery í flugtaki eru.
Einangrunarbútar sem rifnuðu
af sínum stað hanga utan á
geimferjunni og kann að fara
svo að gera verði við þær áður
en reynt verður að fljúga geim-
ferjunni til jarðar. Það yrði þá í
fyrsta skipti sem geimfarar
yrðu að framkvæma slíka við-
gerð á neðri hluta geimferju úti
í geimnum. 

Sérfræðingar stofnunarinnar
voru ekki á eitt sáttir um hvort
gera þyrfti við skemmdirnar
eða hvort óhætt væri að fljúga
Discovery til jarðar án viðgerð-
ar.

brynjolfur@frettabladid.is

Bjó›ast til a› fljúga
geimförunum heim
Rússneskir geimvísindamenn hafa lúmskt gaman af vandræ›um bandarísku
geimvísindastofnunarinnar NASA. Einn fleirra segist rei›ubúinn a› senda
geimflaugar á loft til a› ná áhöfn geimferjunnar Discovery ni›ur.

UNNIÐ AÐ VIÐGERÐ Á ALÞJÓÐLEGU GEIMSTÖÐINNI Tveir geimfarar úr Discovery, Stephen Robinson og Soichi Noguchi, fóru í gær út fyrir
geimferjuna í fimm klukkutíma til að laga stýribúnað alþjóðlegu geimstöðvarinnar. 
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JARÐSKJÁLFTI Skjálftahrina hófst við
Grímsey í fyrrakvöld. Upptök
skjálftanna voru um 16 kílómetra
austur af eynni og mældist
snarpasti skjálftinn yfir fjórum
stigum laust upp úr klukkan sex í
gærmorgun.

Vilborg Sigurðardóttir í Grímsey
segir að einhverjir hafi fundið kipp-

inn í gærmorgun og jafnvel fleiri en
einn. „Sjálf svaf ég þetta af mér,“
segir Vilborg sem kveðst orðin vön
smáskjálftum.

Nokkrir smáskjálftar urðu fram
eftir degi í gær, en tugir skjálfta
hafa mælst á svæðinu norður af
landinu í hrinunni sem hófst á
sunnudagskvöld. - jh

Skjálftahrina við Grímsey:

Snarpur kippur í gærmorgun

GRÍMSEY Mikið var um skjálfta í nágrenni eyjarinnar í fyrrinótt.
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Heimsviðskiptastofnunin, WTO, er eina al-
þjóðastofnunin sem fæst við að setja reglur
um viðskipti milli ríkja heims. Meginhlut-
verk stofnunarinnar er að sjá til þess að al-
þjóðaviðskipti gangi eins auðveldlega,
áreiðanlega og frjálst fyrir sig og unnt er.
Því vilja margir líta á stofnunina sem eins
konar holdgerfing hnattvæðingarinnar.
WTO var sett á laggirnar þann 1. janúar
1995 í kjölfar Úrúgvæviðræðnanna, sem
var áttunda og umfangsmesta viðskipta-
samningalotan innan vébanda GATT-samn-
ingsins frá 1947 (e.: General Agreement on
Tariffs and Trade). Sá samningur var upp-
runalega gerður í því augnamiði að draga
úr hindrunum í milliríkjaviðskiptum. Ísland
gerðist aðili að GATT-samningnum þann
21. apríl 1968 og síðar stofnaðili að arftaka
hans, WTO. 
WTO myndar lagalegan og stofnanalegan

ramma utan um það kerfi alþjóðaviðskipta
sem tekist hefur að koma á fyrir tilstilli
GATT-samninganna. Grundvallarmarkmið
stofnunarinnar er að auka frjálsræði og
tryggja réttaröryggi í heimsviðskiptum og

stuðla þar með að hagvexti og efnahags-
legri þróun í ríkjum heims.
Starfssvið WTO er ekki einskorðað við end-
urbættan GATT-samning um vöruviðskipti
(GATT 1994). Alls eru 29 samningar í umsjá
stofnunarinnar, þ.á.m. samningar um land-
búnað, þjónustuviðskipti, hugverkaréttindi
og lausn deilumála. WTO er ætlað að hafa
eftirlit með framkvæmd þessara samninga,
vera vettvangur fjölþjóðlegra samningavið-
ræðna á viðskiptasviðinu, leysa viðskipta-
deilur sem upp kunna að koma milli samn-
ingsaðila og taka viðskiptastefnu þeirra til
athugunar með reglubundnum hætti.
Nú er nýhafin í Genf, þar sem höfuðstöðvar
stofnunarinnar eru til húsa, ný samninga-
lota þar sem markmiðið er að fá ríku ríkin
til að opna markaði sína betur fyrir afurð-
um fátækra ríkja. Alls eiga 148 ríki nú aðild
að stofnuninni. - aa

Stofnanalegur rammi um alfljó›avi›skipti
FBL-GREINING: HEIMSVIÐSKIPTASTOFNUNIN

fréttir og fró›leikur

SVONA ERUM VIÐ

Vöruskiptahalli á fyrri hluta árs.
Heimild: HAGSTOFAN

Vigdís Finnbogadóttir, þá starfandi
sem leikhússtjóri Leikfélags
Reykjavíkur, var kjörin forseti Ís-
lands í forsetakosningum þann 29.
júní árið 1980. Þrír voru á móti
henni í framboði, þeir Guðlaugur
Þorvaldsson sem hlaut um 32 pró-

sent atkvæða, Albert Guðmunds-
son sem hlaut tæp 20 prósent og
Pétur Thorsteinsson er hlaut 14
prósent atkvæða. Vigdís hlaut sjálf
rúm 33 prósent og sigraði með ein-
ungis 1.900 atkvæða mun. Hún tók
svo við embætti 1. ágúst sama ár
og því er nú liðinn aldarfjórðungur
frá embættistöku hennar.

Kjör Vigdísar vakti mikla at-
hygli úti í hinum stóra heimi, ekki
síst fyrir þær sakir að Íslendingar
kusu fyrstir þjóða konu í embætti
þjóðarleiðtoga í almennum, lýð-
ræðislegum kosningum. Hróður
Vigdísar barst á næstu árum víða
um heim og óhætt er að segja að
þjóðin hafi verið stolt af forseta
sínum. Hún gegndi embættinu í
fjögur kjörtímabil eða til ársins
1996 þegar hún gaf ekki kost á sér

lengur og Ólafur Ragnar Grímsson
var kjörinn forseti. 

Vigdís fékk einu sinni mótfram-
boð í forsetakosningum en það var
árið 1988 þegar Sigrún Þorsteins-
dóttir húsmóðir úr Vestmannaeyj-
um bauð sig fram á móti henni. Var
það í fyrsta skipti í sögu lýðveldis-
ins sem sitjandi forseti fékk á sig
mótframboð. Skemmst frá sagt
hlaut Vigdís þá yfirgnæfandi
meirihluta atkvæða eða 94,5 pró-
sent á móti rúmum fimm prósent-
um sem Sigrún hlaut.

Pólitískur forseti
Svanur Kristjánsson stjórnmála-
fræðingur hefur kynnt sér forseta-
tíð Vigdísar flestum fremur. Hann
segir Vigdísi hafa verið pólitískan
forseta þó ekki hafi hún verið
flokkspólitísk. Hún hafi þannig
haldið hátt á lofti sjónarmiðum um
ævarandi hlutleysi Íslands og lagt
áherslu á að eiga friðsamleg sam-
skipti við þjóðir þessa heims.

Vigdís mætti á sínum yngri
árum á fundi hjá Samtökum her-
stöðvaandstæðinga og hafði það
ávallt að vinnureglu í sinni forseta-
tíð að eiga ekki samskipti við her-
liðið á Keflavíkurflugvelli. Svanur
segir að Vigdís hafi verið fyrsti al-
þjóðlegi forseti Íslands. Hún hafi
ferðast víða um lönd og borið út
hróður lands og þjóðar. Þannig hafi
hún til að mynda hitt alla þá sem
gegndu embætti forseta Banda-
ríkjanna meðan á forsetatíð hennar

Pólitísk, en ekki
flokkspólitísk
Aldarfjór›ungur er sí›an Vigdís Finnbogadóttir tók
vi› forsetaembætti, fyrsta kona heims sem var
fljó›kjörin til slíks embættis. Hún var pólitískur for-
seti en fló ekki á flokkspólitískum línum segir
Svanur Kristjánsson stjórnmálafræ›ingur.

STUÐNINGSMENN FAGNA VIGDÍSI Vigdís sigraði sinn helsta keppinaut, Guðlaug Þor-
valdsson, með um 1,5 prósentum atkvæða. Kosið var 29. júní en Vigdís tók við embætti
1. ágúst.

ODDUR ÁSTRÁÐSSON
BLAÐAMAÐUR

FRÉTTASKÝRING
FORSETATÍÐ VIGDÍSAR
FINNBOGADÓTTUR

2004   2005
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MIÐVIKUDAGA KL. 21:00

FYLGSTU MEÐ!

Á FUNDI WTO Fulltrúar Noregs, Jan Petersen utan-
ríkisráðherra og Lars Sponheim landbúnaðarráð-
herra á fundi Heimsviðskiptastofnunarinnar í Genf.
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stóð. Ronald Reagan sem var for-
seti Bandaríkjanna 1981 til 1989
hafi hún til að mynda hitt þrisvar
sinnum.

Þegar Vigdís var spurð út í
stjórnmálaskoðanir sínar í kosn-
ingabaráttunni árið 1980 sagðist
hún vera bæði íhaldsmaður og
vinstrimaður, íhaldsmaður í þeim
skilningi að hún tryði á að standa
skyldi vörð um frelsi einstaklings-
ins og vinstrimaður á þann hátt að
hún væri einlægur jafnréttissinni.
Vigdís var þannig mikil kvenrétt-
indakona og beitti sér fyrir jöfnum
rétti kynjanna við þau tækifæri
sem gáfust. Hún hafði svo í sinni
forsetatíð meiningar um það hvað
skyldi vera efst á baugi í þjóðmála-
umræðu og stjórnmálum hvers
tíma; í nýársávarpi sínu fyrir al-
þingiskosningarnar 1995 hafi hún
til dæmis lýst þeirri skoðun sinni
að hún teldi að kosningarnar ættu
að snúast um menntamál.

Hlý og huggandi
Svanur segir að sínu mati forseta-
tíð Vigdísar hafa náð ákveðnum há-
punkti í kjölfar snjóflóðanna sem
urðu í Súðavík og á Flateyri árið
1995. Þá hafi hún birst þjóðinni
sem einlægur huggari og deilt
sorginni með þeim sem áttu um
sárt að binda. Hún hafi sjálf misst
bróður sinn í slysi á sviplegan hátt
þegar hún var um tvítugt og því
vitað sitthvað um sorgina og það
sem henni fylgir. 

Svanur segir að sennilega hafi
Vigdísi hins vegar verið þungbær-
ust gagnrýni sem hún fékk í kjölfar
kvennaráðstefnunnar í Peking
sama ár, 1995, þar sem margir
vildu meina að hún hefði ekki ver-
ið nægilega gagnrýnin sjálf á
mannréttindabrot stjórnvalda í
Kína. Sjálf lýsti Vigdís því í lok
sinnar forsetatíðar að sú gagnrýni
hefði valdið henni miklu hugar-
angri.

Vigdís Finnbogadóttir var far-
sæll forseti og hlaut virðingu þjóð-
arinnar fyrir. Henni var iðulega vel
tekið hvar sem hún kom. Svanur
segir að Vigdís sé hlý, greind og
skemmtileg manneskja og að hún
sé sú sama hvort sem hún er í hlut-
verki þjóðarleiðtogans eða í
tveggja manna tali. Aldarfjórðungi
eftir að hún settist í forsetastól og
níu árum eftir að hún lét af emb-
ætti er Vigdís Finnbogadóttir enn
mikilsvirt hér á landi og af þeim
fjölmörgu sem fengu að kynnast
henni um heim allan. ■
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AÞristurinn sem Arngrímur fékk í afmælisgjöf:

Afmælisgjöf var hálfger›ur bjarnargrei›i
FLUGVÉLAR „Þetta er orðinn hálf-
gerður bjarnargreiði,“ segir
Hafþór Hafsteinsson, forstjóri
Avion Group, en hann er einn
þeirra sem gaf Arngrími Jó-
hannssyni flugstjóra hlut í DC-3
flugvél í afmælisgjöf.

Flugvélin, sem ber nafn Arn-
gríms, bíður nú hreyfilbiluð í
Namibíu eftir því að varahlutir
og viðgerð fáist svo hún geti
lagt í hann til Írlands þar sem
áætlað er að Arngrímur taki við
síðbúinni afmælisgjöfinni og
fljúgi henni til Íslands. Vélin er
orðin 63 ára svo ekki er vanda-
laust við að eiga þegar eitthvað
á bjátar.

Að sögn Hafþórs er vélin að

komast í lag en það veldur
einnig töfum á ferðum hennar
að þeir sem koma áttu henni til
Írlands gátu ekki beðið eftir við-
gerðum á Arngrími, sem nefnd-
ur hefur verið svo, og er verið
að vinna að því að fá þá til að
ljúka verkinu.

Á Írlandi verður Arngrímur
innréttaður en rýma þurfti vél-
ina að svo hún bæri auka tanka
sem hún þarf á að halda á lang-
ferðinni.

Arngrímur flýgur svo vænt-
anlega nafna sínum hingað til
lands á haustdögum segir Haf-
þór og telur best að nefna enga
dagsetningu.

- jse

DC-3 FLUGVÉL Arngrímur sem bíður hreyfillama í Namibíu er
sömu tegundar og Páll Sveinsson. Arngrímur Jóhannsson fékk hlut í
nafna sínum í afmælisgjöf en gjöfin verður nokkuð síðbúin loks
þegar þiggjandi fær að njóta hennar.



Snorri Engilbertsson  
Áhugaleikari

Mitt kort hjá Landsbankanum
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Farðu inn á landsbanki.is og búðu til þitt eigið kort
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Fréttir hefur ekki skort hér á
landi undanfarna daga. Nýtt leiða-
kerfi hjá Strætó, nýr útvarps-
stjóri, Síminn seldur, og svo síðast
önnur skoðanakönnun sem bendir
til lélegs gengis R listans í höfuð-
borginni. Ungu mennirnir í Sjálf-
stæðisflokknum finna nýja leiða-
kerfinu hjá Strætó allt til foráttu,
eftir því sem ég fæ best skilið er
það helst vegna þess að við Reyk-
víkingar erum búnir að velja
einkabílinn fram yfir Strætó, og
þess vegna á ekkert að vera að
reyna að bæta það fyrirbæri,
hvað þá að reyna að hafa þau
endaskipti á kerfinu að það geti
hentað fleirum. Sumum ungu
mannanna er svo mikið niðri fyrir
út af þessu að manni dytti helst í
hug að þeir væru að tala um hung-
ursneyð í heiminum, en ekki al-
menningssamgöngur í henni
Reykjavík.

Einu sinni bjó ég við þær að-
stæður að ekki leið lengri tími á
milli almenningsferðanna en tíu
mínútur. Það þurfti engar vanga-
veltur til að leggja bílnum og nota
hann einungis til innkaupaferða
og frílistinga á kvöldin og um
helgar. Góðar almenningssam-
göngur eru nefnilega hinn mesti
lúxus þegar maður eitt sinn hefur
kynnst þeim. Nú skal ég ekkert
segja um þetta nýja leiðakerfi
annað en að mér virðist hugsunin
að baki því góð. Moggi virðist hins
vegar á því að framkvæmdin sé
vond og segir fréttir af heilbrigð-
isstofnunum sem nú þurfa að nota
leigubíla út og suður seint á
kvöldin.

Við slíkar fréttir kemur tvennt
í hugann, annars vegar hvort
stofnanirnar geti með smá hug-
myndaflugi lagað sig að nýjum
aðstæðum, eða á hinn bóginn

hvort Strætó geti með smá hug-
myndaflugi uppfyllt þarfir þess-
ara stofnana. Af frásögnum að
dæma virðist formaður Strætó
ekki taka slíka hugarleikfimi í
mál. Kannski er það ástæðan fyrir
slælegu gengi R-listans í skoðana-
könnunum þessa dagana að nokk-
uð ber á því í viðskiptum yfir-
valda í borginni við þá sem í henni
búa að yfirvöldin vita allt betur en
íbúarnir: svona á eða þarf þetta að
vera og öðruvísi ekki – eða með
ódannaðara orðalagi ,,éttu það
sem úti frýs“.

Síminn var seldur á góðu verði,
það er hið besta mál. Ég er reynd-
ar þeirrar skoðunar að selja hefði
átt grunnnetið sérstaklega eða
jafnvel halda því í ríkiseigu til að
tryggja jafnan aðgang allra síma-
fyrirtækjanna að því, en yfirvöld-
in sem því réðu sögðu að það hefði
verið ákveðið fyrir löngu að selja
allt klabbið sama aðilanum og því
yrði það auðvitað gert. Ég hélt
reyndar að tími fimm ára áætlana
væri löngu liðinn og því væri ekk-
ert að því að taka til endurskoðun-
ar eitthvað sem var ákveðið fyrir
löngu, en það virðist vera stór
misskilningur. 

Mér finnst athygli vert hvern-

ig mennirnir sem eru í viðskiptum
með tugi milljarða líta á hlutina.
Talsmaður nýju eigendanna sagði
ítrekað í fréttunum að 10% munur
væri ekki mikill munur. Vissulega
væru upphæðirnar háar en hlut-
fallið hreint ekki. Þegar atvinnu-
rekendur tala um laun starfs-
mannanna, sem oftast er dýr-
mætasta eign fyrirtækja nú til
dags, þá skiptir hvert prósentu-
stig máli. Svona er allt relatívt.
Launa- og starfsmannakostnaður
Símans var 4,8 milljarðar árið
2004, tíu prósent af því eru 480
milljónir. Með einföldun má segja
svona frá þessu. Ef menn ætla að
borga Símann á tíu árum þá eru
árlegar afborganir af hærra verð-
inu 600 milljónum krónum hærri
en af næstbesta boði. Ef við gef-
um okkur tuttugu ár þá er munur-
inn 300 milljónir. Þetta kalla fjár-
málamennirnir lítinn sem engan
mun. Spyr þá fávís kona hvort það
sé nokkuð mál að hækka launin
um 10%. Ég þykist viss um að
nýju eigendurnir myndu aðeins
hiksta á því.

Og hver er boðskapurinn, spyr
kannski einhver. Hann er þessi:
hin nýja stétt peningamanna má
ekki fara á slíkt flug í velgengni
sinni að segja að hvítt sé svart og
svart hvítt. Tíu prósent eru og
verða talsverður munur, hvort
heldur upphæðir eru háar eða lág-
ar, það er óþarfi að reyna að
breyta því. Við sem vorum eig-
endur Símans gerum ekki annað
en að fagna því að svona hátt verð
fékkst fyrir hann og treystum því
að þartilgerð yfirvöld sjái til þess
að sú aðstaða sem eigendurnir
hafa nú á fjarskiptamarkaði verði
ekki misnotuð, en segi okkur ekki
að ,,éta það sem úti frýs“ ef við
kvörtum. ■

Hvers vegna er brugðist svona illa við þeim spurningum sem
hafa verið settar fram vegna sölu Símans? Ingibjörg Sólrún
Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar, spurði hvort

tengsl Brynjólfs Bjarnasonar forstjóra hefðu getað haft áhrif á
hversu fáir af þeim sem sýndu Símanum áhuga héldu áfram allt til
enda. Viðbrögðin við spurningum Ingibjargar Sólrúnar eru eftir-
tektarverð. Gróusögur segir fjármálaráðherrann og dylgjur sem
ekki eru svaraverðar segir forstjórinn. Viðbrögðin eru ákveðin og
hávær. Hvers vegna í ósköpunum er spurningunum bara ekki svar-
að. Eða hafa þær ekki verið settar fram þar sem bestu svaranna er
að vænta, það er hjá öllum þeim sem misstu áhuga á kaupum á Sím-
anum?

Makalaust er hversu illa er brugðist við spurningum. Það eru
fleiri spurningar en aðkoma forstjórans sem svör þurfa að fást við.

Síðast þegar Síminn var verðlagður átti hann að kosta fjörutíu
milljarða. Frá þeim tíma til dagsins í dag hafa fyrirtæki á markaði
að jafnaði þrefaldast í verði, en ekki Síminn samkvæmt tilboðun-
um. Ef Síminn hefði hækkað í sama hlutfalli og önnur alvörufyrir-
tæki hefði hann átt að kosta um 120 milljarða, en ekki innan við 67
eins og raunin virðist vera. Eflaust eru til ótrúlega margar ástæður
fyrir verðfallinu, en ef mið er tekið af þeim viðbrögðum sem þegar
hafa komið fram er hætt við að illa verði brugðist við spurningum
um hvort lægra verð hafi eitthvað með reksturinn að gera. Spurn-
ingunum verður eflaust ekki svarað, frekar efast um að spurt sé af
heilindum.

Ekki er minnsti vafi á að betur var vandað til sölu Símans en
dæmi eru um hér á landi um sölu ríkiseigna. Það eitt og sér kemur
ekki í veg fyrir að spurningar vakni. Hafi erlendir fjárfestar hætt
við vegna gengis krónunnar eins og og margir halda fram má á
móti spyrja hvað sé svo ólíkt með fjárfestum sem koma frá öðrum
löndum og íslenskum sem fjárfesta um allan heim. Íslenskir fjár-
festar og erlendir lúta sömu lögmálum, þeir starfa á sama markaði
og þess vegna er forvitnilegt að vita hvers vegna aðeins Íslending-
ar entust alla leið.

Enginn hefur sagt að Brynjólfur Bjarnason, forstjóri Símans,
hafi misnotað stöðu sína. Hann var tengdur þeim sem munu eign-
ast Símann, en ekkert hefur komið fram sem segir að samband sé
milli þess að þeir kaupi Símann og að Brynjólfur sat áfram í stóli
forstjóra. Það sem hefur vakið athygli er hversu illa er brugðist við
spurningunum, það eiga þeir sameiginlegt, fjármálaráðherrann,
forstjórinn og stjórnarformaður Símans. Ef svörin eru eins mein-
laus og sagt er, er um að gera að leiða þau fram.

Ef verðið er svona fínt og svo vel að öllu staðið hvers vegna eru
þá helstu gerendur í svona vondu skapi? ■
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SJÓNARMIÐ
SIGURJÓN M. EGILSSON

FRÁ DEGI TIL DAGS

Ef Síminn hef›i hækka› í sama hlutfalli og önnur alvörufyrirtæki
hef›i hann átt a› kosta um 120 milljar›a, en ekki innan vi› 67
eins og raunin vir›ist vera. Eflaust eru til ótrúlega margar
ástæ›ur fyrir ver›fallinu, en ef mi› er teki› af fleim vi›brög›um
sem flegar hafa komi› fram er hætt vi› a› illa ver›i brug›ist vi›
spurningum um hvort lægra ver› hafi eitthva› me› reksturinn
a› gera. Spurningunum ver›ur eflaust ekki svara›, frekar efast
um a› spurt sé af heilindum.

Um Strætó og Símann

Óánægja
Ýmsir í Samfylkingunni eru óánægðir
með ummæli sem formaðurinn, Ingi-
björg Sólrún Gísladóttir, hefur látið falla
eftir að tilkynnt var um Símasöluna.
Segja þessir menn að hún tali af fljót-
færni og óvarkárni. Einna furðulegust
þykja orð sem hún hefur eftir „ráð-
gjafa“ sínum, að hægt hefði verið að fá

enn hærra verð fyrir Sím-
ann. Óttast ýmsir sam-

herjar hennar að hún
geti málað flokkinn
út í horn með slíku
tali sem eigi frekar
hljómgrunn meðal

róttæklinganna í
flokki Vinstri grænna

en eigin flokksmanna.

Ómálefnalegt
Þá þykir það ekki málefnalegt að gera
að því skóna að Brynjólfur Bjarnason,
forstjóri Símans, hafi laumað einhverj-
um leyniupplýsingum um rekstur fyrir-
tækisins til kunningja sinna í Bakkavar-
arhópnum. Er á það bent að engin rök
eru færð fyrir þessum aðdróttunum,
auk þess sem erfitt er að
ímynda sér hvers konar
upplýsingar þetta ættu
að vera þegar haft er í
huga að allir bjóðend-
ur höfðu aðgang að
bókhaldi fyrirtæk-
isins og rekstr-
aráætlunum.

„Ættarsilfrið“
Enn verra þykir ýmsum hvaða orð Ingi-
björg Sólrún notar um Símasöluna.
Hún talar um að verið sé að selja „ætt-
arsilfrið“. Slíkt tal lýsir ákveðinni andúð
á einkavæðingu ríkisfyrirtækja og er
ekki í anda þess sem kallað er „nú-
tímaleg jafnaðarstefna“. Ýmsum finnst
að orð hennar í Viðskiptablaðinu á
dögunum um Samfylkinguna sem
„flokk viðskiptalífsins“ hljómi einkenni-
lega í þessu ljósi.

gm@frettabladid.is
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Í DAG
ALMENNINGSSAM-
GÖNGUR OG SALA
SÍMANS

VALGERÐUR 
BJARNADÓTTIR

Fáar spurningar hafa komið fram um sölu Símans. Þær
eiga það sameiginlegt að hafa fallið í grýttan jarðveg.

Í vondu skapi



SMÁAUGLÝSINGAR 
byrja í dag á bls. 33 

Flokkar & fjöldi

Bílar & farartæki

Keypt & selt

Þjónusta

Heilsa

Skólar & námskeið

Heimilið

Tómstundir & ferðir

Húsnæði

Atvinna

Tilkynningar

Banki allra landsmanna410 4000  |  landsbanki.is

4,15%Íbúðalán
Kynntu þér kostina við íbúðalán 
Landsbankans. Fáðu ráðgjöf hjá 
sérfræðingum okkar og veldu 
leiðina sem hentar þér best. Hafðu 
samband í síma 410 4000 eða á 
fasteignathjonusta@landsbanki.is
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Fasteignaviðskipti á Akur-
eyri hafa verið með mesta
móti upp á síðkastið eftir því
sem fram kemur á vef bæjar-
ins. Fjöldi þinglýstra kaup-
samninga á Akureyri í fyrstu
vikunni í júlí var 29 en síð-
ustu tólf vikur þar á undan
var meðaltalið í kring um tutt-
ugu samningar. Könnun frá

IMG Gallup sýnir líka að ríf-
lega áttatíu prósent Akureyr-
inga telja stöðu á húsnæðis-
markaðnum góða.

Í Innri-Njarðvík er nýtt hverfi
í skipulagningu og gefst íbú-
um Reykjanesbæjar tækifæri
á að koma með tillögur að
nýjum götuheitum. Hverfið
hefur fengið heitið Dalshverfi
og ein gata þegar fengið
nafnið Leirdalur eftir örnefni á
svæðinu. Önnur götuheiti
eiga að enda á dalur og geta
hugmyndaríkir Reyknesingar
sent Umhverfis- og skipu-
lgagssviði bæjarfélagsins til-
lögur. 

fasteignir@frettabladid.is

Fasteignasalan 101 Reykjavík er nú
með til sölu einbýlishús á Tjarnarstíg
8 á Seltjarnarnesi sem er í dag tvær
íbúðir með tveim sérinngöngum.

Húsið stendur á 925 fermetra eignarlóð og
eru heilmiklir möguleikar jafnvel á stækk-
un. Væntanlegum kaupanda er bent á að
engin mæling er hvorki á húsinu né bílskúr
og þær teikningar sem til eru eru ekki í sam-
ræmi við húsið, þannig að kaupandi kaupir
húsið vitandi af þessu. Væntanlegur kaup-
andi þarf því að láta gera greiningartöflu og
fá mælingu á húsið og einnig er kaupanda
bent á að tala við byggingafulltrúi á Seltjarn-
arnesi, til dæmis um það hvort hægt væri að
útbúa tvær samþykktar íbúðir. 

Íbúðirnar skiptast báðar í forstofu, tvö
svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og
stofu. Á efri hæð er komið er inn í flísa-
lagða forstofu. Eldhús er rúmgott, viðar-

innéttingar, borðkrókur, dúkur á gólfi, tengt
fyrir þvottavél. Gangur er parketlagður.
Stofan með filt-teppi. Frábært útsýni yfir
sjóinn. Baðherbergi með baðkeri, glugga og
málað gólf. Eitt svefnherbergi með máluðu
gólfi. Annað svefnherbergi með skápum og
dúk á gólfi. 

Viðbygging með rafmagni ofan á bílskúr.
Bílskúr fyrir neðan þarfnast lagfæringa og
er hann með rafmagni. Sérinngangur er í
íbúðina í kjallara. Beint þar á móti er köld
útigeymsla. Komið er inn í forstofu með
hengi og filt teppi. Eldhús með hvítum inn-
réttingum, borðkrókur, flísar á gólfi. Stofan
er með filt-teppi á gólfi. Baðherbergi er
með sturtubotn og hengi. Tvö svefnher-
bergi með filt-teppi á gólfum.

Húsið var steniklætt að utan fyrir um
fimmtán árum nema útbygging. Skipt var
um pípulagnir, ofnalagnir og fyrir um tíu
árum var skipt um alla glugga. 

Ásett verð er 35,9 milljónir.

Frábært útsýni yfir sjóinn
Húsið er á frábærum stað og er útsýni yfir Bessastaði og sjóinn.

LIGGUR Í LOFTINU
í fasteignum

MEST LESNA FASTEIGNABLAÐ LANDSINSER ÞÍN FASTEIGN AUGLÝST HÉR?

Góðan dag!
Í dag er þriðjudagur 2. ágúst, 

214. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 4.37 13.34 22.28
AKUREYRI 4.06 13.19 22.29

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

ÞÚ GETUR PANTAÐ 
SMÁAUGLÝSINGAR

Á visir.is
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BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager  • Smíðað eftir máli

• Eldvarnarhurðir  • Öryggishurðir

Eplatré í fullum blóma eru
sjaldséð á Íslandi. Í gróður-
húsi á Akureyri er stærðar-
innar eplatré sem ber góðan
ávöxt.

Eplatré hafa átt auknum vin-
sældum að fagna hér á landi
undanfarið og þótt hér sé of kalt
fyrir umfangsmikla aldinrækt
þá eru eplatréin harðgerð og
geta vel þrifist. Jafnvel ut-
andyra. Best þrífast eplatréin í
góðum óupphituðu gróðurhúsum
og því hafa hjónin Guðrún Krist-
jánsdóttir og Þorvaldur Snæ-
björnsson svo sannarlega fengið
að kynnast. Í gróðurhúsinu í
garðinum þeirra við Kotárgerði
á Akureyri stendur stórt og
stæðilegt eplatré sem státar
þessa dagana af gómsætum
rauðum eplum í tugavís. 

„Ég hugsa að eplin hafi verið
um það bil hundrað þegar mest
var en við erum búin að vera
dugleg að tína þau og borða. Þau
eru fullþroskuð og eru við það að
detta,“ segir Þorvaldur og full-
yrðir að eplin séu afar góð.
„Þetta eru falleg og stór, rauð
epli sem eru mjög mjölmikil og
góð. Þau eru líka alveg steina-
laus.“

Það er fremur sjaldgæft að
eplatré nái að þroska epli hér á
landi enda er sumarið of stutt.
Eplatré standa í blóma langt
fram eftir hausti og íslenska
næturfrostið getur því skemmt
fyrir uppskerunni. 

Þorvaldur og Guðrún hafa átt
tréð góða í um 25 ár. Tréð er ætt-
að frá Noregi en Guðrún fékk
það að gjöf þegar húnn vann í
blómabúðinni Laufási á árum
áður. Þorvaldur segir að epla-

tréð hafi oft áður borið góðan
ávöxt en uppskeran hafi þó
sjaldan verið jafnmikil og nú.
„Ég hugsa að það séu ekki mörg
eplatré á Íslandi sem hafa náð
svona góðum þroska. Ég hef að

minnsta kosti ekki séð annað
eins. Það krefst dálítillar tækni
og vinnu að fá tréð til að blóm-
stra en það tókst vel í sumar,“
segir Þorvaldur ánægður með
tréð góða.

Það er hægt að hafa ýmislegt
á svölunum annað en kaldan
steininn. Gervigras, flísar og
pallaefni eru meðal þess sem
menn setja á svalirnar.

Mörgum þykir kuldalegt að hafa
bara kaldan stein á svalagólfinu
og ýmsir hafa brugðið á það ráð
að leggja einhvers konar gólfefni
á svalirnar til að gera þær heimil-
islegri. Fyrir þá sem eru í slíkum
hugleiðingum er ýmislegt í boði.

Grænar gervigrasmottur eru
góð lausn fyrir þá sem ekki hafa
garð en vilja geta setið úti á
grænum bletti. Gervigras má fá í
teppabúðum og garðvöruverslun-
um og er selt í metratali. 

Ýmsar byggingavöruverslanir
bjóða nú svokallaðar pallaeining-
ar til að leggja á svalagólfið. Við-
urinn gerir svalirnar glæsilegar
en af og til þarf að taka eining-

arnar upp og þrífa undan þeim.
Einfaldasta og varanlegasta
lausnin er því ef til vill sú að
flísaleggja svalirnar. Það er gott
að ganga um flísarnar og þrífa
þær auk þess sem þær geta verið
mjög fallegar. Ef þessi leið er val-
in er mikilvægt að gæta þess að
flísarnar séu frostþolnar og
sterkar. 

]

Guðrún við eplatréð sem hún fékk að gjöf fyrir mörgum árum síðan. Tréð hefur sjaldan
blómstrað jafn vel og í sumar og voru eplin um hundrað talsins þegar mest var.

Gluggaþvottur
Ekki þrífa gluggana í sólskini. Notaðu frekar tímann þegar það er skýjað eða á
morgnana þegar sólin er ekki orðin mjög heit. Ef maður þvær gluggana í miklu
sólskini koma rákir á glerið og þá þarf að þvo þá fljótt aftur. [
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Eplauppskeran sjaldan jafn góð

Í mörgum byggingavöruverslunum fæst
pallaefni sem er sérhannað fyrir svalir. Til
að viðurinn haldi sér er nauðsynlegt að
bera á hann.

Parkett, teppi og flísar
lífga upp á svalirnar

Með því að flísaleggja svalirnar verður við-
hald minna. Auðvelt er að þrífa flísarnar
því þær má skúra um leið og íbúðin er
þrifin.

Grænar gervigrasmottur hafa verið vinsæl-
ar um árabil. Þær þola vel veður og vind
en þó er hyggilegt að taka þær inn yfir
veturinn. Þetta fallega gervigras fæst í
Garðheimum.

Auðveldari
flutningar
ÞEGAR KEMUR AÐ FLUTNINGUM
ER BEST AÐ VERA MEÐ ALLT ÞAUL-
SKIPULAGT. 

• Varist að vökva plönturnar rétt fyr-
ir flutninginn. Þær verða
mýkri og meiri hætta
á að blöðin rifni
af ef þær eru ný-
vökvaðar.

• Föt sem hanga
á herðatré flytjast
mjög auðveldlega.
Best er að taka fimm
herðatré í einu, líma þau vel sam-
an og steypa yfir þau svörtum
ruslapoka.

• Komdu gæludýrunum fyrir í pöss-
un á meðan á flutningnum stend-
ur.

• Fjárfestu í sellófanrúllu og notaðu
hana til að pakka inn glervörunum
svo þær brotni ekki. Sellófan er
miklu hentugra en dagblaðapapp-
ír vegna þess að þú losnar við að
þvo allt upp þegar komið er á
nýja staðinn.

• Ekki flytja með þér óþarfa dót.
Vertu búin(n) að fara með það
sem þú vilt ekki eiga í Sorpu áður
en þú byrjar að flytja.

• Þegar pakkað er niður, hafðu þá
nauðsynlegustu hlutina saman í
ferðatösku. Maður kemur sér ekki
fyrir í nýrri íbúð á einum degi og
til að losna við að þeysast milli
kassa, til dæmis í leit að tann-
kreminu, er best að hafa allt á
einum stað. 

• Komdu þér upp litakerfi þannig
að hvert herbergi í nýju íbúðinni
hafi sinn lit. Merktu kassana og
húsgögnin
eftir því
hvert þau
eiga að fara.
Þeir sem hjál-
pa verða feg-
nir þessu
fyrirkomulagi. 

ehf.

Garðyrkjufræðingur,
trjáplöntusala og vélavinna
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Gluggar
10 ára ábyrgð

NÁGRANNAR GETA HJÁLPAST AÐ VIÐ
AÐ VERJA MANNLAUS HÚS FYRIR
ÓPRÚTTNUM INNBROTSÞJÓFUM
MEÐAN HÚSEIGENDUR ERU Í FRÍI. 

Ef þú ert að fara í langt frí getur hús-
ið þitt orðið spennandi skotmark fyrir
innbrotsþjófa. Það er ekki nóg að
læsa hurðum og loka gluggum. Þjófar
eru fljótir að taka eftir því ef hús stan-

da lengi mannlaus. Það getur því ver-
ið gagnlegt að fá nágranna í lið með
sér til að villa um fyrir þjófum. 
Myrkvað hús eða útiljós sem logar
stöðugt getur verið vísbending um að
húsið sé mannlaust. Fáðu nágranna
þinn til að fara öðru hvoru inn í íbúð-
ina, draga gluggatjöldin frá og kveikja
ljósin. Þá er einnig gott að fá ein-
hvern til að tæma póstkassann, moka
snjó frá útidyrunum eða slá garðinn.
Tóm ruslatunna bendir til þess að
enginn sé í húsinu og gott er að biðja
einhvern um að nota tunnuna. Þú
getur líka beðið nágrannann um að
leggja bínum sínum í innkeyrsluna
þína meðan þú ert í burtu.

Endurbætur skila sér í budduna
Heimilið er kannski þín stær-
sta eign en það fer ekki saman
að eyða miklum peningum í
endurbætur og að fá pening-
ana til baka þegar þú selur. 

Sumar endurbætur auka verðgildi
hússins þíns meira en aðrar þan-
nig að áður en þú eyðir tíma og
peningum í endurbætur athugaðu
þá í hvaða endurbætur þú átt helst
að eyða. Ekki eyða fullt af pening-
um, vertu hagsýn/n og reyndu að
komast af með minnsta mögulega
kostnað. Talaðu við fasteignasal-
ann þinn og fáðu ráðgjöf.

Það er mjög gott að opna rými
með því að taka niður veggi. En
áður en þú ræðst á veggi þá verð-
ur þú að gera þér grein fyrir því

hvað er burðarveggur og hvaða
veggi má taka niður.

Oft getur verið flott að breyta
lofti eða kjallara í íbúð eða her-
bergi. Passaðu samt að þessi auka-
herbergi falli vel við eignina.
Margir kjósa að byggja við hús
eða byggja aukabílskúr en með
allar slíkar framkvæmdir þarftu
að ráðfæra þig við fasteignasala.
Þetta eru stórar framkvæmdir og
því óþarfi að blæða, svitna og
gráta yfir þeim ef þær eru einskis
virði.

En mikilvægast er að hafa sitt á
hreinu áður en ráðist er fram-
kvæmdir og endurbætur. Ákved-
du hvað þú vilt gera og talaðu síð-
an við fasteignasala eða arkitekt
um hvernig sé best að leysa verk-
efnin.

Það er ekki nóg að læsa útidyrunum.
Þjófarnir láta það ekki stoppa sig. Stundum borgar sig að breyta einhverju –

stundum ekki.

Komdu í veg fyrir innbrot



Vatnsstígur 
60,9 fm • 2 herb. • Fjölbýli

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

Baldvin
sölumaður

Dyngjuvegur -105 Rvk.
93,8 fm • 3 herb. • Tvíbýli 

21,500,000,-
GLÆSILEG NEÐRI HÆÐ Í TVÍBÝLI. Mikið endurnýj-
uð þriggja herb. íbúð á þessum frábæra stað. Stór
stofa og borðstofa. Fallegt eldhús með eyju og háfi.
Rúmgott hjónaherbergi með skáp og annað ágætt
herbergi. Innangengt í sameiginlegt þvottahús úr íbúð.
Fallegt eikarparket á allri íbúðinni. GLÆSILEGT ÚT-
SÝNI YFIR LAUGARDALINN- EIGN SEM VERTER
AÐ SKOÐA - ALLAR UPPLÝSINGAR VEITIR GYÐA
GERÐARSDÓTTIR, SÖLUMAÐUR Í S. 695-1095
EÐA 585-0104Gyða

sölumaður

Hverfisgata
124 fm •  4 herb. • Sérhæð

23,700,000
NEÐRI SÉRHÆÐ Í GLÆSILEGU NÝUPPGERÐU
TIMBURHÚSI VIÐ HVERFISGÖTUNA. Hæðin er 3-4
herbergja íbúð með stóru rými í kjallara.Hæðin skipt-
ist í eftirfarandi rými: Komið inn í hol, stórt baðher-
bergi á hægri hönd með baðkari og lítilli innréttingu.
Hjónaherbergi inn af holi,. Stofa, eldhús og borðstofa í
sama rými.Allar innréttingar verða frá Húsasmiðjunni.
Glæsilegir loftlistar og rósettur í stofu og eldhúsi. Inn
af stofu og eldhúsi er gott herbergi og er þar stigi nið-
ur í kjallara hússins. baðherbergisgólfi sem verður flísa-
lagt.Í kjallara er stórt rými.

