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Jón Steinar sendi Styrmi gögn
frá Jóni Gerald án samﬂykkis

Þrjú lið með fullt hús
Handboltinn er kominn á fullt skrið og
önnur umferð DHLdeildar karla fór fram í
gær. Aðeins þrjú
félög, KA, Fram og
Valur, hafa unnið
báða leiki sína.

Jón Steinar Gunnlaugsson, lögma›ur Jóns Geralds í Baugsmálinu, sendi ritstjóra Morgunbla›sins gögn í
málinu. Jón Gerald segir ﬂa› hafa veri› án síns samﬂykkis. Ef svo er ﬂá er ﬂa› brot á si›areglum lögmanna.

ÍÞRÓTTIR 20

Jón Steinar Gunnlaugsson, þá hæstaréttarlögmaður,
sendi Styrmi Gunnarssyni, ritstjóra Morgunblaðsins, afrit af
fjölmörgum gögnum er vörðuðu
mál skjólstæðings síns, Jóns Geralds Sullenberger, án samþykkis
eða vitundar hans. Gögnin vörðuðu mál Jóns Geralds gegn Baugi
og sendi Jón Steinar þau til
Styrmis eftir að Jón Steinar hafði
formlega tekið að sér mál Jóns
Geralds.
Í siðareglum Lögmannafélags
Íslands segir að lögmaður skuli
aldrei án endanlegs dóms-

BAUGSMÁL

Ónefndi maðurinn
Guðmundur Andri Thorsson segir orð
Styrmis Gunnarssonar í bréfi til Jónínu
Benediktsdóttur um „innmúraða“ og
„ófrávíkjanlega“ tryggð Jóns Steinars
við „ónefndan mann“ segja meira en
mörg orð um það andrúmsloft sem fylgdi stjórnarháttum Davíðs Oddssonar.
UMRÆÐAN 16

Himnarnir falla á Ástrík
Gallvösku kapparnir Ástríkur og Steinríkur eru síður en svo
dauðir úr öllum æðum
og aðdáendur þeirra geta
byrjað að telja dagana
þar sem ný bók um ævintýri þessara skæðu
óvina Rómaveldis
kemur út í
næsta mánuði.

úrskurðar eða lagaboðs láta óviðkomandi aðilum í té gögn sem
lögmaður hafi fengið um skjólstæðing sinn nema að beiðni
skjólstæðingsins.
Um er að ræða tölvupósta sem
innihéldu samskipti Jóns Geralds
og Baugsmannanna Tryggva
Jónssonar og Jóns Ásgeirs
Jóhannessonar og snerust um
uppgjör á viðskiptum þeirra og
greiðslur vegna bátsins Thee
Viking.
Samkvæmt tölvupóstum sem
Fréttablaðið hefur undir höndum
áframsendi Jón Gerald þessa

tölvupósta til lögmanns síns hinn
20. júní 2002, um sex vikum áður
en kæra hans gegn Baugi var lögð
fram. Hinn 6. júlí áframsendi Jón
Steinar tölvupóstana til ritstjóra
Morgunblaðsins án nokkurra
athugasemda af sinni hálfu.
Jón Gerald segist aðspurður
ekki kannast við að hafa veitt
Jóni Steinari leyfi til að senda
ritstjóra Morgunblaðsins afrit af
gögnum í máli sínu, né að hann
hafi vitað af því að lögmaður hans
sendi gögn í málinu til þriðja
aðila. „Ég treysti Jóni Steinari
fullkomlega fyrir því að hann

ar hjá veggjakroti stuðningsmanna Írska
lýðveldishersins í Belfast í gær.

Friðarferlið á N-Írlandi:

Hápunktur ársins hjá
djassfíklum

Afvopnun
IRA loki›

Kenny Garrett saxófónleikari sækir
landann heim og lætur til sín taka á
Jazzhátíð Reykjavíkur sem verður sett í
fimmtánda sinn í vikunni.

Vopnaeftirlitsmenn munu í dag tilkynna að þeir
hafi fylgt eftir afvopnun Írska lýðveldishersins. Að afvopnun hinna
samtakanna, sem hafa verið burðarásinn í vopnaðri baráttu norðurírskra lýðveldissinna gegn breskum
yfirráðum á Norður-Írlandi, sé
sannreynd er mikill áfangi í friðarferlinu sem hófst fyrir tólf árum.
Aðstoðarmaður John de Chastelain, fyrrverandi hershöfðingja frá
Kanada sem haft hefur yfirumsjón
með eftirlitinu með eyðingu vopnabúrs IRA, sagði að hann myndi
halda blaðamannafund um málið í
dag, mánudag. ■

NORÐUR-ÍRLAND, AP
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VEÐRIÐ Í DAG

SNJÓKARLAFRAMLEIÐSLAN HAFIN Hvítt teppi hefur lagst yfir jörðu víða á Norðurlandi, meðal annars á Akureyri. Börnin klæðast snjógöll-

um og litríkum húfum eins og þessir þrír drengir á Akureyri sem hafa greinilega upplifað leiðinlegri tíma. Verksmiðjan er komin í gang,
starfsfólkið er á aldrinum tveggja til sextán ára, framleiðslan er af ýmsum toga en hráefnið er snjór og aftur snjór. Hinir fullorðnu fylgjast
með og láta sig dreyma um áhyggjuleysið sem fylgir því að búa til snjókarla ásamt vinum sínum.

don’t play this

Nýja platan er komin
í verslanir Skífunnar

væri að vinna af heilum hug í
mínu máli,“ segir Jón Gerald.
Aðspurður sagðist hann ekki
ætla að leita réttar síns varðandi
hugsanlegt brot Jóns Steinar á
trúnaði við skjólstæðing.
Jón Steinar var spurður hvort
það væru eðlileg vinnubrögð lögmanna að senda gögn frá umbjóðanda sínum til þriðja aðila án
vitundar eða leyfis skjólstæðings
síns. „Ég hef ekki gert neitt í lögmannsstarfi mínu fyrir Jón Gerald
nema með samþykki hans eða samkvæmt hans óskum,“ sagði Jón
- sda / sjá síðu 2 og 10
Steinar.

LANGÞRÁÐUR ÁFANGI Ungur drengur hjól-
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RIGNING VÍÐA UM LAND en slydda
eða rigning á Vestfjörðum. Úrkomulítið suðvestan til. Heldur hlýnandi
veður í bili.
VEÐUR 4
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Í MIÐJU BLAÐSINS

Pólverjar búsettir á Íslandi nýta kosningarétt sinn:

Pólskar kosningar í Alﬂjó›ahúsi
Pólverjar búsettir á Íslandi höfðu kost á að kjósa í utankjörstaðakosningu í Alþjóðahúsinu
vegna pólsku þingkosninganna. Af
þeim rúmlega tvö þúsund Pólverjum sem búsettir eru hérlendis
höfðu 53 skráð sig á kjörskrá. Kjörsóknin var góð, rúmlega 81 prósent.
„Það voru ekki margir á kjörskrá
núna,“ segir Katrín Guðmundsson,
fulltrúi kjörstjórnar. Hún telur
ástæðu þess að ekki fleiri skráðu sig
meðal annars vera að ekki hafi
verið nægilega kynnt fyrir fólki
hvernig ætti að bera sig að við
skráninguna. „Við ætlum að laga
KOSNINGAR

ALÞJÓÐAHÚSIÐ Í GÆR Elzbieta Orlowska

greiðir atkvæði í pólsku kosningunum.
Anna Wojtynska, Anna Rabas og Patrycjusz
Marek Kaolzikowski, fulltrúar kjörstjórnar,
fylgjast með.

þetta fyrir pólsku forsetakosningarnar sem verða í byrjun október.“
Kosningarnar í Alþjóðahúsinu
gengu vel fyrir sig og margir Pólverjar litu við þrátt fyrir að vera
ekki á kjörskrá. Katrín segir mikilvægt fyrir Pólverja að kjósa þó þeir
séu ekki búsettir í Póllandi. „Það er
borgaraleg skylda okkar,“ segir
Katrín, „við eigum rétt á að sýna
samstöðu við Pólverja í Póllandi og
taka þátt í að móta daglega lífið
þar.“ Katrín segir marga Pólverja
snúa aftur til Póllands eftir nokkur
ár og því mikilvægt fyrir þá að geta
haft áhrif heima fyrir.
- jóa / sjá síðu 4
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Tiltekt eftir fellibylinn Ritu komin í fullan gang:

Milljónir brottflúinna streyma heim
SPURNING DAGSINS
Mátti Jón Steinar senda
málsögn Jóns Geralds til
Styrmis?
„Nei. Það er trúnaðarbrot sem í sjálfu sér
getur leitt til skaðabótaskyldu og jafnvel
verið brot á hegningarlögum.“
Jón Magnússon hæstaréttarlögmaður útskýrir 17.
grein siðareglna Lögmannafélags Íslands.

Viðvörun vegna veðurs:

Ve›urstofan
spáir stormi
Veðurstofa Íslands spáir
í dag stormi á norðvestanverðu
landinu, á suðausturströndinni og
á hálendinu. Reiknað er með að
vindhraðinn geti farið allt upp í 23
metra á sekúndu.
Helga Ívarsdóttir veðurfræðingur segir þetta vera víðáttumikla lægð, 962 millibör, sem
muni hafa áhrif næstu daga og
henni muni fylgja mikil úrkoma
og slydda síðdegis í dag. Úrkomuminnst verður á Vesturlandi
en mest á Suðausturlandi og austanlands. Hiti verður 0 til 6 stig,
hlýjast sunnanlands.

STORMUR

- js

MORGUNBLAÐSHÚSIÐ Blaðamenn munu

funda með Styrmi.

Morgunblaðið:

einu nemur tugum milljóna dala að
mati sérfróðra. Verst urðu þó litlir
hafnarbæir úti.
George W. Bush Bandaríkjaforseti hélt aftur til Washington í gær
eftir að hafa fylgst með framvindunni í heimaríki sínu Texas. Hann
hét því við það tækifæri að grípa til
ráðstafana til að óskir stjórnenda í
hernum gengju eftir um að viðbrögð stjórnvalda við náttúruhamförum yrðu betur samræmd og
stjórn björgunaraðgerða færð á
- aa
hendur hersins.
ALLT Á FLOTI Kúrekar reyna að reka kýr
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Ríkisstjórar Texas
og Louisiana flugu í gær hvor fyrir
sig yfir svæðin sem verst urðu úti
af völdum fellibylsins Ritu um helgina. Björgunarsveitarmenn í SuðurLouisiana leituðu hundruða íbúa á
svæðinu sem talið var líklegt að
væru innlyksa í kaffærðum húsum.
Allt að þrjár milljónir manna, sem
flúið höfðu innar í land undan aðsteðjandi fellibylnum, streymdu til
síns heima í gær.
Eyðileggingarmáttur Ritu var
langtum minni en fellibylsins
Katrínar sem gekk yfir sömu slóðir
þremur vikum fyrr. Tjónið af völdum Ritu er þó umtalsvert. Tjónið á
mannvirkjum á Houston-svæðinu

BANDARÍKIN, AP

upp úr flóðvatni í Chauvin í Louisiana.
Mesta tjónið af völdum Ritu varð í strandbæjum og sveitum næst ströndinni.

Jón Gerald hafna›i
vi›tali vi› Moggann
Jónína Benediktsdóttir mæltist til ﬂess a› Morgunbla›i› birti vi›tal vi› Jón
Gerald Sullenberger. Hann segist hafa hafna› vi›talinu. Vi›skipti Jóns Geralds
og Baugs voru enn í gangi ﬂegar undirbúningur málsóknar var í fullum gangi.
BAUGSMÁL Jón Gerald Sullenberger var enn í viðskiptum við
Baug þegar afskipti Styrmis
Gunnarssonar, ritstjóra Morgunblaðsins, og Jóns Steinars Gunnlaugssonar, þá hæstaréttarlögmanns, af Baugsmálinu hófust.
Tölvupóstar sem Fréttablaðið
hefur undir höndum sýna að Jónína Benediktsdóttir og Styrmir
voru í maí 2002 farin að ráðleggja
Jóni Gerald að þiggja aðstoð Jóns
Steinars. Samkvæmt þeim átti
fyrsta samtal Jóns Steinars og
Jóns Geralds sér stað 28. maí. Aðspurður segist Jón Gerald hafa
enn verið í viðskiptum við Baug í
maí og þeim hafi ekki lokið fyrr
en í júní. „Ég var enn að selja
þeim vörur í maí. Það slitnaði upp
úr samstarfi okkar í júní,“ segir
Jón Gerald.

Jón Gerald segir að einu samskipti sín við Jónínu hafi verið
þau að hann hafi verið að leita sér
að lögmanni. „Ég hafði ekki hugmynd um það að hún væri að tala
við Styrmi,“ segir Jón Gerald.
„Einu samskipti mín við Styrmi
voru þau að hann vildi skrifa
grein í Morgunblaðið, en ég vildi
það ekki,“ segir Jón Gerald.
Í tölvupósti sem Jónína sendi
Styrmi 31. júlí segir meðal annars: „Þú þarft að taka viðtal við
Jón Gerald í Moggann og fá hann
til þess að tala. Ekki gera það fyrr
en ég hef fengið greidda íbúðina
mína. Please, það verður í næstu
viku... held ég. Jón lýsir best
ástandinu á þessum mönnum,
hvernig
þeir

Ritstjórinn útsk‡rir mál sitt
„Við hittumst hér á
mánudagsmorgni og förum yfir
stöðuna. Ég veit að Styrmir Gunnarsson ritstjóri mun halda starfsmannafund og fara yfir málið eins
og það blasir við honum,“ segir
Björn Vignir Sigurpálsson, fréttaritstjóri Morgunblaðsins.
Starfsmenn Morgunblaðsins
ætla að fjalla um þær upplýsingar
sem fram hafa komið um virkan
þátt Styrmis í aðdraganda þess að
Jón Gerald Sullenberger lagði
fram kæru í Baugsmálinu og
hugsanlegar afleiðingar þess
- jh
fyrir Morgunblaðið.

BAUGSMÁL

Alltaf einfalt

kassa inn fyrir sig sjálfa og er
sama um alla aðra. Nú verður ný
verðkönnun að sýna að Europris
er lægra Styrmir minn.“
Þessu svaraði Styrmir: „Með
Jón Gerald: talaði við hann í gærkvöldi og kvaðst vilja hitta hann,
þegar hann kemur.“
Styrmir sagði í samtali við
Fréttablaðið fyrir helgi að hann
hefði haft gögn um málið undir
höndum en ekki talið þau eiga erindi á síður Morgunblaðsins.
Hann hefði verið beittur miklum
þrýstingi um að fjalla um málið,
bæði frá Jóni Gerald og Jónínu, en
ákveðið að gera það ekki.
Jón Gerald segir við Fréttablaðið að Styrmir hafi sóst eftir
því að birta við hann viðtal í
Morgunblaðinu. „Ég vildi ekki að
hann birti grein um mig. Ég vildi
bara að þessi gögn kæmust í
fjölmiðla. Styrmir
vildi að Morgunblaðið tæki við
mig viðtal, en
ég vildi það
ekki,“ segir
Jón Gerald.
- sda

ÞJÓÐMINJASAFNIÐ Safnið hefur verið viðurkennt sem eitt af bestu söfnum Evrópu.

Evrópsku safnaverðlaunin:

ﬁjó›minjasafni› tilnefnt
MENNING Þjóðminjasafn Íslands
hefur verið tilnefnt til Evrópsku
safnaverðlaunanna árið 2006. Sextíu söfn víðs vegar um Evrópu eru
tilnefnd og er Þjóðminjasafnið
komið áfram í matsferli Evrópska
safnaráðsins. Tilkynnt verður í
febrúar hvaða söfn komast í úrslit. Matsnefndin heimsótti safnið
um helgina og gerði á því úttekt.
Margrét Hallgrímsdóttir þjóðminjavörður segir það mikinn
heiður að safnið skuli viðurkennt
sem eitt af bestu söfnum Evrópu.
- jóa

Sigurður G. Guðjónsson:

Jónína tala›i
aldrei vi› mig
„Ég rak ekki einu sinni
lögmannsstofu á þessum tíma.
Jónína Benediktsdóttir talaði
aldrei við mig,“
segir Sigurður G.
Guðjónsson
hæstaréttarlögmaður, einn eigenda Blaðsins. Aðspurður
hvort
hann hafi einhvern tímann séð
SIGURÐUR G.
gögn sem tengdGUÐJÓNSSON
Hafði nóg á sinni ust málinu segir
Sigurður segir að
könnu.
á umræddum tíma
hafi hann verið önnum kafinn við
að reka Stöð 2. „Stöð 2 var undir
skattrannsókn og ég hafði alveg
nóg á minni könnu,“ segir Sigurð- saj
ur.
BAUGSMÁL

Örri fólksfækkun spáð í Rússlandi:

Fleiri fóstrum eytt en börn fæ›ast
Fólki fækkar ört í Rússlandi á næstu árum og áratugum
vegna snaraukinnar dánartíðni og
stórlækkaðrar fæðingartíðni.
Lundúnablaðið The Times
greindi frá því um helgina að nú
væru framkvæmdar fleiri fóstureyðingar í Rússlandi en börn fæðast í landinu. Á síðasta ári kváðu
1,6 milljónir fóstureyðinga að
hafa verið tilkynntar þar, en
barnsfæðingar voru um 1,5 milljónir. Jafnframt hafa meðallífslíkur rússneskra karlmanna lækkað
niður í 58,8 ár, sem er 20 árum
undir lífslíkum íslenskra karla.
Á síðasta ári fækkaði íbúum
Rússlands um nærri hálfa milljón
og svo gæti farið, ef áfram heldur
sem horfir, að Rússum fækkaði úr
143 milljónum nú í 77 milljónir
árið 2050. Þar með yrðu vinnufært fólk of fátt til að halda efnahagslífi landsins gangandi.

RÚSSLAND

www.ob.is

MYND/GETTY

15 stöðvar!

ALDRAÐIR RÚSSAR Lífslíkur rússneskra karla eru nú tuttugu árum styttri en íslenskra.

Vladimír Kulakov, varaforseti
læknavísindaakademíu
Rússlands og ráðgjafi forsetans
Vladimírs Pútíns, segir þjóðina í
miklum vanda. Um tíu milljónir
Rússa á barneignaraldri væru
ófærir um að verða foreldrar

vegna hrossalækninga-fóstureyðinga, geislavirkni og alkóhólisma. Hin snarhækkaða dánartíðni er rakin til hruns í heilbrigðiskerfinu, áfengissýki og
ofbeldisglæpa.
- aa
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Fjárfestingarfélag Hannesar Smárasonar kaupir í auglýsingastofu:

GENGI GJALDMIÐLA 23.09.2005

KAUP SALA
Bandaríkjadalur USD

61,61 61,91

Sterlingspund

GBP

Evra

EUR

74,66 75,08

Dönsk króna

DKK

10,004 10,062

Norsk króna

NOK

9,582 9,638

Sænsk króna

SEK

7,97 8,016

Japanskt jen

JPY

0,5524 0,5556

SDR

XDR

89,74 90,28

110,03 110,57

Gengisvísitala krónunnar
104,9294
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Prímus kaupir helmingshlut í Fíton
til að bjarga fjárhagsstöðu fyrirtækisins heldur til að styrkja
stöðu þess,“ segir Þormóður, sem
er bjartsýnn á framhaldið. Hann
segir það kost að hafa svo stóran
fjárfesti í auglýsingabransanum.
Þormóður segir enn fremur að
engar breytingar séu fyrirhugaðar á rekstri stofunnar í kjölfarið á
sölunni. Hann segir fyrirtækið
dafna vel og áfram verði haldið á
sömu braut.
- jóa

Fjárfestingarfélagið
Prímus í eigu Hannesar Smárasonar hefur keypt helmingshlut í
Grafít sem á auglýsingaskrifstofuna Fíton, Máttinn og Dýrðina
auglýsingastofu og Auglýsingamiðlun. Með þessum kaupum
hefur Prímus eignast helmingshlut í Fíton. Þormóður Jónsson,
einn af eigendum Fítons, segist
ekki geta gefið upplýsingar um
söluverð að svo stöddu. Upphaflegir eigendur Fítons skipta jafnt
með sér helmingshlut á Prímus.
Þormóður segir söluna ekki
vera vegna rekstrarerfiðleika
fyrirtækisins. „Kaupin eru ekki

VIÐSKIPTI

HANNES SMÁRASON

Prímus fjárfestir í
auglýsingastofu.

Hægriflokkar fá
öruggan meirihluta
ertsson notaði 25 tonna beltagröfu við
skóflustungu að nýrri bensínstöð.

Skóflustunga að bensínstöð:

Sjötta stö›
Atlantsolíu
BENSÍNSTÖÐ Skóflustunga var tekin
að nýrri bensínstöð Atlantsolíu í
gær. Þetta verður sjötta bensínstöð Atlantsolíu og er áætlað að
hún verði opnuð innan þriggja
mánaða. Stöðin verður með svipuðu sniði og þær fyrri. Hugi
Hreiðarsson,
markaðsstjóri
Atlantsolíu, segir þetta vera hluta
af auknu samkeppnisafli sem
fyrirtækið vilji veita neytendum
og að forsvarsmenn Atlantsolíu
sæki í að styrkja sig enn frekar á
samkeppnismarkaði.
Dagur B. Eggertsson, borgarfulltrúi og formaður skipulagsráðs Reykjavíkurborgar, tók
fyrstu skóflustunguna að nýju
stöðinni, sem meðal annars er ætlað að þjóna íbúum Grafarvogs,
Grafarholts og Mosfellsbæjar.
Stöðin mun rísa að Bíldshöfða á
- jóa
lóð Húsgagnahallarinnar.

SJÁLFSTÆÐISFLOKKUR
BENEDIKT VILL 7. SÆTIÐ
Benedikt Geirsson hefur ákveðið
að gefa kost á sér í sjöunda sæti í
prófkjöri Sjálfstæðisflokksins
fyrir komandi borgarstjórnarkosningar. Benedikt starfar hjá
Ístaki en starfaði um langt bil hjá
SPRON. Benedikt hyggst leggja
áherslu á íþrótta- og tómstundamál auk velferðarmála.

Fyrstu tölur í þingkosningunum sem fram fóru í Póllandi í gær bentu til að spár
gengju eftir um afgerandi sigur
tveggja hægriflokka, sem hafa
boðað stjórnarsamstarf. Vinstriflokkarnir, sem sigruðu stórt í síðustu þingkosningum fyrir fjórum
árum, biðu afhroð.
Samkvæmt útgönguspá pólska
ríkissjónvarpsins fékk íhaldsflokkurinn Lög og réttlæti 27,6
prósent atkvæða en flokkur
frjálshyggjumanna, Borgaravettvangur, fékk 24,1 prósent. Fylgi
Lýðræðislega vinstribandalagsins, arftaka pólska kommúnistaflokksins sem fékk um 41 prósent
atkvæða í kosningunum fyrir
fjórum árum, hrapaði niður í rúm
ellefu prósent nú, samkvæmt útgönguspánni. Kjörsókn var lítil
eins og reynar í flestum kosningum sem fram hafa farið í Póllandi
frá því kommúnisminn féll.
Úrslitin sýna afgerandi vilja
pólskra kjósenda til stjórnarskipta. Báðir hægriflokkarnir
eiga rætur í Samstöðu, verkalýðshreyfingunni sem gegndi burðarhlutverki í að steypa kommúnistastjórninni á níunda áratugnum.
En líkt og þýskir kjósendur
gerðu í þingkosningunum þar í
landi fyrir viku heyktust pólskir
kjósendur á því að veita þeim
sem lengst vildu ganga í efnahagsumbótum umboð til að
hrinda þeim í framkvæmd, með
því að veita íhaldsflokknum forskot á frjálshyggjuflokkinn, en í
skoðanakönnunum höfðu hlutföllin verið alveg á hinn veginn.

PÓLLAND, AP

Öryggi, gæði og stíll

Full búð af Nazran
mótorhjólafatnaði á
ótrúlega hagstæðu
verði.

Yamaha-búðin, Nýbýlavegi 2,
200 Kópavogi, s. 570 5300.
Xtra, Njarðarbraut 19,
260 Reykjanesbæ, s. 421 1888.
Toyota, Baldursnesi 1,
603 Akureyri, s. 460 4300.

www.yamaha.is
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FYRSTA SKÓFLUSTUNGAN Dagur B. Egg-

Tveir hægriflokkar voru afgerandi sigurvegarar ﬂingkosninga sem fram fóru í
Póllandi í gær. Samkvæmt fyrstu tölum í gær höf›u ﬂeir fengi› rúmt 51
prósent atkvæ›a. Fráfarandi stjórnarflokkur vinstrimanna bei› afhro›.

Aron Pálmi Ágústsson:

Í ney›arsk‡li
í Dallas

ÓVEÐUR Aron Pálmi Ágústsson er
nú staddur í neyðarskýli í Dallas
en hann var færður þangað vegna
fellibylsins Ritu.
„Mér líður ágætlega en ástandið
er ekki svo gott.
Það eru þúsundir
manns hér í einu
skýli og þetta er
mjög erfitt,“ sagði
Aron niðurdreg- ARON PÁLMI
Hann hefur ekki
inn.
„Ég hef ekki fengið að hitta
enn fengið færi á fjölskyldu sína.
að hitta fjölskyldu mína og fæ það
ekki í bráð því þau þurftu að fara
aftur til Houston. Þau senda mér
hins vegar peninga og ég er þeim
afar þakklátur.“ Aron segir veðrinu hafa slotað en að skemmdirnar séu jafnframt gífurlegar. „Ég
veit ekki hvenær ég kemst heim
og hef enga hugmynd hvort heimili mitt sé óskaddað,“ segir Aron,
sem að eigin sögn lætur sig
dreyma um að komast bráðum til
Íslands.
- bog

Viðskiptaháskólinn á Bifröst:

SIGRI FAGNAÐ Kátt var á kosningavöku íhaldsflokksins Lög og réttlæti í Varsjá í gærkvöld.

Laga- og regluflokkurinn leggur
meiri áherslu á að standa vörð um
velferðarkerfið, þrátt fyrir að
boða efnahagsumbætur með
minni ríkisafskiptum, en í landi
þar sem atvinnuleysi er samkvæmt opinberum tölum tæp
átján
prósent
eru
margir
áhyggjufullir yfir því hvernig
sparnaðaraðgerðir í ríkisrekstrinum muni snerta þá sjálfa.
Samkvæmt útgönguspánum
var gert ráð fyrir að hægriflokkarnir fengju 303 af 460 þingsætum. Það er öruggur meirihluti,
en fjórum þingsætum undir þeim
tveimur þriðju þingsæta sem þeir

þyrftu að ráða yfir til að geta
komið stjórnarskrárbreytingum í
gegn.
Miðað við að þessi úrslit
gengju eftir var líklegast að leiðtogi Laga og réttlætis, Jaroslaw
Kaczinsky, yrði forsætisráðherra.
En hann hefur sagt að hann myndi
ekki gefa kost á sér í embættið ef
svo skyldi fara að eineggja tvíburabróðir hans, Lech Kaczynski,
yrði kjörinn forseti lýðveldisins.
Forsetakosningar fara fram í
október og Kaczynski er sá frambjóðandi sem mests fylgis nýtur
samkvæmd skoðanakönnunum.
audunn@frettabladid.is

N‡tt rannsóknarsetur
Fyrsti fundur stjórnar
Rannsóknarseturs vinnuréttar og
jafnréttismála var haldinn á laugardag. Setrið starfar á grundvelli
samstarfssamnings á milli félagsmálaráðherra og Viðskiptaháskólans og er ætlað að vera miðstöð
fræðilegra rannsókna hér á landi
á sviði vinnuréttar og jafnréttislöggjafar. Þá mun rannsóknarsetrið efla tengsl rannsókna og
kennslu í vinnurétti og veita nemendum við Viðskiptaháskólann
faglegan stuðning við eigin rannsóknir.
Forstöðumaður er Elín Blön- jóa
dal, dósent við skólann.

HÁSKÓLI

6

26. september 2005 MÁN U DAGU R

Ísraelski herinn undirbýr árásir á Gaza-ströndina eftir sprengjuárás á Ísrael:

Ísraelar handtóku í gærmorgun yfir 200 eftirlýsta Palestínumenn á Vesturbakkanum. Flestir
voru þeir meðlimir Hamas-samtakanna og Samtaka heilags stríðs. Á
meðan þessu stóð settu ísraelskir
hermenn upp vopn á landamærunum og skutu tilraunaskotum á auð
svæði. Þegar þeirri aðgerð lauk
dönsuðu hermennirnir í hring og
sungu hefndarsöngva úr biblíunni.
Aðgerðirnar eru liður í undirbúningi fyrir hugsanlega árás á
Gaza-ströndina eftir að palestínskir
óeirðaseggir skutu sprengjum yfir
landamærin til Ísrael. „Við munum
beita öllum ráðum gegn hryðjuverkamönnunum,“ segir Ariel

GAZA, AP

KJÖRKASSINN
Var eðlilegt að ýta rannsókn á
hópnauðgun til hliðar vegna
rannsóknar á líkamsárás?
Niðurstöður gærdagsins á visir.is
Já

10,1%

Nei

89,9%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Er veturinn kominn?
Farðu inn á fréttahluta visir.is
og segðu þína skoðun

www.lyfja.is

- Lifið heil

Sharon, forsætisráðherra Ísraels,
en ólgan á Vesturbakkanum getur
hæglega eyðilagt fyrir honum í
mikilvægri kosningu innan Líkúdbandalagsins.
Óeirðirnar eru hinar fyrstu í
tvær vikur síðan Ísraelsmenn
drógu herlið sitt frá Gaza-ströndinni eftir 38 ára hersetu. „Við erum
aftur á byrjunarreit og þurfum tíma
til þess að koma öllu í ró aftur,“
sagði Mahmoud Abbas í gær.
Ef Sharon geldur afhroð í kosningu hjá Líkúd-bandalaginu gæti
það orðið til þess að harðlínumenn
Benjamin Netanyahu næðu aftur
taumhaldinu í ísraelskum stjór- saj
málum.

MYND/AP

Handtóku 200 Palestínumenn

FRÁ GAZA Palestínumenn safnast í kringum flak af bíl eftir tilraunasprengjur Ísraelsmanna

í gær.

Kennarar óánæg›ir
me› vinnuveitanda

ÍSLENSKA AUGL†SINGASTOFAN/SIA.IS LYF 29505 09/2005

Fjór›ungur starfsmanna grunnskóla og Fræ›slumi›stö›var Reykjavíkur er
óánæg›ur me› vinnuveitanda sinn. Kennarar eru óánæg›ari en a›rir starfsmenn. Óánægja hefur aukist frá 2002.
Í vinnustaðagreiningu
á grunnskólum og Fræðslumiðstöð Reykjavíkur kemur fram að
26 prósent svarenda sögðust ekki
ánægð með Reykjavíkurborg sem
vinnuveitanda og eru starfsmenn
grunnskóla borgarinnar því óánægðari með vinnuveitanda sinn
en starfsmenn annarra fyrirtækja. Óánægjan hefur aukist frá
2002 og eru kennarar óánægðri en
aðrir starfsmenn skólans. Þá
kemur einnig fram að starfsfólk
grunnskóla og Fræðslumiðstöðvar er ánægðara með ýmislegt sem
snýr að vinnuumhverfi og vinnuanda en starfsmenn samanburðarfyrirtækja.
Heildarniðurstaðan
fyrir
grunnskólana er heldur betri en
hjá öðrum fyrirtækjum að jafnaði. Einnig er heildarniðurstaðan
nokkuð betri en í samskonar
greiningu sem framkvæmd var
árið 2002. Gerður Óskarsdóttir,
sviðstjóri menntasviðs Reykjavíkurborgar, segist vera ánægð
með niðurstöður greiningarinnar,
en að sjálfsögðu komi fram þættir
sem þyrfti að vinna betur í.
Sú fullyrðing sem best kemur
út að þessu sinni er hvort starfsmenn grunnskóla og fræðslumiðstöðar telja sig leggja mikið á
sig til að þjóna nemendum og for-

MENNTAMÁL

C-500

TIL AÐ VIÐHALDA GÓÐRI HEILSU.
FYRIR TENNUR, TAUGAR, BEIN- OG BANDVEF.

C-vítamín hefur mikilvægu hlutverki að gegna við myndun bandvefs, er stór þáttur í vexti og heilbrigði æða,
beina, góms og tanna ásamt því að auka frásog járns. C-vítamín stuðlar að því að sár gróa og eykur viðnám
líkamans gegn sýkingum. Líkaminn þarfnast aukins C-vítamíns þegar hann er undir andlegu eða líkamlegu
álagi. C-vítamín er sindurvari (andoxunarefni) sem ver frumur líkamans gegn skaðlegum áhrifum stakeinda,
en það eru úrfellingarefni sem verða til við efnaskipti í líkamanum.
Garðatorgi - Grindavík - Keflavík - Kringlunni - Lágmúla - Laugavegi - Setbergi - Smáralind - Smáratorgi - Spönginni Egilsstöðum - Höfn - Fáskrúðsfirði - Seyðisfirði - Neskaupstað - Eskifirði - Reyðarfirði - Ísafirði - Bolungarvík - Patreksfirði Borgarnesi - Grundarfirði - Stykkishólmi - Búðardal - Húsavík - Kópaskeri - Raufarhöfn - Þórshöfn - Sauðárkróki - Blönduósi Hvammstanga - Skagaströnd - Selfossi - Laugarási

INNFLUTNINGUR MEÐ DHL

EITT FYRIRTÆKI
EINN GJALDMIÐILL
EINN REIKNINGUR
EINU ÁHYGGJUEFNINU
FÆRRA

ÁNÆGJA MEÐ STARFSANDA Starfsmenn grunnskóla og Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur eru
almennt ánægðari með starfsanda en starfsmenn annarra fyrirtækja. Þeir eru þó almennt
óánægðari með vinnuveitanda sinn.

eldrum þeirra sem best. Sú fullyrðing sem fær lægstu einkunnina er hvort laun eru sanngjörn
miðað við ábyrgð í starfi.
Þá er áberandi í greiningunni
að starfsmenn í borgarhluta 1, þar
sem finna má Grandaskóla, Hagaskóla, Melaskóla og Vesturbæjarskóla, hafa neikvæðasta matið á

Fimm hæstu einkunnirnar

Fimm lægstu einkunnirnar

• Ég legg mikið á mig til að þjóna
nemendum og foreldrum þeirra sem
best.
• Næsti yfirmaður minn sýnir mér
skilning þegar ég þarf að sinna fjölskyldu eða einkamálum.
• Ég ber mikla virðingu fyrir samstarfsfólki mínu.
• Hversu góðan eða slæman aðgang
hefur þú að tölvu á þínum vinnustað/skóla?
• Ég er stolt(ur) af starfi mínu.

• Mér finnst þau laun sem ég fæ sanngjörn miðað við ábyrgð mína í starfi
• Hversu mikið eða lítið er vinnuálag þitt?
• Hefur þig oft eða sjaldan skort tíma til að
sinna því sem mestu máli skiptir í þínu
starfi?
• Hversu mikinn eða lítinn sveigjanleika
finnst þér þú hafa í starfi þínu með vinnutíma þinn?
• Hefur þér oft eða sjaldan fundist þú vera
þreytt(ur) sl. þrjá mánuði þegar þú hefur
farið á fætur að morgni og staðið andspænis nýjum vinnudegi?

því hversu vel starfsmönnum
finnst að vinnustaðnum sé stjórnað, markmiðin eru sögð óskýrust,
þar telja starfsmenn vera mesta
ágreininginn milli starfsmanna og
starfsandinn er lakastur.
Af 107 spurningum og fullyrðingum í könnuninni var 22,1 prósent svara greint í styrkleikabil
sem er jákvætt fyrir starfsemi
skólanna, 41,6 prósent svara voru
greind í starfshæft bil sem hvorki
er talið hvetja né letja starfsfólk
við dagleg störf. 36,4 prósent
svara voru greind í aðgerðabil,
sem er neikvætt fyrir starfsemi
skólanna. Þátttakendur voru
starfsmenn fræðslumiðstöðva,
grunnskóla og sérskóla Reykjavíkur. Gallup gerði vinnustaðagreininguna í apríl og maí á þessu
ári.
svanborg@frettabladid.is

Látlaus átök Íraka og bandarískra hermanna:

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

ÍRAK, AP Byssumenn hollir herskáa

sjíaklerknum Muqtada al-Sadr
veittu íröskum hermönnum á eftirlitsferð fyrirsát í austurhluta
Bagdad í gærmorgun. Bandarískir hermenn komu til liðs við þá
írösku í skotbardaga sem stóð í
einn og hálfan tíma. Um átta árásarmannanna voru felldir.
Þetta var í fyrsta sinn í nærri
heilt ár sem kom til svo alvarlegra átaka í þessum borgarhluta,
sem nefndur er Sadr-borg, en
flestir íbúarnir þar eru fátækir
sjíamúslimar.
Annars staðar í Bagdad var
brynvörðum peningaflutningabíl
rænt með um 850.000 Bandaríkjadali innanborðs. Ræningjarnir
drápu verðina. Þá var gerð sjálf-

MYND/AP

Skotbardagi vi› herskáa sjía í Sadr
Kannaðu málið á dhl.is eða í síma 535 1100.

morðsbílsprengjuárás á bílalest
sérsveitar íraska innanríkisráðuneytisins. Sjö liðsmenn hennar
féllu og tveir vegfarendur.
Spenna var viðvarandi á hernámssvæði Breta í Basra í SuðurÍrak vegna handtökuskipunar
öryggismálayfirvalda þar á hendur tveimur breskum hermönnum,
sem talsmenn breska hersins
segja að séu bornir röngum
sökum.
- aa

STYÐJA AL-SADR Kona úr hópi
fylgismanna herskáa sjíaklerksins Muqtada al-Sadr heldur á
mynd af honum á mótmælafundi við mörk Græna svæðisins í Bagdad í gær.
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Éljagangur þegar smalað var um helgina í Víðidal í Húnaþingi vestra:

Ekki svona hvítt í fjöllum í áratugi
Snjórinn þykir koma heldur
snemma í ár en vetrarfærð er víða á
norðanverðu landinu og flestir ökumenn enn á sumardekkjunum.
Slæmt veðurfar hefur eflaust
einnig haft áhrif á smölun og réttir
á mörgum stöðum. Sigtryggur Sigvaldason í Víðidal í Húnaþingi
vestra segir að honum hafi gengið
illa að finna fé sitt um helgina.
„Það er orðið alveg hvítt hérna
og við náðum ekki öllu fé í fyrradag
en þá var skyldusmalamennska.
Þetta er alveg einsdæmi og hefur
ekki verið svona í marga áratugi,
held ég. Ekki hefur það gerst áður í
minni tíð að snjóað hafi svona
snemma en ég er svo sem ekki

nema fertugur. Við þurfum að fara
aftur því við náðum ekki nema hluta
af fénu en margt var til fjalla og
náðist ekki heim,“ segir Sigtryggur
og bætir því við að ekki eigi veðrið
að lagast fyrr en í fyrsta lagi um
miðja næstu viku. „Það er éljagangur hérna og afar vont veður. Þetta
er ekki jákvætt því það eru stóðréttir hjá okkur um næstu helgi og
hrossin eru ennþá á heiðum.“

Varaforseti Bandaríkjanna:

Bjórbruggun úr íslensku byggi í ﬂróun

RÉTTIR

VEISTU SVARIÐ?

1
2
3

Hver er skattrannsóknarstjóri?

Hverjir urðu bikarmeistarar í knattspyrnu karla?
Hver er áætluð heildaruppskera af
korni á Íslandi í ár?
SVÖRIN ERU Á BLS. 34

LÖGREGLUFRÉTTIR
ÍKVEIKJA Í GRAFARHOLTI Tilkynnt
var um klukkan eitt í gær um eld
á svæði í Grafarholti þar sem
bensínstöð er í byggingu. Kveikt
hafði verið í rusli og eldurinn
komist í rotþrær og skiljur úr
plasti. Mikill svartur reykur gaus
upp. Aðkomufólk hélt eldinum
niðri með handslökkvitækjum
þar til slökkviliðið kom á svæðið
og tókst vel að ráða niðurlögum
eldsins.
REYK LAGÐI FRÁ BÁT Aðfaranótt
sunnudags fékk lögreglan í
Keflavík tilkynningu um mikinn
reyk sem lagði frá bátnum Sigurvin þar sem hann var í höfn í
Grindavík. Ofhitnað hafði í kabyssu í lúkar bátsins og lagði töluvert mikinn reyk frá henni.
HRAÐAKSTUR Á EGILSSTÖÐUM
Tvær stúlkur á tvítugsaldri voru
teknar fyrir hraðakstur í gær á
Egilsstöðum. Báðar óku þær á
um þrjátíu kílómetra hraða yfir
hámarki.

Æ›agúlpar
fjarlæg›ir
AP Dick Cheney,
varaforseti
Bandaríkjanna,
haltraði út af
sjúkrahúsi í
Washington í
gær, daginn
eftir að hafa
gengist undir
skurðaðgerð
þar sem æðagúlpar voru
fjarlægðir úr
hnésbótum
ÚR AÐGERÐ Dick
hans.
Í embætt- Cheney gengur út í bíl
frá sjúkrahúsinu í gær.
istíð
sinni
hefur Cheney einnig gengist
undir hjartaaðgerð. Að sögn
talsmanns
Cheneys,
Steve
Schmidt, er líðan varaforsetans
góð en hann hyggst vinna heima
fyrst um sinn eftir aðgerðina. ■

BANDARÍKIN,

Fjölbreytt námskeið
að hefjast
Tungumál

Verklegar greinar

10 vikna námskeið
20 kennslustundir
Áhersla á talmál
Kennt er í byrjenda –
framhalds – og talæfingaflokkum
ENSKA
NORSKA
SÆNSKA
FRANSKA
ÍTALSKA
SPÆNSKA
ÞÝSKA
ÞÝSKA

BÚTASAUMUR
FATASAUMUR
FRÍSTUNDAMÁLUN
GLERLIST
GLER – OG POSTULÍNSMÁLUN
ÍKONAGERÐ
KRUKKUR MEÐ UPPHLEYPTU
MUNSTRI
KLIPPING Á STAFRÆNUM
KVIKMYNDUM
LEIRMÓTUN
LOPAPEYSA PRJÓNUÐ
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SAUÐFÉ Bændum getur reynst erfitt að
finna sauðfé sitt núna þegar veturinn er
kominn öllum að óvörum. Veður er víða
afar slæmt og gerir mönnum erfiðara fyrir.

Íslenskir a›ilar eru nú í kjölfar aukinnar kornræktar og betri ﬂekkingar á
verkun ﬂess farnir a› prófa sig áfram me› bruggun úr íslensku byggi. Vegna
hás flutningskostna›ar gæti íslenskt bygg leyst innflutt af hólmi í framtí›inni.
LANDBÚNAÐUR Þó kornrækt hafi
verið að byggjast upp jafnt og
þétt hér á landi er það nýtilkomið
að bændur séu í miklum mæli að
þurrka kornið frekar en að súrsa
það. Þurrkun kornsins er skilyrði
þess að hægt sé að nota það til
manneldis en fram að þessu hefur
það nánast einvörðungu verið
notað sem skepnufóður.
Ölgerðin Egill Skallagrímsson
hefur nýlega hafið framleiðslu á
bjór sem bruggaður er úr íslensku
byggi frá nokkrum bændum í
Leirársveit í Borgarfirði. „Við
byrjuðum með Egils Þorrabjór í
janúar í ár og fengum mjög góðar
viðtökur við honum,“ segir Andri
Þór Guðmundsson, forstjóri Ölgerðarinnar. Þorrabjórinn var alfarið bruggaður úr góðu íslensku
byggi. Eftir það var sett af stað ný
tegund, Egils Premium, sem kom
á markað í vor. Andri segir þetta
enn vera þróunarverkefni og að
menn séu að prófa sig áfram.
„Eiginleikar kornsins hér á landi
eru aðrir þar sem veðurfarið er
öðruvísi hér.“ Ölgerðin flytur því
enn inn mestallt það bygg sem
hún þarf til bjórframleiðslunnar
og því verður ekki hætt í bráð.
„En þetta er kostnaðarlega raunhæft í framtíðinni,“ segir Andri
um það að íslenskt korn leysi hið
innflutta af hólmi.
Að sögn Andra er enn fremur
aldrei að vita nema í framtíðinni
opnist möguleikar á að nota íslenskt bygg í vodka- og viskíframleiðslu.
Í Skagafirði hafa nokkrir einstaklingar tekið sig saman um að
hefja á næst misserum bruggun í

ÍSLENSKT HRÁEFNI Í ÍSLENSKAN BJÓR Egils Premium bjór unninn úr íslensku byggi.

litlum stíl. „Hugmyndin er sú að
opna lítið brugghús,“ segir Vilhjálmur Baldursson rekstrarhagfræðingur, sem er stjórnarformaður undirbúningsfélags um
bruggunina. Fyrst um sinn verður
byggið flutt inn. „En menn sjá
fyrir sér að í framtíðinni verði
notað íslenskt korn.“ Upphaf
verkefnisins má rekja til þess að
skagfirskir bændur fóru að

þurrka kornframleiðsluna og
vildu prófa sig áfram með að
malta kornið, en verka þarf kornið sérstaklega fyrir bruggunar.
Vilhjálmur segir íslenskt korn
vera jafngott til bjórbruggunar og
hið innflutta, og þó hár flutningskostnaður á korni geri það að
verkum að íslenskt korn verði
hagkvæmara í framtíðinni.
grs@frettabladid.is

Fjölgun í hertogafjölskyldunni í Lúxemborg:

Ógiftur prins á von á barni
BRUSSEL, AP Louis prins í Lúxemborg og kærastan hans eiga von á
barni. Prinsinn, sem er aðeins
nítján ára gamall, kynntist kærustunni í herþjónustu í Kosovo á
síðasta ári. Stúlkan er af
alþýðufólki komin og heitir Tessy
Anthony Hansen. Aldur hennar
hefur ekki verið gefinn upp. Í tilkynningu frá konungshöllinni
segir að þau hafi verið elskendur í
eitt ár, en ætli sér ekki að giftast
að sinni. Barnið verður fyrsta
barnabarn Henri hertoga og
Maríu Teresu konu hans.
Dagblaðið Luxembourg Daily
segir að konungsfjölskyldan muni
sjá fyrir þörfum og velfarnaði fjölskyldunnar ungu, á meðan fjölmiðlar í nágrannaríkinu Belgíu
hafa lýst þunguninni sem hneyksli,
sér í lagi fyrir íhaldssamt fólk sem
er hlynnt konungsfjölskyldunni.
Það eitt að þau ætli ekki að giftast
hefur vakið mikla athygli.

HERTOGAFJÖLSKYLDA Guillaume hertogi og hertogahjónin María Teresa og Henri.

Prinsinn ungi er þriðji erfingi
hertogahjónanna í fimm systkina

hópi. Hann hefur nýlokið árs námi
- saj
við herskóla í Sviss.
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Og Vodafone hyggst skoða réttarstöðu sína:

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir:

Vegi› harkalega a› fyrirtækinu

Sá gögn á
tölvuskjá

Fjarskiptafyrirtækið
Og Vodafone ætlar að skoða
réttarstöðu sína í kjölfar ummæla Jónínu Benediktsdóttur á
Bylgjunni í gær um að fyrirtækið tengdist ólögmætri dreifingu
persónulegra gagna viðskiptavina. „Hún hefur með orðum
sínum vegið harkalega að fyrirtækinu með ómaklegum hætti,“
segir í yfirlýsingu frá Og Vodafone. Fyrirtækið vísar fullyrðingum Jónínu alfarið á bug og
telur málið vera háalvarlegt.
Í yfirlýsingunni kemur fram
að beinn aðgangur að póstþjóni
Og Vodafone einskorðist við
mjög fáa starfsmenn og sé ein-

göngu vegna kerfisumsýslu og
viðhalds. Þessir starfsmenn hafi
allir undirritað trúnaðaryfirlýsingu. „Í raun er ekki einungis
um að ræða ásakanir á hendur
eigendum Og Vodafone heldur
ennfremur því starfsfólki sem
starfar hjá fyrirtækinu,“ segir í
yfirlýsingunni.
Viðbragða Jónínu Benediktsdóttur var leitað í gærkvöldi en
hún kaus að slíta samtalinu áður
en hægt var að bera málið undir
- saj
hana.

Ásgeir Friðgeirsson:

Stefán Jón Hafstein:

Sigmundur Ernir Rúnarsson:

Jónína leita›i
til Björgólfs

Var trúna›arsamtal

Var ekki
gerandi

MYND/GETTY

BAUGSMÁL

MÆTT TIL BRIGHTON Bresku forsætisráðherrahjónin Cherie og Tony Blair mæta á
flokksþing Verkamannaflokksins í Brighton
á Suður-Englandi í gær. Þingið stendur yfir
til 29. september.

Ásgeir Friðgeirsson,
upplýsingafulltrúi
Björgólfs
Guðmundssonar,
formanns
bankaráðs Landsbanka
Íslands,
segir að Björgólf
reki ekki minni til
einstakra
samræðna við Jónínu
Benediktsdóttur.
„Jónína
hefur
margoft leitað á
BJÖRGÓLFUR
náðir Björgólfs,
GUÐMUNDSSON
Man ekki innihald bæði vegna fjáreinstakra samtala. mála sinna og
ekki síður vegna
vináttu Björgólfs og Jóhannesar
Jónssonar,“ segir Ásgeir. „Þetta á
ekki síður við um tímasetningar
- saj
einstakra samtala.“
BAUGSMÁL

ÁRNI PÉTUR JÓNSSON Forstjóri Og
Vodafone telur að ráðist sé að fyrirtækinu með ómaklegum hætti.

„Jónína Benediktsdóttir
ræddi þessi mál við mig á sínum
tíma og sýndi mér gögn sem ég
man ekki nákvæmlega hvers eðlis
voru. Ég sagði
henni að ég gæti
ekki tekið málið
upp á mína arma
sem stjórnmálamaður. Ég benti á
að málið ætti
heima hjá lögSTEFÁN JÓN HAF- fræðingi. Ef ég
STEIN Málið best hefði séð einhverjkomið hjá lögar sannanir fyrir
fræðingi.
saknæmu athæfi í
þessum gögnum
þá hefði ég ráðlagt það sama. Ég
leit á þetta samtal sem trúnaðarsamtal,“ segir Stefán Jón Hafstein,
borgarfulltrúi Samfylkingarinnar.

„Til mín leitar alls konar
fólk með alls konar erindi. Ég tjái
mig ekki um innihald einkafunda.
Ég hef aldrei haft áhrif á framvindu málsins og
hef aldrei verið
gerandi,“
segir
Sigmundur Ernir
Rúnarsson, fréttastjóri Stöðvar 2.
Aðspurður
hvort Jónína Benediktsdóttir
hafi
SIGMUNDUR
leitað til sín vísaði
ERNIR RÚNARSSON Tjáir sig ekki Sigmundur
til
um innihald
fyrra svars síns.
funda.
Sigmundur vildi
ekki svara því hvort hann hefði
vitað eitthvað sem ástæða væri til
að leyna. „Ég er búinn að svara
þessu,“ segir Sigmundur.

- saj

- saj

BAUGSMÁL

BAUGSMÁL „Eins og áður hefur
komið fram bauð Jónína til matar á
heimili sínu. Hún ræddi þar um
Baug og ýmsa
stjórnunarhætti
innan fyrirtækisins. Okkur voru
sýnd einhver gögn
á tölvuskjá. Ég var
ekki í neinni aðstöðu til þess að
INGIBJÖRG SÓLmeta málið eins og
RÚN GÍSLADÓTTIR því var lýst og
Ekki í aðstöðu til benti á að það
að meta málið.
þyrfti að hafa sína
réttu boðleið,“ segir Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður Samfylk- saj
ingarinnar.

BAUGSMÁL

Tímalína atburða í Baugsmálinu
8. MAÍ 2002
Jón Gerald sendir Jónínu upplýsingar á tölvupósti um hvernig mál
hans gagnvart Baugi standi.
Jónína tilkynnir Styrmi að Jón Gerald hafi fengið tilboð frá Baugsmönnum um að þeir greiði skuldir og kaupi hlut hans í bátnum Thee
Viking. Hún stingur upp á því við
Styrmi að Davíð Oddsson hringi í
Jón Gerald og rói hann þannig að
Jóni Gerald finnist hann ekki vera
sekur.
9. MAÍ
Jónína sendir Jóni Gerald tölvupóst þar sem hún varar hann við að
rannsókn sé að hefjast og bendir honum á mikilvægi þess að verða á
undan og biðja um aðstoð. Hún hvetur hann til þess að þiggja hjálp
Jóns Steinars.
20. MAÍ
Styrmir spyr Jónínu hvernig málið standi efnislega og hvort Jóni Gerald hafi verið boðnar hærri greiðslur. Þá spyr hann hvort Jón Gerald sé
tilbúinn að tala við Jón Steinar.
28. MAÍ
Jón Gerald hringir að kvöldi í Jón Steinar, sem á bágt með að tala og
biður Jón Gerald að hringja aftur næsta dag.
20. JÚNÍ
Jón Gerald sendir málsgögn til Jóns Steinars.
MÁNAÐAMÓT JÚNÍ/JÚLÍ
Styrmir Gunnarsson, Kjartan Gunnarsson
og Jón Steinar Gunnlaugsson hittast á
ritstjóraskrifstofu Morgunblaðsins til að
ræða hæfi og hæfni lögmannsins Jóns
Steinars í tengslum við Baugsmálið.
1. JÚLÍ
Styrmir fullvissar Jónínu um að hún og Jón Gerald þurfi ekki að hafa
áhyggjur af Jóni Steinari. Tryggð hans við ónafngreindan mann sé innmúruð og ófrávíkjanleg.
6. JÚLÍ
Jón Steinar áframsendir gögn Jóns Geralds til Styrmis án samþykkis
eða vitundar Jóns Geralds.
24. JÚLÍ
Jónína biður Styrmir um gögn frá Jóni Gerald sem hún sendir áfram til
Snorra Olsen, tollstjóra í Reykjavík. Styrmir segist ætla að senda henni
gögnin en hún verði að taka hans nafn út. Snorri Olsen kemur gögnum áfram til Skattrannsóknarstjóra.
26. JÚLÍ
Styrmir lætur blaðamann Morgunblaðsins þýða gögn fyrir Jón Gerald
yfir á ensku, sendir þau til Jónínu sem á að koma þeim áfram og
biður hana að „eyða fingraförum Morgunblaðsins“ af skjalinu.
30. JÚLÍ
Styrmir talar við Jón Gerald og segist vilja hitta hann þegar hann komi
til landsins.
31. JÚLÍ

Jónína segir að Tryggvi Jónsson sé að laga til úti um allt og því sé vont
að rannsóknin geti ekki hafist strax. Spyr Styrmi hvort hann haldi ekki
að eitt skjal sé nóg og upplýsingar um hvar hin er að finna. Hún biður
Styrmi um að taka viðtal við Jón Gerald í Morgunblaðið.
Styrmir svarar og segist telja að eitt gagn nægi. Hins vegar gæti hann
trúað því að fjármálaráðherra sé að bíða eftir því að skattrannsóknarstjóri komi úr sumarfríi.
6. ÁGÚST
Jón Gerald og Jón Steinar hittast.
28. ÁGÚST
Efnahagsbrotadeild rannsóknarlögreglunnar lætur framkvæma húsleit í
höfuðstöðvum Baugs í kjölfar kæru
Jóns Geralds á hendur forsvarsmönnum Baugs.
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Borgarar hinna tíu nýju aðildarríkja Evrópusambandsins mega leita sér að vinnu í Sviss:

Opna› fyrir frjálsa för vinnuafls

STRÍÐI MÓTMÆLT Tugþúsundir manna

tóku um helgina þátt í fjöldamótmælum í
Washington gegn stríðsrekstri Bandaríkjanna í Írak. Hér er mótmælendagangan
við Hvíta húsið.

því þykir samþykkt tillögunnar
mikilvægur áfangi að því að tengja
Sviss Evrópusamrunanum nánar.
Fyrir fjórum mánuðum samþykktu Svisslendingar aðild landsins að Schengen-vegabréfasamstarfinu. Sviss er hvorki aðili að
Evrópusambandinu né Evrópska
efnahagssvæðinu en er nátengt
því með tvíhliða samningum við
ESB. Samningarnir um Schengenaðildina og frjálsa för vinnuafls
eru nýjustu viðbæturnar við þessa
- aa
tvíhliða samninga.

SVISS, AP Svisslendingar samþykktu í þjóðaratkvæðagreiðslu í
gær að borgurum hinna tíu nýju
aðildarríkja Evrópusambandsins
yrði heimilt að leita sér að vinnu í
Sviss, samkvæmt sömu skilmálum og öðrum borgurum Evrópska
efnahagssvæðisins.
Um 56 af hundraði svissneskra
kjósenda greiddu atkvæði með tillögu ríkisstjórnarinnar um að opna
fyrir frjálsa för vinnuafls milli
Sviss og ríkjanna tíu sem gengu í
Evrópusambandið og EES hinn 1.
maí í fyrra, átta fyrrverandi austantjaldslanda og Miðjarðarhafseyríkjanna Kýpur og Möltu. Í
Sviss var málið mjög umdeilt og

VELKOMIÐ VINNUAFL Verkafólk af
ýmsu þjóðerni vinnur að melónuuppskeru í Seegräben í Sviss.

Hrókeringar innan sýslumannsembættanna:
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Mánudagstilboð
stærstu fiskbúða landsins, þar sem úrvalið er mest.

Aðeins eitt verð

Ólafsfir›ingar
missa s‡slumann
Lárus Bjarnason lætur
af embætti sýslumanns á Seyðisfirði í næsta mánuði og tekur
hann við starfi hjá Tollstjóranum í
Reykjavík. Ástríður Grímsdóttir,
sýslumaður í Ólafsfirði, verður
sett í embætti sýslumanns á Seyðisfirði í stað Lárusar 15. október
næstkomandi og mun Ástríður
flytjast búferlum austur. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins
verður nýr sýslumaður ekki skipaður í hennar stað í Ólafsfirði, að
minnsta kosti ekki fyrst um sinn,
heldur mun sýslumannsembættið
í Ólafsfirði falla undir Björn Jósef
Arnviðarsson, sýslumann á Akureyri.
Þrjú sýslumannsembætti eru
nú á Eyjafjarðarsvæðinu: Á Akureyri, Siglufirði og í Ólafsfirði.
Sameinist þessi þrjú sveitarfélög,
í kjölfar sameiningarkosninganna
8. október, er ljóst að sýslumanns-

SÝSLUMENN

SÝSLUMAÐURINN Á AKUREYRI Björn Jósef
Arnviðarson mun sinna embættiskyldum í
Ólafsfirði og á Akureyri.

embættin á Siglufirði og í Ólafsfirði verða lögð niður með sama
hætti og sýslumannsembættið í
Neskaupstað var lagt niður með
sameiningu Eskifjarðar, Reyðarfjarðar og Neskaupstaðar.
- kk

Frönsk stjórnvöld sporna gegn fólksfækkun:

Frakkar hvattir til a›
eignast ﬂrjú börn
FRAKKLAND, AP Franska ríkisstjórnin hvetur landa sína til að
eignast þriðja barnið, en láta
ekki staðar numið eftir tvö eins
og flestar franskar fjölskyldur
gera nú. Hefur stjórnin ákveðið
að bjóða aukna fjárhagslega aðstoð fyrir fjölskyldufólk.
Foreldrum sem taka sér launalaust leyfi eftir fæðingu þriðja
barnsins mun bjóðast 750 evrur,
eða rúmar 56.000 krónur, á mánuði
í eitt ár, tilkynnti Dominique de
Villepin forsætisráðherra í gær.
Foreldrar geta átt von á þess-

ari fjárhagsaðstoð frá og með
júlí 2006.
„Við verðum að gera meira til að
gera frönskum fjölskyldum kleift
að eiga eins mörg börn og þær
vilja,“ sagði forsætisráðherrann.
Að meðaltali eignast hver
frönsk kona 1,9 börn á ævinni.
Hver kona þarf að eiga 2,07 börn
til að ekki verði fólksfækkun í
landinu. Sérfræðingar segja að
fólksfækkun geti leitt til þjóðfélags- og fjárhagslegra vandræða vegna of margra ellilífeyris- smk
þega.

