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MÁNUDAGUR
Ekki farið eftir settum reglum
Knattspyrnufélög á
Íslandi virða settar
reglugerðir KSÍ um
félagaskipti að vettugi
og víla ekki fyrir sér
að koma sér í samband við áhugaverða
leikmenn þrátt fyrir að
þau megi það ekki.
Pálmi Rafn Pálmason
hjá KA er nýjasta
dæmið.

▲

▲

Í MIÐJU BLAÐSINS

FÓLK 30

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sími: 550 5000

Leita tveggja
Íslendinga
Tveggja íslenskra kvenna er leita› í nágrenni New
Orleans. Systa er 75 ára hjartveik kona sem hefur
veri› sakna› sí›an fellibylurinn Katrín rei› yfir
svæ›i›. Ekki hefur tekist a› leita vi› heimili ﬂeirra.

ÍÞRÓTTIR 20

Um veiðimennsku
Hví ekki að hugsa dæmið alveg upp á
nýtt, snúa því við og láta menn hreinlega borga fyrir að
skjóta mink og tófu?
spyr Guðmundur
Andri Thorsson.

Í DAG 22

Bessi Bjarnason er 75 ára
Segja má að heil kynslóð hafi alist upp
við söng og leik Bessa, sem nánast bar
uppi barnaleiksýningar á landinu í fjölmörg ár.

TÍMAMÓT 30

HAMFARIR Ekkert hefur enn heyrst
frá Lilju Aðalbjörgu Ólafsdóttur
Hansch, sem leitað hefur verið síðan fellibylurinn gekk yfir heimabæ
hennar. Áður var talið að Lilja væri
eini Íslendingurinn sem ekki var
búið að ná í en nú hefur komið í ljós
að 75 ára íslenskrar konu er einnig
saknað.
Konan heitir Karly Jóna Kristjónsdóttir Legere og er kölluð
Systa. Íslenskur frændi hennar
hafði samband við utanríkisráðuneytið á laugardaginn og síðan þá
hefur hennar verið leitað. Systa
býr ásamt manni sínum, Robert
Legere, í smábænum Diamond
Head sem er um 75 km norðaustur
af New Orleans og er hans og barnanna þeirra þriggja enn saknað.
Systa á við hjartavandamál að
stríða.
„Það hefur ekki fengist staðfest
hvar þær eru niðurkomnar og við
höfum verið að reyna að koma því
til leiðar að einhver fari á heimili
þeirra og kanni aðstæður þar,“
sagði Pétur Ásgeirsson, skrifstofustjóri á almenningsskrifstofu utanríkisráðuneytisins. Þegar blaðið fór
í prentun hafði engum tekist að fara
og kanna hvort konurnar tvær
hefðust við á heimilum sínum því

samgöngurnar á svæðinu eru svo
erfiðar.
Seint í gærkvöld var vonast til
þess að íslensk kona, Þórey Jónsdóttir Harvey, færi og keyrði framhjá húsum kvennanna. Hún missti
hús sitt og allar eigur í hamförunum. Ekki náðist í Þóreyju þrátt fyrir
ítrekaðar tilraunir.
Ekkert hefur enn frést af Lilju
Aðalbjörgu Ólafsdóttir en maður
hennar er að koma heim frá Japan,
að sögn Helgu Hrannar Ólafsdóttur,
systur Lilju. Einnig ætlar bróðir
þeirra að fara á hamfarasvæðið við
annan mann ef Lilja verður enn
ófundin á morgun.
Margir Íslendingar og aðrir velviljaðir leggja sitt af mörkum til að
finna konurnar tvær. Einn af þeim
heitir Frank Bocchino og býr í
bænum Pensacola, sem er vestast í
Flórídaríki. „Ég er að leita að tveimur konum núna. Ég vonast til að fá
fréttir af þeim í dag eða á morgun
en það er ekki alveg víst vegna þess
hvernig ástandið er,“ segir Frank.
Hann nýtir sér sambönd við kunningja sína í lögreglunni í bænum
Biloxi, en bærinn varð mjög illa úti
í hamförunum. Hann segir algjört
forgangsverkefni að finna Systu
vegna hjartveikinda hennar.
- at

VEÐRIÐ Í DAG

BRUNI VIÐ FISKISLÓÐ Nokkrar skemmdir urðu á iðnaðarhúsnæði þegar það brann

aðfaranótt sunnudags. Mikið var að gera hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins í gær þegar
það var kallað út í þrjá bruna í Reykjavík. Fyrst var tilkynnt um eld í Melabúðinni og
nokkrum klukkutímum síðar fór allt tiltækt slökkvilið á Fiskislóð. Um hálfsjöleytið í
- sjá síðu 4
gærkvöldi þurfti svo að slökkva eld á skemmtistaðnum Sirkus.

Baugur eykur umsvif sín í Bretlandi:

Stofnar fasteignafélag

AUSTLÆG ÁTT norðanlands en suðlæg

syðra. Fremur hæg í fyrstu en bætir í vind
með kvöldinu. Víða vætusamt um allt
VEÐUR 4
land.

MIKIL EYÐILEGGING Í NÁGRENNI NEW ORLEANS Hús og vegir eru mikið eyðilögð og gerir
það björgunarmönnum mjög erfitt fyrir. Ekki er vitað hvort hægt sé að komast heim til
íslensku kvennana sem nú er saknað.

VIÐSKIPTI Breska dagblaðið Sunday
Telegraph greindi í gær frá því að
Baugur hefði stofnað fasteignafélag ásamt skoska frumkvöðlinum Tom Hunter og breska stórbankanum HBOS. Félaginu, sem
er með um fimm hundruð milljón-

Áhugahópur um menningarhús á Álftanesi fær ekki leyfi til að byggja:
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Forseti hafnar menningarhúsi
SKIPULAGSMÁL „Við höfum séð
þessar hugmyndir og tillögur en
nálægðin við forsetabústaðinn
gerir það að verkum að ráðuneytið hefur ekki getað sætt sig við
þær,“ segir Halldór Árnason,
skrifstofustjóri í forsætisráðuneytinu, um tillögur áhugahóps á
Álftanesi um byggingu menningarhúss í grennd við Bessastaði.
Áhugahópurinn lagði fram tillögur um að reist yrði menningarhús vestan við Bessastaði og
leitaði sveitarfélagið eftir umsögn forsetaembættisins og forsætisráðuneytisins. Niðurstaðan
varð sú að vegna öryggissjónarmiða og nálægðar við Bessastaði
væri ekki unnt að byggja menningarhúsið á þessum stað.
Guðmundur G. Gunnarsson,

bæjarstjóri á Álftanesi, segir að
reynt verði að finna menningarhúsinu annan stað. Niðurstaðan
hafi hins vegar ekki komið
honum á óvart. „Mér brá ekki og
skil afstöðuna vel. Við verðum að
lifa í sátt og samlyndi við forsetabústaðinn og því verðum við að
taka þessu,“ segir hann.
Stefán Lárus Stefánsson forsetaritari segir að embættinu
hafi fundist byggingin of stór og
áberandi. „Það var hin efnislega
niðurstaða okkar en öryggismál
skipta einnig miklu máli,“ segir
- hb
hann.
BESSASTAÐIR Áhugahópur um menningarhús óskaði eftir að það yrði reist í nágrenni forsetabústaðarins. Forseti og forsætisráðuneyti gátu ekki sætt sig við það.

ir punda í hlutafé, er ætlað að
eignast breskar matvöruverslanir
og húsnæði í verslunarmiðstöðvum. Baugur mun eignast um tíu
prósent í fasteignafélaginu en
hinir tveir aðilarnir rúmlega
- hb
fjörutíu prósent.
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Bandarísk yfirvöld bregðast við vegna hamfara í Suðurríkjunum:

„Það eru mjúku mennirnir.“

Verið er að skipuleggja afmælistónleika fyrir Hörð
Torfason söngvaskáld, sem varð sextugur í gær.

Lögreglan í New Orleans:

Verktakar
skotnir á brú

NEW ORLEANS Lögregla skaut átta
menn á brú í New Orleans í gær,
þar af fimm eða sex til bana, að
sögn varalögreglustjóra. Talsmaður
verkfræðingasveitar
hersins sagði að hinir skotnu
hefðu verið verktakar á leið að
gera við skipaskurð.
Fyrr um daginn hafði Michael
Chertoff, ráðherra heimavarna í
alríkisstjórninni, tilkynnt að í samstilltu átaki hers, þjóðvarðliðs og
lögreglu væri búið að koma aftur á
lögum og reglu í borginni þar sem
upplausnarástand ríkti í kjölfar
fellibylsins. ■

UNGFRÚ ENGLAND Hammasa Kohistani
var krýnd á laugardaginn en stúlkan er
fyrsti músliminn sem hlýtur titilinn.

Ungfrú England:

Fegur›in kom
frá Úsbekistan
Hin nýja Ungfrú England, Hammasa Kohistani, er
íslamstrúar og sú fyrsta af þeirri
trú sem hlýtur titilinn. Kohistani,
sem er átján ára, segir þetta sögulega stund og er að vonum ánægð
með titilinn. Hún fæddist í Tashkent í Úsbekistan en foreldrar
hennar eru flóttamenn frá
Afganistan. „Þegar þau tilkynntu
að ég hefði unnið hélt ég að mér
hefði misheyrst. Ég vonaði að svo
væri þó ekki en það tók mig smá
stund að átta mig á þessu,“ sagði
hún. ■

ENGLAND

Höfuðstöðvar
Atlantshafsbandalagsins höfðu einnig fengið
beiðni frá Washington um að útvega aðstoð. Tilkynning kom frá
Spáni, Belgíu, Bretlandi, Þýskalandi og Ítalíu um að hjálpargögn
og sérfræðingar væru þegar á leiðinni vestur um haf. Auk þess hafa
fjölmörg önnur lönd álfunnar boðið
fram hjálp, þar á meðal Ísland. Aðstoð Íslendinga var þó ekki þegin í
bili.
- bog

FLOGIÐ MEÐ HJÁLPARGÖGN

Þyrla bandaríska flotans lyftir
hlassi af hjálpargögnum til
dreifingar á hamfarasvæðinu
í Suðurríkjunum.

Búa ﬂjó›ina undir hi› versta
Rá›herra í bandarísku alríkisstjórninni sta›festi í gær a› mannfalli› af völdum fellibylsins Katrínar og
ney›arástandsins í kjölfari› væri miki›. Sennilega hef›u ﬂúsundir farist, flestir í New Orleans.
BANDARÍKIN, AP Michael Leavitt, ráð-

herra heilbrigðis- og mannúðarmála
í ríkisstjórn Bandaríkjanna, sagði í
gær að nú væri reiknað með að
þúsundir manna hefðu látið lífið af
völdum fellibylsins Katrínar. Þetta
var í fyrsta sinn sem talsmaður
alríkisstjórnarinnar viðurkenndi
opinberlega að manntjónið væri
svona mikið.
Leavitt sagðist ekki geta tilgreint neina nákvæma tölu yfir
fjölda látinna. En þegar hann var
spurður í sjónvarpsviðtali hvort um
þúsundir væri að ræða sagði hann:
„Ég held að það blasi við að þetta
séu þúsundir.“
Borgarstjóri New Orleans, Ray
Nagin, sagði að sennilega hefðu þúsundir borgarbúa farist, þegar tillit
væri tekið til þess að íbúafjöldi
borgarinnar var rúm hálf milljón,
hve margir þeirra yfirgáfu hana
áður en hamfarirnar dundu yfir og
að töldum öllum þeim sem bjargað
hefði verið úr neyðarskýlum.
„Þetta gefur okkur tölu á bilinu
50-60.000,“ sagði Nagin. „Reiknið
þið sjálf, hvað haldið þið? Ætli fimm
prósent af þessum fjölda hafi
farist? Tíu prósent? Tuttugu prósent? Þetta verður há tala.“
Fyrr í gær hafði heimavarnaráðherrann Michael Chertoff neitað að
tjá sig um hugsanlegt mannfall, en
viðurkenndi að óljós fjöldi fólks
hefði orðið innlyksa á flóðasvæðunum og ekki átt neinn kost á að nálgast drykkjarvatn eða matvæli dögum saman.
„Ég er hræddur um að við verðum að búa þjóðina undir ófögur tíðindi,“ sagði Chertoff. Þegar loks
tekst að dæla burt flóðvatninu af
götum New Orleans „munum við
finna lík fólks á götunum. ... Þetta
verður ljót sjón,“ sagði hann.
Leavitt sagði að tilkynnt hefði
verið um blóðkreppusóttartilfelli í
Mississippi. Óttast er að farsóttir
breiðist út vegna skorts á hreinu

BRÁÐABIRGÐAGRÖF Lík konu sem

hafði legið dögum saman úti á götu í
New Orleans var lagt í þessa bráðabirgðagröf.

drykkjarvatni á svæðinu, þar á
meðal Vestur-Nílarveiru- og E.colibakteríusmit, en báðar geta verið
banvænar.
Eftir harða gagnrýni vegna
meints seinagangs í viðbrögðum við
neyðarástandinu voru margir meðlimir alríkisstjórnarinnar mættir á
svæðið í gær: Chertoff heimavarnaráðherra, Donald H. Rumsfeld
varnarmálaráðherra,
Richard
Myers, forseti herráðsins, og
Condoleezza Rice utanríkisráðherra, en hún er sjálf frá Alabama,
sem einnig varð illa úti. Forsetahjónin George W. og Laura Bush
heimsóttu aðgerðamiðstöð Rauða
krossins.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Hör›ur, áttu har›a a›dáendur?

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SPURNING DAGSINS

BANDARÍKIN, AP Hörmulegar afleiðingar fellibylsins Katrínar hafa
leitt til mikillar samúðar annarra
landa í heiminum, sem nú keppast
við að bjóða fram aðstoð sína. Evrópulönd hafa brugðist skjótt við
hjálparbeiðni frá Bandaríkjunum
um að útvega fórnarlömbum fellibylsins alls kyns hjálpargögn eins
og tankbíla til flutnings á drykkjarvatni, sjúkrakassa, matarbirgðir,
teppi og gúmmíbáta.
Á vegum Evrópusambandsins
var í gær verið að skipuleggja
ferðir með vörurnar eftir að stjórnvöld í Washington lögðu fram
formlega hjálparbeiðni til Evrópuþjóðanna, en slíkar beiðnir eru afar
sjaldgæfar.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Óska li›sinnis frá ríkjum Evrópusambandsins

„SKJÓL FRÁ VÍTI“ Þessi skilaboð skildi einhver þeirra þúsunda New Orleans-búa eftir sem
leitaði skjóls í ráðstefnumiðstöð borgarinnar. Öllum hafði verið bjargað þaðan í gær.

audunn@frettabladid.is

Sjónvarpseinvígi Schröder og Merkel fyrir þýsku kosningarnar:

Kanslarinn haf›i betur
Gerhard Schröder,
kanslari Þýskalands, og Angela
Merkel, kanslaraefni Kristilega
demókrataflokksins (CDU), mættust í sjónvarpseinvígi í gærkvöld,
eina slíka einvíginu sem fram fer
í kosningabaráttunni fyrir þýsku
þingkosningarnar hinn 18. þessa
mánaðar.
Efnahags- og skattamál voru í
brennidepli umræðunnar í einvíginu. Samkvæmt bráðabirgðaúrslitum viðhorfskönnunar sem
Forschungsgruppe Wahlen gerði
fyrir sjónvarpsstöðina ZDF voru
mun fleiri áhorfendur þeirrar
skoðunar að Schröder hefði staðið
sig betur. 46 prósent aðspurðra
sögðu Schröder hafa haft betur en
27 prósent Merkel. Hins vegar
kom fram í niðurstöðum könnunarinnar að margir (47%) töldu
Merkel hafa staðið sig betur en
þeir bjuggust við fyrir fram.

ÞÝSKALAND

Opið kort
Gildir á ﬁmm sýningar
Þegar löngunin grípur þig!
Verð: 10.500 kr.

Áskriftarkort á Stóra sviðið
Gildir á ﬁmm sýningar
Þitt sæti!
Verð: 10.500 kr.
Áskriftarkort á minni sviðini
Gildir á sex sýningar
Frábær kjör!
Verð: 10.500 kr.

www.leikhusid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Kortasalan stendur yfir!

TEKIST Á Í BEINNI Frá sjónvarpseinvíginu í gærkvöld, sem var hið eina sem fram fer fyrir

kosningarnar 18. september.

Fylgi kristilegu flokkanna
mælist nú í skoðanakönnunum vel
yfir fjörutíu prósentustigum en
fylgi
Jafnaðarmannaflokks

Schröders rétt rúm þrjátíu prósent. Flest bendir því til að
Merkel verði næsti kanslari
Þýskalands.
- aa

ENNEMM / SÍA / NM17873

Já er svari›
Nú hafa Símaskráin, Simaskra.is, 118 og 1811 ö›last
n‡tt líf undir merkjum Já. Me› ﬂví a› reka ﬂessa ﬂjónustuﬂætti
sjálfstætt ver›ur unnt a› skerpa fókusinn auk ﬂess a› halda
áfram a› veita vi›skiptavinum framúrskarandi ﬂjónustu.
Í framtí›inni er svo stefnt á útvíkkun ﬂjónustuﬂátta ﬂeirra er
Já b‡›ur upp á og kynningu á n‡rri ﬂjónustu. Já er svari›.
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GENGIÐ
GENGI GJALDMIÐLA 02.09.2005

KAUP SALA
Bandaríkjadalur USD

60,88 61,18

Sterlingspund

GBP

Evra

EUR

76,40 76,82

Dönsk króna

DKK

10,243 10,303

Norsk króna

NOK

9,799 9,857

Sænsk króna

SEK

8,218 8,266

Japanskt jen

JPY

0,5554 0,5586

SDR

XDR

90,31 90,85

111,85 112,39

Gengisvísitala krónunnar
106,3506 -0,5%

Neyðarástandið á hamfarasvæðunum:

Bí›a dau›ans e›a björgunar
BANDARÍKIN, AP Þótt nú hafi loks
tekist að koma þeim tugþúsundum til hjálpar sem leitað höfðu
skjóls í ráðstefnumiðstöð og
íþróttahöll New Orleans-borgar
er enn mikill fjöldi fólks innlyksa
víða um borgina og annars staðar
á hamfarasvæðunum við Mexíkóflóann.
Hin 85 ára gamla Margaret
Pertuit er í þessum hópi. Hún
liggur á bedda í ljóslausu, vatnsósa herbergi á Economy Innmótelinu í Bay St. Louis í Mississippi, og bíður eftir að annað
hvort af tvennu gerist: að hún fái
að deyja eða verði bjargað.
Þúsundir strandaglópa dvelja

enn á hótelum á hamfarasvæðunum, þótt vistin þar sé nú vart
mönnum bjóðandi: hiti, fnykur,
raki og myrkur einkennir aðstæðurnar í rafmagnsleysinu á flóðasvæðunum. Skortur er á öllu. Það
er ekki hægt að sturta niður úr
klósettunum. Ekkert rennandi
vatn. Leiðindin yfirþyrmandi.
„Við sitjum hérna föst og bíðum
þess að Bandaríki NorðurAmeríku bjargi okkur,“ segir einn
gesturinn, þriggja barna faðirinn
Noel Rowell.
Óljóst er hvenær björgunarliði
verður fært að hjálpa slíkum
strandaglópum með því að útvega
- aa
þeim far eða eldsneyti.

ALLT Í RÚST Svona er umhorfs víða á hamfarasvæðunum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ TEITUR

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Taílenskur bakari:

Bakar líkamshlutaÍ taílensku bakarí er
TAÍLAND, AP

hægt að fá brauð sem lítur út eins
og líkamshlutar. 28 ára gamall
listanemi frá Potharam í Taílandi
býr þessa brauðskúlptúra til en
eftir að hafa gefist upp á andlitsteikningum fann hann farveg
fyrir list sína í bakaríinu sem fjölskylda hans rekur.
„Þegar fólk sér þetta brauð
langar það ekki til að borða það.
En þegar það bragða á því reynist
þetta bara vera venjulegt brauð,“
sagði hann. „Lexían er að dæma
ekki bara af útlitinu.“
Ekki fylgir sögunni hvort mikið selst af brauðinu í bakaríinu. ■

SIRKUS Eldurinn í skemmtistaðnum Sirkus

reyndist ekki vera í miklum mæli og tókst
fljótt að slökkva hann.

Miðbærinn:

Eldur í Sirkus
Eldur kviknaði í
skemmtistaðnum Sirkus á Klapparstíg um fimmleytið í gær. Upptök eldsins eru ekki ljós en vegfarandi varð var við eldinn og lét
vita. Enginn var inni þegar þetta
gerðist. Slökkviliðið var úti þegar
kallið kom og mætti því fljótt á
vettvang. Fljótlega gekk að
slökkva eldinn, sem var minniháttar, en húsið hafði þó fyllst af
reyk. Liðsmenn slökkviliðsins
rifu hluta klæðningarinnar af
horni hússins og söguðu gat á þakið til að tryggja að eldurinn næði
ekki að skríða þangað upp. Fjöldi
fólks safnaðist saman við enda
götunnar og fylgdist með en ljóst
er að staðurinn er mörgum íbúum
miðbæjarins mjög kær.
- bog

SLÖKKVILIÐ

Ung vinstri græn:

Dögg kjörin
forma›ur
STJÓRNMÁL Dögg Proppé Hugosdóttir var kosin formaður Ungra
vinstri grænna á aðalfundi félagsins um helgina. Áður gegndi Dögg
embætti varaformanns félagsins.
„Þetta er mjög spennandi. Við
ætlum að einbeita okkur að landsbyggðinni og hyggjum á að stofna
ungliðadeildir vítt um land,“ sagði
Dögg um verkefnin fram undan.
„Á landsfundinum fjölluðum við
um byggðamál og lögðum þannig
- at
línurnar fyrir næsta vetur.“

SLÖKKVILIÐSMENN HVÍLA LÚIN BEIN Þegar eldurinn við Fiskislóð var slökknaður gátu slökkviliðsmennirnir loksins hvílt sig, þar til tilkynnt

var um næsta bruna.

Íkveikja ekki útiloku›
Allt tiltækt li› slökkvili›sins í Reykjavík var tvívegis kalla› út í fyrrinótt vegna
bruna. Stærri bruninn var› vi› Fiskisló›, ﬂar sem i›na›arhúsnæ›i er töluvert
skemmt. Gó›ir nágrannar björgu›u ﬂví sem bjarga› var› í bruna í Melabú›inni.
BRUNI Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins stóð heldur betur í
ströngu aðfaranótt sunnudags
þegar eldur kom upp í atvinnuhúsnæði á tveimur stöðum í borginni. Fyrri bruninn var í verslunni
Melabúðinni og sá síðari í húsnæði við Fiskislóð. Allt tiltækt lið
var sent á báða staði og gott betur
þar sem aukalið var kallað út þegar ljóst var að allt stefndi í stærri
bruna við Fiskislóð.
Tilkynning um bruna í Melabúðinni barst þegar klukkan var
farin að ganga þrjú. Reyndist þá
vera eldur í pappakössum sem
geymdir voru í steinsteyptri
geymslu undir pappakassa sem
snýr út að Hofsvallagötu. Logaði
glatt í pappanum, en geymslan er
með sérinngangi og vel einangruð.

Verslunin sjálf slapp þó við
skrekkinn því þótt einhver reykur
kæmist þangað inn var hún laus
við allt sót. Að sögn Friðriks Ármanns Guðmundssonar, verslunarstjóra Melabúðarinnar, urðu
engar skemmdir á vörum og verslunin var opnuð á hádegi eins og
venjan er á sunnudögum. „Þetta
fór miklu betur en á horfðist. Við
erum með mjög gott öryggiskerfi
og góða nágranna sem ganga seint
til náða um helgar, sem bjargaði
því sem bjargað varð.“
Eldurinn í Melabúðinni var
slökknaður um klukkan hálf fjögur og ekki nema þremur tímum
síðar var tilkynnt um bruna við
Fiskislóð. Þegar slökkviliðið kom
á vettvang skíðlogaði í bíl sem var
inni í húsinu og timburstæðum

VEÐRIÐ Í DAG

sem voru við hliðina á bílnum.
Greiðlega gekk að slökkva eldinn
og slökkviliði á vakt tókst ásamt
aukaliði að ráða niðurlögum hans
á innan við klukkustund. Húsnæðið var allt að því tómt með
hálfreistum veggjum og milliloftum svo fátt var þar inni sem
gat brunnið. Því má segja að
skemmdir vegna brunans hefðu
hæglega getað orðið meiri.
Lögreglan vildi sem minnst
segja um upptök eldsvoðanna
tveggja nema að ekkert væri búið
að útiloka í þeim efnum. Þó má
segja að harla ólíklegt sé að eldurinn í Melabúðinni hafi kviknað af
sjálfu sér þar sem í geymslunni
sem eldurinn kom upp í voru aðallega pappakassar og allar raflagnir vel einangraðar. ■

Viðskiptaháskólinn á Bifröst:

Varar vi›
Evrópu
Runólfur Ágústsson,
rektor Viðskiptaháskólans á Bifröst, sagði við setningu skólans í
gær að Evrópuvæðing íslenskra
háskóla gæti verið skaðleg. Hann
sagði að miðstýring, stöðlun og
ríkisrekstur einkenndi evrópska
háskóla, þvert á það sem þekktist
í Ástralíu, Bandaríkjunum og
Kanada. Rektorinn sagði að
enginn evrópskur háskóli utan
Bretlands væri meðal þeirra
bestu í heimi.
- hb

MENNTUN

LÖGREGLUFRÉTTIR
BÍLVELTA Bíll valt rétt hjá
Hnappavöllum um þrjúleytið í
gær. Tveir pólverjar voru í bílnum og misstu stjórn á honum
þegar bíllinn kom inn á nýlagða
klæðningu. Báðir sluppu þeir
nokkuð vel enda voru þeir í
öryggisbeltum og hugðust leita
sér læknishjálpar sjálfir. Bíllinn
er gjöreyðilagður.
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Væntanleg bók hjá Eddu útgáfu:

Réttað yfir Saddam Hussein:

Barnavændi á Íslandi

Dagsetning
ákve›in
Verjendur Saddams

Upplýsingar um skipulagt barnavændi á Íslandi koma
fram í viðtalsbók eftir Gerði
Kristnýju sem væntanleg er í haust.
Bókin byggist á viðtali við hafnfirska konu á fertugsaldri sem lýsir
reynslu sinni af því hvernig hún var
þvinguð í vændi sem barn, auk þess
sem stuðst er við málsskjöl. Maður,
sem nú er látinn, var dæmdur í héraði en sýknaður í hæstarétti fyrir að
standa á bak við barnavændið.
Gerður Kristný segist hafa skrifað þessa bók vegna þess að viðmælandinn leitaði til hennar fyrir
tveimur árum. „Við hittumst á
Hótel Borg og þar reifaði hún fyrir
mér sögu sína og spurði hvort ég

BÓKAÚTGÁFA

Niðurstöður gærdagsins á visir.is
Já
Nei

8,9%
91,1%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á að styrkja foreldra ungra
barna sem vilja vera heima?
Farðu inn á fréttahluta visir.is
og segðu þína skoðun

GÍSLI MARTEINN BALDURSSON Vinnur að
undirbúningi afmælishátíðar Ríkissjónvarpsins.

Gísli Marteinn Baldursson:

Starfar enn hjá
Ríkisútvarpinu
„Ég er að störfum fyrir
Ríkisútvarpið í ýmsum sérverkefnum. Þar á meðal er ég að vinna að
undirbúningi fyrir afmælishátíð
Ríkissjónvarpsins vegna fjörutíu
ára afmælis þess og að ýmsum málum vegna sjónvarpsdagskrár vetrarins, þar á meðal Evróvisjónkeppninnar,“ segir Gísli Marteinn
Baldursson, en hann hefur sem
kunnugt er gefið kost á sér í efsta
sætið í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins fyrir komandi borgarstjórnarkosningar. Gísli Marteinn segir að
störf sín fyrir Ríkisútvarpið séu
þess eðlis að þau eigi ekki að skarast við prófkjörið. Hann segist hafa
starfað fyrir Ríkisútvarpið í fjölda
ára og að hann muni þegar nær
dregur íhuga hvort hann ætli að
taka sér hlé frá störfum á meðan
prófkjörsbaráttan standi yfir.
„Það verður allt saman að koma í
ljós en prófkjörsbaráttan er rétt
hafin,“ segir Gísli Marteinn, sem
staddur var á ráðstefnu á vegum
borgarinnar í Helsinki um helgina.
PRÓFKJÖR

- hb

ÍRAK,

GERÐUR KRISTNÝ Segist hafa orðið að

skrifa sögu hafnfiskrar konu um hvernig
hún var skikkuð í vændi sem barn, þar
sem ævi hennar hafi verið erfið.

AP

Husseins hafa áhyggjur af tímaskorti við að búa sig undir réttarhöldin yfir Hussein en yfirvöld hafa ákveðið að þau muni
hefjast 19. október. Saddam á
dauðarefsingu yfir höfði sér.
Khalil al-Dulaimi, verjandi
Saddams, vildi ekki tjá sig um
tímasetningu réttarhaldanna,
sem ákveðin var af Laith Kubba,
talsmanni ríkisstjórnar Íraks.
Lögfræðilegur ráðgjafi fjölskyldu Saddams sagði hins vegar að tímasetningin drægi úr
möguleikum verjendanna á að
búa sig undir réttarhöldin.
- bog

Tvöfalt fleiri kvartanir
vegna aukaverkana
Tilkynningar frá læknum um aukaverkanir lyfja hafa streymt inn til Lyfjastofnunar ﬂa› sem af er árinu.
ﬁær eru nú or›nar 50 til 60 talsins, sem er meira en helmings aukning mi›a› vi› mörg undangengin ár,
a› sögn Magnúsar Jóhannssonar læknis.
Milli 50 og 60 tilkynningar um aukaverkanir lyfja hafa
borist til Lyfjastofnunar það sem
af er þessu ári, að sögn Magnúsar
Jóhannssonar, læknis og prófessors við Háskóla
Íslands. Það er
meira en helmingsaukning
miðað við mörg
síðustu ár, þar
sem fjöldinn var
um og undir 20 á
ári. Fimm ára
átak í þessum
MAGNÚS
efnum er farið
JÓHANNSSON
að skila sér.
„Tilkynningarnar eru ekki
bundnar við ákveðin lyf eða lyfjaflokka,“ segir Magnús. „Þær
spanna allt lyfjasviðið.“
Magnús segir að tilkynningar
um aukaverkanir í kjölfar notkunar lyfja, svo sem COX – 2 hemla,
sem Vioxx heyrði undir, séu mjög
fáar á árinu. Bráðnauðsynlegt sé
að fá slíka vitneskju frá læknum
en ekki sé hægt að byggja eingöngu á þeim. Þarna sé um að
LYFJAMÁL

ræða hjarta- og kransæðasjúkdóma sem séu mjög algengir. Fólk
fái þá hvort sem það sé að taka
einhver lyf eða ekki.
Magnús segir hafið yfir allan
vafa að samband hafi verið staðfest milli aukaverkana Vioxx, sem
tekið var af markaði fyrir réttu
ári, og umræddra sjúkdóma í
rannsóknum á stórum hópum
fólks sem gerðar hafi verið áður
en lyfið var tekið af markaði. Allt
öðru máli gegni þegar farið sé að
meta einhvern einn einstakling,
jafnvel þótt hann hafi verið í ítarlegri læknisskoðun áður en hann
hóf að nota lyfið, þar sem allt hafi
verið í lagi. Þess væru fræg dæmi
að fólk hefði dottið niður á tröppunum með slíkt heilbrigðisvottorð
upp á vasann, því hjarta- og heilasjúkdómar væru lúmskir og þekkingin ekki komin nógu langt. Því
miður væru ekki til tæki til að
sýna fram á þetta með vissu.
„Ég er alveg viss um að skaðabótadómnum sem féll nýlega í
Texas, eftir að maður sem notaði
Vioxx lést, verður snúið við í

STAÐFEST SAMBAND MILLI AUKAVERKANA OG VIOXX Magnús Jóhannsson segist efast
um að skaðabótadómurinn í Texas, eftir að maður notaði Vioxx, standi í hæstarétti. Þúsundir manna myndu sækja mál á hendur lyfjafyrirtækjum í kjölfarið og upphæðirnar væru
slíkar að það myndi gera allan lyfjaiðnaðinn gjaldþrota.

Hæstarétti,“ segir Magnús. „Það
er svo rosalega erfitt að sanna
einstaka tilvik, þannig að það sé
hafið yfir allan vafa hvort tiltekinn einstaklingur dó af völdum
Vioxx eða ekki. Þarna hafa marg-

Hæstaréttardómari deyr:

Rehnquist fallinn frá
BANDARÍKIN,
AP
William
H.
Rehnquist, sem var forseti
Hæstaréttar Bandaríkjanna í
nærri tvo áratugi, lést á heimili
sínu á laugardag, áttræður að
aldri. Banamein hans var krabbamein.
George W. Bush Bandaríkjaforseti sagði Rehnquist hafa verið
gæddan miklum mannkostum. Í
ávarpi í Hvíta húsinu sagði Bush
að hann myndi hraða ákvörðun
um skipun nýs dómara. Með fráfalli Rehnquists gefst Bush færi á
að skipa annan æviráðinn dómara
í Hæstarétt, sem reynst hefur
gegna mikilvægu pólitísku hlutverki í stjórnskipun Bandaríkjanna. Í júlí í sumar skipaði Bush
John Roberts, tiltölulega ungan
lögfræðing sem sagður er harður
hægrimaður, í dómarastöðuna
sem losnaði er Sandra Day
O'Connor dró sig í hlé af heilsufarsástæðum.
Síðast þegar það gerðist að
tvær dómarastöður losnuðu í
Hæstarétti Bandaríkjanna samtímis var árið 1971, en þá skipaði
Richard Nixon Rehnquist í réttinn. Hann varð forseti réttarins
árið 1986, í forsetatíð Ronalds
Reagan, og gegndi því embætti
fram í andlátið.
- aa

WILLIAM H. REHNQUIST Sat í Hæstarétti

Bandaríkjanna í 33 ár.

ir áhættuþættir eins og hár blóðþrýstingur, reykingar og blóðfita
sín áhrif. Aukaverkanir einhvers
lyfs bætast síðan ofan á það sem
fyrir er.“
jss@frettabladid.is

MYND/AP

Eiga geðsjúkir fangar að vistast á Litla-Hrauni?

hefði áhuga á að skrifa um þetta. Í
ljósi þess hve ævi hennar hefur
verið svakaleg hvarflaði ekki að
mér að neita,“ segir Gerður. Hún
segist ekki efast um að bókin eigi
eftir að vekja mikla athygli. „Enda
varpar bókin ljósi á meingallað réttarfar, sem við skulum vona að heyri
sögunni til, og samfélag sem kom
litlum börnum ekki til hjálpar.“
Vegna þess hve efnið er viðkvæmt leitaði Edda útgáfa, sem
gefur bókina út, til lögfræðinga. Í
vikunni komust þeir að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir að fjallað sé um
nafngreinda menn verði efni bókarinnar trúlega ekki tilefni máls- ss
sókna.

MYND/AP
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JACQUES CHIRAC

Chirac lagður inn:

Heilsa forsetans vi›unandi
HEILSUFAR Jacques Chirac Frakklandsforseti, sem lagður var inn á
sjúkrahús á laugardag vegna
blóðrásartruflunar sem hamlaði
honum sjón, var aftur kominn
heim til sín í gær og ræddi um
mál dagsins við forsætisráðherrann Dominique de Villepin, að því
er sá síðarnefndi greindi frá.
Læknar á Val de Grace-hersjúkrahúsinu sögðu að heilsufarsástand forsetans væri „mjög viðunandi“. De Villepin tók dýpra í
árinni og sagði að hvers konar
vangaveltur um að atvikið gæti
orðið til þess að ekkert yrði úr
framboði Chiracs til að gegna forsetaembættinu þriðja kjörtímabilið í röð árið 2007 væru ástæðulausar. Chirac er nú 72 ára að
aldri. ■
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Fyrir hvern reri Kjartan Hauksson
umhverfis landið?
Hver er ræðismaður Íslands í Tallahassee í Flórída?
Hvernig fór landsleikur Íslands gegn
Króatíu á laugardag?
SVÖRIN ERU Á BLS. 30

Slys í Svínahrauni:

Vi›beinsbrotna›i á fjórhjóli

SLÖKKVILIÐ Maður velti fjórhjóli
sínu í Svínahrauni að morgni
sunnudags. Slökkviliðið sendi
landflokk sinn á jeppa til aðstoðar
en þá kom í ljós að maðurinn var
viðbeinsbrotinn og svo sárþjáður
að ákveðið var að sækja hann í
þyrlu Landhelgisgæslunnar. Um
klukkan hálfellefu lenti þyrlan við
Landspítala – háskólasjúkrahús í
Fossvogi og var maðurinn lagður
inn og sendur í rannsóknir.
Meiðsli hans voru þó ekki alvarlegri en svo að hann fékk að fara
heim seinna um daginn.

HÓLABREKKUSKÓLI Mikill skortur er á

starfsfólki í frístundaheimilinu.

Frístundaheimili:

Allur fyrsti
bekkur bí›ur
SKÓLAMÁL Í Reykjavík hafa tugir
barna ekki enn fengið inni á frístundaheimilum. Ástandið er sérstaklega slæmt í Hólabrekkuskóla, þar sem allir nemendur í
fyrsta bekk eru á biðlista og
ganga um hverfið með lykil um
hálsinn.
Barbara Kristín Kristjánsdóttir, umsjónarmaður frístundaheimilisins í Hólabrekkuskóla,
segir að ástæðan fyrir því að
yngstu börnunum sé neitað um
pláss sé einfaldlega sú að þau
þurfi mikið eftirlit og starfsmennirnir séu ekki nógu margir. „Við
erum búin að reyna að auglýsa
með öllum mögulegum ráðum en
án árangurs,“ segir Barbara. ■

Mörður Árnason um breytt rekstrarform Ríkisútvarpsins:

Mannrán í Bónus:

Sjálfstæ›isflokkurinn fær li›sstyrk ESB

Rannsóknin
heldur áfram

EINKAVÆÐING „Í fyrra var sjálfseignarfélagsformið málamiðlun
milli stjórnarflokkanna en margir
sjálfstæðismenn vildu þá hlutafélagsformið. Nú lítur út fyrir að
Evrópusambandið hafi gengið í lið
með Sjálfstæðisflokknum,“ segir
Mörður Árnason, þingmaður Samfylkingarinnar.
Búist er við því að frumvarp til
breytinga á lögum um Ríkisútvarpið verði lagt fram á Alþingi
í haust. Nokkuð hefur verið rætt
um að ekki verði lagðar fram tillögur um að Ríkisútvarpið verði
gert að sjálfseignarstofnun eins
og á síðasta þingi, þar sem eftirlitsstofnun EFTA telji slíkt
skekkja stöðu á fjölmiðlamarkaði.

„Ég hef ekkert heyrt um þetta
nema í útvarpinu því menntamálaráðherra hefur ákveðið að
hafa ekki samráð við stjórnarandstöðuna varðandi þessi mál.
Það hefur ekkert breyst frá því í
fyrra en þess hefur verið óskað og
samvinna boðin. Það kemur mér á
óvart að heyra þessi rök varðandi
EFTA því ég veit ekki til annars
en að í Evrópu séu margar
almenningsútvarpsstöðvar, eða
hvað skyldu menn telja BBC
vera?“ segir Mörður.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra vildi
ekki tjá sig um fyrirhugað frumvarp.
- hb

MÖRÐUR ÁRNASON Segir ekkert samráð

við stjórnarandstöðuna um fyrirhugað
frumvarp um RÚV.

Sjöundi hver vinnur á
höfu›borgarsvæ›inu
Óvíst er um vilja kjósenda til a› sameina sex sveitarfélög á Su›urlandi 8. október næstkomandi. Bæjarstjórinn í Árborg telur a› há framlög úr jöfnunarsjó›i
sveitarfélaga dragi úr sameiningarvilja í litlu sveitarfélögunum.
SAMEINING Í Gaulverjabæjarhreppi
eru áætlaðar skatttekjur á þessu
ári lægri á hvern íbúa en framlag á
hvern íbúa hreppsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga.
Einar Guðni Njálsson, bæjarstjóri í Árborg, segir að framlög
jöfnunarsjóðsins á hvern íbúa Árborgar séu varla nema einn sjöundi
af skatttekjum bæjarfélagsins á
hvern íbúa. „Þetta hvetur ekki beinlínis sveitarstjórnarmenn í litlu
sveitarfélögunum til sameiningar,“
segir Einar.
Hinn 8. október
næstkomandi
verður kosið um
sameiningu sveitarfélaga víða um
land. Meðal annars er lagt til að
sameina Árborg,
Hveragerði, Ölfus, Hraungerðishrepp, Villingaholtshrepp
og
EINAR GUÐNI
GaulverjabæjarNJÁLSSON, BÆJhrepp. Samþykki
ARSTJÓRI Í ÁRBORG Einar Guðni meirihluti
kjóstelur að há framenda sameiningu í
lög til minnstu
öllum sveitarfésveitarfélaganna
lögunum sex verðúr jöfnunarsjóði
ur til ellefu þúsdragi úr sameinund manna sveitingarvilja sveitarstjórnarmanna þar. arfélag á Suður-

Framlög
jöfnunarsjóðs

- hb

STJÓRNARFORMAÐUR KEA Benedikt Sigurðarson segir hugsanlegt að nýr framkvæmdastjóri verði ráðinn strax að loknum
fundi í dag en að öðrum kosti verði gengið frá ráðningunni innan nokkurra daga.

Nýr framkvæmdastjóri KEA:

Átta í sigtinu
RÁÐNING Stjórn Kaupfélags Eyfirðinga kemur saman síðdegis í
dag til að fjalla um ráðningu nýs
framkvæmdastjóra. Umsækjendur um starfið eru á milli sjötíu og
áttatíu en samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins eru átta umsækjendur helst taldir koma til greina.
Þar á meðal er ein kona og Halldór Jóhannsson, sem sinnt hefur
starfi framkvæmdastjóra KEA
frá því Andri Teitsson sagði starfi
sínu lausu 5. ágúst síðastliðinn.

FRÁ SELFOSSI Selfoss yrði stjórnsýslumiðstöð í nýju sveitarfélagi.

- kk

landi.
Í nýrri skýrslu um kosti og galla
sameiningar í Ölfusi og Flóa segir
meðal annars að unnt sé að auka
félags- og fjölskylduþjónustu við
íbúana með sameiningu þó svo að
þjónustan kunni að verða ópersónulegri en var í litlu sveitarfélögunum þremur.
Sameinað sveitarfélag á Suðurlandi er í skýrslunni talið hafa
ákveðna sérstöðu þar sem svæðið
er í útjaðri höfuðborgarsvæðisins.
Vitnað er til nýrrar könnunar þar

TEKJUR Á HVERN ÍBÚA Í SVEITARFÉLÖGUNUM Í FLÓA OG ÖLFUSI 2005
Skatttekjur

Verið er að vinna úr
ábendingum sem borist hafa
vegna mannránsins í verslun
Bónuss síðastliðinn föstudag,
þegar starfsmaður var dreginn
út úr versluninni. Fimm menn
voru á laugardag úrskurðaðir í
sex daga gæsluvarðhald.
Ekki liggur fyrir hvers vegna
mennirnir tóku manninn og
fluttu hann með sér þar sem
hann var að störfum í versluninni.
Yfirheyrslur halda áfram í
dag en lögreglan í Reykjavík
verst allra frétta af málsatvikum og yfirheyrslunum.

LÖGGÆSLA

FRÉTTABLAÐIÐ/KRISTJÁN

VEISTU SVARIÐ?
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Árborg
245

Hveragerði
218

Ölfus
235

Hraung.hr.
191

Villingah.hr.
181

Gaulv.hr.
134

32

71

60

95

140

177

Aðrar tekjur

111

88

100

47

10

3

Tekjur samtals

389

376

396

332

332

315

sem fram kemur að þrettán prósent
íbúa í Hveragerði, Árborg og Ölfusi
sækja vinnu til höfuðborgarsvæðisins. Nálægðin við höfuðborgina er
talin draga úr möguleikum á mikilli
fjölgun sérfræðistarfa á svæðinu.
Í skýrslunni er vakin athygli á
að vegtenging við Keflavíkurflugvöll um Suðurstrandarveg sé þýðingarmikil fyrir byggðarlagið.
Þá er talið augljóst að hagræða
megi í yfirstjórn með sameiningu.
Sveitarstjórnarfulltrúum fækki úr
38 í 11 og einn bæjarstjóri leysi af
þrjá bæjarstjóra og þrjá oddvita.
Einar Guðni Njálsson, bæjarstjóri í Árborg, segir ógerlegt að
spá um úrslitin 8. október. „Vilji til
sameiningar er mismikill. Ég hef á
tilfinningunni að hann sé umtalsverður til dæmis í Hveragerði en
mun minni í Þorlákshöfn.“
johannh@frettabladid.is

Kúvæt:

Gefa olíu til
Bandaríkjanna
AP Kúvætar buðu
Bandaríkjamönnum aðstoð að andvirði 30 milljarða íslenskra króna
og þar á meðal olíu. Hafa nú fleiri
lönd gefið háar upphæðir vegna
hamfaranna í Suðurríkjunum og
þar á meðal nokkur Mið-Austurlanda sem veitt hafa aðstoð sína
þrátt fyrir útbreidda andúð á stefnu
Bandaríkjamanna á svæðinu.
Orkumálaráðherra Kúvæt segir
það skyldu Kúvæta að koma Bandaríkjamönnum til hjálpar. Bandaríkin frelsuðu Kúvæt undan Írökum
árið 1991 en þeir höfðu þá ráðist inn
í landið.
- bog

BANDARÍKIN,

10
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Viðtökur misjafnar þegar tombóla var haldin til styrktar Rauða krossinum:

Þau Nanna Lilja
Aðils og Úlfar Snær Guðmundsson láta ekki sitt eftir liggja í góðgerðarmálunum en þau voru með
tombólu til styrktar Rauða krossi
Íslands í Lágmúlanum á laugardag.
„Það gengur bara rosalega
vel,“ segir Nanna. Þó segja þau
viðtökur fólks vera misjafnar.
„Sumir labba bara í burtu eins og
við séum ekki til þó við köllum til
þeirra. Það finnst okkur bara vera
ókurteisi,“ segir Úlfar en þó hafa
þau einnig betri sögur að segja.
„Einn kom og gaf fimmhundruðkall, fór svo inn að versla

og kom út aftur og gaf okkur þá
meira,“ segir Nanna, sem áréttir
að allt fari til Rauða krossins,
meira að segja það sem þeim var
gefið persónulega.
Þau segjast vera himinlifandi
með það að geta veitt þeim sem
minna mega sín hjálparhönd en
tombóluhaldararnir fá líka eitthvað fyrir sinn snúð. „Við fáum að
fara í bíó eftir að við erum búin
með tómbóluna,“ segir Úlfar og
þau takast öll á loft.
Hver hlutur kostaði hundrað
krónur og gat blaðamaður ekki
betur séð en hægt væri að gera
- jse
kostakaup á tombólunni.

GÓÐGERÐARMÁL

áróðursspjald með mynd af kvenkyns
frambjóðanda í þingkosningum sem fram
fara í Afganistan 18. september næstkomandi hangir utan á húsarústum í höfuðborginni Kabúl í gær.

Samtök nektarsinna:

Fleiri Danir
vilja vera naktir
DANMÖRK Félögum í samtökum
nektarsinna í Danmörku hefur
fjölgað um tæpan þriðjung á ári
síðastliðin þrjú ár. Haft er eftir
forsvarsmanni samtakanna í
danska blaðinu Politiken að
fjölgunin eigi sér rætur í andstöðu fólks við þá miklu dýrkun
mannslíkamans sem nú ríki.
Hann segir að félagar í samtökunum séu venjulegt fólk sem sé
sátt við eigin líkama, þó hann
falli ekki að ríkjandi ímynd um
fallegan vöxt.
Nektarsinnum hefur mest
fjölgað í Álaborg, um 40 prósent
síðastliðið hálft ár. Ástæðan er
sú að nýlega var félögum í samtökunum leyft að synda nöktum
í sundhöll borgarinnar á ákveðn– ks
um tímum.

MEXÍKÓ
ÞRJÚ BÖRN LÉTUST
Aurskriða tætti niður kofa sem
hýsti sex manna fjölskyldu í
vesturhluta Mexíkóborgar í
gær. Þrjú barnanna fórust í
skriðunni, sem átti sér stað í
bænum Dos Rios. Kofinn
kramdist undan þunga aurskriðunnar en foreldrarnir og
sjö ára drengur þeirra lifðu af.
Drengurinn handleggsbrotnaði
en líðan hans er stöðug. Börnin
sem fórust voru á aldrinum sjö
mánaða til sjö ára.

NANNA LILJA AÐILS OG ÚLFAR SNÆR GUÐMUNDSSON Allt var á hundrað krónur og gerðu

margir kjarakaup á tombólunni sem Nanna og Úlfar efndu til í Lágmúlanum á laugardag.

Markmi›i› er ód‡rt vinnuafl
Erfitt er a› fylgjast me› ﬂví a› erlendir verkamenn sem koma hinga› til lands á ﬂjónustusamningum
njóti lögbundinna réttinda. ﬁessum verkamönnum hefur fjölga› talsvert undanfari›. Forma›ur Sami›nar
segir einn tilgang me› ﬂjónustusamningunum, a› borga lægri laun.
„Lokamarkmið þessara verktaka er að ná í ódýrt erlent vinnuafl,“ segir Finnbjörn
Hermannson, formaður Sambands
iðnfélaga, og segir töluvert vanta
af starfsmönnum í byggingariðnað hér á landi. Í ljósi manneklu á
vinnumarkaði má því búast við að
æ fleiri erlendir verkamenn komi
hingað til lands á svokölluðum
þjónustusamningum.
Finnbjörn segir verkalýðsfélögin ekki standa í vegi þeirra
sem vilji standa rétt að ráðningu
starfsmanna utan EES en ekki
hika
við
að
hafna þeim sem
áður hafi brotið
reglurnar. Hann
viðurkennir að
lagaumhverfið
geri verkalýðshreyfingunni
erfitt fyrir í baráttunni
gegn
undirboðum á
FINNBJÖRN
vinnumarkaði.
HERMANNSON
„Það er í skjóli
stjórnvalda sem þessi óáran er
stunduð,“ segir Finnbjörn.
Stöðugt fleiri erlendir verkamenn koma hingað til lands á þjónustusamningaákvæði vinnulöggjafarinnar og starfa hér í styttri
ATVINNUMÁL

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KONUR FRAM Í AFGANISTAN Kosninga-

FRÉTTABLAÐIÐ/PÁLL BERGMANN

Ungir gó›ger›armenn í Lágmúlanum

ERLENDIR VERKAMENN Erlendir verkamenn á þjónustusamningum ræða við túlk vegna athugasemda sem ASÍ gerði við aðbúnað þeirra

og samninga.

tíma. Sigurður Magnússon, sem
starfar við átak ASÍ gegn undirboðum á vinnumarkaði, segist
merkja þessa aukningu. Hann segir verst að verktakafyrirtækin
sem fá þessa starfsmenn hingað
til lands gangi ekki alltaf úr
skugga um að starfsmannaleigurnar sem mennirnir koma frá
uppfylli þau skilyrði sem sett eru

taka, segir stöðuna á vinnumarkaði og hægagang í afgreiðslu atvinnuleyfa valda því að menn leiti
til erlendra starfsmannaleiga
þegar útvega þurfi vinnuafl með
stuttum fyrirvara. Hann áréttar
þó að hjá ÍAV sé gengið úr skugga
um að starfsmannaleigur fari að
íslenskum lögum og reglum.
oddur@frettabladid.is

Mótmæli í í höfuðborg Nepal:
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NEPAL, AP Lögregla

beitti táragasi
og bambuskylfum til að stöðva
mótmælagöngu þúsunda lýðræðissinna í Katmandu, höfuðborg Nepals, í gær. Meðal handtekinna var Girija Prasad Koirala, fyrrverandi forsætisráðherra landsins og formaður
stærsta stjórnmálaflokksins,
Nepalska Kongressflokksins.
Um fimm þúsund manns
hrópuðu „Við viljum lýðræði“ til

að
mótmæla
alræðisvaldi
Gyanendra konungs, sem hann
tók sér 1. febrúar síðstliðinn. Þá
ráðstöfun réttlætti konungurinn
með því að öðruvísi yrði uppreisn maóista ekki kveðin niður.
Koirala, sem er áttræður að
aldri, missti meðvitund um
stund í stympingum við lögregluna. Hann var fluttur á sjúkrahús, en læknar þar sögðu meiðsl
hans aðeins smávægileg. ■

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Þurr- og blautmoppað
með sama áhaldinu.
Sérlega handhægt
ræstitæki – auðveld
áfylling, einfalt í notkun.

hér á landi, heldur segist einfaldlega vera í góðri trú um að svo sé.
Sigurður segir þetta erfið mál
enda gildi engin viðurlög sé farið
á svig við þetta sérákvæði í lögunum. Hann vonast til að Alþingi
taki á þessu þegar það kemur
saman í haust.
Árni Ingi Stefánsson, starfsmannastjóri Íslenskra aðalverk-

FJÖLMENNI Á LJÓSANÓTT Lögregan í
Reykjanesbæ þurfti að hafa talsverð afskipti af ungmennum eftir að skipulagðri
dagskrá lauk.