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

27.500,000 og 35.500.000
Lýsing eignar:Húseign kynnir stórglæsilegar sérhæðir í Kórahverfi í
Kópavogi, um er að ræða neðri og efri sérhæðir og fylgir rúmgóður
bílskúr með efri hæðum. Nánari lýsing eignar: Neðri sérhæð er118,2
m2, 4ra herbergja sérhæð með sérinngangi, efri hæð er 145.5 m2, 5
herbergja sérhæð með sérinngangi auk 26.9 m2 bílskúrs. Húsið verð-
ur staðsteypt en klætt að utan með sléttri Steni klæðningu. Á jarðhæð
er gert ráð fyrir hjóla og vagnageymslu. Gluggar og hurðir eru ljósmál-

aðir með tvöföldu verksmiðjugleri. Lóð verur þökulögð og gangstétt að húsi verður steypt með
mynstursteypu. Eldhús innrétting verður eikarinnrétting frá Cego, tæki í eldhús að gerðini Ariston,
baðherbergi verður flísalagt og með eikarinnréttingu og Grohe hreinlætistækjum. Fataskápar og
innihurðir verða með spónlagðri eik. Suður garður fylgir neðri hæðum en góðar suður svalir efri
hæðum. Þetta eru sérhæðir á frábærum stað, örstutt í leikskóla, grunnskóla og verslun.

Allar nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar Magnússon í s. 898-1177 eða á skrifstofu Húseignar
í síma 585-0100,-

Baldvin
sölumaður

Baldvin
sölumaður

Vatnsstígur 
97,9 fm • 2 herb. • Fjölbýli

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

Baldvin
sölumaður

Fífulind 
83 fm • 3 herb. • fjölbýli

20,300,000,-
Stórglæsileg 3ja herbergja íbúð á 2 hæð í grónu
hverfi í Kópavogi, stutt í alla .þjónustu. Íbúðin er
með kirsuberja innréttingum, plastparket á gólfi,
stór herbergi, góðir fataskápar, virkilega rúmgóð
íbúð í góðu og snyrtilegu fjölbýli.

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

Baldvin
sölumaður

Bæjargil – einbýlishús
231,4 fm • 6 herb. • Einbýli

49,5 millj.
Gullfallegt einbýlishús ásamt bílskúr og stórum grónum
garði með verönd, grasgarði og heitum potti. Húsið er
innst í botnlanga. Hiti er í bílaplani og stétt. Forstofan
með flísum á gólfi og hitalögnum undir gólfi. Gestasalerni
nýendurnýjað. Stofurnar eru mjög rúmgóðar. Sólstofa
með útgangi út í garð. Eldhúsið er rúmgott með góðri
innréttingu, tengi fyrir innbyggða uppþvottavél sem fylgir
og góðum borðkrók. Þvottaherbergi. Sjónvarpsherbergi
á 1.hæð. 4 svefnherbergi á efri hæðinni og baðherbergi
með hornbaðkari og sturtuklefa. Mikið geymslurými.
Nánari upplýsingar veitir: Áslaug Baldursdóttir, sölumað-
ur í síma: 822-9519

Áslaug
sölumaður

Dvergabakki 
45,7 fm • 2 herb. • Fjölbýli 

10.500.000
Komið er inn í flísalagða forstofu með fatahengi.Stofa er
parketlögð og opið rými með snyrtilegum eldhúskrók.
Flísar milli skápa í eldhúsi en eldhúsinnrétting er ný frá
INN-X. Úr stofu er svalir. Flísalagt bað í hólf og gólf.
Nýlegar innréttingar og góð sturta. Í svefnherbergi er
parket á gólfum og eldri skápar. Um 4 fm geymsla fylgir
íbúðinni og þar er sértengi fyrir þvottavél.Nýtt rafmagn
er í íbúðinni. Fjölbýlishúsið er í góðu ástandi að utan.
Skemmtileg og snyrtileg lítil eigin í barnvænu umhverfi
Nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar Magnússon 
í síma 898-1177Baldvin

sölumaður

Hvammabraut – 220 Hfj.
91,9 fm • 3 herb. • Fjölbýli 

17.900.000,-
LAUS FLJÓTLEGA. MJÖG FALLEG PENTHOUSEî
ÍBÚÐ Á TVEIMUR HÆÐUM. Komið inn í rúmgóða
forstofu og þar er útgengt út á suðursvalir. Gengið
upp fallegan tréstiga upp á efri hæðina. Í alrými er góð
stofa, borðstofa og vinnuaðstaða. Tvö góð svefnher-
bergi, bæði með skápum. Eldhús með nýlegum tækjum
úr burstuðu stáli. Fallegt baðherbergi með góðri inn-
réttingu og tengi fyrir þvottavél. GLÆSILEGT ÚT-
SÝNI- ALLAR UPPLÝSINGAR VEITIR GYÐA GERÐ-
ARSDÓTTIR, SÖLUMAÐUR Í S. 695-1095 EÐA 585-
0104

Gyða
sölumaður
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220 Hafnarfjörður: Falleg eign á tveimur hæðum
Glitvangur: Glæsilegt 296,7 fermetra einbýlishús með innbyggðum bílskúr á frá-
bærum stað í Norðurbænum í Hafnarfirði.

210 Garðabær: Glæsilegt og fullbúið hús
Bjarkarás 22: Parhús á einni hæð með innbyggðum 34 fermetra bílskúr.

Flísalögð forstofa, hiti í gólfi, skápur. Rúmgott
flísalagt þvottahús, innrétting. Parketlagt herbergi
og þar fyrir ofan er búið að útbúa herbergi, þak-
gluggi sem ekki skráður í stærð hússins og park-
ett á gólfi. Hol, mikil lofthæð, sérvalin loftklæðn-
ing í stíl við allar innréttingar sem eru sérsmíðað-
ar frá Axis, ölur er í innréttingum. Arinn er í stofu,
parkett er á gólfi, upptekin loft. Sólstofa er park-
etlögð, útgangur er á timburverönd. Eldhús er
parketlagt, Siemens tæki, flísar á milli efri og
neðri skápa, háfur, sérsmíðað eldhúsborð sem
fylgir. Á neðri hæð eru tvö rúmgóð herbergi,
parkett er á gólfi, skápar eru í herbergjum. Bað-
herbergi er flísalagt, gólf og veggir, gólfhiti, nudd-
baðker, sturta, innrétting. Koníaksstofa sem er
parketlögð, einstakt útsýni til norðurs og vesturs.
Í bílskúr eru flísar á gólfi, opnari, innrétting,
geymsluloft.

Úti: Lóð er sérlega falleg, hellulögð innkeyrsla
með snjóbræðslu, falleg timburverönd.

Annað: Staðsett innarlega í botnlangagötu. Húsið
er steinað að utan, innbyggð lýsing í þakkanti.

Komið er inn í flísalagða forstofu og þaðan er
hægt að ganga niður á neðri hæðina. Inn af for-
stofunni er gestasnyrting sem er flísalögð í hólf og
gólf. Miðrými er afar rúmgott með marmaraflísum
á gólfi. Stofa og borðstofa með ullarteppi á gólfi,
innfelld lýsing er í lofti og úr stofunni er gengið út
á góðar suðursvalir. Í eldhúsinu er falleg eikarinn-
rétting og þar eru marmaraflísar á gólfum. Svefn-
herbergisgangurinn er parkettlagður og inn af
honum eru fjögur parkettlögð svefnherbergi. Í öll-
um herbergjunum eru fataskápar. Baðherbergið er
flísalagt, þar er baðkar og sturta og tvær hand-
laugar í fallegri innréttingu. Hægt er að ganga inn
á baðherbergið úr hjónaherberginu.
Mögulegt er að útbúa litla íbúð með sérinngangi á
neðri hæðinni. Þar er flísalögð forstofa, rúmgóð
stofa með parketti, gott svefnherbergi og snyrting. 
Bílskúrinn er rúmgóður og þar er gott geymslu-
pláss. Við húsið er virkilega fallegur garður með

hellulagrði verönd. Eignin er á góðum stað í Hafn-
arfirði í barnvænu umhverfi og stutt er í skóla og
alla þjónustu. 

Verð: 58 milljónir Fermetrar: 296,7 Fasteignasala: Draumahús Verð: 49,5 milljónir. Fermetrar: 185,4. Fasteignasala: Höfði.   

Við húsið er fallegur garður með skemmtilegum grjót-
hleðslum. Bílaplan er steypt og hellulagt með hita-
lögn undir. 



Vorum að fá í einkasölu 4 raðhús á tveimur hæð-

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

ræða raðhús á góðum stað í vinsælu og gróður-

sælu hverfi við Tröllateig í Mosfellsbæ. Húsin af-

hendast fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð og

fokhelt að innan þó verður þak einangrað og

gólf flotuð. Glæsileg hús á rólegum stað í Mos-

fellsbæ. Afhendingartími er sept/okt 2005 

Verð á húsum
Endaraðhús 25.900.000
Miðjuraðhús 24.900.000

RAÐHÚS VIÐ TRÖLLATEIG 10-16 MOSFELLSBÆ

NÝTT
4RA HERB.

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

ÁLFKONUHVARF - VATNSENDI.
Mjög falleg 130,9fm. 4 herbergja endaíbúð
á 3 hæð, efstu í nýju fjölbýlishúsi með frá-
bæru útsýni til Esjunar og allan Bláfjalla-
hringinn. 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 herbergj-
um. 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.

VEGGHAMRAR - GRAFARVOGI -
JARÐHÆÐ SÉRGARÐUR OG SÓL-
STOFA. Mjög rúmgóð 92 fm. 4ra her-
bergja 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. 

Ársalir - 201 Kópavogur Stór-
glæsileg íbúð á jarðhæð í SALAHVERF-
INU. Um er að ræða 122 fm íbúð sem er
glæsilega innréttuð og frágengin að öllu
leiti. Íbúðinni fylgir stór og rúmgóð suður-
verönd með skjólgirðingu. Gólfefni á íbúð-
inni er parket og flísar, hornbaðkar og
sturta á baði, maghony innréttingar og
hurðar, sér þvottahús innan íbúðar. Ásett
verð: 26,8 millj.

UNUFELL - BREIÐHOLT - FALLEG
NÝ SUÐUR VERÖND OG SÓL-
STOFA. Mjög rúmgóð og fín 3ja til 4ra
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 álk-
lætt að utan og sameign hefur verið tekin í
gegn. Ásett verð: 19,9 M.

6 HERB.

SKÓGARÁS - ÁRBÆR. Um er að
ræða stóra 168 fm íbúð á tveimur hæðum
(hæð+ris) á góðum stað í Árbænum. Íbúð-
in 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 KEYPT-
AN BÍLSKÚR MEÐ ÞESSARI EIGN EF
KAUPENDUR HAFA ÁHUGA Á ÞVÍ !!

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

NÝBYGGINGAR.

Í smíðum  Elliðavatn-
Vatnsendi Frábært hús
á einni hæð, aðeins um
150 metra frá Elliða-
vatni. Húsið er alls
302,4 fm, þar af húsið
sjálft 254,7 fm + 47,7
fm bílskúr. Nánari upp-
lýsingar á skrifstofu.

3JA HERB.

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

MOSARIMI 5 - GRAFARVOGI.
Mjög góð 3ja herbergja tæplega 80 fm
íbúð á annarri hæð á góðum stað í Grafar-
vogi. Íbúðin skiptist í tvö herbergi,

geymslu, baðherbergi, stofu og eldhús.
Gólfefni dúkur og flísar. Ásett verð: 16,9
millj. 

STRANDASEL - SELJAHVERFI -
SÉRVERÖND OG LÓÐ. Mjög falleg 80
fm. íbúð á jarðhæð með sér steyptri suður
verönd og sér afgirtum suðurgarði með
hlöðnu kolagrilli. Parket er á allri íbúðinni
nema á baðherbergi þar eru nýlegar falleg-
ar flísar í hólf og gólf, baðkar með
ömmusturtu, skápum, tengt fyrir þvottavél
á baði. Stór leikvöllur og sparkvöllur í ná-
greninu. Sjá einnig í þættinum Þak yfir höf-
uðið á Mbl.is Ásett verð 17,3 m. Ath
lækkað verð.

KAMBASEL - BREIÐHOLTI.
FASTEIGASALAN KLETTUR KYNNIR Í
EINKASÖLU. Falleg 3ja herbergja 81,8 fm.
íbúð ásamt bílskúr 26.0 fm. samtals 107,8
fm. Sérinngangur. Gólfefni eru parket og
flísar. Stofa og borðstofa með parketi,
gengið út í garð úr stofu, garður fylgir íbúð-
inni. 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.

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 henn-
ar er c.a. 95 fm, Íbúðin skiptist í hol/alrými,
stofu, tvö herbergi, allt með parketi, bað-
herbergið er með fallegum granítflísum og
nýjum antík blöndunartækjum og eldhúsið
er með bæsuðu flotsteypugólfi. Gott
geymslurými er á hæðinni. Ásett verð:
18,2

Álfkonuhvarf - Íbúð með garði
Hér er um að ræða 97,6 fm íbúð á fyrstu
hæð með garði, með íbúðinni fylgir stæði í
bílageymslu. Íbúðin skilast fullbúin, gólf-
efni eikarparket og flísar, gluggatjöld frá
Nútíma, lýsing frá Lumex, að auki fylgja
með ísskápur, þvottavél, uppþvottavél og
þurrkari. Íbúðin er til afhendingar í nóv/des
2005. Ásett verð er 23,3 millj. 

TORFUFELL - BREIÐHOLT. Fín 3ja
herbergja 78 fm. íbúð á 4. hæð með suð-
ursvölum. Gólfefni eru dúkur og parket.

Tvö svefnherbergi annað með skáp. Bað-
herbergi með baðkari. Borðkrókur í eld-
húsi. Merkt stæði á bílaplani. Sérgeymsla í
sameign og sameiginlegt þvotta og þurrk-
herbergi. Mjög snyrtileg sameign. Ásett
verð 13,2 m.

HRAUNBÆR - ÁRBÆ. Fín 3ja her-
bergja 92 fm. íbúð á 3ju hæð í fjölbýli. Gól-
fefni eru parket og flísar. Baðherbergi flísa-
lagt í hólf og gólf, baðkar og gluggi. Út-
gengt á suðursvalir frá stofu. Leiktæki í
lokuðum garði mjög barnvænt. Stutt í alla
þjónustu og skóla. Ásett verð 16,4 m.

ÁLFKONUHVARF 19 - VIÐ EL-
LIÐAVATN. Frábærlega staðsett og góð
3ja herbergja 96 fm. íbúð. Allt nýtt í íbúð-
inni, 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 heimilis-
tækjum, eikarinnréttingar frá GKS. Stæði í
lokaðri bílageymslu. Lyfta. Fallegt útsýni
yfir Elliðavatn að Bláfjöllum. Suðursvalir.
Uppþvottavél fylgir. Ásett verð. 23,2 m. 

ATVINNUHÚSNÆÐI

STÓRHÖFÐI 37 ATVINNUHÚS-
NÆÐI 
STÓRHÖFÐI - REYKJAVÍK 
Erum með í sölu atvinnuhúsnæði við Stór-
höfða 37. Um er að ræða c.a. 2100 fm at-
vinnuhúsnæði sem hægt er að skipta nið-
ur í þrjú bi c.a. 528-540 fm hvert að gólf-
fleti. Gólfflötur hússins er 1600 fm og svo
er milliloft í húsinu sem verður c.a. 165 fm
í hverju bili. Húsið afhendist fullbúið að
utan með fullfrágenginni lóð og tilbúið
undir tréverk að innan, milliloft verður upp-

sett og stigi upp á það. Góð lofthæð er í
húsinu og möguleiki verður á að hafa inn-
keyrsluhurð að framanverðu, sé þess ósk-
að. Byggingaraðili er JB Byggingafélag.
MJÖG GÓÐ AÐKOMA ER AÐ HÚSINU

FRÁ ÞREMUR ÁTTUM. HÚSIÐ STENDUR
Á T-GATNAMÓTUM STÓRHÖFÐA OG VIÐ-
ARHÖFÐA. Nánari upplýsingar á skrif-
stofu Kletts.

SUMARBÚSTAÐIR

Sumarhús- Djálknavegur við Út-
hlíð VORUM AÐ HEFJA SÖLU Á
ÞREMUR BÚSTÖÐUM SEM ERU VIÐ
DJÁKNAVEG Í BLÁSKÓGARBYGGÐ
RÉTT VIÐ ÚTHLÍÐ 
UM ER AÐ RÆÐA 4RA HERBERGJA
HEILSÁRSHÚS, 85 FM AÐ STÆRÐ OG
STENDUR Á 4150 FM LÓÐ. HÚSIÐ ER Á
STEYPTUM SÖKKLI Lóðin er á nýskipu-
lögðu svæði með frábæru útsýni yfir Heklu
og suðurlandið eins langt og augað eygir. 
Úthlíð býður upp á allt það sem heilsárs-
húsabyggð þarf að bjóða upp á s.s. veit-
ingastað, verslun með matvöru og aðrar
nauðsynja, sundlaug,9 holu golfvöll og frá-
bærar gönguleiðir hvort sem um er að
ræða á fjöll eða í fallegu umhverfi á lág-
lendinu. Ásett verð 12,7 millj.

SÉRHÆÐIR

ESKIHLÍÐ - 105 REYKJAVÍK -
SÉRHÆÐ ÁSAMT BÍLSKÚR. Falleg
sérhæð eignin er samtals 132 fm. þar af er
bílskúr 32 fm. Gólfefni á íbúð er flísar, dúk-
ur og parket. Nýleg innrétting í eldhúsi sem
og tæki. sameiginlegt þvottahús í kjallara,
einnig tvær geymslur (ekki í fm fjölda íbúð-
ar), vatn, hiti og rafmagn í bílskúr. Ásett
verð: 32 m.

BRÚNASTAÐIR – GRAFARVOGUR
Mjög fallegt 130,1 fm. raðhús
með innbyggðum 36 fm. bíl-
skúr samtals rúmlega 166 fm.
Allar innihurðir hússins eru úr
kirsuberjaviði. Forstofa með
fallegum flísum á gólfi og
fataskáp úr kirsuberjabæsuð-
um 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 fal-
leg 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 kirsuberja-
bæsuð alarinnrétting, hiti í gólfi. Þá er á baði hornnuddbaðkar og stór sturtuklefi
með hleðsluglervegg og ömmusturtu stöng. Ásett verð 40,9 m.

6 2. ágúst 2005  ÞRIÐJUDAGUR
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Opið mánudaga til fimmtudaga 8.30-18.00., föstudaga 8.30-17.00. Lokað um helgar í sumar.
SÉRBÝLI

GVENDARGEISLI Nýtt 206,3 fm
einnar hæðar einbýlishús með innbyggð-
um bílskúr. Fremri forstofa, eldhús m.
borðkrók, stór stofa og borðstofa, gesta-
sn., þvottahús, á sér gangi eru 4 svefn-
herb. og flísal. baðherb. Allar innréttingar
vandaðar og á gólfum marmaraflísar og
parket. Lofthæð er mikil í stofum og
halogenglýsing. Hitalögn er í marmaragólf-
um. V. 44,7 m. 4701

Holtsgata-áhugaverð
eign/ skiptamögul Reisulegt,
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 eignar-
lóð.  V. 125 m. 4255

HAMRAVÍK - EINBÝLI -
TVÍBÝLI Nýtt 2ja íbúða einbýlishús á 2
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

FÁLKASTÍGUR - ÁLFTA-
NES 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. Við-
haldsfríir gluggapóstar,og eru flestir glugg-
ar hússins opnanlegir.Búið er að leggja í
gólfin, hitakerfi í gólfum.Sundlaug er við
húsið. Eign sem býr yfir miklum möguleik-
um. Glæsilegt útsýni.  V. 66 m. 4632

JÓNSGEISLI - EINBÝLI -
TVÍBÝLI Vandað 256 fm einbýlishús á
2 hæðum Aukaíbúð. Húsið er fullbúið að
utan. Efri hæðin er tilbúin til innréttinga.
Raflagnir fyrir halogen eru komar í loft efri
hæðar og loftin klædd. Hitalagnir í gólfum
baðherb. og andyra.Tengja má aukaíbúð
við efri hæð og fengist þá góð 5-7 herb.
íbúð á tveimur hæðum. Innanhús plan á
vefslóð http://www.innark.is/verkefni/jons-
geisli45/jonsgeisli45.html V. 46,5 m. 4629

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

Réttarholtsvegur Talsvert end-
urnýjað 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 inn-
an. V. 24,8 m. 4608

HÆÐIR

Gautavík Falleg, nýleg og vel innrétt-
uð ca. 110fm neðsta sérhæð í þríbýli. Sér-
þvottahús. Eldhús með fallegum innrétt-
ingum og ágætum tækjum, borðstofa og
stofa með útgengi á verönd.Flísar á holi,
eldhúsi, borðstofu og stofu.Rúmgott flísa-
lagt baðherbergi m. baðkari og sérsturtu-
klefa. Íbúðinni fylgja tvö sérbílastæði. V.
24,8 m. 4709

Mánagata - efri hæð 2ja her-
bergja 43,2 fm. íbúð á efri hæð í tvíbýli í
Norðurmýri.Sam. inngangur með 1. hæð.
Nýtt parkett á gólfum. Gler og gluggar ný-
legir Þvottahús er sameiginlegt í kjallara .
Sameign mjög snyrtileg. V. 12,9 m. 4712

Dugguvogur- heimili/at-
vinna Ný íbúð/atvinnuhúsnæði stand-
sett á afar vandaðan og hugvitsamlegan
hátt, íbúðar (ósamþykkt) og atvinnuhús-
næði á efri hæð 165fm með ca. 70fm
svefnlofti eða samt. ca.235fm. Nýjar pípu-
lagnir, nýtt rafmagn.Ágætur stigi til svefn-
lofts parkett á öllum gólfum nema baði og
eldhúsi. V. 24,9 m. 4649

Naustabryggja-Penthouse
STÓRGLÆSILEG 143 FM (PENTHOUSE)
ÍBÚÐ Í LYFTUBLOKK. Fimm herb. glæsi-
íbúð með góðu útsýni á tveimur hæðum.
Allar innréttingar og gólfefni mjög vönduð.
Stórt alrými sem samanstendur af holi,
stofu borðstofu og eldhúsi. 6 metra loft-
hæð. Á neðri hæð eru 2 svefnherbergi og
baðherbergi. Gengið upp járn stiga á aðra
hæð. Þar er eitt stórt rými/turnherbergi.
þvottaaðstaða á baði. Stórir og miklir
gluggar sem gefa mikla birtu. Tvennar
svalir og frábæru útsýni. V. 32,9 m. 4687

ÞINGHOLT - MÍMISVEGUR
Glæsil. 141,7 fm efri sérhæð ásamt 32 fm
bíslkúr sem er innréttaður sem íbúð. Prívat
stigapallur. Stórt hol, svefnherb., stórt bað-
herb. og þvottaherb., eldhús, 2 stórar stof-
ur. Handsmíðaðir fallegir gluggar með tvö-
földu gleri. Gullfallegur arinn í stofu. Suð-
vestur svalir. Einstaklega fallegt útsýni.
Verð tilboð  4410

Ægissíða - Stór 3ja m. sér-
inngangi Skemmtileg 3ja herbergja
96,1 fm íbúð á 1. hæð með sérinngangi og
suðurgarði. Inngangur um skjólgirðingu og
hlið. Forstofa, gott hol, frá holi er góð stofa.
Eldhús með nýrri innréttingu og borðkrók.
Opið frá eldhúsi í borðstofu. Tvö svefnher-
bergi. Útgengt frá eldhúsi í góðan suður-
garð. V. 20,5 2696 

4RA - 6 HERBERGJA

HVAMMABRAUT - 6
HERB. Góð 139 fm 6 herb íbúð á 2
efstu hæðum á útsýnisstað í Hf. Vandaðar
eikarinnréttingar og hurðir. Gegnheilt eikar-
parket og flísar á gólfum. Ný eldunartæki.
Stórar suðursvalir. Bílskýli. V. 24,9 m. 4690

Eyjabakki. laus 1.okt. Mjög
falleg 4ra herb. endaíbúð á efstu hæð.
Hol,eldhús m. borðkrók, stofa, þvottahús,
á sérgangi 2 barnaherb. og hjónaherb. m.
fataherb. og baðherb. Parket og dúkar á
gólfum. Nýlegar hurðir á íbúðum og húsið
viðgert að utan. Nýtt gler. V. 17,9 m. 4646

KRUMMAHÓLAR - M. BÍL-
SKÚR Góð og björt 91,9 fm endaíbúð á
3. hæð í lyftuhúsi ásamt 25 fm bílskúr. For-
stofa/hol,hjónaherb. m. góðum skáp,
svefnherb. barnaherb. Baðherb. m. baðk-
ari/sturtu. Úr holi er komið inn í borðstofu,
eldhús og stofu í einu stóru rými. Útgengt
út á stórar suðursvalir.  V. 19,9m. 4578

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

ENGJASEL - GÓÐ 4RA
HERB. Góð 4ra herb. ca. 100 fm íbúð á
3. hæð. Stæði í bílgeymslu.Baðherb. og 3
svefnherb. Á gólfum er skálagt merbau-
parket, flísar og korkur. V. 18,9 m. 4586 

HÁALEITISBRAUT - GÓÐ
4RA HERB. Mjög góð 92.1 fm 4ra
herb. 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,flísa-
lagt í hólf og gólf,sturta. V. 17,9 m. 4514 

ÁLFASKEIÐ HFN - 4RA - 5
HERB. 125 fm björt og rúmgóð 4ra-5
herb. endaíbúð á 2. hæð í blokk ásamt 24
fm bílskúr. Hol m. skáp, eldhús m. borð-
krók og nýl. innréttingu, þar innaf þvotta-
hús og búr, stór stofa m. suð-vestur-
svölum, 3 góð svefnherb. og baðherb.
Hægt að bæta við fjórða herb. úr stofu.
Parket og flísar á gólfum. V. 19,9 m. 4182 

UNUFELL - Laus fljótl. 4ra
herb. 97 fm rúmgóð íbúð á 2. hæð. Sér
þvottahús innaf eldhúsi, rúmgóð stofa m.
góðum svölum. Flísalagt baðherb. m.
baðkari. 3 ágæt svefnherb., skápar í 2 her-
berg. Parket og flísar á gólfum. SKIPTI Á
MINNI EIGN MÖGULEG. V. 14,9 m. 4520

3JA HERBERGJA

Blönduhlíð Góð 3ja herb. 88 fm íbúð
í kjallara. Forstofa m. flísum á gólfi. Bað-
herb. m. baðkari. Rúmgott svefnherb. m.
parket. Stofa. m. parket. Innaf er svefnher-
b. Eldhús m. korki á gólfi. Nýtt dren og
skólplagnir í húsinu, einnig skipt um þak
og jarðveg umhverfis húsið. Sameiginlegt
þvottahús. Sér geymsla. V. 18,4 m. 4714

Dvergabakki - Útsýni Falleg
3ja herb. ca.73fm íbúð á 3ju hæð í snytrtil.
fjölbýli. Hol, eldhús og borðkrókur. Ný-
standsett baðherb. með sturtu. Ágæt
stofa. Suðursvalir. V. 14,9 m. 3696

HRÍSATEIGUR - MIÐHÆÐ
Góð 3ja herb. íbúð á miðhæð í þríbýli. Tvö
góð svefnherb. 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

101. Grettisgata Falleg og rúm-
góð 3-4ra herb. ca,100fm neðsta hæð (sér-
hæð). 2 sérbílastæði. Sérinngangur, for-
stofa, hol, stofa og borðstofa, eldhús m.
ágætum innréttingum, baðherb., þvotta-
hús/geymsla og tvö ágæt herbergi. Flísar á
öllum gólfum, ágætir skápar í herbergjum.
Snyrtileg sameign og lóð. V. 21,9 m. 4493

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

Hlynsalir-Laus strax Falleg 3ja
herb. íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi með stæði í
bílskýli.Forstofa, rúmgóð stofa, borðstofa.
Í eldhúsi eru vandaðar innréttingar. Svalir til
suðurs út af stofu, glæsil. útsýni. Barnaher-
b. er rúmgott. Í svefnálmu er stórt hjóna-
herb. m. skápum, baðherb. m. kari og
þvottaherb. Gólfefni: Jatoba parket á öllu
nema flísar á holi, baði og þvottahúsi. Laus
við kaupsamning,  V. 21,9 m. 4686

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) Hjónaherb. m. skáp, bað-
herb. m. kari og tengi f. þvottavél. Rúmgóð
stofa með stórum suðvestur svölum. Eld-
hús með góðri nýlegri innréttingu og borð-
krók. Sameiginleg vagna og hjólageymsla.
Laus strax. V. 14,9 m. 4663

ÆGISSÍÐA - SÉR INN-
GANGUR Falleg 79,2 fm íbúð. Stofa
með parketi á gólfi. Eldhús með uppruna-
legri innréttingu. Baðherbergi með sturtu.
2 svefnherbergi. Sameiginlegt þvottahús í
kjallara. LAUS STRAX   4636

HRÍSATEIGUR - MIÐHÆÐ
Góð 3ja herb. íbúð í þríbýli. Tvö góð svefn-
herb. Parket á gólfum. Íbúðinni fylgir 18,5
fm hlutdeild í kjallara bílskúrs en þar er sér
geymsla og sér þvottahús. V. 15,4 m. 4567

SÚLUHÓLAR - GÓÐ 3JA
HERB. Íbúð á 3. (efstu) hæð í snyrtil.
fjölbýli. Forstofa, eldhús, borðkrókur. Bað-
herb. m. baðkari, rúmgóð stofa, hjónaher-
bergi með skápum og útgengi á vestur-
svalir, barnaherbergi. V. 14,9 m. 4518

SUÐURHÓLAR - ALLT
SÉR Rúmgóð og vel skipul. 3ja herb.
endaíbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli. Sérinn-
gangur, forstofa, hol, stofa með útgengi í
afgirtan 50 fm suðurgarð, eldhús m. borð-
krók. Hjónaherb. og gott baðherb., m.
tengi f. þvottavél. Gott barnaherb. Sér
geymsla við inngang og almenn sameign á
jarðhæð. Bílskúrsréttur. V. 17,4 m. 4500

Torfufell - - skipti á stærri
eign Góð 79 fm 3ja herbergja íbúð á
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 

GYÐUFELL - GÓÐ 3JA
HERB. Góð 84,1 fm 3ja herb. íbúð á 3.
hæð í viðhaldslitlu fjölbýlishúsi. Hol, stofa
með útgengi á yfirbyggðar suðursvalir, eld-
hús með borðkrók, baðherb. m. tengi fyrir
þvottavél og 2 góð svefnherb. Óhindrað
útsýni til Esjunnar og víðar en frá svölum er
gott útsýni til suðurs. V. 14,4 m. 4256 

2JA HERBERGJA

Hólahverfi- Útsýni 2ja herb.
ca.58fm íbúð á 6 hæð í lyftuhúsi. Frábært
útsýni. Mjög snyrtileg og vel hirt sameign.
Sérgeymsla í kjallara. .Vagna/hjólageymslu
og sameiginlegt þvottahús með vélum í
kjallara. V. 13,2 m. 4700

Hraunbær Studio íbúð á jarðhæð í
fjölbýlishúsi. Íbúðin er 21 fm og verið að
gera nýjan eignaskiptasamning. Ný stand-
sett. Komið er í stofu, eldhús með nýrri inn-
réttingu,ísskápur fylgir með, sturtu klefi.
Svefnherbergi innaf, parket og flísar á gólf-
um,fataskápur. Á gangi er sameiginlegt
baðherbergi. V. 4,8 m. 4715

Dúfnahólar - Útsýni 2ja herb.
ca.60fm íbúð á 6 hæð í lyftuhúsi. Frábært
útsýni. Mjög snyrtileg og vel hirt sameign.
Sameiginlegt þvottahús með vélum í kjall-
ara. V. 13,2 m. 4700

GOÐABORGIR - GÓÐ 2JA
HERB. Björt og rúmgóð 68 fm 2ja her-
bergja íbúð með sér inngangi af svölum í
litlu fjölbýlishúsi. ÍBÚÐIN GETUR VERIÐ
LAUS FLJÓTLEGA. V. 14,9 m. 4685

VALLARÁS - SÉR VER-
ÖND Góð 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 að-
algólfum. V. 13,2 m. 4633 

LANDIÐ

Eskifjörður - Zeutenshús -
LAUST STRAX Til sölu er svo-
nefnt Zeutenshús sem er eitt af elstu og
sögufrægustu húsum á Eskifirði, byggt
1870. Húsið er tvílyft og hefur verið talsvert
endurnýjað m.a. nýlega verið klætt með
bárujárni, gler og gluggar hafa að hluta
verið endurnýjaðir. Eignin er á tveimur
hæðum samtals 100,5 fm og 32 fm bílskúr,
byggður 1972. V. 9,9 m. 4692

Sumarhús í Heklubyggð á
eignarlóðum Vorum að fá til sölu 4
87 fm heilsárshús í Heklubyggð.Húsin eru
tilbúin undir tréverk.Fallegt og rólegt um-
hverfi. Hægt er að skoða nánar upplýsing-
ar um svæðið í heild sinni á www.heklu-
byggð.is Húsin eru á einni hæð, 2 svefn-
herbergi, stofa, eldhús og baðherbergi.
Gert er ráð fyrir sólpalli en húsin eru afhent
án hans. Eignarlóðir. V. 10,8 m. 4669 

HEILSÁRSHÚS Í GRÍMS-
NESI Nýtt 74 fm heilsárshús í landi
Brjánsstaða. Staðsett á tæpl. 5000 fm
eignarlóð. Hægt er að fá húsið afhent fok-
helt eða lengra komið. V.11.8 4468 



EINBÝLI  

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 STAÐSETN-
ING Virðulegt 203,9 fm EINBÝLI á þremur hæðum á
frábærum stað við LÆKINN í MIÐBÆ HAFNAR-
FJARÐAR. Búið er að endurnýja eldhús og aðl bað-
herbergi. 4 svefnherbergi, möguleg fleirri. Húsið býð-
ur upp á mikla möguleika, en þarfnast aðhlynningar
að hluta. Verð 34,0 millj  3665

FÁLKAHRAUN - FRÁBÆR STAÐSETNING
NÝLEGT OG FALLEGT 142,1 fm EINBÝLI, hæð og ris
ásamt 32,9 fm BÍLSKÚR, samtals 175,0 fmá frábær-
um stað í HRAUNINU á EINARSREIT. 4 svefnher-
bergi. Bílskúrinn er innréttaður sem STUDÍÓ í dag en
lítið mál er að breyta í STÚDÍOÍBÚÐ eða BÍLSKÚR
aftur. Verð 37,9 millj.  1572

SELVOGSGATA - FALLEGT EINBÝLISHÚS
MEÐ BÍLSKÚR Fallegt hús í miðbæ Hafnarfjarð-
ar, húsið er alls 158 fm, þar af er 25 fm bílskúr. Laust
við kaupsaming. Búið að klæða húsið að utan því lít-
ið viðhald að utan. Gott hús sem hægt er að mæla
með. Verð 28.5 millj.  3521

ÁSBÚÐARTRÖÐ - MÖGUL. TVÆR ÍBÚÐIR
”” LAUST FLJÓTLEGA ““ Gott 212,6 fm EIN-
BÝLI/TVÍBÝLI, tvær hæðir og ris, ásamt 56 fm tvö-
földum BÍLSKÚR, samtals 268,6 fm. á góðum ÚT-
SÝNISSTAÐ. Verð 44,0 millj.  4030

ÞÚFUBARÐ - GOTT EINBÝLISHÚS Fallegt
191 fm einbýlsihús á tveimur hæðum þar af er 25 fm
bílskúr. Húsið er góðu ástandi bæði að utan og inn-
an. Sex herbergi. Falleg stofa og eldhús. Eign sem
hægt er að mæla með. Tilboð óskast.  2878

VESTURVANGUR - GLÆSILEGT ”” TVÆR
ÍBÚÐIR ““ Fallegt MIKIÐ ENDURNÝJAÐ 241 fm EIN-
BÝLI á tveimur hæðum, með aukaíbúð á neðri hæð,
ásamt 49 fm BÍLSKÚR, samtals 290 fm. á mjög góð-
um stað í HRAUNINU í NORÐURBÆNUM. Verð 49,5
millj.  3610

RAÐ- OG PARHÚS  

BLIKAÁS - SÉRLEGA FALLEGT 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. Verð
36,9 millj.  4362

FLESJAKÓR - KÓPAVOGUR - NÝBYGG-
ING - PARHÚS - KÓRAHVERFIÐ Flott parhús
sem nýtist mjög vel, fimm svefnherbergi, gott skipu-
lag eignar, flott staðsetning, laust við kaupsamning,
fullbúið að utan en fokhelt að innan, jeppabílskúr
sem er 39 fm með 3.3 m lofthæð, vandaðir verktak-
ar. Uppl. hjá ÁS fasteignasölu og sjá myndir á netinu.
Verð 32,6 millj.  4024

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. Timburver-
önd. FALLEG EIGN Á GÓÐUM STAÐ. Verð 37,9 millj.
1790

FÍFUVELLIR 35 - GLÆSILEGT RAÐHÚS
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 til-
boði í húsið.  4038

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

HÆÐIR  

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

FJARÐARGATA - STÓRGLÆSILEG ÞAK-
ÍBÚÐ 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

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

ÁLFHOLT - SÉRHÆÐ - MÖGUL. 7 HER-
BERGI Falleg og rúmgóð 180 fm EFRI SÉRHÆÐ í
góðu tvíbýli/keðjuhúsi á góðum útsýnisstað. (Mögu-
leg allt að 7 svefnherbergi). SÉRINNGANGUR. Vand-
aðar innréttingar. Parket og flísar. Fallegt útsýni. Verð
32,5 millj.  3794

SUÐURGATA - VÖNDUÐ HÆÐ MEÐ BÍL-
SKÚR FALLEG OG VÖNDUÐ 146 fm NEÐRI SÉR-
HÆÐ í góðu tvíbýli ásamt 26 fm BÍLSKÚR, samtals
172 fm. SÉRINNGANGUR. Vandaðar innréttingar.
Parket og flísar. Góð staðsetning. Flísalagðar SUÐ-
URSVALIR. Verð 31,9 millj.  3110

4RA TIL 7 HERB.  

STÍFLUSEL - REYKJAVÍK - GÓÐ Á
FYRSTU HÆÐ Falleg og björt íbúð 101 fm íbúð á
fyrstu hæð í litlu fjölbýli. Sér garður og helllulögð ver-
önd. Þrjú svefnherbergi. Rúmgóð stofa. Verð 19.0
millj.  2933

HOLTABYGGÐ - FJÓRBÝLI - SÉR INN-
GANGUR Falleg og vel með farin 98 fm 4ra herb.
íbúð á fyrstu hæð með sér inngangi. Sér hellulögð
verönd. Flísar og parket á gólfi. Laus við kaupsam-
ing. Verð 19.9 millj.  4378

EYRARHOLT - LAUS STRAX Falleg 92,8 fm
4ra herbergja íbúð á 1. hæð ofan kjallara í góðu fjöl-
býli á góðum ÚTSÝNISSTAÐ. Verönd í suður og sval-
ir í norður. Falleg og björt eign. LAUS VIÐ SAMNING.
Verð 18,2 millj.  3663

HÓLABRAUT - FALLEG Falleg og talsvert end-
urnýjuð 82 fm 4ra herbergja íbúð á 1. hæð ofan kjall-
ara í góðu litlu fjölbýli sem búið er að klæða á tvær
hliðar. Verð 14,9 millj.  2503

KLUKKUBERG - GOTT ÚTSÝNI - GÓÐ
EIGN 2 SÉRINNGANGUR “ Falleg og vel með farin
110 fm íbúð ásamt stæði í bílgeymslu á FRÁBÆRUM
ÚTSÝNISSTAÐ. 3 góð svefnherbergi. Parket á gólf-
um. Fallegar innréttingar. LAUS FLJÓTLEGA. Verð
21.9 millj.  3578

HÁHOLT - MEÐ ÚTSÝNI Falleg 107,1 fm 4ra
herbergja íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli á góðum ÚT-
SÝNISSTAÐ. Parket og flísar. Suðursvalir. Verð 18,9
millj.  3720
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DAGGARVELLIR - 4RA HERB. FULLBÚIN
MEÐ BÍLGEYMSLU Falleg og vönduð íbúð á
annari hæð í lyftuhúsi. Húsið er steinað að utan því
lítið viðhald, frábær gólfefni og innréttingar. Bíla-
geymsla. Sjón er sögu ríkari. Verð 23.9 millj.  4168

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

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

BURKNAVELIR - FALLEG MEÐ ÚTSÝNI
”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 innréttr-
ingar og tæki. Góð staðsetning. Verð 22,3 millj.  4029

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

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

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

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

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

3JA HERB.  