890

,kr/kg

Allur fiskur á sama verði!!
Skötuselur, lúðusneiðar, lúðuflök, fiskréttir, marineraður
fiskur, siginn fiskur, reyktur fiskur, rauðspretta, steinbítur,
ýsuflök o.fl. Gildir aðeins um nýjan og ferskan fisk.
Gildir aðeins í dag mánudag.

FRÖNSK BÖRN Franska ríkisstjórnin hvetur Frakka til að eignast fleiri börn.

13

Eitt útgerðarfélag hefur ákveðið að krefjast skaðabóta vegna ólöglegs samráðs olíufélaganna þriggja:
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Fleiri útger›arfélög huglei›a málsókn

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY IMAGES

OLÍUSAMRÁÐ Komið hefur fram að
eitt útgerðarfélag á landinu hefur
ákveðið að krefjast skaðabóta
vegna ólöglegs samráðs olíufélaganna, en ekki verður um sameiginlega málsókn að ræða af hálfu LÍÚ.
Aðstæður olíufélaganna munu
vera misjafnar og ekki allir með
sömu samninga við olíufélögin.
Ægir Páll Friðbertsson, framkvæmdastjóri Ísfélags Vestmannaeyja, segir skaðabótamál á
hendur olíufélögunum enn til skoðunar hjá fyrirtækinu en bjóst við
ákvörðun á næstunni um hvort
farið yrði af stað með slíkt mál.
Björgólfur Jóhannsson, forstjóri
Síldarvinnslunnar í Neskaupstað,

taldi ólíklegt að höfðað yrði mál
vegna fyrirtækisins en það væri
þó enn í skoðun. Hann benti á að
Síldarvinnslan hefði síðustu ár
sameinast bæði SR Mjöli og Skipakletti á Reyðarfirði. „Hvað Síldarvinnsluna varðar höfum við ekki
séð flöt á málsókn enn sem komið
er en það kann að gilda annað um
viðskipti SR Mjöls og aðrir samningar í gangi,“ segir Björgólfur og
segir málið munu verða skoðað
- óká
frekar.
SAMRÁÐ OLÍUFÉLAGANNA Ísfélag Vestmannaeyja er að
skoða hvort krefjast eigi
skaðabóta af olíufélögunum.

NÝ TENNISSTJARNA Maria Kirilenko frá
Rússlandi hampar sigurbikarnum í einliðaleik kvenna á alþjóðlega tennismótinu í
Peking í gær.

www.live.is
KEITH LOCKE Stjórnmálamaður í Nýja-Sjálandi gekk nánast nakinn um götur
Auckland.

Tapaði veðmáli:

ENNEMM / SÍA / NM18176

Gekk nakinn
um göturnar
Stjórnmálamaðurinn
Keith Locke gaf kjósendum það
vafasama kosningaloforð að hann
myndi afklæðast og ganga nakinn
um götur Auckland í Nýja-Sjálandi ef hann tapaði fyrir stjórnmálaandstæðingi sínum, Rodney
Hide. Sá síðarnefndi var talinn
ólíklegur til sigurs en kom á óvart
og vann með yfirburðum.
Locke neyddist til að standa
við loforð sitt og brá á það ráð að
klæðast eingöngu nærbuxum og
láta mála líkama sinn eins og hann
væri klæddur jakkafötum. „Ég
varð að gera þetta,“ sagði Locke.
„Í mínum flokki er staðið við loforðin.“ ■

NÝJA-SJÁLAND

Sprengt í Líbanon:

Fréttama›ur
sær›ist illa
Þekktur fréttamaður
líbanskrar sjónvarpsstöðvar sem
er andsnúin sýrlenskum áhrifum í
landinu særðist lífshættulega í
gær er sprengja sprakk í bíl hans.
Fórnarlambið, May Chidiac, er
einn stjórnenda vinsæls stjórnmálaspjallþáttar á sjónvarpsstöðinni LBC.
Mörg óupplýst sprengjutilræði
hafa verið framin í Líbanon síðan
Rafik Hariri, fyrrverandi forsætisráðherra landsins, var myrtur með gríðaröflugri sprengju í
febrúar.
Andstæðingar
sýrlenskra afskipta af líbönskum innanríkismálum hafa sakað stjórnvöld í Damaskus og pólitíska
bandamenn þeirra innan leyniþjónustu Líbanons um tilræðin. ■

Til sjó›félaga
Hefur ﬂú fengi› i›gjaldayfirliti›?

LÍBANON, AP

Lífeyrissjóður verzlunarmanna hefur sent sjóðfélögum yfirlit yfir móttekin iðgjöld á
tímabilinu 1. janúar til 30. júní 2005. Ekki er óeðlilegt að greiðslur fyrir mánuðina
maí og júní sl. vanti á yfirlitið.

Mikilvægt a› bera saman yfirlit og launase›la!
Hafir þú ekki fengið yfirlit, en dregið hefur verið af launum þínum í Lífeyrissjóð
verzlunarmanna, eða ef launaseðlum ber ekki saman við yfirlitið, þá vinsamlegast
hafðu samband við viðkomandi fyrirtæki og/eða innheimtudeild sjóðsins hið allra
fyrsta og eigi síðar en 1. nóvember nk.

Þrjár konur á Fjallabaksleið:

Gættu réttar ﬂíns!

Festu jeppa

Mikilvægt er að fullvissa sig um að upplýsingarnar um iðgjöldin til lífeyrissjóðsins

Þrjár ungar konur festu
jeppabifreið sína á Fjallabaksleið
nyrðri á laugardagskvöld. Konurnar ætluðu austur fyrir Landmannalaugar að Eldgjá en festu
bílinn. Þær brugðu á það ráð að
skilja eftir miða í bílnum og sögðust þar hafa farið gangandi að
Landmannalaugum en konurnar
óttuðust að ekki væri hafin leit að
þeim.
Björgunarsveitarmenn
frá
Hellu óku fram á konurnar þrjár á
gangi og höfðu þær gengið um tíu
kílómetra leið. Þær voru þó vel
búnar en frost var um tíu stig. Vill
lögregla á Hvolsvelli koma þeim
skilaboðum á framfæri að í svona
kringumstæðum sé rangt að yfirgefa bifreið sína heldur skuli fólk
halda kyrru fyrir í bílnum. ■

LÖGREGLA

sem tilgreind eru á yfirlitinu séu í samræmi við launaseðla. Verði vanskil á greiðslum
iðgjalda í lífeyrissjóð geta dýrmæt lífeyrisréttindi glatast.

Sími: 580 4000 | Myndsendir: 580 4099 | skrifstofa@live.is | www.live.is

Skrifstofa sjó›sins er opin frá kl. 8.30–16.30, Húsi verslunarinnar 4. og 5. hæ›, 103 Reykjavík
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SVONA ERUM VIÐ

FBL GREINING - KOLLAGEN Í SNYRTIVÖRUM

BÖRN Í LEIKSKÓLUM MEÐ ERLENT RÍKISFANG
Heimild: HAGSTOFAN
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Framleitt úr líflátnum föngum
Fréttir bárust af því um miðjan mánuðinn að
kínverskt fyrirtæki framleiddi snyrtivörur sem
innihéldu kollagen unnið úr húð líflátinna fanga
og úr fóstrum. Í frétt breska dagblaðsins The
Guardian var greint frá því að þessar vörur væru
framleiddar fyrir Evrópumarkað. Tvö augljós
vandamál blasa við, annað þeirra er siðferðileg
spurning um réttmæti upprunans, en hins vegar
hafa menn áhyggjur af því að kollagen framleitt
úr mönnum geti borið með sér vírusa á borð við
lifrarbólgu og Creutzfeldt-Jakob sjúkdóminn.
Þetta hefur ekki verið sannað en vitað er um
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Hvað er kollagen og hvað gerir
það?
fréttir og fró›leikur

SPURT & SVARAÐ
FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

FJÖLGUN SÍLAMÁVA

Kollagen er tegund af prótíni. Það fyrirfinnst
meðal annars í húð og beinum. Það er seigt og

gefur húðinni styrk, ásamt elastíni, sem er annað prótín. Kollagen hefur verið notað til lýtaaðgerða. Því er sprautað undir húðina og notað
á þann hátt fjarlægir það hrukkur. Þessi virkni
er þó aðeins tímabundin og oft þarf að endurtaka aðgerðina til þess að áhrifin komi í ljós.

Hvaðan kemur kollagen?
Kollagen er stundum framleitt úr kúaskinni og
síðan unnið frekar til þess að draga úr líkum á
ofnæmisviðbrögðum. Í öðrum tilvikum kemur
efnið frá fólki sem gefið hefur efnið ellegar
það er tekið úr viðkomandi einstaklingi og
ræktað á tilraunastofu. Það er þannig ekki
algjör nýlunda að efnið sé unnið úr mannfólki
heldur er nýlundan sú að efnið sé ættað úr líflátnum föngum. Kollagen er notað í 150 þúsund aðgerðum í Bretlandi árlega.

Hermannaveikin vinnur á

GUÐMUNDUR PÁLL ÓLAFSSON
NÁTTÚRUFRÆÐINGUR

Gamaldags
vi›horf til máva
Sagt hefur verið frá því í fréttum upp á
síðkastið að sílamávi hafi fjölgað óhóflega í höfuðborginni. Guðmundur Páll
Ólafsson er náttúrufræðingur og höfundur bókarinnar Fuglar í náttúru Íslands.
Er rétt að skjóta mávana?
„Góðar og gildar ástæður geta verið fyrir
því að grisja stofna í borgum og bæjum.
Hins vegar er mikilvægt að við spyrjum
okkur af hvaða völdum þessi fjölgun sé.
Það er merkingarlaust að tala um góða
og vonda fugla í þessu samhengi.“
Af hverju stafar þessi fjölgun?
„Mávar eru fljótir að læra og talsverðir
tækifærissinnar. Þeir sækja í fæðu sem
er að finna í samfélagi mannsins. Í borgum er að finna margs kyns úrgang sem
kemur beint frá matvælaiðnaði eins og
fiskvinnslu og svo af ruslahaugum og
þvílíku.“
Ölum við á röngum viðhorfum?
„Margar dýrategundir hafabúið við óvinsældir mannsins. Þetta eru ákaflega
gamaldags viðhorf sem verið er að
prédika enn í dag. Heiftin er óholl.“

Sérstakar
aðgerðir
gegn
hermannaveiki eru nú til meðferðar hjá heilbrigðisyfirvöldum hérlendis. Er það í kjölfar
þess að fimm manns hafa sýkst
af bakteríunni það sem af er
þessu ári og af þeim hópi lést
einn. Þetta eru mun fleiri tilvik
en greinst hafa á undanförnum
árum. Til stendur að Umhverfisráð Reykjavíkurborgar setji
ákveðnar verklagsreglur til leiðbeiningar fyrir fyrirtæki og
stofnanir.
Haraldur Briem sóttvarnalæknir undirstrikar að ekkert
bendi til þess að um faraldur sé
að ræða, en vissulega þurfi fólk
að vera meðvitað um þá staði
sem bakterían geti hugsanlega
verið á. Með réttum viðbrögðum
sé hægt að fyrirbyggja smit.
Nágrannalöndin hafa ekki
farið varhuta
GREINDAR
af hermannaSÝKINGAR
veikibakterí1999
2 unni og hefur
2000
1 verið skerpt á
2001
1 verklagsregl2002
3 um. Má þar
2003
2 nefna Svíþjóð
2004
2 og Noreg. Í
2005
5
vor sem leið
kom
her*Heimild
Landlæknisembættið
mannaveikin

ÞAU VORU
ELSKENDUR
Jónína stærði sig af ástarsambandinu í fjölmenni

upp í Noregi. Þá veiktust 54 og
tíu létust. Eftir það voru settar
strangari reglur um alla þá staði
sem hugsanlega gætu breitt
smitið út, þar með talið öll
vatnskerfi á opinberum stöðum,
sem gætu verið gróðrarstía
fyrir bakteríuna.

MYND / GETTY

Fimm einstaklingar hafa greinst me› hermannaveiki á ﬂessu ári og af ﬂeim hefur einn látist. Á árunum
2004 og 2003 greindust tveir hvort ári›. Sóttvarnalæknir segir ekkert benda til a› um faraldur sé a› ræ›a.

Smitleiðir
Bakterían sem veldur hermannaveiki
smitast
með
svifúða, til dæmis frá vatnsleiðslum eða vatnstönkum.
Viðurkenndir áhættustaðir fyrir
smit eru heit og köld vatnskerfi
sem gefa frá sér úða. Þar má
nefna sturtur, heitar laugar,
náttúrulaugar og sundlaugar og
gosbrunna. Þá er vitað um tilfelli eftir svifúðamyndun út frá
heitum nuddpottum og gufu- og
rakagjöfum í grænmetisverslun. Öndunarvélar og önnur
öndunarmeðferðartæki
geta
einnig verið áhættuþættir hvað
smit varðar.
Bakterían getur fjölgað sér
mikið í vatnskerfum sem eru tilbúin af mannahöndum og ryð er
komið í vegna slælegs viðhalds.
Einnig vatnskerfum sem ekki
eru í stöðugri notkun eða standa
ónotuð um lengri tíma. Kjörhitastig bakteríunnar til fjölgunar
er við 20-45˚C. Hún virðist ekki
fjölga sér undir 20˚C og ekki lifa
af við hitastig yfir 60˚C. Aldrei
hefur verið sýnt fram á að bakterían smitist milli manna. Þeir
sem sýkjast af henni og verða
alvarlega veikir eru einkum einstaklingar sem eru heilsuveilir
fyrir.
Einkenni smits
Fullfrískir ungir einstaklingar
geta fengið bakteríuna í öndunarvegi án þess að veikjast og er
hún hættulítil í þeim tilvikum.
Alvarleg veikindi verða yfirleitt
hjá einstaklingum með undirliggjandi áhættuþætti. Helstu
áhættuþættir eru hár aldur,
reykingar, langvinnir lungnasjúkdómar, ónæmisskerðing,
áfengissýki og nýrnabilun.
Ungt fólk án undirliggjandi
sjúkdóma getur fengið bráð
flensulík einkenni með beinverkjum, hita, hrolli og höfuðverk án lungnabólgu. Einkennin

SVIFÚÐI Bakterían sem veldur hermannaveiki smitast með svifúða. Þess vegna er skynsamlegt að láta vatn renna vel úr krönum, sem ekki hafa verið í notkun um hríð, áður en
farið er að nota það. Sama máli gegnir um önnur vatnskerfi, svo sem sturtur.

ganga yfir á 2–5 dögum án meðferðar. Meðgöngutími sýkingar-

GREINING GETUR TEKIÐ MINNA EN KLUKKUSTUND
Hægt er að greina algengasta undirflokk baktería
sem veldur hermannaveiki á innan við klukkustund, að sögn Karls G. Kristinssonar, yfirlæknis á
sýklafræðideild Landspítala - háskólasjúkrahúss.
„Langeinfaldast er að leita að mótefnavökum
bakteríunnar í þvagi sjúklingsins,“ segir hann.
„Hins vegar eru margar undirtegundir hermannaveikibakteríunnar og mótefnavakaflokkar og leitin
í þvagi finnur aðeins þá algengustu. Þótt niðurstöður slíkrar leitar séu neikvæðar útilokar það
ekki að hermannaveikin sé til staðar.“
Karl segir að hermannaveikibakterían valdi yfirleitt lungnabólgu. Önnur aðferð greiningar sé því
að rækta sýni frá öndunarfærum. Sú ræktun taki
yfirleitt þrjá daga. Þriðja aðferðin sé svo að leita
KARL G. KRISTINSSON
að tilteknu DNA hermannaveikibakteríunnar í
Langeinfaldast er að leita að
öndunarfærasýnum með svokallaðri kjarnsýrumótefnavökum bakteríunnar í
fjölföldun.

þvagi sjúklingsins.

innar, tíminn frá smiti þar til
einkenna verður vart er 1–2
sólarhringar.
Einkenni sjálfrar hermannaveikinnar eru hiti, hrollur, hósti,
beinverkir, höfuðverkur, lystarleysi og stundum niðurgangur.
Lungnabólga er alltaf hluti af
sjúkdómsmyndinni.
Gangur
sjúkdómsins er misslæmur og
dauðsföll verða hjá 5–30 prósentum tilfella.
Meðgöngutími
hermannaveiki, tíminn frá smiti þar til
einkenna verður vart, er 2–10
dagar.

FRÉTTASKÝRING
JÓHANNA S. SIGÞÓRSDÓTTIR
jss@frettabladid.is
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FRÁ DEGI TIL DAGS
Beðið eftir ráðherra?

SJÓNARMIÐ

KÁRI JÓNASSON

Nýjar upplýsingar Fréttablaðsins í Baugsmálinu
hafa valdið kuldahrolli hjá mörgum.

Snemmbúi›
hausthret

Samkvæmt frétt hér í blaðinu í gær
sendi Styrmir Gunnarsson, ritstjóri
Morgunblaðsins,
Jónínu Benediktsdóttur tölvupóst
sumarið 2002 þar
sem komist er svo að
orði um tafir á því
að skattrannsókn
hefjist á málum
Baugs: „Hugsanlega er [Skúli
Eggert Þórðarson] skattrannsóknarstjóri að
bíða eftir því
að [Geir H.

Haarde] fjármálaráðherra komi úr sumarfríi. Veit það ekki. Held þó að það sé
alveg ljóst að eitthvað hljóti að fara að
gerast...“

menn stæðu í slíkum samtölum væri
það augljóslega lögbrot. Styrmir þarf
að skýra af hverju í ósköpunum hann
lætur sér detta þetta í hug.

Þarfnast skýringa

„Ónefndi maðurinn“

Sagt er að fáir menn þekki betur þræði
valda og áhrifa í íslensku þjóðfélagi en
Styrmir Gunnarsson. Það er líka haft á
orði að enginn kunni betur en hann að
hagnýta sér þá. Þess vegna staldra
menn við orðalag sem hann notar í
tölvupóstunum sem gerðir hafa verið
opinberir. Hvernig í ósköpunum stendur á því að Styrmir telur að skattrannsóknarstjóri sé að bíða með rannsókn í
hugsanlegu skattsvikamáli vegna þess
að hann þurfi að heyra í fjármálaráðherra sem er í sumarfríi? Hugmyndin
virðist fráleit. Ef þessir tveir embættis-

Jónína Benediktsdóttir staðfesti í útvarpsfréttum í gær að Davíð sá föðurnafnlausi, sem nefndur er í einum
tölvupósta hennar um Baugsmálið,
væri Davíð Oddsson, fyrrverandi forsætisráðherra. Nú á bara eftir að fá
staðfest að Davíð sé líka hinn dularfulli
„ónefndi maður“ í tölvupóstunum og
persónan sem ritstjóri Morgunblaðsins
segir að eigi „innmúraða og ófrávíkjanlega“ tryggð Jóns Steinars Gunnlaugssonar umfram nafngreinda skjólstæðinga lögmannsins.
gm@frettabladid.is

Á sama tíma og bændur og búalið á norðan- og austanverðu
landinu hafa nú um helgina verið að smala fé sínu og bjarga
undan snjó stendur þjóðin á öndinni yfir framvindunni í Baugsmálinu svokallaða. Ef Fréttablaðið hefði ekki birt ný gögn í
málinu á laugardag snerist umræðan áreiðanlega um snemmbúið hausthret á landinu kalda.
Það má kannski heimfæra þetta hausthret líka upp á ýmsa þá
sem nú hafa birst sjónum manna í Baugsmálinu með skyndilegum hætti, og hvaða afleiðingar þetta kann að hafa í þjóðmálunum. Það hlýtur að hafa farið kuldahrollur um marga
þegar Fréttablaðið birti stöðugt nýjar upplýsingar um málið um
helgina. Athygli manna hefur óneitanlega beinst að valdamönnum innan Sjálfstæðisflokksins og hver þeirra hlutur er í
málinu. Þetta gerist á sama tíma og Davíð Oddsson er að hverfa
úr ríkisstjórn og síðar að yfirgefa forystuhlutverk sitt í Sjálfstæðisflokknum. Hann hefur oft átt sælli daga sem ráðamaður
í íslenskum stjórnmálum en einmitt nú – daginn áður en hann
hverfur úr ráðherraembætti.

ﬁessi atbur›arás hl‡tur líka a› vera samstarfsflokknum – Framsóknarflokknum – áhyggjuefni, og voru ﬂó áhyggjurnar á ﬂeim
bæ nægar fyrir. ﬁa› skyldi ﬂví engan undra ﬂótt sumir í ﬂeim
flokki væru farnir a› hugsa sér til hreyfings, ekki síst vegna sífellt
lakari stö›u hans í sko›anakönnunum.
Þessi atburðarás hlýtur líka að vera samstarfsflokknum –
Framsóknarflokknum – áhyggjuefni, og voru þó áhyggjurnar á
þeim bæ nægar fyrir. Það skyldi því engan undra þótt sumir í
þeim flokki væru farnir að hugsa sér til hreyfings, ekki síst
vegna sífellt lakari stöðu hans í skoðanakönnunum.
Í þessu hausthreti er ábyrgð fjölmiðla mikil eins og
endranær. Hlutverk þeirra er að upplýsa og fræða almenning,
segja frá öllum hliðum mála, svo lesendur, hlustendur og áhorfendur þeirra geti myndað sér sjálfstæða skoðun á því sem fram
fer í þjóðfélaginu. En það er líka mikil ábyrgð sem fylgir því
fyrir fjölmiðla að þegja yfir ákveðnum hlutum sem þeir vita
um. Slíkt getur aðeins átt við í einstaka tilfellum, en fyrir því
verða að vera sterk rök, sem varða þjóðarhagsmuni eða
öryggishagsmuni viðkomdi ríkis. Þögn fjölmiðla um það sem
efst er á baugi í þjóðfélaginu er hins vegar erfitt að verja.
Þessir köldu haustdagar verða mörgum áreiðanlega minnisstæðir og örlagaríkir – bændum og búaliði á norðanverðu landinu
vegna óvæntrar snjókomu og þeirra erfiðleika sem henni fylgir
fyrir fé og menn, en í höfuðstöðvum stjórnkerfisins og víðar
hljóta menn að hafa áhyggjur af framtíðinni. Davíð Oddsson
utanríkisráðherra hefði áreiðanlega viljað að örlagadísirnar
hefðu spilað eitthvert annað lag fyrir þjóðina nú um helgina en
það sem hljómað hefur í flestöllum fjölmiðlum, þegar hann er að
yfirgefa Stjórnarráðið. Hann hefði verið mörgum minnisstæðari
sem stjórnmálaforingi ef hann hefði stigið fyrr af valdastóli og
ekki þurft að sitja uppi með ýmislegt það sem komið hefur í ljós
varðandi gjörðir nánustu samstarfsmanna hans.

Ónefndur ma›ur og hir›menn hans
Það vakti nokkra athygli þegar
Davíð Oddsson sagði á fundi hjá
sagnfræðingum um upplýsingaskyldu stjórnvalda að hann notaði
ekki tölvupóst. Nú skiljum við
hvers vegna. Hann virðist líka hafa
bannað erindrekum sínum að
nefna sig á nafn í tölvupóstsamskiptum sínum öðruvísi en sem
„ónefndan mann“. Orð Styrmis
Gunnarssonar í bréfi til Jónínu
Benediktsdóttur um „innmúraða“
og „ófrávíkjanlega“ tryggð Jóns
Steinars við „ónefndan mann“
segja meira en mörg orð um það
andrúmsloft sem fylgdi stjórnarháttum Davíðs Oddssonar – undirlægjuháttinn og þrælsóttann sem
lýsir sér í því að nefna „HANN“
ekki á nafn, leynimakkið og samsærishugsunarháttinn sem allt
þetta óhugnanlega múratal sýnir.
En það hlýtur að vera áhyggjuefni fyrir Og Vodafone, sem hýst
hefur tölvupóst Jónínu Benediktsdóttur, að hann skuli koma fyrir almenningssjónir með þessum hætti
– þetta eru augljós trúnaðargögn
og þjófnaður á þeim er langt handan alls þess sem siðlegt getur
talist. Maður hálf veigrar sér við
því að leggja út af upplýsingum
sem komnar eru fram af því að
gramsað hefur verið í einkahirslum borgaranna, og þannig verið
gróflega brotið á þeim. Agndofa
fylgist maður með þessum feiknum öllum þar sem fólk skirrist ekki
við að grípa til ótrúlegra meðala;
enn sem fyrr er megineinkenni
þessa máls einhver botnlaus gagnkvæm heift sem satt að segja er
erfitt fyrir okkur hin að lifa okkur
algjörlega inn í, nema sem áhorfendur að sápuóperu.
Hins vegar getur maður ekki
látið eins og ekkert sé. Það er ekki
rétt sem hirðmenn „ónefnds
manns“ halda fram, að þessar upplýsingar breyti engu um kjarna
Baugsmálsins. Við höfum nú miklu
betri hugmynd um tildrög þess og
upphaf – tvær manneskjur í hefndarhug gagnvart Baugsfeðgum snúa
sér með klögumál sín til ýmissa
valdamikilla aðilja í þjóðfélaginu,

sem flestir sýna samúð og skilning,
nema Styrmir: hann stekkur á
þetta. Og setur málið í gang:
Styrmir verður einn helsti gerandinn í málinu.
Starfsvið: eitt af því sem vekur at-

Í DAG

BAUGSMÁLIÐ

GUÐMUNDUR
ANDRI
THORSSON

Or› Styrmis Gunnarssonar í
bréfi til Jónínu Benediktsdóttur
um „innmúra›a“ og „ófrávíkjanlega“ trygg› Jóns Steinars
vi› „ónefndan mann“ segja
meira en mörg or› um ﬂa›
andrúmsloft sem fylgdi stjórnarháttum Daví›s Oddssonar.
hygli manns við að lesa greinargerð Styrmis Gunnarssonar í
Mogganum í gær varðar einmitt
hugmyndir ritstjórans um starfsvið sitt. Hann virðist telja það
eðlilegan hluta af starfi sínu að
stússa fram og til baka í málarekstri fyrir Jónínu Benediktsdóttur og sækja leynifundi með helstu
trúnaðarmönnum „ónefnds manns“
í þeim erindrekstri en hins vegar
telur hann blaðið ekki eðlilegan
vettvang fyrir þessar upplýsingar.
Með öðrum orðum, ritstjóri
Morgunblaðsins fær upplýsingar í
hendur og notar þær upplýsingar –
en ekki í þágu lesenda blaðsins eða
blaðsins sjálfs, heldur í þágu
þeirra valdamanna sem þá þegar
áttu í útistöðum við það fyrirtæki
sem upplýsingarnar vörðuðu.
Morgunblaðið er mikið öndvegisblað á köflum – en hér virðist
manni sjást óvenju skýrt hvernig
það er nánast í gíslingu stjórnmála-

afla sem standa þróun þess fyrir
þrifum.
Hallgrímur Geirsson, formaður
stjórnar Árvakurs, talaði í hádegisfréttum Talstöðvarinnar í gær á
þann veg að fyrirgreiðsla Styrmis
við Jón Gerald og Jónínu snerist
eiginlega um hálfgerða félagsmálaþjónustu sem skilja mátti að
blaðið starfrækti alla daga: þetta
hafi verið fátækt og þurfandi fólk
og nánast allir þeir sem erfiði og
þunga séu hlaðnir geti komið til
Morgunblaðsins og fengið aðstoð
blaðsins – á kostnað blaðsins – og
Styrmir sé þarna nokkurs konar
yfirfélagsráðgjafi. Fleira í þessu
máli er ámóta fjarstæðukenndur
örvæntingarspuni: Þeir Styrmir
Gunnarsson og Kjartan Gunnarsson hafa reynt að telja okkur trú
um að þeir hafi átt fund með Jóni
Steinari
Gunnlaugssyni
um
mánaðamótin júní/júlí til að fjalla
um „hæfi“ og „hæfni“ Jóns Steinars til að reka erindi Jóns Geralds
Sullenberger, þrátt fyrir að Jón
Steinar hafi talað við Jón Gerald í
maí. Það er hálf undarlegt að setja
sér slíkan fund fyrir sjónir:
Styrmir: Kjartan, mig langar að
vita hvort þér finnist Jón Steinar
ekki vera afar hæfur lögfræðingur.
Kjartan: Að minni hyggju ert þú
Jón Steinar afburða lögfræðingur.
Styrmir: Ég tek undir þetta,
Kjartan, ég tel að reynsla mín og
Morgunblaðsins bendi til að þú Jón
Steinar sért framúrskarandi lögfræðingur.
Jón Steinar: Já, ég tel að ég sé
mjög hæfur lögfræðingur, tryggð
mín er ófrjávíkjanleg og innmúruð.
Og svo framvegis: af hverju var
Jón Steinar í starfsviðtali hjá þeim
Styrmi og Kjartani í máli sem hann
var þegar byrjaður að vinna að?
Það er fyrir neðan virðingu þessara manna að bjóða okkur upp á
slíka vitleysu. Og nóg komið af
slíku fjarstæðutali sem hefur
tíðkast í málinu allar götur frá því
að Davíð Oddsson kastaði Stóru
Bollunni með hinni fráleitu mútuásökun sinni.
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MERKISATBURÐIR

ÞETTA GERÐIST > 26. SEPTEMBER 1960
MILES DAVIS (1926-1991)
lést þennan dag.

„Ekki hræðast mistök, þau eru ekki til.“
Miles Davis var bandarískur trompetleikari og djasstónlistarmaður
sem þótti hafa mikil áhrif á tónlistarþróun tuttugustu aldar.

timamot@frettabladid.is

Kennedy og Nixon mætast í sjónvarpi
Á þessum degi árið 1960 áttust
bandarísku forsetaframbjóðendurnir John F. Kennedy og Richard
Nixon við í einum frægustu sjónvarpskappræðum allra tíma. Þetta
var í fyrsta sinn sem forsetaframbjóðendur mættust í sjónvarpskappræðum í Bandaríkjunum en
þeim var einnig útvarpað. Þetta
voru fyrstu kappræðurnar af fjórum og tekist var á um innanlandsmál.
Sjónvarp var nýjung á þessum
tíma og fæstir stjórnmálamenn
höfðu leitt hugann að því hvernig
þeir gætu nýtt það sér í vil. Kennedy var einn af þeim fáu sem
höfðu gert það. Þegar hann mætti

í sjónvarpið var hann nýkominn af
framboðsfundum í Kaliforníu og
var sólbrúnn og hraustlegur. Nixon
var á hinn bóginn nýrisinn úr
rekkju eftir að hafa legið á spítala
um nokkurra vikna skeið vegna
hnémeiðsla. Hann var horaður og
fölur og þvertók fyrir að láta farða
sig fyrir sjónvarpið. Yfirgnæfandi
meirihluti sjónvarpsáhorfenda
taldi að Kennedy hefði borið sigur
úr býtum en þeim sem hlýddu á
kappræðurnar í útvarpi fannst
vera mjótt á mununum.
Lengi var það viðtekin skoðun að
sjónvarpskappræðurnar hefðu
valdið straumhvörfum í kosningabaráttunni og Kennedy átt sigur

1580 Francis Drake lýkur hringferð sinni um hnöttinn.
1942 Bifreiðaeinkasala ríkisins
er lögð niður.
1965 Fyrsti bandaríski hermaðurinn lætur lífið í Víetnam.
1957 Söngleikurinn West Side
Story eftir Leonard Bernstein er frumfluttur í
London.
1970 Fokker Friendship-flugvél
frá Flugfélagi Íslands hf.
ferst á Mykinesi í Færeyjum. Átta manns létust, þar
af einn Íslendingur.

NIXON OG KENNEDY Í 4.
KAPPRÆÐUNUM

sinn þeim að þakka. Það er sennilega ofmat, en ljóst er að Kennedy
átti vinsældir sínar sannarlega
sjónvarpi að einhverju leyti að
þakka.

1973 Concorde-þota flýgur í
fyrsta sinn yfir Atlantshafið
á mettíma.
1984 Ákveðið er að Bretar muni
afhenda Kínverjum Hong
Kong árið 1997.

MINNISVARÐI AF KRISTJÁNI KONUNGI NÍUNDA AFHJÚPAÐUR FYRIR 90 ÁRUM
Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þegar andlát ber að
Síðastliðin 15 ár höfum við feðgar
aðstoðað við undirbúning útfara.
Alhliða útfararþjónusta
Símar: 567 9110,
893 8638 og 897 3020

www.steinsmidjan.is

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Innilegar þakkir og kveðjur til allra þeirra
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát og útför elskulegrar móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Sigríðar Gunnarsdóttur
Dalbraut 27, áður Bogahlíð 10, Reykjavík.

Sérstaklega er þökkuð umhyggja og vinátta starfsfólks
og heimilisfólks á Dalbraut 27.
Þórunn Nanna Ragnarsdóttir

Jóhann Hólmgrímsson

Ingunn Ragnarsdóttir

Már Óskar Óskarsson

Gunnar Ragnarsson

Ásthildur Ágústsdóttir

Heiðar Ragnarsson

Sigrún Guðjónsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn

Lagði grundvöllinn að
sjálfstæði okkar og frelsi
Níutíu ár eru síðan minnisvarði af Kristjáni níunda
Danakonungi var afhjúpaður á norðanverðum stjórnarráðsblettinum á afmælisdegi Kristjáns konungs tíunda sem varð 45 ára þann
26. september árið 1915.
Þegar konungur andaðist
í janúar árið 1906 skrifuðu
íslensku blöðin einkar hlýlega um hann enda var hann
á þeim tíma afar vinsæll
meðal Íslendinga. Hann
þótti hafa sýnt Íslandi
mikinn vinarhug enda var
hann eini konungurinn sem
sótt hafði landið heim.
Segja má að heimsókn hans
hér á þúsund ára afmælishátíðinni árið 1874 hafi
verið upphaf þjóðhylli hans
en allir hrifust af ljúfmennsku hans, góðvild og
yfirlætisleysi.
Efnt var til sorgarathafna víða um land þegar
konungur dó. Þá héldu
nokkrir menn í Reykjavík
fund með sér til þess að
ræða um hvað best væri að
gera til að halda uppi minningu Kristjáns konungs og
varð niðurstaðan sú að reisa
honum minnisvarða og var
nefnd kosin til þess að
standa fyrir samskotum.
Þessi hugmynd lagðist
misvel í fólk enda fór á
sama tíma fram söfnun
vegna sjóslysa en 68 menn
létust þegar þrjú skip fórust úti fyrir landinu. Nokkur umræða varð um að
hætta við söfnunina en að
lokum var fundin leið sem

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Rúnar
Geirmundsson

SÝNDI ÍSLANDI VINARHUG
Kristján níundi var vinsæll
meðal Íslendinga og þegar
hann lést árið 1906 var efnt til
sorgarathafna víða um land.

ekki spillti fyrir samskotum
vegna sjóslysanna.
Ástsældir
Kristjáns
reyndust það miklar að
þrátt fyrir andmæli safnaðist talsvert fé víða, til dæmis úr Vesturheimi, sem
reyndist nægilegt til að
gera minnisvarðann. Hins
vegar dróst málið nokkuð af
ýmsum ástæðum. Til dæmis
var sett upp stytta af Jóni
Sigurðssyni við stjórnarráðið árið 1911 auk þess sem
verið var að safna fyrir
styttum Jónasar Hallgrímssonar og Ingólfs Arnarsonar á sama tíma.
Einar Jónsson myndhöggvari var fenginn til

Ástkær eiginmaður minn, faðir
okkar, tengdafaðir afi og langafi,

Jón J. Waagfjörð
Frá Garðhúsum Vestmannaeyjum,
Holtsbúð 16 Garðabæ,

sem lést laugardaginn 17. september, verður jarðsunginn frá Vídalínskirkju í Garðabæ, miðvikudaginn 28.
september, klukkan 11.00.
Bertha María Grímsdóttir Waagfjörð
Már V. Jónsson
Halldór Waagfjörð
Kristinn Waagfjörð
Grímur Rúnar Waagfjörð
Þorsteinn Waagfjörð
Rósa María Waagfjörð

Ásta Þorvaldsdóttir
Hjördís Sigmundsdóttir
Helga Gunnarsdóttir
Sigrún Logadóttir
Hreiðar H. Hreiðarsson

barnabörn og barnabarnabörn

flokkur lék þjóðsönginn og
Klemens Jónsson landritari
hélt ræðu þar sem fram
kom að þrátt fyrir vinsældir kóngsins hefði aðalástæða þessa minnisvarða
verið sú að hann hefði lagt
grundvöllinn undir sjálfstæði Íslendinga og frelsi.
Geir Zoega kaupmaður
svipti hjúpnum af líkneskinu og lúðrar léku lagið
Kong Christian stod ved
höjen mast, meðan danskt
varðskip skaut nokkrum
fallbyssuskotum á höfninni.

þess að gera myndastyttuna
en hann gerði bæði styttuna
af Jóni Sigurðssyni og
Ingólfi Arnarsyni. Styttan
var úr eir og sett á steinvarða. Konungur er í aðmírálsbúningi, berhöfðaður
og heldur á hattinum í
vinstri hendi en með hægri
hendi réttir hann fram skjal
sem á að tákna stjórnarskrána 1874. Þetta átti að
minna á orðin í kvæði
Matthíasar Jochumssonar
„Með frelsisskrá í föðurhendi“.
Mikill mannfjöldi var
samankominn allt í kringum
stjórnarráðsblettin þegar
afhjúpunin fór fram. Lúðra-

Heimild: Stjórnarráð Íslands 1904-1964, annað bindi
eftir Agnar Klemens Jónsson.

AFMÆLI

ANDLÁT

Reynir Jónasson harmonikkuleikari er 73 ára.

Guðrún Jóna Þórðardóttir,
Stigahlíð 28, Reykjavík, lést föstudaginn 16 september. Útför
hefur farið fram í kyrrþey.

Hermóður Sigurðsson setjari er
60 ára. Hann tekur á móti gestum í Kiwanishúsinu við Engjateig
á klukkan 18 til 20.
Ásgerður Júníusdóttir
söngkona er 37 ára.
Ólafur Jóhann Ólafsson rithöfundur er 43 ára.

Gyða Steinsdóttir frá Flatey lést
föstudaginn 23. september.
Lilja Gréta Þórarinsdóttir lést
fimmtudaginn 22. september.

JAR‹ARFARIR

Brynhildur
Guðjónsdóttir leikkona
er 33 ára.

13.00 Bálför Geirlaugs Magnússonar skálds verður í Fossvogskapellu.

Tilkynningar um
merkisatbur›i, stórafmæli, andlát og jar›arfarir í smáletursdálkinn hér a› ofan má
senda á netfangi› timamot@frettabladid.is.
Augl‡singar á a› senda á
auglysingar@frettabladid.is
e›a hringja í síma 550 5000.

Eldrauð möl í innkeyrslunni BLS. 4
Kortenstál BLS. 6

Sólarupprás
REYKJAVÍK
AKUREYRI

Hádegi

Sólarlag

13.19
13.04

19.14
18.59

7.22
7.07

Haustlitir BLS. 4
Fasteignasalan Húsalind BLS. 20

Heimild: Almanak Háskólans

ER ÞÍN FASTEIGN AUGLÝST HÉR?

MEST LESNA FASTEIGNABLAÐ LANDSINS

Góðan dag!
Í dag er mánudagur
26. september,
269. dagur ársins 2005.

FASTEIGNASÖLUR
101 Reykjavík
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Eignastýring
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40
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FMH fasteignasala

37

Fast.st. Suðurnesja

17
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23

Garður

15

Gloria Casa

22

Hof

7

Hóll
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Hraunhamar

10–12

Húsalind

35

Húsvirki

13

Höfði

8-9

Lundur

38–39

Lyngvík

16

Neteign

45

Nethús

33

Nýtt

19

Remax

40

X-hús
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SMÁAUGLÝSINGAR
byrja í dag á bls. 54

GETUR PANTA
SM AUGL SINGAR

visir.is

Íbúðin er á annarri hæð hússins. Úr stofunni er gengið út á svalir sem snúa í hásuður.

Gó› íbú› í Skerjafir›inum
Fasteignasalan Eignalistinn hefur til
sölu fallega og mikið endurnýjaða efri
hæð í húsi við Einarsnes í Skerjafirðinum. Um fimm herbergja íbúð er að
ræða sem er 131,5 fermetrar og með
góðu útsýni í allar áttir.
Húsið er byggt árið 1987 og í því eru tvær
íbúðir. Íbúðin sem um ræðir er á annarri
hæð en inngangur er sameiginlegur með
neðri hæðinni. Þegar upp er komið er gengið inn í huggulega forstofu og inni af henni
er góð geymsla eða fataherbergi. Úr holinu
er gengið inn á gang sem tengir opið rými,
sem í dag er nýtt sem sjónvarpsaðstaða.
Þaðan er gengið inn í svefnherbergin og
inn í stofurnar sem eru tvær, borðstofa og
aðalstofa. Í báðum stofunum er mikil lofthæð og rýmið er lýst upp með halógenljósum. Gluggar stofunnar og borðstofunnar

snúa í hásuður og útsýnið er gott. Úr stofunni er gengið út á svalir sem einnig snúa í
suður.
Inni af stofunum er opið eldhús með nýlegri viðarinnréttingu. Nýleg tæki eru í
eldhúsinu, ofn og gaseldavél með fimm
hellum. Í eldhúsinu er líka tengi fyrir uppþvottavél.
Í íbúðinni eru þrjú svefnherbergi sem
öll eru með góðum skápum. Inni af hjónaherberginu er auk þess lítið fataherbergi.
Öll gólf íbúðarinnar eru með plankaparketti úr eik að undanskildu baðherberginu sem er flísalagt í hólf og gólf. Á baðherberginu er ný innrétting og tæki eru
einnig ný.
Yfir íbúðinni er geymsluloft og eigninni
fylgir sér bílastæði sem er yfirbyggt.
Eignin er á góðum stað í þessu vinsæla
hverfi við sjávarsíðuna.
Ásett verð er 34,9 milljónir.

4,15%

LIGGUR Í LOFTINU
[ FASTEIGNIR ]
Verðlaunaverkefni íslenskra
grunnskólabarna verða sett í
blýhólk og komið fyrir í hornsteini Kárahnjúkavirkjunar vorið 2006 ef allt
gengur samkvæmt áætlunum Landsvirkjunar, sem
býður grunnskólanemum
að taka þátt í
keppni um
verkefni varðandi orkumál í
vetur. Meiningin er að fá forseta Íslands
til að aðstoða börn við frágang
á blýhólknum þegar að því
kemur.

Átta lóðir í nýju hverfi á
Norðfirði voru auglýstar í byrjun september og bárust 57
umsóknir. Um er að ræða
framhald af
götunni Sæbakka og
gatnaframkvæmdir hefjast á næstu
dögum. Eftir
þessar úthlutanir er Sæbakkahverfið
að fullu nýtt
en til eru
lausar lóðir fyrir 37 íbúðir við
Móbakka, Sólbakka og Lyngbakka.
fasteignir@frettabladid.is
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Íbúðalán

410 4000 | landsbanki.is

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

Banki allra landsmanna

[

]

Húsnúmer

og aðrar merkingar á húsum eru mikilvægar. Það getur verið erfitt fyrir bréfbera að koma póstinum til skila ef hús er hvorki merkt greinilega með númeri né nöfnum
eigenda við inngang.

Stigar og handrið
Teikningar og uppsetning innifalið í verði

Mex ehf.
Lyngháls 3
Árbæjarhverfi
Sími 567 1300 Gsm 848 3215
Einnig er hægt að teikna sjálfur og fá verð á:
www.timberman.dk

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sjá einnig:
www.ftf-trapper.dk
www.plan.dk
www.imex.is

Helgi Bollason Thoroddsen við hús Máls og menningar á Laugaveginum.

Alltaf líf í kringum húsi›
Helgi Bollason Thoroddsen
arkitekt segir hús Mál og
menningar á Laugaveginum
vera eitt af hans eftirlætishúsum.
„Í ljósi umræðunnar um Laugaveginn má eiginlega segja að steinsteypuhúsin hafi gleymst en
Laugavegurinn er ekki bara bárujárnshús. Hús Mál og menningar
er verðugur fulltrúi steinsteypuhúsanna við Laugaveginn en það,
var teiknað 1957 og tekið í notkun
1962“ segir Helgi Bollason
Thoroddsen, arkitekt hjá Kanon
arkitektum, þegar hann er inntur
eftir eftirlætishúsinu sínu.
„Ég á mér svo sem mörg eftirlætishús, en ég geng fram hjá
þessu á hverjum degi. Þar er alltaf
eitthvert líf og fólk að tala saman,“
segir Helgi. Húsið segir hann bera
sterk einkenni höfundar síns, Sig-

Helga finnst tenging Máls og menningar
við götuna mjög heillandi.

valda Thordarsonar, eins merkasta
arkitekts síðustu aldar. Enda einn

Bank! Bank!
DYRAHAMAR GETUR KOMIÐ SÉR VEL
Það getur verið mjög fallegt að skreyta útidyrahurðina með dyrahamri. Það er líka mjög hagnýtt ef dyrabjallan bilar. Þegar kalt er úti langar
fæsta til að fara úr vettlingi eða hanska til þess
að berja fast á þykka hurð. Þá getur verið gott
að nota dyrahamarinn og hlífa höndunum.

af frumherjunum hér á landi.
„Ég minnist þess að húsið hafi
verið kallað rúblan, þar sem sú
saga gekk að það væri byggt fyrir
rússneskt fé,“ segir Helgi og hlær
og segir margt eldra fólk þekkja
húsið undir því nafni.
„Það sem heillar mig helst við
þetta hús, er staða þess við götuna
og hvernig það tengist götunni,“
segir Helgi. Ástæðan fyrir því að
þetta hús varð fyrir valinu tengist
líklega einnig minningum sem
hann eigi þaðan sem barn.
„Andrúmsloftið var öðruvísi
þarna heldur en annars staðar, svo
er verslunarrýmið óvenju glæsilegt, með þessari tvöföldu lofthæð
og tengslin við gangstéttina. Húsinu hefur þó verið breytt, því ég
man eftir tveimur inngöngum, en
nú er búið að loka öðrum þeirra,“
segir Helgi og samþykkir að húsið
hafi elst vel.
kristineva@frettabladid.is
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RÁÐ

frá Rakel

TILBOÐSDAGAR 10-30% AFSLÁTTUR

RAKEL ÁRNADÓTTIR SEGIR FRÁ
ÞVÍ HVAÐ TERRASSO ER.

Terrasso- Gólfefni með fortíð
Nafnið terrasso vísar til ítalska orðsins „terrazza“ sem þýðir verönd.
Terrasso er blanda af steypu og
stein- og marmaraflísum í margvíslegum litum. Hún er svo látin þorna
og slípuð niður í glansandi flöt. Aðferðin er forn. Rómverjar og Egyptar
áttu sér langa hefð við að mylja
steina og marmara til að gera skrautleg mósaikmunstur. Á fimmtándu öld
byrjuðu byggingaverkamenn í Feneyjum að nota afgangs marmaraflögur
sem féllu til við vinnu fyrir betri borgara Feneyja fyrir utan sína eigin bústaði. Oftast settu þeir flögurnar í leir
sem harðnaði með tímanum. Síðar
var farið að blanda mulninginn í
steypu og þá varð hið eiginlega
terrasso til. Áður fyrr var geitamjólk
borin á terrassogólf til að bóna og
draga fram liti marmarans. Aðferðir
við lagningu terrasso þróuðust með
tímanum en fram undir seinni heimstyrjöld var notast nær eingöngu við
handaflið eitt. Með tilkomu rafmagnskvarnarinnar um 1920, nýrra
efna og þeirrar aðferðar að nota
messing- og sinkrendur til að minnka
líkur á sprungum, sköpuðust möguleikar á meiri fjölbreyttni við
munsturgerð. Seinustu ár var farið að
nota önnur efni saman við eða í stað
sements. Má þar nefna epoxy,
polyester, latex og acryl-efni. Terrassso hefur komið víða við í hönnunarsögunni. Hið glansandi og spegilslétta yfirborð terrasso-gólfa gerði
þessa aðferð að órjúfanlegum þætti
art deco-tískunnar snemma á síðustu

öld. Eftir seinni heimstyrjöld notuðu
margir arkitektar terrasso sem hluta
af hönnun sinni í anda módernisma
og funksjónalisma. Fljótlega var
terrasso hið ómissandi gólfefni á
anddyri, ganga og stigahús í opinberum byggingum. Terrasso hefur verið
uppnefnt gervimarmari, en það á líka
sína eigin eftirlíkingu sem stundum
hefur verið kölluð terrasso. Það er
lakkmálning með flögum í sem vinsælt var að setja á þvottahús og
stigaganga uppúr 1970 enda ekki
eins hál í bleytu eins og terrasso úr
marmara. Alvöru terrasso má hins
vegar finna í Sjávarútvegshúsinu,
Skúlagötu 4 og í Kringlunni þar sem
terrasso hefur verið lagt í flísaformi.

Veggfó›ur án veggfó›urs
Stenslar geta komið í stað fyrir veggfóður.
Opið virka daga 11-18. Laugardaga 11-14.

MYND/GETTY

Veggfóður er mjög vinsælt núna,
en ekki eru allir tilbúnir að líma
veggfóður á veggina hjá sér. Þeir
sem ekki vilja veggfóðra geta þó
vel náð fram veggfóðurs-andrúmsloftinu til dæmis með því að
mála vegginn með stenslum.
Skemmtilegt er jafnvel að mála
vegginn í einum lit og nota svo
stensla til að mála vegginn í sama
lit en nota málningu með meiri
glans, þannig að fallegt mynstur
kemur á vegginn. Úrvalið er ágætt
í málningarverslunum af stenslum
og hægt er að finna skemmtilegar
verslanir á netinu sem selja
stensla. Með smá hugmyndaflugi
er einnig hægt að skera út eigin
stensla sem gera þá persónulegri.

Ekki þarf að veggfóðra til að fá mynstur á
veginn, því hægt er að notast við stensla.

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
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Útsýni með stíl
Vandað, einfalt og ódýrt
Hafðu samband og við
komum heim til þín

Þú verður bara líka…

534 1300
w w w . g l u g g a l a u s n i r. i s
Lynginu og skrautkálinu lyndir vel saman.

Gluggar
10 ára ábyrgð

Sturtuklefar og
baðker í úrvali!

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Ótrúleg verð!!!!

Rautt lyng og kál lífga upp á haustið.

www.sturta.is
allan sólarhringinn!
Símaþjónusta frá 10-19: 899-4567
Öll viðgerða/varahluta og
uppsetningaþjónusta fyrir hendi

Hebe er vinsæl haustplanta. Hún þrífst ágætlega á skjólgóðum stað og fer vel við rautt
og grátt lyngið. Sýpristrén í bakgrunninum eru líka seig.

Endast fram á veturinn

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

Harðgerar haustplöntur setja
flottan svip á garðinn og gaman er að skipta um gróður í
beðum og kerjum þegar
sumarblómin eru komin á
fallanda fót.
Garðyrkjustöðvar eru farnar að
flytja inn plöntur sérstaklega
fyrir haustið. Þær duga fram að
jólum eða jafnvel lengur ef íslenski veturinn gefur einhver

grið og tíðin er góð. Lára Jónsdóttir, garðyrkjufræðingur í
Blómavali, segir haustlyng af
ýmsum tegundum mikið tekið á
þessum árstíma og nefnir þar
hinar vinsælu erikur en einnig
kaluna sem er fíngerðara og
skyldara íslenska beitilynginu.
„Fólk setur lyngið gjarnan í mold
úti við, annað hvort í beð eða ker
enda halda plönturnar þá betur
rakanum og endast lengur, segir
hún. Silfurkambur fer vel með
lynginu og endist líka vel og svo

eru sígrænar plöntur sem heita
hebe sem Lára mælir með til að fá
fallega litasamsetningu. Þær eru
til í ýmsum afbrigðum og sumar
þeirra líkjast íslensku sortulyngi.
Lára segir svöl gróðurhús vera
þeirra eftirlæti en skjólgóðir pallar, svalir og vel varnin garðshorn
eru líka ákjósanlegir staðir. Svo
er skrautkálið harðduglegt en
Lára leggur þó áherslu á að vissara sé að verja allar þessar haustplöntur fyrir norðangarranum ef
mögulegt sé.

Eldrau› möl í innkeyrsluna

El

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

FRÉTTABLAÐIÐ/VILLI

Rautt og hvítt fer vel saman.
Líka rautt og grænt. Því er
fallegt að sjá rauða möl uppi
við hvíta veggi og innan um
grænan gróður.

Reykjanesbæ

Ýmsir húseigendur velja það að
fá sér rauðamöl í innkeyrsluna í
stað þeirrar gömlu gráu, hellna
eða malbiks. Rauðamöl er hægt
að fá á ýmsum stöðum á landinu
en óvíða er hún litsterkari en á
Seyðishólum í Grímsnesi. Mölin
þar vekur sannarlega athygli vegfarenda þegar þeir aka þar um.
Einn þeirra sem hefur aðgang að
rauðamölsnámu í Seyðishólum er
Jón Ingileifsson, bóndi á Svínavatni. Hann malar mölina niður í
nokkra stærðarflokka og selur
hana gegn vægu verði. Ekki lætur
hann þar við sitja heldur keyrir
hana til viðskiptavina ef um er
beðið, að minnsta kosti ef um er
að ræða kaupanda á Suður- og
Vesturlandi.

Á til eða get útvegað
næstum því hvað sem
er í Old Country Roses.

Skipasund 82, 104 Reykjavík – s. 552 6255

Blómaker og gróður nýtur sín vel í rauðamölinni.

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

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
Jón bóndi með tæki og tól í rauðamalarnámunni í Seyðishólum í Grímsnesi.

Möl frá Jóni á Seyðishólum bregður fyrir í borginni.
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Húsin í bænum }

Tröppur til tilfæringa

Haustsáning

Gulur, rauður,
grænn...

Góð trappa er nauðsynleg þegar dytta á að heimilinu.

HÆGT ER AÐ RÆKTA HVÍTLAUK Í
EIGIN GARÐI.

Þeir sem stefna á einhvers konar
viðgerðir á heimilum sínum ættu
að byrja á því að koma sér upp

Hvítlaukur er mikil heilsubótarjurt
og þar fyrir utan eitt vinsælasta
krydd sem um getur. Hver sem er
getur ræktað eigin hvítlauk ef hann
hefur garðhorn eða bara ker á svölum og hyggilegt er að setja hann
niður á haustin. Best er að kaupa
lífrænt ræktaðan hvítlauk og
skipta honum
upp í lauf,
stinga laufunum niður í moldina, um þrjá
sentimetra og ekki spillir að hlú að
laufunum með því að strá laufum
og greinum yfir þau.

HÚSIN Í BÆNUM ERU Í ÖLLUM
REGNBOGANS LITUM.
Það getur verið gaman að rölta um
bæinn og velta fyrir sér litadýrð húsanna. Þótt lengi hafi verið vinsælt
að mála hús í hlutlausum tónum
má inn á milli finna byggingar sem
skarta skemmtilegum litum.

Ekki er gott að stíga af tröppunni og beint
ofan í málningarfötu.

Kaffi Reykjavík við Vesturgötu er
málað í fallegum gulum lit og ljómar eins og sól í heiði.

Fjalakötturinn er eldrauður. Húsið
er nýlega uppgert og setur ákaflega
skemmtilegan svip á götumyndina
við Aðalstrætið. Rauði liturinn er
spennandi og kraftmikill og Fjalakötturinn ber hann einstaklega vel.

Þótt hús Hæstaréttar sé ekki beinlínis grænt á litinn hefur það sannarlega á sér grænt yfirbragð.

Við Kárastíg stendur þetta fallega
bláa hús. Þótt blár sé kaldur litur er
húsið ósköp hlýlegt.

Þjóðleikhúsið stendur eins og
svartur klettur við Hverfisgötuna.
Dökki liturinn gefur því styrk og
kraft og maður fær á tilfinninguna
að ekkert geti haggað þessari byggingu. Húsið er líka skemmtileg andstaða við næsta nágranna sinn,
Þjóðmenningarhúsið sem er rjómahvítt á litinn og minnir einna helst á
erlendan herragarð.

góðri tröppu. Best er að velja
létta áltröppu með tveimur til
fimm þrepum, flötum toppi til að
geyma verkfæri og málningardollur og handfangi sem stendur
upp úr.
Við notkun á tröppum er gott
að hafa eftirfarandi í huga:
Settu tröppuna vel upp. Mikilvægt er að passa að læsingar séu
vel festar þegar trappan er opin.
Ef þú þarft að teygja þig til
hliðanna skaltu passa að halda
mjöðmunum innan marka tröppunnar og hafa báða fætur á henni.
Ekki teygja þig of langt því þú
gætir dottið.
Passaðu þig á að stíga ekki
ofan í málningarfötu eða flækjast

Trappa er bráðnauðsynlegt hjálpartæki í
viðhaldinu.

í verkfærunum þegar þú stígur
niður af tröppunni.
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Algerlega vi›haldsfrítt
Kortenstál er ryðgað efni sem
í vaxandi mæli er notað í
klæðningar utan á hús.

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS PRE 28049 04/2005

Allt sem þú þarft
og meira til

Breytingar og nýjungar á klæðingum húsa gerast ekki hratt, en
þær gerast þó. Nútíma húsastíll
hefur kallað á áherslubreytingar
í efnisvali og verða hrá efni eins
og steypa og stál oft fyrir valinu.
Eitt það efni sem hefur notið
aukinna vinsælda upp á síðskastið er svokallað kortenstál, sem
eru ryðgaðar veðrunarplötur.
„Plöturnar ryðga upp að vissu
marki, svo hættir það,“ segir
Ólafur Bergmann, sölufulltrúi
hjá Sindra stál sem selur
kortenstál. Hann segir þessar
plötur eiga að standast veður og
vinda, og þær eigi að duga lengi.
„Menn nota þetta mikið, til að
forðast allt viðhald,“ segir Ólafur. Hann segir efnið hafa verið
til lengi og oftast verið notað í
reykháfa þar sem það er mjög
hitaþolið. Auk þess sé það oft
notað í listaverk. „Það má segja
að það sé nýjung að nota það sem
klæðningu utan á hús og síðustu
eitt til tvö ár hafa vinsældir þess
aukist,“ segir Ólafur og
bætir við

Þetta hús stendur í Grafarvoginum og er alklætt kortenstáli.

að sömu sögu sé að segja af beru
stáli.
„Kortenstál hentar vel á hús
þar sem menn vilja ekki standa í
því að mála eða gera neitt, því
viðhald á því er ekkert,“ segir
Ólafur.
kristineva@frettabladid.is

Hér sést húsið að neðan og hvernig
steypa hefur verið notuð í bland við
kortenstálið.

Allt um heilsu
á þriðjudögum
í Fréttablaðinu.
Víkurskóli er klæddur kortenstáli að hluta, og hér má sjá heilan vegg sem er klæddur
stálinu.

Hér sést í hliðina á stórri kortenstálplötu
sem þekur hluta Víkurskóla.

