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Innlit hjá Ragnheiði og
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Heimili hjónanna
Ragnheiðar
arsdóttur og
E. RagnYngva
ber bæði smekkvís Arnar Stefánssonar
i þeirra og
semi vitni.
framtaksHeimilið er
uppi í risi
Bárugötu í
við
Reykjavík.

Bökunarilmur
er upp á þriðju berst út á ganginn
þegar komið
freyjan með hæðina á Bárugötu
vinnandi um köku í ofninum. Hún5 enda húsþessar mundir
er heimaPétursbúð
en viðskiptav
ar
inir
konuna þar á Ránargötunni kannast
sem hún átti
un um sjö
og stýrði þeirrivel við
ára
vor því eftir skeið. „Ég seldi búðina verslí maí
langaði mig að við ættleiddum
litlu dömunaí
að vera lausari
heiður brosandi.
við,“ segir
RagnSjá síðu 2
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Leikur samkynhneigðan bónda

Hefur gefið út 50
tölublöð af Grapevine
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Stefna Frjálslyndra í málum innflytjenda vekur ugg
Varaformaður Frjálslynda flokksins segir mikinn vanda hafa skapast í málefnum útlendinga hér á landi.
Ábyrgðarlaus hræðsluáróður, segir Einar Skúlason. Nýtt ef flokkar ætla í þessa átt, segir Ólafur Þ. Harðarson.
)..&,94*%.$!-, Magnús Þór Hafsteinsson,
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3VONA ER !LCAN Å RAUN
¥SAL !LCAN HLÕTUR AÈ VERA ËHEPPN
ASTA FYRIRT¾KI ¹ ¥SLANDI AÈ LENDA Å
ÖVÅ SVONA SÅ OG ¾ AÈ R¹ÈA MIKIÈ AF
ËNOTH¾FU STARFSFËLKI OG UPPGÎTVA
SÅÈAN EKKI FYRR EN EFTIR JAFNVEL  ¹R
AÈ STARFSKRAFTURINN VAR Å RAUN ËNOT
H¾FUR SEGIR *ËHANNES 'UNNARSSON
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«LAFUR SPILAÈI
¹ NÕ

varaformaður Frjálslynda flokksins, segir það
hafa verið alvarleg mistök hjá íslenskum
stjórnvöldum að fallast á frjálst flæði vinnuafls frá ríkjum Evrópusambandsins í AusturEvrópu, fyrr á árinu.
„Frjálslyndi flokkurinn setti fram það sjónarmið að íslenskt samfélag væri ekki tilbúið til
þess að taka móti öllum þeim fjölda af útlendingum, sem hingað kæmi þegar gefið var
grænt ljós á frjálst flæði vinnuafls, 1. maí á
þessu ári. Það hefur komið á daginn, að þessu
flæði hafa fylgt margvísleg vandamál sem við
erum ekki tilbúin að takast á við.“
Þrátt fyrir að atvinnuleysi hér á landi hafi
verið í lágmarki undanfarin misseri, og útlendingar sem hingað koma að stærstum hluta með
fasta vinnu, segir Magnús Þór vandamál hafa
skapast. „Það hefði miklu frekar átt að nýta
betur þann mannauð sem fyrir er í landinu.
Það er töluvert af fólki sem á erfitt með að fá
vinnu hér á landi, til dæmis fólk yfir fimm-

Magnús þór byggir málflutning sinn
á hræðsluáróðri sem ekki er til þess
fallinn að beina umræðu um innflytjendamál
í réttan farveg.
%).!2 3+²,!3/.
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tugu og fólk sem býr við örorku. Auk þess
hefði takmörkun á flæðinu haft þensluminnkandi áhrif, og ekki veitir af því. Við Íslendingar þurfum að ræða það hvernig þjóðfélag við
viljum skapa og hvort þróunin í málefnum innflytjenda sé æskileg.“
Einar
Skúlason,
framkvæmdastjóri
Alþjóðahúss, segir málflutning Magnús Þórs
vera hræðsluáróður. „Magnús Þór byggir málflutning sinn á hræðsluáróðri sem ekki er til
þess fallinn að beina umræðu um innflytjendamál í réttan farveg. Kjarni málsins er sá, að

þegar atvinnuástand er gott, eins og það er og
hefur verið, þá koma útlendingar hingað til
lands að vinna. Ef atvinnuástandið versnar þá
koma útlendingar síður. Íslenskt samfélag er
orðið háð vinnuframlagi útlendinga, það er
staðreynd sem mér finnst eðlilegt að fái meira
vægi í umræðunni. Tal Magnúsar Þórs, um að
hröð fjölgun útlendinga hér á landi sé að skapa
umtalsverðan vanda, er ábyrgðarlaus hræðsluáróður.“
Ólafur Þ. Harðarson, prófessor í stjórnmálafræði, segir það vera stefnubreytingu ef
Frjálslyndi flokkurinn ætli sér að feta inn á þá
braut sem Magnús Þór boðar í innflytjendamálum. „Hingað til hafa ekki verið stjórnmálaflokkar hér á landi sem styðja við harðar
aðgerðir gegn innflytjendum. Í nágrannalöndum okkar eru flokkar sem setja fyrirvara við
innflutning útlendinga, og þeim gengur sumum
þokkalega. Hugsanlega er því hægt að efla
fylgi lítilla flokka með stefnubreytingu í þessa
átt.“
MH
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Svanur felldi
hug til plastbáts
¶µ3+!,!.$ Svartur svanur í

Þýskalandi hefur fellt hug til
hjólabáts úr plasti sem er í laginu
eins og svanur. Elskendurnir hafa
nú verið færðir í dýragarð og
munu eyða vetrinum þar saman.
Peter Overschmidt, eigandi
bátsins, ákvað að hýsa bátinn ekki
innandyra í vetur eins og hann
gerir venjulega og fær svanurinn
því að vera í návistum við hinn
fótknúna elskhuga næstu mánuðina.
Líffræðingur í Münster í
Þýskalandi segir svaninn, sem
gengur undir nafninu Svarti Pétur,
hafa sýnt öll merki þess að vera í
tilhugalífinu þegar hann hringsólaði kringum bátinn. Svarti Pétur
starði endalaust á bátinn og gaf
frá sér ástarhljóð.
HS
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¥ DAG VERÈUR H¾G
SUÈL¾G ¹TT 3M¹SKÒRIR ¹ VÅÈ OG
DREIF SYÈRA EN SNJË EÈA SLYDDUÁL
NORÈAN TIL "JART MEÈ KÎFLUM FYRIR
AUSTAN (ITI   STIG MILDAST SYÈST
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LESTUR MEÐAL 12-49 ÁRA
höfuðborgarsvæðið
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*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallup í september 2006.
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STRÎNDUÈU ¹ KLÎPP EN BJÎRGUNARSVEITARMÎNNUM TËKST AÈ DRAGA ÖAU AFTUR AÈ BRYGGJU NOKKRU SEINNA -IKLAR ANNIR VORU HJ¹
ÎLLUM BJÎRGUNARSVEITUM LANDSINS Å G¾R EN TJËN AF VÎLDUM VEÈURSINS VAR TÎLUVERT -EÈAL ANNARS L¹ ALLT INNANLANDS OG MILLI
LANDAFLUG NIÈRI FRAM EFTIR DEGI VEGNA HVASSVIÈRIS
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6INDHVIÈUR N¹ÈU ALLT AÈ FIMMTÅU METRUM ¹ SEKÒNDU Å OFSAVEÈRI Å G¾R

Veldu

Flugvöllum lokað í hvassviðri

hollustu

Aftakaveður olli miklu
tjóni um allt land í gær. Millilanda- og innanlandsflug lá niðri
fram eftir degi og má búast við
seinkunum á millilandaflugi í
dag. Þrjú skip slitu landfestar,
tvö í Hafnarfirði og eitt á Skagaströnd. Rúður brotnuðu í bílum í
grjótfoki á Möðrudalsöræfum.
Ekki er vitað til þess að nein teljandi slys hafi orðið á fólki.
Samkvæmt upplýsingum frá

6%¨52

Veðurstofu náðu vindhviðurnar
allt að fjörutíu metrum á sekúndu við Snæfellsnes og
á
Grundarfirði og slöguðu upp í
þrjátíu metra á sekúndu víðs
vegar um landið. Hringveginum
var lokað um nokkra stund við
Blönduós vegna ofsaveðurs.
„Þessi lægð er búin að vera í
spánum í allmarga daga og það
er strax á miðvikudag sem maður
fór að sjá að það yrðu einhver

tíðindi um helgina,“ segir Sigurður Þ. Ragnarsson, veðurfræðingur á NFS. „Sem betur fer hefur
veðrinu slotað en þetta er atburður sem maður setur í bækurnar.“
Að sögn Ólafar Snæhólm Baldursdóttur,
upplýsingafulltrúa
Slysavarnafélagsins Landsbjargar, höfðu björgunarsveitarmenn
sinnt hátt í tvö hundruð útköllum
um hádegisbil í gær.
SÖS

og dekur
í dagsins önn

www.meistarinn.is
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+JARAVIÈR¾ÈUR &ÁLAGS GRUNNSKËLAKENNARA OG ,AUNANEFNDAR SVEITARFÁLAGA

&RAMSËKN Å 3UÈURKJÎRD¾MI

Samningaviðræður í hnút

Prófkjör verður
haldið í janúar

+*!2!-, Fulltrúar Félags grunnskólakennara og Launanefndar
sveitarfélaga hafa hist á fimm
árangurslausum fundum til að
ræða breyttar forsendur kjarasamnings kennara vegna greinar
16.1 í kjarasamningnum.
Í grein 16.1 er gert ráð fyrir að
viðræður verði teknar upp fyrir 1.
september 2006 breytist almenn
efnahags- eða kjaraþróun í þjóðfélaginu.
Ólafur Loftsson, formaður
Félags grunnskólakennara, segir
að við gerð síðasta kjarasamnings
hafi verið gert ráð fyrir 3–4 prósenta verðbólgu en að hún hafi nú
farið yfir þau mörk sem reiknað

Sigurður, flýgur fiskikarið í
Sandgerði?
b*¹ Å TVENNUM SKILNINGI !NNARS
VEGAR VEGNA ËVEÈURSINS OG HINS
VEGAR VEGNA AUKINS FISKIAFLA EFTIR AÈ
KVËTINN HVARFm
&ISKIKÎR FLUGU UM LOFTIN BL¹ Å 3ANDGERÈI
Å AFTAKAVEÈRINU Å G¾R 3IGURÈUR 6ALUR
SBJARNARSON ER B¾JARSTJËRI Å 3ANDGERÈI

+OMST ÒT AF SJ¹LFSD¹ÈUM

Eldur kom upp
í fjölbýlishúsi
,®'2%',5-, Eldur kom upp í

íbúð fjölbýlishúss á Akureyri í
gærmorgun. Íbúi hafði gleymt
potti á eldavél og vaknað við væl
reykskynjara. Hann komst út af
sjálfsdáðum. Lögregla og
slökkvilið ræstu íbúðina sem var
þá orðin full af reyk. Eitthver
tjón hlaust af vegna reyksins en
betur fór en á horfðist.
Björgunarsveitir aðstoðuðu
bæði lögreglu og almenning í
tugum atvika sem tengdust
hvassviðrinu sem gekk um
mestallt land.
SÖS
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INKONUNNI 2OSARIO -URILLO ¹ KJÎRSTAÈ Å
-ANAGUA Å G¾R
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&ORSETAKOSNINGAR Å .ÅKARAGVA

Ortega í forystu
.¥+!2!'6! !0 Kjósendur í

Miðameríkuríkinu Níkaragva biðu
í gær í löngum biðröðum eftir að
fá að kjósa í forsetakosningum,
sem Daniel Ortega, gamla
sandínistaleiðtoganum sem
stjórnaði landinu megnið af níunda
áratugnum, var spáð góðu gengi í.
Aðeins var talinn leika vafi á
hvort Ortega fengi strax í fyrri
umferð kosninganna nægilegt
fylgisforskot til þess að ekki þyrfti
að koma til úrslitaumferðar þar
sem kosið yrði milli hans og þess
frambjóðanda sem næstflest
atkvæði hlýtur. Í síðustu skoðanakönnunum fyrir kosningarnar var
Eduardo Montealegre, Harvardmenntaður auðmaður, eini
maðurinn sem komst nálægt
Ortega í fylgi. Úrslitin eiga að
verða ljós í dag.
AA

 NËVEMBER  -.5$!'52

var með. „Þá fara aðilar FG fram
á svipaða kjaraleiðréttingu og
aðrir hópar í þjóðfélaginu hafa
fengið.“
Ólafur vildi ekki ræða efnislega hvað Launanefnd sveitarfélaga hefði boðið eða hvaða leiðréttingu FG hefði farið fram á.
Um síðustu mánaðamót ritaði
stjórn kennarafélags Reykjavíkur Vilhjálmi Þ. Vilhjálmssyni
borgarstjóra bréf þar sem hún
lýsti sig tilbúna til viðræðna
vegna greinar 16.1 í kjarasamingnum.
Vilhjálmur hefur móttekið
bréfið. Hann vísaði því til Launanefndarinnar.
HS
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FRAM ¹ SVIPAÈA KJARALEIÈRÁTTINGU
OG AÈRIR HËPAR Å ÖJËÈFÁLAGINU HAFA
FENGIÈ

Saddam Hussein
dæmdur til dauða
Dauðadómi sem í gær var kveðinn upp yfir Saddam Hussein misjafnlega tekið.
Fögnuður í röðum íraskra sjía-múslima sem stjórn Saddams ofsótti, en talsmenn súnnía spáðu blóðbaði sem yrði á ábyrgð núverandi ríkisstjórnar.
¥2!+ !0 Saddam Hussein, fyrrverandi Íraksforseti, var í gær dæmdur til dauða fyrir glæpi gegn
mannkyni. Dómurinn leiddi til
lykta fyrsta réttarhaldið af mörgum yfir einræðisherranum fyrrverandi, en það var fyrir ábyrgð
hans á drápum á 148 manns í
bænum Dujail árið 1982. Til drápanna var efnt í hefndarskyni fyrir
tilraun til að ráða Saddam af
dögum, sem rakið var til manna í
Dujail sem voru virkir í andspyrnuhreyfingu gegn stjórn
Saddams á sínum tíma.
Er dómurinn var kveðinn upp
hrópaði Saddam „Guð er mikill“.
Dauðadómar voru einnig kveðnir
upp yfir hálfbróður hans og öðrum
manni sem var háttsettur í Íraksstjórn á sínum tíma. „Lengi lifi
(íraska) þjóðin og dauði yfir óvinum hennar. Lengi lifi hin dýrðlega
þjóð, og dauða yfir óvinum hennar!“ hrópaði Saddam.
Nouri al-Maliki, forsætisráðherra Íraksstjórnar, sem er sjíamúslimi, lýsti dómunum sem dómi
sögunnar yfir heilu sögulegu
tímabili. „Þetta er dómur yfir
heilu myrku tímabili sem á sér
ekki hliðstæðu í sögu Íraks,“ sagði
hann. Réttarhaldið stóð yfir í níu
mánuði og lauk fyrir meira en
þremur mánuðum, en í millitíðinni er hafið annað réttarhald yfir
Saddam og fleiri sakborningum,
og snýst um fjöldamorð á Kúrdum með efnavopnum á níunda
áratugnum.
Sumir lýstu áhyggjum af því
að dauðadómarnir kynnu að verka
sem olía á eld átaka stríðandi fylkinga trúar- og þjóðernishópa í

02«&+*®2 Prófkjör framsóknarmanna í Suðurkjördæmi fer
fram 20. janúar 2007. Þetta var
ákveðið á kjördæmaþingi
framsóknarmanna í Suðurkjördæmi sem haldið var nú um
helgina.
Kosið verður um sex efstu
sæti framboðslistans og er sú
kosning bindandi.
Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra sækist eftir fyrsta
sæti listans. Þá sækjast Hjálmar
Árnason, formaður þingflokks
Framsóknarflokksins, Bjarni
Harðarson, Eygló Þóra Harðardóttir og Björn B. Blöndal eftir
framboði í annað sætið.
HS
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-YNDIN ER TEKIN UM MIÈJAN OKTËBER
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6ATNSSÎFNUN Å (¹LSLËN

Nánast enginn
leki við stífluna
+2!(.*²+!2 Lekinn í gegnum
Kárahnjúkastíflu er margfalt
minni heldur en reiknað var með í
upphaflegum áætlunum, segir
Sigurður Arnalds, talsmaður
Landsvirkjunar vegna Kárahnjúkavirkjunar.
„Lekinn er sáralítill og mælist
innan við 10 lítrar á sekúndu. Við
bjuggumst alveg eins við því að
lekinn gæti orðið margfalt meiri
en þetta og mælst í hundruðum
lítra. Þetta sýnir að frágangurinn á
stíflunni er fyrsta flokks.“
MH

0RËFKJÎR Å 3UÈURKJÎRD¾MI
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DAUÈADËMNUM YFIR HONUM Å G¾R «TTAST ER AÈ DËMURINN VERÈI OLÅA ¹ ELD ¹TAKA ËLÅKRA
FYLKINGA Å LANDINU
&2¡44!",!¨)¨!0

Írak. Strax í gær brutust út átök í
hverfi súnnía í norðurhluta Bagdad. Annars staðar í höfuðborginni skutu menn upp í loftið til að
fagna dóminum.
„Þessi ríkisstjórn verður ábyrg
fyrir afleiðingunum, dauða þeirra
hundruða, þúsunda eða jafnvel
hundruða þúsunda manna, hverra
blóði verður úthellt,“ sagði Salih
al-Mutlaq,
stjórnmálaleiðtogi
súnní-múslima, í samtali við sjónvarpsfréttastöðina al-Arabiya.
Á götum Dujail, þar sem um
84.000 manns búa, flestir sjíar,
brutust út mikil fagnaðarlæti.
Myndir af einræðisherranum
fyrrverandi voru brenndar og

,mikið skotið upp í loftið.
Dauðadómarnir fara sjálfkrafa
í áfrýjunarferli. Níu manna sérskipaður áfrýjunardómstóll hefur
ótakmarkaðan tíma til að fara yfir
dóminn.
Verði dómarnir staðfestir verður að framfylgja þeim innan 30
daga frá þeim úrskurði.
Talsmaður Evrópusambandsins hvatti til þess í gær að dauðadómunum yrði ekki framfylgt en
talsmaður Hvíta hússins sagði
Bandaríkjastjórn þess fullvissa
að Bandaríkjaher muni, í félagi
við írösk yfirvöld, geta ráðið niðurlögum átaka sem fylgja kunni í
kjölfar dómsins. AUDUNN FRETTABLADIDIS

Talning fer
fram í dag
02«&+*®2 Talning atkvæða í
prófkjöri Samfylkingarinnar í
Suðurkjördæmi, sem fara átti
fram í gær, var frestað til
klukkan tvö í dag þar sem
kjörgögn bárust ekki frá Vestmannaeyjum til lands vegna
veðurs. Alls kusu um 1.100 manns
í Vestmannaeyjum.
Yfirkjörstjórn Samfylkingarinnar í Suðurkjördæmi ákvað á fundi
sínum um sjö leytið í gærkvöld að
fresta talningunni þar sem telja
þarf öll atkvæðin á sama stað,
samkvæmt reglum flokksins.
Alls kusu 5.146 í prófkjörinu
sem að sögn Kristins M. Bárðarsonar, formanns kjördæmisráðs
Samfylkingarinnar, var meira en
„bjartsýnustu menn þorðu að
vona“.
MH

$EILT ER UM VERÈM¾TAMAT ¹ ,ANDSVIRKJUN MEÈAL FULLTRÒA Å BORGARSTJËRN

BÍLL DAGSINS

NISSAN ALMERA LUXURY
Nýskr. 11.00 - Beinskiptur - Ekinn 97 þús. km. - Allt að 100% lán.

!LDREI HEYRT UM  MILLJARÈA
,!.$36)2+*5. Sigurður Snævarr borgarhagfræðing-

00740.0
áður:
Verð
:
Tilboð

00.550.0

NOTAÐIR BÍLAR
Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.

ur segir hvorki borgaryfirvöld í Reykjavík né
viðskiptaráðgjöf Par X IBM kannast við verðmætamat á Landsvirkjun upp á 91,2 milljarða króna.
Dagur B. Eggertsson, oddviti Samfylkingarinnar í
borgarstjórn, segir borgarstjórn hafa samþykkt að
selja Landsvirkjun á allt að fimmtán milljarða
lægra verði en verðmat hefði gefið tilefni til.
Sigurður segir þetta rangt hjá Degi og ekki í
takt við það mat sem stuðst hefði verið við þegar
borgaryfirvöld áttu í samningum við íslenska ríkið
um verð á Landsvirkjun. „Ef Landsvirkjun hefur
verið metin á rúmlega 90 milljarða króna í tíð Rlistans, þá spyr maður sig hvers vegna ákveðið var
að selja ekki hlutinn. Steinunn Valdís Óskarsdóttir,
fyrrverandi borgarstjóri, segir Landsvirkjun hafa
verið metna á 56 milljarða, þegar slitnaði upp úr
viðræðunum, og ástæðan fyrir því að hún vitnar til
þeirrar tölu er sú að það er rétt tala,“ segir
Sigurður.
Sigurður segir ýmis verð hafa verið reiknuð út á
grundvelli breytilegra forsenda, þegar unnið var að
verðmati á Landsvirkjun, en ekki sé hægt að bera

3)'52¨52 3.6!22

$!'52 " %''%2433/.