SUÐURGATA - 97 FM 3JA TIL 4RA
HERB. ÍBÚÐ Falleg og björt 97 fm íbúð á annari
hæð (efstu) í litlu fjölbýli. Þrjú herbergi. Parket og
náttúrusteinn á gólfi. Frábært útsýni. Kósý íbúð. Verð
17.5 millj.  4380

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

MARBAKKABRAUT - KÓPAVOGUR Góð 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

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

ÆGISSÍÐA - REYKJAVÍK - LAUS STRAX
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

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

Falleg 2ja herb. íbúð á 1. hæð með sérgarði. Góð
gólfefni og innréttingar. Hús gott að utan og góð
sameign. Verð 15,0 millj.  4389

LAUTARSMÁRI - FALLEG ÍBÚÐ

LAUS STRAX
Góð  3ja herb. 60,8 fm MIÐHÆÐ í þríbýli ásamt 30 fm
skúr á lóð. Sameiginlegur inngangur með risíbúð.
íBÚÐIN ER MIKIÐ ENDURNÝJUÐ. GÓÐ STAÐSETN-
ING. Verð 15,5 millj.  4366

LAUGARNESVEGUR - MIKIÐ ENDURNÝJUÐ

Falleg 60 fm 2ja herb. íbúð á jarðhæð með sérinn-
gangi. SÉR LÓÐ AFGIRT MEÐ SKJÓLVEGGJUM.
Góðar innréttingar og gólfefni. Verð 13,6 millj.  4388

KLUKKUBERG - SÉRINNGANGUR

8 2. ágúst 2005  ÞRIÐJUDAGUR



9ÞRIÐJUDAGUR  2. ágúst 2005

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

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

KALDAKINN - GÓÐ 3JA HERBERGJA HÆÐ
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

LINNETSSTÍGUR - NÝTT - NÝTT Glæsileg
100 fm 3ja herb. íbúð í nýju “VIÐHALDSLITLU” fjölbýli
í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR. Íbúðin skilast í Ágúst full-
búin án gólfefna.Stæði í bílgeymslu fylgir. Verð 25,0
millj.  3744

KRÍUÁS - FALLEG 3JA HERB. IBÚÐ Á
FYRSTU HÆÐGóð 86 fm íbúð með sér inngangi í
fallegu fjölbýli. Góð gólfefni, fínir skápar og falleg eld-
húsinnrétting, háfur. Parket og flísar á gólfi. Möguleiki
að hafa sér verönd. Verð 18.5 millj.  3754

ÁLFASKEIÐ - FALLEG ÍBÚÐ MEÐ SÉR INN-
GANGI88 fm 3ja herb. íbúð á annari hæð góðu fjöl-
býli. Húsið nýlega tekið í gegn að utan (sumarið 2003
og 2004). Nýjar breiðar svalir. Nýleg gólfefni. Snyrtileg
íbúð í alla staði. Þetta er góð eign sem hægt er að
mæla með. Verð 16.5 millj.  3716

FLÚÐASEL - REYKJAVÍKGóð 3ja til 4ra herb.
íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli. Flísar og parket á gólf-
um. Verð 16,0 millj.  3587

SKÚLASKEIÐ - HÆÐ Í TVÍBÝLI/FJÓR-
BÝLIGóð 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 gólf-
um. Hús að utan almennt í góðu ástandi. Verð 14,9
millj.  3501

LAUGARNESVEGUR - MIKIÐ ENDURNÝJ-
UÐ - LAUS STRAX Góð  3ja herb. 60,8 fm MIÐ-
HÆÐ í þríbýli ásamt 30 fm skúr á lóð. Sameiginlegur
inngangur með risíbúð. íBÚÐIN ER MIKIÐ ENDUR-
NÝJUÐ. GÓÐ STAÐSETNING. Verð 15,5 millj.  4366

2JA HERB.  

LAUTARSMÁRI - FALLEG ÍBÚÐ Falleg 2ja
herb. íbúð á 1. hæð með sérgarði. Góð gólfefni og inn-
réttingar. Hús gott að utan og góð sameign. Verð 15,0
millj.  4389

KLUKKUBERG - SÉRINNGANGUR Falleg 55,9
fm 2ja herb. íbúð á jarðhæð með sérinngangi. SÉR
LÓÐ AFGIRT MEÐ SKJÓLVEGGJUM. Góðar innrétt-
ingar og gólfefni. Verð 13,6 millj.  4388

MÓABARÐ - LAUS VIÐ KAUPSAMING 82
fm íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli. Falleg og rúmgóð
íbúð. Útsýni, laus við kaupsaming. Verð 15.9 millj.
4386

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

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

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

LÆKJASMÁRI - KÓPAVOGURFrábær 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

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

KÖTLUFELL - 2JA HERB. GÓÐ EIGN -
REYKJAVÍK 69 fm íbúð á þriðju hæð í góðu við-
haldslitlu fjölbýli þ.e. það er búið að klæða blokkina að
utan, yfirbyggðar svalir. Góð eign að innan. Verð 12.0
millj.  3779

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

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

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

REYKJAVÍKURVEGUR - VIÐ NÓATÚNS-
VERSLUN46 fm einstaklingsíbúð á góðum stað. Hús
gott að utan, laus fljótlega. Flísar og dúkur á gólfum.
Verð 9.9 millj.  3541

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

ATVINNUHÚSNÆÐI  

MÓHELLA - FULLBÚIÐ HÚSNÆÐI Vorum að fá
í sölu 26 fm bílskúra /atvinnu-/geymsluhúsnæði, sem
skilast fullbúnir að utan sem innan með hita 3ja fasa
rafmagn, rafmagni, heitu og köldu vatni. Bílskúrshurð
er 240x259. Gólf vélslípuð. Verð 2,350 þús.  4377

RAUÐHELLA - GOTT ENDABIL Gott 95 fm at-
vinnuhúsnæði (endabil), ásamt ca: 36 fm millilofti á
góðum stað sem hefur gott auglýsingagildi. Laust fljót-
lega. Verð 10,0 millj.  4320

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

TRÖNUHRAUN Gott 210 ,4 fm atvinnuhúsnæði og
að auki ca. 40 fm milliloft, snyrting, kaffiaðstaða, góð-
ur vinnusalur, lofthæð frá ca. 3 m að ca. 6 m. Inn-
keyrsluhurð 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

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

JÓNSVÖR - VOGAR - VATNSLEYSU-
STRÖND Gott fiskverkunarhús í Vogum í Vantsleysu-
hrepp. 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 innkeyrslu-
hurð. Húsið er allt einangrað, snyrtilegt og lítur vel út
bæði að innan og utan. Verð 30,0 millj.  3460

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

SUMARHÚS  

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

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

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

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

SUMARHÚS - NÝSMÍÐI Sumarhús í smíðum
erum með yfir 30 teikningar af bústöðum fermetrar eru
frá 33 fm til 95 fm með eða án svefnlofts. Getum smíð-
að á landi kaupanda, gerum undirstöður. Seljandi get-
ur útvegað lóðir. Verðin eru frá kr. 3.450.000 fokhelt til
10.950.000 millj. fullbúið án innréttinga.  3401

NÝBYGGINGAR 
DREKAVELLIR - FJÓRBÝLI - NÝTT - NÝTT  

VORUM AÐ FÁ Í EINKASÖLU NÝJAR OG GLÆSILEG-
AR 126,5 4ra herbergja SÉRHÆÐIR í nýju “FJÓRBÝL-
ISHÚSI” 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

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. Bílakjall-
ari með 29 stæðum. Við hönnun hússins er lögð
áhersla á að allar íbúðirnar njóti útsýnis og sólar. Öll-
um 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. Sjón-
varpsdyrasími. Hús að utan afhendist fullfrágengið,
klætt báruformaðri klæðningu. Lóð og sameign full-

frágengin. Frábært útivistarsvæði er í grennd við húsið.  4310

ESKIVELLIR 9A & B
GLÆSILEGT SEX HÆÐA LYFTHÚS Nýkomið
á sölu glæsilegt sex hæða lyftuhús á völlunum. Tvö
samliggjandi stigahús, með 3ja, 4ra og 5 herbergja
íbúðum. Bílageymsla er í kjallara, alls 22 stæði og fylg-
ir 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 íbúð-
anna. Íbúðirnar afhendast fullbúnar að innan án gólf-
efna 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 ál-
klæðningu og verður því nánast viðhaldsfrítt. Lóð og sameign fullfrágengin.   4071

LINNETSSTÍGUR 2
VEL STAÐSETT LYFTUHÚS Í MIÐBÆ HAFN-
ARFJARÐAR - MEÐ STÆÐUM Í BÍLAGEYMSLU Ný-
komnar í einkasölu glæsilegar íbúðir við Thorsplan
í Hafnarfirði. Íbúðirnar eru 3ja og fjögurra her-
bergja 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

LANDIÐ

FAXABRAUT - REYKJANESBÆR SÉR-
LEGA FALLEG, NÝUPPGERÐ 65 fermetra 2ja her-
bergja íbúð á jarðhæð í eldra steinhúsi. SÉRINN-
GANGUR. 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

TÚNGATA - GRINDAVÍK Gott talsvert endur-
nýjað114 fm EINBÝLI á einni hæð, ásamt 63 fm BÍL-
SkÚR, samtals 177,0 fm. Nýl. þak, lagnir heitt/kalt
vatn, skolp og fl. Ca: 100 fm timburverönd með
stórum heitum potti og skjólveggjum. Verð 19,3
millj.  3789

LEYNISBRAUT - GRINDAVÍK Falleg 2ja her-
bergja 54,2 fm íbúð á 1. hæð í fjölbýli á góðum stað
miðsvæðis í bænum. Verð 6,8 millj.  3722

FORNAVÖR - GRINDAVÍK GLÆSILEGT 149
fm EINBÝLI Á EINNI HÆÐ ásamt 54 fm innbyggð-
um BÍLSKÚR, samtals 203 fm. Húsið skilast fullbú-
ið að utan, steinað og fokhelt eða lengra komið að
innan. Verð 17,0 millj.  3166

VÍKURBRAUT - GRINDAVÍK Gott TALSVERT
ENDURNÝJAÐ 122 fm EINBÝLI, ásamt 49,7 BÍL-
SKÚR og GEYMSLU, samtals 172 fm. Verð 12,0
millj.  2706
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HÖRÐUKÓR 1 – ÓTRÚLEGT ÚTSÝNI
Björn Ólafs, arkitekt í París, hefur hannað einstaklega fallegt og stílhreint fjölbýlishús við Hörðukór 1 í Kópavogi. Húsið sem er
á 14 hæðum auk kjallara er eitt af hæst byggða fjölbýlishúsi á Höfuðborgarsvæðinu. Í húsinu eru 57 íbúðir og njóta þær allar
geisilega mikils útsýni. Allar íbúðir eru með stofu og svölum til suðurs til að auka notagildi og útsýnisþáttinn. Svalir eru með
glerlokun. Íbúðirnar verða til afhendingar, fullbúnar án gólfefna, í apríl - maí 2006. Á efstu hæð er sannkölluð 200 fm lúx-
us þakíbúð með tvennum svölum, 75 fm þaksvölum með nuddpotti og þ.h. Að auki fylgir þessari íbúð tvöfaldur sér-
stæður bílskúr. 6932

ÆGISGATA - VIÐ HÖFNINA
Í nýju 5 hæða lyftuhúsi sem risið er á horni Ægisgjötu og Tryggvagötu í Miðbæ Reykavíkur er nú hafin sala á 2ja herbergja
íbúðum í stærðum frá 63 fm upp í 91 fm. Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum. Afhending í október til nóvember 2005.
Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna en þó er búið að flísaleggja baðherbergi. Sameign skilast fullfrágengin. Sér inngangur í
íbúðir af svölum. Sér svalir eru ýmist í norður með útsýni yfir Ægisgarð eða vestur. Inngangssvalir snúa í suður eða austur. Ein
íbúð á efstu hæð er með 45 fm svölum meðfram vestur og suður hlið íbúðarinnar. Mikið útsýni er úr mörgum íbúðum í húsinu.
Verð frá kr. 16,9 milj. fyrir íbúð án bílskýlis á 1. hæð upp í kr. 32,9 fyrir íbúð á efstu hæð með bílskýli.  6761

KRÓKAVAÐ - SÉRHÆÐIR
Vorum að fá í sölu 24 efri og neðri sérhæðir í 12 tvíbílishús-
um á góðum stað í Norðlingaholti. Hæðirnar sem eru 127,5
fm að stærð auk bílskúrs eru með 3 svefnherbergjum og
stórum stofum ásamt góðum sérafnotareiti á lóð sem fylg-
ir hverri íbúð. Bílskúrar fylgja efri hæðum. Húsunum verður
skilað rétt tæplega tilbúnum til innréttingar að innan en full-
búnum að utan með frágenginni lóð. Sjá glæsilegan
kynningarvef á www.borgir.is/byggben 6802

BIRKITEIGUR - MOSFELLSBÆR
2-íbúðir
Glæsilegar íbúðir í tvíbýlishúsi með sérinngangi. Húsið
skiptist í efri sérhæð, sem er 5 herbergja með stórum inn-
byggðum bílskúr á mjög góðum stað í Mosfellsbæ. Glæsi-
legt útsýni í átt að Esjunni. Eignin er samtals 207,7 fm.Íbúð-
in skiptist í anddyri á 1. hæð og steyptur stigi upp á efri
hæðina. Þar er eldhús, stofa, fjögur svefnherbergi og bað-
herbergi. Stór bílskúr er á neðri hæð. Neðri sérhæð sem er
ca. 81.fm og er 3ja herbergja. Íbúðinn skiptist í andyri,
stofu.eldhús, tvö herbergi og baðherbergi og lítið þvotta-
hús.Íbúðirnar seljast tæplega tilbúnar til innréttinga.Til af-
hendingar fljótlega.  6704

LANGALÍNA - GARÐABÆ
Eigum eftir eina 3ja - 4ra herbergja ca 117 fm íbúð ásamt
stæði í bílskýli í þessu fallega lyftufjölbýli. Skilast tilbúin án
gólfefna í ágúst/sept. V. 27,9 m. 363

TRÖLLATEIGUR
SÍÐUSTU ÍBÚÐIRNAR
Tröllateigur 20-24 er þriggja og fjögurra hæða fjöleignahús
með alls 34 íbúðum. Aðalaðkoma hússins er um tvo sjálf-
stæða stigaganga sem opnast út á svalaganga. Hvor
stigagangur þjónar 17 íbúðum. Þessar íbúðir eru glæsileg-
ar og vel útbúnar 3ja herbergja íbúðir í þessu viðhaldslitla
og fallega fjölbýlishúsi. Íbúðirnar sem eru um 120 fm að
stærð, auk stæðis í bílskýli, verða til afhendingar í júlí, full-
búnar með gólfefnum og innfelldri lýsingu í loftum.  6303

3 ÍBÚÐIR ÓSELDAR
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BLÁU HÚSUNUM 

VIÐ FAXAFEN

SUÐURLANDSBRAUT 50

108 REYKJAVÍK

HUSID@HUSID.IS

Salómón Jónsson - lögg. fast.sali - Húsið
Hrafnhildur Helgadóttir - sölumaður - Húsið 

Hallmundur Hallgrímsson - sölumaður - Húsið 
Kristinn Erlendsson - sölumaður - Húsið

Steinunn Á. Frímannsdóttir - sölumaður - Húsið
Bjarni Hákonarson - sölumaður atvinnuhúsnæðis - Húsið
Ingvaldur Mar Ingvaldsson - viðskiptafræðingur - Húsið

Vilhjálmur Bjarnason - lögg. fast.sali - Smárinn
Ólafur Haukur Haraldsson - sölumaður - Smárinn
Guðný Guðmundsdóttir - sölumaður -  Smárinn
Hilmar Þór Hafsteinsson - Sölumaður - Smárinn

Vilborg G. Hansen  - Sölumaður - Smárinn

VERSLUNARMIÐSTÖÐINNI

SMÁRALIND 

201 KÓPAVOGUR 

SMARINN@SMARINN.IS533 4300 564 6655

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

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

Opið hús á morgun, miðvikud. frá kl. 17 - 19

Sóleyjarimi 1-7
Grafarvogi
Breyttar íbúðir.....Stórar stofur.
Íbúðirnar eru ætlaðar fyrir 50
ára og eldri. Stórglæsilegar 2ja,
3ja og 4ra herbergja íbúðir í
fjögurra til sex hæða lyftuhús-
um í afar fögru umhverfi þar
sem mikil fjallasýn er, stutt í úti-
veru, golf, verslanir og alla þjón-
ustu.Íbúðirnar eru sérlega að-
gengilegar og vel hannaðar af
Kristni Ragnarssyni arki-

tekt.Íbúðirnar skilast fullbúnar að utan og innan, en án gólfefna nema á baðher-
bergjum sem eru flísalögð og með hita í gólfum.Frábær staðsetning efst í Sól-
eyjarimanum.Söluaðili er tilbúin að taka eignir kaupanda upp í sem hluta af
greiðslu. Allar nánari upplýsingar og teikningar á skrifstofum Hússins 533-4300
og Smárans 564-6655 fasteignasölum

RAÐ- OG PARHÚS

Starmói - Selfoss
Vandað 147.1 fm parhús á einum
besta stað á Selfossi, í rólegri bot-
langagötu með frábæru útsýni. Húsið
er úr timbri með fallegri múrsteins-
hleðslu að utan. Húsið verður afhent
tilbúið til innréttinga og fullbúið að utan
með grófjafnaðri lóð. Afhendist í októ-
ber 2005 eða fyrr. Teikningar og frek-
ari upplýsingar hjá Smáranum og
Húsinu fasteignasölum. Verð. 20.9
millj.

Stekkjarhvammur - Hfj.
Fallegt vel viðhaldið ca 189,2 fm
endaraðhús í Hvömmunum í Hafnar-
firði. Bjart og rúmgott hús m. stóru eld-
húsi. Rúmgott fjölskyldurými við eld-
hús.Innangengt í bílskúr, stórir sólball-
ar báðu megin við húsið. Eign í sér-
flokki. Verð 35.7m.
4 herbergja

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
3 herbergja

Gyðufell - Rvík
Glæsileg, mikið endurnýjuð 3ja herb.
85 fm íbúð á efstu hæð, með yfir-
byggðum svölum og útsýni í viðhalds-
léttu fjölbýli. Parket á gólfum. Stutt í
allar gerðir skóla, sund, verslun og
þjónustu. V.14,4 m.

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

ATHUGIÐ!
Atvinnuhúsnæðis og

fyrirtækjadeild okkar er með
þeim öflugustu á landinu.
Sjá nánar á www.husid.is

& www.smarinn.is

Rauðavað - Norðlingah.
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 mál-
að. Lóð fullfrágengin og leiktæki á leik-
svæði. Frágenginn mynddyrasími með
einu símtóli í íbúð, nema á jarðhæð þar

sem er beinn inngangur. Í sameign eru hjólbarðageymsla og hjóla- og vagna-
geymsla. Góð aðkoma og stutt í fallegar gönguleiðir. Nánari upplýsingar á skrif-
stofu Hússins og Smárans.

Hverafold - Rvík
Falleg og rúmgóð 2ja herbergja íbúð á
útsýnisstað í Grafarvoginum. Íbúðin er
skráð 79.8fm hjá FMR en henni fylgir að
auki geymsla í kjallara sem er ekki skráð
hjá FMR. Íbúðin skiptist í anddyri, svefn-
herbergi, baðherbergi, stofu, borðstofu,
svalir og eldhús. Gólfefni íbúðar eru

parket og flísar. Stutt er í alla þjónustu svo sem leikskóla, fallegar gönguleiðir í
nágreninu og stutt í gólf. Verð 16,7

Grandavegur - Rvík
Flott íbúð í vesturbænum 84,9 fm 3ja
herbergja. Íbúðin skiptist í anddyri,
barnaherbergi, hjónaherbergi, baðher-
bergi, eldhús, stofa, borðstofa og svalir.
Gólfefni íbúðar er gegnheilt parket og
flísar á baði. Þvottahús er á hæð og eru
2 íbúðir sem nota það. Góð íbúð sem er

vel þess virði að skoða á þessum vinsælastað í miðborginni. Verð 19,9

Berjarimi-Rvík
Einstaklega barnvæn og björt 2ja her-
bergja 67,0 fm íbúð á jarðhæð með sér-
inngang í fallegu Permaformhúsi á ró-
legum 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.

Gullengi - Rvík
Falleg 3ja herb, 84,8 fm íbúð á 1.hæð

með sérinngang af svölum ásamt 28 fm
stæði í opnu bílskýli, skjólgóðar stórar
vestur svalir. Fallegt umhverfi, stutt í
Engjaskóla, Fjölbrautaskóla, leiksvæði
og Spöngina. Skjólgóður og gróinn
garður er á bak við húsið ásamt
sparkvelli og leiksvæði. V.18,2 m.

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

Básbryggja - Bryggjuhv.
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.inn-
af, björt borðstofa og stofa m/útgengi í
sérgarð til suðurs. Jatoba parket á gólf-

um og Kirsuberjainnréttingar. Róleg, lokuð gata, næg bílastæði. V.18,2 m.

Njálsgata-101
MIKIÐ ENDURNÝJUÐ Fal-
lega 54,1fm 2ja he íbúð í 101. Íbúðin er
nýlega endurnýjuð að miklu leiti þ.e. eld-
hús, bað, gler, gluggakarmar, gólf ofl.
Hvít eldhúsinnrétting hvítlakkaðar hurð-
ar, 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. Rafmagns-
knúin sólgluggatjöld. Mikið skápapláss.
Keramik borðpljötur í eldhúsi. Baðkar og
sturtuklefi. 20 fm svalir. Verð: 32.2 millj.

Klukkurimi - Rvík
Sérlega vandað, mjög fallegt og gott
167,1 parhús á 2 hæðum með inn-
byggðum 28,3 fm góðum bílskúr, sam-
tals 195,4 fm með fallegri og gróinni lóð
með grasi og runnum á lóðarmörkum.
Mjög falleg og sérstaklega snyrtileg að-

koma 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. .

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. Sérinn-
gangur er inn á neðri hæðina,  Lofthæð
er 2,95 m. . Bakhúsið á lóðinni er 62,5 fm,

með sérinngangi . EIGN SEM BÝÐUR UPP Á MIKLA MÖGULEIKA. Verð 49 m

Kleppsvegur - Rvík
Falleg, skemmtilega innréttuð 71,1fm
2ja herbergja íbúð í kjallara í góðu húsi
á rólegum stað við Kleppsveginn. Stofa
og eldhús eru í einu opnu rými, rúmgott
herbergi. Gott baðherbergi með flísum á
gólfi og í kringum baðkar, t.f. þvottavél

sem er felld inn í innréttinguna. Parket og flísar á gólfum. Þetta er eina íbúðin á
hæðinni og því mjög rólegt. EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA!!! Verð 12,5 millj.

Þórufell - Rvík
Björt og vel skipulögð 2-3ja herbergja
56,8 fm íbúð á annarri hæð í snyrtilegu
fjölbýli á rólegum stað í Breiðholti. Íbúð-
in 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 fer-
metri nýttur!! Stutt í alla þjónustu og skóla. Verð kr. 11,2 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 her-
bergi með skápum, stofa með olíubornu

stafaparketi, útgengt á góðar svalir. Verð 17,2 millj

Hólmgarður - Reykjavík
Gullfalleg, nýuppgerð 4-5 herb. ca.
110fm íbúð á frábærum stað innarlega í
botnlanga. Íbúðin er á tveimur hæðum
og búið að endunýja hana að mestu
leyti. Góðar suðursvalir með frábæru út-
sýni. Stutt í skóla og verslanir. FRÁBÆR
EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA!!!
Verð kr. 25,7 millj.



Franz Jezorski lögg.fasteignasali | s: 595 9050 

     -fimm
Sérþjónusta, - viðbót við M-fjóra:
Atvinnuljósmyndun og stílisti. Við sjáum um 
aflestur og nafnabreytingu hjá OR, flutning á 
heimilisfangi, síma og interneti. Allt frágengið 
á réttum tíma við afhendingu eignar.
   

     -fjórir
Heildarþjónusta, - viðbót við M-þrjá:
Við setjum upp heildar markaðsáætlun og
leggjum fyrir þig. Við sjáum alfarið um allar
auglýsingar og greiðum fyrir þær líka.
Þú sérð alltaf hvað við gerum og hvenær.
   

     -þrír
Hagþjónusta, - til viðbótar við M-tvo:
Við sýnum eignina og erum á staðnum í 
opnu húsi. Þannig erum við ávallt skrefi nær
kaupendunum og betur búin til að meta 
viðbrögð þeirra við þinni eign.
   

     -tveir
Grunnþjónusta:
Almenn sala þar sem þú færð aðgang að 
markvissu sölukerfi og öflugri viðskiptamanna-
skrá Hóls-M. Við greinum markaðinn og
skipuleggjum söluferlið. Þú sýnir eignina.
   

     -einn
Skjalaþjónusta:
Í mörgum tilfellum getur verið að þú hafir 
þegar fundið kaupanda að þinni eign. Í þeim
tilfellum bjóðum við upp á vandaðan skjala-
frágang og aðgang að samningadeild Hóls-M
   

Allt um tísku
og ferðir
á fimmtudögum
í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til
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SÉRHÆÐIR

GOÐHEIMAR Mjög góð 126,3 fm sérhæð
sem hefur mikið verið endurbætt, m.a. er nýtt
gler, nýir ofnar og lagnir, rafmagn og tafla, all-
ar innréttingar, nýjar hurðir og karmar og fl.
Ennfremur er nýtt járn á þaki, nýtt dren og
skólplagnir, ný hellulögn fyrir framan íbúð og
pallur. Íbúðin er á jarðhæð. Nánari lýsing: for-
stofa með flísum á gólfi og góðum fataskáp.
Innan við forstofu er hol sem er opið inn í
stofu. Úr holinu er gengið inn í gestasnyrt-
ingu sem er flísalögð í hólf og gólf og með
innréttingu. Við hlið þess er stórt svefnher-
bergi með miklum skápum. Stofurnar eru
rúmgóðar. Við hlið stofanna er opið eldhús
með borðkrók. Þar eru flísar á gólfi með hita-
lögn undir. Ný sérsmíðuð ljós eldhúsinnrétt-
ing úr hlyni. Innan við eldhús er hol, baðher-
bergi og tvö svefnherbergi með góðum
skápum og möguleiki á útgengi út í garð úr
öðru þeirra. Baðherbergið er með flísum á
veggjum og gólfi, innréttingu og baðkari með
sturtuhengi. Hiti er í gólfum. Á herbergjum og
stofum er parket á gólfum. Tölvu- og sjón-
varpstenglar eru í öllum herbergjum. 

Að utan: Húsið er steinhús sem nýlega hefur
verið lagfært og endurbætt. M.a. eru allir
gluggar nýir nema einn og allt járn á þaki er
nýtt og nýmálað. V. 25,8 millj.

BARÐAVOGUR - BÍLSKÚR Góð 90
fm. 4ra herb. íbúð á 1.h. í þríbýlishúsi. Íbúðin

skiptist í 2-3 svefnherb. með skápum, eldhús
með snyrtilegri innréttingu og tækjum, ný-
uppgert flísalagt baðherb. með sturtuklefa
og parketlagða stofu. Geymsla og sameigin-
legt þvottah. í kjallara. Bílskúr stendur við
hlið hússinsog er 31,5 fm. Hús og þak í góðu
ástandi. Áhv. 8,5 m, V, 21,8 m.

4RA HERBERGJA

NESHAGI Góð fjögra herbergja endaíbúð
á annarri hæð í nýendursteinuðu fjölbýlis-
húsi. Íbúðin á hæðinni er 83.8 fm. og er 3.
herb. en gott herbergi er í risi sem hefur að-
gang að baðherbergi og eldhúsi. Íbúðin
skiptist í: forstofugang, eldhús með fallegri
upprunalegri innrétting, stórt svefnherbergi,
baðherbergi, tvær samliggjandi stofur m. list-
um og pallettum í lofti. Gólfefni: flísar og
parket. V. 20.8 millj.

3JA HERBERGJA

ÁLFTAMÝRI Falleg og töluvert endurnýj-
uð 3ja herb. 74 fm. íbúð á 4.h. Það er nýtt
plast-parket (hlynur) á flestum gólfum íbúð-
arinnar sem skiptist annars í hol, tvö herbergi
með nýjum skápum, rúmgóða stofu með út-
gangi út á suður-svalir, baðherbergi með
baðkari og glugga og rúmgott eldhús með
eldri innréttingu og tækjum. Sérgeymsla og
sam. þvottaherbergi í kjallara. Áhv. 7,8 m. V.
15,4 m.

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

KAPLASKJÓLSVEGUR Góð 3ja herb.
83 fm. endaíbúð á 1.h. á þessum vinsæla
stað í vesturbænum. Íbúðin skiptist í hol með
fataskáp, 2 herbergi með skápum, nýlega
uppgert baðherbergi með baðkari og glugga,
rúmgóða stofu með yfirbyggðum suður-svöl-
um út af og nýlegt eldhús með flísum á gólfi,
fallegri innréttingu og borðplássi. Geymsla
og þvottaherbergi í kjallara. V. 17,5 m.

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

ÞÓRSGATA 5 - OPIÐ HÚS Falleg og
mikið endurnýjuð 3ja herb. 84 fm. íbúð á
jarðhæð við Þórsgötuna í Reykjavík.Hátt er
til lofts í íbúðinni sem skiptist þannig að
gengið er inn á gang með parketi á gólfi og
nýjum skápum, tvö rúmgóð herbergi með
skápum, flísalagt baðherbergi með sturtu-
klefa, glugga og tengingu fyrirþvottavél.
Stofan er parketlögð og eldhúsið er með
fallegri innréttingu. Húsið lítur vel út að
utan. V. 19,9 m.

2JA HERBERGJA

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

LEIRUBAKKI - AUKAHERBERGI
Falleg og mikið endurnýjuð 2ja. herb. 66
fm. íbúð á 1.h. ásamt auka herbergi. og
geymslu í kjallara. Íbúðin skiptist í flísalagt
hol með skápum, flísalagt baðherbergi.
með sturtuklefa og tengingu fyrir þvottavél,
eldhús með nýlegri innréttingu og tækjum,
parketlagt svefnherbergi og flísalagða
stofu með suður-svölum út af. Herbergið í
kjallara er með dúk á gólfi, glugga og skáp-
um Áhv. 5,9 m. V. 11,9 m.

LANDSBYGGÐIN
ÖLDUBAKKI - HVOLSVÖLLUR
Parhús á einni hæð ásamt innbyggðum bíl-
skúr. Íbúðin skiptist skv. teikningu í and-
dyri, gang, stofu, fjögur svefnherbergi, eld-
hús, baðherbergi og þvottaherbergi. Húsið
afhendist fullbúið að utan en fokhelt að inn-
an og lóð verður grófjöfnuð. Verð 9,9 millj.

ATVINNUHÚSNÆÐI

TIL LEIGU EÐA SÖLU Í HAFNAF.
Erum með til leigu eða sölu ca. 460 m≤ at-
vinnuhúsnæði með allt að 4,5 metra loft-
hæð við Hafnarfjarðarhöfn og nálægt mið-
bænum. Húsnæðið er að mestu einn opin
salur með gluggum á einni hlið, 4 metra
hárri innkeyrsludyr. Góð aðkoma er að hús-
inu og malbikað plan.

TIL LEIGU SKRIFSTHÆÐ - 110
RVK Erum með til leigu 350 m≤ skrif-
stofuhæð á efri hæð góðu húsi. Hæðin er
með gluggum á öllum hliðum, góðu útsýni,
góðum dúk á gólfi, lagnastokkum með raf,
tölvu og símalögnum, kaffistofu, wc og
móttöku. Möguleiki á að leigja lagerhús-
næði á jarðhæð með góðum innkeyrslu-
dyrum. Teikningar á skrifstofu.

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI TIL
LEIGU Vorum að fá til leigu í stærri eða
smærri einingum í glæsilegt fimm hæða
3503,6 m≤ skrifstofuhúsnæði á mjög góð-
um stað við Smáralind í Kópavogi. Húsið er
með glæsilegu útsýni, nægum bílastæð-
um, svölum, góðri aðkomu, opnum og
björtum stigagangi. Húsið er einangrað að
utan og klætt með stálklæðningu og stein-
plötum. 

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

KNARRARVOGUR - 104 RVK 547,6
m≤ verslunar og lagerhúsnæði á góðum
stað með miklu auglýsingargildi.  Á 1 hæð
er stór bjartur salur ca. 262 m≤ með 2 inn-
keyrsluhurðum og flísum á gólfi. Kjallarinn
er með innkeyrsluhurð, keyrt niður ramp. Í
kjallara er kaffiaðstaða, salur, skrifstofa og
geymsla.

Jón Ellert Lárusson, löggiltur fasteignasali

Brynjar Fransson
lögg. fasteignasali
samn./skjalagerð

sími 575 8503

Jón Ellert Lárusson
viðskiptafræðingur

sölumaður
lögg. fasteignasali

Örn Helgason
sölumaður

sími 696-7070

Þór Þorgeirsson
lögg. fasteignasali

sölumaður
sími 866 2020

Brynjar
Baldursson
sölumaður

sími 698 6919

Sverrir Kristjánsson
löggiltur

fasteignasali
sími 896 4489

Gunnar Borg,
sölumaður,

sími 897-0988

OPIÐ  VIRKA DAGA FRÁ KL. 09.00 - 18.00

Er með traustan kaupanda.
Er með góðan kaupanda af atvinnuhúsnæði eða byggingarlóð
á höfuðborgarsvæðinu. Húsið þarf að vera á góðum stað, í
góðu standi þ.e.a.s. að ekki þurfi viðhald næstu árin. Ekkert há-
marksverð. 

Nánari upplýsingar veitir Örn Helgason í síma 696-7070.
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Drekakór - Kóp Hraunhamar fast-
eignasala hefur fengið í sölu glæsilegt 181,7 fm par-
hús á tveimur hæðum með innbyggðum tvöföldum
jeppabílskúr sem er 38,1 fm á frábærum stað í nýju
hverfi í Kópavogi, samtals 220,1 fm. Húsið verður af-
hent fullbúið að utan og hraunað. Að innan verður
húsið afhent fokhelt. Tvennar svalir. Afhending verð-
ur í september 2005

Brekkuhvammur - Hf -
einb Sérlega bjart og skemmtilegt pallbyggt
einbýli með bílskúr samtals 216 fm, litil íbúð í kjallara
með sérinngangi, fallegur garður , góð staðsetning.
Verð 39,8 millj.

Álfholt - Hf Nýkomin í einkasölu sér-
lega skemmtilegt endaraðhús með innb. bílskúr,
samtals 174 fm. Fjögur stór og góð svefnherbergi.
Fallegar innréttingar. Mjög gott skipulag og góð
staðsetning. Verð 34 millj. 96330

Spóaás - Hf. - einbýli 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

Brekkuhvammur - Hf.
einb. Sérlega fallegt einlyft einbýli með inn-
byggðum bílskúr samtals 175 fm. Björt stofa (borð-
stofa) 3-4 svefnherbergi, rúmgott elshús o.fl. skjól-
góður garður. Arkitekt Skúli Norðdal. Verð 34 millj.

Ásbúðartröð - Hf. Sérlega
skemmtileg 120 fm. neðri sérhæð í tvíbýli auk 34 fm.
bílskúrs. 2-3 svefnherb. stofa (borðstofa) ofl. Sérinn-
gangur. Verðtilboð. 25839

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

Vesturbraut - Hf. sérh.
Hraunhamar fasteignasala var að fá í einkasölu á
þessum góða stað í hjarta Hafnarfjarðar mjög fal-
lega efri sérhæð ásamt óeinangruðu risi sem býður
upp á mikla möguleika samtals ca 115 fm. Sérinn-
gangur, samlyggjandi stofur. Verð 20,8 millj 85892

Álfaskeið - Hf. - sérh. Nýkom-
in í einkasölu sérlega falleg 93 fm. jarðhæð í góðu
þríbýli. Hús í góðu standi. Frábær staðsetning. Park-
et, fallegar innréttingar. Sérbílastæði. Mjög góð
eign. Verð 18,9 millj. 91965

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

Álfholt - 5 herb. Hf. Hraunham-
ar 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 barnaher-
bergi, hjónaherbergi, baðherbergi, stofu, borðstofu,
nýtt eldhús og geymslu. Suður svalir. Verð 20,5.millj

Daggarvellir - Hf. - laus
stra Ný 106,3 fm íbúð á fjórðu hæð í lyftuhúsi
með sér inngang ásamt stæði í bílageymslu vel stað-
sett í Vallahverfi í Hafnarfirði. Íbúðin er tilbúin án gól-
fefna og til afhendingar strax. Innréttingar eru allar
úr eik. Verð 21,9. millj. 512941

Breiðvangur - Hf Hraunhamar
kynnir 117,4 fm íbúð á efstu hæð í fjölbýli ásamt 24,8
fm bílskúr samtals um 142,2 fm vel staðsett í norður-
bæ Hafnarfjarðar. Skipting eignar: 3 svefnherbergi,
stofa, borðstofa, eldhús, þvottahús, baðherbergi,
hol, tvær geymslur og bílskúr. Suður svalir . Glæsi-
legt útsýni. Þetta er góð eign sem vert er að skoða.
Verð. 18,9 millj.

Breiðvangur - Hf. m/bíls.
Góð 120 fm íbúð á þriðju hæð í góðu klæddu fjölbýli,
þrjú góð svefnherbergi auk herbergis í kjallara, góð-
ur bílskúr með hita og vatni. Frábær staðsetning á
rólegum stað í námunda við skóla. Verð 19,5 millj.
84916
Álfaskeið - Hf Nýkomin í einkasölu
sérlega skemmtileg 111 fm íbúð á annarri hæð í
góðu fjölbýli auk bílskúrs 24 fm, samtals 135 fm. Hús
í góðu standi, mjög góð staðsetning. Verð 19,8 millj
111207-1

Þrastarás - Hf. Mjög falleg og björt
111,5 fm endaíbúð á annarri hæð með sérinngangi úr
garði. Íbúðin er er vel staðsett í Áslandshverfi í Hafn-
arfirði, stutt í skóla og leikskóla. Eignin skiptist í for-
stofu, hol, tvö góð barnaherbergi, hjónaherbergi,
baðherbergi, eldhús, stofu, þvottahús og geymslu.
Góðar s-svalir, gott útsýni. Fallegar innréttingar og
gólfefni eru parket og flísar. Eign sem vert er að
skoða. 22,4 millj.

Hvammabraut - Hf. Mjög góð
íbúð í Hvammahverfinu í Hafnarfirði. Íbúðin er 113
fermetrar og er á fyrstu hæð. Eignin skiptist í for-
stofu, hol, eldhús , borðstofu, baðherbergi, 3 svefn-
herbergi og geymslu. Gólfefni eru parket og flísar.
Sameignleg hjólageymsla og þvottahús. 15 fm svalir
frábært útsýni. Aðgangur að bílskýli með 16 stæðum
fylgir eigninni. Verð 18.4.millj.

Flúðasel - 4ra - Reykjavík
Mjög góð 91,7 fm íbúð á efstu hæða í góðu klæddu
fjölbýli vel staðsett í Breiðholti. Eignin skiptist í for-
stofu, hol, eldhús, stofu, baðherbergi , hjónaher-
bergi, tvö herbergi í risi ásamt geymslum undir súð
og í kjallara. Góðar yfirbygðar opnanlegar svalir.
Verð.17,4 millj.

Fagrihvammur - Hf 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 svefnherbergj-
um.. Góð eign á barnvænum stað. Verð 19,3 millj.
106167

Blikaás - Hf. laus strax Sér-
lega fallega ca 112 fm íbúð á 2. hæð í glæsilegu 2ja
hæða húsi. Sérinngangur af svölum. Eignin skiptist
þannig: forstofa, stórt herbergi innaf forstofu & rúm-
góð geymsla, hol, baðherbergi með baðkari sem í er
sturta, gott barnaherbergi, rúmgott svefnherbergi
með skáp, stofa m/ útgang út á s-svalir, fallegt eld-
hús, borðkrókur, svalir út af eldhúsi, þvottaherbergi.
Ljóst pergó parket á gólfum .Geymsla í sameign. Frá-
bær staðsetning innst í botnlanga. Mjög gott útsýni.
Laus strax.

Eyrarholt - Hf. 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

Magnús Emilsson löggiltur fasteignasali

Eskivellir 9 Hf 
GLÆSILEGT FJÖLBÝLISHÚS Á SEX HÆÐUM MEÐ
LYFTU Í VALLARHVERFI HAFNARFJARÐAR
* 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir (80 - 142 fm) * Stór-
ar svalir með öllum íbúðum * Allar innréttingar
fyrsta flokks MODULIA * Bílskýli með 22 stæðum
undir húsinu * Sér geymsla inn af hverju stæði.
Íbúðum verður skilað fullbúnum án gólfefna að
undanskildum gólfum baðherbergja og þvotta-
húsa sem verða flísalögð.. Nánari uppl. og teikn-
ingar á www.hraunhamar.is/eskivellir9

Eskivellir 1 
Hraunhamar kynnir nýtt og glæsilegt 29 íbúða fjöl-
býlishús m/lyftu á Völlunum í Hafnarfirði. * Tveggja
til fjögurra herbergja íbúðir.  frá 70 fm -123 fm.
* Stæði í bílageymslu * Vandaðar Modula innrétt-
ingar 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. 