Ljósanótt í Reykjanesbæ:

Mikill erill hjá
lögreglu

Nýjung í ræstingum
Unilav ræstitæki með 40 cm moppugrind

ÓRÓI Í NEPAL Óeirðalögregla þjarmar að mótmælendum í kröfugöngu gegn Gyanendra
Nepalkonungi í Katmandu í gær.

LÖGREGLUMÁL Mikill erill var hjá
lögreglu á næturvakt í Reykjanesbæ aðfaranótt sunnudags vegna
Ljósanætur. Mikill fjöldi ungmenna var saman kominn í miðbæ
Keflavíkur og voru afskipti höfð
af fimmtíu ungmennum og lagt
hald á talsvert magn af áfengi.
Þrjú fíkniefnamál komu upp og
voru fimm manns handteknir en
þeim sleppt að lokinni skýrslutöku. Sjö manns voru vistaðir í
fangageymslu vegna ölvunar og
óláta. Tvö útköll voru vegna heimilisofbeldis. Einnig var tilkynnt
rúðubrot í versluninni Gallerý og
er vitað hver það gerði. Að mati
lögreglu tókst þó Ljósanæturhátíð
mjög vel og framkoma fólks með
örfáum undantekningum til fyrir- bog
myndar.
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„ OR‹RÉTT “

JÓHANNA GÍSLADÓTTIR YNGVASON, AF ÍSLENSKUM OG TAÍLENSKUM UPPPRUNA, UM HEIMSÓKN
SÍNA Í KOLAPORTIÐ Í VIÐTALI VIÐ
FRÉTTABLAÐIÐ.

„Okkar forystufólk
var fullfljótt til a›
klappa Halldór Ásgrímsson upp á svi›i›
og bjó›a honum forsætisrá›herraembætti›.“
GUÐMUNDUR ÁRNI STEFÁNSSON
UM VONBRIGÐIN YFIR ÞVÍ AÐ
LENDA AFTUR Í STJÓRNARANDSTÖÐU Í VIÐTALI VIÐ TÍMARIT
MORGUNBLAÐSINS.

nær og fjær

SJÓNARHÓLL
LEIKSKÓLAVANDINN

HJALTI ÚRSUS KRAFTAJÖTUNN

Börnin vanmetin
„þetta eru láglaunastörf og í uppsveiflunni gerist þetta óháð því hver er í
stjórn,“ segir Hjalti Úrsus Árnason
kraftajötunn um vandræði leikskólanna
í Reykjavík við að manna lausar stöður.
Hann segir vandann stóran og ljóst að
leysa verði úr hið fyrsta. Hjalti á aðeins
eitt ráð. „Eina varanlega lausnin er að
hækka launin.“
Burtséð frá því vandamáli sem uppi er
núna telur Hjalti mikilvægt að laun
leikskólakennara og annarra sem
koma að starfi með börnum hækki.
„Launin eru of lág og það vantar meiri
peninga inn í þennan geira. Störfin eru
algjörlega vanmetin.“ Hann segir
undarlegt að horfa upp á milljarða
gróða bankana á sama tíma og ekki er
hægt að borga sómasamleg laun fyrir
starf með börnum. „Börnin eru miklu
verðmætari en þessir peningar í bönkunum, það fæst bara ekki arður af
þeim jafn skyndilega og af peningunum og því gleymast þau.“
Sjálfur býr Hjalti í Mosfellsbæ og er
með barn hjá dagmömmu. „Barnafólk
mætir afgangi alls staðar í kerfinu og
því þarf að breyta,“ segir Hjalti ómyrkur í máli.

Harkan sex í sumar og ekkert frí
„Það er bara allt gott að frétta af mér,“ segir söngkonan Anna
Katrín Guðbrandsdóttir, sem vann sig inn í hjörtu þjóðarinnar í
fyrstu Idol stjörnuleitinni. Þá hafnaði hún í þriðja sæti og hefur
sungið af og til síðan, meðal annars í sjónvarpi.
Anna Katrín er nýbyrjuð í skólanum aftur eftur sumarleyfi en hún
er á náttúrufræðibraut í Menntaskólanum við Hamrahlíð. Hún á
tvö ár eftir þar til stúdentsprófinu er náð en menntaskólagönguna
hóf hún á Akureyri eins og frægt er.
Anna Katrín vann baki brotnu í sumar og gaf sér lítinn tíma til að
njóta lífsins. „Ég vann í verslununum Nex og Noa Noa í Kringlunni
og gerði voða lítið annað. Það var bara harkan sex og ekkert frí,“
segir hún. Sama verður uppi á teningnum næstu mánuði því hún
ætlar að einbeita sér að náminu í vetur. Framhaldið, eftir stúdentspróf, er enn á huldu og ekkert ákveðið í þeim efnum. „Ég hef
ekkert planað en kannski fer ég til útlanda í nám. Ég veit samt
ekkert hvað verður.“
Anna Katrín verður dul þegar talið berst að tónlistinni og vill sem
minnst um hana tala. „Ég vil ekki ræða um sönginn núna,“ segir
hún en auðvitað fáum við fréttir af þeim málum þegar þar að
kemur.

Kárahnjúkar:

Tími kominn á
kuldagallana
„Það hefur kólnað ansi mikið frá
því sem var,“ segir Oddur Friðriksson, starfsmaður við Kárahnjúkavirkjun. Örlítil mjöll hefur
sest á athafnasvæðið en þó ekkert
sem orð er á hafandi. „Það var
einmunablíða hjá okkur í sumar
en nú er að koma vetur og þá fara
menn bara í kuldagallana,“ segir
Oddur, sem glaðvaknaði klukkan
sex á hverjum degi í sumar enda
skein sólin beint inn um herbergisgluggann hans.
Hitinn hefur farið niður í um
eina gráðu að næturlagi á Kárahnjúkum síðustu daga en skriðið
upp í fimm til sjö stig að deginum
ti.
Enn fjölgar starfsmönnum á
virkjanasvæðinu og á dögunum
komu þangað sautján Pólverjar til
starfa hjá Suðurverki. Fyrirtækið ætlaði
sér að hafa
eingöngu Íslendinga í
vinnu en tíðar
auglýsingar
þess um laus
störf báru
ekki árangur
- bþs

Axel Karl Gíslason

Sextán ára
mannræningi
með langan
afbrotaferil
Hóf afbrotaferilinn
tólf ára gamall

LISTAMAÐURINN OG LÖGFRÆÐINGURINN Teddi stendur við mynd sem hann kallar Lögfræðinginn. „Hann stendur á hófum, önnur
höndin er síðari en hin, hann er með gat á hausnum og svo sótaði ég hann svo fólk komi ekki við hann,“ segir Teddi.

Jar›festu ná› vi›
rætur Esjunnar
Listamaðurinn Magnús
Th. Magnússon, sem
aldrei er kallaður neitt
annað en Teddi, hefur
komið sér vel fyrir á
nýrri vinnustofu í Arnarholti á Kjalarnesi. Þar
vinnur hann verk sín af
alúð og elju og grætur
helst að þurfa að þegja
lungann úr deginum, en
Tedda finnst einstaklega
skemmtilegt að tala.
Það er létt yfir Tedda, eins og
vanalega, enda líður honum vel í
Arnarholtinu. Þar hefur hann
haft vinnustofu síðan í maí og er
sæll og glaður með nýju stofuna,
sem að hans sögn er miklu betri
en sú gamla í Landssímaportinu
við Skúlagötu. Og ekki er umhverfið amalegt, sýn er yfir
Sundin og höfuðborgina og auðvitað allt hitt sem sést svo vel af
Kjalarnesinu.
Í Arnarholti var um árabil
starfrækt sjúkrahús þar sem hlúð
var að sinnisveikum og illa förnum drykkjumönnum en sökum
hagræðingar í heilbrigðiskerfinu
var starfsemin lögð niður. Fyrir
vikið fékk Teddi pláss.
„Hér er mjög gott að vera,“
segir Teddi, sem stendur ekki
kjur eitt andartak heldur þeysist á
milli listaverka og verkfæra og
bendir hingað og þangað.
„Ég fór aleinn til Indlands fyrir
tuttugu árum til að leita að uppruna mínum. Vinur minn einn
sagði þá við mig að ég gæti allt
eins farið upp að Esjubergi og hitt
einhvern bónda og rætt við hann.
Svo er ég bara kominn hingað upp
eftir og hef fengið jarðfestu hér.
Ég hef reyndar höndlað hér

ákveðna hluti sem ég hef leitað að
allt lífið.“
Hátt í fjörutíu ár eru liðin
síðan Teddi vann sitt fyrsta listaverk en hann dundaði sér við
þetta á næturvöktum þegar hann
var í slökkviliðinu í gamla daga.
Fyrstu sýninguna sína hélt hann
einmitt á Slökkvistöðinni í
Reykjavík. Áður var Teddi í siglingum og sigldi um höfin sjö.
„Sjáðu þetta tré,“ segir hann
allt í einu. „Það stóð á lóð sænska
sendiráðsins og er hundrað ára
gamalt. Það minnir á maltviskí en
ég er svosem löngu hættur að
drekka,“ segir hann og hlær. Rót
trésins var farin að ógna tröppum
sendiráðsbústaðarins og var því
látið víkja. Fyrir vikið fékk Teddi
tré.
„Maður er mest einn hérna yfir
daginn og því tala ég lítið. Það getur verið erfitt að þegja,“ segir
Teddi, sem hefur gefist upp á að
hlusta á útvarp því í því er ekki
talað um annað en kosningar.

Teddi veit ekki hversu mörg
verk hann hefur gert um ævina en
giskar á að þau séu um 300. Þau
kosta frá tæpum 50 þúsund krónum upp í 350 þúsund. Og efniviðurinn er allra handa. Trjátegundirnar
skipta tugum og koma frá flestum
heimshornum og steinn og málmur
af ýmsu tagi eru sjaldnast fjarri.
Og eftir meðferð listamannsins
verða til listaverk sem jafnan seljast vel. „Mér hefur gengið helvíti
vel, nema í fyrra, þá gekk bara
ekki neitt,“ segir Teddi en veit ekki
ástæðuna. Nú er lukkan gengin
honum á hönd á ný og margir
leggja leið sína upp í Arnarholt til
að kynna sér verkin og kaupa.
Sjálfur fer Teddi sem sjaldnast
til byggða. Ástæðan er einföld.
„Það eru allir svo æstir í bænum
og ég sjálfur er orðinn hálf vitlaus
þegar ég kem niður í Ártúnsbrekku. Hér er ekki þetta óðagot
og vitleysa og hér held ég mig
bara eins lengi og ég get.“
bjorn@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„ﬁetta er brjálæ›i, ﬂetta er
bara of skríti›, hugsa›i ég
me› mér. Ef ég væri Taílendingur myndi ég ekki
flytja til Íslands. ﬁa› er
fallegt í Taílandi, ﬂa› er
heitt, ﬂa› er grænt og ekki
svona kalt.“

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? ANNA KATRÍN GUÐBRANDSDÓTTIR, SÖNGKONA OG NEMI

AÐ STÖRFUM Handtökin eru mörg og laus við fum og fát. Teddi giskar á að hafa gert
um 300 listaverk um ævina.
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Fiskmarkaðurinn í Björgvin setur sterkan svip á þessa fornfrægu verslunarborg:

Það er iðandi mannlíf á bryggjunni í Björgvin þó það sé árla
sunnudagsmorguns. Þessi tvö
hundruð þúsund manna borg á
mikla og merka sögu að baki og
var um langt skeið miðstöð
Hansakaupmanna.
Verslun setur enn sterkan svip
á Björgvin, ekki síst fiskmarkaðurinn við höfnina sem sumir segja
að sé helsta prýði borgarinnar.
Þar má festa kaup á fersku
sjávarfangi alla daga vikunnar og
þó blaðamanni sýnist hann geta
fundið allt sem hugurinn girnist
eru fisksalarnir afsakandi yfir því
sem þeir kalla „takmarkað úrval“,

það sé jú bara sunnudagsmorgunn. „Ef þú kemur aftur á mánudag verður úr meiru að moða,“
segir einn þeirra.
Fæstir myndu þó amast við
hráefninu sem var á boðstólum
þennan morguninn; nýveiddur
skötuselur, bláskel, makríll,
humar, síld og reykt hnísa svo fátt
eitt sé nefnt. „Það jafnast fátt á
við stemninguna sem fylgir því að
ganga hér um síðdegis eftir vinnu
og kaupa sér eitthvað gott í matinn,“ tjáir vegfarandi blaðamanni.
Fleiri geta fundið eitthvað við
sitt hæfi á markaðnum en fiskætur því í seilingarfjarlægð bjóða

kaupmenn upp á alls kyns góðgæti, til dæmis reykta hreindýrapylsu og norska berjasultu.
„Sumir sælkerar brynna músum
þegar þeir smakka sultuna mína,“
segir einn kaupmaður kokhraustur. Honum finnst hins vegar ótrúlegt að heyra að á Íslandi fyrirfinnnist ekki markaður sem þessi
og spyr í forundran: „Eftir hverju
bíðið þið?“

FRÉTTABLAÐIÐ/BS

Sælkerar fá vatn í munninn á bryggjunni

- bs

GÓMSÆTUR Skötuselurinn þykir jafn
bragðgóður og hann er ófríður.

HALLBJÖRN HJARTARSON Unnið er að
viðgerð á Skagafjarðarsendi Kántrýútvarpsins.

Kántrýútvarpið:

Senn sent út í
Skagafir›i á n‡
Nú er unnið að viðgerð á sendi
Kántrýútvarps Hallbjörns Hjartarsonar í Skagafirði. Sendirinn
hefur verið bilaður um nokkurt
skeið, Skagfirðingum og ferðalöngum um fjörðinn fagra til
nokkurs ama. Gott lag hefur hins
vegar verið á útsendingum
Kántrýútvarpsins í Húnavatnssýslunum og því hægt að stíga
línudans á öllum tímum sólarhringsins á því svæði.
Fyrr í sumar hlaut Hallbjörn
styrk frá menningarmálanefnd
Höfðahrepps og sagðist hann í
samtali við Fréttablaðið ætla að
verja peningunum til lagfæringa
á sendinum. Nú hillir undir að
þeim ljúki.
Hallbjörn hefur haldið úti útvarpsstöð um langt árabil og
margur ferðamaðurinn hefur það
fyrir sið að stilla inn á útsendingarnar þegar ekið er um Húnavatnssýslurnar. Þættir Kúreka
norðursins eru engu líkir, stíll
hans er persónulegri en almennt
gerist í útvarpi og nálægð hans
við hlustendur mikil. Þá er hann
iðinn við að senda vegfarendum
hlýjar kveðjur og minna þá á að
- bþs
fara varlega í umferðinni.

ÁTT ﬁÚ UNGLING
SEM ﬁARF A‹ ...

HÖFNIN Á HÖFN Bátarnir lágu bundnir
við bryggju um helgina.

Hornfirskir trillukarlar:

Árshátí›
á Írlandi
34 hornfirskir trillukarlar og
makar þeirra gerðu sér glaðan
dag á Írlandi um helgina og héldu
þar árshátíð sína. Vefmiðillinn
horn.is greinir frá því að þetta sé
í þriðja sinn sem trillukarlar á
Höfn í Hornafirði haldi utan til
árshátíðarhalds, en áður hafa þeir
farið til Skotlands og Danmerkur.
Von er á hópnum heim á morgun og mega þorskarnir því fara að
passa sig ný á miðvikudaginn.
- bþs
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FRÁ DEGI TIL DAGS

SJÓNARMIÐ

KÁRI JÓNASSON

Á leiðtogafundi Sameinuðu þjóðanna um miðjan
mánuðinn verður fjallað um fátækt og vannæringu.

Afríska
hungurvofan
Þriðji hver Afríkubúi þjáist af vannæringu og árlega látast hundruð þúsunda barna í þessari heimsálfu af vannæringu. Þetta
eruekki nýjar staðreyndir, heldur margra ára vandamál sem ekki
hefur tekist að ráða bót á þrátt fyrir fögur fyrirheit í ræðu og riti.
Kofi Annan, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, hefur
minnst á hungursneyðina í Afríku við ýmis tækifæri, en það virðist seint ætla að takast að koma mat og vatni til þeirra milljóna í
Afríku sem þjást af næringarskorti. Oft hefur mistekist vegna
stjórnmálaástands í viðkomandi landi að koma nauðsynlegri hjálp
til hinna bágstöddu og matarsendingar hafa rýrnað óeðlilega
mikið á leið á áfangastað.

Í greininni í Fréttabla›inu fyrir helgi minntist Kofi Annan á
nokkur atri›i til lausnar ﬂesu geigvænlega vandamáli. Hann
minnti líka á a› vandinn í ﬂessum efnum væri bæ›i af náttúrulegum völdum og manna völdum. Í lokin sag›i hann svo: „Afríka
getur ekki ﬂróast, komist í álnir e›a veri› raunverulega frjáls á
tómum maga.“
Tónlistarmenn víða um heim hafa oftsinnis lagt bágstöddum í
Afríku lið með tónleikahaldi þar sem stórstjörnur hafa troðið upp
í þágu góðs málefnis, jafnframt því sem þeir hafa skemmt milljónum manna um heim allan með tónlist sinni. Það er ekki víst að tónleikagestir upp til hópa hafi komið til að hlusta á tónlistina með því
hugarfari að með því væru þeir að styðja gott málefni, en eflaust
hefur meirihlutinn verið á þeirri línu, hinir hafa bara komið til að
skemmta sér og sýna sig og sjá aðra. Svo þegar tónleikahaldinu er
lokið gleymist allt og við tekur grár hversdagsleikinn.
Á dögunum var Kofi Annan á ferð í Níger í Afríku. Grein um
ferð hans þangað birtist hér í Fréttablaðinu fyrir helgi. Þar lýsir
framkvæmdastjórinn á átakanlegan hátt aðstæðurm ungrar konu:
„Hún hafði gengið meira en áttatíu kílómetra með Zulayden,
tveggja ára dóttur sína, í fanginu til að fá mat frá neyðaraðstoð.
Suega hafði þegar misst tvö börn úr hungri og barnið hennar vóg
nú aðeins 60 prósent af því sem tveggja ára barn á að gera. Hún
sagðist óttast að litla stúlkan hennar myndi ekki hafa það af, eða í
besta lagi myndi hún þurfa að líða hungur og skort alla ævi rétt
eins og móðirin. Með augnaráði sem ég aldrei gleymi, grátbað hún
leiðtoga heimsins um að svara ákalli um hjálp, ekki aðeins í dag
heldur næstu mánuði og ár.“
Þetta var lýsing framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna eftir
heimsókn til Níger.
Síðar í þessum mánuði koma leiðtogar aðildarríkja Sameinuðu
þjóðanna saman til fundar í New York, þar sem fjallað verður um
hungrið í heiminum, og ekki síst aðstæður ungra barna í vanþróuðu ríkjunum. Þar er svo sannarlega verk að vinna, og nú
þegar við Íslendingar erum komnir á lista meðal efnuðustu þjóða
heims hlýtur okkur að renna blóðið til skyldunnar að láta okkar af
mörkum til að lina þjáningar þessa illa stadda fólks.
Í greininni í Fréttablaðinu fyrir helgi minntist Kofi Annan á
nokkur atriði til lausnar þessu geigvænlega vandamáli. Hann minnti
líka á að vandinn í þessum efnum væri bæði af náttúrulegum völdum og manna völdum. Í lokin sagði hann svo: „Afríka getur ekki
þróast, komist í álnir eða verið raunverulega frjáls á tómum maga.“

Ert þú ekki hættur?
Sendiherrar eiga víst ekki að hafa
meiningar um stjórnmál. Hafi Guðmundur Árni Stefánsson, hinn nýi
sendiherra Íslands í Stokkhólmi, ekki
áttað sig nægilega vel á því veit hann
það núna. Nokkrum dögum áður en
hann tók við starfinu var hann í boði
með Davíð Oddssyni utanríkisráðherra
og voru þeir „eitthvað að
diskútera pólitík“ eins
og Guðmundur Árni
orðar það í miklu viðhafnarviðtali við Tímarit
Morgunblaðsins í gær,
þegar hnippt var í hann:
„Heyrðu ert þú ekki hættur?“ var sagt. Það var
Ástríður Thoraren-

sen, eiginkona utanríkisráðherra, sem
ekki kunni að meta að nýi sendiherrann væri ekki búinn að læra hlutverkið
sitt.
Nýr vettvangur
Um langt árabil auglýsti Sjálfstæðisflokkurinn flokksstarf sitt í Morgunblaðinu og þurfti ekki að borga krónu fyrir
það. Í lok níunda áratugarins varð á
þessu breyting. Blaðið vildi þá fá eitthvað fyrir sinn snúð. Áfram var þó
boðið upp á vildarkjör. En þeir dagar
eru liðnir og fyrir vikið eru auglýsingar
um félagsstarf flokksins sjaldséðar. En
nú hefur það verið látið berast til trúnaðarmanna Sjálfstæðisflokksins í
Reykjavík að flokkurinn hafi áhuga á
því að birta auglýsingar um flokksstarf

sitt í nýjum miðli. Hvaða miðill skyldi
það vera? Það er Blaðið, sem dreift er
um borgina sem „frjálsu, óháðu og
ókeypis“. Af auglýsingakjörunum fara
engar sögur.
Sjötíu ára frétt
Aðalfréttin á baksíðu Morgunblaðsins í
gær var sjötíu ára gömul. Þar sagði frá
því hvaða reglur hefðu verið settar um
verðbréfaviðskipti í Bandaríkjunum árið
1934. Tengingin við nútímann var sú
að „samkvæmt heimildum Morgunblaðsins“ væru ekki sömu ákvæði í íslenskum lögum um verðbréfaskipti og
hinum bandarísku. Traustari heimild en
lagasafnið, sem aðgengilegt er á netinu, er varla hægt að ímynda sér. Getur
annars verið að Staksteinar blaðsins
hafi óvart villst á útsíðu?
gm@frettabladid.is

Um vei›imennsku
Margar
alþjóðlegar
skuldbindingar kveða á um að þegar
vafi leikur á um það hvort ýmis
starfsemi manna geti skaðað
náttúruna – þá skuli náttúran
njóta vafans: varúðarreglan er
þetta kallað.
Hér á landi er hins vegar í
fulli gildi nokkuð sem kalla
mætti „yfirgangsregluna“. Hér
er markvisst fylgt þeirri reglu
að maðurinn skuli alltaf njóta
vafans; náttúran sé réttlaus en
réttur mannsins skýlaus til að
sökkva landi að vild, steypa
saman stórfljótum, taka efni úr
fjöllum, ræsa fram mýrar, reisa
möstur, klæða landið gaddavír
milli fjalls og fjöru... – og þurfi
hann svo að skemmta sér við
unaðssemdir eftir að hafa staðið
í öllum þessum stórræðum: að
drepa rjúpur.
Því hefur Sigríður Anna
Þórðardóttir
umhverfisráðherra nú sigað skotveiðimönnum á þær vesalings rjúpur
sem komist hafa á legg fyrir tilstuðlan þess veiðibanns sem
fyrirrennari hennar í embætti,
Siv Friðleifsdóttir, hafði þó
einurð í sér að setja á – og
kostaði hana ef til vill
embættið. Án rökstuðnings
lengdi Sigríður Anna veiðitímann langt umfram það sem
sérfræðingar höfðu talið óhætt
svo að virtustu fuglafræðingar
á borð við Kristin Hauk Skarphéðinsson hafa fyrir vikið lýst
yfir áhyggjum yfir því álagi á
stofninn sem veiðarnar kunna
að valda. Hins vegar beindi ráðherrann þeim tilmælum til skotveiðimanna að reyna að hafa
hemil á veiðigleðinni sem er
kannski svipað og að biðja
tvítuga gaura á leið á Þjóðhátíð
í Eyjum að drekka nú ekki yfir
sig – og ræddi um auglýsingaherferð: ætli verði ekki fengið
sama fólkið til að hanna slíka
herferð og bjó til auglýsingarnar frá Umferðarráði með

karlmönnum að fleygja börnum
út um allt.
Auðvitað var veiðimönnum
vorkunn og vonandi að takist að
höfða til sæmdar í röðum
þeirra: að ganga til rjúpna er
holl og góð útivera þar sem
menn komast í samband við
náttúruna og sjálfa sig og kjötið
af fuglinum er vissulega
óviðjafnanlegt. Enda voru það
ekki menn sem veiða sér og
sínum í jólamatinn sem voru við

Í DAG

RJÚPNA- OG
MINKAVEIÐAR

GUÐMUNDUR
ANDRI
THORSSON

Hví ekki a› hugsa dæmi›
alveg upp á n‡tt, snúa ﬂví
vi› og láta menn hreinlega borga fyrir a› skjóta
mink og tófu?
það að útrýma þessari viðfelldnu hænu sem hleypur um
og kryddar sig sjálf heldur
fremur fjórhjólamennirnir sem
fóru um eins og bandarískt innrásarlið í vígahug og drápu allt
kvikt.
Annars má það undarlegt
heita að ekki skuli hafa tekist að
virkja drápsfýsn íslenskra karlmanna með uppbyggilegum
hætti. Af hverju hefur engum
bónda hugkvæmst að hefja
rjúpnaeldi og sleppa fuglunum
svo á heiðina og selja síðan
veiðimönnum úr þéttbýlinu
leyfi til veiða?

Og af hverju hafa markaðslögmálin ekki verið nýtt í
stríðinu við minkinn?
Til að ná árangri við að
fækka minki þarf að breyta
ímynd þessara veiða. Með reglulegu millibili koma í fjölmiðla
menn að barma sér yfir fjölgun
minks og tófu, sem að ósekju
eru alltaf nefnd í sömu andrá –
gott ef sjálfur landbúnaðarráðherra harmaði það ekki opinberlega hversu hægt gengi að
drepa þessi dýr. Að sögn
þessara minka- og tófubana
fæst svo lítið greitt af hálfu hins
opinbera fyrir hvert skotið dýr
að menn eru nánast hættir að
nenna að ómaka sig við veiðarnar og ganga til þeirra af
tómri þegnskyldu. Er þetta ekki
augsýnilega verkefni fyrir hugmyndaríka markaðsmenn? Hví
ekki að hugsa þetta alveg upp á
nýtt, snúa þessu við og láta
menn hreinlega borga fyrir að
skjóta mink og tófu? Minkur er
að sönnu skaðvaldur í íslensku
lífríki, nokkurs konar ferfætt
lúpína sem á sér engan náttúrulegan óvin hér en af hverju ættu
skattborgarar að standa straum
af refaveiðum?
Sendum yfirstéttina á minkaveiðar... Ef tækist að sveipa þær
veiðar áru karlmennsku og
ævintýra, eftirsóknarverðrar
útiveru og félagsskapar við
„strákana“ með tilheyrandi
jeppastússi, búningum, vasapelum, volki, mannjöfnuði, fjórhjólaati, sagnamennsku og auðvitað öllum þessum dýrum
græjum – þá má bóka það að
minki verður útrýmt á aðeins
nokkrum árum.
Slíkar minkaveiðar myndu
verða landeigendum drjúg
tekjulind í stað þess að þeir hafi
ekkert nema armæðuna af veiðunum og það sem mest er um
vert: þær myndu draga athygli
veiðigarpanna frá blessaðri
rjúpunni.
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Öryggiskröfur á svölum BLS. 2
Ráð frá Rakel BLS. 5

Sólarupprás
REYKJAVÍK
AKUREYRI
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6.01

Hádegi

Sólarlag

13.26
13.11

20.29
20.18

Búðargluggar við Laugaveg BLS. 24
Skemmtileg leiktæki BLS. 47

Heimild: Almanak Háskólans

ER ÞÍN FASTEIGN AUGLÝST HÉR?

MEST LESNA FASTEIGNABLAÐ LANDSINS

Góðan dag!
Í dag er mánudagur 5. september,
248. dagur ársins 2005.

FASTEIGNASÖLUR
101 Reykjavík
10-11
Árborgir
16
Ás
41
Borgir
19
Búmenn
47
Búseti
38
Draumahús
25-32
Eignamiðlun Suðurn. 36
Eignastýring
39
Fasteign.is
33
Fasteignamiðlun
49
Fasteignamiðl. Grafarv. 48
Fasteignam. Hafnarfj. 44
Fasteignastofa Suðurn. 40
Fasteignastofan
43
Fyrirtækjasala Íslands 33
Gloria Casa
23
Hof
17
Hraunhamar
17
Húsalind
45
Húseign
35
Húsanaust
16
Höfði
37
Kjarni
48
Klettur
12-13
Lundur
46-47
Lyngvík
20
Lögmenn Suðurlands 40
Neteign
21
Nethús
42
Nýtt
22
Remax
18
Smárinn
8-9
X-Hús
18

SMÁAUGLÝSINGAR

Húsið er byggt árið 1979. Stutt er í skóla og alla almenna þjónustu.

byrja í dag á bls. 50

Glæsilegt einb‡lishús me›
innbygg›um bílskúr

Flokkar & fjöldi
Bílar & farartæki xx stk.
Keypt & selt xx stk.
Þjónusta xx stk.
Heilsa xx stk.
Skólar & námskeið xx stk.
Heimilið xx stk.
Tómstundir & ferðir xx stk.
Húsnæði xx stk.
Atvinna xx stk.
Tilkynningar xx stk.

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR
Á visir.is

Fasteignasalan Nethús hefur til sölu
glæsilegt 258,2 fermetra einbýlishús
að Fjarðarási í Reykjavík.
Þessi skemmtilega eign er á tveimur hæðum og er neðri hæðin kjörin fyrir ungling
eða annan heimilismann sem vill hafa
næði í kringum sig. Á neðri hæðinni er
forstofa með flísum á gólfi, teppalagt forstofuherbergi og rúmgott herbergi með
gólfdúk. Þar er einnig snyrting og sturtuherbergi auk þvottahúss og geymslu. Úr
geymslunni er innangengt í rúmgóðan bílskúr. Inni af forstofunni er hol og þaðan er
gengið upp á efri hæðina.
Yfir stiganum er skemmtilegur þakgluggi sem gefur góða og fallega birtu.
Á efri hæðinni eru aðalvistarverur

hússins. Stofan er björt og rúmgóð og
þaðan er gengið út á suðvestursvalir. Bæði
stofa og borðstofa eru með parketti á
gólfi. Í eldhúsinu er falleg ljós innrétting
og borðkrókur. Gengið er út úr eldhúsinu
út á stóran sólpall. Á hæðinni er rúmgott
hjónaherbergi og tvö barnaherbergi. Öll
herbergin eru parkettlögð og með góðu
skápaplássi. Baðherbergið er flísalagt í
hólf og gólf og þar er skemmtilegur þakgluggi.
Allar innihurðir og innréttingar í húsinu eru ljósar og fallegar. Húsið er allt
afar bjart og glæsilegt og við það er
fallegur garður. Staðsetningin er líka góð,
stutt í skóla, leikskóla, sundlaug og alla almenna þjónustu.
Ásett verð: 46,9 milljónir.

4,15%

LIGGUR Í LOFTINU
[ HÚS - HEIMILI ]
Mikið er að gera í smíði einingahúsa hjá fyrirtækinu
Ágústi og Flosa á Ísafirði. Þar
af eru fimm tvíbýlishús sem
eiga að fara í Norðlingaholtið, hvert
um sig 260 fermetrar að stærð.
Fram undan er
smíði þriggja
sumarhúsa sem
eiga að rísa á Vestfjörðum og væntanlega verða í smíðum þar tvö
einbýlishús sem eiga að rísa í
nágrannabyggðum Ísafjarðar.
Byrjað er að reisa burðarvirki
kerskála álversins á Reyðarfirði. Þeir verða tveir, samtals
um tveggja kílómetra langir og

fimmtán metra háir. Klæðning
burðarvirkisins er áformuð í
næsta mánuði. Nú eru um
570 starfsmenn við vinnu á
framkvæmdasvæði
Fjarðaáls, þar af
helmingurinn Íslendingar.
Sex íbúðir hafa
verið seldar á Bolungarvík á samtals
sjö milljónir króna,
sem er rúmlega 15% af
brunabótamati. Húsið er að
Stigahlíð 4 og var byggt árið
1979. Íbúðirnar eru illa farnar.
Þær eru á bilinu 54 til 65 fermetrar að stærð og hafa staðið lengi ónýttar.
fasteignir@frettabladid.is

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS LBI 26726 12/2004

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

[

Betra loft
Opnaðu gluggann og loftaðu vel út áður en þú sýnir íbúðina þína mögulegum kaupendum. Fólk er að leita eftir þægilegu andrúmslofti og með þungu lofti gætir þú skemmt
fyrir íbúðinni óafvitandi.

]

FLÓRIDA - PARADÍS GÓLFARANS
Lúxus húsnæði til leigu/sölu við strendur Cocoa Beach.
Griptu tækifærið á meðan dollarinn er í sögulegu lágmarki!
Topp gólfvellir innan 30 mín. radíus! Öll húsnæði eru ný!
Upplýsingar í síma 862-2291 eða 001-321-868-5582
http://www.funinthesunvacation.us
viku leiga
Townhouse 3svenh/3baðh/sundlaug sirka 150 m2 $750.00
Condominium 3svefnh/3baðh/sundlaug sirka 200 m2
Einbýlishús 4svefn/3baðh/sundlaug sirka 300 m2

söluverð
$320.000
$499.000
$550.000

Þegar unnið er á svölum er eins gott að
handriðið sé nógu hátt.

Svalahandrið þurfa að uppfylla kröfur um hæð og gerð.

Strangari reglur gilda um svalir sem eru
hærri en á annarri hæð.

Passa›u ﬂig a› detta ekki!
GLUGGI TIL FRAMTÍÐAR
ÞÚ VILT FALLEGA VIÐHALDSFRÍA GLUGGA

Strangar öryggiskröfur eru
gerðar til svala á húsum.
Svalariðið þarf að hafa tiltekna hæð og vera þannig úr
garði gert að gestir í yngri
kantinum geti ekki sveiflað
sér yfir það.
Hver hefur ekki lent í því að
standa á svölum og finnast svalariðið vera svo lágt að við óvænta
hreyfingu gæti maður auðveldlega lent með hausinn í gangstéttinni fyrir neðan. Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði svaraði spurningum blaðamanns um öryggi á
svölum.
„Um veggsvalir gilda mjög

engin málningavinna
hvorki fúi né ryð
frábær hita og hljóðeinangrun
fallegt útlit
margir opnunarmöguleikar
örugg vind og vatnsþétting

PLASTGLUGGAVERKSMIÐJAN

stakar kröfur í skólum, til dæmis
þurfa handriðin að vera öruggari á
leiksvæði og göngum,“ segir
Kristján. Því er ljóst að vel er
fylgst með og nauðsynlegar kröfur gerðar þegar börn sem kannski
gera sér ekki grein fyrir hættunni
eru í kringum svalir.
Eftirlitið er einnig með húsum
sem byggð voru á þeim tímum
þegar reglurnar voru slakari.
Kristján er ekki tilbúinn að útiloka að einhver hús uppfylli ekki
öryggiskröfurnar.
„Reglurnar
gilda fyrir hús sem eru byggð
núna. Svo gilda aðrar reglur um
að þegar ráðist er í endurbætur á
húsum þurfa húsin að uppfylla
þessar kröfur.“ ■

Veggjakrot er gott dæmi um skemmdarverk af mannavöldum.

Gluggar
10 ára ábyrgð

Herör gegn
skemmdarverkum
Breskir veggjakrotarar mega
búast við því að málað verði
yfir listaverk þeirra.

PGV í Hafnarfirði
framleiðir hágæða
viðhaldsfría PVC-u glugga
á sambærilegu verði og glugga
sem þarfnast stöðugs viðhalds

plastgluggaverksmiðjan ehf. ı bæjarhrauni 6 ı 220 hafnafjörður ı sími: 564 6080 ı fax: 564 6081 ı www.pgv.is

skýrar reglur,“ segir Kristján Þórarinsson, fulltrúi byggingafulltrúans. „Allar kröfur varðandi burðarþol eru sjálfsagður hlutur en öryggisþátturinn er helst varðandi
handriðin sjálf.“ Miðað er við að
handriðin séu einn metri á hæð í
það minnsta og þegar komið er á
þriðju hæð þurfa þau að vera 1,20
metrar. „Það þarf líka að vera
klifurvörn á riðunum og þar mega
til dæmis ekki vera láréttir rimlar
svo krakkar geti klifrað upp þetta
eins og stiga,“ segir Kristján. Láréttu rimlarnir mega þó vera í
áttatíu sentímetra hæð og upp.
Þar sem sérstaklega stendur á
má byggingafulltrúi setja strangari kröfur. „Við gerum alltaf sér-

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

Breska stjórnin hefur heitið 1,2
milljónum punda til að aðstoða
við endurbætur á húsum og
öðrum mannvirkjum sem hafa
orðið fyrir skemmdum af manna
völdum. Upphæðin samsvarar
um 135 milljónum íslenskra
króna og er búið að velja 88 svæði
sem deila upphæðinni á milli sín.
Innaníkisráðherra landins gaf út
þá yfirlýsingu í kjölfar peninga-

úthlutunarinnar að það væri fullkomlega óviðunandi að fólk geti
tekið sér það bessaleyfi að
skemma eigur annarra sér til
skemmtunar.
Í fyrirhuguðum endurbótum
fellst meðal annars að setja upp
lýsingar og endurhanna svæði
sem veggjakrotarar og aðrir
skemmdarverkarmenn hafa sérstaklega tekið fyrir í því skyni að
gera þau sýnilegri. Miklar vonir
eru bundnar við þessar aðgerðir,
sem jafnvel eiga eftir að draga úr
öðrum glæpum.
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Leyfum plöntum a› róta
sig yfir veturinn

Vandaðir munir
með verðuga
fortíð
Antik fer aldrei úr tísku!
Skipasund 82, 104 Reykjavík – s. 552 6255

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

TILBOÐSDAGAR
10 - 60% afsláttur
rúmfatnaður - handklæði - rúmteppi
gjafarvara - barnaefni 200 kr. meterinn

El

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR

„Það er hægt að prýða mikið
garða og kerin á haustin með
allskyns skrautrunnum því þeir
eru allir í pottum,“ segir Vernharður Gunnarsson garðyrkjufræðingur
í
gróðarstöðinni
Storði við Dalveg í Kópavogi.
Hann segir skrúðgarðyrkjumenn
og starfsmenn sveitarfélaga
gera mikið að því að planta á
þessum árstíma enda gefist það
vel. „September er mjög góður
tími til útpöntunar á flestum
runnum og kvistum,“ segir hann
og nefnir ýmsa kvisti og sígræn
smátré svosem runnamuru, furu,
japanskvisti og ýmsar grenitegundir. „Kosturinn við að setja
þetta niður á haustin er sá að yfirleitt eru plönturnar á góðum
kjörum og svo er yfirleitt engin
hætta á ofþornun á þessum tíma.
Rigningar eru tíðari þegar kominn er september og jörin er oft
rakamettaðri þá en á vorin.“
Vernharður segir fólk farið að
átta sig á þessu í æ meira mæli.
Sérstaklega eigi það við um
ýmsa sem eru að setja niður í
sumarbústaðalóðir. „Frost er oft
lengi að fara úr jörðu í kringum
bústaðina og þá þarf það kannski
að bíða fram í maílok eða júní
með að setja niður en ef gróðursett er á haustin nær plantan að
róta sig aðeins yfir veturinn og
byrjar þá framfarir um leið og
hitastigið er nægilegt á vorin,“
útskýrir hann.
gun@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FNú er góður tími til að setja
niður runna og kvisti. Bæði til
að prýða garða og ker fram
eftir hausti og einnig til að
þeir fái tíma til að fóta sig
fyrir næsta vor.

Runamuran er líka til í hvítum afbrigðum, bleikum og appelsínugulum.

• Hurðir til á lager • Smíðað eftir máli
• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

Hér er grænn japanskvistur með bleiku

Japanskvistir eru til í ótal afbrigðum. Sumir
eru gulleitir á blöð og blómstra bleiku.

Runnamuran byrjar að blómstra í ágúst og
stendur fram eftir öllu hausti.

Silfurkamburinn ber sig vel þótt kólni.

Ljósdíóður njóta vaxandi vinsælda enda nota þær litla
orku og endast lengi.
Ljósdíóður verða sífellt vinsælli
og menn spyrja sig hvort ljósdíóðan muni leysa aðra orkugjafa af í
framtíðinni. Ljósdíóður eru rafeindaeiningar
eða
hálfleiðarakubbar. Hitinn sem myndast
leiðist burt um bakhluta ljósdíóðanna, þær brenna ekki yfir en
verða veikari með tímanum. Líftími þeirra getur verið frá 50 þúsund tímum og allt niður í 700 tíma.
Helstu kostir ljósdíóðanna er að
þær starfa niður í mínus 30 gráður og hægt er að deyfa þær frá 0
og upp í 100 prósent. Þær eru fyr-

irferðalitlar og nota lítið rafmagn.
Þær hafa einnig langan líftíma
sem þó er háður hitastigsbreytingum. Því er mikilvægt fyrir líftímann að við frágang á ljósdíóðum sé hitinn sem kubburinn gefur
frá sér leiddur burt eins fljótt og
örugglega mögulegt er.
Ljósdíóðurnar henta vel í innbyggða lýsingu eins og í húsgögn,
í glerskápa og bókahillu og henta
einnig vel til að lýsa upp garðinn í
komandi skammdegi. Þær má
nota sem leiðarljós í tröppum, við
stíga eða sem skrautlýsing á húsveggjum. Einnig er hægt að fella
þær við veröndina og lýsa upp
heita pottinn. Ljósin hitna ekki og
því hægt að ganga yfir þau án
þess að brenna tærnar.

MYND/AÐSENT

L‡stu upp skammdegi›
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ELDRI BORGARAR

Frum

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

Sjá einnig myndir í gluggum á Fjarðargötu

HJALLABRAUT 33 - LYFTUHÚS FYRIR ELDRI BORGARA - FRÁBÆRT
ÚTSÝNI Vorum að fá í sölu SÉRLEGA FALLEGA 106 fm 3ja herbergja ENDAÍBÚÐ á
3ju og efstu hæð í góðu LYFTUHÚSI fyrir ALDRAÐA á sérlega góðum stað í
HRAUNINU. FALLEG OG BJÖRT EIGN MEÐ MEIRIHÁTTAR ÚTSÝNI.

– Eigendur fasteigna athugið: Lífleg sala – skoðum og verðmetum samdægurs!
HAMARSBRAUT - SÉRLEGA FALLEGT
EINBÝLI

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

RAÐ- OG PARHÚS

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

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

Sérlega fallegt og mikið endurnýjað EINBÝLI á tveimur hæðum á FRÁBÆRUM
STAÐ Á HAMRINUM í miðbæ Hafnarfjarðar. Húsið er endurrnýjað að mestu að innan sem utan. Verð 31,5 millj. 4584

4RA TIL 7 HERB.
KELDUHVAMMUR - SÉR HÆÐ - ÖLL ENDURNÝJUÐ
TJARNARBRAUT - FRÁBÆR STAÐSETNING Virðulegt 203,9 fm EINBÝLI á
þremur hæðum á frábærum stað við LÆKINN í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR. Búið er
að endurnýja eldhús og aðl baðherbergi. 4
svefnherbergi, möguleg fleirri. Húsið býður
upp á mikla möguleika, en þarfnast aðhlynningar að hluta. Verð 34,0 millj 3665

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

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

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

STEKKJARHVAMMUR - GÓÐ EIGN
Fallegt 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

HÆÐIR

BREIÐVANGUR M/BÍLSKÚR Falleg
4ra herbergja íbúð ásamt 24,0 fm bílskúr í
góðu fjölbýli bílskúr, eða samtals 132 fm
Stórt tvöfalt eldhús. Þrjú svefnherbergi.
Stórar v/svalir. Verð
millj. 4580

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

HÁHOLT - RÚMGÓÐ MEÐ ÚTSÝNI
Falleg 127,5 fm 4ra herbergja íbúð á 3ju
hæð í góðu fjölbýli á góðum útsýnisstað.
Þvottahús er innaf eldhúsi. Góðar suðursvalir. Verð 21,9 millj. 2843

MÓABARÐ - FIMM HERBERGJA TVENNAR SVALIR Falleg og kósý 112
fm fimm herb. íbúð í litlu góðu fjölbýli.
Íbúðin er á þriðju hæð með fallegt útsýni.
TVENNAR SVALIR - STUTT Í SKÓLA.
Snyrtileg og góð eign. Verð 18,9 millj.
4263

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

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 ÚTSÝNI
Falleg 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

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 17,9 millj. 3663

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

HVAMMABRAUT - FALLEG OG VEL
SKIPULÖGÐ 4RA HERB. ÍBÚÐ 104

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

VESTURVANGUR - LAUST FLJÓTLEGA „“ 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. Húsið getur LOSNAÐ FLJÓTLEGA. Verð 49,5 millj. 3610

fm íbúð á annari hæð á góðum stað í
Hafnarfirði. Þrjú rúmgóð herbergi, fallegt
baðherbergi, parket á gólfum, stórar svalir
í suðurátt, útsýni. Hús klædd að utan að
hluta. Verð 19.4 millj.
4588

SUÐURGATA - SÉRHÆÐ - m/bílskúr FALLEG OG VÖNDUÐ 146 fm NEÐRI
SÉRHÆÐ í góðu tvíbýlishúsi ásamt 26,2 fm
FULLBÚNUM BÍLSKÚR m/öllu, samtals
172,2 fm Þrjú svefnherbergi mögul. fjögur.
SÉRINNGANGUR. Verð 31,9 millj. 3110

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

HÁHOLT - MEÐ ÚTSÝNI Falleg 107,1

FJARÐARGATA - STÓRGLÆSILEG
PENTHOUSE-ÍBÚÐ Vorum að fá í einkasölu glæsilega 5 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

NAUSTABRYGGJA - REYKJAVÍK EIN FLOTT Fyrsta 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 25,7 millj. 4432

3JA HERB.

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

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

MÓABARÐ - SKEMMTILEG RIS
ÍBÚÐ Risíbúð, skráðir fm, eru 42,5 fm,
3ja herb. Sameiginlegur inngangur með
miðhæð. Eldhús endurnýjað. Tvö svefnherbergi. Stofa og skemmtilegt sér sjónvarpshorn. ÍBÚÐIN NÝTIST MJÖG VEL
UNDIR SÚÐ. Súðar geymslur. FRÁBÆRT
ÚTSÝNI. Verð
millj. 4593

– Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali – Jónas Hólmgeirsson – Eiríkur Svanur Sigfússon – Birna Benediktsdóttir – Melkorka Guðmundsdóttir – Laufey Lind Sigurðardóttiri –
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LANDIÐ
KRÍUÁS - SÉRINNGANGUR - BÍLSKÚR Nýleg og falleg 89,5 fm 3ja herb.
FLATAHRAUN - FALLEG Falleg og
velviðhaldin 92,9 fm 3ja herbergja íbúð á
3. hæð í góðu fjölbýli sem búið er að
klæða á þrjár hliðar. Flísar og parket. Fallegt útsýni. Verð 17,0 millj. 4579

BREIÐVANGUR - FALLEG OG
TÖLUVERÐ ENDURNÝJUÐ ÍBÚÐ 87
fm 3ja herb. íbúð á fyrstu hæð í góðu fjölbýli. Nýleg innréttingar í eldhúsi og á baðherbergi.
Parket og flísar á gólfum.
Snyrtileg íbúð. Verð 17.3 millj. 4555

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

ÁLFASKEIÐ - FALLEG ÍBÚÐ MEÐ
SÉR INNGANGI AF SVÖLUM 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

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

SKIPASTÍGUR - GRINDAVÍK 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
EFRI SÉRHÆÐ, 102 fm ásamt ca: 53 fm innréttingar. NÝ OG FALLEG EIGN. Verð
óinnréttuðu risi sem búið er að opna upp í 23,0 millj. 3516
og gefur mikla möguleika. SÉRINNGANGUR. Íbúðin er öll endurnýjuð, þ.e. gólfefni,
innréttingar og tæki, skápar, lagnir fyrir
heitt og kalt vatn, rafmagn og rafmagnstafla, innihurðar, loft með halogenlýsingu.
Verð
millj. 4027

VÍKURBRAUT - MIKIÐ ENDURNÝJUÐ EFRI SÉRHÆÐ - GRINDAVÍK

VOGAGERÐI - EFRI HÆÐ Í TVÍBÝLI Góð 4ra herb. íbúð í tvíbýli. Eignin

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

er 94 fm og er vel skipulögð. Hús klædd
að utan. Verð 12.5 millj.
4428

VÍKURBRAUT - GRINDAVÍK Fallegt
EINBÝLI á einni hæð, ásamt 28 fm BÍLSKÚR, samtals 149,0 fm Þrjú svefnherbergi. Húsið er hjólastóla vænt að innan
þ.e. hurðar og fl. Nýlegt þak, hús nýlega
viðgert og málað að utan. Góð staðsetning miðsvæðis gagnvart skóla og íþróttaaðstöðu. Verð millj. 2998
FAXABRAUT - REYKJANESBÆR

LYNGMÓAR - GARÐABÆR - MEÐ
BÍLSKÚR 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 21.9 millj. 4540

SKÚLASKEIÐ - HÆÐ Í
BÝLI/FJÓRBÝLI Góð 60.7 fm

TVÍ-

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

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

LÓNSBRAUT 77 fm atvinnuhúsnæði á
tveimur hæðum. Salur. Steypt gólf, milliloft
og geymsluloft ca 12-13 fm (óeinangrað).
Verð
millj. 4595
ARNARHRAUN - TALSVERT ENDURNÝJAÐ - GRINDAVÍK Gott TALSVERT ENDURNÝJAÐ 138 fm EINBÝLI á
tveimur hæðum og hluta í kjallara. Þrjú
svefnh. Þak er nýlegt að mestu, rafmagn
yfirfarið og kaldavatnslagnir eru nýlegar.
Verð
millj. 4437

2JA HERB.