Verkfæri í nauðum
ÞAÐ BORGAR SIG AÐ VITA HVAR
VERKFÆRIN ERU EF NEYÐARÁSTAND SKELLUR Á.
Allt í einu fer rafmagnið, ofninn fer
að leka eða húsgögnin gefa sig. Það
er aldrei að vita hvenær neyðin kallar inni á heimilinu og þá er gott að
hafa verkfærin við hendina. Nauðsynlegt er að hafa nokkra hluti innan seilingar á vísum stað svo hægt
sé að grípa til þeirra á ögurstundu.
Geymdu nokkur grunnverkfæri í
skúffu í eldhúsinu þar sem þú ert
enga stund að finna þau þegar í
nauðirnar rekur. Ekki gleyma að
ganga svo frá þeim aftur á sinn stað.
Eftirfarandi verkfæri ættu að vera í
skúffunni:

VERKFÆRASKÚFFAN

skrúfjárn

töng

límband

vasaljós

rafhlöður

málband

Sakleysislegur krani getur farið
að sprauta úr sér vatni þegar minnst varir og þá er
gott að hafa réttu verkfærin við höndina.
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RJÀtVDODJWEDèKHUEHUJLiHIULK è1iWWXUXVWHLQQRJUDXèHLNiJyOIXP
*O VLOHJOyèPHèVWyUXPVyOSDOOL

/RJDIROG*O VLHLJQ

9RUXPDèIitHLQNDV|OXIPHLQEêOLVK~ViWYHLPXUK èXPÈHIUL
K èHUPDVWyUDUVWRIXUPHèPLNLOOLORIWK èHOGK~VPHèVWyUXE~ULLQ
QDIÀtVDODJWEDèKHUERJVWyUWVYHIQKHUEHUJLÈQHèULK èHUXìUM~PM|J
VWyUKHUEHUJLÀtVDODJWEDèKHUEVWyUJH\PVODRJIPEtOVN~U6XèXUV
YDOLU~WDIERUèVWRIXRJDèUDUH[WUDVWyUDU~WDIKROL \¿UKOEtOVN~UV $OODU
LQQUpWWLQJDURJLQQLKXUèLUHUXVpUVPtèDèDU~UHLN0DVVtIWHLNDUSDUNHWRJ
QiWW~UXVWHLQQiJyO¿$OODU~WLKXUèLURJìDNNDQWXU~UKDUèYLèL*O VLOHJ
~WVêQLVOyèLQQVWtERWQODQJDVHPOLJJXUDèyE\JJèXVY èL9HUèPLOOM

ËVDOLQG(LQEêOL
*O VLOHJWIPHLQEêOLVK~VPHèLQQE\JJèXP
EtOVN~UëUM~JyèVYHIQKHUEHUJLRJÀtVDODJWEDèKHU
EHUJL6WRIDRJHOGK~VtRSQXUêPL0LNLOORIWK èi
DOOULK èLQQLRJMHSSDEtOVN~UËNMDOODUDHUIDOOHJMD
KHUEHUJMDtE~èPHèVpULQQJDQJ+~VLèHUQiQDVW
IXOOE~LèDèXWDQPHèIUiJHQJLQLOyèHQDèLQQDQ
YDQWDORIWN èQLQJXDèKOXWD9HUèPLOOM

)UyèHQJL3HQWKRXVH

9DQGDèIPHLQEêOLVK~ViWYHLPXUK èXP
PHèVWyUXPLQQE\JJèXPEtOVN~URJOLWOXIUtVWDQ
GDQGLJUyèXUK~VL(IULK èLQVNLSWLVWtVWyUD
VWRIXHOGK~VEDèKHUERJIM|JXUVYHIQKHUEHUJL
,QQDIKMyQDKHUEHUJLHUVpUEDèKHUEHUJL1HèUL
K èLQVNLSWLVWtKROìYRWWDK~VVYHIQKHUE
KREE\KHUEVQ\UWLQJXKHUEHUJLPHèVDXQDRJ
VWXUWXRJFDIPEtOVN~UPHèJU\IMX+~VLè
VWHQGXUiIDOOHJULKRUQOyè9HUèPLOOM

*O VLOHJKHUEHUJMDtE~èiRJK ètOLWOX
IM|OEêOLVK~VLiVDPWWYHLPXUVW èXPtEtODJH\PVOX
DOOVIPÈQHèULK èHUKROEDèKPHèVWXUWX
VWyUWKHUEHUJLHOGK~VRJERUèVWRIDÈHIULK è
HUVWyUWVYHIQKHUEHUJLPHèIDWDKHUEHUJLLQQDI
ÀtVDODJWEDèKHUEHUJLPHèQXGGKRUQEDèNDULVMyQ
YDUSVVURIXRJWYHLPVWRIXPPHèDUQL7YHQQDU
VYDOLU*O VLOHJW~WVêQL9HUèPLOOM

+UDXQE U/DXV$XNDKHUE

+YDVVDOHLWL/DXV

$QGUpVEUXQQXU/DXV

0M|JJyèIPHQGDtE~èiK ètQêOHJD
YLèJHUèXK~VL+RORJVWRIDPHèOMyVXPÀtVXPi
JyO¿U~PJRWWHOGK~VPHèXSSKDÀLQQUËE~èLQHU
LQQUpWWXèPHèìUHPXUVYHIQKHUEHUJMXPHQìDX
J WXYHULèIM|JXUDXNtE~èDUKHUEHUJLVtNMDOODUD
*yèDUVXèXUVYDOLU)DOOHJXUYHUèODXQDJDUèXUt
VXèXU9HUèPLOOM

$NXUYHOOLU1êWW
9RUXPDèIitV|OXVH[QêMDURJJO VLOHJDURJIP
tE~èLUtOLWOXIM|OEêOLVK~VLiìUHPXPK èXPËE~èLUQDUDIKHQ
GDVWIXOOE~QDUiQJyOIHIQDRJPHèJO VLOHJXPLQQUpWWLQJXP
RJJ èDW NMXP)OtVDODJWEDèKHUEHUJLPHèLQQUpWWLQJX
6WyUDURJJyèDUVXèXUVYDOLUPHètE~èXPiRJK èRJ
VpUOyèPHètE~èXPiMDUèK è7HLNLQJDURJDOODUQiQDULXS
SOêVLQJDUiVNULIVWRIX9HUèPLOOM

0M|JJyèDUDKHUEHUJMDtE~èiK ètJyèX
IM|OEêOLVK~VLËE~èLQHURSLQRJEM|UWPHèWLO
VYHIQKHUEHUJMXP(GK~VHURSLèIUDPtKRORJ
EDèKHUEHUJLÀtVDODJWPHèìYRWWDUDèVW|èX6WRID
EM|UWRJIDOOHJPHèYHVWXUVY|OXP~WDI6Q\UWLOHJ
VDPHLJQ9HUèPLOOM

9RUXPDèIitV|OXIPtE~èiK ètO\IWXK~VL
iVDPWVW èLtEtOVNêOLËE~èLQVNLSWLVWtVWRIX
HOGK~VÀtVDODJWEDèKHUEHUJLWY|VYHIQKHUEHUJL
RJìYRWWDK~VLLQQDQtE~èDU)DOOHJDUHLNDULQQUpW
WLQJDU(LNDUSDUNHWRJÀtVDUiJyO¿6XèXUVYDOLU~W
DIVWRIX9HUèPLOOM

220 Hafnarfj.: Verönd úti af stofu með hitalögn 112 Reykjavík: Raðhúsaíbúð á góðum stað
Klettahraun 21: Þriggja herb. einbýlishús á einni hæð með bílskúr og fallegum garði.

Fífurimi 48: Fjögurra til fimm herbergja íbúð á tveimur hæðum og með risi.

Lýsing: Gengið er inn í flísalagða forstofu og inni
af henni er flísalögð gestasnyrting. Innangengt er
í flísalagt þvottahús með sturtu. Þvottahúsið er
með sérinngangi og einnig útgangi á baklóð. Inni
af þvottahúsi er búr. Hol er flísalagt og einnig
eldhús sem er með snyrtilegri eldri innréttingu
og borðkróki. Stofa og borðstofa eru flísalagðar
og útgangur er út á verönd. Sjónvarpsholið er
parkettlagt. Herbergjagangur er parkettlagður
með útgangi í garð. Rúmgott hjónaherbergi og
barnaherbergi eru parkettlögð. Baðherbergi er
flísalagt með innréttingu og glugga.
Úti: Við húsið er hellulögð innkeyrsla og 40,9 fm
bílskúr með hurðaopnara, rafmagni og geymslulofti. Úti af stofunni er falleg steypt verönd með
hitalögn. Garðurinn er fallegur og í góðri rækt.

Lýsing: Komið er inn í forstofu með ljósum flísum
og fatahengi, þaðan er gengið inn í parkettlagt hol
og inn á stuttan gang. Á ganginum er snyrtilegt
gestasalerni og gegnt því er þvottahús með dúk á
gólfi, hvítri innréttingu og vaski. Vinstra megin við
holið er borðkrókur og inni af honum er gott eldhús. Ljós innrétting er í eldhúsinu og gólfið er flísalagt. Á hæðinni er einnig rúmgóð stofa með parketti á gólfum og stórum gluggum í skála. Úr stofunni er gengið út í garðinn. Milli borðstofu og stofu
er stór viðarstigi upp á aðra hæð. Á efri hæðinni
eru þrjú góð svefnherbergi, öll með dúkum á gólfum og fataskápum. Á hæðinni er einnig stórt flísalagt baðherbergi með baði og sturtuklefa. Af stigapallinum er fellistigi upp í rúmgott risherbergi með
parketti og glugga. Í öllum svefnherbergjunum,
nema einu, er tengi fyrir sjónvarp.

Verð: 42,9 milljónir Fermetrar: 192,8 Fasteignasala: Höfði

Verð 29,9 milljónir Fermetrar 131,2 Fasteignasala: Draumahús

Úti: Garður er við húsið bæði að norðan og sunnan.
Annað: Stutt er í skóla og alla þjónustu.
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Eskivellir 9 a-b

Vorum að fá í sölu glæsilegar 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir í
þessu vandaða lyftuhúsi í Hafnarfirði. Glæsileg baðherbergi
með hornbaðkari, stæði með flestum íbúðunum. Íbúðirnar
verða afhentar fullbúnar með vönduðum innréttingum en án
gólfefna. Íbúðirnar eru frá 80 og upp í 142 fm Sérþvottahús í
íbúðum. Verð frá 15,9 millj.

Engjasel 3ja herb.

Vorum að fá í sölu fallega, vel skipulagða 4ja herbergja íbúð í Hamrahverfinu-Grafarvogi ásamt
bílskúr. Parket og flísar á gólfum. Frábært útsýni. Stutt í alla þjónustu. Verð 27,5 millj.

Vorum að fá í sölu gullfallega 90 fm 3-ja herbergja íbúð á 3.hæð ásamt sérstæði í bílageymslu á þessum barnvæna stað.
Verð 16,8 millj.

Rjúpnasalir 4ra herb. Kóp.

Blásalir 3ja herb. Kóp.

Vorum að fá í sölu glæsilega 13,2 fm íbúð á 3.hæð í álklæddu lyftuhúsi á þessum eftirsótta stað.
Hornbaðkar með nuddi. Yfibyggðar svalir. Laus strax. Verð 27,9 millj.

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 20,9 millj. (4597)

Krókavað neðri sérhæðir

Breiðvangur 4ra herb. Hfj.

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

Vorum að fá í sölu fallega og vel skipulagða 4ra herbergja íbúð á 1.hæð á þessum eftirsótta
stað. Sérþvottahús í íbúð. Verð 19,5 millj.

Bjarkarás parh. Garðabæ

Naustabryggja 4-5 herb.

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.

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

Móvað einbýli

Engjasel raðhús

Frum

Drekavellir 26 Hfj.

Rauðhamrar 4ra herb.

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 lætt 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!

Núpalind 3ja herb. Kóp.

Vorum að fá í sölu sérlega fallega og vel skipulagða 87 fm 3-ja herbergja á 3.hæð á þessum
eftirsótta stað. Sérþvottahús í íbúð. Parket og flísar eru á gólfum. Verð 21,2 millj.

Vorum að fá í einkasölu sérlega fallegt og vel hannað einbýli með innb. tvöf.bílskúr á 816fm lóð.
Húsið skilast fullbúið að utan og fokhelt að innan. Verð 37,5 millj. (4534)

Vorum að fá í sölu sérlaga fallegt og vel viðhaldið 186 fm raðhús á þessum mikla útsýnisstað. 6 herbergi eru í húsinu. Sérstæði í lokaðri
bílageymslu. Frábært hús fyrir barnafólk. Einn
eigandi. Verð 34,5 millj.

Daggarvellir 3-4ra herb. Hfj.

Víðivangur einbýli Hfj.

Hverafold einbýli

Vorum að fá í sölu glæsilega fullbúna 3-4ra herbergja íbúð á 3.hæð í nýju húsi á þessum eftirsótta stað. Parket á gólfum. Eikar innréttingar. Sérþvottahús í íbúð. Sérstæði í bílageymslu.
Verð 22,5 millj.

Vorum að fá í einkasölu gullfallegt 250 fm tveggja íbúða hús á fallegri hraunlóð á þessum eftirsótta stað. Verð 55 millj.

Vorum að fá í einkas. 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.
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Ásvallagata stúdíó.

Fyrir eldri borgara, R-vík

Víðivangur 2ja herb. Hfj.

Efstasund 2ja herb.

Hverfisgata 2ja herb. Hfj.

Falleg og vel staðsett einstaklingsíbúð á 2. hæð
í gegnum teknu fjölbýli. Plastparket og flísar á
gólfum. Geymsla. Sam. þvottahús m. vélum.
Sérbílastæði. Verð 9,9 mill.

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).

Vorum að fá í sölu fallega og vel skipulagða
íbúð á 2.hæð í nýlega máluð fjölbýlishúsi. Laus
strax. Verð 13,9 millj.

Snyrtileg 49,3 fm 2ja herb. íbúð í kjallara við rólega götu í grónu hverfi. Sérinngangur. Opið
eldhús við stofu. Viðargólfborð. Sérgeymsla.
Verð 11,2 mill. LAUS STRAX! (4489)

Vorum að fá í sölu fallega 2ja herbergja íbúð.
Sérinngangur. Laus strax. Verð 5,5 millj. (4326)

Kötlufell 3ja herb.

Vesturberg 3ja herb.

Barðavogur 3ja herb.

Framnesvegur 3ja herb.

Lautasmári 3ja herb. Kóp.

Falleg 3ja herbergja 83,5 fm íbúð á 4 hæð, í nýlega álklæddu fjölbýli , með útsýni yfir Elliðaárnar og Bláfjallahringinn. Yfirbyggðar svalir. Laus
strax. Verð 14,7 mill.

Erum með í sölu þessa fallegu 86 fm 3ja. herb.
íbúð í góðu húsi. Parket á öllum gólfum, flísal.
baðherb. Vestur svalir með útsýni yfir Reykjavík.
Verð 15,9 millj. (3561)

Vorum að fá í einkasölu fallega 81,8fm 3ja herbergja íbúð í þríbýlishúsi ásamt 28,6fm bílskúr,
eignin er því alls 110,4fm Stutt í alla þjónustu,
gott hverfi. Eign sem vert er að skoða.
Verð 20,5 millj.

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

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 herb. Húsið er fallegt, nýmálað og er vel staðsett í hverfinu. Verð 19,8 millj.

Andrésbrunnur 3ja herb.

Eskivellir 3ja herb. Hfj

Strandvegur 3ja herb. Gbæ.

Hrísrimi 3ja herb.

Kelduland 3-4ra herb.

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

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

Íbúð í sérflokki. Sérlega glæsileg 3- ja herbergja
íbúð á 1.hæð með sérsuður verönd. Sérstæði í
lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni ásamt sérgeymslu 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. Verð 21,9 millj.

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

Tjarnargata 4ra herb.

Lómasalir 4ra herb. Kóp.

Breiðavík 4ra herb.

Þrastarás 4ra herb. Hfj

Rjúpufell 4ra herb.

Vorum að fá í sölu stórglæsilega nýstandsetta
105 fm íbúð á 1. hæð á þessum eftirsótta stað.
Gegnheilt eikar parket á gólfum. Hér er hátt til
lofts. Glæsilegt baðherb. Nýtt eldhús. Tvær stofur og tvö herbergi. Laus strax. Verð 31,9 millj.

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

Vorum að fá í sölu gullfallega 120 fm endaíbúð
á jarðhæð með sérinngangi og innbyggðum bílskúr á þessum eftirsótta stað. Parket og flísar
eru á gólfum. Verð 24,9 millj.

Vorum að fá í sölu gullfallega 111 fm 4-ra herbergja íbúð á 2.hæð í þessu fallega húsi. Sérinngangur. 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. Sérþvottahús. Yfirbyggðar svalir. Verð 18,9 millj.

Hrísrimi sérhæð

Víðiteigur raðh. Mosfellsb.

Laufengi raðhús

Krummahólar raðhús

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.

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

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 24,9 millj.

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

Fallegt og vel staðsett, 85 fm endaraðhús á
einni hæð. Húsið telur tvö herb., stofu og borðstofu, eldhús með borðkrók, þvottaherbergi og
búri, ásamt geymslurisi yfir allrí íbúðinni. Garður
með miklum gróðri. Verð 23,9 mill. (4739)

Reyðarkvísl raðhús

Skjólsalir raðhús Kóp.

Dísarás raðhús

Njálsgata parhús

Krummahólar parhús

Vorum að fá 231,6 fm raðh. á 2 hæðum auk rislofts, ásamt 38,5 fm tvöf. bílskúr. Útg. á svalir úr
öllum sv.herb. Sérst. bílsk. gefur mögul. á aukaíb.
Hellulögð verönd að framan en afgirtur sólpallur
sem snýr í suður að aftan. Verð 43,9 millj.

Vorum að fá í sölu glæsilegt 185 fm raðhús á
tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Parket og flísar eru á gólfum. Hellulögð innkeyrsla
og timburverönd. Hátt til lofts, innbyggð lýsing.
Glæsilegt eldhús. Verð 42,9 millj.

Vorum að fá í sölu glæsilegt 300 fm raðhús á
tveimur hæðum auk kjallara þar sem hægt er
að hafa séríbúð. Glæsileg innrétting í eldhúsi.
Arinn í stofu. Tvöfaldur bílskúr. Verð 48,9 millj.

Vorum að fá í einkasölu lítið en huggulegt sérbýli á þessum góða stað. Tvö svefnherb. Nýlegir
gluggar og yfirfarið þak. Verð 12,5 millj. (4477)

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

Vesturholt einbýli, Hfj.

Klettahraun einb. Hfj.

Jórsalir einb. Kóp.

Austurgerði einb.

Vorum að fá í sölu þetta fallega 193 fm einbýli.
Húsið er á einni hæð með innbyggðum 41 fm
bílskúr. Timburverönd í garði. Hellulögð innkeyrsla. Frábær staðsetning. Verð 42,9 millj.

Vorum að fá í sölu sérlega glæsilegt 271 fm einbýli á einni hæð auk útsýnisturns á þessum eftirsótta stað. Húsið er á byggingarstigi og verður
afhent fullbúið að utan og innan. Harðviðargluggar. Gegnheilt parket. Eign fyrir vandláta
sem fá orð geta lýst. Verð 85 millj.

Fallegt og sérlega vel skipulagt 245,8 fm einbýlishús á tveimur hæðum, með innbyggðum bílskúr
og góðum garði á þessum eftirsótta stað. Húsið er á góðum útsýnisstað í Bústaðahverfi. Verð 56
mill.

Norðurbraut efri sérhæð,
Hfj.

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.

,
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HJALLABRAUT - HF. - ELDRI BORGARAR
Nýkomin sérlega falleg 2ja herb. íbúð á efstu hæð í
þessu vinsæla fjölb. Eignin er í mjög góðu ásigkomulagi, fallegar innréttingar, parket á gólfum, flísar á
baði. Mjög góð eign og þjónusta til staðar. Útsýni.
Verð 18,6 millj.

SUNNUFLÖT - EINB. GBÆ
200,2 fm einbýli á einni hæð ásamt 63,7
fm bílskúr samtals 263,9 fm. Rúmg. anddyri, opið inn í forst., þaðan stórar stofur.
Svh. með st. gluggum. Fallegt eldh., stórt
þvh., búr, milligangur og bílsk. 4 svh. og
baðh. Nýlegt parket. Verð tilboð

Mjög skemmtilegt pallbyggt einb. m. bílsk. samtals
216 fm, möguleiki á litilli íbúð í kjallara m/sérinng.,
fallegur garður, góð staðs. Verð 39,8 millj.

DAGGARVELLIR - SÉRH. HF.

SJÁVARGRUND - 3JA M. BÍLSKÝLI

BREKKUGATA - 3JA HF.
Sérlega falleg íbúð m/sérinng. á þessum fallega stað
miðsvæðis í Hafnarfirði. Íbúðin er 85 fm með geymslu.
Forstofa, hol, 2 stofur, 1 svefnh., eldhús með borðkrók,
geymsla (möguleiki sem aukasvefnh.) og sameiginlegt
þvottahús. Þetta er sérlega glæsileg íbúð á þessum frábæra stað. Eign sem vert er að skoða Verð 18,5 millj.

101,6 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð m/sér inng.
Forst., hol, stofa, borðst., eldh., 3 svh, baðh., og
geymsla. Góðar S-svalir. Stutt í skóla og leikskóla.
Frábær staðsetning. Laus strax. Verð 24,3 Millj.

Sérlega skemmtil. 3lyft einbýli með aukaíb. 143 ,6 fm.
Á jarðh. er 2ja herb með sérinng. Húsið er nánast allt
endurnýjað á síðast liðnum árum. Verð tilboð. 19011

FÍFUVELLIR - EINB. HF.

SELVOGSGATA - EINB. HF.

EIKARÁS - EINB. GBÆ

Nýkomið mjög fallegt tvílyft einbýli m/bílskúr og útigeymslu samtals ca 160 fm. 3 svefnh., stofa, borðstofa,
nýlegt eldhús o.fl. Góð staðsetning. Stutt í skóla og
miðbæin. Verð tilboð.

Tvílyft einbýli með innb. bílsk. samtals 320 fm.
Möguleiki á aukaíbúð. Eign í sérflokki. Húsið er
mjög glæsil. innréttað með sérsmíðuðum innréttingum úr eik frá Tak á Akureyri og gólfefni
eru massíft eikarparket og steinn. Frágangur
lóðar er eftir. Glæsilegt hús á frábærum stað.
Útsýni.

AUSTURGATA - HF.

Mjög fallegt 155,5 fm einbýli á 1. hæð ásamt 32
fm bílsk. samtals um 187,5 fm. Eign haldið vel við.
Forst., gott þvh. Snyrting með sturtuklefa. Gott
hol. Eldh. með snyrtil. innr. Góð stofa og borðst.
útgengi í bakgarð. 2 barnah. Baðh. flísal. með
baðk./sturta.. Hjónah. m/skápum. Verð 43.5 millj.

Stórglæsilegar fullbúnar 3ja herbergja íbúðir
með gólfefnum

• Fallegar eikarinnréttingar og eikarparket
• Til afhendingar við kaupsamning
• Stærð íbúða 68 - 72 fm
• Verð 17 - 18,8 millj.

LYNGMÓAR - 3JA GBÆ
Snyrtileg 97,4 fm íbúð á 2. hæð í fjölbýli ásamt
16,1 fm bílskúr samtals um 113,5 fm vel staðsett
við Lyngmóa í Garðabæ. Geymsla í kjallara, snyrtilegur bílskúr. Sérlega skemmtileg íbúð með góðu
útsýni. Verð 21,7. millj.

LAUST STRAX. Parh. 151 fm á 2 hæðum. Bílsk.réttur
fylgir eign. N.hæði, forst., eldh., borðst., stofa, 2
geymslur og þv.h. E.hæð, 3 sv.h., baðh. og sjónv.hol.
Parket og flísar. Húsið er á jaðarl., fráb. staðs. 33 millj.

HOLTSGATA - SANDGERÐI

MÓHELLA 4A BÍLSKÚRAR
Tilvalið sem geymslipláss undir tjaldvagna, fellihýsi o.
fl. Bílsk. eða geymslubil 26,3 fm sem eru að rýsa við
Móhellu í Hafnarfirði. Bílsk. eru byggðir að mestu úr
einingum frá Límtré og afh. fullb. með frág. lóð. Nánari
upplýsingar á Hraunhamar.is eða hjá sölumönnum. Til
afhendingar strax. Verð 2,350 millj.

ÞRASTARÁS - 4RA HF.

NORÐURBRÚ - SJÁLAND - 4RA - GB

Mjög gott endaraðhús á tveimur hæðum 174 fm
ásamt bílskúr 33,1 fm samtals um 207,1 fm. Forstofa,
hol, 4 svefnh., eldhús með borðkrók., 2 baðh., borðstofa, stofa.pallur og bílsk. Vandaðar innrétt. og tæki.
Skóli og leiksk. verða í nánasta nágr. Verð 42 millj.

STUÐLABERG - HF - PARH.

LINDARFLÖT - EINB. GBÆ
Frum

MIÐBÆR - HF. EINB./TVÍB.

Nýkomin í einkasölu glæsileg fullbúin 129 fm efri hæð
í nýju fjölbýli. Eign sem mikið er lagt í. Náttúrusteinn
og parket á gólfum, glæsilegar innréttingar frá Innex
og vönduð tæki. Eign í algjörum sérflokki. Verð 29,9
millj. 106532-2

3ja herb. íbúð á jarðhæð með verönd og
garði. Fallegar innréttingar, parket á
gólfum, þvh í íbúð, stór sér geymsla í bílskýli, góð eign. Verð 21,9 millj. 70818

KRÓKAMÝRI - 4RA GBÆ LAUS STRAX

BREKKUHVAMMUR - HF

Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu
glæsilega 111,7 fm endaíbúð á efstu hæð m/sér inngang. Forstofa, hol, tvö barnah., baðh., þvottahús, eldhús, stofa , borðstofa, hjónah. og geymslu. Fallegar
innréttingar, gólfefni eru parket og flísar. Glæsilegt útsýni út á Faxaflóa og að Bláflöllum. Verð 23,9. millj.

124,6 fm íbúð m/geymslu & bílast. í bílag. á 1.
hæð í lyftublokk, gott aðgengi. Forst., þvh., hol,
stofa, eldh., 3 svh., baðh., sjónv.hol. Sérlega góð
gólfefni. Þetta er er eign sem vert er að skoða. Til
afh. við kaupsamning. Verð 33 millj.

Glæsil. einbýli á einni hæð, 126,5 fm auk bílskúrs 25,5
fm, samtals 152 fm, vandaður frág. allt miðast við að
húsið verði sem léttast í viðhaldi á komandi árum, ál
klæðning og harðviður. Eignin er mjög vel staðsett í
Sandgerði. Húsið afh. fullb. að utan en einangrað að
innan og lóð tyrfð. Teikn. og nánari uppl. gefa sölumenn á skrifst. Hraunhamars. Til afhendingar strax.

FLÓKAGATA - HF.
GARÐATORG M/BÍLSKÚR
Mjög góð 97,7 fm íbúð á 2. hæð ásamt 26,4 fm bílskúr m/geymslu innaf samtals um 124,1 fm. Sérinngangur, forstofa með skáp, hol, gott herb. með
skáp. Rúmgott baðh., þvottavél á baði, sturtuklefi,
flísar á gólfi. Sefnh. með góðum skápum. Rúmgóð
stofa með útg. út á S-svalir, björt borðstofa. Gott
eldhús með fallegri innréttingu. Parket og flísar.
Mjög góð staðsetning, stutt í verslun og þjónustu.

LÆKJARBERG - EINB. HF.
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt vandað tvílyft einbýli m/innb. bílskúr samtals 280 fm. Á 1. hæð er góð
2ja herb. íbúð m/sérinng. Glæsilegur góður pallur m/
heitum potti. Góð staðsetning, innst í botnlanga.

HRÍSMÓAR - PENTHOUSE - GBÆ
Glæsileg 187,2 fm penthouseíbúð. Eignin
hefur öll verið endurnýjuð á mjög smekklegan hátt þar sem skipulag og lofthæð
íbúðar nýtur sýn til ýtrasta. Forstofa, hol,
eldhús, stofa , borðstofa, sjónvarpshol,
tvö baðherbergi, fjögur góð herbergi,
skrifstofa, hjónaherbergi, þvottahús og
geymlsa. Innréttingar eru allar hinar
glæsilegustu og gólfefni eru parket og
flísar. Glæsilegt útsýni úr stofu til vesturs að Bessastöðum og Snæfellsjökli og til
norðurs að Esju. Góðar S-svalir. Bílskúr með rafmagni og hita. Eign í sérflokki. Upplýsingar gefur Þorbjörn Helgi hjá Hraunhamri

HEIMSENDI - KÓP

NORÐURVANGUR - HF.

Björt og skemmtileg efri sérhæð í 2-býli ca 130 fm
auk rýmis í kjallara (herbergi, geymsla o.fl.) samtals
160 fm, svalir, gott útsýni. 26765

KLUKKUBERG - HF.

ERLUÁS - HF PARH.

Mjög fallegt 223,6 fm parhús þ.af innb. bílsk. 27,4
fm. 5 sv.h., stofa, borðst., eldhús, 3 baðh., geymsla,
þvottah. og bílsk. Falleg eign á þessum eftirsótta
stað. Tilboð óskast.

Sérlega fallegt einlyft einbýli 141 fm auk 53,3 fm
bílsk. og rými undir bílsk. 53,3 fm m/sérinng. (nýtt í
dag sem skrifsofa o.fl. mög. á íb.aðst.), ræktuð
hraunlóð. Góð staðsetning. Verð 41,5 millj.

DREKAKÓR - KÓP.

Glæsileg efri sérhæð í góðu tvíbýli. Íbúðin er 126 fm
og auk þess mjög góður 36 fm bílskúr, fjögur góð
svefnherbergi, glæsilegar stofur með lofthæð, frábært útsýni. Verð 32,9 millj. 87795

HRINGBRAUT - HF.

FJÓLUVELLIR - HF.

Nýkomið gott 12 hesta hús. Hlaða, kaffistofa o.fl. Góð eign. Verð 7,9 millj.

HLÍÐARÞÚFUR - HF.
Nýkomið sérlega gott og vel innréttað 10-12 hesta hús, auk kaffistofu á efri
hæð, hitaveita, frábær staðsetning og útreiðarleiðir. Verð 6,7 millj.

Glæsileg og falleg tvö 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.

181,7 fm parh. á tveimur hæðum m. innb. tvöf.
jeppabílsk. 38,1 fm á fráb. stað, samtals 220,1 fm
Verður afhent fullb. að utan og hraunað. Innan
verður húsið afh. fokhelt. 2 svalir. Afhending í sept.
‘05

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Neðri sérh. í tvíb. 87 fm en skráð 83,7 fm hjá FMR.
Mikið endurn. Forst., hol, 2 sv.h., stofa, baðh., eldh.
m/borðk. og geymslu. Stórgl. eign sem er vert að
skoða. Verð 19,3 millj. 111449
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ÖLDUTÚN - HF.

ÁLFASKEIÐ - HF.

ESKIVELLIR 1
Hraunhamar kynnir
nýtt og glæsilegt
29 íbúða fjölbýlishús með lyftu
á Völlunum
í Hafnarfirði

18 seldar
Efri sérh. ásamt óeinangruðu risi sem býður upp á
mikla mögul. samt. ca 115 fm. Sérinng., saml. stofur. Verð 20,8 millj 85892

Falleg 95 fm neðri hæð í góðu 2-býli auk 14 fm útigeymslu í garði , sérinngan gur, 3 sv.h., róleg og
góð staðsetning. Verð 18,7 millj.

Mikið endurn. efrihæð 65,7 fm. 2 svh., stofa, eldh.,
baðh., hol, geymsla og sam. þvh. Þetta er eign sem
vert er að skoða. Verð 16 millj.

BURKNAVELLIR - HF.
HVAMMABRAUT - HF.

SLÉTTAHRAUN - HF.

Nýk. í einkas. skemmtil. 102 fm íbúð á 2. hæð í fjölb.
Eignin er talsvert endurnýjuð m.a. nýtt eldhús. Parket,
S-svalir, þvottah. í íbúð. Verð 18,4 millj. 112248-1

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 97 fm 3-4 herb.
íbúð á 2. hæð í fjölbýli. Fallegar innréttingar, parket,
stórar s-vestur svalir, útsýni, góð eign. Verð 17,4
millj. 96309-1

Glæsil. 90 fm íbúð á 1. hæð í nýl. vönduðu fjölb.
með útg. út á glæsil. ca 60 fm afgirta verönd (séreignarlóð). Parket og flísar. Verð 20,9 millj. 111964

SUNDLAUGAVEGUR - RVK

VESTURBRAUT - HF. RIS

•
•
•
•
•
•
•
•

2ja til 4ra herbergja íbúðir, frá 70 fm - 123 fm
Stæði í bílageymslu
Vandaðar Modulia innréttingar og tæki
Þvottahús & sér geymsla í íbúð og geymsla í kjallara
Vandaður frágangur, traustir verktakar
Góðar svalir (útsýni)
Sérafnotaflötur með neðri hæðum
Afhending í maí 2006

Íbúðunum verður skilað
fullbúnum að utan sem
innan án gólfefna

DREKAVELLIR 26 FJÖLB

BÆJARHOLT - HF.

GLÆSILEGT 9 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.

Falleg 65 fm risíbúð. Sérinng., 2 sv.h., frábært útsýni, góð eign. Verð 14,2 millj. 111974-1

117,9 fm endaíb. á efstu hæð. Forst., gangur, eldh.,
þvh., 3 svh., baðh., stofa, borðst. og geymsla. Stórar Ssvalir, glæsil. úts. LAUS STRAX. Verð 20,5. millj. 57458

ÞRASTARÁS - HF. 4RA

79,4 fm íbúð í rísi í virðul. steinh. við Sundlaugav.
Eignin hefur verið endurn. á mjög smekkl. Inngangur, stiga upp á pall, hol, eldhús , gott hjónaherb., og
falleg stofa, gott vinnuherb., baðh. og g.loft. S-svalir. Gólfe. eru massivt eikarparket og flísar. Sameiginl. þv.hús í mjög snyrtil. sameign í kj. Verð 19,5. millj.

KALDAKINN - HF. RIS

SMYRLAHRAUN - HF.

EINIVELLIR 7

80 fm risíbúð í 3 býli. Sérinng., fráb. útsýni, róleg og
góð staðsetning. Verð 15,9 millj.

GLÆSILEGT 35 ÍBÚÐA,
5 HÆÐA LYFTUHÚS

ÁLFASKEIÐ - HF. LAUS STRAX

112 fm á efstu hæð 3. m/sérinng. Vandaðar innr. og
gólfe., glæs. útsýni. LAUS FLJÓTLEGA. Verð 23,3 millj.

STRAUMSALIR - KÓP.
Nýkomin í einkasölu skemmtileg ca 85 fm íbúð á 1.
hæð í litlu fjölbýli (4 íb. í stigahúsi) auk 28 fm bílskúrs. Sér verönd, nýlegt gler og gluggar. Róleg og
góð staðsetning. Verð 17,9 millj.

MÓABARÐ HF.

127,2 fm endaíb. á 2. hæð í vönduðu nýlegu 5-býli.
S-Svalir. Góð staðsetn. LAUS STRAX. Verð 26,5 millj.

Glæsileg 87,5 fm íbúð m.sérinng. á 3. hæð í góðu ný
máluðu fjölb. Forst., hol, eldh., stofa, borðst., 2 herb.,
sjónav.hol, baðh. og geymsla. S-svalir. Parket og flísar.
Stutt í skóla og leiksk. Verð 17 millj. 110764

• Stutt í skóla og leikskóla
• Stéttar frágengnar, bílastæði malbikuð
• Húsið marmarasallað að utan
• Lóð fullbúin
• 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir, 77 - 112 fm
• Góður frágangur
• Bílakjallari, hjóla- og vagnageymslur.
• Afhending maí 2006
• Vandaðar innréttingar og tæki
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna, baðherbergi og þvottahús flísalögð

ESKIVELLIR 7

LUNDARBREKKA - KÓP.

GLÆSILEGT 37 ÍBÚÐA,
5 HÆÐA LYFTUHÚS

BREIÐVANGUR - HF. M/BÍLS.

• 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir
• Sérinngangur af svölum
• Stutt í alla þjónustu í framtíðinni,
skóla, sund og íþróttaaðst.
• Afhending júní 2006

81,7 fm íb. m/geymslu á efstu hæð. 2 sv.h., stofa, eldh., baðh., geymsla og þvh. í sameign. Verð. 15,9 millj.

LÓMASALIR KÓPAVOGI
120 fm íbúð á 3. hæð í góðu klæddu fjölbýli, 3 góð
svh., auk herb. í kj., góður bílsk. með hita og vatni.
Frábær staðsetn. á ról. stað stutt frá skóla. 84916

ESKIHLÍÐ - RVÍK.
Nýkomin í einkasölu glæsileg 106 fm íbúð á efstu
hæð í góðu lyftuh. Vand. innr. og gólfe. Stæði í
bílag., glæsil. úts. Verð 23,9 millj . 95517

SUÐURGATA - HF.

Glæsilegt
fjölbýlishús
á sex hæðum
með lyftu í Vallahverfi Hafnarfjarðar

NORÐURBRAUT - HF. Fín íbúð á
þessum góða stað miðsvæðis í Hafnarfirði. Íbúðin er
80,2 fm og er á jarðh. Sameiginl. inngangur með einni
íbúð. Skipting eignar: Stofa, borðst., eldh., baðh., sv.herb., hol, og geymsla. Verð 13 millj.

•
•
•
•
•

Falleg 85 fm 3ja-4ra herb. íbúð á neðri hæð. 2 saml.
st. og gott herb. á hæðinni og stórt herb. í kj. innang. úr íbúð. Verð 16,4 millj. 99790

BURKNAVELLIR - HF.
76,9 fm 2ja-3ja herb. íbúð á efstu hæð í góðu fjölbýli í
norðurb. Forst., hol, eldh., þvh., 2 svh., baðh., stofa og
geymsla. Parket og dúkur. verð 14,8. millj. 108787

Glæslileg nýstandsett 104,2 fm íbúð með sérinng.auk
geymslu sem er um 5-6 fm. Stæði í bílageymslu. Stofa,
eldhús með borðkróki, gestasalerni, 3 svefnh., baðh.
með þvottaaðstöðu. Sérlega góð eign. Verð 23,9 millj.

FUNALIND - KÓP.

ESKIVELLIR 9A OG B

HJALLABRAUT - HF.

116,3 fm íb. (m/geymslu) á 4. hæð. 3 sv.h., stofa,
svalir, eldh., hol, baðh.i, 2 geymslur í sameign. Gott
geymsluris yfir íbúðinni. Verð 20,9 millj.

KLUKKUBERG - HF.

Byggingaraðili er ER HÚS ehf.

87 fm íbúð á 3ju hæð (efstu) í góðu fjölb., sérinng.
af svölum, stofa, borðst., s-svalir, parket, nýl. baðh.,
2 svh., útsýni. Hús nýlega málað og viðgert. LAUS
STRAX Verð 16,9 millj.

3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir (80-142 fm)
Stórar svalir með öllum íbúðum
Allar innréttingar fyrsta flokks MODULIA
Bílskýli með 22 stæðum undir húsinu
Sérgeymsla 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

KIRKJUVELLIR 5 - 12 SELDAR
GLÆSILEGT 6 HÆÐA,
24 ÍBÚÐA FJÖLBÝLI

SUÐURHVAMMUR - HF.
94,5 fm íbúð á 1. hæð í nýl. fjölb., fullb. með vönd.
gólfe., fall. innr. og tækjum. Verönd (séreignarlóð)
Parket og flísar. LAUS STRAX. Verð 20,7.millj.
109601

HJALLABRAUT - HF.
Sérlega falleg 72 fm risíbúð. Glæsileg eign í alla
staði, fallegar innréttingar, hátt til lofts. Frábært útsýni. Verð 15,9 millj. LAUS STRAX 96271-1

GRÆNAKINN - HF.

113,6 fm íb. á 3. hæð í lyftuh. og 28,1 fm bílsk. samt.
141,7 fm. Forst., hol, st., borðst., 2 barnah., hjónah.,
baðh. , þvh. og geymsla. Parket & flísar á gólfum. Bílsk.
m/rafm. og hita, sjálv. hurðao. S-svalir. Verð 29,5 mill.

Nýk. 98 fm. íbúð á 1. hæð í góðu nýviðg. fjölb. Mikið endurn. eign, nýtt eldh., st. svalir, þv.herb. í íbúð,
g+oð staðsetning. Verð 17,4 millj. 111303

FAGRAHLÍÐ HF.

SLÉTTAHRAUN - HF.

Mjög góð 93,1 fm íbúð á 1. hæð. Góður inng. Forst.,
gangur, 2 góð barnah., hjónah., glæsilegt baðh.,
þv.hús, eldhús, stofa, afgirtur séreignargarður. Dúkur og flísar. Geymsla í sameign. Verð 19,7 millj.

99,1 fm íbúð m/geymslu auk bílsk. sem er 22,7 fm,
samt. 121,8 fm. Íb. er á efstu hæð. 2 svh., stofa, hol,
baðh., eldh. m/borðkr., búr, þvh., geymsla og bílskúr. LAUS STRAX Verð 18,9 millj.

63,7 fm íbúð á jarðhæð, sérinng. Þetta er fín eign
sem vert er að skoða. LAUS STRAX. Verð 11,2 millj.
110210

• 3ja - 4ra herb. íbúðir
• 86 fm - 126 fm
• Bjart og skemmtilega hannað

•
•
•
•
•
•

4 íbúðir á hæð
Fallegar innréttingar frá Axis
Flísar úr Flísabúðinni
Hurðir og tæki frá Húsasmiðjunni
Mjög vandaður frágangur

Traustur verktaki

DOFRABERG - HF.

STRANDGATA - HF.

70 fm 2ja herb. íbúð á 1. hæð. Parket og flísar. Góðar suður svalir. LAUS STRAX Verð 14,9 millj. 11021

Falleg risíbúð. Íbúðin mælist í fasteignamati aðeins
36 fm en gólfflötur er mun meiri. Eignin skiptist í
pall, forstofu, hol, eldh., baðh., herb. og geymslur.
Fallegar innrétt. og gólfe. eru parket og flísar. Í kj. er
sameigninlegt þvottahús. Verð 10,7 millj.
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VNRåDåXNRVWLILPPXQDU
8SSOçVLQJDUtVtPD

DRANGAHRAUN - HF.

)UDQ]-H]RUVNLO|JJIDVWHLJQDVDOL

*UDQGDYHJXU
HQGXUQêMXèJO VLtE~è

Nýkomið sérlega gott 320 fm atvinnuhúsnæði auk millilofts, innkeyrsludyr, góð
lofthæð og rúmgóð lóð. Auðveldlega hægt að skipta húsnæðinu í tvö bil.

RAUÐHELLA - HF.

*O VLOHJMDKHUEHUJMDtE~ètKMDUWD
9HVWXUE MDU*O VLOHJDULQQUpWWLQJDU
IUi,QQH[RJQêWWHLNDUSDUNHWiJyOIXP
%DèKHUEHUJLPHèY|QGXèXPVWXUWX
NOHIDRJÀtVDODJWtKyOIRJJyOI
ËE~èLQHUVpUOHJDEM|UWRJRSLQJyè
VYHIQKHUEHUJLVWyUVWRIDRJHOGK~VLè
RSLèLQQtERUèVWRIXRJKRO

Nýkomið gott ca 150 fm. atvinnuhúsnæði tvennar innkeyrsludyr (3,5 metrar) auk 50
fm milliloft (kaffistofa, skrifstofa o.fl.) góð eign. Verð. 15,7 millj.

AUÐBREKKA - KÓP.

*OM~IUDVHO
7Y UtE~èLU

*O VLOHJWIPWHQJLK~ViìHVVXP
IULèV ODRJJUyQDVWDè+~VLQXKHIXU
YHULèVpUOHJDYHOYLèKDOGLèRJHUDOOW
KLèJO VLOHJDVWD,QQUpWWLQJDU~UYDQ
GDèULKQRWXRJJRWWSDUNHWiÀHVWXP
JyOIXPËE~èLQHUIPVYHIQ
KHUEHUJLEDèJHVWDVQ\UWLQJRJVWyU
VWRIDÈQHèULK èHUIPVpUtE~è
VHPJHIXUP|JXOHLNDi~WOHLJX

Gott 214 fm iðnaðar og/eða íbúðarhúsnæði í miðbæ Kópavogs á 1. hæð í góðu húsi.
Hefur verið samþykkt sem íbúð/léttiðnarðar svæði af Kópavogsbæ. Eignin skiptist í sal
með máluðu gólfi, tvö skrifstofuh., eldhúskrók og stóra snyrtingu m/sturtu. Tvennar
innkeyrsludyr. Í sameign er einnig aðgangur í húsnæðið og auka snyrting. Þrigga fasa
rafmagn er í húsnæðinu og góðir gluggar. Húsnæðið er á pöllum, þ.e. tvö herb. eru á
upphækkun sem gefur möguleika á skemmtilegri útfærslu við innréttingu. Eldhúskrókur
með öllum pípulögnum og öðru til að koma fyrir góðu eldhúsi. Verð 22,5 m.

MÓHELLA 4A - HF. BÍLSKÚRAR

5H\UHQJL
UDKHUEHUJMD

0M|JJyèUDKHUEHUJMDtE~èiHIVWX
K ètIDOOHJULEORNNiVDPWVW èLt
EtODJH\PVOXËE~èLQVNDUWDUIUiE UX
~WVêQLWLODOOUDiWWD%ORNNLQYDU|OO
\¿UIDULQRJPiOXètI\UUDVXPDUËE~èLQ
HU|OOIUHNDURSLQRJPM|JEM|UWPHè
JyèXPVYHIQKHUEHUJMXP|OOPHèVNi
SXP6WRIDQHUG~NO|JèPHè~WJDQJL
iYHVWXUVYDOLUPHèVyOLQDODQJWIUDP
iNY|OGRJJRWW~WVêQL

Tilvalið sem geymslipláss undir tjaldvagna, fellihýsi o. fl. Bílsk. eða geymslubil 26,3
fm sem eru að rýsa við Móhellu í Hafnarfirði. Bílsk. eru byggðir að mestu úr
einingum frá Límtré og afh. fullb. með frág. lóð. Nánari upplýsingar á
Hraunhamar.is eða hjá sölumönnum. Til afhendingar strax. Verð 2,350 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.

RAUÐHELLA - HF.
Nýkomið gott nýlegt ca 100 fm atvinnuhúsnæði, góð lofthæð og innkeyrsludyr.
Laust fljótlega. Verð 8,9 millj.

0DUtXEDXJXU
*O VLOHJWUDèK~V

*O VLOHJWHQGDUDèK~ViJyèXPVWDè
t*UDIDUKROWLQX6pUOHJDYDQGDèDURJ
JO VLOHJDULQQUpWWLQJDUëYHUVSyQO|Jè
HLNiVNiSXP6WRIDQHUEM|UWPHè
KDORJHQOêVLQJXJyèULORIWK èRJIDOO
HJXJHJQKHLOXHLNDUSDUNHWLÒWJHQJWHU
IUiVWRIX~WtJDUèëUM~VYHIQKHUEHUJL
RJIDWDKHUEHUJLLQQDIKMyQDKHUEHUJL
+DORJHQOêVLQJHUtÀHVWXPUêPXP

BÆJARHRAUN - HF. TIL LEIGU
Nýkomið sérlega gott ca 227 fm verslunar- og/eða skrifstofupláss. Laust strax.
Frábær staðsetning og gott auglýsingagildi. 107370

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

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

SUÐURHRAUN - HF.
Nýkomið vandað nýlegt 225 fm atvinnuhúsnæði á þessum vinsæla stað, góð
lofthæð, innkeyrsludyr, afhending fljótlega. Upplýsingar gefur Helgi Jón á skrifstofu
Hraunhamars. Verð 23 millj.

BÆJARHRAUN - HF. TIL LEIGU
Til leigu 535 fm atvinnuhúsnæði. Um er að ræða gott húsnæði, tilvalið undir lager,
léttan iðnað o.fl. Uppl. gefur Helgi Jón hjá Hraunhamri í S. 893-2233

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali
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*XèMyQJLU
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/MyVDIRVVVNyOL±*UtPVQHVRJ*UDIQLQJVKUHSSXU

/\QJPyL6HOIRVVL

8PHUDèU èDPDQQYLUNLDè/MyVDIRVVLt*UtPVQHVRJ*UDIQLQJVKUHSSL
ìH/MyVDIRVVVNyOLVNyODK~VQ èLRJtìUyWWDK~VDXNìULJJMDHLQEêOLVK~VD
(LJQLUQDUHUXVWDèVHWWDUiKHNWDUDOyè6NyODK~VLèHUE\JJWVDPWDOV
IHUPHWUDUDèVW UèRJtìUyWWDK~VE\JJWVDPWDOVIHUPHWUDU
DèVW Uè6NyODK~VQ èLèHUWHQJWYLètìUyWWDK~VLèPHèYLèE\JJLQJX6NyOLQQ
HUK èLUÈI\UVWXK èHUXWY UVNyODVWRIXUHQ|QQXUVWRIDQYDUQêWWVHP
EyNDVDIQVPtèDVWRIDJH\PVODWY|VDOHUQLRJU VWLNRPSDÈDQQDUULK èHUX
DPNìUMiUNHQQVOXVWRIXUDèVWDèDI\ULUNHQQDUDVNULIVWRIXUNOyVHWWRJVHWXVWRID
6pULQQJDQJXUHUiìHVVDK èÈìULèMXK èHUX¿PPVNyODVWRIXUVDOHUQL NDUOD
RJNYHQQD U VWLNRPSDJH\PVODDXNVHWXVWRIXËK~VLQXHUEUXQDYLèY|UXQDUN
HU¿KLWDYHLWDRJUDIPDJQ6NyODK~VQ èLèYDUEiUXMiUQVNO WWI\ULUJOHUHUìRNNDOHJWKLWLtVWpWW(LJQLQQLKHIXUYHULèYHO
YLèKDOGLèRJOtWXUYHO~W$XèYHOWHUDèNRPDYLèEUH\WLQJXPiLQQUDVNLSXODJLÈOyèHUXOHLNW NLRJVSDUNY|OOXUËìUyWWDK~VLè
VNLSWLVWttìUyWWDVDOiKDOGDJH\PVOXWYRE~QLQJVNOHIDRJVDOHUQLiVDPWU VWLNRPSXVHPRJVNULIVWRIXÈHIULK èHUIXOOE~Lè
P|WXQH\WLPHèW NMXPiVDPWPDWVDO9|UXO\IWDHUiPLOOLK èD8SSOêVLQJDUXPYHUèRJJUHLèVOXNM|UiVNULIVWRIX

8PHUDèU èDJO VLOHJWIPSDUK~VDXNIPEtOVN~UVtQêMXKYHU¿
i6HOIRVVL+~VLèHUE\JJWiULè*HQJLèHULQQtIRUVWRIXVHPO|JèHU
IDOOHJXPQiWW~UXÀtVXP*RWWIDWDKHQJLHUtIRUVWRIX.RPLèHULQQtU~PJyèDQ
JDQJVHPODJèXUHUIDOOHJXSDUNHWL$IJDQJLQXPHUJHQJLèLQQtWY|VYHIQ
KHUEHUJLRJEDèKHUEHUJLDXNìHVVVHPJHQJWHULQQtìYRWWDK~VVHPWHQJLU
tE~èLQDYLèEtOVN~U6YHIQKHUEHUJLQHUXU~PJyèRJEM|UWëYRWWDK~VHUPHè
JyèULLQQUpWWLQJXRJIDOOHJXPÀtVXPiJyOIXP%DèKHUEHUJLHUJO VLOHJW
ODJWÀtVXPtKyOIRJJyOI+LWLHUtJyO¿)DOOHJDULQQUpWWLQJDURJJO VLOHJXU
VWXUWXNOH¿$IJDQJLHUMDIQIUDPWJHQJLèLQQtVWRIXVHPHURSLQPHèHOGK~VL
,QQDIVWRIXHUKHUEHUJLVHPRSLèHULQQtVWRIXHQP|JXOHLNLHUiDèEUH\WD
ìYttVYHIQKHUEHUJL/RIWtVWRIXRJHOGK~VLHUXXSSWHNLQNO GGIDOOHJULKYtWULORIWDNO èQLQJX9|QGXèKDORJHQOêVLQJHUt
ORIWLtVWRIXRJHOGK~VL,QQLKXUèLURJLQQUpWWLQJDUHUXYDQGDèDU
%tOVN~UHUÀtVDODJèXUPHèJyOIIKLWDRJJyèXJH\PVOXORIWL$èXWDQHUHLJQLQNO GGYLèKDOGVOpWWULNO èQLQJX,QQNH\UVODHU
KHOOXO|JèRJXSSKLWXè*DUèXUHUIDOOHJXU(LJQLQJHWXUYHULèODXVVWUD[
*O VLOHJRJY|QGXèHLJQìDUVHPDOOWHUIXOOE~Lè

ÈOIWDULPL6HOIRVVL
0M|JU~PJyèRJVQ\UWLOHJMDKHUEHUJMDtE~èiK è)RUVWRIDPHèÀtVXP
iJyO¿JyèXUIDWDVNiSXU+RORJU~PJyèVWRIDPHèQêMXPIDOOHJXPÀtVXP
~WJHQJWiJyèDUVYDOLU5~PJRWWHOGK~VPHèG~NiJyO¿iJ WLQQUpWWLQJ
/tWLèE~UJH\PVODLQQDIHOGK~VL%DèKHUEHUJLHUPHèG~NiJyO¿JyèXP
VWXUWXNOHIDRJWHQJLI\ULUìYRWWDYpO6YHIQKHUEHUJLPHèG~NiJyO¿~WJHQJWi
VYDOLUJRWWIDWDKHUEHUJLHULQQDIKHUEHUJL(LQQLJHUOtWLOOVNiSXUtVYHIQKHU
EHUJL*H\PVODI\OJLUtE~èLQQL$èXWDQKHIXUHLJQLQQêOHJDYHULèPiOXèRJ
ìDNODJI UW

/DQJDPêUL6HOIRVVL
8PHUDèU èDMDKHUEHUJMDPtE~ètQêMXtE~èDVWH\SWXUDèK~VLt
)RVVODQGLi6HOIRVVLËE~èLQHUiWYHLPXUK èXPRJVHOVWIRNKHOG
$èXWDQHUXK~VLQVWHLQXèPHèYLèKDOGVIUtXHIQLVHPHNNLìDUIDèPiODìDN
HUDOX]LQNRJJOXJJDUYDQGDèLUIUi%HUNLi$NXUH\UL
.M|ULèI\ULUìiVHPYLOMDLQQUpWWDHIWLUVtQXK|IèL

8QXEDNNL±ëRUOiNVK|IQ
8PHUDèU èDLèQDèDUK~VtìRUOiNVK|IQiVDPWVDOW¿VNYLQQVOX+~VQ èLè
HUVWDèVHWWtMDèULìRUOiNVKDIQDUtLèQDèDUKYHU¿QX0HèI\OJMDQGLHUY|UXEtOO
ìUtUOLIWDUDUÀDWQLQJVYpODXNDOOUDìHLUUDW NMDRJWyODVHPìDUIYLèVDOW
¿VNYLQQVOX9LQQVODQKHIXU~WÀXWQLQJVOH\¿
+~VQ èLèRJYLQQVODQVHOMDVWKYRUWtVtQXODJLHèD
VDPDQ

.DPEDKUDXQ+YHUDJHUèL



9RUXPDèIitHLQNDV|OXPLNLèHQGXUQêMDèHLQEêOLVK~VPHèWY|I|OGXPEtOVN~Ui
EHVWDVWDèt+YHUDJHUèL
(OGK~VHLJQDULQQDUKHIXUDOOWYHULèWHNLètJHJQQêLQQUpWWLQJ~UNLUVXEHUMDYLè
HOGK~VW NLHUXIUi%RVFKRJ6DPVXQJ~UEXUVWXèXVWiOLRJI\OJMDìDX|OOJyOI
ÀtVDODJW6WRIDHUVWyUXSSWHNLèSDQLONO WWORIWSDUNHWiVWRIXRJJDQJLHU~U
JHJQKHLOOLHLNVHPQêOHJDHUE~LèDèS~VVDXSSRJVHWMDQêMDJyOÀLVWD*UXQQXU
HUI\ULUPVyOVWRIXI\ULUIUDPDQVWRIXJOXJJD$OOWKHIXUYHULèHQGXUQêMDèi
EDèKHUEHUJLVWH\SWXUVWXUWXNOH¿XSSKHQJWZFYDVNXURIDQiERUèLRJODXV
VNiSXUVHPI\OJLUJyO¿èÀtVDODJW*HVWDVQ\UWLQJtIRUVWRIXVYHIQKHUEHUJLHUXt
K~VLQX|OOPHèJyèXPVNiSXPRJQêMXSODVWSDUNHWL1êURIQHUtìYRWWDK~VLRJ
KLWDVWLOODUi|OOXPRIQXPtK~VLQXHUXQêMLU6NLSWKHIXUYHULèXPUDÀDJQLUtHOGK~VL
RJVWRIXRJQêLUUDIPDJQVWHQJODUHUXt|OOXK~VLQX%tOVN~UHUWY|IDOGXUPHèJU\IMXXSSKLWDèXUPHèUDIPDJQLYDVNXURJERUèHU
tVN~UQXPHQHIWLUHUDèHLQDQJUDKDQQ*DUèXUHUJUyLQQ

0LèKHLèDUYHJXU±*UtPVQHVRJ*UDIQLQJVKUHSSL
9RUXPDèIitHLQNDV|OXìHQQDQIDOOHJDE~VWDètKMDUWD*UtPVQHVVLQV%~VWèXULQQ
HUtJ|POXJUyQXKYHU¿t1RUèXUNRWVODQGL%~VWDèXULQQHUtPM|JIDOOHJXRJJUyQX
ODQGLVHPHUKDHLJQDODQG%~VWDèXULQQVHPHUPDèVW UèHUtJyèX
iVWDQGLE~LèHUDèOHJJMDYUDIPDJQLQQRJNDOWYDWQHQiOyèDUP|UNXPHU
UDIPDJQRJKLWDYHLWD(LJQLQWHOXUDèLQQDQIRUVWRIXDOUêPLPHèHOGK~VLVWRIX
RJERUèVWRIXNUyNRJVYHIQKHUEHUJL*DUèK~VFDPHUYLèK~VLèVHPtGDJ
HUQRWDèVHPYLQQXDèVWDèDRJJH\PVODPYHU|QGHUYLèK~VLèËKHLOGLQD
PiVHJMDDèXPiKXJDYHUèDRJYHOVWDèVHWWHLJQViDèU èDéPLVOHJWI\OJLU
VVVOiWWXYpOJDUèiK|OGRJÀYHUNI UL6MyQYDUStVVNiSXUêPLVVERUèE~QDèXU
HOGK~ViK|OGRJK~VJ|JQ9LQGP\OODRJVyODUUDIKO|èXUHUXWLOVWDèDU
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7U|OODWHLJXUHUìULJJMDRJIM|JXUUDK èDIM|OHLJQDK~VPHèDOOV
tE~èXP$èDODèNRPDK~VVLQVHUXPWYRVMiOIVW èDVWLJDJDQJDVHPRSQDVW~Wi
VYDODJDQJD+YRUVWLJDJDQJXUìMyQDUtE~èXPëHVVDUtE~èLUHUXJO VLOHJDU
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TRAUST
ÞJÓNUSTA
Í ÁRATUGI
Karl Fanndal Guðbrandsson
Sigrún Sigurpálsdóttir,
lögg. fasteignasali

SKIPHOLTI 5 - Sími 562 1200 - FAX 562 1251

HESTHAMRAR

Höfum í sölu
gallfallegt, vandað
einbýlishús á einni hæð, 185,8 fm
með bílskúr. Húsið skiptist í stofu, 4
svefnherbergi, eldhús, baðherbergi,
þvottaherbergi og forstofu. Eldhús er
rúmgott með góðri innréttingu, innaf
því er þvottaherbergi og er gengið úr
því út á lóð. Baðherbergi er glæsilega innréttað fyrir ca 2 árum.
Mjög fallegur garður. Mjög rólegur
staður. Þetta er draumahús allra
aldurshópa.

Það er stór fjárfesting að kaupa fasteign og því mikilvægt að öll vinnubrögð séu til fyrirmyndar.

Melgerði, Reykjavík

Mjög
gott einbýlishús á góðum stað í
Smáíbúðahverfinu. Húsið er hæð, ris
og kjallari ásamt bílskúr, samt. 188
fm. 5 svefnherbergi. Nýlegt fallegt
eldhús. Húsið er steinsteypt og
hefur alltaf fengið gott viðhald.
Mjög fallegur garður. Eitt af betri,
eldri húsunum í Smáíbúðahverfinu.

Mikilvægur úrskur›ur
Félags fasteignasala
Hinn 30. ágúst síðastliðinn kvað stjórn Félags fasteignasala upp mikilvægan úrskurð sem mun
vernda neytendur í fasteignaviðskiptum.