Erluás Hf – parh.  
Gott parhús á þessum vinsæla stað í áslands-
hverfinu. Húsið er 223,6 fm þar af er innbyggður
bílskúr 27,4 fm. Skipting eignarinnar: 5 svefnher-
bergi, stofa, borðstofa, eldhús, 3 baðherbergi,
geymsla, þvottahús og bílskúr. Falleg eign á þess-
um eftirsótta stað. Nánari upplýsingar hjá sölu-
mönnum Hraunhamars. 

Drekavellir 26 – fjölb. 
GLÆSILEGT NÍU HÆÐA
LYFTUHÚS
* 3 og 4 herbergja íbúðir með stórum svölum. *
Mikið og gott útsýni. * Tvær lyftur. * 29 stæði í bíla-
kjallara. * Vandaðar innréttingar. * Sjónvarpsdyra-
sími. * Ál utanhússklæðning. * Tvær þakíbúðir
með 60 m2 svölum. * Góður frágangur. * Afhend-
ing sumarið 2006. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án
gólfefna, baðherbergi og þvottahús flísalögð

Austurgata - Vogum Vatnsleysu  
Hraunhamar fasteignasala kynnir nýtt í einkasölu
glæsilegt fullbúið einbýli á einni hæð 125 fermetr-
ar 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 innrétting-
um 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. all-
ar 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.

Tröllateigur - Mos - raðh.  
Glæsilegt fullbúið raðhús við Tröllateig í Mosfells-
bæ til afhendingar strax, 188,1 fm auk bílskúrs sem
er 31,4 fm samtals 220 fm. Skipting eignar: 4 svefn-
herbergi, fataherbergi, stofa, eldhús, 2 baðher-
bergi, gestasalerni hol, geymsla, svalir, sjónvarps-
herbergi. Allar innréttingar og tæki eru frá Fit og
flísar frá Flísabúðinni. 102837

Burknavellir - Hf. glæsil. einb.
Glæsilegt vel staðsett 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 sól-
bekki. Rúmgóða forstofa með skáp, hol, glæsilegt
opið eldhús. Rúmgott herbergi sem er opið í dag
en auðvelt að loka. Gengið frá holi í þvottahús og
þaðan út í bakgarð, innangengt í bílskúr. Herbergi

með skáp og rúmgott svefnherbergi með skáp. Baðherbergi er flísalagt með baðkari og flísal. sturtu-
klefa sem á eftir að klára. Eftir er að múra húsið að utan, búið er að ganga frá baklóð. Verðtilboð

Gauksás - Hf. - glæsilegt einb.
Nýkomið í einkasölu glæsilegt tvílyft einbýli með
innbyggðum bílskúr samtals 310 fm. Húsið afhend-
ist 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. Teikning-
ar á skrifstofu. Verð 41 millj. 108931 
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Blikaás - Hf. Mjög falleg 97,5 fm íbúð á
1. hæð í sex íbúða húsi vel staðsett í Áslandhverfi í
Hafnarfirði. Eignin er með sér inngangi 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. Mjög góða 66 fm
3ja herbergja íbúð í góðu vel staðsettu fjórbýli í suð-
urbæ 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.

Þrastarás - Hf. - laus strax
Glæsileg 94 fm 3ja herbergja 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

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

Hvammabraut - Hf. Skemmtileg
101 fm íbúð á fyrstu hæð í Hvammahverfinu í Hafnar-
firði. Sameiginleg hjólageymsla og þvottahús. Þetta
er mjög góð eign sem vert er að skoða. Verð 17,9
millj. 109501

Lækjasmári - Kóp. laus
strax Mjög falleg 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

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, keramik-
helluborð, 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 miðbæ-
inn o.fl. Bílskúrsréttur. Verð 12,9 millj. 

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

Álfaskeið - Hf, Mjög falleg 87,5 fer-
metra íbúð með sér inngangi 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. 

Sólheimar - 3ja Rvík Sérlega
smekkleg 75 fm íbúð á jarðhæð. Skipting eignar: 2
svefnherbergi, stofa, eldhús með borðkrók, baðher-
bergi, hol, geymsla, sameiginlegt þvottahús og
þurrkherbergi. Útgegnt út í garð úr íbúðinni. Góð gól-
fefni. Falleg íbúð sem vert er að skoða. Verð 17,4 millj. 

Hraunstígur - Hf. Risíbúð
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

Álfaskeið - Hf. m/bíls. Mikið
endurnýjuð 95,9 fm þriggja herbergja íbúð á efstu
hæð í góðu fjölb. auk bílskúrs 23,8 fm, samtals 119,7
fm vel staðsett. Eignin skiptist í forstofu, hol , stórt og
gott eldhús, stór stofa og borðstofa. Svefnherbergis-
gangur, baðherbergi, barnaherbergi og hjónaher-
bergi. Suður svalir, gott útsýni. Gólfefni eru parket og
flísar. Góð sérgeymsla í kjallara. Fflísalagður bílskúr
með rafmagni og rennandi vatni. . Verð 18,8. millj.

Kríuás - Hf. Mjög góð 87,3 fm íbúð á
fyrstu hæð með sér inngangi vel staðsett í Ásland-
hverfi 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. Sérafnotagarð-
ur. Verð 19.millj.

Norðurbraut - neðri sérh.
Hf. Mikið endurnýjuð 84 fm neðri hæð í tvíbýli
með sér inngang vel staðsett í vesturbæ Hafnarfjarð-
ar. Eignin skiptist í forstofu, gang, stofu, eldhús, bað-
herbergi, tvö góð herbergi, þvottahús og geymslu.
Parket og flísar. Glæsileg Hraunlóð. Verð 18.9. millj.

Suðurhvammur - Hf.
penthouse Nýkomin í einkasölu 72 fm
risíbúð á þessum frábæra stað. Glæsileg eign í alla
staði, fallegar innréttingar, hátt til lofts. Frábært út-
sýni. Verð 15,9 millj. 96271-1

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.

Hraunbrún - HF. Glæsileg ný stand-
sett 55 fm neðri hæð í eldra tvíbýli. Íbúðin er öll tekin
í gegn. Glæsilegt nýtt eldhús og baðherbergi m/gólf-
hita. Allar lagnir endurnýjaðar. Toppeign. Verð 11,9
millj. 107054
Efstihjalli - Kóp. Nýkomin í einka-
sölu 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 fal-
lega 80,3 fermetra neðri hæð í tvíbýli með sér inn-
gang vel staðsett við Hjallabrekku í Kópavogi. Eignin
skiptist í forstofu, hol, eldhús, baðherbergi, gott her-
bergi, stofu, vinnukrók , geymslu og þvottahús. Íbúð-
in 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

Dofraberg - Hf. laus strax
Mjög góð 70 fm 2ja herb. íbúð á fyrstu hæð í góðu vel
staðsettu fjölbýli í Setbergshverfi í Hafnarfirði. Gólf-
efni eru parket og flísar. Góðar suður svalir. Verð 14,9

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

Perlukór - Kóp. - Einbýli  
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

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 svefnher-
bergi og 2 baðherbergi. Jarðhæð: Geymsla, þvotta-
hús 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. 

Stuðlaberg - Hf - parh. 
Sérlega skemmtilegt parhús á þessum frábæra
stað í Setbergslandi. Húsið er 151 fm og er á tveim-
ur hæðum. Bílskúrsréttur fylgir eigninni. Skipting
eignarinnar: Neðri hæðin: Forstofa, eldhús, borð-
stofa, stofa, 2 geymslur og þvottahús. Efri hæðin: 3
svefnherbergi, baðherbergi og sjónvarpshol. Góð
gólfefni eru á eigninni. parket og flísar. Laus fljót-
lega. húsið liggur á jaðarlóð. frábær staðsettnig.

Verð 35 millj.

Hólmatún - Álftanes, parh.  
Glæsilegt tvílyft parhús 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 eld-
hús m/ vönduðum innr. og tækjum. Stórt svefnh. 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.

Einiberg - Hf einb  
Nýkomið sérlega fallegt velumgengið pallbyggt ein-
býli, samtals 182,7 fm. rúmgóðar stofur, 3-4 svefn-
herbergi, stórt weldhús með svölun innaf, o.fl. Verð-
launagarður, hús nýlega klætt að t
utan. Útsýni

Einivellir 7  
GLÆSILEGT 35 ÍBÚÐA, 5
HÆÐA LYFTUHÚS
* 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir, 77 - 112 fm. * Bíla-
kjallari, hjóla- og vagnageymslur. * Vandaðar inn-
réttingar og tæki. * Stutt í skóla og leikskóla.
* Vandaðar innréttingar. * Stéttar frágengnar, bíla-
stæði malbikuð. * Húsið marmarasallað að utan. *
Lóð fullbúin. * Góður frágangur. * Afhending maí

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

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

Móhella 4A - hf. bílskúr-
ar 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 hlut-
um í húsnæðinu 763,6 fm að grunnfleti hvort um
sig eða samtals 1,527,2 fm auk millilofts. Loft-
hæð 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 Ný-
komið í einkasölu nýlegt 156 fm. atvinnuhús-
næði auk ca 25 fm. millilofts. Húsnæði skiptist
m.a. í vinnslusal, móttöku, kaffistofu, snyrtingu,
geymslu ofl. Tilvalin eign fyrir léttan iðnað eða
heildsölu ofl. Verð 18 millj. 110225 

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

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 

Miðhraun Garðabæ Glæsi-
legt nýlegt 140 fm atvinnuhúsnæði auk
steyptsmillilofts ca 100 fm (skristofur og fl.) inn-
keyrsludyr, góð lofthæð og staðsetning.

Laufás - 3ja Hraunhamar kynnir. Nýkom-
inn í einkasölu skemmtileg 3ja herbergja risíbúð í
góðu þríbýli.Húsið er klædd að utan . Mjög góð staf-
setning. Íbúðin er laus strax. Verð 13,3. 673815

Sjávargrund - 3ja m. bíl-
skýli Nýkomin glæsileg 3ja herbergja íbúð á
þessum vinsæla stað. Íbúðin er á jarðhæð með ver-
önd 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 her-
bergi , baðherbergi og sjónvarpshol. Stór bílskúr. Fal-
legur gróinn garður með pöllum og tilheyrandi. Falleg
eign sem vert er að skoða. Verð 44,9 millj. 86351

Krókamýri - 4ra Hraunhamar fast-
eignasala hefur fengið í einkasölu 101,6 fermetra 4ra
herbergja íbúð á annarri hæð með sér inngang vel
staðsett í Mýrarhverfi í Garðabæ. Eignin skiptist for-
stofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, þrjú herbergi, bað-
herbergi og geymslu. Góðar suður svalir. Stutt í skóla
og leikskóla. Frábær staðsetning. Verð 24,9. Millj.
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Fálkagata – Háskólinn Vorum að fá í
sölu mjög góða 67 fm, 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í
litlu fjölbýlishúsi. Rúmgott eldhús með borðkrók og
baðherbergi með baðkari. Rúmgott svefnherbergi
með svölu út af og rúmgóð stofa með svölum út af.
Verð 14,5 millj.

Hraunbær – Með aukaherb. Mjög
góð 118 fm endaíbúð á 2. hæð í nýlega viðgerðu
húsi. Hol og stofa með ljósum flísum á gólfi, rúmgott
eldhús með upphafl. innr. Íbúðin er innréttuð með
þremur svefnherbergjum en þau gætu verið fjögur,
auk íbúðarherbergis í kjallara. Góðar suðursvalir. Fal-
legur verðlaunagarður í suður. Verð 19,8 millj.

Fróðengi – „Penthouse“ Glæsileg 4-5.
herbergja íbúð á 3. og 4. hæð í litlu fjölbýlishúsi
ásamt tveimur stæðum í bílageymslu, alls 214 fm. Á
neðri hæð er hol, baðh. með sturtu, stórt svefnherb,
eldhús og borðstofa. Á efri hæð er stórt svefnher-
bergi með fataherbergi inn af, stórt baðherb. með
nudd hornbaðkari, sjónvarpsstofa og tvær sam-
liggjandi stofur með arni. Tvennar suðursvalir, 9 og
18 fm. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Glæsilegt

útsýni. Verð 37 millj.

Hverafold – Rúmgóð Falleg 93 fm 3ja
herbergja íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýlishúsi. Rúmgóð
stofa með út gang á góðar vestursvalir. Eldhús með
fallegri hvítri sprautulakkaðri innréttingu, borðkrókur
við glugga. Fallegt flísalagt baðherbergi. Tvö rúm-
góð svefnherbergi með góðum fataskápum. Gott út-
sýni yfir vogin og sundin. Verð 18,6 millj.

Gvendargeisli – Nýleg – Laus Vor-
um að fá í sölu mjög góða 2 til 3ja herbergja 90 fm
íbúð íbúð á jarðhæð með bílskýli og inngang í fallegu
fjölbýlishúsi. Tvö góð herbergi og rúmgóð og björt
stofa með útgang á verönd. Fallegt eldhús með
borðkrók og baðherbergi meðbaðkari og glugga.
Verð 19,9 millj.

Hvassaleiti – Laus Mög góða 4ra her-
bergja íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýlishúsi. Opin og
björt íbúð með 2 til 3 svefnherbergjum. Opið og gott
eldhús og flísalagt baðherbergi með þvottaaðstöðu.
Björt og góð stofa með vestur svölum út af. Snyrti-
leg sameign. Verð 19,5 millj.

Hofteigur – Sérhæð Vorum að fá í sölu
180 fm efri sérhæð auk 37 fm bílskúrs. Fjögur rúm-
góð herbergi, björt og góð stofa og stór hol. Tvö
flísalög baðherbergi og rúmgott eldhús með snyrti-
legri innréttingu. Tveir inngangar eru í íbúð og tvenn-
ar svalir. Verð 39,5 millj.

Þorláksgeisli – Nýtt Vorum að fá í sölu
glæsilega 4ra herbergja 114 fm íbúð á 4. hæð (efstu)
í fjölbÿlishúsi með lyftu og sér stæði í lokaðri bíla-
geymslu. Þrjú rúmgóð herbergi með skáp og flísa-
lagt baðherbergi með kari og sturtu. Fallegt eldhús
með eyju og stofa með arni og útgang á suður sval-
ir. Verð 25 millj.

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

Sóleyjarimi - síðustu húsin
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KVÖLDÞÁTTURINN
ALLA VIRKA DAGA



Arkitektinn Santiago
Calatrava hlaut lof og náði
athygli heimsins þegar hann
byrjaði að hanna og byggja
brýr upp úr 1980. Nú, rúmlega
tuttugu árum seinna, er hann
enn að og það eru ekki aðeins
brýr sem heilla heldur arki-
tektúr af ýmsu tagi.

Arkitektinn, listamaðurinn og
verkfræðingurinn Santiago
Calatrava fæddist 28. júlí árið
1951 í Valencia á Spáni.

Hann sótti skóla í Valencia og
lærði líka myndlist og teikningu í
listaskóla í borginni. Þegar hann
lauk miðskóla í Valencia fór hann
til Parísar til að fara í listaskólann
Ecole des Beaux-Arts. Það gekk
ekki eftir, Santiago sneri aftur til
Valencia og skráði sig í arkitekta-
skólann Escuela Tecnica Superior
de Arquitectura árið 1968. Hann
útskrifaðist með gráðu í arki-
tektúr en meðan hann gekk
menntaveginn vann hann sjálf-

stæð verkefni með nokkrum sam-
nemendum sínum – en samstarfið
gaf af sér tvær sérfræðibækur
um arkitektúr í Valencia og Ibiza.

Verkfræðin bak við margar
sögulegar byggingar vakti athygli
Santiago. Honum fannst hann ekki
læra nóg í Valencia þannig að
hann fluttist til Zürich árið 1975
og fór í ETH-
skólann til að
læra byggingar-
verkfræði. Hann
lauk doktorsprófi
fjórum árum síð-
ar og byrjaði að
vinna að litlum
verkefnum og
taka þátt í hönn-
unarkeppnum.

Hann vann
fyrstu keppnina
árið 1983 fyrir
hönnun og bygg-
ingu Stadeshofen-
járnbrautarstöðv-
arinnar í Zürich. Ári seinna hann-
aði hann og byggði Bach de Roda-
brúna fyrir Ólympíuleikana í

Barcelona. Þá hóf hann sinn brúar-
feril, sem hefur skapað honum sér-
stöðu í heiminum. Næstu ár byggði

hann Alamillo-brúna í Sevilla,
Campo Volantin-göngubrúna í Bil-
bao og Alameda-brúna í Valencia.

Santiago byggir auðvitað ekki
bara brýr heldur er þekktur fyrir
hús á borð við BCE Place-versl-
unarmiðstöðina í Toronto, Ori-
ente-járnbrautarstöðina í Lissa-
bon, lok smíði dómkirkju heilags
Jóhannesar í New York, Sondica-
flugvöll í Bilbao, Evrópubrúna í
Orléans í Frakklandi og Tenerife-
óperuhúsið í Santa Cruz á Kanarí-
eyjum.

Hönnun og útfærsla Santiago
er sannkallað konfekt fyrir augað
og notar hann alls kyns sveigjur
og beygjur á fallegan og sérstak-
an hátt. Nákvæmni er hans fag og
greinilegt að byggingarverk-
fræðinámið hefur svo sannarlega
borgað sig. Hér er sannkallaður
listamaður á ferð.

lilja@frettabladid.is

Santiago hannaði Ólympíuleikvanginn fyrir leikana á síðasta ári í Aþenu.
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Reynivellir 5 - Selfossi
Vorum að fá í einkasölu þessu skemmtilegu íbúð í hjarta Selfossbæj-
ar. Eignin sem er 83m2 hefur verið endurnýjuð að öllu leyti. Ný gólf-
efni nýjar innréttingar og einnig hafa allar lagnir verið endurnýjaðar
sem og gluggar og gler. Íbúðin er á 2.hæð og telur 2 svefnherbergi,
hol, eldhús, sttofu og baðherbergi. Þvottahús er sameignlegt með
íbúð á neðri hæð. Staðsetningin er góð, stutt í alla þjónstu. Kannið
málið - nánari upplýsingar hjá sölumönnum

Ásett verð:12.9mkr

Seftjörn 6 - Selfossi
Í einkasölu vandað raðhús í hinu vinsæla “Tjarnarhverfi” eigninsem
um ræðir er byggð af Agnari Péturssyni og félögum og hafa þessi
hús verið eftirsótt. Eignin telur forstofu, hol, eldhús, stofu og borsð-
stofu í einu alrými, þrjú svefnherbergi, þvottahús og baðherbergi. Bíl-
skúr er sambyggður og er innangengt í hann úr forstofu. Húsið er
fyrsta flokks, allt í góðu standi, vandaðar innréttingar og gólfefni eru
góð, parket að stærstum hluta en flísar á votrýmum. Hellulagt er fyr-
ir framan húsið og þar er hægt að grilla á góðviðrisdögum, bílaplan
er einnig hellulagt að hluta, og er hitalögn undir. Garðurinn er lítill en
snyrtilegur. Innra skipulag hússins þykir sérlega gott, loft eru upptek-
in og íbúðin er mjög björt.

Ásett verð:23.9mkr.
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Miðtún 7 - Selfossi
Vorum að fá á sölu þetta glæsilega einbýlishús á eignarlóð utan
ár á Selfossi. Húsið er staðsett í rólegu,friðsælu og barnvænu
hverfi. Á móti húsinu að framanverðu er stórt leiksvæði með
leiktækjum og á bak við húsið er óspillt náttúra þar sem engin
byggð er fyrirhuguð. Eignin telur 4 svefnherbergi, forstofu, sjón-
varpshol, flísalagt baðherbergi, rúmgott eldhús og stóra stofu.
Auk þess er hellulögð sólstofa með heitum potti. Innangengt er
í bílskúr úr sólstofu. Bílskúr er m/hillum og geymslulofti. Kjallari
er undir húsinu að hluta með sérinngangi. og hefur hann verið
innréttaður sem 3 herbergja íbúð, sem að hefur verið í leigu.

Ásett verð:32mkr.

Tjaldhólar Selfossi 5 herb. 184m2
Vorum að fá í einkasölu þetta glæsilega parhús í suðurbyggð á
Selfossi. Um er að ræða 5 herbergja, þar af tvö baðherbergi og
annað þeirra innaf hjónaherbergi. Eignin er nánast tilbúin á því
stigi sem hún selst á (Fullbúin að utan með tyrfðri lóð og fokhelt
að innan). Hurðir eru úr mahogny, gluggar hvítlakkaðir, brúnt stál
á þaki, Klætt með brúnum keramik flísum. Lofthæðin er 2,8m og
gott geymsluloft er í bílskúr. Gólfhiti er í öllu húsinu nema stofu
og tveim herbergjum og auk þess er gert ráð fyrir ofnum í öllu
húsinu. Skjólveggur er á milli íbúða og komnar lagnir fyrir pott.
Öll gjöld greidd nema skipulagsgjald. Eins og fyrr segir selst
eignin fokheld og samkvæmt skilalýsingu

Verð: 18.500.000.-

Sigurður Fannar 
Guðmundsson

sölumaður

Anna Björg
Stefánsdóttir

ritari/sölumaður

Magnús Ninni
Reykdalsson

sölumaður

Guðjón Ægir
Sigurjónsson

hdl.

Óskar 
Sigurðsson

hdl.

Hörðuvellir 2 - Selfossi
Um er að ræða mjög reisulegt og virðulegt einbýlishús á Selfossi. Stærð húss er 397.7m2 með geymslum og bílskúr. (308m2 skráð hjá FMR) Eignin er
á þremur hæðum og er neðsta hæðin skráð sem séreign. Á miðhæð hússins er forstofa, lítið wc, eldhús, hol og 3 stofur. Úr holi er gengið upp á 3ju hæð-
ina en þar eru 4 svefnherbergi og baðherbergi. Á neðstu hæðini er síðan fullbúin 3jaherbergja íbúð með sérinngangi. Bílskúrinn er fullbúinn. 

Húsið er teiknað af Halldóri H. Jónssyni arkitekt og byggt af mikilli vandvirkni og natni úr bestu fánlegum efnum á þeim tíma. Húsinu hefur verið vel við
haldið og er góðu ástandi, jafnt að utan sem innan . Gólfefni eru góð, parket að stærstum hluta en flísar á votrýmum. Innréttingar eru vandaðar, klass-
ískar og í stíl við húsið. 

Útsýni er ægifagurt af efstu hæð og staðsetning eignarinnar er sérlega góð, gróið hverfi en þó stutt í alla þjónustu. Mjög stór lóð (1600 m2) gefur jafn-
vel möguleika á byggingu annars húss (við Árveg). 

Húsið hentar mjög vel þeim sem vilja blanda saman heimili og atvinnu, ss. að vera með skrifstofu eða aðra atvinnustarfsemi í hluta hússins. 

Virðulegt og glæsilegt einbýlishús á góðum stað, hús með mikla möguleika. Nánari upplýsingar veitir Sigurður Fannar sölumaður Árborga.

Ásett verð:46mkr.

Fallegar sveigjur
og beygjur

Santiago Calatrava er vinsæll arkitekt.

Campo Volantin-göngubrúin í Bilbao á Spáni er engu
lík.

Santiago notaði sérstaka steypu er hann byggði Tenerife-óperuhúsið
en sú steypa þolir alls kyns sveigjur og boga.

Listasafnið í Milwaukee í Bandaríkjunum er eftir
Santiago og birtist þar sterk framtíðarsýn.
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16.00

Sveinbjörg B. Sveinbjörnsdóttir, 

Löggiltur fasteignasali og hdl.  

GSM 867 2928

Guðbjörg G. Sveinbjörnsdóttir 

Sölufulltrúi 

GSM 899 5949
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NÚPALIND – FYRSTA HÆÐ – EINKAGARÐUR

Mjög björt og rúmgóð 97,6 fm íbúð þar af 5,5 fm geymsla á fyrstu hæð á þessum vinsæla stað í
Lindarhverfinu. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, þar er bæði baðkar og sturta. Eldhúsið er
með maghóny innréttingu og eldhústækin eru frá AEG. Tengi er fyrir uppþvottarvél. Úr stofunni
er útgengt út á flísalagðar svalir og þaðan niður í 36 fm einkagarð. Tvö rúmgóð svefnherbergi
með góðu skápaplássi. Stutt í verslanir, skóla og þjónustu. Tilboð óskast í eignina

LAUGALIND-BÍLSKÚR-ENGIR STIGAR 

Björt og falleg 4ra herbergja 140,5 fm íbúð þar af 24,7 fm bílskúr á fyrstu hæð á frábærum stað
í Lindarhverfinu. Eldhúsið er mjög rúmgott og er með innbyggðri uppþvottavél, ísskáp og frysti-
hólf. Svefnherbergin eru öll stór og með góðu skápaplássi. Baðherbergi með baðkari og sturtu,
flísalagt í hólf og gólf. Rúmgott þvottahús inn af íbúð. Stutt í alla þjónustu og ekki þarf að fara
yfir götu til að fara í skóla. Ásett verð kr. 31,8 millj.

LAUFRIMI 26 - SÉRINNGANGUR

3ja herb. íbúð. Mjög falleg og björt 104,3
fm íbúð þar af 6,6 fm geymsla í sameign á
barnvænum stað í Grafarvoginum. Sér inn-
gangur er inn í íbúðina. Fallegt eldhús með
vandaðri innréttingu. Baðherbergi er með
innréttingu og opnanlegum glugga. Gott
skápapláss er í íbúðinni. Svefnherbergi sér-
staklega rúmgóð. Þvottahús inn af eldhúsi.
Parket er á öllu gólfum nema eldhúsi, bað-
herbergi og þvottahúsi. Mikið útsýni er úr
íbúðinni og stutt í alla þjónustu, skóla og
íþróttir. Ásett verð kr. 20,2 millj. 

VOGATUNGA-RAÐHÚS-3 ÍBÚÐIR- BÍLSKÚR

Fallegt og vel skipulagt 266,5 fm raðhús á tveimur hæðum þar af 26,4 fm bílskúr. Tvær íbúðir með
sérinngangi eru á neðri hæð húsins og eru þær báðar í útleigu. Fallegur garður, svalir og ca. 50
fm pallur í suðurátt. Baðherbergi með baðkari og sturtu. Mjög rúmgott þvottahús með góðu
skápaplássi. Arinn í stofu. Eign á góðum stað í Kópavoginu. Ásett verð kr. 46,7 millj.
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SKIPASUND-SÉRHÆÐ- BÍLSKÚR 

Rúmgóð og mikið endurnýjuð 85,3 fm sérhæð með sérinngangi ásamt 35,2 fm frístandandi bíl-
skúr á þessum eftirsótta stað. Nýuppgert baðherbergi með flísum í hólf og gólf. Eldhúsið er ný-
legt, falleg viðarinnrétting og góð AEG eldhústæki. Húsið var allt málað að utan fyrir nokkrum
árum, sumar 2003 var farið yfir allar drenlagnir og einnig var farið yfir þakið. Snjóbræðslulögn í
stéttum utan við húsið og á plani. Upplýstur garður og bílastæði. Falleg eign sem er í góðu
ástandi. Ásett verð kr. 23,4 millj. 

SANDAVAÐ- 4RA HERBERGJA- NÝBYGGING
Vel skipulögð 4ra herbergja
íbúð á þriðju hæð. Fer-
metrafjöldi er 106,7 en þar
af er 9,1 fm geymsla í þessu
nýja lyftuhúsi ásamt stæði í
bílskýli. Íbúðin afhendist
fullfrágengin án gólfefna og
flísalagnar á baðherbergi. Í
þessari íbúð hefur verið

steypt í plötuna fyrir halógenlýsingu. Gott og vel skipulagt hverfi sem er í hraðri uppbyggingu og
með góðu útsýni yfir Árbæinn og Heiðmörk. Ásett verð kr. 23,8 millj. 

EINBÝLISHÚS Í SUÐURHLÍÐUM KÓPAVOGS 

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

2 ÍBÚÐIR – TVÖFALDUR BÍLSKÚR

STRANDASEL – 3JA–4RA HERB.

Góð 3ja til 4ra herbergja 82,6 fm íbúð á 3ju
hæð (efstu) á góðum stað í Seljahverfinu.
Mjög rúmgóð ca. 12 fm geymsla er í kjallara
hússins. Íbúðin er nýmáluð að hluta. Svefn-
herbergi eru rúmgóð og björt. Búið er að
stúka af hluta stofunnar sem er nýtt sem
tölvu-/vinnuaðstaða. Stórar og rúmgóðar
suðursvalir sem útgengt er á út frá stofu.
Snyrtileg sameign. Stutt í alla þjónustu, skóla
og verslanir. Íbúðin getur verið laus fljótlega.
Ásett verð kr. 16,5 millj. 

NÝTT

LEIGUHÚSNÆÐI
L E I G U R Á Ð G J Ö F  E H F.  

S :  5 5 4 - 0 4 0 0  O G  8 9 8 - 9 3 9 4

Goðaland-raðhús-með húsgögnum. Í
Goðalandi er afar fallegt 180 fm raðhús sem
leigist með húsgögnum. 3-4 svefnherber-
bergi, hjónaherbergið með fataherbergi, stór
stofa með arinn sem skiptist í stofu, borð-
stofu og sjónvarpshorn. Gott eldhús með
uppþvottavél og 2 dyra ísskáp. þvottahús
góðum tækjum. Parket og flísar á gólfum.
Leigutími 9 mán. Frá 1. september 2005.

Tjarnargata-göngufæri við Háskóla Ís-
lands- Laus strax. Björt og snotur 70 fm.,
2ja herbergja íbúð á jarðhæð við Tjarnargötu.
Sérinngangur, náttúruflísar á gólfi í forstofu,
parkett á herbergi, stofu og eldhúsi. Geymsla
inn af forstofu. Eldhús og stofa sem opið
rými. 25 fm. svefnherbergi. Reykleysi og
reglusemi áskilið. Leigist með rafmagni og
hita kr. 90.000. 

Klapparstígur - miðsvæðis. Við Klappar-
stíg er gullfalleg 2-3ja herbergja 73 fm íbúð
ásamt stæði í bílageymslu. Í eldhúsinu fylgir
ísskápur og uppþvottavél og í sameiginlegu-
þvottahúsi er þvottavél og þurrkari. Íbúðin er
laus frá 1.september. Leigist með rafmagni,
hita og hússjóð á kr. 125.000.- 

Austurbrún - lyftuhús-með eða án hús-
gagna. Í Laugaráshverfinu, Austurbrún, er til
leigu með eða án húsgagna, 47 fm. 2ja her-
bergja stúdíóíbúð. Lyfta er í húsinu. Laus 1.
september. Leiguverð 72.000 með húsgögn-
um en 65.000 án húsgagna, hússjóður inni-
falinn.

AKUREYRI
Hafnarstræti á besta stað í bænum. 140
fm. 4- 5 herbergja íbúð, þar af 2 svefnloft
glæslilegt útsýni. Stórt og fallegt eldhús.
Leiguverð kr. 125.000. Laus 15. september.

Hjallalundur. Til leigu frá 1. september 2ja
herbergja íbúð. Leiguverð kr. 60.000.-

Hrísalundur. 3ja herbergja íbúð til leigu frá
1. september, leiguverð kr. 72.000.-

BREKKUSKÓGUR Í BISKUPST. 

Sumarhús. Stór og glæsileg 92,33 fm sum-
arhús á leigulóð á góðum stað í Biskups-
tungum. Húsin skilast full frágengin að utan,
einangruð og innþétt að innan með 35 fm
verönd. Heitt og kalt vatn og rafmagn.
Tengdur heitur pottur fylgir hverju húsi. Við-
haldsfríir gluggar. Stöðluð álklæðning á þaki,
val á milli svartrar/rauðrar. Kúft vatnsklæðn-
ing að utan. Arkitekt Kristinn Ragnarsson.
Ásett verð kr. 12,5 millj. 

ATVINNUHÚSNÆÐI 

Vesturvör -til leigu eða sölu 
4 rými af 6 eru laus og tilbúin til útleigu
eða sölu. Stærð rýmanna er frá 78 fm til 82
fm. Stórar innkeyrsluhurðir eru á rýmunum
og því er góð lofthæð. Möguleiki er á að
hafa 24 fm milliloft sem nær þá yfir um
það bil helming neðri hæðar. Kaffistofa og
salerni eru á neðri hæð hússins ásamt
ræstikompu. 
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Sérbýli

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

Dragavegur. Glæsilegt 249 fm einbýl-
ishús á fjórum pöllum m. innb. bílskúr á
þessum fallega og gróna stað í Laugarásn-
um. Eignin skiptist m.a. í rúmgóða borðstofu,
eldhús með góðum innrétt. og góðri borðað-
stöðu, stóra stofu m. útgangi á skjólgóðar
flísalagðar suðursvalir, sex herb., þar af eitt
nýtt sem sjónvarpsherb., fataherb., flísalagt
baðherb. auk gesta w.c. og þvottherb. með
sturtu. Aukin lofthæð á tveimur efstu pöllum
hússins. Ræktuð glæsileg lóð með skjól-
veggjum og veröndum. Hiti í innkeyrslu og
stéttum framan við hús.

Réttarholtsvegur. Gott 124 fm rað-
hús á tveimur hæðum auk kjallara með suð-
urgarði. Eignin skiptist í forstofu, eldhús með
eikarinnrétt. og borðkrók, stofu, þrjú herb. og
baðherb. auk þvottaherb. og geymslu í kjall-
ara. Hús nýmálað að utan. Laust við kaup-
samning. Verð 23,9 millj.

Hæðarbyggð-Gbæ. Glæsilegt
347 fm einbýlishús á tveimur hæðum með
tveimur 2ja herb. aukaíb. á jarðhæð, hvor um
sig með sérinng. Efri hæðin skiptist í forstofu,
hol, gesta w.c., rúmgott eldhús m. nýlegum
innrétt. og tækjum og góðri borðaðst., borð-
stofu, tvær setustofur, rúmgott sjónvarpshol
m.útg. á suðursvalir., fjögur herb., þvotta-
herb. og rúmgott flísalagt baðherb. Mikið út-
sýni úr stofum. Tvöfaldur bílskúr. Hiti í inn-
keyrslu og stéttum að hluta. Falleg ræktuð
lóð, teiknuð af Auði Sveinsd. Verð tilboð.

Hæðir

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

4ra-6 herb.
Skipholt Björt og mikið endurnýjuð 105
fm endaíbúð á 3. hæð. Íbúðinni fylgir 8,3 fm
sér íbúðarherb. og sér geymsla í kj. og 22 fm
bílskúr. Íbúðin skiptist í hol, eldhús m. nýjum
vönd. tækjum, uppgerðum innrétt. og góðri
borðaðstöðu, bjarta stofu, 3 rúmgóð herb.
og nýl. endurnýjað flísal. baðherb. Vestur-
svalir. Gler og gluggar nýjir að hluta. Parket
og mósaikflísar á gólfum. Verð 18,7 millj.

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 eld-
hús m. þvottaherb. inn af. Verð 23,9 millj.

3ja herb.

Naustabryggja. Mjög góð 93 fm
ibúð á 3. hæð í lyftuhúsi ásamt sér geymslu í
kj. og sér stæðis í lokaðri bílageymslu. Eld-
hús með vönd. eikarinnrétt., rúmgott flísalagt
baðherb., björt og rúmgóð stofa með gólf-
síðum gluggum og stórum svölum til vesturs
og tvö herb., bæði með skápum. Náttúru-
grjót og parket á gólfum. Hús álklætt og við-
haldslítið. Sér inng. af svölum. Verð 22,9 millj. 

Hvassaleiti m. bílskúr Björt og
vel skipulögð 94 fm endaíbúð á 2. hæð í ný-
lega viðgerðu og máluðu fjölbýli auk 20 fm
bílskúrs. Rúmgott holm með skápum, stofa
með fallegu útsýni, 2 herb., eldhús með
borðkrók og baðherb. með þvottaaðst. Suð-
vestursvalir. Gluggar í 3 áttir. Verð 19,9 millj. 

Þórsgata. Mjög góð 87 fm íbúð á 1.
hæð í nýlegu fjórbýli ásamt sér geymslu í
Þingholtunum. Mikið endurnýjað flísal. bað-
herb., eldhús með fallegri hvítri innrétt., rúm-
góð stofa og borðstofa og tvö herb. Parket á
gólfum. Sér bílastæði. Verð 19,9 millj.

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

Vesturgata. Mikið endurn. 66 fm íbúð
á efri hæð með sérinng. í þríbýli. Eldhús m.
hvítum sprautulökk. innrétt., rúmgóð stofa
með fallegu útsýni, 2 herb. og flísal. baðherb.
Geymsluris. Hús nýl. málað og viðgert að
utan. Gler og gluggar nýl. Verð 15,9 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 baðherb.
og rúmgóða og bjarta stofu. Hús nýlega við-
gert og málað að utan. Verð 16,9 millj.

2ja herb.

Miðtún. 67 fm íbúð m. sérinng. auk 25 fm
bílskúrs í tvíbýli. Íb. skiptist í forst, hol, rúm-
gott eldhús m. borðaðst., stofu, eitt herb. og
flísal. baðherb. Fallegur bakgarður með lýs-
ingu. Verð 16,5 millj. 

Vitastígur.Glæsileg 61 fm íbúð á efri
hæð í þríbýli auk 20 fm svala með skjólveggj-
um og sér geymslu í kj. Íbúðin hefur verið
mikið endurn. undanfarið. Massív eikarborð
á gólfum, flísal. vandað baðherb., nýjar inn-
rétt. í eldhúsi og rúmgott herb. auk fataherb.
Stórir gluggar á stofu til vesturs. Verð 17,9
millj. 

Asparás-Gbæ. Mjög falleg og vönd-
uð 67 fm íbúð á jarðhæð auk 6,9 fm sér
geymslu. Stofa m. útg. á hellulagða verönd,
vinnuaðst. v. forstofu, flísalagt baðherb., eld-
hús m. innrétt. úr kirsuberjaviði og herb. með
skápum. Hús álklætt að utan og sameign til
fyrirmyndar. Gott aðgengi fyrir fatlaða. Verð
17,9 millj.

Sumarbústaðir

Sumarb. Hallkelshólar
Grímsnes Nýr um 65 fm sumarbúst. í
landi Hallkelshóla, Grímsneshr. Skiptist í
forst., eldhús, stofu, tvö herb. og baðherb.
Gegnheilt parket á gólfum. Hiti í gólfum.
Eignarland 1,0 ha. Góð staðsetn. 10 mín í
sundlaug og 10 mín á tvo golfvelli. Verð 15,5
millj.

Sumarb. Dagverðarnesi. 49
fm sumarbústaður við Dagverðarnes í
Skorradalshreppi. Búst. skiptist í forstofu,
tvö herb., snyrtingu með sturtu, stofu og
opið eldhús auk um 25 fm svefnlofts. Glæsi-
leg 150 fm timburverönd á tvo vegu við bú-
staðinn sem er allur upplýstur að utan.
Leigulóð, kjarri vaxin. Frábært útsýni yfir
Skorradalsvatn. Verð 15,0 millj.

Sumarbúst. Lágahlíð. 43 fm
sumarbúst. í landi Vatnsholts við Apavatn í
Grímsnes- og Grafningshreppi. Bústaðurinn
skiptist í tvö herbergi, eldhúskrók og baðher-
bergi með sturtu. Lítið svefnhús á lóðinni.
Verönd á þrjá vegu. Eignarland. Verð 9,9 millj.

Sumarb. Klausturh. Gríms-
nesi. Sumarbúst. um 55 fm í landi Klaust-
urhóla, Grímsnes- og Grafningshreppi auk
um 6 fm gestahúss. Um 75 fm verönd, öll ný-
lega endurnýjuð, gler endurnýjað að stórum
hluta og gólf nýlega endurnýjað og einangr-
að. Vandað Brusparket á gólfum. Eignarlóð
1,0 ha., lóð í góðri rækt. Frábært útsýni til
allra átta. Verð 9,9 millj.
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SJÁLAND GARÐABÆ

Strandvegur 4 - 10

Glæsilegar 2ja–herb. íbúðir í 3ja hæða fjölbýlishúsi við Strandveg nr. 4 ñ 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 nán-
ari upplýsingar veittar á skrifstofu.

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.

Grandavegur - eldri borgarar - 3ja herb. íbúð
Nýkomin í sölu 87 fm 3ja herb. íbúð á 6. hæð í
lyftuhúsi fyrir eldri borgara ásamt stæði í bílskýli
og sér geymslu í kjallara. Íbúðin skiptist í for-
stofu með skáp, parketlagða stofu með útgangi
á austursvalir, eldhús, tvö herbergi, bæði með
skápum, flísalagt baðherbergi og þvottaher-
bergi. Mikið útsýni yfir Reykjanesfjallgarðinn.
Mikil sameign. Tvær lyftur. Húsvörður og ýmis
þjónusta. Verð 27,5 millj.