DRANGAHRAUN - GOTT ENDABIL
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

120,5 fm húsnæði á jarðhæð, salur
m/snyrtingu og skrifstofu. Milliloft ca 1015 fm Innkeyrsludyr 3,20 x 4. ENDABIL.
Gott útipláss á lóð. Verð millj. 4592

ERLUÁS - SÉRLEGA FALLEG NÝLEG
OG GLÆSILEG 74 fm 2ja herbergja íbúð á
1. hæð í nýlegu fjölbýli með LYFTU á góðum útsýnisstað í ÁSLANDI í Hafnarfirði.
SÉRINNGANGUR. Fallegar innréttingar.
Verð 17,5 millj. 4561

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 22,0
millj. 4367

URNÝJAÐ 149 fm EINBÝLI/PARHÚS á
EINNI HÆÐ, ásamt stórum SÓLSKÁLA og
30 fm BÍLSKÚR, samtals 179 fm á GÓÐ- LEYNISBRAUT - GRINDAVÍK Falleg
UM STAÐ í jaðri byggðar. Sjón er sögu rík- 2ja herbergja 54,2 fm íbúð á 1. hæð í fjölbýli á góðum stað miðsvæðis í bænum.
ari. Verð
millj. 2436
Verð 6,8 millj. 3722

skúra /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

LAUGARNESVEGUR - MIKIÐ ENDURNÝJUÐ - LAUS STRAX Góð 3ja

SUÐURGATA - 97 fm 3ja til 4ra
herb. íbúð Falleg og björt 97 fm íbúð á

VÍKURBRAUT - GRINDAVÍK Falleg
og björt talsvert endurnýjuð 54,7 fm RISÍBÚÐ í ágætu þríbýli sem búið er að klæða
að utan. Íbúðin nýtist mjög vel þ.e. hún er
undir súð. Verð 6,9 millj. 4575

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

STEKKJARHVAMMUR - SÉRINNGANGUR Falleg og björt 71,5 fm 2ja her-

TRÖNUHRAUN - GOTT BIL 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

bergja NEÐRI SÉRHÆÐ á góðum og rólegum stað í Hvömmum. SÉRINNGANGUR. Allt nýtt á baði. Parket og flísar.
Timburverönd. Verð 16,1 millj. 2572

Fallegt og
snyrtilegt 119,4 fm einbýli á einni hæð.
Húsið hefur verið haldið vel við bæði að
utan og innan. Laust við kaupsamning.
Verð kr. 4,4 millj. 3536

SUMARHÚS

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
LÆKJARGATA - M. STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU TALSVERT ENDURNÝJUÐ

BORGARLEYNIR - VIÐ KERIÐ
GRÍMSNESI Sumarhús í landi Miðengis.
BORGARLEYNIR - VIÐ KERIÐ
GRÍMSNESI Sumarhús í landi Miðengis.
Við Kerið í Grímsnesi. 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

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

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

ÁSGATA - RAUFARHÖFN

VOGAGERÐI - VOGAR Falleg og mjög
vönduð 148 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð í
góðu nýlega endurgerðu fimmbýli, ásamt
ARNARHRAUN - GRINDAVÍK Falleg 28 og 27 fm BÍLSKÚRUM eða samtals
talsvert endurnýjuð 62,8 fm 3ja herbergja 203 fm SÉRINNGANGUR. Allt nýlegt og
RISÍBÚÐ í góðu tvíbýli miðsvæðis í bæn- vandað. Sameiginlegur HEITUR POTTUR
um. Laus fljótlega. Verð 7,9 millj. 4569
á lóð. Verð 25,9 millj. 2555

JÓNSVÖR - VOGAR - VATNSLEYSUSTRÖND Gott fiskverkunarhús í Vogum
ÁLFHOLT - FALLEGT ÚTSÝNI Falleg
93 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í góðu
nýlega viðgerðu og máluðu fjölbýli. Ein
íbúð á palli. Fallegt útsýni. Verð 18,2 millj.
4281

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 18,8 millj.
3789

STAÐARVÖR - EINBÝLI/PARHÚS GRINDAVÍK Fallegt TALSVERT END-

MÓHELLA 4 - FULLBÚNIR BÍLSKÚRAR Vorum að fá í sölu 26 fm bíl-

herb. 60,8 fm MIÐHÆÐ í þríbýli ásamt 30
fm skúr á lóð. Sameiginlegur inngangur
með risíbúð. íBÚÐIN ER MIKIÐ ENDURNÝJUÐ. GÓÐ STAÐSETNING. Verð 15,5
millj. 4366

TÚNGATA - GRINDAVÍK

í Vantsleysuhrepp.
Húsið er í góðu
ástandi bæði að utan og innan. Gólfflötur
er 427.6 fm og efri hæð 63.6 fm, samtals
491.2 fm 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

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

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

SVÍNAVATN - GRÍMSNESI Um er að
ræða 7.582 fm eignarlóð, ásamt 100 fm
undirstöðum undir sumarhús og 20 fm nýlegu hjólhýsi sem er á staðnum með nýju
20 fm fortjaldi. Kalt vatn og rafmagn er
komið að lóðarmörkum. Góður útsýnisstaður. Verð 3,5 millj. 3106
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BLÁU HÚSIN
V/FAXAFEN
SUÐURLANDSBRAUT 50
108 REYKJAVÍK
husid@husid.is

533 4300

Salómon 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

564 6655

201 Kópavogi
smarinn@smarinn.is

VINNA SAMAN – HEILSHUGAR UM ÞINN HAG!
Klukkurimi - Rvík

Jöklafold - Rvík

Nýlendugata - Rvík

Lækkað verð… Góð 3ja
herbergja 89 fm á góðum
stað í Grafarvogi, stutt í
skóla og alla þjónustu, Sér
inngangur er af svölum.
Lýsing: Flísalögð forstofa
með fatahengi. Hol með
fatahengi. Stofa og borðstofa er mjög rúmgóð og
björt, útgengt á svalir. Stórt og rúmgott Hjónaherbergi með linoleumdúk á
gólfi og stórum skápum. Barnaherbergi með linoleumdúk á gólfi og skáp.
Eldhús með hvítri innréttingu og borðkrók. Verð: 18,0 millj.

Mjög falleg og vel skipulögð
3ja herbergja 82,3 fm íbúð á
3.hæð í 4ra hæða snyrtilegu
fjölbýli. Íbúðin skiptist í eldhús með korkflísum á gólfi,
borðkrókur við glugga. Baðherbergi með flísum á gólfi,
baðkari og góðri innréttingu, t.f þvottavél. Rúmgóð
stofa með parketi á gólfi, útgengt á góðar suðvestur svalir. Tvö góð herbergi með dúk á gólfi. Stutt er
í skóla og alla þjónustu. Verð 18,4 millj.

Gamalt og uppgert 180,4
fm hús á þremur hæðum
með þremur skráðum nýuppgerðum sérhæðum og
vinnustofu með einstaklingsíbúð á 163,8 fm eignarlóð. Miðað er við að húsið
skilist fullbúið að utan með
nýju járni, gleri og nýjum
opnanlegum fögum í gluggum og íbúðirnar fullbúnar
og tilbúnar til íbúðar. Hægt
er að fá eignina keypta eins og hún er í dag. Tilbúið til afhendingar. Eign
með mikla möguleika. Verð 38 millj.

Tröllateigur - Mosfellsbær

Hamraborg - Laus strax

Í byggingu, glæsilegt 5 herbergja, 189 fm endaraðhús
á 2 hæðum með innbyggðum bílskúr. Flatarmál lóðar
er 495,9 fm. Húsið afhendist
fullbúið að utan, fokhelt að
innan með gólfhita (án stýrikerfis) og grófjafnaðri lóð.
ÞETTA ER GLÆSILEGT
HÚS Á GÓÐUM STAÐ VIÐ
NÝUPPBYGGÐA GÖTU Í TEIGAHVERFINU Í MOSFELLSBÆ. Verð 29,8
milljónir

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. Laus við kaupsamning. Verð 16,9 millj.

Mávahlíð - Rvík

Frum

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

Hraunbær - Rvík
Mjög snyrtileg og sérlega
vel umgengin 108,6 fm, 5-6
herbergja íbúð með aukaherbergi í kjallaranum sem
er með aðgangi að wc og
sturtu. Í íbúðinni eru þrjú
herbergi, stofa, borðstofa
og sjónvarpsstofa sem auðveldlega er hægt að breyta í
fjórða herbergið innan íbúðarinnar og svo er á jarðhæð stórt aukaherbergi með glugga og aðgang að
wc og sturtu. Verð 18,9 millj.

Lyngmói 800-Selfossi
Glæsilegt 107,7 fm parhús
ásamt innbyggðum 37,1 fm
bílskúr, samtals 144,8 fm,
klætt m/viðhaldsléttri Canecel klæðningu. Húsið er í nýju
hverfi á Selfossi og byggt árið 2004. Vandaðar innréttingar og gólfefni, birkihurðir,
hellulögð innkeyrsla og frágengin ræktuð lóð. Laust við
kaupsamning. V. 24,9 millj.

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

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

Gott 127 fm raðhús á tveimur hæðum með gróinni lóð í
rólegu og góðu hverfi í
þessum fjölskylduvæna bæ.
Á efri hæðinni er forstofa,
gangur, hjónaherbergi, eldhúsið og góð stofa með útgangi á hellulagðan pall og í
góðan garð með nýjum
skjólgirðingu og þaðan í
sameiginlega leikaðstöðu fyrir börn. Á neðri hæðinni er hol, geymsla, tvö
herbergi ásamt baðherbergi, Laust fljótlega. Verð 23,9 millj.

Álfkonuhvarf 23
Falleg fjögurra herbergja
endaíbúð í nýlegu viðhaldsléttu fjölbýli við Elliðavatn
ásamt sér bílstæði í lokaði
bílageymslu. Íbúðin skiptist
í andyri með flísum, stofa
með parketi, eldhús með
flísum, 3 góð herbergi með
parketi, baðherbergi með
flísum og hornbaðkari og
þvottahús innan íbúðar. Stórar suður svalir með góðu útsýni. Flott íbúð í
fallegu umhverfi. Verð 27,9 millj.

Arnarhraun - Hfj
4ra herbergja 119,1 fm
íbúðarhæð á 3 hæð, efstu
hæð í litlu fjölbýli, íbúðin
hefur nýlega verið mikið
endurnýjuð og er með.
glæsilegu útsýni ásamt 25,7
fm sérbyggðum bílskúr,
samtals er því stærð eignarinnar 144,8 fm Verð 20.9
millj.

Andrésbrunnur - Rvík
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 millj.

Byggðarholt - Mos

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 millj.

Móvað - Norðlingaholti
Bakkastaðir - Rvík
Glæsileg 124,9 fm 4ra til 5
herb. enda sérhæð á jarðhæð með sérinngangi og
öllu sér í litlu mjög snyrtilegu
fjölbýli á góðum stað þar
sem stutt er í skólann, leikskólann og frábæra útivistar
og golfaðstöðu. Þvottarherbergi og geymsla innan
íbúðarinnar. Hiti er í stéttum.
Sérmerkt bílastæði. Vönduð og gullfalleg íbúð, skápar upp í loft og fallegt
rauðeikarparket á gólfum. Eigendur eru að leita að einbýli, par eða raðhúsi
í hverfinu, skipti athugandi. Verð 29,4 millj.

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 millj.

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.

Hraunbær - Rvík
Falleg og vel skipulögð 4ra
herbergja 84,1fm íbúð á
annarri hæð í góðu fjölbýli.
Íbúðin skiptist í gott eldhús
t.f. uppþvottavél, rúmgóða
stofu/borðstofu, tvö svefnherbergi, vinnuherbergi og
baðherbergi t.f. þvottavél.
Tvennar svalir eru á íbúðinni. Skemmtilegt útsýni.
Sameign er mjög snyrtileg
og lóðin gróin með leiktækjum. Barnvænt hverfi, stutt í skóla og leikskóla. Verð kr. 17,5 millj.

Breiðvangur - Hfj
Þórufell - Rvík
Björt og vel skipulögð 2-3ja
herbergja 56,8 fm íbúð á
annarri hæð í snyrtilegu fjölbýli á rólegum stað í Breiðholti. Íbúðin skiptist í eldhús
með t.f. uppþvottavél,
stofu, baðherbergi, gott
hjónaherbergi og herbergi
sem tekið hefur verið af stofu og góðar sv-svalir. Hér er hver fermetri nýttur!! Stutt í alla þjónustu og skóla. Verð kr. 10,9 millj.

Falleg
4ra
herbergja
114,6fm íbúð með miklu útsýni. Íbúðin skiptist í andyri,
hol, eldhús, þvottahús(innan íbúðar), stofu/borðstofu,
herbergisgang, hjónaherbergi , 2 barnaherbergi, og
baðherbergi. gólfefni íbúðar
eru flísar, parket og teppi.
Baðherbergi hefur nýlega verið tekið í gegn og eins eldhús. Tvær sér
geymslur í kjallara og önnur er ekki skráð í FMR. Falleg íbúð á góðum stað
í Hafnarfirðinum. Verð 18,9 millj.

OPIÐ: MÁNUD. TIL FÖSTUD. KL. 9:00-18-00 — SMÁRINN LAUGARD. O SUNNUD. KL. 12:00-15:00
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Sóleyjarimi 1-7
Grafarvogur
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 inn-

Einbýli
Snekkjuvogur - Rvík

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
götu á þessum eftirsótta stað. Stutt í alla
þjónustu, verslun og skóla. V. 44,9 millj.

Rað- og parhús
Garðhús - Rvík

Stærri íb. og sérhæðir

an, en án gólfefna nema á baðherbergjum sem eru flísalögð og með
hita í gólfum. Frábær staðsetning efst í Sóleyjarimanum. Söluaðili er
tilbúinn að taka eignir kaupanda uppí sem hluta af greiðslu. Allar nánari upplýsingar og teikningar á skrifstofum:
Hússins 533-4300 og Smárans 564-6655 fasteignasölu.

Flétturimi - Rvík

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

4 herbergja
Flúðasel - Rvík

Glæsileg og mikið endurnýjuð 109,3 fm, 4ra
herb. íbúð á 1.-2.hæð, með lokuðu bílskýli
m/þvottaaðstöðu og dekkjageymslu. 3
rúmgóð svefhn. þvottah. baðh. m/sturtu,
björt stofa, eldhús m/borðkrók og fallegum
flísum frá Álfaborg á gólfi. Gegnheilt eikarparket er á gólfum. V.21,4 millj.

Falleg 3ja herb, 84,8 fm íbúð á 1. hæð m/sérinng. af svölum ásamt stæði í opnu bílskýli,
skjólgóðar vestur svalir. Fallegt umhverfi,
stutt í Engjaskóla, Fjölbrautaskóla, leiksvæði
og Spöngina. Gróinn garður er á bak við húsið ásamt sparkvelli og leiksvæði. V.18,2 millj.

Falleg 3ja herb. 99,3 fm íbúð á 2. hæð með
fráb. útsýni yfir Grafarv. auk 24,3 fm bílskýli.
Íb. skiptist í anddyri, hol, eldh., þv.h., borðst.
, stofu, 2 herb. og baðherb. Gólfefni eru parket og flísar. Fallegt útsýni og stutt í skóla, leikskóla og aðra þjónustu. Verð. Tilboð!!!!

Hrísrimi - Rvík

Torfufell - Rvk

Engjasel - Rvík

Góð 3ja herb. 79 fm íbúð á 3 hæð. 2 svefnh.
rúmgott eldhús m/nýlegum innréttingum,
baðh. m/baðkari, rúmgóð stofa m/útgengi á
vestusvalir með útsýni. Stutt í allar gerðir
skóla, íþróttir, sund og verslun. V.13,2 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 millj.

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 millj.

Háberg - Rvík

Falleg 3ja herb. 101,3 fm íbúð á 2. hæð með
24,9 fm stæði í bílskýli, samtals 126,2 fm í
góðu fjölb. í Grafarv. Glæsil. eldh. með sérl.
fallegri Alno innrétt. og vönduðum tækjum,
innbyggð uppþvottavél og ísskápur fylgja
með. Gott baðherbergi flísalagt í hólf og gólf.
Flísalagt þvottahús innan íbúðar. Verð kr. 22,5
millj. EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA!

2 herbergja
Kjartansgata - Rvík

3 herbergja
Stóragerði - Rvík

Laufengi - Grafarvogur

Miðsvæðis í
Reykjavík rúmgóða 4ra herb. 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 Verslunarsk., Kringluna,
grunnsk. og leiksk. Góð eign. Verð 19,3 m.

Endaíbúð í 3ja hæða littlu fjölbýli með sér
inngangi af svölum. Útsýni yfir Elliðavatn.
Fallegt nýlega endurnýjað baðherbergi með
hornbaðkars- sturtuklefa m. gufu, nuddstútum og útvarpi. Suður svalir eftir allri
íbúðinni. Góðir skápar í herbergjum og á
svefnherbergis gangi. Verð 17,2 millj.

Kleifarsel - Rvík
Nýlegt parhús á Akranesi. Húsið er 3ja herb.
93,2 fm að stærð og er hannað með þarfir
eldri borgara og er staðsett við hliðina á
Höfða sem er elliheimilið. Húsið er tengt elliheimilinu með 4 öryggishnöppum og hafa
eigendur aðgang að flestri þjónustu sem er í
boði þar. Gólfefni íbúðar eru parket og flísar.
Sólpallur með heitum potti, húsið stendur alveg við sjóin og er fallegt útsýni yfir Faxaflóann. Verð 22,9 m.

Logafold - Rvík

Fellahvarf - Elliðavatn

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

Höfðagrund - Akranes

Gullengi - Rvík

Góð 3-4ra herb. 97,9 fm íbúð á 2 hæðum í
fjölbýli. Góð staðsetn. og stutt í skóla, leiksk.
og versl. Húsið var tekið í gegn og málað árið 2003. Falleg og gróin lóð er í kringum húsið og merkt bílast. fylgir íb.V. 22,8 millj.

Falleg og björt 3ja herb, 83,4fm íbúð á 3ju
hæð á þessum eftirsótta stað í Grafarvogi.
Blokkin stendur neðst við götuna á rólegum
stað þaðan sem er stutt í leiksvæði, allar
gerðir skóla, Egilshöll, golf og Spöngina. V.
16,8 millj.

Falleg og björt 2ja herb. íbúð á besta stað í
Norðurmýrinni. Íbúðin skiptist í baðherb, gott
sjónv.hol, eldh., rúmgott sv.herb. og rúmg.
bjarta stofu. Flísar á eldh. og baðherb., gólffjalir í öðrum herb. sem setja mjög skemmtil.
svip á íbúðina. Íbúðin getur verið laus við
kaupsamn. Verð kr. 13,8 millj.

Óskum eftir 4ra herbergja íbúð í Fossvogi eða
Bústaðarhverfi fyrir ákveðinn kaupanda sem
er búin að selja.
Upplýsingar veitir Kristinn á fasteignasölunni Húsinu.

GÆÐI - ÞJÓNUSTA - REYNSLA - ÞEKKING - TRAUST - ÖRYGGI
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GALTALIND – FRÁBÆR STAÐSETNING
Vorum að fá í einkasölu, glæsilega og einstaklega vel
staðsetta eign í Lindahverfinu í Kópavogi. Íbúðin er 95 fm
á fyrstu hæð. Gólfefni á íbúðinni eru Merbau-parket, flísar og dúkur. Suður svalir, rólegt hverfi, stutt í alla þjónustu, skóli og leikskóli í göngufæri. Þetta er sannarlega
góð eign. Ásett verð: 23,9

Opið hús í kvöld milli 18:00 - 19:00

ESKIHLÍÐ 31 - 105 REYKJAVÍK - SÉRHÆÐ ÁSAMT BÍLSKÚR
Falleg sérhæð, eignin er samtals 143 fm. þar
af er bílskúr 32 fm og 11 fm í geymslum (ekki
í FMR). Gólfefni á íbúð er flísar, dúkur og
parket. Nýleg innrétting í eldhúsi sem og

3JA HERB.

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.

STOFA. 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.

4RA HERB.

VEGGHAMRAR - GRAFARVOGI JARÐHÆÐ SÉRGARÐUR OG SÓL-

Opið hús í kvöld milli 18:00 - 19:00

sem vert er að skoða og stoppar stutt við.
Ásett verð 19,9 m.

6 HERB.

5 HERB.

BARMAHLÍÐ - 105 - SÉRHÆÐ.

FELLAHVARF - VATNSENDI

HRAUNBÆR – ÁRBÆ 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.

tæki, sameiginlegt þvottahús í kjallara, einnig
tvær geymslur, vatn, hiti og rafmagn í bílskúr.
Ásett verð: 31,9 millj.

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.

JÖRFABAKKI - NEÐRA BREIÐHOLT. Mjög snyrtileg og vel með farin 5
herb. 115 fm. íbúð á annari hæð í snyrtilegu fjölbýli. Nýlegt parket á gólfum og flísar á baðherbergi. Íbúðinni fylgir rúmgott
11,9 fm. sérherbergi með parketi í sameign
sem er tilvalið til útlegu og gæti leiga af því
greitt af 4-6 millj. kr. láni. Þvottaherberigi
og búr innaf eldhúsi. Suðursvalir. Leikvöllur með ýmsum tækljum og körfuboltavelli
á lóðinni. Seljendur eru aðrir eigendur af
þessari íbúð síðan húsið var byggt. Eign

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.

SUÐURMÝRI - SELTJARNARNESI
Mjög falleg 177 fm. efri sérhæð á baklóð við Suðurmýri á Seltjarnarnesi þar af innbyggður bílskúr 29,4 fm. Fjögur svefnherbergi, þar af eitt forstofuherbergi. Gólfefni parket, flísar
og dúkur. Hvíttaður panill í lofti, stórar suðursvalir. Mjög
snyrtileg eign. Ásett verð 49,5 m.

SÉRHÆÐIR VIÐ TRÖLLATEIG MOSFELLSBÆ. Erum með í sölu fjórar

SÉRHÆÐIR VIÐ TRÖLLATEIG
- MOSFELLSBÆ. Erum með í

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.

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.

Álfkonuhvarf 33-37
við Elliðavatn Kópavogi
Fullbúnar íbúðir með öllu
FASTEIGNASALN KLETTUR KYNNIR Álfkonuhvarf, 29 íbúða þriggja til
fjögurra hæða steinsteypt fjölbýlishús með lyftu stigahúsi, auk kjallara
og bílageymslu með 29 bílastæðum.

Við Álfkonuhvarf á Vatnsenda erum við með í sölu 12
þriggja herbergja íbúðir á fyrstu, annarri og þriðju hæð.
Íbúðirnar eru á bilinu 94-100 fm og verðið á þeim á bilinu
22,7-23,3 eftir staðsetningu í húsinu.
Íbúðirnar eru til afhendingar frá nóvember 2005- janúar
2006. Hver íbúð skilast fullbúin með eikarparketi frá
Harðviðarvali af gerðinni Eik Akzent eða sambærilegt,

lýsing verður í loftum frá Lumex, Screen gluggatjöld verða
í íbúðinni fráNútíma, innréttingar eru frá JKE-DESIGN, tæki
á baði verða frá Baðstofunni og tækjum í eldhúsi frá
Heimilistækjum. Íbúðin skilast með öllum tækjum
m.a.ísskápur, uppþvottavél, þvottavél og þurrkari.
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Eskivellir 1 – 16 seldar
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

Vesturbraut - Hf. sérh.

* Afhending maí 2006
* Góðar svalir (útsýni) sérafnotaflötur með neðri
hæðum.

Eskivellir 7
Hraunhamar kynnir nýtt 29 íbúða 5 hæða lyftuhús
* 2ja, 3ja & 4ra herbergja íbúðir

Erluás - Hf parh.

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.

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

Eskihlíð - Rvík. Falleg 4ja. herb. á
fjórðu hæð. Íbúðin er 116,3 fm með geymslum. 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.

* Sér inngangur af svölum
* Stutt í alla þjónustu í framtíðinni, skóla, sund og
íþróttaaðst.
* Afhending verður í júní 2006

Breiðvangur - Hf. m/bíls.

Byggingaraðili er ER HÚS ehf.

Eskivellir 9

Álfaskeið - Hf. - sérh.

GLÆSILEGT FJÖLBÝLISHÚS Á SEX HÆÐUM MEÐ
LYFTU Í VALLARHVERFI HAFNARFJARÐAR

Brekkuhvammur - Hf einb Sérlega bjart og skemmtilegt pallbyggt

* 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir (80 - 142 fm)

einbýli með bílskúr samtals 216 fm, litil íbúð í kjallara
með sérinngangi, fallegur garður , góð staðsetning.
Verð 39,8 millj.

* Stórar svalir með öllum íbúðum
* Allar innréttingar fyrsta flokks MODULIA
* Bílskýli með 22 stæðum undir húsinu
* Sér geymsla inn af hverju stæði
Íbúðum verður skilað fullbúnum án gólfefna að undanskildum gólfum baðherbergja og þvottahúsa sem
verða flísalögð. Nánari uppl. og teikningar á www.hraunhamar.is/eskivellir9

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

Asparhvarf - Kóp. Nýkomið í
einkasölu glæsilegt tvílyft einbýli (klasahús) m/innb.
bílskúr samtals 236,7 fm. Húsið afhendist strax tilbúið að utan, nær tilbúið undir tréverk að innan. Lóð
frágengin. Frábært staðsetning og útsýni. Verð 39,5
millj.

Drekavellir 26 fjölb
GLÆSILEGT NÍU HÆÐA LYFTUHÚS
* 3 og 4 herbergja íbúðir með stórum svölum
* Mikið og gott útsýni * Tvær lyftur
* 29 stæði í bílakjallara * Vandaðar innréttingar
* Sjónvarpsdyrasími * Ál utanhússklæðning
* Tvær þakíbúðir með 60 fm svölum
* Góður frágangur * Afhending sumarið 2006
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna, baðherbergi og þvottahús flísalögð
Byggingaraðilar Ingvar og Kristján ehf.

Holtabyggð - hf

Mjög falleg 114,9
fm íbúð á jarðhæð m/sér inngang. Forstofa, hol, eldhús, þvottahús, þrjú góð herbergi, baðherbergi
stofa, borðstofa og geymsla. Fallegar innréttingar og
gólfefni eru parket og flísar. Góð verönd, hraunlaóð
og bílskúrsréttur. Verð 24,9. 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.

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

Fjóluvellir - Hf.

Hraunhamar hefur
til sölu tvö falleg einbýli, skemmtilega hönnuð á nýtískulegan hátt. Annað er 223 fm og hitt 207 fm bæði
með bílskúr. Húsin eru hönnuð þannig að lítið mál er
að breyta innra skipulagi.

Hvammabraut - Hf. 113 fm íbúð
á 1. hæð. Forstofa, hol, eldhús, borðst., baðh., 3
svefnh. og geymsla. Gólfefni eru parket og flísar. 15
fm svalir frábært útsýni. Aðgangur að bílskýli með 16
stæðum fylgir eigninni. Verð 18.4 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

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

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

Funalind

-

Kópavobur

Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í sölu mjög
góða 113,6 fermetra 4ra herbergja íbúð á þriðju hæð
í góðu lyftuhúsi ásamt 28,1 fermetra bílskúr samtals
um 141,7 fermetrar vel staðsett í Lindarhverfi i Kópavogi. Eignin skiptist í forstofu , hol, stofu , borðstofu,
gang, tvö góð barnaherbergi , hjónaherbergi , baðherbergi , þvottahús og geymslu. Fallegar innréttingar og gólfefni eru parket og flísar. Góður bílskúr með
rafmagni og hita, sjálvirkum hurðaopnara. Góðar
suður svalir. Verð 29,5 mill.

Blikaás - Hf. laus strax

Sérlega fallega ca 112 fm íbúð á 2. hæð í glæsilegu 2ja
hæða húsi. Sérinngangur af svölum. Geymsla í sameign. Frábær staðsetning innst í botnlanga. Mjög
gott útsýni. Laus strax.

Gauksás - Hf. - glæsilegt einb
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

Þúfubarð - Hf.

Stuðlaberg - Hf - parh.

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 staðsetning.

Eyrarholt - Hf.

Björt og falleg 106 fm
íbúð á efstu (3ju) hæð í góðu fjölbýli. Gott skipulag.
Rúmgóð herbergi. Góð staðsetning. Útsýni. Verð
18,6 millj. 111068-1

Straumsalir - Kópavogur
Laus strax
Nýkomin í einkasölu sérlega falleg og björt 127,2 fm
endaíbúð á 2. hæð í vönduðu nýlegu 5-býli. S-Svalir,
laus strax. Góð staðsetning. Verð 26,5 millj.

Nýkomið sérlega fallegt tvílyft einbýli með bílskúr
samtals ca. 200 fm. Stofa, borðstofa, 5-6 svefnherbergi o.fl. Húseign í mjög góðu viðhaldi, mjög fallegur ræktaður garður. Verð 34,5 millj.

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

Suðurhvammur - Hf. raðh.
Glæsilegt tvílyft raðhús með innbyggðum bílskúr
samtals 220 fm. Vandaðar innréttingar, parket,
rúmgóð svefnherbergi, stofa, borðstofa, o.fl. góð
eign. Verð 36,8 millj.

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.

Bæjarholt - Hf.laus strax
Mjög falleg 117,9 fm endaíbúð á efstu hæð. Forstofa,
gangur, eldhús, þvottahús, þrjú góð herbergi, baðherbergi, stofa, borðstofa og geymsla. Stórar Ssvalir, glæsilegt útsýni. Getur verið laus strax. Verð
20,5. millj.

Magnús Emilsson löggiltur fasteignasali

Móabarð hf.

Snyrtileg íbúð á þessum
góða stað á holtinu, íbúðin er 81,7 fm með geymslu
og íbúðin er á efstu hæð. Skipting eignar:2 svefnherbergi, stofa,eldhús,baðherbergi, geymsla og þvottahús í sameign. Verð. 15,9 millj.
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Vesturberg - Rvík
Sérlega falleg og björt 94,4 fermetra 4ra herbergja
íbúð á efstu hæð í góðu fjölbýli. Góður ingangur, forstofa, eldhús, rúmgóð borðstofa, björt stofa, rúmgott svefnherbergi, baðherbergi, sérgeymsla í kjallara, sameiginlegt þvottaherbergi, hjólageymsla o.fl.
Frábært útsýni. Hús nýlega tekið í gegn . Góð staðsetning. Verð 16,9. millj.

Sunnuflöt við hraunjaðar

Breiðvangur - Hf. Snyrtileg 3ja
herbergja íbúð á efstu hæð í góðu fjölbýli. Íbúðin er
skráð 59,1 fm auk þess er geymsla um 5 fm. Skipting
eignarinnar: 2 svefnherbergi, stofa, eldhús, baðherbergi og geymsla í kjallara. Góð eign sem vert er að
skoða. Verð 12,5 millj.

Nýtt í sölu gott 200,2 fermetra einbýli á einni hæð
ásamt 63,7 fermetra bílskúr samtals 263,9 fermetrar á
fræbærum stað á Sunnuflöt við lækinn og hraunjaðarinn. Tveir inngangar eru í húsið, aðalinngangur og
annar þvottahúss megin og er þaðan innangegnt í bílskúrinn. Komið inn í rúmgott anddyri. Opið inn í forstofu og þaðan stórar stofur. Inn af stofu er notaleg arinstofa í baðstofustíl og inn af því er stórt svefnherbergi með stórum gluggum, þakgluggum og rennihurð út í suður garðinn. Fallegt eldhús með nýrri innréttingu og tækjum. Inn af eldhúsi er stórt þvottahús, búr milligangur og bílskúr. Í svefnherbergjaálmu eru fjögur svefnherbergi (eitt notað sem fataherbergi) og baðherbergi. Á gólfi hússins er nýlegt parket. Góður fullbúinn bílskúr með geymslu inn af. Lóðin sem er 1590 fm býður upp á mikla möguleika en um endalóð er að
ræða og er örstutt í Heiðmörkina. Verðtilboð

Móhella 4a bílskúrar
Tilvalið sem geymslipláss undir tjaldvagna, fellihýsi
o. fl. Nýtt hjá Hraunhamri fasteignasölu. Bílskúrar
eða geymslubil 26,3 fermetrar sem eru að rýsa við
Móhellu í Hafnarfirði. Bílskúrarnir eru byggðir að
mestu úr einingum frá Límtré og afhendast fullbúnir með frágenginni lóð. Nánari upplýsingar á Hraunhamar.is eða hjá sölumönnum. Til afhendingar
strax. Verð 2,350 millj.

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 21,9 millj. Laus strax
70818

Álfaskeið - Hf. Falleg og mikið endurnýjuð efrihæð á þessum góða stað. Íbúðin er 65,7 fm.
Skipting eignar: 2 svefnherbergi, stofa, eldhús, baðherbergi, hol, geymsla og sameiginlegt þvottahús.
Þetta er eign sem vert er að skoða. Verð 16 millj.

Norðurbrú
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.

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

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

Krókamýri-4ra Garðabæ

Burknavellir - Hf. Sérlega glæsileg endaíbúð 90 fm með geymslu í sameign auk
stæðis í bílakjallara. 2 svefnh., stofa, eldhús, baðherbergi, þvottahús, geymsla í íbúð með glugga. Gott
aðgengi. Eign sem vert er að skoða. Verð 19,9 millj.

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.

Álfaskeið - Hf. laus strax
Blikanes - einb.

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.

Nýkomið glæsilegt tvílyft einbýli m/ innb. tvöföldum
bílskúr samtals 340 fm. Frábær staðsetning, útsýni,
suður garður. Eign í sérflokki.

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.

Burknavellir - Hf. laus
strax Glæsileg 94,5 fm íbúð á fyrstu hæð í nýlegu fjölbýli. Eignin er fullbúin með vönduðum gólfefnum , fallegum innréttingum og tækjum. Verönd
(séreignarlóð) Gólfefni eru parket og flísar. Íbúðin
getur verið laus strax. verð 20,7.millj.

Bæjargil einb. Garðabæ
Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu
mjög gott 150 fermetra einbýli á tveimur hæðum
ásamt 28 fermetra bílskúr vel staðsett í Bæjargili í
Garðabæ. Lýsing eignar: Góð forstofa með skáp.
Gestasnyrting. Hol. Eldhús með fallegri innréttingu og
góðum borðkrók. Inn af eldhúsi er gott þvottahús með
útgang út í bakgarð. Björt stofa og borðstofa , þaðan
er gengið ít á pall. Gott opið húsbóndaherbergi. Frá
holi er gengið upp stiga upp á pall þar eru þrjú góð
barnaherbergi. Hjónaherbergi með skápum. Glæsilegt ný standsett baðherbergi með baðkari og fallegri
innréttingu.Geymsluloft. Gólfefni eru að mestu parket og flísar. Góður sérstæður bílskúr með rafmagni og
hita. Glæsilegur gróinn garður með sólpöllum tjörn og tilheyrandi. Verð 39.millj.

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.

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.

Eikarás - Garðabæ
Nýkomið í einkasölu stórglæsilegt tvílyft einbýli með
innbyggðum bílskúr samtals 320 fm. Sérsmíðuð innrétting, vönduð gólfefni, möguleiki á aukaíbúð . frábær staðsetning, útsýni. Eign í sérflokki.

Burknavellir - Hf. 5 herb.
LAUS STRAX
Glæsileg fullbúin 111,7 fm 5 herbergja endaíbúð á
3ju (efstu) hæð í mjög vönduðu nýju fjölb. Eignin er
fullbúin og innréttuð á vandaðan hátt. Forstofa er
flísalögð með skáp. Hol flísalagt. Björt og falleg
stofa og borðstofa með útgangi út á góðar svalir.
Eldhús flísalagt með fallegri innréttingu, keramik
helluborð, góður borðkrókur. Innaf eldhúsi er gott
þvottahús/geymsla með glugga. Þrjú góð barnaherbergi, eitt þeirra með skáp. Eitt af þessum herbergjum var geymsla á teikn. en var stækkað og er gott herbergi í dag. Svefnherbergi er rúmgott með góðum
skápum. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með fallegri innréttingu og baðkari með sturtuaðstöðu.
Fallegt ljóst parket á gólfum, plast parket á herbergjum. Glæsilegt útsýni úr íbúðini, m.a. Snæfellsjökull,
Esjan og fl. Glæsileg fullbúin eign mjög vel staðsett við opið svæði. LAUS STRAX. Verð 22,7 millj.

Álfholt - Hf. laus strax
Smekkleg íbúð 90,3 fm með geymslu á annarri hæð.
2 svefnh., 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.

Þrastarás - Hf. raðh.

Sléttahraun - Hf.

Sérlega falleg
99,1 fm íbúð með geymslu auk bílskúrs sem er 22,7
fm, samtals 121,8 fm. Íbúðin er á efstu hæð. 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.

Norðurvangur - Hf.

Álfholt - Hf.

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.

Grænakinn - Hf.

Skemmtileg íbúð í
Suðurbæ Hafnarfjarðar. Íbúðin er 63,7 fm og er á
jarðhæð, sérinngangur. Þetta er fín eign sem vert er
að skoða. Laus fljótlega. Verð 11,2 millj. 110210

Stórglæsilegt tvílyft raðhús þessum glæsilega stað
í Áslandi. Húsið er 190 fm með bílskúr. skipting eignar: forstofa, 3 svefnherbergi, eldhús, 2 baðherbergi,
sjónvarpshol, (gæti nýst sem 4 svefnherbergið).svalir, þvottahús og bílskúr. Þetta er sérlega fallegt hús með vönduðum innréttingum og tækjum.
Heitur pottur. Þetta er eign sem það sést að það
hefur verið vandað til verka.

Vesturtún - Álftanes
Sérlega fallegt einlyft einbýli á þessum vinsæla
stað á Álftanesinu, Húsið er 172,1 fm þarf af er bílskúr 47,5 fm. Skipting eignarinnar: 3 svefnherbergi,
stofa, borðstofa, eldhús með borðkrók, þvottahús,
hol, forstofa, 2 baðherbergi og bílskúr. Lóð og plan
er fullfrágengin. Þetta er falleg eign á þessum rólega stað, þetta er eign sem vert er að skoða. Verð
36,5 millj.

Blikaás - Hf.

Nýkomin í einkasölu hjá
Hraunhamri fasteignasölu mjög falleg 97,5 fermetra
íbúð á 1. hæð í sex íbúða húsi vel staðsett í Áslandhverfi í Hafnarfirði. Eignin er með sér inngang og
skiptist í forstofu, hol, stofu, eldhús, þvottahús, baðherbergi, tvö herbergi og geymslu. Fallegar innréttingar og gólfefni. Góð verönd. Eign í sérflokki. Verð
20,9. millj. 76102

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

Dofraberg - Hf. laus strax
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

Starfsfólk
Hilmar Þór Bryde, sölumaður
Hlynur Halldórsson, sölumaður
Freyja Sigurðardóttir, löggiltur fastHelgi Jón Harðarson, sölustjóri
eignasali
Elísabet Sverrisdóttir, ritari
Þorbjörn Helgi Þórðarson, sölumaður Ingibjörg Gunnarsdóttir, skjala afgreiðsla
Ágústa Hauksdóttir, löggiltur fasteignasali
Hallfríður Jóhannsdóttir, ritari
Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

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.

Laufvangur - Hf.
Kaldakinn - Hf. Snyrtileg 50,2 fm íbúð
á jarðhæð. Sér geymsla undir stiga. Sameiginlegt
þvotta- og þurrkherbergi á sömu hæð. Húsið er klætt
að mestu.

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.

Ásgeir Erling
Gunnarsson
lögg. fasteignasali

ÁLAGRANDI 107 REYKJAVÍK
Falleg og rúmgóð, 80 fm., tveggja herbergja
enda-íbúð á þriðju hæð í rétt við KR völlinn.
Parketlögð stofa, stórt flísalagt svefnherbergi. Baðherbergi með baðkari og tengi fyrir þvottavél. Suðursvalir með fallegu útsýni.
Húsið hefur nýlega verið endurnýjað og málað að utan. VERÐ : 17,2 millj.

BJARNHÓLASTÍGUR
200
KÓP.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 stórar suður-svalir, 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.

BRATTAHLÍÐ HOFSÓSI

Húsið,
sem er 87,8 fm steinhús, var byggt
árið1924, en var gert upp1990, stendur í
kvosinni í miðju gamla bæjarins, með útsýni
yfir höfnina, Skagafjörð og Drangey. Í húsinu eru tvö svefnherbergi annað með kojum.
Stofa með eldhúskróki, baðherbergi m/sturtu, sólpallur. Kjallarinn er ófrágenginn. Frábært tækifæri til þess eignast afdrep fjarri
skarkala þéttbýlisins. VERÐ : 6,3 millj.

FLATAHRAUN 220 Hf.

Björt og
rúmgóð 110 fm. 3ja herbergja íbúð á jarðhæð, íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð á
smekklegarn hátt. Hol er parketlagt, stór,
björt stofa, parket á gólfi, útgengt á suðursvalir. Eldhús er með góðri innréttingu. Parketlagður svefnherbergjagangur. Hjónaherbergi er rúmgott, barnaherbergi . Baðherbergi nýlega endurnýjað. Sér þvottahús og
rúmgóð geymsla eru innan íbúðarinnar. Þrjár
hliðar hússins eru klæddar viðhaldslítilli
klæðningu. VERÐ: 20,9 millj.

HVASSALEITI 103 REYKJAVÍK Björt, 3-ja herbergja, 87,6 fm. íbúð á
jarðhæð, með sérinngangi, í þríbýlishúsi.
Stofa er með stórum gluggum. Tvö svefnherbergi. Eldhús með nýlegri innréttingu.
Baðherbergi með baðkari. Geymsla og sér
þvottahús. Stór garður. VERÐ : 18,6 millj.

NJÖRVASUND - 104 REYKJAVÍK Mjög 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, granít-flísar 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.

LOKASTÍGUR 101 REYKJAVÍK Falleg 76 fm. íbúð á annari hæð í Þingholtunum. Tvær bjartar stofur, parket á gólfum, möguleiki á að breyta annari stofunni í
svefnherbergi. Stórt svefnherbergi með parketi á gólfi. Eldhús með eldri innréttingu.
Baðherbergi með baðkari. Gluggar nýlegir
og Þakjárn, rafmagns-, dren- og frárennslislagnir hafa verið endurnýjaðar. Sjarmerandi eign í hjarta borgarinnar. VERÐ: 17,9
millj.
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Kolka

Skúli
Sigurðsson

ROFABÆR 110 REYKJAVÍKFalleg og björt, fjögurra herbergja,
112,5 fm. enda íbúð á annarri hæð í fjölbýlishúsi á góðum stað Árbæjarhverfi. Íbúðin
hefur verið endurnýjuð að verulegu leiti:
Stofur eru parketlagðar, eldhús er flísalagt
og með fallegri innréttingu. Þrjú svefnherbergi, plastparket á gólfum. Baðherbergi
flísalagt hólf í gólf og með fallegri innréttingu. Þvottahús og búr inn af eldhúsi. Sameign snyrtileg. VERÐ: 19,9 milj

SMIÐSHÖFÐI Atvinnihúsnæði á 1.
hæð: Vinnslusalur, gólf flísalagt, flísalagt
upp á miðja veggi. Kælir 15 fm., lager, skrifstofa, kaffistofa, móttaka, stórar innkeyrsludyr: VERÐ: 17,0 millj.

RJÚPUFELL

Góð fjögurra herbergja
108 fm. íbúð á 4. hæð. Hol, stofa og eldhús
eru parketlögð með nýlegu gegnheilu eikarparketi. Eldhús er rúmgott, góð innrétting,
stór borðkrókur, sér þvottahús. Baðherbergi
er flísalagt hólf í gólf og með góðri innréttingu. Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Úr stofunni
er gengið út á 11,5 fm. yfirbyggðar flísalagðar svalir. Húsið er klætt utan með viðhaldslítilli klæðningu. VERÐ 19,7 millj.
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Borgartún 29

Til leigu í Borgartúni í
Reykjavík 155 fm. skrifstofuhúsnæði á
annarri hæð:. Húsnæðið er nýuppgert, gólfefni ný, loftaklæðningar nýjar, snyrting og
eldhús. Frábær staðsetning, góð aðkoma og
næg bílastæði: Teikningar eru til staðar á
skrifstofu okkar að Borgartúni 29:

»TLBS
4JHVS§TTPO
IEM
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Magnús Emilsson löggiltur fasteignasali

Vesturvör - Kóp.

Hafin er smíði á

Móhella 4A - hf. bílskúrar

Stálgrindarhúsi klæddu með einangruðum

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.

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

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.

að hluta eða öllu leiti. Mögulegt er að skipta

Iðnbúð - Garðabæ atvh.
Sérlega gott ca 120 fm atvinnu/verslunar húsnæði á þessum vinsæla stað, innkeyrsludyr,
laust, góð staðsetning. Verð 13,2 millj.

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.

húsnæðinu niður í smærri bil, það er hvert bil

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

Miðhraun Garðabæ

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

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

Flatahraun - KIA Húsið Hf. Nýkomið í sölu glæsilegt atvinnu-, versl-

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.

Drangahraun - Hf.

Nýkomið sérlega gott 320 fm atvinnuhúsnæði auk millilofts,
innkeyrsludyr, góð lofthæð og rúmgóð lóð.

unar- og skrifstofuhúsnæði á besta stað í Hafnarfirði. Eignin er samtals 877,9 fm og stendur á sérlóð. Húsið hýsir m.a. KIA bifreiðaumboðið o.fl.
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Jón Magnússon
Hrl. lögg. fasteigna
og skipasali

Bergur
Þorkelsson,
Sölufulltrúi
gsm: 860 9906

Einbýli

Valdimar R.
Tryggvason
Sölufulltrúi
gsm: 897 9929

Valdimar
Jóhannesson
Sölufulltrúi
gsm: 897 2514

Guðbjörg
Einarsdóttir,
Skrifstofustjóri

Atli S.
Sigvarðsson
Sölufulltrúi
gsm: 899 1178

EIGNIR VIKUNNAR

Neshamrar - Fallegt einbýli á
frábærum útsýnisstað í Grafarvogi. Vorum að fá mjög vel skipulagt
og fallegt 210,7 fm einbýlishús á 2. hæðum
með innbyggum bílskúr á góðum stað í lokuðum botnlanga í Grafarvogi. Húsið stendur á jaðarlóð með útsýni. Vandað hús með
fallegum garði með miklum gróði, góðum
timburveröndum, heitum potti. Eign á rólegum stað þar sem allt hefur verið klárað á
vandaðan hátt. Verð 55 millj.

Engjasel - bílaskýli. Rúmgóð og falleg 114 fm 4ra herbergja íbúð ásamt stæði
í bílaskýli. Búið er að endurnýja íbúðina að
miklu leyti. Þrjú rúmgóð svefnherbergi.
Verð 18,9 millj.
Lindarflöt glæsilegt endurbyggt einbýlishús ásamt bílskúr
á frábærum stað á jaðarlóð við hraunið og Hraunholtslækinn í Garðarbæ. Fallegur arkitekúr og gott skipulag einkennir húsið ásamt
einstakri stórri og fallegri jaðarlóð. Öll vinna og efnisval eru mjög vönduð og ekkert hefur verið til sparað til að gera húsið hið glæsilegasta. Eign í algjörum sérflokki
hvað varðar staðsetningu og glæsilega hönnun. Verð 60,0 millj.

Hæðir

3ja herb.

Sumarbústaðir

Til sölu góð 85 fm 3ja herbergja íbúð við Hátún. Gengið er

Sumarbústaður í Skorradal

Hulduland. Mjög björt og vel skipulögð

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. LAUS STRAX. Verð 25,9 millj.

120 fm 5 herbergja íbúð á þessum frábæra
stað í Fossvogi. Stór stofa með útgangi á
góðar suðursvalir með miklu útsýni. Parket
og flísar á gólfum. Þvottaherbergi innan
íbúðar. Húsið er í góðu viðhaldi. Garður og
allt umhverfi kringum húsið til mikillar fyrirmyndar. Eignin er laus við kaupsamning.
Verð 27,4 millj.

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.
Þetta er snyrtileg eign á þessum eftirsótta
stað í 105 Reykjavík. Verð 17,4 milj

4ra til 7 herb.

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

Rauðalækur 4ra herbergja 113
fm íbúð, rúmgóð og björt með
sérinngangi á jarðhæð Íbúðin
4ra herbergja íbúð á fyrstu
hæð með sér inngangi við
klukkurima. Gengið er inní flísalagt
anddyri með góðum skápum. Eldhús flísalagt með ljósri góðri innréttingu og stórum
borðkrók. Stofan er góð og björt með útgangi útí garð. Herbergi eru með flísum á
gólfi og góðum skápum. Hjónaherbergi er
rúmgott með parketi á gólfi. Baðherbergi
með baðkari, flísað í hólf og gólf ásamt
vandaðri innréttingu. Geymsla í sameing
fylgir íbúðinni. Laus við kaupsamning

snýr að mestu leyti út að friðsælum og fallegum sameiginlegum garði. Teiknaður hefur verið útgangur úr annarri stofunni út á
verönd í garðinum. Stórar stofur, stórt eldhús með stórri og rúmgóðri upprunalegri
eldhúsinnréttingu. Stórir og góðir innbyggðir skápar eru í báðum svefnherbergjum en þau eru bæði stór og björt. Lagt fyrir þvottavél á baði sem er með baðkari.
Geymsla innan íbúðar.Verð 19.5 millj
Laus fljótlega

Suðurhólar. Snyrtileg 103 fm
íbúð í viðhaldslitlu fjölbýli. íbúðin er björt 3ja herbergja á annari hæð í enda
íbúð með sér inngangi af svölum. Eign í
góðu ásigkomulagi. Tvö Rúmgóð herbergi,
stofa björt og falleg með parketi á gólfi.
Eldhús gott með góðum borðkrók. þvottaaðstaða innan íbúðar og yfirbyggðar svalir.
Blokkin er klædd að utan og sameign ný
tekin í gegn Laus fljótlega Verð 17,4 milj

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

Í nágrenni Flúða - Holtabyggð.
- Nú er rétti tíminn til að eignast glæsilegt nýtt sumarhús á
frábærum stað rétt við Flúðir.
Sérlega glæsilegt nýtt heilsárssumarhús
ca. 70 fm. Útsýni er frá húsinu. Húsið er
byggt á staðnum og eru steyptir sökklar
og gólfplata, gólfhiti er í húsinu. Fallegir
vandaðir gluggar eru í húsinu, rennihurð er
út á timburpall úr stofu, hátt er til loft í öllu
húsinu. Húsið verður fullkárað að utan
með stórri timbur verönd. Að innan verður
húsið einangrað og plastað. Raflagnir
verða komnar með nauðsynlegum vinnuljósum ásamt rafmagnstöflu í geymslu, kalt
og heit vatn verður komið inní hús. Nóg af
heitu og köldu vatni er á staðnum. Tveir
fallegir golfvellir rétt hjá, ásamt góðri
þjónustu á Flúðum sem er aðeins í um
6 km frá. 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. Sutt í þjónustu í
Reykholti. Rétt um klukkutíma akstur frá
Reykjavík. Verð 850 þ.

Sumarbústaðalóð að Böðmóðsstöðum í Bláskógarbyggð.
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Ertu að hugsa um að selja
á næstu mánuðum?
Skráðu þig á
kaupendalista
og fáðu fyrstu
fréttir af nýjum eignum
Geri frítt verðmat fyrir
greiðslumat
vegna íbúðarkaupa.

Hjá okkur færðu þá þjónustu sem þú átt skilið
• Við höldum opin hús þar sem við erum á staðnum og ræðum við tilvonandi kaupendur.
• Við gerum ítarlegar eignarmöppur fyrir hverja
eign.
• Við sýnum allar eignir sem eru á skrá hjá okkur.
• Við fylgjum eigninni þinni eftir frá upphafi til
enda.
• Eignin fær meiri athygli því hver sölufulltrúi
sinnir þeim eignum sem hann hefur umsjón
með.
• RE/MAX hefur á að skipa öflugum hóp sölufulltrúa með samvirka söluskrá.

Stefán Páll Jónsson
5209551/5209554
stefanp@remax.is

Mjódd
Jónas Örn Jónasson löggildur fasteignasali
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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

VÍÐITEIGUR - RAÐHÚS

Gott
raðhús 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.

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

BRÆÐRABORGARSTÍGUR - HÆÐ OG RIS
Vorum að fá í sölu gott og vel staðsetta 80 fm hæð og ris. Hæðin er 60 fm sem skiptist í eldhús, forstofu, borðstofu, stofu, hjónaherbergi og bað. Í risinu sem er ca 50 fm að grunnfleti eru þrjú herbergi. Góður stigi á milli hæða. V. 23,9 m.

ENGJASEL 84 - 4RA HERBERGJA MEÐ STÆÐI Í BÍLGEYMSLU. AFHENDING VIÐ
KAUPSAMNING. Falleg 4ra herbergja 107 fm íbúð auk 31 fm stæðis í bílgeymslu. Íbúðin er á 1 hæð 3.svefnherbergi, sjónvarpshol, stofa og borðstofa. V.
17,9 M

HRAUNBRÚN - HAFNARFIRÐI
Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum með möguleika á aukaíbúð. 4. svefnherbergi stofa, sjónvarpsherbergi, eldhús, salerni.
Útbúin hafa verið í kjallaranum 2. herbergi með salernisaðstöðu. Góður bílskúr. Þetta er eign sem vert er að skoða. V. 46,5 m

SÓLEYJARIMI
NÝ 3JA HERBERGJA ÍBÚÐ ÁSAMT STÆÐI Í
BÍLGEYMSLU TIL AFHENDINGAR STRAX
NÝBÝLAVEGUR - 3-4 HERBERGJA M/BÍLSKÚR. Vorum að

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.

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.

3JA HERB.

LITLABÆJARVÖR - ÁLFTANESI
Vorum að fá í sölu 208 fm einbýlsihús með tvöföldum bílskúr. Húsið stendur á
sjávarlóð á Álftanesi. Húsið er til afherndingar strax fullbúið að utan en fokhelt
að innan með einangröðu lofti. Verð 35,0 m.

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

HVERAFOLD - MIKIÐ ÚTSÝNI

HÆÐIR

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

LANGAFIT - GARÐABÆ
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

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

4RA HERB

2JA HERB.

LANDIÐ

ATVINNUHÚSNÆÐI

HRÍSRIMI 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.

NÝBÝLAVEGUR HEIL HÚSEIGN MEÐ GLÆSILEGRI
PENTHOUSE ÍBÚÐ. Um er að
KLAPPARSTÍG - MEÐ BÍLSKÚR
- REYKJANESBÆ Glæsilegt einbýlis-

BLÖNDUBAKKI - LAUS TIL
AFHENDINGAR
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. Verð 16,9 M (2487)

FELLSMÚLI
TVEGGJA HEREBRGJA
REYKJAVÍKURVEGUR
SKERJAFIRÐI.
Góð 77,6 fm 3ja herbergja íbúð í kjallara í
góðu og vel staðsettu sjö íbúða húsi. Verð
15,4 m.

