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ER ÞÍN FASTEIGN AUGLÝST HÉR?

MEST LESNA FASTEIGNABLAÐ LANDSINS

Góðan dag!
Í dag er mánudagurinn 22. ágúst,
234. dagur ársins 2005.

FASTEIGNASÖLUR

VIÐURKENNINGAR

Fallegar ló›ir
og endurbætur
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Gott hellulagt bílastæði er fyrir framan húsið.

Notalegt og fallegt hús
Fasteignasalan REMAX Búi er nú
með á sölu 220,5 fermetra fallegt og
notalegt endaraðhús á vinsælum stað
á Langholtsvegi 116b í Reykjavík.
Tuttugu fermetra bílskúr fylgir húsinu.
Komið er inn í flísalagt anddyri með fatahengi. Inni af því er gestasnyrting með
flísalögðu gólfi. Þá er komið inn í flísalagt hol sem er opið inn í eldhús. Það er
einnig flísalagt og með eikarinnréttingu.
Opið úr eldhúsi inn í borðstofu og stofu.
Þar er parkett á gólfi. Gengið er úr stofunni niður á flísalagðan pall og þaðan út í

garðinn. Sólpallurinn er með heitum potti
og garðurinn nánast viðhaldsfrír.
Upp á efri hæð er parkettlagður stigi
og svefngangurinn er sömuleiðis með
parketti. Þar eru þrjú svefnherbergi með
parketti á gólfum. Stórar svalir eru úti af
hjónaherbergi. Á efri hæðinni er einnig
fallegt baðherbergi þar sem eru flísar á
gólfi, FIBO-plötur á veggjum og baðker.
Í kjallara er geymsla og þvottahús
sem er flísalagt. Bílskúrinn er innréttaður sem herbergi með öllum lögnum. Gott
hellulagt bílastæði er fyrir framan húsið.
Stutt er í alla þjónustu og örstutt í
bæði leikskóla og skóla.
Ásett verð er 38,2 milljónir.

í fasteignum
Mótmæli hafa borist til bæjaryfirvalda í Garðabæ frá um
30 íbúum við Hörgatún vegna
skipulagstillagna fyrir miðbæ
Garðabæjar.
Þar eru líka
óskir bornar
fram um
breytingar. Meðal annars er
þess krafist að skjólbelti við
Hörgatún verði óhreyfð, umferð verði ekki hleypt í gegnum túnin og hverfinu skýlt
með smekklegum hætti að
vestan og austan.
fasteignir@frettabladid.is
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FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Rekur tónlistarsafni›
Melódíur minninganna
65 ÁRA Í DAG

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

22. ágúst 2005 - 225. tölublað – 5. árgangur

MÁNUDAGUR
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4,15%

LIGGUR Í LOFTINU
Kaffihús í Hljómskálagarðinum er á teikniborðinu og gæti
orðið að veruleika á næsta ári.
Þá hefur verið ákveðið að
hressa upp á garðinn með
margvíslegum hætti. Að sjálfsögðu er gert ráð fyrir aðstöðu
til útiveitinga við kaffihúsið og
þar verður gott að dorma á
góðviðrisdögum yfir góðri
hressingu.

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Berjast gegn n‡rri
stjórnarskrá Íraks

Minningarnótt?
Var ekki Menningarnótt svolítið eins
og lokakafli í skáldsögu um Reykjavíkurlistann – og varð Minningarnótt?
spyr Guðmundur Andri Thorsson.
Hann segir lokakaflann í sögu listans
fullan af örvæntingarfullu sjónarspili en þó
eigi að minnast
Reykjavíkurlistans
með hlýhug.

Súnní-múslimar bi›la til Bandaríkjanna og Sameinu›u ﬂjó›anna um a› koma
í veg fyrir samﬂykkt stjórnarskrár sem ﬂeir óttast a› auki enn á vandann í
Írak. Frestur til a› semja stjórnarskrá rennur út í dag.

Í DAG 16

Leiðtogar súnní-múslima
vara við því að ný stjórnarskrá sem
sjía-múslimar og Kúrdar eru að ná
samkomulagi um kunni að verða til
að staða mála í Írak fari enn versnandi. Þeir hafa biðlað til Bandaríkjastjórnar og Sameinuðu þjóðanna um
að koma í veg fyrir að nýja stjórnarskráin verði samþykkt.
„Ég er ekki bjartsýnn,“ sagði
Kamal Hamdoun, súnní-múslimi
sem tekur þátt í að semja stjórnarskrána, um fund í dag þar sem
ræðst hvort samkomulag næst um
nýja stjórnarskrá.
Upphaflega átti að samþykkja
stjórnarskrá fyrir viku svo hægt
væri að leggja hana fyrir írösku
þjóðina til samþykktar eða synjunar
í
þjóðaratkvæðagreiðslu.
Það
mistókst og var fresturinn til að ná
samkomulagi framlengdur þar til í
dag. Íraskir embættismenn fullyrtu
í gær að þeir myndu ná samkomu-

ÍRAK, AP

Stelpurnar byrja á sigri
Íslenska kvennalandsliðið í
knattspyrnu vann
3–0 sigur á HvítaRússlandi í fyrsta
leik sínum í
undankeppni HM
sem fram fer í Kína
2007. Dóra María
Lárusdóttir skoraði
tvö marka íslenska
liðsins.
ÍÞRÓTTIR 22

SYRGIR FJÖLSKYLDU SÍNA Hinn tíu ára gamli
Ali Nasir Jabur missti foreldra sína, tvo
bræður og systur þegar óþekktir vígamenn
réðist á heimili þeirra og hófu skothríð.

lagi um stjórnarskrá í dag og leggja
drögin fyrir íraska stjórnlagaþingið
þar sem sjía-múslimar og Kúrdar

ráða lögum og lofum.
Súnní-múslimar eru mjög ósáttir
við að Írak verði sambandsríki. Þeir
óttast að þar með verði áhrif þeirra
lítil. Súnníar gjalda þess að þeir
tóku lítinn þátt í kosningunum í ársbyrjun og eiga því fáa fulltrúa á
íraska stjórnlagaþinginu. Þeir gagnrýna jafnframt að þeir hafi aðeins
einu sinni fengið að ræða við fulltrúa sjía-múslima og Kúrda um
stjórnarskrána síðan frestur til að
ná samkomulagi um stjórnarskrá
var framlengdur.
Þótt súnníar geti ekki komið í
veg fyrir samþykkt stjórnarskrár á
stjórnlagaþinginu geta þeir komið í
veg fyrir samþykkt hennar í þjóðaratkvæðagreiðslu. Greiði tveir af
hverjum þremur kjósendum í þremur af átján héruðum Íraks atkvæði
gegn stjórnarskránni öðlast hún
ekki gildi. Súnníar eru í meirihluta í
-bþg
fjórum héruðum.

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL

Eastwood glímir við
uppljóstrara
Ljósmyndum af tökustöðvum Flag of
Our Fathers hefur verið lekið inn á
netið. Framleiðendur myndarinnar gera allt sem í
þeirra valdi stendur til
að koma í veg fyrir
leka og hafa rekið
meinta njósnara.

Sími: 550 5000

austan til, annars fremur skýjað með
skúraveðri sunnan og vestan til. Hiti yfirleitt
10-15 stig
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Ásælist ló›ir á i›na›arsvæ›i
„Seltjarnarnesbær hefur ekki tekið neina formlega afstöðu til þessara viðskipta,“ segir Jónmundur Guðmarsson, bæjarstjóri á Seltjarnarnesi.
Félag undir stjórn Sigurjóns
Sighvatssonar hefur gert flestum eigendum iðnaðarfyrirtækja
að Bygggörðum vestast á nesinu
kauptilboð í eignir sínar og telja
nokkrir eigendur víst að Sigurjón sé að horfa til þess að eiga
umræddar lóðir þegar og ef
bæjaryfirvöld ákveða að breyta
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ÍSLANDSMEISTARATITLINUM FAGNAÐ FH-ingar höfðu mikla ástæðu til að fagna í gær. Þeir lögðu Valsara að velli með tveimur mörkum
gegn engu og tryggðu sér Íslandsmeistaratitilinn annað árið í röð. FH-ingar hafa leikið fimmtán leiki á Íslandsmótinu og unnið þá alla.
Þeir eiga möguleika á að verða fyrstir liða til að vinna alla átján leiki sína á Íslandsmótinu.
Sjá síðu 20

Stórhuga eignakaup Sigurjóns Sighvatssonar á Seltjarnarnesi:
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Fjárhundarnir
slógu í gegn
LANDBÚNAÐARSÝNING Landbúnaðarsýningin í Svaðastaðahöll í Skagafirði tókst frábærlega, að sögn Ingimars Ingimarssonar umsjónarmanns hennar. „Sýningargestir
hafa líklega verið um 1.500 yfir
helgina ef allt er talið og veðrið lék
við okkur,“ segir hann.
Mikið var um dýrðir og vöktu
kúasýning og hrútasýning mikla athygli gesta en Ingimar segir að þó
hafi fjárhundasýning Svans Guðmundssonar frá Dalsmynni sennilega slegið öllum ref fyrir rass en
hún vakti gríðarlega athygli.
„Þetta tókst svo gríðarlega vel að
ákveðið var að hafa þetta skagfirska framtak aftur að ári,“ segir
-jse
sýningarstjórinn.

FÉLAGSFUNDUR „Félagið á fjörutíu
ára afmæli og við ætlum okkur
helst ekki að halda upp á það með
því að selja það einhverjum bröskurum úti í bæ,“ segir Bjarnleifur
Bjarnleifsson varaformaður Hestamannafélagsins Gustar.
Félagið heldur félagsfund í
kvöld þar sem fjallað verður um tilboð sem nokkrum félagsmönnum
hefur borist í hesthús sín í Kópavogi. Kanna á hug félagsmanna
gagnvart þeim tilboðunum.
Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri
í Kópavogi situr fundinn og vonast
Bjarnleifur til að hann skýri af-jse
stöðu Kópavogsbæjar.

BJART MEÐ KÖFLUM norðaustan og

*'

Landbúnaðarsýning:

Seljum landi›
ekki bröskurum

VEÐRIÐ Í DAG

,,

sýndu kálfa á Landbúnaðarsýningunni.

Hestamannafélagið Gustur:

FÓLK 30
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KRAKKAR OG KÁLFAR Ungir Skagfirðingar

skipulagi svæðisins úr iðnaðarsvæði í íbúðabyggð. Gerir það
lóðirnar eðlilega mun verðmætari enda fækkar óðum þeim
svæðum á stór-Reykjavíkursvæðinu sem hagnýt eru til
frekari íbúðabyggðar.
Þegar hafa þrír eigendur í
götunni gengið að tilboði Sigurjóns en andstaða er meðal annarra enda þykja tilboðin ekki
mikið yfir núvirði.
Jónmundur segir málið hafa
verið rætt við gerð nýs aðal-

skipulags fyrir bæinn og ekki sé
útilokað að skipulag þessa eina
iðnaðarsvæðis bæjarins taki
breytingum. „Það er verið að
vinna að skipulagsmálum til
framtíðar en hvenær og þá með
hvaða móti breytingar yrðu hefur engin ákvörðun verið tekin
um. Um þetta hafa skapast umræður í bæjarfélaginu gegnum
tíðina og ekki útiokað að skipulagið taki breytingum þegar
fram líða stundir.“
- aöe

2

Nei, ég verð að viðurkenna það að ég
bjóst ekki við alveg svona góðum árangri.

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL

Tryggvi Guðmundsson, markamaskína úr meistaraliði FH, skoraði fyrra markið á móti Val og var alveg
í skýjunum yfir ótrúlegum árangri FH-inga sem
tryggðu sér annan Íslandsmeistaratitilinn í röð.

ÁSGEIR EIRÍKSSON Strætó bs. stendur við
stóru orðin um að hafa akstur á tíu mínútna fresti á sex stofnleiðum á álagstíma.

Strætisvagnar:

Keyra á tíu
mínútna fresti
Stofnleiðir Strætó
b.s. verða eknar á tíu mínútna
fresti á álagstímum hér eftir en
ekki hafði orðið af því áður vegna
manneklu. Að sögn Ásgeirs Eiríkssonar, framkvæmdarstjóra
Strætó bs., hefur nú tekist að
manna alla vaktir. „Við verðum
síðan með fullskipað lið á föstudaginn þegar við endurheimtum
mannskapinn úr sumarfríum. Við
komumst því á fulla ferð þá,“
sagði hann.
Akreinarnar sem borgarbúar
hafa séð og eru sérmerktar strætisvögnum hafa verið samþykktar
hjá borgarráði og er beðið eftir
samþykki lögreglu. „Akreinin við
Miklubraut á eftir að skipta miklu
máli á morgnana þegar umferðin
streymir inn í borgina,” segir Ásgeir og telur að málið eigi að skýr-fgg
ast á næstu dögum.
STRÆTISVAGNAR

VINNUSLYS
SLASAÐIST Í FLJÓTSDAL Maður
sem var við vinnu við stöðvarhúsið í Fljótsdal slasaðist þegar
steypustyrktarjárn lamdist í bakið á honum. Hann var fluttur með
sjúkrabíl á Heilbrigðisstofnun
Austurlands til frekari rannsókna. Að sögn vakthafandi læknis var líðan hans stöðug en ekki
var ljóst hversu mikil meiðsl
hans væru, ekki var þó talið að
þau væru mjög alvarleg.

Stjórn KEA:

Fórnar sál sinni fyrir Palestínu

Augl‡sir eftir
stjórnanda

ÍRAK, AP Bréf Saddams Hussein til
óþekkts vinar var birt í tveimur
dagblöðum í Jórdaníu um helgina.
Þar heitir Saddam því að hann muni
fórna sjálfum sér fyrir málstað
Palestínu og Íraks. Eftir því sem
næst verður komist barst bréfið í
gegnum Alþjóða Rauða Krossinn til
gamals vinar Saddams sem búsettur er í Jórdaníu en vildi ekki láta
nafns síns getið. Baath-flokkurinn í
Jórdaníu afhenti fjölmiðlum bréfið.
Síðan Saddam var handsamaður í
desember 2003 hefur hann eingöngu sent bréf til ættingja. Alþjóða Rauði krossinn vinnur nú að
því að kanna áreiðanleika bréfsins.
Í bréfinu segir Saddam meðal

annars: „Lífið er tilgangslaust nema
með hliðsjón af trú, ást og sögu
þjóðar okkar,“ og er talið líklegt að
Saddam velti þannig fyrir sér
mögulegan dauðadómi yfir sér. „Sál
minni og tilveru skal fórnað verða
fyrir okkar dýrmætu Palestínu og
hið elskaða, þolinmóða og þjáða
Írak,“ segir í bréfinu sem lýkur með
orðunum: „Bróðir minn, elskaðu
fólkið þitt, elskaðu Palestínu, elskaðu þjóð þína, lengi lifi Palestína.“

Stjórn Kaupfélags Eyfirðinga hefur auglýst starf framkvæmdastjóra laust til umsóknar
og rennur umsóknarfresturinn út
27. ágúst.
Andri Teitsson lét af störfum í
byrjun ágúst og var sagt að stjórn
KEA hefði lagst gegn því að hann
tæki sér fæðingarorlof. Síðar kom
á daginn að í rauninni var um uppsögn að ræða vegna óánægju með
störf Andra.
Í auglýsingunni er sagt að háskólamenntun sé æskileg og
reynsla mikilvæg, en mest
áhersla lögð á leiðtogahæfileika
- grs
viðkomandi.

ATVINNULÍF

- sgi

SADDAM HUSSEIN Saddam sendi bréf til

gamals vinar í Jórdaníu þar sem hann
sagðist myndu fórna sér fyrir málstað
Palestínu og Íraks.

Um 40 starfsmenn
vantar í níu leikskóla

MYND/AP

Tryggvi, bjóstu vi› svona gó›um árangri?

Bréf Saddams Hussein til óþekkts vinar birt í dagblaði:

Af fimmtán leikskólum í Grafarvogi og Grafarholti eru a›eins sex fullmanna›ir, flesta hina vantar starfsfólk um næstu mána›amót. Vegna manneklu er
ekki hægt a› taka inn tugi barna sem búi› er a› lofa leikskólavist.
Af fimmtán leikskólum
í Grafarvogi og Grafarholti sem
Fréttablaðið spurðist fyrir hjá í
gær eru aðeins sex fullmannaðir,
en hina vantar nú þegar starfsmenn eða sjá fram á að þá vanti
upp úr næstu mánaðamótum þegar sumarafleysingafólk hættir
störfum. Auglýsingar eftir nýju
starfsfólki hafa þó skilað einhverjum viðbrögðum sem og umfjöllun síðustu daga, en þó engan
veginn nægilegum.
Mannekla á leikskólum er
vandamál víðar á höfuðborgarsvæðinu en ástandið virðist áberandi verst í þessum hverfum.
„Þessi hverfi eru úr leið og fólk úr
fjarlægari hverfum er ekki viljugt að keyra hingað til vinnu, allra
síst á þessum launum,“ segir Ingibjörg Eyfells, leikskólastjóri í
Geislabaug í Grafarholti. „Við
ráðum því langoftast fólk úr
hverfinu.“ Að sögn Ingibjargar
hefur uppbygging leikskóla verið
mjög hröð síðustu ár og menntun
kennara ekki náð að fylgja því eftir. „Það vantar leikskólakennara í
landinu.“ Hún segir að vegna
lágra launa haldist leikskólum almennt illa á fólki. Hún segir
ástandið hafi verið miserfitt milli
ára en það sé óvenju erfitt núna
þar sem nægt framboð er af
annarri vinnu.
Ingibjörgu vantar átta starfsmenn sem stendur, og leikskólinn
er ekki fullnýttur. Yfir þrjátíu
börn sem búið er að lofa vist þar
geta ekki mætt fyrr en búið er að
fá starfsfólk. Fleiri skólar í þessum hverfum eru í svipaðri stöðu,
þótt engan vanti jafnmarga

LEIKSKÓLAR

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SPURNING DAGSINS

22. ágúst 2005 MÁN U DAGU R

SLÖSUÐ Níu af 178 farþegum slösuðust
þegar þeir renndu sér niður neyðarrampa.

Farþegaþota nauðlenti:

Níu slösu›ust
eftir lendingu
Níu farþegar slösuðust
eftir nauðlendingu farþegaflugvélar ástralska flugfélagsins
Qantas á flugvellinum í Osaka í
Japan.
Vélin sem var með 178 farþega
innanborðs var á leið frá Tokyo til
Ástralíu en var snúið við þegar
nemar í farangursgeymslu sýndu
að reykur væri í rýminu. Nauðlendingin gekk eins og í sögu og
það var ekki fyrr en fólkið renndi
sér niður neyðarbrautirnar að
slysin urðu. Þau voru þó öll minniháttar og síðar kom í ljós að líklega hafi reykviðvörunin orðið
- sgi
vegna bilunar í skynjara.

JAPAN, AP

LEIKSKÓLABÖRN Í GRAFARVOGI Fjölda starfsmanna vantar á leikskóla í Grafarvogi og

Grafarholti

starfsmenn. Í öðrum skólum vantar tvo til fjóra starfsmenn og alls
vantar nú um 25 starfsmenn.
Í það minnsta einn leikskóli í
Grafarvogi sér fram á að vísa
börnum heim í dag, en fæstir eru
svo illa staddir sem stendur.
Nokkrir skólar til viðbótar gætu
neyðst til að vísa börnum frá upp

úr næstu mánaðamótum ef ekki
rætist úr starfsmannamálum
þeirra.
Þá verður opnaður nýr leikskóli með þrjár deildir við Gvendargeisla í Grafarholti á næstu vikum og verða fimmtán störf við
hann auglýst um eða eftir næstu
grs@frettabladid.is
helgi.

Manndráp á Hverfisgötu:

Fjór›a manninum sleppt
MANNDRÁP Maður sem handtekinn
var síðdegis í fyrradag, vegna rannsóknar á tildrögum þess að tvítugur
maður var stunginn til bana á
Hverfisgötu 58 á laugardagsmorgun, var látinn laus síðdegis í gær.
Húsráðendum, karli og konu um
fimmtugt, ásamt tvítugum pilti sem
var gestkomandi, var sleppt úr
haldi lögreglu um klukkan níu á
laugardagskvöld.
Yfirheyrslur standa enn yfir
manninum sem grunaður er um að
hafa stungið hinn látna. Hann var
úrskurðaður í tíu daga gæsluvarðhald í fyrradag en lögreglan lætur
ekkert uppi sem varpað gæti ljósi á
tildrög ódæðisins eða hvort játning
liggi fyrir.
Ekki er unnt að greina frá nafni
-jse
hins látna enn sem komið er.
MANNDRÁP Maður var myrtur á laugardagsmorgun í húsinu við Hverfisgötu 58.
Rúmlega tvítugur maður er í gæsluvarðhaldi grunaður um verknaðinn.

BENEDIKT Á SUNDI Benedikt er hér á

sundi en hann fór yfir þrjá firði í gær en á
eina þrjátíu eftir á Vestfjarðasundinu.

Vestfjarðasund:

Synti ﬂvert
yfir ﬂrjá fir›i
Listamaðurinn og
sundkappinn Benedikt Sigurðsson, betur þekkktur með eftirnafninu Lafleur, hóf Vestfjarðasund sitt í gær þegar hann synti
yfir þrjá firði á sunnanverðum
Vestfjörðum.
Hann tók daginn snemma og
lagði yfir Gilsfjörð, Króksfjörð og
því næst Berufjörð. Hann lauk
sundinu fyrir klukkan þrjú í gær.
Benedikt ætlar að synda yfir
33 firði og gerir ráð fyrir að klára
sundið 3. september. Markmiðið
með Vestfjarðarsundinu er að
vekja athygli á Vestfjörðum og
sjósundi sem hann hefur stundað
undanfarin ár af miklu kappi.

VESTFJARÐASUND

-jse
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KAUP SALA
Bandaríkjadalur USD

63,87

64,17

Sterlingspund

GBP

Evra

EUR

Dönsk króna

DKK

Norsk króna

NOK

9,739

9,797

Sænsk króna

SEK

8,317

8,365

Japanskt jen

JPY

SDR

XDR

114,66 115,22
77,72

78,16

10,424 10,484

0,5775 0,5809
93,34

93,9

Gengisvísitala krónunnar
108,9703 -0,01%
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Árekstur:

Ók á röngum
vegarhelmingi
LÖGREGLUFRÉTTIR Þrennt

var flutt á
slysadeild með minniháttar
áverka eftir árekstur við listamiðstöðina Straum á Reykjanesbraut aðfaranótt sunnudags.
Ökumaður annars bílsins er
grunaður um ölvun við akstur
og virðist sem hann hafi verið á
röngum vegarhelmingi þegar
áreksturinn varð. Lögreglan í
Hafnarfirði óskar eftir vitnum
sem gætu hafa séð undarlegt
aksturslag hvíts fólksbíl þessa
nótt og er hægt að hringja í síma
-fgg
525 3300.

ASÍA
BARIST VEGNA MENGUNAR Tugir slösuðust í átökum lögreglu
og íbúa Meishan í Zhejianghéraði í Kína þegar heimamenn
mótmæltu mikilli blýmengun
frá verksmiðju í Meishan.
Heimamenn segja lögreglu hafa
beitt táragasi og barið mótmælendur.
ÁTÖK Í KATMANDU 21 námsmaður og nokkrir lögreglumenn
slösuðust í átökum í Katmandu,
höfuðborg Nepal, í gær. Námsmennirnir hugðust mótmæla
ákvörðun stjórnvalda um að
hækka eldsneytisverð en lögregla var send á vettvang til að
stöðva mótmælin.

KRISTNIHÁTÍÐARSJÓÐUR
ÚTHLUTAÐ Í SÍÐASTA SINN Forsætisráðuneytið auglýsir nú
eftir styrkumsóknum en í ár
verður úthlutað úr Kristnihátíðarsjóði í síðasta sinn. Styrkirnir
eru veittir til fornleifarannsókna og til verkefna sem miða
að því að efla þekkingu og vitund um menningararf sem og
trúararf þjóðarinnar. Umsóknarfrestur er til 16. september.
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Hannes Hlífar Stefánsson Íslandsmeistari í sjöunda sinn:

LÖGREGLUFRÉTTIR

Sigra›i fimmta ári› í rö›

ANNRÍKI Á HÚSAVÍK
Lögreglan á Húsavík hafði í nógu
að snúast aðfaranótt sunnudags.
Karlmaður fékk að gista fangageymslur eftir að hafa brotið
nokkrar rúður. Tveir menn slógust fyrir framan Gamla Bauk og
þurfti lögregla að stía þeim í
sundur, skildu þeir í bróðerni.

SKÁK Hannes Hlífar Stefánsson
fagnaði sínum fimmta Íslandsmeistaratitli í röð þegar hann gerði
jafntefli við Jón Viktor Gunnarsson
í síðustu skákinni í landsliðsflokki á
Íslandsmótinu í skák.
Hannes hefur sjö sinnum orðið
Íslandsmeistari, oftar en nokkur
annar. Hann er þó ekki á því að
þetta sé orðið að vana. „Það er
alltaf gott að vinna en maður venst
því ekki. Þetta var mun erfiðara
mót en oft áður og ég þurfti að
hafa töluvert fyrir þessu,“ segir
hann.
Hannes var á því að úrslitaskákin hefði verið við Stefán
Kristjánsson, sem náði öðru sæt-

inu, en þar hefði Stefán saumað
ansi hart að sér. Með sigrinum
hefði hann náð forystu á mótinu
sem hann léti ekki auðveldlega af
hendi. „Í síðustu skákinni nægði
mér jafntefli á móti Jóni Viktori
og hafði hvítt þannig að þetta var
mjög þægileg staða fyrir mig,“
segir Hannes.
Hannes sagði forgangsverkefni
hjá sér að hækka í stigum og nú
vantaði bara nokkur upp á að hann
kæmist inn á topp hundrað listann á
heimsvísu. „Ég ætla að reyna bæta
mig sem skákmaður og svo kemur í
ljós hversu langt metnaðurinn drífur mig,“ segir nýbakaður Íslands-fgg
meistarinn Hannes Hlífar.

HANNES HLÍFAR OG JÓN VIKTOR Þessir

tveir öttu kappi í úrslitaskákinni á Íslandsmótinu. Hannes, sem er til vinstri, hafði
hvítt og nægði jafntefli sem hafðist eftir
stutta skák.

MISSKILDU SJÁLFSALANN
Húsvískir lögreglumenn stöðvuðu tvo erlenda ferðamenn sem
óku á brott án þess að borga eftir
að hafa fyllt tankinn á bensínstöð. Kom upp úr kafinu að ferðamennirnir höfðu misskilið sjálfsala, þeir settu kort sitt í hann og
byrjuðu að dæla en áttuðu sig
ekki á að hnappur sem þeir ýttu á
merkti að þeir ætluðu að borga
eldsneytið inni.

Stefnir í vopnu› átök
á Vesturbakkanum
R‡ming sí›ustu landnemabygg›anna á Gaza gekk grei›lega í gær. Hins vegar
skarst í br‡nu milli hermanna og landtökumanna á Vesturbakkanum og óttast
menn a› ﬂar komi til vopna›ra átaka í dag.
GAZA ,AP Rýming síðustu landtökubyggða gyðinga á Gaza gekk stórátakalaust í gær. Hins vegar beinast sjónir manna í frekari mæli að
Vesturbakkanum þar sem rýma á
fjórar byggðir í næstu viku. Þar
kom í gær til átaka milli hermanna
og landtökumanna í bænum Sanúr
þegar hermenn undirbjuggu brottflutning landtökumanna sem fara
á fram á þriðjudag.
Um tvö þúsund harðlínumenn
hafa komið sér fyrir í Sanúr til að
berjast gegn brottflutningnum.
Talið er að þeir muni beita vopnavaldi og því er líklegt að hermenn
verði vopnaðir við brottflutning
landtökumanna af Vesturbakkanum en óvopnaðar öryggissveitir
sáu um brottflutninginn á Gaza.
Hermenn brutust gegnum
götuvígi og víggirtar girðingar í
fjórum landtökubyggðum í gær
og fylgdu társtokknum íbúum í
rútur sem fluttu þá á brott.
Ekki er búist við miklum átökum þegar síðasta landtökubyggðin á Gaza verður rýmd í dag.
Netzarim er suður af Gaza-borg,
þar búa um 400 manns og var hún
ein af fyrstu byggðum landnema.
Þar með hefur 21 landtökubyggð
verið rýmd á Gaza en samkvæmt
ákvörðun Ariel Sharon forsætisráðherra Ísraela verða að auki
rýmdar fjórar byggðir á Vesturbakkanum. Sharon lýsti í gær yfir
vanþóknun á ofbeldisfullri andstöðu við brottflutningana og kallaði aðgerðir landtökumanna spellvirki.
Áður en brottflutningar Ísraela
hófst í síðustu viku höfðu yfirvöld
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VIÐ KOMUNA TIL STOKKSEYRAR Kjartan

Jakob kom til Stokkseyrar fyrir rúmri viku
og hefur verið innlyksa síðan.

Kjartan Jakob Hauksson:

Í vari í viku
Kjartan Jakob Hauksson
sem nú er á lokaspretti í róðri sínum umhverfis landið hefur ekki
getað ýtt úr vör í rúma viku eða
frá því hann kom til Stokkseyrar
síðasta laugardag.
Kjartan Jakob segir að hann
hafi lent í því áður að vera svo
lengi veðurtepptur en nú sé honum farið að liggja á þar sem veðurfar verður sífellt haustlegra og
svo bíður hans vinna við tökur
myndarinnar Flags of our fathers.
Hann reiknar með að klára túrinn
-jse
í þessari viku.

RÓÐUR

Deilurnar í Garðasókn:

Eiga fund me›
biskupi í dag
Matthías G. Pétursson
sóknarnefndarformaður
Garðasóknar hittir séra Karl
Sigurbjörnsson biskup á mánudag í kjölfar úrskurðar um tilflutning séra Hans Markúsar
Hafsteinssonar í starfi. „Hans
Markús er í leyfi og séra Friðrik
Hjartar messar í sókninni í
dag,“ segir Matthías.
Áður boðuðum sóknarnefndarfundi hefur verið frestað til
næsta föstudags eða fram yfir
þann frest sem séra Hans Markús hefur til þess að ákveða hvort
hann tekur við embætti héraðsprests í Reykjavíkurprófastsdæmi vestra.
- jh

GARÐASÓKN
HÚSIN Á GAZA RIFIN Ísraelskur starfsmaður fjarlægir ísraelskan fána af þaki húss sem
ryðja á niður í landtökubyggðinni Dugit á Gaza-svæðinu. Rífa á öll hús landtökumanna á
Gaza og er gert ráð fyrir að verkinu ljúki á hálfum mánuði.

í Ísrael og Palestínu samþykkt að
heimili landnema yrðu rudd til að
rýma fyrir palestínskum byggingum. Niðurrif á heimilum landtökumanna hófst í gær þegar jarðýtur jöfnuðu fjölda húsa við jörðu
í bænum Nissanit. Flest húsin eru
einbýlishús en í staðin verða
byggð fjölbýlishús til að stemma
stigu við vaxandi húsnæðisvanda
Palestínumanna. Þá hafa Ísraelar
samþykkt að borga andvirði

VEÐRIÐ Í DAG

rúmra þriggja milljarða króna til
að fjarlægja rústir landnemabyggða. Búist er við að öll hús
landtökumanna á Gaza-svæði
verði brotin niður á næstu tveimur vikum sem er helmingi
skemmri tími en áður var talið. Þá
mun herinn einnig fjarlægja höfuðstöðvar sínar á Gaza áður en
palestínsk yfirvöld taka við völdum eftir um það bil mánuð.
solveig@frettabladid.is

Bestu þakkir
fyrir þátttökuna!
Reykvíkingar og gestir þeirra komu saman á Menningarnótt
í miðborginni á laugardaginn og nutu kraftmikils menningarlífs
og góðrar samveru frá hádegi til miðnættis.

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS HBS 29287 08/2005

Við þökkum öllum fyrir lífsgleðina og áhugann á fjölbreyttu
og skapandi mannlífi sem birtist á strætum borgarinnar í gær.
Jafnframt þökkum við hinum fjölmörgu stofnunum, fyrirtækjum
og einstaklingum sem gerðu Menningarnótt að veruleika með
framlögum sínum og sköpunarkrafti.
Sérstakar þakkir fá Landsbankinn – máttarstólpi Menningarnætur
fyrir dýrmætt framlag og Orkuveita Reykjavíkur fyrir glæsilega flugeldasýningu.

Hittumst aftur að ári.

Myndasafn Menningarnætur 2005 er á www.reykjavik.is
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Oddviti sjálfstæðismanna þvertekur fyrir að Orkuveitan verði einkavædd:

Ökumaður stöðvaður:

Bara spuni í kollinum á Degi

16 ára á bíl foreldra sinna
Ökumaður fólks-

„Sjálfstæðisflokkurinn mun alls ekki selja Orkuveituna og engin umræða hefur farið
fram um það innan borgarstjórnarflokksins,“ segir Vilhjálmur Þ.
Vilhjálmsson oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík um yfirlýsingar Dags B. Eggertssonar í viðtali í
Fréttablaðinu í gær. Þar sagði
Dagur marga óttast að flokkurinn
gæfi vinum sínum Orkuveituna.
„Þetta er bara spuni í kollinum
á Degi eins og svo margt annað.“
Vilhjálmur segir Orkuveituna
eiga að selja borgarbúum vatn og
rafmagn á sem lægstu verði og
þetta sé líka spurning um öryggisatriði.

BORGARSTJÓRN

KJÖRKASSINN
Eru fordómar gagnvart innflytjendum vandamál?
Niðurstöður gærdagsins á visir.is
Já

53,5%

Nei

46,5%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Var Menningarnótt vel
heppnuð?
Farðu inn á fréttahluta visir.is
og segðu þína skoðun

VILHJÁLMUR Þ. VILHJÁLMSSON Gerir lítið
úr því að Dagur hafi verið óháður í borgarstjórn.

Eftirsjá verður þó að Degi sem
hafi verið frískur og hugmyndaríkur í borgarmálaumræðunni að
sögn Vilhjálms. „Ég hef verið
ósammála flestu, sérstaklega
mörgum afleitum breytingum á
stjórnsýslu borgarinnar, en hann
hefur þó í það minnsta verið að
reyna.“
Hann gerir þó lítið úr því að
Dagur hafi verið óháður borgarfulltrúi. „Hann hefur ekki verið
óháðari en svo að hann hefur
greitt atkvæði með R-listanum í
hverju einasta máli. Hann er ekkert óháðari en til að mynda Alfreð
Þorsteinsson og Stefán Jón Haf- grs
stein.“

LÖGREGLUFRÉTTIR

bíls sem stöðvaður var á Akureyri grunaður um ölvun við
akstur reyndist aðeins sextán
ára að aldri. Hafði hann tekið bíl
forráðamanna sinna ófrjálsri
hendi. Annar ökumaður keyrði á
ljósastaur við Hlíðarfjall, hann
reyndist með lítilræði kannabisefna í bíl sínum og er grunaður
um akstur undir áhrifum fíkniefna.
Þriðji ökumaðurinn sem lögreglan hafði afskipti af reyndist
hafa lítilræði af kannabisefnum
undir höndum, hann var færður
til skýrslutöku og síðan sleppt.
-fgg

Má vísa
þér á lægsta
verðið?
200 sæti í boði
til VISA-korthafa.
Sértilboð til VISA-korthafa: 2 fyrir 1 tilboð í sólina

Portúgal

29. ágú. og 5., 12., 19. sept.

*

37.950
67.100 kr./2 = 33.500 kr. á mann + flugvallarskattar*

Innifalið: Flug, gisting í 7 nætur á Alagoamar, flugvallarskattar og ísl. fararstjórn.

24. og 31. ágúst

*

34.280
á mann m.v. að 2 ferðist saman.

60.900 kr./2 = 33.550 kr. á mann + flugvallarskattar*
Innifalið: Flug, gisting í 7 nætur á Los Gemelos XXII, flugvallarsk. og ísl. fararstjórn.

Benidorm

5. okt.

*

48.180
á mann m.v. að 2 ferðist saman.

88.700 kr./2 = 44.350 kr. á mann + flugvallarskattar*
Innifalið: Flug, gisting í 21 nótt á Buenavista, flugvallarskattar og ísl. fararstjórn.

*Verðdæmi til VISA-korthafa og miðast við að 2 ferðist saman.
Innifalið er flug, gisting, fararstjórn erlendis og flugvallarskattar.

hjá lögreglu síðar um nóttina vegna óláta.

Stunginn í baki› á
róstusamri nótt

Unglingspiltur stakk annan pilt í baki› a›faranótt sunnudags. Miki› var um
átök í mi›borg Reykjavíkur eftir a› dagskrá Menningarnætur lauk og áttu lögreglumenn á tímabili í vanda me› a› ná utan um óróann.

á mann m.v. að 2 ferðist saman.

Benidorm

BEÐIÐ EFTIR STRÆTISVAGNI Menningarnótt gekk friðsamlega fyrir sig og fóru flestir heim að dagskrá lokinni. Mikið var hins vegar að gera

MENNINGARNÓTT Piltur um tvítugt
var stunginn í bakið í miðbæ
Reykjavíkur í fyrrinótt, skömmu
eftir að dagskrá Menningarnætur
lauk. Árásarmaðurinn, sem er á
svipuðum aldri, náðist skammt
frá og var handtekinn. Pilturinn
sem varð fyrir árás var þegar
færður á sjúkrahús og gekkst
undir aðgerð. Hann var kominn úr
öndunarvél síðdegis í gær og
ástand hans er stöðugt.
Ástæðurnar að baki hnífsstungunni lágu ekki fyrir í gær en
skýrslutökur stóðu þá yfir.
Árásarmaðurinn var leiddur fyrir
dómara í gær og úrskurðaður í
gæsluvarðhald fram á föstudag.
Geir Jón segir eftirlitsmyndavélar í miðborginni hafa komið að
góðu gagni. „Við gátum séð í
beinni útsendingu hvað var að
gerast og fylgt árásarmanninum
eftir.“

áður en skólarnir byrja, sumarvinnunni lokið og búið að gera upp.
Sumir telja sig geta leyft sér hvað
sem er.“ Að auki setji rigning og
kuldi strik í reikninginn. Hann segir að þeir sem hafi haft sig mest í
frammi séu krakkar sem lögreglan
verði alla jafna ekki vör við í bænum.
Um 80 til 90 þúsund manns voru
í bænum á Menningarnótt og segir
Geir Jón að það hafi tekið eina og
hálfa klukkustund að koma umferðinni í eðlilegt horf. Þá hafi
strætisvagnar farið fullir úr miðborginni fram á nótt og langar raðir verið eftir leigubílum.
Búið var að hreinsa til í miðborginni um hádegi í gær. Þegar
hreinsunarsveitir mættu til vinnu
voru enn margir að skemmta sér
en þeir voru flestir farnir um átta í
gærmorgun.
brynjolfur@frettabladid.is

Myndbirting frá upptökum í Sandvík drógu dilk á eftir sér:

Landhelgisgæslan skömmu›
LANDHELGISGÆSLAN „Þeir voru víst
alveg foxillir yfir þessu í Warnes
Bros,“ segir Jón Páll Ásgeirsson
stýrimaður á Óðni en hann tók
myndir af Óðni og Tý á tökustað
myndarinnar Flags of our fathers
við Stór-Sandvík á Reykjanesi.
Morgunblaðið birti myndirnar á
forsíðu sinni 13. ágúst síðastliðinn
og voru aðstandendur myndarinnar afar ósáttir við það.
„Jú, þeir voru mjög ósáttir við
þetta en við báðumst bara afsökunar á þessu og sögðumst láta
þetta ógert í framtíðinni og þar
með var málið útkljáð,“ segir Georg Lárusson forstjóri Landhelgis-jse
gæslunar.
ÓÐINN

Hlí›asmára 15 • Sími 535 2100

Hnífstungan var alvarlegasta
atvikið í fyrrinótt en mikið var um
átök og læti. „Nóttin var nokkuð
strembin. Hátíðin gekk alveg frábærlega vel og þar voru engin
slys,“ segir Geir Jón og bætir við
að eftir að fjölskyldufólk hafi farið heim úr bænum hafi stemningin breyst.
„Það var nokkuð stór hópur sem
var með erfiðleika,“ segir Geir
Jón. Töluverðar hópamyndanir
voru á nokkrum stöðum í miðborginni þar sem fólk tókst á. „Lögreglumenn sem ég hef rætt við
sögðu að það áttaði sig enginn á því
hver ástæðan væri, þetta væri einhver pirringur sem leystist út læðingi.“ Hann segir ekki liggja ljóst
fyrir hvers vegna til svo útbreiddra átaka hafi komið, þrátt
fyrir að flestir hafi verið til fyrirmyndar, en tvennt kunni að hafa
haft áhrif. „Þetta er síðasta helgin

Framleiðendur myndarinnar Flags of our
Fathers kvörtuðu undan því við Landhelgisgæsluna að myndum af upptökum
myndarinnar væri komið til fjölmiðla.
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Grunnur
30 kennslustunda byrjendanámskeið fyrir 60 ára og eldri. Engin
undirstaða nauðsynleg, hæg yfirferð með þolinmóðum kennurum. Á námskeiðinu er markmiðið að þátttakendur verði færir
að nota tölvuna til að skrifa texta, setja hann snyrtilega upp
og prenta, fara á internetið, taka á móti og senda tölvupóst.
Kennsla hefst 6. september
og lýkur 27. september.
Kennt er þriðjudaga
og fimmtudaga kl 13 - 16.
Verð kr. 19.500,Vegleg kennslubók innifalin.

Framhald I
30 kennslustunda námskeið, hentar þeim sem lokið hafa
byrjendanámskeiðinu eða hafa sambærilega undirstöðu.
Byrjað er á upprifjun áður en haldið er lengra í Word.
Framhaldsæfingar í Internetinu og tölvupósti auk þess sem
stafrænar myndavélar verða kynntar.

Ströng innflytjendastefna dregur úr fólksfjölda í Danmörku:

Dönum fer brátt fækkandi
Danir eru deyjandi
þjóð ef marka má niðurstöður
rannsóknar Kaupmannahafnarháskóla. Útreikningarnir sem taka
mið af nýjum tölum frá Hagstofu
Danmerkur sýna að fjöldi Dana
nái að öllum líkindum hámarki
þegar á næsta ári og fari eftir það
lækkandi eftir því sem fram kemur í blaðinu Berlinske Tidende.
Danskir ríkisborgarar eru um
5,14 milljónir í dag en eftir fjörutíu ár er gert ráð fyrir að þeim
hafi fækkað um 770 þúsund og séu
þeir þá eingöngu 4,37 milljónir.
Hingað til hefur verið talið að
erlendir innflytjendur myndu
bæta upp þessa fækkun danskra

FÓLKSFJÖLDI

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Tölvunám eldri borgara

ríkisborgara. Hins vegar hefur
ströng utanríkisstefna danskra
yfirvalda síðustu ár sett strik í
reikninginn og erlendir ríkisborgarar eiga orðið mun erfiðara með
að fá dvalarleyfi í landinu.
Í rannsókninni kemur einnig í
ljós að í lok aldarinnar verði afkomendur núverandi ríkisborgara
Danmerkur í minnihluta í dönsku
samfélagi.
- sgi

HJÓL Á STRIKINU

Í Danmörku eru fleiri hjól en manneskjur
og allar líkur á að fólkinu fækki á næstu
árum.

Kennsla hefst 5. september og lýkur 26. september. Kennt er
mánudaga og miðvikudaga kl 13 - 16. Verð kr. 19.500,FLUGVÖLLURINN Í VATNSMÝRI

Framhald II
30 kennslustunda námskeið ætlað þeim sem lokið hafa fyrra
framhaldsnámskeiðinu eða hafa sambærilegan grunn og
vilja enn meiri þekkingu og þjálfun. Byrjað er á upprifjun og
svo er haldið áfram og kafað dýpra.
Kennsla hefst 5. september og lýkur 26. september. Kennt er
mánudaga og miðvikudaga kl 13 - 16. Verð kr. 17.000,-

OPIÐ HÚS
Laugardaginn 27. ágúst kl. 13-16

Faxafen 10 • 108 Reykjavík • Sími: 544 2210 • www.tsk.is • skoli@tsk.is

Ungir jafnaðarmenn:

Flugvöllinn á
brott sem fyrst
STJÓRNMÁL Ungir jafnaðarmenn í
Reykjavík hafna málamiðlunartillögu um flugvöll á Lönguskerjum
í ályktun sem þeir hafa samþykkt
og ítreka fyrri afstöðu um að þeir
vildu flugvöllinn burt sem fyrst.
Skipulag Vatnsmýrarinnar er
harðlega gagnrýnt í ályktuninni.
Þess er krafist að Samfylkingin
bjóði upp á skýran valkost í skipulagsmálum og lagt til að brottför
flugvallarins verði helsta kosningaloforð hennar í komandi borgarstjórnarkosningum.
- grs

Vorum að bæta við St. Andrews
og Druids Glen í safnið.

Golfhermir

BARIST VIÐ ELDANA Stóran hluta þeirra skógarelda sem geisa á Spáni má rekja til íkveikju

Skógareldar geisa á Portúgal og Spáni:

Slökkvili›sstjóri
kveikir skógarelda
Yfirmaður slökkviliðs á Spáni hefur verið handtekinn grunaður um að kveikja
fimmtán af þeim fjölmörgu skógareldum sem geisað hafa í
Galicia-héraðinu á norðvesturhluta landsins að undanförnu.
Hinn 33 ára slökkviliðsstjóri Orense-sýslu var gripinn glóðvolgur af lögreglunni en maðurinn
hafði verið undir eftirliti í nokkra
daga. Talið er að maðurinn hafi
verið reiður yfir því að vera ekki
skipaður í slökkvilið heimabæjar
síns.
Tæplega 300 menn hafa verið
handteknir vegna gruns um
íkveikju á Spáni það sem af er
ári. Á síðustu tveimur dögum

SKÓGARELDAR
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Rope Yoga byrjar 5. september
Rope Yoga er ólíkt öðrum æfingakerfum eins og t.d
hlaupum og þolfimi sem reyna mikið á liði og stoðkerfi,
sérstaklega fyrir þá sem eru eldri og þyngri. Rope Yoga
er einstaklega góð og heilbrigð leið til bættrar heilsu.
Hreyfingarnar eru framkvæmdar í láréttri stöðu og
krafturinn í kviðnum er nýttur til að framkvæma þær.
Skráning í afgreiðslu
Veggsport 577 5555.

Hörku Heilsuátak
Eftir sumarsæluna er kominn tími til að koma kroppnum
aftur í rétt horf. Ný átaksnámskeið hefjast 5. september.
Mánudaga, þriðjudaga og fimmtudaga klukkan
6:30, 7:30, 11:00, 12:00 og 17:00
Markmið námskeiðs:
Úr fitu í vöðva, aukið þol og vaxandi styrkur!
Skráning hjá þjálfurum:
Sigga Dóra - 692 3062 / Hjördís - 663 9537

Stórhöfða 17, v. Gullinbrú
577 5555 & 577 5566
www.veggsport.is

hafa 184 skógareldar verið tilkynntir í landinu. Þar af er talið
að 180 hafi orðið vegna íkveikju.
Skógareldar geisa víðar í Evrópu. Yfirvöld í Portúgal hafa óskað eftir aðstoð Evrópusambandsins til að berjast við gríðarlega
skógarelda í landinu. Einir verstu
þurrkar sem landið hefur orðið
fyrir í mörg ár hafa kynt undir
bálið sem hefur leitt ellefu
slökkviliðsmenn og fjóra almenna borgara til dauða frá ársbyrjun.
Skógareldarnir í Portúgal hafa
þegar brennt 140 þúsund hektara
skóglendis sem er meira en á öllu
síðasta ári þegar um 130 þúsund
- sgi
hektarar brunnu.

Sala Hitaveitu Ólafsfjarðar:

Bæjarfulltrúar beittir
óe›lilegum ﬂr‡stingi
Hart var lagt
að bæjarstjórnarmönnum á
Ólafsfirði að ræða við Norðurorku á Akureyri um sölu á Hitaveitu Ólafsfjarðar frekar en
önnur orkufyrirtæki, bæði af
bæjarstjórnarmönnum á Akureyri og einnig þingmönnum
kjördæmisins. „Þeir voru æfir
yfir því að við skyldum vilja
selja hitaveituna, þar sem það
munu verða sameiningarkosningar í október,“ segir Gunnar
Reynir Kristinsson bæjarfulltrúi Ó-listans.
Hann segir einnig að Rafmagnsveitur ríkisins hafi upphaflega sýnt mikinn áhuga en
dregið sig í hlé vegna þrýstings
að ofan. „Það var ýtt á iðnaðarráðherra að fá RARIK til að
halda að sér höndum.“
Að sögn Gunnars er sala
Hitaveitunnar
neyðarúrræði
hvort sem af sameiningu verður
eða ekki. Bærinn skuldar ná-

SVEITASTJÓRNARMÁL

ÓLAFSFJÖRÐUR Hart var lagt að bæjar-

stjórnarmönnum í Ólafsfirði að selja ekki
hitaveituna úr héraði.

lægt milljarði króna og vonast
er til að yfir hálfur milljarður
fáist fyrir Hitaveituna. Viðræður við Norðurorku á Akureyri
eru að hefjast um þessar mundir.
- grs
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Frjálslyndi flokkurinn:

ﬁúsundir mæta aftur í skóla í dag

Ætlar fram
í eigin
nafni
„Við göngum nú óbundin

Skólahald í grunnskólum
Reykjavíkurborgar
hefst í dag. Rúmlega fimmtán
þúsund nemendur koma til með
að stunda nám við skólana í vetur, sem er svipaður fjöldi og í
fyrra.
Vel hefur gengið að ráða
kennara við skólana og vantar
nú einungis fólk í örfáar stöður
vegna forfalla.
Nýr grunnskóli tekur til
starfa í Norðlingaholti í haust og
hafa kennarar síðustu daga sótt
nemendur skólans heim að því
er fram kom á fundi sem Stefán
Jón Hafstein, formaður menntaráðs, og Gerður G. Óskarsdóttir,

EYJAÁLFA

SLYS

STJÓRNIN TRAUST Verkamannaflokkur Nýja Sjálands virðist líklegur til að vera áfram við völd
eftir kosningar í næsta mánuði.
Flokkurinn mælist með 45 prósenta fylgi í nýrri könnun en
Þjóðarflokkurinn, helsti andstæðingur hans, mælist með 37 prósenta fylgi og hefur heldur dalað
að undanförnu.

KOMINN AF GJÖRGÆSLU Vagnstjórinn sem slasaðist þegar
vörubíll lenti í árekstri við
strætisvagn á gatnamótum
Laugavegs, Suðurlandsbrautar
og Kringlumýrarbrautar er
kominn af gjörgæslu og á almenna deild. Líðan hans er eftir atvikum.

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

Grunnskólar Reykjavíkurborgar taka til starfa eftir sumarfrí:

GRUNNSKÓLAR

KÁTIR Í RIGNINGARTÍÐ Þessir ungu menn
létu það ekki á sig fá þó göturnar í austurrísku borginni Graz væru undir vatni. Mikil
rigningartíð hefur leitt til flóða.
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GERÐUR G. ÓSKARSDÓTTIR OG STEFÁN
JÓN HAFSTEIN Sviðsstjóri Menntasviðs og

formaður menntaráðs borgarinnar kynntu
skólastarf vetrarins á fundi í gær.

sviðsstjóri Menntasviðs, héldu á
dögunum,
Þá flytja tveir skólar í Grafarvogi, Ingunnarskóli og Korpuskóli, í nýtt húsnæði sem sérstaklega er hannað fyrir einstaklingsmiðað nám. Framkvæmdir
hafi nær hvergi áhrif á skólastarfið að því er fram kom á
fundinum.
Mikil áhersla hefur verið lögð
á einstaklingsmiðað nám og
aukna samvinnu nemenda í
grunnskólum borgarinnar. Matstæki fyrir grunnskólanna hefur
verið gefið út til þess að skólarnir geti metið stöðu sína í átt að
- ht
einstaklingsmiðuðu námi.

STJÓRNMÁL

til kosninga,“ segir Ólafur F. Magnússon borgarfulltrúi Frjálslynda
flokksins um framboð flokksins í
næstu borgarstjórnarkosningum.
„Ég gekk úr Sjálfstæðisflokknum á sínum tíma af málefnalegum
ástæðum. Okkar sérstaða liggur enn
í málefnunum. Sjálfstæðismenn
telja okkur halla undir R-listaflokkana og R-listaflokkarnir segja okkur
halla undir Sjálfstæðisflokkinn.
Þetta ýtir undir sérstöðu okkar,“
segir Ólafur.
Ólafur segir að hefði R-listi boðið
fram áfram hefði Frjálslyndi flokkurinn hæglega getað lent í odda- jh
stöðu en nú sé staðan önnur.

Nemendum fjölgar
í Landakotsskóla
Deilur í Landakotsskóla hafa veri› háværar í sumar. Miklar breytingar hafa
or›i› á kennarali›i skólans frá í vor. †msir foreldrar hafa teki› börn sín úr
skólanum, en skólastjóri segir nemendum samt fjölga frá sí›asta skólaári.
„Það hafa verið að
fara kennarar sem foreldrar hafa
ekki viljað missa,“ segir Sigurður
Leósson framkvæmdastjóri um
ástandið í Landakotsskóla. Sigurður er eiginmaður kennara við
skólann sem sótti um skólastjórastöðuna og hann fullyrðir að ellefu af kennurum síðasta árs komi
ekki til starfa nú. „Ég giska á að
30 nemendur frá síðasta ári séu
þegar farnir og veit að margir foreldrar eru að íhuga málin.“
Foreldrafundur var haldinn á
miðvikudagskvöld og að sögn Sigurðar fréttu foreldrar fyrst þá að
samkenna ætti 8. og 9. bekk. Hann
segir stjórnendur skólans hafa
beitt blekkingum af ótta við að
flótti brysti á í skólanum. „Það er
til dæmis ekki rétt sem haft var
eftir skólastjóranum í Blaðinu að
allir kennarar væru réttindakennarar. Það eru enn tveir leiðbeinendur við skólann án þess að störf
þeirra hafi verið auglýst.“
„Það hafa aðeins tveir kennarar sagt upp síðan ég tók við,“ segir Regína Höskuldsdóttir skólastjóri um ummæli Sigurðar. Einhverjir hafi þó verið hættir áður

LANDAKOTSSKÓLI
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Sími: 616 9606

Opið milli 12 - 16

REGÍNA HÖSKULDSDÓTTIR SKÓLASTJÓRI

VILL VINNUFRIÐ Í LANDAKOTI
Sigríði Dúnu Kristmundsdóttur
prófessor í Háskóla Íslands líst
vel á veturinn sem framundan er
í Landakotsskóla. Henni fannst
andinn á foreldrafundi á miðvikudagskvöld hafa verið góður.
„Ég hlakka til að vinna með því
starfsliði sem þarna er og dóttir
mína hlakkar til að byrja í skólanum á mánudaginn.“

Kennsla hefst í Landakotsskóla í dag.

en hún tók við. Að sögn hennar
hafði forveri hennar í skólastjórastarfinu þegar auglýst stöður leiðbeinenda lögum samkvæmt en
ráðningar þeirra voru runnar út.
Leiðbeinendurnir tveir sem enn
eru í starfi séu á hinn bóginn
stundakennarar og um þá gildi
aðrar reglur.
Hún spyr hvenær foreldrar
hefðu átt að frétta af skipulagi
vetrarins nema þegar þau hitta
skólastjórann í fyrsta skipti. For-

Hún vildi líka koma því á
framfæri að hún teldi
fjölmiðlaumfjöllun um
deilurnar undanfarið
ekki gefa rétta mynd af
því sem þar væri að gerast og nauðsynlegt væri
að gefa starfsliði skólans og börnunum
vinnufrið.

eldrar hafi ennfremur haft fullan
aðgang að henni eftir að hún tók
við, bæði gegnum farsíma og
tölvupóst. „Fjölmargir höfðu samband við mig.“
Regína segir ekkert athugavert við samkennsluna þar sem
bekkirnir séu báðir litlir. „En samkennslan kemur líka til þar sem
ég vil þróa hér einstaklingsmiðað
nám þar sem ekki er einblínt á
almanaksárið, heldur búnir til
heppilegir námshópar.“
Þá vill Regína koma því á
framfæri að fimm nýir kennarar
við skólann hafi lokið eða séu að
ljúka meistaranámi.
Regína treystir sér ekki til að
fullyrða neitt um hve margir
nemendur verði í vetur fyrr en
skóli hefst en segir að andinn á
foreldrafundinum hafi verið góður og að 180 nemendur séu innritaðir til náms. Um 150 nemendur voru í Landakotsskóla á síðgrs@frettabladid.is
asta ári.
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Formaður Fuglaverndar um minkaveiðar:

Vill a› vei›um vi› M‡vatn ver›i haldi› áfram

LAGT Á FJALLIÐ Rúmlega fjögur þúsund

fjallahjólagarpar tóku þátt í fjallahjólamaraþoni í Grimenez í suðvesturhluta
Sviss í gær. Snjór og væta gerðu þeim
erfitt fyrir en þeir létu það þó ekki stöðva
sig.