Hálsasel
Mjög falleg og vel skipulagt 166 fm einbýlishús
á tveimur hæðum auk 23 fm bílskúrs. Eignin
skiptist m.a. í hol, samliggj. stofur með útgangi
á lóð til vesturs, eldhús með eikarinnrétt. og
góðri borðaðstöðu, þrjú herb. öll með skápum
auk fataherb., sjónvarpsstofu. og tvö baðher-
bergi. Stórar svalir til suðurs með miklu útsýni.
Falleg ræktuð og sólrík lóð. Hiti í innkeyrslu.
Verð 38,9 millj.

Ægisíða – efri sérhæð með bílskúr
Mjög glæsileg 118 fm efri sérhæð á þessum
frábæra útsýnisstað á “opna svæðinu” við Ægi-
síðuna auk 31 fm sérstæðs góðs bílskúrs. Hæð-
in skiptist m.a. í rúmgóðar samliggjandi og
bjartar stofur með útgangi á svalir til suðvesturs,
stórt eldhús með nýlegum innréttingum úr
beyki og góðri borðaðstöðu, tvö herbergi, bæði
með skápum og flísalagt baðherbergi. Mikið út-
sýni er úr stofum og af svölum. 10 fm íbúðar-
herb. og geymsla í kj. auk sameignar. Bygging-
arréttur er að um 80 fm í risi. Verð 45,0 millj.

Lindarberg-Hafnarfirði
Stórglæsilegt 252 fm einbýlishús á tveimur
hæðum með 34 fm innb. bílskúr. Húsið er allt
innréttað á afar vandaðan og smekklegan hátt
úr ljósum viði, innréttingar úr birki og parket er
allt úr massívri eik. Granít í gluggakistum að
stórum hluta. Lofthæð á efri hæð allt að 4
metrar. Kamína í stofu. Stórar suðursvalir. Hús-
ið er teiknað af Guðmundi Gunnlaugssyni og er
vel staðsett, innst í botnlanga við opið svæði.
Mikils útsýnis nýtur frá eigninni yfir Hafnarfjörð-
inn og út á sjóinn. Nánari uppl. á skrifstofu.
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18.900.000 
Virkilega falleg 2ja herbergja 81,9 fm
endaíbúð með sérinngangi og útgengi í
garð í litlu fjölbýli á góðum stað

Asparás - 210 Gbæ 

10.900.000 
Þetta er 2ja herbergja 68,2 fm. íbúð á
þriðju hæð í fjölbýli 

Gyðufell - 109 Rvk

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

Bláhamrar - 112 Rvk

11.900.000
52,7 FM. samkv. FMR 2ja herbergja risí-
búð í þríbýli á mjög góðum stað. Íbúðin
hefur að miklu leiti verið endurnýjuð.

Nökkvavogur - 104 Rvk

20.400.000. 
Einstaklega falleg 3ja herb. 96 fm íbúð á
3. hæð ásamt stæði í bílageymslu í vönd-
uðu fjölbýli. Vandaðar innréttingar.

Berjarimi 112 - Rvk 

24.900.000 
Einstaklega falleg 3ja herb 97 fm íbúð á
1. hæð með sérinngangi og verönd.

Blásalir - 201 Kóp

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

Gljúfrasel - 109 Rvk

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

Háteigsvegur 105 - Rvk

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

Jörfabakki - 109 Rvk

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

Kambasel - 109 Rvk 

14.900.000
83,7 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með
yfirbyggðum svölum. Húsið var klætt
árið 2000 og skipt um glugga og gler.

Kötlufell - 111 Rvk Torfufell - 111 Rvk

18.500.000 
95,6 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með
stórum vestursvölum. Stæði í bíla-
geymslu. 

17.500.000 
Björt og opin 3ja herb 74 fm íbúð á jarð-
hæð á góðum stað í Garðabæ. Sérgarð-
ur með verönd.

Nónhæð - 210 Gbæ

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

Álfheimar - 104 Rvk

18.700.000. 
Falleg 4ra herb. 95 fm íbúð á 1. hæð
ásamt herbergi í kjallara með aðgang að
salerni sem hægt er að leigja út.

Álfhólsvegur 200 - Kóp.

26.800.000 
Falleg 115,6 fm 4ra herb. rishæð í reisu-
legu þríbýli með sérinngangi auk 34,8 fm
bílskúr alls 150,4 fm.

Álfhólsvegur - 200 Kóp 

33.700.000.
Sérlega falleg og vel skipulögð 140,3 fm
5 herbergja íbúð með sérinngangásamt
25,3 fm bílskúr samtals 165,6 fm.

Bakkastaðir - 112 Rvk 

Eyrarholt - 220 Hfj

30.900.000 
Glæsileg 4ra herb. 119 fm íbúð á jarð-
hæð í fjórbýli með sérinngangi og ver-
önd. Einskakt útsýni og rólegur staður.

Fellahvarf- 203 Kóp

23.500.000 
Sérlega falleg 99,4 fm 4ra herb. íbúð á 3.
hæð í vönduðu fjölbýli.

Funalind - 201 Kóp

30.900.000 
Vönduð og rúmgóð 5 herb. 146,8 fm íbúð
á 3. hæð með fínu útsýni í góðu lyftuhúsi
hjá KR vellinum.

Kaplaskjólsvegur - 107 

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

Laufengi - 112 Rvk

18.900.000. 
Virkilega falleg 101,5 fm. 4ra herbergja
íbúð á 1. hæð í góðu fjórbýli . Herbergi í
kjallara sem gefur leigutekjur fylgir.

Leifsgata 101 - Rvk

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

Rjúpufell - 111 Rvk

18.900.000 
Vel skipulögð 4ra herb. risíbúð í þríbýli
með sérinngangi og fínu útsýni.

Skjólbraut - 200 Kóp 

28.900.000 
Mjög falleg 8 herb. 168 fm endaíbúð.
Skjólsæl og góð staðsetning. Hús verður
nýviðgert að utan á kostnað seljanda.

Skógarás - 110 Rvk

21.500.000 
4ra herbergja 112,4 fm. íbúð á 1. hæð í
litlu fjölbýli með útgengi á verönd með
góðu skjólverki og fallegu útsýni.

2ja herbergja

3ja herbergja

3ja herbergja 4ra-7 herbergja

13.200.000
Góð 3ja herb. 78,7 fm íbúð á 3. hæð í fjöl-
býli. Sameign er mjög góð.

Flétturimi - 112 Rvk

4ra-7 herbergja

Draumaeign
Suðurhólar - 111 Rvk

15.900.000 
91 fm. 3ja herbergja endaíbúð á 3.hæð með sérinngangi af svölum og fal-
legu útsýni og stórum svölum. Húsið er í góðu ástandi og hefur verið klætt
að hluta.

Draumaeign
Neðstaleiti - 103 Rvk

27.000.000 NÝTT 
Afar glæsileg 106 fm 4 herb. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi ásamt bílageymslu.

20 2. ágúst 2005  ÞRIÐJUDAGUR



21ÞRIÐJUDAGUR  2. ágúst 2005

Telma Róbertsdóttir
telma@draumahus.is

þjónustustjóri

Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is

ljósmyndari

Bóas Ragnar Bóasson 
boas@draumahus.is

sölumaður

Bergur Þ. Steingrímsson
bergur@draumahus.is

fjármálastjóri

Kristín Sigurey Sigurðardóttir
kristin@draumahus.is

ritari/skjalaumsjón

16.900.000
Ágæt 4ra herb. 76,9 fm efrihæð í tvíbýli
með sérinngangi. Töluvert endurnýjuð
íbúð

Fálkagata - 107 Rvk
R v k

24.000.000
124,5 fm. 4ra til 5 herbergja endaíbúð á
tveimur hæðum með sérinngangi af
svölum og suðursvölum úr stofu. 

Grundarhús - 112  Rvk

18.900.000 
Mjög góð 91,9 fm. íbúð með stórum suð-
ursvölum og 25 fm. bílskúr. Fallegt útsýni
er úr íbúðinni. LAUS STRAX

Krummahólar - 111 Rvk

39.000.000
4ra herbergja 181,7 fm. sérhæð með sér-
inngangi og garði. Þar af er 24 fm. bíl-
skúr sem innangengt er í úr íbúð. 

Ólafsgeisli - 113 Rvk

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

Ljósheimar - 104 Rvk

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

Hraunteigur - 105 Rvk

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

Ásgarður - 108 Rvk

46.700.000
Sérlega fallegt 182,0 fm. raðhús á tveim-
ur hæðum ásamt innbyggðum 43,6 fm.
bílskúr samtals 225,6 fm. 

Barðastaðir - 112 RVK

44.900.000 
172,1 fm., þ.a. 30,2 fm. innbyggður bíl-
skúr, 4ra til 5 herbergja raðhús með
tvennum svölum. 

Kirkjustétt - 113 Rvk

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

Logaland - 108 Rvk

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

Fífurimi - 112 Rvk

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

Hrísrimi - 112 Rvk

53.000.000 
Glæsilegt einbýli á 2 hæðum í Lindar-
hverfi með miklu útsýni. Húsið er 5 herb.
228,8 fm  + óskráð rými sem er ca 28 fm. 

Fjallalind - 201 Kóp

45.200.000
Glæsilegt tvílyft 6 herb. einbýli með inn-
byggðum bílskúr alls 325,5 fm . Afh. ca
sept. 05 fullbúið að utan og rúml. fokhelt.

Kleifakór - 203 Kóp

57.000.000 
361,9 fm. einbýli sem er tignarlegt á að
líta með fallegu útsýni, innbyggðum bíl-
skúr og fallegum gróðursælum garði.

Þrándarsel - 109 Rvk

29.900.000
Virkilega fallegt 98 fm. einbýlishús með
auka íbúð í kjallara í útleigu. Góður sér-
garður með sólpall á bakvið hús.

Vesturgata 101 - Rvk

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

Vesturberg - 111 Rvk

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

Ísalind - 201 Kóp

54.900.000 
Hús fyrir stóra fjölskyldu sem getur
keypt fyrir 30 millj.. 3 íbúðir í útl. sem
standa straum af 25 m kr láni.

Háihvammur - 220 Hfj

34.000.000
Mjög björt og rúmgóð 6 herb. efri sér-
hæð í tvíbýli með innbyggðum bílskúr
með frábæru útsýni.

Dvergholt - 270 Mos 

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

Hraunbraut - 200 Kóp 

59.000.000 
Stórglæsilegt og afar vel viðhaldið 290
fm einbýli á tveimur hæðum. Rúmgóður
bílskúr. Möguleiki er á aukaíbúð.

Hraunbraut - 200 Kóp

34.900.000. 
Stórglæsilegt 6 herb. 237 fm. einbýlishús
á tveimur hæðum. Skilast fullfrágengið
að utan,  fokhelt að innan.

Asparhvarf - 203 Kóp

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

Bakkavegur - 230 Rbæ

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

Grashagi - 800 Sel

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

Heiðarvegur - 230 Rbæ

27.000.000
Fallegt 228,9 fm. einbýli ásamt 30 fm. bíl-
skúr.  Aukaíbúð í kjallara sem gefur góð-
ar leigutekjur á mánuði.

Sjávargata - 260 Rbæ 

4ra-7 herbergja Einbýli

Rað- og parhús

Draumaeign
Grænlandsleið - 113 Rvk

46.000.000.- 
Þetta er fallegt raðhús á tveimur hæðum 244 fm. þ.a. 28,9 fm. bílskúr
glæsilegt útsýni.

Einbýli

Draumaeign
Glitvangur - 220 Hfj

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

Landsbyggðin
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Reykjavík – séð úr lofti
Reykjavík lumar á ýmsum leyndarmálum sem
koma ekki í ljós fyrr en einhver hefur sig yfir
hana og breytir algerlega um sjónarhorn.

Þegar flugvélin fer í loftið frá Reykjavíkurflugvelli 
er borgin eins og hún á að sér að vera. Þegar vélin er
svo komin vel á loft breytist sjónarhornið hins veg-

ar og borgin verður eins og dúkkuborg, með dúkku-
heimilum, pínulitlum háskólum, sjúkrahúsum og
götum þar sem pínulítið dúkkufólk lifir lífi sínu.
Annars staðar er eins og einhver hafi sturtað úr
kubbakassa og sé ennþá að raða til að búa til hina
fullkomnu byggð. Ýmislegt er öðruvísi séð úr lofti
og leyndarmál borgarinnar ljúkast upp fyrir fuglin-
um fljúgandi. Borgin er til dæmis öll vaðandi í

mynstrum, litum og formum sem engan órar fyrir
þegar hann þvælist um á tveimur jafnfljótum eða
fjórum rúllandi. 

Hvernig ætli það sé að vera fugl og geta öðru
hvoru hafið sig yfir heiminn og breytt honum í
dúkkuveröld? Ljósmyndari Fréttablaðsins prófaði
það í smástund. 

brynhildurb@frettabladid.is

Leiðin að hjarta Húsahverfisins liggur í gegn-
um eins konar hringiðu sem þó er algerlega
stillt og kyrr. Einhver sagði að séð úr lofti væri
hverfið byggt eins og rós og þá er augljóst
hvar kjarni blómsins liggur.

Það er ekkert leiðinlegt í Háskóla Íslands þótt svæðið sé með skeifu
heldur er hún miklu frekar hugsuð sem happatákn.

Hér er eins og einhver hafi ruglað risastórri gestaþraut og gleymt að
setja hana saman. Formin á bygingunum eru falleg og spennandi og

hafa örugglega skapandi áhrif á íbúana í þessum húsum.

Mislægu gatnamótin í Ártúnsbrekkunni
er eins og pakkaband utan um óvænta
gjöf, þýðingarmikið æðakerfi sem tengir

saman Grafarvog, Kópavog, Breiðholt,
Miðbæinn... slagæðaslaufa! 

Bakkahverfið er talið eitt fullkomnasta
hverfi borgarinnar og þó víðar væri leitað.
Hugmyndin með hönnuninni var að börn-
in í hverfinu þyrftu helst aldrei að fara yfir
götu og því var hverfið byggt þannig upp

að öll þjónusta væri í fárra skrefa
fjarlægð. Úr lofti er það þó
samhverfan sem heillar - og svo
skæru litirnir á þökunum, auð-

vitað.

Blá perla í grárri skel í grænum
dal... hljómar eins og byrjun á
ævintýri en Laugardalurinn býður
upp á alls konar ævintýri á hverjum degi.

�

�

�� Kirkjurnar skera sig úr
umhverfinu, bæði að
hæð og mikilfengleik. 

�

�

�
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SKRIFSTOFUR OKKAR Í REYKJAVÍK OG HAFNARFIRÐI
ERU OPNAR ALLA VIRKA DAGA FRÁ KL 9-17.

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

Krókavað sérhæðir

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

Flúðasel 5 herb.

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

Hraunbær 2ja herb.

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

Engihjalli 3ja herb.

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. Þvotta-
hús á hæðinni. Eign sem vert er að skoða strax.
Verð 15,3 millj.

Andrésbrunnur 3ja herb.

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

Víkurbraut 3ja herb.

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.

Framnesvegur 3ja herb.

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

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)

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.

Eyjabakki 4ra herb. Rvk

Vorum að fá í einkasölu fallega fjögurra herb.
enda íbúða auk herbergis í kjallara. Þvottah.í
íbúð. Verð 17,9 millj.

Blikaás 4ra herb. Hfj.

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

Gvendargeisli 4ra herb.

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

Lómasalir 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.

Háaleitisbraut 4ra herb.

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

Sóleyjarhlíð 3ja herb.

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

Ásvallagata 2ja herb.

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

www.hofdi.iswww.hofdi.is Sími 533 6050 • 565 8000

Laufás Garðabæ - sérhæð

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

Laugateigur 3. íbúða hús

Vorum að fá í einkasölu fallega fjögurra herb.
enda íbúða auk herbergis í kjallara. Þvottah.í
íbúð. Verð 17,9 millj.

Bjarkarás parhús Garðabæ

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

Úthlíð raðhús

Vorum að fá í sölu sérlega fallegt og vel skipulagt
endaraðhús ásamt innbyggðum bílskúr á þess-
um eftirsótta stað. Timbur verönd í garð. Eign
sem beðið hefur verið eftir. Verð 37,9 millj.

R u n ó l f u r  G u n n l a u g s s o n  l ö g g .  f a s t e i g n a -  o g  s k i p a s a l i .
Kr is t ín  Pétursdót t ir  lögg.  faste ignasal i .

Davíð Davíðsson
sölumaður

Kristín Pétursdóttir
löggiltur fasteignasali

Jón Örn Kristinsson
sölumaður

Arnhildur R. Árnadóttir
ritari 

Runólfur Gunnlaugsson
Viðsk.fræðingur

lögg. fast.- og skipasali

Ásmundur Skeggjason
sölustjóri

Guðmundur Karlsson
sölumaður.

Krummahólar parhús.

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

Sími 533 6050 • 565 8000 

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.

Drekavellir fjölbýli Hfj. - Nýtt

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

Tvær rúmlega 160 fm þakíbúðir 
með 60 fm garðsvölum.

Hringdu strax í sölumenn Höfða 
og tryggðu þér íbúð!

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.

Jakasel parhús.



„Gleðin veitir mér styrk til að aðlaga mig nýjum aðstæðum“
Kærleikskorn, Guðrún Bergmann
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SÓLEYJARIMI 17 – Aðeins 3 íbúðir eftir

NÝTT FIMM HÆÐA LYFTUHÚSNÝTT FIMM HÆÐA LYFTUHÚS
TILBÚIÐ TIL AFHENDINGAR Í SEPT. – NÓV. 2005TILBÚIÐ TIL AFHENDINGAR Í SEPT. – NÓV. 2005
• 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir

• Stæði í bílskýli fylgir flestum íbúðum

• Þvottahús í íbúð

• Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, hiti í gólfi

• Vandaðar innréttingar og tæki

• Sérgeymsla í kjallara

• Innangengt úr húsi í bílskýli

• Suður- eða vestursvalir, sérverönd með tveimur íbúðum

• Frábært útsýni

VERÐ FRÁ 15,9 millj. - 24,9 millj.
Vertu fyrst(ur) til að velja þér toppíbúð á þessum skemmtilega stað.
Stutt í alla þjónustu, verslanir, heilsugæslu, líkamsrækt, skóla o.fl.

SÉRHÆÐIR Í NORÐLINGAHOLTI
• 3ja og 4ra herbergja íbúðir

• 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir

• Stæði í bílskýli fylgir öllum íbúðum

• Fullbúnar án gólfefna

• Innréttingar upp í loft

• Innbyggð uppþvottavél fylgir

• Granít borðplötur og gluggakistur

• Fullbúið baðherbergi

• Þvottahús innan íbúðar

• Sérinngangur

• Mynddyrasími

• Suðurverönd eða stórar svalir

VERÐ FRÁ 20,5 millj. - 28 millj.

HEIÐARGERÐI 3-5 - Hús nr. 3 tvær íbúðir eftir - Hús nr. 5 sex íbúðir eftir

SÓLEYJARIMI 15 – 7 ÍBÚÐIR SELDAR!

NÝTT Í SÖLU — 50 ÁRA OG ELDRINÝTT Í SÖLU — 50 ÁRA OG ELDRI
2ja, 3ja og 4ra herbergja
íbúðir með stæði í geymslu.

• Sérinngangur í allar íbúðir

• Sérþvottahús í íbúðum

• Sérgeymsla í íbúðum

• Sérafnotaréttur af lóð eða suðursvalir

• Vandaðar innréttingar úr eik frá HTH

• Falleg og vönduð tæki, keramikhelluborð

• Fullbúnar án gólfefna
Vogar á Vatnsleysuströnd er vinalegt
bæjarfélag. Aðeins 15 mín. til Hfj.
Mikil menningar- og íþróttastarfsemi.
Nýlegt íþróttahús og sundlaug.
Góður skóli og leikskóli.

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

Nýtt í sölu!  Rað- og parhús á Vogum, Vatnsleysuströnd

• Lyngdalur – fjögur parhús alls 170,5 fm á einni hæð, 

fokheld. Verð 17,2 millj.

• Miðdalur – 9 raðhús alls 117 – 119 fm á einni 

hæð, fokheld. Verð 12,8 – 13,3 millj.

• Lyngdalur – Heiðardalur 14 raðhús á einni hæð 

með bílageymslu alls ca 155 fm fokheld, 15,5 –15,9 millj.

• Skilast fullbúin að utan og fokheld að innan.

Lóð verður tyrfð. Möguleiki á að fá lengra komið.

VERÐ FRÁ 18,8 millj. - 32,7 millj.VERÐ FRÁ 18,8 millj. - 32,7 millj. SÓLEYJARIMI – GRAFARVOGI

Guðný Soffía
Viggó

Halla Þóra
Björgvin BjarniÞórarinn

Ingvar

Lynghálsi 4
110 Reykjavík
akkurat@akkurat.is
www.akkurat.is

Halla Unnur Helgadóttir, löggiltur fasteignasali Sími 594 5000
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3ja herbergja

Helgi Þorsteinsson
Sölumaður

Filippa Guðmundsdóttir
  Ritari

Stærð eignar:
Brunab.mat:
Byggingarár:

80,6 m2
9,3 millj.
1976

15.900.000

Það þarf ekki að vera dýrt að selja fasteign !

575 8800575 8800
NETHÚS
fasteignasala

- þín sala þinn sparnaður
www.nethus.iswww.nethus.is

3ja herbergja  

Austurbrún 104 Rvk  
Falleg mikið endurnýjuð 3ja herb.
96,5 fm íbúð á jarðhæð. Merbo
parket á gólfum og hurðar eru úr
kirsuberjavið. Ásett verð:

15.900.000- kr.

Sérhæð  

Álfholt 220 Hfn  
Falleg og björt sérhæð við Álfholt
í Hafnarfirði. Eldhús með fallegri
innréttingu og flísum á gólfi. Stofa
og borðstofa eru parketlögð. Góð
eign á eftirsóttumstað.

Verð 32.5 millj.

Parhús  

Bauganes 101 Rvk  
Mjög sjarmerandi 117,4 fm par-
hús 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 29.900.000

Parhús

Erluás -221 Hfj.
Mjög glæsilegt 7 herbergja 223,6
fm parhús með innbyggðum bíl-
skúr.Rúmgott eldhús sem er opið
inn í borðstofu, stofa með útgengi
á stóran pall. 4 góð barnaher-
bergi, Hjónaherbergi með fataher-
bergi og sér baðherbergi með
hornbaðkari.Glæsilegt útsýni,
stutt í skóla og leikskóla.

Raðhús  

Brúnaland 108 Rvk  
Glæsilegt 187,3 fm raðhús á
þremur pöllum ásamt 22,2 fm bíl-
skúr í Fossvoginum. Nýtt glæsi-
legt eldhús,tvö rúmgóð barnaher-
bergi (möguleiki á þremur) hjóna-
herbergi með fataherbergi og
suður svölum.Tvær stofur. Glæsi-
legur garður. Nýtt þak. Frábær
eign á eftirsóttum stað.

Verð 46.900.000

4ra herbergja

Barmahlíð 105 Reykjavík  
Mikið endurnýjuð 100fm íbúð
með sérinngangi við Barmahlíð.
Úr forstofu er gengið inn í hol og
þaðan er gengið inn í stofu, eld-
hús, baðherb, 2 svefnherb,tölvu-
herbergi og geymslu. Þetta er
björt og skemmtileg íbúð.

Verð 19.9 millj.

Parhús

Fannafold 112 Reykjavík  
Parhús á 2 hæðum við Fannafold í
Reykjavík. Parket og flísar á gólf-
um. Eldhús með miklu skápa-
plássi og fallegri innréttingu. Bað-
herbergi með baðkari og sturtu-
klefa. Mjög stórar flísalagðar sval-
ir.

Verð 29.900.000.

Klapparstíg. 230 Rbær

Efri hæð og ris að Klapparstíg samt.
83,3 fm. Nánari lýsing: Íbúðin skiptist
í forstofu,stofu, eldhús með upprunal.
innréttingu, herb. m. skáp. Risið skipt-
ist í baðherb., svefnherb. og opið rými.

8,200,000

Flétturimi 112 Rvk.

Rúmgóð 4ra herbergja íbúð á þriðju-
hæð ásamt bílskýli. Þrjú rúmgóð
svefnherbergi með skápum. Stofa
með pergo parketi og útgengt á sval-
ir.

Verð 20,9 millj.

4ra herbergja

Galtalind 201 Kópavogur  
Mjög góð 4ra herbergja 124 fm
íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli á
besta stað í Lindahverfi. Íbúðin
skiptist í forstofu, hol, eldhús,
stofu, sjónvarpshol, 3 svefnher-
bergi, baðherbergi og þvottaher-
bergi. Eign er laus fljótlega.

Verð 26.5 millj.

Stærri íbúðir

Krummahólar  

Mjög góð 5 herbergja 120,4 fm íbúð
með glæsilegu útsýni að Krummahól-
um í Reykjavík. Ásett verð:

19.400.000 kr.

Laugavegur 105 Rek  

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

Verð 15.9 millj

Flúðasel 109 Rvk  

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

Verð 18.400.000

109 Rvk Útsýni  Engjas.

Glæsileg 104.3 fm 4ra herb íbúð á 2.
hæð. Fallegar Kirsuberja innréttingar.
Parket og flísar á gólfum. Sér stæði í
bílageymslu. Mikið útsýni.

Verð 18,9 millj

3ja til 5 herbergja4ra til 5 herbergja

Hraunstígur 220 Hfj.

Góð 2ja herbergja 53,4 fm íbúð á
jarðhæð. Búið er að endurnýjahúsið
að hluta til a.m.k rafmagnstöflu,
skolplagnir og þak. Falleg hraunlóð er
við húsið. Þetta er björt og falleg eign
á eftirsóttum stað í Hafnarfirði.

Verð 10.900.000.

Nýbýlav. 200 Kópav.

Góð 2ja herbergja 50 fm íbúð ásamt
26,8 fm bílskúr að Nýbýlavegi í Kópa-
vogi samtals birt stærð 76,8 fm.

Verð 15.5 millj

Rekagrandi - 107 Rek  

Falleg 2ja herbergja íbúð á 2 hæð.
Eldhús með nýlegri innréttingu og
halogen lýsingu. Baðherbergi er dúka-
lagt með tengi fyrir þvottavél. Rúm-
góð stofa og svalir. Eignin er laus við
kaupsamning.

Verð 14.9 millj

840 Úthlið/Bissk  

Rjúpnabraut - Glæsil. sumarbústaður
við Úthlíð í Biskupstungum. Bústaður-
inn er um 60 fm og með 3 svefnherb.
Vandaður bústaður m. stórum palli og
heitum potti. Á svæðinu er sundlaug
golfvöllur og fl. Ásett verð:

14.800.000 kr.

2ja herbergja
Suðurgata 220 Hafn.

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

Verð 17.900.000

Þórufell 111 Rek  

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 10.9 millj

2ja til 3ja herbergja 2ja herb. og sumarhús

4ra herbergja

Ljósavík 112 Rek  
Mjög falleg 4ra herbregja 104,7
fm íbúð með sérinngangi á eftir-
sóttum stað í Grafarvogi. Innrétt-
ingar íbúðar eru sérsmíðaðar úr
eik sem og hurðar og dyrakarmar.
Gólfefni íbúðar er gegnheilt oíu-
borið eikarparket og gráar flísar.
Glæsilegt útsýni til noðurs, m.a.til
Esjunar. Íbúð snyrtilegu litlu fjöl-
býli í rólegu hverfi.

23.900.000
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Jón Magnússon
Hrl. lögg. fasteigna

og skipasali

Bergur
Þorkelsson,
Sölufulltrúi

gsm: 860 9906

Valdimar R.
Tryggvason
Sölufulltrúi

gsm: 897 9929

Valdimar
Jóhannesson

Sölufulltrúi
gsm: 897 2514

Guðbjörg
Einarsdóttir,
Skrifstofustjóri

Atli S.
Sigvarðsson
Sölufulltrúi

Rað- og parhús
Álfkonuhvarf - Nýtt parhús
Mjög vandað og vel skipulagt nýtt parhús á
frábærum stað í Vatnsendahvarfinu í Kópa-
vogi. Húsið er á tveimur hæðum með inn-
byggðum bílskúr. Útsýni er frá efri hæðinni.
Húsið er tilbúið til innréttinga. Þrjú til fjögur
stór herbergi - þrjár stofur - stórar svalir
með útsýni - hátt til lofts á efri hæð. Húsið
er steinað að utan og er því viðhaldslítið.
NÝTT VERÐ 35,9 millj.

Hæðir

Nökkvavogur- Hæð + bíl-
skúr 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.
-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
falleg 114 fm 4ra herbergja íbúð ásamt
stæði í bílaskýli. Búið er að endurnýja íbúð-
ina að miklu leyti. Þrjú rúmgóð svefnher-
bergi. Verð 18,9 millj.

Nýbygging- tilbúin án gólf-
efna. Vönduð 4ra herbergja íbúð með
sér inngangi við Fannahvarf með glæsilegu
útsýni. Aðeins 8 íbúðir í húsinu. Vandaðar
eikarinnréttingar og hurðir, stál tæki í eld-
húsi, 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. 

Burknavellir - Stórglæsileg
og vönduð 4 herbergja íbúð
Íbúðin er mjög vel staðsett í húsinu, endaí-
búð 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 svefnher-
bergið.

Vandaðar innréttingar og mikið skápapláss
í öllum svefnherbergjum. Eikarparkett á öll-
um gólfum nema anddyri og baði sem er
flísalagt í hólf og gólf. - Verð 22.9 millj

Rauðalækur 4ra herbergja
113 fm íbúð, rúmgóð og
björt með sérinngangi á
jarðhæð. 
Íbúðin snýr að mestu leyti út að friðsælum
og fallegum sameiginlegum garði. Teiknað-
ur hefur verið útgangur úr annarri stofunni
út á verönd í garðinum. Stórar stofur, stórt
eldhús með stórri og rúmgóðri uppruna-
legri eldhúsinnréttingu. Stórir og góðir inn-
byggðir skápar eru í báðum svefnherbergj-
um en þau eru bæði stór og björt.

Lagt fyrir þvottavél á baði sem er með
baðkari. Geymsla innan íbúðar.Verð 19.8
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. Ný-
leg eldhúsinnrétting með keramik hellu.
Geymsluloft fylgir yfir íbúðinni. Gott sam-
eiginlegt þvottahús. 

Búið er að endurnýja þak og rennur og
klæða einn gaflinn og kvisti. Verð 12.8
millj

Grensásvegur 3ja herb.
íbúð snýr öll frá götu að
kyrrlátum garði. Góð sam-
eign 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 um-
ferðinni um Grensásveg. Svalir eru út af
stofu. Skápar eru í báðum svefnherbergj-
um. Eldhúsinnréttingin er upprunaleg.
Baððherbergi er með baðkari. Sameignin
er mjög góð, með stóru þvottaherbergi
með góðum tækjum þvottavélum og
þurrkara.Verð 13.9 millj

2ja herb.
Framnesvegu. Mjög falleg og mik-
ið endurnýjuð 2ja herbergja íbúð á 1. hæð.
Húsinu hefur verið haldið mjög vel við. Frá-
bær staðsetning. Flott íbúð Verð 13,3
millj.

Frostafold Grafarvogi. Frábær
2ja herbergja íbúð á 1. hæð í vönduðu fjöl-
býli 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 inn-
réttingu. þvottahús innan íbúðar+ 10fm
geymsla í sam. Stutt í alla þjónustu. 

Sumarbústaðir
Sumarhús til flutnings. Vorum
að fá ca 18 fm sumarhús tilbúið til flutnings.
Húsið er fullkárað að utan enn einangrað
að innan, gólf komið í. Hentar vel sem
veiðihús- gestahús eða bráðabyrgðahús
meðan sumarhúsið er í byggingu. Hægt er
að fá húsið fullklárað. Verð aðeins 1,2
millj.

Hraunborgir - vandaður- rúmgóður-
töluverð gróðursetning - með öllum búnaði
og húsgögnum   Bústaðurinn er að mestu
leyti tilbúinn með vandaðri eldhúsinnrétt-
ingu, 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 kaupun-
um. Verð 9.7 millj

EIGN VIKUNNAR
Sogavegur - Einbýli Fallegt lítið einbýlis-
hús á tveimur hæðum á góðum í stað í lokuðum
botnlanga. Húsið er tæpir
100 fm. Hús með gott
skipulag og mikla mögu-
leika. Húsið þarfnast lag-
færingar. Verð 22,9 millj.
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3ja herbergja

ENGIHJALLI 78,1 fm, 3ja herb. íbúð
á 4. hæð á þessum vinsæla stað í Kópa-
vogi. 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 gólfum, flísar á baði. Sameiginlegt
þvottaherb. á hæðinni og sér geymsla í
kjallara. V. 14,7 millj.

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

LAUFRIMI Falleg 87 fm. 3ja herb.
íbúð í Grafarvoginum. Flísalögð forstofa
með skáp. Baðherb. með sturtu og innrétt-
ingu. 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.

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

2ja herbergja

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

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.

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

Landsbyggðin

STYKKISHÓLMUR - TVÍBÝLI
Til sölu við Aðalgötu stórt 2ja íbúða einbýl-
is-/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. Innan-
gengt í íbúðina úr aðalíbúð. Skipti koma til
greina. V. 19,9 millj.

STYKKISHÓLMUR 137,9 fm ein-
býlishús 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: bað-
herb. sem verið er að standsetja, 3 svefn-
herb., og þvottaherb.. Útigeymsla. Töluvert
endurnýjað, endurbótum ekki lokið. Mikið
útsýni. V. 10,8 millj.

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

STYKKISHÓLMUR Lítið snoturt
115,7 fm einbýlishús sem stendur á horn-
lóð við Silfurgötu, ásamt 19,2 fm sérstæð-
um 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 - EINBÝLI
Til sölu fallegt og vel skipulagt 220,9 fm.
einbýlishús á einni hæð með tvöföldum inn-
byggðum bílskúr við Tjarnarhólm. 4-5
svefnherbergi. Falleg staðsetning. Mikið út-
sýni til fjalla.

HÁVALLAGATA  
Fallegt og mikið endurnýjað,
178,3 fm einbýlishús ásamt 34,2
fm bílskúr. 5 svefnherb., 4 stofur
og 3 baðherb... Eldhús með
furugólfborðum. Falleg nýleg
innrétting og tæki, tengt fyrir
uppþvottavél. Suður-svalir með
tröppum niður í garðinn. Sérinn-
gangur í kjallarann. Möguleiki á
sér íbúð. Bílskúrinn byggður
1994 og er með sjálfvirkum opn-
ara 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.

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, eld-
hús og baðherb.. Sér geymsla.
Húsið var tekið í gegn fyrir ári.
V. 18,9 millj.

Sverrir Kristjánsson
Lögg. fasteignasali 
Gsm 896 4489

Karl Dúi Karlsson
Sölumaður
Gsm 898 6860

Samtengd söluskrá
Sex fasteignasölur

- ein skráning - minni kostnaður -
- margfaldur árangur -

www.hus.is 

Opið virka daga
frá kl. 09:00-18:00.

www.fmg.is
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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

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

GRANDAVEGUR, 
REYKJAVÍK

VESTURGATA,
REYKJAVÍK

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

GULLENGI,
REYKJAVÍK

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

MÖÐRUFELL,
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.  
LAUS TIL AFHENDINGAR. 
Verð kr. 21.800.000

BARÐAVOGUR 
REYKJAVÍK

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

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

HRÍSRIMI,
REYKJAVÍKMjög 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

SEILUGRANDI,
REYKJAVÍK

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

VÆTTABORGIR,
REYKJAVÍK

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

HLÍÐARHJALLI
KÓPAVOGUR

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

LAUFÁSVEGUR,
REYKJAVÍK

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

ÁSHOLT,
REYKJAVÍK

TIL LEIGU
Hlíðasmári, Kópavogi. 
55 fm. skrifstofa á 2. hæð.

Kristján Knútsson      Hrönn Laufdal      Erla Viggósdóttir

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

LAXAKVÍSL,
REYKJAVÍK

FITJAHLÍÐ, 
SKORRADAL

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

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. G                                                                     
óð staðsetning. Verð kr. 18.700.000,-.

SE
LT SE

LT

SE
LT

SE
LT SE

LT

Vantar
Aðili leitar að ca. 1.000 fm. 
iðnaðarhúsnæði í 
Kópavogi

Er löggiltur fasteignasali
a› selja eignina flína?

sími 530 6500fax 530 6505
www.heimili.is

Skipholti 29A
105 Reykjavík

opi› mánudaga
til föstudaga 9-17

Hjá Heimili fasteignasölu starfa

fjórir löggiltir fasteignasalar sem

hafa áralanga reynslu af fasteigna-

vi›skiptum. fia›  er  flví löggiltur

fasteignasali sem heldur utan um

allt ferli›, allt frá flví eignin er

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

Metna›ur okkar á Heimili er a›

vi›hafa vöndu› og fagleg vinnu-

brög› sem tryggja flér besta ver›i›

og  ábyrga fljónustu í samræmi vi›

flau lög og reglur sem gilda um

fasteignavi›skipti.

Finbogi Hilmarsson
lögg. Fasteignasali

Einar Gu›mundsson
lögg. Fasteignasali

Anney Bæringsdóttir
lögg. Fasteignasali

Bogi Pétursson
lögg. Fasteignasali

Hafdís Björnsdóttir
Ritari



550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Einbýlishús í hjarta Akureyrar
til sölu eða leigu

Fallegt 5 herbergja, tveggja hæða einbýlishús í 
funkisstíl á frábærum stað á neðri brekkunni. 

Sundlaug, barnaskóli, menntaskóli, verslun og 
miðbær Akureyrar innan 5 mínútna göngufæris.

Verð, tilboð.

Áhugasamir hafi samband í s: 822 4504 
eða við fasteignasöluna Hól á Akureyri í s: 461 2010.

S u › u r n e s j a

FasteignastofaFasteignastofa 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

EFSTALEYTI 79 – 230 REYKJANESBÆR

Glæsilegt 135,6m2 parhús með innb. bílskúr. Sérsmíðaðar innréttingar úr rauðeik teiknaðar af Guðbjörgu
Magnúsdóttir, rauðeik og terrazzo á gólfum. Tæki í eldhúsi fylgja. Vinsælt hverfi á rólegum stað.

HÓLMGARÐUR 2C - 230 REYKJANESBÆ

Mjög gott 500m2 verslunar- og lagerrými. Verslunarrýmið skiptist í sameiginlegt anddyri (49m2), versl-
unarrými, skrifstofu, kaffiaðstöðu, salerni, starfsmannaaðstöðu (313,2m2), óskráð geymslurými (58m2)
og lager (127,9m2). Eigninni tilheyrir 53,84% hlutdeild í lóðarréttindum og bílastæðum ásamt forkaups-
rétti að öðrum eignarhlutum í Hólmgarði 2c. Vel staðsett og vel viðhaldin eign sem bíður upp á mikla
möguleika. 

Í sama húsi höfum við einnig gott 45,5m2 verslunarhúsnæði ásamt 18,3m2 geymslurými. Sameiginleg
starfsmannaaðstaða í sameign. Möguleiki á að samnýta þessi tvö svæði. Nánari uppl. á skrifstofu.

HEIÐARBRAUT 6 - 230 REYKJANESBÆR

Einstaklega gott og vel viðhaldið 5 herb. 194m2 einbýlishús með tvöföldum bílskúr. Flísar og parket á
gólfum. Skemmtileg lóð með heitum pott og tveim veröndum. Stór stimpluð innkeyrsla með hita. Hús-
ið er vel staðsett í nálægð við leikskóla og grunnskóla. Verð 34m.

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. Nánari uppl. á skrifstofu
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EINBÝLI

LYNGBERG Glæsilegt 145 fm einbýli á
einni hæð með 37 fm bílskúr. Vandaðar innr.,
tæki og gólfefni. Rólegur staður og glæsi-
legur garður. Verð 16,8 millj. 

HÆÐIR

HVERFISGATA, HF.: Nýkomin í einkas.
glæsileg hæð auk ris og bílskúrs mið-
svæðis í Hafnarfirði. Sérinngangur. Hæðin
er alls 180 fm. auk 30 fm. bílskúrs. Mikið
endurnýjuð eign sem býður upp á mikla
möguleika. Verð kr. 29,7 millj 

GNOÐARVOGUR Vorum að fá í einka-

sölu góða 3ja herb. íbúð á þessum eftirsótta

stað í höfuðborginni. Gott skipulag er á

íbúðinni og yfirbyggðar svalir með gengt út

í garð. Parket og flísar eru á gólfum. Kíkið á

þessa. Verð kr. 17,9 millj. Laus fljótlega. 

4-5 HERB.

KRÍUÁS Nýkomin í einkas. mjög falleg og

björt íbúð í Áslandinu. Mjög rúmgóð, 122

fm. íbúð á annarri hæð, rúmgóð herbergi,

góð gólfefni og innréttingar. Verð kr. 25 millj.