Stangarholt
Forsaga málsins er sú að fasteignasali óskaði eftir svörum
stjórnar Félags fasteignasala við
því hvort stjórnin teldi það vera
góða fasteignasöluhætti að fasteignasali sitji alla fundi og votti
að því loknu öll skjöl sem seljendur og kaupendur undirrita í gegnum ferli fasteignaviðskipta.
Fyrirspurnin er til komin
vegna þess að talsvert hefur borið á því að aðstoðarfólk á fasteignasölum hafi unnið sjálfstætt
við margháttaða skjalagerð og
ráðlagt neytendum í gegnum flókið ferli fasteignaviðskipta, stundum án þess að fasteignasalinn

hafi nokkru sinni séð þau skjöl
sem undirrituð hafa verið. Ýmis
mál hafa komið upp þar sem neytendur hafa orðið fyrir tjóni vegna
slíkra vinnubragða við skjalagerð
eða vegna ráðgjafar frá aðstoðarfólki sem uppfyllir ekki kröfur
um vandaða ráðgjöf. Þar sem
fasteignaviðskipti eru oft stærstu
fjárhagslegu gjörðir einstaklinga
skiptir miklu máli að öll ráðgjöf
og skjalagerð sé fullkomlega rétt.
Stjórn Félags fasteignasala úrskurðaði í samræmi við ákvæði
laga nr. 99/2004, um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa, að það
teldist góð fasteignasöluvenja að

fasteignasali sæti sjálfur alla
fundi þar sem skjöl eru undirrituð og vottaði þá einnig undirritanir aðila á skjölin. Þannig væri
ljóst hver samið hefði skjalið og
að auki tryggði þessi háttur neytendum þá ráðgjöf og hagsmunagæslu sem fasteignasalinn ætti að
veita þeim lögum samkvæmt.
Eftirlitsnefnd Félags fasteignasala á að fylgjast með því að
góðum venjum í fasteignsölu sé
fylgt. Flestir fasteignasalar vinna
í samræmi við úrskurðinn og mikilvægt er að neytendur geti treyst
því að alls staðar séu slík vinnubrögð viðhöfð. ■

Höfum í einkasölu
neðri hæðina í þessu ágæta húsi.
Íbúðin skiptist í 2 fallegar suðurstofur,
eitt svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og hol. Í kjallara fylgja 2 rúmgóð
herbergi, snyrting og geymsla. Úr
íbúðinni er stigi niður í annað herbergið. Út frá stofu eru nýjar, stórar
suðursvalir. Sérhiti. Frábær staður.
Verð: 21,8 millj.

Bólstaðarhlíð - 4ra herbergja Gullfalleg,
björt og vel skipulögð 4ra herbergja
íbúð á efstuhæð í þessu ágæta húsi.
Íbúðin er stofa, 3 svefnherbergi (eða
stofa, falleg sjónvarpsstofa og 2 herbergi), eldhús, baðherbergi og hol.
Suðursvalir. Mjög fallegt útsýni. Mikið endurnýjuð íbúð á frábærum
stað. Verð: 22,5 millj.

Lundarbrekka - 3ja herbergja 3ja herbergja
mjög góða íbúð á 1. hæð (ekki jarðhæð) með sérinngangi af svölum.
Íbúðin er stofa, 2 góð herbergi, eldhús, baðherbergi, geymsla og forstofa. Góð geymsla líka í kjallara.
Mjög rólegur og góður staður.
Verð: 17,5 millj.

Miðborgin

Höfum í sölu þetta
fallega hús, sem er jarðhæð, hæð og
ris, samt. 254 fm. Á hæðinni eru stofur, eldhús, snyrting og forstofa. Í risi
eru 2 svefnherb. Á jarðhæð er stórt
nýstandsett glæsilegt rými sem er
kjörin vinnustofa, einnig rými fyrir
stofu og eldhús. Einnig er nýtt glæsilegt baðherb., þvottaherb., geymsla
og hol á jarðhæðinni. Sérinngangur
fyrir jarðhæð. Úr stofu á hæðinni er
gengið út á suðurverönd og úr risi út
á vestursvalir. Þetta hús bíður uppá

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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Sigrún Gissurardóttir,
lögg. fasteignasali

Steinar S. Jónsson,
sími 898 5254

Daníel Björnsson,
sími 897 2593

Þorsteinn Austir,
sími 820 3466

OPIÐ
mánud. - fimmtud. frá kl. 9-18
föstud. frá kl. 9-16. Svo er GSM-inn alltaf opinn

LOKAÐ VEGNA ÁRSHÁTÍÐARFERÐAR

LANGAMÝRI - GARÐABÆ

Vegna árshátíðarferðar starfsfólks verður skrifstofan
lokuð föstudaginn 30. september n.k. Við verðum
kominn aftur hress og endurnærð til vinnu á mánudaginn 3. október. kl. 10.00

Vorum að fá í sölu mjög fallgt og vel staðsett 214,5 fm einbýlishús á einni hæð, með innbyggðum 37 fm bílskúr. Í húsinu eru tvær stofur, þrjú svefnherbergi, baðherbergi með
nuddbaðkari og sturtuklefa, gestasnyrting, eldhús og þvottaherbergi. Verð 53 m.

SUMARHÚS - VIÐ LAUGARVATN
Um er að ræða mjög vel staðsettan 46 fm
sumarhús, ásamt 6 fm aukahúsi. Búsaðurinn stendur í fallega ræktuðu 11 þúsnund
fermetra eignarlandi rétt vestanmegin við
Laugarvatn á skjólgóðum og rólegum stað.
V. 12,7 m

LANGAFIT - GARÐABÆ
198 fm parhús á tveimur hæðum,
ásamt 34 fm bílskúr. Stórar stofur,
fjögur svefnherbergi og sólstofa.
Húsið er steinað og klætt að utan
með liggjandi álklæðningu. Verð 38,3
m

MIÐTÚN
EINBÝLISHÚS MEÐ BÍLSKÚR.
Einbýlishús á tveimur hæðum auk kjallara. Í kjallaranum er
góð 2ja herbergja íbúð með sérinngang. Húsið hefur verið
tekið í gegn og endurnýjað svo sem baðherbergi, gólfefni raflagnir, vatnslagnir og frárennslislagnir auk annars. Verð 32 m.

BRÆÐRABORGARSTÍGUR
Vorum að fá í sölu fallega ný uppgerða 119 fm þriggja herbergja íbúð á tveimur hæðum í virðulegu steinhúsi við Bræðraborgarstíg. Allt nýtt í íbúðinni. V. 31 m.

ÁLFHÓLSVEGUR PARHÚS MIKIÐ ÚTSÝNI

Frum

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.
35.0 m

4RA HERB

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

HAGAMELUR - 2JA HERBERGJA
Vorum að fá í sölu fallega og bjarta 69,4 fm íbúð. Íbúðin
skiptist í forstofu, hol, eldhús með borðkrók, baðherbergi,
stofu og svefnherbergi. Gólfefni eru flísar og parket.Verð.
16,4 m

HRÍSRIMI LAUS TIL AFH.

Mjög
góð 3ja herbergja íbúð á annari hæð með
stæði í bílageymslu. rúmgott svefnherbergi með skápum. Gott herbergi með
parketi. Rúmgóð og björt stofa með suðaustur svölum. Glæsilegt eldhús með Alno
innréttingu og borðkrók. Þvottahús með
hillum innan íbúðar. Góð sameign. Íbúðin
er laus og til afhendingar við kaupsamning
Verð 21,9 m.

2JA HERB.

ÞÓRÐARSVEIGUR - MJÖG VEL
STAÐSETT 4RA HERBERGJA
M/STÆÐI Í BÍLGEYMSLU.
Um er að ræða nýja fullbúna 4ra herbergja endaíbúð með
gólfefnum á 2.hæð í lyftuhúsi. Íbúðinni fylgir stæði í bílgeymslu. V. 25,9 m.

BLÖNDUBAKKI - LAUS TIL
AFHENDINGAR Góð 4ra herb. endaíbúð með auka herb. 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)

LITLABÆJARVÖR - ÁLFTANESI
TRÖNUHJALLI. Góð 2ja herbergja
69 fm íbúð á þriðju og efstu hæð í góðu
húsi. Gott svefnherb. með parketi á gólfi
og skáp. Stofa / borðstofa með parketi á
gólfi, gluggum í tvær áttir og vestur svölum. Eldhús með borðkrók. Baðherb. flísalagt á gólfi, innréttingu og glugga. Þv.hús innan íbúðar. Góð sameign. Verð.
14,5 m.

LANDIÐ

NÝTT 208 FM EINBÝLISHÚS MEÐ TVÖFÖLDUM BÍLSKÚR.
HÚSIÐ STENDUR Á SJÁVARLÓÐ. Gert er ráð fyrir 4. svefnherbergjum, tveimur baðherbergjum. stofu, borðstofu og studíoeldhúsi . Verönd út frá stofu. Húsið er til afherndingar
strax fullbúið að utan en fokhelt að innan með einangröðu
lofti. Verð 35,0 m.

BRÆÐRABORGARSTÍGUR HÆÐ OG RIS
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.

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

3JA HERB.

HVERAFOLD - MIKIÐ ÚTSÝNI
3ja herb. 98 fm íbúð á 3ju og efstu hæð á
þessum eftirsótta stað í Grafarvoginum, yfirbyggðar svalir með miklu úts. Verð. 20,5 m.

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

HRAUNBRÚN
HAFNARFIRÐI - LAUST
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
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TJARNARBAKKI 10-12-14 – 260 REYKJANESBÆR

Tjarnarbakki 10 – 12 – 14

260 Reykjanesbær

10 íbúða fjölbýlishús með 4 bílskúrum. Íbúðirnar eru 3ja og 4ra
herb., 77m2-121m2.
Þær skilast fullfrágengnar með öllum innréttingum, tækjum og
gólfefnum. Lögð er áhersla á vandaðan frágang og að hver íbúð
sé eins mikið sér og kostur er. Sérgarðar eru fyrir neðri hæðir,

SUÐURHÓP 3-5 - 240 GRINDAVÍK

sérinngangar í allar íbúðir og hljóðeinangrun milli íbúða langt
umfram þær kröfur sem gerðar eru til fjölbýlis.
Sameiginlegt útivistarsvæði með leiktækjum fyrir börn og
aðstaða fyrir útigrill. Allur gróður verður fullfrágenginn.
Húsin standa á góðum stað þar sem stutt er í alla þjónustu og
greið leið til höfuðborgarinna.

• Afhending fer fram 1.apríl, 1.júlí og 19.ágúst 2006.
• 3ja herb. frá: 13,4m.
• 4ra herb. frá: 19,7m
• Bílskúr: 2,6m

HÁSEYLA 26 - 260 REYKJANESBÆR

Fullbúið 168m2 parhús með innbyggðum bílskúr. Eignin
er hönnuð af Sólark arkitektar ehf. og byggingarefni er
einangrunarkubbar, klæddir með áli, sedrusviður á göflum
sem setur skemmtilegan svip á heildarútlit. Innréttingar
og hurðar úr spónlagðri eik, eikarparket á gólfum. Baðherbergi flísalagt. Whirlpool ísskápur, örbylgjuofn og uppþvottavél úr stáli fylgja. Lóðin skilast grófjöfnuð en bílaplan hellulagt með snjóbræðslukerfi. Eignin afhendist
1.mars 2006.

192m2 einbýlishús í byggingu,
skilast fullfrágengið að utan með
þakkanti, klætt með viðarklæðningu, lóð frágengin, perlumöl í
innkeyrslu. Að innan er húsið
fulleinangrað og búið að ganga
frá rakavarnarlagi og rafmagnsgrind, rafmagnsbarkar í veggjum. Allir innveggir sem og útveggir eru svo til fullklæddir með
harðgipsplötum, loft skilast tilbúin undir gipsklæðningu, efni fylgir. Allar vatns- og hitalagnir eru í
gólfi og gólf tilbúin undir fleitingu og gólfefni. 24m

EFSTALEITI - 230 REYKJANESBÆR

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 upplýsingar á skrifstofu.

Skilalýsing og teikningar á skrifstofu Fasteignastofu Suðurnesja. Verð: 28m

BREKKUSTÍGUR 12 - 260 R.NESBÆR

Mjög gott 271m2 5 herb. einbýlishús. Efri hæðin er
204 m2 ásamt innbyggðum bílskúr, á neðri hæð er
70m2 stúdío íbúð með sér inngangi. Eftir er að
steypa gólfplötuna, en að öðru leyti er hún tilbúin
undir tréverk. . Húsið er vel viðhaldið, nýlegir ofnar og rafmagn yfirfarið, nýir skápar, gólfefni að
hluta ofl., verið er að skipta um þakjárn. Lóð er
snyrtilega frágengin. Húsið er vel staðsett í nálægð
við grunnskóla og sundmiðstöð. Uppl. á skrifstofu.
Nánari upplýsingar á skrifstofu.

EYJAHOLT 4A - 250 GARÐUR

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. 8,5 m.

HEIÐARHVAMMUR 6 - 230 R.NESBÆR

Mjög góð 62m2 2ja herb. íbúð á 3. hæð. Parket á
gólfum, tengi fyrir þvottavél á baði, flísar. Sér
geymsla í sameign. Vinsælar eignir, gott hús og
snyrtileg sameign. Öll tæki geta fylgt og eitthvað
af húsbúnaði ef óskað er. 8,5m

NORÐURVELLIR 54 - 230 R.NESBÆR

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. 24,9m
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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

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
+(5%

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

+2/76%Óè*$5è$%

1êNRPLQtHLQNDV|OXPM|JJRWWRJYHOVWDèVHWWWYtO\IWHLQEêOLt
*DUèDE QXP+~VLèHUDOOVIPìPWLQQEIPEtOVN~U
(LQVWDNOHJDJyèVWDèVHWQLQJ0|JXOHLNLiìYtDèKDIDWY U
tE~èLUÏVNDèHUHIWLUWLOERèXPtHLJQLQD

/.-$5%(5*(,1%ê/,

+MDOODEUDXWËHLQNDV|OXIDOOHJIPUD
KHUEtE~è3DUNHWRJÀtVDUitE~èLQQLU~PJyè
VWRIDRJJRWWVMyQYDUSVKRO)M|OEêOLèDOOW
QêYLèJHUWDèXWDQ/DXVtRNWyEHU9HUèNU
PLOOM

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

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

0LéYDQJXU1êNRPLQtV|OXPM|JIDOOHJRJ
PLNLèHQGXUQêMXètE~èiDQQDUULK ètNO GGX
IM|OEêOLtQRUèXUE QXP+I*yèJyOIHIQLRJ
LQQUpWWLQJDUìYRWWDKHUEttE~è6WXWWtVNyOD
RJDOODìMyQXVWX9HUèNUPLOOM

%UHLéYDQJXU9RUXPDèIitHLQNDV|OX
IDOOHJDRJEMDUWDIPtE~èiYLQV OXPVWDè
3DUNHWitE~èJyèVYHIQKHUEHUJL0DJQDè
~WVêQL\¿U+DIQDUIM|UèIUiVXèXUVY|OXP
)M|OEêOLVHPiYDOOWKHIXUQRWLèYLQV OGD9HUè
PLOOM
+MDOODEUDXW1êNRPLQtHLQNDV|OXIDOOHJRJ
WDOVYHUWHQGXUQêMXètE~èiHIVWXK ètJyèX
IM|OEêOL$OOWQêWWiEDèKHUEHUJLRJJyOIHIQLQê
DèKOXWD(OGK~VRJÀHLUDHQGXUQêMDèI\ULU
iUXPVYHIQKHUEHUJL0DJQDè~WVêQL~U
tE~è9HUèPLOOM

(,1%ë/,5$é2*3$5+Ô6

)ODWDKUDXQ9RUXPDèIitV|OXEMDUWDRJ
IDOOHJDIPtE~èiK ètPM|JJyèXIM|O
EêOL3DUNHWDèPHVWXitE~èQêOHJIDOOHJ
HOGK~VLQQUpWWLQJ+~VNO WWiWY UKOLèDU
%tOVN~UVUpWWXU9HUèPLOOM

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

%XUNQDYHOOLU9RUXPDèIitHLQNDV|OX
VWyUJO VLOHJDIPtE~èiMDUèK ètNO GGX
O\IWXIM|OEêOLi9|OOXQXP6pULQQJDQJXURJ
VpUJDUèXU9DQGDèDUNLUVXEHUMDLQQUpWWLQJDURJ
KXUèDU9DQGDèSDUNHWRJÀtVDUitE~è(QJLQ
E\JJèHUDIWDQYLèK~VLèRJìYtHUXPDIDU
EDUQY QDVWDèVHWQLQJXDèU èD6NHPPWLOHJ
tE~èVHPQêWLVWPM|JYHO9HUèPLOOM
6XéXUEUDXW1êNRPLètHLQNDVJyèIP
MDKHUEtE~èiDQQDUULK ètNO GGXIM|OEêOL
YLèPLèE +DIQDUIMDUèDU*yèKHUEHUJLìYRW
WDKHUEHUJLLQQDIHOGK~VL9HUèNUPLOOM
)ODWDKUDXQ1êNRPLQtHLQNDV|OXEM|UWRJ
IDOOHJtE~èiMXK ètJyèXIM|OEêOL0M|J
JyètE~èU~PJyèVWRIDìYRWWDKHUEHUJLttE~è
VXèXUVYDOLURJIDOOHJW~WVêQL3DUNHWRJÀtVDUi
JyOIXP)M|OEêOLèNO WWDèXWDQDèPHVWXOH\WL
PHèiOL9HUèPLOOM

+é,5

1êNRPLètHLQNDV|OXJO VLOHJWFDIPHLQO\IWHLQEêOLiVDPW
LQQE\JJèXPEtOVN~UiJO VLOHJXPVWDèt+DIQDU¿UèLYLèO NLQQ
QHèVWt6HWEHUJLQX)DOOHJDULQQUpWWLQJDURJJyOIHIQLJHJQKHLOW
SDUNHW0M|JIDOOHJXUJDUèXU0M|JUyOHJXURJIULèV OOVWDèXU
9HUèNUPLOOM

+(5%

(VNLYHOOLUËV|OXPM|JIDOOHJHQGDtE~èi
IMyUèXK ètO\IWXEM|OEêOLPHèVW èLtXS
SKLWDèULEtOJH\PVOXËE~èLQYHUèXUDIKHQWt
GHVHPEHUIXOOE~LQiQJyOIHIQDVNYVNLODOêV
LQJXIUiYHUNWDND9HUèNUPLOOM
+YDPPDEUDXW1êNRPLQtHLQNDV|OXJyè
IPtE~èiDQQDUULK ètNO GGXIM|OEêOL
t+Y|PPXQXP5~PJyèKHUEHUJLIDOOHJW
~WVêQL9HUèNUPLOOM

+(5%

.UtXiV1êNRPLQtHLQNDVJO VLOHJRJEM|UW
MDMDKHUEHQGDtE~èiI\UVWXK èt
NO GGXIM|OEêOLtÈVODQGLQX*yèXUVpUJDUèXU
I\OJLUtE~èLQQL)DOOHJDULQQUpWWLQJDURJ
JyOIHIQL9HUèNUPLOOMËE~èLQHUODXVWLO
DIKHQGLQJDU

9HVWXUEUDXW1êNRPLQtHLQNDV|OXVNHPPWL
9téLiV*DUéDE 9RUXPDèIitHLQNDV|OX
IDOOHJWK~VPHèVNHPPWLOHJDK|QQXQiìHV
VXPHIWLUVyWWDVWDètQêMXKYHU¿*DUèE LQJD
+~VLèHUHNNLIXOOE~LèRJEêèXUìYtQêMXP
HLJHQGXPXSSiPLNODP|JXOHLNDPHèHQGDQ
OHJDQIUiJDQJLQQUpWWLQJDRÀ6WyUJO VLOHJ
DIJLUWWLPEXUYHU|QGPHèKHLWXPSRWWLKiWDODUDU
tìDNVNHJJL*HJQKHLOW0DKRJQ\tJOXJJXP
RJ~WLKXUèXP9HUè7LOERè

+UDXQEU~QIUiE UVWDéVHWQLQJ0M|J
JRWWIPWYtO\IWHLQEêOLìPWLQQE
EtOVN~UiìHVVXPYLQV ODRJIDOOHJDVWDèt
+DIQDU¿UèL0M|JJRWWVNLSXODJP|JXOHLNL
iVpUtE~èiQHèULK è+~VLèVWHQGXUYLè
MDèDU9tèLVWDèDW~QVLQVRJVWXWWHUtVNyOD9HUè
PLOOM

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

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

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

ìUDVWDUiVO\IWD9RUXPDèIitHLQNDV|OXJO VL
OHJDHQGDtE~ètO\IWXIM|OEêOLHIVWtÈVODQGLQX
0M|JJRWWIM|OEêOLKYDèDQHUKUHLQWPDJQDè
~WVêQLQiQDVWWLODOOUDiWWD3DUNHWRJÀtVDUi|O
OXPJyOIXP$IDUY|QGXèW NLiEDèLRJHOGK~VL
PDVWyUJDVHOGDYpO+O\QXUtLQQUpWWLQJXP
RJKXUèXP6NHPPWLOHJtE~èVHPYHUWHUDè
VNRèD9HUèPLOOM

OHJRJVQ\UWLOHJULVtE~ètìUtEêOLt9HVWXUE 
QXP+I+~VtJyèXVWDQGLDèXWDQ3DUNHW
iJyOIXPP|JXOHLNLiWYHLPVYHIQKHUEHUJMXP
*yèVWDèVHWQLQJVWXWWtVNyODRJOHLNVNyODRJ
PLèE LQQ9HUèPLOOM

0LéYDQJXUO\IWD9RUXPDèIitHLQNDV|OX
IPtE~èiRJHIVWXK èt.DXSIpODJV
EORNNLQQL+pUHU~WVêQLèHLQVRJìDèJHULVW
EHVWKUHLQWPDJQDè)M|OEêOLèHUtPM|JJyèX
VWDQGLRJìDUHUVWDUIDQGLK~VY|UèXU
9HUèPLOOM
+YHUÀVJDWD+I1êNRPLQtHLQNDVJO VL
OHJK èDXNULVRJEtOVN~UVPLèVY èLVt
+DIQDU¿UèL6pULQQJDQJXU+ èLQHUDOOV
IPDXNIPEtOVN~UV0LNLèHQGXUQêMXè
HLJQVHPEêèXUXSSiPLNODP|JXOHLND
9HUèNUPLOOM

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

$UQDUKUDXQËV|OXPM|JIDOOHJRJU~PJyè
IPMDKHUEtE~èiMDUK èPHèVpULQQJDQJL
tWYtO\IWXIM|OEêOLËE~èLQHU|OOQêVWDQGVHWWRJ
VNLODVWIXOOE~LQDèLQQDQiQJyOIHIQD)DOOHJDU
HLNDULQQUpWWLQJDU0LNLOORIWK èttE~èLQQL
+~VLètJyèXVWDQGLDèXWDQ
9HUèNUPLOOM
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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

%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

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 ÓBÞAR6ER   MILJ

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

3KØLAGERI  +ØPAVOGUR
6ORUM A FÉ INN FM GOTT OG FJÚLSKYLDU VNT
PARHÞS É  HUM Ó VESTURB +ØPAVOGS (ÞSI ER
MJÚG SNYRTILEGT OG VEL VI HALDI OG GØUR GARUR
OG VERÚND UMHVERlS A3TUTT Ó SKØLA OG ALLA JØ
NUSTU 3VEFNHERBERGIN ERU  É EFRI H HÞSSINS OG
ÚLL SÏRLEGA RÞMGØ ME MIKILLI LOFTH OG GØUM
SKÉPUM 6ER   MILJ

,AUFENGI  2EYKJAVÓK
&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

,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
MISVIS6ER   MILJ

2ÏTTARHOLTSVEGUR  2EYKJAVÓK
RA HERB  FM RAHÞS VI 2ÏTTARHOLTSVEG Ó 2EYK
JAVÓK %IGNIN ER LAUS VI KAUPSAMNING %LDHÞS ME
SNYRTILEGRI INNRÏTTINGU OG mÓSUM É GØLl 3TOFA ME
ÞTGENGI Ó SUURGAR PARKET É GØLl ¨ETTA ER GOTT
RAHÞS É GØUM STA6ER   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

"IRKIMELUR  2EYKJAVÓK
(ÚFUM FENGI Ó SÚLU GØA   FM  JA HERB ÓBÞ É
EFSTU H VI "IRKIMEL
&LÓSALAGT BAHERBERGI ME BAKARI LJØS ELDHÞS INNRÏT
TING 'Ø STASETTNING ME GLSILEGU ÞTSâNI
6ER   MILJ

+APLASKJØLSVEGUR  2EYKJAVÓK
4IL SÚLU RA HERB ENDAÓBÞ É ANNARI H 3NYRTILEG ÓBÞ É
GØUM STA Ó VESTURB 2EYKJAVÓKUR 3TUTT Ó ALLA JØNUSTU
6ER  MILJ

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

TBOESB
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Félag Fasteignasala

Kringlunni 4 - 6 Norðurturni, 10. hæð • 103 Reykjavík • Sími 530 4600 • Fax 530 4609 • eigna@eigna.is
BREIÐHOLT / BERGIN

Ólafur Þór
Gíslason
Sölustjóri

Sigurður Örn
Sigurðarsson
Löggiltur
fasteignasali

Ómar
Berndtsen
Sölufulltrúi

Guðfinna
Sverrisdóttir
Ritari

Ágústína
Pálmarsd.
Ritari skjalavinnsla

FOSSVOGUR
OPIÐ HÚS MÁNUDAG 26.09.05 KL 17-18:00
KÚRLAND 11
Tveggja hæða raðhús á þessum mjög svo
eftirsótta stað, húsið og þak er allt ný málað, gler og timburverk á suðurhlið nýlega
endurnýjað, 7 svefnherbergi, stórt fjölskylduherbergi, góðar geymslur, 2. baðherbergi, 1. gestasalerni, 26 fm bílskúr
með hita og rafmagni, góður og gróinn
garður, steinsnar frá frístundarsvæðinu í
Fossvogsdal. Sölumenn Eignalistanns
taka vel á móti ykkur.

Kolbrún
Eysteinsd.
Viðskiptafræð
ingur

Sigurður Örn Sigurðarson, viðskiptafræðingur og lögg. fasteignasali

SUNDIN

AUSTURBERG.

4ra herb. Aukaherbergi í kjallara með aðgengi að salerni,
þvottahús innan íbúðar. Rúmgóð stofa
með útgengi út á mjög stórar suðursvalir.
Rúmgott baðherbergi, hjónaherbergi með
góðu skápaplássi. Tvö barnaherbergi.Geymsla í kjallara Verð: 17,9 millj.
LAUS VIÐ KAUPSAMNING.

101 REYKJAVÍK

GRAFARVOGUR
LAUFENGI
3 herb. ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ
Íbúð á 3ju og efstu hæð í virkilega
snyrtilegu og vel viðhöldnu fjölbýlishúsi á
þessum mjög svo barnvæna stað. Mjög
gott útsýni er frá íbúðinni sem og
rúmgóðar suðursvalir. Sameign er
snyrtileg og björt, þrjár íbúðir á hæð sem
tengjast saman á hornum þannig að
gluggar á íbúðinni eru til þriggja átta.
STUTT Í AFHENDINGU Verð: 16,9 millj.

BREIÐHOLT / FELLIN

LANGHOLTSVEGUR.
2JA herbergja kjallaraíbúð í góðu 3ja íbúða
húsi.Sameiginlegt þvottahús, Rúmgóð
stofa og eldhús, baðherbergi með baðkari/
sturtu, rúmgott svefnherbergi. Garður afgirtur með háu tréverki. Ný rafmagnstafla
skolplagnir nýlega myndaða. Góð fyrsta
eign.V: 13,7 millj.

NJÁLSGATA.
Laus við kaupsamning 2ja herb. 56,9 fm
miðhæð. Mikið endurnýjað í íbúðinni.
Snyrtilegt eldhús, baðherbergi með sturtu,
svefniherbergi með fataskápum, forstofa
með fataskáp.Parket á gólfum, góð
geymsla og sameiginlegt þvottarými á
jarðhæð.TILBOÐ ÓSKAST

TORFUFELL

79,2 fm 3ja herbergja
íbúð á efstu hæð í 4 hæða fjölbýli. Íbúðin er
73,3 fm og geymsla á neðstu hæð 5,9 fm.
V. 13,2 millj.

VEGNA MIKILLAR SÖLU VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
•
•
•
•

EINBÝLI.
TVÍBÝLI
RAÐHÚS
PARHÚS

•
•
•
•

HÆÐIR
4-5 HERBERGJA
3JA HERBERGJA
2JA HERBERGJA.

Ö R U G G

VERÐMETUM
SAMDÆGURS.

OG

SKOÐUM

SÍMI SÖLUMANNA UTAN SKRIFSTOFUTÍMA: 822-4610

M I Ð L U N

SKERJAFJÖRÐUR
EINARSNES
FALLEG OG MIKIÐ ENDURNÝJUÐ EFRI
HÆÐ Í SKERJARFIRÐI. 3 herbergja 131,5
fm efri hæð í Skerjafirði. Forstofa með
geymslu eða fataherbergi. Barnaherbergi
með skáp. Svefnherbergi með skáp og
fataherbergi. Baðherbergi með flísum í
hólf og gólf, hefur nýlega verið tekið allt í
gegn. Borðstofa/Stofa með mikilli lofthæð, halogen ljósum, góðu útsýni í hásuður og útgengt út á suður svalir. Eldhús með
nýlegum tækjum, ofn og 5 hellu gaseldavél. Geymsluloft er til staðar og eigninni fylgir
sér bílstæði með yfirbyggðu þaki.Mjög falleg eign í góðu hverfi við sjávarsíðuna, sjón
er sögu ríkari. V. 34,9 millj.

E I G N A

N‡byggingar í Vallahverfi í deiglunni

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

Iðnaðarmenn, verktakar og framleiðendur í Hafnarfirði munu
taka á móti húseigendum og
öðrum gestum í samkomusal
íþróttamiðstöðvar Hauka á Ásvöllum á degi byggingariðnaðarins hinn 15. október. Þar verður
sett upp upplýsingamiðstöð og
sýning og sjónum einkum beint að
nýbyggingum í Vallarhverfi.
Í tilefni dagsins verður gestum
og gangandi líka boðið að skoða
bygginga- og mannvirkjadeild
Iðnskólans í Hafnarfirði. Þar
verður boðið upp á kaffi og kökur
í sumarhúsum sem nemendur
deildarinnar eru að byggja. Þess
er vænst að fyrirtæki og stofnan-

FRÉTTABLAÐIÐ/E. ÓL.

Dagur byggingariðnaðarins verður haldinn í Hafnarfirði þann
15. október.

Vellirnir eru vinsælt byggingasvæði í Hafnarfirði.

ir í Hafnarfirði, meistarar, byggingaverktakar, birgjar þeirra og
samstarfs- og söluaðilar taki virkan þátt í deginum.

Starfskonur fasteignasölunnar Húsalindar.

Afslappa› andrúmsloft í Húsalind Skóflustunga í Kópavogi
Verið er að byggja nýjan grunnskóla í Kórahverfi í Kópavogi.

Systurnar Sveinbjörg og Guðbjörg stofnuðu fasteignasöluna Húsalind meðan þær
voru báðar í fæðingarorlofi.
Í Hamraborg í Kópavogi er fasteignasalan Húsalind. Eigendur fasteignasölunnar eru systurnar Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir og
Guðbjörg Gerður Sveinbjörnsdóttir. Allir starfsmenn fasteignasölunnar eru konur og Guðbjörg
segir að þær vilji halda því þannig.
„Við systurnar stofnuðum fasteignasöluna fyrir ári síðan. Systir
mín er lögfræðingur og löggiltur
fasteignasali og ég er að klára viðskiptafræði í Háskóla Íslands. Barbara sem vinnur hjá okkur er lög-

giltur bókari og leigumiðlari og sér
um leigumiðlun sem við erum með
fyrir húseigendur og Rósa sem er
starfsmaður hjá okkur er viðskiptafræðingur, þannig að allir sem
vinna hérna eru mjög vel menntaðir.“
Guðbjörg segir að andrúmsloftið
á vinnustaðnum sé líka mjög afslappað og þægilegt. „Við vorum
báðar í fæðingarorlofi þegar við
byrjuðum svo við vorum bara með
barnarúm á bak við og barnastóla
og kerrur. Ef það eru veikindi á
börnum starfsfólksins eða það þarf
að sækja þau á leikskólann þá er
það ekkert mál. Við reynum að
koma eins mikið til móts við alla og
mögulegt er. Okkur hefur bara
gengið rosalega vel og samkomu-

lagið er mjög gott. Allir sem koma
inn til okkar segja að það sé greinilega gott andrúmsloft hérna og
góður vinnumórall. Það er enginn
öðrum æðri heldur eru allir jafnir.
Við höfum verið að vinna allar
saman og það er fyrst núna sem eru
komnar sérstakar skrifstofur. Við
höfum allar verið inni í öllum málum og samskiptin eru góð þannig að
ef að einhver er ekki við þá veit einhver annar um hvað málið snýst.
Það er ekki bara einhver einn með
allt á sinni könnu og við reynum að
halda því þannig. Það er bara rosalega góður mórall hérna,“ segir
Guðbjörg. „Er það ekki stelpur?“
kallar hún svo og er svarað með
hlátri. „Það eru að minnsta kosti
allir voðalega ánægðir og við líka.“

Nýr grunnskóli tekur til starfa
næsta haust í hinu nýja Kórahverfi í Kópavogi. Skóflustunga
var tekin að skólanum á dögunum
og sá unga kynslóðin um að taka
hana.
Fyrirhugað er að kennsla hefjist í hinum nýja grunnskóla strax
næsta haust með kennslu í yngstu
bekkjunum. Mikil uppbygging er
í skólum í Kópavogi en nýr grunnskóli í Vatnsenda tók til starfa í
haust. Á heimasíðu Kópavogsbæjar má lesa að lögð er áhersla á að
þjónusta í nýjum hverfum byggist upp um leið og íbúðarbyggingarnar til hagræðis fyrir íbúana.
Nýr leikskóli tekur til starfa í
Vatnsendahverfi 1. nóvember
næstkomandi og síðan mun nýr

Mikil uppbygging hefur verið í Kópavogi
undanfarin ár.

leikskóli taka til starfa í Kórahverfi á vori komanda. Grunnskólinn í Kórahverfi mun verða
um það bil 500 barna skóli fullbyggður.
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Jón Magnússon
Hrl. lögg. fasteigna
og skipasali

Hæðir

3ja herb.

Nökkvavogur Aðalhæð ásamt
góðum bílskúr. Mjög falleg 94 fm

Mjög góð Snyrtileg 103 fm
endaíbúð í viðhaldslitlu fjölbýli
við Suðurhóla. íbúðin er björt 3ja her-

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.

4ra til 7 herb.
4ra herbergja endaíbúð á
fyrstu hæð með sér inngangi
við klukkurima. Gengið er inní flísa-

bergja á annarri 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 Strax.

Bergur
Þorkelsson,
Sölufulltrúi
gsm: 860 9906

Valdimar R.
Tryggvason
Sölufulltrúi
gsm: 897 9929

Valdimar
Jóhannesson
Sölufulltrúi
gsm: 897 2514

Guðbjörg
Einarsdóttir,
Skrifstofustjóri

Atli S.
Sigvarðsson
Sölufulltrúi
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.

2ja herb.

lagt 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 strax.

Naustabryggja

Íbúðin er öll sérlega
vönduð, allar innréttingar eru sérsmíðaðar
frá Brúnás. Lúmex lýsing. Flott skipulag.
Eign í viðhaldslitlu húsi á góðum stað í
Bryggjuhverfinu.
Verð 18,9 millj.

Lindarflöt - Garðabæ
Gott einbýlishús ásamt bílskúr á einni hæð við Lindarflöt í Garðabæ. Mjög skjólgóður og fallegur garður ásamt viðarpalli með heitum potti.
Mjög vel skipulagt hús 4-5 herb á þessum frábæra stað sem þarfnast standsetningar að innan. Gott tækifæri fyrir þá sem vilja gera
að sínu eigin. Afhending við kaupsamning. Verð 43,5 milj

Sumarbústaðir
Kelduland-Fossvogi. Björt og
vel skipulögð 87 fm 4 herbergja endaíbúð á 2. hæð í
mikið endurnýjuðu húsi.
Falleg og smekkleg íbúð. Parket á stofu og
herbergjum. Korkur á eldhús. Baðið flísalagt í hólf og gólf..
Húsið hefur verið mikið endurnýjað, þak og
rennur endurnýjað, gert við steypuskemmdir, svalir lagaðar, drenlagnir endurnýjaðar og húsið málað fyrir 2- 3 árum opg
jafnframt var skipt um gler í allri íbúðinni.
Ný, upphituð hellustétt við húsið og ný,
steypt gangstétt með götunni.
Stórar suðursvalir með miklu útsýni yfir
Fossvoginn.

Sumarbústaðalóð að Böðmóðsstöðum í Bláskógarbyggð. Mjög fallegt 8840 m2 eignar-

Mjög snyrtileg og björt
tveggja herbergja íbúð við
Hrísateig með sér inngangi.
Gengið er inní flísalagða forstofu. stofan er
björg með góðum gluggum og flísum á
gólfi. Baðherbergi er með lítilli innréttingu
og flísum á gólfi, sturta er flísalögð í hólf og
gólf. Herbergi er rúmgott með góðum
skápum og dúk á gólfi. Eldhús er flísalagt
með innréttingu og borðkrók. Einstaklega
virðulegt og fallegt hús á þessum vinsæla stað. Verð 14,4 Milj

land við Böðmóðsstaði í Bláskógabyggð.
Búið er að leggja veg, bílastæði. Komið er
kalt vatn að lóðarmörkum og búið að borga
fyrir það. Rafmagn er við lóðarmörk.
Byggja má gott sumarhús á lóðinni sem er
í fallegu umhvefi.

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 aðeins 750 þ.

Í nágrenni Flúða - Holtabyggð.
Frábært útsýni - tilvalið fyrir
einstaklinga eða félagasamtök. Sumarhús 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.

Nánari upplýsingar
og fleiri myndir á

www.xhus.is

Skeifan 19 • 108 Reykjavík • Sími 533 1060 • Fax 533 1069 • www.xhus.is • xhus@xhus.is
210 Garðabær: Verönd með heitum potti

112: Reykjavík: Íbúð með fallegu útsýni

Lindarflöt 3: Einbýlishús á góðum stað í grónu hverfi.

Fróðengi 18: Fjögurra til fimm herbergja þakíbúð á tveimur hæðum.

Lýsing: Anddyri er með flísum á gólfi og
hol er parkettlagt. Úr stofu og borðstofu
eru dyr, með tvöfaldri hurð, út á timburverönd með heitum potti. Eldhús er
með eldri innréttingu og inni af því er
búr. Parkett er á herbergisgangi og herbergjum, sem eru fjögur. Úr hjónaherbergi eru dyr út á verönd og í garð. Baðherbergi er flísalagt og í því er baðkar
með sturtu. Þvottahús er með máluðu
gólfi og sturtu.

Annað: Húsið þarfnast standsetningar að
innan.

Lýsing: Íbúðin er á tveimur hæðum. Á neðri hæðinni er hol, lítið baðherbergi með sturtu, rúmgott
svefnherbergi með góðum fataskáp og stórt eldhús og borðstofa. Í eldhúsinu er HTH-innrétting og
vönduð stállituð tæki. Úr borðstofunni er gengið út
á góðar suðursvalir.
Öll neðri hæðin er flísalögð. Á efri hæðinni er stórt
hjónaherbergi og inni af því er fataherbergi. Baðherbergi er rúmgott með hornbaðkari og góðri
innréttingu. Undir súð eru innbyggðir skápar fyrir
þvottavél og þurrkara. Á efri hæðinni er einnig
rúmgóð sjónvarpsstofa og tvær samliggjandi stofur
með arni. Úr stofunum er gengið út á stórar hellulagðar svalir. Öll efri hæðin er með merbau-parketti á gólfum fyrir utan baðherbergið, sem er flísalagt. Úr íbúðinni er gott útsýni og stutt er í alla
þjónustu.

Fermetrar: 167,8 Verð: 43,5 milljónir Fasteignasala: X-hús

Verð: 34,9 milljónir Fermetrar: 164,8 Fasteignasala: Hof

Úti: Bílskúr stendur sér við hliðina á húsinu og mjög stórt bílaplan er við húsið.

Annað: Íbúðinni fylgja tvö bílastæði í bílageymslu
á jarðhæð. Á jarðhæðinni er einnig sérgeymsla
fyrir íbúðina auk sameiginlegrar hjóla- og vagnageymslu.
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Sími: 517 5280, hallur@gloriacasa.com

ÍBÚÐIR TIL SÖLU Á

S PÁNI

STRANDARÍBÚÐIR Í BYGGINGU

Rotanda er glænýtt íbúðarhótel sem verður tilbúið til afhendingar í júní 2006 fullbúið húsgögnum. Örugg leiga
allt árið um kring. Ekki er nema 300m að sjó og öll þjónusta er í göngufæri. Hverfið hefur verið eitt vinsælasta
hverfi Costa Blanca síðustu tvö ár og er í hraðri uppbyggingu. Hverfið heitir Aqua Marina eða öðru nafni Cabo
Roig og er rétt fyrir utan borgina Torrevieja.
Fáar íbúðir eru eftir í hótelinu og má með sanni segja að
fyrstir koma, fyrstir fá.
Verð frá 11.200.000 kr. – 149.000 evrur

TIL

ALMERIA – VILLA MARTIN
Stórglæsilegt parhús staðsett mitt á milli þriggja golfvalla. Öll þjónusta er í göngufæri. Borgin Torrevieja
er í aðeins 7 mínútna akstursfjarlægð. Tvö svefnherbergi og tvö salerni. Öll húsgögn fylgja og allur
borðbúnaður. Glæsilegur sundlaugargarður fylgir.
Verð 12.500.000 kr. – 165.000 evrur

LAS LOMAS – VILLA MARTIN
Raðhúsið er staðsett inn í lítilli lokaðri götu þar sem
öryggi er mikið fyrir íbúana og fáir um sundlaugargarðinn. Húsið er með þremur svefnherbergjum
ásamt tveim salernum. Loftkæling er í stofu á neðri
hæð. Húsgögn fylgja að mestu leiti.
Verð 12.500.000 kr. – 165.000 evrur

BAHIA - TORREVIEJA
Altos de Bahia er rétt við fallega strönd og í göngufæri við alla þjónustu. Sundlaugargarðurinn er mjög
stór og fínn. Húsið er með tveim svefnherbergjum. Öll
húsgögn eru mjög vönduð og fylgja með kaupunum.
Húsið er öllum aukahlutum búið.
Verð 14.500.000 kr. – 192.000 evrur

SUN WATCH VILLA – CAMPOAMOR
Stórglæsilegt einbýlishús við ströndina í Campoamor
rétt fyrir utan Torrevieja. Húsið stnedur á 900 fm lóð
og samtals er byggt 400 fm. Einkasundlaug og heitur pottur. Öll húsgögn fylgja með og allur borðbúnaður. Fyrsta flokks gæði í öllu. Hús fyrir vandláta.
Verð 72.400.000 kr – 960.000 evrur

AQUA MARINA – CABO ROIG
Glæsileg íbúð með frábæru útsýni út á sjó. Staðsett í
vinsælasta hverfi Costa Blanca. Í göngufæri við alla
þjónustu. Tvö svefnherbergi. Öll húsgögn fylgja og
sameiginlegar þaksvalir. 400m að strönd. Ekki láta
þetta fram hjá þér fara.
Verð 13.900.000 kr. – 185.000 evrur

VIOLETA – BLUE HILL
Íbúðin er ca. 49 m2 neðri sérhæð með góðri verönd
fyrir framan íbúðina. Íbúðin er með einu svefnherbergi og öll húsgögn fylgja ásamt öllum borðbúnaði.
Stutt í alla þjónustu og á sundlaugarbar. Góð eign
fyrir fyrstu kaup á Spáni.
Verð 6.900.000 kr. – 92.000 evrur

LA ZENIA – CABO ROIG
Íbúðin er í lítilli raðhúsalengju og er á tveimur hæðum.
Sólaríum er á þaki íbúðarinnar. Bílastæði er í lokaðri
hliðargötu. Íbúðin er með þrem svefnherbergjum. Öll
húsgögn fylgja. Fallegur sundlaugargarður. Í göngufæri við alla þjónustu.
Verð 16.600.00 kr - 220.000 evrur

ZENIA MAR – LA FLORIDA
Íbúðin er á annarri hæð sem sérinngangi. Hún er með
tveim svefnherbergjum og opnu eldhúsi inn í stofu.
Þvottahús er út úr eldhúsi. Svalir út úr stofu. Einkaþaksvalir með ágætu útsýni. Öll húsgögn fylgja ásamt
öllum borðbúnaði.
Verð 12.700.000 – 168.000 evrur

LEIGU

RIOJA – VILLA MARTIN
Stórglæsilegt einbýlishús til leigu. 3 svefnherbergi og tvö
salerni. Bílskúr og góð útivistaraðstaða. Sundlaugargarðurinn gerst vart glæsilegri. Er í göngufæri við alla þjónustu og
er mitt á milli 3ja golfvalla..
Verð aðeins 53.000 kr. á mánuði – 700 evrur

Allar upplýsingar eru á skrifstofu Gloria Casa í Álfheimum 6.
Sími 517 5280

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

OG LEIGUMIÐLUN

ÍSLENDINGA
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Höfuðborgarsvæðið}
GUNNAR JÓN YNGVASON,
LÖGGILTUR FASTEIGNAOG FYRIRTÆKJASALI,
VIÐSKIPTAFRÆÐINGUR, MBA.

BORGARTÚN 28, 2HÆÐ

BJÖRGVIN Ó. ÓSKARSSON,

588 5160

LÖGGILTUR LEIGUMIÐLARI
OG EIGNASKIPTALÝSANDI

ÓSKAR MIKAELSSON, RÁÐGJAFI

ATVINNUHÚSNÆÐI
Smiðjuvegur 315 m2.
Mjög gott og vel staðsett 315 fm húsnæði, tilvalið fyrir verlsun og þjónustu á
góðum stað við Smiðjuveginn. Vængjahurð og því gott aðgengi fyrir vörur.
Lofthæð 3 mtr. Malbikuð bílastæði. Verð
33,5 millj.

Hjólastígar í
höfuðborginni
Hjólreiðar eru vistvæn og skemmtileg leið til að ferðast um höfuðborgina. Á vef skipulags- og byggingarsviðs Reykjavíkurborgar, skipbygg.is, er að finna kort af gönguog hjólreiðastígum á höfuðborgarsvæðinu. Tilvalið er að skoða
síðuna til að fá hugmyndir að
skemmtilegum hjólaferðum með
fjölskyldunni. Um leið er hægt að
virða fyrir sér húsin í bænum og
mynda sér skoðanir á skipulagi
höfuðborgarsvæðisins.

Innkeyrslubil 200 - 600 m2.
Í glæsilegu húsnæði við Gylfaflötina eru
innkeyrslubil til leigu. Góð aðkoma, allt
malbikað, aflokað bílaplan, aðgengi að
mötuneyti og fleira. Frekari upplýsingar
og teikningar á skrifstofu okkar.

Fákafen 100 m2.
Frábærlega staðsett skrifstofuhúðsnæði
á 2. hæð til leigu. Keyrt er upp ramp á
efri hæð hússins. Skrifstofa, fundarherbergi, opið vinnurými, salerni og eldhúskrókur. Dúkur á gólfum. Bjart og þægilegt skrifstofu- og þjónusturými.

Skrifstofuhúsnæði
120, 450 eða 900 m2.
Í glæsilegu lyftuhúsi, á efstuhæð, með
500 m2 útisvölum er til leigu 120 m2
skrifstofurými á 2. hæð, og skrifstofuhæð frá 450 - 900 m2 á efstu hæð hússins (3.hæð), með stórglæsilegu útsýni yfir borgina. Um 450 m2 af efstu hæðinni eru
glæsilega innréttaðir sem skrifstofur, innfelldar lýsingar í veggi (lumex), kerfisloft og
fleira. Topp eign á topp stað. Frekari upplýsingar og teikningar á skrifstofu okkar.

Borgarholtsskóli
Borgarholtsskóli hlaut umhverfisviðurkenningu Reykjavíkurborgar í
síðustu viku. Viðurkenningin var
veitt í sama mund og sýning fór
fram í tilefni af 100 ára afmæli
Heilbrigðisnefndar Reykjavíkur.
Borgarholtsskóli er talinn sýna gott
fordæmi í umhverfismálum og er
til fyrirmyndar fyrir skóla sem og
önnur fyrirtæki.

Trönuhraun Hfj 156 m2. Glæsilegt 156

Góð umgengni
Hafnfirðingar geta andað léttar því
Clint Eastwood og föruneyti hans
skiluðu landi því sem lánað var til
kvikmyndatöku í góðu ástandi. Á
vef Hafnarfjarðarbæjar segir að frágangur hafi verið til fyrirmyndar og
í fullu samræmi við það sem
samið var um. Hafnarfjarðarbær
hefur og óskað eftir því að halda í
hluta af bílastæði, sem þarna hefur
verið komið fyrir, ásamt gönguslóða upp að Arnarfelli.

75 - 85 m2 innkeyrslubil, ásamt 20 m2
milligólfum Aðkoman og staðsetning
hússins er mjög góð. Hagstæð áhvílandi
lán. Fjármögnun allt að 90%. Útborgun
aðeins 1,1 millj., rest til 25 ára.

Hólmaslóð - Fjárfesting. Húsnæðið
er 1674 m2 á 2 hæðum. Á efri hæð eru
leigð út skrifstofuherbergi. Á neðri hæð
eru svo innkeyrslubil með góðri aðkomu
og innkeyrsluhurðum. Verð 142 millj. áhv.
um 110 millj. 5,7 -6,2 % til 20 ára. Leigutekjur um 1,1 - 1,2 millj./mán.

Melabraut Hfj 500 m2. Til sölu iðnaðarhúsnæði með stórri innkeyrsluhurð og
allt að 10 m lofthæð í mæni. Hitun með
blásara. Bilið er um 503 m2 að birtu flatarmáli, milligólf eru aukalega og koma
ekki fram í birtri stærð. V. 35,0 millj.

Bíldshöfði 318 m2. Vel staðsett um 318
m2 innkeyrslubil með 2 overhead hurðum. Rýmið að mestu opið en afstúkað
kaffiaðstaða, skrifstofa og wc. Um er að
ræða 2 þinglýstar eignir. Verð 36,0 millj.

Hvernig borg
má bjóða þér?
Skipulagsmál Reykjavíkur í nútíð
og framtíð eru efniviður sýningarinnar Hvernig borg má bjóða þér?
sem nú stendur yfir í Listasafni
Reykjavíkur í Hafnarhúsi. Á sýningunni gefur að líta gríðarlega
stóra loftmynd af Reykjavík,
módel, ljósmyndir, skipulagsdrög
og teikningar. Þar er einnig vettvangur fyrir fagfólk og leikmenn
til að skoða skipulag borgarinnar
og koma með hugmyndir að
nýjum lausnum. Í samstarfi við
Og Vodafone býðst borgarbúum
að láta ljós sitt skína með því að
hringja inn mynd- og textaskilaboð í frítt númer, 1855. Sýningin
stendur til 2. október.

ATVINNUTÆKIFÆRI - útleiga í
Hafn. Til sölu herbergja útleiga og iðnaðarpláss í Hafnarfirði, alls um rúml. 550
fm húsnæði. Leigutekjur ca. 550 þús á
mán. Verð 49 millj.

Krókháls - Útleiga. Til sölu samtals um
741 m2 hæð, öll 3. hæð hússins (2.hæð)
auk innkeyrslu á á sléttri jarðhæð á þessu
eftirsótta svæði. Frábær staðsetning.

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

Laugavegur 621 m2. Til sölu verslunarhæð á glæsilegum stað við laugaveginn,
beint á móti Hlemm. Húsnæðið í dag er tilbúið til innréttingar og gólfefna, en verið er
að standsetja rýmið. Húsnæðið er 621,5
m2 og þar af eru 259,6 fm í lagerkjallara.
Jafnframt er mögulegt að skipta hæðinni
upp í 4 verslunarrými. Húsnæði sem býður uppá möguleika. Verð 80 millj.

Smiðjuvegur 280 m2. Til sölu frábærlega staðsett innkeyrslubil með jafnframt
hörkugóðui útiplássi framan við innkeyrslu. Húsnæðið er 280,8 m2 auk
geymslulofta. Húsnæðið er að mestu á
einni hæð en skrifstofa, salerni og eldhús
eru á palli. Lofthæðin er um 4,2 metrar,
flekainnkeyrsluhurðir. Verð 27,5 millj.

TIL LEIGU
Síðumúli 250 til 1000 m2. Um er að
ræða vel staðsett skrifstofuhúsnæði með
frábæru útsýni, hæðirnar eru 503 m2 á 2.
hæð og 503 m2 á 3. hæð, eða samtals
1006 m2. Hægt er að skipta hvorri hæð í
tvö rými þar sem inngangur er bæði Síðumúla- og Selmúlamegin á hæðirnar. Húsnæðið er óinnréttað og því kjörið tækifæri
fyrir nýjan leigutaka að innrétta eftir því
sem hentar.

HLÍÐASMÁRI 300 - 600 m2. Til leigu,
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glæsilegt 600 m2 skrifstofuhúsnæði á 3.
hæð í lyftuhúsi, 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. Húsið er vel staðsett og mikið af bílastæðum í kringum.
LAUST.

*811$56%5$876e5+ç

Reykjavíkurvegur Hfj 150 - 350 m2.

/,1'$60È5,*/6,(,*1

Gott skrifstofuhúsnæði á 3.hæð í vel staðsettu húsnæði. 10 skrifst.herb, fundarherb. skjalageymsla,og eldhús. Parket á
gólfum. LAUST STRAX.

WWW.ATVINNUHUSNAEDI.IS
HÖFUM TRAUSTA KAUPENDUR AÐ:
• 4000 m2 skrifstofu- og þjónustuhúsnæði á 2 hæðum, staðsetning áskilin.
• 500 - 1000 m2 lagerhúsnæði, Gbæ.,
Kóp., Höfðasvæði.
• 100 m2 innkeyrslubil á svæði 109, 110,
111, 112, 200 og 201.
• 100 - 200 m2 innkeyrslubil, lofthæð yfir 3,0
m., Höfða-, Hálsa- og Smiðjuvegshverfum.
• 600 - 800 m2 Iðnaðarhúsnæði á Höfðanum eða nágrenni.

%,5.,*581'.Ï3$9
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Fasteignafélag - FJÁRFESTING. Til

Eyrartröð 90% lán. Innkeyrslubil frá
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Hægt er að skipta rýminu í 2 aðskildar
einingar. Verð 70 millj.

næðið 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.
Leigusamningur
470
þ./mánfylgir til 7 ára.

ë9(5È56(/0$8.$Ë%Òç

Á svæði 101 til leigu um 830 m2 lagerhúsnæði á einni hæð. Húsnæðið er
snyrtilegt og góð aðkoma, þjófavarnarkerfi uppsett. Húsnæðið er laust eftir ca.
4-6 vikur, eða nánara samkomulagi.

TIL SÖLU

Engihjalli - Fjárfesting. Til sölu. Hús-
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Lagerhúsnæði 830 m2.

WWW.ATVINNUHUSNAEDI.IS

sölu félag sem á eignir samtals um 4400
m2, auk 1200 m2 byggingarréttar á
Grandasvæðinu. Flestar einingar í útleigu.
Verð 395 millj. Nánari upplýsingar aðeins
á skrifstofu okkar.

/$8*$7(,*85

• 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.
• Byggingarlóðir og/eða byggingarréttur
óskast. Ýmislegt kemur til greina.
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Björt laufblöð kíkja upp yfir grindverkið. Myndir: E.Ól.

ﬁegar regnboginn dansar í trjánum
Haustið er komið með alla sína liti og borgin
skartar sínu fegursta. Haustlitirnir stalda
stutt við og það er um að gera að njóta þeirra
áður en veturinn hrifsar þá í burt.
Græni liturinn þarf nú að víkja. Haustið er komið og
öll litaflóran er stigin niður í gróðurinn sem ævintýralegur prýðir umhverfi okkar um þessar mundir. Á
meðan veður er gott er að sjálfsögðu kjörið að ganga
um skógarstíga og njóta náttúrunnar. Haustlitirnir

eru hverfulir og geta þeir fokið út í veður og vind á
einni nóttu. Stoltir garðeigendur ættu að gefa sér tíma
til að sitja í garðinum, þó ekki væri nema til þess eins
að stara á trén og fylgjast með þeim óhjákvæmilegu
breytingum sem tíminn leiðir þau í gegnum. Eða
grípa fallandi lauf og gera úr þeim listaverk, í samvinnu við yngstu meðlimi fjölskyldunnar. Reyniberin
af trjánum er tilvalið að klippa af og búa til úr þeim
kransa, eða jafnvel geyma í frysti til jóla – og leika
þannig á tímann. Haustið kemur og fer og besta leiðin
til að hægja á því er að standa kyrr og fylgjast með.

Haustið í allri sinni dýrð.

Forvitin auglýsingaskilti kíkja í gegnum trén.

Rauðbrúnn runni undir bláum himni.

Enginn hundur liggur þarna í leyni.

Gráleit háhýsin svífa yfir fallegum trjátoppum.

Litríkur runni við gömlu rafstöðina í Elliðaárdalnum.

Draumaeignir

Draumaeignir

Fífurimi - 112 Rvk

Draumaeignir

Kleppsvegur - 104 Rvk

Torfufell - 111 Rvk

Opið hús í kvöld frá kl 20:00 - 21:00

14.300.000

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

Góð 2 herbergja 71,5 fm. íbúð á 3 hæð þar af 6,2 fm. geymsla í sameign. Góð
íbúð á góðum stað við Kleppsveg.

Hjarðarhagi - 107

12.700.000
Góð 3ja herb. 78,7 fm íbúð á 3. hæð í fjölbýli. Sameign er mjög góð. Laus
fljótlega.

Blikastígur - 225 Álf

Smárarimi - 112 Rvk

37.900.000
22.900.000
Björt og virkilega falleg 4ra herb. 98,3 fm endaíbúð á 4. hæð í mjög vel
viðhöldnu fjölbýli á þessum frábæra stað. Baðherb. auk gestasalernis og
tvennar svalir. Úr íbúðinni er mjög mikið útsýni.

Einstaklega sjarmerandi einbýli, skemmtilega staðsett í sveitasælunni á
Álftanesinu. Húsið sem er timburhús á tveimur hæðum er með 5 svefnh. og
tveimur stofum. Eignin býður upp á mikla möguleika og stendur á 1000 fm
eignarlóð.

Melalind - 201 Kóp

26.500.000
Mjög rúmgóð og falleg 3ja herb. 102,6 fm íbúð (þ.a. 6,6 fm geymsla), á 2.
hæð í litlu fjölbýli auk bílskúrs sem er 26,1 fm Frábært útsýni.

57.900.000
7 herb. 276,9 fm sérhæð í tvíbýli þ.a. 48,3 fm bílskúr. Gríðarlega mikið og
fallegt útsýni.

Sörlaskjól - 107 Rvk

16.300.000
3ja herbergja 70,1 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi í frábæru ástandi,
eikarparketi og flísum á gólfum, nýjum innréttingum og skápum

Krummahólar - 111 Rvk

27.500.000
179,7 fm 6 herbergja toppíbúð á tveimur efstu hæðum hússins 7. og 8. hæð
í góðu lyftuhúsi. Af þessum 179,7 fm er bílskúr sem er 25,6 fm og geymsla í
kjallara sem er 10,3 fm FRÁBÆRT ÚTSÝNI

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
hjalti@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

2ja herbergja

2ja herbergja

Ásbraut - 200 Kóp

Eðvarð Matthíasson
edvard@draumahus.is
löggiltur leigumiðlari

Guðrún Stefánsdóttir
gudrun@draumahus.is
sölumaður

2ja herbergja

Engihjalli - 200 Kóp

Öldugata - 101 Rvk

Grandavegur - 107 Rvk

10.900.000

12.800.000

36,6 fm 2ja herbergja íbúð á 1. hæð
með parketi á gólfum og nýlegu endurnýjuðu baðherbergi. Stutt er í alla
þjónustu.

62,2 fm (auk ca 3-4ra fm sérgeymslu í
kjallara) 2ja herbergja íbúð á 5. hæð
með mjög stórum vestursvölum í lyftuhúsi.

Fálkagata - 107 Rvk

Vallartröð - 200 Kóp

11.900.000

14.800.000

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

49,4 fm (auk 4-5 fm) 2ja herbergja íbúð á 5. og efstu hæð í lyftuhúsi með
suðvestursvölum og fallegu útsýni. Einungis eru 3 íbúðir á hæðinni.