+ANNAST EKKI VIÈ VERÈMAT
UPP ¹  MILLJARÈA

3EGIR ,ANDSVIRKJUN HAFA
VERIÈ SELDA ¹ UNDIRVERÈI

saman óskyld verðmöt þegar horft sé til heildarverðmats á fyrirtækinu. „Ég get mér þess til, þó ég
kannist ekki við þetta verðmat sem vitnað hefur
verið til, að stuðst sé við mat sem ekki byggi á
réttum forsendum og sé því ekki samanburðarhæft
við verðið sem hluturinn seldist á.“
MH
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2OK Å 2EYKJAVÅK

Tré rifnaði upp
með rótum
«6%¨52 Eitt elsta tré Reykjavíkur-

borgar við Sóleyjargötu rifnaði
upp með rótum í óveðrinu í gær
og féll á tvo bíla. Bifreiðarnar
voru mannlausar þegar tréð féll
en skemmdir urðu nokkrar.
Lögregla og björgunarlið fóru á
staðinn og fjarlægðu tréð. Að
undanskildum bílunum olli tréð
ekki öðru tjóni.
Þó nokkuð var um önnur útköll í
Reykjavík vegna smáfoks. Helst
var um að ræða lausamuni úti við
sem ekki höfðu verið festir
nægilega vel. Að sögn talsmanns
lögreglunnar í Reykjavík voru
útköll vegna veðurs hátt í fjörutíu
um hádegisbil í gær.
SÖS

3IGURÈUR ¶ 2AGNARSSON

Slæmt þegar kalt
loft mætir hlýju
6%¨52 „Það sem gerist er að lægð,

sem var rétt við landsteinana, er
með mjög kalt loft norðan við sig
og mjög hlýtt loft sunnan við sig.
Þegar slíkar aðstæður fara saman,
að ískalt loft mætir hlýju lofti, þá
er fjandinn laus,“ segir Sigurður
Þ. Ragnarsson, veðurfræðingur
hjá NFS, um óveðrið í gær.
„Þessi lægð er búin að vera í
spánum í allmarga daga og það
var strax á miðvikudag sem
maður fór að sjá að það yrðu
einhver tíðindi um helgina. Sem
betur fer hefur veðrinu slotað en
þetta er atburður sem maður
setur í bækurnar.“
SÖS

,®'2%',5&2¡44)2
"ÅLVELTA ¹ ®XNADALSHEIÈI
"ÅLL VALT ¹ ®XNADALSHEIÈI Å G¾R !È
SÎGN LÎGREGLU VAR KRAPI ¹ VEGINUM OG
FAUK BÅLLINN HREINLEGA AF VEGINUM Å
VEÈUROFSANUM "ÅLSTJËRINN VAR EINN Å
BÅLNUM OG SLAPP LÅTIÈ MEIDDUR

4

. SÆTI

(EILBRIGÈISR¹ÈUNEYTIÈ HUNSAR TILM¾LI
(%),"2)'¨)3-, Ríkisendurskoðun gerði

stjórnsýsluúttekt á þjónustu við aldraða árið
2005 þar sem meðal annars var mælst til þess
að ríkið gerði þjónustusamninga við dvalar- og
hjúkrunarheimili. Ekkert hefur verið aðhafst í
þeim málum enn. Siv Friðleifsdóttir, heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, segir slíka
þjónustusamninga ekki á döfinni.
„Ég get ekki svarað fyrir það hvers vegna
þetta hefur ekki verið gert,“ segir Sigurður
Þórðarson ríkisendurskoðandi. „Við höfum
farið í þessi mál sem varðar þjónustu við
aldraða. Í stjórnsýsluúttekt okkar síðan í fyrra
kemur fram að við teljum stjórnvöld þurfa að
setja fram kröfur um lágmarksþjónustu
öldrunarheimila sem rekin eru fyrir opinber
framlög.“
Hann segir að slíkt veitti heimilunum aukið

(2!&.)34! (EILBRIGÈIS
OG TRYGGINGAM¹LAR¹È
HERRA SEGIR EKKI ¹ DÎFINNI
AÈ GERA ÖJËNUSTUSAMN
INGA VIÈ DVALAR OG
HJÒKRUNARHEIMILI 2ÅK
ISENDURSKOÈUN GERÈI
STJËRNSÕSLUÒTTEKT ¹
ÖJËNUSTU VIÈ ALDRAÈA
¹RIÈ  3IGURÈUR
¶ËRÈARSON ER RÅKISENDUR
SKOÈANDI

aðhald og stuðlaði að auknu jafnrétti fyrir þá
sem þar dvelja, auk þess sem eðlilegt megi telja
að ríkið viti hvaða þjónustu það greiðir fyrir.
Eins og fram kom í Fréttablaðinu í gær segir
Siv Friðleifsdóttir ekki á döfinni að gera

þjónustusamninga við dvalar- og hjúkrunarheimili. Bæði hafi landlæknir eftirlit með því
að þjónustan sem greitt er fyrir sé veitt og
einnig sé í gildi gæðakerfi sem greitt er eftir.
SÖS

Flug lá niðri og skip slitnuðu
úr festum í aftakaveðri
Innanlands- og millilandaflug lá niðri fram eftir degi í gær vegna óveðurs. Skipsfestar slitnuðu, bílrúður
brotnuðu í grjótfoki og hjólhýsi fuku. Björgunarsveitarmenn sinntu um tvö hundruð útköllum.
6%¨52 Aftakaveður olli miklu tjóni um allt land í
gær. Millilanda- og innanlandsflug lá niðri fram
eftir degi og má búast við seinkunum á
millilandaflugi í dag. Þrjú skip slitu landfestar,
tvö í Hafnarfirði og eitt á Skagaströnd. Rúður
brotnuðu í bílum í grjótfoki á Möðrudalsöræfum. Ekki er vitað til þess að nein teljandi
slys hafi orðið á fólki.
Keflavíkurflugvelli var lokað vegna veðurs í
gærmorgun og öllu flugi til landsins beint til
Glasgow, en slíkt hefur ekki gerst í fjögur ár.
Hundruð farþega biðu í Leifsstöð eftir að flug
hæfist á ný, sem gerðist upp úr klukkan þrjú.
Innanlandsflug lá niðri í gærdag og hófst ekki á
ný fyrr en í gærkvöldi.
Nokkuð var um að skip slitnuðu frá í
óveðrinu. Um níuleytið í gærmorgun var
tilkynnt um tvö skip, togara og stálbát, sem rak
frá bryggju í Hafnarfirði og strönduðu á klöpp.
Björgunarsveitarmenn og starfsmenn hafnarinnar unnu við að koma þeim aftur upp að
bryggju og var því lokið seinnipartinn. Togarinn
Margrét SK-20 slitnaði einnig frá bryggju á
Skagaströnd en björgunarsveitarmenn náðu að
binda skipið við bryggju á ný.
Fljúgandi grjót braut rúður í fólksbílum sem
voru á ferð á Möðrudalsöræfum snemma í gær.
Björgunarsveitarbíll Landsbjargar varð einnig
fyrir skemmdum vegna grjótfoks þegar hann

42!-0«,¥. ¥ 42¡ -EÈAL ÖESS SEM FAUK UM VÅÈAN VÎLL Å G¾R VORU TRAMPËLÅN ,ÎGREGLA OG BJÎRGUNARSVEITARMENN
UNNU SLEITULAUST VIÈ AÈ AÈSTOÈA Ö¹ SEM URÈU FYRIR BARÈINU ¹ ËVEÈRINU Å G¾R

(VASST Å 6ESTMANNAEYJUM

6EIÈIKOFI FAUK ÒT Å HAFSAUGA
3VO HVASST VAR Å 6ESTMANNAEYJUM Å G¾R AÈ VEIÈIKOFI FAUK
ÒT Å SJË +OFINN VAR Å EYJUNNI (ANA SEM ER RÁTT VIÈ EYJARNAR
(¾NU OG 'RASLEYSU OG HAFÈI STAÈIÈ ÖAR SÅÈAN  (ANN
VAR BYGGÈUR EFTIR AÈ S¹ FYRRI FAUK Å STËRVIÈRI
.ÕI KOFINN VAR MUN OFAR ¹ EYNNI EN S¹ GAMLI Å UM
TUTTUGU METRA H¾È YFIR SJ¹VARM¹LI ¶AÈ VAR GERT TIL ÖESS
AÈ FORÈA HONUM FR¹ SJ¹VARRËTINU EN ÖË FËR EKKI BETUR EN
SVO AÈ HANN FAUK Å STËRVIÈRINU SEM GEKK YFIR LANDIÈ Å G¾R
!È ÎÈRU LEYTI VAR TJËN VEGNA VEÈURSINS Å 6ESTMANNAEYJUM
ËVERULEGT

SALVAR FRETTABLADIDIS

Ágúst Ólafur Ágústsson
varaformaður Samfylkingarinnar

,,Svo maður hrósi nú einhvern
tíma einhverjum, þá hefur sá
ungi þingmaður ﬂutt furðu
mörg góð mál á þinginu.”
Illugi Jökulsson í pistli í Blaðinu 21. okt. 2006

• Afnám fyrningarfresta í
kynferðisafbrotum gegn börnum
— 22.000 undirskriftir hafa safnast
til stuðnings frumvarpinu

• Löggjöf um óháðar
rannsóknarnefndir
• Löggjöf gegn
heimilisofbeldi
• Aukin vernd
heimildarmanna
fjölmiðla

Traustur efnahagur — aukin velferð

kom á staðinn til aðstoðar. Veginum var lokað
upp úr hádegi vegna veðurofsans og var ekki
opnaður aftur fyrr en í gærkvöld.
Lögregla og björgunarsveitarmenn um land
allt áttu fullt í fangi með að aðstoða þá sem urðu
fyrir barðinu á óveðrinu. Meðal annars losnuðu
þakplötur af húsum, hjólhýsi fuku um koll og
fiskikör ásamt öðrum lauslegum munum fuku.
Að sögn Ólafar Snæhólm Baldursdóttur,
upplýsingafulltrúa Slysavarnafélagsins
Landsbjargar, höfðu björgunarsveitarmenn
sinnt hátt í tvö hundruð útköllum um hádegisbil
í gær. Talsmaður lögreglunnar í Reykjavík
beinir þeim tilmælum til fólks að ganga betur
frá lausum hlutum úti við enda hefði verið vitað
af óveðrinu nokkru áður en það skall á.

www.agustolafur.is

Á háu nótunum
=^b^ccd\]V[$HÏ6¶.%+&%')

Hæsta ávöxtunin – einu sinni enn

Enn einu sinni bjóða SPRON Verðbréf langhæstu ávöxtun sambærilegra
sjóða á markaði eða 15,43%.*
Um er að ræða Peningamarkaðssjóð SPRON.
Markmið sjóðsins er að ná góðri ávöxtun og áhættudreifingu. Hentar
hann því vel fyrir þá sem vilja ekki taka mikla áhættu en fá samt
stöðuga ávöxtun. Enginn kostnaður fylgir því að fjárfesta í sjóðnum
og inneignin er laus samdægurs.
Kynntu þér málið nánar á

www.spronverdbref.is

Vegmúla 2 – 108 Reykjavík – 550 1310 – verdbref@spron.is – www.spronverdbref.is
*Nafnávöxtun miðast við september–október 2006 á ársgrundvelli.
Peningamarkaðssjóður er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Rekstrarfélag SPRON. Útboðslýsingu má nálgast á heimasíðu SPRON Verðbréfa www.spronverdbref.is.
Athygli er vakin á að fjárfestingasjóðir eru áhættumeiri fjárfestingakostur en verðbréfasjóðir skv. lögum.
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5NGUR KARLMAÈUR D¾MDUR Å TËLF M¹NAÈA FANGELSI FYRIR STËRFELLDA LÅKAMS¹R¹S

(¹SKËLINN Å 2EYKJAVÅK

Stakk mann fimm sinnum

Rektor ráðinn í
lok mánaðarins

$«-3-, Rúmlega tvítugur karl-

Ert þú flughrædd(ur)?
*¹
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Hefur þú kosið í prófkjöri í ár?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

maður var á föstudaginn dæmdur
til tólf mánaða fangelsisvistar í
Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir að
stinga annan mann fimm sinnum.
Þar af eru níu mánuðir dómsins
skilorðsbundnir.
Mönnunum tveimur hafði lent
saman inni á skemmtistaðnum
Gauki á Stöng í mars á þessu ári.
Þeim átökum lauk með því að fórnarlambinu var vísað út af skemmtistaðnum. Hinn ákærði fylgdi eftir
stuttu síðar og veittist þá fórnarlambið að honum að nýju. Slagsmálin leiddust inn í sund á bak við
nærliggjandi veitingastað og er
talið að ákærði hafi stungið mann-

'!5+52  34®.' TÎK MANNANNA HËF

UST INNI ¹ SKEMMTISTAÈNUM ¶EIM LAUK
Å N¹L¾GU SUNDI MEÈ ÖVÅ AÈ HINN ¹K¾RÈI
STAKK FËRNARLAMB SITT FIMM SINNUM

inn þar fimm sinnum með litlum
vasahnífi. Fórnarlambið hlaut fjögur stungusár á baki og eitt í síðu.
Stungurnar ristu þó grunnt og mað-

urinn var útskrifaður af spítala
daginn eftir.
Í niðurstöðu héraðsdóms kom
fram að hinn ákærði hefði verið
undir áhrifum fíkniefna þegar hann
framdi brot sitt. Hann hafi sýnt
mikla iðrun frá því að atburðurinn
átti sér stað og sýnt vilja til að taka
sig á. Hann hefði meðal annars látið
af fíkniefnaneyslu, væri kominn í
sambúð og hefði leitað sér aðstoðar
geðlæknis. Þá væri það honum til
refsilækkunar að afleiðingar árásarinnar voru ekki alvarlegar.
Auk fangelsisdómsins var maðurinn dæmdur til að greiða fórnarlambi sínu á fjórða hundrað þúsund
krónur í skaðabætur.
ÖSJ

3+«,!-, Ekki liggur enn ljóst
fyrir hver staðgengill dr.
Guðfinnu Bjarnadóttur, rektors
við Háskólann í Reykjavík,
verður. Eins og fram hefur
komið fer Guðfinna í launalaust
leyfi vegna framboðs fyrir
alþingiskosningar næsta vor.
Bjarni Ármannsson, bankastjóri
og formaður Háskólaráðs, vildi
ekkert segja um málið að svo
stöddu. Samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins verður nýr rektor
ráðinn í lok mánaðarins. Guðfinna hefur gegnt starfi rektors
frá því Háskólinn í Reykjavík
var stofnaður árið 1998.
RH

Kjósum unga konu til áhrifa

kynntu þér stefnumálin á www.br yndisisfold.com

Bryndís Ísfold

6. sæti

Bryndís Ísfold Hlöðversdóttir býður sig fram í 6. sæti i prófkjöri Samfylkingarinnar í Reykjavík, 11. nóvember nk.

'5..!2 /' 2.) 0,, 4!+!34 ¥ (%.$52 'UNNAR 3VAVARSSON OG RNI 0¹LL RNASON SJ¹ST HÁR TAKAST Å HENDUR ¹ KOSNINGAVÎKU 3AM

FYLKINGARINNAR ¹ &JÎRUKR¹NNI 'UNNAR SEM ER B¾JARFULLTRÒI 3AMFYLKINGARINNAR Å (AFNARFIRÈI LEIÈIR LISTA FLOKKSINS EN RNI 0¹LL ENDAÈI Å
 S¾TI
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

Gunnar leiðir lista
Samfylkingarinnar
Gunnar Svavarsson leiðir lista Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi en
hann fékk 46 atkvæðum meira en Þórunn Sveinbjarnardóttir í 1. sætið. Afburða hæft fólk á listanum sem getur náð góðum árangri segir Gunnar.
02«&+*®2 Gunnar Svavarsson, verkfræðingur og bæjarfulltrúi í Hafnarfirði, sigraði í prófkjöri Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi.
Hann hlaut 1.376 atkvæði í 1. sæti
en 4.996 kusu í opnu prófkjöri
flokksins.
Gunnar segist líta á fimmta
sætið á listanum sem baráttusæti í
kosningunum næsta vor. „Prófkjörið heppnaðist vel og var flokknum
til sóma. Ég er ánægður með þann
mikla stuðning sem ég fékk en fyrst
og fremst er það heillavænlegt
fyrir flokkinn að hafa stillt upp
afburða hæfu fólki til þess að undirbúa flokkinn fyrir mikilvægar
kosningar í vor. Ég hef þá trú að
fimmta sætið verði baráttusætið og
ég er viss um að við getum náð því
markmiði.“
Katrín Júlíusdóttir stefndi að 2.
sætinu í prófkjörinu og náði því
örugglega. Hún hlaut 2.268 atkvæði
í 1. til 2. sætið en Þórunn Sveinbjarnardóttir, sem bauð sig fram í

1. sætið, hlaut 2.353 atkvæði í 1. til
3. sætið.
Hún segist sátt við niðurstöðuna. „Ég fagna þessari niðurstöðu
og lít á hana sem ákveðinn móralskan sigur fyrir mig. Ég fékk góða
kosningu í fyrsta sætið og er þakklát fyrir stuðninginn sem ég fékk í
kjördæminu. Ég hef fulla trú á því
að Samfylkingin geti náð góðum
árangri í kosningunum næsta vor
með þennan vel mannaða lista.“
Mikil spenna var á kjörstað en
kosingavaka
Samfylkingarinnar
fór fram á Fjörukránni í Hafnarfirði. Samtals munaði 46 atkvæðum
á Gunnari og Þórunni í efsta sætið
en vegna sterkrar stöðu Katrínar í
2. sæti féll Þórunn niður í þriðja
sætið.
Eftir fyrstu tölur, sem tilkynntar voru eftir talningu 1.500
atkvæða, hafði Gunnar forystuna,
Katrín var í öðru sæti og Þórunn
því þriðja. Þegar næstu tölur voru
tilkynntar, er 2.200 atkvæði höfðu

verið talin, höfðu Þórunn og Gunnar sætaskipti en það snerist við
þegar tilkynnt var um niðurstöðuna eftir talningu allra atkvæða.
Guðmundur Steingrímsson, sem
bauð sig fram í fjórða sætið, var
afar ánægður með niðurstöðuna.
„Þessi niðurstaða er stór sigur fyrir
mig og mínar pólitísku hugsjónir.
Það kom mér á óvart hversu mikinn hljómgrunn mínar hugmyndir
fengu hjá félagshyggjufólki alls
staðar í kjördæminu. Ég er sannfærður um að Samfylkingin getur
náð góðum árangri í kosningunum
næsta vor og ég er þegar farinn að
Valdimar
Leó
Friðriksson
alþingismaður var ekki á meðal
átta efstu frambjóðendanna í prófkjörinu. Hann var ekki tilbúinn til
þess að tjá sig um niðurstöðuna
þegar Fréttablaðið leitaði til hans
en sagðist ætla að halda áfram pólitísku starfi. „Ég er ekki hættur í
pólitík,“ var það eina sem Valdimar
sagði.
MAGNUSH FRETTABLADIDIS

)NGIBJÎRG 3ËLRÒN 'ÅSLADËTTIR FORMAÈUR 3AMFYLKINGARINNAR

'L¾SILEGUR FIMM MANNA HËPUR
b¶ETTA ER GL¾SILEGUR FIMM MANNA
HËPUR SEM LEIÈIR LISTANN m SEGIR )NGI
BJÎRG 3ËLRÒN OG AÈ ÖAÈ SÁ J¹KV¾TT
HVE MIKIL BREIDD SÁ Å HËPNUM EN
ÒRSLITIN SÁU EKKI MJÎG ËV¾NT b'UNN
AR ER VEL AÈ SIGRINUM KOMINN OG
HANN HEFUR UNNIÈ MIKIÈ OG FËRNFÒST
STARF FYRIR FLOKKINNm
¶EGAR )NGIBJÎRG ER SPURÈ UM
RÕRAN HLUT 6ALDIMARS ,EËS SITJANDI
ÖINGMANNS SEGIR HÒN ALLTAF ¹KVEÈIN
VONBRIGÈI ÖEGAR ÖINGMENN N¹ EKKI
S¾TINU SÅNU AFTUR b¶ESS BER HINS
VEGAR AÈ GETA AÈ 6ALDIMAR KOM

INN SEM VARAMAÈUR FYRIR 'UÈMUND
RNA OG ÖVÅ M¹ SEGJA AÈ HANN SÁ Å

ANNARRI STÎÈU EN EF HANN HEFÈI VERIÈ
HS
Å ÎRUGGU ÖINGS¾TIm

²23,)4 02«&+*®23).3
 'UNNAR 3VAVARSSON  ATKV¾ÈI Å  S¾TIÈ

).')"*®2' 3«,2².
'¥3,!$«44)2

 +ATRÅN *ÒLÅUSDËTTIR  ATKV¾ÈI Å  TIL  S¾TI
 ¶ËRUNN 3VEINBJARNARDËTTIR  Å  TIL  S¾TI
 RNI 0¹LL RNASON  ATKV¾ÈI Å  TIL  S¾TI
 'UÈMUNDUR 3TEINGRÅMSSON  Å  TIL  S¾TI
 4RYGGVI (ARÈARSON  ATKV¾ÈI Å  TIL  S¾TI
 3ONJA " *ËNSDËTTIR  ATKV¾ÈI Å  TIL  S¾TI
 *AKOB &RÅMANN -AGNÒSSON  ATKV¾ÈI Å  TIL  S¾TI

HÁTÍÐARSTEMNING
HRINGINN Í KRINGUM LANDIÐ

Sýningin Brot úr sögu banka
Við fögnum áfram 120 ára afmæli okkar og
höldum hátíð í útibúum Landsbankans í Árbæ,
Þorlákshöfn og á Akranesi:
Þriðjudaginn 7. nóv. kl. 11:30 í Þorlákshöfn
Þriðjudaginn 7. nóv. kl. 15:30 í Árbæ
Miðvikudaginn 8. nóv. kl. 15:30 á Akranesi
Veitingar í boði og allir hjartanlega velkomnir.
Athugið að þetta eru allra síðustu sýningar!
Þökkum frábærar viðtökur!

Sproti laumar sér með í farandhópinn
og syngur, dansar og skemmtir börnunum
að sögusýningunni lokinni.

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS LBI 34844 11/2006

Farandleikhús Landsbankans
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 Hvaða fyrrverandi einræðisherra var dæmdur til dauða
í gær?
 Hversu gömul er Eiðakirkja?
 Hver er í öðru sæti á framboðslista framsóknarmanna í
Suðvesturkjördæmi?
36®2). %25  ",!¨3¥¨5 
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¶ÕSK FRÁTTASTOFA SEGIR STJËRNVÎLD ENDURSKOÈA HVALVEIÈAR Å LJËSI MARKAÈSM¹LA

&RAMKV¾MDASTJËRI 3!