3JA HERB.

MÓABARÐ Erum með í sölu fína íbúð á
efstu hæð í góðu fjölbýli. Íbúðin er alls 82 fm.
Frábært útsýni er úr íbúðinni og hún er vel
hönnuð og nýtist því afskaplega vel. Örstutt í
skóla, leikskóla og verslun. Verð 15,9 millj. 

ANDRÉSBRUNNUR-BÍLGEYMSLA
OG LYFTA. Vorum að fá í einkasölu fal-
lega íbúð í lyftufjölbýli og með stæði í bíl-
geymslu í þessu nýja og glæsilega hverfi í
Grafarholtinu. Íbúðin er skemmtilega hönnuð,
95 fm, opin og björt og nýtist afskaplega vel.
Vandaðar innréttingar og tæki og góð gólf-
efni, parket og flísar. Góðar suður svalir. Að-
eins 3 stæði í bílgeymslunni. Verð 21,5 millj. 

BRATTAKINN Nýkomin í einkasölu mjög

falleg og mikið endurnýjuð 3ja herb. íbúð

með sérinngangi í litlu parhúsi. Góð gólf-

efni og innréttingar. Íbúðin er skráð 72,6 fm

og auk þess er þvottaherbergi í kjallara sem

ekki er skráð hjá FMR. Verð kr. 17,5 millj. 

Eyrarholt - Turninn: Nýkomin í einkas.

glæsileg og rúmgóð 113 fm. íbúð á 7. hæð í

þessu vinsæla lyftuhúsi, ásamt stæði í

upphitaðri bílgeymslu. Glæsilegt útsýni.

Góð gólfefni og innréttingar, suður svalir.

Fjölbýlið er klætt að utan. Verð kr. 27 millj.

Í EINBÝLI, RAÐ- OG  PARHÚS

VÍÐIÁS, GARÐABÆ

Vorum að fá í einkasölu fallegt hús með skemmtilega hönnun á þessum eftirsótta stað í nýju hverfi
Garðbæinga.  Húsið er ekki fullbúið og býður því nýjum eigendum upp á mikla möguleika með
endanlegan frágang innréttinga o.fl.  Stórglæsileg, afgirt timburverönd með heitum potti, hátalarar
í þakskeggi.  Gegnheilt Mahogny í gluggum og útihurðum.  Verð 55 millj. 

HRAUNBRÚN - FRÁBÆR STAÐSETNING 

Mjög gott 204 fm. tvílyft einbýli, þ.m.t. innb. bílskúr, á þessum vinsæla og fallega stað í Hafnarfirði.
Mjög gott skipulag, möguleiki á séríbúð á neðri hæð. Húsið stendur við jaðar Víðistaðatúnsins
og stutt er í skóla. Verð 46,5 millj.

VESTURVANGUR

Vorum að fá í einkasölu vel hannað og frábærlega staðsett einbýli með aukaíbúð í kjallara innst í
botnlanga í Norðurbænum.  Húsið er alls um 310 fm, þar ef er bílskúr um 60 fm.  Þetta er hús
sem býður upp á mikla möguleika.  Þarna er mikil skjólsæld og umhverfi sérlega rólegt og
barnvænt.  Verð 56 millj. 

SMÍÐUM

ESKIVELLIR - BÍLSKÝLI

Í sölu nýjar og glæsilegar 3ja, 4ra og 5. herb. íbúðir í nýju og vönduðu lyftufjölbýli á Völlunum í Hafnarfirði.  Íbúðirnar eru frá 80 fm. og upp í 142
fm.  Glæsilegur frágangur, m.a. hornbaðkar á baðherbergi.  Fyrsta flokks innréttingar frá Modulla. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna
en þó með flísum á baðherbergi og þvottahúsi. Hús verður klætt að utan og því viðhaldslítið í nánustu framtíð.  Lóð skilast fullfrágengin.  Nánari
upplýsingar veita sölumenn Fasteignastofunnar.

32 2. ágúst 2005  ÞRIÐJUDAGUR

220 Hafnarfjörður: Hús á rólegum stað
Þúfubarð 9: Tveggja hæða einbýli með góðum svölum. Björt íbúð með lóð í góðri rækt. 

Forstofa og gestasnyrting eru með flísum á gólfi.
Eldhúsið er á neðri hæð með góðri og gamalli
innréttingu. Borðplatan er ný og þar er einnig
vaskur, vifta og stæði fyrir uppþvottavél. Inn af
eldhúsinu er þvottahús með útgöngu út á lóð-
ina. Stofan er einnig á neðri hæð sem og hol og
lítið herbergi. Allt er þetta lagt viðarfjölum. Stein-
stigi liggur frá neðri hæðinni og upp á efri hæð-
ina og er hann lagður með nýju teppi. Á efri
hæð er hol og fimm herbergi með parketgólfum.
Baðherbergið er lagt dúk, með flísum á vegg,
baðkari og ljósri innréttingu. Íbúðin er með
stórum gluggum og er því björt og falleg.

Annað: Bílskúrinn er með hita, rafmagni og vatni.
Lóðin er í góðri rækt. Á efri hæð eru góðar svalir
sem gengið er út á úr holi á eftri hæð. 

Verð: Tilboð Fermetrar: Hús 166,4 og bílskúr 24,5 Fasteignasala: Ás

Tveggja hæða einbýli í Hafnarfirði.

Stofan er björt og falleg.

105 Reykjavík: Rúmgóð sólstofa og fallegur garður
Miðtún 24: Íbúðin, sem skiptist í fyrstu hæð og ris, er 139,5 fermetrar

Forstofa og miðrými með flísum og parketi á gólf-
um, fataskápur. Stofa og sólstofa mjög rúmgóðar
og einnig parkettlagðar þar sem er útgangur á
svalir. Eldhús með fallegri eikarinnréttingu frá
innX og tæki úr stáli, allt nýtt. Svefnherbergi með
parketti og nýjum fataskáp. Þvottahús og geymsla
með flísum á gólfinu. Rishæðin var byggð 1984
og er með upprunalegar lagnir. Þar eru gegnheil
furuborð á gólfi. Þar eru tvö svefnherbergi sem
eru afar rúmgóð og mögulegt að breyta í í þrjú

herbergi, fataskápur í öðru þeirra og útgengt á
hellulagðar svalir. Baðherbergi með dúk á gólfi,
ágætri innréttingu og baðkari. Íbúðin er nýmáluð. 

Úti: Fallega ræktaður garður og hellulagt að fram-
an

Annað: Gólfefni eru að mestu leyti ný og allar
raf-, vants- og skólplagnir hafa verið endurnýjaðar
á neðri hæð. Sérinngangur.

Verð: 27,9 milljónir. Fermetrar: 139,5. Fasteignasala: Draumahús.

Aðkoman að húsinu er falleg.
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SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

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.

Ford Escape XLT, skrd. 07/2004, ek.
13.000 km, 3000cc, sjálfskiptur, 4x4.
Ásett verð 3.090.000 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.

Ford Fiesta, skrd. 04/2004, ek. 7.000
km. 1400cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.310.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Ford Mondeo, skrd. 05/2001, ek.
133.000 km. 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.290.000 kr. Tilboð 1.090.000 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 650.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Lexus RX300, skrd. 04/2003, ek.
31.000 km. 3000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 4.350.000 kr. Tilboð 3.990.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

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

Volvo V40 SE, skrd. 01/2004, ek.
29.000 km. 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.550.000 kr. 100% lán mögulegt.
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.

Renault Megane Scenic, skrd. 08/1998,
ek. 144.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 660.000 kr. Tilboð 399.000
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 Expedition, skrd. 05/2001, ek.
66.000 km. 5400cc, sjálfskiptur, 4x4,
260Hö. Ásett verð 2.950.000 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.

Citroen C5, skrd. 02/2003, ek. 40.000
km. 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.690.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

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

Ford Escort, skrd. 11/1994, ek. 161.000
km, 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
290.000 kr. Tilboð 90.000 kr. S. 515
7000.

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

Opel Vectra, skrd. 04/1999, ek. 122.000
km, 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
820.000 kr. Tilboð 690.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Volvo S40, skrd. 06/2002, ek. 59.000
km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.850.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Audi A4, skrd. 06/2001, ek. 46.000 km,
2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
2.030.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

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.

Ford Mondeo GHIA, skrd. 03/2004, ek.
33.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.270.000 Kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Subaru Impreza skrd. 03/1999, ek.
121.000 km, 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 790.000 kr Tilboð 650.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

BMW 316 Touring, skrd. 10/1998, ek.
78.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.040.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Ford Expedition XLT Sport, skrd.
07/2004, ek. 13.000 km, 5400cc, sjálf-
skiptur. 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.

MMC Lancer. skrd. 06/1997, ek.
149.000 km, beinskiptur 4x4. Ásett
verð 620.000 kr. Tilboð 490.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Citroen C3, skrd. 05/2004 ek. 18.000
km, 1400cc, beinskiptur. Ásett verð
1.210.000 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.

Peugeot 306, skrd. 03/1998, ek.
95.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 460.000 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 mögu-
legt. S. 515 7000.

Renault Megane, skrd. 08/1999,
1600cc, ek. 105.000 km, beinskiptur.
Ásett verð 760.000 kr. 100% lán mögu-
legt. S. 515 7000.

Nissan X-Trail, skrd. 09/2002, ek.
45.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.190.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Ford Mondeo GHIA, skrd. 11/2003, ek.
27.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.090.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Peugeot 306 Break STW. skrd.
06/1999, ek. 123.000 km, 1600cc,
beinskiptur. Ásett verð 540.000 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.

Peugeot Partner, skrd. 07/1999, ek.
134.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 580.000. 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 Bora, skrd. 10/2000, ek. 118.000
km, 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
920.000 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.

Subaru Legacy, skrd. 11/1995, ek.
168.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 560.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

VW Golf Comfortline station, skrd.
03/2000, ek. 87.000 km, 1800cc,4x4
beinskiptur. Ásett verð 1.050.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

VW Polo, skrd. 04/1998, ek. 87.000 km,
1400cc, sjálfskiptur. Ásett verð 490.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Volvo XC90 T-6 Twin Turbo, skrd.
02/2004, ek. 23.000 km, 2900cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 6.150.000 kr. Tilboð
5.890.000. 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.

Audi A4 nýskr. 11/2003, 2000cc 5 dyra,
sjálfskiptur. Ekinn 18 þ. Verð 3.230.000
YG-789 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.

BMW 318I nýskr. 10/2003, 2000cc 4ra
dyra, sjálfskiptur, svartur. Ekinn 24 þ.
Verð 2.990.000 MH-620 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.

Daewoo Leganza nýskr. 02/1999,
2000cc 4ra dyra, sjálfskiptur, dökk-
grænn. Ekinn 157 þ. Verð 650.000 YO-
520 B & L. S. 575 1230.

Ford Focus nýskr. 05/1999, 1600cc 5
dyra, fimm gíra, svartur. Ekinn 100 þ.
Verð 830.000 OO-654 B & L. S. 575
1230.

Ford Focus nýskr. 02/2000, 1600cc 5
dyra, fimm gíra, rauður. Ekinn 89 þ.
Verð 840.000 RZ-196 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.

Honda HR-V nýskr. 06/1999, 1600cc
3ja dyra, fimm gíra, grár. Ekinn 112 þ.
Verð 870.000 SR-191 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 Santa Fe nýskr. 07/2004,
2400cc 4ra dyra, fimm gíra, grár - tvílit-
ur. Ekinn 12 þ. Verð 2.450.000 RA-729
B & L. S. 575 1230.

Hyundai Starex nýskr. 06/2001, 2400cc
4ra dyra, fimm gíra, grænn. Ekinn 70 þ.
Verð 1.740.000 BT-518 B & L. S. 575
1230.

Hyundai Terracan nýskr. 06/2003,
2900cc 5 dyra, fimm gíra, brúnn / grár.
Ekinn 40 þ. Verð 2.990.000 NE-520 B &
L. S. 575 1230.

Hyundai Trajet nýskr. 02/2003, 2000cc
5 dyra, sjálfskiptur, grár. Ekinn 75 þ.
Verð 1.690.000 PI-798 B & L. S. 575
1230.

Jeep Grand Cherokee nýskr. 01/1995,
4000cc 5 dyra, sjálfskiptur, grænn. Ek-
inn 166 þ. Verð 690.000 YH-068 B & L.
S. 575 1230.

Kia Sportage nýskr. 05/2000, 2000cc 5
dyra, fimm gíra, rauður. Ekinn 66 þ.
Verð 1.090.000 TH-235 B & L. S. 575
1230.

Land Rover Freelander nýskr. 02/1999,
1800cc 5 dyra, fimm gíra, fjólublár. Ek-
inn 129 þ. Verð 1.050.000 YA-990 B &
L. S. 575 1230.

Land Rover Range Rover nýskr.
10/2000, 4600cc 5 dyra, sjálfskiptur,
blár. Ekinn 68 þ. Verð 3.690.000 EA-
789 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.

MCC Smart nýskr. 05/1999, 600cc 0
dyra, svartur / grár. Ekinn 74 þ. Verð
890.000 RY-357 B & L. S. 575 1230.

Nissan Almera nýskr. 12/2001, 1800cc
5 dyra, fimm gíra, grár. Ekinn 52 þ. Verð
1.150.000 NH-119 B & L. S. 575 1230.

Opel Astra nýskr. 06/1999, 1600cc 5
dyra, fimm gíra, rauður. Ekinn 83 þ.
Verð 790.000 PY-790 B & L. S. 575
1230.

Opel Zafira-A nýskr. 05/2003, 0cc 5
dyra, fimm gíra. Ekinn 42 þ. Verð
1.790.000 PK-824 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.

Peugeot Boxer nýskr. 08/2001, 2800cc
4ra dyra, fimm gíra, hvítur. Ekinn 58 þ.
Verð 1.920.000 JS-119 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 Clio nýskr. 12/2002, 1100cc
3ja dyra, fimm gíra, hvítur. Ekinn 38 þ.
Verð 1.090.000 NK-850 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 Kangoo nýskr. 05/1999,
1400cc 5 dyra, beinskiptur, hvítur. Ekinn
117 þ. Verð 590.000 UD-445 B & L. S.
575 1230.

Renault Laguna nýskr. 12/1999, 1600cc
5 dyra, fimm gíra, hvítur. Ekinn 96 þ.
Verð 830.000 UJ-710 B & L. S. 575
1230.

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

Renault Megane nýskr. 10/2000,
1600cc 4ra dyra, sjálfskiptur, grænn. Ek-
inn 91 þ. Verð 960.000 VF-036 B & L. S.
575 1230.

Renault Megane nýskr. 08/2001, 0cc 5
dyra, sjálfskiptur, dökkblár. Ekinn 82 þ.
Verð 990.000 JP-520 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 Scenic nýskr. 10/2002, 1600cc
5 dyra, sjálfskiptur, ljósgrænn. Ekinn 48
þ. Verð 1.510.000 DM-873 B & L. S. 575
1230.

Renault Scenic nýskr. 01/2000, 1600cc
5 dyra, sjálfskiptur, ljósbrúnn. Ekinn 83
þ. Verð 990.000 RX-575 B & L. S. 575
1230.

Renault Scenic II nýskr. 02/2004,
1600cc 5 dyra, fimm gíra, ljósgrænn.
Ekinn 44 þ. Verð 1.890.000 VJ-517 B &
L. S. 575 1230.

Suzuki Ignis nýskr. 04/2003, 1300cc 5
dyra, fimm gíra, dökkrauður. Ekinn 40
þ. Verð 1.130.000 MH-583 B & L. S. 575
1230.

Suzuki Liana nýskr. 06/2003, 1600cc 5
dyra, fimm gíra. Ekinn 40 þ. Verð
1.390.000 NE-499 B & L. S. 575 1230.

Toyota Corolla nýskr. 07/1998, 1800cc
5 dyra, fimm gíra, grár. Ekinn 99 þ. Verð
790.000 SN-793 B & L. S. 575 1230.

Volkswagen Golf nýskr. 06/1998,
1600cc 5 dyra, fimm gíra, dökkblár. Ek-
inn 117 þ. Verð 730.000 TK-025 B & L.
S. 575 1230.

Volkswagen Passet nýskr. 05/1997,
1800cc 4ra dyra, sjálfskiptur, grænn. Ek-
inn 78 þ. Verð 880.000 UD-961 B & L.
S. 575 1230.

Volkswagen Polo nýskr. 06/2003,
1300cc 5 dyra, fimm gíra. Ekinn 10 þ.
Verð 1.150.000 OO-281 B & L. S. 575
1230.

Volkswagen Polo nýskr. 06/2001,
1400cc 5 dyra, fimm gíra, dökkgrár. Ek-
inn 83 þ. Verð 790.000 ED-495 B & L.
S. 575 1230.

Volkswagen Transporter nýskr.
01/2002, 0cc 5 dyra, fimm gíra. Ekinn
77 þ. Verð 1.270.000 OB-578 B & L. S.
575 1230.

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.

Sími: 575 1230
www.bilaland.is
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Nýr ‘05 Infiniti Q 56 5,6L vél, Topplúga,
leðurinnrétting, Rafdrifin sæti og rúður,
Bakkmyndavél, DVD með þráðlausum
heyrnartólum, Bose hljómflutnigstæki,
ofl. ofl. Val um lit að innan sem utan.
Okkar verð: 6.927 þúsund.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Mazda 6 2.0 L. 03/2003, ek. 35 þús.
km, ssk., leður, sóllúga, álfelgur, o.fl.
Uppl. í s. 565 2500.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Nissan Patrol SE+ 2.8 33”, nýskr.
09/’99, ek. 130 þ. km. Gullsans, álfelg-
ur, dráttarkrókur, leður, lúga og fl. Verð
2.200.000. Ert þú með tilbreytingu í
huga? Komdu þá til okkar, mikið af bíl-
um á staðnum í öllum litum... svaka
gaman!

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Flottur Chevrol. Astro ‘99, 4WD, 8
manna, 4.3 l, 190 h., leður, cruise. Ásett
1.390 þ. Lækkun 1.150 þ. stgr. S. 840
3425.

Subaru Legacy árg. ‘91, sk. ‘06, CD,
krókur, sumar/vetrardekk. Góður bíll.
Verð 90 þús. S. 864 5290.

Toyota Corolla 1600 ‘93, ek. 240 þ. Sk.
‘06, mikið endurnýjaður. Í góðu lagi. V.
190 þ. S. 865 3769.

Útsala!! Peugeot 205 ‘95 dekurbíll V.
110 þ. Volvo 460 ‘93 ssk. toppeint. V.
110 þ. Báðir nýsk. S. 844 6609.

Scoda Felicia árg. ‘96 ek. 114 þús. 5
dyra. Verð 110 þús. S. 691 9374.

BMW 730i árg. ‘89 ekinn 204 þús. Gott
eintak, 5 dyra, beinsk., skoðaður ‘06,
topplúga, álfelgur. Verð 400 þús. Sími
891 6659.

Toyota Yaris 2 dyra ‘00 með toppgrind,
ek. 99 þús. 490 þús. stgr. S. 699 7375.

Suzuki Sidekick Sport árg.’96, 1800.
Keyrður 147000. Sjálfsk. Verð 400.000.
Sími 6169124.

Audi A4 1.8, rauður, sjálfsk., árg. ‘96, ek.
126 þ., álfelgur, mjög vel farinn, stgr.
690 þ. S. 695 9124.

7 manna
Kia Carnival V6 árg. 12/’99 ekinn 93
þús. Sjálfskiptur, topplúga og fl. Verð
990 þús. Litla bílasalan sími 587 7777.

Renault Megane 02/’99. ek. 76 þ.
Sjálfsk., dráttarbeisli. Vel með farinn. V.
690 þ. S. 820 7103.

Til sölu vel með farinn og reyklaus 4x4
Kia Sportage Classic. Verð 950 þús. Ek-
inn 90 þús km. Nánari upplýsingar í
síma 695 2852.

Subaru Impreza 2.0, árg. 98, ek. 105
þús. S/V dekk, Verð 600 þús. S.
8940113

Subaru Legacy 02/’98 Anniversary útg.
dökkblár. Ek. 109 þús. Dráttarbeisli.
Verð 800.000 kr. Uppl. í síma 861 3402.

BMW X5 3,0 árg. 2002 ekinn 110 þús.
Verð 4,4 millj. Ath. skipti á ódýrari. Uppl.
í síma 891 6047.

Landrover Discovery
árg. ‘99, sjálfskiptur, disel. Upplýsingar í
síma 898 7400.

Ódýr station vinnubíll óskast helst
skoðaður. Skoða allt. Uppl. í s. 899
2903, Davíð.

Gullmoli til sölu! Honda CR-V árg. 2004
ekinn aðeins 10.500 km. Verð
2.750.000 áhv. 2.100.000. Engin skipti.
Uppl. í síma 860 2401.

Til sölu Toyota Landcruser VX, árg. ‘01.
Ekinn 96 þús. km, vil engin skipti. Uppl.
í s. 660 0490.

MB. Clubstar árg. ‘94 til sölu, 24ra far-
þega, ekinn 370 þús. Mjög snyrtileg og
góð rúta í góðu standi, verð 4.500 þús.
Uppl. í síma 899 5478.

Tilboð óskast í Benz ‘65 disel innr.
m/eldav. íssk. og fl. Skipti mögul. Uppl.
í s. 866 6925.

Mjög vel með farinn Ford Transit húsbíll
árg. ‘94. Ekinn aðeins 79 þús. Rúmgóð-
ur og skemmtilegur bíll. Einn með öllu.
Afh. strax. Uppl. í síma 897 6203.

Til sölu eitt glæsilegasta hjól landsins,
Honda Valkyrie 1600cc, árgerð 2000,
ekið 5.100 mílur, nánari upplýsingar
eru í síma 696 8558 og á
www.ec.is/valkyrie

Icebike auglýsir. www.icebike.is. S. 867
1282 og 421 5452.

Óska eftir hjólhýsi í skiptum fyrir
Coleman Bayside fellihýsi. Milligj stgr.
Uppl í síma 892 3886.

Fleetwood Sedona árg. 2004. Sem nýtt.
Grjótgrind fylgir. Flott hús á flottu verði.
Kr. 930.000 Netsalan ehf, s. 517 0220.

Fellihýsaleiga.
Til leigu fellhýsi og tjaldvagnar. Sími
899 6277 & 461 5077, Tjalda og Segla-
þjónustan ehf, Óseyri 6c, Akureyri.

Til sölu Palomino Yerling fellihýsi árg.
2000. Vel með farið. Aukahlutir: Raf-
magnsdæla fyrir vatn og sólhlíf. Verð kr.
700.000. Upplýsingar í síma 899 9885.

Álbox fyrir ferðabíla KE Málmsmíði,
Hamarshöfða 5. S. 587 0626 & 696
3522.www.ke.is

Óska eftir góðum og vel með förnum
Combi Camp, helst á fjöðrum og með
fortjaldi. Uppl. í síma 698 4547.

Mikið úrval af minni bensín og disel raf-
stöðvum á lager. Sérpantanir á stærri
stöðvum sniðnar að óskum kaupenda.
Upplýsingar hjá sölufulltrúum Merkúr
hf. 824-6063 og 824-6061.

Gerni 400GTA 200 bör, 930l/klst. Að-
eins kr. 99.900 án vsk. kr. 124.376 m.
vsk. Jötunn Vélar ehf. Austurvegur 69
Selfoss s. 480 0400. www.jotunn.is

Tek að mér alla almenna gröfuvinnu.
Uppl. í s. 893 1030.

Allar gerðir af vinnulyftum til leigu. Góð
tæki & betra verð. Armar ehf s. 565
4646 & 660 1700. www.armar.is

Lyftarar

Vinnuvélar

Tjaldvagnar

Fellihýsi

Hjólhýsi

Mótorhjól

Húsbílar

Hópferðabílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu

ÞJÓNUSTA
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Til sölu Jungheinrich lyftari fyrir þröng-
gangakerfi á tölvustýrðri braut og með
mestu lyftuhæð í tæpum 9 metrum. Til-
boð óskast. Upplýsingar gefur Hjalti í
síma 821-6560

Skyjack skæralyfta til sölu. Vinnuhæð
9,7 metrar. Frábært tæki og nær ónot-
að. Tilboð óskast. Upplýsingar gefur
Hjalti í síma 821 6560.

Færeyskur trébátur (langæringur) í
góðu standi til sölu. Tilvalin við sumar-
bústaðinn. Upplýsingar gefur Jóhannes
í síma 565 1213 eða 893 6435.

Til sölu ál-kanó léttir og meðfærilegir,
aðeins 32 kg. Stöðugir og viðhaldsfríir,
þola geymslu útivið allan ársins hring.
Verð 79.000 þús. S. 821 4535

Til sölu Seadoo Speedster 1995, 2x65
hö & jetdrif, fer í 45 mílur, alvöru leik-
tæki og þú leikur þér á þessu einsog
Jetski, verð 900 þús. Uppl. í síma 866
3322.

Gúmmíbátar og Gallar
Viðgerðarþjónusta, 10 ára reynsla.
Seago björgunarbátar & vesti. 4ra
manna bátar til leigu. S. 660 7570
www.gummibatar.net

Til sölu 14 feta hraðbátur með 70 hp.
MER. og vagni. Verð 450 þús. Engin
skipti. Uppl. í s. 867 5135.

Chipsaway frábærar rispuviðgerðir.
Sparar tíma og peninga. Varanlegt. lög-
um einnig ryðbletti. S. 557 7200, Hjól-
ko, Smiðjuvegur 26.

Bílakjallarinn Stapahrauni 11, s. 565
5310. Sérhæfum okkur í VW, Toyota,
MMC, Suzuki og fl.

Partasalan VTS, s. 421 8090. Toyota,
Nissan, Opel, Audi 100-95, Suzuki,
Lancer. Opið virka daga frá 8-18, laug-
ard. 10-15.

Bílakjallarinn Stapahrauni 11, s. 565
5310. Sérhæfum okkur í VW, Toyota,
MMC, Suzuki og fl.

bilapartar.is
Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum ein-
göngu með Toyota. Kaupum Toyota-
bíla. Opið virka daga frá 10-18.

Partasalan Skemmuvegi 30, sími 557
7740. Eigum varahluti í Volvo, Opel,
Nissan, Toyota, Renault, Honda og
fleira.

Peugeot-Citroen.
Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa
Peugeot og Citroen. Franskir bílapartar
ehf. S. 587 8200 & 694 9117.

Bílhlutir, Drangahrauni 6, S. 555 4940.
Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í
fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til nið-
urrifs.

Bílapartasalan Ás
Skútahraun 15B, s. 565 2600. Honda,
Mazda, MMC, Nissan, VW. Notaðir vara-
hlutir í flestar gerðir bíla, Kaupum bíla
til niðurrifs.

Hedd 557 7551
Bílapartasala sem sérhæfir sig í MMC,
Nissan, VW, Subaru, Skoda og fl. Opið
mán-föst 9-18.

Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Air-
bag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

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.

1000.-kr. Tilboð!
Allar pizzur á matseðli á aðeins 1000 kr.
og hvítlauksbrauð fylgir frítt með, alla
daga þegar sótt er. Opið 16-21 alla
daga, einnig er opið í hádeginu á föstu-
dögum. Pizza 67 Austurveri, Háaleitis-
braut 68. S. 800 6767.

Full búð af nýjum vörum frá Austur-
löndum. Frábært úrval. Vaxtalausar létt-
greiðslur. Sigurstjarnan, S. 588 4545.
Fákafeni (bláu húsin) Opið 11-18 virka
daga og 11-15 laugardaga.

Full búð af nýjum vörum frá Austur-
löndum. Frábært úrval. Vaxtalausar létt-
greiðslur. Sigurstjarnan, S. 588 4545.
Fákafeni (bláu húsin) Opið 11-18 virka
daga og 11-15 laugardaga.

Frábær dægrastytting. Hljóðbækur á
fínu verði fást á www.hljodbok.is og í
bókabúðum.

Seljum Porta Potti ferðaklósett og fylgi-
hluti, s.s. hreinsivökva og ferðaklósett-
pappír. Verslaðu við traustan aðila.
Seglagerðin Ægir, Eyjarslóð 5-7, sími
511 2200.

Gasgrillhella steikaraborð fyrir veitinga-
hús. Krómáferð á grillfleti, teg. Zanussi.
Uppl. í síma 894 2275.

Útskorinn stóll ch. 100 ára úr mahoní,
Roccoco sófi vel með farinn og stand-
lampi ch. 45 ára. Uppl. í s. 694 5281.

Sumarbústaðareigendur, til sölu 6 ára
rafofnar og hitakútur 50l. sem nýtt.
Uppl. í s. 861 2240.

Gamalt vínrautt sófasett með útskorn-
um örmum, 3 sæta sófi, 2 stólar og
skammel. Uppl. í s. 849 3832.

Stórútsala
Að Njálsgötu 43 er með allt sem ykkur
vantar mikið af gömlum og nýjum
munum td. húsgögn, myndir, ljós, fatn-
að, eldhúsáhöld og ýmislegt fleira selst
ódýrt eða gefins. Opið frá kl. 10-22 alla
daga. Uppl. 551 4425 & 846 2200.

Vantar þig hótelherb. í Washington 4.
ágúst. 2 herb. á góðu verði 7-8 þús.
Uppl. í s. 866 8653.

Kaupum gamlar vínylplötur, gott verð,
góð tilboð. Uppl. í s. 698 8629.

Leigjum og seljum hljóðkerfi stór og
smá. JBL, Crown, AKG HljóðX. Grensás-
vegi 12 sími 553 3050.

Harmonikur frá kr. 29 þús. Ýmsar
stærðir. Uppl. EG-tónar, sími 462 7374.

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til
elli/öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli
35, s. 552 7095.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Viðurkennd-
ur af Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616
9153 (Friðrik). Frá kl 8-23.

Ódýrar tölvuviðgerðir!
Alhliða tölvuviðgerðir og uppfærslur.
Uppl. í s. 899 8894 eftir kl.18:00.

Notuð steinsög til sölu
Notuð steinsög og sleðasög, glussaunit
(vökvadæla) og kjarnaborunarvél til
sölu. Uppl. í s. 893 3236. Vilhelm.

Límtré. Gott úrval af gæðalímtré: Eik,
Beyki, Mahony, Hnota, Hlynur, Birki,
Kirsuber, Askur, Tekk. Þykktir 19-42mm.
Efnissalan. S. 554 5400.

100% Verðvernd!!!!
Venus erotic store. Vorum að fá nýjar 10
og 12 tíma 2ja diska DVD, verð 3.990.
Allar spólur 1990. 3 á 5.000. Venus
Freyjugötu 1 sími 552 2525. www.ven-
us6.is. Sendum í póskröfu um land allt.

Verslun

Til bygginga

Vélar og verkfæri

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Óskast keypt

Til sölu

AB-VARAHLUTIR
Bílavarahlutir í flestar gerðir

Evrópu og Asíubíla, t.d.
boddíhlutir, ljós, kúplingar,
stýrishlutir, bremsuhlutir,

handbremsubarkar, vatnsdælur,
öxulliðir og hosur ljóskastarar,

tímareimar, viftureimar, spirnur,
spindilkúlur. Og allir varahlutir
fyrir Toyota. Eingöngu ný vara.

Opið frá 08.00-18.00
mánudaga-föstudaga.
Betri vara, betra verð.

Sími 567 6020.
Bíldshöfði 18

Varahlutir

Aukahlutir í bíla

Bílaþjónusta

Bátaland, allt til báta.
Utanborðsmótorar, bátahlutir,
dælur, öryggisbúnaður, bátar,

þurrkubúnaður og margt fleira.
Bátaland, Óseyrarbraut 2
Hafnarfirði S. 565 2680,

www.bataland.is

Bátar

TIL SÖLU

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

Eitt símtal - meiri útbreiðsla - lægra verð

Hringu í síma 550 5000 og fáðu auglýsinguna 
þína lesna samdægurs á Bylgjunni, Létt 

og Talstöðinni og birta í smáauglýsingum 
í Fréttablaðinu og á vísir.is

Mun fleiri en áður lesa og heyra auglýsinguna 
þína á einfaldan og ódýran hátt.

25
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5

0
07:00 12:00 17:30

BLT

Rás 1+2

18-34 ára konur allt landið

Rafmótorar - gírmótorar
Fálkinn

Tekjublað Frjálsrar versl-
unar er komið.
Penninn-Eymundsson.

Frístundarlóðir,
www.langa.is

Ársalir Fasteignamiðlun,
www.arsalir.is

Vantar þig andlegt les-
efni? Andrés Önd og
Myndasögusyrpur á
næsta blaðsölustað. 
Edda-útgáfa.

Gamla góða Kaupmanna-
höfn.
www.salkaforlag.is

Smáauglýsingasími Blaðs-
ins, 510-3737 þar sem
smáauglýsingarnar kosta
aðeins 555.- krónur stykk-
ið.

Tekjublaðið er komið út.
Frjáls Verslun.

Tekjublaðið.
Frjáls Verslun.

Tekjur 2.400 Íslendinga.
Frjáls Verslun.

Tekjublaðið á næsta
blaðasölustand.
Frjáls Verslun.

Ársalir Fasteignamiðlun, 
533-4200.
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Útsalan er hafin. 20-50% afsláttur af öll-
um sumarvörum. Opið frá 10-18 virka
daga. ATH lokað á laugardögum í sum-
ar. H-Gallerí Grænatúni 1, Kóp. S. 554
5800.

Til sölu 5 stk. 12 kg. og 1 stk. 23 kg.
Speed Queen iðnaðarþvottavélar. 13
stk. topphlaðnar General Electric 10 kg.
þvottavélar. 14 stórir Speed Queen og
International þurkarar. Uppl. í s. 663
5901.

Nostra Hreingerningarþjónusta. Tökum
að okkur fyrirtækja-, heimilis-, flutnings-
, stigagangaþrif og teppahreinsanir.
Uppl. í s. 824 1455 eða senda fyrir-
spurnir á nostra@nostra.is

Túnþökur til sölu. Heimkeyrsla í RVK
innifalin. S. 847 5007 grassalan@sim-
net.is

Túnþökusala Oddsteins
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.

Alhliða garðyrkjuþjónusta. Halldór
garðyrkjumaður sími 698 1215.

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf., sími 511 2930

Málari, tek að mér smærri verk. Helst
inniverk. Eyjólfur. S. 867 4325.

Alhliða meindýraeyðing í heimahúsum
s.s. geitungar, stari, mýs o.fl. S. 898
2801.

Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð í flutning út á
land. S. 898 6565. Flutningaþjónusta
Brynjars.

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560.

Getum bætt við okkur verkefnum í flísa-
lögnum, parketlögnum, málningu og
öðrum viðhaldsverkum. Uppl. í síma
824 7587.

Fjarlægum stíflur úr WC, vöskum og fl.
Röramyndavél og viðgerðir á frárennsl-
islögnum. Stífluþjónusta Geirs, s. 697
3933.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á stað-
inn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616 9153 (
Friðrik). Milli kl 8-23 alla daga.

Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs
í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta.
695 2095.

Dell GX280 + Dell 1704 FP skjár. Einnig
nokkrar tölvur, skjáir og prentarar á
góðu verði. Sjá http://tolvur.vortex.is S.
525 4994 & 893 4595.

Hjá Hirti verður lokað v/ sumarleyfa 23.
júlí-7. ágúst. Upplýsingar á
xnet.is/hjahirti

Alspá 908-6440
Orkulaus? óþarfi. Nýjar leiðir, miðlun og
huglækningar. 10-22. Y.Carlsson.

Spásíminn s. 908 5666. Ársspá 2005.
Stjörnuspá, draumráðningar (ást og
peningar), andleg hjálp. Trúnaður.

Dulspekisíminn 908 6414. Símaspáin-
draumaráðn. Spák. Yrsa í beinu sam-
bandi. Hringdu núna!

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draum-
ráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.

Hanna 908-6040
Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila-
spá, draumar, og huglækningar. Frá kl.
13 til 01.

908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjár-
mál, heilsa. Tímap. í s. 823 6393.

Ólöf spámiðill
er tímabundið á landinu. V/ óska við-
skiptavina verður símaspáin opin alla
daga vikunnar tímabundið. Símaspá í
síma 905 7000.

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.

Smávélaviðgerðir: Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklipp-
ur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554-0661.
www.velaverkjs.is

15 kíló farin með Shape-works. Borðið
og grennist! Edda S. S. 861 7513 & 820
7547.

Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.

Léttari og hressari með Herbalife.
www.dagamunur.is og herbali-
fe@mmedia.is s. 891 8902, Ásta.

HERBALIFE! Frábær fæðubót. Jonna
896 0935 & 562 0935. www.heilsu-
frettir.is/jonna

Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það
með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S.
861 5356, olsiar@hotmail.com

Herbalife á toppnum í 25 ár!
Shapeworks-Nouri Fusion www.arang-
ur.is s. 586 8786.

Vilt þú losna við bakverkina án lyfja og
slaka á í leiðinni? Heilsustofa Lilju og
Ella. S. 699 0858.

Flottar neglur
Acryl og gelneglur. Gott verð.
Supernova hair og Airbrush Studio.
Uppl. í s. 511 1552.

Microsoft kerfistjóranám hefst 5. sept-
ember. Rafiðnaðarskólinn. www.raf.is s.
863 2186

Ertu að leita að ekta amer-
ísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Tískustólar verð kr.14,900 www.rum.is
snorrabraut 56 RVK s.551-5200 Glerár-
götu 36 Akureyri 461-5300

Vínrautt sófasett úr EXO til sölu, 2 stól-
ar og sófi, uppl. í síma 860 9955 og 553
3156.

Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breyt-
ingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Leiðist barninu í bílnum? Bækur á cd-
diskum fást á www.hljodbok.is og í
b.búðum.

Croft léttbúr fyrir hunda. Dýrabær,
Hlíðasmára 9 kóp. Opið mán - föst
11:30-18:00, laugardaga 11-15:00. Sími
553 3062.

Erum með AM. Cocker Spaniel hvolpa
til sölu. Tegundin hentar m.a mjög vel
sem heimilshundar. Uppl.á
www.draumora.com og 661 9876.

Ungversk Vizsla fjölskyldu og veiði-
hundur. Upplýsingar um hvolpa til sölu
í símum 555 2820 og 693 1280 eða á
erlajons@yahoo.com. Með ættbók
HRFÍ, örmerktir, sprautaðir og tryggðir.

Hundabúr-Hvolpagrindur
Full búð af nýjum vörum. 30% afsl. af
öllu. Opið mán. til föst. 10 til 18, laug-
ard. 10 til 16, sunnd. 12 til 16. Tokyo
Hjallahrauni 4. Hfj. S. 565 8444.

Sex ára dísarpáfagaukur og búr fást gef-
ins. Uppl. í síma 693 5675 eftir kl. 16.

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 nán-
ari uppl. í s. 897 2902 mvehf@hive.is

www.sportvorugerdin.is

Tóti Tönn og Ingó Ásgeirs fengu 42 laxa
á þessa túpu. fæst á www.frances.is

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Ýmislegt

Dýrahald

Barnavörur

Fatnaður

Húsgögn

Námskeið

Snyrting

Nudd

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

PÍPULAGNIR
VIÐGERÐAÞJÓNUSTA.

Nýlagnir/ breytingar
almennt viðhald.
Sími 897 6613.

Gísli Steingrímsson.
Löggiltur pípulagningar-

meistari.

Viðgerðir

Rafvirkjun

Spádómar

Innrömmun

Tölvur

Stífluþjónusta

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Meindýraeyðing

Málarar

Bókhald

Tökum garðinn í gegn!
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.

Túnþökur.
Túnþökurúllur, túnþökur og

holtagróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. 892 3666

Gylfi Jónsson

Garðyrkja

Hreingerningar

Ýmislegt
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Þetta er ein skæðasta sjóbleikjuflugan.
Fæst óþyngd og þyngd á
www.frances.is

Ódýrir og stórir maðkar til sölu! Silungs
og laxa. Margra ára reynsla. Geymið
auglýsinguna. S. 692 5133.

Þú færð allt í veiðiferðina í Veiðideild
Intersport Bíldshöfða. Mikið úrval af
beitu; maðk, makríl og sandsíli. Erum
einnig með fallegar laxa- og silungafl-
ugur, hnýttar af Dr. Jónasi Jónassyni (Dr.
Frances). Yfirförum og smyrjum hjól að
kostnaðarlausu og spólum uppá nýjar
línur á meðan beðið er. Veiðideild Inter-
sport Bíldshöfða.

Fluguveiði á fjöllum
Kaldakvísl, Tungnaá, Þórisvatn, Fells-
endavatn, Kvíslárveitur, gisting Versalir.
Veiðileyfi: Hálendismiðstöðin Hrauneyj-
ar.

Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á
undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp
Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulist-
inn.is eða hafðu samb. við okkur í s.
511 1600. 

3ja herbergja 75 fm íbúð í Kópavogi til
leigu frá ca 1. september ‘05. Reglu-
semi, reykleysi og skilvísi skilyrði. Upp-
lýsingar í síma 660 0088 og sixim-
us@hotmail.com

3ja herb. íbúð í vogahverfi til leigu kr.
75 þús. á mán. 3 mánuðir fyrirfram.
Uppl. í s. 862 2041.