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.

hús 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)

ræða alla húseingina sem samanstendur
af fyrstu og annari hæð sem eru verslunar
og iðnaðar húsnæði og glæsilegri penthouse íbúð á efstu hæð með miklu útsýni
til fjalla og upp á jökul. húsið er allt 601,2
fm og er íbúðin af því 135 fm auk tvenna
svala sem snúa í suður og norður en þær
eru samanlagt ca 80 fm. Verslunar og iðnaðarhúsnæðið er í góðri útleigu. Afhending
getur verið eftir samkomulagi. Allar nánari
upplýsingas veitir Daniel í síma 588-9499 /
897-2593.
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(ÞSI ER NâLEGT OG STENDUR Ó AFAR FALLEGU GRØNU
UMHVERl &ALLEG ELDHÞSINNRÏTTING "AHERBERGI
INNIHELDUR STURTU KLØSETT OG GØA BAINNRÏT
TINGU (ÞSI ER  FM AUK   FM GEYMSLU %IGNIN
STENDUR É   HEKTARA EIGNARLØ ,AGAR HAFA
VERI LAGNIR FYRIR HEITT OG KALT VATN &RÉBR
STASETNING STUTT Ó SÚGUFRGA STA 3ELFOSS ER Ó 
MÓNÞTNA AKSTURSFJARLG 6ER   MILLJ

'Ø  HERBERGJA  FM ÓBÞ É  OG EFSTU H
É +LEPPSVEGINUM 3TØRGLSILEGT ÞTSâNI ER ÞR
STOFU OG AF SVÚLUM SUUR YlR 2EYKJAVÓKURBORG
3NYRTILEG OG GØ ÓBÞ 6ER   MILLJ
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'Ø  HERBERGJA  FM ÓBÞ É EFSTU H É
GØUM STA Ó "REIHOLTINU "AHERBERGI VAR
TEKI ALVEG Ó GEGN Ó ESSUM MÉNUI 3TØRGLSI
LEGT ÞTSâNI Ó VESTUR 'ÚNGUFRI Ó SUND SKØLA
MATVÚRUVERSLUN OG mEIRA 6ER   MILLJ

-JÚG GØ  FM   HERBERGJA ÓBÞ É JARH
Ó FJØRBâLI °BÞIN HEFUR BÓLSKâLISRÏTT °BÞIN ER AFAR
VEL STASETT ME SÏR INNGANGI É JARH 3ØLSTOFA
ER Ó STOFU 3ÏRLEGA FALLEG LØ UMHVERlS "JÚRT OG
GØ EIGN 6ER  MILLJ

.âTT GLSILEGT RAHÞS É TVEMUR HUM Ó
'RAFARHOLTI HÞSI ER ALLS   FM ME INN
BYGGUM BÓLSKÞR (ÞSI ER FOKHELT OG BâUR VÓ
UPPÉ ØENDANLEGA MÚGULEIKA É INNRÏTTINGU OG
FRÉGANGI (ÞSI ER TIL AFHENDINGAR NÞ EGAR OG ER
ESS VEGNA HGT A mYTJA INN FYRIR JØL
6ER   MILLJ
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3MEKKLEG OG SNYRTILEG  HERBERGJA  FM
ÓBÞ É  H É +LEPPSVEGINUM Ó GØU HÞSI É
+LEPPSVEGINUM ·TSâNI ER TIL AUSTURS FRÉ SVÚLUM
2ØLEGT HVERl °BÞ MISVIS Ó 2EYKJAVÓK 6ER
  MILLJ

%INKAR SKEMMTILEG  HERBERGJA  FM ÓBÞ É 
OG EFSTU H Ó MJÚG GØU HÞSI Ó (AMRAHVERlNU Ó
'RAFARVOGI  FM BÓLSKÞR FYLGIR ÓBÞINNI °BÞIN
ER MJÚG RÞMGØ OG SNYRTILEG É ALLAN HÉTT -JÚG
GØ STASETNING  'RUNNSKØLI OG  VERSLUN Ó
NSTU GÚTU 6ER   MILLJ

&ALLEG  HERBERGJA  FM ÓBÞ É  H Ó
MIB 2EYKJAVÓK °BÞIN OG HÞSI ERU TÚLUVERT
ENDURNâJU TAM HEFUR VERI SKIPT UM GLER RAF
MAGN Ó ÓBÞ VATNS INNTAK KLØAK FRÉ HÞSI OG SKIPT
UM GLUGGA "JÚRT OG SNYRTILEG ÓBÞ É FRÉBRUM
STA Ó MIB 2EYKJAVÓKUR 6ER   MILLJ

&ALLEG  HERBERGJA  FM ÓBÞ É JARH Ó
FJÚLBâLISHÞSI °BÞIN SJÉLF ER AFAR FALLEG OG NâLEGA
INNRÏTTU AR SEM HÞSI VAR BYGGT ÉRI 
'ENGI ER ÞT Ó SÏRGAR ER A AFTAN ÞR STOFU 3TUTT Ó
JØNUSTU TIL A MYNDA 3PÚNG SKØLA OG LEIKSKØLA
6ER   MILLJ

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

.OKKU GØ  HERBERGJA ÓBÞ SEM BâR YlR
MIKLUM MÚGULEIKUM É FRÉBRUM STA Ó +ØPA
VOGI °BÞIN ER ALLS   FM OG ER STASETT É EFRI
H Ó RÓBâLI 3ÏR INNGANGUR &RÉBR SAMEIGINLEG
LØ 6ER   MILLJ

-JÚG GØ  HERBERGJA   FM ÓBÞ É  H
Ó FJØRBâLI ÉSAMT  FM BÓLSKâLI É BESTA STA Ó
+ØPAVOGI °BÞARHÞSI ER BYGGT ÉRI 
3VEFNHERBERGI ERU  TALSINS AUK SVEFNLOFTS Ó RISI
4VÚ BAHERBERGI ERU Ó ÓBÞ 3TØRAR OG RÞMGØAR
SVALIR TIL SUVESTURS 3TUTT Ó ALLT EINS OG 3MÉRALIND
3MÉRATORG ÓRØTTASVI OG ÞTIVISTARPARADÓS
6ER   MILLJ
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&ALLEG  HERBERGJA  FM ÓBÞ É JARH É
FRÉBRUM STA Ó 3MÉRAHVERlNU Ó +ØPAVOGI
°BÞIN SJÉLF ER HIN VANDAASTA OG HELLULÚG
VERÚND ER FYRIR UTAN HÞSI SEM SNâR Ó VESTUR 3TUTT
Ó ALLT EINS OG 3MÉRALIND 3MÉRATORG ÓRØTTASVI
OG ÞTIVISTARPARADÓS 6ER   MILLJ

KHUE5M~SXIHOOt%UHLìKROWLQX

KHUE6 EyOVEUDXWt.ySDYRJL

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

'Ø  HERBERGJA  FM ÓBÞ É  OG EFSTU H É
GØUM STA Ó +ØPAVOGINUM
'ØLFEFNI ERU PARKET mÓSAR OG DÞKUR ·R STOFUNNI ER
FALLEGT ÞTSâNI Ó VESTUR  -JÚG GØ STASETNING 
6ER   MILLJ

1ì77

1ì77

&ALLEG  HERBERGJA  FM ÓBÞ É  H Ó LITLU
FJÚLBâLI É FALLEGUM STA Ó (AFNARlRINUM °BÞIN
ER MJÚG SMEKKLEG A INNAN OG SNYRTILEG °BÞIN
ER Ó FALLEGU UMHVERl 3ETBERGSHVERlSINS
6ER   MILLJ

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

&ALLEG   HERBERGJA SÏRH É JARH Ó TVÓBâLI
Ó +ØPAVOGI °BÞIN ER ALLS  FM AUK RÞMGØS
BÓLSKÞRS SEM ER  FM °BÞARHÞSI ER BYGGT ÉRI
 OG ER VÓ ÚLL ÓBÞIN NâLEGA STANDSETT (ÞSI
ER KANADÓSKT EININGAHÞS !FAR FALLEG OG GØ EIGN
'Ø STASETNING STUTT Ó ALMENNA VERSLUN OG
JØNUSTU 'OLFVÚLLUR Ó NÉGRENNI 6ER   MILLJ

&ALLEG STUDÓO ÓBÞ ALLS   FM É GØUM STA
Ó 3ELJAHVERl 2EYKJAVÓK ° SAMEIGINLEGU RâMI ER
SVEFNASTAA STOFA OG ELDHÞS 3TOFAN ER BJÚRT OG
SNYRTILEG !STAA FYRIR VOTTAVÏL ER É BAI
6ER   MILLJ

QHWHLJQLV-yKDQQ%DOGXUVVRQKpUDëVGyPVO|JPDëXURJO|JJLOWXUIDVWHLJQDVDOL6tPL+ROWDVPiUD.ySDYRJL

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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"REIVANGUR  (AFNARFJÚRUR
 HERB  FM ÓBÞ É EFSTU H ÉSAMT   FM
SÏRSTUM BÓLSKÞR VI "REIVANG Ó (AFNARlRI °BÞIN
ER BJÚRT OG OPIN (ÞN ER Ó DAG  SVEFNHERBERGI OG
TVR STOFUR ¨VOTTAHÞS OG BÞR INN AF ELDHÞSI
6ER   MILJ

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

"JÚRTUSALIR  +ØPAVOGUR
&ALLEG RA HERB ÓBÞ É ANNARI H SAMTALS  
FM Ó  ÓBÞA HÞSI VI "JÚRTUSALI Ó +ØPAVOGI ,JØS
ELDHÞSINNRÏTTING ÚLUR ME EYJU OG RÞMGØUM
BORKRØK "AHERBERGI ER mÓSALAGT ME BAKARI OG
STURTU £ GØLFUM ER PLANKAPARKET ÞR EIK -JÚG FALLEG
EIGN É GØUM STA Ó 3ALARHVERl 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 SVE
FNHERBERGI OG ER ANNA EIRRA ME ÞTGENGI É AUSTUR
SVALIR &LÓSALAGT BAHERBERGI
6ER  MILLJ

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

,AUFENGI  2EYKJAVÓK

   

  

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

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

(OLTAGERI  +ØPAVOGUR
&ALLEG RA HERB   FM NERI SÏRH Ó TVÓBâLI VI
(OLTAGERI Ó +ØPAVOGI .âLEGT ELDHÞS OG BAHERBERGI
3AMEIGINLEGT VOTTAHÞS &ALLEGUR GARUR ME STØRRI
VERÚND %IGN É GØUM STA Ó +ØPAVOGI 6ER  MILJ

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

+RÓUHØLAR  2EYKJAVÓK
&ALLEG JA HERB FM ÓBÞ É  H Ó VEL VI HÚLDNU FJÚL
BâLISHÞSI VI +RÓUHØLA Ó "REIHOLTI °BÞINA ER NâLEGA BÞI
A TAKA Ó GEGN .âTT PARKET É ALLRI ÓBÞINNI NâJAR HURIR
OG SKÉPAR %LDHÞS NâLEGT OG ÚLL TKI Ó GØU STANDI (ÞSI
ER ÉLKLTT A UTAN OG SAMEIGN ÚLL EINS OG BEST VERUR É
KOSI 3ÏR GEYMSLA Ó KJALLARA ÉSAMT FRYSTIHØLl 3AMEIGIN
LEG HJØLA OG VAGNAGEYMSLA

+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

"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

&ALLEG JA HERB  FM ÓBÞ É NESTU H Ó GØU FJÚL
BâLI Ó %NGJAHVERl Ó 'RAFARVOGI °BÞINNI FYLGIR FALLEGUR
 FM AFGIRTUR SØLPALLUR SEM GEFUR ÓBÞINNI ANNA
GILDI 3TUTT Ó ALLA JØNUSTU TD 3PÚNGINA OG %GILSHÚLL
6ER   MILJ

TBOESB
  


6ÓIMELUR JA HERB  2EYKJAVÓK
JA HERB KJALLARÓBÞ   FM °BÞIN ER SNYRTILEG OG HEFUR
VERI ENDURNâJU A HLUTA (OL STOFA OG HERBERGI INNAF
STOFU &LÓSALAGT BAHERBEFGI MSTURTU ELDHÞS MELDRI IN
NRÏTTINGU ¨VOTTAHÞS INNAN ÓBÞAR 6ER   MILJ
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Sími: 517 5280, hallur@gloriacasa.com

TIL

SÖLU Á

BENIDORM

Um er að ræða 8 íbúðir
frá 15. hæð upp á 23.
hæð. Allt eru þetta endaíbúðir. Þetta eru vel
valdar íbúðir að því leyti
að þær snúa í rétta átt
hvað varðar sól og útsýni.
Allar íbúðirnar eru alveg
eins nema að þær eru á
sitthvorri hæðinni. Íbúðirnar eru fullhúsgagnaðar
og tilbúnar til afhendingar.

Verðið á íbúðunum er mun lægra en fasteignmat
segir til um, svo um er að ræða allgóða fjárfestingu. Einnig má reikna með að íbúðirnar
hækki um 30% á næstu tveim árum.

Möguleiki er að leiga geti fylgt íbúðarkaupunum
fyrir næsta sumar. Samtals gæti verið búið að
leigja þær út í 16 vikur sumarið 2006 kjósi
kaupandi sér það.
Allar upplýsingar eru á skrifstofu Gloria Casa í
Álfheimum 6. Sími 517 5280

L EIGUÍBÚÐIR

Á

S PÁNI

EL FARO 3D – CABO ROIG
Lúxus Penthouse íbúð staðsett á einum besta stað á
Costa Blanca. 3ja herbergja íbúð. Þaksvalir með
miklu útsýni. Er í göngufæri við alla helstu
þjónustu. Ströndin er í 5 mínútna göngufjarlægð.
Verð 46.000 kr. á mánuði – 600 evrur

EL FARO I – CABO ROIG
3ja herbergja Penthouse. Íbúðin er 72 fm. Einka
þaksvalir fylgja og svalir með mjög góðu útsýni.
Íbúðin er mjög vel búin í alla staði. Er í göngufæri
við alla þjónustu. Aðeins eru 300m að sjó. Verð
46.000 kr. á mánuði – 600 evrur.

EL MELROSE 1 – LA FLORIDA
113 fm endaraðhús með þrem svefnherbegjum í
hverfi sem heitir La Florida sem er rétt fyrir utan
borgina Torrevieja. Fallegur sundlaugargarður
fylgir. Falleg hvít sandströnd er í 2km fjarlægð.
Verð 46.000 kr. á mánuði - 600

EL MELROSE 5 – LA FLORIDA
113 fm raðhús í La Florida. Íbúðin er á tveim
hæðum með þaksvölum á þriðju hæð með góðu
útsýni. 3 svefnherbergi og stofa. Fallegur
sundlaugargarður. Stutt í alla þjónustu. 46.000 kr.
á mánuði – 600 evrur.

LOS FRUTALES - TORREVIEJA
4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð með garði og
palli. Er staðsett inn í Torrevieja og er í göngufæri
við alla þjónustu og fallega hvíta sandströnd.
Fallegur sundlaugargarður fylgir. Mjög vel útbúin
íbúð. Verð 46.000 kr. mánuði – 600 evrur.

MIRA FLORENS – PLAYA FLAMENCA
Glæsileg 3ja herbergja neðri sérhæð rétt fyrir utan
Torrevieja. Er í göngufæri við alla þjónustu og stutt
á ströndina. Íbúðin mjög vel búin. Fallegur
sundlaugargarður fylgir. Verð 46.000 kr. á mánuði
– 600 evrur.

ST. JAMES PARK – ORIHUELA COSTA
3ja herbergja raðhús. Íbúðin er á neðri hæð með
sér garði sem snýr beint út í sundlaugargarð. Stutt
er í alla þjónustu og þrír 18 holu golfvellir eru í
innan við 5 mínútna keyrslu. Verð 35.000 kr. á
mánuði – 450 evrur.

FA S T E I G N A S A L A

Mikið er um að leigðar séu íbúðir á Spáni af Gloria
Casa á veturna og því kynnum við stoltir nokkrar af
okkar íbúðum. Í öllum íbúðum eru húsgögn og allur
búnaður svo sem diskar, glös, rúmföt, handklæði,
þvottavél og fleira. Með þessu móti er mjög einfalt
að verja köldum íslenskum vetri í sólaryl á Spáni.
Hægt er að komast til Alicante annaðhvort með
beinu flugi eða í gegnum London. Við hjá Gloria
Casa munum hjálpa þér við að komast út á sem
hagkvæmastan hátt. Ekki hika við að hafa samband
þarfnist þú frekari upplýsinga. Eins er hægt að fá
sendan bækling.
Hallur Ólafur tekur á móti öllum fyrirspurnum í
síma 517-5280 eða á hallur@gloriacasa.com

OG LEIGUMIÐLUN

ÍSLENDINGA

Á

SPÁNI
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FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Skyggni yfir gluggum veitir fólki skjól og næði til að skoða gluggann betur.

Hurðin er skemmtilega skorin út úr glugganum með skálínu.

Litríkar gínur horfast í augu við vegfarendur.

Da›ra› vi› vi›skiptavininn
Búðargluggarnir við Laugaveginn eru heil flóra af ólíkum litum, formi og girnilegum
varningi.
Hvað er verslun án búðarglugga?
Ekki svipur hjá sjón. Að minnsta
kosti ef verslunin stendur við
göngugötu þar sem fólkið
streymir framhjá eins og fiskar í
fljóti og verslanirnar þurfa að
kasta út línu til að veiða þá inn.
Öngullinn, sjálfur búðarglugginn, skiptir öllu máli. Laugavegurinn er stútfullur af búðargluggum, stórum, litlum, girnilegum og öðrum ekki eins girnilegum.
Margir stunda búðagluggaráp,
þar sem þeir ganga frá einum
búðarglugga til annars og láta sig

dreyma. Líkja má búðargluggarápi við rölt á listasýningu þar
sem fólk virðir fyrir sér muni og
dregst að því sem vekur áhuga.
Og það sem vekur áhuga fær fólk
til að ganga inn í verslunina og ef
til vill kaupa. Glugginn er þögull
talsmaður verslunarinnar, daðrari og boðberi þess sem bíður
innandyra.
Gaman er að ganga um verslunargötu eins og Laugaveginn,
virða fyrir sér gluggana, ekki
bara út frá vöruúrvalinu, heldur
sem mikilvægan hluta af byggingu. Sjá hvernig ólík birta breytir honum, sjá hvað staðsetning
hans á sjálfri byggingunni skiptir
máli og síðast en ekki síst hvað
það er sem gerir hann að aðlaðandi og spennandi rými. Eins
og að ganga um listasafn.

Speglun í gluggum eykur á tilfinninguna
fyrir mannlífinu og mannfjöldanum.

Fáninn í glugganum gefur til kynna að innandyra sé að finna þjóðlegan varning.

Nútímalegur, bjartur og fallegur gluggi hjá gullsmiði.

Fallegt bogaform gluggans vísar til fortíðar.

Áletrun í einum glugga á Laugaveginum. Afar vingjarnleg leið til að taka á móti viðskiptavininum.

Suðurnes

Suðurnes

Heiðarholt - 230 Rbæ.

Bakkavegur - 230 Rbæ.

TILBOÐ

23.000.000

Mjög fallegt 4ra herb. 136,8 fm raðhús með innbyggðum bílskúr. Góður
suðurgarður með verönd þar sem gert er ráð fyrir heitum pott.

Þetta er afar glæsilegt 273,2 fm. einbýli á tveimur hæðum þ.a. 54,7 fm. tvöfaldur bílskúr. Þarna er stór verönd og geysilega fallegt útsýni. Afar hagstæð lán sem hægt er að yfirtaka.

Sjávargata - 260 Rbæ.

Tjarnargata - 230 Rbæ.

27.000.000

24.000.000

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

194 fm. 5 herbergja parhús á 2 hæðum og kjallara. Möguleiki er á séríbúð
í kjallara. Húsið er á eftirsóttum stað í bænum og stutt í þjónustu og skóla.

Draumaeign

Þjónustuíbúð

Stararimi - 112 Rvk.

Grandavegur 107 - Rvk.

39.900.000

22.000.000

Virkilega fallegt 164,8 fm. einbýli þ.a. 32,3 fm innbyggðum bílskúr með 4
svefnherbergjum. Afar vel skipulagt hús.

Mjög góð 2. herbergja, 66 fm þjónustuíbúð fyrir 60 ára og eldri á 3. hæð í
lyftublokk í Vesturbæ Reykjavíkur.

Opnunartími
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alla virka daga
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Helgi Bjarnason
helgi@draumahus.is
viðskiptafr. MBA

Ólafur Jóhannsson
olafur@draumahus.is
rekstrarfræðingur

Brynjólfur Hjartarson
brynjolfur@draumahus.is
hdl, löggiltur fasteignasali

Sigurður J. Sigurðsson
sigurdur@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Þórarinn Thorarensen
thorarinn@draumahus.is
sölumaður

Hjalti Pálmason hdl.
hjalti@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Eðvarð Matthíasson
edvard@draumahus.is
löggiltur leigumiðlari

Guðrún Stefánsdóttir
gudrun@draumahus.is
sölumaður

2ja herbergja

2ja herbergja

Hamraborg - 200 Kóp.

Lómasalir - 201 Kóp.

10.500.00

18.500.000

Góð 2 herbergja 39 fm íbúð í lyftuhúsi á góðum stað í miðbæ Kópavogs.
Góð fyrsta eign.

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

Bláhamrar - 112 Rvk

Vallartröð - 200 Kóp

15.700.000

13.200.000

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

Björt og vel skipulögð 2ja. herb. 59,1 fm. jarðhæð með sér inngangi á góðum stað í Kópavogi. Stutt í alla þjónustu og skóla. Góð fyrsta eign!

2ja herbergja
Grýtubakki - 109 Rvk.

Bergstaðastr. 101 Rvk

Holtsgata - 101 Rvk

13.900.000

14.400.000

Vorum að fá í sölu mjög góða 56,7 fm 2ja
herb íbúð með sérinngang. Gott 14 fm
bjart vinnuherb. fylgir.

Afar björt og rúmgóð 2ja herb. 69 fm íbúð
í kjallara á þessum vinsæla stað. Óvenju
hátt er til lofts í íbúðinni.

Hraunbær - 110 Rvk.

Hverfisgata - 101 Rvk.

Vindás - 110 Rvk

14.400.000

12.900.000
Björt 2ja herbergja 80,2 fm. íbúð á 2.hæð. Stutt í alla þjónustu, leikskóla og
skóla.

Mjög góð 2ja herb. 56,8 fm íbúð á 3. hæð (2. frá götu) ásamt stæði í lokuðu bílskýli í virkilega fínu fjölbýli. Nýlega endurgert og glæsileg baðherb.
og gegnheilt Merbau parket í stofu. Mikið og fallegt útsýni.

Hrísrimi - 112 Rvk

Öldugata - 101 Rvk

17.500.000
Björt og falleg 78,1 ferm íbúð á 3.hæð, góð lofthæð. Stutt í alla þjónustu.
Afar rúmgóð og glæsilega eign. Laus strax.

10.500.000

13.900.000

Vel skipulögð 2ja herb. 49,4 fm. íbúð á
jarðhæð í Hraunbænum

Falleg 2 herbergja 59 fm íbúð í kjallara á
góðum stað á Hverfisgötu, íbúðina er
búið að taka alla í gegn.

Nökkvavogur - 104 Rvk

Reykás - 110 Rvk

11.900.000

13.900.000

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

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

11.900.000
Falleg stúdíóíbúð í hjarta Reykjavíkur 37,8 fm með sérinngangi og mikilli
lofthæð.

Telma Róbertsdóttir
telma@draumahus.is
þjónustustjóri

Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is
ljósmyndari

Rað- og parhús

Bóas Ragnar Bóasson
boas@draumahus.is
sölumaður

Bergur Þ. Steingrímsson
bergur@draumahus.is
fjármálastjóri

Kristín Sigurey Sigurðardóttir
kristin@draumahus.is
ritari/skjalaumsjón

Rað- og parhús

Sigurður Samúelsson
sigurdursam@draumahus.is
sölumaður

Rað- og parhús

3ja herbergja

3ja herbergja
Barmahlíð - 105 Rvk

Bárugata - 101 Rvk

Berjavellir - 221 Hfj

16.500.000

19.900.000

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

Glæsileg 98,6 fm 3 ja herbergja íbúð á
3.hæð á góðum stað með sér inngang.
Íbúðin er laus strax.

Blásalir - 201 Kóp

Ferjubakki - 109 Rvk

3ja herbergja
Hverfisgata - 101 Rvk.

16.900.000

21.900.000

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

Falleg 3 herbergja 85,9 fm íbúð á 2 hæð ásamt bílskúr á eignarlóð á góðum stað á Hverfisgötu. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð.

Fífulind - 201 Kóp.

19.900.000
Falleg 3ja herbergja 83,4 fm. íbúð á 2. hæð í vönduðu fjölbýli.

Frostafold - 112 Rvk.

24.900.000

Jörfabakki - 109 Rvk

14.500.000

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

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

Flétturimi - 112 Rvk

Gyðufell - 111 Rvk

18.500.000

14.900.000

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

Rúmgóð 3ja herb. 84,2 fm íbúð (að
geymslu meðtalinni.) á 4. hæð í álklæddu fjölbýli. Nýleg og falleg innrétting í eldhúsi m.t. fyrir uppþv.vél.

Háberg - 111 Rvk

Háteigsvegur 105 - Rvk

20.500.000

18.500.000

Mjög falleg 3ja. herb. 91 fm. endaíbúð
með sér inngangi. 45 fm. sér sólpallur
með skjólveggjum!

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

Hjallabraut - 200 Hfj

Hlíðarhjalli - 200 Kóp

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

Kleppsvegur 105 Rvk

19.500.000

13.400.000

Mjög rúmgóð og snyrtileg 3ja herb. íbúð með sérinngangi á 3. hæð og
stæði í lokaðri bílageymslu.

Mjög góð 62,7 fm. (þar af 5,2 fm. geymsla) 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í
góðu fjölbýli við Kleppsveg.

Gljúfrasel - 109 Rvk

Laufengi - 112 Rvk.

14.500.000
Falleg 3ja herb 78,4 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi og verönd fyrir
framan. Laus strax.

19.200.000

17.600.000

Björt og rúmgóð 3ja herb. 108,5 fm. íbúð
á 2. hæð í góðu fjölbýli við Hjallabraut í
Hafnarfirði

Mjög björt og falleg 3ja herb. 76,3 fm
íbúð á jarðhæð í mjög fínu fjölbýli. Sérverönd út af stofu.

Hraunbær - 110 Rvk

Hrefnugata - 105 Rvk

16.200.000

14.200.000

Þetta er fín 3ja herbergja 90,5 fm. íbúð á
annari hæð auk sér geymslu í kjallara.

Fallega 3ja herbergja 67,3 fm (þ.a. 1,4 fm
geymsla) kjallaraíbúð með sérinngangi
á góðum stað í Norðumýrinni.

16.800.000
Falleg og björt 79,5 fm. 3ja herb. íbúð á þriðju hæð í góðu fjölbýli.

4ra – 7 herbergja

3ja herbergja
Hringbraut - 107 Rvk

Kársnesbraut 200 - Kóp

Auðbrekka - 200 Kóp

Álfheimar - 104 Rvk

18.700.000

21.000.000

24.300.000

17.900.000

3ja herbergja 93,2 fm. íbúð á 3. hæð.
Íbúðin er björt og skemmtileg með svölum til suðurs. Stutt er í Háskóla Íslands.

Falleg 66,8 fm 2-3 ja herbergja íbúð á 1.
hæð ásamt 31,8 fm. stúdíóíbúð sem leigð
er út í dag. Einnig er 10,0 fm herbergi.

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

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

Kársnesbraut - 200 Kóp

Kristnibraut - 113 Rvk

Álfhólsvegur - 200 Kóp

Ásbraut - 200 Kóp

13.900.000

22.500.000

26.800.000

16.900.000

77,1 fm, 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í
Vesturbæ Kópavogs. Íbúðin er með sér
inngangi í litlu fjölbýli

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

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

90,8 fm. 4ra herbergja íbúð á jarðhæð
ásamt óskráðri geymslu á góðum stað í
Kópavogi. Búið er skipta um lagnir að
mestu og skólp.

Álfhólsvegur - 200 Kóp

Kötlufell - 111 Rvk

Laufrimi 112 - Rvk

Baldursgata - 101 Rvk

Barónsstígur - 101 Rvk

14.900.000

17.900.000

TILBOÐ

28.900.000

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

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

Fallegt einbýli (bakhús) 4ra herb. á einni
hæð frábærlega staðsett í Þingholtunum.

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

Laufrimi - 112 Rvk

Mjóstræti - 101 Rvk.

Bogahlíð - 105 Rvk

Dvergholt - 270 Mos

19.450.000

20.900.000

19.300.000

24.900.000

Falleg 3 herbergja 90,9 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi, bílskýli og mjög
stórri geymslu með glugga.

Falleg 3 herbergja 81,1 fm íbúð á rómantískum stað í Grjótaþorpinu í hjarta
Reykjavíkur. Húsið er allt endurnýjað.

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

Góð 4ra herb. 133,4 fm neðri sérhæð í
tvíbýli þ.a. 19,1 fm bílskúr á mjög góðum
stað í Mosfellsbæ.

3ja herbergja
Austurberg 111 - Rvk

Nesvegur - 107 Rvk

Stóragerði - 108 Rvk

Suðurhólar - 111 Rvk

Engjasel - 109 Rvk.

Eyrarholt - 220 Hfj

21.500.000

24.500.000

18.900.000

15.900.000 LAUS STRAX

19.900.000

21.500.000

Virkilega falleg 91,0 fm. 3ja herbergja
íbúð á jarðhæð með sérinngang og
fallegum 33 fm. sólpalli sem snýr í vestur.

110,8 fm.3ja til 4ra herbergja íbúð á 2. hæð
í tvíbýli með sérinngangi, stórri stofu og
góðum suðursvölum með útsýni.

Mjög björt, rúmgóð og virkilega falleg
3ja - 4ra herb. íbúð (þ.a. eitt í kjallara) á
4. hæð með meiriháttar útsýni.

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

Góð 4 herbergja 133,1 fm þar af 30,7 bílskýli á góðum stað,baðherbergi og eldhús nýuppgert, nýtt þak á húsinu.

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

Nónhæð - 210 Gbæ

Skipholt - 105 Rvk

Torfufell - 111 Rvk

Þingholtsstr. - 101 Rvk

Fálkagata - 107 Rvk

Fellsmúli - 108 Rvk

17.200.000

18.300.000

13.500.000

24.900.000

16.900.000

21.000.000

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 !

EIGNIN ER LAUS....81,7 fm. (þ.a. 6,8 fm.
geymsla á 1.hæð) 3ja herbergja íbúð á 3.
hæð með suðvestursvölum.

Glæsileg íbúð á 2.hæð í fallegu húsi við
Þingholtsstræti. Íbúðin er öll endurnýjuð
ásamt húsinu að utan. Íbúðin er 103,2 fm.

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

Afar rúmgóð 4ra-5 herbergja 126,7 fm
íbúð á 1. hæð. Upprunalega er eignin
teiknuð sem 5 herbergja íbúð.

4ra – 7 herbergja
Funalind - 201 Kóp

4ra – 7 herbergja

4ra – 7 herbergja

Grundarhús - 112 Rvk

Leirubakki - 109 Rvk

Lækjasmári - 201 Kóp

Blikahólar 111 - Rvk

23.500.000

24.000.000

18.300.000

31.900.000

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

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

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

Virkilega falleg 172,9 fm 5 - 6 herb. íbúð
á 3. og 4. hæð í vönduðu fjölbýli ásamt
stæði í bílageymslu.

Hraunteigur - 105 Rvk

Hvammabraut - 220 Hfj

Nóatún - 105 Rvk

Rauðagerði - 108 Rvk

20.900.000
Falleg 103,6 fm. 4ra herbergja íbúð á 7. hæð ásamt 25,1 fm. bílskúr. Frábært útsýni yfirborgina af norðvestursvölum.

Furugrund 200 - Kóp

15.400.000

24.400.000

16.900.000

29.500.000

86,8 fm. 4 herbergja íbúð í kjallara með
sérinngangi. Hraunteigur er vel staðsettur í námunda við Laugardalinn og þá
þjónustu og útivist sem þar er boðið upp
á.

Góð 6 herb. 138,6 fm íbúð á 3. og 4. hæð
í fjölbýli. 4 svefnherb. og tvær stofur.
Bílageymsla í sameign. .

4ra. herb. 82,2 fm. íbúð á 1. hæð í litlu
fjölbýli. Góð eign á góðum stað.

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

Hvassaleiti - 103 Rvk

Jöklafold 112 - Rvk

Skaftahlíð - 105 Rvk

Skipholt - 105 Rvk

20.900.000

24.500.000

19.500.000

35.900.000

Falleg 4 herbergja 118,8 fm íbúð á 4 hæð
þ. af 20,3 fm bílskúr. Íbúðin er björt og falleg og er mikið endurnýjuð. Laus fljótlega.

Afar falleg 115,3 fm. 5 herbergja íbúð á
jarðhæð í litlu fjölbýli með hellulagðri
verönd.

4 herbergja 83,5 fm. íbúð á jarðhæð auk
2ja geymslna. Íbúðin er með sérinngangi.
Stutt er í leikskóla og aðra þjónustu.

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

Jörfabakki - 109 Rvk

Krummahólar - 111 Rvk

Skjólbraut - 200 Kóp

Tómasarhagi - 107 Rvk

31.000.000
164 fm, 5. herbergja íbúð á 2. og efstu hæð í grónu hverfi í Kópavoginum.
Íbúðin sjálf er 113 fm, stúdíóíbúð í kjallara er 37 fm, herbergi til útleigu 9
fm og geymsla 5 fm

Njálsgata - 101 Rvk

17.900.000

18.900.000

17.900.000

21.800.000

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

Mjög góð 91,9 fm. íbúð (auk 5 fm
geymslu) á 3.hæð. með stórum svölum og
25 fm. bílskúr. Fallegt útsýni. LAUS STRAX

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

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

Laufengi - 112 Rvk

Laufrimi - 112 Rvk

Túnbrekka 200 - Kóp

Unufell - 111 Rvk

20.500.000
90,7 fm.3ja til 4ra herbergja íbúð í góðu húsi með nýjum sólpalli. Nýbúið er
að taka húsið í gegn að utan, þak, gler, glugga og einnig stigagang.

Goðheimar - 104 Rvk
19.500.000

24.900.000

27.300.000

15.500.000

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

Falleg 4 herberjga 102,4 fm íbúð á 2 hæð
með sérinngangi á góðum stað í Grafarvogi, stutt í skóla, og alla aðra þjónustu.

Falleg 4ra herb. íbúð 106,6 fm. á jarðhæð
með sérinngang ásamt 26,6 fm. bílskúr.
Eldhús og baðherbergi eru ný standsett.

4ra herbergja 97 fm. íbúð á 4. hæð með
nýlegum innréttingum og í alla staði
mjög smekkleg..

Vesturberg - 111 Rvk

Öldutún - 220 Hfj

16.200.000

34.600.000

Mjög góð 4ra herb. 81,9 íbúð á 4. hæð
auk 5,3 fm geymslu alls 87,2 fm. Mjög
gott útsýni og fín sameign.

Stórglæsileg og mjög vönduð 5 herbergja 173,2 fm. (þ.a. 21,4 fm. bílskúr)
með sérinngangi á efstu hæð í þríbýli.

Leifsgata 101 - Rvk

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

21.200.000
Vel skipulögð 3ja herb. 91,4 fm. íbúða á 3 hæð í fjórbýli ásamt um 2,5 fm.
geymslu. Frábært útsýni yfir Laugardalinn!

Rað- og parhús
Ásgarður - 108 Rvk

Sumarhús

Rað-og parhús

Bakkastaðir - 112 Rvk

Arkarholt - Borgarb.

Djáknavegur - Úthlíð

3.900.000

17.000.000

Fallegur bústaður í grónu landi með
góðri verönd.

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

Dælisárvegur - Kjós.

Skógarhólf - 840 Lauv

8.500.000

12.700.000
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

Álfhólar - 800 Sel

24.600.000

43.900.000

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

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

Fífurimi - 112 Rvk

Framnesvegur - 101 Rvk
23.900.000
Sérlega fallegt 3ja herb. 148,1 fm. parhús þar af 30,8 fm innbyggður bílskúr.

Fagrihjalli - 200 Kóp.

29.900.000

25.600.000

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

Afar fallegt 106,8 fm raðhús á tveimur
hæðum og kjallara undir. Að mestu end
urnýjuð að innan sem utan.

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!

Hásalir 201 - Kóp

Nýbyggingar
Álfkonuhvarf - 203 Kóp
Álfkonuhvarf - 203 Kóp

Grænlandsleið - 113 Rvk

46.000.000

45.900.000

Fallegt raðhús á tveimur hæðum 244 fm.
þ.a. 28,9 fm. bílskúr glæsilegt útsýni.

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

Hraunbær -110 Rvk

Hrísrimi - 112 Rvk

22.000.000

42.900.000
Stórglæsilegt parhús á 2 hæðum 6 herb. 194,1 fm þar af 36,8 fm bílskúr.
Fallegar og vandaðar innréttingar, mikið útsýni.

Logaland - 108 Rvk

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

Álfkonuhvarf - 203 Kóp

Álfkonuhvarf - 203 Kóp

24.500.000

25.100.000

34.900.000

38.900.000

168,7 fm. parhús og þ.a. 20,7 fm. bílskúr.
Húsið er í mjög góðu ástandi. Tekið í
gegn að utan fyrir ca 2 árum.

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

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

Kirkjustétt - 113 Rvk

Neðstaleiti 103 - Rvk

Birkiteigur - 270 Mos

.

20.400.000

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

Ný og glæsileg 106,6 fm 3ja herb. íbúð á
3. og efstu hæð með svölum í fjölbýli
ásamt stæði í bílageymslu. Skilast án
gólfefna utan votrýma.

Baugakór - 203 Kóp

45.900.000
Virkilega falleg 192 fm raðhús á 2. hæðum ásamt 25,6 fm bílskúr samt.
217,3 fm.

Silfurtún - 250 Garði
29.900.000
44 900.000

53.000.000

46.000.000

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

234 fm og 7. herbergja raðhús með innbyggðum bílskúr á frábærum stað. 4
svefnherb. 2 stofur og sjónvarpshol.

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

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.

Baugakór - 203 Kóp

Baugakór - 203 Kóp

29.000.000

30.000.000

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.

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

Tröllateigur - 270 Mos

25.800.000
Vandað raðhús 189 fm. þ.m.t. 23 fm. og
geymsla 5 herbergja raðhús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr, garði
og svölum.Húsið afhendist fullbúið að
utan, fokhelt að innan með gólfhita (án
stýrikerfis) og grófjafnaðri lóð.

14.000.000
3ja herbergja 85,1 fm. raðhús á einni hæð. Þetta er glæsilegt timburhús
með öllum tækjum innifödlum.

Einbýli

Einbýli

Einbýli

Blátún - 225 Álf

Fannafold - 112 Rvk.

Hólagata - 245 Sandg.

Kálfahólar - 800 Selfoss

Vesturberg - 111 Rvk

Lyngbrekka - 200 Kóp

45.000.000

43.500.000

23.000.000

22.900.000

34.500.000

283,4 fm. 8 herb.einbýli þ.a. er bílskúr
33,1 fm. Húsið er steypt að mestu en
einnig úr timbri. Íbúð er í kjallara í leigu.

Glæsilegt 6 herbergja 186,5 fm einbýlishús með bílskúr. Mjög vandað og fallegt
hús með fallegum garði, Húsið er viðhaldsfrítt.

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

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

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

48.000.000

Fjallalind - 201 Kóp

Glitvangur - 220 Hfj

Kleifakór - 203 Kóp

Stararimi - 112 Rvk

Jónsgeisli - 113 Rvk

Grashagi - 800 Selfoss

53.000.000

58.000.000

45.200.000

39.900.000

37.000.000

Glæsilegt einbýli á 2 hæðum í Lindarhverfi með miklu útsýni. Húsið er 5 herb.
228,8 fm þ.a. bílskúr sem er 47,4 fm. +
óskráð rými sem er ca 28 fm. Mjög falleg
lóð.

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

Glæsilegt tvílyft 6 herb. einbýli með innbyggðum bílskúr alls 325,5 fm á útsýnisstað. Afh. ca sept. 05 fullbúið að utan og
rúml. fokhelt að innan með grófj. lóð.

Virkilega fallegt 164,8 fm. einbýli þ.a. 32,3
fm innbyggðum bílskúr með 4 svefnherbergjum. Afar vel skipulagt hús.

Húsið afhendist vor 2006, fokhelt að innan, tilbúið að utan með grófjafnaðri lóð.

27.000.000

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

Þetta er fallegt einbýli á einni hæð 195,9
fm. þ.a. 38 fm. bílskúr með góðum garði.
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GUNNAR JÓN YNGVASON,
LÖGGILTUR FASTEIGNAOG FYRIRTÆKJASALI,
VIÐSKIPTAFRÆÐINGUR, MBA.

6.Ï/$%5$876(/7-1(6,

225 Álftanes:
Fullbúið að utan
en fokhelt innan

(UXPPHèWLOV|OXPHèIHUèDUIPMDKHUEHUJMD
tE~èiK è MDUèK è tìMyQXVWXtE~èDK~VLËE~èLQ
HUtJyèXVWDQGLRJHUWLODIKHQGLQJDUVWUD[(LQJ|QJX
KHLPLOWDèVHOMD6HOWLUQLQJXPiUDRJHOGULVHP
KDIDE~Lèi1HVLQXtiUHèDOHQJXU
8SSOêVLQJDUJHIXUÏODIXU%%O|QGDOKMiIDVWHLJQLV
9P

BORGARTÚN 28, 2HÆÐ

BJÖRGVIN Ó. ÓSKARSSON,

588 5160

LÖGGILTUR LEIGUMIÐLARI
OG EIGNASKIPTALÝSANDI

ÓSKAR MIKAELSSON, RÁÐGJAFI

ATVINNUHÚSNÆÐI
Hólmaslóð 35 - 150 m2. Til leigu
skrifstofurými á 2. hæð, björt og
skemmtileg rými. Ýmsar stærðir mögulegar. Sameignl. eldhús og salerni,
mjög góð aðstaða í sameign. HAGSTÆÐ LEIGA!

Litlabæjarvör: Einbýlishús með
góðu útsýni á stórri sjávarlóð.
Lýsing: Samkvæmt teikningu er gert
ráð fyrir fjórum svefnherbergjum og
fataherbergi inni af hjónaherbergi. Í
baðherbergi er bæði baðkar og sturtuklefi. Þá er einnig gestasnyrting með
sturtuklefa. Stofa og borðstofa eru samliggjandi og þar er studíóeldhús. Hægt
verður að ganga út í garð frá stofu. Á
hæðinni er þvottahús og þaðan innangengt í tæplega fimmtíu fermetra bílskúr þar sem gert er ráð fyrir geymslu.

È/$*5$1',
9RUXPDèIitV|OXEMDUWDRJIDOOHJDUDKHUEHUJMD
IPtE~ètVXèXUHQGDiHIVWXK ètìHVVXK~VL
iVDPWIPJH\PVOX+~VLèHUQêJHJQXPWHNLè
DèXWDQRJPiODè7YHQQDUVYDOLUVWyUVWRIDRJ
VYHIQKHUEHUJL
)UiE UVWDèVHWQLQJ9P

ENGIHJALLI 284 M2.
Til sölu. Húsnæðið er á tveimur hæðum,
efri hæð 163,3 og neðri hæð 120,6. Í
húsnæðinu er rekinn bar með matsölu.
Húsnæðið er vel innréttað, útbúið með
eldhúsi og öllum tiltækjum tækjum, salerni á neðri hæð. Verð 45,0 millj. Möguleiki á að langtíma leigusamningur
geti fylgt.

*811$56%5$876e5+ç
Úti: Lóðin er grófjöfnuð. Gert er ráð
fyrir þremur bílastæðum. Einnig er gott
stæði við hlið bílskúrs fyrir hjólhýsi, fellihýsi eða húsbíl.
Annað: Húsið verður afhent fullbúið að
utan en fokhelt að innan. Búið er að
einangra þak og glerja. Húsið er til afhendingar við kaupsamning.
Fermetrar: 207,3 Verð: 35 milljónir
Fasteignasala: Lyngvík

)DOOHJIPQHèULVpUK ètìUtEêOL PLèK è 
DXNIPEtOVN~UV VDPWDOVIP iHLQXPEHVWD
VWDèt1RUèXUPêULQQLt5H\NMDYtNËE~èLQVNLSWLVWt
$QGG\ULKROWY|JyèKHUEHUJLHOGK~VPHèERUèNUyN
U~PJyèDRJEM|UWVWRIDRJÀtVDODJWEDèKHUEHUJL
3DUNHWRJÀtVDUiJyOIXP*yèHLJQiPM|JHIWLUVyW
WXPVWDè
/$867,/$)+(1',1*$5)/-Ï7/(*$
9P

ÁRMÚLI 216 M2.
Til leigu. Glæsilegt skrifstofu/-þjónusturými með sér inngangi. Skrifstofuhæð
um 216 m2, er í dag óinnréttuð en skilast fullbúin eða tilbúin til innréttinga.
Nýtt kerfisloft er þegar í rýminu, nýjar
hitalagnir ásamt nýjum ofnum Rýmið
innréttð að þörfum leigutaka. LAUST!

È/)+(,0$5(1'$Ë%Òç
9RUXPDèIitV|OXIDOOHJDRJYHOVNLSXODJèDUD
KHUEIPHQGDtE~è Q VW/DXJDUGDOQXP 
U~PJyèKHUEHUJLRJVWyURJEM|UWVWRIDRJERUèVWRID
ÒWJiVWyUDUVXèXUVYDOLU~UVWRIX1êOKYtWDUEH\NL
LQQUtHOGK~VL0LNLèVNiSDSOiVV6DPHLJQIDOOHJ
/yèIDOOHJPHèOHLNW NMXP
(LJQLQJHWXUORVQDèÀMyWOHJD
)DOOHJHLJQiJyèXPVWDè

HLÍÐASMÁRI 300-600
Til leigu, glæsilegt skrifstofuhúsnæði á
3. hæð hússins. Húsnæðið er vel innréttað, mahogny tréverk, linoleum dúkar
á gólfum, kerfisloft, aflokaðar skrifstofur,fundarherbergi, opin vinnurými, björt
og skemmtileg hæð. Möguleiki er á því
að leigja helming hæðar, eða um 300 m2
eða alla hæðin um 600 m2. Húsið er frábærlega staðsett og mjög sýnilegt frá
Reykjanesbraut. LAUST.

7-$51$567Ë*856(/7-1(6,
3$5+Ò6

Húsið er nýuppgert.

220 Hafnarfjörður:
Fallegt steinhús í
miðbænum
Austurgata 26: Sex endurnýjaðar íbúðir seljast fullbúnar með
gólfefnum.
Eldhús eru parkettlögð með eikarinnréttingu og vönduðum tækjum. Önnur
gólf eru lögð eikarparketti nema baðherbergisgólfið, sem er flísalagt. Á baðherberginu eru upphengd salerni,
sturtuklefar og eikarinnréttingar. Í þremur íbúðum er enn fremur halógenlýsing
með birtudeyfum. Fataskápar í herbergjum eru úr spónlagðri eik og hurðir
eru einnig úr eik. Stærri íbúðirnar tvær
eru í risinu og þar eru sautján fermetrar
af nýtanlegum gólffleti sem bætast við
fermetratöluna.
Annað: Sameignin er tilbúin en þar eru
dúklagðar geymslur. Anddyrið er flísalagt, teppi á stiga og göngum nema á
jarðhæðinni, þar er dúkur.
Úti: Lóðin fyrir neðan húsið verður jöfnuð og tyrfð. Einnig verður grindverk við
götuna beggja megin hússins, að framanverðu og bak við það.
Verð: 10,6 til 18,8 milljónir Stærð 40,7
til 71,4 fm Fasteignasala: Fasteignamiðlun Hafnarfjarðar

9RUXPDèIitV|OXHLQVWDNOHJDYHOVNLSXODJWRJIM|OV
N\OGXY QWIPWYtO\IWSDUK~ViìHVVXPJyèDVWDè
t/DPEDVWDèDKYHU¿QXiVDPWFDIP~WLK~VL
6yOSDOODUVNMyOJLUèLQJDURJKHLWXUSRWWXUtIDOOHJXP
JDUèL(IULK èLQVNLSWLVWtWY|JyèKHUEHUJL
VWyUDUVWRIXUEDèKHUEHUJLRJJRWWHOGK~V5~PXURJ
EMDUWXUVWLJLPLOOLK èD1HèULK èLQVNLSWLVWtJDQJ
U~PJyèVYHIQKHUEHUJLQêVWDQGVHWWEDèKHUEHUJL
RJìYRWWDK~V6pULQQJDQJXUiQHèULK èLQD%~LèDè
HQGXUQêMDJOXJJDJOHUìDNUDIPDJQRJÀ
9P

)251+$*,/$86675$;
%M|UWRJOtWLèQLèXUJIPMDUDKHUEHQGDtE~èt
NMDOODUDtPLNLèVWDQGVHWWXIM|OEêOLiPM|JJyèXPVWDè
i+|JXQXPKHUEHUJLU~PJyèVWRIDHOGK~V
RJEDèKHUEHUJL*H\PVODLQQDQtE~èDU+~VLèKHIXU
YHULèPLNLèHQGXUQêMDèPDìDNRJNO WWiKOLèDU
Ë%Òç,1(5/$86675$;
9P

WWW.ATVINNUHUSNAEDI.IS
TIL SÖLU

TIL LEIGU

KÖLLUNARKLV - 540 m2 Glæsilegt

Bæjarlind 252 m2. Um 252 m2 skrif-

húsnæði með mikilli lofthæð.Tvennar
stórar innkeyrsludyr, Stækkunarmögul. ca
250 fm. Skilast frágengið með malbikaðri
lóð. Topp eign.

stofurými á 2. hæð (efstu hæð) í vel staðsettu og áberandi verslunar- og skrifstofuhúsnæði við Bæjarlindina.

Melabraut Hfj 500 m2. Til leigu eða
sölu iðnaðarhúsnæði með stórri innkeyrsluhurð og allt að 10 m lofthæð í
mæni. Þakbirtueiningar í þaki, hitun með
blásara. Bilið er um 503 m2
Bíldshöfði 318 m2. Vel staðsett um 318

0(/+$*,)$//(*5,6Ë%Òç
)DOOHJMDKHUEIPULVtE~èiìHVVXPHIWLUVyWWD
VWDèt9HVWXUE 5H\NMDYtNXU7Y|U~PJyèKHUEHUJL
%M|UWRJU~PJyèVWRID(OGK~VPHèQêOLQQUpWWLQJXP
3DUNHWRJÀtVDUiJyOIXP6pUJH\PVODYLètE~è
5LVORIWHU\¿UDOOULtE~èLQQL+~VtJyèXVWDQGL)DOOHJ
Oyè(LJQLQHUODXVWLODIKHQGLQJDU9HUè
PLOOM

m2 innkeyrslubil með 2 overhead hurðum. Rýmið að mestu opið en afstúkað
kaffiaðstaða, skrifstofa og wc. Lofthæð
um 2,65 - 2,85 m. Verð 36,0 millj.

Krókháls 741 m2. Til sölu samtals um
741 m2 hæð, öll 3. hæð hússins (2.hæð)
auk innkeyrslu á á sléttri jarðhæð. Frábær
staðsetning. Hægt er að skipta rýminu í 2
aðskildar einingar. Húsnæðinu fylgir
leigusamningur til 30. júní 2006.

Ë5$%$..,0,.,ç(1'851é-8ç
9RUXPDèIitV|OXIDOOHJDRJPLNLèHQGXUQêMDèD
IPKHUEHUJMDtE~èiK ètIDOOHJXIM|OEêOLt
%UHLèKROWLËE~èLQVNLSWLVWt$QGG\ULEDUQDKHUEHUJL
KMyQDKPHèVNiSXPìYRWWDK~VLQQDQtE~èDUQêO
VWDQGVHWWXEDèKHUEHUJLHOGK~VPHèQêOHJULLQQUpWWLQJX
RJVWRIDPHè~WJ~WiVYVYDOLU6pUKHUEHUJLtNMDO
ODUDVHPK JWHUDèOHLJMD~W9P

9RUXPDèIitHLQNDV|OXJO VLOHJWHLQO\IWDOOVIP
HQGDUDèK~VVWDèVHWWLQQVWtERWQODQJDiIUiE UXP
VWDè,QQE\JJèXUIPEtOVN~U+~VLèHUDOOWKLè
JO VLOHJDVWDE èLLQQUpWWLQJDUJyOIHIQLOyèRJ
DOOXUIUiJDQJXUVYHIQKHUEHUJLJO VLOHJWHOGK~V
U~PJyèVWRIDPLNLOORIWK èRJIUiE UWVNLSXODJ$I
JLUWXUVXèXUJDUèXUPHèKHOOXO|JQRJIDOOHJXPJUyèUL
6-Ï16g*85Ë.$5,9P

með góðri aðkomu. Möguleiki er að leigja
húsnæðið sem frystigeymsla.

VEGMÚLI VERSLUNARHÆÐ. Verslunar- og þjónusturými á jarðhæð með aðgengi Vegmúlamegin í glæsilegu húsi og
vel staðsettu. Jafnramt ermöguleiki á
150 m2 lagerrými í sama húsi.

Hafnarfjörður. 350 fm gott skrifstofuhúsnæði á 3.hæð í vel staðsettu húsnæði.
10 skrifst.herb, fundarherb. skjalageymsla, og eldhús.Parket á gólfum.
LAUST STRAX.
Innkeyrslubil 115 m2. Um 115 fm innkeyrslubil með góðri aðkomu, malbikað
plan.Hentar vel sem lager húsnæði.
LAUST STRAX

Trönuhraun Hfj 156 m2. Glæsilegt

Reykjavíkurvegur. 155 fm skrifstofu-

156 fm húsnæði með góðri lofthæð og
innkeyrsluhurð, Malbikað plan. gert ráð
fyrir 30 fm milligólfi. LAUST.

húsnæði vel staðsett. 5 skrifstofuherb. og
eldhús og snyrting. LAUST STRAX.