(VALVEIÈAR ERU EINS OG BÅLASALA

Hefði viljað
lækkun vaxta

Stefán. DPA hefur einnig eftir
(6!,6%)¨!2 Ein virtasta fréttastofa
Stefáni í viðtalinu að hvalveiðar séu
Evrópu, DPA í Þýskalandi, hefur
ekkert ólíkar bílasölu; ef framleiðeftir Stefáni Ásmundssyni,
andi hefur ekki kaupendur að
skrifstofustjóra sjávarútvegsráðubílunum þá hætti hann framleiðslu.
neytisins, að Íslendingar gætu
Einar K. Guðfinnsson sjávarútþurft að endurskoða afstöðu sína til
vegsráðherra segir að stjórnvöld
atvinnuhvalveiða ef ekki verður
komi ekkert að því að taka ákvörðhægt að selja kjötið á erlendum
un um að stöðva veiðarnar á
mörkuðum. Stefán segist ekki hafa
markaðsforsendum. Það verði
átt við að stjórnvöld væru að meta
sjálfhætt ef ekki er rekstrargrundhvort eigi að endurmeta leyfi til
völlur. „Sá sem annast veiðina ber
atvinnuhvalveiða vegna markaðs(6!,+*®4 -ARKAÈSM¹L HVALAAFURÈA
ERU MIKIÈ Å UMR¾ÈUNNI OG SITT SÕNIST
ábyrgð á sölu afurðanna eins og í
skorts.
öllum öðrum greinum sjávarút„Það sem ég var að segja var að HVERJUM
vegs. Það segir sig sjálft að ef
þetta er atvinnustarfsemi eins og
hvalveiðar verða ekki arðbærar þá verða þær ekki
hver önnur og að það er atvinnurekandinn sem
stundaðar frekar en aðrar óarðbærar atvinnugreinheldur utan um markaðsmálin. Auðvitað heldur
ar.“
hann ekki áfram ef hann hefur ekki markaði,“ segir
SH¹

%&.!(!'3-, Vilhjálmur Egils-

son, framkvæmdastjóri Samtaka
atvinnulífsins, SA, segist hafa
beðið eftir að Seðlabankinn færi
að gefa önnur skilaboð en þau að
hækka vextina.
„Við hefðum gjarnan viljað sjá þá
lækka en það er betra að halda
stýrivöxtunum óbreyttum en að
hækka þá,“ segir hann og telur að
bankinn ætti að fara að huga að
vaxtalækkun. „Það eru miklar
líkur á því að bankinn sé orðinn
of seinn án þess að ég vilji
fullyrða afdráttarlaust um það.
Hættan er sú að bankinn keyri
gengið of hátt og það komi
verðbólgugusa í vor.“
GHS

FORYSTA Í KRAFTI ÞJÓNUSTU
Í tilefni afhendingar Íslensku gæðaverðlaunanna 7. nóvember og stjórnunarviku
heldur Stjórnvísi í samstarfi við Capacent ráðstefnu um Forystu í krafti þjónustu
á Nordica Hotel.

Dagskrá
Forysta í krafti þjónustu –
Svafa Grönfeldt aðstoðarforstjóri Actavis.
Að loknu erindi Svöfu er ráðstefnunni skipt upp í tvo strauma og viðfangsefnið
skoðað í ljósi einkageirans og opinbera geirans.
Einkageirinn
Þjónusta í ljósi stefnu – Hermann Jónasson framkvæmdastjóri Landsbankanum
Þjónusta í ljósi ferla og tækni – Guðjón Reynisson framkvæmdastjóri 10-11
Þjónusta í ljósi mannauðs – Ægir Þórisson mannauðsstjóri Capacent

,%9.)-µ2). (OF SATRÒARFÁLAGSINS MUN RÅSA Å ,EYNIMÕRINNI OG ER R¹ÈGERT AÈ FYRSTA
SKËFLUSTUNGAN VERÈI TEKIN  DESEMBER
&2¡44!",!¨)¨%«,

Opinberi geirinn

SATRÒARFÁLAGIÈ F¾R LËÈ FYRIR HOF

Þjónusta í ljósi stefnu – Sigrún Ósk Sigurðardóttir aðstoðarforstjóri ÁTVR
og Þorvaldur Ingi Jónsson viðskiptafræðingur
Þjónusta í ljósi ferla og tækni – Jón H. Steingrímsson forstöðumaður
þjónustusviðs Ríkisskattstjóra
Þjónusta í ljósi mannauðs – Þórhallur Örn Guðlaugsson dósent við
viðskipta- og hagfræðideild HÍ

Hof ásatrúarfólks
í Leynimýri

Ráðstefnulok
Samtal tveggja strauma og pallborðsumræður með þátttöku
nokkurra valinnkunnra einstaklinga úr íslensku atvinnulífi.

Borgarráð Reykjavíkurborgar samþykkti að úthluta
Ásatrúarfélaginu lóð undir hof í
Leynimýri á fundi sínum á fimmtudaginn. Var skipulagssviði falið að
gera tillögur að staðsetningu lóðarinnar.
Egill Baldursson, lögsögumaður Ásatrúarfélagsins, segir þetta
frábærar fréttir. „Stefnt er að því
að taka fyrstu skóflustungu að
hofinu 1. desember næstkomandi.
Þetta verður bæði hof og félagsheimili. Öll blót munu fara þarna
fram á helgistað félagsins og einnig fundir og þess háttar.“
Fjögur höfuðblót eru haldin á
hverju ári fyrir hvern ársfjórðung

34*«2.3µ3,!

Ráðstefnustjóri er Kristinn Tryggvi Gunnarsson hjá Capacent

Ráðstefnan hefst kl. 13.00 og lýkur kl. 16.30.
Að ráðstefnu lokinni er gestum boðið að vera viðstöddum
afhendingu Íslensku gæðaverðlaunanna sem fer fram á
sama stað kl. 16.30. Forsætisráðherra Geir H. Haarde
mun afhenda verðlaunin og boðið verður upp á léttar
veitingar og tónlist í tilefni afhendingarinnar.
Verð kr. 9.800 fyrir félagsmenn,
kr. 14.000 fyrir aðra.

skráning á www.stjornvisi.is
Prófkjör Samfylkingarinnar í Reykjavík, 11. nóvember

Vi› sty›jum Steinunni Valdísi ...

auk sérstaks þorrablóts. „Allt að
170 manns taka þátt í blótunum
hjá okkur og eru allir velkomnir.
Sérstaklega góð þátttaka er á
barnablótinu sem haldið er sumardaginn fyrsta ár hvert.“
Rúmlega eitt þúsund manns
eru í Ásatrúarfélaginu og segir
Egill mikla uppsveiflu í félaginu
um þessar mundir. „Það eru spennandi tímar fram undan.“
Borgarráð samþykkti einnig að
gefa Trúfélagi rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar á Íslandi fyrirheit
um úthlutun lóðar fyrir kirkjubyggingu á lóð á Nýlendureit, á
milli Nýlendugötu og Mýrargötu.
SDG
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5M  FATLAÈIR EINSTAKLINGAR BÅÈA EFTIR VIÈEIGANDI BÒSETUÒRR¾ÈUM ¹ 3UÈURLANDI

+OLAGL¾ÈUR ¹ 3VALBARÈA

Margir fatlaðir í brýnni þörf

Byggð námumanna ógnað

"²3%45²22¨) Nú bíða í kringum

30 manns eftir viðeigandi búsetuúrræði fyrir fatlaða á Suðurlandi.
Sighvatur Blöndahl, formaður
Þroskahjálpar á Suðurlandi, segir
þennan hóp fara stækkandi vegna
fólksfjölgunar á svæðinu.
Sighvatur áætlar að það muni
kosta á bilinu 100–200 milljónir
að uppfylla búsetuþörf þessa
hóps. „Það má í raun skipta þörfinni eftir búsetuúrræði í þrennt.
Um tíu manns bíða eftir húsnæði
með þjónustu allan sólarhringinn.
Aðrir tíu þarfnast þjónustu hluta
úr degi og aðrir tíu bíða eftir
sjálfstæðri búsetu. Það er engin
uppbygging fyrirhuguð í augna-

3)'(6!452 ",®.$!(, ¶AÈ KOSTAR 
TIL  MILLJËNIR AÈ UPPFYLLA BÒSETUÖÎRF
INA

blikinu á svæðinu fyrir þennan
hóp fólks þrátt fyrir brýna þörf.“
Sighvatur segir að nú standi

yfir flutningur búsetuúrræðis frá
Selfossi til Hveragerðis en það
þýði ekki aukningu á plássum og
að ekki sé fyrirhugað að nota
núverandi húsnæði áfram undir
þessa þjónustu.
„Það er fólk alls staðar úr
fjórðungnum sem bíður eftir
búsetuúrræðum og í flestum tilfellum býr þetta fólk hjá ættingjum og er í mikilli þörf fyrir viðeigandi
úrræði.
Við
hjá
Þroskahjálp viljum einnig að
búseta dreifist sem víðast um
Suðurland þannig að fólk fái tækifæri til að búa í sinni heimabyggð
og sem næst sínum nánustu.“
HS

./2%'52 !0 Glæður í úrgangi frá
kolanámu á Svalbarða gætu leitt
til þess að allir íbúar eyjarinnar,
sem eru rússneskir, neyðist til að
flýja heimili sín. Til þess kæmi þó
ekki fyrr en glæðurnar breytast í
loga, að sögn norskra yfirvalda.
Úrgangurinn liggur nærri
rússneska námuþorpinu Barentsburg, þar sem um 500 manns búa
samkvæmt samningi við norsk
stjórnvöld, en eyjaklasinn er
undir stjórn Noregs.
Rússarnir dreifðu úr glóandi
kolaúrganginum á miðvikudag í
tilraun til að drepa glæðurnar.
Komi eldur upp í úrganginum,
gæti hann logað árum saman. SMK

(¹LFFIMMTUG KONA D¾MD Å NÅU M¹NAÈA FANGELSI Å (ÁRAÈSDËMI 2EYKJAVÅKUR FYRIR MARGVÅSLEGA ÖJËFNAÈI

Kona stal jólamat og jólagjöfum
Konan á að baki langan sakarferil. Hún hefur
sex sinnum verið dæmd eða gengist undir sátt
vegna þjófnaðarbrota. Fimm sinnum hefur hún
verið dæmd til refsingar á skilorði. Í
ljósi þess þótti dómnum útilokað
að skilorðsbinda refsinguna
nú.
JSS

6%23,5.). %52/02)3

+ONAN VAR MEÈAL ANNARS
D¾MD FYRIR AÈ STELA VÎRUM
ÒR VERSLUNINNI %UROPRÅS
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$«-3-, Hálffimmtug kona var í gær dæmd í níu
mánaða óskilorðsbundið fangelsi í Héraðsdómi
Reykjavíkur. Hún hafði gerst sek um þjófnaði á
fatnaði, matvælum og jólagjöfum fyrir á þriðja
hundrað þúsund króna.
Dómnum þótti sannað að konan hefði reynt að
stela vörum í Euro-pris, sem hún var með á leiðinni
út í tösku þegar starfsmenn stöðvuðu hana.
Jafnframt að hún hefði farið í heimildarleysi í íbúð
við Grettisgötu á Þorláksmessu á síðasta ári og
verið búin að setja pels, leðurjakka og annan fatnað
í tvo svarta plastpoka. Þá hafi hún verið búin að
taka til allan jólamat fjölskyldunnar, bæði hangikjöt og hamborgarhrygg, auk jólagjafa, sem fjögur
börn húsráðenda áttu að fá. Konan neitaði sök og
kvaðst hafa verið að horfa á jólaskrautið í íbúðinni
þegar hún var gómuð.

Aðeins 1 króna fyrir börnin
www.flugfelag.is | 570 3030

1 kr. aðra leiðina + 739 kr.

(flugvallarskattur og tryggingargjald)

Þetta einstaka tilboðsfargjald
gildir til allra áfangastaða
Flugfélags Íslands innanlands
er fyrir börn 2 - 11 ára í fylgd
með fullorðnum og í sömu bókun
gildir 16. okt. - 6. nóv.
býðst eingöngu þegar bókað er
á netinu www.flugfelag.is
bókanlegt frá 13. október
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"OÈBERI %VANGELISTA

¶RËUNARSAMVINNUSTOFNUN ¥SLANDS VEITIR AÈSTOÈ TIL EFLINGAR FISKIGEIRANS ¹ 3RI ,ANKA

Keypti eiturlyf
og vændi

Um 30 til 40 prósent af afla spillist

"!.$!2¥+). !0 Forseti Bandarísku evangelistakirkjunnar, Ted
Haggard, er sakaður um að hafa
keypt sér metamfetamín og nudd
af karlhóru. Í Evangelistasamtökunum í Bandaríkjunum eru allt að
30 milljónir meðlima. Upp komst
um málið þegar karlhóran, Mike
Jones, gaf sig fram og sagði frá
því að á undanförnum þremur
árum hafi hann margsinnis átt
samræði við Haggard. Ástæða
þess að Jones upplýsti um málið
var sú að hann sá Haggard, sem
Jones hafði þangað til þekkt sem
„Art“, tjá andúð sína á hjónaböndum samkynhneigðra í sjónvarpinu.
MHG
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!ÈEINS ÖRJÒ VINNUSLYS HAFA ORÈIÈ VIÈ
&JARÈA¹LSVERKEFNIÈ FR¹ ÖVÅ ÖAÈ HËFST ¹RIÈ


6INNA VIÈ &JARÈA¹LSVERKEFNIÈ

Alvarleg slys fátíð hjá Bechtel
!46)..5®29'') Við Fjarðaálsverkefnið hafa nú verið unnar tvisvar
sinnum 2,5 milljónir vinnustundir
án fjarveruslyss. Fjarveruslys er
það kallað ef viðkomandi þarf að
taka sér frí úr vinnu vegna
vinnuslyss.
Björn Lárusson, samskiptastjóri hjá Bechtel, segir að aðeins
þrjú vinnuslys hafi orðið við
Fjarðaálsverkefnið frá því það
hófst árið 2004. „Starfsmenn
Bectel við verkefnið eru um 1.600
talsins og það er von okkar að við
náum að ljúka verkinu án frekari
vinnuslysa.“
Verklok eru áætluð á næsta ári.
HS

&/23%4).. 6%)&!2 #HEN 3HUI BIAN Å
HËPI TAÅVANSKRA SJËLIÈA
&2¡44!",!¨)¨!0

&ORSETI 4AÅVANS

Talinn flæktur
í spillingarmál
4!¥6!. !0 Saksóknarar í Taívan
segjast hafa gögn sem sýni fram
á að Chen Shui-bian, forseti
landsins, sé flæktur í spillingarmál í tengslum við leynilegan
sjóð, sem hann hefur haft afskipti
af. Gögnin nægi til að leggja
fram ákæru á hendur forsetanum.
Stjórnarflokkur Chens hélt á
föstudag óvenjulegan fund þar
sem ráðamenn flokksins kröfðust
þess að forsetinn útskýrði fyrir
þjóðinni hlut sinn í málinu.
Stjórnarandstæðingar hvöttu
forsetann til að segja af sér hið
fyrsta vegna málsins.
GB

Nú er nýlokið
fjögurra daga námskeiði í gæðaog öryggismálum í fiskhöfnum
fyrir 35 hafnarstjóra á Sri Lanka.
Hafrannsóknastofnun Sri Lanka
og fiskimálaráðuneyti landsins
stóðu að námskeiðinu en Þróunarsamvinnustofnun Íslands og Sjávarútvegsskóli Sameinuðu þjóðanna
veittu
tæknilega
og
fjárhagslega aðstoð.
Árni Helgason, umdæmisstjóri
Þróunarsamvinnustofnunar á Sri
Lanka, segir gæðarýrnun vandamál í fiskiðnaði í landinu en talið
er að 30–40 prósent af afla spillist
frá því fiskur er veiddur og þar til
hann kemst á borð neytenda.

¶2«5.!2!¨34/¨

„Verðmætatap og minnkað næringargildi er mikið af þessum
sökum en eitt af þróunarmarkmiðum fyrir fiskigeirann er að stuðla
að umbótum á þessu sviði.
Þróunarsamvinna Íslands og
Sri Lanka felur meðal annars í sér
áherslu á umbætur í gæðamálum
fiskafurða.
Námskeiðið
samanstendur af sextán fyrirlestrum
um ýmsa þætti gæðamála fiskafurða og skipulag góðrar meðferðar á fiski á hafnarsvæðunum.
Efnið hefur verið gefið út í litprentuðum möppum á ensku, sinhala og tamíl, en það eru tungumálin sem töluð eru í landinu.
HS

¶444!+%.$52 .-3+%)¨3  32) ,!.+! '¾ÈARÕRNUN ER VANDAM¹L Å FISKIÈNAÈI ¹ 3RI
,ANKA EN NÒ ER UNNIÈ AÈ UMBËTUM ¹ ÖESSU SVIÈI MEÈ FR¾ÈSLU
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3KJALDARMERKI ¥SLANDS HEFUR VERIÈ NOTAÈ ¹ TVEIMUR VEFSÅÈUM

"ROTIST INN Å FÁLAGSHEIMILI

Aðeins heimilt stjórnvöldum

Stálu raftækjum
og skiptimynt

34*«2.6®,$ Skjaldarmerki Íslands
er notað á pólskri frétta- og spjallsíðu, www.iceland.pl, sem Pólverjar á Íslandi nota töluvert mikið.
Skjaldarmerkið hefur einnig verið
notað víðar, þar á meðal á vefsíðu
starfsmannaleigunnar 2b ehf., en
verið fjarlægt þaðan.
Í lögum um þjóðfána og skjaldarmerki Íslendinga kemur fram
að skjaldarmerkið er auðkenni
stjórnvalda ríkisins og að notkun
þess sé aðeins heimil stjórnvöldum. Þórhallur Vilhjálmsson, lögfræðingur í forsætisráðuneytinu,
segir að það sé aldrei veitt undanþága frá því.
Þórhallur segir að óheimil

3+*!,$!2-%2+)¨ ./4!¨ .OKKUR D¾MI
ERU ÖESS AÈ SKJALDARMERKIÈ HAFI VERIÈ
NOTAÈ Å HEIMILDARLEYSI ¹ VERALDARVEFNUM
.OTKUNIN ER AÈEINS HEIMIL STJËRNVÎLDUM

notkun skjaldarmerkisins sé eins
og hvert annað lögbrot, sem beri
að kæra. Brot varðar sektum.

Hann kveðst vita til þess að
lögreglan hafi talað við menn
vegna ólögmætrar notkunar á
skjaldarmerkinu og þá hafi þeir
látið af athæfinu.
Hörður Jóhannesson, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni í
Reykjavík, segir að engar kærur
hafi borist og engin mál séu til
skoðunar.
Eiður Eiríkur Baldvinsson,
forsvarsmaður 2b, segist hafa
fjarlægt strax skjaldarmerkið á
vefsíðu 2b. Hann hafi einfaldlega
ekki gert sér grein fyrir að
notkunin væri óheimil. Ekki
náðist í forsvarsmenn iceland.pl.
GHS

&JÎLGUN HJÒKRUNARFR¾ÈINEMA

&RUMVARP TIL LAGA UM AFN¹M FYRNINGARFRESTS VEGNA KYNFERÈISBROTA GEGN BÎRNUM

Námið í fleiri
en einum skóla

 SKRIFA UNDIR ¹SKORUN

-%..4!-, Mennta- og fjármála-

!,¶).') Um 22.000 manns hafa skrifað undir

ráðuneyti leggja til, við aðra
umræðu um frumvarp til
fjárlaga, að fjölgað verði um tíu
nema í hjúkrunarfræði við
Háskólann á Akureyri og
fimmtán við Háskóla Íslands.
Þetta er breyting því í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2007 er gert
ráð fyrir að nemendum á fyrsta
ári í hjúkrunarfræði verði
fjölgað um 25 og þeir nemar
verði allir í Háskóla Íslands. SH¹

áskorun þess efnis að samþykkja beri lagafrumvarp um afnám fyrningarfrests vegna kynferðisbrota gegn börnum. Þetta segir Ágúst Ólafur
Ágústsson, sem er fyrsti flutningsmaður frumvarpsins. Hann segir slíkan stuðning nánast
fordæmalausan í sögu þingisins.
„Þó að þetta sé í fjórða sinn sem frumvarpið er
lagt fram hefur þingheimur ekki enn fengið
tækifæri til að taka afstöðu til málsins, þar sem það
hefur aldrei fengist til umræðu á þinginu,“ segir
Ágúst Ólafur. Hann bendir á að sömuleiðis liggi
fyrir frumvarp dómsmálaráðherra sem geri

almennt ráð fyrir fjögurra ára lengingu á fyrningarfresti. Með slíkri breytingu næðist fram mikilvægur áfangasigur sem beri að fagna. Ágúst
Ólafur og aðrir flutningsmenn telji hins vegar að
stíga eigi skrefið til fulls og afnema fyrningarfrest.
Sé litið til þess hvenær þolendur leiti sér aðstoðar,
til að mynda hjá Stígamótum, komi í ljós að
rúmlega 40 prósent eru 30 ára eða eldri. Samkvæmt núgildandi lögum séu öll kynferðisbrot
gegn börnum fyrnd við 29 ára aldur þolanda. Með
samþykkt á frumvarpi dómsmálaráðherra verði öll
kynferðisbrot gegn börnum fyrnd við 33 ára aldur
þolands.
JSS

Réttu hjálparhönd
Félagsþjónusta Kópavogs óskar eftir að ráða fólk í heimaþjónustu.
Fjölbreytt og gefandi starf með sveigjanlegum vinnutíma.
Heilsdags- og hlutastörf. Kynntu þér kjörin, þau koma á óvart!
Nánari upplýsingar veita þjónustustjórar heimaþjónustunnar í síma 570 1400.
www.kopavogur.is
Meginmarkmið Félagsþjónustu Kópavogs er
að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi
Kópavogsbúa á öllum aldri svo þeir fái
tækifæri til að taka virkan þátt í samfélaginu.