VISTKERFI „Ég vil að Ingi fái áfram
að sinna sínum minkaveiðum við
Mývatn,“ segir Jóhann Óli Hilmarsson, formaður Fuglaverndar um
niðurskurð á minka- og tófuveiðum
í Skútustaðahreppi, en svo kann að
fara að ekkert verði veitt síðari
hluta árs. Ingi Þór Yngvason hefur
séð um veiðarnar fyrir hreppinn.
Jóhann hefur áhyggjur af að
varpþróun síðustu áratuga gangi til
baka ef minkurinn nær fótfestu á
ný. „Fram til um 1960 verptu endurnar fyrst og fremst í eyjunum til
að verjast ágangi tófunnar en þegar
minkurinn kom fóru þær upp á
land.“ Mývatn hefur að mestu verið
laust við minka síðan um 1980 og

síðan þá hefur varpið smám saman
verið að flytjast í eyjarnar á ný.
„Mér er alveg sama hvernig
þetta er fjármagnað,“ segir Jóhann
aðspurður um það hvort ríkið eða
sveitarfélög ættu að sjá um minkaveiðar. „Ég vil fyrst og fremst að
minkurinn sé veiddur.“ Hann telur
þó að ríkið ætti að hafa hönd í bagga
til að tryggja að sérstökum svæðum, líkt og Mývatni, sé haldið
minkafríum.
Jóhann telur tófuna hins vegar
ekki ógnun við lífríki Mývatns. - grs
MINKUR Í BÚRI

Formaður Fuglaverndar vill að veiðum á
mink verði haldið áfram.
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Bæjaryfirvöld veittu framkvæmdaleyfi með því skilyrði að
allt jarðrask yrði lagfært. Þau
hafa nú ásamt Náttúruverndarsamtökum Íslands kært vegagerðina í Leirufjörð til lögreglunnar á Ísafirði.
Slóðin sem lögð hefur verið að
stað framkvæmdanna í Leirufirði
er um fjögurra kílómetra löng af
brún Dalsheiðar. Fyrir um 30
árum var lögð jeppaslóð frá Unaðsdal upp á miðja heiðina. Ekki
hefur staðið til að leggja þann veg
áfram í Jökulfirði enda um
friðland að ræða.
- jh
FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR

96<H@GÑGÑ HI:;CJCC6G

JÖKULFIRÐIR Vegarslóði frá Unaðsdal á Snæfjallaströnd upp á
Dalsheiði hefur nú verið gerður
jeppafær ofan í Leirufjörð í Jökulfjörðum.
Sólberg Jónsson, landeigandi
í Leirufirði hafði fengið leyfi
hjá Ísafjarðarbæ til þess að fara
með jarðýtur yfir heiðina í því
skyni að verja land og húseignir
þar fyrir ágangi jökulvatns með
gerð varnargarða. Hann taldi
óhjákvæmilegt að gera jeppaslóð af heiðinni niður í Leirufjörð, meðal annars til þess að
koma olíu á ýturnar.
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BÍLDUDALSSKÓLI Tuttugu og fimm nemendur nema við skólann í vetur. Ekki þarf að hafa
fyrir kennslu sjötta bekkjar þar sem nemendum er ekki fyrir að fara í þeim árgangi á
Bíldudal í vetur.

Fáir nemendur í Vesturbyggð:

Engir nemar í
nokkrum árgöngum
Nemendum fer sífellt
fækkandi í Bíldudalsskóla en tuttugu og fimm munu nema þar í
vetur. Enginn nemandi verður í
sjötta bekk og aðeins einn nemandi verður í þeim fyrsta.
Í Patreksfjarðarskóla, en báðir
þessir skólar heyra undir Grunnskóla Vesturbyggðar, verður enginn nemandi í öðrum bekk að sögn
Nönnu Sjafnar Pétursdóttur
skólastýru.
En nemendafæðin kemur þó
ekki í veg fyrir framfarir í skólastarfinu að sögn Nönnu Sjafnar
því þessar aðstæður hafa kallað á
ýmsar lausnir.
„Við erum til dæmis að hefja
fjarkennslu í tveimur elstu

MENNTAMÁL

bekkjunum í gegnum fjarfundarbúnað,“ segir hún. Fjarkennslan
fer fram frá Patreksfirði en fjarkennslustundirnar sækja nemendur á Bíldudal, Birkimel á
Barðaströnd og Tálknafirði.
Einnig verður haldið móðurmálsnámskeið með þessum hætti frá
Bíldudal.
„Með þessum hætti verður
hægt að halda úti skólum frá
minnstu þorpum,“ segir skólastýran. Hún bendir einnig á að
samkennslan sem tekin var upp í
fámennum skólum hafi reynst
vel og nú séu skólar í stærstu
byggðum landsins farnir að hafa
þann háttinn á í einhverjum
mæli.
-jse
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„ OR‹RÉTT “
„ﬁa› eru haldnir dansleikir vítt og breitt um
landi›. ﬁa› er ﬂví brot
á jafnræ›isreglum a›
fara a› tína út einhverja einstaka dansleiki.“
TRYGGVI HARÐARSON, BÆJARSTJÓRI Á
SEYÐISFIRÐI, Í DV.

„Er ﬂa› t.d. tilviljun
a› a›alákærendurnir
í Hafskipsmálinu, svo
sem Forseti Íslands,
Gunnar Smári og
Jónatan, skuli nú vera
helstu verjendur
hinna ákær›u kaups‡slumanna?“
HALLDÓR BEN. HALLDÓRSSON,
BANKAMAÐUR Á EFTIRLAUNUM, Í
MORGUNBLAÐINU.

Fræ›ir landann um drykkjusi›i kúa
„Ég hef það stórfínt,“ segir Vigdís Gunnarsdóttir leikkona sem var nýkomin úr hellaskoðun úti á landi þegar blaðamaður sló á þráðinn.
Vigdís stígur reglulega á stokk í Íslensku óperunni þar sem hún leikur
í Kabarett, sem frumsýndur var nýverið, og góður rómur er gerður að.
„Við höfum fengið glimrandi dóma og áhorfendur hafa tekið okkur
vel. Við stefnum á að sýna verkið svo lengi sem fólk mætir á sýninguna og hún á vonandi eftir að verða á fjölunum fram yfir áramót.“
Annars undirbýr Vigdís sjónvarpsþætti sem hún hefur unnið í samvinnu við Bændasamtökin og eiga að opna heim landbúnaðarins
fyrir börnum og unglingum. „Þetta eru fjórir þættir og það er búið að
vera bæði skemmtilegt og fræðandi að vinna þá. Ég er óttalegt borgarbarn og vissi ekki mikið um sveitina og hef lært heilmikið. Mér
finnst til dæmis afar merkilegt að kýrin drekkur hundrað lítra af vatni
á dag. Það er ekkert smáræði,“ segir hún kankvís. Vigdís er því ekki
aðeins orðinn sérfræðingur í landbúnaði heldur hefur einnig veg og
vanda af því að gefa góð húsráð í boði Húsasmiðjunnar í auglýsingatíma sjónvarpsins. Hún kveðst orðinn heilmikill völundur. „Ég
ætla að taka eldhúsið í gegn í haust frá a til ö og það verður ekkert
mál,“ segir hún að lokum og hlær.

FRÉTTABLADID: VILHELM / E.ÓL.

nær og fjær

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? VIGDÍS GUNNARSDÓTTIR LEIKKONA

HÁTÍÐIN KÓRÓNUÐ Að venju lauk Menningarnótt með stórfenglegri flugeldasýningu sem lýsti upp skúraskýin laust fyrir miðnætti.

Menningarnótt
í máli og myndum
Menningarnótt var haldin
með pomp og prakt á laugardag og er talið að um 80 til
90 þúsund manns hafi lagt
leið sína í miðbæ Reykjavíkur til að njóta fjölbreyttrar
dagskrár.

%RT ¤Þ EINN AF ¤EIM SEM ÉTT STAFRNA UPPTÚKUVÏL OG
LANGAR TIL A¡ LRA A¡ VINNA EFNI¡ OG GERA ¤A¡ SEM
SÚLUMA¡URINN SAG¡I A¡ HGT VRI A¡ GERA
-ARKMI¹ NÕMSKEI¹SINS ER A¹ NEMENDUR ¹LIST SKILNING Õ
UNDIRST¹UATRI¹UM MYNDBANDSGER¹AR ALLT FRÕ ©V¤ A¹ BREYTA
HUGMYND ¤ HANDRIT OG F¤NP¢SSA MYNDBND ME¹ «MSUM EFFEKTUM
.EMENDUR VER¹A A¹ HAFA G¹A ALMENNA TLVUKUNNÕTTU OG SKILEGT
ER A¹ NEMENDUR EIGI E¹A HAFI A¹GANG A¹ STAFRNNI TKUV£L
+ENNT ER Õ 0REMIERE KLIPPIFORRITI¹
FRÕ !DOBE SEM ER EITT VISLASTA
FORRITI¹ Õ MARKA¹NUM ¤ DAG

+VLDNÕMSKEI¹
-ÉN  MI¡  
OG LAUGARD FRÉ  
"YRJAR  OG LâKUR  SEPT
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Metþátttaka var í Reykjavíkurmaraþoni annað árið í röð og
fyrri part dags var vart þverfótað fyrir langhlaupurum í miðborginni sem margir hverjir
voru komnir langt að til að taka
þátt. Það er óhætt að fullyrða að
allir hafi getað fundið eitthvað
við sitt hæfi á hátíðinni; draugar
og forynjur vöktu mikla lukku í
Austurstræti sem og kristileg
dagskrá á Ingólfstorgi. Á Austurvelli léku iðkendur japönsku
sjálfsvarnaríþróttarinnar akido
listir sínar og harðir rokkhundar höfðu úr nógu að moða
gengju þeir upp eftir Laugavegi.
Veðurguðirnir brostu ef til vil
ekki við höfuðborgarbúum, það
gekk á með skúrum sérstaklega
þegar leið á kvöldið, en flestir
létu sér það í léttu rúmi liggja
og voru fljótir að gleyma úrhellinu þegar glæsileg flugeldasýning hófst klukkan rúmlega ellefu og kórónaði vel heppnaða
hátíð.
- bs
GLÁMUR Í AUSTURSTRÆTI Draugasýningin í Austurstræti vakti stormandi lukku
og beið fólk í löngum röðum röðum til að
berja afturgöngurnar augum.

METMARAÞON Rúmlega fjögur þúsund
manns þreyttu Reykjavíkurmaraþon sem
er met.

TÖFRANDI Bjarni töframaður skemmti
gestum og gangandi með trúðslátum og
sjónhverfingum og tók líka lagið.
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FRÁ DEGI TIL DAGS

SJÓNARMIÐ

GUÐM U N DU R MAGNÚSSON

Almenningur á að treysta lögreglu og dómstólum:

Vi› búum í
réttarríki
Ákærurnar í Baugsmálinu svokallaða, sem verið hafa helsta
umræðuefni landsmanna að undanförnu, stafa augljóslega af
þeirri sannfæringu saksóknara lögreglunnar að lög hafi verið
brotin. Ásakanir sem heyrst hafa um að eitthvað annað búi að
baki eru fráleitar. Við búum í réttarríki þar sem ákæruvaldið
þarf að rökstyðja og sanna málflutning sinn fyrir dómstólum.
Það er ekki óalgengt að ákærum sé hrundið fyrir dómi. Þá hefur málatilbúnaður ákæruvaldsins annað hvort verið reistur á
röngum ályktunum eða ónógum sönnunum í skilningi laga.
Sýknudómur fyrir rétti er enginn sérstakur áfellisdómur yfir
ákæruvaldinu; það er skylda ákærenda að senda dómstólunum
mál til umfjöllunar, ef þeir hafa komist að þeirri niðurstöðu að
lög hafi verið brotin. Í því efni er ekki hægt að fara í manngreinarálit.
Þeir sem starfa fyrir ákæruvaldið lesa blöð eins og aðrir,
eiga samtöl við menn og heyra hvað um er talað í þjóðfélaginu.
Það blasir við að vitneskja sem þeim berst með slíkum hætti
getur orðið tilefni rannsóknar. En við hljótum að treysta því að
ekki sé ráðist í umfangsmikla sakamálarannsókn sem áhrif hefur á hagi fjölda einstaklinga, atvinnustarfsemi í landinu og andrúmsloftið í þjóðfélaginu nema að baki búi sterk sannfæring
um lögbrot. Ef sú furðulega staða kæmi upp að lögreglan rannsakaði mál og gæfi út ákæru til þess eins að þóknast pólitískum
valdhöfum, eins og dylgjað hefur verið um í Baugsmálinu,
mundu dómstólar ekki aðeins sýkna viðkomandi aðila heldur
fella slík áfellisorð yfir lögreglunni að yfirmönnum hennar
væri ekki vært í embætti.
Í kjarna sínum er Baugsmálið því eins og hvert annað mál sem
ákæruvaldið rekur fyrir dómstólum án þess að þurfa að sæta
ákúrum á opinberum vettvangi. Tími er til kominn að þeim linni.
Baugsmálið er að því leyti sérstakt að hinir ákærðu eru allir
þjóðkunnir menn og hafa greinilega meiri samúð almennings en
gengur og gerist þegar menn eru sakaðir um lögbrot af því umfangi sem um ræðir. Þeir njóta þess áreiðanlega að hafa með
brautryðjendastarfi sínu í viðskiptalífinu bætt lífskjör almennings. Það er ekki út í bláinn þegar sagt er að Jóhannes í Bónus og
Jón Ásgeir, sonur hans, hafi á þessu sviði ekki náð minni árangri
en verkalýðsfélögin með kaupgjaldsbaráttu sinni. Eðlilegt er að
almenningi þyki sárt að þeir skuli þurfa að búa við þær ásakanir
um lögbrot sem nú eru til umfjöllunar fyrir dómstólum.
Framhjá því verður svo ekki horft að kaldar kveðjur og ásakanir um vond vinnubrögð, sem nú dynja á lögreglu og ákæruvaldi víðs vegar að, stafa meðfram af því að ýmsir háttsettir
menn í landinu hafa vegna óvildar í garð eigenda Baugs misnotað áhrifamátt sinn og virðulega stöðu til að kveða upp réttnefnda for-dóma um ásakanir á hendur fyrirtækinu og stjórnendum þess löngu áður en ákærur komu fram. Gálaust tal ýmissa ráðamanna um þessi mál er orðið dýrt spaug sem hittir þá
nú sjálfa fyrir og skaðar jafnframt þá aðila í réttarkerfinu sem
nauðsynlega þurfa á mikilli tiltrú almennings að halda. Stjórnmálamenn sem hafa munninn fyrir neðan nefið eru oft í miklum metum. En réttnefndir stjórnmálaskörungar eru þeir sem
kunna líka að þegja.

Símar hleraðir?

Áhrif frá Evrópu

Fara villur vegar

Björn Bjarnason dómsmálaráðherra rís
til varnar lögreglunni á vefsíðu sinni í
gær. Hann gerir að umtalsefni málflutning mótmælenda við Kárahnjúka
sem áberandi hafa verið í fjölmiðlum
að undanförnu. Björn vitnar í leiðtoga
hópsins, Birgittu Jónsdóttur, sem hélt
því fram, að sími sinn væri hleraður,
enda hefði „nýjum hryðjuverkalögum“
verið laumað í gegnum Alþingi á síðasta degi þess fyrir sumarleyfi nú í vor,
án þess að fólk veitti því athygli. „Lögin
væru afskaplega loðin og það væri
auðvelt að nota þau gegn mótmælendum, jafnvel miklu frekar en hryðjuverkahópum. Taldi hún, að hlera mætti
síma án dómsúrskurðar samkvæmt
þessum nýju lögum“ segir Björn.

Björn vísar líka í ummæli Ragnars Aðalsteinssonar, en eftir honum var haft, að
atburðir í Evrópu og umræða þar bæði
um væntanlegar breytingar á löggjöf
og þær breytingar, sem þar hefðu orðið, væru með einhverjum hætti farnar
að skila sér til íslensku lögreglunnar,
hún ætlaði í einhverju slíku skjóli að
ganga enn lengra en áður og segja, að
allir sem andmæltu einhverju kynnu að
vera að fremja einhvers konar
hryðjuverk. „Vegna þessara
orða sagði Ævar Kjartansson
þáttarstjórnandi: „Það náttúrlega er alveg rosalegt, það
er rosalegt ástand í
rauninni.“

En dómsmálaráðherra segir að hér fari
menn villur vegar “Málsvarar mótmælenda fara offari í árásum á lögreglu.
Birgitta Jónsdóttir hefur greinilega ekki
minnstu hugmynd um efni laga, sem
Alþingi samþykkti síðastliðið vor, þar
voru að minnsta kosti ekki samþykkt
nein hryðjuverkalög. Íslensk stjórnvöld
eiga hins vegar eftir að huga að nauðsynlegum lagabreytingum, eftir að hafa
ritað undir sáttmála Evrópuráðsins
gegn hryðjuverkum. Þá er það einfaldlega hreinn hugarburður, að íslenska
lögreglan hafi heimild til að hlera síma
án dómsúrskurðar. Ummæli Ragnars
Aðalsteinssonar um framgöngu lögreglunnar eru rakalaus og öfgafull“
segir Björn Bjarnason.
gm@frettabladid.is

Goodbye Lenin
Var ekki Menningarnóttin svolítið
eins og lokakafli í skáldsögu um
Reykjavíkurlistann – og varð
Minningarnótt? Var ekki lokakaflinn að minnsta kosti fullur af örvæntingarfullu sjónarspili til að
reyna að breiða yfir yfirþyrmandi
vísbendingar um óhjákvæmilegar
breytingar í vændum?
Flugeldasýningin í boði Orkuveitunnar – sem rétt einu sinni segir við okkur notendur eins Bjartur
í Sumarhúsum gerði: „Ekkert að
spara, ég borga“ – náði aldrei þessu
vant ekki að heilla mann vegna
þess að hugurinn var bundinn við
dropana sem tóku að falla við hvert
fet eins og eitthvað óhjákvæmilegt
í vændum... Svo kom Bítlalagið All
you need is love – sem hljómar í
fljótu bragði eins og fegursti boðskapur í anda Gandhis en er í rauninni baráttusnauður uppgjafarsöngur hins al-passíva manns. Að
því búnu kom grenjandi rigning í
öllu sínu veldi.
Við eigum að minnast Reykjavíkurlistans með hlýhug. Í minningargreinum um mjög leiðinlegt
fólk er stundum sagt: hann/hún var
ekki allra – en Reykjavíkurlistinn
var nefnilega einmitt allra: Hann
var hreyfing á meðan hann var og
hét en ekki valdaklúbbur. Á sínum
tíma var Reykjavíkurlistanum
þröngvað upp á vinstri flokkana í
Reykjavík af kjósendum sem fengið höfðu sig fullsadda af ofríki
Sjálfstæðismanna sem ríktu í
krafti þeirrar pattstöðu sem smáflokkafyrirkomulagið á vinstri
vængnum bauð upp á – oftast með
minnihluta atkvæða á bak við sig.
Þetta var alls konar fólk: drýgindalegir Framsóknarmenn og dugnaðarlegar kvennalistakonur, drykkfelldir kratar og tortryggnir allaballar og svo allt hitt fólkið, allt
venjulega fólkið – sjálfir kjósendurnir sem skildu ekki nauðsynina á
því að viðhalda flokkakerfi sem
byggðist á útræddum málum,
nenntu ekki að lifa sig inn í gagnkvæma andúð Einars Olgeirssonar
og Stefáns Jóhanns Stefánssonar,
vissu sem var að tími Tónabíós-

fundarins var liðinn...
Með öðrum orðum: Reykjavíkurlistinn var leið til að sameina
vinstri menn. Og svo fór enda áður
en yfir lauk að þeir vinstri menn
sem á annað borð kærðu sig um
það sameinuðust í Samfylkingunni.
Eftir er Framsóknarflokkurinn
sem er pólitískur armur S-hópsins,
sem áður hét SÍS. Og Vinstri grænir.
Það fólk sem vildi ekki vera
með í sameinuðum jafnaðarmannaflokki fann sér farveg í
flokknum sem kallar sig Vinstri

Í DAG

REYKJAVÍKURLISTINN OG
MINNINGARNÓTTIN

GUÐMUNDUR
ANDRI
THORSSON

Vi› eigum a› minnast Reykjavíkurlistans me› hl‡hug. Í
minningargreinum um mjög
lei›inlegt fólk er stundum sagt:
hann/hún var ekki allra – en
Reykjavíkurlistinn var nefnilega einmitt allra: Hann var
hreyfing á me›an hann var og
hét...
græna, sumt vegna þess að það
var beinlínis andvígt jafnaðarstefnunni og leit á orðið „krati“
sem skammaryrði en orðið er
dregið af orðinu „demókratí“ – og
annað vegna þess að það vildi
vera í umhverfisverndarflokki.
Sennilega hefði Reykjavíkurlistinn átt að renna sitt skeið á enda
fyrir kosningarnar 2002, en upp úr
sigrinum þá gerði Ingibjörg Sólrún
þau ægilegu mistök að ljá máls á
því að setjast í vonlaust sæti á lista
Samfylkingar fyrir alþingiskosningarnar 2003. Fyrir kosningarnar

2002 var andinn sem ríkti fyrir
kosningarnar 94 og jafnvel 98 horfinn og gömlu flokkarnir höfðu sölsað allt undir sig. Reykjavíkurlistinn var nafnið tómt.
Og nú hafa Vinstri grænir haft
einurð í sér til að kveða upp úr
með að þetta sé búið. Gott hjá
þeim. Þótt þar sé margt dugmikið
hugsjónafólk sem unnið hefur
Reykjavík vel þá er því ekki að
neita að flokkurinn dragnast með
sumt af farmi Alþýðubandalagsins sáluga. Og ekki bara mjög útbreidda og gjörtæka unun af pexi
og ráðabruggi – heldur líka andúð
á „krötum“. Þótt hugsjónir umhverfisverndar og andóf gegn alþjóðavæðingu stórkapítalsins hafi
vissulega blásið nýju lífi í þessa
hreyfingu virðist hún stundum
enn ekki laus við horngrýtis lenínismann stalínismann maóismann
eða hvað maður á að kalla þessa
alræðis- og úrvalshyggju sem íslenskir vinstri-sósíalistar aðhylltust á síðustu öld – í alls konar
myndum. Athugasemdalaust hafa
komist til nokkurra áhrifa innan
flokksins menn sem opinberlega
hafa harmað fall Berlínarmúrsins
og farið fögrum orðum um Jósep
Stalín. Ungt fólk í flokknum hefur
um árabil talið „Múrinn“ nokkuð
gott nafn á vefmálgagni sínu.
Flokkurinn hefur þannig innan
sinna vébanda öfl sem dufla við
þessa fornu alvisku og það var því
kaldhæðnislegt að flokkurinn
skyldi láta steyta á því í viðræðum um framtíð Reykjavíkurlistans að geta ekki með nokkru móti
fallist á prófkjör, þ.e.a.s. að kjósendur fái að hafa um það að segja
hvaða manneskjur eiga að vera í
framvarðarsveitinni...
Og nú er þetta búið. Og við eigum að minnast Reykjavíkurlistans með hlýhug. Blessuð sé minning þessara samtaka sem buðu
fram undir merkjum regnbogans.
Á minningarnóttinni var enginn
regnbogi. Bara myrkur og „All
you need is love“ og grenjandi
rigning; og eftir miðnætti tóku
barbararnir öll völd.
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ER ÞÍN FASTEIGN AUGLÝST HÉR?

MEST LESNA FASTEIGNABLAÐ LANDSINS

Góðan dag!
Í dag er mánudagurinn 22. ágúst,
234. dagur ársins 2005.
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FASTEIGNASÖLUR

Gott hellulagt bílastæði er fyrir framan húsið.

Notalegt og fallegt hús
Fasteignasalan REMAX Búi er nú
með á sölu 220,5 fermetra fallegt og
notalegt endaraðhús á vinsælum stað
á Langholtsvegi 116b í Reykjavík.
Tuttugu fermetra bílskúr fylgir húsinu.
Komið er inn í flísalagt anddyri með fatahengi. Inni af því er gestasnyrting með
flísalögðu gólfi. Þá er komið inn í flísalagt hol sem er opið inn í eldhús. Það er
einnig flísalagt og með eikarinnréttingu.
Opið úr eldhúsi inn í borðstofu og stofu.
Þar er parkett á gólfi. Gengið er úr stofunni niður á flísalagðan pall og þaðan út í

garðinn. Sólpallurinn er með heitum potti
og garðurinn nánast viðhaldsfrír.
Upp á efri hæð er parkettlagður stigi
og svefngangurinn er sömuleiðis með
parketti. Þar eru þrjú svefnherbergi með
parketti á gólfum. Stórar svalir eru úti af
hjónaherbergi. Á efri hæðinni er einnig
fallegt baðherbergi þar sem eru flísar á
gólfi, FIBO-plötur á veggjum og baðker.
Í kjallara er geymsla og þvottahús
sem er flísalagt. Bílskúrinn er innréttaður sem herbergi með öllum lögnum. Gott
hellulagt bílastæði er fyrir framan húsið.
Stutt er í alla þjónustu og örstutt í
bæði leikskóla og skóla.
Ásett verð er 38,2 milljónir.

4,15%

LIGGUR Í LOFTINU

í fasteignum
Kaffihús í Hljómskálagarðinum er á teikniborðinu og gæti
orðið að veruleika á næsta ári.
Þá hefur verið ákveðið að
hressa upp á garðinn með
margvíslegum hætti. Að sjálfsögðu er gert ráð fyrir aðstöðu
til útiveitinga við kaffihúsið og
þar verður gott að dorma á
góðviðrisdögum yfir góðri
hressingu.

Mótmæli hafa borist til bæjaryfirvalda í Garðabæ frá um
30 íbúum við Hörgatún vegna
skipulagstillagna fyrir miðbæ
Garðabæjar.
Þar eru líka
óskir bornar
fram um
breytingar. Meðal annars er
þess krafist að skjólbelti við
Hörgatún verði óhreyfð, umferð verði ekki hleypt í gegnum túnin og hverfinu skýlt
með smekklegum hætti að
vestan og austan.
fasteignir@frettabladid.is
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Íbúðalán

410 4000 | landsbanki.is

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

Banki allra landsmanna

[

]

Ruslatunnur
Einfalt er að fela ruslatunnur með því að setja utan um þær lítið hús. Þessi hús
fást tilbúin í byggingavöruverslunum, auk þess sem einfalt er að smíða þau sjálfur
og þá jafnvel í stíl við húsið.

El

Húsið við Laufásveg 43 var reist árið 1903 en undanfarin ár hefur
verið byggt við það af mikilli alúð. Endurbæturnar taka mið af
upprunalegri gerð hússins og vel hefur tekist til.

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

Viðurkenningar fyrir fallegar lóðir og endurbætur
Skipulagsráð Reykjavíkurborgar veitir viðurkenningar
fyrir fallegar lóðir og smekklegar endurbætur.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

Fyrirtækið Danól hlaut viðurkenningu fyrir fallegan frágang á beðum og bílastæðum á athafnasvæði sínu.

Á afmæli Reykjavíkur, 18. ágúst,
eru ævinlegar veittar viðurkenningar fyrir endurbætur á gömlum
húsum og fyrir fallegar stofnana, fyrirtækja- og fjölbýlishúsalóðir. Skipulagsráð Reykjavíkurborgar veitti viðurkenningarnar
eftir tilnefningum frá sérstökum
vinnuhópi.
Að þessu sinni komu margar
fallegar lóðir til greina og nokkrar vel valdar lóðir hlutu viðurkenningar. Fjölbýlishúsin við

Verðlaunahafarnir sælir með viðurkenningarnar sínar. Verðlaunaafhendingin fór fram í
Höfða á fimmtudag.

Hver vill ekki hafa fallega glugga
sem aldrei þarfnast viðhalds?
Hjá PGV ehf Hafnarfirði færðu hágæða viðhaldsfría
PVC-u glugga á sambærilegum verðum og glugga
sem þarfnast stöðugt viðhalds...

Lóðinni við Efstaland 8 til 12 er vel við
haldið og hún er snyrtileg og fallega gróin.

Ólafsgeisla 8 til 12, Álfheima 62
til 66 og Efstaland 8 til 12 hlutu
viðurkenningar fyrir fallegar lóðir sem vel er hugsað um. Í flokki
stofnana og fyrirtækja hlutu fyrirtækin Danól, við Skútuvog, og
Samskip við Kjalarvog viðurkenningar. Báðar lóðirnar þóttu
snyrtilegar og stílhreinar og var
frágangur og aðkoma til fyrirmyndar. Fyrir góðar endurbætur
á gömlum húsum voru veittar

þrjár viðurkenningar. Húsið við
Laufásveg 43 hlaut viðurkenningu fyrir smekklega viðbyggingu og endurbætur og hús við
Öldugötu 32 hlaut viðurkenningu
fyrir fallegar endurbætur sem
taka mið af upphaflegri gerð
hússins. Þá hlaut einbýlishús við
Sigluvog 9 viðurkenningu fyrir
smekklegar endurbætur.
Viðurkenningar voru afhentar
við athöfn í Höfða á fimmtudag.
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Eikin ótvíræður sigurvegari
Eikin hefur verið vinsæl þegar
kemur að því að velja parkett
á gólfin.
„Mesta eftirspurnin núna er
eftir plankaparketti, oft hvítolíuborið. Eikin er líka klassísk og
vinsæl. Hún selst langmest,“ segir Steinar Bjarnason hjá Parki
Interiors.
„Hnotan hefur líka verið vinsæl undanfarin ár og sérstaklega í
vetur. Fólk tekur hana annaðhvort
gegnheila eða fljótandi. Svo er
mikil eftirspurn eftir eik sem er

Það er ekki sama hvítt og hvítt frekar en
köttur og köttur.

Hvítt er ekki
sama og hvítt
Það getur reynst flókið að velja
rétta hvíta litinn á veggina.
Þegar mála skal herbergi getur
reynst flókið að velja réttan lit,
jafnvel þó til standi að mála herbergið hvítt. Hvítt er nefnilega
ekki það sama og hvítt. Hvítt getur verið með alls kyns litbrigðum
og undirlitum sem sjást ekki
nema í alveg réttu ljósi. Best er að
fá prufur og fara með heim og
bera saman við ríkjandi eða ætlaðan gólflit og hugsanleg húsgögn
í herberginu. Þannig má finna út
hvort passar betur hlýr antíkhvítur eða svalari bláhvítur svo þú og
húsgögnin þín fáið ekki á ykkur
myglugrænan eða gulrótargulan
bjarma í hvert sinn sem herbergið er notað. Einnig er mikilvægt
að skoða málningu í réttu ljósi. Ef
til stendur að lýsa herbergið með
lömpum á að skoða hvernig málningin kemur út í daufri lýsingu
frekar en að stóla á flúrlýsingu í
verslun. Best er auðvitað að mála
bara smáhluta af veggnum og sjá
hvernig hann virkar. ■

Gluggar
10 ára ábyrgð

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

reykt og brennd eða lútuð og
hvíttuð,“ segir Steinar en eikin er
tvímælalaust sigurvegarinn í vinsældakosningunni.
„Hlynur
myndi koma á eftir eikinni og síðan hnotan.“
„Við getum skipt „trendinu“ í
parketti í þrennt. Í fyrsta lagi er
gamla góða viðarparkettið sem er
kallað stafaparkett. Þar er klassíska eikin rosalega vinsæl sem og
hlynurinn í ljósari tónum. Í öðru
lagi eru gegnheilu plankaborðin.
Þriðja trendið kom okkur pínulítið

á óvart. Farið er að framleiða
planka í sömu uppbyggingu og
plastparkett sem er lygilega raunverulegt. Flestir halda að um við
sé að ræða og þegar maður snertir parkettið er það eins og viðarparkett. Fólk fær sem sagt
plankaútlitið en borgar helmingi
minna,“ segir Björn Matthíasson
hjá Harðviðarvali.
„Í dag eru dökkar innréttingar
algengar og fólk velur þá dökkar
viðartegundir eins og kirsuberjavið. Við finnum fyrir byrjun á

sveiflu þar. Fólk
tekur samt mikið
rauðeik sem er
ljósari yfirlitum
og hlynur og eik
eru að styrkjast,“
segir Björn. „Eikin er þessi klassíski litur og hefur ekki dottið úr
tísku síðan fólk byrjaði að parkettleggja. Ég get nánast kvittað
undir að hún muni ekki detta úr
tísku meðan ég er við lýði.“
lilja@frettabladid.is

Aðaltískan hjá Harðviðarvali skiptist í
þrjá hluta: stafaparkett, plankaparkett
og plankar í sömu
uppbyggingu og
plastparkett.
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Lítið gagn ef engin er hurðin
Stálhurðir sem samsettar eru úr flekum
eru algengastar á bílskúra.
Bílskúr er lítið gagnlegur nema á honum sé
hurð, en hurð er ekki bara hurð og þarf að
vanda valið og taka þætti eins og veðurfar,
notkun og útlit inn í valið. Bjargmundur
Björgvinsson, framkvæmdastjóri Glófaxa,
svarar hér nokkrum spurningum og leiðir
okkur í allan sannleikann um bílskúrshurðir.
„Flestar bílskúrshurðir í dag eru einingahurðir úr flekum, en áður var aðeins notaður
einn heill fleki. Hurðirnar eru úr stáli og einangrunarefninu polyerethan, en það er efni
sem er sprautað inn á milli flekanna og þenst
þar út og einangrar vel. Við erum með efni á
lager sem við vinnum hurðirnar úr, auk þess
sem við sérpöntum að utan. Auk þess er hægt

að fá viðarhurðir, en þær þarf að bera á reglulega,“ segir Bjargmundur. Í bílskúrshurðina
segir hann að hægt sé að setja hurð, eða hurð í
sama stíl við hliðina og jafnvel útidyrahurð í
stíl, en stálhurðirnar séu langalgengastar.
Hvernig virka bílskúrshurðaopnarar?
„Þetta eru dragmótorar sem eru keðjudrifnir, annað hvort með stálkeðju eða sérstöku belti
sem er úr trefjaefni og plasti, og það eru mjög
lágværir opnarar. Í mótornum er öryggi sem
nemur viðnám, því til viðbótar er hægt að fá
fótósellur sem settar eru í hurðargatið, ef eitthvað fer undir hurðina á meðan hún er í
keyrslu stoppar hún áður en hún lendir á því,“
segir Bjargmundur. Hann segir lítið sem ekkert viðhald vera á bílskúrshurðaopnurum þar
sem í raun séu not lítil fyrir mótor af þessu
tagi. ■

Sniðugt er að hafa eina stóra hurð á tvíbreiðum bílskúr í stað tveggja.

Boðið fært
út í garð
SUMARIÐ LÁTIÐ ENDAST AÐEINS
LENGUR.
Nú á síðustu sumardögunum er tilvalið
að efna til veislu sem auðveldlega er
hægt að breyta í garðveislu ef veður
leyfir. Gróðurinn er mikill og fallegur á
þessum árstíma og yndislegt að vera úti
í garði. Ekki er verra að það sé farið að
dimma á kvöldin því þá er hægt að
koma fyrir kertum í luktum um allan
garð. Hér er nokkur atriði sem þarf að
hafa í huga ef boðið á að breytast í
garðveislu:

1

Hengdu ljósaseríur í trén með stórum perum og settu utan um þær
hefðbundnar hvítar ljósakúlur úr pappa
sem fást meðal annars í IKEA. Sniðugt
er að hengja litríka borða neðan í þær.

2

Hafðu kerti í luktum og komdu
þeim fyrir í anddyrinu og hér og þar
um garðinn. Þú getur haft þær innandyra og auðveldlega kippt þeim út ef á
þarf að halda.

3

Notaðu gamlar og litlar krukkur sem
kertaluktir til að hengja í tré. Vefðu
vír utan um þær og búðu til handfang
sem hægt er að smeygja yfir trjágrein.
Þær geta staðið í glugganum innandyra
þar til fjörið færist út.

4

Gashitari eða kamína getur komið
sér vel. Athugaðu hvort einhver góðvinur getur lánað þér annað hvort, eða
leigðu gashitara.

5

Hafðu nóg af teppum við höndina,
og stórar peysur sem fólk getur notað til að halda á sér hita þegar það fer
að kólna með kvöldinu.
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BAKKASEL- 2 ÍBÚÐIR Fallegt raðhús á 3 hæðum og bílskúr.
Húsið er 232,3 fm og bílskúr er ca. 20 fm. Á jarðhæð er 2ja herbergja sér íbúð. Búið er að endurnýja húsið mikið, meðal annars
innréttingar og baðherbergi. V. 36,5 m. 6710

4ra - 7 herbergja
Einbýli

LAUFENGI - SÉR VERÖND Falleg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð
með sér lóð. Íbúðin skiptist í hol með fatahengi, hjónaherbergi með
stórum skápum, rúmgott barnaherbergi með skápum, baðherbergi
með kari og sturtuklefa - flísum á veggjum og gólfi - tengi fyrir
þvottavél. Stofan er rúmgóð og með útgengi út á stóra afgirta verönd og þaðan út í garð. V. 17,9 m. 5623

2ja herbergja

KRUMMAHÓLAR - BÍLSKÚR Falleg ca 100 fm íbúð á jarðhæð
með sér inngangi ásamt ca 25 fm bílskúr. Sér verönd sem leyfi er til
að loka af og stækka eða afgirða sér garð. Þvotthús inni í íbúð.
Þægileg aðstaða. Hægt að vera mikið út af fyrir sig. V. 19,9 m. 6944
SKÓGARHJALLI - KÓPAVOGURMjög fallegt og vel staðsett
einbýli á tveimur hæðum alls um 212 fm. Í húsinu eru 5 stór
s£vefnherbergi, rúmgóðar stofur og tvennar svalir ofl. Húsið er í
mjög góðu ásigkomulagi. Fallegur garður með stórri verönd og
heitum potti. V. 49,5 m. 6948

MELALIND - STÓR VERÖND Óvenju stór ( ca 99 fm) 2ja herbergja íbúð á 1.hæð ( jarðhæð) í 3ja hæða fjölbýli sem staðsett
er mjög stutt frá leikskóla, grunnskóla og verslunarmiðstöð.
Þvotta aðstaða og geymsla innan íbúðar. Hægt að girða af stóra
sér verönd sem snýr í suður og vestur. V. 19,9 m. 6940

EFSTIHJALLI - KÓPAVOGI - LAUS Vel staðsett 4ra herbergja
íbúð á annarri hæð (efstu) í litlu fjölbýli. Gott útsýni. Til afhendingar við kaupsamning. V. 17,5 m. 6893

FROSTAFOLD BÍLAGEYMSLA Um er að ræða 2ja herbergja
58,6 fm. íbúð á 6. hæð í góðu og velviðhöldnu húsi með miklu útsýni og stæði í bílageymslu. V. 14,9 m. 6926
ÁSBÚÐ - GARÐABÆ 230 fm einbýli á einni hæð með stórri verönd og grónum suður garði. 4 til 5 svefnherbergi, tvö baðherbergi,
sauna, heitur pottur í verönd. Innbyggður bílskúr. Húsið sem er
timburhús er allt mjög rúmgott og staðsetning er vinsæl. 6832

HÁTÚN Góð ca 90 fm íbúð á 6. hæð í lyftuhúsi. Suður svalir. Nýlegar innréttingar í eldhúsi. Parket og flísar á gólfum.Húsið hefur
nýlega verið málað að utan. V. 19,5 m. 6838

3ja herbergja
FJALLALIND - KÓPAVOGIMjög fallegt og vel staðsett einbýlishús á tveimur hæðum með stórum innbyggðum bílskúr. Húsið
er um 264 fm og í því eru m.a. 4 stór svefnherbergi og tvö góð
baðherbergi og 40 fm hobbyherbergi, arin í stofu ofl. Mjög fallegar innréttingar.Húsið stendur innst í lítilli botnlangagötu og þaðan er mikið útsýni. V. 49,7 m. 6889

BÓLSTAÐARHLÍÐ - STUTT Í ÞJÓNUSTU Mjög góð 2ja herbergja íbúð sem er 53,9 fm að stærð. Íbúðin er á 1. hæð til vinstri,
í nýlega viðgerðu húsi. Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús, baðherbergi, stofu og svefnherbergi. Húsið að utan virðist í góðu
ástandi og að sögn eiganda var það tekið vel í gegn fyrir ca 4-5
árum og gluggar málaðir í júní á þessu ári.Laus strax.
V. 12,8 m. 6923

RJÚPNASALIR - SÉRLEGA GLÆSILEG Ein glæsilegasta 3ja
herbergja íbúðin á markaðinum í dag. Íbúðin er á 7. hæð í 10
hæða lyftuhúsi, byggðu árið 2003. Íbúðin er með miklu útsýni og
innréttuð á smekklegan hátt, m.a. eru loft í stofu, svefnherbergi
og baðherbergi tekin að hluta til niður og sett í þau falleg halogen
lýsing og rauð flúorljós. Í kjallara er sérgeymsla og stæði í bílahúsi. V. 26,9 m. 6924

SKÓGARÁS - SÉR VERÖNDFalleg 66 fm 2ja herb. íbúð á jarðhæð með sér lóð og verönd í 3. hæða fjölbýlishúsi. Íbúðinni fylgir
hlutur í ósamþykktri íbúð. Búið er að gera múrviðgerðir utan húss
en eftir er að mála, það verður gert í sumar á kostnað seljanda.
Laus strax. V. 14,3 m. 6877

SUNNUBRAUT - KÓPAVOGISérlega vel staðsett ca 280 fm
einbýli á tveim hæðum. Nú er sér þriggja herbergia íbúð á neðri
hæð og möguleiki að koma þar fyrir annari lítilli íbúð eða hafa 8
til 9 svefnherbergi í allt í öllu húsinu. Veglegar stofur á efri hæð
og þar er frábært útsýni. Innbyggður 30 fm bílskúr. Stór lóð gefur möguleika. Stutt niður í fjöru við Kópavoginn. Útsýni yfir Álftanes út á Flóann. 6728

Raðhús
HLYNSALIR - KÓPAVOGURFalleg 3ja herbergja íbúð á 4. hæð
í lyftuhúsi með stæði í bílskýli. Vandaðar innréttingar. Parket og
flísar á gólfum. Suður svalir - mjög gott útsýni.
Íbúðin getur losnað strax. V. 22,5 m. 6888

BIRTINGAKVÍSL - ENDARAÐHÚS Fallegt endaraðhús á þessum
eftirsótta stað. Húsið er tveimur hæðum og með innbyggðum bílskúr. Fallegur hellulagður garður með skjólgirðingu. Þetta er hús í
mjög góðu ásigkomulagi. Byggja má sólstofu yfir bílskursþakið. Til
afhendingar fljótlega. V. 37,9 m. 6939

TRÖLLATEIGUR - LYFTUHÚSMjög falleg 3ja herbergja 122 fm
íbúð auk stæðis í bílskýli. Íbúðin er á annarri hæð og með svölum í vestur átt. Íbúðin er sérlega vel útbúin, með innfeldri lýsingu.
Nýtt eikarparket og flísar á gólfum. Laus strax. V. 25,5 m. 6874

BOÐAGRANDI - LAUSMjög góð 2ja herbergja ca 53 fm íbúð á
2. hæð í fjölbýli sem staðsett er fremst við Boðagranda með útsýini yfir Flóann. Laus strax. V. 13,3 m. 6624

Sumarhús og lönd

HREÐARVATN - BORGARFIRÐIVel staðsett heilsárshús í
næsta nágreni við Bifröst. Húsið er um 46 fm timburhús á steyptum grunni og hefur fengið gott viðhald og notað sem heilsárshús. V. 9,5 m. 6622
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OPIÐ

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

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

Sigrún Gissurardóttir,
lögg. fasteignasali

Steinar S. Jónsson,
sími 898 5254

Daníel Björnsson,
sími 897 2593

Þorsteinn Austri
sími 820 3466

Síðumúla 33 - Sími 588 9490 - www.lyngvik.is - lyngvik@lyngvik.is
EINB - RAÐ- OG PARHÚS

OPIÐ HÚS
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17-19
MIÐVANGUR 165 - RAÐHÚS - MIKIÐ ÚTSÝNI

ÁLFHÓLSVEGUR
PARHÚS
MIKIÐ ÚTSÝNI Gott parhús á tveimur hæðum með bílskúr. Á neðri hæðinni er
hol, þvottahús, snyrting, eldhús og stofa
með arni gengið er í góðasn garð frá stofu.
Á efri hæð eru 4. herbergi, hol og baðherbergi með baðkari og sturtuklefa. Frá holi
er gegnið út á stórar svalir. Þetta er góð
eign. Verð. 36.0 m

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

Mjög vel staðsett 218 fm raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið stendur við hraunjaðarinn og hefur
mikið útsýni til Esjunar, Skarðheiðar og víðar. Í húsinu eru 4.
svefnherbergi með parketi á gólfum og 3jú
með skápum. 2. stofur og önnur með arni.
Suður verönd með heitum potti. Eldhús
með borðkrók og innaf því er þvottahús og
búr. Baðherbergi á efri hæð er flísalagt með
sturtuklefa, baðkari og innréttingu. Yfir bílskúr er sólskáli með arni og miklu útsýni.
Þetta er barnvænn staður stutt í leikskóla
og skóla. Verð 34,9 m

SKÓLAGERÐI
VESTURBÆ KÓPAVOGS
BLÖNDUBAKKI

VÍÐITEIGUR RAÐHÚS MEÐ
SÓLSTOFU Gott raðhús með sólstofu 93,1 fm og ca 30 fm rislofti alls ca
123 fm. Í húsinu eru 3jú svefnherbergi,
þvottahús, baðherbergi, eldhús með borðkrók, stofa og borðstofa ásamt sólstofu
með kamínu. Góð verönd út frá sólstofu og
suður garður. Þetta er góð eign á friðsælum stað með sérmerktu bílastæði. Verð
26,9 m.

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

3JA HERB.

Vorum að fá í sölu mikið endurnýjað 133,5
fm parhús á tveimur hæðum, ásamt 36 fm
sérstæðum bílskúr. Fjögur svefnherbergi.
Fallegur afgirtur suður garður. V. 37,9 m.

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

HÆÐIR

HRÍSRIMI
REYKJAVÍKURVEGUR
SKERJAFIRÐI. Vorum að fá í sölu góða
77,6 fm 3ja herbergja íbúð í kjallara í góðu og
vel staðsettu sjö íbúða húsi. Verð 15,4 m.

LAUFÁSVEGUR Mjög vel staðsett
170 fm íbúð á tveimur hæðum í fallegu
tveggja íbúða húsi. Hæðin skiptist í tvennar stofur, hjónaherbergi og stórt eldhús
með útgengi út í bakgarð, á neðri hæð eru
þrjú svefnherbergi og bað. V. 34,9 m

129,2 fm með 4 rúmgóðum svefnherbergjum á jarðhæð með sérafnotarétt af garði
og stæði í bílageymslu. Íbúðin afhendist
fullbúin án gólfefna nema baðherbergi og
þvottaherbergi er flisalagt. Möguleiki á vali
innréttinga. Allar nánri upplýsingar á skrifstofu Lyngvík S: 588-9490

NÝBÝLAVEGUR
3-4 HERBERGJA M/BÍLSKÚR.
Vorum að fá í sölu 83,3 fm 3-4 ra herbergja íbúð í góðu fimm íbúða
húsi, íbúðinni fylgir 32,5 fm bílskúr. V. 22,6 m.

5 HERB
ÞRASTARHÖFÐI - MEÐ BÍLAGEYMSLU. Glæsileg ný 5. herb. íbúð

MEÐ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

Mjög góð 3ja herbergja íbúð á annari hæð og stæði í bílageymslu. Stórt
svefnherbergi með skápum. Rúmgóð stofa með sa. svölum. Glæsileg eldhús með Alno innréttingu og borðkrók. Innbyggður ísskápur og uppþvottavél í innréttinguna fylgja. Góð sameign.

LANGAFIT - GARÐABÆ
HVERAFOLD - MIKIÐ ÚTSÝNI

3ja
herberja 98 fm íbúð á 3ju og efstu hæð á
þessum eftirsótta stað í Grafarvoginum, yfirbyggðar svalir með miklu útsýni. Verð. 19,5 m

Vorum að fá í sölu 198 fm parhús á tveimur
hæðum, ásamt 34 fm bílskúr. Stórar stofur,
fjögur svefnherbergi og sólstofa. Húsið er
nýviðgert að utan, steinað og klætt með liggjandi álklæðningu. Verð 38,3 m

LITLABÆJARVÖR - SJÁVARLÓÐ

4RA HERB

Vorum að fá í sölu 208 fm einbýlsihús með tvöföldum bílskúr. Húsið stendur á
sjávarlóð á Álftanesi. Húsið skilast fullbúið að utan en fokhelt að innan með
einangröðu lofti.

LANDIÐ
LUNDARBEKKA - SÉR INNGANGUR AF SVÖLUM. Um er að
ENGJASEL4RA
HERBERGJA MEÐ STÆÐI Í BÍLGEYMSLU. Falleg 4ra herbergja 107
fm íbúð auk 31 fm stæðis í bílgeymslu.
Íbúðin er á 1 hæð 3.svefnherbergi, sjónvarpshol, stofa og borðstofa. V. 18,7 M

ræða góða 86 fm 3ja herbergja íbúð á
4.hæð. Sameiginlegt þvottahús á hæðinni
fyrir 6. íbúðir. Sér ca 6 fm geymsla á jarðhæð sem er ekki innifalin í ofangreindum
fermetrum. Möguleiki á stuttum afhendingartíma. V.16,9 m.

2JA HERB.

ÁLAGRANDI

71 fm 2ja herbergja
íbúð á 2.hæð með suður svölum. Húsið er
ný viðgert og málað að utan. Möguleiki á
stuttum afhendingartíma. V 14,9 m.

FELLSMÚLI
TVEGGJA
HEREBRGJA. Góð 58 fm. 2ja herbergja íbúð á 2.hæð í klæddri blokk við
Fellsmúla. Suður svalir. Afhending í október n.k. V. 13,7 m.

STÚDIO

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

TRÖNUHJALLI. MEÐ ÚTSÝNI
2ja herbergja 69 fm íbúð á þriðju og efstu
hæð í góðu húsi. Gott svefnherbergi með
parketi á gólfi og skáp. Stofa / borðstofa
með parketi á gólfi og vestur svölum.

KLAPPARSTÍG - MEÐ BÍLSKÚR
- REYKJANESBÆ Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum 118 fm og sérstæðum bílskúr 30 fm alls 148 fm í hjarta bæjarins. Á neðri hæðinni er gesta wc. borðstofa,
stofa, eldhús, þvottahús og geymsla. Á efri
hæðinni er tvö svefnherbergi annað með
suður svölum, baðherbergi með sturtuklefa
og hol/alrými. Bílskúrinn er útbúin að hluta
sem herbergi og geymsla. SKIPTI Á
GÓÐRI EIGN Í REYKJAVÍK EÐA KÓPAVOGI. V: 25,5 m (2436)

REYKJAVÍKURVEGUR - VIÐ
HÁSKÓLANN Góð 25 fm ósam-

VÍÐIMELUR - GOTT ÚTLEIGU
DÆMI. Vorum að fá í sölu ósamþykkt ris

MIKIL SALA!

þykkta íbúð á jarðhæð með sér inngangi í
fallegu húsi við Reykjavíkurveg. V. 7,2 m.

sem er skipt í tvær studio íbúðir sem eru í
útleigu. Hús og þak allt ný viðgert. V. 9,9 m

VANTAR ALLAR EIGNIR Á SKRÁ
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Björn Þorri hdl., lögg. fastsali, Karl Georg hrl., lögg. fastsali.

9$*1+g)ç,
%Ë/$635$8781+Ò61ç,

274,9 fm mjög gott einbýli á tveimur hæðum

9RUXPDèIiPM|JJRWWIPDWYK~VQiVDPW
W NMXPRJWyOXPWLOUHNVWXUVEtODVSUDXWXYHUNVW èLV
+~VQ èLèHUtJyèXiVWDQGLRJHUUHNLèìDUEt
ODVSUDXWXYHUNVWtGDJ*yèDèNRPDPHèPDOELNXèX
EtODSODQL+~VQ èLRJW NLVHOMDVWtHLQXODJL1iQDUL
XSSOêVLQJDUJHID*tVOL5DIQHèD6YHLQEM|UQiVNULI
VWRIXIDVWHLJQLV9P

með innbyggðum tvöföldum bílskúr.

)(//$+9$5)/$86675$;

RAUÐAGERÐI

*O VLOHJIPUDKHUEtE~èiK ètìHVVX
QêMDtE~èDK~VLVHPHUVWDèVHWWLQQVWt)HOODKYDU¿
6pULQQJDQJXUVpUJDUèXUVYHIQKHUEHUJLVWRID
VMyQYDUSVVWRIDRJìYRWWDK~V/MyVDUHLNDULQQUpW
WLQJDUOMyVWHLNDUSDUNHW0M|JEM|UWRJYHOVNLSXO|Jè
tE~èODXVWLODIKHQGLQJDUVWUD[

Húsið sem er steinsteypt er byggt árið 1982
stendur við fallega botnlangagötu í Rauðagerðinu.
Húsið skiptist í forstofu, hol, fjögur herbergi, tvö baðherbergi,
snyrtingu, þvottahús, eldhús, búr og stórar stofur. Loft eru

3(17+286(60È5$180
.Ï3$92*,

tekin upp á efri hæðinni. Eign sem vert er að skoða. 5805.
V. 52 m.

11 millj.
REMAX BÚI

Laugateigur 18

*O VLOHJDIPtE~èiWYHLPXUK èXP K èRJ
ULV QHèULK èLQHUIPRJHIULK èLQIP
HIULK èLQHUVW UUL iK ètIDOOHJXO\IWXK~VL
VWyUKHUEHUJLRJVWRIXU7YHQQDUVYDOLUPHèJO VL
OHJX~WVêQL*O VLOHJDUVpUVPtèDèDULQQUpWWLQJDU
%DèKHUEHUJLÀtVDODJWKRUQEDèNDUPHèQXGGLRJVWyU
VWXUWXNOHID*yOIHIQL
3DUNHWRJÀtVDU9HUèPLOOM
(LJQLQJHWXUORVQDèÀMyWOHJD

*8//60È5,±/$86
9RUXPDèIitV|OXPM|JIDOOHJDRJYHO
VNLSXODJèDMDKHUEHUJMDIPtE~è7Y|
KHUEHUJLVWRIDKROJRWWHOGK~VÀtVDODJW
EDèKHUEHUJLPHèWHQJLIìYRWWDYpO)UiE U
VWDèVHWQLQJVWXWWtDOODìMyQXVWXiQìHVVDè
XPIHUèYDOGLyQ èL6YDOLU~UVWRIXË%Òç,1
(5/$86675$;9P

Stór 102,7fm kjallaraíbúð með sér
inngangi á mjög góðum stað í
Teigunum.
Stór
stofa
með
bogadregnum gluggum. Hjónaherbergi
er rúmgott með nýlegum skápum.
Stórt barnaherb. Eldhús með
upprunalegri innréttingu og nýlegri
eldvavél, korkdúkur á gólfi.

*811$56%5$876e5+ç
9RUXPDèIitHLQNDV|OXIDOOHJDIP
VpUK èiVDPWIPEtOVN~UiEHVWDVWDèt
1RUèXUPêULQQLt5H\NMDYtNËE~èLQVNLSWLVWt
$QGG\ULKROWY|JyèKHUEHUJLHOGK~VPHè
ERUèNUyNU~PJyèDVWRIXRJÀtVDODJWEDèKHU
EHUJL3DUNHWRJÀtVDUiJyOIXP*yèHLJQi
PM|JHIWLUVyWWXPVWDè9P

Stærð eignar: 102 fm
Fjöldi herb.: 3
Byggingarár: 1949
Brunab.mat: 11,8 millj.
Verð: 18,9 millj.