Dvergshöfði 900 m2.

1(6%$/,6(/7-1(6,

Dalvegur 284 fm. Geymsluhúsnæði,

Til sölu heil
hæð, hluti í útleigu eða um 400 m2,
innkeyrsluhurð og atvinnurými, 500 m2.
Frábær staðsetning og áberandi. Hér er
gott tækifæri, leigutekjur góðar. Óskað er
eftir tilboðum í eignina.

Eyrartröð Hfj 75 - 85 m2. Nýlega
standsett innkeyrslubil, rými frá 75 - 85
m2 ásamt 20 m2 milligólfi, auk hlutdeildar
í sameign og brunaútgangi. Aðkoman og
staðsetning hússins er mjög góð. Verð
1000/brúttó/m2, auk VSK. LAUST STRAX!

WWW.ATVINNUHUSNAEDI.IS
HÖFUM TRAUSTA KAUPENDUR AÐ:

+5$81%5
9RUXPDèIitV|OXIDOOHJDIPMDKHUEHUJMDtE~èi
ìULèMXK èt+UDXQE ËE~èLQVNLSWLVWt$QGG\ULKRO
HOGK~VìYRWWDK~VKHUEHUJLRJVWyUDVWRIXPHè
~WJ~WiVXèXUVYDOLUPHèIDOOHJX~WVêQL1êWW
SDUNHWiKHUEHUJMXPRJVWRIX*yèHLJQiYLQV OXP
VWDè9P

• 70-90 m2 við Laugaveg eða nærliggjandi götur, verslunarpláss.
• 90-150 m2 verslunarpláss við Laugaveg.
• 100-350 m2 iðnaðarhús fyrir fiskverkendur á Höfuðborgarsv., kaup/leiga.
• 200-300 m2 iðnaðarrými með innkeyrsluhurð á Höfðanum, Hálsum eða Mos.
• 300-400 m2 verslunarhúsnæði miðsvæðis í Reykjavík, kaup/leiga.
• 1300-2000 m2 húsnæði á Höfðanum, Hálsum eða nágrenni, með góðri aðkomu.
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+~VDYtN6NyODY|UèXVWtJ5H\NMDYtN

5~QDU6*tVODVRQKGO
*DUèDWRUJ+UtVPyDU*DUèDE 

5XQyOIXU*XQQODXJVVRQYLèVNIU
+|IèLIDVWHLJQDPLèOXQHKI6XèXUODQGVEUDXW

6DOyPRQ-yQVVRQ
+~VLèIDVWHLJQDVDOD6XèXUODQGVEUDXW5H\NMDYtN

6LJUtèXU$QQê*XQQODXJVGyWWLU
%RUJLUÈUP~OD5H\NMDYtN

6LJUtèXU.ULVWLQVGyWWLU
+UDXQIDVWHLJQDVDOD+DIQDUEUDXW+|IQ
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6LJU~Q6LJXUSiOVGyWWLU
)DVWHLJQDVDODQ*DUèXU6NLSKROWL5H\NMDYtN

6LJU~Q6WHOOD(LQDUVGyWWLU
/\QJYtNKI6tèXP~OD5H\NMDYtN

6LJWU\JJXU-yQVVRQ
)DVWHLJQDVDOD5H\NMDYtN/DXJDYHJL5H\NMDYtN
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6LJXUèXU$ëyURGGVVRQKGO
.RQWDNWHKI6XèXUODQGVEUDXW5H\NMDYtN
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6LJXUèXU-yQVVRQKUO
/|JPHQQ6XèXUODQGLHKI$XVWXUYHJ6HOIRVV
6LJXUèXU-~OtXV6LJXUèVVRQ
'UDXPDK~VHKI0|UNLQQL5H\NMDYtN

6LJXUèXU6YHLQVVRQKGO
%DNNLIDVWHLJQDVDODHKI6LJW~QXP6HOIRVVL
6LJXUèXU95DJQDUVVRQ
(LJQDPLèOXQ6XèXUQHVMD+DIQDUJ|WX.HÀDYtN

ìU|VWXUëyUKDOOVVRQ
$XVWXUE UIDVWHLJQDVDODëLQJKROWVVWU WL5H\NMDYtN

ìXUtèXU.ULVWtQ+DOOGyUVGyWWLUKGO
+êEêOLRJVNLSHKI+YHU¿VJ|WX5H\NMDYtN

JLU%UHLèIM|Uè
%RUJLUÈUP~OD5H\NMDYtN

gUO\JXU+QH¿OO-yQVVRQKGO
)DVWHLJQDVDOD*DUèDUVEUDXW+~VDYtN

gUQ*XQQDUVVRQKGO
ËVODQGVEDQNL)%$KI.LUNMXVDQGL5H\NMDYtN
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210 Garðabær: Stórt einbýlishús m. bílskúr og góðum garði
Lindarflöt: Fallega hönnuð eign á jaðarlóð við hraunið og Hraunholtslækinn í Garðabæ.
Anddyri er flísalagt og inni af forstofunni er gestasnyrting. Eldhúsið er opið
og stórt með flísum á gólfi og nýlegum
tækjum. Borðstofa og stofa eru rúmgóðar og þar eru flísar á gólfum. Í stofunni er fallegur arinn og stórir gluggar,
þaðan er gengið út á pall. Út frá borðstofunni er flísalagður herbergisgangur
með fimm svefnherbergjum, baðherbergi og þvottahúsi. Inni af hjónaherberginu er fataherbergi og þar er einnig
hægt að ganga út í garðinn. Baðherbergið er flísalagt og með hita í gólfum.
Við húsið er góður bílskúr með góðu
geymsluplássi. Húsið stendur í fallegum
garði í góðri rækt.
Annað: Húsið var byggt árið 1966 en
hefur nú verið tekið í gegn að innan
sem utan. Hiti er undir bílaplani og við
húsið eru nýir viðarpallar.

Húsið er hannað af arkítektunum Þorvaldi S. Þorvaldssyni og Jörundi Pálssyni. Guðrún
Stefánsdóttir hannaði allar innréttingar.

Verð: 64 milljónir Fermetrar: 171,2 auk 31,5 fermetra bílskúrs Fasteignasala: Xhús
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Víkurbraut 46
Víkurbraut
46,
Grindavík

7711
Sími 426
Sími
426
771
www.es.is

Fax 426 7712
Fyrst um sinn verða milli 50 og 60 nemendur á leikskólanum.

N‡r leikskóli á
Egilsstö›um
Glæsilegur 880 fermetra leikskóli sem á eftir að stækka í
framtíðinni.
Í gær var formlega tekinn í notkun nýr og glæsilegur leikskóli við
Skógarlönd á Egilsstöðum. Leikskólinn er 880 fermetrar að stærð
og skiptist í fjórar deildir. Hönnunin gerir hins vegar ráð fyrir því
að hægt sé að byggja tvær deildir
til viðbótar í framtíðinni.
Byggingaframkvæmdir hófust
í ágúst í fyrra en það voru menn
frá Íslenskum aðalverktökum
sem byggðu skólann eftir teikningum frá ARKÍS.
Til að byrja með verða 50 til 60
nemendur í skólanum á aldrinum
eins til þriggja ára. Leikskólastjóri er Hanna Málmfríður Harðardóttir.

www.es.is

Eignamiðlun Suðurnesja
Sigurður V. Ragnarsson,
löggiltur fasteignasali

Hafnargötu 20,
230 Reykjanesbæ
Sími

Snjólaug Jakob
421-1700

sölumaðu

HEIÐARGIL 2, KEFLAVÍK

Sérlega vandað og glæsilegt einbýlishús á mjög góðum stað. Húsið, sem er teiknað af
Kjartani Sveinssyni, skiptist þannig að á efri hæð eru 3 svefnherbergi, stofa, borðstofa, hol,
eldhús og tvö baðherbergi. Á neðri hæð eru tvö herbergi, stórt hol, geymsla og baðherbergi auk 40 ferm. bílskúrs. Í eldhúsi er ný innrétting, mjög glæsileg, baðherbergi eru þrjú.
Öll baðherbergi í húsinu voru tekin í gegn og endurnýjuð fyrir fjórum árum. Á gólfum í herbergjum og stofu er parket en flísar á forstofu, eldhúsi og holi á neðri hæð hússins. Sér
inngangur er á neðri hæð og innangengt er í bílskúr. Fataskápar eru í forstofu og öllum
svefnherbergjum. Stór afgirtur sólpallur með heitum potti. Lóð er ræktuð og mjög gróin.
Glæsilegt útsýni yfir bæinn og Faxaflóann. Verð 46.000.000.-

VALLARGATA 6, KEFLAVÍK

Fjölb‡li og
samkomuhús
440 nýjar íbúðir eiga að
byggjast á Hvaleyrarholti í
stað olíutankanna.
Gert er ráð fyrir 350 íbúðum í
fimm til sex hæða húsum á olíutankasvæðinu á Hvaleyrarholti í
Hafnarfirði og einnig 120 íbúðum fyrir eldri borgara, ásamt
samkomuhúsi. Við skipulag
svæðisins hefur verið haft að
leiðarljósi að sem flestir íbúar
njóti sólar og útsýnis niður að
höfninni. Því munu byggingarreitir snúa í norður og suður.
Sóst verður eftir fjölbreytilegu
útliti húsanna. Þéttust verður
byggðin nyrst og neðst og lægstu
húsin verða efst og syðst til að
skuggar kastist sem minnst á núverandi byggð. Leigusamningur
á lóðum á svæðinu hefur verið
undirritaður milli Fjarðaráss
ehf. og bæjarstjórans, Lúðvíks
Geirssonar. Verkefnið hófst
haustið 2003 en þá náðist samkomulag um að stefna að niðurrifi olíutankanna og ná fram
þéttingu byggðar á þessu svæði.

Þetta er einbýlishús á tveimur hæðum, sem skiptist í stofu, sjónvarpshol og 5 rúmgóð
svefnherbergi. Í eldhúsi er innrétting spónlögð, sérlega vönduð, granít á milli skápa, á
borðplötum og á gólfum. Á baði er innrétting, veggir og gólf klætt með marmara, nuddbaðkar, á nh er einnig baðherbergi með sturtu. Þvottaherbergi er rúmgott með innréttingu,
einnig er herbergi inn af þvottaherbergi. Skápar eru í forstofu, holi og hjónaherbergi. Sérlega vönduð og skemmtileg eign, hannað af Finni Fróðasyni arkitekt. Húsið var allt endurbyggt 1991 en þá var ma. húsið einangrað og klætt að utan, skipt um alla glugga og gler
og útihurðar, einnig var skipt um allar lagnir. Þá var húsið einnig innréttað að innan, á gólfum í stofum og herbergjum er parket. Innkeyrsla er hellulögð með snjóbræðslukerfi. Lóðin er girt og grasilögð. Svalir í suð-vestur. Bílskúrinn var byggður 2002 og er 66 fm. Húsið
er á eignalóð. Verð 38.000.000.-

LYNGMÓI 18, NJARÐVÍK

Mjög glæsilegt einbýlishús á einni hæð, innst í botnlangagötu. Húsið skiptist í samliggjandi stofur, þrjú góð svefnherbergi, eldhús, tvö baðherbergi, þvottahús og stóran bílskúr.
Í eldhúsi er innrétting, flísar á gólfi, ofn, helluborð og vifta. Fataskápar eru í hjónaherbergi
og öðru barnaherbergi. Hurðir eru hvítlakkaðar. Á baði er innrétting, flísar á gólfi, baðkar
og sturta. Mjög snyrtileg og skemmtileg eign á góðum stað. Lóð er girt og ræktuð og góður sólpallur með heitum potti. Bílskúr er tæpir 50 fermetrar. Verð 31.500.000.-

HEIÐARBAKKI 12, KEFLAVÍK

Sjötíu íbú›ir
fyrir eldra fólk
Nýtt hús fyrir eldri borgara í
Reykjavík verður reist við
Sléttuveg 19-23.
Sléttuvegur er gata í Fossvoginum, skammt frá Borgarspítalanum sem svo hét til skamms tíma.
Þar hafa Keflavíkurverktakar
hf. tekið að sér að að reisa hús
fyrir samtök aldraða í Reykjavík. Það verður samtals 11.200
fermetrar og í því verða 70 íbúðir og bílageymsla fyrir 72 bíla.
Búið er að taka fyrstu
skóflustungu og áformað er að
byggingarframkvæmdir fari á
fullt skrið á næstu vikum.

Sérlega glæsileg eign á frábærum stað í Keflavík, Reykjanesbæ. Eignin samanstendur af
íbúð á efri hæð og tveimur stúdíóíbúðum á neðri hæð. Á efri hæð er stofa, borðstofa, sjónvarpsstofa, eldhús, þvottahús, 5 svefnherb., baðherb. og stigahúsi með sér inngangi. Á
neðri hæð er sama stigahús, 2 stúdeó íbúðir báðar samanstanda af stofu þar sem er
svefnaðstaða, stofa og eldhúskrókur og sér baðherb. er í báðum íbúðunum. Innangengt
er í tvöfaldan bílskúr. Nýlegt parket er á gólfum á stofum og eldhúsi á efri hæð hússins. Á
baði efri hæðar er innrétting, flísar á veggjum og gólfi, baðkar. Utandyra er lóð skipt í forgarð með skjóli, trjám og fánastöng, grasgarð með steyptum skjólveggjum, steyptum
stéttum, með munstri og hitalögn, hellulögð gangbraut að sérinngangi sem er að baklóð.
Allar stéttar eru stimplaðar með snjóbræðslukerfi. Húsið er í lokaðri einbýlishúsagötu og
er engin byggð að baklóð og glæsilegt útsýni yfir Faxaflóann. Örstutt er í leikskóla og
grunnskóla. Verð 48.000.000.-
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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.

Ásmundur Skeggjason
sölustjóri

Davíð Davíðsson
sölumaður

Kristín Pétursdóttir
löggiltur fasteignasali

Jón Örn Kristinsson
sölumaður

Arnhildur R. Árnadóttir
ritari

www.hofdi.is Sími 533 6050 • 565 8000
Fyrir eldri borgara, R-vík

Framnesvegur 3ja herb.

Lautasmári 3ja herb. Kóp

Vesturgata. Sérlega hugguleg 2ja herb. íbúð í
þessu sívinsæla húsi. Heilsugæsla og margvíslega þjónusta í húsinu. Suðurgarður og stórar
sameiginl. svalir. Verð 19,9 millj. (4538).

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.

Falleg og sérlega vel umgengin, 3ja herbergja
83,9 fm. íbúð á annari hæð auk geymslu í kjallara. Íbúðin er með fallegum beykiinnréttingum
og skápum í öllum herbergjum. Húsið er fallegt,
nýmálað og er vel staðsett í hverfinu. Verð 19,8
mill.

Blásalir 3ja herb. Kóp.

Kjarrhólmi 3ja herb. Kóp.

Andrésbrunnur 3ja herb.

Stórglæsileg 92,3 fm íbúð á 8. hæð í eftirsóttu
lyftuhúsi á frábærum útsýnisstað í Salarhverfinu.
Vandaðar innréttingar, svalir úr stofu með ótakmörkuðu útsýni. Verð 21,9 millj. (4597)

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

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.

Eskivellir 3ja herb. Hfj

Strandvegur 3ja herb. Gbæ.

Hrísrimi 3ja herb.

Erum með í sölu sérlega glæsilegar 127 fm neðri sérhæðir í tvíbýlishúsum á þessum eftirsótta
stað. Sér inngangur og sér garður.

Vorum að fá í sölu gullfallega 86 fm íbúð á jarðhæð í nýju húsi. Sér suður garður. Íbúðin er afhent fullbúin án gólfefna. Verð 18,9 millj.

Íbúð í sérflokki. Sérlega glæsileg 3- ja herbergja
íbúð á 1.hæð með sér suður verönd. Sér stæði í
lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni ásamt sér
geymslu í kjallara. Gott aðgengi er að þessari
íbúð. Verð 25,5 mill.

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

Víðiteigur raðh. Mosfellsb.

Lautasmári 4ra herb. Kóp.

Þrastarás 4ra herb. Hfj

Rjúpufell 4ra herb.

Gullfalleg og vel staðsett 105 fm. íbúð á 6 hæð í
eftirsóttu lyftuhúsi ásamt 14,2 fm stæði í lokuðu
bílskýli. Íbúðin skiptist í stofu og borðstofu,
sjónvarps- og bókaherbergi, tvö svefnherbergi,
eldhús og baðherbergi ásamt þvottaherbergi í
íbúð. Hús í toppstandi. Verð 25,5 mill.

Vorum að fá í sölu gullfallega 111 fm 4-ra herbergja íbúð á 2.hæð í þessu fallega húsi. Sér inngangur. Frábært útsýni. Eign sem beðið hefur
verið eftir. Verð 24,9 millj.

Vorum að fá í sölu sérlega fallega 4 ra herbergja
íbúð á 4.hæð ásamt bílskúr í klæddu húsi. Sér
þvottahús. Yfirbyggðar svalir. Verð 18,9

Drekavellir 26 Hfj.

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
– 1 rúmlega 160 fm þakíbúð með 60 fm garðsvölum.

Hringdu strax í sölumenn Höfða í síma 565 8000 og
533 6055 og tryggðu þér íbúð!

Krókavað neðri sérhæðir

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

Hverafold einbýli

Vorum að fá í einkasölu Glæsilegt arkitekta hannað hús við opið svæði og útsýni út á flóann. Glæsilegar innréttingar og drauma garður. Verð 57 millj. (4071) Uppl. á skrifstofu Höfða.

Lómasalir 4ra herb.

Breiðavík 4ra herb.

Eskihlíð 4-5 herb.

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

Vorum að fá í sölu gullfallega 120 fm endaíbúð
á jarðhæð með sér inngangi og innbyggðum bílskúr á þessum eftirsótta stað. Parket og flísar eru
á gólfum. Verð 25,9 millj.

Vorum að fá í sölu fallega talsvert endurnýjaða
enda íbúð á þessum vinsæla stað. 3 herb. á
hæðinni og herb í kjallara. Hús nýlega tekið í
gegn að utan. Verð 24,9 millj. (4732)

Norðurbraut efri sérh., Hfj.

Engjasel raðh.

Bjarkarás parh. Garðabæ

Vesturholt einbýli, Hfj.

Hraunbraut einbýli. Kópav.

Vorum að fá í sölu sérlega fallega 95 fm efri sérhæð í 2 býli á þessum eftirsótta stað. Stórar suður svalir. Nýleg innrétting í eldhúsi. Fallegt baðherbergi. 2 herbergi og tvær stofur. Getur losnað
strax. Verð 22,5 millj.

Vorum að fá í sölu sérlaga fallegt og vel viðhaldið 186 fm raðhús á þessum mikla útsýnisstað. 6
herbergi eru í húsinu. Sér stæði í lokaðri bílageymslu. Frábært hús fyrir barnafólk. Einn eigandi. Verð 36,9 millj.

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

Vorum að fá í einkasölu gullafllegt 215 fm einbýlishús með innbyggðum 76 fm bílskúr á þessum
eftirsótta stað. Óskráð rými er að auki. Arinn í
stofu. Einstakt útsýni. Örstutt á golfvöllinn. Verð
44 millj.

Vorum að fá í sölu sérlega fallegt 193 fm einbýlishús á þessum eftirsótta stað. Fallegur suður
garður með holtagrjóti. Húsinu hefur verið vel
viðhaldið en það er barn síns tíma. Verð 39,5
millj.

SUÐURLANDSBRAUT 20 - SÍMI 533 6050 - FAX 533 6055 - BÆJARHRAUNI 22 - SÍMI 565 8000 - FAX 565 8013
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Fasteignastofa Suðurnesja • Hafnargötu 51-55 • Reykjanesbæ Sími 420-4050 • Fax 420-4049 • Gsm 864-3802 • www.fst.is

EFSTALEITI - 230 REYKJANESBÆR

HÓLMGARÐUR 2C - 230 REYKJANESBÆ

SUNNUBRAUT 4 - 230 REYKJANESBÆR

Til sölu eða leigu. Mjög gott 548m2 verslunar- og lagerrými. Verslunarrýmið skiptist í sameiginlegt anddyri (49m2), verslunarrými, skrifstofu, kaffiaðstöðu, salerni, starfsmannaaðstöðu (313,2m2), óskráð
geymslurými (58m2) og lager (127,9m2). Eigninni tilheyrir 53,84%
hlutdeild í lóðarréttindum og bílastæðum ásamt forkaupsrétti að
öðrum eignarhlutum í Hólmgarði 2c. Vel staðsett og vel viðhaldin
eign sem bíður upp á mikla möguleika. Nánari uppl. á skrifstofu.

HRINGBRAUT 128 - 230 REYKJANESBÆR

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. 19m

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

EYJAHOLT 4A - 250 GARÐUR

NORÐURVELLIR 54 - 230 REYKJANESBÆR

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

SVÖLUTJÖRN – 260 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. Verð 26m

Húsið skilast fullbúið að utan. Klætt með ljósgrárri álklæðningu og
mahony kringum andyri, hvítt á framan á þakkkanti, hvítar rennur og
niðurföll. Aluzink á þaki. Lóð grófjöfnuð. Að innan fokhelt. Bílskúrsveggur uppkominn og gifsklæddur. Í steypta plötu eru komnar gólfhita- og vatnslagnir. Húsið er hægt að afhenda 3 vikum eftir undirskrift kaupsamnings. Einnig hægt að fá tilbúið undir tréverk.

Gott 69m2 2ja herb. parhús. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, þvottahús,
stofu, svefnherbergi og bað. 20m2 háaloft er yfir íbúðinni. Mikið endurnýjuð og skemmtileg eign. 8,5m
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Hafnarfirði – Fjarðargata 17
Sími 520 2600 – Fax 520 2601
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is
Opið virka daga kl. 9–18
NÝBYGGINGAR - VOGUM VATNSLEYSUSTRÖND

Sjá einnig myndir í gluggum á Fjarðargötu

ESKIVELLIR 7 - GLÆSILEGT LYFTUHÚS
GLÆSILEGT 5 HÆÐA
LYFTUHÚS

VORUM AÐ FÁ EINBÝLI - RAÐHÚS OG
PARHÚS Í NÝJU HVERFI Í VOGUNUM.

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.
Húsin skilast fullbúin að utan og fokheld að innan eða
lengra komin.

Verðdæmi:

“AÐEINS EITT EINBÝLI AF FJÓRUM EFTIR”

Raðhús frá kr. 12,8 millj. - 23,1 millj.

HÆGT ER AÐ FÁ HÚSIN AFHENT fokheld / tilbúin undir tréverk / eða fullbúin án gólfefna. 4441

Parhús frá kr. 17,2 millj. - 24,3 millj.

Einbýli frá kr: 19,5 millj. - 27,5 millj.

HÁHOLT - LAUGARVATN

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

DREKAVELLIR 14 - FJÓRBÝLI - NÝTT - NÝTT

GRUNNMYND NEÐRI HÆÐAR:

VORUM AÐ FÁ Í EINKASÖLU

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 afhendist fokhelt, verð 12,1 millj. 2354

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

DREKAVELLIR 26

HEIÐARGERÐI 3 OG 5
LÍTIL FJÖLBÝLI - VOGUM
VATNSLEYSUSTRÖND

GLÆSILEGT 9 HÆÐA LYFTUHÚS MEÐ BÍLAKJALLARA
Nýkomnar á sölu 3ja, 4ra og “penthouse” íbúðir í glæsilegu 9 hæða lyftuhúsi á góðum stað á völlunum. Alls eru
34 íbúðir í húsinu, þar af eru tvær “penthouse” íbúðir en
þær eru 5 herbergja, ÁSAMT 57 FM SVÖLUM. 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.

Nýkomnar á sölu glæsilegar
og vel hannaðar íbúðir í nýjum fjölbýlishúsum. Í húsunum er 2ja, 3ja og 4ra herb.
íbúðir. Ath! AÐEINS EIN 4RA
HERB. ÍBÚÐ EFTIR Í HÚSI
NR. 3 - 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 veittar á Ás fasteignasölu. Verð frá 11,2 til 16,4 m. 4251

Íbúðirnar afhendast fullbúnar en án gólfefna
nema á baðherbergi og þvottahúsi verða
flísar á gólfi. Sérlega vandaðar Voke III
innréttingar frá Húsasmiðjunni. Vönduð tæki. Sjónvarpsdyrasími. Hús að
utan afhendist fullfrágengið, klætt
báruformaðri klæðningu. Lóð og sameign fullfrágengin. Frábært útivistarsvæði er í
grennd við húsið. 4310

ESKIVELLIR 9A & B
GLÆSILEGT SEX HÆÐA LYFTUHÚS

NÝBYGGING – PARHÚS
– KÓRAHVERFIÐ
GRUNNMYND NEÐRI HÆÐAR:

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

FLESJAKÓR 5 OG 7 - KÓPAVOGUR

”TIL AFHENDINGAR STRAX” Vorum að fá flott 154 fm PARHÚS, ásamt 38 fm BÍLSKÚR, samtals 192 fm á
frábærum stað í KÓRAHVERFINU í KÓPAVOGI. Húsin skilast fullbúin að utan og fokheld að innan. Lóð grófjöfnuð. Sérlega vel skipulagðar eignir með 5 svefnherbergergjum. Jeppabílskúr sem er 39 fm með 3.3 m lofthæð. Vandaðir verktakar. Uppl. hjá ÁS fasteignasölu og sjá myndir á netinu. Verð 32,6 millj 4024

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

5. september 2005 MÁN U DAGU R

42

6XPDUK~V
%MDUNDUEUDXW6HOI

KHUEHUJMD
'YHUJDEDNNL5YN

6WyUJO VLOHJWVXPDUK~ViVDPWJHVWD
K~VLiHLJQDOyèYLè%MDUNDUEUDXW
iVNLSXO|JèXVXPDUK~VDVY èL~U
M|UèLQQL0LQQL%RUJt*UtPVQHVL
6W UUDK~VLèVNLSWLVWtIRUVWRIX
VYHIQKHUEHUJLEDèKHUEHUJLHOGK~V
VWRIXPLOOLORIWRJ~WLJH\PVOX6WyU
JO VLOHJWVXPDUK~ViVDPWJHVWDK~VL
iHLJQDOyèYLè%MDUNDUEUDXWiVNLS
XO|JèXVXPDUK~VDVY èL~UM|UèLQQL
0LQQL%RUJt*UtPVQHVL6W UUDK~VLè
VNLSWLVWtIRUVWRIXVYHIQKHUEHUJL
EDèKHUEHUJLHOGK~VVWRIXPLOOLORIWRJ
~WLJH\PVOX9(5çPLOOM

(LQEêOL
)MDUèDUiV5HN

MDKHUEtE~èiK èDOOVXPIP
(OGK~VPHèIDOOHJULEH\NLLQQUpWWLQJX
RJG~NiJyO¿U~PJyèVWRIDPHè
SODVWSDUNHWL~WJHQJW~UVWRIX~Wi
VXèYHVWXUVYDOLUWHQJLI\ULUìYRWWDYpOLQQL
iEDèL*HUYLKQDWWDVMyQYDUSRJ|U\JJLV
P\QGDYpODU9HUèPLOOM

(VNLKOtè5HN

0M|JIDOOHJMDKHUEHUJMDULVtE~ètOLWOX
IM|OEêOLt+OtèXQXP1êOHJDULQQUpWWLQJDU
JyOIHIQLRJRIQDU0M|JVWXWWOHLNVNyOD
VNyODRJDèUDìMyQXVWX
ÈVHWWYHUèNU

UDKHUEHUJMD
(QJMDVHO5HN


*O VLOHJIPUDKHUEtE~èi
K è)DOOHJDU.LUVXEHUMDLQQUpWWLQJDU
3DUNHWRJÀtVDUiJyOIXP6pUVW èLt
EtODJH\PVOX0LNLè~WVêQL

)DOOHJKHUEHUJMDtE~èPHè
DXNDKHUEHUJLtVDPHLJQRJEtO
VNêOL3DUNHWRJÀtVDUiJyOIXP
%DèKHUEHUJLHUÀtVDODJWtKyOIRJ
JyOIëYRWWDK~VtHLJQ

9HUèPLOOM

9HUèPLOOM

5DèK~V
+OtèDUYHJXU1MDUèYtN

0M|JJyèUDKHUEHUJMDIP
tE~èiK ètOLWOXIM|OEêOLi
EHVWDVWDèt/LQGDKYHU¿ËE~èLQ
VNLSWLVWtIRUVWRIXKROHOGK~V
VWRIXVMyQYDUSVKROVYHIQKHUEHUJL
EDèKHUEHUJLRJìYRWWDKHUEHUJL
(LJQHUODXVÀMyWOHJD

)DOOHJWUDèK~ViK èYLè
+OtèDUYHJt1MDUèYtN)M|JXU
VYHIQKHUEHUJLPHèVNiSXPRJ
SDUNHWL%DèKHUEHUJLèHUDOOW
HQGXUQêMDè(OGK~VPHèIDOOHJUL
LQQUpWWLQJXRJJyèXPERUèNUyN
JyèHLJQPHèVWyUXPVyOSDOOLRJ
JDUèLtU NW

9HUèPLOOM

9HUèPLOOM

MDKHUEHUJMD

MDKHUEHUJMD
$VSDUIHOO5YN


9LUNLOHJDJyèIPKHUE
tE~èDè'YHUJDEDNNDÈ
K èLQQLHUXVYHIQKHUEHUJLRJ
HLWWtNMDOODUD+~VLèKHIXUDOOW
YHULèWHNLètJHJQQêOHJDRJOtWXU
PM|JYHO~W)DOOHJXUJDUèXUHU
YLèK~VLèPHèOHLNW NMXPRJ
EHNNMXPgUVWXWWtDOODYHUVOXQ
RJìMyQXVWXRJJRWWDèJHQJLI\ULU
E|UQDèVWXQGDtìUyWWLU

UDKHUEHUJMD
*DOWDOLQG.yS

*O VLOHJWIPHLQEêOLVK~V
PHèLQQE\JJèXPEtOVN~UDè
)MDUèDUiVLt5H\NMDYtNëHWWDHU
PM|JEMDUWRJJO VLOHJWYHOXP
JHQJLèK~VPHèIDOOHJXPJDUèL
6WXWWtVNyODOHLNVNyODVXQGODXJ
RJDOODDOPHQQDìMyQXVWX

)O~èDVHO5HN

*yèUDKHUEHUJMDIPtE~èt
)O~èDVHOL*RWWKHUEHUJLPHèJOXJJDt
NMDOODUDVHPHNNLHULQQtIPW|OXtE~èDU
%DUQY QWXPKYHU¿ìDUVHPVWXWWHUt
VNyODOHLNVNyOD

9HUèPLOOM

UDKHUEHUJMD
)tIXVHO5HN

+UDXQVWtJXU+IQ


*yèMDKHUEHUJMDIPtE~èi
MDUèK è%~LèHUDèHQGXUQêMDK~VLèDè
KOXWDWLODPNUDIPDJQVW|ÀXVNROSODJQLU
RJìDN)DOOHJKUDXQOyèHUYLèK~VLè
ëHWWDHUEM|UWRJIDOOHJHLJQiHIWLUVyW
WXPVWDèt+DIQDU¿UèL
9HUè

MDKHUEHUJMD
ëyUXIHOO5HN

%OiVDOLU.yS


*yèMDKHUEHUJMDIPtE~èYLè
ëyUXIHOO5~PJyèVWRIDPHèSDUNHWLi
JyO¿)OtVDUiJDQJLHOGK~VLRJEDèL
6WyUDUVYDOLUPHèJO VLOHJX~WVêQL

)DOOHJMDKHUEHUJMDtE~èiK è
7Y|SDUNHWO|JèVYHIQKHUEHUJLPHè
JyèXVNiSDSOiVVL(OGK~VPHèJyèXP
ERUèNUyN*O VLOHJW~WVêQLIUiHLJQ

9HOVNLSXO|JèMDKHUEHUJMDtE~èiDQ
QDUULK ètVQ\UWLOHJXIM|OEêOL/DXVYLè
NDXSVDPQLQJ

9HUèPLOOM

9HUèPLOOM

9HUèPLOOM

UDKHUEHUJMD6pUK è

5DèRJSDUK~V

+UDXQE U5HN


(UOXiV+IM

0M|JJyèUDKHUEHUJMDtE~èiìULèMX
K è+ROHUÀtVDODJWPHèJyèXP
NO èDVNiS(OGK~VPHèiJ WULLQQUpW
WLQJXRJSDUNHWODJW6WRIDHUSDUNHWO|Jè
RJXWJHQJWiVXèXUVYDOLU
9HUèPLOOM

ëyUXIHOO5HN

%DUPDKOtè5HN

0LNLèHQGXUQêMXèIPtE~èPHè
VpULQQJDQJLYLè%DUPDKOtèÒUIRU
VWRIXHUJHQJLèLQQtKRORJìDèDQHU
JHQJLèLQQtVWRIXHOGK~VEDèKHUE
VYHIQKHUEW|OYXKHUEHUJLRJJH\PVOX
ëHWWDHUEM|UWRJVNHPPWLOHJtE~è
9HUèPLOOM

0M|JJO VLOHJWKHUEHUJMDIPSDUK~V
PHèLQQE\JJèXPEtOVN~U5~PJRWWHOGK~V
VHPHURSLèLQQtERUèVWRIXVWRIDPHè~WJHQJL
iVWyUDQSDOOJyèEDUQDKHUEHUJL+MyQDKHU
EHUJLPHèIDWDKHUEHUJLRJVpUEDèKHUEHUJL
PHèKRUQEDèNDUL*O VLOHJW~WVêQLVWXWWt
VNyODRJOHLNVNyODÈVHWWYHUèNU

%U~QDODQG5HN

*O VLOHJWIPUDèK~ViìUHPXUS|OOXP
iVDPWIPEtOVN~Ut)RVVYRJLQXP1êWW
JO VLOHJWHOGK~VWY|U~PJyèEDUQDKHUEHUJL
P|JXOHLNLiìUHPXU KMyQDKHUEHUJLPHè
IDWDKHUEHUJLRJVXèXUVY|OXP7Y UVWRIXU
*O VLOHJXUJDUèXU1êOHJWìDN)UiE UHLJQ
iHIWLUVyWWXPVWDè9HUè

9HJQDPLNLOODUV|OXYDQWDURNNXU

DOODUJHUëLUDIHLJQXPiVNUi

   

6NRëXPRJYHUëPHWXPVDPG JXUV

ïDëïDUIHNNLDëYHUDGíUWDëVHOMDIDVWHLJQ

ZZZQHWKXVLV
ïtQVDODïLQQVSDUQDëXU

MÁN U DAGU R 5. september 2005

43

(6.,9(//,5%Ì/6.ê/,

Ì60Ìé80

Ì60Ìé80

.,5.-89(//,5

ËVPtèXPPM|JJRWWK èDO\IWXIM|OEêOLiJyèXPVWDèi
9|OOXQXP+DIQDU¿UèLtE~èLUiK èMDUDKHUEtE~èLU
0M|JEMDUWDURJYHOVNLSXODJèDUtE~èLUËE~èLUQDUVNLODVWIXOOE~QDU
DèXWDQRJHLQQLJDèLQQDQI\ULUXWDQJyOIHIQL9DQGDèDULQQUp
WWLQJDURJW NL0M|JWUDXVWXUYHUNWDNL$IKHQGLQJVHSWRNW
$OODUQiQDULXSSORJWHLNQLQJDUiVNULIVWRIX)DVWHLJQDVWRIXQQDU
9HUèIUiPLOOM

(6.,9(//,5

(UXPPHètV|OXVWyUJO VLOHJWO\IWXIM|OEêOLi9|OOXQXPt+DI
QDU¿UèL$OOVtE~èLUiVDPWVW èXPtEtODNMDOODUD$IDU
YDQGDèXUIUiJDQJXUPDRSQDQOHJW|U\JJLVJOHUI\ULUVY|OXP
6pULQQJDQJXUDIVY|OXPMDKHUEYHUèIUiNUPLOOM
UDKHUEYHUèIUiNUPLOOM7UDXVWLUYHUNWDNDU(5YHUNWDNDU
1iQDULXSSOêVLQJDURJWHLNQLQJDUiVNULIVWRIXRNNDU

ËV|OXQêMDURJJO VLOHJDUMDUDRJKHUEtE~èLUtQêMXRJY|QGXèXO\IWXIM|OEêOLi9|O
OXQXPt+DIQDU¿UèLËE~èLUQDUHUXIUiIPRJXSStIP*O VLOHJXUIUiJDQJXUPD
KRUQEDèNDUiEDèKHUEHUJL)\UVWDÀRNNVLQQUpWWLQJDUIUi0RGXOODËE~èLUQDUDIKHQGDVW
IXOOE~QDUiQJyOIHIQDHQìyPHèÀtVXPiEDèKHUEHUJLRJìYRWWDK~VL+~VYHUèXUNO WWDè
XWDQRJìYtYLèKDOGVOtWLètQiQXVWXIUDPWtè/yèVNLODVWIXOOIUiJHQJLQ1iQDULXSSOêVLQJDUYHLWD
V|OXPHQQ)DVWHLJQDVWRIXQQDU

+ULQJEUDXWËHLQNDV|OXIDOOHJRJU~PJyè
VpUK èRJULVDOOVIPDXNVpUVW èVIP
EtOVN~UV%DèKHUEHUJLDOOWQêHQGXUQêMDèÀtVDU
iJyOIXP0M|JIDOOHJW~WVêQLRJJyèXUJDUèXU
9HUèNUPLOOM

%UHLéYDQJXU9RUXPDèIitHLQNDV|OX
IDOOHJDRJEMDUWDIPtE~èiYLQV OXPVWDè
3DUNHWitE~èJyèVYHIQKHUEHUJL0DJQDè
~WVêQL\¿U+DIQDUIM|UèIUiVXèXUVY|OXP
)M|OEêOLVHPiYDOOWKHIXUQRWLèYLQV OGD9HUè
PLOOM

+(5%
(UOXiV9RUXPDèIitHLQNDV|OXDIDUIDOOHJD

(,1%ë/,5$é2*3$5+Ô6

9téLiV*DUéDE 9RUXPDèIitHLQNDV|OX
IDOOHJWK~VPHèVNHPPWLOHJDK|QQXQiìHV
VXPHIWLUVyWWDVWDètQêMXKYHU¿*DUèE LQJD
+~VLèHUHNNLIXOOE~LèRJEêèXUìYtQêMXP
HLJHQGXPXSSiPLNODP|JXOHLNDPHèHQGDQ
OHJDQIUiJDQJLQQUpWWLQJDRÀ6WyUJO VLOHJ
DIJLUWWLPEXUYHU|QGPHèKHLWXPSRWWLKiWDODUDU
tìDNVNHJJL*HJQKHLOW0DKRJQ\tJOXJJXP
RJ~WLKXUèXP
9HUè7LOERè

6WHNNMDUKYDPPXU9RUXPDèIitHLQNDV|OX
IDOOHJWWYtO\IWHQGDUDèK~ViIUiE UXPVWDè
t+Y|PPXQXP+~VLèHUDIDUYHOXPJHQJLè
VNHPPWLOHJDKDQQDèRJQêWLVWDIDUYHO0LNLOO
JUyèXUHUYLèK~VLèVHPJHIXUìYtVNHPPWLOHJD
VYLS6WyUKHOOXO|JèYHU|QGìDUVHPODJWHU
I\ULUKHLWXPSRWWLJyèKHUEHUJL6pUOHJD
UyOHJWRJEDUQY QWXPKYHU¿9HUèPLOOM

+YDPPDEUDXW1êNRPLQtHLQNDV|OXJyè
IPtE~èiDQQDUULK ètNO GGXIM|OEêOL
t+Y|PPXQXP5~PJyèKHUEHUJLIDOOHJW
~WVêQL9HUèNUPLOOM

JRWWIPWYtO\IWHLQEêOLìPWLQQE
EtOVN~UiìHVVXPYLQV ODRJIDOOHJDVWDèt
+DIQDU¿UèL0M|JJRWWVNLSXODJP|JXOHLNL
iVpUtE~èiQHèULK è+~VLèVWHQGXUYLè
MDèDU9tèLVWDèDW~QVLQVRJVWXWWHUtVNyOD9HUè
PLOOM

1RUéXUYDQJXU+I9RUXPDèIitV|OXPM|J
JRWWUDèK~ViHLQQLK èt1RUèXUE QXPHLWW
DIìHVVXPVtYLQV OX$IDUYHOPHèIDULèK~V
+~VLèHUIPPHèEtOVN~URJKHIXUYHULèYHO
YLèKDOGLèDOODWtè1êOHJWJOHUiIUDPKOLè*RWW
VNLSXODJJyèKHUEHUJLRJU~PJRWWHOGK~V
ëHWWDHUK~VVHPNOiUOHJDHUìHVVYLUèLDè
VNRèD9HUèPLOOM

+é,5

RJYHOVNLSXODJèDtE~èiMDUèK ètQêOHJXOLWOX
IM|OEêOLtÈVODQGLQXËE~èLQHUIPRJPHè
VpULQQJDQJLRJVpUJDUèL9DQGDèDULQQUpW
WLQJDURJJyOIHIQL)M|OEêOLèHUNO WWDèXWDQRJ
ìYtYLèKDOGVOtWLè9HUèPLOOM

+YHUÀVJDWD+I1êNRPLQtHLQNDVJO VL
OHJK èDXNULVRJEtOVN~UVPLèVY èLVt
+DIQDU¿UèL6pULQQJDQJXU+ èLQHUDOOV
IPDXNIPEtOVN~UV0LNLèHQGXUQêMXè
HLJQVHPEêèXUXSSiPLNODP|JXOHLND
9HUèNUPLOOM

+(5%

+UDXQEU~QIUiE UVWDéVHWQLQJ0M|J

/DXIYDQJXU1êNRPLètHLQNDVIDOOHJRJ
HQGXUQêMXèIPtE~èiI\UVWXK èiJyèXP
VWDèYLè/DXIYDQJLQQ6XèXUVYDOLUVHPVQ~
LQQtJDUè1êOHJWSDUNHWRJHQGXUQêMDè
EDèKHUE9HUèNUPLOOM

6XéXUKYDPPXU1ëNRPLQtV|OXYHO
VNLSXO|JèRJEM|UWIPtE~èiDQQDUULK è
tJyèXIM|OEêOLiVDPWIPEtOVN~UiJyèXP
VWDèt+DIQDU¿Uè*yèJyOIHIQLRJLQQUpWWLQ
JDUU~PJyèKHUEHUJL)M|OEêOLèQêPiODèDè
XWDQ9HUèNUPLOOM

.UtXiV1êNRPLQtHLQNDVJO VLOHJRJ
EM|UWMDMDKHUEHQGDtE~èiI\UVWX
K ètNO GGXIM|OEêOLtÈVODQGLQX*yèXU
VpUJDUèXUI\OJLUtE~èLQQL)DOOHJDULQQUpW
WLQJDURJJyOIHIQLËE~èLQHUODXV9HUèNU
PLOOM

+(5%

+MDOODEUDXWËHLQNDV|OXIDOOHJIPUD
KHUEtE~è3DUNHWRJÀtVDUitE~èLQQLU~PJyè
VWRIDRJJRWWVMyQYDUSVKRO)M|OEêOLèDOOW
QêYLèJHUWDèXWDQ9HUèNUPLOOM

+MDOODEUDXWËHLQNDV|OXIDOOHJIPUD
KHUEtE~è3DUNHWRJÀtVDUitE~èLQQL
U~PJyèVWRIDRJJRWWVMyQYDUSVKRO
)M|OEêOLèDOOWQêYLèJHUWDèXWDQ9HUèNU
PLOOM

$QGUpVEUXQQXUEtOJH\PVODRJO\IWD
*(785/261$è)/-Ð7/(*$
9RUXPDèIitHLQNDV|OXIDOOHJDtE~èt
O\IWXIM|OEêOLRJPHèVW èLtEtOJH\PVOXt
ìHVVXQêMDRJJO VLOHJDKYHU¿t*UDIDU
KROWLQXËE~èLQHUVNHPPWLOHJDK|QQXè
IPRSLQRJEM|UWRJQêWLVWDIVNDSOHJD
YHO9DQGDèDULQQUpWWLQJDURJW NLRJJyè
JyOIHIQLSDUNHWRJÀtVDU*yèDUVXèXU
VYDOLU$èHLQVVW èLtEtOJH\PVOXQQL
9HUèPLOOM

gOGXJDWD5YN(UXPPHètV|OXIDOOHJD
RJEMDUWDULVtE~èiìHVVXPYLQV ODVWDèt
PLèERUJLQQLËE~èVHPVWDQGVHWWYDUI\ULUXP
iUXP+~QOtWXUDIDUYHO~WPHèSDUNHWL
i|OOXPJyOIXPRJItQXPLQQUpWWLQJXP+~V
QêWHNLètJHJQRJOtWXUPM|JYHO~W9HUèPLOOM

)ODWDKUDXQ9RUXPDèIitV|OXEMDUWDRJ
/ NMDUNLQQ1êNRPLètHLQNDV|OXPM|JIDOO
HJWRJYHOVWDèVHWWHLQEêOLNMDOODULK èRJ
ULVVDPWDOVIPPHèLQQEEtOVN~U+~VLè
HUPM|JYHOPHèIDULèMDIQWDèLQQDQVHPDè
XWDQRJKHIXUYHULèYHOYLèKDOGLè+~VLèHU
VWH\SWNO WWDèXWDQPHèiOL0|JXOHLNLDè
KDIDWY UtE~èLUtK~VLQX9HUèPLOOM

/DXJDUQHVYHJXU/$86675$;9RUXPDè
IitHLQNDV|OXJO VLOHJDRJPLNLèHQGXUQê
MDèDtE~ètIMyUEêOLiìHVVXPHIWLUVyWWDVWDè
ËE~èLQKHIXUQiQDVW|OOYHULèWHNLQtJHJQi
XQGDQI|UQXPiUXPPDHOGK~VRJEDèRJ
JyOIHIQL3DUNHWRJÀtVDUHUXiJyOIXPëHWWD
HUPM|JJyètE~èVHPYHUWHUDèVNRèD9HUè
PLOOM

IDOOHJDIPtE~èiK ètPM|JJyèXIM|O
EêOL3DUNHWDèPHVWXitE~èQêOHJIDOOHJ
HOGK~VLQQUpWWLQJ+~VNO WWiWY UKOLèDU
%tOVN~UVUpWWXU9HUèPLOOM

%XUNQDYHOOLU9RUXPDèIitHLQNDV|OX

(VNLYHOOLUËV|OXPM|JIDOOHJHQGDtE~èi
IMyUèXK ètO\IWXEM|OEêOLPHèVW èLtXS
SKLWDèULEtOJH\PVOXËE~èLQYHUèXUDIKHQWt
GHVHPEHUIXOOE~LQiQJyOIHIQDVNYVNLODOêV
LQJXIUiYHUNWDND9HUèNUPLOOM

9HVWXUYDQJXU9RUXPDèIitHLQNDV|OXYHO
KDQQDèRJIUiE UOHJDVWDèVHWWHLQEêOLPHè
DXNDtE~ètNMDOODUDLQQVWtERWQODQJDt1RUèXU
E QXP+~VLèHUDOOVXPIPìDUHIHU
EtOVN~UXPIPëHWWDHUK~VVHPEêèXUXSS
iPLNODP|JXOHLNDëDUQDHUPLNLOVNMyOV OG
RJXPKYHU¿VpUOHJDUyOHJWRJEDUQY QW
9HUèPLOOM

6XèXUKYDPPXU9RUXPDèIitHLQNDV|OX
MDKHUEIPJXOOIDOOHJDtE~èiMDUèK è
tHQGDUDèK~VL6pUVPtèDèDULQQUpWWLQJDURJ
JyèJyOIHIQL0M|JU~PJyèRJYHOVNLSXO|Jè
tE~è6pUJDUèXU9HUèNUPLOOM

/DXIYDQJXU1êNRPLQtHLQNDVU~PJyè
IPUDKHUEtE~èiDQQDUULK ètJyèX
IM|OEêOLt1RUèXUE QXP6XèXUVYDOLUëYRW
WDKHUEHUJLttE~èU~PJRWWVMyQYDUSVKRORJ
HOGK~V9HUèNUPLOOM

VWyUJO VLOHJDIPtE~èiMDUèK ètNO GGX
O\IWXIM|OEêOLi9|OOXQXP6pULQQJDQJXURJ
VpUJDUèXU9DQGDèDUNLUVXEHUMDLQQUpWWLQJDURJ
KXUèDU9DQGDèSDUNHWRJÀtVDUitE~è(QJLQ
E\JJèHUDIWDQYLèK~VLèRJìYtHUXPDIDU
EDUQY QDVWDèVHWQLQJXDèU èD6NHPPWLOHJ
tE~èVHPQêWLVWPM|JYHO9HUèPLOOM

)ODWDKUDXQ1êNRPLQtHLQNDV|OXEM|UWRJ
IDOOHJtE~èiMXK ètJyèXIM|OEêOL0M|J
JyètE~èU~PJyèVWRIDìYRWWDKHUEHUJLttE~è
VXèXUVYDOLURJIDOOHJW~WVêQL3DUNHWRJÀtVDUi
JyOIXP)M|OEêOLèNO WWDèXWDQDèPHVWXOH\WL
PHèiOL9HUèPLOOM

9HVWXUEUDXW1êNRPLQtHLQNDV|OXVNHPPWL
OHJRJVQ\UWLOHJULVtE~ètìUtEêOLt9HVWXUE 
QXP+I+~VtJyèXVWDQGLDèXWDQ3DUNHW
iJyOIXPP|JXOHLNLiWYHLPVYHIQKHUEHUJMXP
*yèVWDèVHWQLQJVWXWWtVNyODRJOHLNVNyODRJ
PLèE LQQ9HUèPLOOM
ÉOIDVNHLé9RUXPDèIitHLQNDV|OX
U~PJyèDRJPLNLèHQGXUQêMDèDIPtE~è
iIUiE UXPVWDèPLèVY èLVt+DIQDU¿UèL
3DUNHWRJÀtVDUiJyOIXPQêOHJUDIPDJQVWDÀD
QêOHJVNROSO|JQRJJOHURJJOXJJDUgUVWXWWt
DOODGDJOHJDìMyQXVWXYHUVODQLUJUXQQVNyOD
RJOHLNVNyOD*yèHLJQVHPYHUWHUDèVNRèD
9HUèPLOOM
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Jóhannes Ásgeirsson hdl.
Lögg.fasteignasali,

Karl Gunnarsson
sölumaður

Erlendur Tryggvason
sölumaður

Kristján P. Arnarson
sölumaður

Kristbjörn Sigurðsson
sölumaður

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

HÆÐIR

MOSÓ-URÐARHOLTNýstand-

Burknavellir-NýbyggingEinnar hæðar 205 fm einbýlishús meðinnbyggðum bílskúr. Fullbúið utan,grófjöfnuð
lóð og rúmlega tilbúið undir tréverk. V. 33
m. 4775

sett 157 fm íbúðar- og atvinnuhúsnæði á
jarðhæð. V. 25,9 m. 4768

NjálsgataGóð

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

MIÐHÚS Glæsilegt 271fm einbýlishús
meðTVÖFÖLDUM bílskúr og auka íbúð
með sér inngangi. Húsið skiptist í 140,2 fm
aðalhæð með 55,9 fm bílskúr og 75,2 fm
2ja herbergja íbúð með sér inngangi. 4769

HÓLSVEGUR - LANGHOLSTSHVERFIGóð 4ra herÁlakvíslEfri sérhæð 106,5 fm auk bílastæðis í bílakjallara í parhúsi með 3 íbúðum
í. V. 25,5 m. 4722

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

á 2.hæð. skipti á stærri eign möguleg. V.
13,9 m. 4653

lyftuhúsi ásamt 25 fm bílskúr.V. 18,9m.
4578

ÆGISSÍÐA - SÉR INNGANGUR Falleg 79,2 fm íbúð í kjall-

ENGJASEL

ara. LAUS STRAX V. 18,3 m. 4636

HÁALEITISBRAUT

HRAUNBÆR + AUKAHERB Góð 3ja herbergja íbúð á 1. hæð

býli. V. 17,9 m. 4514

ásamt aukaherbergi í kjallara. V. 17,8 m.
4643

Góð 4ra herbergja 100
fm íbúð á 3. hæð ásamt stæði í bílgeymslu.
V. 18,9 m. 4586

bergja íbúð með sér inngangi í jarðhæð í
góðu þríbýli á friðsælum stað. LAUS
STRAX.V. 15,8 m. 4778

Mjög góð
92,1 fm 4ra herbergja íbúð á 4. hæð í fjöl-

Garðabær - Aratún Gott 134 fm
einbýli á einni hæð með innbyggðum bílskúr. V. 36,9 m. 4680

FÍFUSELFalleg
Gautavík - jarðhæðNýleg og vel
innréttuð ca.110 fm neðsta sérhæð í þríbýli. 2 sér bílastæði.V. 24,8 m. 4709

Torfufell - Falleg 79 fm 3ja herb. íbúð

98 fm 4ra herbergja
endaíbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílskýli. V.
19,9 m. 4736

3JA HERBERGJA

GVENDARGEISLI Nýtt og fullbú-

HRÍSATEIGUR Góð 3ja herbergja
íbúð á miðhæð í þríbýli. V. 14,9 m. 4567

ið 206 fm einnar hæðar einbýlishús með
innbyggðum bílskúr. V. 44,7 m. 4701

HRAUNBÆR

Góð 78 fm íbúð á 1.
hæð í góðu fjölbýli. 4773

FRÓÐENGI Björt og falleg 112 fm
íbúð á efstu hæð ásamt stæði í bílgeymslu.
V. 22,9 m. 4737
HAMRAVÍK - EINBÝLI TVÍBÝLI Nýtt 2ja íbúða einbýlishús á 2

DugguvogurNýtt

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

NÆFURÁS Falleg og vel um gengin
2-3ja herbergja 69 fm íbúð á 1.hæð í 6
íbúða húsi. Sérþvottahús er í íbúðinni. V.
14,9 m. 4758

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

SÚLUHÓLAR Góð 3ja herbergja
íbúð á 3. (efstu) hæð.V. 14,9 m. 4518

Grettisgata - sérinngangur
Falleg og rúmgóð 3ja-4ra herbergja 100 fm
neðsta hæð.Tvö sér bílastæði.V. 21,9 m.
4493

Álftanes-FálkastígurÍ byggingu
246 fm einbýli á einni hæð með innbyggðum bílskúr. V. 66 m. 4632

Naustabryggja-PenthouseSTÓRGLÆSILEG 143 FM (PENTHOU-

TUNGUSEL

Góð 3ja herbergja 88
fm íbúð á 3ju hæð. Stór stofa, suður svalir.
V. 16,4 m. 4757

SE) ÍBÚÐ Á TVEIMUR HÆÐUM Í LYFTUBLOKK. V. 32,9 m. 4687

GYÐUFELL - LAUS STRAX
Góð íbúð á 3. hæð með yfirbyggðum svölum.V. 14,4 m. 4256

HVAMMABRAUT HFN.