Drápuhlíð - 105 Rvk

14.900.000

13.200.000

Góð 2ja herbergja, 66 fm íbúð (þarf af
5 fm geymsla) á 3. og efstu hæð í góðu
húsi í göngufæri frá Háskóla Íslands.
Aðeins eru 5 íbúðir í húsinu.

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!

Grettisgata - 101 Rvk

Hamraborg - 200 Kóp

Hlíðarvegur - 200 Kóp

12.900.000
14.900.000
Rúmgóð 2ja herb. 79,4 fm íbúð (þ.a. 1,2 fm geymsla) í kjallara með
sérinngangi og útgangi út í garð.

Grenimelur - 107 Rvk

Hlýleg 2ja herb. risíbúð sem er 64 fm
auk sérgeymslu á hæðinni í góðu fjölb.
á besta stað í bænum! Íbúðin er á 4.
hæð, undir súð og töluvert stærri að
gólffleti. Hús í góðu standi.

Holtsgata - 101 Rvk

10.300.00
Góð 2 herbergja 39 fm íbúð í lyftuhúsi
á góðum stað í miðbæ Kópavogs. Góð
fyrsta eign.

12.900.000
2ja herb. 60,7 fm íbúð 60,7 fm íbúð í þríbýli með sérinngangi.

Hraunbær - 110 Rvk

Nökkvavogur - 104 Rvk

14.400.000
Afar björt og rúmgóð 2ja herb. 69 fm
íbúð í kjallara á þessum vinsæla stað.
Óvenju hátt er til lofts í íbúðinni og er
hún lítið sem ekkert niðurgrafin.

Hrísrimi - 112 Rvk

10.500.000
Vel skipulögð 2ja herb. 49,4 fm íbúð á
jarðhæð í Hraunbænum

Hverfisgata - 101 Rvk
11.900.000

13.500.000

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

Snyrtileg og velviðhaldin 2ja herb. íbúð í kjallara í þríbýli. Sérinngangur.

Meistaravellir - 107 Rvk

16.800.000

Vindás - 110 Rvk

13.900.000

Björt og falleg 2aj herbergja 78,1 ferm
íbúð á 3.hæð, góð lofthæð. Stutt í alla
þjónustu. Afar rúmgóð og glæsilega
eign. Laus strax.

Falleg 2 herbergja 59 fm íbúð í kjallara
á góðum stað á Hverfisgötu, íbúðina
er búið að taka alla í gegn, skipta um
öll gólfefni innréttingar og rafmagn.

Miklabraut - 105 Rvk

Reykás - 110 Rvk

14.400.000

16.900.000

14.400.000

14.200.000

83,8 fm 2ja til 3ja herbergja íbúð með sólskála og útgengi í suðurgarð.
Gólfefni og innréttingar eru nýleg og nýbúið er að endurnýja baðherbergi.

Falleg 2ja herbergja 64,4 fm íbúð í
kjallara (lítið niðurgrafin) í litlu fjölbýli.
Mikið búið að endurnýja.

2ja herb. 76,5 fm íbúð á 1. hæð með
svölum, aðgengi í sameiginlegan garð
og fallegu útsýni.

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.

Telma Róbertsdóttir
telma@draumahus.is
þjónusturstjóri

Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is
ljósmyndari

Bóas Ragnar Bóasson
boas@draumahus.is
sölumaður

Bergur Þ. Steingrímson
bergur@draumahus.is
fjármálastjóri

Kristín Sigurey Sigurðardóttir
kristin@draumahus.is
ritari/skjalaumjón

Sigurður Samúelsson
sigurdursam@draumahus.is
sölumaður

3ja herbergja
Háberg - 111 Rvk

3ja herbergja

3ja herbergja

Andrésbrunnur - 113 Rvk

Hjallabraut - 200 Hfj

Hraunbær - 110 Rvk

Nýlendugata - 101 Rvk

20.900.000
20.500.000
Mjög falleg 3ja. herb. 91 fm endaíbúð
með sér inngangi. 45 fm sér sólpallur
með skjólveggjum!

Falleg 3. herbergja, 94,9 fm íbúð á 2.
hæð í nýlegu húsi ásamt stæði í lokuðu bílskýli í Grafarholtinu. LAUS VIÐ
KAUPSAMNING

Austurberg - 111 Rvk

18.600.000

16.200.000.-

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

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

Hraunteigur - 105 Rvk

Hrefnugata - 105 Rvk

17.100.000
Virkilega smekkleg 3ja herb. 65,5 fm íbúð á jarðhæð í þríbýli með sérinngangi.

20.900.000

Hátún - 230 Rbæ

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

Háteigsvegur - 105 Rvk

18.500.000
Virkilega góð 3ja herbergja 87,4 fm
íbúð með sérinngang í góðu þríbýli á
frábærum stað. Eign er öll algjörlega
endurnýjuð að innan.

Ferjubakki - 109 Rvk

Eyrarholt - 220 Hfj

18.900.000
3ja herbergja 96 fm íbúð á fyrstu hæð
í klasahúsi með sér verönd á miklum
útsýnisstað í Hafnarfirði

14.500.000
Hátún 96,4 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með sérinngangi á góðum stað í
Keflavík. Möguleiki á stækkun í risi. Húsið í góðu ástandi.

Flétturimi - 112 Rvk

Berjavellir - 221 Hfj

16.900.000

13.800.000

Glæsileg 3ja herb. 64,1 fm íbúð á fyrstu
hæð auk um 5 fm geymslu í kjallara.
Mjög falleg íbúð á besta stað í bænum!

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

Hringbraut - 107 Rvk

Hverfisgata - 101 Rvk

18.700.000

21.900.000

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

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

Jörfabakki - 109 Rvk

Kársnesbraut 200 - Kóp

14.500.000
Mjög góð, opin og skemmtileg 85,9 fm
3ja herbergja íbúð á 2. hæð með svölum sem snúa í vestur. TILVALIN
FYRSTU KAUP.

Frostafold - 112 Rvk

21.000.000
13.900.000
Falleg 3ja herbergja 90,6 fm íbúð á 2.
hæð ásamt stæði í bílskýli.

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

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 með salerni samtals 108,6 fm.

Gljúfrasel - 109 Rvk

Kjarrhólmi - 200 Kóp

Kristnibraut - 113 Rvk

18.700.000

19.400.000.
Glæsileg 98,6 fm 3 ja herbergja íbúð á 3.hæð á góðum stað með sér inngang. Íbúðin er laus strax.

Barmahlíð - 105 Rvk
19.500.000

14.500.000

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

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

Gyðufell - 111 Rvk

Gyðufell - 111 Rvk

22.500.000
15.900.000

13.900.000
13.500.000
3ja herb. 82 fm íbúð á 2. hæð, þ.a. 4,9
fm geymsla í klæddu fjölbýli.

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. Yfirbyggðar svalir.

16.500.000
3ja herbergja 78,8 fm virkilega góðaíbúð með sér inngangi. Laus fljótlega.
Stutt í alla þjónustu og skóla. Sameign er góð.

75,1 fm 3ja herbergja íbúð á 4. hæð í
góðu fjölbýli alveg við Fossvogsdalinn.

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

Kötlufell - 111 Rvk

Laufrimi 112 - Rvk

14.900.000

18.300.000

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 af suðvestursvölum yfir borgina.

3ja herbergja
Laufrimi - 112 Rvk

18.900.000
Falleg 3 herbergja 90,9 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi, bílskýli og mjög
stórri geymslu með glugga. Falleg og
góð eign á góðum stað í Grafarvogi
stutt í skóla og alla þjónustu.

Laxalind - 201 Kóp

Lautasmári - 201 Kóp

Opin og skemmtileg 96 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sér inngangi í tvíbýli í mjög vinsælu hverfi í
Kópavoginum.

Mjóstræti - 101 Rvk.

Naustabryggja - 110 Rvk

19.200.000.

20.900.000.-

24.600.000

3ja herb. 83,9 fm íbúð á 2. hæð í fjölbýli
auk ca 4 fm geymslu alls ca 88 fm.

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

Glæsileg 110,2 fm 3ja herb. íbúð á 3.
hæð með svölum, mikilli lofthæð og
stæði í lokaðri bílag. Stáleldhústæki
fylgja. Einar tekur á móti gestum.

Nesvegur - 107 Rvk

Nónhæð - 210 Gbæ

Miðleiti Gimli - 103 Rvk

33.000.000
23.900.000

3ja herbergja

Miðleiti - Gimli .(60ára og eldri) Glæsileg 3ja herb. um 90,0 fm íbúð á efstuhæð (6. hæð) ásamt stæði í bílag. og
sérg. sem innifalin í heildarfm Glæsil.
útsýni af 20 fm flísalögðum svölum.

24.500.000
110,8 fm3ja til 4ra herbergja íbúð á 2.
hæð í tvíbýli með sérinngangi, stórri
stofu og góðum suðursvölum með útsýni til hafs.

3ja herbergja
Reykás - 110 Rvk

22.500.000
Falleg 104 fm (auk sérgeymslu ca 5-6
fm) 3ja herbergja íbúð með tvennum
svölum og fallegu útsýni.

Skipholt - 105 Rvk

16.900.000
Björt og opin 3ja herb 74 fm íbúð á
jarðhæð á góðum stað í Garðabæ.
Sérgarður með verönd.

Rofabær - 110 Rvk

15.600.000
Fín 3ja herb. 85,1 fm íbúð á 3. hæð
góðu fjölbýli.

Stóragerði - 108 Rvk

18.800.000
18.300.000
Góð 3ja herbergja 88,3 fm íbúð á 2.
hæð í vönduðu fjölbýli !

Björt og rúmgóð 3ja - 4ra herb. íbúð á
4. hæð með meiriháttar útsýni auk bílskúrs alls 111,3 fm.

3ja herbergja
Suðurhólar - 111 Rvk

4ra - 7 herbergja

4RA - 7 HERBERGJA

Sæviðarsund - 104 Rvk

Fálkagata - 107 Rvk

Furugrund 200 - Kóp

Hvassaleiti - 103 Rvk

15.900.000 LAUS STRAX

18.800.000

91 fm 3ja herb. endaíbúð á 3.hæð með
sérinngangi af svölum og fallegu útsýni og stórum svölum. Húsið er í góðu
ástandi og hefur verið klætt að hluta.

86,7 fm 3ja herbergja íbúð í fjórbýli á
lyftri 1. hæð með svölum auk sérgeymslu í kjallara ca 6-7 fm með aðgangi að salerni.

Torfufell - 111 Rvk

Torfufell - 111 Rvk

13.200.000.-

13.500.000

3ja herb. 80 fm íbúð á 4. hæð í fjölbýli.
Nýuppgert baðherbergi og falleg eldhúsinnrétting. Tengi f. þvottavél á
baði.

EIGNIN ER LAUS. 81,7 fm (þ.a. 6,8 fm
geymsla á 1. hæð) 3ja herb. íbúð á 3.
hæð með suðv.sv. Eldh. og bað er nýlegt. Fallegt plastparket er á allri íbúðinni utan baðherbergis.

Veghús - 112 Rvk

Þorláksgeisli - 113 Rvk

31.000.000
16.900.000

Vel skipulögð 3ja - 4ra herb 89,9 fm
íbúð á 2. hæð ásamt bílskúr í góðu fjölbýli í Grafarvogi.

Falleg 4 herbergja 118,8 fm íbúð á 4 hæð þar af 20,3 fm bílskúr. Íbúðin er
björt og falleg og er mikið endurnýjuð. Laus strax. Sibbi og Arna á bjöllu.

Borgarholtsbraut - 200 Kóp

Virkilega falleg 99,2 fm 3ja herbergja
íbúð á 3. hæð í 6 íbúða fjölbýli þ.a. 9,0
fm geymsla. Einnig stæði í lokaðri bílageymslu.

4ra - 7 herbergja
Álfheimar - 104 Rvk
Ásbraut - 200 Kóp

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

Galtalind - 200 Kóp

Goðheimar - 104 Rvk

19.900.000

24.500.000
20.900.000

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

22.000.000

28.900.000

21.200.000

Góð 133,3 fm (þ.a. geymsla í kjallara
6,1 fm) 6 herbergja íbúð á 2 hæðum, 4.
og 5. hæð. Stórar flísalagðar vestursvalir.

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

Hjallahlíð - 270 Mos

Hólagata - 260 Rbæ

21.700.000

24.900.000

4ra herbergja, 94,4 fm íbúð á 2. og efri
hæð í fjórbýli á vinsælum stað í Mosfellsbæ.

Góð 189,3 fm 4 herb. hæð í tvíbýli þar
af 28.7 fm bílskúr, miðsvæðis í Reykjanesbæ.

Jöklafold - 112 Rvk

Jörfagrund - 116 Kjal

Falleg 4ra - 5 herb. 97,6 fm íbúð á jarðhæð í þríbýli. Sérinngangur og verönd.

Engihlíð - 105 Rvk
16.900.000
4ra herb. 97,2 fm íbúð á 4. hæð í mjög
góðu fjölbýli.

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.

Baldursgata - 101 Rvk

Blikahólar 111 - Rvk

17.900.000

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

Dvergholt - 270 Mos

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

Engjasel - 109 Rvk

23.900.000

18.500.000

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

Mjög falleg 4ra herb. 91,7 fm íbúð á 2.
hæð í tveggja hæða fjórbýlishúsi. Sérinngangur, gott útsýni og upptekin loft.

Krummahólar - 111 Rvk

Langholtsvegur - 104 Rvk

21.500.000

18.700.000

21.500.000

Einstaklega björt og falleg 88,2 fm 4ra herbergja íbúð á 1. hæð. Nýlegt eldhús. Eign í góðu ástandi.

Mjög góð 91,9 fm íbúð (auk ca 5 fm
geymslu) á 3. hæð í lyftuhúsi auk með
stórum suðursv. og 25 fm bílsk. Fallegt
útsýni er úr íbúðinni. LAUS STRAX.

Mjög góð 4ra herbergja, 86 fm íbúð á
1. hæð í þríbýli á mjög góðum stað í
grónu og vinsælu hverfi í Reykjavík.
LAUS STRAX

Laufengi - 112 Rvk

Laufrimi - 112 Rvk

Engjasel - 109 Rvk

24.900.000

19.900.000

18.500.000

Góð 4ra herb. 133,4 fm neðri sérhæð í
tvíbýli þ.a. 19,1 fm bílskúr á mjög góðum stað í Mos. Húsið er klætt að utan,
sérinngangur, verönd og garður.

Góð 4 herb. 133,1 fm þar af 30,7 bílskýli
á góðum stað í Engjaseli í Reykjavík,
baðherbergi og eldhús nýuppgert, nýtt
þak á húsinu. Stutt í skóla og leikskóla.

122,9 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð,
þ.a. stæði í bílageymslu 24,1 fm, auk
geymslu sem ekki er skráð hjá FMR ca
9-10 fm Svalir. Frábært útsýni.

Eyrarholt - 220 Hfj

23.900.000
20.900.000
4ra herbergja 112,4 fm íbúð á 1. hæð í
litlu fjölbýli með útgengi á verönd með
góðu skjólverki og fallegu útsýni.

19.500.000
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, leikskóla og
alla aðra þjónustu.

4ra - 7 herbergja
Leirubakki - 109 Rvk

Einbýli

Rað- og parhús

Lyngmóar - 210 Gbæ

Glitvangur - 220 Hfj

Grettisgata - 101 Rvk

Krummahólar - 111 Rvk

58.000.000
Falleg 126,5 fm 3-4 herbergja íbúð á 2.
hæð þ.a. 16,2 fm bílskúr.

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.

Nóatún - 105 Rvk

Fannafold - 112 Rvk.

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

Lækjasmári - 201 Kóp

24.900.000

31.500.000
148,8 fm 4ra - 5 herbergja einbýli í miðbænum með sérbílastæði fyrir framan
húsið. Samanstendur af tveimur sjálfstæðum íbúðum með sérinngangi.

Blátún - 225 Álf

23.900.000
Fallegt 85 fm. 3ja herbergja raðhús á einni hæð með sérgarð og verönd.

Hraunbær -110 Rvk
43.500.000.-

45.000.000

4ra. herb. 82,2 fm íbúð á 1. hæð í litlu
fjölbýli. Íbúð á hæð er 73,4 fm og
geymsla í kjallara 8,8 fm.

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

283,4 fm 8 herb. einbýli þ.a. er bílsk.
33,1 fm Húsið er mjög sérstakt, steypt
að mestu en einnig byggt úr timbri.
Séríbúð er í kjallara sem er í útleigu.

Skaftahlíð - 105 Rvk

Asparhvarf 19 A - 203 Kóp

Þrándarsel - 109 Rvk

31.900.000

16.900.000

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

Rauðagerði - 108 Rvk

18.800.000
29.500.000
Falleg og vel skipulögð 148 fm 6 herbergja íbúð á annarri hæð (efri) með
sérinngangi í þríbýli ásamt bílskúr.

4 herb. 83,5 fm íb. á jarðh. auk 2ja
geymslna. Íbúðin er með sérinng.
Húsið er fallegt og gatan sömuleiðis.
Stutt er í leikskóla og aðra þjónustu.

33.900.000
168,7 fm. parhús og þ.a. er 20,7 fm. endabílskúr. Húsið er í mjög góðu
ástandi. Það var tekið í gegn að utan fyrir ca. 2 árum. Stutt í þjónustu og
skóla.

36.500.000

57.000.000

Stórglæsil. 6 herb. 237 fm einbýli á 2
hæðum. Húsið skilast fullfrág. að utan,
lóð verður fullkl. Rúml. fokh. að innan,
þar sem búið er að einangra þak.

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

Starengi - 112 Rvk

Njálsgata - 101 Rvk.

Fagrihjalli - 200 Kóp
Skipasund - 104 Rvk

Tómasarhagi - 107 Rvk

18.500.000 kr.

22.900.000

83,7 fm 4ra herbergja björt kjallaraíbúð auk 33,7 fm bílskúrs. Samtals
117,4 fm.

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

Túnbrekka - 200 Kóp

Unufell - 111 Rvk

42.900.000

43.500.000

40.900.000

Einstaklega fallegt 176,7 fm einbýli
með innb. 34,3 fm og 12 fm sólstofu.
Einnig gróðurhús við hlið eignar og afar fallegur garður í kringum húsið.

Stórglæsilegt 5 herbergja 183,3 fm
einbýlishús á góðum stað á Njálsgötu,
allt húsið er nýuppgert og tilheyra 2
sérbílastæði húsinu.

Háihvammur - 220 Hfj

Lyngbrekka - 200 Kóp

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

Draumaeign
27.300.000

15.500.000

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

4ra herbergja 97 fm íbúð á 4. hæð með
nýlegum innréttingum og í alla staði
mjög smekkleg. Svalir úr stof og
þvottahús innaf eldhúsi.

Hólagata - 260 Rbæ

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

Vesturberg - 111 Rvk

Hólagata - 245 Sandg

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

Jónsgeisli - 113 Rvk

22.000.000
16.200.000

24.900.000

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.

Góð 189,3 fm 4 herb. hæð í tvíbýli þar af 28.7 fm bílskúr, miðsvæðis í
Reykjanesbæ.

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.

37.000.000
Húsið afhendist vor 2006, fokhelt að
innan, tilbúið að utan með grófjafnaðri
lóð.

Nýbyggingar

Einbýli

Baugakór - 203 Kóp

Draumaeignir

Álfkonuhvarf - 203 Kóp

Furulundur - 210 Gbæ

Grandavegur - 107 Rvk

30.000.000

30.900.000

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

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

Álfkonuhvarf - 203 Kóp

Álfkonuhvarf - 203 Kóp

49.900.000

14.800.000

Fallegt 196,2 fm 6 herbergja einbýli þar af 50,7 fm tvöfaldur bílskúr. Fallegur og stór garður í kringum húsið.

49,4 fm. (auk 4-5 fm.) 2ja herbergja íbúð á 5. og efstu hæð í lyftuhúsi með
suðvestursvölum og fallegu útsýni. Einungis eru 3 íbúðir á hæðinni.

Fjallalind - 201 Kóp

53.000.000
Glæsil. einb. á 2 hæðum í Lindarhverfi með 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.

Stakkhamrar - 112 Rvk

25.100.000

22.000.000
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.

Álfkonuhvarf - 203 Kóp

Baugakór - 203 Kóp

20.400.000

30.000.000

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

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

Baugakór - 203 Kóp

Birkiteigur - 270 Mos

29.000.000
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.

Flétturimi - 112 Rvk

17.800.000
78,9 fm 3ja til 4ra herbergja endaíbúð á 3. hæð með stórum svölum og
fallegu útsýni. Mikil lofthæð. Gott milliloft. Stutt í þjónustu og skóla.

Laugarnesvegur - 105 Rvk

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

DRAUMAEIGN
41.500.000

Jörfabakki - 109 Rvk

Bjart og fallegt 4ra - 5 herb 167,3 fm einbýli á einni hæð þ.a. 26,9 fm innbyggður bílskúr. Fallegur og mjög gróinn garður.

Einstök 87,2 fm 2ja til 3ja herbergja íbúð með sérinngangi á 1. hæð og
kjallara. Innréttingar nýlegar og íbúðin mjög smekkleg. FLOTT ÍBÚÐ.

Mýrargata - 190 Vogar

34.500.000
Einstaklega fallegt 6 herbergja 237,2 fm einbýli þar af 63 fm bílskúr í Vogum
á Vatnsleysuströnd. Húsið er að mestu leyti fullklárað.

Njálsgata - 101 Rvk

13.900.000
Þetta er 3ja herbergja 73,3 fm íbúð þ.a. 6,1 fm geymsla á þriðju hæð í fjölbýli. Laus strax.

20.300.000
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.
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9,66,5ëÒ
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ÒUO|JXPXPV|OXIDVWHLJQDI\ULUW NMDRJVNLSD
JU)DVWHLJQDVDOLVNDOJ WDKDJVPXQDNDXSDQGDRJVHOMDQGD
)DVWHLJQDVDOLVNDOtKYtYHWQDOH\VDDIKHQGLVW|UIVtQVYRVHPJyèDUYLèVNLSWDYHQMXUEMyèD+DQQVNDOOLèVLQQDEièXPDèLOXP
VHOMDQGDRJNDXSDQGDRJJ WDUpWWP WUDKDJVPXQDìHLUUD+DQQVNDOHLQQLJJ WDìHVVDèDèLODVpXHLJLVHWWLUyO|JP WLU
yVDQQJMDUQLUHèDyHèOLOHJLUNRVWLUtVDPQLQJXP
JU6DPQLQJVRJVNMDODJHUè
)DVWHLJQDVDODHUVN\OWDèDQQDVWDOODVNMDODJHUèYLèV|OXIDVWHLJQDRJVNDOJHWDìHVVtVNM|OXQXPìDUiPHèDOV|OX\¿UOLWL
NDXSWLOERèLNDXSVDPQLQJLDIVDOLYHèEUp¿RJVNXOGDEUp¿KYHUVDPLèKD¿6NDOQDIQIDVWHLJQDVDODNRPDIUDPVYRHLJL
YHUèLXPYLOOVW
gOOVNMDODJHUèRJVDPQLQJVJHUèVNDOY|QGXèRJVYR~UJDUèLJHUèDèKDJVPXQLUEHJJMDDèLODVpXWU\JJèLURJUpWWDUVWDèD
KYRUVXPVLJVpJO|JJ
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Sími 554 4000 • Fax 554 4018 • husalind@husalind.is

Sveinbjörg B. Sveinbjörnsdóttir,

Guðbjörg G. Sveinbjörnsdóttir

Löggiltur fasteignasali og hdl.

Sölufulltrúi

GSM 867 2928

GSM 899 5949

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

SKIPASUND – SÉRHÆÐ

NÚPALIND-3JA HERBERGJA-LYFTUHÚS

OPIÐ HÚS Í KVÖLD MÁN. 26. SEPT KL. 20:00-21:00 Falleg 90,5 fm sérhæð m. sérinng. ásamt
35,2 fm bílskúr á eftirsóttum stað. Mikið endurnýjuð eign. Flísalögð forstofa, forstofuherb. m. perketi, tvöföld stofa, hol og svefnherb., nýlegt eldhús m. viðarinnréttingu, öll tæki frá AEG, góður
matarkrókur við glugga. Gott skápapláss í hjónaherb. Nýtt gler og gluggapóstar í hluta íbúðar,
allar drenlagnir yfirfarnar, upplýstur garður og bílastæði. Stór suðurlóð. Ásett verð kr. 23,4 millj.

Vel skipulögð og björt 3ja herbergja 87,2 fm íbúð þar af 5,5 fm geymsla í nýlegu lyftuhúsi á góðum stað í Kópavogi. Rúmgóð svefnherbergi. Baðherbergi er bæði með baðkari og sturtu. Þvottahús inn af íbúðinni. Stórar svalir. Gott aðgengi fyrir fatlaða um húsið og bílaplan. Íbúðin er laus 1.
nóvember 2005. Verð 21,2 millj.

NÝTT

LÓMASALIR

HLÍÐARHJALLI-PARHÚS-BÍLSKÚR

FRAMNESVEGUR-RISÍBÚÐ

HOLTSGATA – 3JA HERB.-RISÍBÚÐ

Stæði í bílageymslu-lyfta. Falleg og björt
3ja herb. 103 fm íbúð þar af 8,1 fm geymsla í
nýju fjölbýli. Lyfta. Bílastæði í bílgeymslu.
Tvö rúmgóð svefnher. m. fataskápum. Baðherb. flísal. Falleg Maghony innrétting í eldhúsi, flísar á gólfi. Merbau parket á stofu og
herb. Þvottahús inn af íbúð. Verð 22,4 millj.

Fallegt og vel viðhaldið 205,1 fm parhús þar
af er 28,8 fm bílskúr á eftirsóttum stað í Hjöllunum (Suðurhlíðum) í Kópavogi. Mikil lofthæð er í húsinu og falleg gólfefni. Eldhús er
opið við stofu. Arinn í stofu. Tvö baðherbergi
eru í húsinu. Útgengið er á góðan pall í vel
ræktuðum suðurgarði. Barnvænt og gróið
hverfi. Verð 47 millj.

Falleg og björt 37,4 fm risíbúð á góðum stað
í Reykjavík. Íbúðin hefur verið mikið tekin í
gegn. Eldhús er opið við stofu. Risloft er yfir
eldhúsi. Baðherbergi flísalagt m. náttúrustein, innfelld blöndunartæki. Falleg lýsing er
í íbúðinni. Tilboð óskast í eignina.

Mjög rúmgóð 58,3 fm 3ja herb. risíbúð á 5.
hæð v. Holtsgötu. Tvö svefnher., stofa, eldhús, baðherb. og sameiginl. þvottahús.
Nýmáluð, parket á gólfi, flísar á baði.
Snyrtileg sameign. Íbúð í góðu ásigkomulagi
og er ósamþykkt. Ásett verð kr. 10,5 millj.

HJARÐARHAGI- 3JA HERBERGJA

VÍÐIMELUR-2JA HERBERGJA

STRANDASEL – GÓÐ KAUP

SANDAVAÐ- 4RA HERB.

Falleg og björt 88,7 fm 3ja herbergja lítið niðurgrafin kjallaraíbúð á góðum stað í vesturbænum. Tvö rúmgóð svefnherbergi. Baðherbergi með glugga, stór sturta. Parket á gólfi í
herbergjum, Allir gluggar í íbúðinni eru nýmálaðir, bæði að innan og utan. Garður í suðurátt. Stutt í alla þjónustu, verslanir og Háskóla Íslands. Verð 19,7 millj.

Vorum að fá til sölu bjarta og hlýlega 2ja herb. 45,7 fm íbúð í kjallara í litu fjölbýlishúsi við
Víðimel. Svefnherb. er rúmgott m. fataskáp.
Baðherb. er nýl. uppgert. Sér geymsla er á
hæðinni og sameiginlegt þvottahús. Nýlega
var dregið í allt rafmagn og rafmagnstafla í
húsinu. Íbúðin er laus strax. Verð 13,3 millj.

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

Nýbygging. Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð
á þriðju hæð. Fermetrafjöldi er 106,7 en þar
af er 9,1 fm geymsla í þessu nýja lyftuhúsi
ásamt stæði í bílskýli. Íbúðin afhendist fullfrágengin án gólfefna og flísalagnar á baðherbergi. Í þessari íbúð hefur verið steypt í
plötuna fyrir halógenlýsingu. Gott og vel
skipulagt hverfi sem er í hraðri uppbyggingu
og með góðu útsýni yfir Árbæinn og Heiðmörk. Óskað er eftir tilboði í eignina.

KÁRSNESBRAUT – ÚTSÝNI

SANDAVAÐ – ENDAÍBÚÐ

LAUFRIMI - ENDAÍBÚÐ

SÖRLASKJÓL – SÉRINNGANGUR

Falleg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í fjórbýlimeð yfirbyggðum svölum. Mjög björt og
velmeðfarin íbúð, yfirbyggðar svalir sem eru
með gólfhita og parketi á gólfi, þvottahús og
geymsla inn af eldhúsi. Ásett verð kr. 19,2
millj.

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

104,3 fm 3ja herb. Íbúð á barnvænum stað.
Sér inngangur af svölum. Stórt eldhús m.
vandaðri innréttingu og þvottahúsi innaf.
Baðherb. m. innréttingu. og opnanlegum
glugga. Gott skápapláss. Svefnherbergi sérstaklega rúmgóð. Vandað parket á íbúðinni.
Gólfefni á eldhúsi og baðherbergi eru til
bráðabirgða. Fallegt útsýni, stutt í Borgarholtsskóla og Spöngina. Verð kr. 20,2 millj.

70,1 fm mikið endurnýjuð íbúð á jarðhæð í
vesturbænum. Forstofa með flot/lökkuðu
gólfi. Mjög rúmgott svefnherbergi og stór
stofa. Parket á gólfum. Eldhúsið er mjög
stórt og með miklu og góðu skápaplássi,
skápar ná alveg upp í loft. Eign nálægt Háskóla Íslands og með útivistarparadís við
þröskuldinn. Allar nánari upplýsingar á skrifstofu Húsalindar. Verð kr. 17,3 millj.

REYNIHVAMMUR – EINBÝLISHÚS

HLÍÐARVEGUR – BÍLSKÚR

TIL LEIGU ATVINNUHÚSNÆÐI
LEIGURÁÐGJÖF EHF. SÍMAR 554-0400 OG 898-9394 BARBARA.

Vel staðsett og fallegt einbýlishús á 2 hæðum, aukaíbúð á neðri hæð ásamt 2 bílskúrum, samt. 220 fm. Pallur og stórar suður
svalir. Fallega ræktaður garður. Íbúð á jarðhæð m. sérinngangi. Ásett verð kr. 44,0 millj.

Mikið endurnýjuð 3ja herb. 87,7 útsýnisíbúð
á 2. hæð (efstu) þar af 21,8 fm bílskúr í Suðurhlíðum Kópavogs. 8 fm geymsla. Ljóst
parket og innréttingar í íbúðinni. Mikið útsýni
yfir Fífuhvamminn. Stórar suðursvalir. Fallegur suðurgarður. Verð 20,7 millj.

W W W. H U S A L I N D . I S

Verslunarhúsnæði við
Síðumúla. Stórt 140 fm.
verslunarhúsnæði með
góðum gluggum út að
götu, auk verslunarrýmis eru þar 2-3 smáskrifstofur, snyrting og kaffiaðstaða. Húsnæðið er
laust og langtímaleiga.
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Spánn - Atlas fylgir þér alla leið

Verð frá:

kr. 7.500.000,-

Verð frá:

kr. 16.000.000,-

Verð frá:

kr. 14.000.000,-

Fjölbreyttasta úrval fasteigna á Spáni
Verð frá kr. 7.500.000,70% lán
28 ára reynsla
68.000 viðskiptavinir
Atlas býður víðtækustu þjónustuna - allt frá
skoðunarferðinni þar til þú flytur inn.
Rekstur eignarinnar og útleigu sé þess óskað.

Einstaklingsmiðuð

SKOÐUNARFERÐ
Aðeins krónur

19.500,- á mann
innifalið: flug fæði og gisting
Þú getur bókað þig strax í dag

Nánari upplýsingar:

586 2880- sales@atlasiceland.com
/ 696 1960
www.atlasiceland.com

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

|

www.atlasinternational.com

100%

þjónusta
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LUNDUR

www.lundur.is • lundur@lundur.is

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

FAX 533 1617

SÍMI 533 1616
SUÐURLANDSBRAUT 10,

2.HÆÐ, F/OFAN BLÓMASTOFU FRIÐFINNS, 108 REYKJAVÍK

Jóhannes Ásgeirsson
hdl., lögg. fasteignasali

Karl Gunnarsson
sölumaður

Erlendur Tryggvason
sölumaður

Kristján P. Arnarsson
sölumaður

Kristbjörn Sigurðsson
sölumaður

Opið mán. til fim. 8.30-18, fös. 8.30-17, laugard. og sunnud. 12-14
SÉRBÝLI

3

NAUSTABRYGGJA-PENTHOUSE HAFNARFJÖRÐUR - HVAMMAHRAUNBÆR Góð 78 fm íbúð á 1. hæð HRÍSATEIGUR Góð miðhæð, 3ja herGARÐABÆR - ARATÚN Gott 134 fm STÓRGLÆSILEG 143 FM (PENTHOUSE)
BRAUT Góð 139 fm 6 herb íbúð á 2 efstu í góðu fjölbýli.GÓÐIR LÁNAMÖGULEIKAR. bergja íbúð, MIÐSVÆÐIS. V. 14,9 m. 4567
einbýli á einni hæð með innbyggðum bílÍBÚÐ Á TVEIMUR HÆÐUM Í LYFTUBLOKK. hæðum á útsýnisstað.GÓÐIR LÁNAMÖGUV. 15,9 m. 4773
skúr. Góður og aflokaður garður . V. 36,9 V. 32,9 m. 4687
LEIKAR. V. 24,9 m. 4690
m. 4680

HAMRAVÍK - EINBÝLI - TVÍBÝLI

SÚLUHÓLAR- LAUS Góð 74 fm íbúð
Nýtt 2ja íbúða einbýlishús á 2 hæðum.Góð ÆGISÍÐA STÓR 3JA HERB MEÐ SÉR EYJABAKKI - LAUS Falleg 4ra herb. NÆFURÁS - LAUS STRAX. Falleg á 3. hæð í snyrtilegu fjölbýli. Gott útsýni. V.
104 fm endaíbúð á efstu hæð. Góð sam70 fm sér íbúð á jarðhæð. V. 65 m. 4671
INNGANGI. V. 20,5 2696
2-3ja herbergja 69 fm íbúð á 1.hæð í 6 14,5 m. 4518
eign. V. 17,9 m. 4646
íbúða húsi. V. 14,9 m. 4758
4RA - 6 HERBERGJA

RÉTTARHOLTSVEGUR - FALLEG
EIGN Mikið endurnýjað 109,3 fm raðhús.
Frum

m.a. nýlega viðgert þak, gler og gluggar,
endurnýjaðar skolplagnir. V. 24,8 m. 4608

HÆÐIR

2JA HERBERGJA

HRAUNBÆR Góð 5 herbergja íbúð á
1.hæð. V. 20,7 m. 4616
HVASSALEITI 4ra herb. 120 fm íbúð

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

með bílskúr. Íbúðin er á 3.hæð í nýlega viðgerðu og máluðu fjölbýli. V. 20,9 m. 4771

MOSÓ-URÐARHOLT
Nýstandsett KRUMMAHÓLAR - M. BÍLSKÚR
157 fm íbúðar- og atvinnuhúsnæði á jarð- Góð 92 fm endaíbúð á 3.hæð í lyftuhúsi
ásamt 25 fm bílskúr. V. 18,7m. 4578
hæð. V. 25,9 m. 4768
ÁLAKVÍSL

Efri sérhæð 106,5 fm auk
stæðis í bílgeymslu. V. 25,5 m. 4722

2ja herb. 67 fm
BERGÞÓRUGATA
íbúð í kjallara/jarðhæð í fjórbýli. V. 14,9 m.
4799

TORFUFELL- 100% LÁN

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

LANG- ENGJASEL Góð 4ra herbergja 100 fm
Góð 4ra herbergja íbúð á 3. hæð ásamt stæði í bílgeymslu. V.
18,5 m. 4586
TORFUFELL Falleg og nokkuð standsGAUTAVÍK - JARÐHÆÐ Nýleg 110 íbúð með sér inngangi í jarðhæð í góðu þríett, 79 fm 3ja herb. íbúð á 2.hæð.Skipti á
býli á friðsælum stað. LAUS STRAX.
fm neðsta sérhæð í þríbýli. Vandaðar innstærri eign möguleg. 4653
V. 15,8 m. 4778
réttingar. 2 sér bílastæði. V. 24,8 m. 4709

STRANDASEL 2ja herb. 67 fm íbúð á
2 hæð í litlu fjölbýli. V. 12,7 m. 4808

HÓLSVEGUR
HOLSTSHVERFI

ÞVERBREKKA 2ja herbergja íbúð á 2.
hæð í lyftublokk. V. 11,9 m. 4694

HÁALEITISBRAUT Mjög góð 92 fm
FÍFUSEL Falleg 98 fm 4ra herbergja end- 4ra herbergja íbúð á 4. hæð í fjölbýli. V.
GRETTISGATA - SÉRINNGANGUR aíbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílskýli.
Falleg og rúmgóð 3ja-4ra herbergja 100 fm
neðsta hæð.Tvö sér bílastæði. V. 21,9 m.
4493

17,9 m. 4514

V. 19,9 m. 4736

3JA HERBERGJA

ÆGISSÍÐA - SÉR INNGANGUR 3ja
herb. 79 fm íbúð í kjallara. LAUS STRAX V. HRÍSMÓAR 2ja herbergja 78 fm íbúð á
18,3 m. 4636
3ju hæð í fjölbýlishúsi. V. 17,4 m. 4782

FRÓÐENGI - FALLEGT ÚTSÝNI.
Björt og rúmgóð 112 fm íbúð á efstu hæð REYRENGI Björt og falleg 81 fm endDUGGUVOGUR - ATVINNU OG ásamt stæði í bílgeymslu.Stutt í alla þjón- aíbúð á jarðhæð í vel staðsettu fjölbýli. HRAUNBÆR + AUKAHERB. Góð HJALLAVEGUR M/BÍLSKÚR Mjög
ÍBÚÐARHÚSN Nýtt 235 fm íbúðar- ustu m.a Borgarholts- og Engjaskóla, leik- Stæði í bílageymslu. Sérgarður. V. 17,2 m. 3ja herbergja íbúð á 1. hæð ásamt aukaher- björt 2ja herbergja íbúð á 1.hæð ásamt 22
og/eða atvinnuhúsnæði. V. 24,9 m. 4649

skóla, verslanir (Spöngin) V. 22,9 m. 4737

4806

bergi í kjallara. V. 17,8 m. 4643

fm bílskúr. V. 13,9 m. 4809
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LANDIÐ 9

Lóðir til úthlutunar
Viltu eignast haustlitina?
Grímsnes-og Grafningshreppur auglýsir til sölu eignarlóðir.
Um er að ræða íbúðarlóðir og sumarhúsalóðir.
Lóðirnar eru á bökkum Sogsins í landi Ásgarðs á sérlega fallegum stað í um 70 km. fjarlægð frá Reykjavík, bundið
slitlag alla leið. Landið er hraunlendi, allt kjarri vaxið með berjalyngi og haustlitum eins og þeir gerast fallegastir.
Lóðirnar eru tilbúnar til afhendingar.
Á svæðinu er hitaveita og háhraða þráðlaus internettenging.

SUMARHÚS MEÐ 100 % LÁNUM
BOÐAGRANDI-ÚTSÝNI - LAUS 53 Sumarhús á eignarlóðum í landi Heklufm íbúð á 9. hæð í lyftuhúsi. Húsvörður.
V. 13,5 m. 4403

byggðar.Húsin eru 60 fm með 30 fm svefnlofti. 2 góð svefnherbergi, eldhús og stór
stofa. Húsin eru fullbúin að utan en fokheld
að innan.Lóðirnar eru í skipulagðri
frístundabyggð. Vegur og kalt vatn að lóðarmörkum.Mjög góð staðsetning og glæsilegt
útsýni.Nánari upplýsingar á www.heklubyggd.is V. 10,9 m. 4784

Frekari upplýsingar veitir sveitarstjóri.
Í síma 486-4400, 898-2668.

Netfang er gogg@gogg.is
Heimasíða sveitarfélagsins er www.gogg.is

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

MÁVABRAUT -KEFLAVÍK Raðhús á
2 hæðum, 132 fm ásamt 35 fm bílskúr. V.
19,9 m. 4765

HRAUNBÆR

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

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

G r í m s n e s - o g G ra f n i n g s h re p p u r • B o rg • 8 0 1 S e l f o s s i • w w w. g o g g. i s

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

VALLARÁS - SÉR VERÖND Góð 2ja
herbergja íbúð á jarðhæð í góðri lyftublokk .
V. 13,2 m. 4633
HVERAGERÐI - EINBÝLI. 162 fm
einnar hæðar einbýlishús með bílskúr. Falleg lóð, heitur pottur. V. 26,9 m. 4652

JÖRFABAKKI - SKIPTI Falleg 2ja
herb. 52 fm ósamþykkt íbúð í kjallara. Skipti
möguleg á 3ja herbergja íbúð í Reykjavík. V.
8,5 m. 3947

FRAMNESVEGUR -LAUS Einstaklingsíbúð 28 fm með sér inngangi á miðhæð. V. 8,5m. 3923

ESKIFJÖRÐUR - ZEUTENSHÚS Eitt af elstu og sögufrægustu
LAUST
húsum á Eskifirði, byggt 1870.
Eignin er talsvert endurnýjuð og laus nú
þegar. V. 10,9 m. 4692

SUMARHÚS Í HEKLUBYGGÐ Á
EIGNARLÓÐUM Fjögur 87 fm heilsárshús, tilbúin undir tréverk. V. 10,8 m. 4669

WWW.HEKLUBYGGD.IS

Fjölbreytt
úrval 1 - 2 ha lóða meðfram Rangá.
4483

urn/grill/lottóstaður miðbæjarins. Söluturninn Drekinn Njálsgötu. 4801

Fasteignasalan Dómus var
opnuð á Akureyri nýlega og
fann sér stað í hjarta bæjarins.
BÓKHLÖÐUSTÍGUR - STYKKISHÓLMI Björt og rúmgóð 4ra herbergja
efri sérhæð í tvíbýlishúsi á útsýnisstað. V.
9,9 m. 3946

VALLARGATA-SANDGERÐI
næði á 3. hæð. 4655

Starfsfólk Dómus á Akureyri: Kristján Gestsson, löggiltur fasteignasali, Ólafur Rúnar Ólafsson héraðsdómslögmaður, Einar Kristinsson viðskiptafræðingur og Jóna Björg Pálmadóttir þjónustufulltrúi. Á myndina vantar Elísabetu Sigurðardóttur héraðsdómslögmann.

Hver fasteign tekin í fóstur

SÖLUTURN/GRILL Einn besti sölut-

SÍÐUMÚLI Gott 192,4 fm skrifstofuhús-

FRÉTTABLAÐIÐ/KK

ATVINNUHÚSNÆÐI

91 fm neðri 3ja herbergja sérhæð í tvíbýlishúsi. V. 11,5 m. 4725

Nýlega var önnur Dómus fasteignasalan í röðinni opnuð hér á
landi og er sú á Akureyri. Hin
fyrsta var opnuð fyrir tæpum
tveimur árum austur á Egilsstöðum hlaut góðar viðtökur og
hefur selt fjölda eigna. Nú
fannst Domus mál að færa út
kvíarnar og hreiðraði um sig í
hinu fornfræga KEA-húsi að

Hafnarstræti 91 á Akureyri.
Þar eru fimm starfsmenn sem
leggja sig fram um að gagnast
viðskiptavinunum sem best, að
sögn Lindu Stefánsdóttur, söluog markaðsstjóra Dómus á Íslandi. Hún segir fyrirtækið einsetja sér að bjóða upp á hágæðaþjónustu og leggja metnað
í alla framsetningu á því sem til
sölu er. „Við höfum alltaf opið
hús í upphafi söluferilsins og
sýnum ávallt eignirnar sjálf,“
tekur hún sem dæmi. Einnig
segir hún þjónustuna byggjast

á sérstöku umsjónarkerfi og er
beðin að útskýra það nánar.
„Við höfum þann hátt á að hver
fasteign sem er í sölu hjá
Dómus er tekin í fóstur af einhverjum einum starfsmanni
fyrirtækisins. Hann vakir þá
yfir henni, ef svo má segja, og
fylgir henni eftir.“
Auk hefðbundinnar fasteignasölu býður Dómus upp á
ýmsa tengda þjónustu svo sem
kaupendaþjónustu, skipasölu,
jarðasölu og miðlun leiguhúsnæðis.
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Br‡r yfir bo›aföllin
Þótt aðalhlutverk brúa sé að bæta
samgöngur með því að brúa bil
milli tveggja áfangastaða geta
þær líka verið hin mestu listaverk. Oft eru þær snilldarlega
hannaðar og arkítektar leggja oft
mikinn metnað í að hanna framúrstefnulegar og glæsilegar brýr.
Víða um heim eru til frægar brýr

sem allir þekkja og margar þeirra
hafa staðið árum saman. Þær
bera vitni um góða verkfræðikunnáttu og hæfileika hönnuða
sinna sem hafa margir hverjir
fyrir löngu kvatt þennan heim.
Hér eru nokkrar heimsfrægar
brýr sem eru í hópi frægustu
mannvirkja heims.

Tower-brúin í London er eitt
helsta kennileiti borgarinnar. Hún
var reist árið 1894.

Akashi Kaiko-brúin í Japan tengir Awaji-eyjuna við meginlandið. Brúin er
tæpir fjórir kílómetrar að lengd og er lengsta hengibrú veraldar. Hún var
byggð árið 1998.

Brúin við höfnina í Sydney í
Ástralíu. Brúin er 134 metrar á
hæð og rúmlega kílómetri á
lengd. Hún var reist árið 1932.

Golden Gate-brúin við San Francisco í Bandaríkjunum er ein frægasta brú
veraldar. Hún var reist árið 1937 og er 2,7 kílómetrar á lengd.

Brooklyn-brúin í New York er tæpir tveir kílómetrar á lengd. Hún er mikið
mannvirki og teygir sig 83 metra til himins. Brúin var byggð í áföngum og var
lokið árið 1883.
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Sjá einnig myndir í gluggum á Fjarðargötu

BREIÐVANGUR - MEÐ EÐA ÁN
BÍLKSÚRS Falleg 119 fm 4ra herbergja

HJALLABRAUT - STÓR ÍBÚÐ FIMM SVEFNHERBERG Falleg og vel

íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli sem búið er að
klæða á allar hliðar með Steni-klæðningu,
ásamt 25 fm BÍLSKÚR. Gott sérherbergi og
sérgeymsla í kjallara sem fylgir íbúðinni.
Samtals alls 143,9 fm. Verð 19,5 millj. 4692

skipulögð 134 fm endaíbúð í nýlegu viðgerðu fjölbýli að utan. Fimm herbergi, öll
rými eru rúmgóð. Verð 22.9 millj. 4392

– Eigendur fasteigna athugið: Lífleg sala – skoðum og verðmetum samdægurs!
EINBÝLI

RAÐ- OG PARHÚS

BURKNAVELLIR - FALLEGT EINBÝLI Á EINNI HÆÐ Nýtt og sérlega fallegt 206 fm einbýlishús á góðum stað á
Völlunum við jaðar byggðar. Fjögur rúmgóð herbergi, fallegar innréttingar og
skápar úr eik. Skemmtileg lóð sem er að
mestu afgirt, barnvænt umhverfi, sutt út í
náttúruna. Verð 44.9 millj. 3094

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

SUÐURHOLT - FLOTT PARHÚS

Sérlega vandað og fallegt 198 fm parhús með
innbyggðum góðum bílskúr. Góð gólfefni
og innréttingar, 4 rúmgóð herbergi, útsýni,
rúmgóð stofa, verönd. Gólfhiti að hluta. Sjá
myndir á netinu. Verð 39.8 millj. 4562

Lækjargata 4-5 herb.

Vorum að fá í
einkasölu glæsilega mikið endurnýjaða
miðhæð á góðum stað við lækinn. Nýlegt
eldhús, bað og gólfefni. Fallegur garður.
Verð. 23,9 millj. 4691

LEGA 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

NÝJUÐ 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

Fallegt 106,2 fm ENDARAÐHÚS á einni
hæð ásamt fjölsk.herb. í risi sem ekki er inni
í ferm., svo og 32,6 fm BÍLSKÚR, eða samtals 138,8 fm. Fráb. staðsetn. innst í botnlanga með jaðarlóð. Verð 35,5 millj. 4695

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

Falleg 4ra
herb. vel skipulögð íbúð á fyrstu hæð
ásamt sér BÍLASTÆÐI undir svölum. Suður svalir. GÓÐ STAÐSETNING - STUTT Í
ÞJÓNUSTU OG SKÓLA. Verð 22,5 millj. V.
22,5 m. 4587

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 m. 4263

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 m. 4309

araðhús með rúmgóðum innbyggðum bílskúr. Góðar innréttingar og skápar, gólfhiti, verönd. Húsið er nánast fullbúið, verður örstutt í skóla og aðra þjónustu í framtíðinni. Góð eign sem hægt er að mæla
með. Verð 42.0 millj. 4667

ÁLFHOLT - SÉRHÆÐ - MÖGUL. 7
HERBERGI - LAUST STRAX“ 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 31,9 millj. 3794

HÚS, 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

HÆÐIR

SUÐURGATA - FRÁBÆR HÆÐ Í
HJARTA HAFNARFJARÐAR 94 fm
falleg efri hæð og ris í tvíbýli á góðum
stað. Fallegt útsýni, húsið ný tekið í gegn
að utan. Allt að fjögur svefnherbergi,
möguleiki á því fimmta. Falleg gólfefni og
skemmtilegt skipulag eignar. Verð 21.9
millj. 4652

ESKIHLÍÐ - RÚMGÓÐ OG FALLEG
Vorum að fá í einkasölu fallega og bjarta
123 fm íbúð á þessum vinsæla stað. Auka
herbergi í kjallara með aðgengi að snyrtingu. Hús nýlega tekið í gegn að utan.
Verð 24,9 millj. 4664

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

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

MIÐVANGUR - FALLLEGT ENDARAÐHÚS Fallegt 200 fm ENDARAÐ-

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 26,9 millj. 3521

ÁLFATÚN - KÓPAVOGUR

ÚTHLÍÐ - FALLEGT ENDARAÐHÚS

4RA TIL 7 HERB.

SELVOGSGATA - FALLEGT EINBÝLISHÚS MEÐ BÍLSKÚR Fallegt hús

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

HVERFISGATA - SÉRHÆÐ M. BÍLSKÚR MJÖG GÓÐ OG MIKIÐ ENDUR-

FÍFUVELLIR - FRÁBÆRT ENDARAÐHÚS Fallegt og vandað 207 fm endFÁLKAHRAUN - FRÁBÆR STAÐSETNING Í HRAUNINU LAUST FLJÓT-

NAUSTABRYGGJA - REYKJAVÍK EIN FLOTT Fyrsta flokks íbúð á fyrstu

HÁHOLT - MEÐ ÚTSÝNI

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

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

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

3JA HERB.

BÆJARHOLT - FALLEGT Vorum að fá
í einkasölu fallega 4-5 herb. íbúð á 2 hæð í
góðu húsi. Þvottah. í íbúð. Stórar svalir.
Laus við kaupsamning. Verð 19,9 m. 4709

ARNARHRAUN - MEÐ BÍLSKÚR
Falleg 93,8 fm 4ra herbergja ENDAÍBÚÐ á
1. hæð ásamt 26,9 fm BÍLSKÚR, samtals
120,7 fm á góðum stað í MIÐBÆNUM.
Verð 20,9 millj. 4696

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 21,5 millj. 2843

ARNARHRAUN - FALLEG

Falleg talsvert endurnýjuð 86 fm 3ja herbergja íbúð á
2. hæð í litlu góðu fjölbýli. Nýl.innréttingar.
Parket á gólfum. FALLEG EIGN. Verð
16,7 millj. 4703

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

FAGRIHVAMMUR - PENTHOUSE Vorum að fá í einkasölu fallega íbúð í góðu húsi.
Glæsilegt útsýni, Parket og flísar á gólfum.
Eina íbúðin á hæðinni. Verð 14,9 millj. 4708

ÞRASTARHRAUN - TVEGGJA
ÍBÚÐAHÚS Fallegt og vel með farið 244
fm einbýlishús með bílskúr og aukaíbúð í
kjallara. Aðalhæðin er 155 fm með 4
svefnherbergjum. Aukaíbúðin er 63 fm
með sér inngangi, bílskúrinn 26,2 fm, samtals 244,4 fm Stór verönd með heitum
potti. Falleg eign, stór stofa. Nýleg gólfefni. Björt og falleg eign sem vert er að
skoða. HÚSINU FYLGIR SUMARHÚSALÓÐ Í GRENND VIÐ LAUGARVATN. Verð
46,5 millj. 3607

KELDUHVAMMUR - SÉRHÆÐ 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

STRANDGATA - MIÐBÆRINN - EIN
FLOTT Frábær 4ra herb.í búð í litlu fjölbýli

EYRARHOLT - FALLEGT ÚTSÝNI

í miðbæ Hafnarfjarðar. Íbúðin er 192 fm
með góðri lofthæð, allt meira og minna
endurnýjað að innan, sameign er fín. Sjón
er sögu ríkari. Verð aðeins 37.5 millj.
Laus fljótlega eftir kaupsaming. 4759

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

HJALLABRAUT - EIN STÓR - ENDAÍBÚÐ 108 fm 3ja herb. endaíbúð á annari
hæð í góðu fjölbýli. Góð gólfefni og nýlega
búið að taka baðherbergið í gegn. Opin og
björt íbúð. Laus við kaupsaming. Verð 18.6
millj. 4702
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LANDIÐ

ERLUÁS - GÓÐ 3ja HERBERGJA
Sérlega falleg 92 fm 3ja herbergja íbúð á
fyrstu hæð (önnur hæð frá bílaplani) fallegu lyftuhúsi. Sérinngangur. Góðar svalir.
Gott skipulag eignar, fallegir gluggar, húsið er steinað að utan því lítið viðhald. Góð
eign sem hægt er að mæla með. Verð 20,5
millj. 3369

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

HÁBERG - RVK - EINSTAKLINGSÍBÚÐ Góð íbúð í góðu og litlu fjölbýli, sér
inngangur, hægt að setja upp verönd með
skjólveggjum. Dúkur á gólfi, laus fljótlega
eftir kaupsamning. Verð 8.9 millj. 4694

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
nýlega standsett. Parket og flísar á gólf- innréttingar. NÝ OG FALLEG EIGN. Verð
um, fallegar ljósar innréttingar. Laus fljót- 23,0 millj. 3516
lega. Sér inngangur, 106 fm, góð eign,
áhvílandi góð lán. Verð 15.9 millj.
4732

VOGAGERÐI - FRÁBÆR 4ra HERB.
ÍBÚÐ Falleg og mikið endurnýjúð íbúð,

ERLUÁS - SÉRLEGA FALLEG
SMYRLAHRAUN - 3ja HERBERGJA
Á FYRSTU HÆÐ Falleg og töluverð
endurnýjuð 83 fm íbúð á þessum góða
stað nýkomið á sölu. Ný falleg eldhúsinnrétting, björt og opin íbúð, einungis fjórar
íbúðir í stigahúsi. Verð 15.9 millj.
4676

HVAMMABRAUT - FALLEGT ÚTSÝNI Falleg og vel skipulgöð 89 fm 3ja
herb. íbúð á annari hæð fallegu húsi. Það
er verið að taka húsið í gegn að utan því
verður lítið viðhald í framtíðinni að utan.
Rúmgóð herbergi, parket á gólfum. Verð
16,5 millj. 4606

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 mögul. Verð 22,0 m. 4367

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 m. 4281

hæð (gengið innaf götu) í þríbýli. Íbúðin
er almennt í mjög góðu ástandi og er 85
fm Falleg gólfefni, parket og flísar á gólfi.
Gott útsýni yfir höfnina og víðar. LAUS
VIÐ KAUPSAMING, LYKLAR Á SKRIFSTOFU. Verð 18,5 millj. 4547

HOFGERÐI - GOTT EINBÝLI - VOGAR Í VATNSLEYSUSTRÖND Nýkomið VOGAGERÐI - EFRI HÆÐ Í TVÍBÝLI
fallegt og skemmtilegt einbýlishús á einni
hæð á góðum stað í Vogunum. Eignin er
188 fm með góðri sólstofu og stórri verönd með skólveggjum. Húsið er allt í
góðu ástandi og er töluvert endurnýjað,
möguleiki allt að fjögur svefnherbergjum.
Gott hús. Verð 29.5 millj. 4650

MÓABARÐ - LAUS VIÐ KAUPSAMING 82 fm íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli.

Góð 4ra herb. íbúð í tvíbýli. Eignin er 94
fm og er vel skipulögð. Hús klædd að utan. Verð 12.5 millj.
4428

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

Falleg og rúmgóð íbúð. Útsýni, laus við
kaupsaming. Verð 15.9 millj. 4386

VÍKURBRAUT - MIKIÐ ENDURNÝUÐ
EFRI SÉRHÆÐ - GRINDAVÍK EFRI

ÆGISSÍÐA - REYKJAVÍK - LAUS
STRAX 3ja herb. íbúð með sérinngangi sem

BREKKUGATA - 3ja til 4ra HERB.
ÍBÚÐ Falleg og vel með farin íbúð á fyrstu

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

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

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

SÉRHÆÐ, 102 fm ásamt ca: 53 fm óinnréttuðu risi sem búið er að opna upp í 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
18,0 millj. 4027

ÁSGATA - RAUFARHÖFN 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

VOGAGERÐI - VOGAR

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

LYNGHVAMMUR - GÓÐ ÍBÚÐ

64.1
fm 2ja herb. íbúð á neðri hæð í tvíbýli á
frábærum stað í Hafnarfirði, rólegt hverfi,
stutt í miðbæinn og sundlaugina. Sérinngangur. Verð 13,5 millj. LAUS VIÐ KAUPSAMING. ATH Lynghvammur er lítil gata
innaf Hringbraut í Hafnarfirði. 1783

Falleg og mjög
vönduð 148 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð í
nýlega endurgerðu fimmbýli, ásamt
STAÐARVÖR - EINBÝLI/PARHÚS - góðu
28 og 27 fm BÍLSKÚRUM eða samtals
GRINDAVÍK Fallegt TALSVERT ENDUR- 203 fm SÉRINNGANGUR. Allt nýlegt og
NÝJAÐ 149 fm EINBÝLI/PARHÚS á EINNI vandað. Sameiginlegur HEITUR POTTUR
HÆÐ, ásamt stórum SÓLSKÁLA og 30 fm á lóð. Verð 24,9 millj. 2555
BÍLSKÚR, samtals 179 fm á GÓÐUM
STAÐ í jaðri byggðar. Sjón er sögu ríkari.
Verð 21,9 millj. 2436

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

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

GRUNDARGATA - GÓÐ MIÐHÆÐ GRUNDARFIRÐI Góð 4ra herb. miðEFSTAHLÍÐ - SÉRINNGANGUR

NÝLEG OG FALLEG 78,9 fm 2ja herbergja
NEÐRI SÉRHÆÐ í nýlegu fallegu tvíbýli á
frábærum stað innst í botnlanga. FALLEGT ÚTSÝNI. Verð 16,9 millj. 3399

hæð í þríbýli, í kjallara er geymsla/herbergi, samtals fm112,6. Eldhús með nýARNARHRAUN - GRINDAVÍK Falleg legri innréttingu. Sér geymsla og sér
talsvert endurnýjuð 62,8 fm 3ja herbergja þvottahús í kjallara. Húsið er nýlega klætt
RISÍBÚÐ í góðu tvíbýli miðsvæðis í bæn- að utan með steni. Innangengt er í kjallarum. Laus fljótlega. Verð 7,9 millj. 4569
ann. Verð 7,7 millj. 4604

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

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

LYNGMÓAR - GARÐABÆR - MEÐ
BÍLSKÚR Góð og vel skipulögð 112 fm
3ja herb. íbúð á annari hæð með bílskúr í
litlu og góðu fjölbýli. Húsið hefur verið
klætt að utan og er því lítið viðhald. Góð
og vel með farin eign með yfirbyggðar
svalir/sólstofa. Glæsilegt útsýni út á
flóann. Verð 21.9 millj. 4540

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

ÞRASTARÁS - MEÐ STÆÐI FALLEG

FAGRAHLÍÐ - FALLEG 3ja HERB.
ÍBÚÐ 3ja herb. 76,5 fm íbúð á 3. hæð í
góðu og litlu fjölbýli. Góð gólfefni og flottar
innréttingar. Góð sameign, hús að utan almennt í góðu ástandi. Verð 17,2 m. 1982

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

DRANGAHRAUN - GOTT ENDABIL
Gott 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 12,9 millj. 4592

MÓHELLA 4 - FULLBÚNIR BÍLSKÚRAR Vorum að fá í sölu 26 fm bílskúra/at-

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

vinnu-/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

SUMARHÚS

2JA HERB.