+2/76*$7$

Svana Ingvaldsdóttir GSM:
8669512. svana@remax.is

Sigurður Guðmundsson
hdl. Löggiltur fasteignasali

ËV|OXEM|UWRJVMDUPHUDQGLUDKHUEHUJMD
tE~èiK ètìHVVXJyèDVWHLQK~VLËE~èLQ
VNLSWLVWtU~PJyèDUVWRIXURJKHUEHUJL
iVDPWEDèKHUEHUJLRJHOGK~VLVHPHUVWDQG
VHWW%~LèDèHQGXUQêMDìDNRJHUDOOWDQQDè
iVWDQGJRWW%DNJDUèXU/RIWK èUtÀHJRJ
VNLSODJJRWW/$86)/-Ï7/(*$9P


È/)+(,0$5(1'$Ë%Òç
9RUXPDèIitV|OXIDOOHJDRJYHOVNLSXODJèD
UDKHUEIPHQGDtE~è Q VW/DXJDU
GDOQXP U~PJyèKHUEHUJLRJVWyURJEM|UW
VWRIDRJERUèVWRIDÒWJiVWyUDUVXèXUVYDOLU
~UVWRIX1êOKYtWDUEH\NLLQQUtHOGK~VL
0LNLèVNiSDSOiVV6DPHLJQIDOOHJ/yè
IDOOHJPHèOHLNW NMXP(LJQLQJHWXUORVQDè
ÀMyWOHJD)DOOHJHLJQiJyèXPVWDè
9P

.-$55+Ï/0,)$//(*(,*1
)DOOHJUDKHUEIPtE~èiK èDXN
FDIPJH\PVOXtIDOOHJXIM|OEêOLt)RVVYRJL
ëUM~U~PJyèKHUE6WyUDUVXèXUVYDOLU)DOOHJW
~WVêQL\¿U)RVVYRJVGDOLQQ~UVWRIX1êO
LQQUpWWLQJDUëYRWWDK~VttE~è*HUYLKQDW
WDVMyQYDUS*yèVDPHLJQ6WXWWtIDOOHJW
~WLYLVWDUVY èL(LJQLQJHWXUORVQDèÀMyWOHJD
9HUèPLOOM

%,5.,*581'5$ç+Ò6
9RUXPDèIitHLQNDV|OXIDOOHJWIP
KHUEHUJMDUDèK~ViWYHLPXUK èXPQHèVWt
)RVVYRJVGDOQXPt.ySDYRJL)M|JXU
KHUEHUJLQêOHJDVWDQGVHWWEDèKHUEHUJL
HOGK~VPHè$OQRLQQUpWWLQJXRJVWyU
VWRID(LJQiUyOHJXPRJHIWLUVyNQDUYHUèXP
VWDè1iQDULXSSOiVNULIVWRIX
IDVWHLJQLV9P

+9(5$*(5ç,5$ç+Ò6

S K R I F STO F U H Ú S N Æ Ð I T I L L E I G U
Nýuppgert skrifstofuhúsnæði er til leigu í Bankastræti 5, 101 Reykjavík.
Um er að ræða tvær 250 m2 hæðir á annarri og þriðju hæð hússins
með fullbúnum gagnalögnum, öryggiskerfi ásamt nýjum loft- og gólfefnum. Möguleiki er á
að leigja hæð í heilu, eða hálfu lagi.
Á jarðhæð hússins starfa nú veitingastaðurinn b5 ásamt versluninni 66°N
en á fjórðu hæð eru ráðgjafafyrirtæki og lögmannsstofa.
Nánari upplýsingar veitir Signý Kjartansdóttir, Eignamið ehf.,
sími 580 8600 eða signy@prospectus.is

Eignamið ehf

Bankastræti 5 sími 580 8600

9RUXPDèIitHLQNDV|OXIDOOHJWIPMD
KHUEHUJMDUDèK~ViJyèXPVWDèt+YHUDJHUèL
+~VLèVNLSWLVWt)RUVWRIXWY|
KHUEHUJLÀtVDOEDèKHUEHUJLPWHQJLI\ULU
ìYRWWDYpOHOGK~VPHèERUèNUyN
RJVWRIXPHè~WJ~WiWLPEXUYHU|QGPHè
KHLWXPSRWWL)DOOHJXUJDUèXU
1iQDULXSSOiVNULIVWRIXIDVWHLJQLV9
P

1-g59$681'
9RUXPDèIitV|OXIDOOHJDIPMD
KHUEHUJMD
NMDOODUDtE~èiJyèXPVWDèt$XVWXUE QXP
ËE~èLQVNLSWLVWt$QGG\ULKRO
HOGK~VPHèQêOHJULLQQUpWWLQJXEDUQDKHUE
KMyQDKHUEHUJLPHèVNiSXP
EDèKHUEHUJLPHèLQQUpWWLQJXRJVWRIX7Y U
JH\PVOXULQQDQtE~èDU1êWWìDN
UDIPDJQJOXJJDURJJOHU9P

.5800$+Ï/$5)5È%57
Ò76é1,
9RUXPDèIitV|OXJyèDIPMD
KHUEtE~èiK èt+yOXQXPPHèIUiE UX
~WVêQLWLOVXèXUVËE~èLQVNLSWLVWt$QG
G\ULKROHOGK~VPHèHOGULLQQUpWWLQJXRJ
ERUèNUyNKHUEHUJLEDèKHUEHUJLPHè
LQQUpWWLQJXRJVWRIXPHè~WJ~WiVXèXU
VYDOLUPHèJO VLOHJX~WVêQL6DPHLJLQOHJW
ìYRWWDK~ViK èLQQL9P
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LÆKJARKINN - GOTT EINBÝLI - GOTT VIÐHALD

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

Falleg og vel með farið 184 fm einbýlishús, nánast á
einni hæð, góð sólstofa. Fallegur garður, húsið almennt í góðu ástandi. Gott hús sem hægt er að
mæla með. Verð 34 millj. 4371

NORÐURVANGUR - EINBÝLI - GÓÐ STAÐSETNING

Sjá einnig myndir í gluggum á Fjarðargötu

345 fm einbýlishús á tveim hæð ( 4 pallar) á góðum
stað við Norðvang, hús nýlega tekið í gegn að utan
og nýleg gólfefni. Sex stór herbergi, útsýni, sjón er
sögu ríkari. Verð 55 millj. 2680

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

LÆKJARKINN - GOTT EINBÝLI - GOTT
VIÐHALDFalleg og vel með farið 184 fm einbýlishús, nánast á einni hæð, góð sólstofa. Fallegur garður, húsið almennt í góðu ástandi. Gott hús sem hægt
er að mæla með. Verð 34 millj. 4371

NORÐURVANGUR - STÓRT EINBÝLI GÓÐ STAÐSETNING 345 fm einbýlishús á tveim
hæð ( 4 pallar) á góðum stað við Norðvang, hús nýlega
tekið í gegn að utan og nýleg gólfefni. Sex stór herbergi, útsýni, sjón er sögu ríkari. Verð 55 millj. 2680

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

RAÐ- OG PARHÚS

BLIKAÁS - SÉRLEGA FALLEGTUm er að
ræða NÝLEGT 129,9 fm. PARHÚS á tveimur hæðum,
ásamt 35,2 fm. BÍLSKÚR, samtals 165 fm á góðum
stað í Áslandi. Vandaðar viðar innréttingar og tæki.
Steinflísar og parket. Stórar svalir ofan á bílskúr. Verð
36,9 millj. 436

KELDUHVAMMUR - SÉR HÆÐ - ÖLL ENDURNÝJUÐ Frábær 119 fm sér hæð með sér
inngangi á annarri hæð (efstu) í þríbýli. Flott
parket á gólfum, HTH - innréttingar-fyrsta
flokks, stáltæki í eldhúsi, þrjú svefnherbergi,
björt opin stofa, gott útsýni. LAUS VIÐ
KAUPSAMING. VERÐ 25.8 millj. 4379

BIRKITEIGUR - MOSFELLSBÆFalleg

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

HJALLABRAUT - STÓR ÍBÚÐ - FIMM
SVEFNHERBERGIFalleg og vel skipulögð 134 fm
endaíbúð í nýlegu viðgerðu fjölbýli að utan. Fimm herbergi, öll rými eru rúmgóð. Verð 22.9 millj. 4392

NAUSTABRYGGJA - REYKJAVÍK - EIN

FLOTTFyrsta flokks íbúð á fyrstu hæð í þríbýli, íbúðin
er 112,5 fm síðan er sér stæði í bílgeymslu. Flott gólfefni og innréttingar. Sjón er sögu ríkari, þrjú svefnherbergi. Verð 27,1 millj. 4432

MÓABARÐ - FIMM HERBERGJAFalleg

ÖLDUGATA - MÖGULEGAR TVÆR ÍBÚÐIRFallegt 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

FLESJAKÓR - KÓPAVOGUR - NÝBYGGING - PARHÚS - KÓRAHVERFIÐ Flott parhús
sem nýtist mjög vel, fimm svefnherbergi, gott skipulag eignar, flott staðsetning, afhent við kaupsamning,
fullbúið að utan en fokhelt að innan, jeppabílskúr
sem er 39 fm með 3.3 m lofthæð, vandaðir verktakar. Uppl. hjá ÁS fasteignasölu og sjá myndir á netinu.
4024

FJARÐARGATA - STÓRGLÆSILEG PENTHOUSE-ÍBÚÐVorum að fá í einkasölu glæsilega 5

og
kósý 112 fm fimm herb. íbúð í góðu fjölbýli. Íbúðin er á
þriðju hæð með fallegt útsýni. Snyrtileg og góð eign.
Verð 19.5 millj. 4263

herbergja 191 fm “PENTHOUSE-ÍBÚÐ” á efstu 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

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. Nýleg
innrétting á baði. Stórar suð-vestur svalir. Verð 18,5
millj. 3681

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

3JA HERB.

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

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

ÚTHLÍÐ - ENDARAÐHÚS

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

Góð og vel skipulögð 96 fm 3ja herb. íbúð á annari hæð
í litlu og góðu fjölbýli sem hefur verið klædd að utan og
er því lítið viðhald að utan. Bílskúrinn er 16 fm er því
heildarstærð 112 fm. Góð og vel með farin eign sem er
með yfirbyggðar svalir/sólstofa. Verð 22.5 millj. 4540

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

LYNGMÓAR - GARÐABÆR - MEÐ BÍLSKÚR

EYRARHOLT - LAUS STRAX Falleg 92,8 fm 4ra
herbergja íbúð á 1. hæð ofan kjallara í góðu fjölbýli á
góðum ÚTSÝNISSTAÐ. Verönd í suður og svalir í norður. Falleg og björt eign. LAUS VIÐ SAMNING. Verð 18,2
millj. 3663
HRINGBRAUT - TÖLUVERÐ ENDURNÝJUÐ
Falleg og góð 74 fm í búð á fyrstu hæð í tvíbýli. Sér inngangur, góð gólfefni og innréttingar. Margt endurnýjað,
sjá á netinu. Verð 14.9 millj. 4429

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

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

KALDAKINN - GÓÐ 3JA TIL 4RA HERBERGJA HÆÐFalleg 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.
Hægt að vera með allt þrjú svefnherbergi. Verð 14,9
millj. 3480

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

LAUGARNESVEGUR - MIKIÐ ENDURNÝJUÐ
- LAUS STRAXGóð 3ja herb. 60,8 fm MIÐHÆÐ í
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. Bílageymsla. Sjón
er sögu ríkari. Verð 23.9 millj. 4168

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

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

STEKKJARHVAMMUR - GÓÐ EIGN Fallegt

ÁLFHOLT - SÉRHÆÐ - MÖGUL. 7 HERBERGIFalleg og rúmgóð 180 fm EFRI SÉRHÆÐ í

raðhús á tveimur hæðum, 183 fm og bílskúr 24 fm,
samtals 207 fm. Fjögur svefnherbergi. Rólegt hverfi.
Þetta rúmgóð íbúð, öll rými eru stór. Góð eign. Verð
35,5 millj. 3699

góðu tvíbýli/keðjuhúsi á góðum útsýnisstað. (Möguleg allt að 7 svefnherbergi). SÉRINNGANGUR. Vandaðar innréttingar. Parket og flísar. Fallegt útsýni. Verð
32,5 millj. 3794

HÆÐIR

4RA TIL 7 HERB.

HVERFISGATA - SÉRHÆÐ M. BÍLSKÚR
MJÖG GÓÐ OG MIKIÐ ENDURNÝJUÐ 181 fm EFRI
SÉRHÆÐ OG RIS Í TVÍBÝLI, ÁSAMT 31 FM BÍLSKÚR, MIÐSVÆÐIS Í HAFNARFIRÐI. HÚSIÐ ER
KLÆTT AÐ UTAN MEÐ STENÍ. 4 SVEFNHERBERGI.
Verð 29,7 millj. 4553

þríbýli ásamt 30 fm skúr á lóð. Sameiginlegur inngangur með risíbúð. íBÚÐIN ER MIKIÐ ENDURNÝJUÐ. GÓÐ
STAÐSETNING. Verð 15,5 millj. 4366

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

EYRARHOLT - FALLEGT ÚTSÝNIFalleg 96,1
fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli á góðum ÚTSÝNISSTAÐ. 3 rúmgóð svefnherbergi. Tvennar svalir. Allt nýtt á baði. Sér þvottahús í íbúð. Parket
og flísar. Verð 18,5 millj. 4554

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

SUÐURGATA - 97 FM 3JA TIL 4RA HERB.
ÍBÚÐFalleg 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 - M. AUKAHERBERGI TIL ÚTLEIGU Falleg og björt 123 fm 3ja - 4ra herbergja
ENDAÍBÚÐ, með aukaherbergi á jarðhæð, sameiginl. snyrting. Tilvalið til útleigu. Skáli. Yfir íbúð er
óinnréttað ris sem býður upp á mikla möguleika.
Verð 20,5 millj. 4367

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali, Jónas Hólmgeirsson, Eirikur Svanur Sigfússon, Birna Benediktsdóttir, Melkorka Guðmundsdóttir, Laufey Lind Sigurðardóttir
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NÝBYGGINGAR – LANDIÐ
ÁLFHOLT - FALLEGT ÚTSÝN IFalleg 93 fm 3ja

NÝBYGGINGAR VOGUM VATNSLEYSUSTRÖND

herbergja íbúð á 2. hæð í góðu nýlega viðgerðu og
máluðu fjölbýli. Ein íbúð á palli. Fallegt útsýni. Verð 18,2
millj. 4281

VORUM AÐ FÁ EINBÝLI - RAÐHÚS OG PARHÚS Í NÝJU HVERFI Í VOGUNUM. Húsin skilast fullbúin að utan
og fokheld að innan eða lengra komin. Verðdæmi: Einbýli frá kr: 19,5 millj. - 27,5 millj. Raðhús frá kr. 12,8
millj. - 23,1 millj. Parhús frá kr. 17,2 millj. - 24,3 millj. HÆGT ER AÐ FÁ HÚSIN AFHENT fokheld / tilbúin undir tréverk / eða fullbúin án gólfefna. 4441

ÆGISSÍÐA - REYKJAVÍK - LAUS STRAX

ESKIVELLIR 7 - GLÆSILEGT LYFTUHÚS
GLÆSILEGT 5 HÆÐA LYFTUHÚS. Nýkomnar á sölu
2ja til 3ja, 3ja til 4ra, 4ra og 5 herbergja íbúðir í glæsilegu 5 hæða lyftuhúsi á góðum stað á völlunum. Alls
eru í húsinu 37 íbúðir. Lyfta er í húsinu. Bílakjallari með
26 stæðum. Áhersla var lögð á að allar íbúðirnar njóti
útsýnis og sólar. Öllum íbúðunum fylgja góðar svalir
eða verandir. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna nema á baðherbergi og þvottahúsi verða flísar. Sérlega vandaðar MODULA innréttingar frá BYKO. Hús að utan afhendist fullfrágengið, steinað með ljósum
marmarasalla, þannig að húsið veður viðhaldslítið í framtíðinni. Lóð og sameign fullfrágengin. Frábært útivistarsvæði er í grennd við húsið þar sem margar góðar gönguleiðir eru. Stutt verður í alla þjónustu. AFHENDING er í Júní 2006. Teikningar og allar nánari upplýsingar á skrifstofu. 4467

BIRKITEIGUR - MOSFELLSBÆ - EINBÝLI
EÐA TVÆR SÉRHÆÐIR EFRI SÉRHÆÐ: Falleg

HEIÐARDALUR 3 VOGAR - HAGSTÆTT VERÐ
Vorum að fá í sölu afar skemmtileg raðhús á einni hæð
með innbyggðum bílskúr í Vogum á Vatnsleysuströnd.
Að innan afhendast húsin fokheld, fullbúin að utan
einangruð, klædd báruáli í állit og jatóbavið. Rúmgóð
og björt hús á hagstæðu verði. Skjólgóð útirými í góðum tengslum við íbúðirnar þar sem hægt er að njóta
sólar allan daginn. HAGSTÆTT VERÐ. 4220

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

KRÍUÁS - SÉRINNGANGUR - BÍLSKÚRNýleg

NÝBYGGINGAR

ný 160,9 fm 5 herbergja í tvíbýli ásamt 46,8 fm innbyggðum bílskúr, samtals 207,7 fm. SÉRINNGANGUR.
Hæðin skilast rúmlega fokheld. Verð 32,9 millj.
NEÐRI SÉRHÆÐ: Falleg ný 80,5 fm 3ja herbergja í nýju
fallegu tvíbýli. SÉRINNGANGUR. Útgengt er í garð úr
stofu, sérlóð til vesturs og suðurs. Íbúðin afhendist
þannig að búið er að ganga frá útveggjum og húsið að utan fullgert. Verð 15,5 millj. 4308

DREKAVELLIR - FJÓRBÝLI - NÝTT - NÝTT

HÁHOLT - LAUGARVATN

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

FALLEGT 126,7 fm miðju-RAÐHÚS á tveimur hæðum ásamt 25,8 fm
BÍLSKÚR, samtals 152,5 fm og að auki ca 15 fm undir súð. Húsið
verður afhent fullbúið að utan og innan, mán. mótin ág./sept. nk. Lóð
verður frágengin. Verð 21,1 millj. Einnig er endahúsið til sölu en það

og falleg 89,5 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð í viðhaldslitlu
fjölbýli ásamt 37,3 fm bílskúr, samtals 126,8 fm. SÉRINNGANGUR. Vandaðar innréttingar. FRÁBÆRT ÚTSÝNI. Verð 23,0 millj. 2017

afhendist fokhelt, verð 12,1 millj. 2354

- GRINDAVÍK
HÁHOLT - LAUGARVATN

LINNETSSTÍGUR - NÝTT - NÝTT

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

HEIÐARGERÐI 1 - 3 - OG 5 - LÍTIL FJÖLBÝLI - VOGUM VATNSLEYSUSTRÖND Nýkomnar á sölu glæsilegar og

DREKAVELLIR 26 - GLÆSILEGT 9 HÆÐA
LYFTUHÚS Nýkomnar á sölu 3ja, 4ra og “penthou-

vel hannaðar íbúðir í nýjum fjölbýlishúsum. Í húsunum er 2ja, 3ja og
4ra herb. íbúðir. AÐEINS EIN 3JA HERB. ÍBÚÐ EFTIR Í HÚSI NR. 1
OG EIN 4RA HERB. ÍBÚÐ EFTIR Í HÚSI NR. 3 - Í HÚSI NR. 5 ERU
EFTIR 8 ÍBÚÐIR. SÉRINNGANGUR er í allar íbúðir. Íbúðirnar afhendast fullbúnar að innan án gólfefna nema baðherbergi, þvottahús og andyri verða flísalögð. Vandaðar og
góðar innréttingar. Húsið skilast fullbúið að utan, einangrað og álklætt með báruáli. Lóð frágengin. HAGSTÆÐ VERÐ. Afhending er frá ágúst 2005 - mars/apríl 2006. Allar nánari uppl. eru veitta á Ás fasteignasölu.
V. 16,1 m. 4251

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

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

ÁLFASKEIÐ - FALLEG ÍBÚÐ MEÐ SÉR INNGANGI 88 fm 3ja herb. íbúð á annari hæð góðu fjölbýli. Húsið nýlega tekið í gegn að utan (sumarið 2003
og 2004). Nýjar breiðar svalir. Nýleg gólfefni. Snyrtileg
íbúð í alla staði. Þetta er góð eign sem hægt er að
mæla með. Verð 16.5 millj. 3716

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

STEKKJARHVAMMUR - SÉRINNGANGUR
FLÚÐASEL - REYKJAVÍK

Góð 3ja til 4ra herb.
íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli. Flísar og parket á gólfum. Verð 16,0 millj. 3587

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

RAUÐHELLA - NÝLEGT

Gott 74 fm bil, ásamt
ca:50 fm millilofti. Góð innkeyrsludyr og hátt til lofts.
Sprautuklefi getur fylgt. LAUST FLJÓTLEGA. Verð 9
millj. 1312

ESKIVELLIR 9A & B - GLÆSILEGT SEX
HÆÐA LYFTUHÚS 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 fylgir sér geymsla hverju bílastæði. Íbúðirnar eru frá 86 fm og upp í 125 fm. 5 herbergja íbúðirnar eru 142 fm. Stórar svalir, frá 16 fm og
upp í 22 fm, eftir stærð íbúðanna. Íbúðirnar afhendast
fullbúnar að innan án gólfefna nema baðherbergi og
þvottahús verða flísalögð. Baðherbergin eru sérlega glæsileg, hornbaðkar með nuddi og innbyggðum hitastýrðum blöndunartækjum og sturtu. Fyrsta flokks innréttingar. Húsið skilast fullbúið að utan, einangrað og
klætt með báruformaðri álklæðningu og verður því nánast viðhaldsfrítt. Lóð og sameign fullfrágengin. 4071

LINNETSSTÍGUR 2 - VEL STAÐSETT
LYFTUHÚS Í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR MEÐ STÆÐUM Í BÍLAGEYMSLU Nýkomnar í

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

2JA HERB.

einkasölu glæsilegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir í
glæsilegu litlu LYFTUHÚSI á THORSPLANINU Í HAFNARFIRÐI. Íbúðirnar eru mjög vandaðar og skilast fullbúnar að innan, án gólfefna, flísar á baðherbergi og
þvottahúsi. Að utan skilast húsið fullbúið og lóð frágengin. AFHENDING er 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

TRÖNUHRAUN - GOTT BIL
LÆKJARGATA - M. STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU TALSVERT ENDURNÝJUÐ 81 fm 2ja
LAUTARSMÁRI - FALLEG ÍBÚÐ

herbergja íbúð á 2. hæð ásamt STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU. Nýlegar innréttingar og tæki. Falleg og
björt eign. Verð 17,2 millj. 4020

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

Gott 69,6 fm atvinnuhúsnæði og að auki ca. 20 fm milliloft. Snyrting
og kaffiaðstaða, innkeyrsluhurð ca. 3x3. Ekkert
áhvílandi. Verð 7,0 millj. 3734

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

LANDIÐ

JÓNSVÖR - VOGAR - VATNSLEYSUSTRÖND Gott fiskverkunarhús í Vogum í VantsleysuÁLFASKEIÐ - 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

MÓABARÐ - LAUS VIÐ KAUPSAMING

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 innkeyrsluhurð. Húsið er allt einangrað, snyrtilegt og lítur vel út
bæði að innan og utan. Verð 30,0 millj. 3460

SUMARHÚS

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

BORGARLEYNIR - VIÐ KERIÐ GRÍMSNESISumarhús í landi Miðengis. Við Kerið í GrímsÞRASTARÁS - 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

ÖLDUGATA - EIN FALLEG

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

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

Fallegt nýlegt
114,7 fm EINBÝLI á einni hæð, ásamt 27,8 fn BÍLSKÚR, samtals 142,5 fm. á frábærum stað í jaðri
byggðar. Fallegar innréttingar. NÝ OG FALLEG
EIGN. Verð 23,0 millj. 3516

nesi. Húsið er 83,7 fm. Húsið er mjög skemmtilega
teiknað, andyri, 3 svefnherbergi, og svefnloft, stofa og
eldhús og snyrting. Húsið afhendist fullbúið að utan og
fokhelt að innan, grunnurinn er steyptur. Gróið land,
þe. trjágróður og fl. 0,96 hektarar.
““Fallegt útsýni.”” Verð 12,8 millj. 4537

BORGARLEYNIR - VIÐ KERIÐ GRÍMSNESI
Sumarhús í landi Miðengis. Við Kerið í Grímsnesi. Húsið er 75,5 fm, andyri, 3 svefnherbergi, stofa, eldhús og
snyrting. Húsið afhendist fullbúið að utan og fokhelt að
innan, með 100 fm verönd, og grunnurinn er steyptur.
Gróið land, þe. trjágróður og fl. 0,55 hektarar. ““ Fallegt
útsýni. ““ Verð 10,8 millj. 4536

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

SKIPASTÍGUR - GRINDAVÍK

HELLUBRAUT - GRINDAVÍK

Sérlega falleg,
nýleg og björt 80,0 fm NEÐRI SÉRHÆÐ í nýlegu
FJÓRBÝLI á frábærum stað innst í botnlanga á
JAÐARLÓÐ. SÉRINNGANGUR. Fallegar innréttingar. Parket. FRÁBÆR STAÐSETNING. Verð 13,9 millj.
4551

SUMARHÚS - NÝSMÍÐI

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

SUMAR-/SKRIFSTOFUHÚS

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

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

LÆKJARFIT - SÉRINNGANGUR

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

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

TÚNGATA - GRINDAVÍK Gott talsvert endurnýjað114 fm EINBÝLI á einni hæð, ásamt 63 fm BÍLSkÚR, samtals 177,0 fm. Nýl. þak, lagnir heitt/kalt
vatn, skolp og fl. Ca: 100 fm timburverönd með
stórum heitum potti og skjólveggjum. Verð 19,3
millj. 3789
LEYNISBRAUT - GRINDAVÍK Falleg 2ja herbergja 54,2 fm íbúð á 1. hæð í fjölbýli á góðum stað
miðsvæðis í bænum. Verð 6,8 millj. 3722

BORGARHRAUN - GRINDAVÍK

Fallegt og
velviðhaldið 135 fm EINBÝLI á einni hæð, ásamt
33,6 fm bílskúr, eða samtals 168,6 fm. Nýlegt járn á
þaki og nýlegur þakkantur. Sólpallur. Innkeyrsla
hellulögð. Snyrtileg eign á vinsælum stað miðsvæðis. Verð 21,9 millj. 4538

SVÍNAVATN - GRÍMSNESI Um er að ræða 7.582
EFSTAHLÍÐ - SÉRINNGANGUR

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

VOGAGERÐI - EFRI HÆÐ Í TVÍBÝLIGóð
4ra herb. íbúð í tvíbýli. Eignin er 94 fm og er vel
skipulögð. Hús klædd að utan. Verð 12.5 millj. 4428

VOGAGERÐI - VOGAR Falleg og mjög vönduð 148 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð í góðu nýlega
endurgerðu fimmbýli, ásamt 28 og 27 fm BÍLSKÚRUM eða samtals 203 fm. SÉRINNGANGUR. Allt nýlegt og vandað. Sameiginlegur HEITUR POTTUR á lóð. Verð 25,9 millj. 2555

10

22. ágúst 2005 MÁN U DAGU R

BLÁU HÚSUNUM
VIÐ FAXAFEN
SUÐURLANDSBRAUT 50
108 REYKJAVÍK

533 4300

HUSID@HUSID.IS

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

VERSLUNARMIÐSTÖÐINNI
SMÁRALIND
201 KÓPAVOGUR

564 6655

SMARINN@SMARINN.IS

VINNA SAMAN - HEILSHUGAR UM ÞINN HAG
Andrésbrunnur - Rvík

RAÐ- OG PARHÚS

4RA HERBERGJA

Rúmgóð og falleg 3ja herbergja 93,6 fm
íbúð í góðu nýju lyftufjölbýlishúsi á góðum og rólegum stað í Grafarholtinu
ásamt um 29 fm stæði í góðri um 87 fm
þriggja bíla bílageymslu. Gegnheilt eikarparket á stofu, eldhúsi, gangi, holi og
báðum herbergjunum. Flísar á forstofu
og baðherbergi. Eikarinnréttingar og eikarskápar. Úr stofunni er útgengt á stóra
sér suður verönd og í sameiginlegan garð. Verð 21 m.

Kleifarsel 109-Rvk
Engjasel - Rvík

Krókavað - Norðlingaholti
Vorum að fá í sölu glæsilegar efri og
neðri sérhæðir í tvíbýlishúsum á frábærum stað í Norðlingaholtinu. Neðri hæðirnar eru 127,5 fm 4ra herbergja og efri
hæðirnar 4ra herbergja 164,9 fm þar af
37,4 fm bílskúr. Húsin skilast tilbúin að
utan og tæplega tilbúin til innréttinga að
innan. Lóð tyrfð og hellulagt bílaplan. Sjá nánar á glæsilegum vef
www.husid.is/krokavad2

Garðhús 112-Reykjavík
Glæsilegt og vandað í alla staði, 2ja
hæða, 5 herb. 143 fm raðhús, ásamt
26,2 fm bílskúr á rólegum stað í Grafarvogi. Garður bæði í norður og suður.
Gengið inn í húsið úr fallegum suðurgarði með hellulagðri verönd. Stutt í
skóla, verslun, sund. V.37,8 m

Falleg, opin

4 - 5 herbergja íbúð á 2. hæð með miklu
útsýni og suðvestur svölum. 3 svefnherbergi, stofa og sjónvarpsstofa.
Þvottahús innan íbúðar.
Verð 19,4 m.

Góð 3-

4ra herb. 97,9 fm íbúð á 2 hæðum (hæð
og ris) á efstu hæð í litlu fjölbýli. Stofa
m/austursvölum, vinnuherb.2 svefnherb. sjónvarpshol, þvottahús innaf
eldhúsi. Góð staðsetning og stutt í
skóla, leikskóla og verslun. Húsið var
tekið í gegn og málað árið 2003. Falleg
og gróin lóð er í kringum húsið og
merkt bílastæði fylgir íbúðinni. GÓÐ
EIGN Á GÓÐUM STAÐ.

3JA HERBERGJA

Kólguvað - Norðlingaholti.
Vorum að fá í sölu efri og neðri sérhæðir
í tvíbýlishúsum á frábærum stað í Norðlingaholtinu. Aðeins 7 hús í götunni.
Neðri hæðirnar eru ca 127,5 fm 4ra herbergja og efri hæðirnar 4ra herbergja ca
164,9 fm þar af 37,4 fm bílskúr. Húsin
skilast tilbúin að utan og tæplega tilbúin
til innréttingar að innan. Sjá nánar á glæsilegum vef www.husid.is/krokavad2

Sóleyjarimi 1-7 Grafarv.
Breyttar íbúðir. Stórar stofur. Íbúðirnar eru ætlaðar fyrir 50 ára og eldri.
Stórglæsilegar 2ja, 3ja og 4ra herbergja
íbúðir í fjögurra til sex hæða lyftuhúsum í
afar fögru umhverfi þar sem mikil fjallasýn er, stutt í útiveru, golf, verslanir og
alla þjónustu.Íbúðirnar eru sérlega aðgengilegar og vel hannaðar af Kristni
Ragnarssyni arkitekt.Íbúðirnar skilast
fullbúnar að utan og innan, en án gólfefna nema á baðherbergjum sem eru flísalögð og með hita í gólfum.Frábær staðsetning efst í Sóleyjarimanum. Söluaðili er tilbúin að taka eignir kaupanda upp í
sem hluta af greiðslu. Allar nánari upplýsingar og teikningar á skrifstofum Hússins 533-4300 og Smárans 564-6655 fasteignasölum

Jöklafold - Rvík
Ásgarður - Rvík 129,6 fm raðhús á tveimur hæðum auk kjallara. Eldhús dúk á gólfi, máluð eldri innrétting
sem nær upp í loft, flísar á milli efri og
neðri skápa. Stofa með teppi á gólfi, útgangur í afgirtan garð. Baðherberg með
dúk á gólfi, baðkar. Stórt þvottahús. Að
sögn eigenda er nýlegt þak og búið að
fara yfir skolp og vatnslagnir frá húsinu. Verð 23,9 m

4ra herb.

110,3 fm rúmgóð, mjög falleg og vel
skipulögð endaíbúð á annari hæð í 3ja
hæða litlu fjölbýli með tvennum svölum
og góðu útsýni. Parket á gólfum. 3 herbergi ásamt stofu og borðstofu. Fallegt
eldhús. Eikarskápar og innréttingar
eru í íbúðinni. Þvottahús innan íbúðar
og sérgeymsla í kjallara. Stutt í skóla,
sund, íþróttir og alla þjónustu og verslanir. Verð 22 m.

Gyðufell - Rvík

Glæsileg, mik-

ið endurnýjuð 3ja herb. 85 fm íbúð á
efstu hæð, með yfirbyggðum svölum og
útsýni í álklæddu/viðhaldsléttu fjölbýli.
Parket á gólfum. Stutt í allar gerðir
skóla, sund, verslun og þjónustu. Ath.
LAUS VIÐ KAUPSAMNING V.14,2 m.

SÉRHÆÐIR

Starhólmi -Kóp.

Gott 243,5 fm
einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Eldhús með dúk á gólfi,
viðarinnrétting. Rúmgóð borðstofa og
stofa með teppi á gólfi, útgangur á hellulagða verönd og þaðan í garð. Svefnherbergin eru sex. Baðherbergin eru þrjú.
Stórt saunaherbergi. Innangengt í mjög
stóran bílskúr, flísalagt gólf og gryfja,
sjálvirkur hurðaopnari. Fallegur gróinn
garður og gróðurhús. HÚSIÐ ER LAUST VIÐ SAMNING. Verð 45 m.

Snekkjuvogur

104-Rvk

Fallegt 2ja hæða 186 fm einbýlishús,
ásamt 26,3 fm frístandandi bílskúr,
samtals 212,3 fm + manngengt risloft er
yfir öllu húsinu (ath.ekki í FMR). Möguleiki á aukaíbúð m/sérinngang í kjallara.
Fallegur ræktaður garður m/gróðurhúsi
og verönd. Góð eign við rólega og fallega
götu á þessum eftirsótta stað. Stutt í alla
þjónustu, verslun og skóla. V. 44,9 m.

Móvað - Norðlingaholti

Einbýli á einni hæð 176,1 fm ásamt 43,1 fm
bílskúr. Húsið skilast fullbúið að utan, það
er að segja húsið verður steinað að utan í
dökkum lit. Lóð grófjöfnuð. Að innan tilbúið til innréttingar. Útveggir og innveggir
múraðir og sandsparslaðir. Hiti kominn á
húsið. Gólf flotuð. Öll inntök greidd. Húsið er til afhendingar við kaupsamning.
Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Fellahvarf - Elliðavatn

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

5 HERBERGJA

Flétturimi 112-Reykjavík
Glæsileg 109,3 fm, 4ra herb. íbúð á 1.2.hæð, mikið endurnýjuð, með lokuðu
bílskýli, stutt í alla verslun, skóla, leikskóla og leiksvæði. 3 rúmgóð svefhn.
þvottah. baðh. m/turtu, björt stofa, eldhús m/borðkrók og fallegum flísum frá
Álfaborg á gólfi. Gegnheilt eikarparket
er á gólfum. Bílskýli er upphitað
m/þvottaaðstöðu og góðri dekkjageysmslu. V.21,4 m

býli með sér inngangi af svölum. Útsýni yfir Elliðavatn. Fallegt nýlega endurnýjað baðherbergi með hornbaðkarssturtuklefa m. gufu, nuddstútum og útvarpi. Suður svalir eftir allri íbúðinni.
Góðir skápar í herbergjum og á svefnherbergis gangi. Verð 17,2 m

Hamraborg - Kóp

Hólmgarður - Rvík

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 á
síðustu 5 árum. Íbúðin skiptist í 3 herbergi, stofu, borðstofu, 2 baðherbergi
og eldhús. Góðar suðursvalir með frábæru útsýni. Stutt í skóla og verslanir.
FRÁBÆR EIGN SEM VERT ER AÐ
SKOÐA!!! Verð kr. 25,7 millj.

Háberg, 3ja herbergja, í
RVK Endaíbúð í 3ja hæða littlu fjöl-

Stóragerði-Rvík

Miðsvæðis í

Reykjavík rúmgóða 4ra he. íb. á 2.
hæð í 4ra hæða fjölbýli. Nýlegt fallegt
kirsuberjaviðareldhús. Húsið nýlega
viðgert og málað og þak endurnýjað.
Nýlega skipt um gler og gluggakarma. Stutt í Verslunarskólann,
Kringluna, grunnskóla og leikskóla.
Góð eign. Verð 19,3 m.

Vorum að

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

OPIÐ: MÁNUD. TIL FÖSTUD. KL. 9:00-18:00 - SMÁRINN LAUGARD. OG SUNNUD. KL. 12:00-15:30
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ATHUGIÐ!
Atvinnuhúsnæðis og
fyrirtækjadeild okkar er
með þeim öflugustu á
landinu.
Sjá nánar á www.husid.is
& www.smarinn.is

F

Fasteigna- og skipasala
Austurlands ehf.

FÉLAG FASTEIGNASALA

Búðareyri 2
730 Reyðar fjörður
Sími: 580 7907
Fax: 580 7931

Hilmar Gunnlaugsson, hdl. og lögg. fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali
Hilmar
Gunnlaugsson,
hdl. og lögg.
fasteigna-,
fyrirtækja- og
skipasali

Guðrún
Gísladóttir,
lögg. fasteigna-,
fyrirtækja- og
skipasali

Sólveig
Eiríksdóttir,
viðskiptalögfr.

Hjördís
Hilmarsdóttir,
fjármálastjóri

Svanhvít
Antonsdóttir,
sölumaður

Skógarás - Rvík

Mjög góð
80,7 fm 3ja herbergja íbúð á annarri
hæð í snyrtilegu fjölbýli ásamt 25,3 fm
bílskúr. Stofa með parketi á gólfi, útgangur á stórar svalir. Eldhús með
hvítri og beyki innréttingu, gegnheill
viður á borðum. Þvottahús er inn af eldhúsi með dúk á gólfi. Baðherbergi með
flísum á gólfi og veggjum. Sameign
mjög snyrtileg. Góðu bílskúr með
geymslulofti. Verð 21 m

Hlynsalir - Kóp.

Glæsileg
102,7 fm 3ja herbergja íbúð ásamt
stæði í bílageymslu. Sér inngangur af
svölum. Eldhús með parketi á gólfi og
mahoný innréttingu. Rúmgóð borðstofa og stofa með parketi á gólfi. Baðherbergi með flísum á gólfi og veggjum. Svefnherbergi með parketi á gólfi
og góðum skápum sem ná upp í loft.
Þvottahús innan íbúðar. Séð er um þrif
á sameign. Verð 22,5 m

2JA HERBERGJA

Erum með í einkasölu fyrir Eskju á Eskifirði:
Land í hjarta Eskifjarðar til sölu, eignarland og leigulóðarréttindi, samtals um 4.100 fm. ásamt
þeim mannvirkjum sem á lóðunum standa. (Vélaverkstæði að Útkaupstaðarbraut 2).
Nánar tiltekið er landið staðsett á milli Strandgötu, Útkaupstaðarbrautar, Grjótárvegar og Túngötu,
sjá afstöðumynd.
Erum einnig með í einkasölu ,,Eljuna‘‘ sem er stórt
járnklætt fiskvinnsluhús við Strandgötu, húsið sjálft
er skráð 1.087 fm. að stærð og lóðin er leigulóð,
1.711 fermetrar. Lóðin er malbikuð og aðkoma öll
mjög snyrtileg.

Berjarimi-Rvík

Björt og góð
2ja herbergja 67,0 fm íbúð á jarðhæð
með sérinngang í fallegu Permaformhúsi á rólegum stað í Grafarvoginum.
Íbúðinni fylgir lítil verönd. Þvottahús er
innan íbúðar og parket og flísar eru á
gólfum. Sjón er sögu ríkari. Verð 14.9
milljónir.

Kjartansgata - Rvík Falleg
og björt 2ja herb. íbúð á besta stað í
Norðurmýrinni. Íbúðin skiptist í baðherb, gott sjónvarpshol, eldhús, rúmgott svefnherb.og rúmgóða, bjarta
stofu. Flísar á eldhúsi og baðherbergi,
gólffjalir í öðrum herbergjum sem setja
mjög skemmtilegan svip á íbúðina.
Íbúðin getur verið laus við kaupsamning. Verð kr. 13,8 millj.

Óskað er tilboða í ofangreindar eignir.
Frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Fasteignaog skipasölu Austurlands í s. 580-7905

SKÓLABRAUT STÖÐVARFIRÐI

LÚXUSHÚS Í NÁGRENNI EGILSSTAÐA

Í einkasölu stórt einbýlishús, steypt 1969, 212 fm. og góður bílskúr
31,5 fm. Auðvelt er að skipta húsinu í tvær íbúðir og er íbúð í hluta
kjallarans í útleigu. Sé húsið nýtt fyrir eina fjölskyldu eru þar 5
svefnherbergi og 3 snyrtingar. Stór stofa og steyptur arinn. Þak á
bílskúr nýlega endurnýjað. Eftir opnun Fáskrúðsfjarðarganga er um
40 km akstur til vinnu á Reyðarfirði. Ásett verð 8,7 milljónir.

Til sölu nýtt glæsilegt 189m2 einbýlishús með innbyggðum bílskúr að Dalbrún 12
Fellabæ. Fjögur svefnherbergi, forstofa, þvottahús, eldhús, stofa / borðstofa / sólstofa, sjónvarpshol, stórt baðherbergi með stórum sturtuklefa með nuddi, gufu og fl.
Sex manna heitur pottur er í sólstofu. Húsið er búið sérlega góðum gólfefnum og
glæsilegum innréttingum. Húsið verður afhent tilbúið að utan og innan nema bílskúr
og auka salerni verður óklárað. Vegna flutninga erlendis geta raftæki, gluggatjöld og
stór hluti húsgagna fylgt kaupum. Frá húsinu er gott útsýni til suðurs, mjög stutt í
grunnskóla, leikskóla og íþróttahús. Húsið verður laust til afhendingar 30. ágúst.
Nánari upplýsingar á skrifstofu Fasteigna- og skipasölu Austurlands, eða hjá Hrafnkeli (húseiganda) í s: 660 7739. Ásett verð með 26,6 milljónir.
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ÖLDUBAKKI - HVOLSVELLI Til sölu
HJALLAVEGUR Góð og töluvert end-

ert Lárusson, löggiltur fasteignasali

VIRKA DAGA FRÁ KL. 09.00 - 18.00

5 TIL 7 HERBERGJA

urnýjuð 3ja herb. 67,8 fm. íbúð á jarðhæð í
þríbýlishúsi. Eignin skiptist í flísalagt hol,
baðherbergi með sturtuklefa, flísalagða
stofu, eldhús með fallegri innréttingu og
góðum tækjum og tvö parketlögð svefnherb. Þvottaherb. er við hlið íbúðar. Búið er
að endurnýja vatnslagnir, ofnalagnir, skólplögn, gler og gluggapósta ásamt raflögnum og rafmagnstöflu á undanförnum árum.
V. 14,5 m.

2JA HERBERGJA

tvö ný parhús við Öldubakka á Hvolsvelli.
Hver íbúð er 4ra herb. 105 fm. með innbyggðum 28 fm. bílskúr. Húsin eru bárujárnsklædd timburhús á einni hæð og skilast fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð
um næstu áramót fokheld að innan eða
lengra komin eftir nánara samkomulagi. V.
9,9 m. Teikningar og nánari upplýsingar á
skrifstofu.

ATVINNUHÚSNÆÐI

SKIPHOLT - BÍLSKÚR

Góð 5 herb.
117,5 fm íbúð á 3.h. ásamt íbúðarherbergi í
kjallara. Eignin skiptist þannig að gengið er
inn á gang með skápum 3 parketlögð svefnherb., flísalagt baðherb. með baðkari og
tengingu fyrir þvottavél, eldhús með snyrtilegri eldri innréttingu og borðplássi, parketlagt hol sem notað er sem borðstofa og tvær
stofur en vel má nýta aðra þeirra sem fjórða
herbergið. Leigja má út herb. í kjallara. Bílskúr
er 22 fm. Verið er að klára að gera við og mála
hús að utan. Þak hússins er nýtt. V. 20,9 m.

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

3JA HERBERGJA

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI
TIL LEIGU Vorum að fá til leigu í stærri
AUSTURBRÚN - ÚTSÝNI 47 fm 2ja
herb. íbúð í lyftuhúsi á 9. hæð með glæslegu útsýni yfir borgina. Íbúðin er stofa með
suðvestursvölum út af, eldhús, svefnherb.,
baðherb. o.fl. Áhv. 2,8 millj. húsbréf. Verð
12,3 millj.

eða smærri einingum í glæsilegt fimm
hæða 3503,6 m≤ skrifstofuhúsnæði á mjög
góðum stað við Smáralind í Kópavogi.
Húsið er með glæsilegu útsýni, nægum
bílastæðum, svölum, góðri aðkomu, opnum og björtum stigagangi. Húsið er einangrað að utan og klætt með stálklæðningu og steinplötum.
Teikningar á skrifstofu og allar nánari uppl.
gefur Örn Helgason á skrifstofu Fasteignamiðlunar eða í síma 575-8509.

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

SÓLVALLAGATA Góð 3ja herb. tæplega
60 fm. íbúð á jarðhæð í nýmáluðu steinhúsi á
þessum vinsæla stað í vesturbænum. Sérinngangur er í íbúðina sem skiptist í flísalagða forstofu, eldhús með flísum á gólfi, innréttingu og borðplássi, 2 svefnherb. með
plast-parketi á gólfi, bjarta stofu, baðherbergi með flísum á gólfi og sturtubotn og
geymsla innan íbúðar. Sam. þvottaherb. við
hlið íbúðar. Þak nýmálað og skólplagnir nýjar. V. 12,8 m.

ORRAHÓLAR - ÚTSÝNI 2ja herb. 74
fm íbúð á 6 .hæð í lyftuhúsi. Íbúðin er stofa
með mjög rúmgóðum suðursvölum út af,
svefnherb., eldhús og baðherb. Þvottaaðstaða í íbúð. Húsvörður. Verð 14,5 millj.
Íbúðin er laus.

LANDSBYGGÐIN

HÁALEITISBRAUT

Góð þriggja herbergja íbúð á jarðhæð (ekkert niðurgrafinn) í
fjölbýlishúsi. Íbúðin er með sérinngangi og
hefur geymslu og þvottaherbergi innan íbúðar. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús m. góðri
innréttingu, 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-svölum út af og nýlegt eldhús með flísum á gólfi,
fallegri innréttingu og borðplássi. Geymsla
og þvottaherbergi í kjallara. V. 17,5 m.

BREKKUGATA

-

ÓLAFSFIRÐI

TIL LEIGU HÆÐ VIÐ SMIÐJUVEG
Vorum að fá til útleigu allt að 656 m≤ efri
hæð með góðri aðkomu, fallegu útsýni,
stórum svölum á báðum hliðum og rúmgóðu anddyri. Verið er að gera upp hæðina
og verður hún afhent öll ný upp gerð með
þeim kröfum sem gerðar eru til skrifstofuhúsnæðis í dag og ef um semst er möguleiki fyrir leigjanda að hafa áhrif á innra
skipulagi hæðarinnar.
Hæðin hentar undir margskonar starfsemi
og mögulegt er að skipta henni upp í
smærri einingar. 33841

Rúmlega 90 fm. sérhæð ásamt tæplega 40
fm. rými í kjallara á besta stað í Ólafsfirði.
Útsýni yfir allan fjörðinn.

ÞÓRSGATA Falleg og mikið endurnýjuð
3ja herb. 84 fm. íbúð á jarðhæð við Þórsgötuna í Reykjavík. Hátt er til lofts í íbúðinni (2,70
m.) sem skiptist þannig að gengið er inn á
gang með parketi á gólfi og nýjum skápum,
tvö rúmgóð herbergi með skápum, flísalagt
baðherbergi með sturtuklefa, glugga og
tengingu fyrirþvottavél. Stofan er parketlögð
og eldhúsið er með fallegri innréttingu. Húsið lítur vel út að utan og rólegt umhverfi. V.
19,9 m.

STRANDGATA - ÓLAFSFIRÐI 103
fm. einbýlishús á tveimur hæðum við
Strandgötuna í Ólafsfirði. Eignin er mikið
endurnýjuð að innan en komið er að málningu að utan. Gólfefni eru flest ný ásamt
eldhúsinnréttingu, rafmagni, vatnslögnum
og gluggum. Eignin skiptist í 4 svefnherbergi, eldhús, lítið anddyri, stofu, geymslu,
baðherbergi og forstofu. V. 4,9 m.

TIL LEIGU EÐA SÖLU Í HAFNAF.
Erum með til leigu eða sölu ca. 460 m≤ atvinnuhúsnæði með allt að 4,5 metra lofthæð við Hafnarfjarðarhöfn og nálægt miðbænum. Húsnæðið er að mestu einn opin
salur með gluggum á einni hlið, 4 metra
hárri innkeyrsludyr. Góð aðkoma er að húsinu og malbikað plan.
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Sími 575 8585 – Spönginni 37 – 112 Reykjavík – www.fmg.is

Einbýlishús

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

Samtengd söluskrá

3ja herbergja

Fallegt og mikið
endurnýjað, 178,3 fm einbýlishús ásamt
34,2 fm bílskúr. 5 svefnherb., 4 stofur og 3
baðherb... Suður-svalir með tröppum niður
í garðinn. Möguleiki á sér íbúð í kjallara. Bílskúr með sjálfvirkum opnara ásamt heitu
og köldu vatni. Skjólgóður garður með
garðhúsi og sólpalli. Skipti möguleg á 4-5
herb. íbúð í Vesturbænum sem næst Vesturgötu. V. 49,9 millj.

78,1 fm, 3ja herb. íbúð á
4. hæð í Kópavogi. 2 rúmgóð svefnherb.,
eldhús með borðkrók, björt sofa og stórar
svalir með glæsilegu útsýni. Gengið út á
svalir úr stofu og hjónaherb.. Parket á gólfum, flísar á baði. Sameiginlegt þvottaherb. á
hæðinni, sér geymsla í kjallara. V. 14,7 millj.

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

FÁLKAGATA

Falleg 2ja herb., 61,4
fm íbúð á 1. hæð í Vesturbænum. Eldhús
með borðkrók. Stórar svalir útfrá stofu snúa
í suð-vestur. Baðherb. með baðkari og
sturtuklefa. Svefnherb. með rúmgóðum
skápum. Nýtt gler á suðurhlið íbúðarinnar.
Fallegt stafaparket á gólfum. Sér geymsla.
Íbúðin er á frábærum stað í Vesturbænum
og er Háskóli Íslands, Norrænahúsið o.fl. í
næsta nágrenni. V. 15,2 millj

STYKKISHÓLMUR- TVÍBÝLI
Stórt 2ja íbúða einbýlis-/tvíbýlishús við Aðalgötu. Stór sólpallur. Stærri íbúðin skiptist í
sjónvarpshol, stofu, borðstofu, eldhús, 3
svefnherb., rúmgott baðherb. og geymslu.
Parket á flestum gólfum, flísar á baðherb.. Á
jarðhæð er 3ja herb. íbúð: Sér inngangur, forstofa, 2 herb., stofa, eldhús og bað með
sturtu.. Parket á gólfum. Innangengt í íbúðina
úr aðalíbúð. Skipti koma til greina. V. 19,9 millj.

STYKKISHÓLMUR
- NÝBYGGING Verið

er að hefja
byggingu á 7 raðhúsum á einni hæð. Stærð
húsanna verður frá 73 fm. til 84 fm. Traustir
bygginga aðilar. Hentugt tækifæri fyrir einstaklinga, fjárfesta starfsmanna og stéttarfélög.
Húsin verða afhent fullbúin. Verð frá 11,2 millj.
til 13,2 millj.

4ra herbergja
VESTURGATA

FLÉTTURIMI
LAUFENGI Falleg 93,2 fm, 4ra herb.
íbúð á 2.hæð með sér inngang í litlu fjölbýli
í Grafarvoginum. Opið bílskýli fylgir. Hol,
stofa, 3 svefnherb. með skápum, eldhús og
baðherb.. Sér geymsla. Húsið var tekið í
gegn fyrir ári. V. 18,9 millj.

www.hus.is

Landsbyggðin

ENGIHJALLI

HÁVALLAGATA

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

Karl Dúi Karlsson
Sölumaður
Gsm 898 6860

Sverrir Kristjánsson
Lögg. fasteignasali
Gsm 896 4489

Falleg og rúmgóð
90,7 fm, 3ja herb. íbúð ásamt stæði í lokuðu
bílskýli. Flísar og parket á gólfum. 2 svefnherb.. Rúmgóð stofa. Flísalagðar svalir. Eldhús með borðkrók. Þvottaherb.. innan
íbúðar. Flísalagt baðherb.. Sér geymsla.
ÁHV. 17,4 M. FRÁ KB BANKA. MÖGUL. AÐ
YFIRTAKA. V. 18,7 millj.

Sérstök 108,8 fm, 3ja 4ra herbergja íbúð á 1. hæð með sér inngangi. 2 svefnherb., vinnustofa, eldhús, borðstofa, stofa og baðherb.. Stafaparket á gólfum, nýlega pússað og olíuborið. Baðherb.
flísalagt og vinnustofa dúklögð. Búið að endurnýja vatns- og rafmagnslagnir. Gengið út í
garð úr borðstofu. Frábær eign sem býður
upp á marga möguleika. V. 22,9 millj.

2ja herbergja

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.

ÁRBÆJARHVERFI
VIÐ SELFOSS Til sölu 304,5 fm einbýli
með tvöföldum bílskúr ásamt ca. 30 fm sundlaug á fallegum og friðsælum stað rétt utan við
Selfoss. Einkavegur liggur að húsinu, sem
nefnist SEYLAR og stendur það á 1.800 fm
eignarlóð. 2 inngangar eru í húsið og er einfalt
mál að breyta því í tvíbýli. 6-8 svefnherb.. Þetta
er eign í skemmtilegu umhverfi sem býður upp
á mikla möguleika og í um rúmlega hálftíma
ökufæri frá Reykjavík. V. 36 millj.

STYKKISHÓLMUR-EINBÝLI
ÞORLÁKSGEISLI

Vel skipulögð
112,7 fm, 4ra herb. íbúð á 4. hæð með sérinngangi í nýju lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. Rúmgóð stofa með
kamínu. Suðvestur svalir, fallegt úrsýni.
Baðherb. flísalagt og með innréttingu,
baðkari, sturtuklefa, vegghengdu salerni og
handklæðaofn. Sér geymsla. Filtteppi og
flísar á gólfum. Stutt í fallegar gönguleiðir
og á golfvöllinn. V. 24,9 millj.

LÆKJASMÁRI

Glæsileg 80,6 fm,
3ja herb. íbúð á jarðhæð með sér lóð í
Smárahverfi í Kóp.. 1-2 stæði í lokaðri bílageymslu fylgja. Anddyri, hol, stofa, eldhús
og baðherb. flísalögð. Svefnherb. parketlögð. Sér lóð út af stofu. Leyfi til að girða af
lóðina. Mikið geymslurými í sameign og
rúmgóð sér geymsla. Stutt er í alla þjónustu. V. 18,5 millj.

BERJARIMI

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

Fasteignastofa
S u › u r n e s j a

NAUSTABRYGGJA

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

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

SKAGASTRÖND

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

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

EFSTALEITI - 230 REYKJANESBÆR

HEIÐARBRAUT 6 - 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. Uppl. á
skrifst.

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. Húsið er vel staðsett í nálægð við leikskóla og grunnskóla. 34m

NORÐURVELLIR 54 - 230 REYKJANESBÆR

SUNNUBRAUT 4 - 230 REYKJANESBÆR

HRINGBRAUT 128 - 230 REYKJANESBÆR

Mjög gott 5 herb. 139,3m2 parhús með 29m2 bílskúr. Baðherb. flísalagt, baðkar og sturta. Góðir skápar í herbergjum og forstofu. Parket á gólfum í stofu og herbergjum. Flestir gluggar, gler og laus fög
ný, þakkantur er nýlegur og húsið nýmálað að utan. Eignin er vel
staðsett í barnvænu hverfi í nálægð við skóla. Vinsælar eignir. 26m

157,5m2 hæð og ris ásamt 32,5m2 bílskúr. Hæðin skiptist í 3
svefnh., bað, stofu og eldhús, í risi eru 2 svefnh. og eitt óeinangrað geymslurými. Í eldhúsi er upprunaleg innrétting og dúkur á
gólfi. Parket á stofu. Baðherbergi flísalagt. Eign á góðum stað með
mikla möguleika.

Góð 88,7m2 3ja herb. íbúð á 2. hæð. Sér inngangur af svölum.
Rúmgóð og skemmtileg íbúð sem býður upp á mikla möguleika.
8.8m
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Eskivellir 9 Hf

Drekakór - Kóp Glæsilegt 181,7 fm
parhús 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 afhent fullbúið að utan og hraunað. Að innan
verður húsið afhent fokhelt. Tvennar svalir. Afhending verður í september 2005

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

Breiðvangur - Hf 117,4 fm íbúð á
efstu hæð í fjölbýli ásamt 24,8 fm bílskúr samtals um
142,2 fm. Skipting eignar: 3 svefnh., stofa, borðstofa,
eldhús, þvottah., baðh., hol, tvær geymslur og bílskúr. S-svalir . Glæsilegt útsýni. Verð 18,9 millj.

GLÆSILEGT FJÖLBÝLISHÚS Á SEX HÆÐUM MEÐ LYFTU Í VALLARHVERFI HAFNARFJARÐAR
* 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir (80 - 142 fm)

Breiðvangur - Hf. m/bíls.

* Stórar svalir með öllum íbúðum

Góð 120 fm íbúð á 3. hæð í góðu klæddu fjölbýli, 3
góð svefnh., auk herb. í kjallara, góður bílskúr með
hita og vatni. Frábær staðsetning á rólegum stað í
námunda við skóla. Verð 19,5 millj. 84916

* Allar innréttingar fyrsta flokks MODULIA
* Bílskýli með 22 stæðum undir húsinu

Erluás - Hf parh.

* Sér geymsla inn af hverju stæði
Íbúðum verður skilað fullbúnum án gólfefna að undanskildum gólfum baðherbergja og þvottahúsa sem
verða flísalögð. Nánari uppl. og teikningar á www.hraunhamar.is/eskivellir9

Eskivellir 1 – 16 seldar

Gott parhús á
þessum vinsæla stað í Áslandshverfinu. Húsið er
223,6 fm þar af er innbyggður bílskúr 27,4 fm. Skipting eignar: 5 svefnh., stofa, borðst., eldhús, 3 baðh.,
geymsla, þvottahús og bílskúr. Falleg eign á þessum
eftirsótta stað.

Álfaskeið - Hf. - sérh.

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

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

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.

Drekavellir 26 fjölb

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

GLÆSILEGT NÍU HÆÐA LYFTUHÚS
* 3 og 4 herbergja íbúðir með stórum svölum
* Mikið og gott útsýni

Hvammabraut - Hf.

Mjög góð
íbúð í Hvammahverfinu í Hafnarfirði. Íbúðin er 113 fm
og er á 1. hæð. Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús,
borðst., baðh., 3 svefnh. og geymslu. Gólfefni eru
parket og flísar. 15 fm svalir frábært útsýni. Aðgangur að bílskýli með 16 stæðum fylgir eigninni. Verð
18.4.millj.

Fjóluvellir - Hf.

Fallegt einbýli,
skemmtilega hannað á nýtískulegan hátt af Vektor
hönnun og ráðgjöf. Húsið er 223 fm með bílskúr. Húsið eru hannað þannig að lítið mál er að breyta innra
skipulagi hússins. Nánari upplýsingar og teikningar
hjá sölumönnum Hraunhamars.ars.

* Tvær lyftur
* 29 stæði í bílakjallara
* Vandaðar innréttingar
* Sjónvarpsdyrasími
* Ál utanhússklæðning
* Tvær þakíbúðir með 60 fm svölum

Klukkuberg - Hf. Sérlega glæslileg
nýstandsett íbúð á þessum vinsæla stað í Setbergslandinu með stæði í bílageymslu og sér inngangi.
Íbúðin er 104,2 fm auk geymslu sem er um 5-6 fm.
Skipting eignar; stofa, eldhús með borðkróki,
gestasalerni, 3 svefnh., baðh., með þvottaaðstöðu.
Sérlega góð eign sem vert er að skoða. Verð 23,9
millj.

Álfholt - 5 herb. Hf. Mjög góð
106,1 fm fimm herb. íbúð á 2. hæð í vel staðs. fjölbýli
á Holtinu. Eignin skiptist í forstofu, þvottah., hol , þrjú
barnah., hjónah., baðh., stofu, borðstofu, nýtt eldhús
og geymslu. S-svalir. Verð 20,5.millj

* Góður frágangur
* Afhending sumarið 2006
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna, baðherbergi og þvottahús flísalögð
Byggingaraðilar Ingvar og Kristján ehf.