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

Hólaberg

Parhús á tveimur hæðum.
Húsið hefur verið tekið mikið í gegn að utan
og innan. V. 32,9 m. 4767

TORFUFELL

Góð 3ja herbergja
íbúð á efstu hæð. V. 12,9 m. 4367

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

SUÐURHÓLAR Rúmgóð 3ja herbergja 1. hæð með sér suðurgarði. Sérinngangur.Afgirtur 50 fm SUÐURGARÐUR.Laus strax. V. 18,9 m. 4500

4RA - 6 HERBERGJA 6
Eyjabakki Falleg 4ra herbergja 104
fm endaíbúð á efstu hæð.V. 17,9 m. 4646

DÍSARÁS - ENDARAÐHÚS
TVÖFALDUR BÍLSKÚR V. 42,9 m. 4754

Réttarholtsvegur Mikið endurnýjað 109,3 fm raðhús. m.a. nýlega viðgert
þak, gler og gluggar, endurnýjaðar
skolplagnir. V. 24,8 m. 4608

Hvassaleiti

4ra herb. 120 fm íbúð
með bílskúr. Íbúðin er á 3.hæð í nýlega viðgerðu og máluðu fjölbýli. V. 21,4 m. 4771

HRAUNBÆR Góð 5 herbergja íbúð
á 1.hæð.V. 20,7 m. 4616

Blönduhlíð Góð 88 fm íbúð í kjallara.

2JA HERBERGJA

V. 18,4 m. 4714

Laufengi

Mjög björt 3 herbergja 79,5
fm íbúð á 3.hæð. V. 16,9 m. 4402

Boðagrandi-útsýni - laus 53
fm íbúð á 9. hæð í lyftuhúsi. Húsvörður. V.
13,5 m. 4403
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LANDIÐ

Blásalir í Kópavogi
Til endurúthlutunar er 4-5 herbergja íbúð um 123 fm. ásamt stæði í bílageymslu.
Til endurúthlutunar er rúm 2 herbergja íbúð um 80 fm.

Mánagata - efri hæð.

Íbúðirnar eru í 10 hæða fjölbýlishúsi og geta verið til afhendingar fljótlega.

Góð 43,2

fm íbúð á efri hæð í tvíbýli.V. 12,9 m. 4712

Mávabraut -Keflavík Raðhús á 2

Réttarheiði í Hveragerði

hæðum, 135 fm + 35 fm bílskúr. V. 19,9 m.

ræða 3ja herbergja íbúð sem er rúmlega 90 fm. að stærð. Íbúðinni fylgir um

Til endurúthlutunar er íbúð í parhúsi við Réttarheiði í Hveragerði. Um er að

4765

16. fm. garðskáli og getur íbúðin verið til afhendingar fljótlega.
Túngata á Kirkjubæjarklaustri
Til endurúthlutunar er nýleg 3 herbergja um 90 fm. íbúð. Íbúðin er í parhúsi
við Túngötu á Kirkjubæjarklaustri og fylgir um 13 fm. garðskáli og getur

Hraunbær

Ósamþykkt 21 fm studio-

íbúð á jarðhæð. V. 4,8 m. 4715

MEÐALFELLSVATN Góður 91 fm
sumarbústaður á steyptum sökkli á friðsælum útsýnisstað.BÁTASKÝLI og bátur. Tilboð
óskast. 4742

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Suðurlandsbraut 54
108 Reykjavík
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

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

HVERAGERÐI 162 fm einnar hæðar
einbýlishús með bílskúr. Falleg lóð, heitur
pottur. V. 26,9 m. 4652

GOÐABORGIR - LAUS Björt og
rúmgóð 68 fm íbúð með sér inngangi af svölum. V. 14,9 m. 4685

Eskifjörður - Zeutenshús LAUST Eitt af elstu og sögufrægustu
húsum á Eskifirði, byggt 1870. V. 9,9 m.
4692

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

Sumarhús í Heklubyggð á
eignarlóðum Fjögur 87 fm heilsárshús, tilbúin undir tréverk. V. 10,8 m. 4669

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

FLÚÐIR Sumarhúsalóðir í landi Reykjadals Hrunamannahreppi. 4593

Jörfabakki - skipti á 3ja
herb. Falleg 2ja herb. ca. 52 fm ósamþykkt íbúð í kjallara. V. 8,5 m. 3947

ATVINNUHÚSNÆÐI

AKRALIND

www.heklubyggd.is Fjölbreytt
úrval 1 - 2 ha lóða meðfram Rangá. 4483

161 fm atvinnuhúsnæði á

tveimur hæðum. V. 17,5 m. 4723

BÓKHLÖÐUSTÍGUR
STYKKISHÓLMI
Björt og rúmgóð 4ra herbergja efri sérhæð í
tvíbýlishúsi á útsýnisstað. V. 9,9 m. 3946

Vallargata-Sandgerði
Síðumúli

91 fm neðri 3ja herbergja sérhæð í tvíbýlisGott 192,4 fm skrifstofuhús-

húsi.V. 11,5 m. 4725

næði á 3. hæð. 4655

SÖLUTURN

GRÍMSNES Nýtt 74 fermetra heilsárs6000 tiltlar af vhs/dvd.

Lottó og spilakassar. V. 9,5 m. 4639

hús í landi Brjánsstaða. Tæplega 5000 fermetra eignarlóð. V.11.8 4468

íbúðin verið til afhendingar fljótlega.
Umsóknarfrestur er til 12. september n.k.
Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu félagsins að Suðurlandsbraut 54 í síma 552-5644 milli kl. 9-15.

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
Sverrir Kristjánsson
Lögg. fasteignasali
Gsm 896 4489

3ja herbergja

Karl Dúi Karlsson
Sölumaður
Gsm 898 6860

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

www.hus.is

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

HÁVALLAGATA

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 og heitu og
köldu vatni. Skjólgóður garður með garðhúsi og sólpalli. V. 49,9 millj.

ENGIHJALLI

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.

4ra herbergja

VESTURGATA 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.

DRÁPUHLÍÐ
Falleg 62,7 fm, 3-4ra herb. risíbúð í Hlíðunum. ATH. íbúðin er mikið undir súð
þannig að gólfflötur er mun stærri en gefið er upp. 3 svefnherb. með parket dúk.
Rúmgóð og björt stofa með fallegum
boga kvistum, nýju gleri og gluggapóstum. Nýjar hellulagðar svalir í suður. Nýleg
innrétting í eldhúsi. Olíuborið Bruce parket í stofu og eldhúsi. Raflagnir og rafmagnstafla í íbúðinni er u.þ.b.10 ára.

Landsbyggðin
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.

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.

STYKKISHÓLMUR- TVÍBÝLI

RÓSARIMI

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.

Falleg 2ja herb., 67,8 fm. íbúð á jarðhæð
með sér garði við Rósarima. Baðherb.
með sturtuklefa og tengi fyrir þvottavél.
Svefnherb. með skápum. Rúmgóð og
björt stofa með útgengi á afgirta sér lóð.
Eldhúsið er opið inn í stofu. Sér geymsla
er í íbúðinni. Linoleum dúkur á gólfum. Sér
merkt bílastæði fylgir. V. 14,9 millj.

STYKKISHÓLMUR - NÝBYGGING Verið er að hefja byggingu

ÞORLÁKSGEISLI

Vel skipulögð
112,7 fm, 4ra herb. íbúð á 4. hæð með sérinngangi í nýju lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. Stofa með kamínu. Suðvestur svalir, fallegt úrsýni. Baðherb. flísalagt og með baðkari og sturtuklefa. Sér
geymsla. Filtteppi og flísar á gólfum. Stutt í
fallegar gönguleiðir og á golfvöllinn. LAUS
TIL AFHENDINGAR V. 24,4 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.
Linoleumdúkur á gólfum. Sér geymsla er í
kjallara. Stutt í skóla og aðra þjónustu. V.
16,9 millj.

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.

STYKKISHÓLMUR

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

STYKKISHÓLMUR

Lítið snoturt
115,7 fm einbýlishús á hornlóð við Silfurgötu, ásamt 19,2 fm sérstæðum bílskúr.
Húsið er klætt að utan. Efri hæð: Forstofa,
eldhús m. borðkrók, borðstofa, stofa, svefnherb. og baðherb.. Neðri hæð: Svefnherb.,
þvottaherb. og geymsla. Tilboð óskast.

SKAGASTRÖND

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

STYKKISHÓLMUR

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

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

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN
ER OPINN ALLA DAGA
KL. 8–22

Nissan Sunny SLX, skrd.04/1994
e:140.000 km, 1600cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 290.000 kr 100% lán mögulegt S:515-7000

Ford Mondeo Ghia, skrd.09/1997,
e:126.000 km, 2000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 680.000 kr Tilboð 570.000 kr
100% lán mögulegt S:515-7000

Lexus LS-430, skrd.08/2003, e:19.000
km, 4300cc, sjálfskiptur. Ásett verð
5.990.000 kr Tilboð 5.490.000 kr 100%
lán mögulegt S:515-7000

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 14.30

Mercedes Benz ML-350, skrd.03/2003,
e: 28.000 km, 3724cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 4.890.000 kr. S:515-7000

Volvo V40 SE, skrd. 01/2004, e:29.000
km. 2000cc, sjálfskiptur, Ásett verð
2.550.000,- kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000.

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

Ford Focus Trend station, skrd.
10/2002, e:50.000 km. 1600cc, beinskiptur. Ásett verð 1.340.000 kr. 100%
lán mögulegt S:515-7000

Opel Zafira 7-manna, skrd.02/2000,
e:101.000 km, 1800cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.150.000 kr. Tilboð 990.000
kr 100% lán mögulegt S:515-7000

Ford Mondeo GHIA, skrd.03/2004,
e:33.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.270.000 Kr. Tilboð 2.070.000 kr
100% lán mögulegt S:515-7000
Renault Kangoo, skrd. 05/2001,
e:110.000 km, 1400 cc, beinskiptur.
Ásett verð 790.000 kr. Tilboð 620.000
kr 100 % lán mögulegt Kr. S:515-7000

Nissan Sunny SLX , skrd.05/1994
e:146.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 320.000 kr 100% lán mögulegt S:515-7000

Daihatsu Applause, skrd.11/1998,
e:114.000 km, 1600cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 540.000 kr. 100% lán mögulegt S:515-7000
Ford Explorer Executive, skrd.08/2001
e: 104.000 km, 4000 cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 2.400.000 kr Tilboð
1.990.000 kr 100 % lán mögulegt
S:515-7000

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
MÁNUDAG TIL MIÐVIKUDAGS
FIMMTUDAG OG FÖSTUDAG
LAUGARDAG 9–17 SUNNUDAG

Volvo V70 LPT-Turbo, skrd.06/2004,
e:21.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.850.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Kia Grand Sportage, skrd.06/1999,
e:97.000 km, 2000cc, beinskiptur, 4x4.
Ásett verð 890.000 kr Tilboð 690.000
kr 100% lán mögulegt S:515-7000

Renault Megane station, skrd.08/1999,
1600cc, e:105.000 km, beinskiptur.
Ásett verð 760.000 kr Tilboð 640.000 kr
100% lán mögulegt S:515-7000

8–18
8–19
11–16

VW Golf Comfortline, skrd.02/2000,
e:82.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 780.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

MMC Pajero Sport, skrd.12/2001, e:
76.000 km, 3000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.290.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Volvo S40, skrd.03/2004, e:33.000 km,
2500cc, sjálfskiptur. Ásett verð
3.590.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Daewoo
Lanos,
skrd.11/1999,
e:126.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 470.000 kr 100% lán mögulegt S:515-7000
Renault Laguna, skrd. 03/1999, e:
63.000 km. 2000cc, sjálfskiptur, Ásett
verð 890.000 kr Tilboð 690.000 kr
100% lán mögulegt S:515-7000

Opel Vectra CD, skrd.01/2000,
e:83.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 990.000 kr Tilboð 699.000 kr
100% lán mögulegt S:515-7000

Ford Transit 280S, skrd.06/2002,
e:70.000 km, 2000cc Turbo-diesel,
beinskiptur. Ásett verð 1.250.000 kr.
100% lán mögulegt S:515-7000
Daihatsu Charade CX, skrd.05/1998,
e:105.000 km, 1300cc, beinskiptur.
Ásett verð 480.000 kr 100% lán mögulegt S:515-7000

Volvo V70 XC, skrd. 11/2003, e:36.000
km. 2500cc, sjálfskiptur. Ásett verð
4.260.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Ford Mondeo Ghia, skrd.09/2004,
e:36.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.210.000,- kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Renault Megane Scenic, skrd.02/1997,
e:121.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 580.000,- kr. Tilboð
450.000,- kr.100% lán mögulegt S:5157000. SH-261

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

Hyundai Elantra GLSi, skrd. 05/1997,
e:170.000 km. 1600cc, beinskiptur,
Ásett verð 370.000 kr. Tilboð 199.000
kr 100% lán mögulegt S:515-7000

Ford F-350 Lariat DRW, skrd. 06/2004
e:21.000 km. 6000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.850.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Citroen
Picasso,
skrd.05/2002,
e:32.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.190.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Subaru Legacy, skrd. 11/1995,
e:168.000 km, 2000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 560.000 kr. 100% lán mögulegt S:515-7000

Ford Focus station, skrd.11/2001,
e:92.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.040.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000
Ford Fiesta Trend, skrd.06/2004,
e:12.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.240.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Nissan Terrano II. 12/1999, e:99.000
km, 2400cc, beinskiptur. Ásett verð
1.490.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Daewoo Nubira station, skrd.08/1999,
e:83.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 620.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Peugeot 306 Break STW. skrd.06/1999,
e:123.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 540.000 kr 100% lán mögulegt S:515-7000

Opel Vectra, skrd.04/1999, e:122.000
km, 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
820.000 kr. Tilboð 599.000 kr 100%
lán mögulegt S:515-7000
Mercedes Benz E-280 4Matic, skrd.
06/1999, e:103.000 km, sjálfskiptur
4x4. Ásett verð 2.450.000 kr 100% lán
mögulegt S:515-7000

Renault
Kangoo,
skrd.02/2001,
e:112.000 km, 1400cc, beinskiptur.
Ásett verð 790.000 kr. 100% lán mögulegt S:515-7000

VW Polo, skrd. 04/1998, e:87.000 km,
1400cc, sjálfskiptur. Ásett verð 490.000
kr. 100% lán mögulegt S:515-7000
Volvo S60, skrd.05/2004, e:16.000 km,
2000cc, beinskiptur. Ásett verð
3.470.000 kr. Tilboð 3.250.000 kr 100%
lán mögulegt S:515-7000

Ford Fiesta, skrd. 08/1999 e:117.000
km, 1250cc, beinskiptur. Ásett verð
470.000 kr. 100% lán mögulegt S:5157000

Ford Focus Trend station, skrd.
05/2003, e:61.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett verð 1.320.000 kr. 100%
lán mögulegt S:515-7000

Opel Astra, skrd. 12/2002, e:59.000
km. 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
1.320.000 kr Tilboð 990.000 kr 100%
lán mögulegt S:515-7000.

Opel Astra, skrd.03/1999, e:135.000
km, 1200cc, beinskiptur. Ásett verð
650.000 kr. Tilboð 490.000 kr 100%
lán mögulegt S:515-7000

Audi A4, skrd.08/2000, e:85.000 km,
1600cc, beinskiptur. Ásett verð
1.350.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Volvo S40 T5-Turbo, skrd.03/2004
e:33.000 km, 2500cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.590.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Peugeot
Partner,
skrd.07/1999,
e:134.000 km, 1400cc, beinskiptur.
Ásett verð 580.000 100% lán mögulegt
S:515-7000

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.
Sími: 515 7000
www.brimborg.is
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2 milljónir +
Ferðabíll

Glæsilegur Renault Laguna II ‘01 1,6
beinsk ek. 87 þús. km. Verð 1.090 þús.
kr S. 860 7085.
Volvo 460 til sölu árg.’96 ek. 148 þús.
‘00 vél, ssk. Verð 300 þús. Uppl. í s. 840
7519.
Toyota Rav 4 árg. ‘97, ek. 155 þ.km,
álfelgur, dráttarkúla, geislaspilari. Verð
kr. 750.000.

0-250 þús.

Dodge Ram ferðabíll árg. 2000 til sölu.
Rafmagnsbekkur, 4 captain stólar, 8
cyl., ek. 20 þ. km. Sk. ‘06. Frábær ferðabíll sem nýtist allt árið. V. 2.100 þús.
Ath. uppítaka á Toyota Rav möguleg.
Uppl. í s. 664 9900.

Bílar óskast
Átt þú Toyotu Crown Diesel, árg. ‘82-84
í fórum þínum? hafðu samband í s. 865
0313!

Audi TT 1,8 07/99 ek 112 V. 1790,- Lán
getur fylgt

Renault Megane Scenic 07/99 ek 104
þ.km 5 gíra V. 690,-

Óska eftir bíl á allt að 50 þús. stgr. Uppl.
í s. 662 0695 eftir kl. 17.

Höfðahöllin
Vagnhöfða 9, 110 Rvk.
Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Óska eftir að kaupa nýlegan 7 manna
jeppa á hagstæðu verði. Staðgr., yfirtaka eða bæði. S. 869 4940.

Jeppar
Leitin að nýjum bíl hefst á www.islandus.com. Við seljum bíla langt undir
markaðsverði, veitum öfluga þjónustu,
allt að 5 ára ábyrgð og útvegum bílalán.
Ef draumabíllinn þinn er ekki til á vefnum okkar í dag, finnum við hann fljótt
með alþjóðlegri bílaleit. Gerðu kjarakaup í Bílabúð eða reyfarakaup á BílaUppboði Islandus.com. Sími þjónustuvers 552 2000 og netspjall við sölumenn er á www.islandus.com.

VW Passat B/L árg. 98 ek 130 þ.km 5
gíra Tilboð kr 600,- Lán 480,-

M.Benz S 350 TDI árg 96 ek 326
þ.km Tilboð 1,650,- stgr. Mjög gott
eintak

Cadillac Sedan Deville DHS árg 00 ek
146 þ.km V. 2900,- Lán 1300,- Gott
stgr. verð

Bmw 316 i Steptronic árg. 00 ek 120
þ.km 100 % lán

Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0
árg.02. s.sk. ek.60 þ,- V 2590 þ,- áhv.
1700 þ,- sk. ódýrari.

Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0
árg. 04 ek 23 þ.m V. 2850,skipti ódýrari

Nissan Pathfinder árg. 91, sjálfsk, sk. 06,
ljótur en góður, V. 150Þ. s:8970370
Útsölubilar !! Sunny’94,Lanser .91 Golf
89 sk’06. Góður bílar.Cheroki 87 6901433-8446609

250-499 þús.

Jeppaeigendur,

Nýr 2005 Kia Sorento EX Luxe V6. 3,5 L
, 194 hestöfl. Leður, sjálfskipting, Rafknúið sæti, sjálfvirk loftkæling, Álfelgur,
hiti í sætum, Hraðastillir, ofl. Til afhendingar strax. Lista verð 4.090 þús. Okkar
verð 3.490 þús.

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

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Sparibox!

Daiwoo Matiz árg. 2002, ekinn 75 þús.
100% lán, mánaðarl. gr. 12 þús. Verð
500 þús. S. 860 4152.

VW Touareg árgerð 2005 eins og
splúnkunýr úr kassanum á BílaUppboði. Bíllinn er hjá okkur þú getur fengið hann afhentan samdægurs og keypt
hann langt undir markaðsverði á
www.islandus.com. V6 glæsilegur
lúxusjeppi með leðurinnréttingu, vönduðum hljómtækjum, regnskynjara og
öðrum aukabúnaði. Allt að 5 ára ábyrgð
og 100% bílalán. Nýjir og nýlegir bílar
langt undir markaðsverði. Þjónustuver
sími 552 2000. www.islandus.com.

Land Crusier VX 80 árg. ‘90, toppbíll,
verð 2,1 milj. Skipti ath. á ódýrari sendibíl eða pallbíl. Uppl. í síma 897 2450.

Toyota Avensis New. Árg 03. s.sk.
ek.52 þ,- V 1990 þ,- áhv.1250 þ,-

Suzuki Grand Vitara 06/00 ek 92
þ.km V. 1290,-

Peugeot 406 STW árg. ‘98, 7 manna.
Verð 450 þús. S. 866 5052.

500-999 þús.
Toyota Tundra LTD V-8 árg 02 ek 71
þ.km V. 2490,- Lán 1870,- Gott stgr verð

Toyota 4Runner V-6 árg 92 ek 145
þ.km V. 320

Porsche 911 Carrera, gt2 útlit. 7/ ‘00 ek.
33 þ. Zenon & tölvustýrð miðstöð og fl.
Uppl. í s. 565 2500. Umboðsbíll.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík
Sími: 565 2500

Primera ‘99 4d., 82 þ. km. Álfelgur,
CD/útv. Tilboð 615 þús. (ásett 740). S.
897 9840.
Kia Carnival V-6 7 manna 07/00 ek 97
þ.km V. 1090,- Lán 670,- skipti ódýrari

Mercedes-Benz C230 Kompressor árgerð 2005 með leðurinnréttingu, sóllúgu og nær öllum öðrum fáanlegum
aukahlutum. Sparað vel á aðra milljón á
BílaUppboði Islandus.com. Bíllinn er
hjá okkur, þú getur fengið hann samdægurs! Allt að 5 ára ábyrgð og 100%
bílalán. Nýjir og nýlegir bílar langt undir markaðsverði. Þjónustuver sími 552
2000. www.islandus.com.
Suzuki Baleno, nýskr. 02/96, ek. 108 þ.
km, blár, sumardekk, álfelgur, spoiler
o.fl. Verð 280.000. Bílasölusvæðið við
Klettháls er algjör nýjung á Íslandi sem
alltaf hefur vantað, skoðaðu mörg
hundruð bíla... sjáumst!

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík
Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Skoda Fabia 1400 Comfort skr.05/2000
ekinn 82þús verðhugmynd 650þús
Sími 848-5283

Splúnkunýjir Jeep Grand Cherokee á tilboði þessa viku frá kr. 2.999.000. Fyrstir koma fyrstir fá. Hægt að velja um liti
og aukabúnað Grand Cherokee Laredo,
Limited og Limited HEMI á ótrúlega
hagstæðu verði á meðan birgðir endast. Hringdu strax til að tryggja þér bíl á
útsöluverði. Nánari upplýsingar í síma
552 2000 og á www.islandus.com.

Ford Taurus V-6 árg 00 ek 117 þ.km
S.sk Tilboð kr 1050,- Lán 840,-

Renault Megane Scenic RX4 04/02 ek
75 þ.km V. 1590,- Lán 1350,-

M.Benz 190 E árg 88 ek 241 þ.km 4
gíra V. 275,- Góður bíll

1-2 milljónir

Bílar til sölu

Getum útvegað ódýra og
góða ástands skoðun

BMW735ia ‘91 ekinn 120þús km Gullfallegur bíll í toppformi, v1100000
s:8671457
Ford Transit árg. ‘97. Háþekja. Vélavana.
Tilboð óskast. Upplýsingar í síma 898
1107 & 561 4207.

MMC Galant 05/02 ek 18 þ.km S.sk V.
1990 Lán 1230,- Skipti Dýr/ódr.

Toyota Corolla Terra árg. ‘00, 3ja dyra til
sölu. Ek. 82 þús. Ný viftureim og í góðu
ástandi. Verð 715 þús. S. 869 6112.

Til sölu Benz 814 árg. ‘94. hægt að fara
sem fólksflutningabíl eða húsbíl. Uppl. í
s. 891 7453.

Til sölu Opel Corsa Swing árg.’96. ek.
aðeins 90 þús. Bein sala eða skipti á
dýrari. S. 864 6416 & 899 9292.

Skoda Octavia sjálfsk. árg. 2003, ekinn
65 þús. Verð 1290 þús. S. 864 0568.

Jeep Liberty - Virkilega flottur sport
jeppi í mjög góðu standi. Árgerð 2002.
Bíllinn er hjá okkur þú getur fengið
hann samdægurs og langt undir markaðsverði! Lestu frábæra umfjöllun um
bílinn á vefnum okkar www.islandus.com. Allt að 5 ára ábyrgð og
100% bílalán. Nýjir og nýlegir bílar
langt undir markaðsverði. Þjónustuver
sími 552 2000 www.islandus.com.

Peugeot 607 HDI 10/02 ek 55 þ.km
s.sk V.2850,- skipti ódýri.

Bmw 730 disel NEW E-65
árg. 03
Alfa Romeo 156 1,8 árg.04
V.1950,GMC Duramax árg. 03
Ford Explorer XLT árg 01-04
Lexus IS 200 og IS 300
árg 01-02
M.Benz ML 320-430 árg 98-01
Porsche Boxter árg 99 V. 2450,Suzuki Jinmy 31“ árg 01
ek 13 þ.km
Suzuki Sidekick árg 97 V. 550
Ford Econoline 15 manna
árg 04
Fiat Dukato Húnbíll árg 03-04
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Húsbílar

Varahlutir

Til sölu
Til sölu M. Bens jeppi 320, árg. ‘02, ekinn 39 þús. Með öllum hugsanlegum
aukahlutum. Gott bílalán, skipti koma
til greina á ódýrari. S. 866 6684.

Til sölu Nissan ‘99, ekinn 57 þús. Tvöföld dekk, afturhjóladrif. Einn með öllu.
Uppl. í síma 892 2866.

Ferðabíll

Dodge Ram ferðabíll árg. 2000 til sölu.
Rafmagnsbekkur, 4 captain stólar, 8
cyl., ek. 20 þ. km. Sk. ‘06. Frábær ferðabíll sem nýtist allt árið. V. 2.100 þús.
Ath. uppítaka á Toyota Rav möguleg.
Uppl. í s. 664 9900.

Góður Patrol

Nissan Patrol 2,8 ‘92, ek. 180 þ. 33”
dekk. S. 893 3475.

Partar VTS S. 421-8090. Subaru Impresa 2,0GX ‘03 Toyota, Nissan, Opel,
Audi 100 ‘95, Lancer Golf. Opið 8-18
Lau. 10-15.

Mótorhjól

Ópel partar

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.

Vectra, Astra, Corsa ‘94-’03. Kaupi bíla
til niðurrifs. Sími 553 9900, 845 2996.

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.

Toyota LC100. 1998, ek. 129 þús. Ný
33’’ dekk, eftirmarkaðs 16’’ felgur,
hækkaður 2’’. Með öllu, leðursæti, litað
gler, CD, beisli, topp lúga og öllum
pakkanum, mjög vel með farinn bíll.
Verð 2.9M. S. 848 8234.

Bílapartasalan Ás

Körfuþjónustan

Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar. Sala og leiga. 893 3573

Skútahraun 15B, s. 565 2600. Honda,
Mazda, MMC, Nissan, VW. Notaðir varahlutir í flestar gerðir bíla, Kaupum bíla
til niðurrifs.

Hedd 557 7551

Kawasaki Ninja ZX 6R árg. ‘00, gott hjól.
Listaverð 780 þús. tilboð 590 þús. Uppl.
í s. 659 9696.

Bílapartasala sem sérhæfir sig í MMC,
Bens, VW, Musso, Skoda og fl. Opið
mán.-föst. 9-18.

KTM200 EXC árg. 2001. Verð 350 þús.
S. 864 0568.

Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Airbag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

Vinnuvélar

S. 555 3560

Bílapartar og Þjónusta. Eigum varahluti
í flestar gerðir bíla. Dalshrauni 20.

Toyota Hilux árg árg 91 Diesel, orðin
þreyttur en vélin góð verð:200Þ
uppl.696-0874

Comet háþrýstidælur

margar gerðir, verð frá kr. 10.347m/vsk. (mynd 26.390- Comet 1350
classic) Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F,110
Rvk, 414 8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak,
464 8600.

Aðalpartasalan s. 565
9700

TIL SÖLU

Kaplahrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Peugeot, Mazda, MMC, Opel
og fl. Kaupum bíla til niðurrifs.

Pallbílar

bilapartar.is

Rekkakerfi til sölu. Upplýsingar gefur
Hjalti í síma 821 6560.

Bátar
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 & 824 6071.

Splúnkunýjir Ford pallbílar í öllum
stærðum og gerðum á tilboði þessa
viku frá kr. 1.795.000. Hægt að velja um
fjölda lita og aukabúnað, Explorer
SportTrack, F150 RegularCab,Supercab
og CrewCab á ótrúlega hagstæðu verði
á meðan birgðir endast. Hringdu strax
til að tryggja þér bíl á útsöluverði. Nánari upplýsingar í síma 552 2000 og á
www.islandus.com.

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.

Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum eingöngu með Toyota. Kaupum Toyotabíla. Opið virka daga frá 10-18.
Partasalan Skemmuvegi 30, sími 557
7740. Eigum varahluti í Volvo, Opel,
Nissan, Toyota, Renault, Honda og
fleira.
Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323.
Varahlutir í bíla þ.á.m. Ford, Opel,
Suzuki, Mazda, VW, Daewoo. Kaupum
bíla til niðurrifs.
Bílapartasalan Japanskar Vélar s. 565
3400 varahlutir í flesta Japanska og
Kórianska bíla.

Nissan Patrol eleganze 7/2000 ssk ek 112 þús km
35” breyttur webasto miðstöð.
Verð 2990 b. lán 1600 þús.

VW Passat Trendline 09/2002
Ek. 28 þkm. sj álfsk, ESP, leður ofl. Verð. 2.150
þús. Bílabankinn S. 588-0700

Viðgerðir
KK Bílaverkstæði Skemmuvegi 22
Kópavogi, bremsuviðgerðir. Almennar
viðgerðir fyrir fólksbíla og jeppa, s. 861
3790 & 555 3755.

Úrval notaðra innfluttra lyftara til sölu.
PON Pétur O. Nikulásson ehf s. 552
0110.

Sími 588 0700 • www.bilabankinn.is

Ef pústið pípir og bremsurnar braka,
hættu að aka og láttu okkur laga. Kvikkþjónustan, Sóltúni 3, s. 562 1075.

Toyota Landcruiser 80 VX ‘94

Nissan Patrol SE+ 6 cyl ‘98

Ek. 240 þús, 38“ breyttur, 5 gíra.
Verð 1.950 þús. Bílabankinn S. 588-0700

Ek. 158 þkm, 38“ breyttur, 5 gíra, Leður ofl.
Verð 2.590 þús. Bílabankinn S. 588-0700

Gröfuþjónusta Markúsar

» FASTUR

Tek að mér margs konar jarðvinnu. Sími
849 7965.

Vörubílar
Lyftarar

Ford Explorer Eddie Bauer 7/2003

Suzuki Grand Vitara 06/2000

Ek. 59 þkm. ssk, leður, 7 manna, hlaðinn búnaði.
Verð 3.490 þús. Bílabankinn S. 588-0700

Ek. 97 þkm, 5 gíra, krókur. Verð 1.290 þús, áhv.
890 þús. Bílabankinn S. 588-0700

Toyota Avensis Terra 02/2000

VW Passat Basic Line 02/2000

Ek. 102 þkm, 5 gíra, 1600 vél.
Verð 790 þús. Bílabankinn S. 588-0700

Ek. 89 þkm, 5 gíra, 1600 vél.
Verð 920 þús. Bílabankinn S. 588-0700

» PU N KTU R

Bátaland, allt til báta.

Utanborðsmótorar, bátahlutir, dælur,
öryggisbúnaður, bátar, þurrkubúnaður
og margt fleira. Bátaland, Óseyrarbraut
2 Hafnarfirði S. 565 2680, www.bataland.is

Til sölu Volvo FM 12 420 árg. 2005, ekinn 12 þ. Verð 9.0 mil+vsk. Uppl. í s.
892 9673.

ÞJÓNUSTA

Nissan Pathfinder 6 cyl 4.0 LE Bensín
Nýr bíll, óekinn, 7 manna m/öllu.
Verð 4.990 þús Bílabankinn S. 588-0700
Scania 113 8x4 m Hiab 450-4 45tm
krana, 6m föstum palli m. gámalásum.
Getum útv. þennan bíl ásamt fl. kranabílum og tækjum. Heiði Vélahlutir s.
534 3441.

Lyftarahjólbarðar .

Í úrvali á flestar gerðir lyftara, loftfylltir
eða gegnheilir, svartir eða hvítir strikafríir. Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F,110 Rvk,
414 8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464
8600.

Daewoo Musso E-23 Bensín 07/1998
Ek. 76 þkm, 33“ breyttur, 5 gíra, 1 eigandi.
Verð 1.290 þús. Bílabankinn S. 588-0700

Vegna mikillar sölu vantar okkur nýlega bíla
á skrá og á staðinn.

Opnunartími:
mán - fös kl 10-18 • lau kl 12-16 • Sími 588 0700 • www.bilabankinn.is

Bílakjarnin • Breiðhöfða
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Rúllugardínur. Sparið og komið með
gömlu rúllugardínukeflin og fáið nýjan
dúk á keflin. Gluggakappar sf. Reyðarkvísl 12, Ártúnsholti, s. 567 1086.

Ráðgjöf

Handverk Útprjónaðar peysur,húfur,og
kjólar,modelprjón engin eins sími 5618028

Box! Box! Box!

Í fjármálum, alhliða fjármála- og rekstrarráðgjöf.

100 punda Everlast boxpúði 145 cm
langur og hanskar. Ónotað. Verð
18.500. S. 869 6112.

Skattskil og bókhaldsþjónusta
Endurskipulagning fjármála,
samningar við lögmenn, lánadrottna og innheimtumenn, aðstoð v/nauðungaruppboða, stofnun einkahlutafélaga ofl. Geymið
auglýsinguna.
SÍMI 517 1030 OG 822 9670
Kaflaskipti ehf. - Skipholti 5 Sími 517 1030 og 822 9670
kaflaskipti@rsg.is

Hljóðfæri
Fender Stage 160 magnari (2ja ára) til
sölu í topp ástandi. Uppl. í s. 846 0999.

Sjónvarp
Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til
elli/öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli
35, s. 552 7095.

Málarar

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrviðg. - húsakl. - öll málningarvinna - háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygjanl.).

Fræðslufundur áhugahóps GÍ um langvinna verki
Fundurinn verður haldinn þriðjudaginn 6. september kl.
19:30 í húsnæði Gigtarfélags Íslands að Ármúla 5, annarri
hæð.

Eignarviðhald SF
Steypuviðgerðir, lekavandamál,
þakrennuupsetningar, þakásetningar, þak-og gluggamáling. Trésmíðavinna. Tilboð og tímavinna.
Áratugareynsla
og fagmennska.
S. 854 7449, 864 7449
og 565 7449

Dagskrá:
•

Kynning á starfi verkjasviðs á Reykjalundi
Jón Gunnar Þorsteinsson sjúkraþjálfari og
Gunnhildur Gísladóttir iðjuþjálfi

•

Kynning á starfi verkjateymis á Heilsustofnun
NLFÍ Hveragerði
Íris Judith Svavarsdóttir sjúkraþjálfari
Bridget McEvoy verkefnastjóri í hjúkrun

Allir velkomnir

Tónlist
Bassaleikari óskast í starfandi danshljómsveit. Aldur 28 +. Uppl. í s. 892
9123.

Verkir - hvað er hægt að gera?

Áhugahópur um langvinna verki
Hanna og smíða stiga. Fást á ýmsum
byggingarstigum. Sérlausnir í þrengslum. 25 ára reynsla. Uppl. í s. 894 0431.

Snyrting

Tölvur
Húseigendur: Varist fúskara. Verslið við
fagmenn. Málarameistarafélagið. S. 568
1165.

vidur.is

Harðviður til húsbygginga. Palla- og
girðingaefni, nótuð vatnsklæðning, nótaður panill og fræst gluggaefni. Gæði á
góðu verði. Nánar sjá vidur.is Magnús
sími 561 1122 & 660 0230

Tökum að okkur viðgerðir og málningavinnu. Uppl. í s. 869 3934. Viðhald og
Málning ehf.

Meindýraeyðing

Steinull.

Til sölu úrvals steinull, margar gerðir.
Gott verð. Uppl. S. 898 5500.

Húsaviðgerðir, flísalagnir, flotlagnir, almennt múrverk. 699 1434. Verkmúr
Ehf.

Alhliða meindýraeyðing í heimahúsum
s.s. geitungar, stari, mýs o.fl. S. 898
2801.

Ódýrar tölvuviðgerðir!

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
múrun, málun, trésm., perket & flísalagnir. Föst tilboð eða tímavinna. S. 616
1569.

Stífluþjónusta

Leggjum
frostfríar
snjóbræðslur.
Hringdu í Steina pípara. S. 699 0100 &
567 9929.

Alspá 908-6440

Vélar og verkfæri

Finn týnda muni. Spil, bolli, hönd, tarrot, draumar. kl 10-22. Y. Carlsson.

Búslóðaflutningar

Kristjana spámiðill tekur fólk í einkatíma. Þeir sem til mín vilja leita pantið
tíma í s. 554 5266 & 695 4303.

Hreingerningar

Spásíminn 908-5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð í flutning út á
land. S. 898 6565. Flutningaþjónusta
Brynjars.

Nostra Hreingerningarþjónusta. Tökum
að okkur fyrirtækja-, heimilis-, flutnings, stigagangaþrif og teppahreinsanir.
Uppl. í s. 824 1455 eða senda fyrirspurnir á nostra@nostra.is

Garðyrkja

Túnþökur
Túnþökurúllur, túnþökur og holtagróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf.
Sími 892 3666 Gylfi Jónsson

Túnþökur til sölu. Heimkeyrsla í RVK
innifalin. S. 847 5007 grassalan@simnet.is

Túnþökusala Oddsteins

Túnþökur til sölu, frí heimkeyrsla.
Steini. S. 663 6666 / 663 7666.
Tökum garðinn í gegn! Helluleggjum,
þökuleggjum, sláum, klippum tré og öll
önnur garðverk. Gerum góð tilboð.
Sláttumenn -Garðaþjónusta. Þórhallur
s. 846 0864 Hjörleifur s. 868 2667.

Önnur þjónusta
Kynningarnámskeið í
Bowen tækni.

Sauðarkróki 10. sept. og Akureyri 11.
sept. Uppl. í síma 421 4569 og 897
7469, Margeir www.bowentaekni.com
jmsig@simnet.is

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draumráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560.

Til bygginga

Viðgerðir

Leggjum
frostfríar
snjóbræðslur.
Hringdu í Steina pípara. S. 699 0100 &
567 9929.

Öll meindýraeyðing fyrir
heimili, húsfélög.
S. 822 3710.

Heimaþjónusta í hæsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, s. 694 6161.

Til sölu Sun mótorstillitölva, ýmis verkfæri til bílaviðgerða, neglingagálgi fyrir
dekk, járnskurðarrokkur, sambyggð trésmíðavél, lítil súluborvél og verkfæraskápur. Uppl. í síma 893 3475.

Spádómar

Getum bætt við okkur sólpöllum, skjólveggjum og allri almennri gipsvinnu.
Erum byrjaðir að taka niður pantanir
fyrir næsta sumar. Uppl. í s. 867 0791 &
865 1863.

Getum bætt við okkur verkefnum í flísalögnum, parketlögnum, málningu og
öðrum viðhaldsverkum. Uppl. í síma
824 7587.

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.

Tölvuviðgerðir frá 1500 kr.

Axenta 1100 þvottavélar fyrir vélahluti.
Verð 293.300.- m/vsk. Jákó/Ísaco Auðbrekka 23 Kóp. S. 564 1819 og 565
7744.

Flottar neglur!!!

Náttúrulegt hunangsgel. Frábært opnunartilboð í gangi út september. Carita
Snyrting s. 555 4250.

Trésmíði

Þarftu að láta skipta um glugga/gler,
leggja/slípa parket, setja upp innréttingar/hurðar. S. 896 9819. Parket og
Smíðar www.parketogsmidar.is.

100% Verðvernd!!!!

Alhliða tölvuviðgerðir og uppfærslur.
Uppl. í s. 899 8894 eftir kl.18:00.

Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.

Múrverk

Verslun
Kynntu þér sjónvarp yfir
ADSL hjá Hringiðunni.
Sími 525 2400.

Gelneglur

Tilboð á gelnöglum! Litaðir toppar frá
3900 kr. Greyfynjan snyrtistofa S. 587
9310

Miðla til þín, því sem þeir sem farnir eru
segja mér um framtíð þína. Einkatímar.
Erla s. 587 4517.
908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjármál, heilsa. Tímap. í s. 823 6393.

Húsaviðhald

Englaljós til þín.

Ertu óhamingjusöm/samur? Tarot lestur og fáðu svör við spurningunum þínum. 908 5050. Lára & Laufey e. kl.
18.00 til kl. 01.00.

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.

Fjarlægum stíflur úr WC, vöskum og fl.
Röramyndavél og viðgerðir á frárennslislögnum. Stífluþjónusta Geirs, s. 697
3933.

Heilsuvörur

Rafvirkjun

Tölvur
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.
Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs
í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta.
695 2095.
Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á staðinn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. Ríkharður S.
898 0690, 8-23 alla daga.

Missti 10 kg á 12 vk. Þú getur það líka
með Shape Works. Rannveig 862 5920
www.heilsuval.topdiet.is

www.stop.is Nýr hlekkjavefur! Aðalstopið á netinu í dag! www.stop.is

Léttari og hressari með Herbalife.
www.dagamunur.is
og
herbalife@mmedia.is s. 891 8902, Ásta.
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FUNDUR

Þú léttist með Herbalife! Persónuleg
ráðgjöf og stuðningur. S. 892 8463 &
868 4884.

Ýmislegt

Íbúð óskast í Hafnarfirði

Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.

Fjölskylda óskar eftir 3ja-4ra herbergja
íbúð í Lækjarskólahverfinu í Hafnarfirði.
Meðmæli ef óskað er. Öruggum og skilvísum greiðslum heitið. Upplýsingar í
síma 898 2181.

Herbalife - Shapeworks - NouriFusion.
Upplifðu muninn WWW.ARANGUR.IS
S.586 8786.
HERBALIFE! Frábær fæðubót. Jonna s.
896 0935 & 562 0935. www.heilsufrettir.is/jonna

Húsnæði óskast

Námskeið
4 kids rúm, skrifborð, bókahilla og
hornhilla kr. 15.000.- selst saman. Uppl.
sími 894 1772.

Fæðubótarefni

Til sölu 2ja sæta dökkgrænn sófi úr
Habitat, kr. 15.000 og ferkantað sófaborð úr Míru, kr. 8.000. Hvoru tveggja
lítur mjög vel út. Uppl. í s. 892 6129.

Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það
með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S.
861 5356, olsiar@hotmail.com

Tvær reglusamar ungar háskólastúdínur
að vestan, bráðvantar 3ja herb. íbúð.
Skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í s.
868 6618 & 456 7414.

Byssur
Geymsla á byssum í styttri eða lengri
tíma. Byssusmiðja Agnars, sími 891
8113.

Fjölskylda óskar eftir 3ja-4ra herb. íbúð
í Reykjanesbæ eða á Höfuðb. svæðinu.
Uppl. í s. 848 1043.

Fyrir veiðimenn

Húsnæði til sölu

Til sölu dívan 90x2 með fótum og yfirdýnu úr Húsgagnahöllinni. Lítið notað.
Verð 10 þús. S. 586 1020.

Nudd
Heilun

Antík

Tek fólk í einkatíma í heilun. Get einnig
tekið að mér námskeið í heilun. Er
meistari. S. 697 8602.

Íbúð í Hafnarfirði laus fljótlega. Sími
821 2421. Í einkasölu hjá Fasteignasölunni Hraunhamar Hafnarfirði s. 520
7500.

www.sportvorugerdin.is

Snyrting

Sjóbirtingur og sjóbleikja eru vitlaus í
þyngdan hvítbleikan Nobbler. frances.is

Húsnæði 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.

Nokkrir skápar úr furu, svipaðir þessum
til sölu. Liðlega 100 ára gamlir, þýskir að
uppruna. Verðtilboð óskast. Uppl. í
síma 822 1930

Fatnaður
Swarovski kúla. S. 553 1800 fondurstofan.is. Síðumúla 15. Opið 13-18 Laug.
10-14.
Kvöld eða helgarnámskeið í smíði á
borðlampa úr smíðajárni. Nánari uppl. í
s. 893 4656.

Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breytingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Íbúð í Hafnarfirði laus fljótlega. Sími
821 2421. Í einkasölu hjá Fasteignasölunni Hraunhamar Hafnarfirði s. 520
7500.

Nú er þessi klassiker hnýttur með
þyngdum augum. 3X þungur. Fæst á
www.frances.is
Ódýrir og stórir maðkar til sölu! Silungs
og laxa. Margra ára reynsla. Geymið
auglýsinguna. S. 692 5133.

Rúmlega 40 fm kjallaraíbúð til leigu nálægt Bústaðavegi. 47 þús. á mán. Rafm.
og hiti innifalið. Aðeins reglusamur,
reyklaus og rólegur einstakl. kemur til
greina. Áhugas. sendi uppl. á
julio@simnet.is
Til leigu 48 fm stúdíóíbúð í 101. Leiga
55 þús. + trygging. Reykleysi og reglusemi áskilin. Uppl. í s. 899 4729.

Hestamennska

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

Dýrahald
Kennsla

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

30% Kynningarafsláttur
Erum þessa dagana með 30%
kynningarafslátt af Arden Grange
hágæða hunda- og kattafóðri í
verslunum Dýralands. Verð á 15
kg hundafóðri er frá kr 3.920,með afsl. og verð á 2,5 kg kattafóðri er frá kr 1.120,- með afsl.
Dýraland Mjódd S. 587 0711
Dýraland Kringlan S.588 0711
Dýraland Spöng S.587 0744.

NUTRO - 30 % afsláttur!

Harmonikukennsla

Einkatímar. Haustönn hefst í september
fyrir byrjendur og lengra komna. Innritun í s. 690 7424 eftir hádegi

Flug
Bóklegt námskeið hefst um miðjan
sept. Skráning á geirfugl.is - Sími 511
5511.

Þurrfóður fyrir hunda og ketti í hæsta
gæðaflokki. Full búð af nýjum vörum.
30% afsl. af öllu. Opið mán. til föst. 10
til 18, laugard. 10 til 16, sunnd. 12 til
16. Tokyo Hjallahrauni 4. Hfj. S. 565
8444.

Reykköfunartæki fyrir báta
og skip.
Eldvarnir ehf, Slökkvitækjaþjónusta Suðurnesja.
Hlýr reiðfatnaður í göngur og réttir,
beisli, mél og múlar á hálfvirði. Ístölt
Bæjarlind 2, S. 555 1100.

Hamborgarabúlla.
HamborgarabúlllaTómasar.
Djöflaterta.
HamborgarabúllaTómasar.

Til sölu páfagaukar African Gray, Dísur,
Kakadoo, Senegal. S. 823 6393 & 552
4244.

Hitapottar.
Normex.

Til sölu Papillon hvolpur.

Karlkyns, heilsufarsskoðaður. Áhugasamir geta fengið uppl. í s. 692 7949.

Glerslípivélar, glerskerar,
bræðsluofnar.
Gler_í _gegn.

Til sölu, rúml 1 árs svartur Pomeranian
hundur upp. í síma 6975863
PAPILLON HVOLPUR TIL SÖLU.(smáhundur) 12 vikna papillon rakki m/ ættbók frá HRFÍ leitar að framtíðar heimili.
Uppl.og myndir á heimasíðu www.simnet.is/omard eða í s: 824-0115

Tilboðsdagar. 10- 60 %
afsláttur.
Verið, Glæsibæ.
Ársalir Fasteignamiðlun,
www.arsalir.is
Almenn ökuréttindi.
ekill.is
flutningur.is
575-3000.
Fjölbreytt úrval.
Gler_í_gegn.
Ársalir Fasteignamiðlun,
533-4200.
Glerlist.is
Gler_í_gegn

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.

Ýmislegt
Húsgögn

Bosch maxx 6 kg. þvottavél kr.40.000.
Hvítur barnaskápur frá ikea kr. 5.000.
Simi 865 3889.

TIL SÖLU

ÞINN MARKHÓPUR?
70% hlustenda samkeyrðra
auglýsinga Bylgjunnar, Létt 96,7 og
Talstöðvarinnar eru 50 ára og yngri.

Ertu að leita að ekta amerísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Auglýstu þar sem markhópurinn þinn
er að hlusta - á þremur stöðvum í einu.
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SMÁAUGLÝSINGAR
Góðir tekjumöguleikar

Sumarbústaðir

Furðufiskar ehf
Vantar þig gott starf.

IntJob útvegar erlent starfsfólk samkvæmt þínum óskum. Sjáum um allar
skráningar til yfirvalda og ferðatillögum.
Leggjum áherslu á fagmensku. Ánægðir viðskiptavinir eru okkar besta auglýsing IntJob sími 517 4530 e mail intjob@intjob.is.

Kaffihús, Bakarí

Rimlahlið

í vegi, tvær staðlaðar stærðir,
3,66x2,50m, burðargeta 20 tonn, verð
kr. 109.000- án vsk./ 4,50x2,55m, burðargeta 40 tonn, verð kr. 246.000- án
vsk. Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F,110 Rvk,
414-8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 4648600

Bakarameistarinn, Húsgagnahöllinni, Smáratorgi, Suðurveri og
Mjódd óskar eftir afgreiðslufólki.
Ýmsir vinnutímar í boði t.d. 8-16,
13-19 & 10-19.
Uppl. í s. 897 5470 einnig
umsókareyðublöð á
www.bakarameistarinn.is.

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.

sem reka meðal annars Kokkana
veisluþjónustu, fiskborðin í Hagkaupum og Osta og sælkeraborðið í Hagkaupum kringlunni. Vantar eldra fólk til að sjá um kjöt og
fiskborð í einni af verslunum Hagkaupa. Tveir aðilar geta skipt á
milli sín einu stöðugildi. Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi
einhverja reynslu af matvælum.
Einnig vantar fólk í afgreiðsu í fisk
og kjötborð Hagkaupa seinnipart
dags. Tilvalið fyrir skólafólk.
Áhugasamir sendið tölvupóst á
kokkarnir@kokkarnir.is eða
hringið í síma 511 4466 milli kl
9 og 17. Furðufiskar ehf Fiskislóð 81a 101 Reykjavík.

Smurstöð og hjólbarðaverkstæði
Vanur maður óskast á Smurstöð
og hjólbarðaverkstæði. Framtíðarvinna.
Upplýsingar í síma 562 6066.

Skalli Vesturlandsvegi
Framleiðum ýmsar stærðir heilsárshúsa. Bjóðum einnig byggingarefnispakka viljir þú reisa sjálfur. Nú er rétti
tíminn til að panta. S. 5174200 &
www.husoghonnun.is

Atvinnuhúsnæði
Til leigu 100 fm verslunar- eða skrifstofuhúsnæði á jarðhæð og 20 fm
geymsla í kjallara á svæði 104. Sími
690 0442 og 567 0442.

Geymsluhúsnæði

Mosfellsbakarí
á Háaleitisbraut 58-60, Rvk. óskar
eftir góðu fólki til starfa í afgreiðslu. Vinnutíminn er frá
13:00-18:30 virka daga og einn
dag aðra hverja helgi frá 7:3016:30.
Nánari upplýsingar veitir Ellisif
í síma 553 5280 eða 660 2153.