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

BLÁHAMRAR - RVÍK.

Vorum að fá í
einkasölu fallega íbúð á efstu hæði í nýklæddu húsi. Glæsilegt útsýni yfir borgina.
Nýlegt parket. Mikil falleg sameign m.a.
salur o.fl. Aðeins 4 íb. á hæðinni. Lyftuhús.
Verð 17,5 millj. 4671

BORGARLEYNIR - HEILSÁRSHÚS
LÓNSBRAUT - BÁTASKÝLI Um er að
ræða mjög gott 77 fm bátaskýli/atvinnuhúsnæði á einni hæð, ásamt ca: 30 fm
góðu millilofti. Gott og vel einangrað hús.
Laust fljótlega. Verð 7,0 millj. 4761

Vorum að fá í einkasölu sérlega vandað 87
fm heilsárshús á þessum vinsæla stað. Afhent fullbúið að utan með pöllum og lögn
f. heitan pott og fokhelt að innan. Steypt
plata með gólfhita. Harðviður í gluggum
og hurðum. Verð 11,9 millj. 4655

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

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

ESKIVELLIR 3 - HAFNARFIRÐI
FALLEGAR OG VANDAÐAR 2JA, 3JA, 4RA OG 5 HERB. ÍBÚÐIR Í
GLÆSILEGU NÝJU LYFTUHÚSI MEÐ BÍLAGEYMSLU

Sjá einnig myndir í gluggum á Fjarðargötu

FÍFUVELLIR - NÝTT - ALVÖRU HÚS
Vorum að fá í einkasölu nýtt og fallegt 338 fm EINBÝLI á tveimur
hæðum, ásamt BÍLSKÚR á góðum
stað í Vallarhverfinu. Húsið skiptist
niður í íbúð 292 fm og bílskúr 47
fm og skilast það fullbúið að utan,
steinað í ljósum lit. Lóð grófjöfnuð.
Að innan skilast húsið fokhelt eða
lengra komið ef vill. 4279

• Vandaðar innréttingar
• Kaupendur hafa val um nokkrar útlitstegundir á innréttingum án aukakostnaðar
• Vönduð tæki í eldhúsi
• Upphengt salerni með innbyggðum
vatnskassa
• Svalir lokaðar með frádraganlegu
gleri til að auka notagildi

•
•
•
•
•

Halogen lýsing
Steinteppi á sameign
Fullfrágengin lóð með leiktækjum
Afhending í apríl 2006
Verð frá 16,2 - 28,8 millj. 4628

KIRKJUVELLIR

HEIÐARGERÐI 3 OG 5

GLÆSILEGT LYFTUHÚS MEÐ BÍLAKJALLARA

LÍTIL FJÖLBÝLI - VOGUM VATNSLEYSUSTRÖND

Glæsilegt sex hæða LYFTUHÚS með samtals 24 íbúðum. Bjartar og vel skipulagðar 3ja og 4ra heb. íbúðir
sem afhendast fullbúnar en án gólfefna nema á baðherbergi og þvottahúsi verða flísar. Vandaðar innréttingar frá AXIS, flísar frá Flísabúðinni, hurðir og tæki frá
Húsamiðjunni. Einungis fjórar íbúðir á palli og því allar
íbúðir horníbúðir. Hús að utan afhendist fullfrágengið
og steinað, lóð frágengin. AFHENDING SEP. - OKT.
2006. Verð frá 16,7 m-23,9 m. 4679
BYGGINGARAÐILI: ÞRASTARVERK ehf.

ESKIVELLIR 7 - GLÆSILEGT LYFTUHÚS

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

DREKAVELLIR 26
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. 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

HÁHOLT - LAUGARVATN - ENDAHÚS OG MIÐJUHÚS
FALLEG 126,7 fm
RAÐHÚS á tveimur
hæðum ásamt
25,8 fm BÍLSKÚR,
samtals 152,5 fm
og að auki ca 15
fm undir súð. Húsin verða afhent
fullbúin að utan. Miðjuhúsið afhendist fullbúið að innan í sept.
2005. VERÐ 21,1 millj. Lóð verður frágengin. Endahúsið afhendist fokhelt, VERÐ 12,1 m. 2355

Nýkomnar á sölu glæsilegar og vel
hannaðar íbúðir í nýjum fjölbýlishúsum.
Í húsunum er 2ja, 3ja og 4ra herbergja 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. 4420

DREKAVELLIR 14 - FJÓRBÝLI - NÝTT - NÝTT

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

ESKIVELLIR 9A & B - GLÆSILEGT 6 HÆÐA LYFTUHÚS
Nýkomið á sölu glæsilegt sex hæða lyftuhús
á völlunum. Tvö samliggjandi stigahús með
3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðum. Bílageymsla
er í kjallara, alls 22 stæði og fylgir sér
geymsla hverju bílastæði. Íbúðirnar eru frá
86 fm og upp í 125 fm 5 herbergja íbúðirnar
eru 142 fm Stórar svalir, frá 16 fm og upp í
22 fm, eftir stærð íbúðanna. Íbúðirnar afhendast fullbúnar að innan án gólfefna nema baðherbergi og þvottahús verða
flísalögð. Baðherbergin eru sérlega glæsileg, hornbaðkar með nuddi og innbyggðum hitastýrðum blöndunartækjum og sturtu. Fyrsta flokks innréttingar.
Húsið skilast fullbúið að utan, einangrað og klætt með báruformaðri álklæðningu
og verður því nánast viðhaldsfrítt. Lóð og sameign fullfrágengin. 4071

FLESJAKÓR 5 OG 7 - KÓPAVOGUR
NÝBYGGING - PARHÚS - KÓRAHVERFIÐ
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 V. 32 m. 4024

– Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali – Jónas Hólmgeirsson – Eiríkur Svanur Sigfússon – Birna Benediktsdóttir – Melkorka Guðmundsdóttir – Laufey Lind Sigurðardóttir –
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112 Reykjavík: Eign með glæsilegu útsýni

112 Reykjavík: Einbýli í lokuðum botnlanga

Tröllaborgir 3: Falleg endaíbúð í raðhúsi með innbyggðum bílskúr í útjaðri Grafarvogs.

Neshamrar: Fallegt einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr og garði.

Lýsing: Á neðri hæð er forstofa, hol með vinnuaðstöðu, þvottaherbergi, baðherbergi með sturtuklefa og tvö svefnherbergi en úr öðru þeirra er útgengt út í garð. Auk þess er á neðri hæðinni innbyggður bílskúr með hurðaopnara.
Parkettlagður stigi er upp á efri hæð en þar er
stofa, borðstofa, ófrágengið baðherbergi, rúmgott
svefnherbergi og eldhús með Alno innréttingu og
innbyggðri uppþvottavél. Olíuborið eikarparkett er
á allri hæðinni að frátöldu baðherberginu. Svalir
eru út frá stofu og borðstofu en þaðan er hægt
að ganga út í suðvesturgarð.

Lýsing: Komið er inn í anddyri með náttúrusteini á gólfi og skápum. Hurð með gleri aðskilur anddyri frá holi. Hol með parketti. Stofa
með parketti og útgangi út á svalir og í garð.
Borðstofa með parketti. Flísalagt eldhús með
sprautulakkaðri innréttingu, ofn í vinnuhæð
og borðkrókur. Flísalagt gestasalerni og sjónvarpsherbergi með parketti. Tvö parkettlögð
herbergi með skáp. Baðherbergi með flísum
á gólfi og hornbaðkari. Teppalagður stigi niður. Þar er 25 fermetra parkettlagt herbergi.
Úti: Garður með viðarpalli og heitum potti.
Hellulagt bílaplan sem er upphitað. Búið að
steypa grunn og fá samþykki fyrir sólskála út
frá stofu.

Úti: Snyrtilegur garður er við húsið en hellulögn
og frágangur að framan gera aðkomuna fallega.
Annað: Úr íbúðinni er glæsilegt útsýni yfir til Esjunnar og Snæfellsjökuls. Einnig eru fallegar
gönguleiðir með ströndinni, m.a. út á Geldinga-

nes. Stutt er í skóla og verslunar- og þjónustukjarna.

Verð: Óskað er eftir tilboðum í eignina Fermetrar: 167,2 Fasteignasala: Nethús

Annað: Köld geymsla undir stiga. Bílskúr
með skápum. Útsýni.
Verð: 55 milljónir Fermetrar: 210,7 Fasteignasala: X hús
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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!
Kleppsvegur - Rvík
Falleg 3ja herb. 81,5 fm íbúð á 3.hæð
í lyftublokk. 2 svefnherb. baðherb.
m/baðkari m/sturtuaðstöðu og nýlegum skápum, eldhús allt nýlegt
með fallegum ljósum innréttingum
og flísum á gólfi, rúmgóð stofa
m/skjólgóðum suðursvölum. Parket
er á gólfum í íbúðinni. V.17,4 m.

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.
Þv.hús er inn af eldhúsi með dúk á
gólfi. Baðherb. með flísum á gólfi og
veggjum. Sameign mjög snyrtil. Góðu bílskúr með geymslulofti. Verð 21 m

Lækjasmári - Kóp
Glæsileg 2ja herb.íbúð m/sérinngang og sér suðurgarði. á 1. hæð í
litlu 3ja hæða fjölbýli við útivistarperlu Kópavogsdalsins. Stutt í alla
skóla, sport, verslun og þjónustu.
Forstofa,
baðherb.m/baðkari
m/sturtuaðstöðu, svefnherb, eldhús
m/kirsuberjainnr. borðstofa og stofa
m/útgengi í sérgarð. Gegnheilt eikarparket er á gólfum. V.17,4 m.

Frum

Hraunbær - Rvík
góð 4ra herb. íbúð með auka herb.
á jarðhæð í ný máluðu fjölbýli. Endurnýjað bað og eldhús með glugga
í borðkrók. Suður svalir. Íbúðin
skiptist í 3 svefnh., bað, fremra og
innra hol, stofu og eldhús ásamt 9
fm herbergi á jarðhæð með aðgangi
að sameiginlegu salerni. Frábær
aðstaða á lóð fyrir börn. Stutt í
skemmtilega útivist. Verð 18,5 m.

Básendi - Rvík
Einbýlishús með tveimur íbúðum á
frábærum stað í austurbænum, húsið skiptist í annars vegar kjallara með
3ja herbergja séríbúð og hins vegar
aðalhæð og rishæð með sérhæð á
tveimur hæðum og góðum bílskúr
með óskráðum kjallara undir og
gryfju. Eignin þarfnast viðhalds, bæði
að innan og utan og selst í einu lagi.
Lóðin er 566 fm, gróin með grasi og trjám. Upplýsingar á skrifstofu.

Rjúpufell - Rvík
Góð 3-4 herbergja með bílskúr.
Mjög rúmgott eldhús með flísum á
gólfi, hvít sprautulökkuð innrétting,
skápar sem ná upp í loft, útgangur
á yfirbyggðar flísalagðar svalir.
Þvottahús er inn af eldhúsi. Rúmgóð stofa með parketi á gólfi. Baðherbergi með flísum á gólfi og
veggjum, sturtuklefi. Svefnherbergi með dúk á gólfi. Bílskúr með rafmagni, heitu og köldu vatni. Verð 18,9 m

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

Grænlandsleið - Grafarholti
Glæsil. efri og neðri hæðir í 2ja íbúða
húsið á fallegum útsýnisstað. Neðri
hæðin er 83 fm á 17,9 m. Efri hæðin
166,2 fm ásamt 38,8 fm bílskúr á 38,9
m. Húsið eru fullbúið að utan en að
innan tilbúnar til innrétt. og málunar.
Lóð er grófjöfnuð og bílaplan tilbúið
fyrir hellulögn. Hús með fallegum arkitektúr sem vert er að skoða.

Starhólmi -Kóp.

Höfðagrund - Akranesi

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

Höfðagrund nýlegt parhús á fallegum útsýnisstað á Akranesi. Húsið er
3ja herbergja 93,2 fm að stærð og er
hannað með þarfir eldri borgara í
huga og er staðsett við hliðina á
Höfða sem er elliheimilið á Akranesi,
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 sjóinn og er fallegt útsýni yfir Faxaflóann. Verð 22,9 millj.

Rjúpnasalir - Kóp.

Tjarnarbraut - Hfj

Glæsilega 3ja herbergja 95,2 fm
íbúð á þriðju hæð í 12 hæða nýlegu
lyftuhúsi. Fallegt eldhús opið við
stofa með kirsuberjainnréttingu og
vönduðum tækjum, flísar á gólfi.
Rúmgóð stofa með parketi á gólfi
og útgang á mjög stórar flísalagðar
svalir. Baðherbergi með flísum á
gólfi og veggjum. Þvottahús innan
íbúðar. Parket á gólfum er mjög fallegt úr rauðeik. Verð 23,9 m

Andrésbrunnur - Rvík
Arnarhraun - Hfj
LAUS VIÐ KAUPSAMNING. 4ra
herbergja 119,1 fm íbúðarhæð á 3.
efstu hæð í litlu fjölbýli, íbúðin hefur
nýlega verið mikið endurnýjuð, 25,7
fm sérbyggður bílskúr, samtals
stærð eignarinnar er 144,8 fm Verð
20.900.000.-

Jöklafold - Rvík
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.

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

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 20,9 m.

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

Bakkastaðir - Rvík
Glæsileg 124,9 fm 4ra til 5 herb.
enda sérhæð á jarðhæð með sérinng. og öllu sér í litlu mjög snyrtilegu
fjölbýli á góðum stað þar sem stutt er
í skólann, leikskólann og frábæra útivistar og golfaðstöðu. Þvottaherbergi
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 einbýlis-,
par- eða raðhúsi í hverfinu, skipti athugandi. Verð 29,4 m.

Álfkonuhvarf - Elliðavatn
Falleg 4ja herbergja endaíbúð í nýlegu viðhaldsléttu fjölbýli við Elliðavatn ásamt sér bílstæði í lokaði bílageymslu. Íbúðin skiptist í andyri
með mustang flísum, stofu með fallegu plankaparketi frá Agli Árnasyni, eldhús með mustang flísum,
gashelluborð og granít borðplötur á
innréttingum, 3 góð herbergi með
plankaparketi, baðherbergi með flísum og hornbaðkari, þvottahús innan
íbúðar og góð geymsla í sameign. Stórar suður svalir með góðu útsýni.
Flott íbúð í fallegu umhverfi. Verð 27,9

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

Hrísrimi - Grafarvogur
Kólguvað - Norðlingaholti.

Frábærlega vel staðsett og sjarmerandi 203.9 fm fjölskyldu einbýlishús sem skiptist í kjallara, hæð og
ris og stendur á hornlóð með miklum gróðri á frábærum útsýnisstað
við tjörnina í Hafnarfirði. Búið er að
endurnýja eldhúsið og bæði baðherbergin í húsinu. Möguleiki á arin í
stofu. Sennilega ætti að vera hægt að fá leyfi fyrir bílskúr við húsið. Í húsinu eru 4 svefnherb. stofa, borðstofa og sjónvarpshol ásamt kjallara með
sérinngangi. Verð 34 m.

Falleg 3ja herbergja 103,9 fm íbúð á
jarðhæð, á góðum stað í Grafarvogi,
með hellulagðri verönd og sérafnotagarði. Nýendurnýjað bað tekið í
gegn í sumar, með fallegri mahóníinnréttingu frá Fríform. Þvottahús
innan búðar. Allar innihurðar íbúðarinnar eru nýlegar yfirfelldar mahóníhurðar frá Byko. Flott eign á góðum
stað. Verð kr. 20,7 millj.

Hellisgata - Hfj
Björt og góð 3ja herb. íbúð á jarðhæð, ekkert niðurgrafin með sérinngangi og allt sér og innan íbúðarinnar í litlu fjölbýli á sjarmerandi
stað, alveg við Hellisgerði í gamla
bænum í Hafnarfirði, stutt í miðbæinn, Víðisstaðaskóla, Víðisstaðatún og í Sundhöll Hafnarfjarðar.
Engin sameign til að hugsa um. Góð fyrsta íbúð eða fyrir þann sem er með
hund eða einhvern sem þarf gott aðgengi. Verð 13 m.

Hjallabrekka - Kóp
Höfum fengið í sölu stórt og mikið
291,9 fm fjölskylduhús með tvöföldum 50,1 fm bílskúr og möguleika á tveimur aukaíbúðum á stórri
og gróinni lóð á besta stað í Kópavoginum, innst í lokaðri botnlangagötu. Eignin skiptist í 215 fm efri
sérhæð með tvöföldum 50 fm bílskúr, 4 herb. eldhúsi, baðherbergi, þvottahúsi, stofu, borðstofu, setustofu
og blómaskála ásamt rými á neðri hæðinni sem er innréttað sem 2ja herb.
aukaíbúð og svo er sér 27 fm auka stúdíóíbúð. Verð 49,8 m

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 m.

Hlíðarvegur - Kóp
Mjög falleg og kósí 3ja herb. 68.9
fm rishæð með óskráðu rislofti og
samþykktum teikningum að 36 fm
viðbyggingu í gullfallegu tvíbýlishúsi á frábærum útsýnisstað í suðurhlíðum Kópavogs. Forstofa og
gott hol. Flott hjónaherb. og stórt
herb. með fallegum kvistgluggum.
Nýuppgert baðherb. Gott eldhús
með uppgerðri innréttingu. Falleg stofa með Bruce parketi, útg. á suður
svalir með stórkostlegu útsýni. Verð 16,5 m.
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Naustabryggja - Rvík
Stórglæsileg og mjög falleg, fimm
herb. 109,8 fm penthouseíbúð á
tveimur efstu hæðum með frábæru
útsýni og góðum suðvestur svölum
í fallegu og viðhaldslitlu lyftufjölbýli
ásamt stæði í bílageymslu á þessum frábæra og rólega stað. Íbúðin
nýtist mun betur en fm talan segir til
um því báðar hæðirnar í henni eru
undir súð. Íbúðin getur verið laus við samning. Verð 27,7 m.

Sóleyjarimi - Rvík
Stórglæsileg 102,8 fm 3ja herbergja
endaíbúð með sérinngangi af svölum
á annari hæð í 4ra hæða lyftuhúsi í
afar fögru umhverfi ásamt stæði í
bílastæðahúsi. Mikil fjallasýn og útsýni, stutt í útiveru, golf, verslanir og
alla þjónustu. Íbúðin er sérlega aðgengileg, ætluð fyrir 50 ára og eldri, með
vönduðum eikarinnréttingum. Þetta er eina endaíbúðin sem eftir er í húsinu.
Tilbúin til afhendingar. Verð 24,4 m.

Einbýli
Snekkjuvogur - Rvík

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

Rauðavað - Norðlingaholti
Sölusýning þriðjudag frá kl. 16:30 – 18:00
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. 40,6 m.

Rað- og parhús
Lyngmói - Selfossi

Tröllateigur - Mosfellsbær
Í byggingu, glæsilegt 5 herb., 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 millj.

Þorláksgeisli - Rvík
Höfum fengið til sölu vandað, vel
byggt og fallegt 200 fm 6 herb. parhús á tveimur hæðum með innbyggðum stórum og góðum bílskúr
í suðurhlíðum Grafarholts. Húsið
stendur á fallegum útsýnisstað við
friðlýst útivistarsvæði og skilast fullbúið að utan með tyrðri lóð, tilbúið
til innréttinga að innan og búið setja skrautmöl í bílastæðin. Allir milliveggir hlaðnir. Húsið er tilbúið til afhendingar. Verð 39,4 m.

Flétturimi - Grafarvogi
Einstaklega björt og hlýleg 90,6 fm,
3ja herbergja íbúð á þriðju og efstu
hæð í vel um gengnu fjölbýli ásamt
12,5 fm stæði í upphitaðri, lokaðri
bílageymslu með þvottaaðstöðu,
samtals 103,1fm Hvít og beyki innrétting í eldhúsi, rúmgóður borðkrókur, tvö ágæt svefnherbergi,
þvottahús og geymsla innan íbúðar. Verð kr. 18,5 millj.

Þórufell - Rvík
Björt og vel skipulögð 2-3ja herbergja 56,8 fm íbúð á annarri hæð í
snyrtilegu fjölbýli á rólegum stað í
Breiðholti. 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.

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 m

Garðsstaðir - Grafarvogur

Fallegt, nýlegt 4ra herbergja
161,1fm endaraðhús með innbyggðum 26,2fm bílskúr á góðum
stað í botnlanga. Þrjú svefnherbergi
með parketi. Fallegt baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, baðkar og sturtuklefi, upphengt WC. eldhús með
sprautulakkaðri innréttingu, háfur,
gaseldavél, flísar á gólfi. Rúmgóð
stofa og borðstofa með parketi á
gólfi, útgengi út á góða verönd. Loft
eru upptekin í stofu, holi og herbergi. Innbyggð halogenljós í loftum. Verð 38,5 m.

Stærri íb.
og sérhæðir

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

Falleg, opin 4 - 5 herbergja íbúð á 2.
hæð með miklu ú t s ý n i og suðvestur svölum. 3 svefnherb., stofa og
sjónvarpsstofa. Nýlega endurnýja fallegt baðherb. Þvottahús innan íbúðar.
Sér stæði í upphitaðri, lokaðri bílageymslu. Engin umferðagata að fara
yfir til að komast í verslun, leiksvæði,
leikskóla og grunnskólann. Gott hverfi
fyrir barnafólk.Verð 19,4 m.

Stóragerði-Rvík

Hólsvegur-Rvík

Gullengi - Rvík

Góð 4ra herbergja íbúð í kjallara í litlu
fjölbýli á frábærum og rólegum stað í
þessu gróna hverfi. Sérinngangur er
að íbúðinni og er þar komið inn í ytri
forstofu sem er sameiginleg með
einni annarri íbúð ásamt þvottahúsi,
en forstofan nýtist mjög vel sem fatahengi og skógeymsla. Eign sem vert
er að skoða . Verð 15,7 m.

Falleg 3ja herb, 84,8 fm íbúð á
1.hæð m/sérinngang 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.17,9 m.

Hraunbær - Rvík

Fellahvarf - Elliðavatn

Háberg - Rvík

Móvað - Norðlingaholti
Einbýli á einni hæð 176,1 fm ásamt
43,1 fm bílskúr. Húsið skilast fullbúið að utan, það er að segja húsið
verður steinað að utan í dökkum lit.
Lóð grófjöfnuð. Að innan tilbúið til
innréttingar. Útveggir og innveggir
múraðir og sandsparslaðir. Hiti
kominn á húsið. Gólf flotuð. Öll inntök greidd. Húsið er til afhend. við
kaupsamning. Nánari uppl. á skrifst. Verð 49,5 millj.

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

Engjasel- Rvík

Fífurimi - Grafarvogi
Sérlega falleg og björt 69,0fm,
tveggja-þriggja herbergja íbúð á
fyrstu hæð (jarðhæð), með sérinngangi ásamt 20,2fm innbyggðum
bílskúr í snyrtilegu fjórbýlishúsi.
Íbúðin hefur öll verið tekin í gegn á
síðustu 1-2 árum á mjög smekklegan hátt og sérlega björt og falleg.
Stór og góð verönd, hellulagt bílaplan m.innb. halogenljósum. Sérlega skemmtileg eign. Verð 20,9millj.

Samtún - Rvík
Björt og góð 2ja herbergja 46,9 fm
íbúð í kjallara í fallegu tvíbýlis parhúsi á frábærum og rólegum stað í
göngufæri frá miðbænum. Sérinngangur undir útitröppum. Gluggar
og gler nýtt í íbúðinni, öll ljós fylgja,
nýlega máluð og snyrtileg íbúð,
lekaliði í rafmagnstöflu. Stutt í miðbæinn en þó hæfilega langt. Lóðin
er glæsileg, sameiginleg, stór og gróin. Verð 11,4 m.

Veghús - fjölb. m. lyftu

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.

3 herbergja

3ja herbergja endaíbúð á annari
hæð í littlu fjölbýli með sér inngangi
af svölum. Útsýni yfir Elliðavatn. Fallegt nýlega endurnýjað baðherbergi
með hornbaðkars- sturtuklefa m.
gufu, nuddstútum og útvarpi. Tvö
góð svefnherbergi, stofa og rúmgott
eldhús. Góðir skápar í herbergjum
og á svefnherbergis gangi. Suður
svalir eftir allri íbúðinni Verð 17,2 m

Mávahlíð - Rvík

Klukkurimi - Rvík
Góð 5 herbergja 131,3fm íbúð á
efstu hæð ásamt 24,1fm stæði í lokaðri bílageymslu samtals 155,4fm
Íbúðin er á tveimur hæðum og býður upp á ýmsa möguleika. Neðri
hæð stofa með útsýni, eldhús, bað
og stórt hjónaherbergi með fataherbergi. Efri hæð 3 góð herbergi. Stutt
er í alla þjónustu og eru grunnskóli
og 3 leikskólar í næsta nágrenni.
V.20,5 m

Snyrtileg og góð 101,2 fm 4ra herbergja íbúð á 7. hæð í lyftuhúsi
ásamt 13,2 fm sérmerktu stæði í
lokaðri bílageymslu. Þrjú góð herbergi, stofa og borðstofa. Hús nýl.
málað og lítur vel út. Tvær lyftur eru
í húsinu, eftirlitsmyndavél og húsvörður. Þetta er eign sem hefur mikla
möguleika. Verð 20,9 millj.

Breiðvangur - Hfj

4 herbergja
Flétturimi - Rvík

Unufell - Rvík
Fallegt 4ra herb. 124,3 fm raðhús
ásamt 21,6 fm bílskúr, samtals
145,9fm, á rólegum stað í grónu
hverfi. Þrjú rúmgóð parketlögð herb.
eru í íbúðinni. Glæsilegt uppgert baðherb. með flísum í hólf og gólf, baðkar
og innbyggður sturtuklefi. Stór
stofa/borðstofa með parketi á gólfum
og útgengi út á hellulagða verönd. Allt
parket í íbúinni er gegnheilt, niðurlímt Amerískt parket. Verð 28,7 m.

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

Falleg 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. Uppþvottavél fylgir. Gegnheilt eikarparket er á
gólfum. Laus fljótlega. V.21,4 m

Falleg 4ra herbergja 114,6fm íbúð
með miklu útsýni. Íbúðin skiptist í
anddyri, 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

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

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.

2 herbergja

Laufengi - Grafarvogur

Skeljagrandi - Rvík

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 m

2ja herbergja 66 fm íbúð á efstu hæð
í 3ja hæða fjölbýli með sér inngangi
af svölum. Sér stæði í innangengu
upphitaðu, lokaðu bílskýli fylgir
íbúðinni. Verð 15,5 m.
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SMÁAUGLÝSINGASÍMINN
ER OPINN ALLA DAGA
KL. 8–22

Opel Zafira 7-manna, skrd.12/2002, ek.
60.000 km, 1800cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.750.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Citroen C3, skrd. 03/2004, ek. 23.000
km, 1400cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.270.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Lexus LS-430, skrd. 08/2003, ek.
19.000 km, 4300cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 5.990.000 kr. Tilboð 5.390.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 14.30

8–18
8–19
11–16

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

Suzuki Grand Vitara, skrd. 06/2001, ek.
91.000 km, 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.370.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Ford Focus station, skrd. 11/2001, ek.
93.000 km., 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.040.000 kr. Tilboð 940.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Nissan Terrano II diesel, skrd. 01/2001,
2700cc, ek. 104.000 km, sjálfskiptur.
Ásett verð 2.090.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Mercedes Benz ML-350, skrd. 3/2003,
ek. 28.000 km, 3724cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 4.890.000 kr. Tilboð
4.590.000 kr. S. 515 7000.

Daihatsu Applause, skrd. 07/2000, ek.
107.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 690.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Subaru Impreza station, skrd. 02/1998,
ek. 153.000 km, 2000cc, beinskiptur.
Ásett verð 620.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Daewoo Nubira station, skrd. 08/1999,
ek. 83.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 620.000 kr. Tilboð 499.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Opel Vectra, skrd. 12/1999, ek. 113.000
km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
920.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.

Ford Transit 280S, skrd. 07/2002, ek.
73.000 km. 2000cc, beinskiptur, Ásett
verð 1.320.000 kr. VSK-bíll. S. 515
7000.

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

VW Golf, skrd. 04/1996, ek. 144.000
km, 1400cc, beinskiptur. Ásett verð
390.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.

Mercedes Benz E-280 4Matic, skrd.
06/1999, ek. 103.000 km, sjálfskiptur
4x4. Ásett verð 2.450.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Nissan Almera, skrd. 06/1998, ek.
134.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 520.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Citroen C2 VTR, skrd. 06/2004, ek.
13.000 km, 1600 cc, sjálf-/beinskiptur.
Ásett verð 1.420.000 kr. 100 % lán
mögulegt. S. 515 7000.

Opel Zafira 7 manna, skrd. 02/2000,
ek. 101.000 km, 1800cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.150.000 kr. Tilboð 799.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Citroen C5, skrd. 02/2004, ek. 22.000
km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
2.030.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Vw Polo skrd. 11/97, ek. 118.000 km,
1400 cc , beinskiptur. Ásett verð
420.000 kr. 100% lán möguleiki. S. 515
7000.

Renault Megane II, skrd. 06/2003, ek.
28.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.360.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Daihatsu Charade CX, skrd. 05/1998,
ek. 105.000 km, 1300cc, beinskiptur.
Ásett verð 480.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

VW Bora, skrd. 01/2002, ek. 45.000
km, 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
1.190.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Volvo V70 LPT-Turbo, skrd. 06/2004, ek.
21.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.850.000 kr. Tilboð 3.630.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Renault Laguna, skrd. 04/2001, ek.
80.000 km. 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.090.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Ford Mondeo Ghia, skrd. 09/2004, ek.
36.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.190.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

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

Volvo 850 Station, skrd. 04/1995, ek.
158.000 km. 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 690.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Daihatsu Applause, skrd. 11/1998, ek.
114.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 540.000 kr. Tilboð 399.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Sierra skrd. 5/89, ek. 143.000 km,
1600cc, beinskiptur. Ásett verð 190.000
kr. S. 515 7000.

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

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

Ford Focus H/S station, skrd. 03/2001,
ek. 85.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.080.000 kr. Tilboð 980.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Volvo S40 T5-Turbo, skrd. 03/2004, ek.
33.000 km, 2500cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.590.000 kr. Tilboð 3.380.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Peugeot 306 Break STW. skrd.
06/1999, ek. 123.000 km, 1600cc,
beinskiptur. Ásett verð 540.000 kr. Tilboð 399.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Citroen Berlingo diesel, skrd. 06/2005,
ek. 2.000 km., 2000cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.440.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Ford Mondeo Ghia diesel station, skrd.
05/2005, ek. 12.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð 2.950.000. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Honda Civic skrd. 12/97, ek. 153.000
km, 1400cc. Beinskiptur. Ásett verð
540.000 kr. 100 % lán mögulegt. S. 515
7000 .

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

Nissan Patrol GR, skrd. 04/2003, ek.
66.000 km, 3000cc, diesel, sjálfskiptur.
Ásett verð 3.730.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Daewoo Lanos, skrd.11/1999, ek.
126.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 470.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Kia Grand Sportage, skrd. 06/1999, ek.
97.000 km, 2000cc, beinskiptur, 4x4.
Ásett verð 890.000 kr. Tilboð 599.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Renault Megane Scenic skrd. 8/99, ek.
105.000 km,1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 790.000 kr. 100 % lán mögulegt.
S. 515 7000.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.
Sími: 515 7000
www.brimborg.is

Brimborg
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Bílar til sölu

0-250 þús.

Toyota Yaris 1000 árg. ‘02, ek. 59 þús.,
5 dyra, 5 gíra. Uppl. í síma 858 1114 &
565 1734.
Óska eftir bíl á 0-700 þ. stgr. ekki eldri
en ‘96, skipti á Toy Touring ‘90, nýsk. bíll
í toppst. V. 200 þ., ek. 180 þ. km. S. 847
5257.

Fornbílar
Ford Maverick ‘73, Mercury 50 utanb.m.,
TM 400 Endouro ‘01, Yamaha DT 175
‘00. Ath öll skipti. Uppl. í s. 896 6007.

Pallbílar
1-2 milljónir
VW Passat 1.8 comfortline 9/2000, ek.
93 þ. km, CD, 5 gíra, Verð 1.090.000.
Allar nánari upplýsingar í símum 533
2100 & 866 5354.

Ford Explorer Eddie Bauer, skrd.
01/1992, ek. 252.000 km., 4000cc,
sjálfskiptur. Ásett verð 450.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Toyota Avensis 1.8 VVTI 3/2004 ek. 32
þ. km. Ssk., sumar og vetrar. Lán
1.360.000.- Verð 2.300.000.- Allar nánari upplýsingar í símum 533 2100 og
866 5354.
Volvo S40 SE, skrd.12/2003, ek. 34.000
km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
2.360.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Jeep Wagoneer Ltd, 2,5l, árg. ‘85, ekinn
160 þús., skoð., sjálfsk., leður, rafm. í gl.
& sæt., nýjar bremsur. Fallegur bíll í
góðu standi. Verð 90 þús. S. 847 7308.

Ford Explorer færðu á ódýrara hjá Islandus.com. Splúnkunýjir Explorer frá
kr. 3.290.000. Næstum nýjir 2005 bílar
undir 3 milljónum. 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

Pallhýsi til sölu 2005 9,5 fet. Upplýsingar í s. 892 5330.
Toyota Corolla árg. 1992, ek. 186 þús.
Skoðaður ‘06. Nýlega yfirfarnar bremsur. Verð 170 þús. Uppl. í s. 698 5166.

Huyndai Trajet árg. ‘02, ekinn 65 þ.,
álfelgur, spoiler, dökkar rúður, krókur. V.
1.550 þús. S. 864 0969.

2 milljónir +

Dodge Grand Caravan 2005, 7 manna.
6cyl, 3,3l vél, ABS bremsur, veltistýri,
cruise, saml., rafmagn í öllu, loftkæling,
útvarp og CD, 4 captain stólar. Gott
stgr.verð. S. 894 3095.
Ford og Toyota Hilux Diesel pallbílar á
tilboðsverði. 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

100% Lán

Opel Astra station 6/’98, ek. 160 þ. km,
1.4 vél, verð 380 þ. en nú ekkert út, lán
200 þ., 18 þ. á mán. S. 899 3939.

250-499 þús.
Ford Mondeo Ghia V6, skrd. 10/2003,
ek. 23.000 km., 2500cc, beinskiptur 6
gíra. Ásett verð 2.390.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

M.benz E 220 1995 ek. 205 þ. km.
Topplúga, 16” álfelgur, armpúði, ssk.,
ofl. Verð 790.000.- Allar nánari upplýsingar í símum 533 2100 og 866 5354.

Mótorhjól
Mazda 6 station árg. ‘05, ekinn 19 þús.,
sjálfskiptur. Nagladekk á felgum + hjólkoppar fylgja. S. 698 3565.

Bílar óskast
Mazda 323f árg. ‘96 sk. ‘06 ekinn 179
þús., 17” álfelgur, 4 vetrardekk, lækkaður um 4 cm. Verð 390 þús. S. 661 6252
& 660 1572.
Nissan Terrano II. 12/1999, ek. 102.000
km., 2400cc, beinskiptur. Ásett verð
1.490.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Hyundai Santa FE 2.7 V6 9/2003 ek. 20
þ. km., ssk., bensín, 4X4, ofl. Lán 1.700
þús. Verð 2.450.000.- Allar nánari upplýsingar í símum 533 2100 og 866
5354.

Bílasalan.is
Stórhöfða 24, Reykjavík
Sími: 533 2100
Sími 5332100 og 8665354
www.bilasalan.is

Toyota Avensis Executive, skrd.
11/2003, ek. 70.000 km., 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð 2.320.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

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

Mjög góður Suzuki Baleno GL til sölu.
Algjör dekur bíll. 100% lán mögul.
Sumar og vetrardekk. Verð 390.000.
Uppl. í sími 861 0052.

Lancer 5 dyra, 4x4, árg. ‘90, ek. 170 þ.,
sk. ‘06. Fjarst. læsingar og þjófavörn.
Verð aðeins 88 þ. S. 699 3548.
Óska eftir ódýrum heillegum bíl. Má
þarfn. lagf. ekki eldri en 92. Á 0-50þ
S:898-1590

Sími 588 0700 • www.bilabankinn.is

1/2005, ek. 9 þús km, ssk, fallegur bíll,
bílalán 1.500 þús, verð 2.900.

VW Polo 1400,
5 dyra, 8/2000 árgerð, ek. 92 þús km,
verð 670 þús.

Ford Exsplorer ltd,
einn með öllu, 2004, ek. 29 þús km,
ásett 3950 þús.

Ford Transit 12 manna, 1998
ek. 104 þús km, dísel, ásett 1390 þús,
b.lán 850 þús, tilboð 1190 þús.

MMC Pajero sport

Daewoo Musso e-23 bensín,
1998 ek. 112 þús km, 5 gíra, fallegur
bíll, skoðaður ‘06, vel búinn bíll, verð
1190 þús, b.lán 1190 þús 100% lán.

Honda Crv Advance

Fjórhjóladrifinn Jaguar X-Type 2.5, árg.
2002, ek. 120.000, sjálfskiptur með
öllu. Verð 2.100.000, ath. skipti. Uppl. í
s. 869 0996.

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

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.
Sími: 515 7000
www.brimborg.is

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

Peugeot 406 stw 98 7 manna.Dr.k
Góður og fallegur bíll. V:450þ S:8981590

500-999 þús.

Nýir Kia Sorento EX Luxe Dísel og V6
bensín til afgreiðslu strax. Sjálfskiptir,
leðurinnrétting, álfelgur, full ábyrgð. Til
sýnis á staðnum. Listaverð 4.090 þús.
Okkar verð 3.490 þús. Þú sparar 600
þús.

Husqvarna TE 610 árg. ‘98, hvít númer,
55 hö. 116 kg. Mikið endurnýjað. V. 295
þ. S. 690 0004.

M. Benz 811 með 6 manna húsi, árg.
‘96, með palli og sturtu. Sími 866 6684.
2000, ek. 113 þús km, v-6, fallegur bíll,
verð 1590 þús.

Til sölu VW Passat Turbo árg. ‘99, ek.
120 þús., topplúga, 17” omfl. S. 865
0696.

Frábær í skólann, eyðslugrannur Opel
Astra station ‘96, 5 gíra, ek. 205 þús. Tilboð 95 þús. stgr.

VW GOLF, beinsk. Rauður. árg. ‘98, sk.
‘06, ek. 120 þús. 15” felgur og vetrad. á
felgum. Verð 700 þús. S. 866 5231
Gísli.

Kia Sorento 2003
ek. 37 þús, 3.5 bensín, ssk, 5 dyra,
fallegur bíll. Verð 2690 þús.

Lexus IS 200 12/2003, ek. 23 þ. km,
ssk., 17 álfelgur, fluttur inn nýr. Verð
2.490.000. Allar nánari upplýsingar í
símum 533 2100 & 866 5354.

Hyundai Starex 4x4 dísel,
7manna, 2/2000, ek. 108 þús km, 5
gíra. Verð 1450 þús.

ÞJÓNUSTA

Toyota Yaris 1000

Honda Civic
M. Benz 2.7L. Dísel 4x4 06.99. 12
manna bíll, ek. 82.000 km., álfelgur og
heilsársdekk. Uppl. í s. 565 2500.
Land Rover Discovery 2.7 TD V6 SE
2005, ek. 12 þ. km, 2.7 disel turbo, Xenon, 7 sæta, ssk., Intercooler, 7 manna
ofl. Verð 6.290.000. Allar nánari upplýsingar í símum 533 2100 & 866 5354.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík
Sími: 565 2500

1997, ek. 178 þús km, 5 gíra, 3 dyra.
Verð 470 þús.

5 dyra, 14.4.2004, ek. 17 þús, einn
eigandi, topp eintak,
verð 1130 þús, b.lán 566 þús.

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

26. september 2005 MÁN DAGU R

56

SMÁAUGLÝSINGAR

Fjórhjól

Pajero sjálfskipting með lágu, vél og
fleira smátt ‘87/’88. Selst á hálfvirði,
fyrstur kemur fyrstur fær. Uppl.
55555@islandia.is eða í s. 864 0963.

Vörubílar

Til sölu Suzuki fjórhjól, 4x4, 300 kúbik,
(minnkurinn) árg. ‘05. Uppl. í s. 894
9624.

Kerrur

Til sölu. HiLux drifsköft, gírkassi, lágt
drif, vökvastýrismaskína + dæla. omfl. 6
gata álfelur með 33”dekkjum. 6 gata
felgur. Einnig C3 sjálfsk. úr Ford. Uppl.
55555@islandia.is / 864 0963.

Grand Wagoneer V8 árg. ‘93, ek. 98 þ.
mil., leður innr., sk. ‘06. V. 295 þús. S.
690 0004.

Ísl. jeppa, verktaka, hesta og hjóla kerrur, nokkrar stærðir til. Einnig járnhlið
eftir pöntun. S. 899 2202 J.E.S ehf.

Viðgerðir
15” Benz álfelgur til sölu á 50 þ. 14”
Michelin dekk, 2 stk. á 10 þ. S. 893
5005.

Jeppar

14” nagladekk, aðeins notuð einn vetur,
fást fyrir 25 þús. Uppl. í s. 693 9498.

Turnvinnulyfta til sölu/leigu. Getur farið
í 20 m hæð. Lengd á vinnupalli 8 m.
Uppl. í síma 893 3733.
Toyota Land Cruiser 90VX. 04/2000.
Ekinn 112.000, ssk., disel, ný heilsársdekk, dráttarkúla, filmur, Cruise Control.
Verð 2.770 þ. Engin skipti. S. 864 7765.

Ef pústið pípir og bremsurnar braka,
hættu að aka og láttu okkur laga. Kvikkþjónustan, Sóltúni 3, s. 562 1075.

Pústþjónustan í Miðbænum.

Nóatúni 2. Sími 562 8966. Pústkerfi, sérsmíði, viðgerðir. Fljót og góð þjónusta.

Varahlutir
Lyftarar

MMC Pajero 2.8 dísel, árg. ‘97, lengri
útg., ek. 230 þús. Verð 1.090 þús. Uppl.
í s. 565 2898 e. kl. 17:30.
Vitundar Vakning - 7-9 okt. Lífið ekki að
ganga upp? Lifðir af ofbeldi? Vantar
svör? Dr. Kathleen Brooks kemur í okt
uppl. hjá svava@umfi.is / www.ethicalife.com

Til sölu Man 8 153 ‘95 með 4ra og hálfs
metra kassa og lyfta aftaná. Einnig Benz
9 14 með palli, sturtu og krana árg. ‘92.
Getum einnig útvegað Benz 2658 6x4
árg. 2004 með Pallfinger 72 tonnmetra
krana, ek. aðeins 14 þús. Arnarborg ehf.
Sími 866 6684 & 566 6236.

Vinnuvélar
Splúnkunýr Toyota Landcruiser Diesel á
Uppboði í dag. 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 reyfarakaup á BílaUppboði Islandus.com eða kjarakaup í Bílabúð.
Sími þjónustuvers 552 2000 og netspjall við sölumenn er á www.islandus.com

Bátar

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

Ópel partar

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.

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.

Flug
Flugskóli Reykjavíkur

Körfubílaleigan.

Nýr 7-manna Jeep Commandor. Algerlega ný hönnun. Komdu og skoðaðu
þennan bíl á www.islandus.com. Fyrsti
nýji Commander jeppinn á Íslandi fæst
á BílaUppboði Islandus.com í dag!
Gerðu kjarakaup í Bílabúð eða reyfarakaup á BílaUppboði Islandus.com. Sími
þjónustuvers 552 2000 og netspjall við
sölumenn er á www.islandus.com

Til sölu

Úrval notaðra innfluttra lyftara til sölu.
PON Pétur O. Nikulásson ehf s. 552
0110.

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

Útleiga eins- og fjölhreyfla flugvéla með
og án flugmanna. Einkaflugmannspakki
kr. 695.000. Uppl. í síma 562 2100 &
696 8447 info@flugskoli.com

Hjólbarðar

Bílhlutir, Drangahrauni 6, S. 555 4940.
Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í
fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs.

Bílapartasalan Ás

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

Hedd 557 7551

Bílapartasala sem sérhæfir sig í MMC,
Bens, VW, Musso, Skoda og fl. Opið
mán.-föst. 9-18.
Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Airbag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

S. 555 3560

Bílapartar og Þjónusta. Eigum varahluti
í flestar gerðir bíla. Dalshrauni 20.

Aðalpartasalan s. 565
9700

Kaplahrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Peugeot, Mazda, MMC, Opel
og fl. Kaupum bíla til niðurrifs.

bilapartar.is

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.

Toyota Rav4 ‘01, ssk., dr.krókur, ek. 90
þús. Þjónustubók. Verð 1.690 þús. Áhv.
1.470 þús. Þú borgar 200 þús. og bíllinn er þinn. Uppl. í s. 487 5838 & 892
5837.

Lyftarar, brettatjakkar, skæralyftur, lyftuborð, trillur, vagnar, hjólabúnaður og
ýmis léttitæki. Vandaðar vörur, góð
verð, öflug viðgerða- og varahlutaþjónusta. Léttitækni ehf, Stórhöfða 27, s.
567 6955. Allar upplýsingar á
www.lettitaekni.is

Musso-Lancer ‘93

Er að rífa Musso ‘98, ‘99 og Lancer ‘93.
Á einnig framljós í Golf, Avensis og
Corollu. Uppl. í s. 864 0984.

Partaland s. 567 4100

Stórhöfða 18, R. Varahlutir í Pajero,
Lancer, Trooper o.fl. teg.
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Til bygginga

Garðyrkja

Getum bætt við okkur verkefnum í flísalögnum, parketlögnum, málningu og
öðrum viðhaldsverkum. Uppl. í síma
824 7587.

Glerjun og gluggaviðgerðir !

Túnþökur
Túnþökurúllur, túnþökur og holtagróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. Sími 892 3666
Gylfi Jónsson

Tilbúnir stigar, hringstigar og handriðaefni á lager. Ryðfrí handrið með eða án
uppsetningar. Handlistar, píralar, plastlistar, ryðfrítt, festingar, glerklemmur og
margt fleira. Stigalagerinn, Dalbrekku
26, 564 1890.

Túnþökur til sölu. Heimkeyrsla í RVK
innifalin. S. 847 5007 grassalan@simnet.is

Jólastyttur í miklu úrvali. Keramikgallery.is Dalbrekka 14, 200 Kopavogur.
Sími 544 5504.

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér að
kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, s.
860 1180.
Get tekið að mér allt almennt viðhald
og lagfæringar á íbúðarhúsnæði, flísar parket. Skoða allt. Uppl. í s. 661 7986.

Stífluþjónusta

Kristjana spámiðill tekur fólk í einkatíma. Þeir sem til mín vilja leita pantið
tíma í s. 554 5266 & 695 4303.
Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draumráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.
Miðla til þín, því sem þeir sem farnir eru
segja mér um framtíð þína. Einkatímar.
Erla s. 587 4517.

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.

Túnþökur.

Úrvals túnþökur til sölu. Frí heimkeyrsla.
Túnþökusala ÞG Ehf. S. 891 8891.

Hanna 908 6040

Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spilaspá, draumar, og huglækningar. Frá kl.
13 til 01.

Málarar

Rafvirkjun

Hanna og smíða stiga. Fást á ýmsum
byggingarstigum. Sérlausnir í þrengslum. 25 ára reynsla. Uppl. í s. 894 0431.
Húseigendur: Varist fúskara. Verslið við
fagmenn. Málarameistarafélagið. S. 568
1165.

Rosalega flottur í BC skálum verð kr.
1.995 og buxur í stíl á 995 kr. Misty,
Laugavegi 178, 105 Reykjavík sími 551
3366. Mælum og veitum faglega ráðgjöf. Opið kl. 10-18 mán-fös & kl. 10-14
lau.
Rúllugardínur. Sparið og komið með
gömlu rúllugardínukeflin og fáið nýjan
dúk á keflin. Gluggakappar sf. Reyðarkvísl 12, Ártúnsholti, s. 567 1086.

Til sölu úr kaffihúsi

Þessi sívinsæli bh var að koma aftur í DG skálum, fæst í svörtu, hvítu og húðlitu
á kr. 3.890.Misty, Laugavegi 178, 105
Reykjavík sími 551-3366 Mælum og
veitum faglega ráðgjöf. Opið kl. 10-18
mán-fös kl. 10-14 lau.

Ýmis tæki og tól, borð og stólar. Uppl. í
s. 896 5757 & 896 4509 mán.-fös. frá
kl. 12-18.

Viðgerðir og málningaþjónusta, utanhúss og innan. Uppl. í s. 869 3934. Viðhald og Málning ehf.

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

Meindýraeyðing

Innrétting í verslun

Vandað afgreiðsluborð með góðum
skúffum ásamt innréttingu og vegghillum úr ljósum við. Einnig til sölu ljósaskilti. Uppl. í s. 860 2539.
Til sölu rústrautt sófasett 4+3, 3ja sæta
er svefnsófi. Borðstofuborð + 6 stólar
úr Mýru. Antík eikarskenkur og gömul
þvottavél. Sími 849 7075 e. kl. 20.
Íssk 145 cm á 10 þ. 125 cm á 8 þ.
Barnakerra á 4 þ. Barnabílstóll á 2 þ. 4
stk. naglad. á Subaru felgum á 8 þ. S.
896 8568.

Alhliða meindýraeyðing í heimahúsum
s.s. geitungar, stari, mýs o.fl. S. 898
2801.

750 lítra ónotað steypusíló með hliðarstút, (trekt) til sölu. Upplýsingar í síma
862 3329.

Steinull.

Til sölu úrvals steinull, margar gerðir.
Gott verð. Uppl. S. 898 5500.

Gefins
Vill einhver gefa okkur kettling ? Hafið
samband í s. 660-5132 í dag eða morgun 27.sept

Steinull

Til sölu úrvals steinull, margar gerðir.
Gott verð. Uppl. S. 898 5500.

Verslun

Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560.
G.S. flutningar ehf. Getum bætt við okkur öllum tegundum flutninga. 10 ára
reynsla. Upplýsingar gefur Stefán í s.
821 1966.

Húsaviðhald

VEITINGARTÆKI.

Óskum eftir að kaupa gufusteikingar
ofni Gastro. Upplýsingar í s. 660 7750

Hljóðfæri
Get útvegað allar gerðir af harmonikkum. Notaðar og nýjar á frábæru verði. S.
690 2020. www.harmonikan.is
Til sölu Petrof píanó með stól, í góðu
lagi kr. 90 þús. Einnig Mile 4 hellna
ceramic gashelluborð, svart, nýlegt kr.
70 þús. Sími 892 0341 og 565 7149.

Nýtt!! Nýtt!!

Venus erotic store. Var að lenda 10-16
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.

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.

Óskast keypt
Stigar hringstigar og handrið á lager. Til
í 38mm þykkt beiki, gler og einnig stál.
Mjög hagstætt verð. Einnig ryðfrítt fitting fáanleg á sama stað. Atlantskaup
ehf. Uppl. í s. 533 3700.

Fjarlægum stíflur úr WC, vöskum og fl.
Röramyndavél og viðgerðir á frárennslislögnum. Stífluþjónusta Geirs, s. 697
3933.

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrviðg. - húsakl. - öll málningarvinna - háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygjanl.).

Viðgerðir
Leggjum
frostfríar
snjóbræðslur.
Hringdu í Steina pípara. S. 699 0100 &
567 9929.

Er tölvan biluð? Komum á staðinn og
lagfærum. Viðurkenndir af Microsoft og
CompTia. 24/7 Tölvuþjónusta S. 823
2470.
Opið allan sólahringinn. Geri við tölvur
í heimahúsum og skrifstofum. Fljót og
góð þjónusta. Viðgerðir og uppsetning.
Sími 693 9221. www.tolvuvaktin.is

Spádómar

Heilsuvörur

Sjónvarp
Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til
elli/öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli
35, s. 552 7095.

Tölvur

Vorum að taka upp nýjar vörur. ATH
höfum opnað aftur á laugardögum frá
11-14. Opið frá 10-18 virka daga. HGallerí Grænatúni 1, Kóp. S. 554 5800.

Stigar hringstigar og handrið á lager. Til
í 38mm þykkt beiki, gler og einnig stál.
Mjög hagstætt verð. Einnig ryðfrítt fitting fáanleg á sama stað. Atlantskaup
ehf. Uppl. í s. 533 3700.

Alspá 908-6440

Finn týnda muni. Spil, bolli, hönd, tarrot, draumar. kl 10-22. Y. Carlsson.

Hreingerningar
TIL SÖLU
Kynntu þér sjónvarp yfir
ADSL hjá Hringiðunni. Sími
525 2400.

Ódýrar tölvuviðgerðir!

Alhliða tölvuviðgerðir og uppfærslur.
Uppl. í s. 899 8894.

Tölvuviðgerðir frá 1500 kr.

Heimaþjónusta í hæsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, s. 694 6161.

Nostra Hreingerningarþjónusta. Tökum
að okkur fyrirtækja-, heimilis-, flutnings, stigagangaþrif og teppahreinsanir,
bónvinnu og gluggaþvott. Uppl. í s. 824
1455 eða senda fyrirspurnir á
nostra@nostra.is

Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.
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Húsgögn

Hafnarfjörður, Hafnarfjörður.
HamborgarabúllaTómasar.

Þessi fallegi 10 vikna Labrador hvolpur
er til sölu. Uppl. í s. 897 1693 og 862
2949.

Kauptu notaðan bíl hjá
Brimborg
Enn meiri verðlækkun,
komdu strax.
Brimborg, notaðir bílar.

Missti 10 kg á 12 vk. Þú getur það líka
með Shape Works. Rannveig 862 5920
www.heilsuval.topdiet.is
Léttari og hressari með Herbalife.
www.dagamunur.is
og
herbalife@mmedia.is s. 891 8902, Ásta.
Þú léttist með Herbalife! Persónuleg
ráðgjöf og stuðningur. S. 892 8463 &
868 4884.
Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.
Herbalife - Shapeworks - NouriFusion.
Upplifðu muninn WWW.ARANGUR.IS
S.586 8786.
Þú getur það með Herbalife! Kaupauki
með pöntunum í sept. Edda Borg s.
896 4662.
Herbalife. Innri og ytri næring. 20 kg.
farin frábært útlit, glaðningur með septemberpöntun. Sesselja. S. 659 5819 &
birtad@simnet.is.
HERBALIFE! Þyngdarstjórnun, meiri
orka, betri heilsa. Jonna: 89609355620935. heilsufrettir.is/jonna

Djöflaterta.
HamborgarabúllaTómasar.

Ertu að leita að ekta amerísku rúmi?

Til sölu amerískir Cocker Spaniel hvolpar með ættbók frá HRFÍ. S. 868 0019.

Til sölu v. flutninga lítið notað Queen
size rúm og sófasett úr Sætum Sófum.
Uppl. í s. 849 3781.

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.

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Borðstofusett og hillusamstæða til sölu,
stækkanlegt borð og 4 stólar og hillusamstæða í stíl. Uppl. í s. 849 3939.

Heimilistæki
Þvottavél með þurrkara til sölu, verð
10þús, einnig Ariston ísskápur, 150 á
hæð. Verð 10 þús. Uppl. í s. 848 5883.

Fatnaður
Fæðubótarefni
Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það
með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S.
861 5356, olsiar@hotmail.com

NUTRO - 30 % afsláttur!

Papillon hvolpar

Til sölu 2 papillon strákar. M/ættbók frá
HRFÍ. Glaðlegir og skemmtilegir smáhundar. Uppl. í síma 824 0115.

Hitatúba til sölu Rafha 18 kw selst á um
25 þús. Uppl. í s. 660 3619.

Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breytingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Barnavörur

Heilun

Fyrir veiðimenn

Húsnæði í boði
Þjónusta

www.sportvorugerdin.is
15% afsláttur af úlpum og kuldagöllum.
Róbert Bangsi ...og unglingarnir Hlíðasmára 12 sími 555 6688 www.robertbangsi.is

Ökukennsla
Ökukennsla, akstursmat. Kenni á Opel
Vectra. sími 898 2833, Marteinn Guðmundsson.

Hestamennska

25 Glæsilegar Hótelíbúðir til leigu í
lengri eða skemmri tíma að Reykjavíkurveg 72 Hafnafirði, skoðið heimasíðu
okkar www.bphotel.is Sími 540 9700.
Fax 540 9701.

Inniskór í úrvali.
Iljaskinn Háaleitisbraut.

Hamborgarabúlla.
HamborgarabúlllaTómasar.

Belladonna. is

Vinnur þú í verslun?
Viltu styrkja stöðu þína?
kynntu þér verslunarfagnám á www.verslo.is
Umsóknarfrestur til 30.
september.

Nikótínlyf á heildsöluverði.
Lyfjaver apótekið Suðurlandsbraut.

Kynntu þér KB TekjuverndPantaðu ráðgjöf á
KBbanki.is eða hringdu í
síma 444-7000.
KB banki

Kauptu notaðan bíl hjá
Brimborg.
Það eru brjáluð tilboð á
notuðum bílum núna hjá
Brimborg.
Komdu strax í Brimborg.

30% Kynningarafsláttur

Makita rafhlöðuborvélar- ÞÓR.
Símarafhlöður.
Rafborg.
Ársalir Fasteignamiðlun,
533-4200.
Hljómtæki.
www.portus.is

Ýmislegt

Ókeypis lyfjaskömmtun
og fríar heimsendingar.
Lyfjaver, Apótekið Suðurlandsbraut. 575-3000
flutningur.is

Dýrahald

Reiðskóli Reykjavíkur haustnámskeið
að byrja 3 og 4 okt. Uppl. í síma 692
0889.

Líttu við!
Belladonna. is

Takið mikið slátur og
sparið.
Sláturmarkaður S.S. og
Hagkaupa í Skeifunni.

Sláturmarkaður S.S. og
Hagkaupa er í Hagkaupum, Skeifunni.
Sláturmarkaður S.S.

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.

Hjólbarðaskipti.
Gúmmívinnustofan
Skipholti 35

Makita rafmagnsverkfæraúrvalið- ÞÓR.

Dráttarbeisli,
Víkurvagnar

Kuldakast

Makita höggborvélaúrvalið- ÞÓR.

Frábær hádegistilboð.
Grillhúsið Tryggvagötu.

Nudd
Tek fólk í einkatíma í heilun. Get einnig
tekið að mér námskeið í heilun. Er
meistari. S. 697 8602.

Glerslípivélar, glerskerar,
bræðsluofnar.
Gler-í-gegn.

Jeppakerrur, Víkurvagnar

Taktu notaðan bíl strax í
Brimborg.
Enn meiri verðlækkun.
Komdu núna í Brimborg.

Ýmislegt

Grænmetispíta.
Pítan Skipholti.

Kalkúnapíta.
Pítan, Skipholti.

Fjölbreytt úrval.
Gler_í_gegn.
GP-alkaline.
Rafborg.
Ársalir Fasteignamiðlun,
www.arsalir.is
Haustið er komið.
Belladonna
Makita hjólsagir- ÞÓR.
Góður matur, góð stemning.
Grillhúsið Tryggvagötu.
Buffpíta.
Pítan Skipholti.
Heilsársdekk.
Gúmmívinnustofan Skipholti.
Rafhlöður.
Rafborg.
Glerlist.is
Gler_í_gegn
Veldu góða skó.
Iljaskinn Háaleitisbraut.