Flúðasel - 4ra - Reykjavík

Einivellir 7
GLÆSILEGT 35 ÍBÚÐA, 5
HÆÐA LYFTUHÚS
* 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir, 77 - 112 fm
* Bílakjallari, hjóla- og vagnageymslur.
* Vandaðar innréttingar og tæki
* Stutt í skóla og leikskóla
* Vandaðar innréttingar
* Stéttar frágengnar, bílastæði malbikuð * Húsið
marmarasallað að utan

Holtabyggð - hf

Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu mjög fallega 114,9
fermetra íbúð á jarðhæð með sér inngang i góðu vel
staðsettu fjórbýli í Byggðahverfi í Hafnarfirði . Eignin
skiptist í forstofu, hol, eldhús, þvottahús, þrjú góð
herbergi, baðherbergi stofu , borðstofu og geymslu.
Fallegar innréttingar og gólfefni eru parket og flísar.Góð verönd , hraunlaóð og bílskúrsréttur.Verð
.24,9. millj.

* Lóð fullbúin * Góður frágangur * Afhending maí 2006
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna, baðherbergi og þvottahús flísalögð
Byggingaraðilar Feðgar ehf.

Burknavellir - Hf. glæsil. ein
Glæsilegt vel staðsett nýtt einbýli (nánast fullbúið)
á einni hæð með innb. bílskúr, skráð 186,4 fm.
Rúmgóð forstofa með skáp, hol, opið eldhús. Rúmgott herb. sem er opið í dag, auðvelt að loka,
þvottahús, 2 herbergi með skápum. Baðherbergi
er flísalagt með baðkari og flísal. sturtuklefa sem á
eftir að klára. Eftir er að múra húsið að utan, búið
er að ganga frá baklóð. Á efit rað velja gólfefni og
sólbekki. Verðtilboð

Mjög góð 91,7 fm íbúð á efstu hæða í góðu klæddu
fjölbýli vel staðsett í Breiðholti. Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús, stofu, baðh., hjónah., 2 herb. í risi
ásamt geymslum undir súð og í kjallara. Góðar yfirbyggðar opnanlegar svalir. Verð.16,9 millj.

Hringbraut Hf.

Sérlega glæsileg
neðri sérhæð í tvíbýli, eignin er 87 fm en í fasteignamati er hún skráð 83,7 fm, að sögn sejanda er forstofan ekki í fm tölu. Íbúðin er mikið endurnýjuð og
er öll hin glæsilegasta. Skipting eignar: forstofa, hol,
2 svefnh., stofa, baðherbergi, eldhús með borðkrók
og geymsla. Þetta er stórglæsileg eign sem vert er
að skoða. Verð 19,3 millj.

Fagrihvammur - Hf Mjög góð
106 fm 4ra til 5 herb. íbúð í góðu fjölbýli, fallegar innréttingar, íbúð í góðu standi, þvottah. í íbúð, möguleiki á 4 svefnherbergjum. Góð eign á barnvænum
stað. Verð 19,3 millj. 106167

Burknavellir - Hf. 5 herb.
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.

Gauksás - Hf. - glæsilegt einb

Eyrarholt - Hf.

Glæsilegt tvílyft einbýli með innb. bílskúr samtals
310 fm. Húsið afhendist í núverandi ástandi fokhelt
að utan og innan, búið að einangra úthring og
ganga frá lögnum. Einnig er hægt að fá húsið
lengra komið. Teikningar á skrifstofu. Verð 41 millj.
108931

Álfholt - Hf.
Reykjavíkurvegur - sérh.
Rúmgóð sérhæð 110,2 fm. mikið endurnýjuð. Skipting eignarinnar: 3 svefnherbergi, stofa og borðstofa,
eldhús með borðkróki, baðherbergi, hol, þvottahús,
svalir og geymsluloft. Góð hraunlóð. Verð 21,9 millj.

Mjög góð 69,9 fermetra
íbúð ásamt ca. 30 fm ósamþykktu rými í risi samtals
ca um 100 fm vel staðsett á Holtinu. Sér inngangur.
Forstofa, gott hol, vinnuh., hjónah., baðh., stofa og
borðstofa, útgangur út á stórar svalir. Gólfefni eru
parket og flísar, dúkur. Verð 17.millj.

Magnús Emilsson löggiltur fasteignasali

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

Álfaskeið - Hf

Sérlega skemmtileg
111 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli auk bílskúrs 24
fm, samtals 135 fm. Hús í góðu standi, mjög góð
staðsetning. Verð 19,8 millj 111207-1
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Lækjasmári - Kóp. laus strax

Álfaskeið - Hf.

Nýkomin i einkasölu
skemmtileg efri hæð í 4-býli með aukaherbergi í kjallara, samtals 80,5 fm. Frábær staðsetning og útsýni.
Verð 15,2 millj.

Bæjarholt - Hf.

Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu mjög fallega 117,9
fermetra endaíbúð á efstu hæð i góðu vel staðsettu
fjölbýly á Holtinu í Hafnarfirði . Eignin skiptist í forstofu, gang, eldhús, þvottahús, þrjú góð herbergi,
baðherbergi stofu , borðstofu og geymslu. Stórar
suður svalir glæsilegt útsýni. Getur verið láus strax.
Verð .20,5. millj.

Hjallabrekka - Kóp. laus
strax Mjög falleg 80.3 fm neðri hæð í tvíbýli

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

með sér inngangi. Íbúðin er í mjög góðu ástandi og
fallegur garður með skjólgóðum sólpalli og sér upphituðu bílaplani. Gólfefni eru parket og flísar. Eign
sem vert er að skoða. Verð 16,5 millj.

Stuðlaberg - Hf - parh.

Þrastarás - Hf. - laus strax

Dofraberg - 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

Mjög góð 70 fm 2ja herb. íbúð á fyrstu hæð í góðu vel
staðsettu fjölbýli í Setbergshverfi í Hafnarfirði. Gólfefni eru parket og flísar. Góðar suður svalir. Verð 14,9
millj. 110214

Sérlega skemmtilegt parhús á þessum frábæra
stað í Setbergslandi. Húsið er 151 fm á tveimur
hæðum. Bílskúrsréttur fylgir eigninni. Skipting eignar, neðri hæðin: forstofa, eldhús, borðstofa, stofa, 2
geymslur og þvottahús. Efri hæðin: 3 svefnh., baðh.
og sjónvarpshol. Gólfefni eru.parket og flísar. Laus
strax. Húsið liggur á jaðarlóð. frábær staðsettnig.

Álfaskeið - Hf.
Mjög falleg 87,5 fm íbúð með sér inngangi á 3 hæð
í góðu ný máluðu fjölbýli. Eignin skiptist í forstofu,
hol, eldhús, stofu, borðstofu, tvö herb., sjónavarpshol, baðherbergi og geymslu. Stórar S-svalir. Gólfefni parket og flísar. Stutt í nýjan skóla og leikskóla.
Verð 17 millj.

Vesturberg - Rvík

Hraunhamar
fasteignasala hefur fengið í sölu sérlega falleg og
bjarta 94,4 fermetra 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í
góðu fjölbýli. Góður ingangur, forstofa, eldhús, rúmgóða borðstofu, bjarta stofu, rúmgott svefnherbergi,
baðherbergi ,sérgeymsla í kjallara, sameiginlegt
þvottaherbergi, hjólageymsla o.fl. Frábært útsýni.
Hús nýlega tekið í gegn . Góð staðsetning. Verð 16,9.
millj.

Reykás - Rvík
Hjallabraut - Hf.

Mjög góð 76,9 fm
2ja-3ja herbergja íbúð á efstu hæð í góðu fjölbýli í
norðurbænum. Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús,
þvottahús, tvö herb., baðh., stofu og geymslu. Gólfefni eru parket og dúkur. verð 14,8. millj.

Sléttahraun - Hf.

Eskihlíð - Rvík.

Falleg 4ja. herb. íbúð
á þessum vinsæla stað í hlíðunum. Íbúðin er 116,3 fm
með geymslum. Íbúðin er á fjórðu hæð. Skipting
eignar: 3 svefnherbergi, stofa, svalir, eldhús, hol,
baðherbergi, auk þess eru 2 geymslur í sameign.
Einnig er gott geymsluris yfir íbúðinni. Eign sem vert
er að skoða. Verð 20,9 millj.

Sérlega falleg
íbúð á þessu góða stað í Hafnarfirði. Íbúðin er 99,1 fm
með geymslu auk þess er bílskúr sem er 22,7 fm.
samtals 121,8 fm. Íbúðin er á fjórðu hæð. Skipting
eignarinnar: 2 svefnherbergi, stofa, hol, baðherbergi,
eldhús með borðkrók, búr, þvottahús, geymsla og bílskúr. Þetta er eign sem vert er að skoða. Verð 18,9
millj.

Álfholt - Hf.

Smekkleg íbúð á þessum
góða stað á holtinu. Íbúðin er 90,3 fm með geymslu
og er á annarri hæð. Skipting eignarinnar: 2 svefnherbergi, stofa, eldhús með borðkrók, baðherbergi,
þvottahús, 2 svalir og auk þess er geymsla í sameign.
Þetta er sérlega falleg eign sem vert er að skoða.
Íbúðin er laus til afhendingar nú þegar. Verð 17,9
millj.

Sérlega falleg björt ca.
70 fm endaíbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli. Tvennar svalir, útsýni, góð staðsetning. Verð 14,5 millj.

Laufvangur - Hf. Falleg og rúmgóð
2ja herbergja íbúð á þessum vinsæla stað í norðurbæ Hafnarfjarðar. Íbúðin er 76,5 fm og er á annarri
hæð. Skipting eignarinnar: Hol, stofa, eldhús með
borðkróki, svefnh., baðherbergi & geymsla í sameign. Íbúðin er laus til afhendingar í byrjun sept. Verð
14,2 millj.

Dofraberg - Hf.
Sérlega glæsileg 118 fm penthouse íbúð á tveimur
hæðum. Eignin er í klæddu nánast viðhaldsfríu fjölbýli í Setbergslandinu. Góð forstofa með skápum.
Rúmgott herbergi. Baðherbergi með baðkari sem í
er sturta. Fallegt eldhús, opið inn í stofu, borðstofa.
Útgangur á svalir. Sjónvarpshol, gangur. Gott
barnah., hjónah. með skápum. Þvottahús og snyrting. Gólefni eru parket og flísar. Vönduð og falleg
eign sem vert er að skoða. Örstutt í skóla, leikskóla,
þjónustu. Stutt í gönguleiðir og á golfvöll. Verð. 24,3.
millj.

Norðurvangur - Hf.
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt einlyft einbýli
141 fm auk 53,3 fm bílskúrs og rými undir bílskúr
sem er 53,3 fm með sérinngangi (nýtt í dag sem
skrifsofa o. fl. möguleiki á íbúðaraðstoðu, ræktuð
hraunlóð. Góð staðsetning. Verð 41,5 millj.

Kaldakinn - Hf. Snyrtileg 50,2 fm íbúð
á jarðhæð. Inngangur á jarðhæð sem fyrsta hæð
hefur afnot af. Sérgeymsla undir stiga fyrir framan
inngang í íbúðina. Forstofa með fallegum flísum.
Baðherbergi með fallegum flísum í hólf og gólf,
snyrtileg innrétting og baðkar með sturtutækjum.
Rúmgott eldhús með fallegum flísum, góð innrétting
og borðkrókur. Herbergi með dúk, fataskápur. Rúmgóð stofa með parketi og fallegu útsýni á Esjuna.
Sameiginlegt þvotta- og þurrkherbergi á sömu hæð.
Húsið er klætt að mestu.

Heiðarás - einb. Rvík.
Nýkomið sérlega fallegt tvílyft einbýli með innbyggðum bílskúr og auka íbúð samtals 341 fm. Húsið er mikið endurnýjað á s.l. árum. Frábær staðsetning. Útsýni. Verð 53,7 millj.

Blikaás - Hf. glæsileg
Nýkomin í einkasölu glæsileg 120 fm endaíbúð á 2
hæð (efstu) í nýlegu fjórbýli, sérinngagur. Sérsmíðaðar innréttingar ig hurðir úr h¥yn. Parket, glæsilegt
eldhús og borðstofa, suður svalir, útsýni. EIGN Í
S’ERFLOKKI.

Burknavellir - Hf.

Sérlega glæsileg endaíbúð á þessum góða stað í vallarhverfinu í
Hafnarfirði. Íbúðin er 90 fm með geymslu, auk stæðis í bílakjallara. Skipting eignarinnar. 2 svefnherbergi,
stofa, eldhús, baðherbergi, þvottahús, geymsla með
glugga í búðinni, auk þess er stæði í bílageymslu og
geymsla í sameign. Gott aðgengi. Eign sem vert er að
skoða. Verð 19,9 millj.

Ástún - Kóp. - 2ja herb. Falleg íbúð á þessum góða stað í Kópavogi. Íbúðin er
54,3 fm á annarri hæð auk geymslu. Sérinngangur af
svölum. Skipting eignar: Svefnherbergi, stofa, eldhús, baðherbergi, svalir, þvottaherbergi, geymsla
auk sameignar. þetta er góð eign sem vert er að
skoða. Verðtilboð.
Suðurhvammur
Hf.
penthouse 72 fm risíbúð á þessum frá-

Sjávargrund - 3ja m. bílskýli Glæsileg 3ja herb. íbúð á þessum vinsæla
stað. Íbúðin er á jarðhæð með verönd og garði. Fallegar innréttingar, parket á gólfum, þvottaherbergi í
íbúð, stór sér geymsla í bílskýli, góð eign. Verð 22,3
millj. 70818

bæra stað. Glæsileg eign í alla staði, fallegar innréttingar, hátt til lofts. Frábært útsýni. Verð 15,9 millj.
96271-1

Norðurbrú

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, baðh., tvö herbergi og geymslu. Fallegar innréttingar og gólfefni.
Góð verönd. Eign í sérflokki. Verð 20,9. millj. 76102
Hraunbrún - HF. Glæsileg ný standsett 55 fm neðri hæð í eldra tvíbýli. Íbúðin er öll tekin
í gegn. Glæsilegt nýtt eldhús og baðherbergi m/gólfhita. Allar lagnir endurnýjaðar. Toppeign. Verð 11,9
millj. 107054

Sumarhús Háahlíð 10 Um er
að ræða 57,4 fm sumarhús í landi Vatnsholts við Apavatn. Lýsing eignarinnar: 3 svefnherbergi, Stofa og
eldhús í einu rými. Falleg eldhúsinnrétting og góður
borðkrókur. Nýleg heimilstæki þ.e. ískápur, eldvél og
ýmis áhöld. Innaf forstofu er geymsla. Gott baðherbergi, 27 fm svefnloft, 70 fm pallur. Húsið stendur á
5100 fm eignarlóð. Það vantar gólfefni og hurðir.
Annars er bústaðurinn vel hirtur og gott leiksvæði
fyrir börnin. Allt innbú fylgir. Verð 9,1 millj. 109211

Sérlega falleg íbúð á þessum
vinsæla stað í Garðabænum. Íbúðin er 124,6 fm með
geymslu & bílastæði í bílageymslu. Íbúðin er á 1. hæð
í lyftublokk, gott aðgengi. Skipting eignarinnar: Forstofa, þvottah., hol, stofa, eldhús, 3 svefnh., baðh.,
sjónvarpshol. Sérlega góð gólfefni. Þetta er er eign
sem vert er að skoða. Eign er til afhendingar við kaupsamning. Verð 33 millj.

Krókamýri-4ra Garðabæ
Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu
101,6 fermetra 4ra herbergja íbúð á annarri hæð með
sér inngang vel staðsett í Mýrarhverfi í Garðabæ.
Eignin skiptist forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús,
þrjú herbergi, baðherbergi ,þvottahús og geymslu.
Góðar suður svalir. Stutt í skóla og leikskóla. Frábær
staðsetning. Verð 24,3 Millj.

Garðatorg m/bílskúr

Móhella 4a bílskúrar
Lundarbrekka - Kópavogur Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 87 fm íbúð
á 3ju hæð (efstu) í góðu fjölbýli, sérinngagur af svölum, stofa, borðstofa suður svalir, parket, nýlegt baðherbergi, tvö rúmgóð svefnherbergi, útsýni. Hús nýlega málað og viðgert. Verð 16,9 millj.

Þúfubarð - Hf. 70,4 fm íbúð á 3ju hæð
(efsta hæð). Skipting eignar: 1 svefnherbergi, aukaherbergi, stofa, svalir, eldhús, þvottaherbergi,
geymsla, auk sameignar. Íbúðin er laus við kaupsamning. Verð 13.9 millj.

Tilvalið
sem geymslipláss undir tjaldvagna, fellihýsi o. fl. Bílskúrar eða geymslubil 26,3 fermetrar.Bílskúrarnir eru
byggðir að mestu úr einingum frá Límtré og afhendast fullbúnir með frágenginni lóð. Nánari upplýsingar
á Hraunhamar.is eða hjá sölumönnum. Til afhendingar strax. .Verð 2,350 millj. eða hjá sölumönnum. Verð
2,350 millj.

Mjög góð
97,7 fm íbúð á 2. hæð ásamt 26,4 fermetra bílskúr
samtals um 124,1 fm. Góður sérinngangur, góð forstofa með skáp, hol, gott herb. með skáp. Rúmgott
baðh., þvottavél höfð á baði (möguleiki á þurrkara),
sturtuklefi, flísar á gólfi. Sefnh. með góðum skápum.
Björt og rúmgóð stofa með útgangi út á S-svalir. Björt
borðstofa (rúmgóð). Gott eldhús með fallegri innréttingu hvít og beyki. Gólfefni eru parket og flísar. Góður
bílskúr með geymslu innaf. Þjónustuhús fyrir aldraða.
Mjög góð staðsetning, stutt í verslun og þjónustu.

16

22. ágúst 2005 MÁN U DAGU R

(,*1,59,.811$5

6WDUKyOPL±/DXV

9DOVKyODUÒWVêQL

9RUXPDèIitV|OXPM|JJyèDWLOKHUEHUJMDtE~èiK è
HIVWD tOLWOXIM|OEêOLVK~VL%M|UWRJJyèVWRIDRJERUèVWRIDPHè
VXèXUVY|OXP~WDIRJìUM~JyèVYHIQKHUEHUJL*RWWHOGK~V
PHèìYRWWDKHUEHUJLLQQDIRJÀtVDODJWEDèKHUEHUJLPHèVWXUWX
RJNDUL9HUèPLOOM

$ÀDJUDQGL±9HVWXUE U

9RUXPDèIitV|OXJO VLOHJDIPtE~èiK è HIVWD tOLWOX
IM|OEêOLVK~VLëUM~U~PJyèVYHIQKHUEHUJLEM|UWRJRSLQVWRID
5~PJRWWEDèKHUEHUJLPHèNDULRJVWXUWXRJJO VLOHJWOMyVWHO
GK~VPHèPDUPDUDERUèSO|WXP3DUNHWRJPDUPDULiJyOIXP
9HUèPLOOM

ËVDOLQGHLQEêOL

9RUXPDèIitV|OXJO VLOHJWIPHLQEêOLVK~VPHèLQQE\J
JèXPEtOVN~UëUM~JyèVYHIQKHUEHUJLRJÀtVDODJWEDèKHUEHUJL
6WRIDRJHOGK~VtRSQXUêPL0LNLOORIWK èiDOOULK èLQQLRJ
MHSSDEtOVN~UËNMDOODUDHUIDOOHJMDKHUEHUJMDtE~èPHèVpU
LQQJDQJ+~VLèHUQiQDVWIXOOE~LèDèXWDQPHèIUiJHQJLQLOyè
HQDèLQQDQYDQWDORIWN èQLQJX

IPHLQEêOLVK~ViWYHLPXUK èXPiVDPW
VWyUXPLQQE\JJèXPEtOVN~U(IULK èLQVNLS
WLVWtIRUVWRIXJDQJKROVWyUDVWRIXHOGK~V
EDèKHUERJIM|JXUVYHIQKHUEHUJL,QQDIKMy
QDKHUEHUJLHUVpUEDèKHUEHUJL1HèULK èLQ
VNLSWLVWtKROìYRWWDK~VVYHIQKHUEKREE\
KHUEVQ\UWLQJXVDXQDKHUEPHèVWXUWXRJ
FDIPEtOVN~UPHèJU\IMX(LJQLQKHIXU
YHULèLQQUpWWXèiPM|JYDQGDèDQPiWD

+YDVVDOHLWL±/DXV

0|JJyèDUDKHUEHUJMDtE~èiK è
tJyèXIM|OEêOLVK~VL2SLQRJEM|UWtE~è
PHèWLOVYHIQKHUEHUJMXP2SLèRJJRWW
HOGK~VRJÀtVDODJWEDèKHUEHUJLPHèìYRW
WDUDèVW|èX%M|UWRJJyèVWRIDPHèYHVWXU
VY|OXP~WDI6Q\UWLOHJVDPHLJQ
9HUèPLOOM

.ODSSDVWtJXU±6NXJJDKYHU¿

7LOV|OXWYHJJMDtE~èDK~VPHèìUHPXP
VpUtE~èXPËULVLRJiK èHUXIDOOHJDU
MDKHUEHUJMDtE~èLUPHèVpULQQJDQJË
NMDOODUDHUMDKHUEHUMDtE~èPHèVpULQQ
JDQJ%~LèDèHQGXUQêMDDOODQNMDOODUDQRJ
NO èQLQJXDèXWDQ9HUèPLOOM

)iONDJDWD±+iVNyOLQ

0M|JJyèDIPMDKHUEHUJMDtE~èi
K ètOLWOXIM|OEêOLVK~VL5~PJRWWHOGK~V
PHèERUèNUyNRJEDèKHUEHUJLPHèEDèNDUL
5~PJRWWVYHIQKHUEHUJLPHèVY|OX~WDIRJ
U~PJyèVWRIDPHèVY|OXP~WDI
9HUèPLOOM

ëRUOiNVJHLVOL1êOHJ

*O VLOHJDUDKHUEHUJMDIPtE~èi
K è HIVWX tIM|OEêOLVK~VLPHèO\IWXRJVpU
VW èLtORNDèULEtODJH\PVOXëUM~U~PJyè
KHUEHUJLPHèVNiSRJÀtVDODJWEDèKHUEHUJL
PHèNDULRJVWXUWX)DOOHJWHOGK~VPHè
H\MXRJVWRIDPHèDUQLRJ~WJDQJiVXèXU
VYDOLU9HUèPLOOM

*YHQGDUJHLVOL1êOHJ±/DXV

9RUXPDèIitV|OXPM|JJyèDWLOMD
KHUEHUJMDIPtE~ètE~èiMDUèK èPHè
EtOVNêOLRJLQQJDQJtIDOOHJXIM|OEêOLVK~VL
7Y|JyèKHUEHUJLRJU~PJyèRJEM|UWVWRID
PHè~WJDQJiYHU|QG)DOOHJWHOGK~VPHè
ERUèNUyNRJEDèKHUEHUJLPHèEDèNDULRJ
JOXJJD9HUèPLOOM

/RJDIROG*O VLHLJQ

%HUMDULPL7Y|VW èL

9RUXPDèIitV|OXJO VLOHJDUD
KHUEHUJMDtE~èiK ètIDOOHJX
IM|OEêOLVK~VLPHèWYHLPVW èXP
tEtODJH\PVOX(OGK~VPHè
IDOOHJULLQQUpWWLQJXRJÀtVDODJW
EDèKHUEHUJL%M|UWRJJyèVWRID
PHèVWyUXPVY|OXP~WDIRJìUM~
U~PJyèVYHIQKHUEHUJL3DUNHWRJ
ÀtVDU

+YHUDIROG5~PJyè

)DOOHJIPMDKHUEHUJMDtE~èiK è
tJyèXIM|OEêOLVK~VL5~PJyèVWRIDPHè
~WJDQJiJyèDUYHVWXUVYDOLU(OGK~VPHè
IDOOHJULKYtWULVSUDXWXODNNDèULLQQUpWWLQJX
ERUèNUyNXUYLèJOXJJD)DOOHJWÀtVDODJW
EDèKHUEHUJL7Y|U~PJyèVYHIQKHUEHUJL
PHèJyèXPIDWDVNiSXP*RWW~WVêQL\¿U
YRJLQRJVXQGLQ
9HUèPLOOM

9RUXPDèIitHLQNDV|OXIPHLQEêOLVK~V
iWYHLPXUK èXPÈHIULK èHUPD
VWyUDUVWRIXUPHèPLNLOOLORIWK èHOGK~V
PHèVWyUXE~ULLQQDIÀtVDODJWEDèKHUE
RJVWyUWVYHIQKHUEHUJLÈQHèULK èHUX
ìUM~PM|JVWyUKHUEHUJLÀtVDODJWEDèKHUE
VWyUJH\PVODRJIPEtOVN~U6XèXUVYDOLU
~WDIERUèVWRIXRJDèUDUH[WUDVWyUDU~WDI
KROL \¿UKOEtOVN~UV $OODULQQUpWWLQJDURJ
LQQLKXUèLUHUXVpUVPtèDèDU~UHLN0DVVtIW
HLNDUSDUNHWRJQiWW~UXVWHLQQiJyO¿$OODU
~WLKXUèLURJìDNNDQWXU~UKDUèYLèL*O VL
OHJ~WVêQLVOyèLQQVWtERWQODQJDVHPOLJJXU
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JHJQKHLOW,EHUDURSDUNHWi|OOXQHPDYRWUtPXPHQìDUHUXÀtVDURJiKHUEHUJMXPHUOLQROLXPG~NXU,Q
QIHOOWKDORJHQtIRUVWRIXHOGK~VLRJVWRIXHQtVWRIXRJHOGK~VLHUXXSSWHNLQORIW)DWDVNiSDUtIMyUXPKHU
EHUJMXPRJIRUVWRIX(OGK~VLQQUpWWLQJHUPDKRJQLRJKYtWO|NNXèVPtèXèDI*XèPXQGL6YHLQVV\QL<¿U
KOXWDEtOVN~UVHUJRWWJH\PVOXORIW$èIUDPDQYHUèXHUSDOOXUVHPJHQJWHUi~UVWRIX6MyQHUV|JXUtNDUL
9HUè

/\QJPyL6HOIRVVLUDKHUEP

6PiUDW~Q6HOIRVVLKHUEP
+|IXPIHQJLètHLQNDV|OXHOGUDHLQEêOLVK~VK èRJNMDOODUDÈK èLQQL
HUIRUVWRIDHOGK~VE~UVWRIDRJERUèVWRIDWY|VYHIQKHUEHUJLRJ
EDèKHUEHUJL\¿UDOOULK èLQQLHUPDQQJHQJWJH\PVOXORIW(OGULYLèDULQ
QUpWWLQJHUtHOGK~VLG~NÀtVDUiJyO¿SDUNHWiJDQJLRJiKHUEHUJMXP
QêOHJDUÀtVDUiVWRIXRJERUèVWRIX~WJHQJW~UERUèVWRIXiPM|JVWyUDQ
RJÀRWWDQSDOO%DèKHUEHUJLHUDOOWHQGXUQêMDèÀtVDSO|WXUiYHJJMXP
ÀtVDUiJyO¿VWXUWXNOH¿RJLQQUpWWLQJÒUKROLHUJHQJLèQLèXUKULQJVWLJD
tNMDOODUDHQHLQQLJHUVpULQQJDQJXUXWDQIUiËNMDOODUDHUXìUM~U~PJyè
VYHIQKHUEHUJLPHèQêOSODVWSDUNHWLVHPHLQQLJHUtKROL5~PJyè
JH\PVODVDOHUQLRJìYRWWDK~VPHèPiOXèXJyO¿VWXUWXNOH¿'DQIRV
VNHU¿HUiRIQXP+LWLHUtWU|SSXP
$èXWDQHUK~VLèEiUXMiUQVNO WWiìUMiUKOLèDURJQêPiODèiVDPWJOXJJXPQêE~LèHUDèOHJJMDGUHQO|JQtNULQJXP
K~VLè*OHUHUVXPVWDèDUJDPDOWHQtJyèXODJL(LQDQJUXQtORIWLHUVS QLU%tOVN~UHUPHèÀHNDKXUèVHPVNLSWD
ìDUIXPKLWLRJUDIPDJQ(LJQLQHUPM|JYHOVWDèVHWWtJUyQXKYHU¿RJVWXWWHUtDOODìMyQXVWXPM|JHLQIDOWHUDè
EUH\WDìHVVXK~VLtWY UtE~èLUHIYLOO
9HUè

8PHUDèU èDSDUK~Vt)RVVODQGLi6HOIRVVLËE~èLQHUIPRJEtOVN~U
IPDOOVIPRJWHOXUPDVYHIQKHUEHUJLVWRIXHOGK~VEDè
ìYRWWDK~VIRUVWRIXRJJH\PVOX
+~VLèHUWLPEXUK~VKODèLèPHèKYtWXPP~UVWHLQLgOOORIWK~VVLQVHUXXS
SWHNLQ*OXJJDUHUX~UPDKRJQ\RJYLQGVNHLèDUHQGDQOHJDIUiJHQJQDUPHè
\¿UERUèVY|UQ/yèLQHUJUyIM|IQXèRJPXOQLQJXUtSODQL%tOVN~UVSODWDHU
YpOVOtSXè*yOISODWDtE~èDUHUHLQQLJYpOVOtSXèëDNHUPHèVWDOODMiUQL+XUèLU
HUXDOODU~UPDKRJDQ\QHPDEtOVN~UVKXUèVHPHUUHQQLKXUè5HQQXQLèXUI|OO
WHQJGYLèIUiUHQQVOLVNHU¿%UXQQXUIUiJHQJLQQRJVNyOStSO|WX+LWDODJQLUHUXt
|OOXPJyOIXPU|UtU|UQH\VOXNHU¿
*DWQDJHUèDUJM|OGHUXDèIXOOXJUHLGG(LJQLQHUFDWLOE~LQWLOLQQUpWWLQJDìyHUE~LèDèWHQJMDKOXWDDIUDIPDJQLRJ
YDWVQODJQLUHUXWHQJGDU7 NLiEDèKHUEHUJLHUXXSSVHWWRJWHQJGVHPRJKOXWLDIHOGK~VLQQUpWWLQJX/RIWDSO|WXUHUXHNNL
NRPQDURJHIWLUHUDèJDQJDIUiKOXWDDIUDIPDJQL+pUiEDUDHIWLUDèOHJJMDORNDK|QGiYHUNLè
9HUè

+HLèP|UN6HOIRVVLKHUEP
6pUOHJDVNHPPWLOHJWRJYHOVWDèVHWWK~VK èRJKiWWULVPHèJUyQXPIDOO
HJXPJDUèLRJVWyUXPEtOVN~UËVWRIXQQLHUIDOOHJNDPtQDRJQêOHJWEHWUHNi
YHJJMXPÒUKROLHUYDQGDèXUKULQJVWLJLXSSiORIWLèìDUVHPHUXVYHIQKHU
EHUJLHQVYHIQKHUEHUJLHUXQLèUL%DèKHUEHUJLHUXE èLXSSLRJQLèULRJ
E~LèHUDèWDNDtJHJQEDèKHUEHUJLèQLèULHOGK~VLQQUpWWLQJHUQRNNUDiUDIXUX
LQQUpWWLQJ%tOVN~UHUiJ WXUE\JJèXUiULè
9HUè

ÈOIKyODU6HOIRVVLKHUEP

+|IXPIHQJLèWLOV|OXPHèIHUèDUQêOHJWYDQGDèUDèK~Vt6XèXUE\JJè
+~VLèWHOXU)RUVWRIXJHVWDVDOHUQLVMyQYDUSVKROVWRIXJDQJ
VYHIQKHUEHUJLHOGK~VEDèKHUEHUJLìYRWWDK~VRJEtOVN~U0M|JJyèDU
LQQUpWWLQJDUtHOGK~VLRJEDèKHUEHUJL%DèKHUEHUJLÀtVDODJWtKyOIRJ
JyOIgOOJyOIK~VVLQVHUXÀtVDO|JèRJKLWDVStUDOOXQGLU/~PH[OêVLQJ
RJXSSWHNLQORIWHUXtVWRIXRJHOGK~VL(LJQLQHUVWDèVHWWUpWWKMi6XQ 1DXWKyODU6HOIRVVLUDKHUEP
QXO NMDUVNyOD%tOVN~UIXOOE~LQQPHèUDIPDJQVKXUèDRSQDUDRJE~Lè 8PHUDèU èDSDUK~Vt6XèXUE\JJèi6HOIRVVL(LJQLQWHOXUIRUVWRIXKROVYHIQKHUEHUJLEDèKHUEHUJLëYRWWDK~VRJ
JH\PVOXHLWWVWyUWDOUêPLìDUVHPtGDJHUVWRIXERUèVWRIDHOGK~VRJVMyQYDUSVKRO*yOIHIQLK~VVLQVHUXJyèÀtVDUi
HUDèMDUèYHJVVNLSWDI\ULUSDOOtNULQJXPK~VLè
|OOXPÀ|WXPXWDQKHUEHUJMDHQìDUHUSDUNHW9HJOHJHOGK~VLQQUpWWLQJ~UNLUVXEHUMDYLèKXUèLU~UPDKRJQ\,QQUDVNLSXODJ
9HUè
K~VVLQVHUJRWWRJKHUEHUJLU~PJyè(LJQLQHUIXOOE~LQDèXWDQRJVNLODVWì|NXO|JèE~LèHUDèMDUèYHJVVNLSWDI\ULUVyOSDOOL
%tVON~ULQQHUIXOOE~LQQRJP|JXOHLNLHUiVWXGt~tE~ètEtOVN~U(LJQLQHUYHOVWDèVHWWJDJQYDUWQêMXPVNyOD6XQQXO NMDU
VNyODJ|QJXEUDXWOLJJXUIUiK~VLRJEHLQWDèVNyOD9HUè
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Jón Magnússon
Hrl. lögg. fasteigna
og skipasali

Einbýli

Bergur
Þorkelsson,
Sölufulltrúi
gsm: 860 9906

Valdimar R.
Tryggvason
Sölufulltrúi
gsm: 897 9929

Valdimar
Jóhannesson
Sölufulltrúi
gsm: 897 2514

4ra til 7 herb.

Guðbjörg
Einarsdóttir,
Skrifstofustjóri

Atli S.
Sigvarðsson
Sölufulltrúi

EIGN VIKUNNAR
Björt opin og snyrtileg 3ja herbergja íbúð í Hraunbæ. Gegnið er inní

Flott vel skipulagt einbýli við
Aðalstræti á Akureyri. Húsið er á
tveimur hæðum. Gengið er inní rúmgott
anddyri. Þar tekur við rúmgott hol þar sem
er stigi uppá aðra hæð. Stórt eldhús með
bráðabirgða innréttingm og góð borðstofa
með útgangi útá pall. Stofan er rúmgóð.
Lítil snyrting sem notuð er sem geymsla í
dag og gott þottaherbergi eru einnig á
neðri hæð. Á eftr hæð er hol með góðum
Velux loftglugga. Hjónaherbergi er mjög
rúmgott með útgangi útá góðar svalir.
Flísalagt baðherbergi með baðkari. Barnaherbergi er rúmgott. Garður er í rækt.
Sökklar fyrir bílskúr eru til staðar, aðalteikningar af bílskúr fylgja með. Vel skipulagt
hús með mikla möguleika. Laus fljótlega.

4ra herbergja íbúð á fyrstu
hæð með sér inngangi við
klukkurima. Gengið er inní flísalagt
anddyri með góðum skápum. Eldhús flísalagt
með góðri innréttingu og stórum borðkrók.
Stofan er 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 fylgir
íbúðinni. Laus fljótlega.

Rauðalækur 4ra herbergja 113
fm íbúð, rúmgóð og björt með
sérinngangi á jarðhæð Íbúðin

parketlagt anddyri sem rennur samanvið opið
bjart hol. Eldhúsið parketlagt með ljósri innréttingu og borðkrók. Hjónaherb. er rúmgott með
parketi og góðum skápum. Barnaherb. parketlagt. Stofan er rúmgóð parketlögð með góðum gluggum og útgangi útá svalir. Baðherbergi flísað í hólf og gólf með baðkari og góðri ljósri innréttingu. Íbúðinni fylgir geymsla
í sameign sem og sér þvottahús. Íbúð og sameign til fyrimyndar. Laus við kaupsamning. Áhv. ca. 11,2 milj á góðum vöxtum sem hægt er að yfirtaka Verð 16,1 milj

snýr að mestu leyti út að friðsælum og fallegum sameiginlegum garði. Stórar stofur,
stórt eldhús með stórri og rúmgóðri upprunalegri eldhúsinnréttingu. Stórir og góðir
innbyggðir skápar eru í báðum svefnherbergjum en þau eru bæði stór og björt.Lagt
fyrir þvottavél á baði sem er með baðkari.
Geymsla innan íbúðar.Verð 19.8 millj
Laus fljótlega

3ja herb.

Hæðir

Sumarbústaðir
Í nágrenni Flúða - Holtabyggð.

- Nýtt - Suðurhólar. Snyrtileg 103
fm íbúð í viðhaldslitlu fjölbýli. íbúðin er björt 3ja herb. á 2. hæð í enda íbúð með
sér inngangi af svölum. Tvö Rúmgóð herbergi, stofa björt og falleg með parketi á gólfi.
Eldhús gott með góðum borðkrók. þvottaaðstaða innan íbúðar og yfirbyggðar svalir.
Laus fljótlega Verð 17,4 milj

2ja herb.
Burknavellir - Stórglæsileg og
vönduð 4 herbergja íbúð Íbúðin
Nökkvavogur- Aðalhæð ásamt
góðum bílskúr Mjög falleg 94 fm
hæð ásamt 32 fm bílskúr í fallegu húsi í lokuðum botnlanga á þessum frábæra stað.
Stofa og borðstofa. Fjögur herbergi. Góður
garður. Allt umhverfi mjög snyrtilegt, hellulögð innkeyrsla. Stutt í skóla og framhaldsskóla. Stuttur afhendingartími. Verð
25,9 millj.

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

Sérlega glæsilegt nýtt heilsárssumarhús
ca. 70 fm. Útsýni er frá húsinu. Steyptir
sökklar og gólfplata, gólfhiti er í húsinu.
Fallegir vandaðir gluggar eru í húsinu. Húsið verður fullklárað að utan með stórri timbur verönd. Að innan verður húsið einangrað
og plastað. Raflagnir verða komnar með
nauðsynlegum vinnuljósum ásamt rafmagnstöflu í geymslu. Nóg af heitu og
köldu vatni er á staðnum. Verð 11,6 millj.

Stakkholt rétt við Reykholt
(suðurlandi). Fallegt 5100 fm eignarland. Búið er að borga fyrir kalt og heit vatn
sem komið er að lóðarmörkum. Byggja má
gott sumarhús á lóðinni. Rétt um klukkutíma akstur frá Reykjavík. Verð 850 þ.

Til sölu góð 85 fm 3ja herbergja íbúð við Hátún. Gengið er
inní gott flísalagt anddyri þaðan tekur við
rúmgott parketlagt hol. Barnaherbergi er
bjart með parketi á gólfi og skáp. Hjónaherbergi er gott með parketi á gólfi og skápum. Stofan er björt og rúmgóð með parketi
á gólfi. Eldhúsið snyrtilegt með nýlegum
kork á gólfi og góðri innréttingu. Baðherbergið bjart flísað í hólf og gólf með baðkari. Þvottahús er sameiginlegt á sömu hæð.
Verð 17,4 milj

Frostafold Grafarvogi. Frábær 2ja
herbergja vel skipulögð íbúð á 1. hæð í
vönduðu fjölbýli á góðum stað. Góð og
björt stofa með parketi og útgani á S.svalir
með frábært útsýni. Baðherbergi flísað í
hólf og gólf. Eldhús parketlagt með góðri
innréttingu. þvottahús innan íbúðar+ 10fm
geymsla í sameign m glugga. Laus við
kaupsamning.

Hraunborgir - vandaður rúmgóður bústaður. Selst með öllum
búnaði og húsgögnum Bústaðurinn er að
mestu leyti tilbúinn með vandaðri eldhúsinnréttingu, vönduðu parketi og allur
klæddur að innan. Tvö svefnherb. en að
auki 25 fm rúmgott svefnloft. Verð 9.7 millj
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Vatnsendi við Elliðavatn
STÍLL, FÁGUN, BIRTA, RÝMI, LOFTHÆÐ. FRÁBÆR EIGN.
Erum með í einkasölu stórglæsilegt einbýlishús á frábærum stað við
Elliðavatn. Húsinu verður skilað fullbúnu að utan og fokheldu að
innan, eða eftir nánara samkomulagi lengra komið. Húsið er staðsett á góðri lóð, alls er eignin 355 fm. Frábært útsýni yfir Elliðavatn
og að fjallahringnum þar í kring. Stutt á að vera í þjónustu í hverfinu
í framtíðinni sem og í skóla og leikskóla.
Allar nánari upplýsingar er hægt að nálgast á skrifstofu Kletts.

4RA HERB.

6 HERB.

Álfkonuhvarf - Íbúð með garði

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

Hér er um að ræða 97,6 fm íbúð á fyrstu
hæð með garði, með íbúðinni fylgir stæði í
bílageymslu. Íbúðin skilast fullbúin, gólfefni 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.

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

NÝBYGGINGAR

UNUFELL - BREIÐHOLT - FALLEG
NÝ SUÐUR VERÖND OG SÓLSTOFA. Mjög rúmgóð og fín 3ja til 4ra
herbergja 116 fm. íbúð á jarðhæð með
nýrri afgirtri hellulagðri suðurverönd og
nýjum sólskála út frá stofu. Gólfefni á íbúð
er parket og flísar. Fjölbýlið er nýlega álklætt að utan og sameign hefur verið tekin í
gegn. Ásett verð: 19,9 M.

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

ÁLFKONUHVARF 19 - VIÐ ELLIÐAVATN. Frábærlega staðsett og góð
TRÖLLATEIGUR - MOSFELLSBÆ.
Erum með í sölu fjórar 115 fm. 4ra herbergja sérhæðir í fallegu tveggja hæða
húsi. Íbúðunum verður skilað fullbúnum án
gólfefna. Baðherbergi verður flísalagt á
gólfi og veggjum og þvottarherbergi á
gólfi. Íbúðirnar verða tilbúnar til afhendingar í des 2005/jan 2006. Verð á : 24,8 millj.

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

Í SMÍÐUM

sérhæð eignin er samtals 132 fm. þar af er
bílskúr 32 fm. Gólfefni á íbúð er flísar, dúkur og parket. Nýleg innrétting í eldhúsi sem
og tæki. sameiginlegt þvottahús í kjallara,
einnig tvær geymslur (ekki í fm fjölda íbúðar), vatn, hiti og rafmagn í bílskúr. Ásett
verð: 32 millj.

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

3JA HERB.

Mjög snyrtileg
og góð 99,8 fm íbúð á fyrstu hæð/annarri
frá götu á góðum stað í árbænum. Íbúðin
skiptist í 2 svefnherbergi, stofu, eldhús og
bað, ásamt aukaherbergi í kjallara og
geymslu. Parket og flísar á gólfum. Ásett
verð: 17,9 millj.

SUMARBÚSTAÐIR

5 HERB.
LÚXUS 85 FM. SUMARHÚS VIÐ
ÚTHLÍÐ. VORUM AÐ FÁ Í SÖLU TVO

FELLAHVARF - VATNSENDI

STÓRGLÆSILEG OG VÖNDUÐ ÚTSÝNISÍBÚÐ Á
FRÁBÆRUM STAÐ VIÐ ELLIÐAVATN.
Um er að ræða þrjú svefnherbergi, sjónvarpshol, fallegt eldhús, rúmgóða stofu,
glæsilegt baðherbergi og þvottahús. Mikið
hefur verið lagt í innréttingar og tæki.
Sannarlega glæsileg eign á frábærum stað
Stórar og rúmgóðar svalir.Íbúðin er 130
fm og ásett verð er 32,2 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 fallegar flísar í hólf og gólf, baðkar með
ömmusturtu, skápum, tengt fyrir þvottavél
á baði. Stór leikvöllur og sparkvöllur í nágreninu. Sjá einnig í þættinum Þak yfir höfuðið á Mbl.is Ásett verð 17,3 m. Ath
lækkað verð.

Vorum að fá í einkasölu 4 raðhús á tveimur hæðum
við Tröllateig 10-16 í Mosfellsbæ. Um er að ræða raðhús á góðum stað í vinsælu og gróðursælu hverfi við
Tröllateig í Mosfellsbæ. Húsin afhendast Verð á húsum
fullbúin að utan með Endaraðhús
25.900.000
grófjafnaðri lóð og Miðjuraðhús
24.900.000
fokhelt að innan þó
verður þak einangrað og gólf flotuð. Glæsileg hús á
rólegum stað í Mosfellsbæ. Afhendingartími er
sept/okt 2005

ÓSKA EFTIR EIGNUM
Vegna mikilar sölu undanfarið bráðvantar okkur
eignir á skrá, erum með ákveðna kaupendur af eftirtöldum eignum.

HRAUNBÆR – ÁRBÆ

ESKIHLÍÐ - 105 REYKJAVÍK SÉRHÆÐ ÁSAMT BÍLSKÚR. Falleg

RAÐHÚS VIÐ TRÖLLATEIG 10-16
MOSFELLSBÆ

LÚXUS 85 FM. SUMARBÚSTAÐI Á
EINNI HÆÐ HÚSIN ERU Á STEYPTUM
SÖKKLI MEÐ HITALÖGN Í GÓLFUM
HÚSIN ERU STAÐSETT VIÐ DJÁKNAVEG 11 OG MOSAVEG 9 Í ÚTHLÍÐ BLÁSKÓGARBYGGÐ UM ER AÐ RÆÐA 4RA
HERBERGJA HEILSÁRSHÚS SEM
STANDA Á TÆPUM HÁLFUM HEKTARA.Lóðirnar eru báðar kjarri vaxnar á nýskipulögðu svæði með frábæru útsýni yfir
Heklu og suðurlandið eins langt og augað
eygir. Úthlíð býður upp á allt það sem
heilsárshúsabyggð þarf að bjóða upp á
s.s. veitingastað, verslun með matvöru og
aðrar nauðsynja, sundlaug, 9 holu golfvöll
og frábærar gönguleiðir hvort sem um er
að ræða á fjöll eða í fallegu umhverfi á láglendinu. Ásett verð 12,7 millj.

1. 3ja og 4ra herbergja íbúðir í Árbæ, Grafarholti og Grafar-

vogi.
2. 3ja og 4ra herbergja íbúðir í Kópavogi. Mikil eftirspurn.
3. 3ja og 4ra herbergja íbúðir í miðbæ og versturbæ Reykjavíkur. Mikil eftirspurn.
4. 3ja og 4ra herbergja íbúðir í Breiðholti og Árbæ.
5. 3ja og 4ra herbergja íbúðir í Garðabæ og Hafnafirði.
6. Einbýli, raðhús eða parhús í Kópavogi - verðhugm. 20 til 40
millj.
7. Einbýli, raðhús eða parhús á svæði 104, 105, 108 - verðhugm. 20 til 50 millj.
8. Einbýli, raðhús eða parhús í Breiðholti - verðhugm. 20 til 50
millj.
9. Sérhæðir á svæði 103, 104, 105, 107, 108 mikil eftirspurn.
10. Einbýli, raðhús eða parhús í Seltjarnarnesi og vesturbænum 20 til 60 millj.
11. Einbýli, raðhús eða parhús Garðabæ og Hafnafirði. Verðhugm. 20 til 50 millj.
12. Tveggja íbúða hús á höfuðborgarsvæðinu. Verðhugm. 20 til
50 millj.
Hafið samband við Valþór í síma 896-6606, Svavar 821-5401
eða Sigurð 821-5400. Við komum á staðinn og verðleggjum
þína eign í samræmi við markaðinn í dag og hækkandi verð.
VIÐ METUM EIGN ÞÍNA MIKILLS
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"ØLSTAARHLÓ STÞDÓØ  2EYKJAVÓK
+JALLARÓBÞ   FM Ó VEL VIHÚLDNU HÞSI,ÓTI EL
DHÞS ME DÞK ÉGT INNRÏTTING LAUST HELLUBOR
"AHERBERGI ME DÞK É GØLl OG mISUM É VEG
GJUM STURTUKLEl HVÓT INNRÏTTING ME SPEGLA
HURUM ,!53 6)½ +!503!-.).' 6ER   MILJ

!USTURBERG JA HERB
6IRKILEGA GØ OG MJÚG SNYRTILEG   FM JA
HERBÓBÞ É H ÉSAMT CA   FM BÓLSKÞR
.âTT ELDHÞS OG TKI 'Ø STASETTNING STUTT Ó
ALLA JØNUSTU 6ER   MILJ

6ÓIMELUR JA HERB  2EYKJAVÓK
JA HERB KJALLARÓBÞ   FM °BÞIN ER SNYRTILEG OG
HEFUR VERI ENDURNâJU A HLUTA (OL STOFA OG HER
BERGI INNAF STOFU &LÓSALAGT BAHERBEFGI MSTURTU
ELDHÞS MELDRI INNRÏTTINGU ¨VOTTAHÞS INNAN ÓBÞAR
6ER   MILJ

£LFTAMâRI  2EYKJAVÓK
JA HERB BJÚRT OG SNYRTILEG ÓBÞ É ANNARRI H Ó
GØU FJÚLBâLI 3ÏRGEYMSLA Ó KJALLARA OG SAMEIGN TIL
FYRIRMYNDAR 6ER  MILLJ

"ERJAVELLIR JA HERB
&ALLEG JA HERB   FM ÓBÞ ME SÏRINNGANGI VI
"ERJAVELLI Ó (AFNARlRI °BÞIN ER ÚLL HIN VANDAASTA
ME mÓSUM OG PARKETI É GØLFUM )NNRÏTTINGAR ÞR
+IRSUBERJAVI !UVELT A GERA EITT SVEFNHERBERGI Ó
VIBØT
6ER   MILJ

%NGIHJALLI  +ØPAVOGI
(ÚFUM FENGI TIL SÚLU ÓBÞ É JU HÓ LYFTUHÞSI
%LDHÞS ME UPPRUNALEGRI INNRÏTTINGU RÞMGØ
PARKETLÚG STOFA ME ÞTGENGI É SUUR SVAILR4VÚ
SVEFNHERBERGI OG ER ANNA EIRRA ME ÞTGENGI
É AUSTUR SVALIR &LÓSALAGT BAHERBERGI
6ER  MILLJ

6INDÉS n  2EYKJAVÓK
&ÓN   FM ÓBÞ Ó £RB ME BÓLSKâLI 3NYRTILEGAR
INNRÏTTINGAR PARKET É GØLFUM SÏR GARUR 'ØIR
SKÉPAR Ó SVEFNHERBERGJUM "AHERBERGI mÓSALAGT
ME BAKARI 6ER   MILLJ

,AUGARVEGUR JA HERB
£GT JA HERB   FM ÓBÞ Ó FJÚLBâLI OFARLEGA VI
,AUGARVEG °BÞIN ER ME SÏRINNGANGI .âTT EL
DHÞS Nâ ÞTIHUR OG GLUGGAR 'Ø EIGN FYRIR É SEM
VILJA VERA MISVIS 6ER   MILJ

3UURHØLAR  2EYKJAVÓK
3NYRTILEG   FM STÞDÓØ ÓBÞ É JARH ME
SÏRVERÚND OG LITLUM GARI 6ER   MILLJ

+ØNGSBAKKI  2EYKJAVÓK
3NYRTILEG  HERBFM ÓBÞ É JARH VI +ØNGS
BAKKA  SVEFN HERB 2ÞMGØAR OG BJARTAR STOFUR ME
ÞTGENGI ÞT Ó SÏR SUUR GAR "ARNVNN STAUR STUTT Ó
SKØLA OG JØNUSTU
6ER   MILLJ

TBOESB
  


   

  

2EKAGRANDI  2EYKJAVÓK
2ÞMGØ OG BJÚRT JA HERB  FM ÓBÞ É ANNARRI
H )NNGANGUR ER É SÚMU H OG AALINNGAN
GUR
4VENNAR SUUR SVALIR 'ØLFEFNI PARKET OG mÓSAR
%NDASTI Ó BÓLAGEYMSLU FYLGIR ÓBÞINNI 'Ø
EIGN Ó FJÚLSKYLDUVNU HVERl

&URUGRUND  +ØP
&ALLEG   FM JA HERB ÓBÞ É GØUM STA RÏTT VI
°RØTTASVI (+
&LÓSAR É STOFU OG HOLI .âTT BAHERBERGI
6ER   MILJ

6!.4!2 !,,!2 '%2½)2 %)'.! ° 3«,5-%½&%2½ -)+),
%&4)23052. "2£½6!.4!2 3¡2"µ,) ° +0!6/')
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Borg í blóma
Þegar blómi er sáð eða það gróðursett fylgja því bjartar vonir. Allir
hlakka til að sjá hvernig til tekst,
hvað kemur upp úr moldinni, hvernig samspil gróðursins verður, sjá fallegu litina og finna góða ilminn. Uppskerutíminn er um þetta leyti árs
þegar segja má að allt sé upp á sitt
besta, rétt áður en haustið fer að
narta í lauf og blómstur. Í ágúst
skartar Reykjavíkurborg sínu feg-

ursta. Almenningsgarðar borgarinnar eru prýddir fallegum blómum og
almenningur lætur heldur ekki sitt
eftir liggja í sínum einkagörðum.
Svo eru líka blóm sem enginn sáði
eða setti niður en eru ekki síður falleg og tilbúin að halda upp á tilveruna. Njótum gróðursins á meðan
hann er í blóma og geymum minninguna svo við getum hlakkað til einhvers næsta sumar.

Baldursbrá þótti og þykir enn eitt hvítasta og fegursta blómið í íslenskri náttúru enda nefnd eftir augum Baldurs, hins
hvíta áss.
Steinbeðið í Grasagarðinum í Laugardal skartar mörgum og ólíkum blómategundum og hver og ein hefur sín sérkenni og töfra.

Miklatún er gríðarlega litskrúðugt þegar blómin fá að ráða. Í
sumar voru það bleiku blómin sem tóku yfir og er það mál
manna að þau hafi staðið sig afar vel.

Litasamsetningin er alveg einstaklega vel heppnuð utan á
þessu hliði.

Blágresið blíða.

Umhverfi Elliheimilisins Grundar blómstrar á sumrin, vistmönnum og öðrum til gleði
og ánægju.

Skrautkál fer einkar vel með appelsínugulum blómum. Ekki fylgir sögunni hvort eitthvað
af þessu sé ætilegt.

Skjaldarmerki Reykjavíkur í Ártúnsbrekkunni býður alla velkomna í bæinn.

Villiblómin í Öskjuhlíðinni láta ekki sitt eftir liggja og eru til mikillar prýði, hvert í
kapp við annað.

2ja herbergja

Einbýlishúsalóðir

Ásvallagata 101 - Rvk

Berjarimi - 112 Rvk

Reykjavegur 270 - Mosfellsbæ

14.500.000

14.500.000.-

Smekkleg og vel skiplögð 56,4 fm. 2ja
herbergja íbúð á jarðhæð í vel viðhöldnu
fjölbýli.

Falleg 2ja herbergja 62,3 fm. íbúð í
Permaform húsi á friðsælum stað í Grafarvogi með sér inngangi.

Bláhamrar - 112 Rvk

Grýtubakki - 109 Rvk

Tilboð .
Tvær Einbýlishúsalóðir 1000 fm hvor við Reykjaveg 62 og 64 í Mosfellsbæ. Frekari upplýsingar hjá Draumahúsum 530 1800. Óskað er eftir tilboði fyrir kl 16:00 á
þriðjudag.

Draumaeign

Draumaeignir

Djáknavegur - Úthlíð

Logaland - 108 Rvk

15.700.000

12.900.000

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

Björt 2ja herbergja 80,2 fm. íbúð á
2.hæð. Stutt í alla þjónustu, leikskóla og
skóla.

Holtsgata - 101 Rvk

Lómasalir 201 - Rvk

14.400.000

18.500.000

Afar björt og rúmgóð 2ja herb. 69 fm íbúð
í kjallara. Óvenju hátt er til lofts.og lítið
sem ekkert niðurgrafin.

Sérlega fallega 81 fm 2ja herbergja íbúð
á 1. hæð með sérgarði og verönd í vönduðu lyftuhúsi. Stæði í bílageymslu fylgi.

Vallartröð - 200 Kóp

13.200.000

Björt og vel skipulögð 2ja. herb. 59,1 fm.
jarðhæð með sér inngangii. . Stutt í alla
þjónustu og skóla. Góð fyrsta eign.

Fálkagata - 107 Rek

17.000.000.- NÝTT

45.900.000

Mjög vandað 88 m2 4-5 herbergja heilsárshús ásamt 10 m2 smáhýsi í fallegu umhverfi í landi Úthlíðar.

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

13.900.000
68,4 fm. 2ja herbergja íbúð á 1. hæð í
góðu fjölbýli með útgengi í garð. Eignin
er í góðu ástandi. Stut frá HÍ.

Draumahús ehf • Hjalti Pálmason hdl. og Sigurður J. Sigurðsson, löggiltir fasteignasalar
Mörkin 4 • 108 Reykjavík • Sími 530 1800 • Fax 530 1801 • www.draumahus.is • draumahus@draumahus.is

Hverfisgata - 101 Rvk.

14.200.000
Falleg 2 herbergja 59 fm íbúð í kjallara,
íbúðina er búið að taka í gegn, skipta um
öll gólfefni innréttingar og rafmagn.

Álftamýri - 104 Rvk

13.500.000.
Góð 2 herbergja 59,2 fm. íbúð þar af 4,5
fm. geymsla, á góðum stað miðsvæðis í
Reykjavík, stutt í alla þjónustu.

Helgi Bjarnason
helgi@draumahus.is
viðskiptafr. MBA

Ólafur Jóhannsson
olafur@draumahus.is
rekstrarfræðingur

Brynjólfur Hjartarson
brynjolfur@draumahus.is
hdl, löggiltur fasteignasali

Sigurður J. Sigurðsson
sigurdur@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Hjalti Pálmason hdl.
hjalti@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

3ja herbergja

3ja herbergja
Berjarimi 112 - Rvk

Þórarinn Thorarensen
thorarinn@draumahus.is
sölumaður

Eðvarð Matthíasson
edvard@draumahus.is
löggiltur leigumiðlari

4ra–7 herbergja
Hraunteigur - 105 Rvk

Blásalir - 201 Kóp

Guðrún Stefánsdóttir
gudrun@draumahus.is
sölumaður

Húsalind 201 - Kóp

Kleifarsel - 109 Rvk

20.400.000.

24.900.000

15.400.000

32.900.000

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

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

86,8 fm. 4 herbergja íbúð í kjallara með
sérinngangi. Hraunteigur er vel staðsettur í námunda við Laugardalinn.