,®'2%',5-, Brotist var inn í

félagsheimilið á Flúðum aðfaranótt föstudags og stolið þaðan
þremur fartölvum, tveimur
skjávörpum, myndbandsupptökuvél, fjarstýringum og lítilræði af
skiptimynt. Samkvæmt upplýsingum lögreglunnar á Selfossi
spenntu þjófarnir upp hurð á
bakhlið hússins sem liggur bæði
að félagsheimilinu og kennsluaðstöðu sem grunnskólinn á Flúðum
notast við.
Þá var gerð tilraun til að
brjótast inn í verslunina í Árnesi
og telur lögregla ekki ósennilegt
að sömu menn hafi verið þar á
ferð.
ÖSJ

.«6%-"%2 '%'. .!5¨'5.5-

&R¹ OPNUN ¹TAKSINS Å UPPLÕSINGAMIÈSTÎÈ
(INS HÒSSINS

TAKSVERKEFNI (INS HÒSSINS

Nóvember gegn
nauðgunum
4!+ Átaksverkefninu „nóvember
gegn nauðgunum“ var hleypt af
stokkunum fyrir helgi. Það er
jafningafræðsla Hins hússins sem
stendur fyrir átakinu og verða
fyrirlestrar um málefnið haldnir í
framhaldsskólum í þesssum
mánuði.
Ösp Árnadóttir, framkvæmdastjóri jafningjafræðslu Hins
hússins, segir ástæðu átaksins
vera aukinn fjölda misneytingarmála meðal ungs fólks þar sem
karlmenn notfæri sér ölvunarástand stúlkna og hafi við þær
kynmök. Ösp segir að í fræðslunni
verði lögð áhersla á sektarhugtakið og þá staðreynd að fórnarlamb
beri aldrei ábyrgð á nauðgun.
HS

6INNSLA PERSËNUUPPLÕSINGA

94 leyfi það
sem af er ári
0%23«.56%2.$ Í októbermánuði
gaf Persónuvernd út sjö leyfi til
vinnslu persónuupplýsinga í
tengslum við vísindarannsóknir.
Það sem af er þessu ári hefur
Persónuvernd gefið út 94 leyfi og
segir Særún María Gunnarsdóttir,
lögfræðingur Persónuverndar,
stærstan hluta þeirra vegna
vísindarannsókna.
Sem dæmi um leyfi í október má
nefna leyfi til aðgangs að sjúkraskrám vegna rannsókna á
þroskaferli barna með Downsheilkenni og rannsókna á sjúklingum með sykursýki tegund 2 á
Heilsugæslu Kópavogs.
HS

3TJËRN 5NGRA VINSTRI GR¾NNA

Sálfræðingar
sinni sálgæslu
&2¨3,! Ung vinstri græn lýsa

sig algjörlega mótfallin trúboði í
skólum og vísa hér til hinnar
svokölluðu „vinaleiðar“ sem fram
fer í opinberum skólum. Ung
vinstri græn krefjast þess að
gætt sé hlutleysis í öllu starfi
grunnskóla landsins.
Að mati stjórnar Ungra vinstri
grænna er hin svonefnda vinaleið
ekkert annað en trúboð þó reynt
sé að breiða yfir það með því að
tala um sálgæslu. Ung vinstri
græn telja sálfræðinga og
félagsráðgjafa mun betur í stakk
búna til að sinna sálgæslu í
grunnskólum enda hafa þeir
sérfræðimenntun á því sviði.
HS
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¶JËNUSTA FYRIR ALDRAÈA

'JALDSKR¹ BORGARINNAR FYRIR ÖJËNUSTU VIÈ ALDRAÈA H¾KKAR UM T¾P NÅU PRËSENT

Gjaldskrá mun
lækka í vor

Dýrari þjónusta fyrir aldraða

34*«2.3µ3,! Vinna er hafin hjá
borginni í að samræma heimahjúkrun og heimaþjónustu sem
mun koma til lækkunar á
gjaldskrá í heimaþjónustu að
sögn Jórunnar Frímannsdóttur,
formanns velferðarráðs Reykjavíkurborgar. Heimahjúkrun er á
hendi ríkisins og heimaþjónusta
hjá sveitarfélögum.
„Stefnt er að því að skipta
heimaþjónustunni upp á milli
annars vegar þrifa og hins vegar
félagslegrar þjónustu sem mun
sameinast meira heimahjúkruninni.“ Gert er ráð fyrir að
útfærsla af þessari vinnu komi í
vor.
SDG

34*«2.3µ3,! Gjaldskrá fyrir heimaþjónustu,
félagsstarf, fæði og veitingar í félagsstarfi
og þjónustugjöld í þjónustuíbúðum aldraðra
í Reykjavík mun hækka um tæp níu prósent
næstu áramót samkvæmt samþykkt velferðarráðs Reykjavíkurborgar.
Í bókun meirihluta ráðsins segir að
hækkun vísitölu hafi verið vanáætluð í
fjárhagsáætlun ársins 2006 og 4,4 prósent
hafi vantað upp á hækkun gjaldskráa í fyrra.
Félag eldri borgara í Reykjavík lýsir yfir
undrun og vonbrigði með hækkanirnar.
Margrét Margeirsdóttir, formaður félagsins,
segir borgarstjórnarmeirihlutann ekki
standa við yfirlýsingar sínar frá í vor um að
bæta kjör aldraðra. „Örvænting er í fólki
sem hefur verið að hringja í mig og sér ekki

fram á að hafa efni á þjónustu sem það hafi
þörf fyrir.“
Jórunn Frímannsdóttir, formaður velferðarráðs, segir þessar hækkanir nauðsynlegar
til að ekki þurfi að draga úr þjónustunni og
bætir við að verið sé að auka þjónustu við
aldraða til dæmis með akstursþjónustu og
skipulögðum heimsóknum.
Jórunn tekur fram að þeir sem séu á
strípuðum bótum og lægstu laununum greiði
ekki fyrir heimaþjónustu.
„Hækkunin á því ekki að bitna á þeim
sem verst eru settir.“ Spurð um hvort
einhverjir lendi hugsanlega utan þess hóps
en hafi samt ekki efni á þjónustu telur hún
það ekki vera og því þurfi ekki að skoða það
sérstaklega.
SDG

!,$2!¨)2 &ÁLAG ELDRI BORGARA Å 2EYKJAVÅK SEGIR LEIÈRÁTT
INGU ¹ KJÎRUM SEM TËK GILDI Å SUMAR VEGNA VERÈBËLGU
AÈ MESTU HVERFA VIÈ H¾KKANIRNAR

HVÍTA HÚSIÐ/SÍA - 7480

&ORVAL 6INSTRI GR¾NNA

Paul F. Nikolov
í framboð
34*«2.-, Paul F. Nikolov gefur

kost á sér í 1. til 3. sæti í forvali
Vinstri hreyfingarinnar – græns
framboðs í Reykjavík
norður, Reykjavík suður og
Suðvesturkjördæmi, fyrir
alþingiskosningarnar 2007.
Paul hefur unnið
sem
blaðamaður hjá
Grapevine en
0!5, & .)+/,/6
vinnur nú sem
blaðamaður hjá fréttastofunni
AFP, og sem stuðningsfulltrúi í
sambýli fyrir fatlaða. Nýlega
hóf hann störf sem útvarpsmaður
á 96,2 FM, útvarpsstöð fyrir
innflytjendur.
IFV

Nýtt verð

3.475.000 kr.

3*²+2!(²3)¨  %'),334®¨5- .ÒVER

ANDI HÒSN¾ÈI VERÈUR LAGF¾RT TIL AÈ ÖAÈ
NÕTIST BETUR UNDIR STARFSEMINA

(EILBRIGÈISM¹L ¹ !USTURLANDI

Nýtt hjúkrunarheimili byggt
(%),"2)'¨)3-, Ráðgert er að

byggja 2.000–2.500 fermetra
hjúkrunarheimili á Egilsstöðum á
næstu 2–3 árum. Sótt verður um
30 milljóna króna framlag úr
ríkissjóði sem mun skiptast niður
á þrjú ár til að lagfæra núverandi
húsnæði sjúkrahúss og heilsugæslu til að það nýtist betur undir
starfsemina.
Soffía Lárusdóttir, forseti
bæjarstjórnar, segir að lögð sé
áhersla á að byggja sem fyrst
hjúkrunarheimili fyrir aldraða
sem eru langveikir og dvalarheimili fyrir aldraða á Egilsstöðum.
HS

3JÒKRAHÒS Å (OLLANDI

Dularfull beinbrot ungbarna

Við kynnum nýjan alvörujeppa, KIA Sorento

(/,,!.$ Undanfarið hefur
hollenska dagblaðið De Telegraaf
birt fréttir af beinbrotum
ungbarna sem vakið hafa
töluverðan ugg þar í landi.
Samkvæmt De Telegraaf hafa
engar haldbærar skýringar
fengist við því hvers vegna
lærleggur tveggja daga gamallar
stúlku reyndist brotinn á sjúkrahúsi í Tilburg. Tveim vikum áður
fundust sambærileg beinbrot hjá
ungbörnum á spítala Amsterdam
og í síðustu viku kom upp svipað
atvik á öðrum spítala í sömu borg.
Yfirvöld sjúkrahúsa í Hollandi
hafa nú gripið til aðgerða svo að
komið verði í veg fyrir að fleiri
sambærileg atvik eigi sér stað. MHG

• hátt og lágt drif

• 5 þrepa sjálfskipting

• ESP stöðugleikastýring

• öflug 170 hestafla dísilvél

– fullbúinn jeppi með ríkulegum staðalbúnaði

• ný og glæsileg innrétting

• hraðastillir (Cruise Control)

• 16" álfelgur

• þakbogar

• vindskeið

• þokuljós

Sorento hefur slegið í gegn um allan heim og eignast dygga fylgismenn á
Íslandi. Það er ekki að ástæðulausu að Sorento er orðinn einn vinsælasti
jeppi landsins, enda líklega bestu jeppakaupin í dag.
KIA er sá bílaframleiðandi sem er í mestum vexti í heiminum í dag.
Það er ekkert skrítið þegar hægt er að bjóða þessi gæði á svona verði.

KIA umboðið á Íslandi er í eigu HEKLU.

Laugavegi 172 • Reykjavík • sími 590 5700 • www.kia.is
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"¥3. MËTM¾LIR VALI ¹ REKTOR Å (2 OG ¹ "IFRÎST

Nemendur velji rektor
Stjórn Bandalags
íslenskra námsmanna sendi frá
sér yfirlýsingu á fimmtudag þar
sem fyrirkomulagi á vali rektors
við HR og Háskólann á Bifröst er
mótmælt. Í báðum skólunum velja
háskólaráð eða háskólastjórn rektora án aðkomu nemenda eða fulltrúa þeirra.
Þetta fyrirkomulag við val
rektors hefur verið notað við HR í
nokkurn tíma, en reglunum um
val rektors við Háskólann á Bifröst var nýlega breytt í þessa átt.
Í yfirlýsingunni er háskólaráð
Háskólans í Reykjavík hvatt til að
að huga að breytingum á þessu
fyrirkomulagi, nú þegar núver-
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AFSLÁTTUR

andi rektor skólans, Guðfinna
Bjarnadóttir, hverfur til annarrra
starfa.
Haukur Logi Karlsson,
formaður BÍSN, segir að þetta fyrirkomulag sé í mótsögn við samevrópska
viljayfirlýsingu,
Bologna-ferlið, sem Íslendingar
eru aðilar að. Í yfirlýsingunni er
kveðið á um að starfsmenn og
nemendur háskóla taki þátt í vali
rektora.
,,Það hefur verið mikil óánægja
með þessar breytingar uppi á Bifröst; eiginlega má segja að allt
hafi verið brjálað,“ segir Haukur.
BÍSN hvetur stjórn Háskólans á
Bifröst til að að endurskoða nýsettar reglur um val á rektor.
IFV
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2¡44)2 &*®,-)¨,5- ",«-6®.$ !L (ILALI SEGIST ¾TLA AÈ SEGJA AF SÁR EF ÖRIGGJA
MANNA NEFND KEMST AÈ ÖVÅ AÈ HANN HAFI HVATT TIL NAUÈGANA
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STRALSKI MÒSLIMAKLERKURINN REYNIR S¹TTALEIÈINA

Ætlar kannski að
segja af sér
342!,¥! !0 Sheik Taj Aldin AlHilali, múslimaklerkurinn í Ástralíu sem vakti hörð viðbrögð í september
þegar
hann
sagði
slæðulausar konur vera eins og
óvarið kjöt, sagðist á föstudag ætla
að segja af sér ef óháð nefnd kemst
að þeirri niðurstöðu að með þessum ummælum hafi hann verið að
hvetja til nauðgana.
Al-Hilali hefur verið æðsti leiðtogi múslima í Ástralíu frá árinu
1989. Síðastliðinn mánudag ákvað
hann að taka sér frí um óákveðinn
tíma eftir að hann féll í yfirlið í
Lakemba-moskunni í Sydney.
Hann sneri þó aftur í moskuna í
gær, vopnaður blómum sem hann
gaf bæði fjölmiðlum og lögregl-
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unni, og var fagnað þar af hundruð
stuðningsmanna sinna sem mættir
voru til hádegisbæna.
Einnig sendi hann frá sér yfirlýsingu þar sem hann hvatti til
þess að þriggja manna nefnd, skipuð einum dómara og tveimur lögmönnum, yrði fengin til að rannsaka ummælin umdeildu frá í
september.
„Hver sá,“ sagði í yfirlýsingunni, “sem réttlætir nauðgunarglæp eða hvetur til slíks undir
hvaða kringumstæðum sem er, eða
hver sá sem vanvirðir ástralskar
konur vegna klæðnaðar þeirra, er
ekkert annað en fávís, heimskur
og brjálaður og á ekki skilið að
gegna neinni ábyrgðarstöðu.“ GB
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Flýið

Stuðbolti

b¡G LEGG MIKLA ¹HERSLU ¹ AÈ
OFBELDI SÁ EKKI SVARAÈ MEÈ
OFBELDI ¶AÈ MINNKAR H¾TT
UNA ¹ ÖVÅ AÈ SLASAST SJ¹LFUR
SEM OG AÈ SLASA AÈRAm

b¶AÈ HEFUR KOMIÈ FERSKUR
KRAFTUR Å ÖETTA MAÈUR KEMST
Å STUÈm
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Skjöð 21
b¶ETTA HLJËMAR
¹G¾TLEGA
ÖVÅ ÖAÈ ER
D¹SAMLEGA
SKEMMTILEGT
FËLK AÈ VINNA
¹ B¹ÈUM
STÎÈUNUM m
SEGIR (¹LFD¹N
3TEINÖËRSSON
UM Ö¾R HUG
(,&$.
34%).¶«233/.
MYNDIR AÈ
SAMEINA DAGSKR¹RGERÈARMAÈUR
MIÈLA OG
3KJ¹INN (¹LFD¹N HEFUR SEM KUNNUGT
ER UNNIÈ HJ¹ B¹ÈUM FYRIRT¾KJUNUM
OG ER NÕH¾TTUR AÈ SJ¹ UM 6EGGFËÈUR
MEÈ 6ÎLU -ATT ¹ 3TÎÈ  (ANN GRÅPUR
Å AFLEYSINGAR Å Ö¾TTINUM ¥SLAND Å BÅTIÈ
EN ER ANNARS MEST ¹ AUGLÕSINGA
DEILDINNI HJ¹  b!ÈALVANDAM¹LIÈ
Å ÖESSU V¾RI AÈ FINNA NAFN ¹ HIÈ
SAMEINAÈA SJËNVARPSAFL 9RÈI ÖAÈ 
MIÈILL EÈA  MIÈLAR 3KJ¹R  MYNDI
EKKI VIRKA ÖAÈ ER BÒIÈ AÈ REYNA ÖAÈ
+ANNSKI V¾RI 3KJÎÈ  BARA M¹LIÈ
!NNAÈ VANDAM¹L V¾RI AÈ FINNA NÕJA
FYRIRT¾KINU STAÈSETNINGU ¶AÈ ÖYRFTI
V¾NTANLEGA AÈ VERA MITT ¹ MILLI OG
Ö¹ ER 3TÕRIMANNASKËLINN AUGLJËSASTI
KOSTURINN 3ÅÈAST EN EKKI SÅST ER SVO
SPURNINGIN UM ÖAÈ HVER ¹ AÈ VERA
FORSTJËRI +ANNSKI ÖARF AÈ FINNA MANN
SEM HEITIR -AGNÒS %DWALD EÈA !RI
2AGNARSSON TIL AÈ ALLIR VERÈI S¹TTIRm

-ORGUNBLAÈIÈ  NËVEMBER

Sundlaug inni í skáp
b¶AÈ ER ALLT AÈ FRÁTTA m SEGIR
*ËN (ALLUR 3TEF¹NSSON
RITHÎFUNDUR b¡G ¹ VON ¹
BARNI HVAÈ ÒR HVERJU +ONAN
ER KOMIN ¹ TÅMA OG ¾TLAR
AÈ F¾ÈA HÁRNA Å STOFUNNI
3UNDLAUGIN BÅÈUR BARA INNI
Å SK¹P ¶ETTA VERÈUR MITT
FIMMTA BARN %N ÖETTA ER
EKKI ALLT ÖVÅ ÁG ¹ VON ¹
BARNABARNI LÅKA
¡G ER REYNDAR EKKI Å SEM
BESTU FORMI ÖVÅ L¾KNIRINN
SAGÈI MÁR Å G¾R AÈ ÁG V¾RI
MEÈ LUNGNABËLGU ¡G HÁLT
ÁG V¾RI BÒINN AÈ VERA MEÈ
EINHVERJA PEST EN VAR AÈ
N¹ MÁR ¶¹ SLË MÁR NIÈUR
OG ÁG LEITAÈI TIL L¾KNIS SEM

Öll heyrum við flökkusögur
einhvern tíma á lífsleiðinni. Þetta eru krassandi
sögur í ólíkindadúr, sumar
hafa gengið marga hringi
og birtast aftur og aftur
með hverri nýrri kynslóð.
Yfirleitt eru „pottþéttar“
heimildir fyrir sögunum,
vinur vinar eða einhver í
mötuneytinu. Tvær nýjustu
flökkusögurnar á Íslandi
tengjast kakkalökkum og
hættulegum hurðum. En er
eitthvert sannleikskorn í
þeim?
Kaninn er farinn. Það er engin
flökkusaga. Flökkusagan er hins
vegar sú að stórir amerískir kakkalakkar eiga að hafa fundist víða í
Reykjavík upp á síðkastið. Með
sögunni fylgir að fólkið sem kakkalakkarnir finnast hjá á það eitt
sameiginlegt að hafa nýlega keypt
húsgögn hjá Sölu varnarliðseigna í
gamla Blómavalshúsinu.
„Þetta er algjör vitleysa!“ fullyrðir Ólafur Sigurðsson meindýra-

Lotus Professional borðpappírsvörur
Til hátíðabrigða
Í verslun RV að Réttarhálsi eru
nú á tilboði Lotus LinStyle
dúkar og servíettur í mörgum
litum. Einnig eru á tilboði
ýmsar gerðir af servíettum,
diskamottum og „löberum“
með jólamynstri.

eyðir. „Það er samt fullt af fólki
sem hefur hringt í mig út af þessu
til að spyrja hvort þetta sé satt.
Flökkusagan er því greinilega
útbreidd. Það hafa ekki komið upp
nein kakkalakkamál hér á höfuðborgarsvæðinu lengi og ég segi
þessu fólki að strjúka bara yfir
þessi húsgöng með sápuvatnsblautri tusku og passa að þrífa vel
kverkarnar.“
Ólafur hefur unnið á Keflavíkurvelli og segir kakkalakkavandamál þar mun sjaldgæfari en fólk
heldur. „Kaninn var með mjög gott
prógramm og vann allt eftir
ströngustu stöðlum hersins. Ef
kakkalakkamál komu upp, sem
kom fyrir, var ekki hætt fyrr en
búið var að leysa málið og útrýma
kvikindunum. Þeir sem tóku við
húsunum þarna gengu því miður
ekki inn í sama gæðakerfi, svo
þetta gæti kannski orðið eitthvað
mál seinna.“
Annar meindýraeyðir, Jón Halldórsson, tekur í sama streng og
Ólafur. Hann segist bara einu sinni
+!6!,)%2(6/,052 (URÈ Å 3M¹RALIND DRAP ,JËNA FR¾NDA HANS
hafa þurft að vinna í máli í Reykjavík þar sem amerískir kakkalakkhann „kubbaðist ekki í sundur“
um.“
ar komu við sögu. „Það var reyndeins og flökkusagan segir heldur
Önnur flökkusaga sem nú heyrar löngu fyrir tíma þessarar
sást varla á honum eftir að hann
ist oft fjallar um sjálfvirku snúnvarnarliðseignaverslunar,“ segir
hálsbrotnaði.
ingshurðirnar sem bæði
hann. Ameríski kakkalakkinn er
Þetta var hvolpur af kavaliermá finna í Smáralind
um fjórir sentimetrar á lengd og
tegund sem var kallaður Ljóni.
og Kringlunni. Sagan
því mun stærri en evrópska tegStúlka sem var með hann fyrir
segir að þessar
undin sem sjaldnast fer yfir
utan norðurhlið Smáralindar lenti
hurðir séu stóreinn sentimetra. „Það er
þar í samræðum við vinkonu sína.
hættulegar og
algengara að það komi
Slaki var á bandinu og Ljóni greyið
að algengt sé að
upp mál þar sem minni
tók upp á því að elta fólk sem var á
smáhundar
tegundin kemur við
leið inni í Smáralindina. Þegar að
hreinlega kubbist í
sögu,“ segir Jón,
hurðinni kom vildi svo illa til að
sundur í þeim.
„en það hefur
hundurinn lenti á milli ytra og
Þetta er satt, en
ekkert
með
innra glers á snúningshurðinni og
sagan hefur vaxið gífurlega í
Kanann að gera. Þá er
hlaut bana af. Þetta gerðist í ágúst
munnlegri geymd. Ekki er
frekar um að ræða
árið 2003 og ekki hafa orðið fleiri
nema um einn hund að ræða og
að óværan laumar
slys á smáhundum né öðrum gælusér með í búslóð
dýrum í Smáralind svo vitað sé.
þegar fólk er að
+!++!,!++) %KKI VANDAM¹L Å 2EYKJAVÅK
flytja heim frá hlýrri löndGUNNARH FRETTABLADIDIS

,ANGHLAUPARAR STEFNA AÈ ÖVÅ AÈ HALDA FYRSTA  KÅLËMETRA HLAUPIÈ ¹ ¥SLANDI

Hringhlaup í miðbænum
RV6219B

Takmarkað magn er í boði af sumum
jólavarningi. Fyrstur kemur fyrstur fær.