Loftorka Reykjavík
Óskar eftir verkamönnum til jarðvinnuframkvæmda. Heimkeyrsla
og matur í hádeginu.
Upplýsingar í síma 565 0877.

Skalli Vesturlandsvegi óskar eftir
starfsfólkí á vaktir og í hlutastarf.
Uppl. á staðnum í dag milli 1620.

Efnalaug óskar eftir að ráða starfskraft.
Um er að ræða fullt starf. Uppl. í síma
691 7878 eða 699 7878.
Aðalstarf / aukastarf. Þitt er valið. Góðir
tekjumöguleikar.
www.heilsufrettir.is/larus S. 898 2075.

Lærðu allt um neglur, gervineglur,
skraut, lökkun ofl. Íslandsmeistarar
kenna. Naglasnyrtiskóli Kolbrúnar. Sími
892 9660.

Hársnyrtinemi óskast

Hár gallerí óskar eftir að ráða hársnyrtinema. Uppl í s. 898 6850 Lilja.

Opið hús í Ásgarði

Garðabær bakarí

í Stangarhyl 4 10. og 11. september
kl. 14.00 - 16.00

Strafskraftur óskast til afgreiðslustarfa
hálfan daginn. Uppl. í s. 891 8258,
Þóra.
Snæland Mos. Starfsfólk óskast í dagvinnu. Upplýsingar gefur Ásta í síma
693 3782.

Red chili

Viljum bæta við okkur hressu og duglegu starfsfólki í sal. Vegna mikilla anna
í vakta og kvöldvinnu. Umsóknir og
upplýsingar á staðnum eða í s. 660
1855. Laugavegur 176.

Söluturn á Grensásvegi óskar eftir
starfskrafti, 18 ára eða eldri. Kvöld og
helgarvinna. Uppl. í síma 846 1797.

Sómi samlokugerð óskar eftir starfsfólki
í vaktavinnu. Uppl. gefur verkstjóri á
staðnum. Sómi ehf. Gilsbúð 9, 210
Garðabæ.

Didrix Spa

óskar eftir fólki í andlitsböð og húðhreinsanir, sýrur, súrefni og húðslípðanir, spa, líkamsþjálfanir og fleira. Uppl. í s.
561 8677.

Atvinna óskast
Atvinnumiðlun býður upp á hæft starfsfólk frá Lettlandi, smiðir, verkamenn,
bílstjórar ofl. S. 845 7158.

Símadömur! Símaþjónusta Rauða
Torgsins leitar samstarfs við spennandi
símadömur. Nánari uppl. á www.raudatorgid.is, og í s. 552 3349 og 899 7987.
Hafnarfjörður - verkamenn. Verkamenn
óskast, framtíðarvinna, fríar ferðir og
fæði. Uppl. í s. 892 5388.

Ert þú ekki að fara í
skóla?

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir á brettum. Starfað í 18 ár. Uppl. í s.
567 4046 & 892 2074. Sækjum og
sendum búslóðirnar.

Okkur vantar fleira gott fólk í fullt
starf í vaktavinnu. Ef þú ert 17 ára
og eldri, ert með góða ástundun í
vinnu, vilt vinna í skemmtilegu
vinnuumhverfi og dugleg/ur þá
ert þú á réttum stað hjá okkur.
Borgum góð laun fyrir gott vinnuframlag í skemmtilegu vinnuumhverfi.
Umsóknir á www.aktutaktu.is.
Upplýsingar veitir starfsmannastjóri (Herwig)
í síma 568 6836.

Ert þú í leit að starfi?

Atvinna í boði

Viljum bæta við jákvæðu og duglegu fólki á American Style. 100%
starf í boði í vaktavinnu. Líflegur
og fjörugur starfshópur á þremur
stöðum Reykjavík / Kópavogi /
Hafnarfirði. Æskilegur aldur 17
ára og eldri. Einnig lausar hád.
vaktir alla virka daga frá 11-14.
Upplýsingar veitir starfsmannastjóri (Herwig) í síma
568 6836 einnig umsóknir á
americanstyle.is.

Furðufiskar ehf
sem reka meðal annars Kokkana
veisluþjónustu, fiskborðin í Hagkaupum og Osta og sælkeraborðið í Hagkaupum kringlunni. Vantar fólk í eftirtalin störf: Við afgreiðslu í Osta- og sælkeraborðinu í Hagkaupum kringlunni.
Vinnutími 11-19 virka daga og
annanhvern laugardag frá kl 9-18.
Viðkomandi þarf að hafa áhuga á
sælkeramatvörum og mannlegum
samskiptum.
Áhugasamir sendið tölvupóst á
kokkarnir@kokkarnir.is eða
hringið í síma 511 4466 milli kl
9 og 17. Furðufiskar ehf Fiskislóð 81a 101 Reykjavík.

Austurborg, Háaleitisbraut 70 í síma 588-8545

Geislabaugur, Kristnibraut 26 í síma 517-2560
Hálsaborg, Hálsaseli 27 í síma 557-8360
Hlíðarborg, Eskihlíð í síma 552-0096

Tapað - Fundið
Lítil Boxer tík glataðist við Laugaveg um
8 leytið á laugardagskvöld. Ef einhverjir
geta gefið uppl. um ferðir hennar eru
þeir beðnir um að hringja í s. 552 8171
eða Lögregluna í Rvk.

Einkamál

Vantar vanan barþjón aðra hverja helgi
og eitthvað á virkum kvöldum. Einnig
vantar manneskju í sal og eldhús um
helgar. Ekki yngri en 22 ára. Uppl. í s.
849 4355, Una.

Klettaborg, Dyrhömrum 5 í síma 567-5970
Lindarborg, Lindargötu 26 í síma 551-5390
Seljakot, Rangárseli 15 í síma 557-2350
Ösp, Iðufelli 16 í síma 557-6989
Ef ekki fást leikskólakennarar til starfa verða ráðnir
starfsmenn með aðra uppeldismenntun og/eða
reynslu.
Nánari upplýsingar um þessi störf og önnur störf í leikskólum
Reykjavíkur eru einnig veittar í starfsmannaþjónustu
Menntasviðs í síma 411 7000. Laun eru samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfélög.
Umsóknareyðublað og nánari upplýsingar um laus störf er að
finna á heimasíðunni www.leikskolar.is.

Lagtækir og sjálfstæðir
menn óskast

Menntasvið Reykjavíkurborgar, Fríkirkjuvegi 1, 101 Reykjavík,
sími: 411 7000, menntasvid@reykjavik.is

í steypusögun og kjarnaborun. Mikil
vinna, góð laun. Kristján s. 691 2930
eða Halldór 892 7544.

Lagtækur verkstæðismaður óskast

Óskum eftir málurum eða vönum
mönnum. Uppl. í síma 898 4782.

Óskað er eftir leikskólakennurum/leiðbeinendum
til starfa í eftirtalda leikskóla hjá Reykjavíkurborg:

Blásalir, Brekknaási 4 í síma 557-5720

Ölstofa Kormáks og
Skjaldar

Sjálfstæður og verklaginn með ýmsa
reynslu. Góð laun. Kristján s. 691 2930
eða Halldór 892 7544.

Leikskólakennarar/leiðbeinendur

Ásborg, Dyngjuvegi 18 í síma 553-1135

Hlöllabátar Ingólfstorgi

Veitingahúsið Vegamót

ATVINNA

Vantar þig vinnu með skólanum. Unnið
ca 15 daga í mánuði, vinnutími 15-19
og 19-23.Uppl í síma 846-2117

Ræstingaþjónustan óskar eftir starfsfólki til starfa í teymisvinnu við hreingerningar og bónun. Mikil vinna og góð
laun í boði fyrir réttan starfskraft. Nánari
upplýsingar eru gefnar virka daga kl. 912 í síma 587 3111.

óskar eftir hressum þjónum í fullt
starf og hlutastarf.
Uppl. á staðnum hjá Óla,
Andra eða Gumma.

Vinarbandið flytur tónlist.
Veitingar.

Ísl./Svissn. hjón í Þýskal. vantar trausta,
reyklausa au-pair strax. Frítt þýskunámssk. Uppl. í s. 0049 2205 907102,
gerdur@puntin.de

Ræstingaþjónustan sf óskar eftir starfsfólki til starfa víðsvegar á höfuðborgarsvæðinu. Nánari upplýsingar í síma 587
3111, virka daga milli kl. 9-12.

óska eftir starfsfólki á kvöldin og um
helgar (næturnar). Ekki yngri en 18 ára.
Uppl. í s. 511 3500 & 861 0500, líka á
staðnum.

Dagskrá:
1. Ávarp flytur Margrét Margeirsdóttir formaður
2. Kynning á húsnæðinu: Stefán Ólafur Jónsson gjaldkeri
3. Kynning á vetrardagskrá: Stefanía Björnsdóttir framkvæmdastjóri

Viltu vera memm?

300 manns eru núna að spjalla saman
inni á einkamal.is. Eftir hverju ert þú að
bíða? Einkamál.is

Nýtt símanúmer
hjá dreifingu:

ATVINNA

Ritarastarf.
Ritari óskast sem fyrst í 67% starf hjá
iðnfyrirtæki í hverfi 110 í Reykjavík. Starfið felst
m.a. í símavörslu og móttöku viðskiptavina,
útskrift reikninga, og tollskýrslugerð í Tok+.
Vinnutími er frá kl. 9 til 14. Umsækjendur verða
að hafa gott vald á að vinna með Word og Exel
ásamt því að hafa þekkingu á tollskýrslugerð.
Einnig er æskilegt er að umsækjendur hafi
einhverja kunnáttu á heimasíðugerð, grafískri
hönnun og PowerPoint.
Umsóknir óskast sendast til Fréttablaðsins eða
á box@frett.is merkt „ritarastarf - 10“
fyrir fimmtudaginn 08/09/05.

550 5600

DRAUMAHÚSIÐ MITT GUÐLAUG ELÍSABET ÓLAFSDÓTTIR LEIKKONA

SALALAUG

Ætlar að kaupa sveitabæ í ellinni

Salalaug í Kópavogi opnaði fyrir almenningi á sumardaginn fyrsta, þann
21.apríl á þessu ári. Þar eru tvær stórar laugar, 25mX15m aðallaug og
16,67mX10m grunn barnalaug sem er innandyra. Þrír heitir pottar með mismunandi hitastigi eru við aðallaugina og þar af er einn nuddpottur. Auk
þess er þar að finna vatnsrennibraut sem kölluð er fljótið en hún byrjar í
hyl efst uppi og heldur áfram í straumi, umhverfis eyju niður í lendingarlauginni. Við hliðina á rennibrautinni er strandlaug sem hallar niður í 50
cm, euk þess er eimbað og Nautilius heilsurækt. Í þessum mánuði er
áformað að opna 2300 fm íþróttahús við laugina sem er sérhannað fyrir
fimleika.
Benjamín Magnússon er arkitekt að mannvirkinu, forstöðumaður er Guðmundur Þ. Harðarson og rekstrarstjóri er Brynja Guðjónsdóttir.

SELDAR EIGNIR Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU*
300 FJÖLDI
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*Þinglýstir kaupsamningar, heimild Fasteignamat ríkisisins.

Vísitalan
vitlaus?
Samtök iðnaðarins fullyrða að
byggingakostnaður sé stórlega
vanmetinn.
Talsmaður samtaka iðnaðarins
segir að hvorki sé tekið tillit til
lóðaverðs né launaskriðs við útreikning á vísitölu byggingakostnaðar. Hann telur umtalsverða skekkju á mælingu vísitölunnar og kostnaðinn við að koma
upp húsi freklega vanmetinn. Því
segir hann fullyrðingar sem
heyrst hafi um að markaðsverð á
húsnæði sé um 30% yfir kostnaðarverði nýbygginga orðum auknar og telur það staðhæfulausar
dylgjur að byggingaverktakar
séu að stórgræða á sölu íbúða.
Hann bendir á að viðmiðunarhús
vísitölunnar sé ekki lengur byggt.

?

SPURNING
VIKUNNAR
á fasteignavef Visis

Eru næg bílastæði
við heimili þitt?

SPURNING SÍÐUSTU VIKU:
Kemur þér vel saman við nágranna þína?
Já

80,19%

Nei

19,81%

„Ég er eiginlega alveg geðklofin í þessu,“ segir Gulla hugsi þegar
hún er spurð út í draumahúsið. „Annars vegar er ég að breyta íbúðinni minni og taka hana alla í gegn og þegar það er búið verður hún
vonandi orðin að algjöru draumahúsi. Hins vegar hef ég alltaf horft
einhverjum rómantískum augum í átt að sveitabænum Gunnarshólma og látið mig dreyma um að búa þar,“ segir Gulla sem á þó dálítið erfitt með að átta sig á hvaðan þeir draumórar koma. „Það hlýtur bara að vera einhver dulin sveitarómantík í mér. Ég er kannski
svona laumu sveitó og á bara eftir að koma út úr skápnum. Ég er algjört borgarbarn en samt hef ég alltaf verið ofboðslega hrifin af
þessum bæ. Þegar ég keyri þarna fram hjá hugsa ég oft með mér að
þennan bæ ætli ég að kaupa þegar ég verði gömul,“ segir Gulla sem
enn er kornung og lætur því íbúðina góðu duga um sinn. „Hún er að
verða ofboðslega fín. Hún er björt og opin og alveg eins og hugur
minn. Þegar maður er búinn að ganga svona lengi með eitthvað í
maganum og sér það svo verða að veruleika verður maður svo ofboðslega ánægður með verkið,“ segir Gulla.
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Samfélag á hamfaratímum
ÞORLEIFUR ÖRN ARNARSSON

SKRIFAR UM HAMFARIR

Það eru skelfilegar fréttir sem berast okkur frá Bandaríkjunum þessa
dagana. New Orleans er á kafi, lík
fljóta um í vatninu, þúsundir manna
húka á húsþökum í veikri von um
björgun áður en hungrið og þorstinn
ber þau ofurliði, hætta er á farsóttum og uppbyggingarstarfið er talið
geta tekið mánuði. En það sem
kannski slær mann mest er að fylgjast með því hvernig samfélagið
virðist hafa hrunið til grunna.
Gengi vafra um göturnar myrðandi og nauðgandi, rænandi og
ruplandi. Skotvopnabúðir hafa
verið tæmdar og vopnin notuð til
þess að ýta undir óöldina sem nú

AF NETINU

Draugagangur á RÚV
Þingflokkurinn hefur ekkert umboð til
þess að standa að hlutafélagavæðingunni. Flokkurinn hefur með beinum
hætti hafnað þeirri leið og stjórnarsáttmálinn, sem miðstjórn flokksins hefur
lagt blessun sína yfir, veitir engar heimildir fyrir þingmenn til þess að standa að
málamiðlun í þessa veru. Svona standa
málin gagnvart Framsóknarflokknum,
en hinu er ekki að neita að fréttaflutningur RÚV er byggður á einhverjum
heimildum svo það er ljóst að einhver
draugagangur er í málinu. Það hlýtur að
skýrast fljótlega hvar hann er.
Kristinn H. Gunnarsson á kristinn.is

Sólin sem snúist er um
Skrýtið hvernig öll umræðan um borgarmálin er farin að snúast um Gísla Martein. Það er auðvitað frábært fyrir hann –
held ég a.m.k. Aðrir frambjóðendur
þurfa hinsvegar að lifa við það að geta
ekki komið í sjónvarps- eða útvarpsþætti nú eða blaðaviðtöl nema sitja
uppi með það þurfa að vera svara
spurningum um framboð Gísla og hafa
á honum einhverja sérstaka skoðun
umfram aðra frambjóðendur.
Katrín Júlíusdóttir á katrinjul.blogspot.com

Góð meðallaun
Lög og reglur um verðbréfaviðskipti eru
meingölluð ef það virkilega getur gengið að lykilstjórnendur í fjármálastofnun
geti keypt hlutabréf í eigin banka, án
þess að leggja sjálfir út krónu og grætt
sjálfir nær 500 milljónir á öllu saman á
þremur mánuðum. Meðaltalsgróði
þessara 6 einstaklinga er á þessu
þriggja mánaðatímabili um 80 milljónir
króna en það eru hátt í ævitekjur fólks á
meðallaunum í þjóðfélaginu. Hér er á
ferðinni siðlaus fjármálagjörningur
stjórnenda banka sem furðulegt er ef
Fjármálaeftirlitið hefur ekkert við að athuga og enn sérkennilegra ef lög og
reglur heimila slíkt.
Jóhanna Sigurðardóttir á althingi.is/johanna

Verður þá ekki farið yfir miðju?
Annað sem vekur aðdáun mína í kosningabaráttunni í Noregi að það eru skýrar línur.ÝÞað það liggur ljóst fyrir hvernig ríkisstjórnin verður samsett eftir kosningar. Kjósendur eiga ekki á hættu að
kaupa köttinn í sekknum. Jafnaðarmenn
starfa ekki með Hægriflokknum. Þeir
mynda ríkisstjórn til vinstri. Svoleiðis
eiga sýslumenn að vera.
Björgvin Sigurðsson á bjorgvin.is

Góð snyrting er gulli betri
Ég skil ekki hvernig getur staðið á því að
ómenntaðir snyrtifræðingar, hreinræktaðir próflausir fúskarar, fái óhindrað að
mála konur. Illa máluð kona er stórslys
sem á ekki að sjást.
Hreinn Hjartahlýr á
rafauga.typepad.com

SENDIÐ OKKUR LÍNU
Við hvetjum lesendur til að senda okkur línu og leggja orð í belg um málefni
líðandi stundar. Greinar og bréf skulu
vera stutt og gagnorð. Eingöngu er tekið á móti efni sem sent er frá Skoðanasíðunni á visir.is. Þar eru nánari leiðbeiningar. Ritstjórn ákveður hvort efni
birtist í Fréttablaðinu eða Vísi eða í
báðum miðlunum að hluta eða í heild.
Áskilinn er réttur til leiðréttinga og til
að stytta efni.

ríkir. Fréttir berast okkur úr tímabundnum flóttamannabúðum sem
settar voru upp í Superdome,
íþróttaleikvangi í borginni, og í ráðstefnumiðstöð borgarinnar af kerfisbundnum nauðgunum og eignapptöku,
misþyrmingum
og
hungursneyð.
Hvað gerðist? Hvernig getur það
verið að samfélagið hafi svo fljótt
leystst upp og óöld skapast? Úr
hverju eru innviðir samfélagsins
ofnir fyrst þeir rifna svo fljótt við
mótlæti? Nú hafa margar borgir
Evrópu orðið fyrir gífurlegum
flóðum, skemmst er að minnast
flóðanna í Prag sem flæddu miðborgina algerlega. Engar fréttir
bárust okkur þaðan af gripdeildum
og almennu niðurbroti samfélags-

ins. Hitabylgjan í fyrra (skammarlega) dró þúsundir manna og
kvenna til dauða í Evrópu í fyrra án
þess að allt færi á annan endann.
Í hverju liggur munurinn? Gæti
hann legið í því að í Evrópu er samfélagið byggt upp á grunni velferðarkerfis þar sem þeir sem ekki
standa í efstu stigum samfélagsins
hafa engu að síður til hnífs og skeiðar, að hinir minna velmegandi búa
við öryggi sem gerir það að verkum
að þeir hafa ekki misst trúna á að
þeir séu hluti af samfélagi manna?
Í Bandaríkjunum er stór hluti
samfélagsins skilinn eftir án heilsutrygginga, framfærsluöryggis, lífeyristrygginga og kannski þess sem
mestu máli skiptir... mannlegrar
virðingar.

Af hverju ætti það fólk að finnast það vera hluti af samfélaginu?
Hvaða þegnlegu skyldu finnur fólkið sem sveltur á húsþökum New
Orleans? Af hverju ætti það ekki
bara að taka það sem því hefur
aldrei verið boðið uppá? Hamfarir
draga fram í dagsljósið hið sanna
ástand. Við þannig aðstæður er ekki
hægt að fela sig bak við skyggðar
rúður fjármálastofnana og tala um
hagfræði. Það sem telur er hvernig
samfélagið bregst við, og á þeim
mælikvarða fær bandaríska samfélagið falleinkunn.
Þess ættu ungir frjálshyggjufrömuðir kannski að hugsa til áður
en þeir opna munninn næst um að
leggja beri niður hið evrópska velferðarkerfi.
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Hry›juverkamenn ræna íﬂróttamönnum

MÓÐIR TERESA (1910-1997)
lést þennan dag.

„Ég er lítill blýantur í hendi skrifandi guðs
sem sendir ástarbréf til heimsins.“
Móðir Teresa var kaþólsk nunna sem varð víðfræg fyrir starf sitt
með fátækum á Indlandi. Hún hlaut friðarverðlaun Nóbels árið 1979
og var gerð að dýrðlingi af páfa árið 2003.

timamot@frettabladid.is

ANDLÁT

Snemma morguns þennan dag árið 1972 fóru sex
félagar í palestínsku hryðjuverkasamtökunum Svarta
september dulbúnir sem íþróttamenn inn í ólympíuþorpið í München í Þýskalandi. Þeir ruddust inn í híbýli ísraelska landsliðsins og tóku níu íþróttamenn
gíslingu en tveir aðrir létust í áhlaupinu.
Hryðjuverkamennirnir kröfðust þess að 236 föngum yrði sleppt úr ísraelskum fangelsum. Kröfu
þeirra var hafnað en að lokum var fallist á að þyrla
flytti gíslatökumennina og gísla þeirra á nálægan
flugvöll þar sem flugvél biði þeirra til að flytja þá úr
landi.
Þýska ríkisstjórnin skipulagði áhlaup á flugvellinum
og setti skyttur á lendingarbrautina. Nokkrir lögregluþjónar áttu að vera inni í flugvélinni en þeir
hættu við á síðustu stundu þar sem þeir treystu sér
ekki í það. Þetta þýddi að skytturnar voru ekki
nógu margar til að gera alla gíslatökumennina

Hugrún Kristinsdóttir, Hrafnistu,
Reykjavík, lést föstudaginn 2. september.

Bessi Bjarnason leikari
er 75 ára.

Sindri Snær Sigurjónsson, Þingási 7,
Reykjavík, lést miðvikudaginn 31. ágúst.
Unnur Einarsdóttir, Nesbala 70, Seltjarnarnesi, lést fimmtudaginn 25. ágúst.
Þorsteinn Lúðvík Þorsteinsson, Hagatúni 12, Höfn, Hornafirði, lést miðvikudaginn 31. ágúst.

Gerður G. Óskarsdóttir, sviðsstjóri menntasviðs hjá Reykjavíkurborg, er 62 ára.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir
og afi,

Hörður Guðmundsson
fyrrverandi bóndi á Kverngrjóti,
Fannafold 185, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju miðvikudaginn
7. september kl. 13.00.
Erna Sörladóttir
Sigurbjörg Daðey Harðardóttir
Kristján Kristjánsson
Guðmundur Sörli Harðarson
Ingibjörg Ólafsdóttir
Þröstur Harðarson
Margrét Kristjánsdóttir
Steinunn Harðardóttir
Halldór Jóhannsson
Hörður Harðarson
Heiða Mjöll Stefánsdóttir
og barnabörn.

Menntafrömuður og merkisberi
heimilisiðnaðar:

Halldóra
Bjarnadóttir

Björg hvílir í
Akureyrarkirkjugarði leiði
54 svæði D 6 ,
sjá nánar á
www.gardur.is

1896 Suðurlandsskjálfti hinn síðari ríður
yfir. Fyrr stóri skjálftinn var tíu
dögum áður.
1910 Heilsuhæli fyrir berklasjúklinga
tekur til starfa á Vífilsstöðum.
1942 Þýskar sprengjuflugvélar gera loftárás á Seyðisfjörð. Fjórir drengir
slasast.
1972 Varðskip beitir togvíraklippum á
breskan landhelgisbrjót í fyrsta
sinn.
1987 Háskólinn á Akureyri er settur í
fyrsta sinn.
1998 Íslendingar gera 1-1 jafntefli í
landsleik í knattspyrnu við heimsmeistara Frakka.

BESSI BJARNASON LEIKARI ER 75 ÁRA

AFMÆLI

Maren Níelsdóttir Kiernan lést föstudaginn 26. ágúst.

óvirka í einu,
enda voru hryðjuverkamennirnir
fleiri en lögreglan
hafði áður talið.
Samt sem áður
var áhlaupið
framkvæmt. Þrír
hryðjuverkamenn
létust í fyrstu skot- FÉLAGI Í SVARTA SEPTEMBER
hrinunni en hinir gátu falið sig. Einum þeirra tókst
að kasta handsprengju að þyrlunni þar sem fimm
gíslar voru bundnir. Þessi svokallaða björgunaraðgerð mislukkaðist algerlega enda létust allir gíslarnir í áhlaupinu.
Þegar yfir lauk höfðu fimm palestínskir hryðjuverkamenn, einn þýskur lögregluþjónn og ellefu
ísraelskir íþróttamenn týnt lífi.

MERKISATBURÐIR

Halldóra Bjarnadóttir var fædd 14. okt.
1873 að Ási í Vatnsdal, dóttir Bjarna bónda
Jónassonar, síðar í Ameríku, og k.h.
Bjargar Jónsdóttur; þau skildu, er Halldóra
var níu ára; fluttust þær mæðgur til Reykjavíkur. Heimiliskennari nyrðra 17-22 ára,
lauk kennaraprófi í Osló 1899, var 1 ár
kennari við Barnaskólann í Reykjavík og Kvennaskólann; kenndi við tvo barnaskóla í Noregi 19008.
Skólastjóri barnaskólans á Akureyri 190818, fyrst
kvenna til að stjórna stórum barnaskóla; stóð að
merkum nýjungum. Sat í bæjarstjórn á Ak. Fyrsti
form. Sambands norðlenzkra kvenna. Kennari í
handavinnu í Kennarask. 192230, ráðunautur
almennings í heimilisiðnaði 1922-57. Beitti sér fyrir
námskeiðum og sýningum, m.a. glæsilegri Landssýningu 1930, einnig á Norðurlöndum, í Vesturheimi
o.v. Gaf út vinsælt ársrit, Hlín, í 44 ár. Rak tóvinnuskóla á Svalbarði við Eyjafjörð 1946-55. VSV
blaðam. lýsti henni svo 1930: há og tíguleg, klædd
ísl. skautbúningi, fögur í sinni reisn. Mér fannst þá,
að ef nokkur kona gæti í lifanda lífi verið tákn
hugmyndarinnar um Fjallkonuna, væri það Halldóra
Bjarnadóttir. RF, heiðursfél. í mörgum félögum.
Eigur hennar eru varðveittar í Halldórustofu á
Blönduósi. Rit: Kvæði og leikir, Barnabók Hlínar,
Vefnaður á ísl. heimilum. Hún var ógift. Varð elzt
Íslendinga, hélt andlegum kröftum fram yfir tírætt
og lézt 27. nóv. 1981.
Meira um hana á gardur.is

Með ótrúlegan hæfileika
til að koma fólki í gott skap
Hinn þjóðkunni leikari Bessi
Bjarnason er 75 ára í dag. Segja má
að heil kynslóð hafi alist upp við
söng og leik Bessa, sem nánast bar
uppi barnaleiksýningar á landinu í
fjölmörg ár. Hann er þekktur fyrir
fjölhæfan leik og einstaka hæfileika
til að koma fólki til að hlæja. Þrír
vinir hans og starfsfélagar bera
honum
góðar
kveðjur á þessum
tímamótum.
Mikið náttúrutalent
„Að mínum dómi
er Bessi eitt
mesta náttúrutalent í leikarastétt
ÁRNI
og honum er grínTRYGGVASON
ið svo meðfætt og
átakalaust,“ segir
Flosi
Ólafsson
sem hefur líklega
ekki staðið oftar
með öðrum á leiksviði. „Ég hef alla
tíð litið á hann
Bessa sem einn
af mínum ágætustu vinum auk
GUNNAR
þess sem ég er
EYJÓLFSSON
svolítið venslaður
honum
því
Magga kona hans
er náfrænka mín.
„Það sem hann
hefur með sér er
þessi
ótrúlegi
hæfileiki til að
koma fólki í gott
skap,“ segir Flosi
og minnist þess
FLOSI ÓLAFSSON þegar þeir voru
nýskriðnir
úr
leiklistarskóla að sumir leikstjórar
hafi verið mjög heillaðir af Bessa.
Sérstaklega man hann eftir einum
tilteknum leikstjóra. „Hann átti það
til að endurtaka mörgum sinnum

sömu senurnar með Bessa þar sem
hann sat einn í salnum og veltist um
af hlátri allan tímann meðan Bessi
var að láta gamminn geysa því
honum fannst þetta svo mikill yndisauki,“ segir Flosi hlæjandi og
bætir við að Bessi virðist illu heilli
horfinn af sviði og sé þar sannarlega skarð fyrir skildi.
Lokaður grallari
Árni Tryggvason og Bessi störfuðu
lengi saman í Þjóðleikhúsinu.
„Okkar samstarf hefur verið geipilega fínt í gegnum árin enda er hann
prýðisstrákur og með þeim betri,“
segir Árni sem hefur aldrei heyrt
Bessa hallmæla nokkrum manni.
Árni lýsir Bessa sem dálítið lokuðum persónuleika. „Hann hefur
aldrei viljað kannast við það
sjálfur,“ segir Árni kíminn og bætir
við að Bessi sé töluverður grallari.
Til að mynda hafi verið til siðs í
gamla daga að sprella eitthvað á síðustu sýningunni. „Hann átti það til
að stela framkalli alveg miskunnarlaust,“ minnist Árni hlæjandi. Þegar
tjaldið kom niður stóð Bessi
fremst á sviðinu þannig að tjaldið
lenti aftan við hann og hann
fékk síðasta klappið.
Þá minnist Árni þess
einnig þegar Bessi
hélt því fram að honum
hundleiddist að leika
fyrir börn. Þá lék hann
rebbann í Dýrunum í
Hálsaskógi en Árni var
Lilli klifurmús. „Þegar
Bessi var búinn að eltast við mig en náði
ekki
gekk
hann
fremst á sviðsbrúnina
og öskraði: „Nú skal ég
éta ykkur öll og pabba
ykkar og mömmu.“ Árni
minnist þess hlæjandi að
börnin hafi beinlínis
horfið

SKEMMTISTJÓRINN Bessi þótti standa
sig með eindæmum vel sem skemmtistjórinn í leikritinu Kabarett árið 1973.

niður í sætin og hafi verið nokkra
stund að birtast aftur.
Bestur í Kabarett
„Bessi er ákaflega trygglyndur og
með duglegri mönnum sem ég hef
kynnst,“ segir Gunnar Eyjólfsson
leikari. Í minningu Gunnars rís
hæst frammistaða Bessa sem
skemmtistjórans í Kabarett árið
1973. „Hann var alveg frábær í
því,“ segir Gunnar og bætir
við að Bessi hafi í
mörg ár borið
uppi barnaleikritin í landinu
sem hann lék í
allar helgar.
„Framlag
hans til leiklistar verður
seint fullþakkað,“
segir Gunnar sem segir
að alltaf hafi
verið gott að
leika á móti
Bessa
Bjarnasyni. ■

BESSI BJARNASON „Honum er grínið meðfætt og átakalaust,“ segir Flosi Ólafsson vinur
hans og samstarfsfélagi.

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma,

Kristjana Stefánsdóttir
Meðalholti 10, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Háteigskirkju þriðjudaginn 6. september
kl. 15.00. Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja minnast
hennar er bent á Heimaþjónustu Krabbameinsfélagsins.
Júníus Pálsson
Ingibjörg Eiríksdóttir
Grétar Pálsson
Ásta Sigurðardóttir
Þórdís Pálsdóttir
Erlendur Ragnarsson
Stefanía Pálsdóttir
Valur Sigurðsson
barnabörn og barnabarnabörn.

www.steinsmidjan.is
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Breytingar á hópnum
Bjarni Ólafur Eiríksson úr Val hefur verið
kallaður inn í íslenska landsliðshópinn í
knattspyrnu í stað Gylfa Einarssonar sem
verður í leikbanni gegn Búlgaríu á
miðvikudag. Indriði Sigurðsson og Heiðar
Helguson eru báðir tæpir en fari svo að
þeir verði óleikfærir munu leikmenn úr
U-21 árs liði Íslands verða kallaðir inn í
hópinn.

sport@frettabladid.is

LEIKMENN KEFLAVÍKUR Í VANDRÆÐUM: VANTAR SÁRLEGA HEIMILISTÆKI

> Við vonum ...

Keflavík óskar eftir sjónvarpi og ﬂvottavél

... að Indriði Sigurðsson, vinstri bakvörður
íslenska landsliðsins í knattspyrnu, verði
orðinn leikfær fyrir leikinn gegn Búlgaríu í
undankeppni HM á miðvikudaginn. Arnar Þór Viðarsson,
sá er leysti hann af í síðari
hálfleik gegn Króatíu á
laugardag, átti hroðalega
innkomu og virðist engan
veginn til þess fallinn
að leysa þessa
vandræðastöðu
íslenska liðsins.

Á heimasíðu knattspyrnuliðs Keflavíkur
er skondin auglýsing þar sem stjórn
knattspyrnudeildar auglýsir eftir sjónvarpi, þvottavél og þurrkara handa
tveimur leikmönnum liðsins, þeim
Kenneth Gustafsson og Branislav Milicevic. Rúnar Arnarson, formaður knattspyrnudeildarinnar, segir þá
einkennilegu stöðu hafa
komið upp að það
vantaði mörg heimilistæki í íbúð leikmanna.
„Flestir aðkomustrákarnir bjuggu saman í
stóru húsnæði sem
við misstum
svo skyndilega fyrir
skömmu.
Eftir það

þurftum við að bregðast við með því að
útvega strákunum smærri íbúðir. Við
fengum þokkaleg viðbrögð við þessari
auglýsingu og við erum búnir að útvega
okkur þetta að mestu leyti,
þó það sé alltaf hægt
að bæta við. Það var
ekkert um neitt annað
ræða heldur en auglýsa
eftir þessum tækjum.“
Rúnar er annars ánægður með hvernig gengið
hefur hjá Keflavík á yfirstandandi keppnistímabili
og vonast til þess að geta
gengið frá samningamálum leikmanna sem allra fyrst. „Það er
ekki hægt annað en vera ánægður með
hvernig gengið hefur í sumar, miðað
við það sem gerðist rétt fyrir mót, þegar

Kristján tók við þjálfuninni af Guðjóni
Þórðarsyni. Það var lærdómsríkt fyrir
leikmenn að taka þátt í Evrópukeppninni og þess vegna leggjum við mikla
áherslu á að reyna að tryggja
okkur sæti í henni aftur. Þrátt
fyrir að það séu margir ungir
leikmenn í okkar liði þá eru
margir lykilmannanna
komnir með mikla leikreynslu og það er mikilvægt
fyrir okkur að halda sama
hóp, og bæta svo góðum
leikmönnum við sama
hjálpa til við að bæta árangurinn á næstu leiktíð.“
Vonandi tekst leikmönnum að nýta sér
heimilistækin eftir fremsta megni því
það hjálpar örugglega til við að ná
góðum úrslitum.

> Við hrósum ...
.... kvennaliði Fylkis í
knattspyrnu sem tryggði
sér í gær sæti í efstu
deild kvenna í fyrsta
sinn í sögu félagsins.
Þá sigraði liðið
Þór/KA/KS í hreinum
úrslitaleik um sætið.

Toyota-mótaröðinni í golfi lauk um helgina:

Hei›ar Daví› trygg›i sigurinn
Hlynur Geir Hjartarson og
Tinna Jóhannsdóttir unnu lokamótið í Toyota-mótaröðinni í golfi
en það fór fram á Korpúlfsstaðavelli í gær. Hlynur lauk keppni á
þremur höggum undir pari vallarins en Heiðar Davíð Bragason
varð annar, höggi á eftir Hlyni.
Tinna varð í efsta sæti í
kvennaflokki en hún lék hringina
fjóra á 147 höggum, eða fimm

GOLF

höggum yfir pari vallarins. Þórdís
Geirsdóttir varð önnur, tveimur
höggum á eftir Tinnu.
Ragnhildur
Sigurðardóttir
hafði nokkra yfirburði í sínum
flokkum í sumar og hafði tryggt
sér sigur í mótaröðinni fyrir
mótið í gær, en Heiðar Davíð
þurfti lítið annað en að mæta til
leiks í gær til að tryggja sér sigur
- mh
hjá körlunum.

PÁLMI RAFN PÁLMASON Stóð sig mjög vel með KA í Landsbankadeildinni á síðasta ári og hefur verið besti maður liðsins í 1. deildinni í

sumar. Pálmi er af þeim sökum gríðarlega eftirsóttur á meðal liða í efstu deild.

Knattspyrnufélög virða
reglugerðir KSÍ að vettugi
Knattspyrnufélög á Íslandi vir›ast ekki víla fyrir sér a› koma sér í samband
vi› leikmenn sem ﬂau hafa áhuga á, ﬂrátt fyrir a› regluger›ir séu til sta›ar
sem banni ﬂeim ﬂa›. Pálmi Rafn Pálmason hjá KA er n‡jasta dæmi›.
FÓTBOLTI Fjöldi félaga í Landsbankadeildinni hefur haft samband við Pálma Rafn Pálmason,
leikmann KA í 1. deildinni, um að
fá hann í sínar raðir fyrir næsta
tímabil og samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins er um að ræða allt
að átta félög sem hafa hug á að
semja við leikmanninn. Samningur Pálma við KA rennur út í lok
þess árs en engu að síður er öðrum
félögum óheimilt að ræða við hann
án leyfis forráðamanna KA þar til
15. október næstkomandi.
Í reglugerð KSÍ um samninga
og stöðu leikmanna og félaga segir
meðal annars að félög innan sam-

bandsins skuldbindi sig til þess að
hafa ekki samband við samningsbundna leikmenn nema að fengnu
leyfi frá viðkomandi félagi. Þó sé
heimilt að ræða við samningsbundinn leikmann eftir 15. október án leyfis viðkomandi félags, ef
samningur hans rennur út eigi
síðar en um næstu áramót.
Að sögn Vignis Már Þormóðssonar, formanns knattspyrnudeildar KA, hafa engin félög
spurst formlega fyrir um möguleika á viðræðum við Pálma Rafn,
en það hefðu þau þurft að gera til
að fara eftir settum reglum.
Ekki er langt síðan Fréttablaðið

greindi frá tilraunum Barkar Edvardssonar,
formanns
knattspyrnudeildar Vals, til að fá Atla
Jóhannsson hjá ÍBV til liðs við
Hlíðarendaliðið fyrir næsta sumar,
en Börkur hringdi í Atla að knattspyrnudeild ÍBV óforspurðri jafnvel þótt hann væri samningsbundinn ÍBV út næsta ár. Ef marka má
orð Vignis Más er ekki hægt að
ætla annað en að öll félögin sem
hafa áhuga á Pálma hafi gert
honum grein fyrir áhuga sínum á
ólögmætan hátt. „Við höfum ekkert
heyrt í öðrum félögum en höfum
hug á því að halda Pálma í okkar
- vig
liði,“ segir Vignir Már.
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Landsbankadeildin
Íslandsmeistarar 2005

410 4000 | landsbanki.is

Til hamingju Breiðablik!
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Breiðablik
Íslandsmeistarar 2005
í Landsbankadeild kvenna

Farðu inn á landsbanki.is og búðu til þitt eigið kort
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Juan Pablo Montoya sigraði í Formúlu 1 um helgina:

Alonso á titilinn vísan
FORMÚLA 1 Kólumbíumaðurinn
Juan Pablo Montoya fagnaði í gær
sigri í Ítalíukappakstrinum en
hann var fremstur á ráspól og lét
forystuna aldrei af hendi. Félagi
hans hjá McLaren-liðinu, Finninn
Kimi Räikkönen, lauk keppni í
fjórða sæti en báðir lentu þeir í
dekkjavandræðum í keppninni.
Forskot Montoya var það mikið
þegar bilunin gerði vart við sig
hjá honum að honum tókst að
klára keppnina í 1. sæti.
Räikkönen var hins vegar á góðri

ALAN SHEARER Hefur ekki gengið vel uppi
við mark andstæðinganna í upphafi
tímabilsins.

Leikmannamál Newcastle:

Shearer lokkar
alla til li›sins
Nolberto Solano og Michael Owen hafa báðir lýst því yfir
að fyrirliði Newcastle, Alan
Shearer, hafi ráðið mestu um það
að þeir ákváðu að ganga til liðs við
félagið. Shearer hefur verið orðaður við knattspyrnustjórastöðuna hjá Newcastle að undanförnu
þar sem Graeme Souness hefur
ekki náð góðum árangri með liðið
síðan hann tók við því af Bobby
Robson.
Solano vonast til þess að sýna
sitt rétta andlit hjá Newcastle.
„Þetta er í annað skiptið sem ég
kem til Newcastle og mér líður
eins og ég sé að koma heim.“ - mh
FÓTBOLTI

leið með að skjóta sér á toppinn er
hann lenti í sínum vandræðum og
fór því sem fór.
Spánverjinn Fernando Alonso
varð annar og á hann nú meistaratitil ökuþóra næsta vísan en hann
hefur 27 stiga forystu á
Räikkönen þegar 40 stig eru eftir
í pottinum. Þess má geta að allir
ökumenn sem hópu keppni um
helgina luku henni einnig, en það
er í fyrsta skipti í 44 ár sem það
gerist í formúlukappakstrinum.
- esá

STOLTIR SIGURVEGARAR Þóra B. Helgadóttir og Edda Garðarsdóttir úr Breiðabliki

sjást hér taka við bikarnum sem liðið fær að launum fyrir íslandsmeistaratitilinn í
kvennaflokki úr hendi Björgólfs Guðmundssonar, bankastjóra Landsbankans.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Landsbankadeild kvenna í knattspyrnu lauk í gær:

Bikarinn kominn í hús
FÓTBOLTI Íslandsmeistarar

Blika
í Landsbankadeild kvenna
fengu sigurlaun sín afhent
eftir öruggan 5–0 sigur á FH í
lokaumferð deildarinnar í
gær..
Blikar
eru
svo
sannarlega verðugir meistarar
mótsins, en þær töpuðu aðeins
tveimur stigum í allt sumar og

enduðu með markatöluna 47-9.
Þá eiga þær ennþá eftir að
keppa til úrslita í VISAbikarnum, en þar mæta þær
KR-stúlkum í september.
Valsstúlkur, sem burstuðu
KR í gær 5-0, urðu í öðru sæti
en þessi tvö lið höfðu mikla
yfirburði í sumar. ■

EFSTU ÞRÍR Í GÆR Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya og Giancarlo Fisichella voru á
FRÉTTABLAÐIÐ/NORDIC PHOTOS/GETTY
verðlaunapallinum í gær.

LEIKIR GÆRDAGSINS

Landsbankadeild kvenna:
BREIÐABLIK–FH
5–0
1–0 Greta Mjöll Samúelsdóttir (4.), 2–0
Sandra Karlsdóttir (32.), 3–0 Erna B.
Sigurðardóttir (41.), 4–0 Greta Mjöll
Samúelsdóttir (70.), 5–0 Ólína G.
Viðarsdóttir (87.).
VALUR–KR
5–0
1–0 Málfríður Sigurðardóttir (28.), 2–0
Margrét Lára Viðarsdóttir (48.), 3–0
Laufey Ólafsdóttir (50.), 4–0 Margrét Lára
Viðarsdóttir (53.), 5–0 Rakel Logadóttir
(84.).
ÍBV–STJARNAN
2–3
0–1 Lilja Karlsdóttir (24.), 0–2 Guðríður
Hannesdóttir (41.), 1–2 Hólmfríður
Magnúsdóttir (51.), 2–2 Suzanne Malone
(80.), 2–3 Harpa Þorsteinsdóttir (84.).
KEFLAVÍK–ÍA
2–0
1–0 Helena Þórólfsdóttir (70.), 1–1 Nína
Ósk Kristinsdóttir (85.).

LOKASTAÐAN:
BREIÐABLIK14 13
VALUR
14 12
ÍBV
14
8
KR
14
7
KEFLAVÍK 14
6
STJARNAN 14
5
FH
14
3
ÍA
14
0

1 0 47–9
0 2 60–13
0 6 41–30
1 6 39–24
0 8 31–35
0 9 18–36
1 10 10–46
1 13 10–63

40
36
24
22
18
15
10
1

MARKAHÆSTAR:
MARGRÉT LÁRA VIÐARSDÓTTIR, VAL 23
LAUFEY ÓLAFSDÓTTIR, VAL
12
HREFNA HULD JÓHANNESD., KR
12
*Margrét Lára fær gullskóinn en Laufey fær
silfurskóinn þar sem hún hefur leikið einum
leik færra en Hrefna í sumar.

NÍNA ÓSK KRISTINSD., KEFLAVÍK
GRETA MJÖLL SAMÚELSD., B.BLIK
HÓLMFRÍÐUR MAGNÚSD, ÍBV

11
11
11

1. deild kvenna:
FYLKIR–ÞÓR/KA/KS
3–2
0–1 Elva Dögg Grímsdóttir (9.), 0–2
Freydís Jónsdóttir (19.), 1–2 Anna Björg
Björnsdóttir (42.), 2–2 Kolbrún Arnardóttir (55.), 3–2 Anna Björg Björnsdóttir
(62.).
*Með sigrinum tryggðu Fylkisstúlkur sæti í
Landsbankadeild kvenna að ári.

Evrópuk. kvenna handb.
HAUKAR–P.H. SALERNO

38–19

Síðasta gullmótið í frjálsum:

Lebedeva tók
allan pottinn
FRJÁLSAR Rússneski þrístökkvarinn Tatjana Lebedeva hreppti
allan gullpottinn á síðasta gullmóti vetrarins í frjálsum íþróttum sem fram fór í Berlín í gær.
Lebedeva var ein um að eiga
möguleika á gullpottinum en fyrir
mótið í gær hafði hún unnið
þrístökkið á fimm fyrri gullmótum sumarsins. Lebedeva
stökk 14,85 metra í gær og fékk að
launum eina milljón dollara.

ÍSLENSKA AUGL†SINGASTOFAN/SIA.IS UFS 25842 09/2004

Skilaboð sem varða líf
og heilsu barnanna okkar
tökum við öll alvarlega.
Hámarkshraði í flestum
íbúðahverfum er 30 km
á klukkustund.
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STUÐ MILLI STRÍÐA

HÚSNÆÐISBASL

MYND: HELGI SIGURÐSSON

ODDU R ÁSTRÁÐSSON VILL FLYTJA.

Helga Dís Gísladóttir
missti forræðið og
þarf að borga
málskostnað

Það að vilja
búa sjálfur, vilja
búa í miðborg
R e y k j a v í k u r,
hafa takmörkuð
fjárráð,
vilja
hafa snyrtilegt í
kringum
sig,
vilja hafa nóg
pláss fyrir allt
draslið sitt, vilja
frekar leigja en kaupa, það er
erfitt, mjög erfitt.
Undanfarnar vikur hef ég leitað
mér að íbúð til að leigja, hef verið
undanfarið ár í ágætri stúdíóíbúð á
Grettisgötunni en hana erum við
skötuhjúin búin að sprengja utan af
okkur enda bæði mjög dugleg að
safna að okkur drasli. Nú er þar

umhorfs eins og í húsgagnageymslu og rétt svo pláss fyrir
borð og rúm. Við höfum hummað
þetta ástand fram af okkur enda
hefur staðið til að fara að flytja.
Fyrst beit ég það í mig að sennilega
væri heillavænlegast að kaupa
íbúð, þá væri ég ekki að kasta peningum út um gluggann heldur að
mynda eign. Svo fór ég yfir á þá
skoðun að leiga væri vænlegri
kostur, ódýrari svona per mánuð og
minni skuldbinding, ég væri þá
ekki að skuldsetja mig upp á
skrilljónir sem ég á ekki og yrði
næstu 40 ár eða eitthvað að borga.
Þá duttum við í lukkupottinn,
héldum við, vinafólk foreldra átti
leiguíbúð í Þingholtunum sem átti
að losna um mánaðamótin. Leigan

sanngjörn, íbúðin nógu stór, frábær staðsetning, snyrtilegt og nýlega upp gert. Gallinn sá að maðurinn sem hefur verið í íbúðinni virðist ekkert vilja fara. Húsaleigusamningurinn hans runninn út,
hann lofar að fara á morgun, um
næstu helgi, í næstu viku, segist
búinn að fá nýja íbúð og svo framvegis. Svo er ekkert hægt víst að
henda manninum út þó hann hafi
ekki borgað leigu og leigusamningurinn hans runninn út. Ef hann
verður ekki kominn út á morgun
þarf ég að fara að leita annarra
leiða í íbúðamálum mínum og reyta
hár mitt enn og aftur yfir ómögulegum leigumarkaði, meta hvort ég
kaupi, vandræðast með fjármögnun og svo framvegis. Ömurlegt. ■

■ PONDUS

Eftir Frode Överli

Gúndimann vill ekki sjá illsku
eða frekjuskap!
Mér er óglatt af reiði!
Þessum bíl er lagt hættulega
nálægt brunahananum!

SEN
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■

VINNINGAR VERÐA AFHENDIR HJÁ BT SMÁRALIND. KÓPAVOGI. MEÐ ÞVÍ AÐ TAKA ÞÁTT ERTU KOMINN Í SMS KLÚBB. 149 KR/SKEYTIÐ.
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Eigandinn heldur að hann geti
vaðið svona gjörsamlega yfir
fólk, en þarna reiknaði hann
ekki með Gúndamanni!
Manninum sem...manninum
sem...hringir á lögregluna!

Jáhh ágætt!
Gúndimann sópar inn peningum til samfélagsins með því að
aðstoða lögregluna við að
koma í veg fyrir óréttlæti...
og með því að.....

■ GELGJAN

...færa...
bíla...
hggnh...

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Sara, sem ég er mjög skotinn
í, er rétt svo ágætlega ánægð
með mig...
og Anna sem ég er
ekkert hrifinn af fær
ekki nóg af mér!

Ég er að verða
brjálaður, Stanislaw!

Ég vil almenna
Er þetta það hræðiviðurkenningu á því
legasta sem þú hef- að komið er fram við
ur heyrt eða hvað? fólk með bólur sem
minnihlutahóp í okkar
samfélagi.

■ PÚ OG PA

Eftir SÖB

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.
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■ KJÖLTURAKKAR

Vá

Eftir Patrick McDonnell

Hver gerði
þetta?!!

Páska kanínan
uummm

Það myndi
ég vilja sjá!

Haa

■ BARNALÁN
Mamma!
Hannes!
Hannes sparkaði Ekki sparka í
í mig!
systur þína!

Eftir Kirkman/Scott
Hann gerði
það aftur!

Hannes!
Ég sagði þér að
hætta að sparka
í systur þína!

Hann sparkaði
í mig
AFTUR!

Haaa??!

Heyrði hann ekki
hvað ég sagði?!!
Jú, en alltaf
þegar ég klíp
hann, þá sparkar
hann samt í mig!
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Heather bjarga›i McCartney

Wendy Williams er slú›urdrottning

Bítillinn fyrrverandi Sir Paul
McCartney er ánægður með að
eiginkona hans Heather fékk
hann til að hætta að reykja marijúana.
Aðeins eru nokkur ár síðan
McCartney hætti að nota fíkniefnið en hann byrjaði á því snemma á
sjöunda áratugnum þegar hann
fékk sér jónu með Bob Dylan. „Ég
hef talað við fólk sem hefur sagt:
„Þú talar á miklu skynsamari hátt
núna. Áður fyrr talaðir þú frekar
óskýrt,“ sagði McCartney og
bætti við: „Ég er frekar frjálslyndur gagnvart fíkniefnum en
mér finnst betra að vera allsgáður.“

Wendy Williams er slúðurdrottning og útvarpskona á einni af
vinsælustu hip hop og r&b stöð
New York borgar, Hot 97. Hún
hefur hitt hverja stórstjörnuna á
fætur annarri en hefur margt
misgott um sumar þær að segja.
Hún hefur sett fram lista, þar
sem hún upplýsir heiminn um
það hverjir eru tvíkynhneigðir í
bransanum og má þar nefna
rapparana Busta Rhymes, Redman, Method Man, Q-Tip, Will
Smith, Sean „Diddy“ Combs og
Dr. Dre.
Hún segir að margar stjörnur
séu látnar ljúga til um aldur sinn
og nefnir að söngkonan Kelis sé
alls ekki 25 ára eins og allir haldi
heldur 28 ára.
Hún heldur því fram að körfuboltamaðurinn Shaquille O’Neal

PAUL MCCARTNEY
Bítillinn fyrrverandi hætti
að nota fíkniefni fyrir
nokkrum árum.

Jessica Simpson ﬂroskast
Jessica Simpson og Nick
Lachey eiga þriggja
ára brúðkaupsafmæli í
október. Jessica segir
að þau séu mjög hamingusöm og segir að
Nick veiti henni stöðugleika. Hún segir
að það rómantískasta sem Nick
hafi
nokkurn
tíma gert fyrir
hana sé að
hafa hjálpað
henni
að
þroskast.
„Nick er sjö
árum eldri
en ég þannig
að
hann
verður
að
vera
mjög
þolinmóður.“
Flestir ættu að
geta verið sammála henni um það.