Eitt símtal – meiri útbreiðsla – lægra verð
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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.
Til leigu 2 herbergja kjallaraíbúð á
svæði 104. Íbúðin verður laus um miðjan okt. Aðeins reglus.reyklausir einstaklingar koma til greina. Verð 70.000 á
mánuði,hiti og rafmagn innifalið. Uppl.
í síma 581 1099 eftir kl. 17 á daginn.
Herb. á svæði 105 til leigu, m/baði og
eldunaraðstöðu. S. 551 5757 e. kl. 16.
Herb í Bökkum til leigu f. reykl. einstl.
WC (ekki sturta). V. 23 þús. S. 821
3755.
Falleg og björt þriggja herbergja kjallaraíbúð til leigu á rólegum stað. 5 mín.
gangur í Háskólann. Leiga 90 þús. á
mán. Áhugasamir sendið tölvupóst á
bjartur@visindi.is

Hringdu í síma 550 5000 og fáðu auglýsinguna
þína lesna samdægurs á BLT (Bylgjunni, Létt
og Talstöðinni) og birta í smáauglýsingum
í Fréttablaðinu og á vísir.is Mun fleiri en
áður lesa og heyra auglýsinguna þína
á einfaldan og ódýran hátt.

KONUR HLUSTA
83% íslenskra kvenna undir
fimmtugu stilla á Bylgjuna, Létt 96,7
eða Talstöðina á viku og heyra því
samkeyrðar auglýsingar.
Auglýstu þar sem markhópurinn þinn
er að hlusta - á þremur stöðvum í einu.
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SMÁAUGLÝSINGAR
2ja herb. íbúð í 112. Laus 1 okt. bílageymsla húsgögn hiti hússj. rafmagn
innifalið. 85þ.kr á mánuði. uppl.
8916167

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir á brettum. Starfað í 18 ár. S. 567
4046 & 892 2074. Sækjum og sendum
búslóðirnar.

Til leigu stór og björt 3ja herb. íbúð í
Miðtúni 82. Uppl. á staðnum.

Vantar ca 12 ferm. geymslu/herb. til
leigu frá 1. okt. nk. Hafið samband í
síma 893 7020.

Prikið auglýsir.
Vantar aðstoðarmann í eldhús í
hlutastarf strax. Góð laun fyrir rétt
fólk.
Áhugasamir hafið samband
við Ragnar í síma 868 3587.

TILKYNNINGAR

Starfsfólk óskast.
Kjúklingastaðurinn Suðurveri óskar eftir starfsfólki í vaktavinnu og
hlutastörf. Ekki yngri en 18 ára.
Uppl. í s. 897 4796 & 553 8890.

Húsnæði óskast
3ja eða 4ra herb. íbúð óskast í Breiðholti, langtímaleiga. Uppl. í s. 899 4009
& 587 4700.

Prikið auglýsir.

3 frændsystkin bráðvantar 4ra herb.
íbúð, helst nálægt Iðnskólanum. Reglusemi og skilvísum greiðslum heitið.
Uppl. í s. 862 2809.
Við getum greitt 3 mán. fyrirfr. Ungt par
(annað í námi) óskar efir 2-3 herb. íbúð
í Kóp. Meðmæli. Uppl. í s. 660 7799,
Bjarni.

Atvinna í boði

Óskum eftir starfsfólki í sal á
kvöldin og um helgar fyrir veturinn sem fyrst. Góð laun í boði fyrir rétt fólk.
Upplýsingar veitir Þórhildur í
síma 694 5553.

Óska eftir herbergi eða lítilli íbúð á
leigu, helst í Breiðholti. Sími 869 8674.

Vantar þig gott starf.

Sumarbústaðir

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.

Óskum að ráða járnsmiði eða menn
vana járnsmíði til starfa nú þegar. Hafið
samband við Benedikt í síma 892 7687.
Stál-Orka Hvaleyrarbraut, Hafnarfirði.

Ræsting
Smárahverfi Kóp.
Vantar fólk í ræstingu virka daga,
fyrir hád. kl. 07.00.
Uppl í s. 533 6020,
raestir@raestir.is

Furðufiskar ehf
sem reka meðal annars Kokkana
veisluþjónustu, fiskborðin í Hagkaupum og Osta og sælkeraborðið í Hagkaupum kringlunni. Leitar
eftir manneskju í Osta- og Sælkeraborðið í Hagkaupum Kringlunni. Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi mikinn áhuga á mat
og matargerð
Áhugasamir sendið tölvupóst á
kokkarnir@kokkarnir.is eða
hringið í síma 511 4466 milli kl
9 og 17. Furðufiskar ehf Fiskislóð 81a 101 Reykjavík

Vantar fólk í ræstingu virka daga
kl. 16
Uppl. í s. 533 6020,
raestir@raestir.is
Hrói Höttur Smiðjuveg 2 og Fákafeni 11
geta bætt við sig starfsfólki. Um er að
ræða kvöld og helgarvinnu, hentar vel
með skóla. Umsækjendur þurfa að vera
ábyrgir, stundvísir og heiðarlegir. Uppl. í
s. 866 5154 Arnar.

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

Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Laugavegi 166, 150 Reykjavík. Hana er einnig að finna á heimasíðu Skipulagsstofnunar: www.skipulag.is.

Bakaríið Austuver

Skipulagsstofnun

ATVINNA

Bakaríið Austuver

Vantar fólk í ræstingu virka daga,
fyrir hád kl. 10
Uppl í s. 533 6020,
raestir@raestir.is

Pizza Hut leitar að vaktstjóra á
Sprengisandi. Starið felst í þjónustu,
stjórnun vakta , mannastjórnun í samráði við veitingastjóra. Hæfniskröfur eru
reynsla af þjónustu, mikil þjónustulund,
samviskusemi og hæfni í mannlegum
samskiptum. Æskilegur aldur 25 ára og
eldri. Áhugasamir sendi inn umsókn á
www.pizzahut.is sem fyrst eða á
Sprengisand. Nánari upplýsingar veitir
Þórey Björk veitingastjóri í síma 822
3642.

Góður og kraftmikill sölumaður,
með tengsl við stærri fyrirtæki og
stofnanir óskast sem fyrst til að
selja góða og auðseljanlega vöru
gegn prósentum. Topp sölutími
framundan. Góð uppgrip. Einnig
er mögulegt að selja allan lager +
fyrirtæki í heilu lagi traustum aðila, sem gæti með því skapað sér
sjálfstæðan rekstur, með góðri afkomu.
Áhugasamir sendi helstu upplýsingar á afgreiðslu Fréttablaðsins, Skaftahlíð 24 merkt:
“Gott mál” eða á netfang:
jjjj@simnet.is

Vantar þig góða vinnu?

Cafe Victor auglýsir

Ýmis störf í boði
í fullu starfi í vaktavinnu á American Style. Viltu vinna í góðum
hópi af skemmtilegu fólki?
Hentar best fólki 18-40 ára, en
allir umsækjendur velkomnir!
Upplýsingar veitir starfsmannastjóri (Herwig) í síma
568 6836, einnig umsóknir á
americanstyle.is og á stöðunum.

Okkur vantar gott fólk í störf með
skóla/vinnu. Ef þú ert dugleg/duglegur og hefur áhuga á
mjög góðum tekjumöguleikum,
skemmtilegri vinnu og vinnuumhverfi þá ert þú sá sem við erum
að leita að.
Áhugasamir sendi póst með
helstu upplýsingum um sig á
hordur@ipf.is

Góðan starfskraft frá Úkraínu vantar
vinnu, flest störf koma til greina en er
með mikla menntun í rafiðnaði. Uppl. í
s. 568 0142.

Óskum eftir að ráða aðstoðarmenn í
byggingarvinnu í Hfj. Uppl s. 899 0909
eða 893 5114

Réttingarmann

Viljum ráða vanann réttingarmann og
málara, þurfa að geta hafið störf sem
fyrst. Nánari upplýsingar gefur Guðmundur s. 896 4214 & 564 2141.

Leikskólinn Rofaborg í
Árbæ.

Aðalstarf / aukastarf. Þitt er valið. Góðir
tekjumöguleikar.
www.heilsufrettir.is/larus S. 898 2075.

Hvar ert þú að vinna í
haust ?

Sendu upplýsingar til Fréttablaðsins, Skaftahlíð 24,
Reykjavík eða á netfangið box@frett.is merkt
„Járnsmiður 2005“.

Rótgróið markaðsfyrirtæki með góð
verkefni óskar eftir sölufulltrúa frá kl.
9.00-17.00. Við krefjumst ekki reynslu
heldur veitum þér þjálfun. Starfið hentar vel þrítugum og eldri, jafnvel miklu
eldri. Hringdu og fáðu upplýsingar í
síma 533 4440 á daginn.

Starfsmann vantar á leikskólann
Rofaborg í Árbæ við uppeldi og
kennslu ungra barna í 100% starf.
Viðkomandi þarf að hafa áhuga á
að starfa með börnum, vera
ábyggilegur og ekki yngri enn 20
ára.
Upplýsingar gefur leikskólastjóri síma 587 4816 eða 567
2290 til kl. 16:30 á daginn.

Viltu vinna með skemmtilegu
fólki á Aktu Taktu? Geturðu unnið
fullt starf í vaktavinnu? Ertu dugleg/ur og mætir á réttum tíma í
vinnu? Þá ert þú á réttum stað
hjá okkur. Borgum góð laun fyrir
líflegt og skemmtilegt starf. Hentar best fólki 18-40 ára en allir
umsækjendur velkomnir!
Aktu Taktu er á fjórum stöðum á
höfuðborgasvæðinu.
Umsóknir á aktutaktu.is og á
stöðunum. Upplýsingar veitir
starfsmannastjóri (Herwig) í
síma 568 6836.

Hefurðu þekkingu
á Járnsmíði ??
Ef þú hefur reynslu eða menntun í járnsmíði/vélsmíði er
í boði áhugavert starf við sölu og kynningu á verkfærum
og vélum fyrir járniðnaðinn. Spennandi framtíðarstarf í
tækniumhverfi.

Ræsting
Smárahverfi Kóp

Vantar fólk í sal í vaktavinnu eða
á dagvaktir.
Upplýsingar veitir Baldur í
síma 692 0735 eða sendið
uppl. á info@cafevictor.is

Vaktstjóri á Pizza Hut

Við Fákafen: Mjög gott 100 fm skrifstofu/þjónustuhúsn á 2. hæð, sér inngangur og bílastæði við inngang. Við
sund: 45 fm. Vinnustofa á 2. hæð og 14
og 9 fm. geymslur í kjallara. Sími 894
1022 og 553 9820

Sjóvörn við Herjólfsgötu, Hafnarfirði.

Starfsmaður óskast í pökkun.
Vinnutími 17-12
S. 860 7222

Sölumaður - Eigandi

Atvinnuhúsnæði til leigu.

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtalin
framkvæmd skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum.

Ákvörðun Skipulagsstofnunar má kæra til umhverfisráðherra og er kærufrestur til 24. október 2005.

Bakari óskast.
S. 860 7222

45,7 fm auk 20 fm svefnlofts ca. 3 km
frá Flúðum, byggt 2004 hiti kominn í
húsið, verð 6,4 millj, áhv lán 5,3. Uppl.
í s. 822 7316.

Atvinnuhúsnæði

– Ákvörðun Skipulagsstofnunar
um matsskyldu framkvæmda

Ræsting
Hafnarfjörður

Framleiðum ýmsar stærðir heilsárshúsa. Bjóðum einnig byggingarefnispakka viljir þú reisa sjálfur. Nú er rétti
tíminn til að panta. S. 517 4200 &
www.husoghonnun.is

Til sölu heilsárshús 73 fm+40 fm milliloft. Einstaklega vandað og glæsilegt
hús.
egsverk@isl.is
http://geocities.com/egsverk/ S. 897
5802, 891 9373 & 663 8093.

Mat á umhverfisáhrifum

Yfirvélstjóra og vélavörð vantar á MB
Mörtu Ágústdóttur frá Grindavík sem er
að hefja netaveiðar. Uppl. í s. 894 2013.

Ert þú dugleg/ur!?

Við leitum að jákvæðum og þjónustulunduðum starfsmönnum sem vilja
vinna með skemmtilegum hóp af fólki.
Um er að ræða fullt starf og hlutastarf í
veitingasal og eldhúsi. Lágmarksaldur
er 18 ár. Umsóknir á staðnum og á
www.kringlukrain.is

Tapað - Fundið

Sjómenn athugið !!

2. Vélstjóri óskast á snurvoðabát sem
gerir út frá Þorlákshöfn. Nánari upplýsingar gefa Brynjar í síma 855 5758 eða
Hjörleifur í síma 893 2017.

Starfskraftur óskast

Í söluturn í Kópavogi í dagvinnu. Yngri
en 18 ára kemur ekki til greina. Uppl. í
s. 564 2325.

Atvinna óskast

Málarar

Óska eftir að ráða málara og menn
vana sandspartli. Uppl. í s. 697 3592.
Járnbindingamenn. Vantar menn í
járnabindingar. Næg verkefni + mæling
= góð laun. 894 3398 Ármann, 699
6060 Steingrímur

Starfsfólk óskast

Zinkstöðin í Hafnafirði óskar eftir starfsfólki, framtíðarstarf í boði. Nánari uppl.
veitir Ragnar í s. 896 5759 á skrifstofutíma.
Vantar fólk til starfa í samlokugerð,
vaktavinna. Sómi ehf Gilsbúð 9, 210
Garðabæ.

Janus er týndur og er sárt saknað.
Ómerktur. Hafið samband við Kristínu í
s. 567 1647 eða 895 3813.

Vantar þig starfsfólk? IntJob útvegar erlend
starfsfólk

Einkamál

Sjáum um allar skráningar til yfirvalda og ferðatilhögum. Leggjum
áherslu á fagmennsku.
IntJob sími 517 4530 intjob@intjob.is

Okkur vantar starfsfólk á hjólbarðaverkstæði Nýbarða Garðabæ. Uppl. í s. 565
8600.

Kaffihús, Bakarí
Bakarameistarinn, Húsgagnahöllinni, Smáratorgi, Suðurveri og
Mjódd óskar eftir afgreiðslufólki.
Vinnutími 10-19 og 13-19.
Uppl. í s. 897 5470 einnig umsókareyðublöð www.bakarameistarinn.is

Hellulagningaraðilar og
verkamenn
Vana aðila vantar í hellulagnir
einig verkamenn.
Uppl. í síma 822 2661.

Starfsfólk í mötuneyti! Veitingaþjónustan Krydd & Kavíar óskar eftir starfsfólki í mötuneyti. Annars vegar frá kl. 7
- 15 og hins vegar 10 - 14. Viðkomandi
þarf að hafa áhuga á matargerð, glaðlega framkomu og ríka þjónustulund.
Góð laun í boði fyrir réttan aðila.
Einnig óskað eftir fólki í íhlaupavinnu
milli 10 og 14. Uppl. í síma 824 7731
eða 565 9933 á mánud. 26. sept. frá
13 og 19 hjá Garðari.

Atvinnurekendur. Útvega pólskt starfsfólk. adam1@visir.is
31 árs karlmaður með BA próf óskar
eftir starfi á sölu-, markaðs-, eða þjónustusviði.Margt annað kemur þó til
greina. Er duglegur og metnaðarfullur.
Uppl. hjá Gunnari í s. 861 5777.
Tek að mér að þrífa fyrirtæki, hef einnig
áhuga á að kaupa hreingerningarfyrirtæki í rekstri. Uppl. í s. 897 1995.

Viltu vera memm?

300 manns eru núna að spjalla saman
inni á einkamal.is. Eftir hverju ert þú að
bíða? Einkamál.is

DRAUMAHÚSIÐ MITT SIGURÐUR SIGURJÓNSSON LEIKARI

Framhaldsskólinn á Laugum var stofnaður árið
1988 þegar Héraðskólinn
og Húsmæðraskóli Þingeyinga sameinuðust. Alþýðuskóli Þingeyinga var
fyrsti skólinn á Laugum
en hann hóf göngu sína
árið 1925. Jóhann Kristjánsson húsagerðarmeistari lagði lokahönd á
hönnun skólahússins sem hýsti Alþýðuskólann. Í gamla skólahúsinu eru
skrifstofur Framhaldsskólans á Laugum, kennslustofur, bókasafn, vinnuaðstaða kennara og nemenda, tölvuver, heimavist, mötuneyti, þvottahús og
elsta innisundlaug landsins. Skólinn og heimavistin er starfrækt í sex öðrum húsum. Þau eru Dvergasteinn, Álfasteinn, Tröllasteinn, Fjall, Þróttó og
Íþróttahús sem er með nýrri sundlaug sem vígð var síðasta sumar. Húsin
hafa verið byggð smám saman frá upphafi skólahalds á Laugum eftir því
sem þörf hefur verið á. Þau eru öll í burstabæjarstíl nema íþróttahúsið og
er heildarsvipurinn mjög fallegur.
Skólameistari Framhaldsskólans á Laugum er Valgerður Gunnarsdóttir.

SELDAR EIGNIR Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU*
300 FJÖLDI
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26/81/9

2/98/9

9/916/9
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*Þinglýstir kaupsamningar, heimild Fasteignamat ríkisisins.

Verðið sígur
Íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu hefur aðeins lækkað
undanfarnar vikur.
Lítilsháttar lækkun varð á íbúðaverði á höfuðborgarsvæðisinu
milli mánaðanna júlí og ágúst, eða
0.6% . Það er í fyrsta skipti sem
sú þróun á sér stað frá því verðið
fór á flug fyrir ári í kjölfar breytinga á lánamarkaðinum.
Íbúðaverðið hefur hækkað um
rúm 40% á einu ári en á síðustu
mánuðum hefur heldur dregið úr
hækkunum og nú virðast áhrif
þeirra að fjara út. Greining Íslandsbanka spáir þó enn hækkunum fram á næsta ár og telur
lækkunina nú aðeins vera hik en
ekki upphaf lækkunarhrinu. ■

?

SPURNING
VIKUNNAR
á fasteignavef Visis

Finnst
þér mikilvægt að
hafa svalir á húsinu
þínu?

SPURNING SÍÐUSTU VIKU:
Er mikil umferð við húsið þitt?
Já

48%

Nei

52%

MYND/ELÍN

FRAMHALDSSKÓLINN Á LAUGUM

Hefur menningarlegt gildi
„Þjóðleikhúsið er tvímælalaust mitt uppáhaldshús. Það segi ég
bæði sem starfsmaður og neytandi,“ segir Siggi Sigurjóns. „Þjóðleikhúsið er með þykka og mikla sögu sem stofnun sem hefur
ótvírætt gildi fyrir íslenska menningu. Reyndar er saga hússins
sem byggingar mun lengri því það liðu 25 ár frá því fyrstu teikningar voru gerðar þar til húsið var vígt og 21 ár leið frá fyrstu
skóflustungu þar til húsið var tilbúið til notkunar. Þetta var stór
biti fyrir litla þjóð og stríðið setti líka strik í reikninginn því
Þjóðleikhúsið var hernumið meðan það var í byggingu og þar
voru geymd ýmis hergögn breska hersins,“ segir Siggi.
„Arkitektinum Guðjóni Samúelssyni, húsameistara ríksisins
hefur tekist vel upp þegar hann teiknaði Þjóðleikhúsið því það er
að mörgu leyti mjög vel heppnað og glæsilegt, að minnsta kosti
sá hluti þess sem snýr útávið og að áhorfendum. Aðstaða okkar
verkamannanna er kannski ekki öll eins og best verður á kosið en
það stendur allt til bóta,“ segir Siggi og bætir því við að Þjóðleikhúsið sé og verði hans hús.

Sigurður Sigurjónsson leikari
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LOKAKAFLINN Í LANGRI SÖGU SKRÁÐUR:

Kaupfélag Húnvetninga lí›ur undir lok
Skellt hefur verið í lás í síðasta
sinn á skrifstofu Kaupfélags Húnvetninga á Blönduósi. Á sínum
tíma var kaupfélagið iða mann- og
atvinnulífs á Blönduósi og sveitanna í kring, líkt og annars staðar
þar sem kaupfélög störfuðu.
Undir það síðasta fólst starfsemi KH fyrst og fremst í verslunarrekstri en hann leið undir lok
þegar Samkaup keyptu dagvörudeildina og Lárus B. Jónsson
byggingavöruverslunina.
Húnvetnska vefsíðan huni.is
fjallar um endalok kaupfélagsins
og bendir á að auðvelt sé að hefja
nýja starfsemi í auðu skrifstofuhúsnæðinu. Aðeins þurfi að stinga

tölvu í samband og þá sé allt komið á fulla ferð.
Í sömu viku og starfsemin
lagðist af í kaupfélaginu var tilkynnt um endalok starfsemi Símans á Blönduósi. Má því segja að
síðasta vika hafi verið með þeim
verri í atvinnusögu bæjarins.
- bþs

SKRIFSTOFA KAUPFÉLAGSSTJÓRA
Allt lauslegt hefur verið flutt í burtu en
eftir standa stólar, borð og hillur.

BEÐIÐ Í RÖÐUM Múslimar frá héraðinu
Kasmír biðja á götu í borginni Srinagar á
Indlandi.

þróunarfélag property development

Skrifstofuhúsnæði að Borgartúni 26 til leigu

VEFSÍÐAN Finna má upplýsingar um
hvaðeina sem lýtur að ferðamennsku á
svæðinu.

N‡r vefur um
Austurland
Jón Kristjánsson heilbrigðisráðherra opnaði á dögunum nýjan vef
um ferðaþjónustu á Austurlandi. Á
vefnum er að finna upplýsingar
um ferðamennsku á svæðinu, til
dæmis viðburðaskrá, staðarlýsingar og ljósmyndir, lista yfir þjónustuaðila og gagnvirk kort.
Þá er þar einnig stutt kynningarmynd um nokkrar af helstu perlum þessa stóra landshluta sem
nær frá Skaftafelli norður í Bakkafjörð. Vefnum er ætlað að miðla
nýjustu og bestu upplýsingum sem
völ er á hverju sinni til innlendra
sem og erlendra ferðalanga og
verður í stöðugri uppfærslu. Slóð
vefsins er east.is.

N

FÆDDUST ﬁENNAN DAG

norður
hzeta ehf

1870 Kristján X Danakonungur.

Að Borgartúni 26 mun rísa sérhannað 12.000 m2
skrifstofu- og verslunarhúsnæði.
Bílageymslur verða undir húsinu og munu þær
rúma um 200 bíla.

1888 T.S. Eliot
skáld.
1897 Páll páfi
sjötti.

Húsnæðið verður á átta hæðum á þessum
mikla útsýnisstað í hjarta helsta fjármálahverfis
Reykjavíkur. Það verður sérhannað út frá þörfum
leigutaka, með rúmgóðum skrifstofum
í háum gæðaflokki.

1898 George
Gershwin tónskáld.

vestur

Húsnæðið afhendist tilbúið til innréttinga í byrjun
árs 2007.

suður

austur
Þyrping hf, Kringlunni 4–12, 103 Reykjavík
sími
fax
netfang
vefslóð

594 4200
594 4201
thyrping@thyrping.is
www.thyrping.is
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Markahæstur í Svíþjóð
... Gunnar Heiðar Þorvaldsson er orðinn
markahæsti leikmaður sænsku
úrvalsdeildarinnar eftir að hann skoraði
bæði mörkin í 2–0 sigri Halmstad á
Helsingborg í gær. Gunnar Heiðar hefur
skorað 13 mörk og lagt upp önnur 5 í
20 leikjum Halmstad en liðið hefur
skorað samtals 32 mörk á tímabilinu.

sport@frettabladid.is

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
SEPTEMBER

23 24

25

26 27 28 29

Mánudagur
■ ■ LEIKIR
 19.00 ÍS og KR mætast í óopinberum úrslitaleik Reykjavíkurmótsins
í körfuknattleik kvenna í íþróttahúsi
Kennaraháskóla Íslands.

 19.15 Njarðvík og Stjarnan
mætast í Reykjanesmótinu í
körfubolta í Njarðvík.

■ ■ SJÓNVARP
 12.20 Ameríski fótboltinn á Sýn.
Útsending frá leik Pittsburgh Steelers
og New England Patriots í þriðju
umferðinni í NFL-deildinni.

 14.30 Forsetabikarinn í golfi á
Sýn.

 16.10 Ensku mörkin á RÚV. Öll
mörkin úr leikjum helgarinnar í
ensku úrvalsdeildinni.

 18.00 Þrumuskot á Enska
boltanum. Mörk helgarinnar í ensku
úrvalsdeildinni.

 20.30 Ítölsku mörkin á Sýn. Mörk
helgarinnar úr ítölsku A-deildinni.

 21.00 Ensku mörkin á Sýn. Mörkin
úr næstefstu deild á Englandi.

 21.30 Spænsku mörkin á Sýn.
Mörk helgarinnar úr ípænsku
deildinni.

 22.00 Olíssport á Sýn.
 00.00 Ensku mörkin á RÚV.

RÚNAR SIGTRYGGSSON: FINNUR SIG VEL Á HEIMASLÓÐUM SÍNUM Á AKUREYRI

> Við finnum til með ...

Fer fyrir ungu li›i ﬁórs í DHL-deildinni

... Atla Sveini Þórarinssyni sem fórnaði öllu
til þess að hjálpa Valsmönnum
að hampa bikarnum á laugardaginn. Atli Sveinn fór strax
eftir leik upp á sjúkrahús
og tók ekki þátt í fagnaðarlátum liðsins. Eftir rannsóknir kom í ljós að hann
verður að taka sér frí frá
fótbolta á næstunni en
vonandi jafnar hann sig
fljótlega.

Rúnar Sigtryggsson, spilandi þjálfari
karlaliðs Þórs í handbolta, átti góðan
leik með liði sínu um helgina og
skoraði sjö mörk í 25-24 sigri
Þórs á Stjörnunni í DHL-deildinni. Stjarnan leiddi leikinn
allan tímann en hinn ungi
Arnar Þór Gunnarsson
skoraði sigurmark Þórs
fjórum sekúndum fyrir
leikslok með góðu skoti
úr horninu. „Við vorum
að elta Stjörnuna allan
leikinn og náðum að
komast yfir einu sinni í öllum leiknum, og það var á
besta tíma,“ sagði Rúnar.
Eftir mörg góð ár í atvinnumennsku ákvað Rúnar að

snúa aftur á heimaslóðir en hann lék
með Þór á sínum yngri árum.
Hann er ekki í nokkrum
vafa um að margir leikmanna Þórsliðsins eigi
framtíðina fyrir sér. „Mér
finnst vera margir efnilegir
leikmenn í liðinu. Ef þeir
verða duglegir að æfa finnst
mér alveg eins líklegt að þeir
nái langt í framtíðinni. Ég
mun reyna að miðla til þeirra
eins miklu og ég get og með
aukinni reynslu koma þeir til
með að bæta leik sinn mikið.“
Rúnari líst vel á veturinn og telur að
handboltinn sé í mikilli sókn um
þess mundir. „Það hefur verið góð
umgjörð um leikina víðast hvar og

fjölmiðlar hafa einnig fjallað mikið um
handboltann. Nú verða félögin að nýta
þennan meðbyr sem nú skapast til
þess að vera með enn meiri stemningu
í kringum deildarkeppnina.“
Rúnar var nokkuð marksækinn í leiknum um helgina og skoraði sjö mörk og
átti þar að auki sex sendingar sem gáfu
mörk. Hann hefur hingað til verið
þekktur fyrir að vera sterkur varnarmaður og var einn lykilmanna varnarleiks íslenska landsliðsins á tímabili. „Ég tel
mig nú ekkert vera í neinu sérstöku
formi núna. Ég hef hvílt vel en er alveg
laus við meiðsli og hef virkilega gaman
af því að spila þessa dagana. Það er
ánægjulegt að geta komið heim í sitt
gamla félag og vonandi munum við ná
góðum árangri í vetur.“

> Við skiljum ekki ...
.... ÍR-inga í körfunni sem ráku
þjálfara sinn í gær þótt enn séu
17 dagar í fyrsta leik.
Spánverjinn Oscar Pedroche
var ráðinn í júní en var rekinn úr starfinu í gær og við
tóku þeir Halldór
Kristmannsson og Jón Örn
Guðmundsson sem hafa unnið
lengi gott starf fyrir ÍR.

Fram, Valur og KA með fullt hús
Önnur umfer› DHL-deildar karla fór fram um helgina og KA og Fram unnu ﬂar gó›a útisigra. Stelpurnar
fóru líka af sta› me› sína deild ﬂar sem n‡li›ar HK unnu sinn fyrsta leik.
HANDBOLTI Átta leikir fóru fram í
DHL-deildum karla og kvenna í
gær. Eftir aðra umferð hjá körlunum eru þrjú lið, Valur, KA og
Fram, með fullt hús stiga en FHingar eru hins vegar stigalausir á
botninum ásamt Víkingi/Fjölni og
ÍBV þrátt fyrir að hafa spilað tvo
fyrstu leiki sína á heimavelli sínum.
Í Austurbergi tóku ÍR-ingar á
móti KA-mönnum en bæði liðin
unnu sína leiki í 1. umferðinni auk
þess sem ÍR lagði Hauka í leik um
meistara meistaranna. Heimamenn byrjuðu mun betur og
komust í 4–1 en norðanmönnum
tókst fljótlega að jafna og halda
jöfnu í hálfleik. Því geta þeir að
mestu þakkað markverði sínum,
Hreiðari Guðmundssyni, sem gekk
til liðs við KA frá ÍR í lok síðasta
tímabils. Hreiðar átti eftir að reynast sínum gömlu félögum erfiður
því hann var klárlega besti maður
vallarins og gaf sínum mönnum
tækifæri til að síga hægt og rólega
fram úr.
Það fór reyndar lítið fyrir góðum handbolta í síðari hálfleik þar
sem leikmenn og þjálfarar voru
sínöldrandi út í dómara leiksins.
Þegar Ólafur Sigurjónsson, einn
besti maður ÍR, fékk sína þriðju
brottvísun á 43. mínútu leiksins
var ÍR-ingum engin björg veitt og
KA-menn gengu á lagið. Þeir unnu

VAGG OG VELTA ÍR-ingurinn
Ólafur Sigurjónsson fellur hér
beint ofan á andlit KA-mannsins
Harðar Fannars Sigþórssonar í
leik liðanna í Austurbergi í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

öruggan sigur, 32–25, og eru því
enn með fullt hús stiga.
„Við, leikmenn og þeir sem
sátu bekknum, áttum allir lélegan leik og þess vegna töpuðum
við,“ sagði Júlíus Jónasson, annar þjálfara ÍR, eftir leikinn. „Þeir
náðu tökum á sínum leik í seinni
hálfleik og náðu því að klára
þetta. Hreiðar var þeirra besti
maður en okkar versti óvinur en
svona er nú boltinn bara,“ sagði

Júlíus og brosti út í annað.
Íslandsmeistarar Hauka byrja
ekki sannfærandi í sínum fyrsta
leik gegn Fram og var ekki boðið
upp á mikið betri handbolta að Ásvöllum þar sem heimamenn tóku á
móti nýliðum Fylkis. Fjögurra
marka forysta í hálfleik fór fyrir
lítið þegar Haukum tókst ekki að
skora á fyrstu 16 mínútum síðari
hálfleiksins. Þegar markið loksins
kom var það til að jafna metin og

eftir það sprungu gestirnir á limminu og eftirleikurinn var einfaldur
fyrir Íslandsmeistarana.
Ungu stelpurnar í HK byrjuðu
vel í sínum fyrsta leik í efstu deild
þegar liðið vann 30-26 sigur á
Gróttu á heimavelli sínum. Haukar, Valur, Stjarnan og ÍBV unnu öll
örugga sigra í fyrstu umferðinni
en þeim var fyrir mótið spáð bestu
gengi af liðunum.
- esá - óój

Spánverjinn ungi yngstur til að vinna formúluna:

Alonso or›inn heimsmeistari
FORMÚLA 1 Spánverjinn Fernando Alonso varð í gær heimsmeistari ökumanna í Formúla 1
þegar hann varð þriðji í Brasilíukappakstrinum. Alonso er
yngsti maðurinn til þess að
vinna heimsmeistaratitilinn en
hann er 24 ára gamall. Hann var
að vonum ánægður eftir að úrslitin lágu fyrir.
„Ég hef aldrei verið ánægðari. Ég kem frá landi þar sem
aldrei hefur verið mikil hefð
fyrir því að fylgjast með Formúla 1 kappakstri en ég veit að
Spánverjar hafa fylgst vel með
mér að undanförnu. Mér finnst
ég vera að uppskera núna eftir
að hafa æft vel í mörg ár. Þetta
er alveg örugglega mitt mesta
afrek á ferlinum en vonandi næ
ég að vera í toppbaráttunni í
-mh
mörg ár til viðbótar.“

LEIKIR GÆRDAGSINS

DHL-deild karla:
FH–FRAM
21–26 (6–13)
Mörk FH: Andri Berg Haraldsson 4, Linas
Kalasauskas 3, Pálmi Hlöversson 3,
Hjörtur Hinriksson 3, Finnur Hansson 3,
Valur Arnarson 2, Sigursteinn Arndal 2,
Daníel Berg Grétarsson 1.
Mörk Fram: Jóhann Gunnar Einarsson 6,
Haraldur Þorvarðarson 5, Sergei Serenko
4, Þorri B. Gunnarsson 4, Stefán B.

FERNANDO ALONSO Alonso sést hér með
bikarinn sem hann fékk að launum á
hausnum.
GETTYIMAGES

Stefánsson 2, Sigfús Sigurðsson 2, Rúnar
Káraon 1, Guðmundur Arnarsson 1, Jón
Björgvin Pétursson 1.
HAUKAR–FYLKIR
23–18 (12–8)
Mörk Hauka: Andri Stefan 6, Samúel
Ívar Árnason 5, Árni Þór Sigtryggsson 4,
Kári Kristjánsson 3, Jón Karl Björnsson 3,
Freyr Brynjarsson 1, Sigurbergur
Sveinsson 1. Birkir Ívar Guðmundsson
varði 15 skot. Haukar skoruðu ekki í 16
mínútur í upphafi seinni hálfleiks.
Mörk Fylkis: Heimir Örn Árnason 6,
Arnar Þór Sæþórsson 5, Ásbjörn
Stefánsson 4, Ingólfur Axelsson 1, Brynjar
Þór Hreinsson 1, Arnar Jón Agnarsson 1.
Hlynur Morthens varði 14 skot.
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Ke-ke Tardy og Jelena Jovanovic eru báðar gengnar til liðs við Hauka í kvennakörfunni:

Haukastelpur fá mikinn li›styrk fyrir Evrópuveturinn
Kvennalið Hauka hefur
fengið mikinn liðstyrk fyrir tímabilið en bikarmeistararnir ætla sér
stóra hluti í vetur og taka meðal
annars fyrstir íslenskra kvennaliða þátt í Evrópukeppni. Haukaliðið mætir frönsku, spænsku og
ítölsku liði í Evrópukeppninni en
öll hafa þessi lið tvö bandaríska
leikmenn innanborðs auk Evrópubúa. Haukar ætla samt bara að
tefla fram einum Kana en fá auk
þess til liðs við sig serbneska miðherjann Jelenu Jovanovic.
Kesha Tardy eða Ke-ke eins og hún
er kölluð er mörgum Íslendingum
kunn en hún spilaði við mjög góðan
orðstír hjá Grindavík veturinn
2003-4. Tardy skoraði þá 25,5 stig
og tók 11,7 fráköst að meðaltali í

KÖRFUBOLTI

deildinni og Grindavíkurliðið vann
7 af 10 leikjum sínum með hana
innanborðs en hafði tapað 8 af 10
leikjum fyrir komu hennar.
Tardy er 24 ára og 185 sm hár
framherji sem var valinn í WNBAdeildina af San Antonio á sínum
tíma en náði ekki að tryggja sér
sæti í liðinu. Hún útskrifaðist úr
Louisiana State-háskólanum vorið
2003 þar sem hún skoraði 8,1 stig
og tók 3,5 fráköst að meðaltal.
Jelena Jovanovic er 27 ára og
187 sm miðherji sem hefur öðlast
mikla reynslu sem leikmaður í
Frakklandi, Sviss, Makedóníu og
Serbíu en síðast lék hún með La
Roche sur Yon Vendée BC í
frönsku 1. deildinni. Árið áður lék
hún með Limoges ABC í frönsku

úrvalsdeildinni og var þar með 8,7
stig og 9,5 fráköst að meðaltali í
leik. Hún hefur orðið bikarmeistari með sínu liði í Serbíu og tvöfaldur meistari þegar hún lék í
- óój
Makedóníu.

GÓÐ MEÐ GRINDAVÍK Kesha Tardy var
með 24,2 stig og 11,8 fráköst að meðaltali
í 13 leikjum í deild og úrslitakeppni þegar
hún lék í Grindavík. Grindavík vann 8 af
þessum 13 leikjum.
FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

LEIKIR GÆRDAGSINS

DHL-deild karla:
VÍK./FJÖLNIR–VALUR
26–34 (16–13)
Mörk Víkings/Fjölnis: Þröstur Helgason
6, Björn Guðmundsson 5, Árni Björn
Þórarinsson 5, Sveinn Þorgeirsson 4,
Brjánn Brjánsson 3, Pálmar Sigurjónss. 3.
Mörk Vals: Baldvin Þorsteinsson 9, Hjalti
Pálmason 8, Mohamadi Loutoufi 8,
Fannar Friðgeirsson 6, Ingvar Árnason 2,
Atli Rúnar Steinþórsson 1.
ÍR–KA
25–32 (14-14)
Mörk ÍR: Ólafur Sigurjónsson 6/1, Tryggvi
Haraldsson 6/1, Ragnar Már Helgason 5,
Hafsteinn Ingason 5, Ísleifur Sigurðsson
2, Andri Númason 1.
Mörk KA: Magnús Stefánsson 8, Jónatan
Þór Magnússon 6/3, Þorvaldur Þorvaldsson 5, Ólafur Sigurgeirsson 4, Bjartur M.
Sigurðsson 3, Ragnar Njálsson 3, Hörður
F. Sigþórss. 2, Goran Gusic 1.

DHL-deild kvenna:
FRAM–ÍBV
18–35 (8–17)
Mörk Fram: Hildigunnur Einarsdóttir 5,
Ásta Birna Gunnarsdóttir 4, Hildur
Knútsdóttir 3, Sigurbjörn Jóhannsdóttir 3,
Eva Hrund Harðardóttir 1, Mathe Sördal
1, Þórey Hannesdóttir 1.
Mörk ÍBV: Simona Vintilá 11, Pavla
Plamínkova 7, Ingibjörg Jónsdóttir 4, Elísa
Sigurðardóttir 3, Eva Björk Hlöðversdóttir
3, Edda Björk Eggertsdóttir 2, Ester
Óskarsdóttir 2, Hekla Hannesdóttir 2,
Ragna Karen Sigurðardóttir 1.
HK–GRÓTTA
30–26 (14–13)
Mörk HK: Auksé Vysniaukaité 10, Auður
Jónsdóttir 6, Arna Sif Pálsdóttir 5, Tatjana
Zukovska 5, Jóna Sigríður Halldórsdóttir
3, Ásta Kristín Gunnarsdóttir 1.
Mörk Gróttu: Gerður Einarsdóttir 9, Ivana
Veljkovic 8, Karen Smidt 4, Hera Bragadóttir 2, Arndís María Erlingsdóttir 1,
Kristín Þórðardóttir 1, Tinna Jökulsd.1.
HAUKAR–FH
36–24 (16–10)
Mörk Hauka: Hanna Guðrún Stefánsdóttir 10, Guðbjörg Guðmannsdóttir 8,
Ragnhildur Guðmundsdóttir 6, Ramune
Pekarskyte 5, Harpa Melsted 3, Inga Fríða
Tryggvadóttir 3, Martha Hermannsd. 1.
Mörk FH: Arna Gunnarsdóttir 6, Guðrún
Drífa Hólmgeirsdóttir 6, Ásdís
Sigurðardóttir 5, Gunnur Sveinsdóttir 4,
Anna Rut Pálmadóttir 1, Sigrún Gilsdóttir
1, Berglind Björgvinsdóttir 1.
VÍKINGUR–VALUR
20–30 (11-11)
Mörk Víkings: Natasja Damljanovic 7,
Hekla Daðadóttir 5, Þórhildur Björnsdóttir
4, Andrea Olsen 2, Sigrún Brynjólfsdóttir
1, Ásta Björk Agnarsdóttir 1.
Mörk Vals: Arna Grímsdóttir 9, Alla
Gokorian 9, Ágústa Edda Björnsdóttir 4,
Hafrún Kristjánsdóttir 4, Sigurlaug
Rúnarsdóttir 3, Katrín Andrésdóttir 1.

Enska úrvalsdeildin:
MIDDLESBROUGH–SUNDERLAND

0–2

0–1 Tommy Miller (2.) 0–2 Julio Arca (60.).

Spænska úrvalsdeildin:
ALAVES–REAL MADRID

0–3

0–1 Ronaldo (60.), 0–2 Ronaldo (83.), 0–3
Guti (90.),

MALLORCA–MALAGA

1–4

0–1 Ballesta Vialcho (29.), 0-2 Duda (31.),
0-3 Duda (57.), 0–4 Edgar (59.), 1–4
Choutos (78.),

OSASUNA–CADIZ

2–0

1–0 Lopez (27.), 2–0 Moha (88.).

ATH.BILBAO–R. SANTANDER

0–0

Ítalska a-deildin:
CAGLIARI–ROMA
EMPOLI–LECCE

0–0
1–0

1–0 Pozzi (68.),

LAZIO–PALERMO

4–2

0–1 Caracciolo (35,), 0–2 Gonzalez (48.),
1–2 Rocchi (57.), 2-2 Pandev (59.), 3–2
Manfredini (65.), 4–2 Rocchi (85.).

LIVORNO–ASCOLI

2–0

1–0 Palladino (51.), 2–0 Lucarelli, víti (78.).

SAMPDORIA–CHIEVO

1–2

0–1 Franceshini (37.), 1–1 Flachi (50.), 1–2
Obinna (60.).

SIENA–MESSINA

4–2

1–0 Locatelli (10.), 1–1 Zoro Kpolo (12.),
2–1 Chiesa (28.), 3–1 Chiesa (41.), 4–1
Locatelli (46.), 4–2 Di Napoli (67.).

TREVISO–AC MILAN

0–2

0–1 Shevchenko, víti (43.), 0–2 Gilardino
(72.).

Norska úrvalsdeildin:
VIKING–HAM KAM

1–3

Allan Borgvardt var á bekknum hjá Viking.

ROSENBORG–ODD GRENLAND
LYN–BRANN

6–0
1–0

Stefán Gíslason lék allan leikinn með Lyn
og það gerði líka Kristján Örn Sigurðsson í
liði Brann en Ólafur Örn Bjarnason er enn
meiddur.

FREDRIKSTADT–AALESUND

1–4

Haraldur Guðmundsson var allan tímann á
varamannabekk Aalesund-liðsins.

START–VÅLERENGA

3–0

Jóhannes Harðarson lék allan leikinn fyrir
Start og Árni Gautur Arason var í marki
Vålerenga allan tímann. Start komst með
þessum sigri upp fyrir Vålerenga í efsta sæti
norsku úrvalsdeildarinnar.
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STUÐ MILLI STRÍÐA

Fjör í fellibyl

MYND: HELGI SIGURÐSSON

BRYNHILDUR BJÖRNSDÓTTIR ÓTTAST UM ÖRLÖG ÍSLENDINGA Í TEXAS.

Misþyrmdi manni
með trékylfu
18 ára piltur
þarf að borga
skaðabætur

Í

Texas ríkir
hættuástand.
Fellibylurinn
ógurlegi ryður sér braut
og
eirir
engu. Fólk
tekur saman
sínar allra
nauðsynlegustu föggur
og flýr eins og fætur toga. Íslenska sendiráðið í
Washington gætir hagsmuna íslenskra ríkisborgara og leggur
nótt við dag til að útvega þeim tilskilin brottfararleyfi og rútumiða frá hættusvæðinu og á öruggan stað. Allir reyna að komast
undan.

Það er hreinlega enginn eftir
í Houston í Texas. Nema kannski
íslenski sjónvarpsfréttamaðurinn sem færði okkur einmitt
þær fréttir alvarlegur í bragði í
fyrrakvöld. Og hinn íslenski
fréttamaðurinn sem flytur fréttir fyrir hina sjónvarpsstöðina.
Alþjóðlegar fréttastöðvar nást
prýðilega hér á Íslandi og þær
eru með sína fréttamenn á
staðnum. Hvað hefur íslenskur
fréttamaður til málanna að
leggja? Sök sér ef hann kynni
skyndihjálp eða regndansa eða
hefði einhverja þá kunnáttu til
að bera sem bægði fellibylnum
frá. En ég skil ekki að bæði íslenska ríkið og íslenskt einkafyrirtæki skuli þurfa að senda

fréttamenn og tæknimenn og
förðunarfræðing og skriftu eða
hvað þarf nú annars marga til að
standa að einni svona útsendingu af tómum götunum í Hústúni. Hvað geta þeir mögulega
grafið upp fréttnæmt sem stóru
fréttastöðvarnar verða ekki
búnar að segja frá langt á undan
þeim? Er kannski bara svo
óskaplega gaman að vera í lífshættu á launum að það er ekki
hægt að neita ungum og metnaðargjörnum fréttamönnum um
slíkt tækifæri? Eða eru íslenskir fréttamenn í lífshættu í Texas
bara af því að fréttamenn frá
öðrum löndum eru þar líka í lífshættu? Finnst kannski öllum
bara svona gaman í fellibyl?

■ PONDUS

Eftir Frode Överli

Og þá erum
við að tala um
réttlætanleg
forföll!
Settu á play!

Frábært, hann á að mæta
í vinnuna en „Village
People“ og „Bad Boys“
geta fengið hann
til að sofna eilífðarsvefninum.

■ GELGJAN
Palli, í 117. skipti,
viltu gjöra svo vel
að....
Já, já,
mamma! Ég
skal gera það!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Þú þarft ekki að
segja þetta við mig
svona oft, Það er mjög
ha!
pirrandi, niðurlægjand og algjörlega yfirþyrmandi.

Gera hvað?

Núna er
ég búin að
gleyma því.

Fínt,
gerðu
það þá
bara!!

■ 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.

Lausn á gátu gærdagsins
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■ KJÖLTURAKKAR

Eftir Patrick McDonnell

Ég get horft á þau
klukkustundum saman.

Amerískur
rauðbrystingur

■ BARNALÁN
Ahhh!
Úff!

Eftir Kirkman/Scott

Jæja, þarna
er hann...

*Andvarp!* Hann kallar svo
sannarlega fram
Jább.

minningar.

Jahá!

En jæja,
aftur í
raunveruleikann.

Sumir fá nostalgíutilfinningu við að horfa
á gamlar myndir..
..við skoðum hins
vegar hreina blettinn
á teppinu.

Fljótvirkt
bólgueyðandi
verkjalyf
m.a. við tíðaverkjum

Inniheldur engin ávanabindandi efni

án
t
s
æ
F
ðils
e
s
f
y
l

VoltarenDolo

®

Díklófenak-K 12,5 mg

Voltaren Dolo® ( díklófenak kalíum) 12,5 mg. töflur. Notaðar við vægum eða frekar vægum verkjum, svo sem höfuðverk, tannpínu og tíðaþrautum. Verkar einnig hitalækkandi. Dragi ekki úr
einkennum á nokkrum dögum, skal leita til læknis. Þeir sem eru með eða hafa haft sögu um maga- eða skeifugarnarsár eða skerta lifrarstarfsemi ættu að ráðfæra sig við lækni áður en lyfið er notað.
Þeir sem þola ekki acetýlsalisýru, íbuprófen eða önnur bólgueyðandi lyf eða eru með astma eiga ekki að nota Voltaren Dolo®. Notið lyfið ekki á meðgöngu nema í samráði við lækni, en aldrei á síðasta
þriðjungi meðgöngu. Leitið ráða læknis eða lyfjafræðings um milliverkanir við önnur lyf. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
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> Ekki missa af ...

Segir frá eigin verkum

!

... erindi Leós Kristjánssonar um silfurberg, raunvísindi og Albert Einstein, sem
hann flytur í Öskju í dag á fræðslufundi
Hins íslenska náttúrufræðifélags. Fyrirlesturinn hefst klukkan 17.15.

Hrafnkell Sigurðsson hefur á síðustu
árum skapað sér nafn sem einn eftirtektarverðasti listamaður okkar og telst í fararbroddi þeirra listamanna sem nota
ljósmyndina sem miðil. Má nefna seríu
hans af tjöldum i snævi þöktu landslagi
sem meðal annars prýddi forsíðu Símaskrárinnar 2004 og myndir af ruslapokum á götum stórborga.
Hann flytur í dag fyrirlestur um eigin verk
í Listaháskólanum í Laugarnesi, stofu
024. Fyrirlesturinn hefst klukkan 12.30.
Hrafnkell nam myndlist við MHÍ, í
Maastricht í Hollandi og lauk mastersgráðu frá Goldsmiths í London árið
2002. Hann bjó síðan og starfaði um
árabil í London en er nú fluttur til Íslands. Verk Hrafnkels hafa verið sýnd
víða um heim og er að finna í eigu
þekktra safna og safnara.

Kl. 20.00
Ítalski harmonikuleikarinn Renzo
Ruggieri heldur í tónleika í Salnum í Kópavogi ásamt þeim Eyþóri
Gunnarssyni, Róbert Þórhallssyni
og Erik Ovick. Renzo Ruggieri
hefur unnið til alþjóðlegra verðlauna fyrir harmonikuleik sinn og
leikur djassskotna tónlist, bæði
úr eigin smiðju og annarra.

menning@frettabladid.is

... sýningunni Íslensk myndlist 1945 –
1960, frá abstrakt til raunsæis, sem nú
stendur yfir í Listasafni Íslands.

... sýningunni Hvernig borg má bjóða
þér?, sem nú stendur yfir í Listasafni
Reykjavíkur í Hafnarhúsinu. Þar er gestum gefið færi á að hafa áhrif á þróun
höfuðborgarsvæðisins.

KENNY GARRETT SAXÓFÓNLEIKARI Varð heimsfrægur þegar hann lék með meistara Miles Davis og er nú einn eftirsóttasti djassleikari heims.
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Hápunktur ársins í djassi
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Jazzhátíð Reykjavíkur
sett í fimmtánda sinn og
er óumdeildur hápunktur
ársins og stórhátíð hjá
djassáhugamönnum.
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STÓRA SVIÐ

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ

KALLI Á ÞAKINU

FORÐIST OKKUR-NEMENDALEIKHÚS

e. Astrid Lindgren
Lau 1/10 kl. 14, Su 2/10 kl. 14,
Su 9/10 kl. 14

WOYZECK - 5 FORSÝNINGAR Í SEPT.
Frumsýnt í London 12. okt. og á Íslandi 28.
okt. Miðaverð á forsýningu aðeins kr. 2.000,Fi 29/9 kl 20 UPPSELT,
Fö 30/9 kl 20 UPPSELT,
Lau 1/10 kl 20 (sýning á ensku)

HÍBÝLI VINDANNA
Örfáar aukasýningar í haust.
Su 2/10 kl. 20, Fö 7/10 kl. 20,
Lau 16/10 kl. 20

LÍFSINS TRÉ
Fö 21/10 kl. 20 FRUMSÝNING UPPSELT
Lau 22/10 KL. 20, Fi 27/10 kl. 20, Fö 28/10 kl. 20,
Fö 4/11 kl. 20, Lau 5/11 kl. 20

Fi 29/9 kl. 20 FRUMSÝNING.
Lau 1/10 kl. 20 UPPSELT, Su 2/10 kl. 20

MANNTAFL
2/10 kl. 20, Fö 7/10 kl. 20, Fö 14/10 kl. 20,
Lau 15/10 kl. 20

RILLJANT
ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR

Jazzhátíð Reykjavíkur verður sett
í Ráðhúsinu miðvikudaginn 28.
september og stendur til sunnudagskvöldsins 2. október. Þetta er
í fimmtánda sinn sem hátíðinni er
hleypt af stokkunum og að venju
verður mikið um dýrðir: alls
þrettán tónleikar á fimm dögum
þar sem tónlistarmenn á heimsmælikvarða munu gleðja áheyrendur; íslenskar djasssveitir og
erlendar sem í mörgum tilfellum
munu leika saman af fingrum
fram.
„Jú, þetta er án efa hápunktur
ársins og stórhátíð hjá djassáhugamönnum,“ segir Friðrik
Theódórsson, framkvæmdastjóri
Jazzhátíðarinnar í Reykjavík, en
hátíðin hefur frá upphafi verið
vinsæl og vel sótt.
„Tónleikastaðirnir eru í minni
kantinum miðað við rokktónleika

Vegna gríðarlegra vinsælda hefur verið bætt við 6
sýningum Lau 1/10 kl. 16, Lau 1/10 kl. 20
UPPSELT, Fi 6/10 kl. 20 UPPSELT, Lau 8/10 kl. 16,
Su 9/10 kl. 20 UPPSELT, Sun 16/10 kl. 20, Su
23/10 kl. 20, Þri 25/10 kl. 20, Lau 29/10 kl. 20,
Su 30/10 kl. 20, Má 31/10 kl. 20
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BELGÍSKA KONGÓ
Sýnt hjá Leikfélagi Akureyrar
Fö 30/9 kl. 20, Lau 1/10 kl. 20

Sími miðasölu 568 8000
midasala@borgarleikhus.is

TVENNU TILBOÐ

Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is

Ef keyptur er miði á
Híbýli vindanna og Lífsins tré
fæst sérstakur afsláttur

10-18 mánudaga og þriðjudaga, 10-20
miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudag

Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin:

utanlands og hamlar því frekari
áheyrendafjölda en undanfarin ár
hafa yfir 4.000 manns sótt hátíðina. Aðsóknin fer vaxandi og
áhugi yngri kynslóðanna á djassi
mikill. Svo mætir tryggur kjarni
djassfíkla alltaf en sækir þá frekar í hefðbundnari djassflutning,“
segir Friðrik brosmildur.
Jazzhátíð Reykjavíkur er að
þessu sinni haldin á Nasa, Kaffi
Reykjavík, Hótel Borg, Hótel
Sögu og í Langholtskirkju.
„Um helgina er ráðgert að
ýmsar djasssveitir leiki á djassklúbbum hátíðarinnar sem verða
á þremur stöðum í borginni og þá
sami háttur hafður á og í fyrra, að
gestir greiði aðgang að einum
djassklúbbi sem gildir sem aðgöngumiði á aðra djassklúbba
kvöldsins. Fólk getur þá farið á
milli til að sjá sem flest, enda
djass við allra hæfi í boði og enginn einn skóli djasstónlistar, heldur allt í bland; bebop, mainstream, fusion og fleira,“ segir
Friðrik, sem teflir fram ómótstæðilegri dagskrá hátíðarinnar.
„Þar nefni ég saxófónleikarann Kenny Garrett frá New York

 ÉRA
OG YNGRI

AFSLÉTTUR
AF MIA
VERI
Ó SAL

 OKT KL  &RUMSâNING
 OKT KL   SâNING  OKT KL   SâNING
 NØV KL   SâNING  NØV KL   SâNING
 NØV KL   SâNING ,OKASâNING
+YNNING FYRIR SâNINGAR É 4ÚKIN HERT   SâNING
+L  n 3TUTT KYNNING É VERKINU OG UPPSETNINGU ESS
+YNNINGIN FER FRAM É SVIINU OG ER INNIFALIN Ó MIAVERI

WWWOPERAIS
OPERA OPERAIS
3ÓMI  
°SLENSKA ØPERAN V)NGØLFSSTRTI 0ØSTHØLF   2EYKJAVÓK 3ÓMI  

sem varð frægur þegar hann lék
með Miles Davis og er ein af
heitustu stjörnunum í djassheiminum í dag. Á Guðmundarvöku í
minningu Guðmundar Ingólfssonar og tilefni þrjátíu ára afmælis Jazzvakningar munu tveir
píanistar leika verk Guðmundar;
þeir John Weber frá Bandaríkjunum og Hans Kwakkernaat frá
Hollandi. Síðast en ekki síst
mæli ég með tónleikum í Langholtskirkju þar sem sjötíu
manna kór, Stórsveit Reykjavíkur og Kristjana Stefánsdóttir
flytja helgisöngva Dukes Ellington,“ segir Friðrik og telur
áfram: Bebop Septett Óskar
Guðjónsonar, norræna tríóið Hot
'n Spicy, Oxtett Ragnheiðar
Gröndal, danska píanistann Arne
Forchammer, Póstberana með
túlkun sína á tónsmíðum Megasar í djassbúningi og fleira og
fleira.
Forsala aðgöngumiða er í
verslunum Skífunnar í Kringlunni, Smáralind og Laugavegi, og
í BT á Akureyri og á Selfossi.
Einnig á midi.is Sjá nánar um dagskrána á reykjavikjazz.is. ■
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Hvað treysta
margir á þig?

HILMIR SNÆR Leikur Charlotte von Mahlsdorf í einleiknum Ég er mín eigin kona, sem
frumsýndur verður í Iðnó á föstudagskvöld.

Ég er mín eigin kona
Hilmir Snær Guðnason fer á kostum sem Charlotte von Mahlsdorf í
nýju bandarísku leikriti, sem
frumsýnt verður í Iðnó á föstudaginn kemur. Hann leikur þar að
auki 34 önnur hlutverk í einleiknum, sem heitir Ég er mín eigin
kona og er eftir Doug Wright.
Leikritið hefur hlotið fjölda
verðlauna vestra, þar á meðal
bæði Pulitzer-verðlaunin og Tonyverðlaunin sem besta leikrit ársins 2004. Leikritið byggir á sannsögulegum atburðum og er aðalpersónan hin þýska Charlotte von
Mahlsdorf, sem fæddist drengur
en ákvað að lifa lífi sínu sem
kona.
Höfundur verksins, Doug

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
SEPTEMBER

23 24 25

26 27 28 29

Mánudagur
■ ■ TÓNLEIKAR
 20.00 Ítalski harmonikuleikarinn
Renzo Ruggieri heldur tónleika í
Salnum í Kópavogi ásamt Eyþóri
Gunnarssyni, Róbert Þórhallssyni
og Erik Ovick.

■ ■ FYRIRLESTRAR
 12.30 Hrafnkell Sigurðsson myndlistarmaður flytur fyrirlestur um eigin
verk í Listaháskólanum í Laugarnesi,
stofu 024.

Wright, er jafnframt ein af aðalpersónum verksins en alls birtast
á sviðinu 35 persónur, allar leiknar af Hilmi Snæ.
Leikstjóri sýningarinnar er
Stefán Baldursson og er þetta
fyrsta sýningin sem nýtt leikhús
þeirra Stefáns og Hilmis, leikhúsið Skámáni, stendur fyrir.
Þýðandi er Guðni Kolbeinsson,
leikmynd gerir Gretar Reynisson,
lýsingu hannar Björn Bergsteinn
Guðmundsson og búninga gera
Dýrleif Ýr Örlygsdóttir og Margrét Einarsdóttir.
Sýningin er unnin í samvinnu
við Menningar- og listastofnun
Kormáks og Skjaldar og verður
sýnd í Iðnó fram eftir hausti.

 17.15 Doktor Leó Kristjánsson,
jarðeðlisfræðingur á Jarðvísindastofnun Háskólans, flytja erindi sem
hann nefnir "Silfurberg, raunvísindi
og Albert Einstein" á fræðslfundi
Hins íslenska náttúrufræðifélags í
Öskju.

■ ■ SAMKOMUR
 20.00 Á evrópska tungumáladaginn verður ljóðakvöld í Alþjóðahúsinu á 1. hæð. Yfirskriftin er "Uppáhalds ljóðið mitt". Öllum er velkomið
að flytja ljóð á hvaða tungumáli sem
er og segja frá því.
Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki
síðar en sólarhring fyrir birtingu.

Launavernd
Ertu búinn að tryggja þér og fjölskyldunni
áframhaldandi laun komi til tekjumissis vegna
fráfalls, sjúkdóma eða starfsloka vegna aldurs?
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Skynsemin segir þér hvað er rétt að gera.
Ekki hugsa málið – kláraðu það!

410 4000 | landsbanki.is
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Brad vill ættleiða
börn Angelinu
Leikarinn Brad Pitt hefur hug á
því að ættleiða börn Angelinu
Jolie. Pitt segist hafa mikinn
áhuga á því að ganga börnunum
tveimur í föðurstað og hann er
búinn að sannfæra Jolie um að
hann muni alltaf styðja hana og
börnin hennar, sama á hverju
gengur. Brad Pitt er nýskilinn
við leikkonuna Jennifer Aniston
en skilnaðurinn gengur að fullu í
gegn í næsta mánuði. Hann hefur
staðið sig vel í föðurhlutverkinu
síðan hann kynntist Jolie og
börnum hennar. Nýlega sást til
kappans þar sem hann var að
kenna Maddox litla að hjóla.
Maddox er sagður kalla Brad
„pabba“ og þeir sem þekkja til
segja að heyrst hafi til hins
þriggja ára Maddox hrópa upp

Vá, hvernig er
þetta gert?