Eggert Bjarnason
sölumaður hjá RV

N (VAR ERU ,ORDI SEM ÖËTTU
SVAKA SNIÈUGIR Å EINA VIKU EFTIR
SIGURINN Å %VRËVISJËN %KKI HAFA
SKRÅMSLIN N¹È AÈ
SKAPA SÁR ¹LÅKA
NAFN OG !BBA EÈA
#ELINE $ION EN
(R ,ORDI OG KË
UNA ÖË VEL VIÈ
SITT OG ER SVEITIN
NÕKOMIN ÒR LÎNGUM %VRËPUTÒR
,ORDI LIÈAR ERU ÖJËÈHETJUR Å &INN
LANDI OG HAFA SELT UM 
EINTÎK AF NÕJUSTU PLÎTUNNI ÖAR
AF UM  Å HEIMALANDINU
OG  Å 3VÅÖJËÈ .¾STA
AÈALKEPPNIN FER FRAM  MAÅ Å
(ELSINKI SAMA DAG OG ALÖINGIS
KOSNINGARNAR HÁR 'OTT PARTÅ Ö¹

Kakkalakkar í húsgögnum
og hurð drepur hund

Þegar gæðin skipta máli
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SAGÈI MÁR TÅÈINDIN ¡G ¹ VÅST
AÈ TAKA ÖAÈ RËLEGA SEM ER
D¹LÅTIÈ ÒR TAKTI VIÈ AÈ ÖAÈ ER
BRJ¹LAÈ AÈ GERA OG MAÈUR
BERST VIÈ TÅMANN
¡G ER AÈ KL¹RA JËLAPLÎTU SEM
MIG LANGAR TIL AÈ LAUMA INN
FYRIR JËL ¶ETTA ER PLATA MEÈ
FRUMSÎMDUM JËLALÎGUM
¶ARNA ER SUNGIÈ UM MÎRG
LITBRIGÈI JËLANNA EKKI BARA
JËLASNJËINN OG JËLASËLINA
HELDUR LÅKA UM JËLAÖUNG
LYNDI OG JËLADRYKKJU 0LATAN
HEITIR /FAN KOMU AF FJÎLL
UNUM
3VO ER ÁG AÈ SKRIFA NÕJA
GL¾PASÎGU EN SÒ KEMUR
EKKERT ¹ ÖESSU ¹RIm

,/2$)
(6!2 %25 ¶%)2

Vangaveltur eru meðal íslenskra
langhlaupara um að halda hundrað
kílómetra hlaup á Íslandi og yrði
það í fyrsta sinn sem svo langt
hlaup er haldið hér. Gunnlaugur A.
Júlíusson langhlaupari segir að
mikill spenningur séu fyrir því að
halda hlaupið á næsta ári eða þarnæsta ári og allar líkur að af því
verði. Líklegast sé að hlaupið verði
hringhlaup í miðbænum.
„Það eru æ fleiri farnir að sjá
að þeir geta þetta og ég held að
þeim muni fjölga á komandi árum.
Þeir eru margir sem hlaupa maraþon út og suður og margir hlaupa
mjög hratt. Þennan hóp langar í
nýjar áskoranir,“ segir Gunnlaugur sem sjálfur hefur unnið mörg
afrek í hlaupum.
Líklegt er að Félag 100 kílómetra hlaupara standi fyrir hlaup-

,!.'(,!50!2!2 ,ÅKLEGT ER AÈ &ÁLAG

 KÅLËMETRA HLAUPARA STANDI FYRIR
FYRSTA  KÅLËMETRA HLAUPINU ¹ ¥SLANDI
¹ N¾STA ¹RI EÈA ÖARN¾STA (ÁR M¹
SJ¹ NOKKRA AF HELSTU LANGHLAUPURUM Å
FÁLAGINU

inu og læri af hlaupi sem fram fór
á Borgundarhólmi 2004 þar sem
hlaupið var kringum eyjuna. Tuttugu drykkjarstöðvar þurfti. „Það

er dálítið mál að manna drykkjarstöðvarnar ef hlaupið er beint
milli tveggja punkta en það er
minna mál ef hlaupinn er lítill
hringur, þá þarf bara tvær drykkjarstöðvar,“ segir hann.
Ýmsar leiðir koma til greina.
Gunnlaugur segir að hægt sé að
hlaupa í Nauthólsvík, þar sem
hringurinn er 2,3 kílómetrar, eða
úr miðbænum vestur á Seltjarnarnes og til baka. Sá hringur er tíu
kílómetrar. „Ef hlaupið er í miðbænum gætu einhverjir glæpst til
að horfa á,“ segir hann.
Ekkert mál er að hlaupa sama
hringinn hring eftir hring. „Það er
mjög gott að hlaupa með sólgleraugu,“ segir Gunnlaugur. „Þau
þekjast smám saman af svita og
salti og þá lokast maður inni og er
bara í sínum heimi.“
GHS

TaxFree
dagar
Skífan kynnir glænýjar
plötur sem koma út í dag!
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Damien Rice
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Eric Clapton og JJ Cale
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Josh Groban
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Borat - lögin úr myndinni
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100 Íslensk Jólalög
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TRYGGÐU ÞÉR EINTAK!

Ríkissjóður fær virðisaukaskatt af sölunni
en Skífan veitir afslátt sem því nemur.
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 (EILDARVERÈM¾TI FRAMLEIDDRA M¹LMA ¹ ¥SLANDI

Einnig kölluð hrafnreyður



&¹TT HEFUR VERIÈ MEIRA R¾TT ¹ KAFFISTOFUM LANDSINS AÈ UNDANFÎRNU EN
HVALVEIÈAR Å ATVINNUSKYNI ¶AR HEFUR VEIÈI ¹ LANGREYÈI FENGIÈ MESTA
ATHYGLI EN MINNA ER TALAÈ UM N¹KOMINN ¾TTINGJA HENNAR HREFNUNA
SEM EINNIG ER LEYFILEGT AÈ VEIÈA UNDIR MERKJUM ATVINNUVEIÈA (REFNAN
HEFUR VERIÈ VEIDD Å VÅSINDASKYNI SÅÈAN  OG KJÎTIÈ AF HENNI ER UPPI
STAÈAN Å ÖEIM HVALAFURÈUM SEM ÅSLENSKIR NEYTENDUR KAUPA



 

 

 



(VERNIG LÅTUR HREFNAN ÒT
(ÒN ER SVÎRT ¹ BAKI OG HVÅT ¹ KVIÈ (ÒN ER p METRAR ¹ LENGD OG
p TONN AÈ ÖYNGD +ÕRIN ER ST¾RRI EN TARFURINN (REFNAN ER FARHVALUR
OG KEMUR INN ¹ LANDGRUNN ¥SLANDS ¹ VORIN EN ¹ VETURNA HELDUR HÒN
SIG ¹ SUÈL¾GARI SLËÈUM

(EIMILD (AGSTOFA ¥SLANDS

(VER ER F¾ÈA HREFNUNNAR
4ALIÈ ER AÈ LJËS¹TA SÁ UM  PRËSENT
F¾ÈUNNAR LOÈNA  PRËSENT SÅLI  PRËSENT
ÖORSKFISKAR UM  PRËSENT OG ANNAÈ  PRËSENT
'RËF ¹¾TLUN ¹ F¾ÈUN¹MI HREFNU
¹ ¥SLANDSMIÈUM OG N¾RLIGGJANDI

fréttir og fróðleikur

.«6%-"%2 '%'. .!5¨'5.5-

Aukin fræðsla
skiptir sköpum
*AFNINGJAFR¾ÈSLA HINS
HÒSSINS STENDUR FYRIR
FORVARNARSTARFI MEÈAL
UNGS FËLKS ¹ ALDRINUM
p ¹RA %FTIR HRINU
AF
MISNEYTISM¹LUM
OG
NAUÈGUNUM
Å
HAUST ¹KVAÈ FR¾ÈSL
AN AÈ HRINDA AF STAÈ
®30
¹TAKI ®SP RNADËTTIR
2.!$«44)2 ER FRAMKV¾MDASTJËRI
*AFNINGJAFR¾ÈSLUNNAR OG Å FORSVARI FYRIR
¹TAKIÈ bNËVEMBER GEGN NAUÈGUNUMm
SEM STËÈ FYRIR FJÎLMENNRI GÎNGU NIÈUR
,AUGAVEG SÅÈASTLIÈIÈ LAUGARDAGSKVÎLD
(VERNIG HEFUR ¹TAKINU VERIÈ TEKIÈ
-JÎG VEL 6IÈ ERUM Å GËÈU SAMSTARFI
VIÈ FORMENN NEMENDAFÁLAGA OG FOR
VARNARFULLTRÒA FRAMHALDSSKËLANNA ¹
HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU OG F¹UM AUK ÖESS
MIKLA HJ¹LP FR¹ 3TÅGAMËTUM OG .EYÈAR
MËTTÎKUNNI &ËLKI FINNST ERFITT AÈ TALA
UM NAUÈGANIR EN ÖAÈ ER AÈ BREYTAST OG
AUKIN FR¾ÈSLA SKIPTIR MIKLU M¹LI
(VAÈA BREYTINGAR VILTU SJ¹
6IÈHORFSBREYTINGU AÈ FËLK GERI SÁR GREIN
FYRIR HVE ALVARLEGUR GL¾PUR NAUÈGUN ER
OG AÈ REFSIRAMMINN HERÈIST SAMHLIÈA
!È ALLIR SÁU ¹ SAMA M¹LI UM AÈ GER
ANDINN BERI ¹BYRGÈINA EKKI ÖOLANDINN
¶AÈ ÖARF AÈ RJÒFA BANNHELGINA SEM RÅKIR
YFIR NAUÈGUNUM SVO AÈ ÖOLENDUR K¾RI
ÖENNAN GL¾P EINS OG ÖOLENDUR ANNARRA
GL¾PA
(VAÈ ER N¾ST ¹ DAGSKR¹ HJ¹ YKKUR
.Ò ERUM VIÈ AÈ FARA ¹ FULLT MEÈ FR¾ÈSLU
OG MARKVISSA DAGSKR¹ OG LJÒKUM ¹TAKINU
MEÈ STËRUM TËNLEIKUM HINN  NËV
EMBER SEM VERÈUR AUGLÕSTUR SÅÈARWWW
JAFNINGJAFRAEDSLANIS
WWWMYSPACE
COMTAKTUTHATT

(VER ER STOFNST¾RÈ OG VEIÈIÖOL
3AMKV¾MT ÒTTEKT UM STOFNST¾RÈ HREFNU HÁR VIÈ LAND ER HÒN N¹L¾GT
ÖVÅ SEM TALIÈ ER AÈ HÒN HAFI VERIÈ ¹ÈUR EN VEIÈAR HËFUST ¶ETTA
GILDIR HVORT SEM LITIÈ ER ¹ -IÈ !TLANTSHAFSSTOFNINN Å HEILD SINNI EÈA
EINGÎNGU HREFNUR ¹ ÅSLENSKA STRANDSV¾ÈINU 3TOFNINN Å HEILD SINNI ER
TALINN VERA T¾PLEGA  ÖÒSUND DÕR
¶¾R VEIÈAR SEM STUNDAÈAR VORU ¹ SÅÈUSTU ÎLD HAFA SAMKV¾MT
ÖESSU HAFT HVERFANDI ¹HRIF ¹ STOFNST¾RÈINA (VERFANDI LÅKUR ERU TALDAR ¹
AÈ ¹RLEGAR VEIÈAR ¹  HREFNUM N¾STU TUTTUGU ¹R MUNI F¾RA STOFNINN
NIÈUR FYRIR  PRËSENT AF UPPRUNALEGRI
ST¾RÈ  SAMA H¹TT ER ËLÅKLEGT AÈ ¹RLEGAR
VEIÈAR ¹  HREFNUM F¾RI STOFNINN NIÈUR
FYRIR  PRËSENT AF UPPRUNALEGRI ST¾RÈ ¹ SAMA TÅMA
BILI %INNIG ER LJËST AÈ HREFNUVEIÈAR Ö¾R SEM HËFUST  Å
RANNSËKNASKYNI MUNU EKKI HAFA ¹HRIF ¹
STOFNINN

Athyglin á hliðarmálunum
Málefnin sem voru á aðaldagskrá Norðurlandaráðsþings í Kaupmannahöfn í
vikunni sem leið, svo sem
hvernig norræna velferðarmódelinu reiddi af í hnattvæðingunni, vöktu minni athygli fjölmiðla en hliðarefni
á borð við jafnréttismál í
Færeyjum.
Það breytti litlu um fjölmiðlaathyglina þótt bryddað hefði verið
upp á þeirri nýjung að formleg dagskrá Norðurlandaráðsþings hæfist
á svonefndum leiðtogafundi, þar
sem ríkisstjórna- og stjórnarandstöðuleiðtogarnir kölluðust á um
efnið „samkeppnishæfni Norðurlanda í hnattvæðingunni og norræna velferðarmódelið“.

3AMKEPPNISH¾FNI OG VELFERÈ
Í sínu innleggi í þessum umræðum
sagði Geir H. Haarde forsætisráðherra að forgangsraða þurfi í norrænu samstarfi og leggja áherzlu á
þau samstarfssvið sem sennilegust
eru til að skila áþreifanlegum
árangri, þar á meðal menntun,
rannsóknir, nýsköpun og afnám
hindrana í vegi frjálsra flutninga
milli Norðurlanda. Geir sagðist
sannfærður um að með þessum
hætti gætu norrænu samstarfsstofnanirnar, Norðurlandaráð og
Norræna ráðherranefndin, stuðlað
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$ANMÎRK

&¾REYJAR

&INNLAND

LANDSEYJAR

að því að bæta samkeppnishæfni
Norðurlanda.
Samkeppnishæfni Norðurlandanna verður líka í brennidepli formennskudagskrár Finna í Norrænu
ráðherranefndinni á árinu 2007. Í
opnunarræðu sinni á Norðurlandaráðsþinginu lagði finnski forsætisráðherrann Matti Vanhanen jafnframt áherzlu á samhengi milli
formennskudagskrár Finna í Evrópusambandinu og í Norrænu ráðherranefndinni. Finnar gegna formennskunni í ESB til áramóta.
Samkeppnishæfnina vilja Finnar tryggja með tilstyrk eflds samstarfs á sviði rannsókna, þróunar
og nýsköpunar; þetta sé til þess
fallið að gera norræn fyrirtæki
betur í stakk búin að mæta áskorunum hnattvæðingarinnar.
Í umræðunni komu skýrt fram
ólík sjónarmið vinstri- og hægrimanna gagnvart því hvernig bregðast skuli við áskorunum hnattvæðingarinnar.
Nýi
sænski
forsætisráðherrann, Fredrik Reinfeldt, lagði til að stofnað yrði norrænt ráð um hnattvæðinguna, sem
starfi með hliðstæðum ráðum í
þjóðlöndunum. Bauðst hann til að
leiða skipulagsstarf fyrir slíkt ráð.
Hann lagði í máli sínu áherzlu á það
sem hann kallar neikvæðar afleiðingar velferðarkerfisins, en það
væri að of margir stæðu utan við

SENDU SMS BTC FGT Á 1900 OG
ÞÚ GÆTIR UNNIÐ EINTAK!
VINNINGAR ERU PSP, GTA LEIKIR, AÐRIR TÖLVULEIKIR,
DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA!
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máls á meintri mismunun samkynhneigðra í Færeyjum, en Rannveig
Guðmundsdóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, var ein þeirra sem
það gerði. Honum fannst einnig að
sér vegið þegar Jónína Bjartmarz,
samstarfsráðherra Íslands, innti
hann eftir því hvað færeysk yfirvöld hefðu aðhafst til að framfylgja
vestnorrænni
jafnréttisáætlun,
sem samþykkt var árið 1999. Hann
svaraði gagnrýninni með því að
vísa til þess að tölfræðin sýndi
aðrar mjög jákvæðar hliðar á færeysku samfélagi; til dæmis væru
fóstureyðingar og hjónaskilnaðir
hvergi færri.
Óháð þessu lýstu margir þingfulltrúar, þar á meðal þeir íslenzku,
yfir stuðningi við sjálfstæða aðild
Færeyja og hinna norrænu sjálfstjórnarsvæðanna, Grænlands og
Álandseyja, að Norðurlandaráði.
Þjóðréttarleg atriði eru helzta
hindrunin fyrir því að þetta gangi
eftir.

+2)34*.3"/2'!2(®,, 6EL FËR UM
.ORÈURLANDAR¹ÈSÖING Å SALARKYNNUM
DANSKA ÖJËÈÖINGSINS
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atvinnulífið og væru þar með svo
gott sem útilokaðir frá virkri þátttöku í samfélaginu.
Fulltrúar vinstrisósíalista, svo
sem Norðmaðurinn Jan-Henrik
Frederiksen, tóku annan pól í hæðina. Að þeirra sögn verði Norðurlandaþjóðirnar að standa vörð um
velferðarkerfin gegn áhrifum
hnattvæðingarinnar. Steingrímur
Sigfússon, formaður Vinstrihreyfingarinnar-græns framboðs, spurði
hvort það væri hinni nýju samkeppnismenningu að kenna að svo
margir stæðu nú utan vinnumarkaðarins.
Sænski jafnaðarmaðurinn SvenErik Österberg, fulltrúi sænsku
stjórnarandstöðunnar í umræðunni, sagði norræna velferðarkerfið hafa veitt Norðurlandabúum
öryggi sem hafi styrkt stöðu þeirra
í hinni alþjóðlegu samkeppni.
Siv Jensen, leiðtogi norska
Framfaraflokksins, hrærði aðeins
upp í umræðunni með því að tala
máli einkavæðingar í umönnunarþjónustu. Hún sló því föstu að opinberi geirinn væri allt of stór á Norðurlöndunum og það stæði þeim
fyrir þrifum í alþjóðasamkeppninni.

&¾REYJAR Å BRENNIDEPLI
En eins og fyrr segir voru það frekar ýmis hliðarmál sem vöktu meiri
athygli á þessu Norðurlandaráðsþingi. Allsnörp umræða varð um
stöðu samkynhneigðra og jafnréttismála í Færeyjum.
Í nýrri tölfræðihandbók Norðurlanda kemur meðal annars fram
sláandi misræmi milli atvinnuþátttöku kvenna og hlutfalls þeirra á
þingi. Þessi munur er langmestur í
Færeyjum, þar sem yfir 88 prósent
kvenna stunda atvinnu, en aðeins
12,5 prósent fulltrúa á færeyska
Lögþinginu eru konur. Hvernig
staðan er í þessum málum á öllum
Norðurlöndunum má lesa betur út
úr súluritunum hér á síðunni.
Jógvan á Lakjuni, þingmaður
íhaldsmanna á færeyska Lögþinginu og samstarfsráðherra Norðurlanda í færeysku landstjórninni,
brást ókvæða við því að vakið væri

&INNAR ËS¹TTIR
Annað mál sem talsverð fjölmiðlaumræða spannst um var hvernig
staðið var að vali á næsta framkvæmdastjóra Norrænu ráðherranefndarinnar.
Finnum
fannst
greinilega freklega framhjá sínum
manni gengið er forsætisráðherrarnir tilkynntu á þriðjudagsmorgun að þeir hefðu ákveðið að Íslendingurinn Halldór Ásgrímsson tæki
við stöðunni er Svíinn Per Unckel
lætur af henni um áramótin. JanErik Enestam, sem er umhverfisráðherra og samstarfsráðherra
Norðurlanda í finnsku ríkisstjórninni, hafði líka sótzt eftir stöðunni.
Hann er einn fremsti stjórnmálamaður Finnlands-Svía, en það skýrir hvers vegna viðbrögðin við vali
Halldórs skyldu vera mun harðari í
sænskumælandi pressunni í Finnlandi en hinni finnskumælandi. Í
Hufvudstadsbladet, elzta starfandi
dagblaði Finnlands og helzta málgagni sænskumælandi minnihlutans, var Vanhanen forsætisráðherra sagður hafa látið undan
„baktjalda-yfirgangi Íslendinga“,
en viðlíka orðbragð var ekki að
finna í Helsingin Sanomat eða
öðrum helztu fjölmiðlum Finnlands. En í öllum finnskum miðlum
var lýst áhyggjum af því að Finnar
bæru skarðan hlut frá borði í norrænu samstarfi og ef áhugi þeirra á
samstarfinu ætti ekki að minnka
enn frekar en orðið er yrði að bæta
úr þessu.
Svo fór að lokum að á fundi
menningarmálaráðherranna
var
ákveðið að nýrri norrænni menningarmálaskrifstofu,
KulturkontaktNord, yrði fundinn staður í
Sveaborg við Helsinki. Danir beittu
sér fyrir því að þessi skrifstofa
yrði í Kaupmannahöfn, og Íslendingar, Grænlendingar og Færeyingar höfðu óskað sér að hún yrði
til húsa á sama stað og vestnorræna
menningarmiðstöðin á Norðurbryggju.
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¶RËUN NORR¾NS SAMSTARFS

Stofnanasamstarf í vörn
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rlegt þing Norðurlandaráðs er nú nýafstaðið, en það fór
fram að þessu sinni í Kaupmannahöfn.
Norðurlandaráð og Norræna ráðherranefndin eru
meginstoðir hins pólitíska, formlega hluta norræns
samstarfs. Óhætt er að fullyrða að vægi þessa hluta
samstarfsins hefur farið minnkandi á síðustu árum, á sama tíma
og samgangur fólks á milli Norðurlandanna er nú meiri en nokkru
sinni fyrr. Viðskipti og efnahagslegur samruni hafa heldur aldrei
verið meiri milli frændþjóðanna. Í stuttu máli: á sama tíma og
stjórnmálaþáttur norræns samstarfs hefur verið að tapa vægi hafa
tengsl Norðurlandaþjóðanna á öðrum sviðum verið að aukast.
Þessi þróun endurspeglar hliðstæða þróun innan hvers ríkis;
áhrif stjórnmálamanna hafa verið að dragast saman á sama tíma
og viðskiptalífinu, frjálsum félagasamtökum og annarri starfsemi
sem hefðbundin flokkastjórnmál hafa lítið yfir að segja hefur
vaxið fiskur um hrygg. En hún endurspeglar einnig að evrópskt
samstarf hefur að miklu leyti „tekið framúr“ norrænu samstarfi.
Það var innri markaður Evrópusambandsins sem skapaði forsendurnar fyrir þeim víðtæka efnahagslega samruna sem orðið
hefur milli Norðurlandanna á síðustu árum; þegar Norðurlöndin
reyndu á sínum tíma að koma á efnahagsbandalagi sín í milli fór
sú tilraun út um þúfur. Aðildin að Evrópska efnahagssvæðinu er
aðalforsendan fyrir íslenzku útrásinni, sem svo mjög er í kastljósi
fjölmiðla í Damörku um þessar mundir.
Frá því Svíþjóð og Finnland gengu í Evrópusambandið árið
1995, sem Danmörk gekk í þegar árið 1974, og þrjú fjölmennustu
Norðurlöndin voru þar með sameinuð innan vébanda þess, hefur
ESB-samstarfið skákað norræna samstarfinu „niður í aðra deild“,
ef svo má segja. Staðreyndin er sú, að í huga stjórnmála- og embættismanna norrænu ESB-ríkjanna eru ESB-fundir einfaldlega
mikilvægari en Norðurlandasamstarfsfundir.
Vissulega horfir þetta öðru vísi við Íslendingum og Norðmönnum, sem valið hafa að standa utan Evrópusambandsins. Einmitt
vegna þess að íslenzkir og norskir ráðamenn og embættismennn
hafa ekki aðgang að ESB-fundum er samráðið á vettvangi Norðurlandasamstarfsins þeim mun mikilvægara fyrir þá.
Ef til vill kann það að vera það sem vakið hefur fyrir Halldóri
Ásgrímssyni með því að sækjast eftir stöðu framkvæmdastjóra
Norrænu ráðherranefndarinnar, að nýta þau áhrif sem því embætti fylgir til að hámarka gagnið sem norðvesturjaðar Norðurlandanna getur haft af hinu norræna samstarfi, einmitt með tilliti
til þess hve það er hlutfallslega mikilvægara fyrir hann en norrænu ESB-ríkin þrjú.
En það er ekki bara samkeppnin við Evrópusambandið sem
hefur dregið úr vægi norrænu samstarfsstofnananna. Norðurlandaráð og Norræna ráðherranefndin þurfa líka að keppa um
athyglina við Eystrasaltsráðið, Norðurskautsráðið, Barentsráðið
og Norðlæga vídd Evrópusambandsins, svo nokkrar af þeim stofnunum og samstarfsáætlunum séu upp taldar sem helgaðar eru
samstarfi í okkar hluta álfunnar. Að teknu tilliti til alls þessa er
því ekki að undra að Norðurlandaráðsþing hafi ekki lengur það
fréttalega vægi sem það naut í eina tíð.
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RÁTT TIL AÈ BIRTA ALLT EFNI BLAÈSINS Å STAFR¾NU FORMI OG Å GAGNABÎNKUM ¹N ENDURGJALDS