Einstaklega fallega 138,3 fm. 4-5 herbergja íbúð á 2. hæð í fjórbýli. Vandaðar
innréttingar og gólfefni úr kirsuberjavið.

Engjavellir - 221 Hfj

Gljúfrasel - 109 Rvk

Kópalind - 201 Kóp.

Laufengi - 112 Rvk

16.500.000
Góð 3ja herb. íbúð á 1 hæð. Stóra svalir.
Sutt í skóla, leikskóla.

Barmahlíð - 105 Rvk

23.900.000

14.900.000

28.900.000

19.500.000

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

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

Falleg 4 herbergja 123,7 fm íbúð á jarðhæð í fallegu fjölbýli, sérinngangur,, stór
verönd, stutt í alla þjónustu.

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

Jörfabakki - 109 Rvk

Kársnesbraut 200 - Kóp

Rauðagerði - 108 Rvk

Rjúpufell - 111 Rvk

16.900.000
3ja herbergja 78,8 fm. virkilega góðaíbúð
með sér inngangi. Laus fljótlega. Stutt í
alla þjónustu og skóla. Sameign er góð.

14.900.000

21.000.000

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

Falleg 66,8 fm 2-3 ja herbergja íbúð ásamt
31,8 fm. stúdíóíbúð sem er í leigu. Einnig
er 10,0 fm herbergi samtals 108,6 fm.

Kristnibraut - 113 Rvk

Laufrimi 112 - Rvk

Bogahlíð - 105 Rvk

29.500.000

16.000.000.-

Falleg og vel skipulögð 148 fm. 6 herbergja íbúð á annarri hæð (efri) með
sérinngangi í þríbýli ásamt bílskúr.

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

Skaftahlíð - 105 Rvk

Skipholt - 105 Rvk

19.300.000.
18.900.000

17.900.000

Góð 91 fm 3ja herb íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi með sérinngangi af svölum. Eikarparket og eikarinnréttingar.

Falleg 84,9 fm. 3ja herbergja íbúð á 3.
hæð í góðu fjölbýli með sérinngang af
svölum. Glæsilegt útsýni yfir borgina.

Nónhæð - 210 Gbæ

Skipholt - 105 Rvk

17.500.000

18.300.000

Björt og opin 3ja herb 74 fm íbúð á jarðhæð á góðum stað í Garðabæ. Sérgarður með verönd.

Góð 3ja herbergja 88,3 fm. íbúð á 2. hæð
í vönduðu fjölbýli !

Torfufell - 111 Rvk

13.200.000
Góð 3ja herb. 78,7 fm íbúð á 3. hæð
ásamt geymslu.

Sérstaklega góð og björt 3ja-4ra herb.
íbúð á 3. hæð Aukaherb. í kjallara, alls
104,1 fm. Auðvelt að breyta í 4ra herb.

4ra–7 herbergja
Álfhólsvegur - 200 Kóp
Álfkonuhvarf - 203 Rvk

26.800.000

21.500.000 NÝTT

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

Nýleg og glæsileg 91,4 fm 4ra herbergja
íbúð á 2. hæð með sérinngang af svölum
ásamt stæði í bílageymslu

Bakkastaðir - 112 Rvk

Blikahólar 111 - Rvk

33.700.000. NÝTT

20.900.000. NÝTT

Sérlega falleg 140,3 fm 5 herbergja íbúð
með sérinngang í litlu fjölbýli, ásamt
25,3 fm bílskúr samtals 165,6 fm.

Falleg 103,6 fm. 4ra herbergja íbúð á 7.
hæð ásamt 25,1 fm. bílskúr. Frábært útsýni yfirborgina af norðvestursvölum.

19.500.000

35.900.000

4 herbergja 83,5 fm. íbúð á jarðhæð auk
2ja geymslna. Íbúðin er með sérinngangi.
Húsið er fallegt og gatan sömuleiðis.

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

Skjólbraut - 200 Kóp

Starengi - 112 Rvk.

17.900.000

25.900.000

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

Falleg 4 herbergja 100 fm endaíbúð með
séinngangi og sérgarði á góðum stað í
Grafarvogi. Stutt í alla þjónustu og skóla.

Túnbrekka 200 - Kóp

Unufell - 111 Rvk

27.300.000

15.500.000

Falleg 4ra herbergja íbúð 106,6 fm. á
jarðhæð ásamt 26,6 fm. bílskúr. Eldhús
og baðherbergi eru nýlega standsett.

Smekkleg 4ra herbergja 97 fm. íbúð á 4.
hæð með nýlegum innréttingum. Svalir
úr stof og þvottahús innaf eldhúsi.

elma Róbertsdóttir
lma@draumahus.is
þjónustustjóri

Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is
ljósmyndari

Bóas Ragnar Bóasson
boas@draumahus.is
sölumaður

Bergur Þ. Steingrímsson
bergur@draumahus.is
fjármálastjóri

Rað- og parhús
kurhvarf - 203 Kóp.

Ásgarður - 108 Rvk.

Kristín Sigurey Sigurðardóttir
kristin@draumahus.is
ritari/skjalaumsjón

Rað- og parhús
Fagrihjalli - 200 Kóp.

Fífurimi - 112 Rvk

Rað- og parhús
Hraunbær -110 Rvk

Kirkjustétt - 113 Rvk

00.000

24.900.000

42.900.000

29.900.000

34.900.000

44 900.000

3 herb. 151,6 fm raðhús þar af 24,7
byggður bílskúr. Góð staðsening.
ist tilbúin undir tréverk.

Fallegt 4 herbergja 109,3 fm raðhús á
góðum stað í Ásgarði, fallegur garður
með verönd og heitum potti.

Stórglæsilegt parhús á 2 hæðum 6 herb.
194,1 fm þar af 36,8 fm bílskúr. Fallegar og
vandaðar innréttingar, mjög mikið útsýni.

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

168,7 fm. parhús og þ.a. er 20,7 fm. endabílskúr. Húsið er í mjög góðu ástandi.
Það var tekið í gegn að utan nýlega.

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

Bakkastaðir - 112 Rvk

Framnesvegur - 101 Rvk

Hásalir 201 - Kóp

Silfurtún - 250 Gar

Brúarás 12 - 110 Rvk

sgarður - 108 Rvk

00.000

43.900.000

25.600.000.

45.900.000

14.000.000

43.700.000

109,3 fm raðhús á tveimur hæðk kjallara með stúdíoíbúð sem góð
leigu.

Fallegt 192,3 fm, 5 herb. parhús á einni
hæð á góðum stað í Staðahverfi!

Afar fallegt 106,8 fm raðhús á tveimur
hæðum og kjallara undir. Eignin er að
mestuleyti endurnýjuð að innan sem utan.

Fallegt 207,6 fm. raðhús á 2 hæðum með
aukaíbúð á neðrihæð. Vandaðar innréttingar og gólefni á allri eigninni

3ja herbergja 85,1 fm. raðhús á einni
hæð. Þetta er glæsilegt timburhús með
öllum tækjum innifödlum.

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

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

Rað- og parhús
Akurhvarf - 203 Kóp.

Ásgarður - 108 Rvk.

Kristín Sigurey Sigurðardóttir
kristin@draumahus.is
ritari/skjalaumsjón

Rað- og parhús
Fagrihjalli - 200 Kóp.

Fífurimi - 112 Rvk

Rað- og parhús
Hraunbær -110 Rvk

Kirkjustétt - 113 Rvk

35.000.000

24.900.000

42.900.000

29.900.000

34.900.000

44 900.000

Fallegt 3 herb. 151,6 fm raðhús þar af 24,7
fm innbyggður bílskúr. Góð staðsening.
Afhendist tilbúin undir tréverk.

Fallegt 4 herbergja 109,3 fm raðhús á
góðum stað í Ásgarði, fallegur garður
með verönd og heitum potti.

Stórglæsilegt parhús á 2 hæðum 6 herb.
194,1 fm þar af 36,8 fm bílskúr. Fallegar og
vandaðar innréttingar, mjög mikið útsýni.

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

168,7 fm. parhús og þ.a. er 20,7 fm. endabílskúr. Húsið er í mjög góðu ástandi.
Það var tekið í gegn að utan nýlega.

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

Ásgarður - 108 Rvk

Bakkastaðir - 112 Rvk

Framnesvegur - 101 Rvk

Hásalir 201 - Kóp

Silfurtún - 250 Gar

Brúarás 12 - 110 Rvk

22.900.000

43.900.000

25.600.000.

45.900.000

14.000.000

43.700.000

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

Fallegt 192,3 fm, 5 herb. parhús á einni
hæð á góðum stað í Staðahverfi!

Afar fallegt 106,8 fm raðhús á tveimur
hæðum og kjallara undir. Eignin er að
mestuleyti endurnýjuð að innan sem utan.

Fallegt 207,6 fm. raðhús á 2 hæðum með
aukaíbúð á neðrihæð. Vandaðar innréttingar og gólefni á allri eigninni

3ja herbergja 85,1 fm. raðhús á einni
hæð. Þetta er glæsilegt timburhús með
öllum tækjum innifödlum.

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

Rað- og parhús
Grænlandsleið - 113 Rvk

Nýbyggingar

Sumarhús

Hrísrimi - 112 Rvk

Álfkonuhvarf - 203 Kóp

Álfkonuhvarf - 203 Kóp

Dælisárvegur - Kjósarhreppur

46.000.000.-

38.900.000

20.400.000

24.500.000

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

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

Ný og glæsileg 90,5 fm 3ja herb. íbúð á 1.
hæð með sérgarði í 3ja hæða fjölbýli.
Skilast án gólfefna utan votrýma.

Ný og glæsileg 104,3 fm 3ja herb. íbúð á
1. hæð með sérgarði í 3ja hæða fjölbýli
ásamt stæði í bílageymslu..

Jörfalind - 201 Kóp.

Kjarrás - 210 Gbæ

Álfkonuhvarf - 203 Kóp

Álfkonuhvarf - 203 Kóp

22.000.000

30.900.000

Ný og glæsileg 93,7 fm 3ja herb. íbúð á 2.
hæð með svölum í 3ja hæða fjölbýli
ásamt stæði í bílageymslu.

Ný og glæsileg 131.6 fm 4ra herb íbúð á
2. hæð með svölum í 3ja hæða fjölbúli
ásamt stæði í bílageymslu.

Baugakór - 203 Kóp

Baugakór - 203 Kóp

8.500.000
Vel staðsett 53 fm. sumarhús við Meðalfellsvatn í Kjós. Húsinu fylgir 19,4
fm. geymsla auk bátaskýlis við vatnið. Náttúruperla í aðeins 45 km frá
Reykjavík!

39.400.000

46.500.000

Glæsilegt 151,3 fm raðhús á einni hæð
ásamt bílskúr á frábærum stað í Lindarhverfi í Kópavogi!

Stórglæsilegt 5 herb. 211,2 fm. raðhúsi á
tveimur hæðum þ.a. 32,1 fm. bílskúr á
góðum stað í Garðabæ.

Skógarhólf - 840 Lauv

Einbýli
Glitvangur - 220 Hfj

Grundartangi - 270 Mos

OPIÐ HÚS Í KVÖLD FRÁ 18 -20

29.000.000

30.000.000

58.000.000

45.900.000

12.700.000 NÝTT!

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

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

78 fm. 4ra herbergja heilsárshús að Miðhúsum, Skógarhólfi 5, fyrir neðan
Þjóðveg. Í námunda við Úthlíð. Virkilega fallegt hús á góðum stað með fallegu útsýni

Kálfahólar - 800 Selfoss

Kleifakór - 203 Kóp

Arkarholt - Borgarbyggð

Ný og glæsileg 4ra herb. 130,2 fm íbúð á
2. hæð í mjög vönduðu fjórbýli. Sérinngangur. Skilast fullbúin en án gólfefna
utan baðherb.

Ný og glæsileg 4ra herb. 125,4 fm íbúð á
1. hæð í mjög vönduðu fjórbýli. Sérinngangur og sérgarður. Skilast fullbúin án
gólfefna utan baðh

Draumaeign
Jörfabakki 109 Rvk

22.900.000

45.200.000

Vel skipulagt einbýli ásamt bílskúr alls
184,6 fm. Húsið afhentist fullbúið að utan,
fokhelt að innan með grófjafnaðri lóð.

Glæsilegt tvílyft 6 herb. einbýli bílskúr
alls 325,5 fm á einum besta útsýnisstað í
Kórahverfinu. Afh. ca sept. 05.

Lyngbrekka - 200 Kóp

Hólagata - 245 Sandg.
3.900.000.
Fallegur bústaður í grónu landi með góðri verönd.

Landið
Ásbraut - 245 Sandgerði
48.000.000

23.000.000

Stórglæsilegt 199,5 fm 6 herbergja einbýlishús með bílskúr, og aukaíbúð, á rótgrónum stað í Kópavogi.

5 herbergja 125,5 fm. einbýli með 50 fm.
bílskúr. Þetta er timburhús á einni hæð.
Góður sólpallur og lóð við húsið.

Klettahraun - 220 Hfj

Þrándarsel - 109 Rvk

47.900.000.

57.000.000

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

361,9 fm. einbýli með fallegu útsýni, innbyggðum bílskúr og gróðursælum garði.
Húsið stendur í botnlanga á grónum stað.

18.900.000.
Mjög gott 4ra herb. 122,7 fm. raðhús á einni hæð auk 34,1 fm. innbyggðs
bílskúrs alls 156,8 fm

17.900.000

5 herb. 106,2 fm íbúð á 1. hæð þ.a. 15,1 fm sérherbergi og geymsla í
kjallara. Stutt í alla þjónustu.

Opnunartími
Draumahúsa er
9.15 - 17.00
alla virka daga
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SKRIFSTOFUR OKKAR Í REYKJAVÍK OG HAFNARFIRÐI
ERU OPNAR ALLA VIRKA DAGA FRÁ KL 9-17.

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

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

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!

Ásmundur Skeggjason
sölustjóri

Guðmundur Karlsson
sölumaður.

www.hofdi.is

Davíð Davíðsson
sölumaður

Kristín Pétursdóttir
löggiltur fasteignasali

Jón Örn Kristinsson
sölumaður

Arnhildur R. Árnadóttir
ritari

Sími 533 6050 • 565 8000

Ásvallagata stúdíó

Hraunbær 2ja herb.

Bólstaðarhlíð 2ja herb.

Falleg og vel staðsett einstaklingsíbúð á 2. hæð
í gegnum teknu fjölbýli. Plastparket og flísar á
gólfum. Geymsla. Sam. þvottahús m. vélum.
Sérbílastæði. Verð 10,3 mill.

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

Vorum að fá í sölu fallega 54 fm 2-ja herbergja
íbúð á 2.hæð á þessum eftirsótta stað. Parket og
flísar eru á gólfum. Klassa eign. Verð 14,2 millj.

Álagrandi

Framnesvegur 3ja herb.

Skúlaskeið 3ja herb.

Vorum að fá í einkasölu fallega og bjarta 70,7fm
íbúð á þessum vinsæla stað í vesturbænum.
Parketog flísar á gólfum. Húsið er nýlega málað
og viðgert að utan. Góðar suður svalir. Laus strax
lyklar á Höfða. Verð 15,5 millj.

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

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

Asparás 3ja herb.

Barðavogur 3ja herb.

Drápuhlíð 3ja herb.

Andrésbrunnur 3ja herb.

Hrísrimi 3ja herb.

Vorum að fá í einkasölu fallega 81,8fm. 3ja herbergja íbúð í þríbýlishúsi ásamt 28,6fm bílskúr,
eignin er því alls 110,4fm. Stutt í alla þjónustu,
gott hverfi. Eign sem vert er að skoða.Verð 19,9
millj.

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

Í einkasölu er glæsileg 94,9fm. 3ja herb. íbúð
ásamt stæði í bílageymslu. Glæsilegar innréttingar og gólfefni, sameign til fyrirmyndar. Góðar
suðursvalir og rúmgóð herbergi. Verð: 20,9 millj.

Vorum að fá í sölu fallega 101fm íbúð ásamt
stæði í bílskýli á þessum flotta stað. Parket og
flísar á gólfum. Nýleg innr. í eldhúsi. Góð sameign. Verð: 21,9 millj.

Hringbraut 3ja herb.

Kelduland 3-4ra herb.

Meðalholt 3-4ra herb.

Háagerði 4ra herb.

Eskivellir 4ra herb. Hfj

Vorum að fá í sölu gullfallega 94 fm 3-ja
herbergja íbúð á 4.hæð í þessu vandaða
lyftuhúsi sem stðsett er við Lækinn í
Hafnarfirði. Sér stæði í bílageymslu. Lyfta.
Yfirbyggðar svalir. Verð 24,3 millj.

Gullfalleg 3-4ra herb. 85,9 fm endaíbúð á 2.
hæð (efstu) á gróðursælum stað í Fossvoginum.
Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð. Parket og
flísar á gólfum. Verð 20,9 mill.

Falleg 77.3 fm., 3ja-4ra herb., íbúðarherbergi í
kjallara. Húsið er glæsilegt, nýlega viðgert og
endurkvarsað, allir gluggar og gler endurnýjaðir
ásamt rafmagni. Glæsilegur garður. Eftirsótt staðsetning. Verð 17,4mill.

Vorum að fá í sölu fallega 4-ra herbergja rishæð
á þessum eftirsótta stað. Sér inngangur, suður
svalir. þetta er íbúð með sál. Laus strax. Verð
16,2 millj.

Vorum að fá í sölu glæsilega 116 fm 4-ra herbergja íbúð á 3.hæð ásamt sér stæði í bílageymslu. Eikar innréttingar, flísalagt baðherbergi.
Sér þvottahús, lyfta. Verð 24,9 millj.

Eyjabakki 4ra herb.

Háaleitisbraut 4-5 herb.

Lindargata 4-5 herb.

Naustabryggja 4-5 herb.

Krókavað sérhæðir

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

Vorum að fá í einkasölu gullfallega mikið endurnýjaða íbúð á 2 hæð í ný viðgerðu og máluðu
húsi. Fallegt parket og flísar á öllu. Nýlegt eldhús.
Þvottah. í íbúð. suður svalir. Verð 21,9 millj.

Spennandi íbúð sem er hæð og kjallari, alls 99
fm. auk geymsluskúrs á lóð 19,3 fm. á þessum
vinsæla stað. Verð 19,5 mill.

Stórglæsileg 110,5 fm. íbúð á 2. hæð í nýju lyftuhúsi í Bryggjuhverfinu. Sérlega vandaðar innréttingar og gólfefni. Þvottahús innan íbúðar. Suður
svalir. Eign sem vert er að skoða strax. verð 27,5
millj.

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

Hrísarimi sérhæðir

Laufengi raðhús

Úthlíð raðhús Hfj

Jakasel parhús

Krummahólar parhús

Falleg 4ra herb. efri hæð í þessa eftirsótta,
tveggja hæða fjölbýli. Sér inngangur. Parket og
flísar á gólfum. Baðherb. flísalagt. Góðar geymslur. verð 19,9 mill.

Vorum að fá í sölu fallegt endaraðhús á tveimur
hæðum á þessum eftirsótta stað. 4 herbergi eru
á efri hæðinni. Afgirtur garður. Verð 32,9 millj.

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

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

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

Vorum að fá í einkasölu glæsilega íbúð á
jarðhæð með útgengi í garð opnum út í hraunið.
Parket og flísar á gólfum. Fallegar innréttingar og
glæsilegt baðherbergi. Verð 25,5 millj. (4705)

SUÐURLANDSBRAUT 20 - SÍMI 533 6050 - FAX 533 6055 - BÆJARHRAUNI 22 - SÍMI 565 8000 - FAX 565 8013
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-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 viðskiptamannaskrá 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 skjalafrágang og aðgang að samningadeild Hóls-M

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

Ásgeir Erling
Gunnarsson
lögg. fasteignasali

2ja herbergja

haldslítilli klæðningu. Verð: 21,6 millj.

Páll
Kolka

5 til 7 herbergja

Skúli
Sigurðsson

Einbýlishús

LOKASTÍGUR - 101 - REYAKJAVÍK Falleg 76 fm. íbúð á annari
Álagrandi – 107 Reykjavík Falleg , rúmgóð 80 fm. tveggja herb. endaíbúð á þriðju hæð í vesturbænum. Parketlögð stofa, stórt flísalagt svefnherbergi.
Baðherbergi með baðkari og tengi fyrir
þvottavél. Suðursvalir með fallegu útsýni.
Húsið nýlega endurnýjað og málað að
utan.
VERÐ : 17,2 millj.

hæð í Þingholtunum. Tvær bjartar stofur,
parket á gólfum, möguleiki á að breyta annari stofunni í svefnherbergi. Stórt svefnherbergi með parketi á gólfi, skápur. Eldhús
með eldri innréttingu. Baðherbergi með
baðkari. Gluggar nýlegir og rafmagn hefur
verið endurnýjað. Sjarmerandi eign í hjarta
borgarinnar. Verð: 17,9 millj.

4ra herbergja

3ja herbergja

HRAUNBÆR
110
REYKJAVIK Falleg 5 herbergja endaíbúð, með aukaherbergi í kjallara, á góðum
stað í Árbæjarhverfi: Hol, eldhús með fallegri innréttingu, stofa, parketklædd, útgengi á vestur og suðursvalir. Hjónaherbergi, þrjú barnaherbergi, baðherbergi hefur nýlega verið endurnýjað, tengi fyrir
þvottavél. Kjallaraherbergið er með aðgangi að snyrtingu. Húsið hefur verið klætt
utan viðhaldslítilli klæðningu. Stutt er í
skóla, leikskóla, heilsugæslu og verslanir.
Verð: 23,5 millj.

Sérhæðir
NJÖRVASUND
REYKJAVÍK Mjög

FLATAHRAUN - 220 - HAFNARFJ. Björt og rúmgóð 3ja herbergja
íbúð á jarðhæð, íbúðin hefur verið mikið
endurnýjuð á smekklegarn hátt. Þvotthús
og geymsla eru innan íbúðarinnar. Hol er
parketlagt, stofan er björt, stórir gluggar,
parket á gólfi, útgengt á suður-svalir. Eldhús er með góðri innréttingu hvít/eik. Inn af
eldhúsi er sér þvottahús og rúmgóð geymsla. Parketlagður svefnherbergjagangur.
Hjónaherbergi er rúmgott, barnaherbergi .
Baðherbergi er rúmgott, nýlega endurnýjað. Þrjár hliðar hússins eru klæddar við-

-

104

falleg, 108 fm.,
íbúð í tvíbýlishúsi. Íbúðin hefur verið algerlega endurnýjuð. Sérinngangur. Þrjú svefnherbergi. Samþykkt er fyrir 42 fm. Bílskúr.
Gólf íbúðarinnar eru öll flísalögð með fallegum gólfflísum. Björt stofa, tvö stór stór
svefnherbergi með góðu skápaplássi og
annað minna. Eldhús er með nýlegum sérsmíðuðum mahony innréttingum, granítflísar á borðum, nýleg tæki, stór borðkrókur. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf og
með góðum innréttingum, sér þvottahús.
Gott geymsluris er yfir allri íbúðinni. Allar
innréttingar, hurðir, eldhús- og baðinnréttingar eru í stíl (mahony). Skipt hefur verið
um allar raf- og vatnsleiðslur í íbúðinni.
Dren kring um hús er nýlegt. Til eru samþykktar teikningar af 42 fm. bílskúr á lóðinni. Sjón er sögu ríkari. Verð: 25,6 millj.

BJARNHÓLASTÍGUR - 200 - KÓPAV.
Einbýlshús á tveim hæðum á frábærum stað í grónu hverfi í Kópavogi. Neðri
hæð: Forstofa og hol, svefnherbergi, snyrting, þvottahús. Eldhús, borðstofa og
stór parketlögð setustofa með útgengi á sólverönd og fallegan garð. Efri hæð:
Hjónaherbergi með útgengi á svalir mót suðri, tvö svefnherbergi, sjónvarpshol
og baðgerbergi sem er flísalagt hólf í gólf. Allt umhverfi hússins er hið snyrtilegasta, garður mjög fallegur, bílastæði lögð munstursteypu og vel hefur verið
staðið að viðhaldi húss lóðar. Verð: 45,5 millj.
Geymsla og sér þvottahús. Stór garður.
Íbúðin losnar fljótlega: VERÐ : 18,6 millj.

Atvinnuhúsnæði

HÚSANAUST
BORGARTÚNI 29
HVASSALEITI - 103 REYKJAVÍK Björt, 3-ja herbergja, 87,6 fm. íbúð á
jarðhæð, með sérinngangi, í þríbýlishúsi
við Hvassaleiti. Stofa er með stórum gluggum. Tvö svefnherbergi. Eldhús með nýlegri
innréttingu. Baðherbergi með baðkari.

Helgi Hákon Jónsson
Viðskiptafræðingur & lögg.fasteignasali

SÍMI
530 7200
SMIÐSHÖFÐI

Atvinnihúsnæði á 1.
hæð: Vinnslusalur, gólf flísalagt, flísalagt

Ármúli 38 • 108 Reykjavík
Sími 520 6600 • Fax: 520-6601
www.eignakaup.is
2JA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

Opnunartími frá kl. 9-17 mán-fös.

LYNGBREKKA. KÓP. Mjög góð 104
Helgi Hákon
Jónsson
Viðskiptafræðingur &
lögg.fasteignasali

Grétar J. Stephensen
sölufulltrúi
861-1639

4RA HERBERGJA

Mikael Nikulásson
Framkvæmdastjóri
694-5525

Guðrún Helga
Jakobsdóttir
ritari/skjalavinnsla

ASPARFELL. 2ja. herb íbúð á 5. hæð í

Ólafur Sævarsson
sölustjóri
820-0303

ágætu fjölbýli. Eignin skiptist í stofu, eldhús, svefnherbergi og baðherbergi. Einnig
er sameiginlegt þvottahús á hæð sem og
góð geymsla í kjallara. Eignin þarfnast
standsetningar. Laus strax. V 9.5 m.

4RA TIL 5 HERBERGJA

fm, 4ra herb. íbúð á fjölskylduvænum stað.
Eignin skiptist í 3 rúmgóð svefnherb., stofu
sem og bor0ðstofu, eldhús og baðherbergi. Parket og flísar gólfi. Stórar svalir.
Geymsla á jarðhæð. Góð eign í fallegu og
grónu hverfi. V. 20.9 m.

VOGAR

STÍFLUSEL- RVK
FAGRABREKKA - KÓPAVOGUR
KÁRSNESBRAUT - MEÐ BÍLSKÚR Um er að ræða 117,4 fm íbúð á 2.
og efstu hæð í litlu fjölbýli í Vesturbæ Kópavogs. Íbúðin er með bílskúr og auka herbergi í kjallara. Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi. Eldhús með geymslu innaf. Stofu
með útgengi út á L-laga svalir með útsýni
yfir Nauthólsvíkina. V. 19,7 m

Falleg 125 fm íbúð á 1. hæð í 5 íbúða fjölbýli
með góðum suður svölum. Falleg U-laga
eldhús innrétting. Baðherbergi flísalagt í
hólf og gólf. Rúmgóð og björt stofa. Þrjú
góð svefnh. á hæð auk herbergis í kjallara.
V 21.9 m

Björt og vel skipu-

lögð 73,7 fm íbúð á jarðhæð ásamt ca 12 fm
geymslu. Samtals því ca 85fm. Íbúðin skiptist í tveimur svefnh. Gott eldhús með góðri
borðaðstöðu. Baðherbergi með baðkari og
sturtu. Rúmgóð og björt stoa með útgengi

GNOÐARVOGUR. Góð 2ja herbergja
íbúð á 4.hæð með vestur svölum. Parket
og flísar á gólfi. Eldri uppgerð eldhús innrétting. Geymsla og þvottahús í kjallara.
Mjög góð fyrstu íbúðarkaup. V. 12.9 m.

út á hellulagða verönd og lítinn garð

SUMARBÚSTAÐIR

3JA HERBERGJA

HÓLAGATA. VOGAR.

Mjög gott
196 fm einbýli á 3 pöllum á stórri hornlóð.
5-6 herbergi. 2 baðherbergi. stofa, borðstofa og eldhús. Parket og flísar á gólfi.
Nýleg innrétting í eldhúsi. Mjög áhugaverð eign.

HVERAGERÐI

SKIPHOLT - REYKJAVÍK
Falleg 114,1 fm íbúð á 4.og efstu hæð í
góðu fjölbýli. Eignin skiptist í Forstofu / hol,
tvö góð barnaherbergi, hjónaherbergi, fataherbergi, rúmgóða stofu og eldhús. Sérgeymsla í kjallara. Góð eign. V. 18,9 m.

- HAFNAFIRÐI.
LÆKJASMÁRI -BÍLAGEYMSLA BERJAVELLIR
Glæsileg 3ja herbergja íbúð í vallarhverfinu í
Glæsileg 80,6 fm íbúð á jarðhæð með sér
lóð ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. Íbúðin skiptist í tvö stór og parketlögð svefnherbergi. Flísalagt hol, stofa eldhús. Fallegar
mahony innréttingar í íbúð. Baðherbergi
flísalagt í hólf og gólf. Glæsileg eign og
laus strax. V.18.5 m

Hafnaf. Eignin skiptist í 2 herbergi, bað-

ASPARSKÓGUR - SVÍNADAL

herb., þvottahús, stofu og eldhús. Náttúru-

Fallegur 51,4 fm bústaður í Svínadal í landi
Svarfshóls. Bústaður skiptist í tvö svefnh,
eldhús, salerni og stofu auk svefnlofts fyrir
ca 10 manns. Friðsælt og fallegt umhverfi.
V. 8,9 m

steinn og parket á gólfi. Sérsmíðaðar innréttingar á baði og í eldhúsi. Sér geymsla í
kjallara. V.18,9 m

BJARKARHEIÐI HVERAGERÐI
Fallegt 122 fm enda raðhús að meðtöldum bílskúr á rólegum og góðum stað.
Eignin skilast fokheld að innan en fullfrágegnin að utna með grófjafnaðri lóð.
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Hinn svissneski Benjamin Güdel ákvað að nota algjört kitch
þema í þessu herbergi og endursagði sögu Heiðu eftir Johanna Spyri. Herbergið heitir einfaldlega „Heidi“.
Eike König og Martin Lorenz mynda hönnunarteymið Hort frá Frankfurt. Í herberginu „Authentic Mythical Creatures are
Excellent Value for One’s Money“ vildu
þau skapa dæmisögur á veggjunum sem
gesturinn getur búið til sjálfur úr myndunum á veggjunum.

Geneviève Gauckler frá Frakklandi skemmti sér konunglega
við gerð herbergisins og reyndi að túlka það gaman í herberginu „Sleep Well“ sem ég held að hafi tekist vel.

Ein nótt í hverju herbergi
Hotel Fox í Kaupmannahöfn er eitt sérstæðasta
hótelið í Evrópu. Á hótelinu
er 61 herbergi, listilega
skreytt af listamönnum og
hönnuðum alls staðar að úr
heiminum.
Kaupm annahö fn er, eins og
flestir Íslendingar vita, mjög
góð borg til að versla í – sérstaklega þegar kemur að hönnun. Danir eru mjög framarlega
í hönnunarheiminum og njóta
virðingar úti um allan heim.

Því er mjög skrítið hve
ótrúlega erfitt er að finna hótel í Kaupmannahöfn sem er
fallega og fagurfræðilega innréttað og fylgir stefnum og
straum um í hönnun . Þess
vegna var tilefni til að fagna
þegar nýtt hótel, þar sem listamenn fengu að prófa sig
áfram og skapa tilkomumikil
herber gi, opnaði í apríl á
þessu ári.
Hotel Fox var upprunalega
hugsað sem partur af markaðsherferð þegar nýi Volkswagen
Fox bíllinn var settur á markað. Hugmyndin var að fá unga

hönnuði og listamenn til að
mála sum herberg janna og
skapa flott borgarhótel sem
yrði opnað samfara frumsýningu bílsins í Evrópu.
Það sem gerir hótelið
áhugavert er að fólkið sem var
valið til að sjá um verkefnið
var hópurinn Die Gestalten
Verlag frá Berlín í Þýskalandi.
Í hópnum eru útgefendur einog
íburðar mestu
hverra
fremstu grafískrar listar og
teikningabóka á markaðnum í
dag. Hópuri nn er að sjálfá
finguri nn
með
sögðu
listapúlsinum og safnaði sam-

an hóp af sérstæðum listamönnu m alls staðar að úr
heiminum sem eyddu tveimur
mánuðum á hótelinu í að mála,
spreyja, gera klippimyndir og
skemmta sér vel saman í sérstakri vinnustofu. Útkoman er
hrífandi listaverk sem grípa
augað um leið og gengið er inn
í Hotel Fox og halda þér alla
leið hring eftir hring um öll
frábæru herbergin.
Herbergin eru alls 61 og
kostar nóttin frá um 945
danskar krónur, eða tæplega
tíu þúsund íslenskar krónur
sem er mjög sanngjarnt verð

fyrir hótel í þessum klassa. Öll
herbergin eru falleg og gæti
maður vel hugsað sér að eyða
einni nótt í hverju og einu.
Listaverkin fylla vitin og efla
ímyndunaraflið til muna sem
yfirleit t situr á hakanu m í
amstri dagsins . Eitt er að
minnsta kosti víst – maður
verður aldrei uppiskr oppa
með sögur fyrir svefninn á
Hotel Fox.
Hotel Fox er staðsett á Jarmers Plads 3 í Kaupmannahöfn og hægt er að skoða það
nánar á vefsíðu nni hotellilja@frettabladid.is
fox.dk.

Herbergið „Shortcut“ sem hannað var af Antoine Audiau og
Manuel Warosz frá París. Dúettinn er mjög hrifinn af formum og
leyfði risastórum blómavösum að njóta sín í þessu herbergi.

Bresku hönnuðirnir Nicola Carter og Luise Vormittag, sem kalla
sig Container, vildu leggja áherslu á að fólki finnist það sérstakt
þegar það gistir á hóteli þegar þeir gerðu herbergið „Clubs – The
Secret Palace.“
Boris Hoppek frá Þýskalandi hannaði þetta
herbergi eingöngu fyrir sjálfan sig en vonar
að fólk geti slakað á í herberginu sem
heitir „You Are A Baby“. Hann vonar jafnframt að fólki finnist hann léttklikkaður.

Hver krókur og kimi á Hotel Fox er fagurlega skreyttur.

WK interact frá Frakklandi notar tónlistarmanninn Nick Cave
sem sinn innblástur í þessu herbergi sem heitir „Ecstasy“.
Hann vildi finna fyrir rýminu í staðinn fyrir að mála alla veggi
með listaverkjum.

Tvo mánuði tók að skreyta hótelið.

Hótelið er meira að segja skrautlegt að utan.
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KHUE)XQDOLQGt.ySDYRJL

KHUE6SRUKDPUDUt*UDIDUYRJL

KHUE6N~ODJDWDtPLìE 5YN

KHUE7HLJDVHOt6HOMDKYHUÀ

KHUEtE~ì1DXVWDEU\JJMD

6XPDUK~V/ NMDUJDWDt%OiVNyJDUE\JJì
1ì77

1ì77

1ì77

&ALLEG   FM ÓBÞ É  H Ó NâLEGU LYFTUHÞSI
ME  FM GEYMSLU SAMTALS   FM AUK 
FM BÓLSKÞRS °BÞIN ER É MJÚG VINSLUM STA Ó
,INDARHVERlNU Ó +ØPAVOGI 6ANDAAR INNRÏT
TINGAR OG GØLFEFNI &RÉBR STASETNING  -JÚG
SNYRTILEG OG GØ ÓBÞ 6ER   MILLJ

%INKAR SKEMMTILEG  HERBERGJA  FM ÓBÞ É 
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Er löggiltur fasteignasali
a› selja eignina ﬂína?

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

Finbogi Hilmarsson
lögg. Fasteignasali

Skipholti 29A
105 Reykjavík

Einar Gu›mundsson
lögg. Fasteignasali

fax 530 6505
www.heimili.is

Bogi Pétursson
lögg. Fasteignasali

opi› mánudaga
til föstudaga 9-17

Anney Bæringsdóttir
lögg. Fasteignasali

Hafdís Björnsdóttir
Ritari

sími 530 6500

og ábyrga ﬂjónustu í samræmi vi›
ﬂau lög og reglur sem gilda um
fasteignavi›skipti.
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tú 15 Álft

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

Sveinbjörg B. Sveinbjörnsdóttir,

Guðbjörg G. Sveinbjörnsdóttir

Löggiltur fasteignasali og hdl.

Sölufulltrúi

GSM 867 2928

GSM 899 5949

Nýr opnunartími í sumar : 8:30 - 16:30
NÝJAR EIGNIR

ESPIGERÐI - LYFTUHÚS
165,3 fm lúxus útsýnisíbúð á 6.hæð ásamt 2
bílastæðum í bílgeymslu. Eldhúsið er nýlegri
Alno innréttingu. Borðstofa og stofa liggja
saman. Í íbúðinni eru 2 svefnherbergissvítur.
Þrennar svalir með pnorama útsýni. Húsvörður. Verð: Tilboð.

HAGAMELUR - SÉRHÆÐ
Opið hús verður fimmtudaginn 25. ágúst kl: 20:00-22:00.

VOGATUNGA - RAÐHÚS
266,5 fm raðhús á tveimur hæðum þar af 26,4
fm bílskúr. Rúmgóð og opin stofa með arni.
Suðurgarður og ca. 50 fm sólpallur. Eldhús
með hvít/beyki innréttingu. Baðherbergi með
baðkari og sturtu. Þvottahús með góðu
skápaplássi. Tvær íbúðir á neðri hæð með
góðum leigutekjum. Vel staðsett eign í Kópavoginum. Verð kr. 46,7 millj.

175 fm nýuppgerðar sérhæðir ásamt 28 fm bílskúr. Fallegar innréttingar og parket. Franskir
gluggar í allri íbúðinni, tvöföld stofa með, glæsilegt baðherbergi með náttúrusteini og Philip Stark
blöndunartækjum. Fallegt eldhús með gaseldavél. Íbúð sem ekki er hægt að lýsa í fáum orðum.
Nánari upplýsingar á skrifstofu. Verð: 44,1 millj.

MÁVAHLÍÐ - RISÍBÚÐ
Falleg 3ja herbergja risíbúð. Fallegt nýlagt
fljótandi parket úr rauðeik á öllum gólfum.
Rúmgott baðherbergi með baðkari og sturtuaðstöðu, gluggi. Björt íbúð þar sem kvistgluggar eru í öllum herbergjum. Þak og þakrennur endurnýjaðar, kvistgluggar í suður nýjir. Rafmagn endurnýjað að hluta. Stutt í skóla;
MH, Versló, Kennó, HR og alla þjónustu. Verð:
11,5 millj.

LAUGALIND-BÍLSKÚR
140,5 fm íbúð þar af 24,7 fm bílskúr á fyrstu
hæð. Eldhús með fallegri innréttingu, innbyggðri uppþvottavél, ísskáp og frystihólfi.
Svefnherbergin rúmgóð með góðu skápaplássi. Baðherbergi með baðkari og sturtu,
flísalagt í hólf og gólf. Þvottahús inn af íbúð.
Falleg gólfefni á allri íbúðinni. Eign staðsett
innst í botnlanga. Verð kr. 31,8 millj.

SÖRLASKJÓL - SÉRINNGANGUR
70,1 fm mikið endurnýjuð íbúð á jarðhæð í
vesturbænum. Forstofa með flot/lökkuðu
gólfi. Mjög rúmgott svefnherbergi og stór
stofa. Parket á gólfum. Eldhúsið er mjög stórt
og með miklu og góðu skápaplássi, skápar
ná alveg upp í loft. Eign nálægt Háskóla Íslands og með útivistarparadís við þröskuldinn. Allar nánari upplýsingar á skrifstofu
Húsalindar.

NÚPALIND - EINKAGARÐUR
97,6 fm 3ja herb. íbúð á fyrstu hæð. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, baðkar og sturta. Eldhús er með maghóny innréttingu og
eldhústækjum frá AEG. Tengi fyrir uppþvottavél. Úr stofunni er útgengt út á flísalagðar
svalir og þaðan út á 36 fm einkagarð. Rúmgóð svefnherbergi með góðu skápaplássi.
Falleg gólefni á eigninni. Íbúðin getur verið
laus fljótlega. Verð: 23,7 millj.

LAUFRIMI - ENDAÍBÚÐ
104,3 fm 3ja herb. Íbúð á barnvænum stað.
Sér inngangur af svölum. Stórt eldhús með
vandaðri innréttingu og þvottahúsi innaf.
Gluggi á baði. Baðherbergi ekki fullklárað.
Gott skápapláss er í íbúðinni. Svefnherbergi
sérstaklega rúmgóð. Vandað parket á íbúðinni, gólfefni ekki fullkláruð. Fallegt útsýni,
stutt í Borgarholtsskóla og Spöngina. Verð:
Tilboð

MÁVAHLÍÐ-STÓR RISÍBÚÐ

SELD

70,2 fm (stærri gólfflötur) 4 herbergja risíbúð í
Hlíðunum. Íbúðin er ekki mikið undir súð.
Rúmgott eldhús með eldri innréttingu, búr inn
af. 3 svefnherbergi öll með kvistgluggum.
Stofan rúmgóð með kvistglugga. Dúkur er á
öllum gólfum nema á nýuppgerðu baðherberginu sem er afar fallegt, nýflísalagt með
fallegum náttúrusteini. Verð 15.6 millj.

SANDAVAÐ 1 - LYFTHÚS
105,3 fm íbúð með 3 svefnherbergjum og
stæði í bílageymslu og sérgeymslu. Lyfta og
fallegt útsýni úr stofu. Íbúðinni verður skilað
fullbúinni að innan án gólfefna og flísalagna.
Steyptir veggir verða sandspartlaðir og málaðir í ljósum lit. Innveggir verða úr tvöföldum
gifsplötum og málaðir ljósir. Loft í íbúðum og
stigagangar verða fínhraunaðir og málaðir í
ljósum lit. Steypt fyrir halogen lýsingu í loftplötu. Allar innréttingar verða frá Brúnás. Innihurðir frá Agli Árnasyni. Tæki í eldhús verða frá AEG
eða Brant. Sólbekkir verða plastlagðir hvítir. Tenglar fyrir síma og sjónvarp í öllum herbergjum. Í
þvottahúsi verður skolvaskur og tengi fyrir þvottavél. Hreinlætis og blöndunnartæki verða frá
Tengi,WC upphengd með innbyggðum kassa. Gólfefni sem kaupendur leggja á íbúðir þurfa að
uppfylla ákvæði byggingarreglugerðar um hljóðvist. .Verð: Tilboð

FLESJAKÓR - 2JA HÆÐA PARHÚS - INNBYGGÐIR BÍLSKÚRAR - 2 EIGNIR.
Glæsilegar 5 herbergja 226,4 fm.íbúðir í parhúsi. Á neðri hæð eru samliggjandi stofa og
borðstofa, stórt eldhús, anddyri og gestasalerni ásamt innbyggðum 27 fm.bílskúr. Á efri
hæð eru 3 svefnherbergi, rúmgott sjónvarpshol og stórt baðherbergi. Afhendist tilbúið að
utan og fokhelt að innan. Ásett verð 31,9.

SANDAVAÐ 1 - LYFTUHÚS/ENDAÍBÚÐ
STRANDASEL - GÓÐ KAUP

LANGHOLTSVEGUR - BÍLSKÚR

82,6 fm 3-4ra herb. íbúð á 3ju hæð (efstu).
Svefnherbergi eru rúmgóð. Búið er að stúka af
hluta stofunnar sem er nýtt sem tölvu-/vinnuaðstaða. Stórar suðursvalir. Snyrtileg sameign.
Stutt í alla þjónustu, skóla og verslanir. Íbúðin
getur verið laus fljótlega. Verð kr. 16,5 millj.

85,8 fm 4ra herbergja íbúð á jarðhæð ásamt
28 fm bílskúr í þríbýlishúsi. Dren-, skólp-, rafmagns-og vatnslagnir eru allar nýjar. Allar
nánari upplýsingar á skrifstofu Húsalindar 554
4000. Verð 21.5 millj.

123,8 fm glæsileg 4- 5 herb. endaíbúð í fallegu
lyftuhúsi. Gluggar í þrjár áttir. Eignin skiptist í
forstofu, stofu, eldhús, þrjú svefnherbergi,
vinnuherbergi, baðherbergi, þvottahús, bílastæði í lokaðri bílageymslu, sérgeymslu, rúmgóðar svalir og sameign. Fallegar eikarinnréttingar frá Brúnás verða í eigninni við afhendingu. Gólfefni og flísarlögn á baðherbergi fylgir ekki með. Ásett verð kr. 28,7 millj.

Hjá okkur greiðir kaupandi ekkert umsýslugjald og
seljendur engan kostnað nema við seljum fyrir þá eignina.

W W W. H U S A L I N D . I S
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Hrafnhildur Bridde Löggiltur Fasteignasali

HÚSI VERSUNARINNAR KRINGLUNNI 7, 103 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS Í DAG
EINARSNES 36, SKERJAFJÖRÐUR
(MILLI KL. 18:00 – 19:30)
Sérleg glæsileg og mikið endurnýjuð efri hæð í tvíbýlishúsi
í Skerja-firðinum svæði 101, Reykjavík. Íbúðin er 131,5 fm
að stærð með 3 svefn-herbergjum, baðherbergi, opnu eldhúsi og tveim stofum, svölum og geymslu. Mikil lofthæð.
Gott útsýni í allar áttir. Verð kr. 36.0 milljónir kr.

Hús Verslunarinnar, Kringlan 7, 103 Reykjavík, S: 534 4400

HB Fasteignir
kynna heitar eignir
2ja herbergja

Íbúðin er öll meira og minna endurnýjuð á nýjan og
smekklegan máta.
Hér er einstakt tækifæri á að fá góða íbúð í Skerjafirðinum.

Sjón er sögu ríkari

Teitur Lárusson sölufulltrúi HB Fasteigna
og húseigendur taka á móti gestum í dag milli kl. 18:00 – 19:30 en einnig er
hægt að ná í Teit í síma 894-8090 eða á netfangið teitur@hbfasteignir.is

108 Reykjavík: Góð íbúð á eftirsóttum stað
Háagerði 41: Sjarmerandi íbúð á annarri hæð í einbýlishúsi.
Íbúðin er með sérinngangi. Komið er inn í
flísalagða forstofu og þaðan gengið inn í
parkettlagt hol. Stofan er einnig parkettlögð
og þar er kvistur og útgangur á suðursvalir.
Eldhúsið er opið. Þar er snyrtileg innrétting
og parkett á gólfi. Svefnherbergin eru þrjú
og í þeim öllum er dúkur á gólfum. Í hjónaherberginu er kvistur og laus fataskápur
sem fylgir með. Barnaherbergið er rúmgott.
Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf. Þar
er gluggi og tengi fyrir þvottavél. Í risi er
gott geymsluloft.

Bergstaðastræti 53 . . . . . . . verð 10.9 milljónir
Njarðargata 27 . . . . . . . . . . verð 12,9 –
Krummahólar 8 . . . . . . . . . verð 11,9 –
Rauðilækur 22 . . . . . . . . . . verð 10,9 –
Vífilsgata 14 . . . . . . . . . . . . verð 21,5 –

3ja herb
Laugavegur 159a . . . . . . . . verð 13,9
Flókagata 58 . . . . . . . . . . . . verð 19,3

4-6 herb
Skeggjagata 6 . . . . . . . . . . . verð 25,9

Parhús
Klukkurimi 2 . . . . . . . . . . . . verð 38,2
Klukkurimi 4 . . . . . . . . . . . . verð 37,4

Annað: Íbúðin er 62 fermetrar en þar sem
hluti hennar er undir súð er gólfflöturinn
mun stærri. Eignin er laus til afhendingar
nú þegar.

Landið

Úr stofunni er hægt að ganga út á
góðar suðursvalir.

Verð: 16,2 milljónir Fermetrar: 62 Fasteignasala: Höfði

220 Hafnarfjörður: Vel staðsett við hraunjaðarinn

Greniteigur keflav . . . . . . . . verð 21,5
Breiðamörk Hverag . . . . . . verð 15
Breiðamörk . . . . . . . . . . . . verð 18,5
Stamphólsv Grindavík . . . .Nýtt fjölb
22 íbúðir
Nánari uppl. Kári Kort • Sími 892 2506
Kári Kort,
sölufulltrúi

Miðvangur 165: Raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr.
Lýsing: Forstofa með fataskáp. Flísalögð gestasnyrting. Dúklagt eldhús með borðkrók.
Þvottahús og búr inni af eldhúsi. Innangengt í
bílskúr frá þvottahúsi. Parkettlögð borðstofa,
parkettlögð stofa með arni og útgengt á afgirta suðurverönd með heitum potti. Á efri
hæð er parkettlagt sjónvarpshol. Parkettlagt
hjónaherbergi með fataskáp. Þrjú parkettlögð
barnaherbergi, tvö með fataskáp. Flísalagt
baðherbergi með sturtuklefa, baðkeri og innréttingu. Stór flísalögð sólstofa með arni.

S. 892-2506

101 Reykjavík:
Björt íbúð á annarri hæð

Úti: Húsið er að mestu klætt með steniklæðningu.

Þingholtsstræti: Nýuppgerð eign í endurnýjuðu húsi.

Annað: Húsið er mjög vel staðsett við
hraunjaðarinn og opið svæði með útsýni til
norðurs. Stutt er í skóla og leikskóla.
Húsið er að mestu klætt
með steni klæðningu.

Fasteignasala: Lyngvík.

Fermetrar: 243,6.

Verð: 34,9 milljónir.

113 Reykjavík: Fallega innréttað glænýtt hús
Grænlandsleið 6: Glæsilegt tveggja hæða raðhús með útsýni.
Lýsing: Komið er inn í forstofu og þaðan
inn í stofu og borðstofu með flísum á gólfi.
Þaðan er glæsilegt útsýni. Í eldhúsinu er
Axis-innrétting, háfur, gaseldavél og vönduð
AEG-tæki. Inni af eldhúsinu er þvottahús.
Á neðri hæð er sjónvarpshol með hlynparketti á gólfi og útgengi í garð. Hjónaherbergið er rúmgott og inni af því er fataherbergi. Gert er ráð fyrir tveimur barnaherbergjum en möguleiki er að hafa þau fleiri.
Þar er einnig baðherbergi með baðkeri,
upphengdu salerni og verið er að flísaleggja.
Úti: 28,9 fermetra bílskúr fylgir húsinu og
innangengt er í hann. Lóðin er frágengin að
hluta.
Annað: Húsið er byggt árið 2002 og hönnuður þess er Valdís Bjarnadóttir.

Húsið er nýtekið í gegn að utan.

Lýsing: Íbúðin er þriggja herbergja. Komið er inn í opið rými með skáp á hægri hönd. Stofan er rúmgóð og þaðan er opið inn í eldhús sem er með eikarinnréttingu og gashelluborði.
Hjónaherbergi er inni af stofu, það er með góðu skápaplássi. Við hlið þess er annað herbergi með útgengi á svalir. Baðherbergi er með flísum, nudd-hornbaðkari og innréttingu.
Sameiginlegt þvottahús er í kjallara.
Annað: Hlið er við gangstétt og dyrasími með myndavél er í íbúðinni.
Fermetrar: 103,2 Verð: 24,9 milljónir Fasteignasala: Draumahús

Verð: 46 milljónir Fermetrar: 244 Fasteignasala: Draumahús

38

22. ágúst 2005 MÁN U DAGU R

w w w. l u n d u r. i s • l u n d u r @ l u n d u r. i s

Jóhannes Ásgeirsson

Karl Gunnarsson

Erlendur Tryggvason

Kristján P. Arnarson

Kristbjörn Sigurðsson

hdl. Lögg.fasteignasali,

sölumaður

sölumaður

sölumaður

sölumaður

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

HÁALEITISBRAUT
Garðabær

Njálsgata

Gott 134 fm einbýli á

einni hæð með innbyggðum bílskúr. V.
36,9 m. 4680

Góð 3ja herbergja 67 fm
íbúð á 1. hæð ásamt 36 fm rými á jarðhæð
með sér inngangi og góðum gluggum. V.
17,4 m. 4710

Mjög góð

Frakkastígur - sérinngangur Falleg og björt 4 herbergja íbúð á 2.

92,1 fm 4ra herbergja íbúð á 4. hæð í fjölbýli. V. 17,9 m. 4514

hæð í virðulegu eldra húsi. V. 20,9 m. 4726

3JA HERBERGJA

Torfufell - ATH skipti á
stærri eign Góð 79 fm íbúð á 2.hæð.
V. 13,9 m. 4653

GVENDARGEISLI Nýtt og fullbúið 206 fm einnar hæðar einbýlishús með
innbyggðum bílskúr. V. 44,7 m.. 4701

TORFUFELL
Álakvísl

Efri sérhæð 106,5 fm auk
bílastæðis í bílakjallara í parhúsi með 3
íbúðum í. V. 25,5 m. 4722

Góð 3ja herbergja

íbúð á efstu hæð. V. 13,7 m. 4367

Grettisgata - jarðhæð

Falleg

ÆGISSÍÐA - SÉR INN-

og rúmgóð 3ja-4ra herbergja 100 fm
neðsta hæð.Tvö sér bílastæði.

GANGUR

Falleg 79,2 fm íbúð í kjall-

V. 21,9 m. 4493
ara. LAUS STRAX V. 18,3 m. 4636

Holtsgata - 1107 fm eignarlóð Reisulegt, vel byggt og fallegt 450

Suðurhólar

fm hús. 4255

Gautavík - jarðhæðNýleg

og
vel innréttuð 110 fm neðsta sérhæð í þríbýli. 2 sér bílastæði.
V. 24,8 m. 4709

Rúmgóð 3ja herbergja

1.
hæð
með
sér
Sérinngangur.Afgirtur
SUÐURGARÐUR.

HVAMMABRAUT HFN.

suðurgarði.
50
fm

Góð

HRAUNBÆR AUKA HERB

139 fm 6 herb íbúð á 2 efstu hæðum á útsýnisstað. V. 24,9 m. 4690

Góð 3ja herbergja íbúð á 1. hæð ásamt
aukaherbergi í kjallara. V. 17,8 m. 4643

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

hæðum.Góð 70 fm sér íbúð á jarðhæð. V.
65 m. 4671

Mjög falleg 86 fm

íbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílageymslu í
nýlegri lyftublokk . V. 19,4 m. 4730

Dugguvogur

Nýtt 235 fm íbúðarog/eða atvinnuhúsnæði. V. 24,9 m. 4649

Eyjabakki

Falleg 4ra herbergja 104

fm endaíbúð á efstu hæð. V. 17,9 m. 4646

Álftanes-Fálkastígur

HRÍSATEIGUR

Góð 3ja herbergja

Í byggíbúð á miðhæð í þríbýli. V. 14,9 m. 4567

ingu 246 fm einbýli á einni hæð með innbyggðum bílskúr. V. 66 m. 4632

Blönduhlíð Góð 88 fm íbúð í kjallara.
V. 18,4 m. 4714

Naustabryggja-Penthouse
JÓNSGEISLI - EINBÝLI TVÍBÝLI Vandað 256 fm einbýlishús á

STÓRGLÆSILEG 143 FM (PENTHOUSE)
ÍBÚÐ Á TVEIMUR HÆÐUM Í LYFTUBLOKK. V. 32,9 m.. 4687

HRAUNBÆR Góð 5 herbergja íbúð

SÚLUHÓLARGóð

á 1.hæð. V. 20,7 m. 4616

íbúð á 3. (efstu) hæð. V. 14,9 m. 4518

2 hæðum. Aukaíbúð. Húsið er fullbúið að
utan. V. 46,5 m. 4629

3ja herbergja

Dvergabakki - útsýni tvennar svalirFalleg, 73 fm íbúð á
3. hæð. V. 14,9 m. 3696

Réttarholtsvegur

Mikið endur-

nýjað 109,3 fm raðhús. V. 24,8 m. 4608

ÆGISÍÐA - STÓR 3JA
HERB MEÐ SÉR INNGANGI. V. 20,5 2696

KRUMMAHÓLAR - M. BÍLSKÚR Góð 92 fm endaíbúð á 3.hæð í

101 VESTURGATAStandsett 78
FM 3ja herbergja íbúð á jarðhæð. Sér inngangur. V. 14,5 m. 4039

Laufengi Mjög björt 3 herbergja 79,5

4RA - 6 HERBERGJA

FRÓÐENGI

Björt og falleg 112 fm
íbúð á efstu hæð í 3ja hæða fjölbýli ásamt
stæði í bílgeymslu. Fallegt útsýni. V. 22,9
m. 4737

Nýstandsett 2ja -3ja herbergja íbúð með

4578

HÆÐIR 4
HÆÐIR

LAUFÁSVEGUR - 101 RVK

lyftuhúsi ásamt 25 fm bílskúr. V. 18,9m.

sér inngangi á jarðhæð. V. 18,9 m. 4418

fm íbúð á 3.hæð. V. 16,9 m. 4402

ENGJASEL

Góð 4ra herbergja 100

fm íbúð á 3. hæð ásamt stæði í bílgeymslu.
V. 18,9 m. 4586

Austurberg

Rúmgóð 75 fm 2ja -3ja

herbergja íbúð á 3. hæð með sér inngangi
af svölum. V. 14,9 m. 4663

GYÐUFELL Góð íbúð á 3. hæð með
yfirbyggðum svölum. V. 14,4 m. 4256
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2JA HERBERGJA

Síðumúli

Gott 192,4 fm skrifstofuhús-

næði á 3. hæð. 4655

Er að leita að eldra húsnæði á tveimur
hæðum eða með auka íbúð niðri.
Húsnæðið má þarfnast töluverðs viðhalds
eða lagfæringa.
Hafið samband í síma 848 2680.

NÝBÝLAVEGURBjört og falleg 2ja
herbergja íbúð á 3. hæð ÁSAMT BÍLSKÚR. V.
14,9 m. 4744
GOBBÍ-DÍ-GOBB Gott og vel búið
6 hesta hús við B-tröð í Víðidal. V. 6,2 m.
4732

Kríuhólar - lyftublokk Góð 45 fm
íbúð á 2. hæð. V. 9,9 m. 4717

SÖLUTURN6000

tiltlar af vhs/dvd.