Kaupmannahöfn
Herbergi til leigu á Amager, með hús-
gögnum og interneti. S. +4532971467
& Gsm +4528202880.

Erum tvær á leið í nám og óskum eftir
2ja-3ja herb. íbúð sem næst HÍ.
Reyklausar og reglusamar. Uppl. í s.
865 4789 og 865 3070.

Óska eftir 4ra herb. íbúð á svæði
101/105/107/104. Greiðslugeta 100
þús. Langtímaleiga. Skilvísar greiðslur,
reykleysi og góð umgengni. Uppl. í síma
848 4941.

Reglusamur og reyklaus karlmaður ósk-
ar eftir herb. eða lítilli íbúð í RVK. Skil-
vísum greiðslum heitið. Michael S. 699
2165.

VANTAR EINSTAKLINGSÍB.
Roskinn rólyndis reglumaður, þrifinn og
traustur. Sími 661 7281.

Par með eitt barn vantar 3ja herb. íbúð
í Hafnarfirði, skilvísum greiðslum heitið.
Uppl. í s. 698 8405.

Sumarbústaður óskast í Borgarfirði má
þarfnast lagfæringa. Stærð ca. 30-40
fm. Verð ca. 4 millj. S. 895 3005.

Frábær vinnuskúr til sölu 3x6 metrar.
Hefur staðið inni allan sinn líftíma í
upphituðu húsnæði. Eldhúsaðstaða og
klósett ásamt rafmagnskyndingu og raf-
hituðu vatni. Upplýsingar gefur Hjalti í
síma 821 6560.

Vesturbær Kópavogi. Óska eftir hús-
næði undir léttan iðnað, 150-200 fm.
helst við Kársnesið í vesturbæ Kópa-
vogs. Uppl. 897 6350.

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóð-
ir á brettum. Starfað í 18 ár. Uppl. í s.
567 4046 & 892 2074. Sækjum og
sendum búslóðirnar.

Þinn eigin geymslubílskúr. 7, 10 og 17
m2. Búslóðir, fyrirtæki, iðnaðarmenn.
Upphitað og vaktað www.geymsla1.is.
S. 564 6500.

Vilt þú vinna heima og byggja upp vax-
andi aukatekjur? Þjálfun í boði 7-10
klst. í viku. Halldóra Bjarna hjúkrunar-
fræðingur, sími 861 4019 www.Hall-
doraBjarna.is

Rizzo Pizzeria. Okkur vantar fólk til
starfa strax. Uppl. á staðnum Hraunbæ
121.

Í Bónus í vetur
Bónus auglýsir eftir starfsfólki til af-
greiðslu á kassa í nokkrar af verslunum
fyrirtækisins, bæði á höfuðborgarsvæð-
inu og úti á landi. Leitað er að fólki á
öllum aldri í fullt starf og hlutastarf fyrir
veturinn. Áhugasamir geta snúið sér til
næsta verslunarstjóra, starfsmanna-
stjóra á skrifstofu Bónus eða sótt um á
bonus.is.

Kluftir ehf. Óska eftir vélamönnum og
verkamönnum. (vinnuvélaréttindi æski-
leg) Uppl. í s. 893 1831.

Málarar
Málarar eða menn vanir málningar-
vinnu óskast. Áferð ehf. Uppl. í síma
696 5656.

Skemmtileg vinna í vetur!!!
Vantar fólk í vinnu, bæði um að ræða
fullt starf og hlutstörf. Vaktavinna, sveig-
anlegur vinnutími. Umsóknir á Subway-
stöðunum og á netinu subway.is. 

Óska eftir gröfumönnum og verka-
mönnum í Reykjavík. Mjög mikil vinna
framundan. Uppl. í síma 695 2399 &
695 0556.

Pípari og aðstoðarmaður óskast. Upp-
lýsingar í síma 892 4598 eða á joma.is

Matvælafyrirtæki í Hafnarfirði óskar eft-
ir að ráða verkstjóra í vinnslusal. Við-
komandi þarf helst að vera með
menntun eða góða reynslu á sviði mat-
vælaframleiðslu. Í starfinu fellst að hafa
umsjón með m.a. starfmannamálum,
gæðamálum ofl. Einungis rösk og glögg
manneskja kemur til greina. Uppl. í
síma 897 6350.

Matvælafyrirtæki í Hafnarfirði óskar eft-
ir að ráða manneskju í almenna skrif-
stofuvinnu. Þarf að hafa kunnáttu í TOK.
Einungis töluglögg og áreiðanleg
manneskja kemur til greina. Uppl. í
síma 897 6350.

Bílstjórar
Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða bíl-
stjóra í framtíðarstörf á Reyðarfirði. Um-
sækjendur þurfa að hafa meirapróf.
Störfin standa báðum kynjum jafnt til
boða. Allar nánari upplýsingar veitir:
Már í síma 474 1525 tölvupóstfang
mar@odr.is

Ritfangaverlsun
Leikfanga og ritfangaverslun óskar eftir
starfsfólki allan daginn. Svör berist til
Fréttablaðsins merkt “stílabók”

Verkamannavinna. Vantar duglega
menn í vinnu í 3 vikur. Frá og með 4.
ágúst. Eingöngu eldri en 20 ára koma til
greina. Upplýsingar í síma 896 9507.

Bakari
Okkur vantar bakara í kökuhúsið, Auð-
brekku. Uppl. gefur Örvar s. 693 9093.

Afgreiðsla/bakarí
Afgreiðslufólk óskast í kökuhúsið
Aubrekku. Uppl. á staðnum og s. 554
2708.

NK kaffi kringlunni
Óskum eftir að ráða fólk í afgreiðslu í
fullt starf og einnig í helgarstörf, ekki
yngri en 18 ára. Einnig starfskraft í
smurbrauð. Uppl. á staðnum og síma
568 9040.

Járnsmiður óskast
Viljum ráða vanan járnsmið eða suðu-
mann. Vélvík ehf. Höfðabakka 1. Sími
587 9960.

Óskum eftir að ráða bifreiðstjóra og
vélamenn með meirapróf og reynslu til
starfa á Vesturlandi. Mikil vinna. Uppl. í
síma 895 9812.

Steinsteypusögun!
Góður starfsmaður óskast í steinsteypu-
sögun og kjarnaborun. Gott kaup fyrir
góðan aðila. Uppl. í síma 893 3236.

Verktakafyrirtæki á höfuðborgarsvæð-
inu óskar eftir húsasmiðum í vinnu.
Upplýsingar í síma 893 9722, Kristján.

Langar þér að læra að fá sístreymi af
tekjum, áttu lausar 8-10 klukkustundir
á viku. Kíktu á e-photomax.tk

Leikskólinn Skerjagarður Bauganesi 13,
óskar eftir áhugasömum starfsmanni.
Um framtíðarstarf er að ræða. Uppl.
gefur Elín í s. 822 1919.

Annan stýrimann og háseta vantar á
netabát sem stundar grálúðuveiðar og
frystir aflan um borð. Uppl. hjá skip-
stjóra í s. 843 4258.

Bifvélavirkjanemi sem kominn er langt
með námið og með margvísleg réttindi
óskar eftir að komast á starfsnema-
samning á bílaverkstæði á Suðurnesj-
um eða höfuðborgarsvæðinu. Upplýs-
ingar í símum 551 6962 og 695 2373.

Grá persnensk læða týndist frá Fljóta-
seli 14. Ef einhver hefur séð hana vin-
samlegast hafið samband í s. 899 5783.

Einkamál

Tapað - Fundið

Atvinna óskast

Þrif
Heimilishjálp óskast til að

annast þrif á heimili í hverfi 
108, vinnutími frá 8-12 mánud. 
og föstud. Uppl. í s. 588 9074

& 897 2875.

Óskum eftir að ráða
menn í eftirfarandi

stöður
Óska eftir að ráða gröfumann

sem fyrst, um er að ræða vinnu
á höfuðborgarsvæiðinu og

úti á landsbyggðinni, vinnuvélapróf
áskilið. Verkamenn óskast í

jarðvinnu, um er að ræða vinnu
á höfuðborgarsvæðinu. Einnig
óskast maður á jarðýtu til að
vinna við plægingar, um er að
ræða vinnu á ýmsum stöðum

á landinu.
Rafstrengir ehf,

Tunguhálsi 7, 110 Reykjavík.
Upplýsingar í síma

822 1551 & 595 1500.

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.

Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Íbúð til leigu
Til leigu er góð 2ja herb. íbúð

nálægt Kringlunni.
Uppl. í s. 897 2875.

Húsnæði í boði

Ýmislegt

KVÖLDÞÁTTURINN
ALLA VIRKA DAGA

RESCUE ME
MIÐVIKUDAGA KL. 21:00
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LESTUR: DÆMI ÚR NÝRRI GALLUP KÖNNUN *

*Upplýsingarnar í þessari auglýsingu eru fengnar úr nýafstaðinni fjölmiðlakönnun Gallup í mars sl. 
Tekið er tillit til frídreifingar Morgunblaðsins. 

Hvar ætlar þú að auglýsa? 
Á sunnudögum fylgja bæði Morgunblaðinu og Fréttablaðinu sérblöð sem fjalla um atvinnumál og eru
atvinnuauglýsingar helsta efni þeirra. Bæði blöðin eru svokölluð innblöð, þ.e. þau eru í miðju aðalblað-
anna þannig að lesendur þeirra rekast á atvinnublöðin og ákveða þá hvort þeir skoða þau eða ekki.

Sunnudagsblað Fréttablaðsins 64,0%

Sunnudagsblað Morgunblaðsins 40,1%

Styrkur Fbl. umfram Mbl. 46,0%

20-40 ára

Ertu að leita að góðum starfsmanni?

- markvissar auglýsingar -

60,4%

37,0%

54,8%

* Upplýsingarnar í þessari auglýsingu eru fengnar úr nýafstaðinni fjölmiðlakönnun Gallup í júní sl.
Ekki er tekið tillit til frídreifingar Morgunblaðsins.

Rúmlega helmingi fleiri Íslendingar á aldrinum 20-40 ára lesa
sunnudagsblað Fréttablaðsins framyfir Morgunblaðið.

Um 60% Íslendinga á sama aldri fletta ekki sunnudagsblaði
Morgunblaðsins, sem getur varla hljómað vel fyrir fyrirtæki 

í leit að góðum starfsmönnum.

Lágafellsskóli í Mosfellsbæ

Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu
skólastarfi með öflugu starfsfólki í glæsileg-
um, vel búnum skóla þar sem ríkir góður
starfsandi.

Óskum eftir að ráða nú þegar kennara til
dönskukennslu í 7. - 10. bekk í 100% starf.
Laun samkv. kjarasamningi LN og KÍ. 

Ennfremur óskast skólaliðar til starfa frá 15.
ágúst í ræstingu, gangavörslu, gæslu og í skóla-
bíl. 
Laun skv. kjarasamningi LN og Stamos. 

Upplýsingar um störfin gefa Jóhanna Magnús-
dóttir, skólastjóri í síma 896-8230 og
Sigríður Johnsen, skólastjóri s: 896-8210
Umsóknir sendist á johannam@lagafellsskoli.is
eða sjohnsen@ismennt.is 

Kjöt- og fisktorg.
Ferskar kjötvörur og Furðufiskar

óska eftir að ráða starfsmann til að
hafa umsjón með kjöt- og fisktorgi í verslun

Hagkaupa í Smáralindinni. Um er að ræða fullt
starf. Umsækjandi þarf að hafa reynslu og

áhuga á að starfa með matvæli.

Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu fyrir-
tækisins að Síðumúla 34 í Reykjavík. Nánari upplýs-
ingar eru veittar í síma 660-6300 og 699-4000 milli

kl. 09.00 og 17.00 virka daga.

Sölufulltrúar óskast til starfa á
fasteignasölunni RE/MAX 

Kópavogi. 

Óskað er eftir metnaðarfullum og drífandi
einstaklingum.
Miklir tekjumögleikar. Reynsla ekki skilyrði. 

Tekið er á móti umsóknum hjá RE/MAX, 
Bæjarlind 12, 201 Kópavogi á morgun milli
11:00 - 13:00.

SÖLUFULLTRÚAR 

Kópavogur

Réttir bílar
Bifreiðasmiður og maður vanur bifreiðaviðgerðum

óskast til starfa sem fyrst. 

Góð laun í boði fyrir réttan aðila.

Upplýsingar í síma 896-3044.

HEILDSÖLUÚTSALA
Gjafavara - Kventöskur - Snyrtibuddur

og fleira og fleira milli kl. 1 og 5 næstu daga.

Dugguvogi 12 - Að ofanverðu

» FRÁBÆR SJÓNVARPSDAGSKRÁ ALLA DAGA FÖ
ST
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Fólksflótti er vandamál á Vestfjörðum

Reis á einum degi
Súðavíkurhreppur reynir að fjölga
íbúum með byggingu tveggja einbýl-
ishúsa.

Hús reis á einum degi á Súðavík í síð-
ustu viku eftir því sem fram kemur á
vef Súðavíkurhrepps. Byrjað var að
reisa húsið um morguninn en þakið var
komið á það í eftirmiðdaginn. Slíkur
hraði við byggingar byggist á því að
húsið er tilbúið í einingum áður en það
er reist. Húseiningarnar eru tilbúnar til
notkunar og ekki þarf einu sinni að
mála húsið eftir að það er sett saman.

Annað eins hús bíður eftir að vera
sett saman en húsin tvö eru byggð af
Súðavíkurhreppi. Annað húsanna hefur
þegar verið selt en um er að ræða 177
fermetra einbýlishús sem hreppurinn
byggir til að reyna að fjöga íbúum sveit-
arfélagsins. Verðið á húsunum er sext-
án milljónir en bygging þeirra kostar
um tuttugu milljónir og borgar hreppur-
inn það sem ber í milli.

SPURNING 
VIKUNNAR
á fasteignavef Visis

21,67%

Stundum

Oft

SPURNING SÍÐUSTU VIKU:
Áttu samskipti við nágranna þína? 

57,5%

Ertu
á höttunum eftir
nýju húsnæði?

20,83%Aldrei

„Ég bý eiginlega í draumahúsinu mínu
sem er fjölbýlishús á Melunum í Vest-
urbænum,“ segir Nanna Kristín Magn-
úsdóttir þegar hún er spurð út í
draumahúsið sitt. „Ég bý í kjallaranum
og væri alveg til í að færa mig ofar í
húsinu í framtíðinni enda er þetta fal-
legt hús og gott að búa hér. Það er
reyndar verið að flikka upp á húsið að
utan þessa dagana, skipta um glugga
og svoleiðis, þannig að ég vakna við
loftbor og læti á morgnana sem er dá-
lítið þreytandi. Þetta verður ábyggilega
flottasta húsið í Vesturbænum þegar
framkvæmdunum er lokið,“ segir
Nanna Kristín. 
Hún segir að staðsetningin skipti
mestu og það sé í raun hverfið sjálft
sem geri húsið að draumahúsi. „Ég

elska þetta hverfi og það er frábært að
búa hér. Stutt á Ægissíðuna og stutt í
sundlaugina. Hverfið er heimilislegt og
það er gaman að labba hérna um.
Fara í Melabúðina og Ísbúðina á Haga-
mel en þar fæst besti ísinn í bænum.
Svo er apótek á horninu hjá mér og
þangað er alltaf gaman að koma því
konurnar sem vinna þar eru svo yndis-
legar,“ segir Nanna Kristín.

DRAUMAHÚSIÐ MITT NANNA KRISTÍN MAGNÚSDÓTTIR LEIKKONA

Nönnu Kristínu þykir staðsetning
hússins skipta mestu máli og er

hrifin af Vesturbænum.

Fallegasta húsið í Vesturbænum

SELDAR EIGNIR Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU*

*Þinglýstir kaupsamningar, heimild Fasteignamat ríkisisins.

300

250

200

150

100

50

0

FJÖLDI

16/6-
23/6

8/7-
14/7

10/6-
15/6

130 190

15/7-
21/7

161175

24/6-
30/6

195

1/7-
7/7

145

Sundlaug Kópavogs við Borgarholtsbraut var tekin í notkun 1. febrúar 1991.
Eldri laug stóð þar áður en hún var opnuð árið 1967, og gegnir nú hlutverki
barnalaugar. Aðallaug er 1.250 fermetrar, mesta dýpt er 1,8 metrar en
grynnst er hún 0,93 metrar. Auk aðallaugar er barnalaugin, fimm heitir
pottar, eimbað, sauna auk Nautilus líkamsræktarstöðvar í kjallara.. Arkitekt
mannvirkisins er Högna Sigurðardóttir. Á síðustu árum hafa um 500 þús-
und gestir sótt laugina árlega. Forstöðumaður er Gunnar Harðarson og
rekstrarstjóri er Vildís Guðmundsdóttir.

SUNDLAUG KÓPAVOGS
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Toyota, Nýbýlavegi 4-8, sími 570 5070

Sumir draumar rætast

Avensis - Upplifun

Verð frá 2.340.000 kr.

Avensis stendur undir miklum væntingum. Bíllinn er ríkulega hlaðinn 
staðalbúnaði. Innri hönnun einkennist af miklu rými og þægindum fyrir 
ökumann og farþega. Avensis hefur sjálfvirkan regnskynjara á þurrkum, 

tölvustýrða loftræstingu í miðstöð, hágæða hljómflutningstæki og afar 
fullkominn hemlunar- og öryggisbúnað. Komdu í reynsluakstur og láttu 
drauma þína rætast í veruleikanum. Næst ekur þú Avensis.

Frá því var skýrt á baksíðu
Morgunblaðsins fyrir nokkrum
dögum að hermenn á Kerflavík-
urflugvelli fengju benzín til
einkaþarfa á íslenzkar kr. 37 pr.
ltr. Jafnframt var birt mynd með
fréttinni þar sem hermaður af
vellinum var með fjölda af benz-
ínbrúsum hengda með spottum
utan á herjeppa sinn til að flytja
37 kr. benzín út af vellinum. Er
skattlaust til ríkissjóðs Íslands.

Um leið og Íslendingar hefðu
tekið við Keflavíkurflugvelli og
rækju hann einir og með öllum
hætti samkvæmt íslenzkum lög-
um þá myndi benzín þar hækka í
um 100 kr. lítrinn úr 37 kr. í dag.
Ríkissjóður fengi þá um 50 krón-
ur í tekjur af hverjum lítra af
benzíni seldu á vellinum. Líklega

gætu slíkar tekjur ríkissjóðs frá
vellinum gert núverandi nýlega
hækkun á diselolíu óþarfa. Væri
sangjörn lausn. Völlurinn borgar
of litla skatta til ríkissjóðs Ís-
lands.

Önnur skattfrjáls atvinna á
vellinum er svokallaðar PX-búð-
ir, þar sem matvara og annað er
selt án skatta í ríkissjóð okkar
svo sem t.d. virðisaukaskatts.
Um leið og völlurinn væri rekinn
af Íslendingum einum þá kæmi
þarna Hagkaup og 10-11 verzlan-
ir í stað þessara skattlausu PX-
verzlana núna. Tekjur ríkissjóðs
okkar af matvörusölu einni o.fl.
yrðu fljótt miljarðar króna á
vellinum í skatta enda sama mat-
vöruverð þá á vellinum og í
Keflavík. Það er réttlætismál að
allir í Keflavík og á vellinum
borgi sama verð fyrir matar-
kaup sín og aðra vöru.

Tollfrjálst áfengi og bjór hef-
ur alla tíð flætt á vellinum og út
af honum t.d. niður í Keflavík í
stórum stíl. Með völlinn í okkar
innlenda rekstri myndu gilda
þar sömu tollreglur á áfengi og
t.d. í Reykjavík. Ríkissjóður
okkar og ÁTVR fengju því rétt-
ar og löglegar tekjur af því
mikla tollfrjálsa áfengi sem
flæðir núna á vellinum og í ná-
grenni hans í dag. Það er rétt-
lætismál að allir borgi sama
verð fyrir áfengi. Líka á vellin-
um. Keflavíkurflugvöllur allur í
okkar eigin höndum er réttlæt-
ismál. Bandaríkjamenn segjast
núna margir vilja fara. Nú er að
láta verða af því, Bandaríkja-
menn. ■

LÚÐVÍK GIZURARSON
HÆSTARÉTTARLÖGMAÐUR

UMRÆÐAN
VARNARLIÐIÐ

Keflavíkurflugvöllur allur í okk-
ar eigin höndum er réttlætis-
mál. Bandaríkjamenn segjast
núna margir vilja fara. Nú er
a› láta ver›a af flví, Banda-
ríkjamenn.



„Það er spurning,“ segir Óttarr
Proppé, bóksali og tónlistarmað-
ur, inntur eftir því hvert hans
fyrsta starf hafi verið. „Ég er
ekki viss um hvort það hafi ver-
ið fyrsta starfið mitt,“ rifjar
hann upp, „en fyrsta starfið sem
mig rekur minni til var sumar-
afleysingastarf í efnalaug suður
í Hafnarfirði þegar ég var
fimmtán eða sextán ára gamall.“ 

Óttarr stoppaði ekki lengi í
efnalauginni en líkaði vistin vel.
„Í kaffinu heimsótti okkur oft
gamall karl með flotta derhúfu.
Hann talaði við okkur um gamla
kúrekamúsík og jóðlaði stund-
um þegar það lá vel á honum.
Starfið sameinaði þannig stór-
hættuleg eiturefni og jóðl. Það
er varla hægt að biðja um mikið
meira.“

Óttarr lýsir starfinu sem
dæmigerðri sumarvinnu og man
ekki til þess að hafa keypt sér
nokkuð sérstakt fyrir launin né
að starfið hafi haft langvarandi
áhrif á vinnusiðferði hans.
„Þetta kenndi mér fyrst og
fremst að varast stórhættuleg
eiturefni.“ ■

„Ég ætla að sinna mínu aðal
áhugamáli sem er vínheimur-
inn,“ segir Hildur Petersen,
stjórnarformaður ÁTVR og
SPRON, sem ætlar að eyða fimm-
tugsafmæli sínu í Napa Valley
vínræktarhéraðinu í Kaliforníu.
Þar ætlar Hildur að smakka á því
sem vínbúgarðarnir hafa upp á
að bjóða en Hildi finnst heillandi
hve margt er hægt að læra um
vínmenningu.

Kvikmyndin Sideways sem
gerist einmitt í vínhéruðum Kali-
forníu er í töluverðu uppáhaldi
hjá Hildi. „Ég hef meira að segja
haldið boð sem var með því
þema. Þar drukkum við þau vín
sem voru í myndinni og sýndum

brot úr myndinni inn á milli,“
segir Hildur sem ætlar að þræða
vínbúgarðana ásamt vesturís-
lenskri frænku sinni. „Ég kynnt-
ist henni fyrir um fjórum árum
og þá kom í ljós að hún hafði ná-
kvæmlega sama áhuga og ég,“
segir Hildur sem hefur gaman af
að halda boð og bjóða fólki til sín.

„En ég sá það strax að þriðju-
dagur eftir verslunarmannahelgi
væri ekki akkúrat dagurinn til að
halda upp á fimmtugsafmæli,“
segir Hildur og hlær en hún hef-
ur oftar en ekki haldið upp á af-
mæli sín eftir daginn sjálfan
enda margir í sumarfríi á þessum
tíma. Hildur segist hafa bæði
gaman af að gefa og þiggja gjaf-

ir. „Ég er hins vegar löngu vaxin
upp úr því að fá óvæntar gjafir
frá fjölskyldunni. Mér finnst
betra að gera þetta að skemmti-
legri stund. Þá förum við saman
og kaupum það sem mig langar
í,“ segir hún glaðlega.

Hildur er nýlega orðinn
stjórnarformaður Kaffitárs og er
einnig varaformaður FKA félags
kvenna í atvinnurekstri. „Auðvit-
að hefur maður fylgst með
kvennabaráttunni í gegnum tíð-
ina en mín skoðun er sú að maður
þarf að lifa eftir sinni sannfær-
ingu og gæta sín á því að láta
ekki karlmenn troða sér um tær.
Eitt er að boða boðskapinn og
annað að lifa eftir honum.“ ■
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ALEXANDER GRAHAM BELL (1847-1922) 
lést þennan dag.

HILDUR PETERSEN STJÓRNARFORMAÐUR ÁTVR OG SPRON ER FIMMTUG

Dreypir á víni í Napa Valley

„Þegar einar dyr lokast opnast aðrar, en við
einblínum of oft á lokuðu dyrnar og tökum

ekki eftir þeim sem opnast okkur.“

Alexander Graham Bell var uppfinningamaður sem fann upp

símann og stofnaði Bell símafyrirtækið.

timamot@frettabladid.is

JAR‹ARFARIR

13.00 Þorbjörg Guðný Aradóttir, Akra-
landi 3, áður Þrándarlundi í
Gnúpverjahreppi, verður jarð-
sungin frá Skálholtskirkju.

13.30 Júlíus Eiðsson, Kirkjuvegi 11,
áður Höfn, Dalvík, verður jarð-
sunginn frá Dalvíkurkirkju.

14.00 Þráinn Þórisson, fyrrverandi
skólastjóri, Skútustöðum, Mý-
vatnssveit, verður jarðsunginn frá
Skútustaðakirkju.

Mikil sprenging skók lestarstöð-
ina í ítölsku borginni Bologna
þennan dag árið 1980.
Sprengjan sprakk að morgni
dags í loftkældum biðsal stöðv-
arinnar, þar sem saman var
kominn mikill fjöldi fólks sem
hafði flúið kæfandi hitann fyrir
utan.
85 létust í sprengingunni og
voru flestir Ítalir. Yfir þúsund
björgunarmenn leituðu í rúst-
unum. Hermenn lokuðu svæð-
ið af en þó nokkrir almennir
borgarar komust inn á svæðið
og hófu leit að vinum og
vandamönnum.

Sprengingin varð sama dag og
dómstóll í Bologna dæmdi átta
menn fyrir aðra árás á lestar-
stöð sex árum áður.
Árásin í Bologna er alvarlegasta
hryðjuverk í ítalskri sögu og er
þar þekkt sem blóðbaðið í
Bologna. Þremur dögum eftir
sprenginguna hóf almenningur
tveggja tíma fjöldaverkfall til að
lýsa yfir andúð á ódæðinu.
Þó nokkrir voru handteknir
vegna sprengingarinnar á
næstu vikum en enginn var
dæmdur. Almennt er talið að
hægri öfgamenn hafi staðið
fyrir árásinni. 2. ÁGÚST 1980

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 
1874 Þjóðhátíð er haldin í

Reykjavík og víðar. Þá er í
fyrsta sinn sunginn Lof-
söngur sem hefst á orðun-
um Ó, Guð vors lands.

1924 Flogið er í fyrsta sinn yfir
Atlantshaf til Íslands, frá
Orkneyjum til Hornafjarðar.

1934 Við lát þýska forsetans
Hindenburg verður Adolf
Hitler kanslari leiðtogi
Þjóðverja. Á þýsku nefndur
der Führer.

1988 Kanadísk flugvél ferst í að-
flugi að Reykjavíkurflug-
velli.

1990 Írak ræðst inn í Kúvæt
með yfir hundrað þúsund
manna herlið.

1995 Rússalerki í Hallormstaðar-
skógi nær 20 metra hæð
og er þar með hæsta tré
landsins.

Sprenging á lestarstö› í Bologna

Tilkynningar um merkisatbur›i,
stórafmæli, andlát og jar›arfarir 

í smáletursdálkinn hér a› ofan má
senda á netfangi›

timamot@frettabladid.is.
Augl‡singar á a› senda á

auglysingar@frettabladid.is e›a
hringja í síma 550 5000.
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www.steinsmidjan.is

Elskulegur maður minn, faðir okkar, tengdafaðir
og afi, 

Matthías Andrésson
fyrrverandi tollvörður og útskurðarmaður,
Lækjarsmára 6, Kópavogi,

andaðist á LSH Fossvogi fimmtudaginn 28. júlí.

Kristín Eggertsdóttir
Ásrún Matthíasdóttir Jón Friðrik Sigurðsson
Marta Matthíasdóttir
Eggert Matthíasson Nanna Pálsdóttir
Þórhallur Matthíasson Elsa María Davíðsdóttir

og barnabörn

AFMÆLI

Ingunn Jensdóttir leikkona er 64 ára.

Björn Brynjúlfur
Björnsson, formaður
Félags kvikmynda-
gerðarmanna, er 49
ára.

Þorvaldur Örlygsson
knattspyrnumaður er
39 ára.

FYRSTA STARFIÐ: ÓTTARR PROPPÉ BÓKSALI OG TÓNLISTARMAÐUR

Jó›la› innan um hættuleg eiturefni

HILDUR PETERSEN Hildur ætlar að verja afmælisdeginum á vínbúgörðum í Kaliforníu. 

ÓTTARR PROPPÉ Bóksali
og tónlistarmaður.



ÚTSALA
20-50%
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> Við vonum ...

... að íslenska unglingalandsliðinu í
körfubolta takist að halda sér í A-deild
Evrópumeistaramótsins sem nú fer fram á
Spáni. Vera Íslands í A-deildinni er einhver

sú mesta lyftistöng sem
íþróttinni stendur til

boða og keppnin þar
gefur góð fyrirheit
um framtíðina, sem
er vissulega efnileg í

körfuboltanum.

Magnús varði titilinn
Magnús Lárusson, kylfingur úr
golfklúbbnum Kili í Mosfellsbæ, varði í
gær titil sinn þegar „Einvígið á Nesinu“
fór fram. Hann er eini kylfingurinn til
þessa sem hefur sigrað tvö ár í röð. Í ár
voru Samtök langveikra barna
styrktarþegi mótsins.

sport@frettabladid.is
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> Við hrósum ...

.... þeim Sunnu Gestsdóttur og Birni
Margeirssyni sem hafa verið
að gera frábæra hluti í sínum
greinum í frjálsum íþróttum.
Sunna varð um helgina
danskur meistari og Björn
varð þriðji Íslendingurinn til
að rjúfa „múrinn“ í 800
metra hlaupi. 

Ungmennalandslið í eldlínunni um helgina:

UNGLINGALANDSLIÐ Íslenska
piltalandsliðið í handknattleik,
skipað leikmönnum tuttugu og
eins árs og yngri, sigraði norska
landsliðið 34-31 í lokaleik Opna
Skandinavíumótsins í hand-
knattleik sem fram fór í Svíþjóð
um helgina. Íslenska liðið endaði
í þriðja sæti á mótinu, eftir að
hafa gert jafntefli við Dani og
tapað fyrir Svíum, en Svíar unnu
Dani í úrslitaleik mótsins.

Drengjalandslið Íslands í
körfuknattleik, skipað leik-
mönnum sextán ára og yngri,
keppir nú í A-deild EM landsliða

á Spáni. Ísland var í riðli með
Króatíu, Rússlandi og Grikk-
landi en náði ekki að vinna leik í
riðlinum. Ísland mætir Lett-
landi, Póllandi og Slóveníu í
milliriðli og mætir liði Lettum í
dag í fyrsta leik. Íslenska liðið
mun leika um níunda til sext-
ánda sæti á mótinu.

Íslenska stúlknaliðið keppti í
B-deild Evrópukeppninnar í
Eistlandi og náði að vinna lið
Austurríkis í leik um fimmtánda
sætið á mótinu. Íslenska liðið
komst ekki upp um deild en stóð
sig engu að síður ágætlega. ■

Ágætur árangur ungmenna

Bróðir tvíburanna Arnars og Bjarka
Gunnlaugssona, Garðar Gunnlaugs-
son, hefur farið mikinn með Val í
sumar, en hann hefur skorað ellefu
mörk í öllum keppnum. Annað mark
Valsmanna í leiknum gegn Fylki var
skráð á hann, en Atli Sveinn Þór-
arinsson átti þá hörkuskalla í
þverslána og niður á marklín-
una áður en Garðar potaði
boltanum inn fyrir línuna.
„Ég hef fengið tækifæri til
þess að standa mig vel í
sumar og hef nýtt þau ágæt-
lega held ég. Það er mikil
stöðubarátta í hópnum, enda
allir leikmennirnir að standa sig
vel. Þannig að það er pressa á
manni að skora mark í hverjum

leik sem maður spilar.“

Garðar, sem skoraði sitt fimmta
deildamark gegn Fylki, hefur
skorað sex mörk í bikarkeppn-
inni í sumar og vonast til þess

að geta haldið markaskorun-
inni áfram. „Ég hef fundið

mig vel í framlínunni í
sumar, enda eru margir
góðir leikmenn í liðinu
sem hjálpa manni að
skapa marktækifæri.“

Garðar á von á því að
deildarkeppnin jafnist í
næstu leikjum, en FH
hefur unnið alla leiki

sína til þessa og er
með sex stiga forskot

á toppi deildarinnar. „Ég held að KR
eigi eftir að taka stig af FH. Það er kom-
inn nýr þjálfari hjá liðinu og með hon-
um kemur annað hugarfar og leikmenn
eiga örugglega auðveldara með að ein-
beita sér en áður. Síðan er ég viss um
að við Valsmenn náum að þjarma enn
frekar að FH-ingum í lokaumferðunum.“

Atvinnumennskan heillar Garðar óneit-
anlega, en hann segist þó einungis vera
með hugann við Val núna. „Ég hef mik-
inn áhuga á því að reyna mig erlendis
og stefni að því. En til þess að eiga
möguleika á því verð ég að standa mig
vel með Val og það ætla ég mér að
gera. Þetta hefur verið skemmtilegt
sumar og vonandi náum við Valsmenn
að vinna titil. Það yrði alveg magnað.“ 

GARÐAR GUNNLAUGSSON: HEFUR SKORAÐ ELLEFU MÖRK Í DEILD OG BIKAR Í SUMAR

FH mun misstíga sig í lokaumfer›unum

Kimi Räikkönen vann um helgina sigur í Ungverjalandskappakstrinum en fleir
Michael og Ralf Schumacher komu í næstu sætum á eftir. Fernando Alonso,
sem hefur forystu í stigakeppni ökumanna, hlaut ekkert stig um helgina.

Enn spenna á toppnum

FORMÚLA 1 Finninn Kimi Räikkön-
en fagnaði um helgina sigri í Ung-
verjalandskappakstrinum. Helsti
keppinautur hans í stigakeppni
ökumanna, Fernando Alonso á
Renault, lauk hins vegar keppni í
11. sæti og hlaut því engin stig um
helgina. Forskot Alonso er því nú
26 stig þegar sex keppnir eru eft-
ir á tímabilinu.

„Þetta gekk betur nú en um síð-
ustu helgi og við eigum enn mögu-
leika á meistaratitlinum,“ sagði
Räikkönen eftir keppnina. Greini-
legt er að lið McLaren er mjög
sterkt um þessar mundir en um
tíma leit út fyrir að félagi
Räikkönen, Juan Pablo Montoya,
myndi fara með sigur af hólmi.
Hann fylgdi annarri keppnisáætl-
un en félagi sinn og náði forystu í
kappakstrinum um miðbik hans
en vélarbilun gerði vonir hans að
engu. Ron Dennis, liðsstjóri Mc-
Laren, sagði að með réttu hefðu
ökuþórar liðsins átt að ljúka
keppninni í fyrsta og öðru sæti.

Báðir ökumenn Red Bull féllu
úr leik á fyrsta hring. Christian
Klien velti bíl sínum og þá varð
David Coulthard fyrir braki úr bíl
Alonso en Spánverjinn missti
framvænginn af bíl sínum eftir
árekstur í fyrstu beygjunni.
Coulthard sagði að hann hefði ver-
ið heppinn að sleppa svo vel eins

og raun bar vitni. „Bílabrak á
brautinni er stórhættulegt. Það er
ótrúlegt að ekki fór verr,“ sagði
Coulthard sem hætti sér sjálfur út
á brautina til að ná í brakið svo að
félagar hans hlytu ekki sömu ör-
lög.

Michael Schumacher var
fremstur á ráspól um helgina en

McLaren-menn reyndust honum
of klókir í keppnisáætlunum sín-
um. En Schumacher á þó enn von
þar sem hann er einungis sex stig-
um á eftir Räikkönen í stiga-
keppni ökumanna. Það má aldrei
afskrifa Þjóðverjann sem er vit-
anlega margfaldur meistari í
greininni. ■

KVÖLDÞÁTTURINN
ALLA VIRKA DAGA

LEIKIR HELGARINNAR

Norska úrvalsdeildin:
BRANN–VÅLERENGA 1–2
Ólafur Örn Bjarnason og Kristján Örn
Sigurðsson léku allan tímann í vörn
Brann. Árni Gautur Arason lék í marki
Vålerenga.
LYN–LILLESTRÖM 1–0
Stefán Gíslason lék allan leikinn fyrir
Lyn.
HAM KAM–TROMSØ 3–2
VIKING–FREDRIKSTAD 2–1
START–MOLDE 1–0
Jóhannes Harðarson kom ekki við sögu í
liði Start.
ODD GRENLAND–AALESUND 2–1
Haraldur Freyr Guðmundsson lék allan
leikinn í liði Aalesund.
ROSENBORG-BODÖ/GLIMT 2–0

Danska úrvalsdeildin:
ASSYRISKA–ÖRGRYTE 0–1
KALMAR FF-GIF SUNDSVALL 0–0
HAMMARBY–HALMSTADS BK 2–1
Gunnar Heiðar Þorvaldsson skoraði
mark Halmstad en Pétur Marteinsson
lék sem fyrr ekki með Hammarby vegna
meiðsla.
HELSINGBORG–DJURGÅRDEN 2–0
Kári Árnason var í byrjunarliði
Djurgården en var skipt út af á 73. mín-
útu. Sölvi Geir Ottesen kom ekki við
sögu.
GÖTEBORG–HÄCKEN 1–0

Sænska úrvalsdeildin:
AGF–VIBORG 2–3
Helgi Sigurðsson kom inn á í lið AGF á
66. mínútu.
ESBJERG–BRONDBY 2–3
SILKEBORG–SØNDERJYSK 3–2
NORDSJÆLLAND–FC KOBENHAVN 1–2
AC HORSENS–OB 0–0

Íslenskt frjálsíþróttafólk:

Sunna danskur
meistari
FRJÁLSAR Frjálsíþróttakonan Sunna
Gestsdóttir sigraði í 200 metra
hlaupi á Opna danska meistara-
mótinu í frjálsum íþróttum. Sunna
hljóp á 24,98 sekúndum og  hún
tók einnig þátt í 400 metra hlaupi
og varð þriðja. 

Björn Margeirsson keppti á
móti í Dublin á Írlandi og náði að
hlaupa á einni mínútu og 49,98
sekúndum, en hann er þriðji Ís-
lendingurinn til þess að hlaupa
þessa vegalengd á undir einni
mínútu og 50 sekúndum. ■

HM í sundi:

Gó›ur árangur
Íslendinga
SUND Ragnheiður Ragnarsdóttir
og Örn Arnarson náðu góðum
árangri í sínum greinum á HM í
sundi sem lauk um helgina.
Ragnheiður varð í 24. sæti í 50
metra skriðsundi á tímanum
26,42 sekúndum og var ekki
langt frá Íslandsmeti sínu. Örn
Arnarson lauk keppni í 19. sæti í
50 metra baksundi og var ein-
ungis 5 hundraðshlutum úr sek-
úndu frá því að komast í undan-
úrslit. Hann synti á 26,52 sek-
úndum. ■

TVEIR FLJÚGANDI FINNAR Mika Häkkinen heilsar hér upp á landa sinn Kimi Räikkönen
fyrir kappaksturinn um helgina. Nordic Photos/Getty



Allar vörur sem ekki eru á tilboði fást með
10% afslætti af staðgreiðsluverði.

t m h u s g o g n . i s

Verð nú
169.000
85.000
49.000
39.000
34.000
64.000

Sarabanda sófasett, leður, 3+1+1
Chesterfield sófi, leður, 3ja sæta
Lind sófi, leður, S946
Borðstofuskápur, beyki, cs/591 (90x166x40)
Skenkur, beyki, cs/592L (130x85x40 cm)
Borðstofuborð, kirsub./gler, cs/416 (85x160(240))

Verð áður
238.000
142.000
69.000
76.000
62.000
97.000

Dæmi um húsgögn á tilboði

Mán. - fös. 10.00 - 18.00 • Laugard. 11.00 - 16.00
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Íslenska þjóðin
trónir á toppnum
yfir best stæðu
þjóðir heims. Á
Íslandi þykir

gott að búa
enda erum
við falleg-

asta þjóðin en
jafnframt sú gáf-

aðasta, sterkasta og skemmtileg-
asta. Á sama tíma eiga fjölskyldur
landsins í miklum vanda. Maður
finnur varla fyrir fjölskyldur þar
sem ekki eru alkóhólistar,
kontrólfrík, meðvirkni, framhjá-
höld, fjársvikarar, skattsvikarar,
spilafíklar, pillusjúklingar, 

vinnusjúklingar, einhver með
athyglisbrest og einn skaphundur.