(REPPAPËLITÅK
3IV &RIÈLEIFSDËTTIR HEILBRIGÈISR¹ÈHERRA
&RAMSËKNARFLOKKSINS ¾TLAR SÁR AÈ
FJÎLGA HJÒKRUNARRÕMUM UM 
SAMKV¾MT ¹¾TLUN UM UPPBYGGINGU
HJÒKRUNARRÕMA FR¹  TIL 
¶AÈ ER GOTT %N TILVILJUN EIN VIRÈIST
R¹ÈA ÖVÅ AÈ  HJÒKRUNARRÕMI AF
 EÈA RÒMLEGA  PRËSENT AF NÕJU
RÕMUNUM LENDA Å B¾JARFÁLÎGUNUM
Å SUÈVESTURKJÎRD¾MI ¶AÈ ER HENNAR
KJÎRD¾MI ¶ETTA ER AUÈVITAÈ
BARA TILVILJUN OG ÖVÅ ER
VARLA H¾GT AÈ TALA UM
HREPPAPËLITÅK ER ÖAÈ

&ËRNA HVERJUM
-¹LFLUTNINGUR
®GMUNDAR *ËNAS
SONAR ÖINGMANNS
VINSTRI GR¾NNA

SÕNIR HVE H¾TTULEG STEFNA SËSÅALISTA
ER ALMENNUM LÅFSG¾ÈUM ¹ ¥SLANDI 
HEIMASÅÈU SINNI SEGIR HANN TIL ÖESS
VINNANDI AÈ SENDA VIÈSKIPTABANKANA
ÒR LANDI TIL AÈ AUKA JÎFNUÈ Å SAMFÁLAG
INU b%R ÖOTULIÈINU FËRNANDI FYRIR MEIRI
JÎFNUÈ OG FÁLAGSLEGT RÁTTL¾TI -ITT
SVAR ER J¹ m SKRIFAR ®GMUNDUR .ÕLEGA
KOM FRAM AÈ +AUPÖING GREIÈIR MEST
Å SKATT AF ÎLLUM LÎGAÈILUM ¹ LANDINU
4ELUR ®GMUNDUR AÈ PENINGAR SEM
HANN VILL NOTA TIL FÁLAGSLEGRAR AÈSTOÈ
AR VAXI ¹ TRJ¹NUM *AFNAÈARSTEFNA Å
HANS HUGA SNÕST UM ÖAÈ AÈ GERA ALLA
JAFN F¹T¾KA %R ®GMUNDI EKKI FREKAR
FËRNANDI

&ASTUR FYRIR
¥ &RÁTTABLAÈINU ¹ FÎSTUDAGINN KOM
FRAM AÈ FRAMKV¾MDASTJËRN 3J¹LF
ST¾ÈISFLOKKSINS HVAR SEM SÒ STJËRN

ER Å SKIPULAGINU ¾TLAÈI Å DAG AÈ
TAKA FYRIR DEILUR UM FLOKKSSKR¹ SEM
NOTUÈ VAR Å PRËFKJÎRI Å 2EYKJAVÅK %KKI
ER ¹ST¾ÈA TIL AÈ ¾TLA ANNAÈ EN AÈ
VERÈANDI FRAMKV¾MDASTJËRI FLOKKS
INS !NDRI «TTARSSON TAKI ¹ ÖESSU
M¹LI AF FESTU ¶EGAR MIKLAR DEILUR
STËÈU UM FRAMKV¾MD PRËFKJÎRS Å
.ORÈVESTURKJÎRD¾MI SKRIFAÈI !NDRI
GREIN ¹ $EIGLUNA b¶AÈ ER ERFITT AÈ
SKILJA AF HVERJU ENGIN VALDASTOFNUN
INNAN 3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS VILL TAKA ¹
ÖESSU M¹LI UPPLÕSA ÖAÈ OG
BREGÈAST VIÈ ¶AÈ HLÕTUR
AÈ ÖJËNA LANGTÅMAHAGS
MUNUM FLOKKSINS BEST
AÈ TAKA AFDR¹TTARLAUSA OG
HARÈA AFSTÎÈU GEGN SLÅKU
KOSNINGAMISFERLI cm
BJORGVIN FRETTABLADINUIS
MAGNUSH FRETTABLADIDIS

Sundrung
Sjálfstæðisflokksins
S

jálfstæðisflokkurinn í Reykjavík kemur lemstraður og
blóðrisa út úr prófkjöri sínu. Þar
sáðu sigurvegarar til sundrungar
sem líkleg er til að kalla fram
langvinn átök einsog þau sem
áratugum saman skóku flokkinn
milli Gunnars Thoroddsen og Geirs
Hallgrímssonar. Í eftirleik
prófkjörsins ganga harðar ásakanir
um óheiðarleg vinnubrögð sem
kunni að hafa ráðið úrslitum.

0ÎNTUÈ RANNSËKN
Gísli Freyr Valdórsson, kosningastjóri eins þeirra sem var píndur
til að ganga svipugöng skæruliðanna í Valhöll, lýsti í Kastljósi
hvernig tveir sigursælustu
frambjóðendur prófkjörsins hefðu
haft undir höndum öflugri og
ítarlegri kjörgögn en aðrir.
Hvaðan komu þessi gögn, sem
hugsanlegt er að hafi ráðið
úrslitum í þeirri miklu símasmölun
sem átti sér stað?
Ritstjóri Morgunblaðsins segir í
gær að spyrja megi „hvort einhver
gögn hafi verið tekin ófrjálsri
hendi úr tölvukerfum Sjálfstæðisflokksins og notuð í prófkjörinu.“
NFS hafði eftir Kjartani Gunnarssyni að það væri „hreinn stuldur“
hafi einhver frambjóðenda í
prófkjörinu komist yfir aðra
flokksskrá en þá sem var í boði
fyrir alla frambjóðendur.
Innan Sjálfstæðisflokksins
hlykkjast réttlætið eftir sérkennilegum krákustígum. Í yfirlýsingu
frá þeim sem klagaður var sagði:
„Að beiðni þeirra sem stjórnuðu
úthringingum fyrir framboð mitt,
voru þessar ávirðingar rannsakaðar af starfsfólki Valhallar. Niðurstaðan var afgerandi á þá leið að
enginn grunur væri uppi um
misnotkun.“ Það er nefnilega það.

®3352 3+!20(¡¨).33/.

¥ $!' \ )NNANFLOKKS¹TÎK
Sá, sem kvað upp úrskurðinn, er
nýr framkvæmdastjóri flokksins,
Andri Óttarsson. Í kjölfar „rannsóknarinnar“ sendi hann frambjóðendum bréf þar sem hann birti
eftirfarandi sýknudóm: „Ekkert
kom fram í þeirri úttekt sem
bendir til þess að misnotkun á
upplýsingum hafi átt sér stað.“
Andri Óttarsson var auglýstur
sem stuðningsmaður á heimasíðu
frambjóðandans sem kæran
beindist að. Flokkur, sem kallar til
mikilla valda og ábyrgðar, verður
að hreinsa upp mál af þessum toga
með öðrum hætti – ef kjósendur
eiga að geta treyst honum. Þegar
opinber ráðherraefni eiga í hlut
varðar málið fleiri en félaga í
Sjálfstæðisflokknum.

!RFLEIFÈ $AVÅÈS HUSLUÈ
Markmið hinna stjórnlausu
skæruliða sem ráða Valhöll í skjóli
velviljaðs afskiptaleysis Geirs H.
Haarde virðist vera að husla sem
skjótast pólitískt dánarbú Davíðs
Oddssonar. Einni reku var kastað
þegar Kjartan Gunnarsson var
rekinn einsog fallinn erkiengill úr
Paradís Valhallar. Í staðinn var
Andri ráðinn, sem þá var þekktur
fyrir að hafa skrifað meitlaðar
árásargreinar á Björn Bjarnason,
á vefriti fóstursonar formannsins.

Í kjölfarið var steypt undan
prófkjöri Björns með meistaralegri eldsprengjuárás korteri fyrir
kosningu í formi alræmdrar
ályktunar stjórnar SUS, sem
minnti helst á Tet-sókn skæruliða
Viet-kong á sínum tíma.
Skæruliðar Geirs létu sér ekki
nægja að hlaða Birni einum. Þeir
unnu með virkum hætti gegn
ungum þingmönnum sem Davíð
sagði að hefðu einir gengið með
sér undir höggið í fjölmiðlamálinu.
Sigurði Kára og Birgi Ármannssyni var refsað grimmilega fyrir
að hafa stutt Davíð Oddsson þegar
launráðum í bland við eitrað vald
var beitt til að sölsa leiðtogasætið í
borginni frá Ingu Jónu Þórðardóttur, móður Borgars Bjarnarbana,
og því smellt undir Björn Bjarnason. Prófkjörið snerist um hefnd
fyrir þann verknað.

&ULLHEFNT ER 2¹ÈHÒSSINS
Í Sturlungu kölluðu hefndir einatt á
ný vígaferli og nýjar hefndir. Í
leiðangri Þórðunga í prófkjörinu í
Reykjavík var því sáð til nýrra og
langvinnra átaka. Á Alþingi situr
nú ættarlaukur Engeyinga og bíður
færis. Hann veit, að sá kann allt
sem bíða kann. Ungu þingmennirnir sem nú ganga frá prófkjöri pústrum þrútnir munu vitaskuld veita
Engeyingum gegn hinum nýju
Þórðungum þegar tími uppgjörsins
rennur upp. Hann kemur.
Á meðan sleikir gamalt ljón
pólitísk sár í myrkum hæðum
Seðlabankans og undrast þá heift
sem arfleifð hans mætir eftir
áralanga þjónustu við flokk, sem
honum tókst að berja saman, en
skæruliðar Valhallar hafa nú lamið
sundur. Björn Bjarnason sagði að
flokksmenn væru með óbragð í
munni.

Hvar verður þú í kvöld?
fermingarbörnum myndir frá hjálparstarfi kirkjunnar Afríku. Þeir fræða
börnin um ábyrgð kristinna manna á
velferð náunga síns. Og það kemur í ljós
að þau hafa ríka réttlætiskennd. Og þau
dag 6. nóvember, ganga fermingarvilja gera eitthvað í málunum. Í dag
börn í hús og safna til hjálparstarfs á
skipta þau með sér götum í hverfinu sínu.
vegum kirkjunnar sinnar. Vertu klár,
Þau fara út um hálf sex leytið þegar
ekki bara með budduna ef þú átt aur –
flestir eru komnir heim úr vinnu, með
heldur líka hvatningu. Það er ekki oft
merkta og innsiglaða bauka. Á eftir sitja
sem krakkar fá tækifæri til að hjálpa
þau lengi og skiptast á sögum: „Einn setti
svo um muni. Þeim er frekar legið á hálsi
5000-kall í!”, „ég sá svo ógeðslega sætan
fyrir að hugsa bara um sig – en unglingshund í einu húsinu!”, og sumir áttu ekki
árin eru jú umbrotatími á líkama og sál. !..! - ¶
«,!&3$«44)2
pening … og þá gefst tími til að ræða það.
En taktu undir með þeim þegar þau
banka upp á hjá þér – hvort sem er með framlagi eða Það hafa það ekki allir gott á Íslandi og það eru svo
margar ástæður fyrir því. Þess vegna styður
hvatningu.
Hjálparstarf kirkjunnar fjölda Íslendinga líka –
Fermingarbörnin hafa fengið fræðslu um
örbirgð í þróunarlöndum og vítahring fátæktar. Þau sérstaklega um jólin.
Ég hvet þig til að taka vel á móti fermingarbörnhafa séð hvernig peningar frá Íslendingum skila
um sem koma til þín. Hvettu þau til dáða, því vinna
sér í hjálparstarfi kirkjunnar: Í brunnum, áveitum,
þeirra skiptir miklu máli. Ef það sem safnaðist í
skepnuhaldi og fiskiræktartjörnum sem gerir
söfnun fermingarbarna í fyrra, 6,8 milljónir króna,
afkomuna öruggari og fæðuna fjölbreyttari – líka í
er umreiknað miðað við kostnað við einn brunn sem
menntun og mannréttindum fyrir fátækt fók sem
þjónað getur 1000 manns, þá fengu 56.000 manns
gerir allt til að sjá sér farborða. Allt árið er unnið
aðgang að hreinu vatni til frambúðar. Hoppaðu á
úr fjármunum sem fólk treystir Hjálparstarfi
vagninn, þú gerir heilmikið gagn með því sem þú
kirkjunnar fyrir. Meira á www.help.is
réttir yfir þröskuldinn.
Eru unglingar latir og sjálfhverfir? Reynsla
undanfarinna ára hefur ekki sýnt okkur þá hlið.
Prestar í 66 sóknum um allt land sýna 3.400
Höfundur er fræðslu- og upplýsingafulltrúi Hjálpar-
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Heimili hjónanna Ragnheiðar E. Ragnarsdóttur og Yngva Arnar Stefánssonar
ber bæði smekkvísi þeirra og framtakssemi vitni. Heimilið er uppi í risi við
Bárugötu í Reykjavík.
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Bökunarilmur berst út á ganginn þegar komið
er upp á þriðju hæðina á Bárugötu 5 enda húsfreyjan með köku í ofninum. Hún er heimavinnandi um þessar mundir en viðskiptavinir
Pétursbúðar á Ránargötunni kannast vel við
konuna þar sem hún átti og stýrði þeirri verslun um sjö ára skeið. „Ég seldi búðina í maí í
vor því eftir að við ættleiddum litlu dömuna
langaði mig að vera lausari við,“ segir Ragnheiður brosandi.
Sjá síðu 2
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%FRI SÁRH¾È Å 3KERJAFIRÈI ER TIL SÎLU HJ¹ (ÒSAKAUPUM
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²TSÕNI TIL ALLRA ¹TTA

¥ DAG ER M¹NUDAGURINN
 NËVEMBER  DAGUR
¹RSINS 

&!,,%'  &- %&2) 3¡2(¨  6).3,
5- 34!¨ ¥ 3+%2*!&)2¨) %2 4), 3®,5 (*
(²3!+!505- ',3),%'4 ²43µ.) %2 ²2
¥"²¨)..)
¥ ÅBÒÈINNI ERU FJÎGUR SVEFNHERBERGI STOFA OG
BORÈSTOFA ¹SAMT BAÈHERBERGI OG SJËNVARPSHOLI
'ENGIÈ ER INN UM SÁRINNGANG Å LITLA FORSTOFU
OG ÖAÈAN UPP ¹ STIGAPALL (¾GT ER AÈ GANGA ÒR
FORSTOFUNNI NIÈUR Å SAMEIGN HÒSSINS !F STIGA
PALLI ER GENGIÈ INN Å LÅTIÈ FORSTOFUHERBERGI OG Å
SJËNVARPSHOL ²R SJËNVARPSHOLI ER GENGIÈ INN Å
ÎNNUR HERBERGI ÅBÒÈARINNAR 3TOFAN ER RÒMGËÈ
OG BJÎRT MEÈ STËRUM GLUGGUM OG ÒTSÕNI YFIR
SJËINN ¶AÈAN ER GENGIÈ ÒT ¹ STËRAR SVALIR MEÈ
ÒTSÕNI TIL ALLRA ¹TTA %LDHÒSIÈ ER MEÈ ELDRI
INNRÁTTINGU SEM SKIPT HEFUR VERIÈ UM AÈ HLUTA
EINNIG HAFA BORÈPLÎTUR VERIÈ ENDURNÕJAÈAR ²R
GLUGGUM ER ÒTSÕNI YFIR %SJUNA (ALLGRÅMSKIRKJU
OG 0ERLUNA G¾TIS BORÈKRËKUR ER Å ELDHÒSINU ¥
BAÈHERBERGINU ER BAÈKAR OG NÕJAR FLÅSAR ¹ GËLFI
 ÎÈRUM GËLFUM ER PARKET
3KIPT HEFUR VERIÈ UM FR¹RENNSLISLAGNIR FR¹
HÒSINU SEM OG RAFMAGN Å ÅBÒÈINNI
¥ KJALLARA ER SAMEIGINLEGT ÖVOTTAHÒS ¹SAMT
GËÈRI GEYMSLU

3ËLARUPPR¹S (¹DEGI 3ËLARLAG
2EYKJAVÅK
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(EIMILD !LMANAK (¹SKËLANS

Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is
6EGLEGIR KERTASTJAKAR PRÕÈA HEIMILIÈ

Myntlán

&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

Gæti lán í erlendri mynt
verið lausnin?
SPRON Myntlán eru veitt til kaupa, framkvæmda eða endurfjármögnunar
á íbúðarhúsnæði eða atvinnuhúsnæði. Unnt er að taka fullt SPRON Myntlán
eða blandað lán þar sem helmingur lánsins er myntlán og hinn helmingurinn
í íslenskum krónum.

ARGUS / 06-0550

Upplýsingar í næsta útibúi SPRON í síma 550 1200,
í þjónustuveri SPRON í síma 550 1400
eða á spron.is

;

(ÒSNÒMEROG AÈRAR MERKINGAR ¹ HÒSUM ERU MIKILV¾GAR %RFITT ER FYRIR
BRÁFBERA AÈ KOMA PËSTINUM TIL SKILA EF HÒS ER HVORKI MERKT GREINILEGA
MEÈ NÒMERI NÁ NÎFNUM EIGENDA VIÈ INNGANG

=

2AGNHEIÈUR 9NGVI OG DËTTIRIN 4HEODËRA µR

3TOFUSËFINN KEMST VEL FYRIR UNDIR SÒÈINNI

Við erum borðstofufólk
Hjónin Yngvi og Ragnheiður endurgerðu íbúð sína á
Bárugötunni.
Yngvi er framkvæmdastjóri Netvísis sem rekur upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn í Aðalstræti 2. Ragnheiður er
hins vegar svo lánsöm að vera heimavinnandi um þessar
mundir, enda gullfallegt umhverfi sem hún þá vinnur í.
Hjónin hafa í hyggju að skipta um íbúðarhúsnæði en á Bárugötunni hafa þau búið frá 2001. Þau hafa tekið íbúðina
hressilega gegn á þeim tíma, lagt nýjar vatnslagnir og frárennsli, fært baðið þangað sem eldhúsið var og öfugt auk
þess að stækka baðherbergið út á stigapallinn.
Íbúðin er björt og rúmgóð af risíbúð að vera og eldhúsið er í miðjunni. „Eldhúsið er í raun hjarta íbúðarinnar.

Ég hélt alltaf að það yrði of lítið en sá ótti reyndist ástæðulaus,” segir Ragnheiður og dásamar hversu þægileg
vinnuaðstaðan sé. Enda er þar góð innrétting og öflugar
græjur á borð við fimm hellna gaseldavél og tvöfaldan
ofn. Svo er líka ylur í gólfinu. Ragnheiður lýsir áfram
breytingunum sem gerðar hafa verið. „Þar sem spariskápurinn með glerinu er var áður hurð inn í svefnherbergið sem nú er leikherbergi dömunnar.“
Í eldhúsinu er barborð úr gleri og þar snæðir fjölskyldan morgunmatinn, að sögn Ragnheiðar. „Annars
erum við borðstofufólk,“ bætir hún við glettnislega. Að
lokum sýnir hún blaðamanni upp í stórt risherbergi sem
eftir er að gera upp. Úr gluggum þess er vítt útsýni yfir
vesturbæ Reykjavíkur.
GUN FRETTABLADIDIS

(ÁR ER G¾GST INN Å HERBERGI HJËNANNA

0ANTAÈU
JËLAMYNDATÎKUNA
TÅMANLEGA

-9.$

(AFNARÙRÈI S  
WWW LJOSMYNDIS

6IÈ BARBORÈIÈ ER MORGUNVERÈURINN SN¾DDUR

"AÈHERBERGIÈ ER STËRT OG TVÅSKIPT AÈ HLUTA ÖAR ERU B¾ÈI NUDDBAÈKAR
OG STURTUKLEFI MEÈ NUDDI

!LNO INNRÁTTING ER Å ELDHÒSINU GASELDAVÁL OG SÁRSMÅÈ
AÈUR H¹FUR YFIR HENNI

b6IÈ ERUM BORÈSTOFUFËLK m SEGIR 2AGNHEIÈUR OG HÁR ER
EKKI Å KOT VÅSAÈ

²R ELDHÒSINU SÁST FRAM GANGINN OG INN Å BORÈSTOFUNA

-.5$!'52  NËVEMBER 

Vakin er athygli á því að Trésmiðjan Mosfell ehf., er flutt úr Mosfellsbæ. Skrifstofa
fyrirtækisins er nú að Miðhrauni 14, 210 Garðabæ og trésmiðjan að Norðurgarði 8 í Sandgerði.