BRAD OG ANGELINA Pitt virðist hafa fullan hug á að verða fastur liður í lífi Jolie og
vill nú ganga börnum hennar í föðurstað.

yfir sig „Hvar er pabbi minn?“ á
meðan tökur stóðu yfir hjá
mömmunni, Angelinu Jolie. ■

FRÉTTIR AF FÓLKI

ÁSTRÍKUR OG STEINRÍKUR Hafa ferðast um víða veröld, lent í ýmsum ævintýrum og lamið á Rómverjum. Þrítugasta og þriðja myndasögubókin um þessa kostulegu félaga kemur út í næsta mánuði.

ritney Spears er búin að skrifa
undir samning við tímaritið OK
B
um að sýna því fyrst myndir af ný-

Himnarnir falla á Ástrík

fæddu barni sínu. Söngkonan, sem
er komin heim til Malibu með son
sinn, Sean Preston, mun sitja fyrir á
fjölskyldumyndum og tala um fæðinguna í tímaritinu. Stjórnandi tímaritsins OK sagði: „Við verðum með
Britney og barnið í þessari viku.“
Poppstjarnan á að hafa fengið
fúlgur fjár fyrir að hafa leyft viðtalið
og myndatökuna en hjónin munu
án efa eignast vænan pening á
næstu dögum við
að sýna heiminum
barn sitt og veita
viðtöl og myndatökur. Þau hafa
meðal annars
fallist á að
sýna myndband sem
tekið var af
fæðingu
sonarins í
raunveruleikaþætti
sínum,
Britney
and Kevin:
Chaotic fyrir
dágóða
summu.
eikkonan Jodie Foster segist ekki
vilja lifa því stjörnulífi sem einL
kennir skemmtanabransann. „Það

Námskeið
Nýjir litir, nýjar aðferðir.
Þriðjudagskvöld 27.9. kl. 20-23.
Þátttökugjald kr 1000 + keramik.
Keramik
fyrir alla
Skráning
í Keramik
fyrir alla,
sími 552 2882, Laugavegi 48b.
Sjá lýsingu: www.keramik.is

voru 25 menn með myndavélar að
elta mig, ég þurfti að hafa lífverði
mér við hlið og fólk sem ég varla
þekkti þurfti að fara í viðtöl fyrir mig.
Svo ég fór að
hugsa með
mér að svona
þyrfti ég að
lifa lífi mínu
sem
stjarna og
ég vildi
það ekki.“
Hún sagði
líka að hún
hefði alls ekki
notið þess að
gera allar
myndirnar sínar. „Það að leika er svolítið eins og
sjálfspíning. Á endanum ferðu að
hafa gaman af því af því að þú hefur
eitthvað í höndunum en þetta er
samt sem áður sársaukafullt ferli. Ég
naut mín ekki alltaf í þeim myndum
sem ég lék í þegar ég var 16,17 og
18 ára,“ segir leikkonan.
merican Idol stjarnan
Fantasia fær að taka
A
þátt í tónleikaferðalagi
rapparans Kanye West
sem kallast Touch the
Sky, en meðal þeirra
sem munu einnig
koma fram eru söngkonan Keyshia
Cole og rapparinn
Common. Þetta lítur út fyrir að ætla
að vera fullpakkað haust hjá
söngkonunni
hæfileikaríku sem
fékk tvenn verðlaun á
Amerísku tónlistarverðlaunarhátíðinni,
sem besti besta kvenkyns listamaðurinn og
bestu soul og r&b
plötu ársins, sem ber
heitið Free Yourself.

Gallvösku kapparnir Ástríkur og
Steinríkur eru síður en svo dauðir úr öllum æðum og aðdáendur
þeirra geta byrjað að telja dagana þar sem ný bók um ævintýri
þessara skæðu óvina Rómaveldis
kemur út í næsta mánuði. Þetta
verður 33. myndasögubókin um
þá félaga, sem komu fyrst fyrir
almenningssjónir árið 1959.
Albert Uderzo, teiknari og
annar höfunda ævintýra Ástríks,
greindi frá útkomu nýju bókarinnar á blaðamannafundi í
Brussel í Belgíu í síðustu viku en
borgin er sem kunnugt er heimili
og varnarþing Ástríks, Tinna,
Strumpanna og Lukku-Láka.
Uderzo vildi ekki segja mikið um
innihald nýju bókarinar annað en
að hún héti Ástríkur og fallandi
himininn og væri ekki ferðasaga
eins og allar fyrri bækurnar um
Ástrík og Steinrík. Þeir sem
þekkja til Ástríks vita að hann og
félagar hans óttast ekkert meira
en að himininn falli ofan á þá
þannig að íbúar litla
þorpsins í Gallíu munu
væntanlega

þurfa að horfast í augu við
heimsendaótta sinn í þessari bók.
Teiknarinn Uderzo er orðinn
78 ára gamall en hann kynntist
höfundinum Rene Goscinny árið
1950 og saman skópu þeir persónur Ástríks og Steinríks. Frá
því þeir félagar hófu samstarf
sitt hafa bækurnar um Ástrík og
Steinrík selst í 300 milljónum
eintaka um allan heim og verið
þýddar á í það minnsta 107
tungumál.
Goscinny lést árið 1977 en
Uderzo hélt áfram að teikna og
skrifa sögur um Ástrík og hefur
gert átta bækur frá því meðhöfundur hans féll frá. Sú síðasta, Ástríkur og leikkonan, seldist í tíu milljónum eintaka.
Uderzo sagði þó á blaðamannafundinum að hann vildi ekki að
aðrir tækju við

af sér. „Ég hef komist að þeirri
niðurstöðu og ég veit að Rene
Goscinny yrði mér sammála um
að þegar ég hætti muni bækurnar um Ástrík ekki verða fleiri.“
Hann bætti því við að Ástríkur
gæti lifað áfram í kvikmyndum,
teiknimyndum og leikritum en
bækurnar yrðu ekki fleiri.
„Ég held að ég sé sá eini sem
get haldið þessu áfram vegna
þess að það gengur ekki upp að
aðrir séu að taka við vegna þess
að þeir munu óhjákvæmilega
fyrr eða síðar breyta þessum
persónum sem ég hef unnið svo
náið með. Ég vil ekki að lesendur
mínir verði fyrir vonbrigðum.“
Uderzo fullvissaði viðstadda
jafnframt um að þessi nýjasta
Ástríks bók yrði ekki hans síðasta. „Ég hef gaman að þessu
þrátt fyrir aldurinn og á meðan
ég fæ góðar hugmyndir mun ég
gera fleiri bækur.“ ■

Bloodhound Gang sn‡r aftur
Nýj plata með hinni kjaftforu
hljomsveit The Bloodhound Gang
kemur í verslanir í dag. Platan
heitir Hefty Fine og sver sig í ætt
við eldri verk sveitarinnar þannig
að textarnir eru ruddalegir og
yfirgengilegir, alveg eins og aðdáendur sveitarinnar vilja hafa þá.
Það eru fimm ár síðan sveitin gaf
síðast út breiðskífuna Hooray for
Boobies þannig að eftirvæntingin
eftir nýju plötunni er töluverð.
Sveitin troðfyllti Laugardalshöllina sumarið 2000 á Reykjavík
Music Festival og gerði allt vitlaust á tónleikunum með ögrandi
sviðsframkomu sinni.
Fyrsta smáskífa nýju plötunnar er Foxtrot Uniform Charlie
Kilo en í kjölfarið kemur lagið
Uhn Tiss Uhn Tiss Uhn Tiss út á
smáskífu en það verður jafnframt
notað í væntanlegri auglýsingaherferð þýska bíltækjaframleiðandans Blaupunkt. ■
BLOODHOUND GANG
Enn jafn kjaftfor og fyrir
fimm árum.

Skjóstu í næstu
BT búllu og
smelltu þér á
eintak

„SVALASTA MYND ÁRSINS
OG BESTA MYND
ÞESSA SUMARS“
- Þ.Þ. FRÉTTABLAÐIÐ
„...HREIN OG TÆR UPPLIFUN...
GJÖRSAMLEGA GEÐVEIK
MYND!“
- K&F XFM

„Í HEILDINA FRÁBÆR MYND“
- T.V. kvikmyndir.is

Fáanleg á
DVD og UMD

1.799
DVD

1.999
UMD

Tilboð
vegna útgáfu
SinCity

799

799

HUGSAÐU STÓRT
SÍMI 564 0000
SÍMI 551 9000

★★★
-ÓHT Rás 2

Til að hafa stjórn
á hrottum og
illmennum er sett
á laggirnar sérstök
sveit sem kallar sig
Night Watch!

Harðasta löggan í bænum er í þann mund
að fá stórskrýtinn félaga!

Sýnd kl. 5.45, 8 og 10.15
Sýnd í Lúxus kl. 5.45, 8 og 10.15

Sýnd kl. 8 og 10

★★★

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 B.i. 16 ára

Sýnd kl. 5.45, 8 og 10.15

400 kr. í bíó!

Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

-ÓHT Rás 2

★★★
-ÓHT Rás 2

Til að hafa stjórn
á hrottum og
illmennum er sett
á laggirnar sérstök
sveit sem kallar sig
Night Watch!

Sýnd kl. 4, 6, 8 og 10 B.i. 14 ára

Sýnd kl. 8, og 10.20

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 B.i. 16 ára

Sýnd kl. 6, 8 og 10 B.i. 14 ára
Sýnd kl. 4 og 6 í þrívídd

Sýnd kl. 4 ÍSLENSKT TAL

FRÉTTIR AF FÓLKI
estlife hefur nú fengið Mariuh
Carey í lið með sér á nýju plötunni sinni sem og söngdívuna
Diönu Ross. Nýjasta útspil hljómsveitarinnar hefur svo komið mörgum á óvart en þeir hafa nefnilega
beðið engan annan en Michael
Jackson um að vinna með þeim á
plötunni. Strákarnir í Westlife hafa
alltaf haldið upp á Jackson og ásakanir á hendur honum hafa ekki
dregið úr aðdáun þeirra. „Michael
Jackson er áhrifavaldur Westlife og
þess vegna vilja þeir
vinna með honum,“
segir umboðsmaður
hljómsveitarinnar,
Louis Walsh.
„Strákunum
finnst hann frábær og hann
hafði mikil áhrif
á Shane sem
vildi nánast vera
Jackson þegar
hann var barn.“

W

Sýnd kl. 6 ÍSLENSKT TAL

Bewitched
Deuce Bigalow b.i. 14 ára
The Man

kl. 6, 8 og 10
kl. 6
kl. 8 og 10

Charlotte segir hjónabandi› vera heilagt
Söngkonan unga Charlotte Church
segist vilja giftast kærasta sínum,
Gavin Henson. Hún sagði í viðtali
við The Sun að hún hefði ekki
áhuga á því að gifta sig á sama

Pitt, Angelina Jolie,
Maddox og Zahara pökkuðu öll
Brad
niður í ferðatöskur og
héldu til Dubai til
þess að hvílast og
slappa af. Þar
léku þau sér í
sólinni með
börnum hennar
tveimur. Þau
fóru meðal annars í vatnagarð
og á veitingahús
og skemmtu sér
konunglega. Hótelið sem fjölskyldan
gisti á er á afskekktum stað og þar er lítið
um ágenga ljósmyndara. Þar eru öryggisverðir svo enginn
kemst inn á svæðið.
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hátt og Jordan og Peter Andre.
Hún sagði. „Mig langar til þess að
giftast Gavin vegna þess að hann
er góður við mig og af því að ég
elska hann. Ég vona að við munum
alltaf vera saman og að við
munum enda á því að gifta okkur. Ég myndi samt ekki selja
brúðkaupið mitt. Það er heilagt og ég myndi ekki vilja fá
peninga fyrir það.“ Charlotte
sagði líka að hún væri svo
hrifin af Gavin að hún neitaði að fara í frí án hans.
„Gavin fær aðeins fjórar vikur í frí á ári og þyrfti að fá
veikindadag, þannig að það
er svo erfitt að komast í frí
saman. Vanalega get ég bara
hringt í einhvern og sagst
vera veik og komist upp
með það. Ég gæti farið
í stelpnafrí þó svo
að það hljómi
sorglega, en ég
þoli ekki að vera
án Gavin.“ ■
CHARLOTTE
CHURCH Elskar hann
Gavin sinn
og vonast
til þess að
eiga eftir
að ganga í
hjónaband
með honum.

FRANCIS FORD
COPPOLA Leitar aftur til
upprunans í sinni næstu
mynd, sem hann ætlar að
hafa einfalda og ódýra.

Coppola vaknar til lífsins
Leikstjórinn og kvikmyndaframleiðandinn Francis Ford Coppola
stefnir að því að leikstýra sinni
fyrstu mynd í átta ár en hann lét
síðast til sín taka árið 1997 með
myndinni The Rainmaker sem
byggð var á samnefndu lögfræðidrama eftir John Grisham.
Myndin sem Coppola er byrjaður
að leggja drögin að verður ódýr
aðlögun skáldsögunnar Youth
Without Youth að kvikmyndaforminu. Sagan er eftir rúmenska rithöfundinn Mircea Elidae og fjallar um prófessor sem
legst í Evrópureisu skömmu
fyrir seinni heimsstyrjöldina
eftir óvænta uppákomu. Flakk
prófessorsins ber hann meðal
annars til Rúmeníu, Sviss, Möltu

Mi›asala á Anderson
hefst á morgun
Á þriðjudaginn hefst miðasala á
tónleika söngvarans Jon Anderson en þeir verða í Háskólabíó 16.
október. Fyrir þá sem kannast
ekki við nafnið þá er Anderson
sönvari hinnar goðsagnakenndu
hljómsveitar Yes. Við Íslendingar
tengjumst aðeins sögu þessarar
hljómsveitar en Gunnar Jökull
Hákonarson,
trommuleikari
Flowers og Trúbrot, starfaði með
meðlimum sveitarinnar. Þá spilaði
hún undir nafninu Sin. Þegar
Gunnar Jökull kvaddi var Yes
stofnuð en hljómsveitin náði
hæstu hæðum á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar.
Miðar á tónleikana verða til
sölu á bensínstöðvum Essó við Ártúnshöfða og Borgartún. Miðaverðið verður í þremur flokkum;
4.900 krónur, 5.900 krónur og
6.900 krónur en aðeins 850 miðar

verða í boði. Á tónleikunum mun
Jon flytja klassísk lög sem hann
gerði í samvinnu við gríska
tónlistarmanninn Vangelis.
Þá ætlar Jon að segja sögur
milli laga og þá hefur hann
einnig tekið upp á því að
svara spurningum áhorfenda. ■
JON ANDERSON Söngvari
hinnar goðsagnakenndu rokkhljómsveitar Yes kemur hingað til lands 16. október og
heldur sólótónleika.

og svo alla leið til Indlands.
Coppola, sem á að baki ansi
brokkgengan feril og hefur gert
fjöldann allan af fokdýrum kvikmyndum á borð við þríleikinn um
Guðföðurinn og Apocalypse
Now!, ætlar sjálfur að fjármagna
nýju myndina auk þess sem hann
skrifar einnig handritið.
Breski leikarinn Tim Roth,
sem hefur gert það gott í myndum eins og Reservoir Dogs og
Pulp Fiction, mun leika prófessorinn en Coppola segist gera sér
vonir um að vinnan við myndina
muni minna hann á það sem hann
var að reyna að gera þegar hann
var að læra kvikmyndagerð.
Tökur hefjast síðar á þessu
ári. ■

Sin City á DVD
Glæpamyndin Sin City vakti verðskuldaða athygli þegar hún kom
fyrir sjónir bíógesta í sumar.
Gagnrýnendur kepptust við að
hlaða myndina lofi enda hafði hún
allt til að bera sem góð glæpamynd þarf að hafa; flottar persónur, stílfært útlit, ruddalegt ofbeldi
og svalan söguþráð.
Um 20.000 manns sáu Sin City í
kvikmyndahúsum á Íslandi en ofbeldið í henni og hátt aldurstakmark kom í veg fyrir að hún gæti
keppt við vinsælustu myndir sumarsins. Sin City kemur út á myndbandi og DVD í dag, aðdáendum
myndarinnar til mikillar ánægju.
Aukaefni er að vísu skorið
niður við nögl en myndinni fylgja
bíótreilerar og stutt mynd um
gerð Sin City þar sem leikstjórarnir Robert Rodriguez og Frank
Miller leggja orð í belg ásamt
helstu leikurum, þeim Jessicu
Alba, Mickey Rourke, Bruce Willis og Clive Owen. Þá fer gestaleikstjórinn Quentin Tarantino einnig

Tímalaus snilld
Þrjátíu ár eru síðan
taugaveiklaði hótelstjórinn Basil Fawlty birtist
sjónvarpsáhorfendum í
gamanþáttunum Fawlty
Towers, eða Hótel Tindastóli eins og þættirnir
nefndust þegar þeir voru
sýndir í íslensku sjónvarpi. Þættirnir eru enn í
endursýningum og þykja
með því allra besta sem
hefur verið gert í bresku
sjónvarpsgríni.
Fyrsti þátturinn í Fawlty Towers
seríunni var frumsýndur hjá BBC 2
hinn 19. september árið 1975 og
þættirnir eiga því þrjátíu ára afmæli um þessar mundir. Þættirnir
áttu sér stað á litlu hóteli í Torqay
og hverfðust um taugaveiklaða eigandann og hótelstjórann Basil
Fawlty sem barðist við að halda
rekstrinum gangandi í stöðugu
stríði við óþolandi eiginkonu sína,
Sybil, sem virtist þrátt fyrir alla
sína vankanta yfirleitt geta greitt úr
verstu flækjunum sem Basil kom
sér í. Það auðveldaði ekki líf Basils
að þjónninn og hans helsta hjálparhella, Spánverjinn Manuel, kunni
litla ensku og tókst að misskilja
flest og klúðra hinu. Herbergisþernan Polly var svo eina sæmilega
heilbrigða manneskjan á hótelinu
og gerði allt sem í sínu valdi stóð til
að halda Basil frá hörmungum.

Afsprengi Monty Python
Persóna Basils er runnin undan
rifjum leikarans John Cleese sem
gerði hann svo algerlega ódauðlegan í frábærri túlkun sinni.
Sagan segir að árið 1971 hafi
Cleese dvalið á hóteli í Devon
ásamt hinum félögum sínum úr
Monty Python’s Flying Circus
sjónvarpsþáttunum. Hótelstjórinn þar var geðstirður og leiðinlegur og Cleese sá strax spaugilegu hliðarnar á honum þannig að
þegar BBC fór þess á leit við
hann að hann skrifaði nýja
gamanþætti fyrir sjónvarp varð
Basil Fawlty til.
Cleese skrifaði handritið að
Fawlty Towers ásamt þáverandi
eiginkonu sinni Connie Booth
sem tók svo að sér hlutverk hinnar ráðagóðu Pollyar.
„Þegar við byrjuðum bjó
Connie til persónur Sybil og
Pollyar en við skópum Basil saman,“ sagði Cleese í nýlegu viðtali.
„Við áttum það til að tryllast úr
hlátri yfir því hversu ömurlega
tilveru við vorum að skapa
honum.“
Prunela Scales, sem fór með
hlutverk eiginkonunnar Sybil,
segir tökurnar hafa verið erfiðar
en ánægjulegar en Cleese hafi
verið mjög upptekinn af því að
leikararnir kæmu texta sínum
rétt til skila. „Hver þáttur var
tekinn upp á einni viku, þannig að
þetta var þrælavinna en það var
frábært að vinna með John og
Connie,“ segir Scales. „Þau
skrifuðu tólf þætti um tólf hluti

SIN CITY Þetta tæknilega meistarastykki
kemur út á DVD í dag.

mikinn en hann leikstýrði einu
atriði í myndinni.
Sin City er byggð á þremur
myndasögum Franks Millers um
líf og dauða glæpamanna, vændiskvenna og hjartahreinna töffara í
lastabælinu Basin City. Leikstjórarnir völdu þann kostinn að
breyta kvikmyndinni í myndasögu frekar en öfugt. Árangurinn
er hreint út sagt stórkostlegur og
það er almennt talið að aldrei hafi
myndasaga verið færð yfir á hvíta
tjaldið með jafn mikilli virðingu
fyrir efniviðnum. ■

BASIL OG MANUEL Hótelstjórinn geðstirði tók yfirleitt reiði sína og vonbrigði
út á hinum lánlausa Manuel sem var oftar en ekki sleginn leiftursnöggt í höfuðið.

sem fóru í taugarnar á þeim við
hótelrekstur. Þetta var skrifað af
svo mikilli ástríðu vegna þess að
þau voru í raun öskureið yfir
þessum hlutum.“
Basil eldist vel
Fawlty Towers hefur staðist tímans tönn og þættirnir eru enn
jafn fyndnir nú og þeir voru fyrir
þremur áratugum. Sjónvarpssérfræðingar segja skýringuna
liggja í gæðum handritsins, það
sé ekki einu einasta orði ofaukið í
Fawlty Towers og persónur eins
og Basil Fawlty endist einfaldlega von úr viti.
„Fawlty Towers gæti átt sér
stað hvenær sem er og ekkert
endilega fyrir þrjátíu árum,“
segir Alison Graham hjá Radio
Times. „Þetta er eins með One
Foot in the Grave og The Office.
Þessir þættir hefðu getað slegið í
gegn bæði fyrir þrjátíu árum eða
í síðustu viku.“
Það þykir heldur ekki hafa
skemmt fyrir þáttunum að
Cleese ákvað að hætta á toppnum
eftir tólf þætti. „Ég held að
þættirnir væru ekki jafn sérstakir ef þeir gengju enn þann dag í
dag,“ segir Graham. „Við vorum
ekki orðin þreytt á þeim og þegar
þættirnir hættu vildi fólk fá að
sjá meira.“
En hvað væri Basil að gera í
dag, þrjátíu árum eftir að hann
opnaði Hótel Tindastól almenningi? „Enn að reyna að reka hótel
og klúðra því algerlega,“ segir
skapari hans, John Cleese. ■

MÖRGÆSIRNAR Þykja ákaflega mannlegar og hafa slegið í gegn í nýrri heimildarmynd.

Mörgæsirnar missa
af Óskarnum
Það hefur vakið nokkra undrun
og jafnvel reiði í Frakklandi að
heimildarmyndin The March of
the Penguins verði ekki tilnefnd
sem framlag Frakklands til Óskarsverðlaunanna í flokki bestu erlendu myndarinnar. The March of
the Penguins er heimildarmynd
um líf mörgæsa sem hefur farið
sigurför um heiminn, ekki síst
þar sem mörgæsirnar þykja ótrúlega mannlegar og heillandi í sínu
náttúrulega umhverfi. Engin
frönsk mynd hefur gengið betur í
miðasölu í Bandaríkjunum en
myndin hefur þegar skilað sjötíu
milljónum dollara í kassann þar í
landi.
Það sem vekur enn meiri
undrun er að myndin Joyeux

Noel, eða Gleðileg jól, sem Frakkar ætla að tilnefna til Óskarsverðlauna, er ekki enn komin í almenna dreifingu. Myndin fjallar
um frægt vopnahlé á milli Breta
og Þjóðverja í fyrri heimstyrjöldinni en þá lögðu menn niður vopn,
stigu upp úr skotgröfunum og
spiluðu fótbolta á jólunum.
Gleðileg jól var sýnd í Cannes
í vor og vakti nokkra athygli en
með eitt aðalhlutverkanna í henni
fer Íslandsvinurinn Gary Lewis
sem fór á kostum í Niceland eftir
Friðrik Þór Friðriksson.
Mörgæsamyndin er þó ekki
með öllu úr leik þar sem talið er
nær öruggt að hún muni í það
minnsta keppa um Óskarinn sem
besta heimildarmyndin. ■
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Kynﬂokkalaus gó›menni óskast

20.25

20.30

Fræðsla

20.00

Lífstíll
Extreme Makeover – Home Edition

Mér þótti áhugavert að heyra tilvonandi
bachelora gefa sjálfum sér eðliseinkunn, sem
og kvenkyns vonbiðlum þeirra, en öllu þessu
fólki þótti fullsannað að það væri gæðablóð í
gegn, geðgott, örlátt, skemmtilegt, metnaðarfullt og heiðarlegt í ástum.
Fróðlegt var að hlusta á eðlisþætti sem piparmeyjunum þótti eftirsóknarverðir í draumaprinsinum en reyndar var sú upptalning fyrirsjáanleg því flestar konur vilja það sama:
mann sem er góður við menn og málleysingja; sem er traustur og skapgóður húmoristi,
ábyrgðar- og metnaðarfullur.
Þegar þættinum lauk sagði minn draumaprins
í sófanum að honum þætti undarleg þessi
áhersla á góðmennsku; sem virtist úrslitakostur þegar málin væru gerð upp. Að aðalatriðið

JÓN INGI HÁKONARSON Kynnir væntanlega
piparsveina í fjórum þáttum sem fjalla um leitina
að þátttakendum fyrir
hinn íslenska Bachelor.

21.00

Matur
Hell's Kitchen

hefði enginn nefnt; nefnilega líkamlega aðlöðun og kynþokka, sem virtist útundan í þessum kröfupakka
þátttakenda.
Og ég var sammála. Hver
vill gefa hjarta sitt og lífdaga manneskju sem er
bara eins og góður vinur en
kveikir engan neista. Þá tel ég
betra autt rúm en illa skipað.

▼

▼

Svar:
Jade Fox úr kvikmyndinni Crouching
Tiger, Hidden Dragon árið 2000

▼

Þá er árangur hinnar æsilegu leitar að eftirsóttasta piparsveini landsins loksins komin í
loftið. Í fyrsta þættinum var rætt við menn á
þrítugs- og fertugsaldri, sem allir þrá að freista
gæfunnar fyrir framan alþjóð með hinum 24
sykursætu piparmeyjum, og ef Guð lofar, að
giftast þeirri útvöldu að lokum. Karlpeningurinn var á ýmsum aldri; sumir fermingarlegir í
framan, aðrir allt að kvenlega hégómlegir,
meðan aðrir voru lifaðri, rúnum ristir, flóttalegir, þunnhærðir og einhvern veginn afar slappt
álitsefni í það sem kvenfólk mundi almennt
flokka sem eftirsóknarverðan piparsvein. Því
þótt innri fegurð ráði úrslitum í raunveruleikanum er nú um sjónvarpsþátt að ræða þar
sem ytra útlit ræður mestu sem aðdráttarafl
kvenkyns áhorfenda til langs tíma.

▼

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

„Your master underestimated women! He'd sleep
with me, but he would never teach me. He
deserved to die by a woman's hand.“

▼

ÚR BÍÓHEIMUM

Wild Europe

Þórdís Lilja Gunnarsdóttir fylgist forvitin með íslenska bachelornum.

21.00

Keppni
Survivor Guatemala

SJÓNVARPIÐ

Fótbolti
Ensku mörkin

SKJÁREINN
6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beautiful 9.35 Oprah Winfrey 10.20 Ísland í bítið

Breskur heimildamyndaflokkur um
náttúrufar í Evrópu og breytingar á því
í aldanna rás. Í Evrópu búa nú um
730 milljónir manna.
21.15 Lögreglustjórinn (The District III) Sakamálasyrpa um Jack Mannion, hinn
skelegga lögreglustjóra í Washington.
22.00 Tíufréttir
22.20 Endurkoman (2:2) (The Second Coming) Bresk sjónvarpsmynd í tveimur
hlutum frá 2003.

23.35 Spaugstofan 0.00 Ensku mörkin 0.55
Kastljósið 1.15 Dagskrárlok

(14:14) (Hús í andlitslyftingu) Húsasmíði fær alveg nýja merkingu í þessum magnaða myndaflokki þar sem
heppnir íbúðareigendur detta í lukkupottinn.
21.15 Jamie Oliver (Oliver's Twist) (24:26)
21.40 Grey's Anatomy (6:9) (Læknalíf)
Dramatísk þáttaröð um nokkra læknakandídata á sjúkrahúsi í Seattle.
22.25 Most Haunted (3:20) (Reimleikar)
Magnaður myndaflokkur. Bönnuð
börnum.

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Íslenski listinn Hinn eini sanni Jónsi í
Svörtum Fötum fer með okkur í gegnum vinsælustulög vikunnar.
19.30 Friends 3 (11:25)
20.00 Hell's Kitchen (5:10) (Hell's Kitchen
1) Einn vinsælasti kokkur heims,
Gordon Ramsey, er kominn hér með
glænýjanraunveruleikaþátt sem búinn
er að slá í gegn út um allan heim.
Ramsey færtil liðs við sig óreynda
kokka til þess að hjálpa sér að opna
veitingastaðí Los Angeles.
21.00 Veggfóður Hönnunar og lífstíls þáttur.
22.00 Kvöldþátturinn Beinskeyttur spjall- og
skemmtiþáttur
22.40 David Letterman
23.30 The Newlyweds (27:30) 23.55 The
Newlyweds (28:30) 0.20 Friends 3 (12:25)
0.45 Seinfeld (19:24) 1.10 Kvöldþátturinn

19.20 Þak yfir höfuðið (e)
Umsjón hefur Hlynur Sigurðsson.
19.30 Sledgehammer (e)
20.00 The O.C. Það er komið að hinu árlega
vetrarballi í Newport.
21.00 Survivor Guatemala Í ár fer keppnin
fram í Guatemala og búast má við
hörkuslag. Framleiðendurnir finna
alltaf eitthvað nýtt til að auka á
spennuna en meðal þátttakenda í
þessari þáttaröð er Gary Hogeboom,
sem leikið hefur með Dallas Cowboys.
22.00 C.S.I. Bandarískir þættir um störf
rannsóknardeildar Las Vegas borgar.
Nick og Warrick reyna að komast að
því hvað olli dauða ökumanns.
22.55 Jay Leno
23.40 C.S.I: New York (e) 0.30 Cheers (e)
0.55 Þak yfir höfuðið (e) 1.05 Óstöðvandi
tónlist

12.20 Ameríski fótboltinn 14.30 Presidents
Cup

20.30 Ítölsku mörkin
21.00 Ensku mörkin Mörkin og marktæki-

▼

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag
19.35 The Simpsons 9
20.00 Strákarnir
20.30 Extreme Makeover – Home Edition

▼

▼

18.30 Ástfangnar stelpur (9:13)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Átta einfaldar reglur (54:76)
20.25 Náttúra Evrópu (4:4) (Wild Europe)

17.40 Bak við tjöldin: Must Love Dogs 17.55
Cheers 18.20 Popppunktur (e)

▼

(4:13)

12.20 Neighbours 13.00 Perfect Strangers
(133:150) 13.25 The Man in The Moon
15.10 MacIntyre's Millions (2:3) 16.00
Barnatími Stöðvar 2 17.53 Neighbours 18.18
Ísland í dag

▼

15.55 Helgarsportið 16.10 Ensku mörkin
17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Myndasafnið 18.01 Gurra grís (20:26) 18.06
Kóalabræður (34:52) 18.17 Pósturinn Páll

færin úr enska boltanum, næst efstu
deild. Við eigum hér marga fulltrúa en
okkar menn er að finna í liðum
Leicester City, Leeds United, Reading,
Plymouth Argyle og Stoke City sem
jafntframt er að meirihluta í eigu íslenskra fjárfesta.
21.30 Spænsku mörkin
22.00 Olíssport Fjallað er um helstu íþróttaviðburði heima og erlendis.
22.30 Spænski boltinn (La Liga) Útsending
frá spænska boltanum.

23.15 Silent Witness (2:8) (Bönnuð börnum)
0.05 Eyes (11:12) 0.50 25th Hour (Bönnuð
börnum) 3.10 Fréttir og Ísland í dag 4.30 Ísland í bítið 6.30 Tónlistarmyndbönd frá Popp
TíVí

STÖÐ 2 BÍÓ
6.00 The Truth About Charlie (Bönnuð börnum) 8.00 The Master of Disguise 10.00
Reversal of Fortune 12.00 Pandaemonium
14.00 The Master of Disguise 16.00 Reversal
of Fortune 18.00 Pandaemonium 20.00
The Truth About Charlie Bönnuð börnum.
22.00 Desperado (e) Stranglega bönnuð
börnum. 0.00 Kill Bill (Stranglega bönnuð
börnum) 2.00 Undisputed (Stranglega bönnuð börnum) 4.00 Desperado (e) (Stranglega
bönnuð börnum)

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

E! ENTERTAINMENT
12.00 E! News Weekend 13.00 The E! True
Hollywood Story 14.00 New York Fashion
Week Special 16.00 Style Star 16.30 Style
Star 17.00 Child Stars Gone Bad 17.30
Extreme Close-Up 18.00 E! News Weekend
19.00 The E! True Hollywood Story 20.00
101 Most Shocking Moments in... 21.00 Style
Star 21.30 The Anna Nicole Show 22.00
Wild On 23.00 E! News 23.30 Party @ the
Palms 0.00 The E! True Hollywood Story 1.00
Style Star 1.30 The Anna Nicole Show

AKSJÓN
Fréttaþátturinn Korter er sýndur kl.18.15 og
endursýndur á klukkutíma fresti til kl. 9.15

ENSKI BOLTINN
14.00 WBA – Charlton frá 24.09 16.00 Man.
Utd – Blackburn frá 24.09 18.00 Þrumuskot
18.55 Tottenham – Fulham (b)
21.00 Að leikslokum
22.00 Newcastle – Man. City frá 24.09
0.00 Þrumuskot (e) 1.00 Tottenham – Fulham 3.00 Dagskrárlok
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TALSTÖÐIN

VIÐ MÆLUM MEÐ...
Hell's Kitchen

Sirkus kl. 20.00

Kokkar a› keppast

Gordon Ramsey fær að ráða
og reka kokka að vild.

Margrætt með Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur. 10.03 Morgunstund með Sigurði G.
Tómassyni. 12.15 Hádegisútvarpið –
Fréttatengt efni. 13.01 Hrafnaþing 14.03
Messufall e. 15.03 Allt og sumt 17.59 Á
kassanum. Illugi Jökulsson. 18.30 Fréttir
Stöðvar 2 19.00 Ísland í dag 19.30 Úrval
úr Morgunútvarpi e. 20.00 Margrætt með
Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur e. 21.00
Morgunstund með Sigurði G. Tómassyni e.
23.00 Á kassanum e.

23.30 Hádegisútvarpið e.

BYLGJAN

FM 98,9

RÁS 1

RÁS 2

FM 92,4/93,5

8.05 Morgunandakt 8.15 Tónlist á sunnudagsmorgni 9.03 Frá Salzborgarhátíðinni 2005
10.15 Frægð og forvitni 11.00 Guðsþjónusta
12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir
13.00 Úr leikritasafninu: Winslow-drengurinn
14.10 Á flakki um Ítalíu 15.00 Borgarsögur
16.10 Í tónleikasal 18.25 Auglýsingar 18.28
Hugað að hönnun 18.52 Dánarfregnir og auglýsingar 19.00 Íslensk tónskáld 19.50 Óskastundin 20.35 Sagnaþættir Jóns Helgasonar
21.15 Laufskálinn 21.55 Orð kvöldsins
22.15 Úr kvæðum fyrri alda
22.30 Teygjan 23.00 Kvöldvísur

ÚTVARP SAGA

FM 99,4

FM 90,1/99,9

7.05 Morguntónar 8.00 Fréttir 8.05
Morguntónar 9.00 Fréttir 9.03
Helgarútgáfan 10.00 Fréttir 10.05
Helgarútgáfan
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Helgarútgáfan 16.00 Fréttir 16.08 Rokkland
18.00 Kvöldfréttir 18.25 Auglýsingar
18.28 Tónlist að hætti hússins
19.00 Sjónvarpsfréttir og Kastljósið
20.00 Popp og ról 22.00 Fréttir

22.10 Popp og ról

AÐRAR STÖÐVAR

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.

Hittu

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.
FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
EUROSPORT
12.30 Football: UEFA Champions League Vintage 14.00 Football:
Foot World Cup Season 15.30 Football: Eurogoals 16.30 All sports:
WATTS 17.00 Wrestling: World Championship Budapest Hungary
18.00 Boxing: to be announced 20.00 Football: Eurogoals 21.00
Football: FIFA Under-17 World Championship Peru 22.45 Motorsports: Motorsports Weekend
BBC PRIME
12.00 Ballykissangel 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 State of Play
19.50 Red Cap 21.00 Blackadder the Third 21.30 3 Non-Blondes
22.00 Down to Earth 23.00 Teen Species 0.00 Supernatural Science
1.00 The Tempest

ANIMAL PLANET
12.00 The Natural World 13.00 Miami Animal Police 14.00 Animal
Precinct 15.00 Pet Rescue 15.30 Wildlife SOS 16.00 Amazing
Animal Videos 16.30 Big Cat Diary 17.00 Meerkat Manor 17.30
Animals A-Z 18.00 The Natural World 19.00 Tarantula – Australia's
King of Spiders 20.00 Mad Mike and Mark 21.00 Animal Cops
Detroit 22.00 Meerkat Manor 22.30 Animals A-Z 23.00 Pet Rescue
23.30 Wildlife SOS 0.00 Tarantula – Australia's King of Spiders 1.00
The Natural World
DISCOVERY
12.00 Rex Hunt Fishing Adventures 12.30 Jungle Hooks 13.00
Extreme Engineering 14.00 Extreme Machines 15.00 Junkyard
Mega-Wars 16.00 Rides 17.00 American Chopper 18.00 Mythbusters 19.00 Genius Sperm Bank 20.00 Trauma 21.00 Body
Works 22.00 Mythbusters 23.00 Forensic Detectives 0.00 Battlefield

á Nordica 4. og 5. október 2005
GCI ALMANNATENGSL - GREY COMMUNICATIONS INTERNATIONAL

NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 When Animals Attract 13.00 When Expeditions Go Wrong:
Cave Flood 14.00 Shipwreck Detectives: Bay of Fire 15.00 The Sea
Hunters: the Search for the Bonhomme Richard 16.00 Battlefront:
Battle of Dieppe 16.30 Battlefront: El Alamein 17.00 Storm Stories:
Hurricane Andrew 17.30 Storm Stories: Hurricane Andrew 18.00
Polar Bear Alcatraz 19.00 When Expeditions Go Wrong: Into Galeras Volcano 20.00 Shipwreck Detectives: Pacific Graveyard 21.00
The Sea Hunters: Juno Beach D-day Underwater 22.00
Paranormal?: X-men 23.00 Shipwreck Detectives: Pacific Graveyard 0.00 The Sea Hunters: Juno Beach D-day Underwater

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
12.00 VH1 Hits 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 All Access 20.00 All Access 21.00 VH1 Rocks 21.30 Flipside
22.00 Top 5 22.30 The Fabulous Life of... 23.00 VH1 Hits
CLUB
12.10 Weddings 12.35 Awesome Interiors 13.00 Crimes of Fashion
13.30 Hollywood One on One 14.00 G-Girls 14.25 City Hospital
15.10 The Roseanne Show 16.00 Yoga Zone 16.25 The Method
17.40 G-Girls 18.05 Staying in Style 18.30 Hollywood One on One
19.00 Girls Behaving Badly 19.25 The Villa 20.15 Sextacy 21.10 Sex
and the Settee 21.35 My Messy Bedroom 22.00 Men on Women
22.30 Women Talk 23.00 Entertaining With James 23.30 A Taste of
Barbados 23.55 Come! See! Buy! 0.25 G-Girls 0.50 Vegging Out
1.15 Backyard Pleasures 1.45 Hollywood One on One
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 B-Daman 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 ScoobyDoo? 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
12.40 Night Drive 13.55 Far North 15.25 Intimate Strangers 17.00
Spike Gang 18.35 Smile 20.25 Extreme Adventures of Super Dave
21.55 Jessica 23.40 Taking of Beverly Hills 1.15 Valet Girls
TCM
19.00 They Drive by Night 20.35 The Formula 22.30 Thirty Seconds
over Tokyo 0.45 A Very Private Affair 2.20 The Secret of My Success
HALLMARK
12.30 Escape from Wildcat Canyon 14.15 Mystery Woman: Mystery
Weekend 16.00 Just Cause 16.45 Hiroshima 18.30 Early Edition
19.15 Midsomer Murders 21.00 Lifepod 22.30 Early Edition 23.15
The Prince and the Pauper 0.45 Midsomer Murders
BBC FOOD
12.00 Sophie's Weekends 12.30 Grigson 13.00 United States of
Reza 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 New Scandinavian Cooking 19.00 Madhur Jaffrey's Far
Eastern Cookery 19.30 Worrall Thompson 20.00 Jamie Oliver's
Pukka Tukka 20.30 Cupid's Dinner 21.00 Ever Wondered About
Food 21.30 Ready Steady Cook
DR1
12.05 Dyrehospitalet 12.35 Nationen 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 vejret 16.55 Dagens Danmark 17.20 SportNyt
17.25 TV Avisen 17.30 Derhjemme 18.00 Rejseholdet 19.00 TV
Avisen 19.25 Horisont 19.50 SportNyt 20.00 Måske skyldig III 21.40
OBS 21.45 Viden om 22.15 Angie
SV1
12.15 Sportspegeln 13.00 Stopptid 13.05 Agenda 14.00 Rapport
14.10 Gomorron Sverige 15.00 Sve-à-long 15.30 Krokodill 16.00
BoliBompa 16.01 Björnes Magasin 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 Familjen
20.50 Popcorn 21.20 Rapport 21.30 Kulturnyheterna 21.40 Napoleon 23.20 Sändning från SVT24

»

Í kvöld fáum við að fylgjast með
einum vinsælasta kokki heims,
Gordon Ramsey. Hér er glænýr
raunveruleikaþáttur á ferð sem
slegið hefur í gegn um allan heim.
Ramsey fær til liðs við sig óreynda
kokka sem aðstoða hann við að
opna veitingastað í Los Angeles.
Hann gefur þeim engin grið en í
hverri viku rekur Ramsey einn kokk
sem hann telur ekki hafa staðið sig
nógu vel. Að lokum stendur einn
heppinn einstaklingur uppi sem
sigurvegari.

FM 90,9

7.00 Fréttir 7.03 Morgunútvarpið 9.03

Taktu frá 4. og 5. október til að hitta Microsoft á Nordica Hótel
Ráðstefnan í ár fyllir tvo heila daga. Annars
vegar er ráðstefnan sniðin að þörfum smærri
fyrirtækja og almennra notenda og hins vegar
stjórnenda í fyrirtækjum almennt ásamt tæknimönnum og sérfræðingum.

4. október
SMÆRRI FYRIRTÆKI

Meðal fyrirlesara verða sérfræðingar á vegum Microsoft
Íslandi og í Danmörku auk samstarfsaðila Microsoft hér
á landi.

NOTENDUR

Skráningargjald
Fyrri dagur: kr. 2.500 + vsk.
Báðir dagar: kr. 10.000 + vsk.
Innifalið í skráningargjaldi eru kaffiveitingar og
hádegisverður báða daga. Vinsamlegast skráið
ykkur tímanlega á vefsetrinu www.microsoft.is.
Dagskránni 5. október lýkur með kokkteil
og hljómsveit spilar.

Ráðstefnan er haldin í samvinnu við:

Í fyrirlestrum ætluðum stjórnendum og starfsmönnum smærri fyrirtækja
verða kynntar leiðir til að hagræða í rekstri. Annars vegar verður fjallað
um mikilvægi þess að velja réttar hugbúnaðarlausnir og hins vegar
hvernig þær skuli nýttar til að auka afköst og framlegð í rekstrinum.

Í fyrirlestrum ætluðum almennum notendum verður aðal áhersla lögð á
að kynna leiðir til að nýta lausnir Microsoft Office betur og árangursríkar.

5. október
STJÓRNENDUR
Stjórnendum í fyrirtækjum verður sýnt fram á hvernig réttar lausnir geta
stuðlað að aukinni samvinnu, bæði meðal starfsmanna og einnig milli
starfsmanna og viðskiptavina. Réttar lausnir eru til þess fallnar að
stuðla að aukinni framlegð í rekstrinum.

TÆKNIMENN OG SÉRFRÆÐINGAR
Tæknimönnum og sérfræðingum verða kynntar helstu nýjungar í hugbúnaðar- og tæknilausnum frá Microsoft og hvernig nýta megi þessar
lausnir á árangursríkari hátt en áður hefur sést.
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SÉRFRÆÐINGURINN

Kaldasti september í 180 ár
„Nei, það bendir ekkert til þess að ísöld sé fram
undan. Þvert á móti eru líkur á hitnandi veðurfari í
heiminum, því hiti á jörðinni hefur mælst hærri síðustu tuttugu árin en nokkru sinni áður og er það
vegna gróðurhúsaáhrifa sem síst er lát á. Stöku sinnum hefur ísöld komið nokkuð snögglega, en líkurnar
á því eru afskaplega litlar núna því koltvísýringur í
lofti, sem veldur gróðurhúsaáhrifum, er ógnvænlega
mikill og mun meiri en nokkur dæmi eru um, en um
það hafa menn heimildir hundrað þúsund ár aftur í
tímann,“ segir Páll Bergþórsson, fyrrverandi veðurstofustjóri þegar hann er inntur álits á svölum septemberdögum undanfarið.

HRÓSIÐ
... fær Þorsteinn Guðmundsson
fyrir að gera það gott í auglýsingabransanum með því að
„veiða“ bestu hugmyndirnar.
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LÁRÉTT
1 þunguð 6 spor 7 á fæti 8 stefna 9 úthald 10 dýrahljóð 12 tunna 14 kannski
15 tveir eins 16 peningar 17 struns 18
falskur.
LÓÐRÉTT
1 óviljugur 2 flík 3 tveir eins 4 rok 5 matjurt 9 löngun 11 á fugli 13 bæta við 14 F
17 rykkorn.
LAUSN:
LÁRÉTT: 1 ófrísk, 6 far, 7 tá, 8 út, 9 þol,
10 urr, 12 áma, 14 etv, 15
uu, 16 fé, 17 ark, 18 flár.
LÓÐRÉTT: 1 ófús, 2 fat, 3 rr, 4 stormur, 5
kál, 9 þrá, 11 stél, 13
auka, 14 eff, 17 ar.

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1
2
3

Skúli Eggert Þorvaldsson
Valur
11.000 tonn

24.09. 2005
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Tvöfaldur 1. vinningur
næsta laugardag
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8 4

Fyrsti vinningur gekk ekki út.

31.08. 2005
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39 46 46
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Einfaldur
1. vinningur næsta
miðvikudag

6 2

„Ekki síst þar sem árið hefur verið afskaplega gott;
veturinn mildur og sumarið hlýtt nú þriðja árið í
röð, þó ekki nærri eins hlýtt og síðustu tvö árin á
undan. Síðasta 30 ára hlýindaskeið á Íslandi var á
árunum 1930 til 1960. Oft fara heit sumur og mildir
vetur saman, en þó er möguleiki á ísköldum vetrum
á eftir mjög hlýjum sumrum, eins og 1880 þegar
eitt af hlýjustu sumrunum mældist á Íslandi, en
veturinn á eftir varð sá kaldasti frá upphafi mælinga.
Hins vegar eru engar sérstakar líkur á að veturinn
framundan verði okkur kaldari en undanfarin ár.“

FÉLAG FYLGJENDA DOLPH LUNDGREN: ÖRLÖGIN LEIDDU ÞÁ SAMAN

Vildu tröllið sem forseta

7

8

„Það spáir köldu veðri til mánaðamóta og ef fer sem
horfir mun þessi september verða með allra köldustu septembermánuðum frá því mælingar hófust
fyrir 180 árum. Norðanáttin hefur verið óvenju ein-

dregin og stendur af ísköldu svæði við Vestur-Grænland. Eins er nokkuð kalt við Jan Mayen en fremur
hlýtt á Svalbarða, svo þessi mikli kuldi er bundinn
við okkur og Ísland nú kaldasta landið á þessum
slóðum,“ segir Páll og kallar það sannarlega óvenjulegt.

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

PÁLL BERGÞÓRSSON
PÁLL BERGÞÓRSSON VEÐURFRÆÐINGUR SEGIR KALT HAUST EKKI MERKI UM KOMANDI ÍSÖLD

3 1

Fyrsti vinningur gekk ekki út.

Aðdáendafélög leikara eru ekkert
ný af nálinni. Það að einhverjir
skuli halda úti aðdáendafélagi
fyrir sænska vöðvatröllið Dolph
Lundgren er hins vegar nokkuð
sem fáum hefði dottið í hug. Lundgren hefur hingað til ekki verið
þekktur sem neinn afburðaleikari
en hann barðist meðal annars við
Rocky sem rússneska steratröllið
Ivan Drago í Rocky IV.
Oddur Þorri Viðarsson, sem er í
forsvari fyrir félagið, gefur þó öllum þessum efasemdarröddum
langt nef en félagið hefur það að
markmiði að halda nafni Lundgrens á lofti og verja heiður hans
hér á landi. Fyrir síðustu forsetakosningar stóðu þeir meðal annars
fyrir undirskriftasöfnun þar sem
krafist var lagabreytingar sem
leyfði Svía að bjóða sig fram. Um
þúsund manns brugðust við kröfu
þeirra. Þá rekur félagið einnig
heimasíðuna
www.dolphlundgren.blogspot.com þar sem finna
má upplýsingar um leikarann.
Upphaf félagsins má rekja til
þess að fyrir tveimur árum átti
vinur Odds afmæli. „Við fórum út
á myndbandaleigu og tókum spólu
með Johnny Depp. Við máttum fá
eina gamla með og hún valin
blindandi,“ segir Oddur. Til þess
að gera langa sögu stutta varð
myndin Showdown in Little Tokyo
fyrir valinu og segir Oddur það
hljóta að hafa verið örlögin sem
gripu þarna í taumana. „Myndin
með Johnny Depp fór í það
minnsta aldrei í tækið og nú
eigum við allir Showdownmyndina. Höfum sennilega horft

FRÉTTIR AF FÓLKI
óbert Harðarson, varaforseti
Hróksins, hefur verið að gera
R
það gott í Ungverjalandi undanfarið
og um helgina sigraði hann á sterku
alþjóðlegu skákmóti í Kéckermét og
náði jafnframt áfanga að alþjóðlegum meistaratitli. Fyrir næstsíðustu
umferð hafði Róbert fimm og hálfan
vinning, en náði tilskildum árangri
með því að vinna Domani Zsofia,
stórmeistara kvenna, í áttundu umferðinni, og gera jafntefli við alþjóðlega meistarann Soltan Zarosi í síðustu umferðinni. Róbert gekk nýverið til liðs við Taflfélag Vestmannaeyja. Hann tefldi með Fjölni í vetur
sem leið og árin þar á undan með
Hróknum. Róbert gegnir enn varaforsetembætti Hróksins og mun
hann kenna á krakkaæfingum hjá
félaginu í haust. Róbert hefur einnig
teflt fyrir Taflfélag Reykjavíkur og
Taflfélag Garðabæjar og náði að
hampa Íslandsmeistaratitlinum með
báðum félögum.
jörn Bjarnason, borgarfulltrúi og
dómsmálaráðherra, undrast það
B
hversu harkalega var brugðist við til-

ODDUR OG FÉLAGAR Félag Fylgjenda Dolphs Lundgren hefur látið útbúa sérstaka boli
fyrir félaga sína sem eru sex talsins og koma úr MR og Kvennaskóla Reykjavíkur.

á hana tíu sinnum,“ segir Oddur.
Hann fer ekki leynt með aðdáun sína á Svíanum og upplýsir
blaðamann um ótakmarkaða hæfileika hans. „Við sáum strax að
Lundgren var ímynd fullkomnunar. Hann fékk til að mynda fullan
styrk við MIT en á leiðinni til
Boston ákvað að hann að verða
kvikmyndastjarna,“
útskýrir
hann og segir þetta sanna að
Lundgren séu engin takmörk sett.
Oddur segir að þeir félagar
haldi mest upp á Showdown in

Little Tokyo þó vissulega hafi
Lundgren verið góður í öðrum
myndum. „Það kemst enginn með
tærnar þar sem Lundgren hefur
hælana í þeirri mynd,“ segir hann
ákveðinn og bætir við að þeir hafi
haft fregnir af því að átrúnaðargoðið hafi sótt Ísland heim. „Ég
missti af því en það er á stefnuskrá félagsins að heimsækja
hann. Hvort það verði í Svíþjóð,
London eða í Kaliforníu verður að
koma í ljós,“ segir Oddur.
freyrgigja@frettabladid.is

lögu í borgarstjórn um að reist yrði
stytta af borgarskáldinu Tómasi
Guðmundssyni en bent hefur verið
á að frekar ætti að bæta við styttum
af konum í borginni. Björn hefur
komist að því að „hér sé ekki um
fáfengilegt mál að ræða heldur
djúpstæðara jafnréttismál en mér
var ljóst“ og bætir því við á heimasíðu sinni að hann sé
þeirrar skoðunar „að
ekki sé sæmandi að
gera Tómas Guðmundsson að bitbeini
í jafnréttisdeilu um
styttur í borginni –
það sé allt annað mál
heldur réttmæt ákvörðun um að
heiðra
minningu
Tómasar.“

Family Guy
pönkast á Björk
Umtal, bæði illt og gott, er fylgifiskur frægðarinnar og það hefur Björk Guðmundsdóttir fengið að reyna. Móttleikkona hennar í kvikmynd Lars von Trier,
Dancer in the Dark, gerir
prímadonnustæla hennar að umtalsefni í væntanlegri ævisögu
sinni og Bjarkarkaflinn hefur
þegar vakið athygli heimspressunnar.
Björk var einnig milli tannanna á vitgrönnum bandarískum
teiknimyndapersónum á
dögunum þegar ónotum var
hreytt í hana í
nýjum Family
Guy-þætti
sem var sjónvarpað
í
Bandaríkjunum 19. septBOBCAT
ember.
GOLDTHWAIT Þessi
Þar var aðskrækróma leikari er
alpersónan og
heillum horfinn og
flestum gleymdur en er f j ö l s k y l d u tengdur Björk í nýleg- f a ð r i n n
um Family Guy-þætti. k l a u f a l e g i ,

Peter Griffin, mættur í spurningaþátt þar sem hann var látinn hlýða á ægilegt og ískrandi
vein. Spurningin sem fylgdi
hljóðupptökunni var svo hvort
þarna hefði verið á ferðinni íslenska söngkonan Björk eða
leikarinn Bobcat Goldthwait.
Griffin skýtur á Bobcat en rétt
svar er Björk.
Bobcat Goldthwait er flestum
gleymdur en hann átti nokkrum
vinsældum að fagna á níunda
áratug síðustu aldar og þá helst
í Police Academy-myndunum.
Dr. Gunni gerir Bjarkargrín
Family Guy að umtalsefni á
heimasíðu sinni og vandar höfundum þáttanna ekki kveðjurnar. „Þó flestir séu mér ósammála
finnst mér Family Guy hundfúll
þáttur, eitthvað svo mikill rembingur. Hér er verið að gera grín
að Björk og satt að segja er þjóðerniskennd minni stórlega misboðið!“ Svo mörg voru þau orð
hjá Dr. Gunna og væntanlega
mun fleirum ofbjóða þegar þessi
brandari verður sýndur í íslensku sjónvarpi. ■

FAMILY GUY Vitleysingurinn Peter Griffin þekkir ekki muninn á garginu í Bobcat
Goldthwait og söng Bjarkar Guðmundsdóttur.

DR. GUNNI Finnst Family Guy leiðinlegir þættir og nú hafa þeir einnig misboðið þjóðerniskennd hans.

Fluggáfa›ir einstaklingar klippi› hér

www.icelandexpress.is

2000 FLUGSÆTI
Iceland Express b‡›ur nú 2000 flugsæti a›ra lei› á sérstöku tilbo›sver›i. Tilbo›i› gildir fyrir flug á tímabilinu

26. september til 30. desember. Um er a› ræ›a valdar dagsetningar og takmarka› sætaframbo›. Hentu frá ﬂér
dagbla›inu, smelltu ﬂér á icelandexpress.is og trygg›u ﬂér mi›a til London e›a Köben! Fyrstur bókar, fyrstur fær!

Takmarka› sætaframbo›, fyrstur bókar, fyrstur fær!

» Til Kaupmannahafnar:

» Til London:

2.000 kr. (flugfargjald)

2.000 kr. (flugfargjald)

+ 3.350 kr. (skattar)

+ 3.350 kr. (skattar)

= 5.350 kr. a›ra lei› me› sköttum

= 5.350 kr. a›ra lei› me› sköttum

» Frá Kaupmannahöfn:

» Frá London:

2.000 kr. (flugfargjald)

+ 3.350 kr. (skattar)

+ 2.850 kr. (skattar)

= 5.350 kr. a›ra lei› me› sköttum

= 4.850 kr. a›ra lei› me› sköttum

2000 SÆTI
F í t o n / S Í A

2.000 kr. (flugfargjald)

Ver› frá a›eins:

4.850 kr.

Tilbo›i› gildir a›eins á völdum dagsetningum frá 26. sept. til 30. des. Takmarka› sætaframbo›.

Fer›aﬂjónusta Iceland Express, Grímsbæ, Efstalandi 26, Sími 5 500 600

(A›ra lei› me› sköttum)
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28. sept. – 2. okt. 2005

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 550 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 550 5005, fax: 550 5006, ritstjorn@frettabladid.is
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

BAKÞANKAR
ÞRÁI NS BERTELSSONAR

Sagan
„Endileysa“
Þ

etta er furðuleg saga, enda heitir hún ENDILEYSA og gæti
hvergi hafa gerst nema í Leikfangalandi þar sem feðgarnir Litli og
Stóri voru leiddir fyrir rétt og
ákærðir fyrir búðahnupl í verslunum sem þeir reka.

FORSAGA málsins er sú að Bubbi
formaður Flokksins og kóngur í Leikfangalandi kemur háskælandi heim
úr vínberjaveislu í Lundúnum. Hann
segir að Litli hafi ætlað að múta sér
til að vera góður fyrir 300 rúsínur.
Margir vilja hefna foringjans. Jón
Geirharður frá Súlnabergi í Flórída
kemur heim í sumarfrí, en hann var
háseti á sexæringi sem Litli og Stóri
áttu til að veiða hafmeyjar í Kyrrahafinu. Súlnabergur vill finna lögfræðing eða handrukkara til að ná
sér niður á Litla og Stóra sem hafa
afþakkað meiri viðskipti með sólbakaðar hafgúur. Af tilviljun hjálpa Lóa
lipurtá leikfimikennari og fyrrum
vinkona Stóra, Stormur ritstjóri
Flokksmálgagnsins og Lukkutrölli
framkvæmdastjóri Flokksins hinum
bláókunnuga Súlnabergi að finna
staðfastan lögfræðing en enginn
handrukkari vill koma nálægt málinu. Þau benda á briddsfélaga Bubba
kóngs, Jónstein lagaörn sem Bubbi
skrýðir blárri skikkju hæstaréttardómara áður en næsta rúberta hefst.
MEÐ nesti og nýja skó heldur Súlnabergur á fund Lögreglustjórans sem
er sonur fyrrverandi ritstjóra
Flokksmálgagnsins, en Leikfangaland er lítið land og allir sem máli
skipta eru skyldir öllum sem skipta
máli. Lögreglustjóri sendir sína
menn til að gera innrás hjá Litla og
Stóra og setja bókhald þeirra í
pappakassa. Það tekur sex endurskoðendur þrjú ár að tína upp úr
kössunum. Á meðan vinnur lögreglan
nótt og dag að rannsókn málsins og
kemst að því að starfsmaður Litla og
Stóra hafi keypt garðsláttuvél í útlöndum. Þetta lítur ekki vel út.

MÁLIÐ er lagt fyrir héraðsdóm, en
reynist ofvaxið skilningi dómaranna
sem senda málið áfram til vina og
frænda Bubba í Hæstarétti. Lögreglustjóri útskýrir að lögreglan hafi
ekki verið undir áhrifum við rannsókn málsins, enda geti áhrifamenn í
Leikfangalandi eingöngu haft áhrif á
hverjir verða embættismenn – ekki á
embættismennina sjálfa.
Og vitleysan tekur engan endi ... ■
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