Lottó og spilakassar. V. 9,5 m. 4639

LANDIÐ

Boðagrandi-útsýni - laus

MEÐALFELLSVATNGóður 91 fm

53 fm íbúð á 9. hæð í lyftuhúsi. Húsvörður. V.
13,5 m. 4403

sumarbústaður á steyptum sökkli á friðsælum útsýnisstað.BÁTASKÝLI og bátur. Tilboð
óskast. 4742

Skútahraun - Hf. Nýkomið gott
ca. 730 fm atvinnuhúsnæði (stálgrindarhús) á
sérhæð (rúmgóð) 2500 fm. Húsnæðið skiptist í 3
bil (tvö útleigð), góð lofthæð og innkeyrsludyr.
Góð aðkoma, frábær staðsetning. Verð 65.000
pr. fm.

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

Móhella 4A - hf. bílskúr ar

Mánagata - efri hæð.Góð 43,2
fm íbúð á efri hæð í tvíbýli. V. 12,9 m. 4712

TILVALIÐ GEYMSLUPLÁSS FYRIR TJALDVAGNA, FELLIHÝSI O.FL Bílskúrar eða
geymslubil 26,3 fermetrar 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.

HVERAGERÐI 162 fm einnar hæðar
Hólmgarður - Keflavík

einbýlishús með bílskúr. V. 26,9 m. 4652

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

Drangahraun - Hf. Nýkomið
sérlega gott 320 fm atvinnuhúsnæði auk millilofts, innkeyrsludyr, góð lofthæð og rúmgóð lóð.
Miðhraun Garðabæ

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

Dalvegur - Kóp. til leigu

HraunbærÓsamþykkt

21 fm studioíbúð á jarðhæð. V. 4,8 m. 4715

Eskifjörður - Zeutenshús LAUST Eitt af elstu og sögufrægustu

Vesturvör - Kóp.

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

húsum á Eskifirði, byggt 1870. V. 9,9 m.
4692

Dúfnahólar - frábært útsýni
Góð 60 fm íbúð á 6. hæð í lyftuhúsi. V. 13,2
m. 4700

Bæjarhraun - Hf. til leigu

Sumarhús í Heklubyggð á
eignarlóðumFjögur 87 fm heilsárs-

Nýkomið sérlega gott ca. 227 fm verslunarog/eða skrifstofupláss. Laust strax. Frábær
staðsetning og gott auglýsingagildi. 107370

Til leigu Glæsilegt nýlegt ca 400 fm atvinnuhúsnæði (lager) 7-10 metra lofthæð, góð lofthæð.

Grandatröð 3

Nýkomið glæsilegt
nýtt fullbúið 201,2 fm. atvinnuhúsnæði auk 74
fm. milliloft (skrifstofa, kaffistofa ofl.) 4,5 m innkeyrsludyr. Góð lofthæð, malbikuð rúmgóð lóð.
Verð 27 millj.

hús, tilbúin undir tréverk. V. 10,8 m. 4669

Magnús Emilsson löggiltur fasteignasali

GOÐABORGIR - LAUS Björt og

Ný vídd í samlesnum
auglýsingum

rúmgóð 68 fm íbúð með sér inngangi af svölum. V. 14,9 m. 4685

FLÚÐIRSumarhúsalóðir í landi Reykja-

eitt símtal

dals Hrunamannahreppi. 4593

HRAUNBÆR Björt og rúmgóð 60 fm
íbúð á 3. hæð. V. 13,3 m. 4617

www.heklubyggd.isFjölbreytt úrval 1 - 2 ha lóða meðfram Rangá.

fimm sterkir auglýsingamiðlar

4483

FRÉTTABLAÐIÐ

VALLARÁS - SÉR VERÖND

VÍSIR

BYLGJAN

FM 96,7

TALSTÖÐIN

Góð 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í góðri
lyftublokk . V. 13,2 m. 4633

allir landsmenn - margföld áhrif!

BÓKHLÖÐUSTÍGUR
STYKKISHÓLMIBjört og

rúmgóð

Falleg 52 fm ósamþykkt

íbúð í kjallara. V. 8,5 m. 3947

- meiri tíðni - meiri útbreiðsla - lægra verð

ATVINNUH´SUNÆÐI

Sílakvísl - íbúð á tveimur hæðum
Erum með í einkasölu
fallega og bjarta 110 fm
íbúð sem er hæð og ris
(gólfflötur stærri).
Sérinngangur. Parket á
gólfum. Fjögur
svefnherbergi og
súðarherbergi. Hús og
sameign í góðu ástandi.
Eftirsóttur staður. Stutt í
alla þjónustu. Verð 22,9 millj.

Verslunarpláss óskast"

4ra herbergja efri sérhæð í tvíbýlishúsi á útsýnisstað. V. 9,9 m. 3946

Jörfabakki

Þingás - glæsilegt einbýli með aukaíbúð
Vorum að fá í sölu
glæsilegt einbýlishús með
bílskúr u.þ.b. 302 fm á
eftirsóttum stað í
Seláshverfi. Á jarðhæð er
u.þ.b. 80 fm séríbúð sem
fylgir með í kaupunum.
Góðar innréttingar og
frágangur. Stórir sólpallar
með skjólveggjum í
suðurátt. Vönduð eign á góðum stað sem gæti hentað tveimur
aðilum saman eða stórfjölskyldunni. Verð 56,0 millj.

Við höfum endurskilgreint samlesnar auglýsingar: Aldrei fyrr á Íslandi
hafa samlesnar auglýsingar birst á sama tímabili í dagblaði, á netinu og á
þremur útvarpsstöðvum. Þessi nýi möguleiki gerir auglýsendum kleift að ná
til fleira fólks á einfaldan og ódýran hátt.

Einn af traustum viðskiptamönnum skrifstofunnar óskar eftir
300-500 fm verslunarhúsnæði á góðum stað til leigu eða kaups.
Gott aðgengi og bílastæði eru skilyrði. Staðsetning verður að
vera á góðum stað í Reykjavík, t.d. Skeifan, Faxafen, Suðurlandsbraut, Múlar og fl sambærilegir staðir. Um er að ræða verslun
fyrir smávöru og sérvöru og mætti fylgja hluti sem lagerpláss. Allar nánari upplýsingar gefur undirritaður í s: 894-8905.

Mun fleiri en áður lesa og heyra auglýsinguna þína sama daginn.

AKRALIND

161 fm atvinnuhúsnæði á
tveimur hæðum. V. 17,5 m. 4723

GRÍMSNESNýtt 74 fermetra heilsárs-

Þetta er einfalt. Þú hringir inn auglýsinguna og borgar eitt fast verð á orðið.
Auglýsingin er síðan samlesin á Bylgjunni, Talstöðinni og Létt 96,7 og birt
í smáauglýsingum í Fréttablaðinu og á Vísi.

hús í landi Brjánsstaða. Tæplega 5000 fermetra eignarlóð.

Hringdu núna í 550 5000

V.11.8 4468

ERON- Eignasala Reykjavíkur og nágr. ehf.
Vegmúla 2 • Reykjavík • S: 515-7440 eron@eron.is
Stefán Hrafn Stefánsson hdl.lögg.fasts.
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517 9500

Eiður Arnarson

Viggó Jörgensson
lögg. fasteignasali

Sigursveinn Jónsson

Geir Þorsteinsson

Sonja Magnúsdóttir

Opið virka daga frá kl: 9:00 – 17:00

Strandgötu 41 - 220 Hafnarfjörður - www.fmh.is

Glæsilegar íbúðir að
Esk ivöllum 9 Hafnar f.
Eskivellir 9 A og B eru tvö samliggjandi stigahús með lyftu,
annars vegar með 30 íbúðum og hins vegar með 24 íbúðum,
á 6 hæðum. Húsið er steinsteypt á hefðbundinn hátt,
einangrað og klætt að utan með báruformaðri álklæðningu
þannig að viðhaldskostnaður er lágmarkaður á komandi
árum. Íbúðunum verður skilað fullbúnum að utan sem innan,
án gólfefna. Baðherbergin eru sérlega glæsileg, flísalagðir
veggir og gólf með vönduðum flísum, hornbaðkar með
nuddi og innbyggðum hitastýrðum blöndunartækjum og
sturtu út úr vegg. Gólf í þvottahúsum verða einnig flísalögð.
Vandaðar innréttingar frá MODULIA og öll tæki að vandaðri
gerð.
Lóð og sameign fullfrágengin.
Sjá einnig: www.fmh.is

Stærðir og verð

3ja herbergja 79,9 til 86,9 fm, verð frá 15,9 millj.
3ja til 4ra herbergja 86,0 til 93,8 fm, verð frá 18,1 millj.
4ra herbergja 122,0 til 127,5 fm, verð frá 22,9 millj.
5 herbergja 138,9 fm til 142,1 fm, verð frá 23,4 millj.
22 stæði í bílakjallara

Annað:
Sérlega stórar svalir (16,2 til 21,9 fm)
Stór sérafnotaflötur á jarðhæð (28,0 til 37,5 fm)
Stutt í leik- og grunnskóla
Traustur verktaki Fagtak ehf.
Allar nánari upplýsingar veita sölumenn.

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN
ER OPINN ALLA DAGA
KL. 8–22

Nissan Pathfinder, skrd. 02/1996 ek.
135.000 km, 3000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 740.000 kr. Tilboð 620.000 þús.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Nissan Terrano II SGX, skrd. 01/1996,
ek. 165.000 km, 2400cc, beinskiptur.
Ásett verð 720.000 kr. Tilboð 599.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Toyota LandCruiser 90, skrd. 08/2000,
ek. 70.000 km, 3400cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 2.570.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 14.30

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

Subaru Impreza, skrd. 06/1998, ek.
97.000 km, 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 690.000 kr. Tilboð 550.000 þús. S.
515 7000.

Volvo V70R 4x4 300hö, skrd. 01/2004,
ek. 22.000 km, 2500 cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 4.900.000 kr. S. 515 7000.

Ford Focus H/S station, skrd. 01/2001,
ek. 97.000 km. 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 990.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Lexus LS430, skrd. 08/2003, ek. 19.000
km, 4300cc, sjálfskiptur. Ásett verð
5.990.000 kr. Tilboð 5.490.000
þús.100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Citroen C3, skrd. 08/2002, ek. 64.000
km, 1400cc, beinskiptur. Ásett verð
920.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.

MMC Space Star, skrd. 07/1999, ek.
43.000 km, 1300cc, beinskiptur. Ásett
verð 690.000 kr. Tilboð 490.000 þús.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.
Peugeot 206 SW, skrd. 01/2004, ek.
22.000 km., 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.250.000 kr 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Ford Focus station, skrd. 03/2001, ek.
85.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.080.000 kr. 100 % lán mögulegt.
S. 515 7000.

Ford Ranger, skrd. 07/1992, ek. 46.000
km, 3000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
290.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.

Ford Escort Van, skrd. 06/1996, ek.
135.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 250.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Citroen C5 Elegance, skrd. 11/2002, ek.
85.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.590.000 kr. Tilboð 1.480.000
þús. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Focus C-Max, skrd. 11/2003, ek.
26.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.590.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Renault Kangoo, skrd. 05/2001, ek.
110.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 790.000 kr. Tilboð 620.000 þús
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Focus Trend, skrd. 12/2004, ek.
5.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.750.000 kr. S. 515 7000.

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

MMC Pajero, skrd. 06/2003, ek. 44.000
km, 3500cc, sjálfskiptur. Ásett verð
4.200.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Ford Focus station. skrd. 03/1999, ek.
88.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 770.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Volvo S60 LPT-Turbo, skrd. 05/2004, ek.
16.000 km. 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 3.470.000 kr. Tilboð 3.250.000
þús. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

MMC Lancer 4x4 station, skrd.
09/1996, ek. 165.000 km, 1600cc,
beinskiptur. Ásett verð 560.000,- kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford FocusTrend station, skrd. 04/2003,
ek. 50.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.350.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Subaru Forester 4x4, skrd. 03/1998, ek.
119.000 km, 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 770.000 kr. tilboð 650.000 þús.
100% lán mögulegt. S. 515 7000

Opel Astra, skrd. 03/1999, ek. 135.000
km, 1200cc, beinskiptur. Ásett verð
650.000 kr. Tilboð 4990.000 þús.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Toyota Avensis, skrd. 05/2003, ek.
27.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.820.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Volvo S40, skrd. 06/1999, ek. 109.000
km, 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
820.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.

Kia Grand Sportage. skrd. 06/1999, ek.
97.000 km, beinskiptur. Ásett verð
890.000 kr. Tilboð 690.000 þús. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

VW Passat, skrd. 10/1997, ek. 117.000
km. 1800cc, beinskiptur. Ásett verð
820.000 kr. Tilboð 590.000 þús. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Toyota Avensis station, skrd. 02/2004,
ek. 13.000 km, 1800cc, beinskiptur.
Ásett verð 2.190.000 kr.Tilboð
1.990.000 þús. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Subaru Legacy GX, skrd. 02/1998, ek.
205.000 km. 2200cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 650.000 kr. Tilboð 499.000 þús.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

VW Polo, skrd. 10/1997, ek. 103.000
km, 1400cc, sjálfskiptur. Ásett verð
480.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.
Opel Astra, skrd. 05/2000, ek. 83.000
km, 1200cc, beinskiptur. Ásett verð
770.000 kr. Tilboð 550.000 þús. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

8–18
8–19
11–16

Renault Laguna, skrd. 03/1999, ek.
63.000 km. 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 890.000 kr.Tilboð 690.000 þús.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Daewoo Nubira, skrd. 05/1999, ek.
57.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 560.000 kr. Tilboð 390.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.
Ford Mondeo Trend, skrd. 06/2002, ek.
54.000 km. 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.590.000. tilboð 1.450.000 þús.
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
MÁNUDAG TIL MIÐVIKUDAGS
FIMMTUDAG OG FÖSTUDAG
LAUGARDAG 9–17 SUNNUDAG

Hyundai Elantra, skrd. 04/1998, ek.
108.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 540.000 kr. Tilboð 399.000
þús.100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Focus station, skrd. 01/2000, ek.
120.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 820.000 kr. S. 515 7000.

Volvo S40 LPT-Turbo, skrd. 05/2000, ek.
61.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.310.000 kr. S. 515 7000.

VW Passat, skrd. 04/2003, ek. 26.000
km, 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
1.550.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Land Rover Freelander, skrd. 03/2001
ek. 97.000 km, 1800cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.450.000 kr. Tilboð
1.299.000 þús 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Volvo XC90 T-6 Twin Turbo, skrd.
02/2004, ek. 23.000 km, 2900cc, sjálfskiptur. Ásett verð 6.150.000 kr. Tilboð
5.490.000 100% lán mögulegt. S. 515
7000.
Opel Astra, skrd. 11/1998, ek. 97.000
km. 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
740.000 kr. Tilboð 499.000 þús. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Honda Civic ESi, skrd. 04/1992, ek.
202.000 km. 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 290.000 kr. S. 515 7000.

Ford F-350 Lariat, skrd. 06/2004, ek.
21.000 km, 6000cc Diesel, sjálfskiptur.
Ásett verð 3.850.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Ford Transit 280S, skrd. 06/2002, ek.
70.000 km, 2000cc diesel, beinskiptur.
Ásett verð 1.250.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Citroen Picasso, skrd. 02/2002, ek.
44.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.150.000. Tilboð 990.000 þús.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.
Sími: 515 7000
www.brimborg.is
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0-250 þús.

Ford Fiesta 1250 Ambiente Flair árg.
‘01, ek. 70 þ. 5 dyra, CD, bsk. Bílalán
400 þ. til 48 mán. Aðeins 10 þ. á mán.
Verð 620 þ. Sparibaukur, eins og nýr.
Uppl. í s. 487 5838 & 892 5837.

VW Golf comfort árg. 99 ekinn 107
þús., 5 dyra, sk. ‘06 100% lánað verð
720.000,- 821 6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

Nýir Kia Sorento EX og EX Luxe. Evrópubílar með fullri ábyrgð. Til afgreiðslu
strax. Bensín 3,5L V6 með leðri, okkar
verð 3.497 þús. Dísel 2,5L án leðurs,
okkar verð 3.292 þús. Þú sparar um
600 þús.

Hyundai Accent árg. ‘98. Nýsk. ‘06, ek.
99 þ. Verð 180 þús. Uppl. í s. 567 0764
& 698 3473.

Toyota Avensis New. Árg 03. Ek.73þ.
V.1990,-

Toyota Land Cr. 100 VX 12/02 ek 119
þ.km V. 5800,- Lán 3500,Skipti ódýrari

Toyota Carina E 5d. 2,0 rauð, 07.’93, ek.
187 þ., sk. ‘06, 5g. V. 260 þ. S. 864
1243.

Bílar til sölu

Peugeot 205 Forever 3d., 1,4 hvítur,
05.’96. ek. 103 þ. Toppl. Sk. ‘06. Ný
tímareim ofl. V. 180 þ. S. 864 1243.
Ódýrir góðir nýsk.!! Peugeot ‘95, ek. 100
þ. Heill bíll. V. 95 þ. Applause ‘92, ssk. V.
85 þ. S. 844 6609.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Hyundai Accent ‘95, ekinn aðeins 121
þ., nýskoðaður, góður bíll, tilboðsverð
160 þ. S. 659 9696.
Toyota Corolla ‘92, sk. ‘06, geislspilari,
nýtt púst, ný tímareim, verð 75 þús. S.
661 3548.

Til sölu Honda Civic 1.5 V-TEC árgerð
‘97, ekinn 150 þús., geislaspilari, magnari, keila og Kenwod hátalar, 17
tommu, sumardekk, vetrardekk og orginal felgur fylgja með. Verð 625 þús.
Upplýsingar í síma 894 2255.

Toyota Land cr 90 GX 33“ 01/99 ek
130 þ.km S.sk V. 2290,-

Toyota Corolla Árg.98. Ek.aðeins
53þ. V.690þ,- Flott eintak.

Toyota 4Runner V-8 árg. 03 ek 15
þ.km V. 4200,- Lán 3000,Skipti ódýrari

Toyota Corolla Árg.02. 5.gíra.
Ek.50þ. V.1350þ,-

Daewoo Musso E29 Grand Lux 35“
11/99 ek 151 þ.km 5 gíra V. 1890,Lán 1280,- Skipti ódýrari

Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0
árg. 04 ek 23 þ.m V. 2850,skipti ódýrari

1-2 milljónir

Nissan Sunny 1600 slx ‘92, ek. 188 þ.
Mjög góður bíll, lítið notuð dekk, vetrardekk fylgja. Tilb. 90.000 kr. S. 698 5181.

250-499 þús.

Mazda 6 2.0 L. 03/2003, ek. 35þús.
km., ssk., leður, sóllúga, álfelgur, o.fl.
Upplýs. 565-2500.

Bílaleit okkar ber árangur! Leitaðu að
draumabílnum með Bílaleit þjónustu
Islandus.com. Nýjir og nýlegir fólksbílar,
jeppar og pallbílar. Gerðu reyfarakaup á
BílaUppboði eða kjarakaup í stærstu
BílaBúð landsins. Allt að 5 ára ábyrgð
og 100% bílalán. Þú finnur bestu og öruggustu bílakaupin á www.islandus.com

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík
Sími: 565 2500

Jeppar
Renault Clio 1,8 RSI ‘95, 125.000 km,
nýtt lakk, nýjar 15” OZ álfelgur, s+v
dekk, topplúga, raf. í öllu, sportpúst,
loftsýja, lofpúðar fyrir farþega, CD-MP3
Pioneer. V. 480.000 kr. S. 844 8140.

Til sölu Nissan Sunny SR 1,6, árg. ‘93,
ek. 150 þús. Sk. ‘06, Cd. Bíll í toppstandi. Verð 290 þús. S. 868 4983.

Volkswagen Passat 1.8 Comfortline
Stw., nýskr 04/99, ek. 116 þ. km., svartur, álfelgur, smurbók, heilsársdekk o.fl.
Verð 990.000.- Bílasölusvæðið við
Klettháls er algjör nýjung á Íslandi sem
alltaf hefur vantað, skoðaðu mörg
hundruð bíla... sjáumst!

Fær frábæra dóma! Jeep Liberti jeppinn
er skemmtilegur og lipur jeppi utan
vega sem innanbæjar. Árgerð 2002.
Sjáðu frábæra umfjöllun á vefnum okkar. Bíllin er kominn til landsins og til afgreiðslu strax. Gerðu reyfarakaup á
BílaUppboði eða kjarakaup í stærstu
BílaBúð landsins Allt að 5 ára ábyrgð og
100% bílalán. Þú finnur bestu bílakaupin á www.islandus.com Bíllinn er á
staðnum - Hringdu í 552 2000 til að
skoða hann!

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík
Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Til sölu Ford Focus ‘04, vél 2300, 16”
álfelgur, ek. 11.500 km, bílalán, gott
verð. S. 868 4039 & 694 3636.

Jeppaeigendur,

Drullutjakkar, loftdælur 250 PSI, starttæki “powerpack” tilvalið að hafa í
jeppanum, bæði sumar og vetur Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F,110 Rvk, 4148600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464-8600

Ford Escort ‘97, ekinn 135 þús. Uppl. í s.
893 7848.

Jeep Grand Cherokee LTD V-8 árg .
96 ek 120 þ.km V. 1000,- skipti ódýrari

Toyota Corolla 1600 ‘96 árg. Ekinn
137.000. Uppl. í síma 898 6698.

Hyundai Coupe 08/00 ek 85 þ.km Tilboð kr 640,- stgr.

Til sölu MMC Pajero 2.8TD 1999. Einn
eigandi og Toyota Avensis Terra 2002.
Uppl. í s. 894 4032 & 854 4032.

Toyota Corolla XLI 1300, 5 dyra, árg. ‘96,
ssk., ek. aðeins 100 þús. Einn eigandi,
kona, þjónustubók, ný tímareim, nýsk.,
bíll eins og nýr. Bílalán getur fylgt. Verð
480 þús. Uppl. í s. 487 5838 & 892
5837.
Ford F 250 Laret, árg. 2005. Er með
Raino liner, kafteinsstólum, húsið fylgir.
Vel með farinn. Einn eigandi. Tilboð
óskast S. 899 3004.

Jeep Grand Cherokee Laredo V-8
árg. 96 ek 58 þ.m Tilboð 750,- stgr.

Nissan Micra ‘96. 3 dyra. Rauður. Ekinn
120.000 km. V. 300.000. Uppl. í s. 669
9409.

Splúnkunýjir frá kr. 3.390.000 Næstum
nýjir 2005 árgerð frá kr. 2.800.000!
Jeep Grand Cherokee var valinn jeppi
ársins 2005! Eigum flesta liti á lager og
bjóðum lægsta verðið á nýjum bílum.
Gerðu reyfarakaup á BílaUppboði eða
kjarakaup í stærstu BílaBúð landsins.
Allt að 5 ára ábyrgð og 100% bílalán.
Þú finnur bestu bílakaupin á www.islandus.com www.islandus.com

Toyota Corolla Sol. 09/04 Ek.13þ.
sk.ódýrari. V.1800 þ,-

Subaru Legacy árg 98. Ek.125þ.
V.820 þ,- Tilb.690 þ,- sk. ódýrai.

Toyota Touring 1.8 árg.98. ek.99þ.
Tilboð 750 stgr. Búið að skipta um
tímareim.

MMC Galant 05/02 ek 18 þ.km S.sk
V. 1990 Lán 1230,- Skipti Dýr/ódr.

M.Benz Slk 230 K/P árg 99 ek 68
þ.km 5 gíra.

VW Golf 1.4 árg.97. ek.109 þ.
V.380 þ,-

M.Benz E 320 Avg. 08/01 ek 68
þ.km V. 3950,- Skipti á dýrir jeppa

Til sölu Toyota Corolla XLI Sedan árg.
‘96, ek. 139 þús. sjálfsk. Stgr. 300 þús.
Uppl. í s. 869 4082.

Nissan Terrano diesel árgerð ‘99, sjálfskiptur, ekinn 102 þús., 33” hækkun,
álfelgur, brettakantar, topplúga, toppbogar, dráttarkúla o. fl., sk. ‘06, verð
1.850.000,- 100% lánað, 821 6292.

Range Rover New árg 02
Jeep Grand Cherokee Over-

500-999 þús.

land árg 03 og 04
Frábær bíll, Izusu Trooper ‘99, ssk., 3.5
bensín. Er sem nýr. Verð 1.570 þ. Uppl.
í síma 893 3791.

Til sölu Golf ‘03, ek. 40 þ. Rauður, samlitur og gullfallegur. Skipti. Uppl. í s. 861
4401.

Peugeot 607 2,2 Disel
árg10/02
Peugeot 307 XS 1,6 árg 01
Porsche Cayenne V6 og 'S
árg 04
Ford F 350 Lariat árg 05
Ford F 250 árg 99/01/02
Hummer C-4 38“ árg. 96

MM Pajero árgerð ‘98, diesel 2,5 - ekinn 126 þús., álfelgur, 7 manna, ný
tímareim, lítur sérlega vel út og er í
mjög góðu lagi, sk. ‘06, verð 1.580.000,
100% lánað, 821 6292.

Skólatilboð

Subaru Legacy station árg. ‘97, ssk., álf.,
dráttakr., CD spilari, fallegur bíll, ek. 150
þús. Uppl. í s. 487 5838 & 892 5837.

Til sölu Honda Civic 1,6 vti ‘00, ekinn 75
þús. Filmur, CD, topplúga, álfelgur.
Flottur bíll, verð 899 þús. stgr. Upplýsingar í síma 899 4275.

Nú er tækifærið viltu verða ríkur á túrhestakeyrslu eða eignast frábært upplag í húsbíl Til sölu er þessi Ford
Econoline 350 Power Strok árg 1996
mikið breyttur. Allar uppl. veittar í s. 892
4030 eða á e-mail kristinnb@simnet.is

M.Benz E 500 árg 93
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Reiðhjól
Glænýtt tvöfalt hjól til sölu, nýinnflutt
frá Ameríku. Skoða öll tilboð. Sími 483
3671.

Sæti í jeppa, báta, vörubíla, vinnuvélar
og lyftara Vélaborg ehf., Krókhálsi
5F,110 Rvk, 414-8600, Njarðarnesi 2,
603 Ak, 464-8600

Vörubílar
Erum að rífa Volvo FH12, FL10, Scania
143,142 einnig varahl. í M. Bens og
Man. Nýjar fjaðrir á lager í Volvo, Scania,
MB og Man. Heiði Vélahlutir. S. 534
3441.

Fellihýsaleiga.

Til leigu fellihýsi og tjaldvagnar. Sími
899 6277 & 461 5077, Tjalda og Seglaþjónustan ehf, Óseyri 6c, Akureyri.
Frítt á tjaldsvæðið í Hveragerði á Blómstrandi dögum 26-28 ágúst. Dagskrá
við allra hæfi alla helgina, verið velkomin.

Partar VTS S. 421-8090. Subaru Impresa 2,0GX ‘03 Toyota, Nissan, Opel,
Audi 100 ‘95, Lancer Golf. Opið 8-18
Lau. 10-15.

Ópel partar

Fellihýsi
Nissan Terrano II árg. 03/04/01, dísel,
ssk., ek. 150 þ., dr.kr., toppl., 6 diska CD
magasín, rafm., fjarst. saml. Gullfallegur
bíll og vel með farinn. Bílalán 1.712 þ.
30 þ. á mán. Verð 2.090 þ. Uppl. í s.
487 5838 & 892 5837.

Til bygginga

Varahlutir

Vectra, Astra, Corsa ‘94-’03. Kaupi bíla
til niðurrifs. Sími 553 9900, 845 2996.
Til sölu Volvo FL 6-11. ‘94. Bobcat ‘00
Ásamt fylgihlutum, 3 skóflur, fræsara,
fleig, snjóblásara, tveir gangar af felgum
mjóum og breiðum, verð 3 milj +vsk. S.
899 3004.

Lyftarar

Til sölu Coleman Carmel ‘03, heitt vatn,
sólarsella, græjur, skyggni. Vel með farið. Uppl. í s. 897 3326 & 899 3326.

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 niðurrifs.

Bílapartasalan Ás

Skútahraun 15B, s. 565 2600. Honda,
Mazda, MMC, Nissan, VW. Notaðir varahlutir í flestar gerðir bíla, Kaupum bíla
til niðurrifs.

Vinnuvélar

Hjólkoppar á vörubíla hópferða og
sendibíla 15”-22,5” Heiði Vélahlutir S:
534 3441.

Hedd 557 7551

Bílapartasala sem sérhæfir sig í MMC,
Bens, VW, Musso, Skoda og fl. Opið
mán-föst 9-18.

Vörubílahjólbarðar Ný og sóluð á hagstæðu verði Heiði Vélahlutir S: 5343441

Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Airbag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

Mótorhjól

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.

13 tonna Liebherr jarðýta, PR 712 með
stillanlegu blað (6 way blade). Árgerð
2003, vst. 2124. Ástand mjög gott. Hagstætt verð. Upplýsingar hjá sölufulltrúum Merkúr hf. 824-6061 0g 824-6071.

bilapartar.is

Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum eingöngu með Toyota. Kaupum
Toyota-bíla. Opið virka daga frá 1018.
Partasalan Skemmuvegi 30, sími
557 7740. Eigum varahluti í Volvo,
Opel, Nissan, Toyota, Renault,
Honda og fleira.
Til sölu Calmar ‘93 rafmagnslyftari lyftigeta 4 tonn. Í góðu standi. Verð 850
þús. Upplýsingar í s. 893 5531.

Bátar
Honda CRF 250 X árg. 2005, nánast
ónotað hjól talsvert af aukahlutum.
Uppl. í síma 696 8584.

Til sölu Yamaha TTR90 og TTR250
crosshjól árgerð 2004. Minna hjólið
passar 8-10ára. Einnig Lancer station
4x4 árg. 1993 ekinn 190þús. Skipti
koma til greina. uppl. í síma 8200790.

Gerni háþrýstidælur. Verð frá 7995. Jötunn Vélar ehf Austurvegi 69, Selfoss s.
480 0400 www.jotunn.is

Skipamiðlunin Bátar & Kvóti ehf, Síðumúla 33. Til sölu allar stærðir og gerðir
fiskiskipa, með og án kvóta. Óskum eftir skipum með aflaheimildum á söluskrá. Óskum eftir 150 t. af ýsu og 35 t.
af þorski í krókak. Heimasíða:
www.skipasala.com.
Skipamidlun@simnet.is. Sími. 588 8111 Fax. 588
8114.

Bílaverkstæði JG: varahlutir í VW
Golf ‘99, Subaru Legacy ‘91, Nissan Almera ‘98, Primera ‘91,
Hyundai Accent ‘98, Sonata ‘93,
Pony ‘93, Toyota Hiace ‘92,
Corolla ‘95, Charade ‘88-’93,
Mazda 323 ‘90, Colt og Lancer
‘88-’93, Galant ‘90, Volvo 740,
Ferrosa, Benz 190, Pajero ‘88, Blayser s10, Econoline með 6,3 dísel
vél ofl. Uppl. í s. 483 4299 & 892
2628.

Rúllugardínur. Sparið og komið með
gömlu rúllugardínukeflin og fáið nýjan
dúk á keflin. Gluggakappar sf. Reyðarkvísl 12, Ártúnsholti, s. 567 1086.

Lopapeysur

Lopapeysur, slár og húfur. Gott verð.
Geymið auglýsinguna. Sími 553 2996.

Gefins
Fjórir 7 vikna sv/hv. kettlingar fást gefins. S. 843 9386 og í 564 6652.
Páfagaukur fæst gefins, rúmlega eins
árs og mjög gott búr með. Þarf að
losna við hann vegna flutninga.
Upplýsingar gefur Ingólfur í síma 8668190

Steinull

Til sölu úrvals steinull, margar gerðir.
Gott verð. Uppl. S. 898 5500.

Óskast keypt
Notuð Overlock saumavél óskast keypt.
S. 693 9101.

Viðgerðir
Ef pústið pípir og bremsurnar braka,
hættu að aka og láttu okkur laga. Kvikkþjónustan, Sóltúni 3, s. 562 1075.

.

Sjónvarp

Hanna og smíða stiga. Fást á ýmsum
byggingarstigum. Sérlausnir í þrengslum. 25 ára reynsla. Uppl. í s. 894 0431

Verslun

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til
elli/öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli
35, s. 552 7095.

Gúmmíbátar og Gallar

Gul blikkljós - Hálf-vitar;

Blikkljós í miklu úrvali til ásamt festingum. 12 volt/24 volt. Fáanleg með
óbrjótanlegu gleri. Vélaborg Krókhálsi
5F (gengið inn frá Járnhálsi) 110 Rvk,
414 8600, Draupnisgötu 1, 603 Ak, 464
8600.

Suzuki GSXR 600 árg. 2002. Tilboðsverð 670 þús. stgr. Uppl. í s. 691 9374.

Viðgerðarþjónusta, 10 ára reynsla.
Seago björgunarbátar & vesti. 4ra
manna bátar til leigu. S. 660 7570
www.gummibatar.net

Tölvur

Bátaland, allt til báta.

Utanborðsmótorar, bátahlutir, dælur,
öryggisbúnaður, bátar, þurrkubúnaður
og margt fleira. Bátaland, Óseyrarbraut
2 Hafnarfirði S. 565 2680, www.bataland.is

100% Verðvernd!!!!

Venus erotic store. Vorum að fá nýjar 10
og 12 tíma 2ja diska DVD, verð 3.990.
Allar spólur 1990. 3 á 5.000. Venus
Freyjugötu 1 sími 552 2525. www.venus6.is. Sendum í póskröfu um land allt.

Til sölu

Flug

470 þús. staðgreitt

Flugskóli Reykjavíkur

Til sölu Kawasaki KX 250cc árg. ‘04,
topp hjól. Uppl. í s. 899 4275.

Útleiga eins- og fjölhreyfla flugvéla með
og án flugmanna. Einkaflugmannspakki
kr. 695.000. Uppl. í síma 562 2100 &
696 8447 info@flugskoli.com

Fjórhjól

Vantar fáa, góða félaga. www.pa28.is

Hjólbarðar

Comet iðnaðarryksugur

tvær gerðir, verð frá kr. 12.608 m/vsk.
Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F,110 Rvk, 414
8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600.
Yamaha Grizzly 660 4X4 nýtt. Yamaha
Bruin 350 4X4 nýtt. Yamaha Hodiak
400 4X4 árg. 2001. Polaris Sportsman
700 4X4 árg. 2001 og 2004. Polaris ATP
500 4X4 árg 2004. Polaris Sportsman
400 og 500 4X4 árg 2001 og 2002.
Arctic Cat 375 4X4 árg 2002 og 500 árg
2003. Plus Gallery ehf. S. 898 2811.

Mikið úrval af ryðfríu handriðs fittiings,
gler klemmum, teinar, vír. www.atlantskaup.is sími 533 3700.

Kynntu þér sjónvarp yfir
ADSL hjá Hringiðunni.
Sími 525 2400.
Þarftu aðstoð við tölvuna? Viðurkenndur af Microsoft. 10 ára reynsla. S. 898
0690 (Ríkharður). Frá kl 8-23.

Ódýrar tölvuviðgerðir!

Alhliða tölvuviðgerðir og uppfærslur.
Uppl. í s. 899 8894 eftir kl.18:00.

Tölvuviðgerðir frá 1500
kr.

SEAT vinnuvélasæti.

Heimaþjónusta í hæsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, s. 694 6161.
Til sölu 2400 MHz PC tölva með 17”
skjá og önnur 1000 MHz PC. Sími 690
6996.

Útsala - útsala

Síðustu dagar útsölunnar. Markaðsþjónn/Töfrateppið, 30 - 70 % útsala,
leðurjakkar,
húsgögn
handhnýtt
perskneskra teppi og gjafavara. Rangárseli 4. Opið 13 - 18 virka daga, laugard.
12-16,S:5342288/ 8640580

Ibiza komið frá 29.900. Frábær rúm.
Snorrabraut 56 & Glerárgötu 34 Akureyri, s. 551 5200 & 461 5300.

Ýmislegt
Hornsófi til sölu. Upplýsingar í síma 845
4988.
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Búslóðaflutningar

Tölvur

Viðgerðir

Kennsla

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á staðinn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. S. 898 0690
(Ríkharður). Milli kl 8-23 alla daga.

Hreingerningar

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.

Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs
í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta.
695 2095.
Opið allan sólahringinn. Geri við tölvur
í heimahúsum og skrifstofum. Fljót og
góð þjónusta. Viðgerðir og uppsetning.
Sími 693 9221. www.tolvuvaktin.is
Tek að mér ýmis vef-og forritunarverkefni. Einnig uppsetningar og þjónustu
við Linux. Uppl. í s. 896 7468
helgi@binary.is

Leggjum
frostfríar
snjóbræðslur.
Hringdu í Steina pípara. S. 699 0100 &
567 9929.

Húsaviðhald
Snyrting
Gluggatjaldahreinsun og
tækniþrif.

Ökukennsla

Hreinsum flestar gerðir gluggatjalda t.d rimla, strimla og plíserðuð. Einnig sjónvörp, tölvur, lyklaborð o.fl. sót af brunamunum.
Bónbræður ehf, Hjallahrauni 8,
s. 699 8403 & 896 5066
www.bonbraedur.is.

Garðyrkja
Túnþökur
Túnþökurúllur, túnþökur og holtagróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. Sími 892 3666
Gylfi Jónsson

Ökukennsla og akstursmat kenni á
Opel Vectra. Sími 898 2833, Marteinn
Guðmundsson.
Leggjum
frostfríar
snjóbræðslur.
Hringdu í Steina pípara. S. 699 0100 &
567 9929.

Steiningarefni
Ýmsar tegundir
Ma. Kvartz, marmari, gabbró,
granít ennfremur steiningarlím.
Mikið litaúrval. Þvoum og blöndum efnin eftir óskum viðskiptavina. Flytjum efnin á byggingarstað.
Sjón er sögu ríkari
Fínpússning sf Íshellu 2, Hafnarfirði sími: 553 2500 - 898
3995.

Gelneglur

Tilboð á gelnöglum! Litaðir toppar frá
3900 kr. Greyfynjan snyrtistofa S. 587
9310

Húsgögn

Spádómar
Heilsuvörur

Tökum garðinn í gegn!
Helluleggjum, sláum gras, þökuleggjum, klippum/fellum tré,
hreinsum beð, eitrum tré og túnfífla og margt margt fleira. Gerum
góð tilboð.
Sláttumenn -Garðaþjónusta.
Þórhallur s. 846 0864 Hjörleifur s. 868 2667.
Túnþökur til sölu. Heimkeyrsla í RVK
innifalin. S. 847 5007 grassalan@simnet.is

Fæðubótarefni

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrviðg. -húsakl. - öll málningarvinna - háþrýstiþv. -þakþéttiefni (500% teygjanl.).

Túnþökusala Oddsteins

Túnþökur

Málarar

Eignarviðhald SF
Steypuviðgerðir, lekavandamál,
þakrennuupsetningar, þakásetningar, þak-og gluggamáling. Trésmíðavinna. Tilboð og tímavinna.
Áratugareynsla og fagmennska. S. 854 7449, 864
7449 og 565 7449

Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.
Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
múrun, málun, trésm., parket & flísalagnir. Föst tilboð eða tímavinna. S. 616
1569.
Húseigendur: Varist fúskara. Verslið við
fagmenn. Málarameistarafélagið. S. 568
1165.

Ertu að leita að ekta amerísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Alspá 908-6440

Finn týnda muni. Spil, bolli, hönd, tarrot, draumar. kl 10-22. Y. Carlsson.

Gerum tilboð í minni og stærri verk. tek
einnig að mér lagningu. Steini. S. 663
6666 / 663 7666.
Túnþökur og túnþökurúllur til sölu. Tökum einnig að okkur þökulaganir. Túnþökuvinnslan. Guðmundur s. 894 3000
& Sævar s. 894 3005.

Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það
með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S.
861 5356, olsiar@hotmail.com

Kristjana spámiðill tekur fólk í einkatíma. Þeir sem til mín vilja leita pantið
tíma í s. 554 5266 & 695 4303.
Spásíminn 908-5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Nudd
Missti 10 kg á 12 vk. Þú getur það líka
með Shape Works. Rannveig 862 5920
www.heilsuval.topdiet.is
Léttari og hressari með Herbalife.
www.dagamunur.is
og
herbalife@mmedia.is s. 891 8902, Ásta.
Þú léttist með Herbalife! Persónuleg
ráðgjöf og stuðningur. S. 892 8463 &
868 4884.

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draumráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.

Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.

Er byrjuð að spá eftir langt hlé. Tek fólk
heim, ræð einnig drauma. Tímap. í
síma 891 8727, Stella. Geymið auglýsinguna.

Herbalife - Shapeworks - NouriFusion.
Upplifðu muninn WWW.ARANGUR.IS
S.587 8687.

Heilun

Tek fólk í einkatíma í heilun. Get einnig
tekið að mér námskeið í heilun. Er
meistari. S. 697 8602.

Námskeið
Ert þú skyggn?

Shamballa 13D opnar nýjar og hærri
víddir fyrir þig! www.geocities.com/lillyrokk Skráning í s. 566 7748.

Design tískustólinn, verð áður 29.900,
verð nú 14.900 www.rum.is Snorrabraut 56, Rvk. S. 551 5200, Glerárgötu
36, Akureyri 461 5300.

Líkamsrækt
Rafvirkjun

Stífluþjónusta

Tökum að okkur viðgerðir og málningavinnu. Uppl. í s. 869 3934, Viðhald og
Málning ehf.
Tilboð óskast í þetta sófasett. Er sem
nýtt. Uppl. í s. 862 0924.

Meindýraeyðing
Sundlaug til sölu með “JetStream” stútum, tvær 4 hp dælur, 12 kw hitari, Tvö
nuddsæti með 4 nuddstútum. Hægt er
að synda í lauginni því að “JetStream”
stútarnir sjá um að halda manni á sama
stað í lauginni meðan synt er. Sjálfhreinsibúnaður, ekki er þörf á tengingu
við vatnsleiðlsu. Tilvalið fyrir fjölskyldur,
líkamsræktarstöðvar, endurhæfingarstöðvar og fyrirtæki. Cedar viðarklæðning og tröppur. Óskum eftir tilboði.
Upplýsingar í síma 862 9798

Alhliða meindýraeyðing í heimahúsum
s.s. geitungar, stari, mýs o.fl. S. 898
2801.

Sófasett til sölu 3+2+1. Vel með farið.
Verð 30 þús. Uppl. í s. 695 0730.
Leðurhornsófi, svartur Ikea og Beyki
stofuborð, verð 20.000 kr. saman. S.
864 9296.

Námskeið til pungaprófs, 30 rúmlesta
skipstjórnarréttinda, 7.sep til14 nóv.
Kennsla mán og mið kl. 19 til 23. S. 898
0599 & 588 3092. sigling@mmedia.is.
www.siglingaskolinn.net. Siglingaskólinn.

Fatnaður
Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breytingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Barnavörur

Öll meindýraeyðing fyrir
heimili, húsfélög. S.
822 3710.

Trésmíði
Fjarlægum stíflur úr WC, vöskum og fl.
Röramyndavél og viðgerðir á frárennslislögnum. Stífluþjónusta Geirs, s. 697
3933.

Húsasmíðameistari

Get bætt við mig verkefnum. Uppl. í s.
897 4110.

Bættu Microsoft prófgráðu í ferilskrána.
MCSA námið hefst 12. sept. Rafiðnaðarskólinn. www.raf.is
Lærum heima www.heimanam.is Frábær námskeið allt árið. Tölvufræðslan s.
562 6212.

Til sölu Simo svefnkerra, regnslá,
Ajungilak kerrupoki og Tripp Trapp
stóll. Allt mjög vel með farið. Selst
saman á 50 þús. heildarverðmæti
nýtt ca 90 þús. Uppl. í síma 699
3839
Rimlarúm,
barnabílstólar
og
kerruvagn, hátt furubarnarúm (
70X200 ) og ýmislegt fl. til sölu.
Vel með farið. Uppl. í s. 899 4075
& 587 4075.
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Dýrahald

Hvar ert þú að vinna í
haust ?

Tóti Tönn og Ingó Ásgeirs fengu 42 laxa
á þessa túpu. fæst á www.frances.is

Húsnæði í boði

Atvinna í boði

Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á
undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp
Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulistinn.is eða hafðu samb. við okkur í s.
511 1600.

Járn-plast og léttbúr

Dýrabær - Hlíðarsmára 9. Kóp. Opið
mán-föst. 11.30-18 og laug. 11-15. S.
553 3062.

Fullt starf - Subway

Hentugt starf með skól

Par með 2 börn óska eftir 4ra-5 h. íbúð
til leigu helst í Hafnarfirði eða Álftanesi.
S. 896 6517.
Óska eftir 3ja-4ra herb. íbúð í vesturbæ
Kópavogs, fyrirfram greiðsa ef óskað er.
Upplýsingar í s. 856 4967.
Papillon(Fiðrildahundur) Til sölu
papillon hvolpur. Uppl. í s. 824 0115
eða á www.simnet.is/omard

Sumarbústaðir

Vegna aukina umsvifa vantar okkur
hæft kynningarfólk í Reykjavík og nágrenni strax til starfa. Mikilvægt að viðkomandi hafi ánægju af samskiptum
og sé áreiðanlegur og stundvís. Áhugasamir hafi samband við Ólaf og hjá
Kynningu ehf. í síma 586 9000 eða í
gsm ólafur 863 3125. anna 898 9903
Einnig má senda umsóknir á
omm@kynning einnig hægt að sækja
um kynning.is

Vantar fólk í fullt starf í Austurstræti,
Faxafen og Borgartún. Vaktavinna,
sveiganlegur vinnutími. Leitum að jákvæðu og lífsglöðu fólki með mikla
þjónustulund. Hægt er að sækja um á
subway.is

Atvinna á Selfossi
Óska eftir vönum viðgerðarmanni
á verkstæði á Selfossi.
Uppl. í síma 865 3665 Gunnar.

Pítan Skipholti
Mikil Sala

Rafgirðingaefni.

Úr glæsilegum Vizsla-systkinahópi
erum við tveir eftir. Við erum með ættbók HRFÍ, örmerktir, sprautaðir og
tryggðir - lang flottastir! Upplýsingar í
símum 555 2820 & 693 1280 eða á
erlajons@yahoo.com

Vegna mikillar sölu á okkar frábæru heilsu og snyrtivörum frá
Volare vantar okkur söluráðgjafa
um allt land. Góð laun í boði fyrir
duglegt fólk. Hafðu samband. Eydís Davíðsdóttir sjálfstæður söluráðgjafi og deildarstjóri Volare.
S. 869 5226, email
eydis@tpostur.is

Óskar eftir starfsfólki í fullt starf í
vaktavinnu. Góð laun í boð fyrir
rétt fólk. Framtíðarstarf.
Umsóknareyðublöð á staðnum
og einnig á www.pitan.is

Góðir maðkar til sölu. S. 553 0438.

Hestamennska
Vandað 68 m2 heilsárshús til sölu. Tilbúið að utan og fokhelt að innan með
einangrun í útveggjum. S. 517 4200,
www.husoghonnun.is

Loftorka Reykjavík
Óskar eftir verkamönnum til malbikunarframkvæmda og jarðvinnuframkvæmda. Heimkeyrsla
og matur í hádeginu.
Upplýsingar í síma 565 0877.

Hundabúr-Hvolpagrindur

Full búð af nýjum vörum. 30% afsl. af
öllu. Opið mán. til föst. 10 til 18, laugard. 10 til 16, sunnd. 12 til 16. Tokyo
Hjallahrauni 4. Hfj. S. 565 8444.

Líkamsræktarkort fyrir 1.
september.
Það borgar sig.
Mecca-Spa, Nýbílavegi.
Mecca-Spa, Hótel Sögu.
Kauptu notaðan bíl hjá
Brimborg
Allt á að seljast.
Enn meiri verðlækkun,
komdu strax.
Brimborg, notaðir bílar.
Dráttarbeisli,
Víkurvagnar.

Íshundar

Skráningu á haustsýningu félagsins lýkur 2. sept. nk. Skráning fer fram á skrifstofu félagsins Síðumúla 31, á ishundar@ishundar.is og í símum 863 0474 &
863 8596.

Ýmislegt

Byssur
Geymsla á byssum í styttri eða lengri
tíma. Byssusmiðja Agnars, sími 891
8113.

Kauptu notaðan bíl hjá
Brimborg.
Allt á að seljast.
Enn meiri verðlækkun
Komdu núna í Brimborg.

Sumarhús til sölu. Um er að ræða tæplega 60 fm hús með 24 fm manngengu
svefnlofti. Húsið verður afhent tilbúið til
innréttinga. Tilbúið fljótlega til afhendingar. Thomsen ehf sími 517 6200.

Atvinnuhúsnæði
Til leigu 100 fm verslunar- eða skrifstofuhúsnæði á jarðhæð og 20 fm
geymsla í kjallara á svæði 104. Sími
690 0442.

Parket-útsala.
Egill Árnason, Ármúla.
Snæland Video Rvk, Kóp., Hafn. óska
eftir vaktstjórum, verslunarstjórum í
fullt starf og aukafólki í kvöld og helgarstarf, áhugasamir hringi í 693 3777 Pétur eða petursma@isl.is

Kaffihús, Bakarí

Geymsluhúsnæði

Fyrir veiðimenn

Bakarameistarinn Glæsibæ, Húsgagnahöllinni, Smáratorg, Suðurveri og mjódd óskar eftir afgreiðslufólki. Ýmsir vinnutímar í
boði t.d 7-14, 8-16 og 10-19.
Uppl. í s. 897 5470.

Bakarameistarinn

Þinn eigin geymslubílskúr. 7, 10 og 17
m2. Búslóðir, fyrirtæki, iðnaðarmenn.
Upphitað og vaktað www.geymsla1.is.
S. 564 6500.

www.sportvorugerdin.is

Vantar þig vinnu?
Vegna aukinna umsvifa óskum
við eftir duglegum einstaklingum
til starfa í matvælavinnslu í Mosfellsbæ. Hlutastörf og full vinna í
boði.
Uppl. í s. 897 3236, Ragnar eða
566 6614, Ragnar eða Sigurður.
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Starfskraftur óskast í afgreiðslu í
verslun í fullt starf. Ekki yngri en
20 ára.
Kökuhornið, Bæjarlind. Uppl. í
síma 544 5566 & 897 0702.

˚Ath.

Félagsfundur í Gusti í kvöld kl. 20.00.
Tilefnið eru nýleg tilboð sem hesthúsaeigendum í Glaðheimum hafa borist.
Félagar fjölmennið. Stjórnin.

Mosfellsbakarí
Mosfellsbæ, óskar eftir góðu fólki
til starfa í afgreiðslu í eftirfarandi
störf: fyrir hádegi frá 6:30-13:00,
virka daga og einn dag aðra
hverja helgi eða eftir hádegi frá
13:00-18:30, virka daga og einn
dag aðra hverja helgi.
Nánari upplýsingar veitir Áslaug eða Linda í síma 566
6145.

Vantar starfsmann sem
fyrst

Hann Kristján Steinarsson hannaði
þessa fyrir lax og silung. Fæst á
www.frances.is

Til sölu Chihuahua hvolpar, heilsufarsskoðaðir og ættbókafærðir. Verð 150
þús. kr. Einnig til sölu hátt rúm 90x200
með dýnu, verð 10 þús. Uppl. í s. 659
4402.

á Háaleitisbraut 58-60, Rvk. óskar
eftir góðu fólki til starfa í afgreiðslu í eftirfarandi störf: fyrir
hádegi frá 7:00-13:00, virka daga
og einn dag aðra hverja helgi eða
eftir hádegi frá 13:00-18:30, virka
daga og einn dag aðra hverja
helgi
Nánari upplýsingar veitir Ellisif
í síma 553 5280 eða 660 2153.

Framtíðarstarf
Óska eftir fólki í afgreiðslustörf í
bakarí í Hafnarfirði. Reglusemi og
reykleysi skilyrði.
Uppl. í s. 895 8192 milli 8-17.

Óskum eftir starfsfólki á
dag- og kvöldvaktir
Við hjá Skúlason leitum að fólki
18 ára og eldra við úthringingar
og símsvörun. Dag- og kvöldvaktir
í boði. Almenn tölvukunnátta
æskileg. Hafðu samband í síma
575 1500 eða á vaktstjorn@skulason.is og leggðu inn
umsókn.
Skúlason ehf, Laugavegi 26, s.
575 1500, www.skulason.is

Allt til rafgirðinga, staurar, vír, spennugjafar, 220V, 12V og 9V einnig sólarrafhlöður, leiðarar, einangrar, randbeitargirðingar o.fl. ATH. Góðar leiðbeiningar
í Vörulista Vélaborgar. Vélaborg ehf.,
Krókhálsi 5F,110 Rvk, 414-8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464-8600

Vant þjónustufólk.
Við leitum að vönu fólki til að
vinna við þjónustu í Gullhömrum,
nýju og glæsilegu veitinga- og
ráðstefnuhúsi í Grafarholti á
föstudags- og laugardagskvöldum
frá kl. 18.30 til 24. Mikil vinna í
vetur.
Nánari upplýsingar veitir Lúðvík í síma 517 9090

Mosfellsbakarí

Til leigu 83 fm, 3 herbergja íbúð í breiðholtinu. Aðeins reglusamt fólk kemur til
greina. Leiga 90 þús á mánuði. Laus
1.september. Uppl. í s. 867 8803 / 899
3501.

Húsnæði óskast

Okkur vantar gott fólk í störf með
skóla/vinnu. Ef þú ert dugleg/duglegur og hefur áhuga á
mjög góðum tekjumöguleikum,
skemmtilegri vinnu og vinnuumhverfi þá ert þú sá sem við erum
að leita að.
Áhugasamir sendi póst með
helstu upplýsingum um sig á
hordur@ipf.is

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir á brettum. Starfað í 18 ár. Uppl. í s.
567 4046 & 892 2074. Sækjum og
sendum búslóðirnar.

Óskar eftir starfsfólki í kaffihús og
bakarí okkar, við leitum af jákvæðu fólki á öllum aldri, ungum
sem eldri. Okkur líst vel á þá þróun á að fá miðaldra og heldri
borgara í hlutastörf sem geta
miðlað af reynslu til þeirra yngri.
Áhugasamir hafi samband í
síma 897 5470. Kveðja Sigurbjörg starfsmannastjóri.

Framlengingarspeglar,
Víkurvagnar.

Kauptu notaðan bíl hjá
Brimborg.
Það eru brjáluð tilboð á
notuðum bílum núna hjá
Brimborg.
Allt á að seljast.
Komdu strax í Brimborg.
Allt fyrir kaffistofuna.
Kerfi 564-1400
Flísa-útsala.
Egill Árnason, Ármúla.
Útsala,
Valhúsgögn, Ármúla
Ársalir Fasteignamiðlun,
www.arsalir.is
Ársalir Fasteignamiðlun,
533-4200.
Jeppakerrur,
Víkurvagnar.

Eitt símtal – meiri útbreiðsla – lægra verð
Hringdu í síma 550 5000 og fáðu auglýsinguna
þína lesna samdægurs á BLT (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.

KONUR HLUSTA
83% íslenskra kvenna undir
fimmtugu stilla á Bylgjuna, Létt 96,7
eða Talstöðina á viku og heyra því
samkeyrðar auglýsingar.
Auglýstu þar sem markhópurinn þinn
er að hlusta - á þremur stöðvum í einu.
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Bílaleiga óskar eftir starfsfólki í bílaþrif og almenn störf við viðhald bifreiða. Enskukunnátta er nauðsynleg.
Uppl. um aldur menntun og fyrri störf
sendist á e-malið atak@atak.is Fyrir
25. ágúst 2005.

Ræsting Grafarvogi
Ræsting Smárahverfi

Fyrir hádegi
S. 533-6020 rosa@raestir.is

Fyrir hádegi alla virka daga
S. 533 6020 rosa@raestir.is

Ræsting Kringlunni
6 daga fyrir hádegi
S. 533-6020 rosa@raestir.is

Ræsting Smárahverfi
Kl. 07:00 til 10:00 mán til föstd.
S. 533 6020 rosa@raestir.is

88 Arkitekt
Tilboð óskast í Arkitekt teikningu
á fljótandi veitingastað fyrir haf
með kjallara. U.þ b. 200 fm. Veitingastaðurinn er aðlagaður fötluðum og lömuðum.
Thorleifsson (Manó) Lárus s.
659 5305.

Ruby Tuesday
Ræsting Smárahverfi
Kl 10:00 til 12:00 mán til föstd.
S. 533-6020 rosa@raestir.is

óskar eftir hressu og duglegu fólki
fæddu 1987 eða fyrr í vinnu á
veitingastað okkar í Skipholti. Um
er að ræða vinnu í hlutastörf í sal
og eldhúsi.
Allar nánari uppl. gefur Haukur í 552 2211 & 662 8574 í
Skipholti.

Leikskólinn Brekkuborg
Aðstoðarmaður í eldhús óskast í leikskólann
Brekkuborg í Grafarvogi, 75% starf.
Vinnutími 10.30 til 16.30.
Upplýsingar gefur leikskólastjóri í síma: 567-9380.

Réttingarmann

Viljum ráða vanann réttingarmann,
þarf að geta hafið störf sem fyrst eða
eftir nánari samkomulagi. Nánari
upplýsingar gefur Guðmundur s. 896
4214 & 564 2141.
Fallega hótelið okkar vantar gott fólk í
ræstingar, sal, eldhús, almenn herbergjaþrif. Viðkomandi þarf að hafa
bíl. Hótel Glymur Hvalfirði.

Bílpróf

Stundvís, reglusamur starfskraftur
óskast til ýmissa starfa í matvöruverslun í austurbænum, bílpróf æskilegt. Upplýsingar Kjöthöllin Háaleitisbraut 58-60. Simi 553 8844.
Europris Verslanir leyta að starfsfólki
góð laun í boði fyrir réttan aðila. Upplýsingar gefa verslunarstjórar verslana. Sími. 533 3366.
Bakarí í vesturbæ óskar eftir starfskrafti til afgreiðslustarfa. Um full starf
er að ræða. Nánari upplýsingar í síma
699 5423, Sigríður.
Starfsfólk vantar í verslun Fitness
Sport Laugum frá kl. 15-20 virka daga
og annan hv. laugard. Uppl. milli 8-15
á staðnum eða í síma 544 5554.
Starfskraftur óskast til þrifa í matvælafyrirtæki í vesturbæ. Vinnutími er
frá kl. 11-17/18. Frekari upplýsingar í
síma: 663 2268.
Smiður eða vanur maður óskast í
uppslátt 2ja húsa í Kópavogi. Næg
vinna framundan. Uppl. í s. 893 0884.