KERTO LÍMTRÉ

b6IÈ LEGGJUM MIKIÈ UPP ÒR VANDVIRKNI ENDA LIFUM VIÈ ¹ ORÈSPORINU m SEGIR 0ÁTUR $ANÅ
ELSSON Å 'RANÅTSMIÈJUNNI
&2¡44!",!¨)¨'6!

Steinöldin enn og aftur
Granítsmiðjan í Hafnarfirði
hefur sérhæft sig í smíði úr
graníti og öðrum steintegundum.
„Granít er gott efni á alla slitfleti
heimilisins, og hentar vel í eldhúsið, á baðið, og á sólbekkina til
dæmis. Það getur verið margra
milljón ára gamalt og er svo sterkt
að mikið þarf til að það rispist,“
segir Pétur Daníelsson, framkvæmdastjóri Granítsmiðjunnar
þegar hann er heimsóttur í steinríki sitt. Hjá honum vinna margir
við að skera stein, pússa og handslípa. „Við sérsmíðum fyrir hvern
og einn eftir hans þörfum og leggjum mikið upp úr vandvirkni, enda
lifum við á orðsporinu,“ segir
Pétur.
Granít myndast djúpt í jörðu á
milli jarðlaga, við mikinn hita og
þegar það er slípað og pólerað
verður yfirborð þess líkast gleri.
„Þetta er nýr staðall í dag,“ segir
Pétur. „Tók eiginlega við af plasthúðuðu spónaplötunni. Það er
hægt að skera á granítplötu og
vera með heita potta á henni og
eldföst mót því steinninn þolir allt

KERTO LÍMTRÉ býður upp á ýmsa möguleika.

Æfingasvæði NK á Seltjarnarnesi

KERTO LÍMTRÉ er frá Finnlandi og hefur verið á markaði á Íslandi frá árinu 1981.
KERTO LÍMTRÉ er mikið notað sem burðarbitar, einnig í milligólf og þaksperrur
þar sem venjulegar sperrur duga ekki.

(ÁR ER PLATAN ÒR GRANÅTI OG VASKURINN ÒR
ST¹LI EN 0ÁTUR OG FÁLAGAR HANDSMÅÈA LÅKA
VASKA ÒR GRANÅTI SÁ ÖESS ËSKAÈ

KERTO LÍMTRÉ getur sparað verulega fjármuni í burðarvirki þar sem
þaksperrur fara yfir 5 metra í lengd, þá er notað KERTO LÍMTRÉ í stað
hefðbundinna þaksperra og losnað við burðarbita og súlur.
KERTO LÍMTRÉ, eitt það besta í tré, til nýbygginga og viðhalds.

Iðnaðarhúsnæði í Hafnarfirði

upp í 740 gráðu hita. Þar af leiðandi hentar hann í allt nema arna.
Þeir þurfa að þola um eitt þúsund
gráðu hita.“
Þó að fyrirtækið heiti Granítsmiðjan þá fást þar margs konar
steintegundir þannig að úr miklu
er að velja. Pétur segir fyrirtækið
vinna náið með arkitektum og eigendum heimilanna sem þeir smíða
inn í. „Við gerum tilboð í verkin,
mætum á staðinn og tökum
nákvæm mál upp á millimetra,“
segir hann og bætir við að lokum.
„Ef fólk hefur ákveðnar hugmyndir þá bara reddum við því sem það
biður um.“
GUN FRETTABLADIDIS

TM MOSFELL EHF

•

MIÐHRAUNI 14

•

SÍMI 566 6606

•

FAX 566 6619

•

MOSFELL@MOSFELL.IS
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+ETTIR
&ELIS SILVESTRIS LYBICA !FRÅSKUR VILLIKÎTTUR &ELIS SILVESTRIS SILVESTRIS EVRËPSKUR KÎTTUR
&ELIS CATUS (EIMILISKÎTTUR
+ETTIR ERU EKKI SKILGREINDIR SEM
MEINDÕR HELDUR G¾LUDÕR

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager • Smíðað eftir máli
• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir
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TRIPPI OG STUNDUM SEM G¾LUORÈ VIÈ
BÎRN ¶AÈ VAR ¹LIT MANNA AÈ EKKI
STAFAÈI H¾TTA AF SKOFFÅNUM ÖAR SEM
ÖAU V¾RU ¾TÅÈ DREPIN ¹ÈUR EN ÖAU
K¾MUST ¹ LEGG ¶AÈ VAR ÎLLU VERRA
MEÈ SKUGGABALDUR SEM GERÈIST
DÕRBÅTUR OG EKKI VAR H¾GT AÈ SKJËTA
HANN MEÈ VENJULEGRI BYSSU ¶AÈ ERU
TIL MARGAR LÕSINGAR UM VIÈUREIGNIR
MANNA OG ÖESSARA DÕRA ¥ ÖJËÈSÎG
UM *ËNS RNASONAR ER MA SAGT FR¹
ÖVÅ AÈ (ÒNVETNINGUM HAFI TEKIST
AÈ KRËA SKUGGABALDUR AF OG DREPA
HANN ÈUR EN HANN HLAUT BANA
STUNGUNA M¾LTI HANN ¹HRÅNSORÈ
"ANAMAÈURINN HERMDI ORÈ SKUGGA
BALDURS UM KVÎLDIÈ Å BAÈSTOFU OG
STÎKK Ö¹ GAMALL FRESSKÎTTUR ¹ MANN
INN OG L¾STI MEÈ KJAFTI OG KLËM Å
H¹LS HANS +ÎTTURINN N¹ÈIST EKKI FYRR
EN HÎFUÈIÈ VAR STÕFT AF HONUM EN
Ö¹ VAR MAÈURINN DAUÈUR ¶VÅ M¹
SVO B¾TA VIÈ AÈ AF ERFÈAFR¾ÈILEGUM
¹ST¾ÈUM GETA ÖESSAR DÕRATEGUNDIR
EKKI ¹TT AFKV¾MI SAMAN

6ARNAÈARORÈ
¶EGAR FËLK ÖARF AÈ F¹ TIL SÅN MEIN
DÕRAEYÈI EÈA GARÈÒÈARA HVAR ¹
LANDINU SEM ER SKAL ÖAÈ ALLTAF ËSKA
EFTIR AÈ F¹ AÈ SJ¹ STARFSRÁTTINDASKÅR
TEINI ÒTGEFIÈ AF 5MHVERFISSTOFNUN OG
EITUREFNALEYFI GEFIÈ ÒT AF LÎGREGLU
STJËRASÕSLUMANNI OG ÖAÈ MIKILV¾G
ASTA ER AÈ VIÈKOMANDI HAFI STARFS
LEYFI FR¹ VIÈKOMANDI SVEITARFÁLAGI %F
ÖEIR SEM KALLA SIG MEINDÕRAEYÈA OG
GARÈÒÈARA OG HAFA EKKI ÖESSI LEYFI
Å GILDI GETA ÖEIR EKKI KEYPT EITUREFNI
OG STARFSRÁTTINDI MEINDÕRAEYÈA OG
GARÈÒÈARA EIN SÁR HAFA EKKERT GILDI
&ÁLAGAR Å &ÁLAGI
MEINDÕRAEYÈA ERU MEÈ
FÁLAGSSKÅRTEINI ¹ SÁR
&¹ÈU ALLTAF NËTU VEGNA
VIÈSKIPTANNA
2ÁTTINDI MEINDÕRA
EYÈA OG GARÈÒÈARA FR¹
ERLENDUM RÅKJUM OG
FÁLAGASAMTÎKUM GILDA
EKKI ¹ ¥SLANDI
(EIMILDIR 5PPLÕS
INGAR OG FRËÈLEIKUR
UM -EINDÕR OG VARNIR


,ESENDUM &RÁTTABLAÈSINS ER VELKOMIÈ AÈ SENDA FYRIRSPURN ¹ NETFANGIÈ GUDMUNDUROLI SIMNETIS





5MFJÎLLUN UM KETTI HÁR ER VEGNA
ÖESS AÈ ÖEGAR KETTIR ERU ORÈNIR VILLTIR
REYNA ÖEIR ALLS STAÈAR AÈ ÒTVEGA SÁR
MAT -ATARKISTA ÖEIRRA ER TIL D¾MIS
¹ RUSLAHAUGUM Å HR¾JUM OG VÅÈAR
6ILLIKETTIR ERU MJÎG GRIMMIR OG GETA
BEINLÅNIS VERIÈ H¾TTULEGIR UMHVERF
INU
%LSTU HEIMILDIR UM KETTI ERU
RÒMLEGA  MILJËN ¹RA GAMLAR
OG VAR Ö¹ VITAÈ UM MINNST TV¾R
TEGUNDIR KATTA 3KËGARKÎTTINN SEM
LIFÈI Å EYÈIMÎRKUM !SÅU OG AFRÅSKA
VILLIKÎTTINN 4IL ERU HEIMILDIR UM AÈ
%GYPTAR HAFI UM ÖAÈ BIL  ¹RUM
FYRIR +RIST NOTAÈ KETTI TIL AÈ VERJA
KORNGEYMSLUR SÅNAR FYRIR NAGDÕRUM
OG ER TALIÈ AÈ HEIMILISKÎTTURINN SÁ
AFBRIGÈI ÖEIRRAR KATTATEGUNDAR &LESTIR
HEIMILISKETTIR Å DAG EIGA ¾TTIR SÅNAR
AÈ REKJA TIL AFRÅSKA VILLIKATTARINS
 SÅÈUSTU ¹RUM HAFA MEINDÕRA
EYÈAR Å AUKNUM M¾LI VERIÈ FENGNIR
TIL AÈ FANGA KETTI OG L¹TA FARGA ÖEIM
HJ¹ DÕRAL¾KNUM 3KEMMST ER AÈ
MINNAST MIKILS KATTAF¹RS ¹ ¥SAFIRÈI
ÖEGAR MEINDÕRAEYÈIR VARÈ AÈ NOTA
SKOTVOPN TIL AÈ N¹ VILLIKÎTTUM TAK
HEFUR VERIÈ GERT Å 2EYKJAVÅK TIL AÈ
HANDSAMA KETTI &LESTIR TELJA KETTI
MJÎG ÖRIFALEGA OG TILVALDA SEM
G¾LUDÕR MEÈAL ANNARS VEGNA ÖESS
FÁLAGSSKAPAR SEM KÎTTURINN VEITIR
¶ESSI ¹N¾GJA ER MEST ¹ MEÈAN
KÎTTURINN ER KETTLINGUR EN VILL
MINNKA ÖEGAR KÎTTURINN ELDIST OG FER
AÈ KOMA MEÈ FUGLA OG MÕS HEIM
TIL HÒSBËNDANS +ETTIR ERU SMITBERAR
ÖVÅ ¹ ÖEIM LIFA SNÅKJUDÕR SEM ÖEIR
BERA INN ¹ HEIMILI MANNA (ÁR
M¹ NEFNA FL¾R OG MAURA OG Å SAUR
KATTA LIFIR ALGENGASTI ÖR¹ÈORMURINN
¹ ¥SLANDI EÈA KATTARSPËLUORMURINN
4OXCARA CATI  ,ÅTIL EÈA N¹NAST ENGIN
H¾TTA ER ¹ SMITI FR¹ KÎTTUM SEM
ERU ALFARIÈ INNIKETTIR OG HAFA EKKERT
SAMNEYTI VIÈ ÒTIKETTI
/RMAHREINSA ¾TTI KETTI MINNST
TVISVAR ¹ ¹RI HJ¹ DÕRAL¾KNI -EIN
DÕRAEYÈAR ÖURFA AÈ G¾TA SÅN SÁRSTAK
LEGA VEL ÖEGAR ÖEIR MEÈHÎNDLA KETTI
¶EIR EIGA AÈ VERA MEÈ GRÅMU FYRIR
VITUM OG SETJA UPP EINNOTA HANSKA
VEGNA MÎGULEIKA ¹ ÖVÅ F¹ EINHVERJA
ËV¾RU AF KÎTTUM OFAN Å EÈA ¹ SIG
¶EGAR MEINDÕRAEYÈAR ÖURFA AÈ F¹ST
VIÈ VILLIKETTI ER MJÎG MIKIL H¾TTA ¹
AÈ ÖEIR VERÈI FYRIR BITI -EINDÕRAEYÈ
AR ¾TTU ÖVÅ AÈ FARA REGLULEGA OG F¹
STÅFKRAMPASPRAUTUR
TTF¾TLUMAURINN #HEYLETIELLA

PARASITOVORAX VAR N¾R ËÖEKKT
VANDAM¹L TIL SKAMMS TÅMA EÈA TIL
¹RINS  ÖEGAR HANN GREINDIST
¹ TVEIMUR INNFLUTTUM KÎTTUM &R¹
ÖEIM TÅMA HEFUR MAURINN BREIÈST
ÒT B¾ÈI MEÈ KÎTTUM OG HUNDUM
-EINDÕRAEYÈAR SEM FENGNIR ERU TIL
AÈ ÒÈA FYRIR STARAFLË ¾TTU AÈ BYRJA
¹ ÖVÅ AÈ ATHUGA HVORT HUNDUR EÈA
KÎTTUR SÁ ¹ HEIMILINU ¶ETTA ¹ SÁR Å
LAGI VIÈ EF HEIMILISFËLK LEITAR AÈSTOÈ
AR VEGNA SKORDÕRABITS 'ANGA ÖARF ÒR
SKUGGA UM AÈ EKKI SÁU STARA EÈA
ÎNNUR FUGLAHREIÈUR Å EÈA VIÈ HÒSIÈ
%F EKKI FINNST HREIÈUR Å EÈA VIÈ
HÒSIÈ ÖARF AÈ N¹ Å DÕRIÈ SEM VELDUR
BITINU OG L¹TA GREINA ORSÎKINA %F
FËLK SEM HELDUR G¾LUDÕR ER BITIÈ AF
SKORDÕRI ER BEST AÈ FARA MEÈ G¾LU
DÕRIÈ TIL DÕRAL¾KNIS TIL AÈ F¹ GREIN
INGU ¹ HVORT OG UM HVAÈA MEINDÕR
ER AÈ R¾ÈA OG TAKA ¹KVARÈANIR UM
FRAMHALDIÈ AÈ NIÈURSTÎÈU FENG
INNI "OGFRYMLASËTT ER ÒTBREIDDUR
SJÒKDËMUR Å DÕRUM OG MÎNNUM UM
ALLAN HEIM OG ORSAKAST AF EINFRUMA
SNÅKJUDÕRI 4OXOPLASMOSE GONDII 
¶AÈ ER EKKI LANGT SÅÈAN H¾GT VAR AÈ
SANNA TILVIST BOGFRYMILSINS OG ÖAÈ
KOM EKKI Å LJËS FYRR EN ¹RIÈ  AÈ
KETTIR V¾RU ENDAHÕSLAR FYRIR SNÅKJU
DÕRIÈ EN ÖAÈ N¾R EINGÎNGU FULLUM
ÖROSKA Å ÖÎRMUM DÕRA AF KATTAR¾TT
¥ %GYPTALANDI VORU KETTIR ¹LITNIR
HEILÎG DÕR OG BORGIN "UBASTIS VAR
TD TILEINKUÈ KÎTTUM +ETTIR HAFA
LÎNGUM VERIÈ TALDIR TIL G¾LUDÕRA OG
HÒSDÕRA EN ÖETTA GETUR BREYST FLJËTT
EF KÎTTURINN VERÈUR TIL AMA -ENN
ERU VÅÈA FARNIR AÈ TALA UM KÎTTINN
SEM MEINDÕR OG HAFA SETT LÎG OG
REGLUR UM KATTAHALD Å SVEIT
ARFÁLÎGUM OG ER MEINDÕRA
EYÈUM ÖEGAR FALIÈ AÈ FANGA
KETTI -EINDÕRAEYÈAR EIGA AÈ
FARA MEÈ ALLA MERKTA KETTI Å
+ATTHOLT Å 2EYKJAVÅK OG ÖAÈ ER
AÈ SJ¹LFSÎGÈU EIGANDI KATTARINS
SEM BER KOSTNAÈ AF SLÅKU ¥
ÎÈRUM SVEITARFÁLÎGUM ERU
REGLUR UM MEÈHÎNDLUN KATTA
OG SVO ERU DÕRAVERNDUNARLÎG
Å LANDINU
 ¥SLANDI HAFA VERIÈ
SAGÈAR ÖJËÈSÎGUR UM
AFKV¾MI KATTAR OG REFS
SKOFFÅN OG SKUGGABALDUR
-ËÈIR SKOFFÅNS ER KÎTTUR
EN TËFA ER MËÈIR SKUGGA
BALDURS 3KUGGABALDUR ER
EINNIG NOTAÈ YFIR ILLAN ANDA
L¾ÈUPOKA EN SKOFFÅN AFTUR ¹
MËTI NOTAÈ YFIR KJ¹NA STELPU
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«LAFUR (J¹LMARSSON VERKFR¾ÈINGUR SEGIR AÈ MIKILL H¹VAÈI Å SKËLUM KOMI NIÈUR ¹
N¹MS¹RANGRI BARNA
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

Hávaði hefur áhrif
Ólafur Hjálmarsson verkfræðingur hefur mikinn áhuga á
hljóðvist í skólum sem hann
segir að sé víða ábótavant.
Ólafur segir að hljóðvist í skólum
sé mjög mikilvæg til þess að börnin geti einbeitt sér almennilega að
náminu og rannsóknir hafi sýnt að
þau börn sem læra í umhverfi þar
sem er mikill hávaði dragist fljótt
aftur úr hinum. „Í því samhengi
skiptir engu máli hvort hávaðinn
verður til inni í skólastofunni eða
utan hennar, ef umhverfið er of
hávært kemur það niður á líðan og
námsárangri og eykur hegðunarvandamál,“ segir hann.
Hljóðvist er ófullnægjandi í
alltof mörgum skólum á Íslandi að
sögn Ólafs. „Við erum að glíma við
uppsafnaðan vanda sem að hluta
til byggist á ófullnægjandi húsnæði og að hluta til á breyttum
kennsluháttum. Margar skólabyggingar eru hreinlega ekki
byggðar rétt og ekki einu sinni að
uppfylla ekki einu sinni reglugerð
sem þó ætti að vera strangari og

opið kennsluumhverfi gerir enn
meiri kröfur til góðrar hljóðhönnunar en gamla stofuskiptingin.
Ingunnarskóli í Grafarvogi er gott
dæmi um svokallaðan opinn skóla
og ég var á sínum tíma fenginn til
þess að vera með hljóðráðgjöf við
hönnun skólans. Það er eitt
ánægjulegasta verkefni sem ég
hef tekið að mér.“
Ólafur telur að endurskoða
þurfi ákvæði byggingarreglugerðar sem fyrst og segir það deginum
ljósara að hún nái ekki nógu langt.
„Umhverfisráðuneytið segir að ný
reglugerð sé ekki væntanleg fyrr
en í fyrsta lagi eftir tvö til þrjú ár
og það er náttúrlega alltof langur
tími í lífi barna sem þurfa að búa
við of mikinn hávaða í skólanum
daglega.“
Ólafur segir að þó að endurbætur séu nauðsynlegar í mörgum
skólum megi þær ekki vera ómarkvissar. „Ég legg mikla áherslu á að
raunverulegt ástand sé mælt og
borið saman við æskileg markmið
og eftir endurbætur sé síðan mælt
hvort tilskilinn árangur hefur
náðst.“
EMILIA FRETTABLADIDIS

Líka fyrir þig; lífið, fréttirnar og fjörið á ensku

Íslendingar og útlendingar fá allar upplýsingar á ensku um allt það sem heimsborgin Reykjavík státar af á hverjum
tíma.; menningarviðburðir, tónleikar, skemmtistaðir, veitingastaðir, söfn, gallerí, tíska, verslanir og næturlíf.
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Opið virka daga
frá kl. 09:00-18:00
www.fmg.is

Frum

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

Það er gott að
búa á austurlandi

Samtengd söluskrá
Sverrir Kristjánsson
lögg. fasteignasali
sími 896 4489

Karl Dúi Karlsson
sölumaður
GSM 898 6860

Fjórar fasteignasölur
- ein skráning - minni kostnaður - margfarldur árangur -

wwwhus.is

VÖLVUFELL - ENDARAÐHÚS

BLIKAHÖFÐI - 4RA HERB.

Fallegt 134,4 fm endaraðhús ásamt 23,5 fm bílskúr. Húsið stendur
innst í botnlanga á rólegum stað í Fellahverfi. Flísalagt anddyri
m/skápum. Stofa/borðstofa, sjónvarpshol, 3 svefnherb. (hægt að
breyta í 4), eldhús m/ nýlegri innréttingu og tækjum, rúmg. þvottaherb./geymsla og baðherb.. Fallegur garður m/sólpalli og garðhúsi.
Parket, flísar og dúkur. Bílskúr m/rafdrifnum opnara. V. 29,7 millj.

Mjög falleg 100,2 fm, 4ra herb. íbúð á 2. hæð í nýlegu fjölbýli í
Mosfellsbæ. 3 rúmgóð svefnherb., öll með skápum og öll parketlögð.
Baðherb. flísalagt í hólf og gólf, innrétting og baðkari með sturtuaðstöðu. Þvottarými inn af baði. Parketlögð, rúmgóð og björt stofa,
stórar suð-vestur svalir með fallegu útsýni. Eldhús flísalagt og með
stórum borðkrók. Sér geymsla. Stutt í skóla og leikskóla. V. 22,9 millj.

HJARÐARHAGI - 4RA HERB. M/BÍLSKÚR

BERJARIMI - 3JA HERB./SÉR INNG.

Mjög falleg 103,6 fm, 4ra herb. endaíbúð á 2. hæð ásamt 24 fm bílskúr
á besta stað í Vesturbænum. Eldhús flísalagt og með borðkrók.
Baðherb. nýlega tekið í gegn, flísalagt í hólf og gólf, innrétting og
baðkar. Stofa rúmgóð og björt. 3 svefnherb. og úr hjónaherb. er gengið
út á suður svalir. Parket í stofu, holi og öllum svefnherb. Auka herb. í
risi. Sérgeymsla í sameign. Laus við kaupsamning. V. 25,5 millj.

Glæsileg 3ja herb., 89,9 fm íbúð með sér inngang á 2. hæð, ásamt stæði
í bílageymslu. 2 svefnherb., björt stofa og borðstofa, suður svalir.
Eldhús með fallegri innréttingu og eyju með 4ra hellu gaseldavél og stál
háf. Borðkrókur. Þvottaherb. innan íbúðar. Flísalagt baðherb. með
baðkari með sturtuaðstöðu og innréttingu. Fallegt parket og flísar á
gólfum. Hátt til lofts. Sér geymsla inn af bílastæði. V. 21,6 millj.