Þessir brestir sálarinnar virðast
fara vaxandi og alltaf fjölgar í
þeim hóp sem hefur óbeit á sál-
fræðingum og öðrum heilurum
sem geta hjálpað mannfólkinu. Oft
hef ég velt því fyrir mér hvað sé
til ráða. Það er nokkuð ljóst að
þetta verður að stoppa áður en allt
fer fjandans til. Um daginn datt
mér snjallfræði í hug. Mér finnst
að það eigi að senda öll börn á
skólaaldri til sáfræðings. Þá er ég
ekki að tala um einu sinni, heldur
mánaðarlega alla skólagönguna.
Skólasálfræðingurinn myndi
reyna að hjálpa barninu að fóta sig
í völundarhúsi tilverunnar. Þessir
skólasálfræðingar mættu þó alls
ekki vera ,,risaeðlur“ sem dagað
hefðu uppi innan veggja skólanna

heldur vel menntaðir sérfræðing-
ar, frjálsir og óháðir. Þetta væri þó
ekki nóg. Strax í sex ára bekk ætti
að vera tími á stundatöflunni sem
héti ,,mannleg samskipti“. Þar
myndu börnin læra að bera virð-
ingu hvert fyrir öðru og læra al-
mennar umgengnisreglur ásamt
mannasiðum. Hér mætti þó alls
ekki stoppa því það er ekki nóg að
geta komið fallega fram við annað
fólk, landinn verður að geta tjáð
sig og komið hugsunum sínum í
orð. Þess vegna væri nauðsynlegt
að senda alla grunnskólanema í
tjáningu og ræðumennsku einu
sinni í viku. Með þessu myndum
við ala upp prúða og fallega þjóð
sem myndi gera okkur að ham-
ingjusömustu þjóð í heimi. ■

2. ágúst 2005 ÞRIÐJUDAGUR

STUÐ MILLI STRÍÐA
MARTA MARÍA JÓNASDÓTTIR LUMAR Á HUGMYNDUM UM BÆTT SAMFÉLAG

Hvenær verðum við hamingjusamasta þjóðin?

Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

Oooo, Jói! 
Jörðin hristist!

Já! Kannski kominn tími
til að þú farir í smá megrun?

Ég sé að þú
hefur lesið árs-
bókina mína. Af hverju

heldurðu
það?

Þetta er „heldurðu að þú
sért einhver stór gæi?“ -

svipurinn minn.
Og hvað 

með það?

Þú trúir þessu aldrei,
mamma.... við erum öll

með vogris!

Já! Solla, Hannes, Danni og
ég erum öll með þetta!

Ohh það er alveg hræðilegt!
Krakkarnir eru að rífast,

Danni er alltaf fyrir mér og
allir eru pirraðir....

Jii minn eini!
Hvernig

höndlarðu
þetta?

Ég hef 
mínar
leiðir.

Mamma?

Vala?

Hvar er
mamma?
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Hin kynþokkafulla leikkona
Jessica Biel segist hafa

liðið miklar kvalir við
tökur nýjustu mynd-
ar sinnar Stealth.
Myndin sú er
hasartryllir sem
gerist að miklum
hluta í flugvél. „Ég
er svo rosalega
flug- og bílveik að

mér var óglatt all-
an tíman.
Stundum
kastaði ég

upp,“ sagði hún. „Ég lærði samt
nokkrar aðferðir til að draga úr
ógleðinni og því fékk ég eitthvað já-
kvætt út úr
þessu.“

Leikarinn
fagri, Jared

Leto hefur nú
sparkað nýjustu
kærustu sinni
Ashley Ol-
sen eftir að-
eins nokkurra
vikna sam-
band. „Jared
var skotinn í
henni í smá

tíma en vill ekkert með hana hafa
lengur,“ sagði vinur leikarans.
„Ég held að hann hafi ekki
viljað að Ashley skemmdi
töffaraímynd hans en hún er
algjör tyggjókúlustjarna.“
Ashley er aðeins nítján ára
gömul og hún hefur að-
allega leikið í barna- og
unglingamyndum
með tvíburasystur
sinni, Mary-Kate Ol-
sen. „Jared er kominn
með leið á ungum
konum og ætlar næst
að finna sér kærustu
á sínum aldri,“ sagði
vinurinn.

Mariah Carey hefur náð toppn-
um á ný eftir nokkur mögur ár.

Nýjasta smáskífa hennar,
„We Belong Together“ hefur

verið í fyrsta sæti Bilboard list-
ans í níu vikur. Hún hefur
einnig staðfest að hún muni
koma fram á MTV verðlauna-
hátíðinni í Miami í ágúst, en

þar er hún tilnefnd til
þriggja verðlauna.

FRÉTTIR AF FÓLKI

HUGSAÐU STÓRT
SÍMI 564 0000

Sýnd kl. 5.20, 8 og 10.40
Sýnd í lúxus kl. 10.40 B.i. 16 ára

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 
Sýnd í lúxus kl. 5.30 og 8 B.i. 16 ára

Sýnd kl. 5.30  B.i. 14 ára - Síðustu sýningar

Sýnd kl.  10.30  B.i. 16 ára

 SKEMMTILEGASTA  SKEMMTILEGASTA 
STÓRMYND SUMARSINSSTÓRMYND SUMARSINS

Nú eru það fangarnirNú eru það fangarnir
gegn vörðunum!gegn vörðunum!

MasterCard forsýning kl.8
2 fyrir 1 tilboð fyrir korthafa

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30

MEÐ BRUCE WILLIS Í 
TOPPFORMI

HVERJU MYNDIR ÞÚ FÓRNA 
FYRIR FJÖLSKYLDUNA?

MAGNAÐUR 
SPENNUTRYLLIR AF 

BESTU GERÐ

HUGSAÐU STÓRT
SÍMI 564 0000

„...MYND SEM HÆGT ER AÐ LÍKJA VIÐ DIE 
HARD, SPENNANDI OG SKEMMTILEG...“

★★★ -ÓÖH DV

„ÞRUSUVEL HEPPNUÐ SPENNUMYND“
★★★1/2 -ÓÖH K&F

HUGSAÐU STÓRT

Sýnd kl. 5.30 og 10.30 B.i. 16 ára

Sýnd kl. 5.45, 8.30 og 10.45  B.i. 16 
ára

Sýnd kl. 8 og 10  B.i. 16 ára

 SKEMMTILEGASTA 
STÓRMYND SUMARSINSSTÓRMYND SUMARSINS

Nú eru það fangarnirNú eru það fangarnir
gegn vörðunum!gegn vörðunum!

Sýnd kl.  6, 8.30 og 11

MEÐ BRUCE WILLIS Í 
TOPPFORMI

MAGNAÐUR 
SPENNUTRYLLIR AF 

BESTU GERÐ

Sýnd kl.  5.30  B.i. 10 ára - Síðustu sýningar

400 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

SÍMI 551 9000

HVERJU MYNDIR ÞÚ FÓRNA 
FYRIR FJÖLSKYLDUNA?

„...MYND SEM HÆGT ER AÐ LÍKJA VIÐ DIE 
HARD, SPENNANDI OG SKEMMTILEG...“

★★★ -ÓÖH DV

„ÞRUSUVEL HEPPNUÐ SPENNUMYND“
★★★1/2 -ÓÖH K&F

MasterCard forsýning kl.8
2 fyrir 1 tilboð fyrir korthafa



AMERICAN DAD
MÁNUDAGA KL. 21:00

Næstu sýningar eru:
5. sýn. laug. 6/8 kl. 14 sæti laus
6. sýn. sun. 7/8 kl. 14 sæti laus
7. sýn. fim. 11/8 kl. 19 sæti laus

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

KALLI Á ÞAKINU 
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

Kvikmyndafyrirtækið Dream-
works Animation SKG og skyndi-
bitakeðjan McDonalds hafa ákveðið
að fara í samstarf næstu tvö árin.

Fyrsta myndin þar sem fyrir-
tækin sameina krafta sína verður
framhaldsmyndin Shrek 3 sem er
væntanleg árið 2007. „Það eru for-

réttindi fyrir Dreamworks að fara í
samstarf með McDonalds, „sagði
Jeffrey Katzenberg, einn eigenda
Dreamworks. „Vegna þess hversu
margir hafa gaman af myndum okk-
ar getum við skapað enn meiri eftir-
væntingu fyrir fólk úti um allan
heim með aðstoð McDonalds.“ ■

Dreamworks og
McDonalds í samstarf

SHREK 2 Þriðja kvikmyndin um Shrek verður frumsýnd árið 2007.



16.15 Einvígið á Nesinu 2005 17.05 Leiðar-
ljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00 Músasjón-
varpið (4:13) 

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Perfect Strangers  13.25 Married to the Kellys
(e) 13.50 Kóngur um stund 14.20 Extreme
Makeover (e) 15.05 Monk 16.00 Barnatími
Stöðvar 2 17.53 Neighbours 18.18 Ísland í
dag

SJÓNVARPIÐ

22.20 

TRIAL AND RETRIBUTION

▼

SPENNA

21.30

LAX

▼

SPENNA

23.30

RECUE ME

▼

GAMAN

22:45

JAY LENO

▼

SPJALL

19.00 

STRANDBLAK

▼

ÍÞRÓTTIR

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beauti-
ful 9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 Simpsons
20.00 Fear Factor (16:31) Fear  
20.45 Eyes (4:13) 

21.30 LAX (1:13) Myndaflokkur sem gerist á
alþjóðlega flugvellinum í Los Angeles,
LAX. Um flugvöllinn fara árlega milljónir
farþega og stjórnendur hans hafa í
mörg horn að líta. Öryggismálin eru í
öndvegi enda vofir ógn hryðjuverka
stöðugt yfir. Aðalhlutverkið leikur He-
ather Locklear.

22.15 Navy NCIS (20:23) Sjóhernum er svo
annt um orðspor sitt að starfandi er sér-
stök sveit sem rannsakar öll vafasöm
mál sem tengjast stofnuninni. Bönnuð
börnum.

23.00 Boycott 0.50 Revelations (4:6) (Bönnuð
börnum) 1.35 Fréttir og Ísland í dag 2.55 Ís-
land í bítið 4.35 Tónlistarmyndbönd frá Popp
TíVí

0.00 Kastljósið 0.25 Dagskrárlok

18.30 Gló magnaða (18:19) 
19.00 Fréttir og íþróttir 
19.35 Kastljósið
20.05 Everwood (16:22) (Everwood II) Banda-

rísk þáttaröð um heilaskurðlækni og
ekkjumann sem býr ásamt tveimur
börnum sínum í smábænum Ever-
wood í Colorado. 

20.50 Stríðsárin á Íslandi (1:6) Þátturinn er
textaður á síðu 888 í Textavarpi.

22.00 Tíufréttir
22.20 Rannsókn málsins VIII (2:2) (Trial and

Retribution, Ser. 8) Bresk sakamála-
mynd frá 2004 þar sem lögreglan fær
til rannsóknar sérlega snúið sakamál.
Atriði í myndinni eru ekki við hæfi
barna.

0.15 Friends 2 (3:24) 0.40 Kvöldþátturinn
1.25 Seinfeld 3 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Seinfeld 3 
19.30 Game TV 
20.00 Seinfeld 3 
20.30 Friends 2 (3:24) 
21.00 Joan Of Arcadia (5:23) Táningsstelpan

Joan er nýflutt til smábæjarins Arcadia
þegar skrítnar uppákomur fara að
henda hana. 

21.45 Sjáðu Fegurðardrottningin Unnur Birna
sýnir okkur allt það heitasta í kvik-
myndaheiminum.

22.00 Kvöldþátturinn Beinskeyttur spjall- og
skemmtiþáttur þar sem viðburðir
dagsins eru hafðir að háði og spotti.

22.45 David Letterman Góðir gestir koma í
heimsókn og Paul Shaffer er á sínum
stað.

23.30 Rescue Me (5:13) 

23.30 The Contender (e) 0.15 Cheers (e)
0.40 The O.C. 1.20 Hack 1.35 Óstöðvandi
tónlist

19.15 Þak yfir höfuðið (e) Á
19.30 According to Jim (e) 
20.00 The Biggest Loser Í þáttunum keppa

offitusjúklingar, með hjálp sérvalinna
einkaþjálfara um hverjum gengur best
að megra sig og halda reglurnar. 

20.50 Þak yfir höfuðið Umsjón hefur Hlynur
Sigurðsson.

21.00 Brúðkaupsþátturinn Já 
22.00 CSI: Miami Horatio Cane fer fyrir fríð-

um flokki réttarrannsóknafólks sem
rannsakar morð og limlestingar í Mi-
ami.

22.45 Jay Leno 

17.55 Cheers 18.20 Center of the Universe
(e)

6.00 Sweet Home Alabama 8.00 Two Can
Play That Game 10.00 Try Seventeen 12.00 A
Walk to Remember 14.00 Sweet Home Ala-
bama 16.00 Two Can Play That Game 18.00
Try Seventeen 20.00 A Walk to Remember
22.00 Deeply (Bönnuð börnum) 0.00 To Kill
a King (Bönnuð börnum) 2.00 Strange Planet
(Bönnuð börnum) 4.00 Deeply (Bönnuð
börnum)

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 E! News 12.30 Love is in the Heir 13.00 E!
Entertainment Specials 14.00 Style Star 14.30
Life is Great with Brooke Burke 15.00 High Price
of Fame 16.00 101 Juiciest Hollywood Hookups
17.00 Jackie Collins Presents 18.00 E! News
18.30 The Soup 19.00 The E! True Hollywood
Story 20.00 Hotspot Hollywood Roosevelt Hotel
20.30 My Crazy Life 21.00 The Soup 21.30 Life
is Great with Brooke Burke 22.00 Wild On 23.00
E! News 23.30 Hotspot Hollywood Roosevelt Hot-
el 0.00 Wild On 1.00 The E! True Hollywood Story

AKSJÓN

7.15 Korter 

18.35 UEFA Champions League (Liverpool –
Kaunas)

20.40 NBA – Bestu leikirnir (LA Lakers –
Boston Celtics 1985) Viðureignir
Lakers og Celtics á níunda áratugnum
eru löngu komnar í sögubækunar. Hér
sjáum við sjötta leik liðanna í úr-
slitarimmunni fyrir tuttugu árum
(1985).

22.10 Sporðaköst II (Laxá í Aðaldal)
Skemmtilegir veiðiþættir þar sem
rennt er fyrir fisk víða um land. Um-
sjónarmaður er Eggert Skúlason en
dagskrárgerð annaðist Börkur Bragi
Baldvinsson.

22.40 UEFA Champions League (Liverpool –
Kaunas)

6.40 X-Games 
17.35 2005 AVP Pro Beach Volleyball 

POPP TÍVÍ

Tónlist allan daginn - alla daga

▼

▼

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Mary drottning úr kvikmyndinni
Elizabeth árið 1998.

„You speak with such sincerity. I see you are still a
consummate actress. My husband is gone. They
have poisoned my child.“

▼

▼

Ég þreytist seint á því að halda þeirri
skoðun minni á lofti að engin þjóð standi
Bretum framar í gerð úrvalssjónvarps-
efnis. Það komast til dæmis engir með
tærnar þar sem Bretarnir eru með hæl-
ana í gerð gaman- og sakamálaþátta. Í
gríninu nægir að nefna Monty Python,
Blackadder, Fawlty Towers, Young Ones
og Bottom og í krimmunum Prime
Suspect með Helen Mirren og Cracker
með Robbie Coltraine.

Þættirnir Trial and Retribution gefa
því besta sem Bretinn hefur gert í glæpa-
deildinni ekkert eftir en í kvöld rennur
áttunda þáttaröðin sitt skeið í Sjónvarp-
inu. Þetta verður þó sem betur fer ekki
það síðasta sem við fáum af sjá af hinum

óútreiknanlega lögregluforingja
Mike Walker þar sem níunda þátta-
röðin er í framleiðslu.

Trial and Retribution eru runnir
undan rifjum glæpasagnahöfundar-
ins Lynda La Plante en styrkur henn-
ar, eins og svo margra breskra
kollega hennar, liggur í því
hversu marghliða persónur
hennar eru. Það er enginn al-
góður eða alvondur hjá henni
og þannig hefur maður mátt
fylgjast með aðalgaurnum
Walker breytast úr hörðum

laganna verði í morðingja, jafnvel þjóf og
hálfgerðan skúrk án þess að snúa
nokkru sinni við honum baki. 

David Hayman leikur Walker með
miklum tilþrifum þannig að maður
kemst ekki hjá því að heillast af þess-

um manni sem er jafnvel enn verri
en hann lætur uppi en fyrir
utan góðan söguþráð er það
einmitt leikurinn sem gerir
þessa þætti að því sem þeir
eru.

Maður verður því að vona
að Walker haldi sjó sem
lengst og muni eltast við
morðóða stórleikara á skján-
um sem allra lengst.

7.00 Joyce Meyer 7.30 Benny Hinn 8.00 Dr. David
Cho 8.30 Acts Full Gospel 9.00 Ron Phillips 9.30
Blandað efni 10.00 Joyce Meyer 10.30 Freddie
Filmore 11.00 Samverustund (e) 12.00 Kvöldljós
13.00 Joyce Meyer 13.30 Blandað efni 14.30 Gunn-
ar Þorsteinsson 15.00 Believers Christian Fellowship
16.00 Joyce Meyer 16.30 Blandað efni 17.00 Fíla-
delfía (e) 18.00 Dr. David Cho 18.30 Joyce Meyer
19.00 Fréttir á ensku 20.00 Samverustund (e)
21.00 Dr. David Cho 21.30 Freddie Filmore 22.00
Joyce Meyer 22.30 Blandað efni 23.00 CBN frétta-
stofan – fréttir á ensku 0.00 Nætursjónvarp
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Rannsókn málsins l‡kur vonandi seint

MIKE WALKER Er ekki allur þar
sem hann er séður en það gerir

hann einmitt svo heillandi.
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ERLENDAR STÖÐVAR

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

13.00 Sakamálaleikrit 13.15 Sumarstef
14.03 Útvarpssagan: Bara stelpa 14.30
Bíótónar 15.03 Hljómsveit Reykjavíkur
1921-1930 16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá 18.25 Spegillinn 19.00 Íslensk
dægurtónlist í eina öld 21.00 Á
sumargöngu 21.55 Orð kvöldsins 22.15
Kvöldsagan, Seiður og hélog  
23.00 Djassgallerí New York

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykja-
vík Síðdegis 

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju 

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2 

18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 20.00
Músík og sport 22.10 Rokkland

1.10 Ljúfir næturtónar 

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.05
Laufskálinn 9.40 Sögumenn samtímans
9.50 Morgunleikfimi 10.13 Sáðmenn
söngvanna 11.03 Samfélagið í nærmynd 

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.15 Hádegisútvarpið 13.01 Hrafnaþing
14.03 Fótboltavikan með Hansa 15.03 Allt og
sumt 17.59 Á kassanum. Illugi Jökulsson. 
19.30 Úrval úr Morgunútvarpi e. 
20.00 Margrætt með Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur e.
21.00 Morgunstund með Sigurði G. Tómassyni e.
22.00 Á kassanum e. 22.30 Hádegisútvarpið e.
23.00 Úrval úr Allt & sumt e. 

0.00 Hrafnaþing Ingva Hrafns e.

7.03 Morgunútvarpið 9.03 Margrætt með
Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur. 10.03 Morgunstund
með Sigurði G. Tómassyni. 

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi 

9.03 ÓLAFUR HANNIBALSSON 10.03 RÓSA ING-
ÓLFSDÓTTIR 11.03 ARNÞRÚÐUR KARLSDÓTTIR 

12.25 Meinhornið (endurfl. frá laug.) 12.40 MEIN-
HORNIÐ 13.05 JÖRUNDUR GUÐMUNDSSON
14.03 KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR 
15.03 ÓSKAR BERGSSON 16.03 VIÐSKIPTAÞÁTT-
URINN 17.05 GÚSTAF NÍELSSON 18.00 Meinhorn-
ið (endurfl) 19.40 Endurflutningur frá liðnum degi. 

Sögusviðið er alþjóðlegi flugvöllurinn
í Los Angeles, LAX. Um flugvöllinn
fara árlega milljónir farþega og stjórn-
endur hans hafa í mörg horn að líta.
Öryggismál eru í öndvegi enda vofir
stöðugt yfir ógn hryðjuverka. 
Harley Random er ein þeirra sem
fara með völdin á LAX en á meðal
daglegra áhyggjuefna hennar eru
sprengjuhótanir og drukknir flug-
menn. Ekki eru allir sáttir við ákvarð-
anir Harley og ljóst að hún fær
harða samkeppni þegar næsti fram-
kvæmdastjóri flugvallarins verður
valinn.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Stöð 2 kl. 21.30.

»
LAX  

EUROSPORT 
12.00 Boxing 13.00 All sports: WATTS 13.30 Athletics:
European Cup Florence 15.00 Athletics: IAAF Super
Grand Prix Athens Greece 17.00 Sumo: Natsu Basho Jap-
an 19.00 Boxing 21.00 All sports: WATTS 21.30 News:
Eurosportnews Report 21.45 Freestyle Motocross: X-
fighters Madrid Arena Spain 23.15 News: Eurosportnews
Report

BBC PRIME
12.00 Miss Marple 12.55 Teletubbies 13.20 Tweenies
13.40 Fimbles 14.00 Balamory 14.20 El Nombre 14.25
Bill and Ben 14.35 The Raven 15.00 Antiques Roadshow
15.30 Holiday Swaps 16.00 Animal Park 17.00 Bargain
Hunt 17.30 EastEnders 18.00 Wildlife Special 19.00 SAS
Survival Secrets 20.00 Body Hits 20.30 Human Race
21.00 Casualty 21.50 Holby City 23.00 Leonardo 0.00
Who the Dickens Is Mrs Gaskell? 1.00 Shakespeare’s Glo-
be

NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Hornets from Hell 13.00 Paranormal?: Crop Circles
14.00 Air Crash Investigation: Flying Blind 15.00 Seconds
from Disaster: Crash of the Concorde 16.00 Battlefront:
Battle At Remagen 16.30 Battlefront: Battle of Okinawa
17.00 Animal Nightmares: Cats 17.30 Monkey Business
18.00 Hornets from Hell *living Wild* 19.00 Paranormal?:
Crop Circles 20.00 Air Crash Investigation: Unlocking
Disaster 21.00 Seconds from Disaster: Pentagon 9-11
22.00 Paranormal?: X-men 23.00 Air Crash Investigation:
Unlocking Disaster 0.00 Seconds from Disaster: Penta-
gon 9-11

DISCOVERY 
12.00 Rex Hunt Fishing Adventures 12.30 Fishing on the
Edge 13.00 Extreme Engineering 14.00 Extreme
Machines 15.00 Junkyard Mega-Wars 16.00 Extreme
Machines 17.00 Harley 18.00 Mythbusters 19.00 Extreme
Engineering 20.00 Massive Machines 20.30 One Step
Beyond 21.00 Shark Attack Files 22.00 Forensic Detecti-
ves 23.00 Mythbusters 0.00 Weapons of War

MTV
12.00 Boiling Points 12.30 Just See Mtv 14.00 Sponge-
bob Squarepants 14.30 Wishlist 15.00 Trl 16.00 Dismis-
sed 16.30 Just See Mtv 17.30 Mtv:new 18.00 The Rock
Chart 19.00 Newlyweds 19.30 My Super Sweet 16 20.00
Power Girls 20.30 The Osbournes 21.00 Top 10 at Ten
22.00 Punk’d 22.30 Wonder Showzen 23.00 Alternative
Nation 0.00 Just See Mtv

VH1
15.30 So 80s 16.00 VH1’s video jukebox 17.00 Smells
Like the 90’s 18.00 VH1 Classic 18.30 Then & Now 19.00
All Access 21.00 VH1 Rocks 21.30 Flipside 22.00 Instru-
mentals Top 5 22.30 The Fabulous Life of... 23.00 VH1
Hits

CLUB
12.10 Retail Therapy 12.35 The Stylists 13.00 Staying in
Style 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 Chea-
ters 20.15 Sextacy 21.10 My Messy Bedroom 21.35 Sex
and the Settee 22.00 What Men Want 22.30 More Sex
Tips for Girls 23.00 Backyard Pleasures 23.30 Anything I
Can Do 23.55 Awesome Interiors 0.25 Retail Therapy
0.50 The Stylists 1.15 Staying in Style

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
12.10 Electra Glide in Blue 14.00 For Better Or for Worse
15.35 Where’s Poppa? 17.00 Sibling Rivalry 18.25 Bridge
to Silence 20.00 Kings of the Sun 21.45 Winter People,
the 23.25 Keaton’s Cop 1.00 Easy Money 2.35 Report to
the Commissioner

TCM
19.00 Mildred Pierce 20.50 The Women 23.00 The 25th
Hour 1.00 Suzy 2.35 The Sheepman

HALLMARK
12.45 They Still Call Me... Bruce 14.15 Back When We
Were Grown Ups 16.00 Touched by an Angel IV 16.45
Murder Without Conviction 18.15 Brush with Fate 20.00
Law & Order Viii 20.45 The Premonition 22.15 The In-
spectors 2: A Shred of Evidence 0.00 Law & Order Viii
0.45 Brush with Fate 2.30 The Premonition

DR1
12.20 Bobler i blodet 12.50 Livet ombord 13.20 I f¢rste
række 13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00 Shin Chan
14.10 Ozzy & Drix 14.30 SommerSummarum 15.30
Scooby Doo 16.00 Drengen de kaldte kylling 16.15 Thom-
as og Tim 16.30 TV Avisen med Sport og Vejret 17.00 Fint
skal det være 17.30 Hvad er det værd? 18.00 Sporl¢s
18.30 Sommertid 19.00 TV Avisen 19.25 SportNyt 19.30
Til vi ses igen 21.10 En sag for Frost 22.25 Præst i Afrika

SV1
12.15 När syrenerna blomma 14.00 Rapport 14.05
Rapport från framtiden 14.35 Familjen Anderson 15.00
Strömsö 15.40 Boken i mitt liv 15.45 Levade Noble Horse
Show Gala 16.30 Kipper 16.40 Brum 16.50 Berättelser
från hönsgården 17.00 Stallkompisar 17.25 Reas boktips
17.30 Rapport 18.00 Allsång på Skansen 19.00 Morden i
Midsomer 20.35 Sängdags 21.05 Rapport 21.15
Sommartorpet 21.45 Uppdrag granskning – vad hände
sen? 22.45 Sändning från SVT24

Leikendur í þættinum.

Öryggismál í öndvegi
Heather Locklear leikur aðalhlutverkið í

þessum spennandi myndaflokki.
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Ugla Jóhanna Egilsdóttir er einn
nýjasti meðlimur Talstöðvarinnar
og jafnframt sá yngsti, aðeins nítján
ára gömul. „Ég er með pistla á
mánudögum klukkan kortér í fimm.
Helga Vala er með þáttinn Allt og
sumt á milli þrjú og sex en við
þekkjumst og hún stakk upp á því
að ég myndi vera með svona pistla í
þættinum,“ segir Ugla. „Ég hef al-
veg frjálsar hendur og þetta eru
bara alls konar pistlar. Sumir eru
pólitískir en aðrir eru bara algjört
bull,“ segir hún og hlær.

Pistlana er ekki hægt að nálgast
öðruvísi en með því að hlusta á út-
varpið en eitthvað hefur verið birt á
vef ungra vinstri grænna, vinstri.is.
„Ég er skráð í ungliðahreyfinguna
en er ekki á kafi í starfinu. Ég vil
auðvitað vernda náttúruna þó að ég
sé frekar mikið borgarbarn og fari
sjaldan út fyrir borgarmörkin.“

Ugla hefur einnig birt pistil á
vefsvæði ungra femínista, ungfem,
og segist að sjálfsögðu vera

femínisti. Þar fjallaði hún á nokkuð
gamansaman hátt um slæm áhrif
texta rapparans Snoop Dogg.

Margir muna eftir Uglu úr kvik-
myndinni Mávahlátri þar sem hún
lék Öggu og þótti standa sig með
eindæmum vel. Nú hefur hún hins
vegar snúið sér að öðru en leiklist-

inni og er að vinna hjá Unicef við að
safna heimsforeldrum. „Ég er ekki
viss um að ég leiki eitthvað aftur og
stefni ekkert frekar á leiklistina en
önnur fög. Það verður bara allt að
ráðast. Mér finnst rosalega gaman
að vinna hjá Unicef og þar vinnur
skemmtilegt fólk.“ ■

Bull og pólitík í pistlum Uglu

„Þetta er gamanmynd sem fjallar
um unga íslenska listakonu í New
York. Hún flýgur til Íslands til að
mæta í sjötugsafmæli í fjölskyld-
unni og þar kemur ýmislegt óvænt í
ljós,“ segir Ísold Uggadóttir en hún
hefur nýverið lokið tökum hér á
landi á sinni fyrstu stuttmynd sem
ber heitið Góðir gestir eða Family
Reunion.

„Tökur fóru hægt af stað en svo
fór þetta fljótt að verða skrautlegt
því það eru tvær mjög stórar
hópsenur í myndinni. Við slóum upp
sextíu manna afmælisveislu í Fé-
lagsheimili Seltjarnarness og vor-
um svo heppin að fá aukaleikara frá
elliheimilinu á Seltjarnarnesi. Þessi
veisla var ekkert plat, alvöru
brauðtertur, söngatriði og ræðu-
höld,“ segir Ísold. 

Aðstandendur Góðra gesta lentu
í meiri vandræðum þegar þurfti að
taka upp hópsenu á bar. „ Við þurft-

um að taka upp á skemmtistaðnum
Dillon klukkan fjögur að nóttu til á
virku kvöldi og áttum því erfitt með
að finna aukaleikara. Við brugðum
því á það ráð að draga skemmta-
naglaða einstaklinga beint af nætur-
lífinu í Reykjavík.“ 

Ísold er búsett í New York þar
sem hún starfar sem klippari. „Ég
lærði margmiðlun við New York
University og lagði áherslu á video-
listaverk og eftirvinnslu. Fyrirtæk-
ið sem ég starfa hjá er heimildar-
myndarfyrirtæki sem framleiðir
myndir fyrir sjónvarpsstöðvar. Ég
hef því fengið mjög góða reynslu í
Bandaríkjunum sem nýtist mér við
gerð myndarinnar,“ en auk þess að
leikstýra myndinni kemur Ísold til
með að klippa hana sjálf. „Ég hef þó
ákveðið að reyna að finna einhvern
til að klippa myndina með mér því
það er alltaf gott að fá nýtt og ferskt
sjónarhorn.“

Ísold starfaði að myndinni með
íslensku og bandarísku tökuliði.
„Samstarfsmenn mínir eru margir
hverjir í námi í kvikmyndagerð í
New York og voru til í að taka þátt í
tökum á Íslandi gegn ókeypis fæði
og gistingu. Þetta hefur því verið
ævintýraleg og skemmtileg reynsla
fyrir okkur öll.“

Ísold klárar stuttmyndina í
Bandaríkjunum.“ Við tókum upp í
sjö daga hér á landi og klárum tök-
urnar á þremur dögum í New York.
Aðalleikkonan Aðalbjörg Þóra
Árnadóttur fer með okkur til
Bandaríkjanna en eftir tökurnar
hefst ég strax handa við eftir-
vinnslu á myndinni.“

Meðal aðalhlutverk í Góðum
gestum auk Aðalbjargar Þóru fara
þau Stefán Hallur Stefánsson,
Hanna María Karlsdóttir og
Theódór Júlíusson.

thorakaritas@frettabladid.is

ÍSOLD UGGADÓTTIR: KLÁRAR TÖKUR Á STUTTMYND SINNI Í NEW YORK:

Dró aukaleikara í tökur
beint af næturlífinu

FRÉTTIR AF FÓLKI

Dótið? iPod Shuffle.

Sem er? Nýjasta nýtt í heimi
eyrnahljómtækja Apple. iPod
Shuffle er fislétt og fer því vel í
hendi, rass- og brjóstvasa. Hægt
er að fá iPod Shuffle í að
minnsta kosti tveimur gerðum
frá bilinu 512 MB til 1 GB. Lög-
um er hlaðið inn á iPod Shuffle
með því að stinga USB-tenginu á
enda hljómtækisins inn í tölvuna
sem tónlistinni er hlaðið úr.

Tækið virkar nánast eins og
einkaútvarpsstöð þar sem eig-
andinn getur hlaðið inn um 120-
240 lögum sem eru spiluð af
handahófi. Tækið er því afar
hentugt fyrir fólk sem vill láta
koma sér á óvart því hægt er að
spila 240 lög á milljón mismun-

andi vegu. Mjög einföld fjarstýr-
ing er á framanverðu tækinu.

Gallar? iPod Shuffle er mun
minni en venjulegur iPod. Kost-
urinn er að tækið er léttara og
fyrirferðarminna en gallinn að
sama skapi sá að tækið býður
einungis upp á einn notkunar-
möguleika. Að sama skapi hefur
tækið mun smærra minni og
vistar því töluvert færri lög en
venjulegur iPod.

Fylgihlutir? Heyrnartól fylgja
iPod Shuffle en hægt er að fá lit-
ríka sporttösku til að vernda tæk-
ið.

Kostar? iPod Shuffle fæst frá
12.900 krónum hjá íslenska
Apple-umboðinu.

DÓTAKASSINN 

... fær Grímur Atlason fyrir vel
heppnaðan Innipúka.
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Lárétt: 2 látið af hendi, 6 ármynni, 8
málmur, 9 fæðu, 11 lít, 12 álögu, 14 pen-
ingar, 16 varðandi, 17 fínt regn, 18 andi,
20 gangþófi, 21 lengdarmálseining.
Lóðrétt: 1 fugls, 3 enn fremur, 4 skráði, 5
viður, 7 lögreglumál, 10 lín, 13 trygg, 15
útstáelsi, 16 stórveldi, 19 fimmtíu og
einn.

LAUSN

1

6 7 8
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21
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Lárétt: 2selt,6ós,8eir, 9mat,11sé,12
skatt,14aurar, 16um,17úða,18sál,20
il,21alin,
Lóðrétt: 1lóms,3og,4listaði,5tré,7
sakamál,10tau,13trú,15rall,16usa,
19li.

UGLA JÓHANNA EGILSDÓTTIR Nýtur þess að vinna fyrir Unicef og er ekki viss um að
hún muni leggja leiklistina fyrir sig.

Á DILLON Aðalbjörg Þóra og Stefán Hallur í barsenu í stuttmyndinni Góðir gestir eftir Ísold Uggadóttur.

Golfgoðsögnin Jack Niclaus var á Ak-
ureyri um verslunarmannahelgina

og notaði tímann þar aðallega
til fiskveiða. Norðanmenn
kipptu sér mátulega upp við
það að sjá meistarann á

förnum vegi enda hefur
hann lagt leið sína norð-
ur um árabil til þess að
renna fyrir fisk. Hann læt-
ur golfkylfurnar að mestu

eiga sig í veiðferðunum en hann kíkti
þó aðeins við á golfvellinum á laugar-
daginn, skoðaði sig um og tók kylfinga
tali. Þá spókaði hann sig aðeins um á
Akureyri en fór af landi brott á sunnu-
dag.

Það hefur ekki farið mikið
fyrir Jóni Steinari Gunn-

laugssyni eftir að hann tók
dómarasæti í Hæstarétti.
Hann hefur nú kveðið
sér hljóðs á ný með
bókinni „Um málskot í
einkamálum“. Bókin
skiptist í grófum drátt-
um í þrjá hluta. Fyrsti
hlutinn fjallar almennt
um Hæstarétt Íslands,
annar hlutinn um áfrýj-
un dóma til Hæstaréttar og sá þriðji um
kæru úrskurða til Hæstaréttar. Á Íslandi
hefur lítið verið skrifað um málskot í
einkamálum síðan 1966-1967. Síðan þá
hafa verið gerðar gagngerar breytingar á
lagareglum um málskot, án þess að um
þær hafi verið skrifaðar fræðilegar rit-
gerðir að heitið geti en Jón Steinar hef-
ur nú brugðist við þessum skorti.

Jónsi úr Sigur Rós segir að nýjasta
plata sveitarinnar, Takk, sé glaðlegri

og feli í sér meiri von en síðasta plata,
(). „Textarnir eru lítil ævintýri, svona
svipað og barnasögur eða eitthvað
slíkt,“ sagði hann í viðtali við tímaritið
NME. „Lögin eru frekar einföld og
barnaleg,“ bætti hann við. „Eitt lagið
heitir Glósóli þar sem hann vaknar og
sér að allt er dimmt úti.
Hann heldur að sólin sé
farin og að einhver hafi
tekið hana af himnum
þannig að hann leggur í
ferðalag til að finna sól-
ina. Hann finnur hana
á endanum.“ Takk
kemur út 12. sept-
ember og bíða
hennar margir með
mikilli eftirvænt-
ingu.
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Passat
– nýtt orð yfir lúxus

Volkswagen Passat er nú stærri, rúmbetri, öflugri, fágaðri og betur búinn en nokkru sinni. 

Passat býðst með nýjum og öflugum FSI® bensín- og  TDI® dísilvélum með 

6 gíra handskiptingu eða 6 þrepa sjálfskiptingu.

Meðal staðalbúnaðar má nefna hemlalæsivörn (ABS), rafstýrða stöðugleikastýringu (ESP),  

spólvörn (ASR), rafræna handbremsu, fjarstýrða opnun á farangursgeymslu og byltingar-

kenndan kveikjubúnað sem aðeins er að finna í Volkswagen Passat.

Lúxus hefur fengið nýja ásýnd. Komdu og kynnstu Volkswagen Passat. 

HEKLA, Laugavegi 174, sími 590 5000 
www.hekla.is, hekla@hekla.is  

Umboðsmenn um land allt: Höldur hf., Akureyri, sími 461 6020 · HEKLA, Borgarnesi, sími 437 2100 · HEKLA, Ísafirði, sími 456 4666
 HEKLA, Reyðarfirði, sími 470 5100 · HEKLA, Reykjanesbæ, sími 420 5000 · HEKLA, Selfossi, sími 482 1416   

Aus Liebe zum Automobil

Verð 2.275.000  kr. 
Trendline, 1600 FSI® 115 hestöfl, 6 gíra beinskiptur  

Verð 2.690.000 kr. 
Comfortline, 2000 FSI® 150 hestöfl, 6 gíra sjálfskiptur  

BAKÞANKAR
KRISTÍNAR HELGU 
GUNNARSDÓTTUR

Gráu svæ›in
Laugardagur á verslunar-

mannahelgi. Í brekkunni und-
ir Fljótsdalsheiði stendur lög-
reglubíll við veginn. Jeppar eru í
vegkanti og tveir lögreglumenn
standa úti í sólskininu og ræða
við ökumenn og farþega. Við
ökum rólega framhjá og verðir
laganna skima rannsakandi inn í
bílinn. Er þetta sérsveitin? Af
hverju er verið að stöðva bíla
hér? Þeir eru áreiðanlega að leita
að umhverfisverndarsinnum,
segir skotta í aftursætinu.
Mamma, beygðu þig niður. Áfram
veginn og inn að Snæfelli.
Skammt undan sést stór hrein-
dýrahjörð á beit. 

GÖNGUSKÓR á fætur og pok-
ar á bak. Fjölskyldan arkar upp í
mót – yfir urð og grjót. Á tindi
Snæfells er enginn lögregluvörð-
ur, aðeins öræfakyrrðin, útsýnið
og hópur göngufólks að njóta.
Lögregluvörður undir Fljótsdals-
heiði berst í tal meðal ferðalanga
á tindi. Fjölskylda ein var stöðv-
uð í brekkunni og yfirheyrð um
ferðir sínar. Hvaðan komið þið?
Hvert ætlið þið? Hvað eruð þið
mörg að ferðast saman? Hver er
tilgangurinn með þessu ferða-
lagi? Flóknar spurningar sem
jafnvel gætu talist pólitískar.
Hvernig á að svara þeim? Er
óhætt að segjast vera náttúruunn-
andi eða er það rangt svar? Verð-
ir laganna taka niður nafn öku-
mannsins, kennitölu, bílnúmer og
tegund ökutækis. Fólkið getur
haldið áfram för sinni inn að
Snæfelli. Kannski er það miðinn á
bílrúðunni sem gerir þessa fjöl-
skyldu grunsamlega; ,,Ísland
örum skorið“. Þó má segja að það
sé aðeins yfirlýsing um málefna-
lega skoðun og aðgerðir lögreglu
undir Fljótsdalsheiði þá hugsan-
lega á gráu svæði. 

EN SVO dæsa ferðalangar bara
yfir dýrðinni á tindi Snæfells –
horfa til suðurs og heilsa Hvanna-
dalshnjúki. Síðar liggur leiðin inn
á athafnasvæði við Kárahnjúka.
Ferðamálaþjónusta Landsvirkjun-
ar tekur vel og skipulega á móti
vaxandi hópi forvitinna ferða-
manna. Þeir bruna inn á öræfin
til að berja augum mannvirkin
sem rísa hratt. Fegurðin býr í
augum hvers manns. Á bílastæði
við Sandfell súpa sumir hveljur
af aðdáun og hrifningu, en aðrir
segja fátt og horfa hryggir á
gjörninginn.