Papinos Pizza óskar eftir starfsfólki til
starfa nú þegar. Nánari upplýs á
staðnum Núpalind 1 Kóp.
Stýrimaður og vanur netamaður
óskast á 140t dragnótabát sem skráður er í Ólafsvík. Upplýsingar í síma
840 0 840.

Xit Hárstofa

Vegna mikilla anna vantar okkur
metnaðarfullan svein eða meistara
og einnig nema á 3ja ári. Uppl. gefur
Svava í s. 564 6444 & 692 0028.

Steinsteypusögun!

Góður starfsmaður óskast í steinsteypusögun og kjarnaborun. Gott
kaup fyrir góðan aðila. Uppl. í síma
893 3236.

Upplsláttur - Hunnebeck
mót

Vantar þig góða aukavinnu? Okkar
vantar gott fólk í ýmis ræstingaverkefni. Nánari uppl. á www.solarservice.org eða í síma 581 4000.

Kjötvinnsla

Starfsfólk vantar í kjötvinnslu. Uppl. í
s. 699 1705. Gæðafæði ehf.

NK kaffi kringlunni

Afgreiðsla/bakarí

Afgreiðslufólk óskast í kökuhúsið
Auðbrekku. Uppl. á staðnum og s.
554 2708.
Handlaginn maður óskast, tímabundið við viðhald á gluggum og flísaslögn. Uppl. í s. 567 2154.
Snæland mos. Okkur vatnar starfsfólk
í dag- kvöld- og helgarvinnu. Viðkomandi verður að vera orðinn 18 ára.
Uppl. gefur Ásta í s. 693 3782.

Árbæjarbakarí

Ísgrill Bústaðarvegi óskum eftir starfsólki 18 ára eða eldra. Uppl. gefur
Ásta í s. 693 3782.

Starfskraftur óskast í afgreiðslu, frá
13-18.30 virka daga og aðra hvora
helgi. Upplýsingar í síma 869 0414
eða á staðnum, Hraunbæ 119.

Aukavinna-uppgrip

Okkur vantar duglegt símasölufólk 23 kvöld í viku. Uppl. í s. 511 4501 Ístal ehf.
Óskum eftir röskum, áreiðanlegum
starfsmanni til afgreiðslu & lagerstarfa
í verkfæraverslun. Uppl. í síma 897
5080.

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Atvinna óskast
Byggingaverktakar
Afhverju að auglýsa eftir vönum
mönnum sem eru ekki til? Leyfðu
okkur að aðstoða. Yfir 30 ára
reynsla við að finna rétta menn
fyrir fyrirtæki. Okkar bresku menn
eru mjög hæfir. Allir okkar íslensku viðskiptavinir eru meira en
ánægðir með okkar menn. Tekur
aðeins 2 vikur að fá þá hingað.
Upplýsingar í síma 897 8978
AWM ehf. Alan.

Verkamenn
Vegna mikilla vinnu framundan
vantar okkur hörkuduglega smiði og verkamenn
til starfa sem fyrst

Allt sem þú þarft
og meira til

Áhugasamir hafi samband við Vilhjálm
í síma 822-4443

Mat á umhverfisáhrifum – Ákvörðun
Skipulagsstofnunar um matsskyldu
framkvæmda

Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun,
Laugavegi 166, 150 Reykjavík. Hana er einnig að
finna á heimasíðu Skipulagsstofnunar:
www.skipulag.is.
Ákvörðun Skipulagsstofnunar má kæra til umhverfisráðherra og er kærufrestur til 19. september 2005.
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Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtalin framkvæmd skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 um mat á
umhverfisáhrifum.
Virkjun Fjarðarár í Seyðisfirði, Seyðisfjarðarkaupstað

Einkamál

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.

Óska að ráða dugandi smiði eða vana
menn í uppslátt á blokk í Hafnarfirði.
Gott mælingarverkefni. Upplýsingar í
s. 894 2454, Ragnar.

Leikskólinn Brekkuborg
Leikskólakennari / leiðbeinandi óskast í
leikskólann Brekkuborg í Grafarvogi.
Upplýsingar gefur leikskólastjóri í
síma: 567-9380.

Jarðkraftur ehf.

Óskar eftir að ráða starfsmenn vana
Jarðvinnuframkvæmdum Strax. Uppl.
í s. 893 0124.

Skipulagsstofnun

Allt um fasteignir
og heimili
á mánudögum í Fréttablaðinu.

Ertu einmanna?

Til hvers, margir með svipuð áhugamál
og skoðanir eru núna innskráðir á
einkamal.is og bíða eftir að kynnast þér.
Einkamal.is fyrir fólk eins og þig.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SUNDLAUG SELTJARNARNESS

Sundlaug Seltjarnarness opnaði haustið 1984 og var hún hönnuð og teiknuð af Leifi Gíslasyni. Sjálf sundlaugin er 25 metra löng og við hana er
barnalaug, tveir heitir pottar og eimbað. Vatnið í lauginni kemur úr borholu
Hitaveitu Seltjarnarness, en það vatn er mun steinefnaríkara en annars
staðar og þykir hafa góð áhrif á húðina. Klórmagn í lauginni er minna en
gengur og gerist. Í vetur munu miklar breytingar eiga sér stað á lauginni og
verður hún lokuð á bilinu 1. nóvember til 1. apríl. Sett verður upp sérstakt
svæði fyrir börn með rennibrautum og leiktækjum, sólbaðsaðstaðan verður
stækkuð og heitum pottum bætt við. Þá verða búningsklefarnir endurnýjaðir og stækkaðir til þess að geta tekið á móti bæði gestum sundlaugarinnar og nýrrar heilsuræktar sem verður opnuð í framhaldi af þessum aðgerðum. Forstöðumaður er Haukur Geirmundsson.

SELDAR EIGNIR Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU*
300 FJÖLDI
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*Þinglýstir kaupsamningar, heimild Fasteignamat ríkisisins.

Lögleg lán
eða ekki
Lögfræðingar deila um hvort
lán Íbúðalánasjóðs til fjármálafyrirtækja standist lög.
Jóhannes Sigurðsson, prófessor við Háskólann í Reykjavík, telur lán Íbúðalánasjóðs til fjármálafyrirtækja ólögleg þar sem lánaskilmálar hjá bönkum og sparisjóðum séu aðrir en í almennum
íbúðalánum Íbúðalánasjóðs. Hann
telur óeðlilegt að Íbúðalánasjóður
afli sér fjár með því að stunda
aðra fjármálastarfsemi en þá sem
honum sé falin í lögum.
Árni Páll Árnason lögmaður
segir forsendur Jóhannesar rangar og Hallur Magnússon hjá Íbúðalánasjóði er sama sinnis. Hann telur Jóhannes rugla saman gömlu
húsbréfunum og nýju íbúðabréfunum og segir ekki gefið að fjármálastofnanir láni eingöngu til
íbúðakaupa þótt fasteignir séu
settar að veði fyrir lánum.

?

SPURNING
VIKUNNAR
á fasteignavef Visis

Ertu
að bíða eftir að
fasteignaverð lækki?

SPURNING SÍÐUSTU VIKU:
Hvernig húsnæði kýst þú helst?
Sérbýli

70,53%

Sérhæð

16,68%

Íbúð í blokk

15,79%

DRAUMAHÚSIÐ MITT ALMA GUÐMUNDSDÓTTIR

Suður-Frakkland stendur upp úr
„Á Íslandi myndi ég segja að draumastaðurinn minn væri Meðalfellsvatn í
Kjós. Ég hef eytt nokkrum tíma þar og
þar er rosalega fallegt. Það er sérstaklega gaman í góðu veðri að fara í bát út
á vatnið,“ segir Alma Guðmundsdóttir,
söngkona í stúlknasveitinni Nylon.
Alma á erfitt með að gera upp á milli
staða erlendis sem eru í uppáhaldi. „Ég
bjó hjá fjölskyldu í Frakklandi í ár og
ferðaðist með henni um landið. SuðurFrakkland er rosalega fallegt og gaman
að ferðast þar um. Það stendur svolítið
upp úr hjá mér. Annars dreymir mig um
að komast til Afríku. Það væri gaman að
fara í safarí en mig langar líka að heimsækja staði sem eru ekki eins miklir
ferðamannastaðir til að skoða menninguna og fólkið.“
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Okra› á
skólavörum
Hvernig má það vera að í landi
þar sem er almenn skólaskylda, sé
ekkert þak á álagningu á skólavörur? Ritfangaverslanir og aðrar
búðir sem selja skóladót, okra á
því eins mikið og þeim þóknast og
mokgræða fyrir
vikið. Ég man að
í fyrra eyddi ég
15.000 kalli í ritföng fyrir tvær
dætur mínar, og
það voru bara
blöð, stílabækur
EVA ÓLAFSDÓTTIR
og
skriffæri
sem þær vantaði
upp á, af því þær voru að koma
inn í skólann á miðjum vetri. Í alvöru talað, hvað haldið þið að blýantur kosti í framleiðslu? Eða
nokkur lausblöð eða plastmappa?
Nú er yngsta dóttir mín að byrja í
skólanum og þurfti auðvitað að fá
sína skólatösku og tilheyrandi.
Bara taskan kostaði yfir 8000. Af
því að ég vildi almennilega tösku
með góðu baki og axlarólum, en
allt undir þessu verði voru bara
einhverjar pokatuðrur. Bara
pennaveskið (sem reyndar innihélt liti, blýanta o.s.frv.) kostaði
2000 kall! Og það var sko ekki það
dýrasta. Og enn er blaða- og stílabókadótið ótalið. Þetta stefnir
þessvegna hátt í 20. þúsundið fyrir eina sex ára skottu sem er að
byrja í skóla. Ofan á það bætist
svo úlpa, skór, húfur, vettlingar
o.s.frv. (Eins gott að fara að taka
fram prjónana). Það þarf klárlega
að setja þak (og það lágt) á álagningu á þessar vörur sem við
komumst ekki hjá að kaupa á
hverjum vetri. Þetta ástand er
löngu komið út úr öllu korti og
tími kominn til að við hættum að
gleypa það sem að okkur er rétt,
án þess að hugsa um það tvisvar.
Eða í mesta lagi dæsa þegar plastkortið er dregið fram við kassann.

AF NETINU

Draumur Össurar
Fyrir tveimur áratugum vildi Össur ná
völdum í borgarstjórn til að hreinsa burt
embættismenn sem hann taldi ekki hliðholla vinstri flokkunum og voru honum
því ekki að skapi. Nú má gera ráð fyrir að
hann vilji einnig hreinsa til, enda hefur
ráðhússklíka Ingibjargar Sólrúnar komið
sér vel fyrir í borgarkerfinu. Þar hefur
ekki aðeins verið skipt út embættismönnum á valdatíma R-listans heldur
hefur kerfið verið þanið út og silkihúfum
fjölgað umtalsvert. Það verður því nóg
að gera fyrir Össur ef draumur hans um
kitlandi borgarstjórastólinn verður að
veruleika.
Vefþjóðviljinn á andriki.is

Dregur lappirnar
Sturla samgönguráðherra var í viðtali í
fréttum Stöðvar 2 ... og hélt áfram að
draga lappirnar í því augljósa þjóðþrifamáli að losa flugvöllinn úr Vatnsmýrinni.
Taldi alla annmarka á að hann geti farið
út á Löngusker á næstu árum. Var sosum
til í að einhverjir væru að athuga það, en
vildi ekkert gera til að flýta fyrir því. Samt
er orðið svo augljóst að landið sem frelsað verður undan herflugvelli Breta í
Vatnsmýrinni er miklu verðmætara heldur en kostar að leggja fullbúinn flugvöll
út á Lönguskér.
Eiríkur Bergmann Einarsson
á eirikurbergmann.hexia.net
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MERKISATBURÐIR

ÞETTA GERÐIST
HUEY NEWTON
(1942-1989) lést þennan dag.

Rau›i krossinn stofna›ur

Huey Newton var einn af stofnendum Svarta pardus-samtakanna
sem börðust fyrir réttindum bandarískra svertingja með róttækum
aðferðum.

timamot@frettabladid.is

ANDLÁT

JAR‹ARFARIR

Jón Skafti Kristjánsson vélstjóri, Heiðargerði 19, Akranesi, andaðist á heimili
sínu þriðjudaginn 16. ágúst.

13.00 Lilja Sigfinnsdóttir, Hjallabraut 33,
Hafnarfirði, verður jarðsungin frá
Garðakirkju.

Guðmundur Helgason málarameistari,
Fensölum 6, lést á heimili sínu föstudaginn 19. ágúst.

15.00 Margrét Ólafsdóttir frá Hlíð, Siglufirði, Kópavogsbraut 1B, verður
jarðsungin frá Vídalínskirkju í
Garðabæ.

öllum særðum hermönnum til
hjálpar án tillits til þess hvaða liði
þeir tilheyrðu. Má segja að þar hafi
birst í hnotskurn það hlutleysi sem
alla tíð hefur einkennt starfsemi
Rauða krossins.
Á alþjóðlegri ráðstefnu sem haldin
var árið 1864 að tilhlutan Dunants
og fjögurra samlanda hans var
22. ÁGÚST 1864
gerður fyrsti Genfarsamningurinn
Henry Dunant
um vernd særðra og sjúkra hermanna. Tillögur Dunants voru sam- gegn því að þær störfuðu fullkomþykktar en þær hljóðuðu á um að
lega hlutlaust og liðsmenn þeirra
þjálfa ætti hjálparsveitir sem hægt
bæru ekki vopn. Jafnfram var
yrði að senda á vettvang ef kæmi
ákveðið að hjálparsveitirnar yrðu
til styrjaldar. Einnig að ríki heims
merktar rauðum krossi á hvítum
skuldbindu sig til þess að veita
grunni sem tákna ætti friðhelgi
sveitunum friðhelgi á vígvellinum
þeirra.

1902 Theodore Roosevelt ekur
bíl fyrstur bandarískra forseta.
1910 Kórea er innlimuð í Japan.
1922 Írski uppreisnarmaðurinn
Michael Collins fellur í árás.
1926 Gull finnst í Jóhannesarborg
í Suður-Afríku.
1972 Landsliði Ródesíu er meinað að keppa á Ólympíuleikunum í Munchen.
1993 Kristján Helgason, 19 ára,
verður heimsmeistari í
snóker í flokki 21 árs og
yngri.
2004 Verkunum Ópið og
Madonna eftir Edward
Munch er stolið af safni í
Osló

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Þú getur fangelsað uppreisnarmann, en þú
getur ekki fangelsað uppreisnina.“

Alþjóðlegi Rauði krossinn var stofnaður þennan dag árið 1864. Upphaf Rauða krossins má rekja til
einnar mestu orrustu í styrjöldinni
milli Austurríkismanna og Frakka
um miðbik nítjándu aldar sem
fram fór á Norður-Ítalíu. Undir lok
hennar lágu fjörutíu þúsund hermenn í valnum, fallnir eða særðir.
Þá átti leið um héraðið ungur
svissneskur kaupsýslumaður að
nafni Henry Dunant. Þar sem
ástandið fékk mikið á hann hóf
hann að skipuleggja hjálparstarf á
vígvellinum með aðstoð kvenna úr
nærliggjandi þorpum. Kjörorð
þeirra varð „Tutti fratelli“ eða „allir
eru bræður,“ því hjálparliðið kom

1809 Jörgen Jörgensen hundadagakonungur er hrakinn
frá völdum.

AFMÆLI
Árni Bergmann rithöfundur er 70
ára
Þórarinn Eldjárn rithöfundur er
56 ára
Ólafur Þórðarson knattspyrnuþjálfari er
40 ára

www.steinsmidjan.is

Heiðar Helguson knattspyrnumaður er
28 ára
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Listmálari:

Gunnlaugur P.
Blöndal

Gunnlaugur
hvílir í leiði nr. 7
á svæði K 20 í
Fossvogsgarði,
sjá nánar á
www.gardur.is

Gunnlaugur Pétur Blöndal var fæddur á
Sævarlandi í Þistilfirði 27. ágúst 1893,
sonur hjónanna Björns Gunnlaugssonar
Blöndal læknis og Sigríðar Möller.
Gunnlaugur stundaði myndskurðarnám
hjá Stefáni Eiríkssyni 1909-1913. Fór þá
til náms í Kaupmannahöfn og lagði stund
á málaralist, en árin 1916-18 við
listaháskólann í Osló og naut þar tilsagnar hins
fræga málara Christians Krogh. Hann fór námsferðir
til Ítalíu, Spánar og Þýzkalands og dvaldist sex ár
í París við liststörf og nám, lengst hjá Fernand
Léger. Hann er einn af beztu íslenzkum listmálurum
sinnar tíðar, þekktur fyrir landslags- og portrettmyndir
sínar og málverk af módelum, sem oft einkennast
af léttri munúð og litagleði (þekkt er Stúlka með
greiðu, 1937). Málverk hans eru m.a. í frægum
söfnum erlendis. Fyrsta einkasýning hans var í
Reykjavík 1922, en aðrar í París, Reykjavík,
Kaupmannahöfn, Óðinvéum, Stokkhólmi og
Barcelona, auk þátttöku í samsýningum víðar um
lönd. 1961 var yfirlitssýning á verkum hans í
Listasafni Íslands. Hann lézt í Reykjavík 28. júlí
1962. Árið 1993 var haldin sýningin Gunnlaugur
Blöndal, aldarminning, að Kjarvalsstöðum. Nokkrar
bækur hafa komið út um hann. Fyrri kona
Gunnlaugs var Inger Löchte listmálari. Þau áttu
einn son, en skildu. Seinni k.h. var Elísabet
Jónasdóttir. Þau voru barnlaus, en seinni maður
hennar er Kristján Karlsson skáld.
Meira á gardur.is

SAFNAR TÓNLIST Jón Kr. Ólafsson rekur tónlistarsafnið Melódíur minninganna á Bíldudal. Neðri hæð heimilis hans þjónar sem sýningarsalur og þar kennir ýmissa grasa. Safnið byggist að mestu á innrömmuðum hljómplötum, plötuumslögum, myndum og munum sem
áður voru í eigu landsþekktra listamanna.

JÓN KR. ÓLAFSSON: TÓNLISTARMAÐUR OG SAFNSTJÓRI, ER 65 ÁRA

Margar skúffur í Jóhönnu minni
„Ég ætla að hafa þetta hægt og
hljótt,“ segir Bílddælingurinn og
tónlistarmaðurinn Jón Kr. Ólafsson, sem á 65 ára afmæli í dag.
Jón er staddur í höfuðborginni og
ætlar að leggja rækt við áhugamál sitt, sem er að bæta við veglegt tónlistarsafn sem hann setti
á stofn á heimili sínu í Bíldudal
fyrir fimm árum. Þar kennir ýmissa grasa og þykir Jón afbragðsfróður og skemmtilegur heim að
sækja. Safnið er tileinkað mörgu

af því fólki sem hann hefur
kynnst í gegnum tónlistina, meðal
annars Ólafi Gauki, Svavari
Gests, Ragnari Bjarnasyni og
Hauki Morthens, en safnið heitir
eftir síðustu plötu Hauks, Melódíur minninganna.
„Ég hef alltaf verið menningarlega sinnaður. Sennilega hef ég
fengið það með móðurmjólkinni
og ég reyni að varðveita hluti
eins og mögulegt er,“ segir Jón,
sem finnst sorglegt hversu miklu

Á BORGINNI ‘68 Ófá dansgólfin hafa verið slitin út undir tónum Jóns Kr. og hljómsveitar. Hér skemmtir hann á Hótel Borg árið 1968.

íslenska þjóðin, sem annáluð sé
fyrir gáfur, menningu og sagnfræði, hafi hent af menningarverðmætum. „Sem betur fer veit
maður ekki af öllu sem fer til
heljar,“ segir Jón og er viss um að
hann væri kominn á stofnun með
næringu í æð ef hann vissi af öllu
sem týnst hefði úr tónlistarsögunni.
Tónlistarsafn Jóns fer stækkandi með hverju ári. „Ég á eitt
herbergi eftir sem ég ætla að
klæða af menningu og þegar það
er búið segi ég takk fyrir mig,“
segir Jón, sem finnst lítið mál að
vera með safn á heimili sínu og
afgreiðir fólk hvort sem er klukkan tólf á miðnætti eða snemma
morguns.
Jón er hress náungi og vill
enga meðalmennsku. Hann notar til að mynda ýmis orðatiltæki
sem fáir kannast við.
„Það eru margar skúffur í Jóhönnu minni,“ er í uppáhaldi hjá
honum, svo og máltækið „Þú
gerir þetta nú ekki á einum
brjóstahaldaranum“. Það hefur
Jón eftir vini sínum Hafliða
Magnússyni, rithöfundi og tónskáldi, og þýðir það að eitthvað
verði ekki gert í einum grænum. ■
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Heyrst hefur ...
... ...að stjórnarmenn hjá 1.deildarliði

Breiðabliks í Kópavogi séu þegar
farnir að huga að liðsstyrk fyrir næsta
sumar en Blikar hafa þegar tryggt sér
sæti í Landsbankadeild karla á næstu
leiktíð. Taldar eru góðar líkur á því að
sóknarmaðurinn Marel Baldvinsson
snúi aftur til liðsins en honum hefur
ekki tekist að vinna sér inn sæti í
Lokeren-liðinu.

sport@frettabladid.is

ÓLAFUR JÓHANNESSON, ÞJÁLFARI ÍSLANDSMEISTARA FH: KANN ENGA EINA SKÝRINGU Á GENGINU

> Við finnum til með ...

Hér hjá li›i FH vinna allir vinnuna

... Þrótturum sem héldu að þeir væru
komnir á beinu brautina
með tilkomu Atla Eðvaldssonar. Þrótti hefur
hins vegar mistekist að
ná sigri í fjórum síðustu
leikjum og eru í
botnsæti deildarinnar, sex stigum
frá áttunda sætinu.

Ólafur Jóhannesson, þjálfari nýkrýndra
Íslandsmeistara FH var sigurreifur eftir
sigur FH á Val í Kaplakrika í gær og
þessi annars hægláti maður dansaði
og trallaði með stuðningsmönnum liðsins þegar ljóst var að titillinn væri í höfn, annað árið í röð.
Aðspurður sagðist Ólafur alls ekki
hafa búist við að gengi liðsins yrði
með þvílíkum ólíkindum og raun
ber vitni. „Ég bjóst hreint ekki
við því að árangur liðsins yrði
þetta góður og þetta er búið að
vera ótrúlegt sumar. Ég vissi
auðvitað að við værum með
mjög gott lið, en maður hefur
oft áður séð góð lið í þessu
móti, sem hafa svo klúðrað því.
Við vissum bara okkar takmörk,

held ég,“ sagði Ólafur sem sagði árangur liðsins felast í sterkum hópi og
sterkri liðsheild.
„Það er kannski erfitt að
finna eina skýringu á
því af hverju þetta lið
hefur ekki tapað stigi í
deildinni í allt sumar. Ég
held að fyrst og fremst sé
það nú bara af því að allir
sem koma nálægt liðinu
eru að vinna vinnuna sína, hópurinn er
sterkur og
svo eigum
við auðvitað
frábæra
stuðnings-

menn sem hjálpa okkur mikið. Það hefur bara allt gengið upp hjá okkur í
sumar,“ sagði Ólafur, sem segist ekki
óttast að verði spennufall hjá liðinu í
kjölfar hátíðarhaldanna í Kaplakrika, en
þar var lifandi tónlist og mikið fjör þegar blaðamaður dró hann út úr þvögunni. „Nei, ég hef engar áhyggjur af
slíku, enda höfum við tekið einn leik
fyrir í einu í allt sumar og það er
kannski líka þess vegna sem vel hefur
gengið hjá okkur. Við eigum ennþá
möguleika á að vinna alla leiki okkar í
sumar og munum fara inn í hvern leik
með það fyrir augum að vinna hann
eins og við höfum gert,“ sagði þjálfarinn glottandi, þar sem hann stóð við
hlið Hafnafjarðarmafíunnar sem söng;
„Ég fíla FH“ fullum hálsi.

> Við óskum...
...FH-ingum innilega til hamingju með
að hafa tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn
í gær með því að leggja
Val að velli í Kaplakrikanum. Það er enginn sem
efast um að þeir hafa verið með langbesta liðið í
sumar og nú er það bara
spurning hvort þeir nái að
komast enn frekar í metabækurnar þetta árið.

Sögulegir yfirburðir FH-inga

LANDSBANKADEILDIN

FH er Íslandsmeistari í knattspyrnu eftir gó›an 2-0 sigur á Val í gær. Árangur FH er sögulegur á mörgum
svi›um en engum dylst a› ﬂarna er á fer› eitt besta knattspyrnuli› í sögu Íslandsmótsins.

FH

2-0
Valur

Kaplakriki, áhorf: 3682

Jóhannes Valgeirsson (7)

1–0 Tryggvi Guðmundsson (55.)
2–0 Sjálfsmark (78.)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
Varin skot
Horn
Aukaspyrnur fengnar
Rangstöður

13–6 (3–3)
Daði 3 – Kjartan 2
7–4
7–12
3–1

FÓTBOLTI Knattspyrnulið FH er Íslandsmeistari karla í knattspyrnu
árið 2005, í annað sinn á tveimur
árum og í annað sinn í sögu félagsins. Liðið gerði það með stæl, vann
alla 15 leikina í fyrstu fimmtán
umferðunum og dugði það til að
tryggja titilinn. FH varð þar með
fljótasta liðið til að tryggja sér titilinn í tíu liða efstu deild en Valsmenn urðu meistarar þann 22.
ágúst 1978 og áttu metið áður.
Þetta sama Valslið tapaði sínum
fyrstu stigum í 17. umferð sumarið 1978 og stendur það met enn.
FH-ingar, sem voru einmitt að
sigra lið Vals í gær, færðust skrefinu nær þessu meti með sigrinum.
Þeir höfðu sigur í leiknum, 2-0, og

var hann fyllilega sanngjarn.
Lítið var um færi í fyrri hálfleik
þó svo að bæði lið gerðust
sókndjörf. Það skal hins vegar
hafa það í huga að þarna voru
mætt tvö bestu varnarlið sumarsins og því ekki skrýtið að sóknarmönnum liðanna hafi reynst það
þrautin þyngri að finna leið að
marki andstæðingsins. Helst voru
það heimamenn sem gerðust aðgangsharðir en hætta skapaðist
upp við mark Valsmanna nokkrum
sinnum undir lok fyrri hálfleiks.
Fyrsta markið leit dagsins ljós
eftir um klukkustundar leik og var
þar að verki Tryggvi Guðmundsson. Hann skoraði af stuttu færi
eftir fyrirgjöf Ólafs Páls Snorrasonar. Þetta var þrettánda mark
Tryggva í sumar og eru hann og
Allan Borgvardt nú markahæstu
menn mótsins.
FH-ingar reyndu hvað þeir gátu
að skora annað mark en það var þó
Valsarinn Stefán Helgi Jónsson
sem varð fyrir því óláni að stýra
boltanum í eigið mark eftir að
Ólafur Páll gaf boltann fyrir.
Úrslitin voru þar með ráðin og
brutust út mikil og löng fagnaðarlæti er Jóhannes Valgeirsson flautaði til leiksloka. Til hamingju, allir
FH-ingar til sjávar og sveita.
eirikurst@frettabladid.is

FH 4–3–3
Daði
Guðmundur
Auðun
Nielsen
Freyr
Ásgeir Gunnar
Davíð Þór
Baldur
Ólafur Páll
(80. Atli Viðar
Borgvardt
(86. Ármann
Tryggvi
(59. Jón Þogrímur

VALUR 4–3–3
7
8
7
6
7
7
6
6
8*
–)
7
–)
7
–)

Kjartan
Steinþór
Atli Sveinn
Grétar
Bjarni Ólafur
Stefán Helgi
Sigurbjörn
(86. Kristinn
Guðmundur
(75. Hálfdán
Matthías
Garðar
Baldur
(75. Sigurður

7
6
7
7
6
7
5
–)
5
5)
6
6
5
7)

*MAÐUR LEIKSINS

KR-ingar fengu þrjú stig í Vesturbænum í gær og unnu sinn annan leik í röð:

Er nú komi› a› falli Grindvíkinga úr deildinni?
KR

3-1

KR-völlur, áhorf: 1011

Grindavík
Ólafur Ragnarsson (5)

1–0 Tryggvi Bjarnason (39.)
2–0 Ágúst Þór Gylfason, víti (41.)
2–1 Eysteinn Hauksson (64.)
3–1 Garðar Jóhannsson (89.)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
18–9 (7–5)
Varin skot
Kristján 4 – Savic 3
Horn
8–2
Aukaspyrnur fengnar
11–14
Rangstöður
1–0

FÓTBOLTI
Staða Grindvíkinga
versnaði til muna í gær þegar liðið tapaði fyrir KR í Frostaskjólinu. Það er alveg á hreinu að eitthvað mikið þarf að breytast ef liðið ætlar sér ekki að falla úr efstu
deild í fyrsta skipti í sögu félagsins. KR-ingar eru hins vegar svo
gott sem sloppnir við fall.
Grindvíkingar voru án Sinisa
Kekic í gær en hann var meiddur
og það virtist greinilega há gestunum því liðinu gekk illa að halda
boltanum framarlega á vellinum
og fyrir vikið gekk erfiðlega að
koma liðinu framar á völlinn.
Jafnræði var með liðunum í fyrri

hálfleik en KR-ingar skoruðu svo
tvö mörk með tveggja mínútu
millibili en þar voru á ferðinni
Grétar Ólafur Hjartarson og
Ágúst Gylfason.
Þessi tvö mörk KR-inga undir
lok fyrri hálfleiks virtust hafa
dregið allan mátt úr gestunum því
þeir mættu varla til leiks í síðari
hálfleik til að byrja með. Þeir virtust þó vakna örlítið þegar Eysteinn Hauksson skoraði um miðjan hálfleikinn. Það dugði þó ekki
til því KR-ingar voru sterkari á
öllu sviðum og Garðar Jóhannsson rak svo síðasta naglann í kistu
-gjj
Grindvíkinga.

TAKK FYRIR STUÐNINGINN Leikmenn FH
fögnuðu vel í leikslok enda Íslandsmeistaratitilinn þeirra þótt enn séu þrjár
umferðir eftir af mótinu. FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

KR 4–4–2
Kristján
Gunnar E.
Pauletic
Tryggvi
Bjarni
Sölvi D.
(74. Rógvi
Ágúst
Bjarnólfur
Sigmundur
Grétar
Garðar

GRINDAVÍK 4–5–1
6
5
7
6
6
6
–)
6
6
6
7*
6

Savic
Óðinn
Jack
Óli Stefán
Eyþór Atli
Guðmundur A.
(66. Alfreð
Eysteinn
Niestroj
Magnús Sverrir
(79. Leifur
Óskar Örn
Ahandour

6
5
5
6
5
4
3)
5
6
5
–)
5
6

*MAÐUR LEIKSINS

ÍBV 4–4–2
Hrafn
Pétur R.
Páll Hjarðar
Vorenkamp
Bjarni Geir
Lind
(82. Bjarni Rúnar
Jeffs
(89. Bjarni Hólm
Heimir Snær
*Andri
Atli
Steingrímur
(72. Platt

ÞRÓTTUR 4–3–3
6
6
7
7
5
6
–)
7
–)
6
8
6
7
4)

Fjalar
Hallur
Ólafur
Páll E.
Ingvi
Guðfinnur
(58. Davíð Logi
Haukur Páll
(79. Erlingur
Kristinn H.
Magnús Már
(58. Daníel H.
Þórarinn

x
x
x
x
x
x
–)
x
–)
x
x
5)
6

*MAÐUR LEIKSINS

Fall blasir við Þrótturum eftir 2–0 tap fyrir ÍBV í Vestmannaeyjum:

Eyjamenn unnu annan sex stiga leikinn í rö›
ÍBV

2-0

Hásteinsv., áhorf: 530

Þróttur
Egill Már Markússon (6)

1–0 Andri Ólafsson (33.)
2–0 Steingrímur Jóhannesson (44.)

TÖLFRÆÐIN

KOMINN MEÐ 81. MARK Steingrímur

Jóhanneson skoraði í öðrum leiknum í röð
og er kominn með 81 mark í efstu deild
þar af 51 þeirra út í Eyjum.

Skot (á mark)
Varin skot
Horn
Aukaspyrnur fengnar
Rangstöður

13–6 (7–3)
Hrafn 3 – Fjalar 5
10–4
13–10
5–1

FÓTBOLTI Eyjamenn höfðu talsverða yfirburði í botnslag Landsbankadeildarinnar þegar hinu
síglöðu Þróttarar komu í heimsókn
á Hásteinsvöll.
Andri Ólafsson, besti maður
vallarins, kom ÍBV yfir á 33. mínútu en Steingrímur Jóhannesson
bætti við öðru marki rétt fyrir
leikhlé og þar við sat.
„Þetta var bara ekki nógu gott
hjá okkur í dag og Eyjamenn voru
bara einfaldlega grimmari. Það
eru enn 9 stig eftir í pottinum og ef
við náum þeim dugar það til að
halda liðinu uppi. Við verðum bara
að byrja á að snúa blaðinu við á

móti KR í næsta leik og sjá svo
hvað gerist,” sagði Atli Eðvaldsson, þjálfari Þróttar, í leikslok en
Guðlaugur Baldursson, þjálfari
Eyjamanna var ánægðari með leik
sinna manna.
„Já, nú eru menn hressir. Þetta
var rosalega gott í dag en ég hefði
viljað setja aðeins meiri pressu á
þá í seinni hálfleiknum. Þessi
hugsun kom greinilega upp hjá
okkur að við erum með forskotið
og við ætlum ekki að fá mark á
okkur. Heilt yfir fannst mér við
vera sterkari aðilinn í leiknum,“
sagði Guðlaugur.
-jiá

SKÓLAVÖRUR
SKÓLA
VÖRUR
Olivia fæst
hjá okkur!

1 kr.
1 stk. Plúto býantur

Tilboðin gilda út ágúst 2005 eða á meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um myndbrengl og prentvillur.

Verð 49,Skrift

Verð 59,Reiknivél

VerðSkfærriá 59,

Verð 45,-

Verð 50,Gráðubogi

Verð 39,Reglustika
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k

Verð frá 79,-

3

Pennaveski

5,-

Verð frá 2.79

Allar töskurnar eru með bólstruðu
baki svo að taskan falli vel að
baki barnsins. Breiðar bólstraðar
axlarólar og mittisól tryggja að
líkamsburður barnsins er réttur.

Opið
alla
daga

-

Verð frá 149,

Verð 495,Gormabók A4
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Sigurður Ragnar Eyjólfsson var betri en enginn í Keflavík í gær í Landsbankadeild karla:

ÚR SPORTINU

Skagamenn unnu lykilleik í baráttunni um ﬂri›ja sæti›
0-1

Keflavík

ÍA

Keflavík, áhorf: 785

Kristinn Jakobsson (6)

0–1 Sigurður R. Eyjólfsson (73.)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
Varin skot
Horn
Aukaspyrnur fengnar
Rangstöður

9–7 (4–2)
Ómar 1 – Bjarki 4
3–3
16–14
4–2

FÓTBOLTI Skagamenn unnu mikilvægan sigur á Keflvíkingum í baráttunni um þriðja sæti deildarinnar. Leikurinn var tíðindalítill
lengstum en í síðari hálfleik fóru

liðin að sækja af meiri krafti.
Skagamenn höfðu ágætis tök á
leiknum í fyrri hálfleik en þeir
sköpuðu sér ekkert einasta færi
fyrsta klukkutímann á meðan
Keflvíkingar komust nokkrum
sinnum nálægt því að skora. Sigurður Ragnar Eyjólfsson skoraði
eina mark leiksins eftir fyrirgjöf
Deans Martin og eftir það var sigur Skagamanna ekki í hættu.
,,Við fórum að skapa tækifæri
þegar fór að líða á seinni hálfleikinn. Við hefðum alveg getað sett
fleiri mörk, við vorum klaufar að
setja ekki fleiri mörk. Mér fannst
við samt vera þokkalega heppnir
að klára þetta með einu marki. Við
höfum oft spilað betur en við vorum að gera í dag án þess að spila

neitt arfailla. Siggi Raggi kom inn
á og setti hann og eftir það fengum
við eitt til tvö góð færi sem við
vorum klaufar að klára ekki en eitt
mark dugði okkur í dag. Bjarki er
búinn að vaxa gríðarlega sem
markvörður í sumar og það er allt
annað að sjá hann núna en í upphafi móts. Hann hefur verið að
melda sig inn sem sterkur póstur í
liðinu,“ sagði Ólafur Þórðarson
þjálfari ÍA að leik loknum.
,,Það vantaði meiri gleði og
hraða í okkar leik. Við fengum einhver færi en þau voru ekki nógu
opin og ekki nógu vel afgreidd.
Þeir náðu betri fyrirgjöf en þeim
hjá okkur sem voru mjög daprar.
Við erum ekki búnir að skora í
tveimur leikjum í röð og það er

kannski eitthvað sem þarf að
skoða hvað veldur,“ sagði Kristján
Guðmundsson þjálfari Keflavíkur.
-hrm

KEFLAVÍK 4–4–2 ÍA 4–5–1
Ómar
5 Bjarki
Abdulkadir
5 Kári Steinn
Guðmundur Mete 7 Helgi Pétur
Baldur
6 Reynir
Guðjón
5 Guðjón
Milisevic
5 Martin
(46. Samuelsen
5) Pesic
Jónas Guðni
6 Pálmi H.
Gustafsson
5 Jón Vilhelm
Hólmar Örn
7 (82. Kristinn
Guðmundur S.
5 Ellert Jón
Hörður
5 (61. Finnbogi
(78. Stefán Örn
–) Andri
(63. Sigurður R.

7*
6
7
7
6
6
7
7
6
–)
4
6)
5
7)

*MAÐUR LEIKSINS

Skondið sigurmark Drogba
Fyrsti stórleikur tímabilsins í ensku úrvalsdeildinni fór fram í gær ﬂegar Chelsea vann Lundúnaslaginn gegn Arsenal 1-0 á heimavelli sínum. Didier Drogba
skora›i sigurmarki› en hann kom inn sem varama›ur.
FINNINN FLJÚGANDI Kimi Raikkonen varð

fyrsti maðurinn til að vinna í tyrkneska
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY IMAGES
kappakstrinum.

Raikkönen vann í Tyrklandi:

Á enn langt í
Alonso
FORMÚLA EITT Finnski ökuþórinn
Kimi Raikkönen á McLaren sigraði nokkuð örugglega í fyrsta
kappakstrinum í Tyrklandi í gær,
en þetta var annar sigur hans í röð
í Formúlu eitt.
Efsti maður stigakeppninnar,
Spánverjinn Fernando Alonso á
Renault, hafnaði í öðru sæti í
keppninni, en Kólumbíumaðurinn
Juan Pablo Montoya varð þriðji.
Með sigrinum náði Raikkönen að
saxa örlítið á forskot Alonso í
stigakeppninni, en sá síðarnefndi
stal öðru sætinu af Montoya þegar
hann nýtti sér mistök þess kólumbíska á lokahringnum og
skaust fram úr.
„Ég er geysilega ánægður með
bílinn þessa dagana og hann er
hraðskreiður og góður. Það hefði
verið gott ef við hjá McLaren
hefðum náð að taka fyrstu tvö
sætin, en við tökum þessu alveg.
Ég geri mér grein fyrir því að það
er enn langt í land að ná Alonso að
stigum, en ég verð ekki sakaður
um að reyna ekki,“ sagði sá
- bb
finnski.

LEIKIR GÆRDAGSINS

FÓTBOLTI „Þeir voru heppnir að
skora þetta mark. Það voru þó
mistök í vörninni hjá okkur sem
færðu þeim markið, Drogba átti
ekki að vera í þeirri aðstöðu að
geta verið heppinn. Það var fullt
af jákvæðum hlutum varðandi
leik minna manna en það sem
varð okkur að falli var að við gáfum þeim ódýrt mark og náðum
ekki að skora. Í leik sem þessum
hefur lið ekki efni á að gera svona
mistök,“ sagði Arsene Wenger,
knattspyrnustjóri Arsenal eftir
leik liðsins gegn Chelsea í ensku
úrvalsdeildinni í gær.
Það sem réði úrslitum í leiknum var mark frá Didier Drogba á
73.mínútu en óneitanlega var mikill heppnisstimpill á því marki en
knötturinn fór af hnénu á honum
og þaðan í markið. Drogba hefur
reynst erfiður fyrir Arsenal en
fyrir um tveimur vikum síðan
skoraði hann tvö mörk gegn liðinu
í leiknum um Samfélagsskjöldinn.
Hann kom inn sem varamaður í
leiknum í gær og stóð svo sannarlega fyrir sínu svo ekki sé meira
sagt.
„Þarna vorum við að vinna
mikilvægan sigur á liði sem verður að berjast við okkur um titilinn. Þetta var í annað sinn sem við
sigrum þá á fimmtán dögum. Við
erum ekki að spila eins og við getum best en erum samt að vinna
okkar leiki og það er jákvætt,“
sagði Jose Mourinho að leik loknum. Chelsea hefur þar með unnið
tvo fyrstu leiki sína á tímabilinu
líkt og Tottenham, Charlton og
Manchester United. Báðir leikir
ensku meistarana hafa unnist 1-0
en í fyrstu umferð báru þeir sig-

2–0
3–1
2–0
0–1

Zurich 3-1 í svissnesku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í
gær. Young Boys
eru því í fjórða sæti
deildarinnar með
tíu stig eftir sex
leiki.
eigari Páli Gunnarssyni var skipt
út af á 85. mínútu þegar lið hans
V
Stabæk tapaði fyrir Lilleström í
norska bikarnum í gær. Gunnar
Heiðar Þorvaldsson lék allan tímann með liði Halmstad sem tapaði
illa á heimavelli 1-4 fyrir Gefle í
sænsku úrvalsdeildinni.
arkvörðurinn David James hefur grátbeðið landsliðsþjálfarann
M
Sven-Göran Eriksson um að gefa
sér annað tækifæri með landsliðinu
eftir útreiðina sem hann hlaut gegn
Dönum í síðustu viku. „Ég vil aðeins
fá tækifæri til að rétta minn hlut. Ég
gerði mistök og það kemur ekki fyrir
aftur. Ég er venjulega maður sem
undirbýr sig betur en allir aðrir, en í
þessum leik hljóp ég á mig og gerði
mistök, en ég vona bara að ég fái
annað tækifæri með landsliðinu,“
sagði James.
víinn Freddie Ljungberg bíður
nú í ofvæni eftir að fá að vita
S
niðurstöður úr læknisrannsókn sem
hann mun gangast undir í dag
vegna hnémeiðslanna sem hann
hlaut í leik Chelsea og Arsenal í
gær. Ljungberg rak hnéð í auglýsingaskilti á vellinum í átökunum og
þurfti að fara meiddur af velli. Við
fyrstu skoðun komu engin alvarleg
meiðsli í ljós, en hann getur þó enn
ekki gengið án þess að nota hækjur,
svo ljóst er að meiðsli hans eru
nokkuð alvarleg.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
ÁGÚST

19 20

21

22 23 24 25

Mánudagur
HEPPNISMARK Didier Drogba skoraði markið sem réði úrslitum í Lundúnaslagnum í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY IMAGES

urorð af nýliðum Wigan.
Varnarmaðurinn Ricardo Carvalho horfði á leikinn frá áhorfendapöllunum á Stamford Bridge
en Mourinho var að refsa honum
fyrir ummæli sem hann lét út úr
sér við fjölmiðla eftir leikinn
gegn Wigan þar sem hann var
ekki í byrjunarliðinu. „Þegar við
urðum meistarar á síðasta tímabili þá lékum við sem lið og enginn leikmaður var sjálfselskur. Ég
vona að Carvalho hafi með því að
horfa á leikinn úr stúkunni áttað
sig á því hvað það er mikilvægt að
við vinnum saman sem lið,“ sagði
Mourinho. Eiður Smári Guðjohn-

sen var í byrjunarliði Chelsea en
fór af velli í seinni hálfleik.
Í hinum leik gærdagsins í
ensku úrvalsdeildinni vann Everton góðan 1-0 útisigur á Bolton
en Marcus Bent skoraði eina
markið í þeim leik. „Við vorum
betra liðið en vorum klaufar að
klára ekki leikinn. Við gleymdum
okkur eitt augnablik og þeir refsa
með marki. Við höfum aðeins
fengið eitt stig af sex mögulegum
og þurfum að fara að hala inn stigum sem fyrst til að lenda ekki í
erfiðum málum,“ sagði Sam Allardyce knattspyrnustjóri Bolton.
elvar@frettabladid.is

Landsbankadeild karla:
FH–VALUR
KR–GRINDAVÍK
ÍBV–ÞRÓTTUR
KEFLAVÍK–ÍA

rétar Rafn Steinsson lék allan
leikinn með liði Young Boys í
G
Bern, þegar lið hans bar sigurorð af

Þrjú stig út úr fyrsta leiknum í undankeppni HM gegn Hvíta Rússlandi:

Dóra María áfram á skotskónum

■ ■ LEIKIR
 20.00 Fram og Fylkir mætast á
Laugardalsvelli í Landsbankadeild
karla í knattspyrnu.

■ ■ SJÓNVARP
 15.50 Landsbankadeildin á Sýn.
Útsending frá leik FH og Vals.

 17.50 Supercopa á Sýn.

Útsending
frá leik Barcelona og Real Betis.

 19.10 Landsbankamörkin á Sýn.
 19.40 Landsbankadeildin á Sýn.
Beint frá leik Fram og Fylkis.

 22.00 Olíssport á Sýn.
 22.30 Ensku mörkin á Sýn.
 23.45 Landsbankadeildin á Sýn.
Útsending frá leik Fram og Fylkis.

ÞRJÚ MÖRK OG ÞRJÚ STIG

Íslenska kvennalandsliðið vann sinn
fyrsta leik í undankeppni HM 2007 og
skorað þrjú mörk gegn Hvít-Rússum.
Hér fagna íslensku stelpurnar einu
FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.
marka sinna.

STAÐAN:
FH
VALUR
ÍA
KEFLAVÍK
KR
FYLKIR
FRAM
ÍBV
GRINDAVÍK
ÞRÓTTUR

15 15
15 10
15
7
15
5
15
6
14
5
14
5
15
5
15
3
15
2

0
1
2
6
1
2
2
1
3
4

0
4
6
4
8
7
7
9
9
9

46–6
27–11
18–18
24–28
18–22
23–25
15–20
17–26
16–36
16–28

45
31
23
21
19
17
17
16
12
10

MARKAHÆSTIR:
Allan Borgvardt, FH
Tryggvi Guðmundsson, FH
Garðar Gunnlaugsson, Val
Hörður Sveinsson, Keflavík
Matthías Guðmundsson, Val

13
13
8
8
7

Enska úrvalsdeildin:
BOLTON–EVERTON
0–1 Marcus Bent (52.)
CHELSEA–ARSENAL
1–0 Didier Drogba (73.)

0–1
1–0

STAÐA EFSTU LIÐA:
TOTTENHAM
CHARLTON
MAN. UTD
CHELSEA

2
2
2
2

2
2
2
2

0
0
0
0

0
0
0
0

4–0
4–1
3–0
2–0

6
6
6
6

Ísland

3–0

Laugardalsv., áhorf: 730

H-Rússland
Sinabova, Búlgaríu (4)

1–0 Dóra María Lárusdóttir (32.)
2–0 Margrét Lára Viðarsdóttir (56.)
3–0 Dóra María Lárusdóttir (58.)

FÓTBOLTI Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta lék í gær sinn fyrsta
leik í undankeppni HM 2007 en
mótherjarnir voru lið HvítaRússlands.
Stelpurnar
sýndu
engin
stjörnutilþrif en þrátt fyrir það
áttu þær ekki í neinum vandræðum með mótherja sína og unnu 30 sigur á Laugardalsvellinum.
Mörk Íslands hefðu hæglega getað orðið fleiri en liðið misnotaði
nokkur mjög góð marktækifæri í
leiknum.
„Það er ánægjulegt að ná
þremur stigum úr fyrsta leiknum í riðlinum og það ætti að gefa

okkur sjálfstraust fyrir framhaldið. Við þekktum ekkert til
þessa liðs frá Hvíta-Rússlandi og
því þurftum við að stóla á okkur
sjálf og miðað við það eru þetta
ásættanleg úrslit. Það er þó alveg ljóst að við þurfum að spila
mun betur gegn Svíþjóð um
næstu helgi ef við ætlum ekki að
fara illa út úr þeim leik,“ sagði
Jörundur Áki Sveinsson landsliðsþjálfari eftir leikinn í gær.
Tvö með stuttu millibili
Eftir hálftíma leik í gær skoraði Dóra María Lárusdóttir
fyrsta markið og með stuttu
millibili í seinni hálfleik komu
tvö mörk til viðbótar. Margrét
Lára Viðarsdóttir skoraði og svo
bætti Dóra við öðru marki sínu
og þriðja marki Íslands. Þær
leika báðar með Val í Landsbankadeild kvenna. Næsti leikur
kvennalandsliðsins er á sunnudaginn gegn Svíþjóð sem talið er
sterkasta lið riðilsins.

„Við erum að fara að keppa á
móti einu allra besta landsliði
heims og það þýðir ekkert annað
fyrir okkur en að vera klár í slaginn,“ sagði Jörundur Áki

Sveinsson en þetta var þriðji
landsleikurinn undir hans stjórn
síðan hann tók aftur við
kvennalandsliðinu í vetur.
-egm

Skóladagar TOYOTA
- Betri notaðir bílar!
Medion Black Dragon
kaupauki með bíl!
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MD95333-DVD

MEDION X2 BLACK DRAGON DVD
• Intel® Celeron® M 360 örgjörvi
• 512MB DDR minni • 40GB harður diskur
• DVD±R brennari - Útvær USB
• S3 UniChrome skjástýring
• 802.11G 54Mbps þráðlaust net
• VGA tengi, 4x USB 2.0 • Lithium-Ion rafhlaða
• Nett og Létt! • Mál: 33 x 27.7 x 2.3/3.4 cm
• Þyngd aðeins 2.2 kg.

Nú með
ifara
DVD skr

Þráðlaust net
Innbyggt 54Mbps netkort, vélin
dettur beint inn á þráðlausa
netið - ekkert snúruvesen.

DVD skrifari
Auðvelt er að afrita DVD.
Skrifanlegir DVD diskar rúma
allt að 7 falt gagnamagn
miðað við eldri geisladiskana

Örgjörvi Intel Celeron Mobile
1.4 Öflugur en jafnframt hagkvæmur
örgjörvi byggður á orkusparandi
Centrino tækninni.

6.499

2.399

Tölvukaupalán 48 mán.

**
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Gullna tölvan
Allar Medion tölvur eru framleiddar
samkvæmt ströngustu gæðastöðlum í
Þýskalandi. Þá hafa Medion tölvur unnið
til ótal verðlauna t.d. Gullnu Tölvuna

*

1.OKT

77.988

15”

3.527

Bestu kaupin

Staðgreitt

Vaxtalaust 12 mán.

42”

Plasm
asjón
varp

• Mynd í Mynd (PIP)
HDTV
• Tveir sjónvarpsmóttakarar
READY
• 10.000:1 skerpa
• birta 1000cd/m2
• Textavarp með 2100 síðna minni
• HDTV stuðningur, 720p, 1080i
• HDCP stuðningur
• Innbyggðir víðóma hátalarar
• Vönduð ál yfirbygging
• Styður PAL/NTSC/SECAM
• DVI-I tengi sem styður VGA og DVI búnað
• 2 EURO SCART tengi
• Composite video tengi (RCA)
• S-Video tengi (MINI DIN)
• Þyngd án stands: 38kg
• Þyngd með standi: 42kg
-------------------------------------------------Líftími 30.000 klst áður en dregur úr gæðum myndar.
Miðað við 4 klst áhorf á dag þá er endingin 21 ár

Meiri myndgæði
Mikl birta og skerpa ásamt
HDTV stuðningi gerir tækið
tilbúið fyrir framtíðina..

Skerpa
10.000:1

BOX

Fim

hátal m
arar

am
i
e
H ókerfi

Multipip

29.

bí

Virkar þannig að stöðin sem
verið er að horfa á er „live“
en hinar stöðvarnar í kring
uppfærast með jöfnu millibili.

HEIMABÍÓKERFI

Miklir tengimöguleikar
2 SCART tengi, S-Video tengi og DVI tölvutengi
sem gerir þér kleyft að tengja sjónvarpið við
tölvu og nota sem RISAstóran tölvuskjá ásamt
fullt af öðrum tengimöguleikum.

Bassa

Skerpa
10.000 á móti 1 í skerpu gefur
þér skarpari mynd en þú átt að
venjast! Önnur plasmasjónvörp eru með
3.000 á móti 1. Medion aðeins það besta!

DAV SB100

14.999

Á MÁNUÐI

Í 16 MÁNUÐ

I VAXTALAU

239.984
STAÐGRE
IT

T

Fjölkerfa DVD spilari
sem spilar DVD diska frá öllum svæ›um. Spilar
einnig SVCD/DVD-R/DVD-RW/JEPG og MP-3
Útvarp
Hlusta›u á útvarpi› í
brjálu›um gæ›um

ST
Hátalarakerfi
5x50W RMS magnari ásamt 5
hátölurum og 80 W RMS bassahátalara
Dolby Digital/DTS ﬁannig getur ﬂú noti›
hljómgæ›a kvikmynda sem eru teknar upp í
Dolby Digital og DTS til fullnustu!

www.bt.is
*Meðalmánaðargreiðsla á 48 mánaða tölvukaupaláni V.Í.S.
Umsóknin er afgreidd á staðnum á innan við mínútu.

**Miðað við 12 jafnar vaxtalausar greiðslur á Visa eða Mastercard skuldabréf. 0,5% stimpilgjald
bætist við samningsfjárhæðina og greiðist með jöfnum greiðslum yfir samningstímann.
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STUÐ MILLI STRÍÐA
MYND: HELGI SIGURÐSSON

M<@K@E>8JK8@IE¤KLICà=?äK<CKàJB8
BM@BDPE;@IKäEC<@B8IC<@B?èJ9¤BL
GC{KLIC@JKKàD8I@KBFBBK<@C8I
=LCCK#=LCCK8=EALD8E;C@KLD

4*3,64

IMB

EKKKàD8I@K%EIKäEE%

MENNINGARNÓTT Í REYKJAVÍK

ODDUR ÁSTRÁÐSSON HLJÓP HOLDVOTUR HEIM EFTIR FLUGELDASÝNINGU

Þetta er nú meira
festivalið
þessi
Menningarnótt
í
Reykjavík. Þegar ég
fór niður í bæ um
sexleytið á laugardaginn var svo fjölmennt alls staðar að
ég sá ekki neitt menningarlegt. Hins vegar sá
ég heilmargt miður menningarlegt.
Þegar líða tók á kvöldið gránaði
smám saman yfir mannskapnum,
börnin drógu sum hver fram bjórinn
og skiptu út fyrir hann kandíflosinu
og nammisnuddunum. Ég er ekki frá
því að sum þessara bjórsötrandi
barna sem ég rakst á hafi ekki verið
deginum eldri en tólf ára. En nóg um
það, foreldranna að sjá um það.

Alls staðar þar sem eitthvað var
um að vera var svo stappfullt að
erfitt var að komast að. Ég er þar að
auki þannig gerður að ég meika ekki
viðlíka mannhaf fyrr en á þriðja
drykk. Mér var því orðið ljóst hvað
þyrfti að gerast; ég skyldi kynna
mér bjórmenningarborgina Reykjavík til að geta troðist á listviðburðina. Settist á knæpu og kneyfaði einn
og kíkti svo á reggísveitina Hjálma
sem lék fyrir dansi ölvaðra barna á
hafnarbakkanum. Skemmti mér vel
yfir þessum síðskeggjuðu hæfileikaríku piltum en forðaði mér áður en Í
svörtum fötum byrjuðu (með fullri
virðingu fyrir þeim) á næstu knæpu
í góðra vina hópi. Ekki var þó hægt
að réttlæta það að missa af hinni
goðsagnakenndu hljómsveit Tod-

mobile þannig að aftur var haldið
niður á hafnarbakka. Þar rokkuðu
Todmobile-liðar feitt eins og þar segir, enda hljómsveit sem hlýtur að
hafa verið stofnuð til að spila á
risatónleikum.
Svo var það flugeldasýningin sem
var brjálæðisleg, skattfé Reykvíkinga fuðraði þar upp í hrönnum. Þá
fylgdi rigningin sem klæðaburður
minn hafði ekki gert ráð fyrir þannig
að ég hljóp af stað þegar flugeldasýningunni lauk, heim í þurr föt. Á
þessum tíma var ástandið í miðbænum líkt og heimsendir væri kominn.
Fólk hlaupandi í öngþveiti upp og
niður götur, allt í rusli, full börn út
um allt og svo framvegis. Ástandið
batnaði ekki eftir því sem leið á
menningarnótt... ■

B<DLIèK8CC8={JKL;8>8&M<IBI%*''
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■ PONDUS

Eftir Frode Överli

Oft er hægt að hjálpa fólki í dái
með því að leyfa því að heyra
vinalega rödd þeirra sem þykir
vænt um það! Reyndu!

Jæja, Ponna... Þegar ég lít til
baka er það hafið yfir allan
vafa að þú átt alveg sérstakt
pláss í mínu lífi! Það er alveg
ljóst að þú ert...

klikkaðasta kona sem ég hef
nokkurn tíma hitt! Ég vona að
þetta sé í síðasta skipti sem ég
sé þennan risastóra
hlussukropp þinn!

Og það er gott mál að Takk!
þú hafir brugðið þér í TAKK!
ferðalag til svefnlandsins! VERTU ÞAR!
HEYRIRðU? VERTU ÞAR!!