Rá›ist á
söngvara
Ráðist var á Mick Hucknall,
söngvara
hljómsveitarinnar
Simply Red, á tónleikum sem
hljómsveitin hélt nýverið á Kúbu.
Maður úr áhorfendahópnum
stökk upp á sviðið og reyndi að
kýla söngvarann. Hucknall varði
sig og endaði á því að ýta árásarmanninum ofan í hljómsveitargryfjuna. Þannig enduðu þeir tónleikar og maðurinn var handtekinn stuttu seinna. Hver tilgangurinn með árásinni var veit enginn.

Coldplay í
uppáhaldi
Á MTV-tónlistarhátíðinni
sem
haldin var á
dögunum var
Alicia Keys
spurð að því
h v e r n i g
kvöldið legðist í hana.
ALICIA KEYS
„Ég er sallaróleg,“ sagði söngkonan. „Ég get
bara ekki beðið eftir að heyra í
Coldplay.“ Eflaust hefur fáa grunað að Keys væri aðdáandi sveitarinnar en vinsældir Coldplay eru
gríðarlegar. ■

WENDY WILLIAMS Útvarpskona í New York.

eigi viðhald í Dallas í Texas-ríki
sem hann eyði stundum sínum
með þegar hann hefur tíma.

Wendy Williams er mjög umdeild og líklegt er að þessi listi
geti skýrt það örlítið betur. ■

HUGSAÐUSTÓRT

SÍMI5640000

SÍMI 551 9000

★★★★
-HJ. MBL
★★★★

Þegar ekki er meira pláss í helvíti
munu hinir dauða ráfa um jörðina

★★★★

-ÓÖH. DV

“Hann var kvennabósi
mikill...en nú kemur
fortíðin í bakið á honum.”

“Hann var kvennabósi mikill...
en nú kemur fortíðin í bakið á
honum.”

Meistari hrollvekjunnar snýr aftur
til að hræða úr okkur líftóruna

-HJ. MBL

★★★★
-ÓÖH. DV

Fékk Grand Prix
verðlaunin í Cannes.
Hefur fengið einróma lof
gagnrýnenda um heim
allan.

Fékk Grand Prix
verðlaunin í Cannes.
Hefur fengið einróma lof
gagnrýnenda um heim allan.

Sýnd kl. 5,50, 8 og 10.10 B.i. 16 ára
Sýnd í Lúxus kl. 5,50, 8 og 10.10

Sýnd kl. 5.40, 8 og 10.20

Sýnd kl. 8 og 10.20

400kr.íbíó!

Gildiráallarsýningarmerktarmeðrauðu

★★★

★★★

-HJ. MBL

-HJ. MBL

Sýnd kl. 6 ÍSLENSKT TAL

★★★1/2
-KVIKMYNDIR.is

Sýnd kl. 5.45, 8 og 10.20 B.i. 10 ára

Sýnd kl. 5,20, 8 og 10.30

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.20 B.i. 10 ára

Sýnd kl. 6 í þrívídd

Sýnd kl. 8 og 10.30

Sýnd kl. 8 og 10.30 B.i. 16 ára

Sýnd kl. 4 ÍSLENSKT TAL

Broken Flowers
Fantastic Four b.i. 10 ára
Wedding Crashers
Ævintýraferðin

Sýnd kl. 4 og 6 í þrívídd

kl. 8 og 10.10
kl. 8
kl. 5.50 og 10.10
kl. 6

Fyrrverandi fyrirsæta Slagaralaus Supergrass
inn 32 ára gamli Tyson Beckford, sem hefur árum saman
H
verið módel fyrir Ralph Lauren, tilkynnti í vikunni að hann væri
hættur í fyrirsætubransanum. Hann
segir listamanninn Sean „Diddy“
Combs hafa átt þátt í ákvarðanatöku hans. Tyson segir Diddy hafa
svikið sig með því að borga honum
ekki þá upphæð sem þeir hafi
samið um, en að Diddy hafi samt
sem áður notað þær myndir sem
teknar voru af Tyson fyrir fatalínu
Klaufar og kóngsdætur

sína sem ber heitið
Sean John.
„Sean Diddy Combs
hefur sýnt mér að
ég hef ekki lengur
áhuga á að vinna í
þessum bransa,“
sagði fyrirsætan fyrrverandi, sem hefur
ákveðið að snúa
sér að kvikmyndaleik.

Rambó 7

Edith Piaf

STÓRA SVIÐIÐ KL. 20:00 Klaufar og kóngsdætur sun. 18/9 kl.
14:00, sun. 25/9 kl. 14:00. Edith Piaf sun. 18/9, fim. 22/9, fös. 23/9,
lau. 24/9. Kirsuberjagarðurinn – gestasýning fim. 8/9, fös. 9/9.
Að eilífu – gestasýning lau. 10/9, sun. 11/9. SMÍÐAVERKSTÆÐIÐ
KL. 20:00 Rambó 7 fös. 11/9, lau. 12/9. LITLA SVIÐIÐ KL. 20:00
Koddamaðurinn fim. 8/9, fös. 9/9, lau. 10/9, sun. 11/9.

Miðasalan er opin kl. 12:30-18:00 mánudaga og þriðjudaga.
Aðra daga kl.12:30- 20:00. Símapantanir frá kl. 10:00 virka daga.
midasala@leikhusid.is. Sími 551-1200. Miðasala á netinu:

www.leikhusid.is

[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

Ég hef alltaf haft taugar til
Supergrass. Þeir senda yfirleitt
frá sér skotheldar smáskífur og
virðast hafa hjartað á réttum stað.
Samt svo merkilegt við þessa
sveit að sú bölvun virðist fylgja
henni að þeir geta ómögulega gert
breiðskífur sem eru yfir meðallagi. Önnur plata þeirra, In It for
the Money, fannst mér merkileg,
en allar hinar hafa bara þrammað
meðalveginn, og það gerir þessi
nýja plata líka.
Af
einhverjum
ástæðum
hljómar Supergrass merkilega
lítið eins og Supergrass á þessari
nýju plötu. Í einu skemmtilegra
lagi plötunnar minna þeir meira á
The Coral en sjálfa sig. Stráklingarnir eru orðnir að mönnum, og
líkamshárum hefur fjölgað í samræmi við minnkandi ferskleika.
Það er erfitt að trúa því að þessir
menn séu flestir undir þrítugt, því
sveitin er byrjuð að hljóma merkilega grá í vöngum á köflum.
Hér eru níu lög, allt er vel unnið og smekklegt en lítið stendur
upp úr. Langt frá því að vera leiðinlegt, en álíka langt frá því að
vera eftirminnilegt. Sveitin hefur
sjaldan eða aldrei hljómað svona
flöt. Þannig get ég ekki ímyndað
mér að það yrði neitt sérstaklega
skemmtilegt að heyra þá flytja
þessi nýju lög á tónleikum. Einnig
styðjast félagarnir meira við
strengjaútsetningar og aðrar

SUPERGRASS: Road to Rouen
NIÐURSTAÐA: Fimmta breiðskífa Supergrass
bætir litlu góðu við orðspor sveitarinnar. Hljómar örlítið eins og plata sem þeir urðu að gera, í
stað þess að hljóma eins og plata sem þá langaði til þess að gera.

kirsuberjaskreytingar en áður.
Þannig að þessi plata hljómar ef
til vill stærri en áður, en það gerir
lögin ekkert betri.
Að sama skapi get ég ekki
ímyndað mér að hörðustu aðdáendur
sveitarinnar
verði
svekktir. Supergrass hefur nægilegt vald á melódíum og lagasmíðum til þess að viðhalda almenningsáliti. Það er því hægt að segja
að sveitin spili hér út mjög öruggum leik. Er ennþá nægilega föst í
rokki áttunda áratugarins, er
ennþá með frábæran söngvara og
lifandi útsetningar. En í fyrsta
skiptið í sögu Supergrass er eins
og það vanti slagarana á plötuna.
Kannski er bara ekki lengur
gaman á hljómsveitaræfingum?
Birgir Örn Steinarsson

FRÉTTIR AF FÓLKI
egabeibið Jordan leggur nú
drög að því að hanna
M
fatalínu fyrir börn í yfirstærðum. Ástæðan er
sú að sonur hennar,
Harvey, er á hormónalyfjum þessa dagana sem gerir það
að verkum að hann
vex bara og vex.
„Það er mjög erfitt
fyrir mig að fá föt á
Harvey og ég veit að
við erum ekki eina
fjölskyldan sem glímir við slík vandamál.
Ég er viss um að fötin
myndu seljast vel,“
sagði hún í síðustu
viku.
ritney Spears langar
til að nefna ófætt
B
barn sitt eftir höfuðborg Englands,
London. Ástæðan er
sú að hún byrjaði
með eiginmanni sínum, Kevin Federline,
í London á síðasta
ári. Vandamálið er
þó að Britney er ekki
með kyn barnsins á
hreinu en af sögusögnum tímaritsins
The Sun að dæma
gengur hún með
strák. Fyrr á meðgöngunni spurðist
það út að Britney
þætti nafnið Preston
góður kostur. Aðspurð
um nafnið á barninu
sagði Britney: „London
Preston. Hljómar það
ekki vel? En ef þetta verður stelpa þá finnst mér
Addison Shye fallegt.“
Þetta kemur þó betur í
ljós þegar barnið fæðist
í lok mánaðarins.
ögusagnir hafa verið í gangi þess
efnis að Keanu Reeves og Diane
S
Keaton séu að deita en hún er

STÓRA SVIÐ

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

KALLI Á ÞAKINU

MANNTAFL

e. Astrid Lindgren
Su 11/9 kl 14, Su 18/9 kl 14,
Lau 24/9 kl 14,
Su 25/9 kl 14

HÖRÐUR TORFA LENGI LIFI
Ýmsir listamenn leika lög eftir Hörð í
tilefni 60 ára afmælis listamannsins.
Lau 10/9 kl. 21

KYNNING LEIKÁRSINS
Leikur, söngur, dans og léttar veigar
Su 11/9 kl 20
Opið hús og allir velkomnir

Miðasölusími 568 8000
midasala@borgarleikhus.is
Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is
Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin:
10-18 mánudaga og þriðjudaga, 10-20
miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudag

Su 18/9 kl. 20, Su 25/9 kl. 20
FRUMSÝNING UPPSELTLVEG BRILLJANT

SKYNNING LEIKÁRSINS
ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR
Fi 8/9 kl. 20,
Fö 9/9 kl 20,
Lau 10/9 kl 20,
Su 11/9 kl 20 UPPSELT,
Fi 15/9 kl. 20

Endurnýjun
áskriftarkorta er hafin!
Sala nýrra áskriftarkorta hófst
laugardaginn 3. september
- Það borgar sig að vera áskrifandi -

átján árum eldri en hann. Parið hittist fyrst árið 2003 þegar þau léku
bæði í myndinni Something's Gotta
Give, þar sem Keaton lék miðaldra
skáld sem var í slagtogi við ungan
lækni sem leikinn var af
Reeves.

Homme féll í
yfirli›

Sigrast á innri djöflum
[ TÓNLIST ]
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Brian Wilson, fyrrum forsprakki
bandarísku poppsveitarinnar The
Beach Boys, hefur verið mikið í
sviðsljósinu síðan hann ákvað að
ljúka við meistarastykki sitt
Smile, sem hann byrjaði á fyrir
rúmum þrjátíu árum.
Þegar
tónlistaráhugamenn
heyrðu af þessum fyrirætlunum
kappans ætlaði allt um koll að
keyra enda hafði þessi óútgefna
plata lengi verið talin sú besta
sem aldrei hefði fengið að líta
dagsins ljós. Platan, sem kom út í
fyrra, fékk líka prýðisgóðar viðtökur og var ofarlega á mörgum
listum yfir bestu plötur ársins.
Fyrr í sumar kom síðan út afar
áhugaverður tvöfaldur DVDmynddiskur um gerð plötunnar
auk þess sem upptaka frá tónleikum í Los Angeles fylgir þar sem
platan er spiluð í heild sinni.
Heimildarmyndin, sem nefnist
Beautiful Dreamer og er á fyrri
mynddisknum, er í fullri lengd.
Þar er rakin saga Brians Wilson
og Beach Boys í máli og myndum.
Meðal annars er greint frá fullkomnunaráráttu Wilsons við gerð
plötunnar og sífellt versnandi
samstarfi hans við hina meðlimi
sveitarinnar. Á meðan þeir fóru á

tónleikaferð til að fylgja eftir
plötum Beach Boys húkti Wilson
inni í hljóðveri og reyndi að gera
hina fullkomnu poppplötu sem
átti að skáka verkum Bítlanna.
Upptökurnar gengu afar illa þrátt
fyrir langar andvökunætur Wilsons og fjölda aðstoðarmanna
hans. Þrýstingurinn á Wilson
jókst jafnt og þétt, bæði frá plötufyrirtæki hans og félögum í sveitinni, og smám saman fór hann að
missa tökin á verkefninu. Andlegri heilsu hans hrakaði, sem
varð á endanum til þess að hann
treysti sér ekki til að dusta rykið
af plötunni fyrir en rúmum þrjátíu árum síðar.
Í heimildarmyndinni er sýnt
frá fyrstu fundunum sem Wilson
átti með þeim tónlistarmönnum
sem ætluðu að hjálpa honum með
plötuna. Wilson var fámáll í fyrstu
og sat úti í horni á meðan hinir
veltu hinu og þessu fyrir sér. Virtist hann ekki vilja rifja upp sársaukann sem gerð plötunnar hafði
valdið honum öll þessi ár. Smám
saman fór hann þó að taka meiri
þátt í verkefninu og var meira að
segja farinn að brosa og hlæja
þegar á leið.
Þegar kom síðan að útgáfutónleikum plötunnar var Wilson orðinn afar stressaður og ætlaði
varla að treysta sér út á svið. Tónleikarnir tókust þó með miklum

BRIAN WILSON: SMILE DVD

NIÐURSTAÐA: Merkilegur DVD-diskur sem lýsir
vel hvernig Brian Wilson guggnaði á Smile og
síðan aðdáunarverðri endurkomu hans rúmum
þrjátíu árum síðar.

sóma og í viðtali við áheyrendur
eftir þá er gaman að heyra viðbrögð þeirra. Allir virtust á einu
máli um að Smile væri meistaraverk og töluðu þeir nánast um
plötuna sem hinn heilaga kaleik.
Þessi DVD-diskur er afar
áhugaverður og lýsir vel frábærri
endurkomu manns sem allir héldu
að væri útbrunninn. Með því að
sigrast á innri djöflum sýndi hann
og sannaði að allt er hægt ef viljinn er fyrir hendi.

Josh Homme,
forsprakki
hljómsveitarinnar Queens of
the Stone Age
sem hélt tónleika í Egilshöll
í sumar, féll í
yfirlið á tónleikum í Þýskalandi
á dögunum.
Undir
lok
tónleikanna,
JOSH HOMME
sem voru haldnir í Hamborg, leið yfir Homme og
var honum umsvifalaust komið
undir læknishendur. Í framhaldinu neyddist sveitin til að hætta
við tónleika í Stuttgart kvöldið
eftir. Í yfirlýsingu frá sveitinni
kom fram að Homme væri aðframkominn af þreytu. Meðal
annars var því kennt um að hann
hefði farið í tónleikaferð aðeins
viku eftir að hann fór í hnéaðgerð
og hefði því ekki náð að jafna sig
nógu vel. ■

9/,



Freyr Bjarnason
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Kennsla hefsthefst
Vornámskeið
12. September
30. apríl
Upplýsingar í síma
Upplýsingar
í síma:
5615620
frá kl.14-18

561 5620
www.ballett.is
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Ricki Lake og Maury

▼

▼

Svar:
Lanie í kvikmyndinni Life or Something Like It árið 2002

20.25

20.30

Fræðsla

um síðustu mánuði meðgöngunnar allt að fæðingunni sjálfri og fyrstu mánuðunum í lífi barnsins. Ég
skemmti mér þrælvel yfir
þessum ósköpum og fannst
þetta meira að segja svolítið forvitnilegt á köflum svo
ekki sé meira sagt. En
þegar ég var farin að fella
tár yfir þessum ómerkilegheitum fór ég að gera mér
grein fyrir því að það gæti
nú bara verið að það væri
eitthvað að í sálarlífinu hjá
mér. Ég er enn að reyna að
klóra mig fram úr þeim
ósköpum.

21.00

Raunveruleiki
EXTREME MAKEOVER - HOME EDITION

Phil, nema það að hann var
ekki sálfræðingur og ekki með
skalla. Hann var venjulegur
gaur með tilfinningar. Það var
mikið faðmast og grátið í
þættinum hjá Maury og þar
voru vandamálin leyst. Sumir
þessara amerísku þátta eru
náttúrlega mjög grunnir. En
það er lúmskt gaman að horfa
á alvöru fólk sem hefur ákveðið að deila öllu því sem er að í
einkalífinu með þeim sem hafa
áhuga á að horfa. Allt er til í
Ameríku. Það er ég búin að
sjá. Stundum horfði ég á þætti
sem kölluðust Birth and Delivery þar sem farið var í gegn-

20.00

Hönnun
VEGGFÓÐUR

▼

„I'm a TV personality. My hair is my trademark.
Just like the „I don't like to shower“ look is your
trademark.“

Ég hef verið mikið í stórborginni New York síðustu ár og
þegar mér leiddist festist ég
oftar en ekki yfir þessum
svokölluðu spjallþáttum. Ricki
Lake og Maury voru í algjöru
uppáhaldi hjá mér. Ricki var
þessi hressa týpa sem var
alltaf að tala um framhjáhöld
annarra og nánast gerði grín
að þeim sem létu sjá sig í
þættinum. Hún var ótrúlega
fölsk og það sá ég alveg langar
leiðir. Maury var allt öðruvísi.
Hann var þessi eldri týpa sem
lét sér annt um líðan fólks og
var virkilega að reyna að
hjálpa til. Svolítið eins og dr.

▼

í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning?

▼

ÚR BÍÓHEIMUM

WILD EUROPE

DRÍFA SIGURÐARDÓTTIR SAKNAR SPJALLÞÁTTA.

19.00

Drama
THE O.C.

SJÓNVARPIÐ

Golf
US PGA DB

SKJÁREINN
6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the
Beautiful 9.20 Í fínu formi - styrktaræfingar
9.35 Oprah Winfrey 10.20 Ísland í bítið

▼

23.10 Lífsháski - Aukaþáttur 2 23.35 Kastljósið 0.00 Dagskrárlok

STÖÐ 2 BÍÓ
6.00 Jimmy Neutron 8.00 Tuck Everlasting
10.00 Kissing Jessica Stein 12.00 The Big
One 14.00 Jimmy Neutron 16.00 Tuck Everlasting 18.00 Kissing Jessica Stein 20.00
Air Panic. Háspennumynd. (Bönnuð börnum.)
22.00 Mystic River. Sannkölluð stórmynd sem
hreppti tvenn Óskarsverðlaun. (Stranglega bönnuð börnum.) 0.15 Point Blank (Str. b. börnum)
2.00 The Badge (Str. b. börnum) 4.00 Mystic
River (Str. b. börnum)

18.30
19.00
19.35
20.00

Fréttir Stöðvar 2
Ísland í dag
The Simpsons
Strákarnir Sveppi, Auddi og Pétur
halda uppteknum hætti og sprella
sem aldrei fyrr.
20.30 Extreme Makeover - Home Edition
(Hús í andlitslyftingu) Húsasmíði fær
alveg nýja merkingu í þessum
magnaða myndaflokki.
21.15 Jamie Oliver (Oliver´s Twist)
21.40 10,5 á Richter Hörkuspennandi
framhaldsmynd sem var tilnefnd til
Emmy-verðlauna. Jarðskjálfti, 10,5 á
Richter, ríður yfir vesturströnd
Bandaríkjanna og Kanada.
23.00 Grey´s Anatomy (Læknalíf) Dramatísk
þáttaröð.

23.45 I´m Still Alive 0.25 Eyes 1.05 Justice
3.00 Fréttir og Ísland í dag 4.20 Ísland í bítið
6.20 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

OMEGA
8.00 Miðnæturhróp 8.30 Kvöldljós 9.30 Blandað
efni 10.00 Joyce Meyer 10.30 Dr. David Cho 11.00
Ísrael í dag 12.00 Ewald Frank 12.30 Freddie
Filmore 13.00 Joyce Meyer 13.30 Blandað efni
14.30 Ron Phillips 15.00 Samverustund (e) 16.00
Joyce Meyer 16.30 Blandað efni 17.00 Acts Full
Gospel 17.30 Gunnar Þorsteinsson (e) 18.00 Ron
Phillips 18.30 Joyce Meyer 19.00 CBN fréttastofan –
fréttir á ensku 20.00 Kvöldljós með Ragnari Gunnarssyni 21.00 Um trúna og tilveruna Friðrik Schram
(e) 21.30 Mack Lyon Í leit að vegi Drottins 22.00
Joyce Meyer 22.30 Blandað efni 23.00 CBN fréttastofan – fréttir á ensku 0.00 Nætursjónvarp

18.30
19.00
19.30
20.00

Fréttir Stöðvar 2
Íslenski listinn
Friends 2 (23:24)
Hell's Kitchen (2:10) (Hell's Kitchen 1)
Einn vinsælasti kokkur heims, Gordon
Ramsey, er kominn hér með glænýjan
raunveruleikaþátt sem búinn er að slá
í gegn úti um allan heim.
20.45 Byrjaðu aldrei að reykja (Fræðsla án
fordóma)
21.00 Veggfóður Hönnunar- og lífsstílsþátturinn Veggfóður sem er undir stjórn
arkitektsins og sjónvarpskonunar vinsælu Völu Matt og sjónvarpsmannsins
Hálfdáns Steinþórssonar.
22.00 Kvöldþátturinn
22.40 David Letterman

23.30 The Newlyweds (21:30) 23.55 The
Newlyweds (22:30) 0.20 Friends 2 (24:24)
0.45 Seinfeld (8:24) 1.10 Kvöldþátturinn

E! ENTERTAINMENT
12.30 E! News Weekend 13.00 The E! True Hollywood
Story 14.00 101 Sensational Crimes of Fashion! 15.00
E! Entertainment Specials 16.00 Style Star 16.30 Style
Star 17.00 Good Girls Gone Bad 17.30 Extreme CloseUp 18.00 E! News Weekend 18.30 E! News Weekend
19.00 The E! True Hollywood Story 20.00 101
Sensational Crimes of Fashion! 21.00 Style Star 21.30
The Anna Nicole Show 22.00 Wild On 23.00 R.E.M.
When in Rome 23.30 Party @ the Palms 0.00 The E!
True Hollywood Story 1.00 Style Star 1.30 The Anna
Nicole Show

16.05 US PGA DB Championship

19.20 Þak yfir höfuðið Umsjón hefur Hlynur

18.35 Gillette-sportpakkinn
19.00 US PGA DB Championship Bein út-

Sigurðsson.
19.30 Less than Perfect (e) Will er kominn
með nýja gellu, Dani.
20.00 The O.C.
21.00 The Contender Raunveruleikaþættir úr
smiðju Mark Burnett (Survivor). Leitin
að næstu hnefaleikaleikastjörnu er
hafin! Sextán hnefaleikakappar hafa
verið valdir til að taka þátt í samkeppni um hver er efnilegastur. Fylgst
verður með keppendum allan sólarhringinn í sérstökum þjálfunarbúðum. Í hverjum þætti munu tveir
þeirra berjast og sá sem tapar verður
sendur heim.
22.00 Dead Like Me
22.50 Jay Leno

23.35 CSI: New York (e) 0.25 Cheers (e)
0.50 Óstöðvandi tónlist

AKSJÓN
7.15 Korter 21.00 Níubíó

▼

Ástfangnar stelpur (6:13)
Fréttir, íþróttir og veður
Kastljósið
Átta einfaldar reglur (51:52) Gamanþáttaröð.
20.25 Náttúra Evrópu (1:4) (Wild Europe)
Breskur heimildamyndaflokkur um
náttúrufar í Evrópu og breytingar á því
í aldanna rás. Í fyrsta þættinum er
horfið þrjá milljarða aftur í tímann
þegar risaeðlur tróðu grundir í Oxford,
hluti Frakklands fór undir sjó, Pétursborg grófst undir eyðimerkursandi og
Miðjarðarhafið varð til.
21.15 Lögreglustjórinn (The District III)
22.00 Tíufréttir
22.25 Lífsháski (23:25) (Lost) Bandarískur
myndaflokkur.

17.25 Bak við tjöldin: Charlie and the
Chocolate Factory 17.50 Cheers 18.20 Popppunktur (e)

▼

18.30
19.00
19.35
20.00

▼

Pósturinn Páll (1:13)

12.20 Nágrannar 12.45 Í fínu formi styrktaræfingar 13.00 Úr bæ í borg 13.25
Liar Liar 14.50 Third Watch 15.35 Tónlist
16.00 Barnatími Stöðvar 2 17.53 Neighbours
18.18 Ísland í dag

▼

16.40 Helgarsportið 17.05 Leiðarljós 17.50
Táknmálsfréttir 18.00 Myndasafnið 18.01
Gurra grís (17:26) 18.06 Kóalabræður 18.17

sending frá síðasta keppnisdegi
Deutsche Bank Championship sem er
liður í bandarísku mótaröðinni. Vijay
Singh sigraði á mótinu í fyrra og á því
titil að verja. Leikið er í Massachusetts.
22.00 Olíssport Fjallað er um helstu íþróttaviðburði heima og erlendis.
22.30 Playmakers (10:11) (NFL-liðið) Fjallaljónin eru öll að koma til og úrslit
leikja fara batnandi. Það sama verður
ekki sagt um ástandið hjá Leon en
hann virðist búinn að tapa snerpunni.
Bönnuð börnum.

23.15 Golf Greatest Round

ENSKI BOLTINN
18.00 Að leikslokum (e)
19.00 Arsenal - Fulham frá 24.08 Leikur sem
fram fór síðast liðinn miðvikudag.

21.00 Að leikslokum
22.00 Bolton - Newcastle frá 24.08 leikur sem
fram fór síðast liðinn miðvikudag.

0.00 Upphitun (e) 0.30 Dagskrárlok
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TALSTÖÐIN

VIÐ MÆLUM MEÐ...
Veggfóður

Flottir Íslendingar
í New York

Sjónvarpið kl. 21.00.
Edda Guðmundsdóttir er stílisti í
New York.

RÁS 1

FM 90,9

7.03 Morgunútvarpið 9.03 Margrætt með
Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur. 10.03 Morgunstund með Illuga Jökulssyni.

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.
18.30 Fréttir Stöðvar 2 19.30 Úrval úr Morgunútvarpi e. 20.00 Margrætt 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

nærmynd
13.00 Útvarpsleikhúsið: Rödd í síma
13.05 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,
Heimaeyjarfólkið 23.00 Hugsjónir og pólitík

ÚTVARP SAGA

FM 98,9

FM 90,1/99,9

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2

18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 20.00
Músík og sport 22.10 Popp og ról

1.10 Ljúfir næturtónar

AÐRAR STÖÐVAR

FM 99,4

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

ERLENDAR STÖÐVAR
SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.
FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
EUROSPORT
11.30 Tennis: Grand Slam Tournament US Open 14.00 Cycling: Tour of
Spain 15.30 Tennis: Grand Slam Tournament US Open 23.00 Tennis:
Grand Slam Tournament US Open 1.00 Tennis: Grand Slam Tournament US Open

Frábærar nýjar plötur í

BBC PRIME
12.05 Hetty Wainthropp Investigates 13.00 Teletubbies 13.25 Tweenies
13.45 Fimbles 14.05 Tikkabilla 14.35 Cavegirl 15.00 Location, Location,
Location 15.30 Ready Steady Cook 16.15 The Weakest Link 17.00
Doctors 17.30 EastEnders 18.00 Holby City 19.00 Waking the Dead
19.50 Jonathan Creek 21.00 Blackadder the Third 21.30 3 Non-Blondes
22.00 Down to Earth 23.00 Hidden Treasure 23.30 Hidden Treasure 0.00
Supernatural Science 1.00 Coriolanus
NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Wild Giants Of Denali 13.00 When Expeditions Go Wrong 14.00
The Hunt For Hitler's Scientists 15.00 The Sea Hunters 16.00 Battlefront
16.30 Battlefront 17.00 Storm Stories 17.30 Storm Stories 18.00 Gerbil
Plague 19.00 When Expeditions Go Wrong 20.00 Inside 9/11 21.00 The
Sea Hunters 22.00 Paranormal? 23.00 Inside 9/11 0.00 The Sea
Hunters

Anastacia-Anastacia

Brimkló-Smásögur

Damien Rice-B Sides

Darkness-Permission To Land

Duran Duran-Astronaut

Eric Clapton-Me & Mr. Johnson

Hera-Hafið þennan dag

Jamie Cullum-Twentysomething

Joe Cocker-Greatest Hits

Live-Throwing Copper

Maroon 5-Songs About Jane

Michael Buble-Michael Buble

Óskar Pétursson-Aldrei einn á ferð

Páll Rósinkranz-Páll Rósinkranz

Pink Floyd-Dark Side Of The Moon

Ray Charles-Genius Loves Company

ANIMAL PLANET
12.00 Miami Animal Police 13.00 Killer Crocs of Costa Rica 14.00
Animal Precinct 15.00 Pet Rescue 15.30 Wildlife SOS 16.00 Amazing
Animal Videos 16.30 Big Cat Diary 17.00 Monkey Business 17.30
Animals A-Z 18.00 The Natural World 19.00 Carnivorous Ants 20.00
Mad Mike and Mark 21.00 Animal Cops Houston 22.00 Monkey
Business 22.30 Animals A-Z 23.00 Pet Rescue 23.30 Wildlife SOS 0.00
Carnivorous Ants 1.00 The Natural World
DISCOVERY
12.00 Rex Hunt Fishing Adventures 12.30 Hooked on Fishing 13.00 Leonardo's Dream Machines 14.00 Extreme Machines 15.00 Scrapheap
Challenge 16.00 Rides 17.00 American Chopper 18.00 Myth Busters
19.00 The 178 Kilo Teenager 20.00 Trauma 21.00 Body Works 22.00
Mythbusters 23.00 Forensic Detectives 0.00 Battlefield
MTV
13.00 Pimp My Ride 13.30 Wishlist 14.00 TRL 15.00 Dismissed 15.30
Just See MTV 16.30 MTV:new 17.00 European Top 20 18.00 Switched
On MTV 19.00 A Cut 19.30 Meet the Barkers 20.00 Top 10 at Ten 21.00
Power Girls 21.30 The Real World 22.00 The Rock Chart 23.00 Just See
MTV
VH1
15.00 So 80s 16.00 VH1 Viewer's Jukebox 17.00 VH1 Weekly Album
Chart 18.00 VH1 Classic 18.30 Then & Now 19.00 When Metallica Ruled
the World 20.00 Fortune Files 20.30 Fortune Files 21.00 VH1 Rocks
21.30 Flipside 22.00 Top 5 22.30 The Fabulous Life of... 23.00 VH1 Hits
CLUB
12.10 Fashion House 12.35 Paradise Seekers 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
Single Girls 17.40 Fashion House 18.05 Crimes of Fashion 18.30
Hollywood One on One 19.00 Girls Behaving Badly 19.25 Cheaters
20.15 Spicy Sex Files 21.10 My Messy Bedroom 21.35 Ex-Rated 22.00
What Men Want 22.30 Men on Women 23.00 Weekend Warriors 23.30
Paradise Seekers 23.55 Arresting Design 0.25 Fashion House 0.50
Ross's BBQ Party 1.15 Backyard Pleasures
CARTOON NETWORK
12.00 Dexter's Laboratory 12.30 Ed, Edd n Eddy 13.00 Codename: Kids
Next Door 13.30 The Powerpuff Girls 14.00 Sabrina, The Animated
Series 14.30 Atomic Betty 15.00 Teenage Mutant Ninja Turtles 15.30 BDaman 16.00 Codename: Kids Next Door 16.30 Foster's Home for
Imaginary Friends 17.00 Duck Dodgers in the 24 1/2 Century 17.30
Charlie Brown Specials 18.00 What's New Scooby-Doo? 18.30 Tom
and Jerry 19.00 The Flintstones 19.30 Looney Tunes 20.00 Dastardly &
Muttley in Their Flying Machines 20.30 Scooby-Doo 21.00 Tom and
Jerry 22.00 Dexter's Laboratory 22.30 The Powerpuff Girls 23.00
Johnny Bravo 23.30 Ed, Edd n Eddy 0.00 Skipper & Skeeto 1.00
Spaced Out 1.30 Spaced Out
JETIX
12.20 Goosebumps 12.50 Black Hole High 13.15 Spider-Man 13.40
Moville Mysteries 14.05 Digimon II 14.30 Totally Spies 15.00 W.I.T.C.H.
15.30 Sonic X
MGM
13.40 Three Wishes of Billy Grier 15.20 White Lightning 17.00 Seven
Hours to Judgement 18.30 Zany Adventures of Robin Hood 20.10 Semi
Tough 21.55 Sketches 23.35 Wisdom 1.25 Toy Soldiers 3.15 Till There
Was You
TCM
19.00 Style In Motion - Jasper Conran On The Women 19.15 The
Women 21.25 Sitting Target 22.55 The Haunting 0.45 The Happy Years
2.35 Crossroads
HALLMARK
12.45 W.E.I.R.D. World 14.15 Enslavement: The True Story of Fanny
Kemble 16.00 Just Cause 16.45 Larry McMurtry's Dead Man's Walk
18.30 Early Edition 19.15 Midsomer Murders 21.00 Betrayal of Trust
22.30 Early Edition 23.15 Taking Liberty 0.45 Midsomer Murders
BBC FOOD
12.00 Sophie's Weekends 12.30 Grigson 13.00 The Way We Cooked
13.30 The Great Canadian Food Show 14.00 Rachel's Favourite Food
14.30 Beyond River Cottage 15.00 The Hi Lo Club 15.30 Ready Steady
Cook 16.00 Food Source Asia 16.30 A Cook's Tour 17.00 Off the Menu
17.30 Deck Dates 18.00 Douglas Chew Cooks Asia 18.30 Ready Steady Cook 19.00 Madhur Jaffrey's Far Eastern Cookery 19.30 James
Martin Sweet 20.00 The Naked Chef 20.30 Cupid's Dinner 21.00 Ever
Wondered About Food 21.30 Ready Steady Cook
DR1
12.05 Rend og hop - brug din krop 12.30 Lægens bord 13.00 TV Avisen
med vejret 13.20 Schackenborg - Godset i Grænselandet 13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00 Becoming 14.30 Last Exile 15.00 Yu-Gi-Oh!
15.20 Droopy 15.30 Troldspejlet 16.00 Palle Gris på eventyr 16.20 Anton 16.30 TV Avisen med Sport og Vejret 17.00 Dagens Danmark 17.30
Derhjemme 18.00 Rejseholdet 19.00 TV Avisen 19.25 Horisont 19.50
SportNyt 20.00 Hukommelsestab 21.10 Sophies valg
SV1
12.05 Agenda special - partiledardebatt 13.05 Agenda special partiledardebatt 14.00 Rapport 14.10 Gomorron Sverige 15.00 Antarktis 15.30 Krokodill 16.00 BoliBompa 16.01 Nalle har ett stort blått hus
16.25 Budfirman Bums - musikvideo 16.30 Lilla sportspegeln 17.00
Trackslistan 17.30 Rapport 18.00 Krönikan 19.00 Plus 19.30 Sverige!
20.00 Ett olyckligt mord 21.30 Rapport 21.40 Kulturnyheterna 21.50
Sommardebatt 22.50 Sändning från SVT24

REM-Automatic For The People

Úr kvikmynd-Cabaret

Úr kvikmynd-Saturday Night Fever

Usher-Confessions

Eftirtaldir flytjendur eiga plötur í 2 fyrir 2.200 tilboðinu. Þú velur 2 plötur og borgar aðeins 2.200 krónur.
3 Doors Down
AC/DC
Aha
Alanis Morissette
Alice Cooper
Alice In Chains
Alicia Keys
Anastacia
The Band
Beach Boys
Björgvin Halldórsson
Bob Dylan
Bon Jovi

Brain Police
Brian Wilson
Brimkló
Bubbi
Carreras, Domingo & Pavarotti
Chemical Brothers
The Clash
The Coral
The Cure
D12
Damien Rice
The Darkness
David Gray

»

Í Veggfóðri í kvöld verður farið í innlit til
fatahönnuðarins og stílistans Eddu Guðmundsdóttur í New York. Edda hefur
meðal annars hannað föt fyrir þáttinn
Sex and the City og auk þess unnið með
Björk við ýmis verkefni. Litið verður inn til
arkitektsins Massimo sem er giftur Herði
Torfasyni tónlistarmanni og hönnun hans
skoðuð.
Auk þess mun Þorvaldur Skúlasson
eigandi hins nýja veitingastaðar B5, deila
uppáhaldsuppskriftinni sinni með áhorfendum.

RÁS 2

FM 92,4/93,5

7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.05
Laufskálinn 9.40 Umslag 9.50 Morgunleikfimi 10.13 Stefnumót 11.03 Samfélagið í

Deep Purple
Depeche Mode
Diana Krall
Dido
Donald Fagen
The Doors
Duran Duran
The Eagles
Elton John
Eminem
Eric Clapton
Eros Ramazzotti
Erykah Badu

Friðrik Karlsson
G Unit
Godsmack
Hera
Hot Hot Heat
Í svörtum fötum
Írafár
Jamie Cullum
Jeff Buckley
Jim Morrison
Jimi Hendrix
Joe Cocker
John Fogerty

John Lennon
Josh Groban
Jóhann Már
Jón Sigurðsson
Kalli Bjarni
Kate Bush
Korn
Kristján Jóhannsson
Led Zeppelin
Lenny Kravitz
Limp Bizkit
Live
Marilyn Manson

Mark Knopfler
Maroon 5
Meatloaf
Michael Buble
Michael Jackson
Miles Davis
Missy Elliot
Neil Young
Nick Cave & The Bad Seeds
Nirvana
Nylon
Óskar Pétursson
Papa Roach

Patti Smith
Páll Rósinkranz
Pearl Jam
Pink Floyd
Placebo
Quarashi
Ray Charles
Razorlight
REM
Rob Zombie
Rod Stewart
Rolling Stones
The Roots

Sade
Sálin & sinfó
Sálin hans Jóns míns
Selma og Hansa
Shania Twain
Simon & Garfunkel
Sonic Youth
Soundgarden
Stone Temple Pilots
Stranglers
Stuðmenn
Supergrass
Todmobile

2 fyrir 2.200 tilboðið er fáanlegt í öllum betri plötuverslunum um land allt

Tom Waits
Travis
Usher
Van Morrison
The Verve
Vilhjálmur Vilhjálmsson
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SÉRFRÆÐINGURINN

EYJÓLFUR PÁLSSON
EYJÓLFUR PÁLSSON Í EPAL HEFUR EINLÆGA HVÖT TIL AÐ AUKA SKILNING ÍSLENDINGA Á HÖNNUN.

Trúbo›sstarf tekur langan tíma
Það var fyrir þrjátíu árum sem Eyjólfur Pálsson innanhúsarkitekt opnaði verslunina Epal í 35 fermetra bílskúr að
Hrísateigi 47. Strax fyrsta daginn var biðröð út á götu og
síðan hafa draumar og framtíðarsýnir Eyjólfs dafnað og
vaxið.
„Ég hafði lært og starfað við innanhúshönnun í Kaupmannahöfn, en þegar ég kom heim og vildi nota sömu
hluti og efni og ég hafði kynnst þar ytra kom á daginn að
þeir voru ekki til og enginn vildi sinna því hlutverki að
kynna danska hönnun fyrir Íslendingum,“ segir Eyjólfur,
sem þá tók til bragðs að framkvæma hlutina sjálfur, þótt
landar hans og Danir hefðu mismikla trú á framtakinu.

HRÓSIÐ
... fær Kjartan Jakob Hauksson
fyrir að vera tilbúinn að róa
annan hring um landið.

2

1

6

3

7

4

5

8

9

10

11

12

13

14

15

16

„Dönum fannst í lagi að ég prófaði, en höfðu enga sérstaka tiltrú frekar en Íslendingar. Það er með þetta eins og
annað trúboðsstarf að það tekur langan tíma,“ segir Eyjólfur, sem í bílskúrnum bauð upp á gluggatjöld, áklæði, hús-

gögn og lampa, rétt eins og hann gerir í dag.
„Hjá Epal hefur viðskiptavinurinn alltaf valið og klæðskerasniðið sinn eigin smekk sjálfur. Við kaupum ekkert inn í
magni eða fyrirskipum að nú skuli allt vera í ákveðnum
litum. Markmiðið hefur alltaf verið það sama: að gefa sér
góðan tíma og velja vel, því þetta á eftir að lifa svo lengi,“
segir Eyjólfur, sem frá upphafi hefur lagt áherslu á skandinavíska hönnun, haldið sýningar og hlotið virðulegar
danskar orðuveitingar fyrir.
„Mig langaði alltaf að auka skilning Íslendinga á hönnun. Í
dag er sá skilningur orðinn mikill og fer vaxandi. Þar hjálpast margt að; Listaháskólinn starfrækir hönnunardeild,
hönnunarbrautir eru í Iðnskólunum í Reykjavík og Hafnarfirði, fjölmiðlar og internet gera sitt gagn og æ fleiri búa og
mennta sig í útlöndum,“ segir Eyjólfur, sem var einn af fámennum hópi hönnuða árið 1975.

„Í þá daga voru heimili Íslendinga
heldur einsleit því höft voru á húsgagnainnflutningi og hér smíðuð
borðstofu- og sófasett í hundraðavís, sem svo fóru inn á jafnmörg
heimili. Í dag er ekki lengur
samasemmerki á milli íslenskrar
hönnunar og framleiðslu, en Íslendingar standa orðið framarlega
á þeim vettvangi, ekki síst eftir að
stjórnvöld fóru að sýna þessu
meiri stuðning,“ segir Eyjólfur, sem
hefur fundist árin þrjátíu líða undurskjótt, enda þeirrar
skoðunar að það séu forréttindi að vinna allt lífið við sitt
aðaláhugamál. Eyjólfur býður Íslendingum öllum í opið
hús og óvænta afmælisveislu í Epal, Skeifunni 6, laugardaginn 10. september.

STEFÁN PÁLSSON: SEMUR BOLTASPURNINGAR

FRÉTTIR AF FÓLKI

Vill að stofnuð verði
spurningakeppnisstöð

17

18

19

20

21

LÁRÉTT
2 teikning af ferli, 6 tveir eins, 8 rá,
9 upphaf, 11 skammstöfun, 12
teygjudýr, 14 óvarinn, 16 íþróttafélag, 17 sigti, 18 hluti verkfæris, 20
austfirðir, 21 hanga.
LÓÐRÉTT
1 espa, 3 í röð, 4 land, 5 fum, 7
borg í Biblíunni, 10 ósigur, 13 erfiði,
15 heiti, 16 bergtegund, 19 tveir
eins.
LAUSN
LÓÐRÉTT
1 ögra, 3 rs, 4 Albanía, 5 fát, 7
Gómorra, 10 tap, 13 bis, 15 nafn,
16 kol, 19 ff.
LÁRÉTT
2 graf, 6 gg, 8 slá, 9 rót, 11 bt, 12
amaba, 14 opinn, 16 kr, 17 sía, 18
orf, 20 af, 21 lafa.

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1
2
3

Hjálparliðasjóð Sjálfsbjargar.
Hilmar S. Skagfield.
3-1.

03.09. 2005
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Fyrsti vinningur gekk út.

31.08. 2005

2

21 23 40 44 46
Ofurtala

19 32
6

1 3

2 1

Fyrsti vinningur gekk út.

Í næsta mánuði mun sjónvarpsstöðin Skjár einn fara í loftið með nýjan
þátt sem ber heitið Spark. Eins og
nafnið gefur til kynna verða spurningarnar um knattspyrnu. Leikmenn úr meistaraflokki karla og
kvenna auk áhangenda og stjórnmálamanna munu leiða saman hesta
sína og reyna sig við spurningar um
knattspyrnu.
„Íslendingar eru spurningakeppnisóðir,“ sagði Stefán Pálsson
þegar Fréttablaðið náði tali af
honum en hann mun stjórna þættinum auk þess að semja allar spurningar. Hann varpaði fram þeirri
spurningu hvort ekki væri kominn
tími á eina stöð sem sérhæfði sig í
spurningaþáttum. „Fá Loga Bergmann, Dr. Gunna og Yin og Yangliðið á eina stöð?“ spurði hann í fúlustu alvöru.
Stefán vildi fría sig allri ábyrgð
á hugmyndinni og sagðist bara hafa
verið ráðinn til verksins. „Það hefur
kannski kvisast út að ég væri
hættur í Gettu betur,“ segir hann.
Stefán segir að upphaflega hafi
Spark átt að vera borðspil handa
öllum þeim fjölda sem getur ekki á
heilum sér tekið nema fá nýtt spil í
hendurnar um jólin. Þátturinn sé
því afkvæmi spilsins en ekki öfugt.
Stefán er fullur tilhlökkunar að
vera með spurningakeppni á léttu
nótunum eftir að hafa sinnt því
erfiða starfi að vera dómari í Gettu
betur. „Mistök eða vafasöm spurning hefði leitt yfir mig lögfræðinga
og DV,“ segir hann og hlær. Stefán
er mikill aðdáandi Popppunkts, sem
einnig er á dagskrá Skjás eins, en
sagði Sparkið ekki verða í þeim dúr.
Til að mynda yrðu engar frjálsíþróttakeppnir í þættinum. „Það
verða því minni líkur á íþrótta-

kemmtistaðurinn Prikið hefur
sjaldan verið vinsælli en akkúrat
S
núna. Staðurinn hefur fengið mikla
auglýsingu upp á
síðkastið í tengslum
við stórmynd Clints
Eastwood, Flags of
Our Fathers. Það
hefur sumsé spurst
út að stjörnurnar í
myndinni haldi
til á Prikinu að
næturlagi um
helgar. Á laugardagskvöldið var alveg pakkað á Prikinu og var bróðurpartur gestanna kvenkyns á
menntaskólaaldri. Inni á milli mátti
sjá íslenska rappara dilla sér í takt
við hipp og kúl tónlist sem virðist
trekkja að þessa stundina.
í Toronto fer
fram un næstu helgi, en þrjár ísKvikmyndahátíðin
lenskar myndir eru
meðal þeirra mynda
sem teknar verða til
sýninga á hátíðinni.
Þar á meðal eru
myndirnar A Little
Trip to Heaven sem
framleidd er af
Baltasar Kormáki
og

STEFÁN PÁLSSON Ætlar að hafa þýskan aga í nýja spurningaþættinum Spark, sem fer í
loftið á Skjá einum í næsta mánuði.

meiðslum í fótboltaþættinum en í
tónlistarþættinum,“ segir hann og
reiknar ekki heldur með að fara í
samkeppni við Dr. Gunna í skyrtumálum, sú keppni væri hvort eð er
töpuð fyrir fram.
Stefán segir spurningarnar
koma úr öllum áttum knattspyrnuflórunnar. „Þarna verða spurningar
um íslenska boltann og ekki sakar
að vita eitthvað um heimsmeistarakeppnina,“ segir hann en þátttakendur verða ekki spurðir mikið um

úrslit leikja eða nákvæma tíma á
frægum mörkum. „Spurningarnar
eru meira um léttmetið í kringum
fótboltann enda heilt samfélag í
kringum þessa íþrótt,“ segir hann.
Stefán verður ekki einn um hituna því honum til halds og traust
verður reyndur knattspyrnukappi.
„Þórhallur Dan, leikmaður Fram,
verður mér til aðstoðar,“ segir hann
en Þórhallur hefur verið að lýsa
enska boltanum undanfarin tvö ár.

Strákarnir okkar en
hana framleiða þeir
Júlíus Kemp og
Ingvar Þórðarson.
Uppgjörið á Kaffibarnum um árið
mun því eflaust setja
frekara kapp á framleiðendur myndanna að
ná árangri á hátíðinni. Strákarnir munu
því halda í litla ferð
til Toronto til að
takast á um hylli
Kanadamanna.

freyrgigja@frettabladid.is

Magga Stína í sta› Gísla Marteins
Margrét Kristín Blöndal mun
stýra þættinum Hljómsveit
kvöldsins sem sýndur verður á
laugardagskvöldum á Ríkissjónvarpinu í vetur og fyllir þar upp
í skarðið sem Gísli Marteinn
skildi eftir sig. „Ég er þarna í
rauninni að taka á móti hljómsveitum sem koma til mín og
spila tónlistina sína,“ segir
Magga Stína, sem hingað til er
þekktust fyrir tónlistarferil
sinn.
Hún hefur ekki áður unnið í
sjónvarpi og er þessi reynsla
því ný af nálinni fyrir hana.
„Guð minn almáttugur hjálpi
mér, ég er alls ekki reynd á
þessu sviði. Ég fæ kvíðaköst. Ég
er ekki sjónvarpskona og hef
alltaf verið mjög feimin í sjónvarpi og þetta er því ágætis
áskorun fyrir mig,“ segir hún og
hlær.
Enginn fer þó að efast um

getu Möggu Stínu til að töfra
sjónvarpsáhorfendur upp úr
skónum eins og hún gerir jafnan
með sinni léttu lund og líflega
útliti. „Ég held þetta verði mjög
gaman. Ég fæ þarna til mín
margs
konar
hljómsveitir,
sumar eldgamlar og sumar glænýjar og spjalla eflaust eilítið
við
hljómsveitarmeðlimi
sjálfa.“ Fyrsta sveitin sem birtist í þættinum verður reggísveitin Hjálmar, sem á orðið
þéttan aðdáendahóp. Margir
ættu því að hafa gaman af þessum fyrsta þætti, sem birtist á
skjánum hinn 17. september. ■

MAGGA STÍNA Hún er best þekkt
fyrir tónlistarferil sinn en söðlar nú
um og gerist sjónvarpsstjarna. Hún
mun stýra þættinum Hljómsveit
kvöldsins sem sýndur verður á Ríkissjónvarpinu í vetur.
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Baráttan er
ekki vonlaus
S

ífellt fleiri ungmenni ánetjast
eiturlyfjum. Sum þeirra eiga
afturkvæmt úr helheimum vímunnar. Önnur ekki. Til að fjármagna
eiturlyfjaneyslu eru til tvær leiðir:
Að selja eiturlyf, eða stunda önnur
auðgunarafbrot. Meiri hluti fanga í
fangelsum landsins eru ekki glæpamenn heldur sjúklingar sem þurfa á
lækningu að halda en ekki refsingu
– fársjúkar manneskjur sem í eiturlyfjavímu hafa gert sig sekar um
margvísleg afbrot sem þeim hefði
aldrei dottið í hug að fremja ef heili
þeirra, dómgreind og samviska
hefði ekki brjálast af neyslu eiturefna. Í vímunni hefur þetta fólk
brugðist þjóðfélaginu, en þjóðfélagið hefur líka brugðist þessu fólki,
fórnarlömbum þess og aðstandendum, með því að geta ekki framfylgt
banni við innflutningi, sölu og dreifingu á eiturlyfjum.

200
.000
kr

.

AFS
LÁT
TUR

Í REYKJAVÍK er fljótlegra að
verða sér úti um ólögleg eiturlyf en
að panta pitsu. Þegar náttar er lífshættulegt að vera á ferli um götur
borgarinnar vegna þess að fólk
sturlað af neyslu eiturefna er á ferli
í leit að bráð, annaðhvort til að svala
ofbeldishneigð sem víman veldur
eða til þess að ræna vegfarendur til
að fjármagna meiri eiturneyslu.

BARÁTTAN við að hafa uppi á
þeim sem skipuleggja innflutning,
sölu og dreifingu á þessu eitri ætti
að hafa sannfært okkur sem sjáum á
eftir börnum okkar niður í svart
hyldýpi eiturlyfjaþjáningar um að
þörf er á nýjum aðferðum til að
verjast þessum vágesti sem hefur
kallað svo mikla þjáningu og sorg
yfir íslensk ungmenni að nær engin
fjölskylda á landinu er ósnortin.

VIÐ ÆTTUM að taka upp þá nýju
aðferð að gera neysluna útlæga og
handtaka þá sem eru undir áhrifum
eiturlyfja og afeitra þá og gera þeim
skiljanlegt að neysla eiturlyfja sé
ólögleg og þeir sem neyta ólöglegra
vímuefna verði handteknir hvar
sem er og hvenær sem er og afeitraðir og endurhæfðir, aftur og aftur –
áður en þeir sökkva svo djúpt að
fremja þá skelfilegu glæpi sem
valda því að nú á í örvæntingu að
byggja tugthús fyrir meira en milljarð. Baráttan við eiturlyfin er ekki
vonlaus. Það er baráttuaðferðin sem
er vonlaus og framleiðir nýja glæpamenn á færibandi. ■

Innritun í fjarnám á haustönn 2005
fer fram dagana 24.ágúst til 5. september á www.fa.is
Skólameistari