MORÐINGINN ER
SONUR MORÐINGJA

MÓÐIRIN KENNIR
DÓPNEYSLU
UM GJÖRÐIR
SONAR SÍNS

■ GELGJAN
Æfingarakstur
Félagsmiðstöðin

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Bókasafnið
Fótboltaæfing
Tölvunámskeið

Hugsið ykkur... Þegar ég fæ
ökuskírteinið mitt, þurfið þið
aldrei að hafa áhyggjur af akstrinum í kringum mig lengur.

Tryggingar

Útivistartími

Öryggisbúnaður

Ölvunarakstur

■ PÚ OG PA

Slys

Eftir SÖB

Morð

ni
ötun
á
g
s
i
f
Hver

■

SUDOKU DAGSINS

Fylltu út í reitina þannig að hver lína, hver
dálkur og hver 3x3 kassi rúmi allar tölurnar á
bilinu 1 til 9. Sama talan má ekki koma fyrir
tvisvar sinnum í sömu línu, sama dálki eða
sama 3x3 kassa. Engin stærðfræðikunnátta er
nauðsynleg þó leikið sé með tölum. Þrautin
er leyst með rökhugsun og útsjónarsemi.
Lausnir, ráðleggingar og upplýsingar eru á
www.sudoku.com.
Lausn þrautarinnar birtist á sama stað í blaðinu á morgun.

4
7
8
9

5 3 7 1
4 3
8
6
2
9
1
3
1 2
8
7

2
4 5
7

Lausn á gátu gærdagsins
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■ KJÖLTURAKKAR
Þorry, þú mátt ekki
koma inn. ENGUM
finnst lyþtin af blautum
hundi góð.

Eftir Patrick McDonnell

Mér hefur alltaf
þótt hún brjálæðislega
heillandi.

■ BARNALÁN

Eftir Kirkman/Scott

Við fundum
þátt sem heitir

Popptíví!

G!
ALÆSIN
STÖÐV LÆSING!
A
STÖÐV SING!
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A
V
Ð
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OFURHETJURNAR
ERU MÆTTAR Í EINNI
STÆRSTU MYND ÁRSINS

★★★

-HJ. MBL
XY félagar fá miðann á aðeins 600 kr !!
TONLIST.IS

★★★1/2
-KVIKMYNDIR.is

★★★
-ÓHT. Rás 2

Sýningar í :
Fantastic Four b.i. 10 ára
Wedding Crashers
Sharkboy and Lavagirl 3D
The Longest Yard
Sin City b.i. 16 ára
Hostage
Star Wars EP3 b.i. 10 ára

★★★

BESTA GRÍNMYND SUMARSINS - FGG, FBL

-SK. DV

★★★
-HJ. MBL

SMÁRABÍÓ

★★★

-KVIKMYNDIR.com

REGNBOGANUM

kl. 3.20, 4.20, 5.40, 6.40, 8, 9 og 10.20 - Lúxus kl. 5.40
kl. 5,20, 8 og 10.30 - Lúxus kl. 10.30
kl. 3.40 og 5.50
kl. 8
kl. 10.30

kl. 6, 8.30 og 10.50
kl. 5.30, 8 og 10.30
kl. 6
kl. 8 og 10.30

BORGARBÍÓ
kl. 5.50, 8 og 10.10
kl. 8 og 10.20
kl. 6

kl. 8 og 10.30
kl. 5.30

400 kr. í bíó!

Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

FRÉTTIR AF FÓLKI
tarfsfólkið í einni af flottustu búðunum í New
S
York, Barneys, ber Angelinu
Jolie ekki góða söguna.
„Hún er alltaf að koma
inn í búðina með aðstoðarmönnum sínum og
skoða fötin. Hún skoðar
allt í búðinni og lætur
stílistana sína skrifa niður það sem henni
finnst flott. Síðan fer hún bara út og lætur aðstoðarmenn sína hringja beint í
hönnuðina sem gerðu fötin svo hún
þurfi ekki að borga neitt fyrir þau,“ sagði
starfsmaður Barneys. „Það þolir hana
enginn í búðinni því hún kaupir aldrei
neitt.“
áningastjarnan Lindsay
Lohan hefur nú sagt
T
vinum sínum að hún
ætli sér að næla í framhjáhaldarann Jude
Law. „Hún fékk strax
augastað á honum
þegar hún sá að
Sienna [Miller]
myndi sennilega ekki
fyrirgefa honum,“ sagði vinkona stjörnunnar. „Hún segist ekki hafa áhyggjur af
því að hann haldi fram hjá sér, byrji þau
saman, því hún er fullviss um að hún sé
nógu kynþokkafull fyrir hann. Hún segist
kunna að sjá um sína menn.“

Bíll og kafbátur
Lotus Esprit frá James Bond
myndinni The Spy Who Loved Me
hefur verið valinn eftirminnilegasti bíllinn í kvikmyndasögunni.
Það var árið 1977 sem Roger
Moore keyrði fram af bryggju og
ofan í hafið, breytti bílnum í kafbát og sigldi burt. Það var vefsíðan LoveFilm sem stóð fyrir könnunni. Bíllinn hans Marty McFly í
Back to the Futere, DeLorean,
varð annar en hann hafði þá eiginleika að geta ferðast um tímabelti.
Bíll Starsky & Hutch, Ford Torino
varð þriðji og skammt á eftir kom
Herbie, en hann gat jú talað. ■

LOTUS ESPRIT
James Bond ásamt frillu sinni með bílnum
góða sem var valinn sá eftirminnilegasti í
kvikmyndasögunni.

inn kynþokkafulli söngvari
Maroon 5, Adam Levine er
H
byrjaður með tennisgellunni Mariu
Sharapovu. Parið kynntist í síðasta
mánuði á skemmtistað í New
York þegar Maria hélt síðbúið
afmælisboð en gyðjan varð
átján ára í apríl. Undanfarnar vikur hafa þau því farið á
leynistefnumót og vilja lítið
sem ekkert tjá sig um ástarsambandið. Adam Levine hefur áður
verið með Natalie Portman.

Leikhópurinn Á senunni í samstarfi við SPRON

Kabarett
í Íslensku óperunni
“Söngur Þórunnar
er í einu orði sagt
stórfenglegur...”
SH, Mbl.

Næstu sýningar
Föstudaginn 19. ágúst - UPPSELT
Laugardaginn 20. ágúst kl. 20.00
Föstudaginn 26. ágúst kl. 20.00
Laugardaginn 27. ágúst kl. 20.00
Sunnudaginn 28. ágúst - Örfá sæti laus
Miðar í síma 511 4200, og á www.kabarett.is

TILBOÐSDAGAR
TILBOÐSVIKA
22. ÁGÚST - 2. SEPTEMBER
11.-18. MARS

10-40% afsláttur af öllum vörum
að auki 5% staðgreiðsluafsláttur

ÓKEYPIS NAFNGYLLING
FYLGIR ATSON-LEÐURVÖRUM

Leðuriðjan ehf.
Brautarholti 4, 105 Rvk.
S: 561 0060 • atson@atson.is
Opið: mán.-fös. 10-18

HERBIE Hin mjög svo vinalega bjalla hreppti fjórða sætið.

FORD TORINO Starsky & Hutch spændu upp malbikið á þessum
bíl sem lenti í þriðja sæti.

Pitt og Aniston ráða sér dómara
Brad Pitt og Jennifer Aniston
hafa ráðið sér dómara og séð til
þess að skilnaðarpappírar þeirra
verði trúnaðarmál. Jennifer lagði
fram kröfu um skilnað og sagði
ástæðuna vera „óyfirstíganlega
erfiðleika“ í janúar. Heimsbyggðin hefur ekki farið varhluta af
þeim erfiðleikum en Pitt og Angelina Jolie hafa verið dugleg við
að láta á sér bera í „af og án“-sambandi sínu.
Pitt og Aniston ætla greinilega
ekki að gera skilnaðinn erfiðan
fyrir sér og búa til einhvern fjölmiðlasirkus. Þess í stað ætla þau
að ræða málin fyrir framan dómarann Jill Robbins á skrifstofu
lögfræðinga sinna. Slúðurvefurinn contactmusic.com hefur eftir
skilnaðarlögfræðingnum
Roul
Felder að leigudómara sé einungis hægt að fá í Kaliforníu. Það er
kannski heldur ekkert skrýtið þar
sem fræga fólkið þar á bæ er ekki
þekkt fyrir langlíf sambönd eða
endingargóð hjónabönd. ■

HJÓNABANDIÐ HÉLT EKKI Jennifer Aniston lagði fram beiðni um skilnað í janúar á
þessu ári vegna „óyfirstíganlegs ágreinings.“ Enn telja slúðursérfræðingar þar vestra að
Angelina Jolie hafa ráðið miklu um þar.

Vinir og fjölskylda á móti Law
Miller. Vinirnir eru þó ekki einhuga
um þessa afstöðu því annar „náinn“
vinur segir þau alls ekki hætt saman
fyrir fullt og allt. „Þau eru ekki byrjuð saman aftur en þau eru eitthvað
að reyna. Miller elskar hann og hann
hana. Svo eru þau líka bestu vinir
þannig að líklega mun þetta allt saman blessast.“
The Daily Mail er hins vegar á allt
annarri skoðun og segir Siennu hafa
endanlega sagt skilið við leikarann.
Þeir eru með myndir af Miller grátandi fyrir utan hús þeirra í London
og heimildarmaður þeirra segir að
þrátt fyrir alla ástina og vináttuna
komi þetta út á eitt; Sienna geti ekki
treyst Law lengur og fyrirgefið honum svikin. „Jude er eiginlega búinn
að gefast upp. Ef hún tekur ekki afsökunarbeiðni hans gilda þá er ekkert annað eftir fyrir hann að gera en
að snúa sér að einhverju öðru.“ ■

Fréttablaðið
- stærsta bílasala landsins?
Á HVERJUM DEGI FÆRÐ ÞÚ EINA AF STÆRSTU
BÍLASÖLUM LANDSINS INN UM BRÉFALÚGUNA ÞÍNA!
SPARAÐU TÍMA OG FYRIRHÖFN MEÐ ÞVÍ AÐ FINNA BESTA
BÍLINN Á MEÐAN ÞÚ SVOLGRAR Í ÞIG MORGUNKAFFIÐ.

F í t o n / S Í A

F I 0 1 3 9 0 1

Það er ekki allt auðvelt í heimi stjarnanna. Eins og greint hefur verið frá
hafa Sienna Miller og Jude Law eitthvað verið að skjóta saman nefjum
að undanförnu en heimsbyggðin ætti
að vita allt um framhjáhald Law með
barnfóstru barna sinna. Þau ætluðu
að mæta saman í brúðkaup systur
Miller og sáust síðan á vappi í
London. Nú hefur hins vegar komið
babb í bátinn því fjölskylda og vinir
Siennu vilja ekki sjá leikarann. Þau
segja henni að losa sig við Law sem
fyrst og hefja nýtt líf. Það sem gerir
síðan hlutina enn flóknari er að
Sienna hefur sagst elska Law, þrátt
fyrir allt.
Götublaðið Mirror gerir sambandinu góð skil og einn heimildarmaður blaðsins segir vini Miller ekki
vilja sjá hana aftur í örmum Law.
„Við viljum ekki láta hann draga
hana niður í svaðið,“ segir einn vinur

– SMÁAUGLÝSINGAR SEM ALLIR SJÁ
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LAW OG MILLER Þau eru forsíðum allra slúðurblaða í Englandi núna þar sem ekki er
enn vitað hvort þau ná saman

Kannastu við tilfinninguna
að fá hærri einkunn á prófi
en þú reiknaðir með?
BETRI NOTAÐIR BÍLAR
Áhyggjulaus og örugg bílaviðskipti - strangt skoðunarferli, 14 daga skiptiréttur, ókeypis skoðun eftir 1000 km, allt að 1 árs ábyrgð.
Skoðaðu úrvalið á Nýbýlavegi 4, á www.toyota.is eða hringdu í 570 5070.
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VIÐ TÆKIÐ

Rétturinn til a› segja og ﬂegja

▼

▼

Svar:
Conrad úr kvikmyndinni Battle of the
Bulge árið 1965.

20.20

21.40

Fræðsla

innar. Held að fáir vilji
meinleg málalok fyrir
mennina sem fylltu ísskápa litla fólksins í
landinu meðan aðrir okruðu, og víst að margir
eru þeim ævinlega þakklátir fyrir órofa stefnu í
þeim sjálfsögðu mannréttindum þjóðarinnar
að eiga til hnífs og skeiðar. Ég hef stundum kíkt á
umræðuna og fundist ég
áhorfandi að óábyrgum
réttarhöldum þar sem fjölmiðlamenn láta
eins og sækjendur úr ofleiknum, amerískum lögfræðiþáttum. Fékk á tilfinninguna að umræðan gæti komið viðmælend-

22.00

DRAMA

20.00

Spjall

GREY’S ANATOMY

KVÖLD-ÞÁTTURINN

um í koll, en er kannski búin að horfa á of
margar bíómyndir þar sem setningin:
„You have the right to remain silent“ hefur hljómað.
Sá brot af viðtali Opruh við Brooke
Shields. Hún var dálítil fyrirmynd á
æskuárunum þegar hún lék í Blue
Lagoon. Þær Oprah ræddu fæðingarþunglyndi Brooke, en ég hafði litla samúð
með henni. Fannst hún bara óáhugaverð
manneskja og endaði í baráttu við ógleði
þegar sem hún þusaði ljótar hugsanir í
garð litla barnsins sem hún hafði þráð að
eignast. Ég get vel haft samúð með konum sem fá þunglyndi af þessu tagi, en
Brooke virkaði bæði ótrúverðug og athyglissjúk. ■

▼

„I don't understand. If we have not won, and we
have not lost, than what is happening?“

Það er raunveruleg áskorun fyrir
mig að skrifa um sjónvarp. Alltaf
þegar ég munda stafina á lyklaborðinu í átt að þessum dálki er
ásetningurinn sá sami; að horfa
meira á sjónvarpið. Þrándur hvað
lífið sjálft er miklu áhugaverðara
en það sem gerist á flötum skjánum. Því hef ég lítið sem ekkert
horft á sjónvarp síðustu daga því
ég hef verið maulandi flatkökur á
barmi snjófyllts gígs Skjaldbreiðar, horfandi á elskuna mína brynna
músum í bíó og hjólandi við Elliðaárnar.
Kærastinn horfir á allt um Baugsmálið, enda hefur hann samúð með þessum
kaupahéðnum, líkt og meirihluti þjóðar-

▼

í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning?

▼

ÚR BÍÓHEIMUM

INTERVIEW WITH DANISH ROYALS

ÞÓRDÍS LILJA GUNNARSDÓTTIR HEFUR LÍTIÐ LAGAVIT EN SAMÚÐ Á RÉTTUM STUNDUM

19.40

Gaman
CENTER OF THE UNIVERSE

SJÓNVARPIÐ

Íþróttir
FRAM - FYLKIR

SKJÁREINN
6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beautiful 9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið

18.18 Ísland í dag
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag
19.35 The Simpsons (5:25) (e)
20.00 Strákarnir
20.30 Extreme Makeover – Home Edition

23.10 Ensku mörkin (2:38) 0.05 Kastljósið
0.25 Dagskrárlok

STÖÐ 2 BÍÓ
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6.00 Superfire 8.00 Grease 10.00 Little
Secrets 12.00 Born Romantic 14.00 Grease
16.00 Little Secrets 18.00 Born Romantic
20.00 Superfire 22.00 Foyle’s War 2 0.00
Foyle’s War 3 2.00 Hart’s War 4.00 Foyle’s
War 2

(10:14)

21.15 Jamie Oliver
21.40 Grey’s Anatomy (1:13) Dramatísk
þáttaröð um nokkra læknakandídata á
sjúkrahúsi í Seattle. Bóklegi hlutinn er
að baki en alvaran er rétt að byrja.
Þeir hafa ákveðið að leggja fyrir sig
skurðlækningar og fyrsta árið mun
reynast þeim mjög erfitt.
22.25 I’m Still Alive (3:5) Hér segir frá mönnum sem hafa lent í hrikalegum aðstæðum en lifað af.

fer með okkur í gegnum vinsælustu
lög vikunnar og tekur púlsinn á öllu
því heitasta í dag.
19.30 Friends 2 (16:24)
20.00 Seinfeld
20.30 Friends 2 (17:24)
21.00 American Dad (8:13)
21.30 Íslenski listinn
22.00 Kvöldþátturinn Beinskeyttur spjallog skemmtiþáttur þar sem viðburðir
dagsins eru hafðir að háði og spotti.
22.45 David Letterman Það er bara einn David Letterman. Góðir gestir koma í
heimsókn og Paul Shaffer er á sínum
stað.

▼

▼

Interview with Danish Royals) Ástralski sjónvarpsmaðurinn Andrew
Denton ræðir við Friðrik krónprins af
Danmörku og Maríu krónprinsessu,
meðal annars um fyrstu kynni þeirra,
trúlofunina, brúðkaupið og hið nýja líf
þeirra saman.
21.15 Lífsháski – Aukaþáttur (Lost – The Journey) Sérstakur aukaþáttur af Lífsháska þar sem stiklað er á stóru í því
sem gerst hefur í þáttunum.
22.00 Tíufréttir
22.25 Lífsháski (21:25)

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Íslenski listinn Jónsi í Svörtum Fötum

23.15 The Big Man (Crossing the Line
(Stranglega bönnuð börnum) 1.10 Eyes
(6:12) 1.55 Fréttir og Ísland í dag 3.15 Ísland
í bítið 5.15 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

OMEGA

23.35 The Newlyweds (17:30) 0.00 The
Newlyweds (18:30) 0.30 Friends 2 (17:24)
0.55 Kvöldþátturinn 1.40 Seinfeld

E! ENTERTAINMENT

8.00 Barnaefni 10.00 Joyce M. 10.30 Benny
Hinn 11.00 T.D. Jakes 11.30 Dr. David Cho
12.00 Believers Christian Fellowship 13.00
The Awakening Hour 13.30 Kvöldljós 14.30
Blandað efni 16.00 The Way of the Master
16.30 Barnaefni 17.30 Behind the Scenes
18.00 Times of Refreshing 18.30 Lessons for
Leaders 19.00 CBN fréttastofan 20.00 Blandað íslenskt efni 21.00 Mack Lyon 21.30 Acts
Full Gospel 22.00 Joyce M. 22.30 Benny Hinn
23.00 T.D. Jakes 23.30 Time for Hope 0.00
The Way of the Master 0.30 CBN fréttastofan

12.00 Jackie Collins Presents 13.00 E! Entertainment
Specials 14.00 Style Star 14.30 Behind the Scenes
15.00 The Daily Blend 16.00 101 Most Starlicious
Makeovers 17.00 E! News Weekend 18.00 Fashion
Police 18.30 Hotspot Hollywood Roosevelt Hotel
19.00 E! Entertainment Specials 20.00 Child Stars
Gone Bad 20.30 Gastineau Girls 21.00 High Price of
Fame 22.00 Wild On 23.00 E! News 23.30 Gastineau
Girls 0.00 Wild On 1.00 The Anna Nicole Show

15.50 Landsbankadeildin (FH – Valur)
17.30 Supercopa (Barcelona – Real Betis)

18.30 Tremors (e)
19.15 Þak yfir höfuðið (e)
19.30 Less than Perfect (e)
20.00 Center of the Universe Gamanþættir

19.10 Landsbankamörkin Mörkin og mark-

20.50
21.00
22.00

22.45

um hjónin John og Kate sem hafa verið gift í 20 ár og eru enn yfir sig ástfangin. Líf þeirra væri vísast fullkomið
ef nánustu fjölskyldumeðlimir væru
eins og fólk er flest.
Þak yfir höfuðið
The Contender
Dead Like Me Ray og Maison keppast
um að heilla Daisy og George reynir
að sannfæra eldri konu um að hún sé
í raun dáin.
Jay Leno Jay Leno tekur á móti gestum
af öllum gerðum í sjónvarpssal.

23.30 Da Vinci’s Inquest (e) 0.15 Cheers (e)
0.40 The O.C. 1.20 The L Word 2.05 Óstöðvandi tónlist

AKSJÓN
7.15 Korter 21.00 Níubíó – No Tomorrow
23.15 Korter

tækifærin úr fimmtándu umferð
Landsbankadeildarinnar en þá mætast
eftirtalin félög: KR – Grindavík, FH –
Valur, ÍBV – Þróttur, Keflavík – ÍA og
Fram – Fylkir.
19.40 Landsbankadeildin (Fram – Fylkir)
Bein útsending frá leik Reykjavíkurliðanna Fram og Fylkis á Laugardalsvelli.
22.00 Olíssport
22.30 Ensku mörkin Mörkin og marktækifærin úr enska boltanum, næstefstu
deild.

▼

18.30 Ástfangnar stelpur (4:13)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Átta einfaldar reglur
20.20 Dönsku ríkisarfarnir (Enough Rope:

17.55 Cheers

▼

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Perfect Strangers (113:150) 13.25 Chocolat
15.20 Third Watch (19:22) (Bönnuð börnum)
16.00 Barnatími Stöðvar 2 17.53 Neighbours

▼

15.40 Helgarsportið 15.55 Fótboltakvöld
16.10 Ensku mörkin (2:38) 17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir 18.00 Myndasafnið
18.01 Gurra grís (15:26) 18.05 Kóalabræður
(30:52) 18.15 Pósturinn Páll (12:13)

23.00 Playmakers (8:11) (Bönnuð börnum)
23.45 Landsbankadeildin (Fram – Fylkir)
1.35 Álfukeppnin (Brasilía – Argentína)

ENSKI BOLTINN
14.00 Charlton – Wigan frá 20.08. 16.00 Tottenham – Middlesbrough frá 20.08. 18.00 Þrumuskot
19.00 Chelsea - Arsenal frá 21.08. 21.00 Spurt að
leikslokum 22.00 Man. Utd. – Aston Villa frá
20.08. 0.00 Þrumuskot (e) 1.00 WBA Portsmouth 20.08.

Það er eins og að fá meiri
bíl en maður borgar fyrir
og Medion fartölvu í kaupauka!
Á Skóladögum hjá Betri notuðum bílum getur þú valið um 100 bíla á frábærum tilboðskjörum.
Nú er tækifærið til að hífa upp mætinguna í skólann í vetur. Komdu og kynntu þér málið.
Þeir fyrstu verða ekki síðastir.

BETRI NOTAÐIR BÍLAR
Áhyggjulaus og örugg bílaviðskipti - strangt skoðunarferli, 14 daga skiptiréttur, ókeypis skoðun eftir 1000 km, allt að 1 árs ábyrgð.
Toyota
Nýbýlavegi 4
KÓPAVOGUR
Sími 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
AKUREYRI
Sími: 460-4300

Bifreiðaverkstæði Borgþórs
Miðási 2
EGILSSTAÐIR
Sími: 471-2660

Toyotasalurinn
Njarðarbraut 19
REYKJANESBÆR
Sími: 421-4888

Toyotasalurinn
Fossnesi 14
SELFOSS
Sími: 480-8000

Í samstarfi við
100% fjármögnun á notuðum bílum.
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TALSTÖÐIN

VIÐ MÆLUM MEÐ...
Lost – The Journey

Heill hellingur af Lost

ERLENDAR STÖÐVAR
SKY NEWS
FBéttiB allan sólaBhBinginn.
CNN INTERNATIONAL
FBéttiB allan sólaBhBinginn.
FOX NEWS
FBéttiB allan sólaBhBinginn.
EUROSPORT
12.00 SnookeB: EuBopean Open Belfast IBeland 14.00 Athletics: IAAF
SupeB GBand PBix Sheffield 15.30 Football: EuBogoals 16.30 All
spoBts: WATTS 17.00 Sumo: Nagoya Basho Japan 19.00 Fight
SpoBt: Fight Club 21.00 Football: EuBogoals 22.00 News: EuBospoBtnews RepoBt 22.15 All spoBts: WATTS 22.45 MotoBspoBts: MotoBspoBts Weekend 23.15 News: EuBospoBtnews RepoBt
BBC PRIME
12.00 Miss MaBple 12.55 Teletubbies 13.20 Tweenies 13.40 Fimbles
14.00 BalamoBy 14.20 Binka 14.25 Bill and Ben 14.35 CavegiBl 15.00
Antiques Roadshow 15.30 Vets in PBactice 16.00 Animal PaBk 17.00
BaBgain Hunt 17.30 EastEndeBs 18.00 Holby City 19.00 Waking the
Dead 19.50 Jonathan CBeek 20.45 Black Cab 21.00 BlackaddeB the
ThiBd 21.30 3 Non-Blondes 22.00 Two Thousand AcBes of Sky 23.00
Hidden TBeasuBe 23.30 Hidden TBeasuBe 0.00 SupeBnatuBal Science
1.00 HenBy V

NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 The Ant That Ate AmeBica 13.00 The Sea HunteBs: Still On
PatBol – the Hunt foB HitleBs U-boat 215 14.00 SeaBch foB Battleship
BismaBck 15.00 The SeaBch foB Kennedys Pt-109 16.00 BattlefBont:
Battle of StalingBad 16.30 BattlefBont: Battle of Dieppe 17.00 Animal
NightmaBes: Snakes 17.30 Monkey Business 18.00 The Ant That Ate
AmeBica *living Wild* 19.00 When Expeditions Go WBong: SahaBa
NightmaBe 20.00 A TBeasuBe Ships TBagedy *pBemieBe* 21.00 The
Sea HunteBs: the WBeck of ABtuBo PBats EsmeBalda 22.00 The Sea
HunteBs: the SeaBch foB the AvBo ABBow Flight Models 23.00 A TBeasuBe Ships TBagedy 0.00 The Sea HunteBs: the WBeck of ABtuBo
PBats EsmeBalda
ANIMAL PLANET
12.00 The NatuBal WoBld 13.00 Pet StaB 14.00 Animal PBecinct 15.00
Pet Rescue 15.30 Wildlife SOS 16.00 Amazing Animal Videos 16.30
Big Cat DiaBy 17.00 Monkey Business 17.30 Animals A-Z 18.00 The
NatuBal WoBld 19.00 Up Close and DangeBous 20.00 CBocodile HunteB 21.00 Animal Cops Houston 22.00 Monkey Business 22.30
Animals A-Z 23.00 Pet Rescue 23.30 Wildlife SOS 0.00 Up Close
and DangeBous 1.00 The NatuBal WoBld
DISCOVERY
12.00 Rex Hunt Fishing AdventuBes 12.30 Hooked on Fishing 13.00
SupeB StBuctuBes 14.00 ExtBeme Machines 15.00 ScBapheap Challenge 16.00 Rides 17.00 AmeBican ChoppeB 18.00 MythbusteBs
19.00 Unwanted Legacy 20.00 TBauma 21.00 Body WoBks 22.00 FoBensic Detectives 23.00 MythbusteBs 0.00 Battlefield
MTV
12.00 Boiling Points 12.30 Just See Mtv 14.00 Spongebob SquaBepants 14.30 Wishlist 15.00 TBl 16.00 Dismissed 16.30 Just See
Mtv 17.30 Mtv:new 18.00 EuBopean Top 20 19.00 Switched on 20.00
The House of Wax 20.30 Meet the BaBkeBs 21.00 Top 10 at Ten 22.00
PoweB GiBls 22.30 The Real WoBld Philadelphia 23.00 The Rock
ChaBt 0.00 Isle of Mtv – the TouB 0.30 Just See Mtv
VH1
15.00 So 80s 16.00 VH1s video jukebox 17.00 Smells Like the 90s
18.00 VH1 Classic 18.30 Then & Now 19.00 All Access 20.00 Plastic SuBgeByland 20.30 I Want a Famous Face 21.00 VH1 Rocks 21.30
Flipside 22.00 Synth Riff Top 5 22.30 The Fabulous Life of... 23.00
VH1 Hits
CLUB
12.10 Fashion House 12.35 PaBadise SeekeBs 13.00 Staying in Style
13.30 Hollywood One on One 14.00 The Review 14.25 City Hospital
15.10 The Roseanne Show 16.00 Yoga Zone 16.25 The Method
16.50 The Race 17.40 Fantasy Open House 18.05 G GiBls 18.30
Hollywood One on One 19.00 GiBls Behaving Badly 19.25 CheateBs
20.15 Sextacy 21.10 My Messy BedBoom 21.35 Sex Tips foB GiBls
22.00 Ex-Rated 22.30 Men on Women 23.00 Weekend WaBBioBs
23.30 Anything I Can Do 23.55 ABBesting Design 0.25 Fashion House 0.50 Rosss BBQ PaBty 1.15 Staying in Style
CARTOON NETWORK
12.20 SamuBai Jack 12.45 FosteBs Home foB ImaginaBy FBiends
13.10 Ed, Edd n Eddy 13.35 Codename: Kids Next DooB 14.00 Viva
Las BBavo 16.05 SamuBai Jack 16.30 FosteBs Home foB ImaginaBy
FBiends 16.55 Ed, Edd n Eddy 17.20 DexteBs LaboBatoBy 17.45
Codename: Kids Next DooB 18.10 The PoweBpuff GiBls 18.35 The
GBim AdventuBes of Billy & Mandy
JETIX
12.10 Lizzie McguiBe 12.35 BBaceface 13.00 SpideB-Man 13.25
Moville MysteBies 13.50 Pokémon VI 14.15 Digimon 14.40 SpideBMan 15.05 Sonic X 15.30 Totally Spies
MGM
12.00 ScalphunteBs, the 13.45 Ten Seconds to Hell (coloBized) 15.20
Sketches 17.00 Sweet Lies 18.35 She Knows Too Much 20.10 CBash
CouBse 21.50 Lunatic, the 23.25 Contamination .7 1.00 PoBk Chop
Hill 2.40 So Evil, so Young
TCM
19.00 White Heat 20.50 Yankee Doodle Dandy 22.55 The Last Run
0.30 Ivanhoe 2.15 TBavels with My Aunt
HALLMARK
12.45 Inside the Osmonds 14.15 FBeak City 16.00 Touched by an
Angel IV 16.45 MeBlin 18.30 EaBly Edition 19.15 MidsomeB MuBdeBs
21.00 Black Fox: The PBice of Peace 22.30 EaBly Edition 23.15
MidsomeB MuBdeBs 1.00 The Legend of Sleepy Hollow 2.30 Black
Fox: The PBice of Peace
BBC FOOD
12.00 Neil PeBBy FBesh and Fast 12.30 GBigson 13.00 The Way We
Cooked 13.30 The GBeat Canadian Food Show 14.00 Rachels
FavouBite Food 14.30 Beyond RiveB Cottage 15.00 The Hi Lo Club
15.30 Ready Steady Cook 16.00 Food SouBce Asia 16.30 Nigel SlateBs Real Food 17.00 Off the Menu 17.30 Deck Dates 18.00 Douglas
Chew Cooks Asia 18.30 Ready Steady Cook 19.00 MadhuB JaffBeys
FaB EasteBn CookeBy 19.30 James MaBtin Sweet 20.00 The Naked
Chef 20.30 Cupids DinneB 21.00 EveB WondeBed About Food 21.30
Ready Steady Cook
SV1
12.35 FoBsytesagan 13.30 SpoBtspegeln 14.00 RappoBt 14.10
GomoBBon SveBige 15.00 Resa med siluett 15.45 Så såg vi
sommaBen då 16.00 BoliBompa 16.01 Nalle haB ett stoBt blått hus
16.25 BudfiBman Bums – musikvideo 16.30 Loulou 17.00 KejsaBinnoBna Zhang 17.25 BlomsteBspBåk 17.30 RappoBt 18.00
SommaBtoBpet 18.30 DjuBgalen 19.00 MoBden i MidsomeB 20.35 Vet
hut! 21.25 RappoBt 21.35 KultuBnyheteBna 21.45 SommaBdebatt
22.45 Sändning fBån SVT24

7.03 Morgunútvarpið 9.03 Margrætt með
Elísabetu Brekkan. 10.03 Morgunstund með
Sigurði G. Tómassyni.

12.15 Hádegisútvarpið – Fréttatengt efni.
13.01 Hrafnaþing – Umsjón: Ingvi Hrafn
Jónsson. 14.03 Messufall e. 15.03 Allt og
sumt. 17.59 Á kassanum – Illugi Jökulsson.
19.30 Úrval úr Morgunútvarpi e. 20.00
Margrætt með Elísabetu Brekkan e. 21.00
Morgunstund með Sigurði G. Tómassyni e.
22.00 Á kassanum e. 22.30 Hádegisútvarpið e.
23.00 Úrval úr Allt & sumt

BYLGJAN

Leikarar í þættinum.

FM 98,9

RÁS 1

RÁS 2

FM 92,4/93,5

FM 90,1/99,9

7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.05
Laufskálinn 9.40 Saga ljóðsins: Jóhann
Hjálmarsson 9.50 Morgunleikfimi 10.13
Stefnumót 11.03 Samfélagið í nærmynd
13.00 Sakamálaleikrit, Vægðarleysi 13.15
Sumarstef 14.03 Útvarpssagan: Hús úr húsi
14.30 Miðdegistónar 15.03 Fastir punktar
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá 18.25 Spegillinn 19.00 Vitinn
19.30 Laufskálinn 20.05 Frá Tónskáldaþinginu í Vínarborg 21.00 Út um víðan völl
21.55 Orð kvöldsins 22.15 Kvöldsagan,
Ragtime 23.00 Hugsjónir og pólitík

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi

ÚTVARP SAGA

AÐRAR STÖÐVAR

FM 99,4

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2 17.03 Útvarp Bolur

18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 20.00
Músík og sport 22.10 Popp og ról

1.10 Ljúfir næturtónar

»

Í þætti kvöldsins er brugðið upp
svipmyndum af aðalpersónum þáttanna, sagt frá því hvað fólkið gerði
fyrir flugslysið örlagaríka og eins er
litið nánar á eyjuna sjálfa. Að loknum
Tíufréttum er svo komið að 21. þætti
myndaflokksins. Þar gerist það meðal
annars að mönnum hitnar í hamsi
eftir að einn úr hópnum fellur frá.
Þeir tortryggja hver annan og einn
heitir því að koma fram hefndum.
Claire og Charlie reyna að sefa nýfætt
barn hennar og Jack fer að leita að
Locke, sem hann telur bera ábyrgð á
dauðsfallinu í hópnum.

Sjónvarpið kl. 21.25.
Meðal leikenda eru Naveen Andrews,
Emilie de Ravin og Matthew Fox.

FM 90,9

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson

8.00 Arnþrúður Karlsdóttir 10.00 Rósa Ingólfsdóttir 11.00 Bláhornið 12.25 Meinhornið
14.00 Kjartan Gunnar Kjartansson 15.00 Hild-

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykjavík Síðdegis

ur Helga 17.00 Gústaf Nielsson 18.00 Meinhornið 19.00 Bláhornið 20.00 Arnþrúður Karlsdóttir 22.00 Rósa Ingólfsdóttir 23.00 Kjartan G.
Kjartansson 0.00 Hildur Helga 2.00 Gústaf
Nielsson 3.00 Rósa Ingólfsdóttir 4.00 Kjartan G. Kjartansson 5.00 Arnþrúður Karlsdóttir

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp
FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni
FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni
FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum
FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni
FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying
FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

30

22. ágúst 2005 MÁN U DAGU R

Úlfar Eysteinsson matreiðslumeistari er haldinn af stað í kræklingatínslu, enda besti tíminn upprunninn.

Opin skel er sælgæti; loku› skel er óæti

HRÓSIÐ
... Fær Sif Gunnarsdóttir fyrir vel
heppnaða Menningarnótt
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LÁRÉTT: 1 sjúkdómur 6 hélt á brott 7 bor
8 smáorð 9 óðagot 10 loftþrýstieining 12
loft 14 þreyta 15 tölvuverslun 16 kveikt á
(en.) 17 blása 18 ávöxtur.
LÓÐRÉTT: 1 mjög 2 landspilda 3 númer
4 bústaður skordýra 5 angan 9 starfsgrein 11 mánuður 13 eining 14 hlemmur
17 grískur bókstafur.
LAUSN
LÁRÉTT: 1 Alnæmi, 6 Fór, 7 Al, 8 Að, 9
Fum, 10 Bar, 12 Gas, 14 Lúi, 15 Bt, 16
On, 17 Púa, 18 Kíví.
LÓÐRÉTT: 1 Afar, 2 Lóð, 3 Nr, 4 Maurabú, 5 Ilm, 9 Fag, 11 Júní, 13 Stak, 14 Lok,
17 Pí.
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Um kræklinga
hefur verið sagt
að þeir séu eitraðir í mánuðum
sem ekki hafa r í
nafni sínu. Úlfar
Eysteinsson matreiðslumeistari á
Þremur frökkum
segir þau varnaðÚLFAR
EYSTEINSSON
arorð eiga fremur við heitari lönd en Ísland, þar
sem eldheit sólin steikir krækling í
skel sinni í fjörum.
„Hérlendis má tína krækling allan ársins hring en kjörmánuðir eru
ágúst og september, því eftir hlýindi og vaxtartímabil sumarsins

fær maður mestu holdfyllinguna í
skelina,“ segir Úlfar sem oftast hefur tínt krækling í fjörum Hvalfjarðar, sunnan megin við gömlu herstöðina.
„Annars má tína krækling í flestum fjörum landsins, þótt menn ættu
alltaf að hugsa sig um í sambandi
við frárennsli frá þorpum. Eins
þurfa menn að lesa sér til um flóð
og fjöru, því sex tímar eru þar á
milli. Mjög gott er að fara á stórstreymisfjöru, sem gerist einu sinni
í mánuði. Munur á flóði og fjöru er
almennt 3,40 metrar en fer upp í
4,20 metra eða meira. Þá þorna upp
fleiri metrar og blasir við ónuminn
akur af kræklingi í fjöruborðinu,“

segir Úlfar en kræklingur er auðsær í klösum á fjöru.
„Sífellt aðgengilegra er nú að ná
sér í ljúffengan krækling, enda
komið kræklingaeldi í Hrísey og
Mjóafirði. Það hvetur fólk til að
prófa og tína sjálft. Það einkennir
íslenska kræklinginn hvað hann er
bragðmeiri en daufur eldiskræklingur að utan. Öðru máli gegnir um
íslenskan eldiskrækling sem er sælgæti og alveg jafn bragðgóður og
villtur kræklingur,“ segir Úlfar og
leggur áherslu á að fólk borði aldrei
krækling úr skel sem ekki hefur
opnast.
„Og ekki reyna að opna hana, því
hún er sannarlega dauð og byrjuð

FLAGS OF OUR FATHERS: MYNDUM AF TÖKUSTAÐ LEKIÐ Á NETIÐ

Framleiðendur reyna að
stöðva njósnara
Að ýmsu þarf að huga í kringum
stórmynd á borð við Flags of our
Fathers. Þótt framleiðsla þessarar
nýjustu
myndar
Clints
Eastwood sé nýhafin hefur hún
þegar vakið mikla athygli. Lausleg könnun á internetinu sýnir að
ef nafninu Flags of our Fathers er
flett upp þá skilar það sér í hálfri
milljón leitarniðurstaðna. Margar
þeirra eru tengdar samnefndri
bók eftir James Bradley en faðir
hans var einn af þeim sem reisti
fánann fræga, sem myndin dregur nafn sitt af, á Iwo Jima.
Sumar heimasíðnanna eru með
fréttir af leikurum sem hafa verið
bætast í leikhópinn og framvindu
takanna hér á landi. Þess má
reyndar geta að tökur hófust
formlega í Washington 8. ágúst
þar sem tekin var upp minningarathöfn um þá sem létust í innrásinni á Iwo Jima.
Framleiðendum myndarinnar
er ekki skemmt yfir öllum þeim
fróðleik um myndina sem rignir
yfir netverja og hefur starfsfólk
þeirra unnið hörðum höndum að
því að finna sökudólgana. Heimasíðan flagsofourfathers.net er
framleiðendunum stærstur þyrnir í augum en þar má finna myndir af tökustað, af aukaleikurum í
búningum og Eastwood á tökustað
í Washington. Það er ekki síst nafn
heimasíðunnar sem fer í taugarnar á framleiðendum því hún líti út
fyrir að vera opinber heimasíða
myndarinnar.
Aðstandendur
heimasíðunnar taka þó skýrt fram
að einungis sé um aðdáendasíðu
að ræða.
Nokkrir aukaleikarar hafa verið látnir fara vegna gruns um að
þeir hafi ráðið sig til starfa á annarlegum forsendum, auk þess sem
reynt er að koma í veg fyrir að

að skemmast. Besta geymsluaðferðin er að skola skeljarnar ekki
upp úr vatni strax heldur leyfa sjónum að vera í þeim og leggja ofan á
farg til þess að geyma á köldum
stað. Þá geymast þær í allt að viku.
Best er að forsjóða skeljarnar, saxa
kræklinginn með smátt skornum
lauk, setja ofan í pott, hella yfir
hvítvíni og setja lokið á. Þá dampast
þetta og með köldu smjöri fær maður örlitla sósu og borðar upp úr
skálinni með skeljunum. Það er
óviðjafnanlegur réttur og einstaklega skemmtilegur partímatur,“
segir Úlfar brosmildur, með tilhlökkun í hjarta yfir næstu kræklingaferð.

FRÉTTIR AF FÓLKI
slenskur veðurofsi stökkti Clint
Eastwood og félögum á flótta á
Ílaugardaginn
en þá varð mikið brim
og stórsjór út af strönd Reykjaness til
þess að aðstandendur myndarinnar
Flag of Our Fathers drógu landgöngupramma og flotbryggju í skjól.
Víkurfréttir greindu frá því í gær að
prammarnir og bryggjan sem hafa
legið við kajann í Höfnum hafi verið
fluttir inn í Ósa og komið í festar fjarri
brælunni. Engar skemmdir urðu á
prömmunum enda brugðust Hollywoodmenn
skjótt við og gripu til fyrirbyggjandi aðgerða í tíma.
Samkvæmt Víkurfréttum
hefur veðrið þó ekki truflað kvikmyndatökurnar að
ráði og allt gengur því samkvæmt áætlun hjá
Eastwood.
lint Eastwood
heldur sér í formi
C
og hefur notast við aðstöðuna í

CLINT EASTWOOD Tekur öllum fréttum með ró en framleiðendum myndarinnar er ekki
skemmt. Aukaleikarar hafa verið reknir af tökustað vegna gruns um njósnir eða önnur
samningsbrot.

frekari upplýsingar leki út. Þá
hefur verið brýnt fyrir starfsfólki
að hafa vökult auga með öllu sem
fer fram því allar myndir sem leki
út komi sér illa fyrir aðstandendur myndarinnar.
Á spjallsvæðum á netinu er að
finna ýmsar skemmtilegar umræður um dvöl leikaranna á Íslandi. Víðast hvar er landanum
gefin góð einkunn og sagt magnað
að stórstjörnur á borð Ryan
Phillippe og Barry Pepper geti
valsað um í Reykjavík án þess að
valda umferðaröngþveiti eða múgæsingu.
Að lokum má geta þess að sú

umræða sem er hvað fyrirferðamest snýst um hvaða leikarar fái
að vera í sviðsljósinu og reisa fánann. Hafa nöfn Paul Walker og
Barry Pepper heyrst hvað hæst. Á
tökustað á víst einnig að vera
gamall hershöfðingi sem hefur
leiðbeint kvikmyndagerðamönnum sem hafa gert kvikmyndir um
seinni heimsstyrjöldina. Á einni
heimasíðunni er því haldið fram
að innrásarsenan verði jafn
mögnuð og sú sem sást í Saving
Private Ryan en hún er einmitt
eftir Steven Spielberg, einn af
framleiðendum Flags of our
Fathers. ■

Laugum. Össur Skarphéðinsson alþingismaður æfir þar einnig og stundar nú
æfingar af miklum krafti eftir að
kvisaðist út um veru Clints þar. Össur
hefur þó ekki enn séð goðið en upplýsir á heimasíðu sinni að hann hafi
rekið augun í breska leikarann Terence
Stamp á dögunum. „Merkilegt hvað
hann var orðinn sleipur að blóta á íslensku – sögðu strákarnir mér.“ Össur
taldi sig þó heldur betur hafa dottið í
lukkupottinn þegar hann sá vörpulegan mann á þrekhjóli. „Ég var algjörlega
viss um að Clint væri mættur á staðinn.“ segir Össur á heimasíðu sinni og
fannst hann þekkja limaburðinn. „Það
var einhver tilvistarangist sem speglaðist í augum hans – sem maður sá
aldrei hjá Clint í gamla daga.“ Þegar
betur var að gáð var þessi kappi enginn annar en Geir Haarde. „Hann var
búinn að missa svona 15 kíló og orðinn að kyntrölli! Angistarsvipurinn á
honum var bara einsog svipurinn á
sjálfum mér þegar ég er rekinn í
strangt aðhald! Geir var
ekki með gleraugun svo
hann gat látið sem hann
sæi mig ekki þegar ég
vinkaði kumpánlega – til
að liðið í kring sæi að ég
þekki líka frægt fólk.,“
segir Össur sem hefur
enn ekki fundið
Eastwood í ræktinni.

Sigur Rós í hnappelduna

Kyntröll og Idolstjarna
byrjuð saman

Meðlimir hljómsveitarinnar Sigur
Rós ættu heldur betur að vera í
skýjunum um þessar mundir því
fyrir utan útgáfu nýrrar plötu í
næsta mánuði hafa þeir hver af
öðrum gengið í hnapphelduna að
undanförnu.
Trommarinn Orri Dýrason og
unnustan hans Lukka Sigurðardóttir gengu í hjónaband á strönd
á Hawaii í síðustu viku, en Sigur
Rós hélt þar tónleika 9. ágúst. Georg Hólm, bassaleikari, gekk að
eiga unnustu sína Svanhvíti fyrr í
sumar og var það góðvinur Sigur
Rósar, allsherjargoðinn Hilmar
Örn Hilmarsson, sem gaf þau
saman.
Að auki gengu hljómborðsleikarinn Kjartan Sveinsson og María
Huld Markan Sigfúsdóttir, úr
hljómsveitinni Amina sem er á
tónleikaferð með Sigur Rós, upp
að altarinu fyrir tveimur árum
þegar sveitin hélt tónleika í Las
Vegas. Svo virðist einnig sem Jón

SIGUR RÓS Hljómsveitin Sigur Rós gefur út nýja plötu í næsta mánuði.

Þór Birgisson, söngvari, hafi
fundið sálufélaga sinn í Alex
Somers.
Sigur Rós er um þessar mundir
í stuttri pásu frá umfangsmiklu

tónleikaferðalagi um heiminn til
að fylgja eftir væntanlegri plötu
sinni. Næstu tónleikar sveitarinnar verða í Atlanta í Bandaríkjunum þann sjötta september. ■

FordFocus

*

ð
o
b
l
i
t
r
.
a
r
k
m
Su 20.865

Vertu

ocus
F
d
r
Fo
m
u
j
ý
án

a
i 5 gír
nd 1,6
e
r
T
n
Wago
ocus
Ford F
i:
m
Dæ

kr.
0
5
9
.
ur eiga 35
g
n
i
n
rl
m
Bílasa Rekstra

Veldu nýjan Ford

Nýtt tákn um gæði
Focus er betur búinn en Corolla
Gömul tákn eru fallin. Og ný tekin við. Nýr, endurhannaður Ford Focus er betur búinn en Toyota Corolla. Ford
hefur tekist það sem aðrir framleiðendur hafa áður
reynt; að hanna meðal stóran bíl eftir gæðastöðlum
lúxusbíla á lægra verði. Berðu fordómalaust Corolla
saman við Focus. Og þú finnur að margur búnaður
lúxusbíla er staðalbúnaður í Focus: ESP stöðugleikastýrikerfi, TRACS spólvörn, öryggispúðagardínur, fjölliðafjöðrun, loftkæling og hiti í sætum eru þar á meðal.
Spurðu um þjónustu Ford.

Hæsta einkunn fyrir öryggi frá upphafi
Árekstraröryggisstofnunin Euro NCAP gefur
Ford Focus hæstu einkunn allra bíla í sínum
flokki frá upphafi. Árekstraröryggi Focus er
metið með 5 stjörnum eða 35 stig. Frá upphafi
hefur Focus hreppt 1. sætið á 65 alþjóða
verðlaunahátíðum. Í 13 skipti bíll ársins.

Atriði af gæðalista staðalbúnaðar:

Vertu í hópi þeirra bestu, í dag og um alla framtíð.
Veldu Focus.

ESP stöðugleikastýrikerfi
TRACS spólvörn
Loftkæling
Stillanlegur hiti í framsætum
Öryggispúðar að framan
Öryggispúðar í hliðum
Öryggispúðagardínur
ABS hemlakerfi
EBD hemlajöfnun
EBA hjálparhemlun

Þegar allt er tekið með og verð er borið saman við
gæði þá er Focus talinn betri kostur en bæði Toyota
Corolla og VW Golf, samkvæmt fjölmörgum evrópskum bílablöðum. Berðu saman bíla. Komdu í Brimborg.
Veldu nýjan Ford - nýtt tákn um gæði.

Ford Focus. Ný gæði á lægra verði en áður.*
Kaupverð
Ford Focus 3 dyra Trend 1,6i
Ford Focus 5 dyra Trend 1,6i
Ford Focus 4 dyra Trend 1,6i
Ford Focus Wagon Trend 1,6i

5 gíra
1.790.000 kr.
1.890.000 kr.
1.940.000 kr.
1.990.000 kr.

Hægt að fá aukalega:

Sjálfskiptur
1.884.000 kr.
1.984.000 kr.
2.034.000 kr.
2.084.000 kr.

Ford Focus er heimsmethafi í vinsældum. Frá þeim tíma Ford
Focus var fyrst kynntur, árið 1998, hefur Focus selst í yfir 4
milljónir eintaka. Heimsmetabók Guinness taldi sig þurfa
staðfesta heimsmet Ford Focus í vinsældum árið 2000 og
sem mest selda bíl í heimi, aðeins ári eftir að hann kom fyrst
á markað. Samkvæmt afmælisútgáfu Heimsmetabókar
Guinness fyrir árið 2005 stendur heimsmetið enn. Focus er
einnig vinsæll meðal bílagagnrýnenda en þeir hafa í 65 skipti
kosið Focus í 1. sætið á aðeins 6 árum. Focus hefur verið
kosinn bíll ársins í 13 skipti í Evrópu og Norður-Ameríku.

Frjókornasía
Upphitanlegir hliðarspeglar
Rafstilltir hliðarspeglar
Vindskeið að aftan (3d og 5d)
Fjarstýrð samlæsing
Fjölstillanlegt stýri
Geislaspilari með þjófavörn og
6 hátölurum
Fjarstýring fyrir hljómtæki
Aksturstölva og útihitamælir

Bluetooth® fyrir síma
AFS Halogen beygjuljós
DVD spilari í lofti og skjár
Fjöltengi fyrir heyrnartól
Kæling í hanskahólfi
Leiðsögukerfi
með litaskjá
6 diska Sony hljómtæki
Bakkskynjari
Regnskynjari
Leður- eða sportsæti
Rafdrifið ökumannssæti
Fjöldi seldra
Ford bíla 1161
1000
667
500
0

20
03
20
04

Ford Focus hefur hreppt
1. sæti á 65 alþjóðaverðlaunahátíðum.
Veldu Ford.

Raddstýring fyrir:
- hljómtæki
- síma
- leiðsögukerfi
Aðfellanlegir speglar
Hiti fyrir alla framrúðuna
Sólarvörn í framrúðu
Sportfjöðrun
Sjálfvirkur dimmer
á baksýnisspegli
Hraðastillir
Rafdrifin sóllúga

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

GCI ALMANNATENGSL - GREY COMMUNICATIONS INTERNATIONAL

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

Nýttu þér sumartilboðin
Skoðaðu úrvalið í bílaverslun Ford á Íslandi

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

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

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

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

Ford Focus Trend
5 dyra 1,6i 5 gíra*
Kaupverð 1.890.000 kr.
Bílasamningur 19.790 kr.
Rekstrarleiga 34.930 kr.

Ford Explorer XLT Sport 4x4
5 dyra 4,0i V6 sjálfskiptur*
Kaupverð 4.190.000 kr.
Bílasamningur 41.760 kr.
Rekstrarleiga 74.200 kr.

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

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

Við staðgreiðum gamla bílinn veljir þú bíl frá Brimborg.
Þú veltir fyrir þér hvernig best er að losna við gamla bílinn.
Brimborg kaupir hann af þér staðgreitt** veljir þú bíl frá
Brimborg. Þú færð peninginn beint í vasann - eða greiðir
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Ford Mondeo Ghia
5 dyra 2,0i 5 gíra*
Kaupverð 2.440.000 kr.
Bílasamningur 25.550 kr.
Rekstrarleiga 44.940 kr.

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

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

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

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

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

upp lánið á gamla bílnum. Þú losnar við allt umstang við að
selja og minnkar þinn kostnað. Komdu og skoðaðu Ford í
dag. Komdu í Brimborg - skoðaðu nýja hönnun og kynntu
þér hvernig þú getur fengið þér nýjan Ford.
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Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 | Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700 | Brimborg Reykjanesbæ: Njarðarbraut 3, sími 422 7500 | www.ford.is
* Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara og að auki er kaupverð háð gengi. Lán er bílasamningur með 30% útborgun og mánaðarlegum greiðslum í 84 mánuði og eru háðar breytingum á vöxtum og gengi erlendra mynta 50% isk / 50% erl.myntkarfa. Leiga er rekstrarleiga og er miðuð við mánaðarlegar greiðslur í 36 mánuði sem eru háðar gengi erlendra mynta og
vöxtum þeirra. Smur- og þjónustueftirlit samkvæmt ferli framleiðanda og Brimborgar er innifalið í leigugreiðslu og allt að 20.000 km akstur á ári. ** Staðgreitt 45 dögum eftir afhendingu nýja bílsins. Nánari upplýsingar veita söluráðgjafar Brimborgar. Aukabúnaður á myndum: Álfelgur á Fiesta, Focus og Galaxy; samlitur á Escape; tvílitur á Ranger. Explorer og Freestyle myndir eru af Limited.

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 550 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 550 5005, fax: 550 5006, ritstjorn@frettabladid.is
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

BAKÞANKAR
ÞRÁI NS BERTELSSONAR

Ímynd
lögreglunnar

Öruggi bíllinn frá Svíþjóð

S

ums staðar í veröldinni stendur
almennum borgurum meiri
stuggur af lögreglunni heldur en
glæpamönnum, til að mynda í ríkjum þar sem lögreglumenn eru svo
illa launaðir að þeir telja sig tilneydda að nota embætti sitt til þess
að innheimta tilefnislausar sektir af
saklausu fólki. Sums staðar óttast
menn lögregluna vegna þess að hún
hikar ekki við að beita vopnavaldi
og hugar síðan að sekt eða sakleysi
meintra andstæðinga sinna að skotbardaganum loknum.

Á ÍSLANDI hefur lögreglan notið
virðingar og vinsælda. Upp til hópa
virðist það vera velviljað sómafólk
sem hefur valist til starfa í lögreglunni og leggur áherslu á að beita
fremur kurteisi og fortölum en
kylfum og táragasi. Ímynd hinnar
íslensku lögreglu hefur því verið
jákvæð og góð, og helsta kvörtunin
hefur verið að löggan sé fullfáliðuð.
ÞESSA jákvæðu ímynd ætti löggan
að kappkosta að varðveita, því að
auðveldara er að spilla orðstír sínum en að koma sér upp nýjum. Lögreglan í Svíþjóð hefur fengið að
kenna á því að hafa tapað trausti
borgaranna eftir að hafa misst
stjórn á sér og lúskrað freklega á
mótmælendum á mikilmennafundinum í Gautaborg hérna um árið.

Verð frá 2.675.000,-

AÐ UNDANFÖRNU hafa vaknað
spurningar um hina jákvæðu ímynd
íslensku lögreglunnar. Menn spyrja
hvort hún þjóni fyrst og fremst lögunum eða hvort hún þjóni valdhöfum
í landinu. Fyrir þessum vangaveltum
eru tvær ástæður. Annars vegar
vakti það furðu meðal fólks sem ekki
hefur séð lögregluþjón árum saman
nema þá akandi í bíl eftir stofnbrautum, að hópar lögreglumanna skyldu
safnast saman eins og mávager til að
fylgjast með hverri athöfn fámenns
mótmælahóps sem tjaldaði í óbyggðum til að mótmæla virkjanaframkvæmdum. Í annan stað vakti það
óhug þegar forráðamenn einhvers
stærsta fyrirtækis landsins héldu
því blákalt fram að löggan hefði ofsótt fyrirtæki þeirra árum saman til
að þóknast stjórnmálamanni sem
hefur ímugust á nýríku fólki. Sá er
vinur sem til vamms segir, og það er
af góðum huga sem maður ráðleggur
löggunni að hafa hugfast það grundvallaratriði að með LÖGUM skal
land byggja - LÖGUM, ekki VALDHÖFUM.

EINS OG SÉRHANNAÐUR FYRIR ÍSLENSKAR AÐSTÆÐUR
SAAB er þróaður í Skandinavíu, þú ﬁnnur það greinilega þegar vetur gengur í garð. Bíllinn hefur að sjálfsögðu ABS hemlakerﬁð
sem við þekkjum öll en SAAB gengur mun lengra til að tryggja öruggan akstur að vetrarlagi. TCS kerﬁð dreiﬁr kraftinum til
dekkjanna þannig að bíllinn heldur betur gripi og dregur þar með úr hættunni á því að renna til í hálku. EBD kerﬁð gerir það sama
fyrir bremsurnar og styttir þannig hemlunarvegalengdina. ESP kerﬁð fer í gang ef bíllinn byrjar að renna til á veginum og aðstoðar
ökumanninn við að halda stjórn á bílnum. SAAB er því sannarlega bíll fyrir íslenska vegi og íslenskar aðstæður.

Hrísmýri 2a
800 Selfoss
482-3100

Sæmundargötu 3
550 Sauðárkróki
453-5141

Eyralandi 1
530 Hvammstanga
451-2230

Holtsgötu 52
260 Njarðvík
421-8808

Óseyri 5
603 Akureyri
461-2960

Sindragötu 3
400 Ísaﬁrði
456-4540

Dalbraut 2b
300 Akranesi
431-1376

Víkurbraut 4
780 Höfn í Hornaﬁrði
478-1990

Búðareyri 33
730 Reyðarﬁrði
474-1453