LAUFENGI - 3JA HERB.

LAUGAVEGUR - 3JA HERB.

Björt, rúmgóð og vel skipulögð 83,4 fm, 3ja herb. íbúð með gluggum í
þrjár áttir á 3. hæð í Grafarvoginum. Eldhús með hvítri/beyki innréttingu og borðkrók. Gluggar í tvær áttir í eldhúsinu. Stofan er rúmgóð
og björt, suður-svalir með útsýni. Baðherb. með glugga, sturtu og
tengi fyrir þvottavél og þurrkara. 2 svefnherb. með fataskápum.
Geymsla innan íbúðar. Dúkur á gólfum. V. 18,2 millj.

Mikið endurnýjuð, björt og falleg 3ja herb., 76,5 fm íbúð á 3. hæð við
Laugaveg. Íbúðin nýtur þess að vera í nánu sambandi við miðbæinn án
þess að vera í hringiðu næturlífsins. Hún er öll flísalögð og er lofthæð
óvenju mikil. Stofa með skemmtilegum útskotsglugga yfir Laugaveginn. Eldhús og bað með nýlegum innréttingum. Gluggar Laugavegsmegin, nýlega endurnýjaðir með þreföldu gleri. V. 18,9 millj.

STARENGI - 3JA HERB./SÉR INNG.

STYKKISHÓLMUR - EFRI SÉRHÆÐ

Glæsileg 3ja herb., 86 fm íbúð á jarðhæð með sérinngang. Anddyri
flísalagt, rúmgóðir skápar. Eldhús með fallegri innréttingu, flísalagt er
á milli skápa. Stofan er nýtt sem setu og borðstofa. Úr stofunni er
gengið út á sér lóð. 2 svefnherb. með skápum. Baðherb. flísalagt og
með innréttingu og baðkari. Þvottaherb. innan íbúðar. Fallegt parket
og flísar á gólfum. Innfelldar Mahogny hurðir. V. 20,3 millj.

Laufásvegur 10 er steinhús sem stendur hátt, miðsvæðis í Stykkishólmi. Um er að ræða efri hæð hússins (gengið upp 2 tröppur) sem
er sérhæð. Hæðin skiptist í fostofu og forstofuherb., gang, samliggjandi stofur, svefnherb., eldhús, bað og litla geymslu. Rúmgóður bílskúr með rafdrifinni hurð fylgir hæðinni. Þakjárn er nýlegt. Ný
miðstöð (hitaveita, sérhiti). Bað verður nýstandsett. V. 11,9 millj.

STYKKISHÓLMUR - EINBÝLI

STYKKISHÓLMUR - EINBÝLI

238,1 fm. einbýlishús á 2 hæðum við Laufásveg, (hæð og rishæð)
ásamt 48,4 fm. bílskúr. Húsið skiptist í forstofu, forstofuherb., 2 hol, 2
baðherb., 3 svefnherb., eldhús, stofu, borðstofu, þvottaherb. og
geymslu. Möguleiki að útbúa fleiri herb.. Svalir út af holi á efri hæð.
Útsýni. Gólfefni: teppi, parket, dúkur og flísar. Nýlegt járn á þaki,
frárennsli endurnýjað. Stórt vel teiknað hús. V. 23 millj.

Við Lágholt er til sölu 5 - 6 herbergja, 152,6 fm einbýlishús á einni
hæð ásamt 29,9 fm bílskúr. Húsið var byggt árið 1970. Frágengin lóð.
Áður var stúdíoíbúð með sér inngangi í húsinu og er hægt með litlum
tilkostnaði að setja hana upp aftur. Stór stofa. Góð gólfefni. Þetta er
eign sem gefur mikla möguleika. V. 19,8 millj.

STYKKISHÓLMUR - EINBÝLI

SUMARBÚSTAÐUR - HÚSAFELL

149,8 fm, 2ja hæða einbýlishús við Ægisgötu, í einu fallegasta sjávarplássi landsins. Húsið er byggt árið 1968 og seinna var byggt ofan á
húsið myndarlegt ris úr timbri. 31,5 fm bílskúr. 4 svefnherb., 2 stofur
og 2 baðherb. Lóðin er að mestu frágengin með holtagrjóti og
plankahleðslum. Stórt bílastæði með malarlögn. Ægisgata er lítil
lokuð gata við sjóinn og stendur stendur ofan götu. V. 16 millj.

27,9 fm sumarbústaður með verönd og heitum potti á rólegum stað við
Ásenda í Húsafelli. Rafmagnskynding. Nýbúið er að bera á pallinn og
húsið. Stofa og eldhús í einu rými, 1 svefnherb., svefnloft og baðherb..
Geymsla og sturtuklefi. Húsgögn og tæki fylgja. 1000 fm leigulóð. Heillandi umhverfi, m.a. sundlaug, leiksvæði, golfvöllur, verslun, veitingahús, veiðisvæði, hestaleiga og ótal gönguleiðir. V. 6,9 millj.

Reyðarfjörður - Melgerði 13

TIL SÖLU

2. og 3. herbergja íbúðir
Vandaðar íbúðir fyrir heldri borgara. Íbúðirnar eru hannaðar að
þörfum eldri borgara og hreyfihamlaðra með góðu aðgengi í huga.
Sveitarfélagið leggur til stórglæsilega þjónustumiðstöð fyrir
félagsstarf aldraða á 2. hæð hússins.
Íbúðirnar verða afhentar kaupendum í nóvember 2006.
2 herb. verð frá
KR. 12.250.000*

3 herb. verð frá
KR. 16.200.000*

NÚ ER HVER AÐ
VERÐA SÍÐASTUR,
ÖRFÁAR ÍBÚÐIR EFTIR!

*Verðlisti er bundin byggingarvísitölu mars mánaðar 2006, (325,3)

567 3400
Nánari upplýsingar á netinu:

www.nmedia.is/ffa

Fasteignafélag Austurlands ehf. · Melgerði 7 · 730 Reyðarfjörður · Sími: 567-3400 · GSM: 896-8934

COSTA BLANCA STRÖNDIN: YFIR 300 SÓLARDAGAR Á ÁRI!

Fasteignir til sölu og leigu
Verð frá 8.500.000 kr. – Allt að 90% lán – www.gloriacasa.is

Verðdæmi er með fyrirvara um gengisbreytingar

580 7905

Íslensk þjónusta á Spáni
Flugvallarakstur í boði

Fasteigna- og leigumiðlun Íslendinga á Spáni

www.gloriacasa.is – S: 517 5280
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Sandavað 9-11, Norðlingaholti
Glæsilegar 2ja og 3ja herb. íbúðir, fullbúnar með gólfefnum
Glæsilegar 2ja og 3ja herb. íbúðir í nýju og glæsilegu þriggja hæða fjöl-

Dæmi um greiðslukjör- 3ja herb. íbúð:

býlishúsi við Sandavað. Íbúðirnar eru mjög vandaðar og bjartar með

Útborgun

kr.

gluggum niður í gólf að hluta til og afhendast fullbúnar og með gólfefnum

Hámarkslán frá Íbúðalánasjóði

kr. 17.000.000,-

nú þegar. Sérinngangur í hverja íbúð af svölum og sér stæði í bíla-

Lán frá Sparisjóði

kr.

3.975.000,-

geymslu. Svalir til suðurs á 2. hæð og stórar svalir á efstu hæð, einnig til

Lán frá seljanda

kr.

4.200.000,-

suðurs. Sérgarður með hverri íbúð. Sameign er fullfrágengin með stein-

Heildarverð íbúðar

kr. 26.500.000.-

teppum á gólfum. Sprinklerkerfi í bílakjallara og sér geymsla innaf hverju

Greiðslubyrði er um 137 þús. pr.mán.*

stæði. Stutt í skóla og þjónustu.

*miðað við 4,7% fasta vexti frá Íbúðalánasjóði, 6,9% frá seljanda og 6,6% frá Sparisjóði

Frum

1.325.000,-

FASTEIGNAMARKAÐURINN
ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Búseti auglýsir

Kristnibraut 63
113 Reykjavík
3 herb. 88,2 fm2
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
28. mars 2007

– lausar íbúðir til úthlutunar 15. nóvember

Frum

Breiðavík 7
112 Reykjavík

Íbúð: 302

2 herb. 61,3 fm2
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
Strax

Hámarksverð:
Lágmarksverð:
Búsetugjald:

Laugavegur 135
105 Reykjavík

Íbúð: 302

2 herb. 51 fm2
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
Strax

1.062.648 -kr
885.407 -kr
53.422 -kr

Almenn lán veita rétt til vaxtabóta.
Lán með tekjumarki veita rétt til
húsaleigubóta.
Til að geta sótt um íbúð með
tekjumarksláni verður viðkomandi
að vera undir eigna- og
tekjumörkum. Eignamörk eru 2,7
milljónir. Tekjumörk eru 2,5
milljónir á ári fyrir einstakling en
um 3,5 fyrir hjón/sambúð. Leyfilegar tekjur til viðbótar vegna
hvers barns eru um 400 þúsund.

Hámarksverð:
Lágmarksverð:
Búsetugjald:

Engjahlíð 3a
221 Hafnarfjörður

Hámarksverð:
Lágmarksverð:
Búsetugjald:

Íbúð: 202

3 herb. 76 fm2
Lán með tekjumarki
Afhending að ósk
eiganda:
janúar 2007

1.353.419 -kr
1.132.764 -kr
56.766 -kr

Hámarksverð:
Lágmarksverð:
Búsetugjald:

Íbúð: 205

Eiðismýri 24
170 Seltjarnarnes

2.074.140 -kr
1.768.707 -kr
80.850 -kr

Íbúð: 301

4 herb. 96,0 fm2
Lán með tekjumarki
Afhending að ósk
eiganda:
1. febrúar 2007

1.355.411 -kr
50.177 -kr

Hámarksverð:
Lágmarksverð:
Búsetugjald:

2.268.118 -kr
71.367 -kr

umsóknarfrestur er
til og með 14. nóv.
Búseti hsf.
Skeifunni 19, 108 Reykjavik • Sími 520 5788
www.buseti.is • Netfang buseti@buseti.is

Nýjar íbúðir til sölu
LINDARGATA – REYKJAVÍK
2ja–3ja herbergja

ÁSAKÓR 2–4 – KÓPAVOGI 3ja–4ra herbergja
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Glæsihús í miðbæ Reykjavíkur
Lindargata 27 er glæsilega hannað viðhaldslítið átta hæða
lyftuhús. Íbúðum er skilað fullbúnum með parketi á gólfum
og með flísalögðum baðherbergis- og þvottahúsgólfum. Sér
þvottahús er í hverri íbúð og rúmgóðar geymslur í kjallara fyrir
hverja íbúð. Innréttingar eru spónlagðar. Kaupendur geta valið
um þrjár viðartegundir. Í eldhúsi verður keramikhelluborð með
fjórum hellum, blástursofn og gufugleypir. Heimilistæki eru af
AEG-gerð með burstaðri stáláferð eða sambærilegt. Dyrasími
er tengdur myndavél í aðalanddyri. Sjónvarpsloftnets- og símatenglar eru frágengnir í stofu, borðkrók og svefnherbergjum. Í
íbúðunum er tengikassi fyrir stjörnutengingar síma, loftnets,
tölvu og ljósleiðara. Sameign og lóð eru fullfrágengin. Snjóbræðsla er við aðalanddyri, aðkomurampa og í bílastæðum.
Göngustígar og hluti bílastæða er hellulagður. Leiksvæði er
með gúmmíhellum og leiktæki.
Frábær staðsetning og stutt í alla þjónustu. Nútímaleg hönnun
og allur frágangur er sérlega vandaður.

Glæsilega hannaðar íbúðir

Íbúðirnar eru 2ja og 3ja herbergja, 80–195 fm.

Ásakór er fallegt þriggja hæða fjölbýlishús með lyftu og 6 íbúðum á hæð. Sérinngangur er í hverja íbúð og fylgir eitt bílastæði
hverri íbúð. Svalagangar 2. og 3. hæðar eru með glerskermum.

Verð frá 30,1 millj.

Íbúðum er skilað fullbúnum án gólfefna en með flísalögðum baðherbergis- og þvottahúsgólfum. Innréttingar eru vandaðar frá
HTH. Þvottaherbergi er í öllum íbúðum.
Íbúðirnar eru 3ja og 4ra herbergja, 98–110 fm.

GULLENGI – REYKJAVÍK
3ja, 4ra og 5 herbergja

Örfáar íbúðir eru óseldar. Til afhendingar strax.

Verð frá 22,9 millj. með sér stæði í bílageymslu

SÓLTÚN – REYKJAVÍK 2ja–3ja herbergja

Nýjar íbúðir í lágreistum og fallegum fjölbýlishúsum við Gullengi 2–6. Engjahverfið er gróið og heillandi hverfi á frábærum
stað í Grafarvoginum. Stutt er í alla þjónustu, í næsta nágrenni
eru leik-, grunn- og framhaldsskóli og þjónustumiðstöðin
Spöngin aðeins steinsnar frá.
Húsin eru sérlega vönduð og viðhaldslétt, hönnuð af Tekton
arkitektum. Útveggir eru með steiningaráferð og viðarklæddir
að hluta og lóð frágengin með snjóbræðslu í hluta hellulagðra
göngustíga. Aðeins níu íbúðir eru í hverju húsi, sex íbúðir eru
fimm herbergja (130–140 fm), tvær fjögurra herbergja (120 fm)
og ein þriggja herbergja (100 fm). Landslagsarkitektastofan
Landslag sá um hönnun lóðar og leiksvæðis.

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

Rúmgóðar íbúðir á frábærum stað
í Grafarvogi

Íbúðirnar eru bjartar og rúmgóðar og er þeim skilað fullbúnum
án gólfefna en með flísalögðum þvottahúsgólfum og baðherbergjum. Innréttingar eru vandaðar og hægt er að velja milli
þriggja viðartegunda í innréttingum og hurðum. Heimilistæki
eru frá AEG eða sambærileg, með burstaðri stáláferð. Salerni
eru vegghengd og sturtubaðker fylgir flestum íbúðum.
Íbúðirnar eru 3ja, 4ra og 5 herbergja, 102–140 fm.

Verð frá 24,7 millj.
Húsið vinstra megin er númer 8–12 og húsið hægra megin 14–18

www.iav.is

Íslenskir aðalverktakar hf. Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími 530 4200

ÞRASTARHÖFÐI 5 og 7 – MOSFELLSBÆ 3ja–4ra, 5 herbergja
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ÞJÓNUSTUHÚS – HVERAGERÐI
2ja–3ja herbergja

Nýr og heilsusamlegur lífsstíll
Þjónustuhús við Lækjarbrún í Hveragerði veitir þér tækifæri
til að njóta lífsins í faðmi einstakrar náttúru og hafa jafnframt aðgang að margvíslegri þjónustu Heilsustofnunar
Náttúrulækningafélags Íslands. Kaupendur gerast sjálfkrafa
aðilar að samningi við HNLFÍ sem veitir aðgang að viðamikilli
þjónustu Heilsustofnunarinnar gegn greiðslu mánaðarlegs
grunngjalds. Rómuð náttúrufegurð, friðsæld og nálægð við
hvers kyns þjónustu og heilsurækt eru nokkrir af þeim kostum
til að njóta lífsins sem bjóðast í Hveragerði. Fallegar gönguleiðir allt í kring, golfvöllur, hesthús og margvísleg afþreying á
svæðinu.
Íbúðunum er skilað fullbúnum með parketi á gólfum og
flísalögðum baðherbergis- og þvottahúsgólfum. Íbúðirnar eru
2ja og 3ja herbergja, 86–111 fm.

Verð frá 22,2 millj.

ÍAV er að ljúka byggingu glæsilegra fjölbýlishúsa við Þrastarhöfða sem er fallegt og vel staðsett hverfi vestast í Mosfellsbæ. Húsin
eru tveggja og þriggja hæða. Öll hönnun miðast við að viðhald verði í lágmarki og þarfir fjölskyldufólks í fyrirrúmi. Sérinngangur er
af svalagangi eða beint af jarðhæð í hverja íbúð.

EGILSSTAÐIR – REYÐARFJÖRÐUR
Einbýlishús 4ra–5 herbergja

Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar án gólfefna, að undanskildum baðherbergjum og þvottahúsgólfum sem eru flísalögð. Sér þvottahús
er í öllum íbúðum. Innréttingar eru vandaðar frá Brúnaás. Heimilistæki eru AEG með burstaðri stáláferð.
Örfáar íbúðir eru óseldar. Til afhendingar strax.

Verð frá 21,4 millj.

Stórglæsileg fjölbýlishús

Í Norðurtúni á Egilsstöðum og Breiðamel á Reyðarfirði eru til
sölu glæsilega hönnuð einbýlishús. Húsin eru klædd álklæðningu og að hluta með harðvið. Gluggar eru álklæddir timburgluggar. Húsin þarfnast því lágmarksviðhalds.

ÍAV reisa stórglæsileg fjölbýlishús við Sóltún 8–18. Húsin eru frábærlega staðsett í grónu
íbúðahverfi, skammt frá allri þjónustu í miðbænum og Kringlunni. Þá er helsta tómstunda- og
útivistarsvæði Reykvíkinga, Laugardalurinn, í göngufæri við húsin. Húsin eru nútímalega hönnuð af Hróbjarti Hróbjartssyni og Karli Magnúsi Karlssyni hjá VA arkitektum. Allur frágangur er
sérlega vandaður.

Húsunum er skilað fullbúnum að utan með grófjafnaðri lóð.
Að innan er þeim skilað milli þess að vera fokheld og tilbúin
til innréttinga eða fullbúin án gólfefna.

Húsin eru á 4 til 7 hæðum. Tvær íbúðir eru á hæð í hverjum stigagangi og innangengt er úr
sameiginlegu bílageymsluhúsi beint í stigagang og lyftu. Húsin eru einangruð að utan og klædd
með álklæðningu og gluggar eru álklæddir trégluggar. Húsin þarfnast því lágmarksviðhalds.
Sameign verður fullfrágengin með flísum í anddyri og teppum á stigagöngum. Útihurð í stigagangi er úr áli og með rafmagnsopnun.

EGILSSTAÐIR – REYÐARFJÖRÐUR
Raðhús 3ja–4ra herbergja

Verð frá 23,4 millj.

Íbúðirnar eru bjartar, með stórum gluggum sem sums staðar ná niður í gólf. Lofthæð er meiri en
almennt gerist. Flestar íbúðanna hafa tvennar svalir.
Við hönnun íbúðanna var sérstök áhersla lögð á þægindi fyrir íbúa. Hljóðeinangrun er eins og
best verður á kosið með tvöföldu gólfi og vönduðum innveggjum. Gólfhiti er í íbúðunum. Mynddyrasími tengdur anddyri er í öllum íbúðum.
Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar án gólfefna, nema á baðherbergjum og þvottahúsgólfum sem
verða flísalögð. Innréttingar eru mjög vandaðar. Hægt er að velja milli þriggja viðartegunda í
innréttingum og innihurðum.
Sjónvarps- og símatenglar eru í stofu, borðkrók og herbergjum. Í öllum íbúðum er tengikassi
fyrir stjörnutengingu síma, loftnets, tölvu og ljósleiðara.
Íbúðirnar eru 2ja og 3ja herbergja, 83–143 fm.

Í Norðurtúni á Egilsstöðum og Breiðamel á Reyðarfirði eru til
sölu glæsilega hönnuð raðhús. Húsin eru klædd álklæðningu
og að hluta með harðvið. Gluggar eru álklæddir timburgluggar. Húsin þarfnast því lágmarksviðhalds.
Húsunum er skilað fullbúnum að utan með grófjafnaðri lóð.
Að innan er þeim skilað milli þess að vera fokheld og tilbúin
til innréttinga eða fullbúin án gólfefna.
Húsin eru 96–140 fm.

Verð frá 25,1 millj. með sérstæði í bílageymslu

Verð frá 17,2 millj.
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He i l s h u g a r u m þ i n n h a g
Austurgerði - Rvík

Einbýli

Frum

333 fm einbýli sem er
sérhæð og tvær auka
íbúðir ásamt stúdíóherbergi og innbyggðum bílskúr. Húsið er
mikið endurnýjað að
innan. Glæsilegt eldhús með sérsmíðaðri innréttingu og Granít á borðum.
Bjartar stofur. 40 fm íbúð með sérinngangi og önnur
80 fm íbúð einnig með sér inngangi. Góðar leigutekjur.Einnig er stúdíóherbergi með sér inngangi. Húsið
er nýlega málað að utan og búið er að skipta um mikið af gleri. Fallegur garður.

Bakkastígur-Eskifjörður

Einbýli

Lítið einbýlishús sem
er að mestu endurnýjað á 1294fm gróðursælli eignalóð, miðsvæðis á Eskifirði.
Húsið er 82fm að
stærð,
timburhús
byggt upphaflega árið
1914. Endurnýjað að utan 1997 og að innan 2005.
Gólf, gólfefni, milliloft, veggir og eldhústæki eru nýleg
. Nýtt rafmagn lagt í húsið ásamt rafmagnstöflu.
Möguleiki t.d. á gesthúsi og eða góðum sólpalli á
rúmgóðri lóðinni. Verð 10,5 millj.

Kristnibraut - Rvk

3ja herb.

Falleg 84 fm 3ja herbergja íbúð í nýlegu og
snyrtilegu fjölbýli á
góðum stað í Grafarholtinu. Íbúðin skiptist
í forstofu. gang, tvö
góð herbergi, baðherbergi, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús og svalir. Gólfefni íbúðar eru parket og flísar. Sér
geymsla í sameign. Lyftuhús með sér inngangi af
svölum. Góð íbúð sem er vel þess virði að skoða.
Verð 19,9 millj.

Neðstaberg - Rvk

Einbýli

Mjög gott 191,4 fm
einbýlishús með innbyggðum 26,9 fm bílskúr á fallegum útsýnisstað í lokaðri botlangagötu. Borðstofa
og stofa með parketi á
gólfi og flísum við fallegan arin, útgangur á svalir með
glæsilegu útsýni til fjalla. Rúmgott eldhús með eikarinnréttingu og parketi á gólfi. Góður garður með útihúsi á lóð. Hiti er undir hellum við húsið. EIGN SEM
VERT ER AÐ SKOÐA VERÐ 45,9 millj.

Fellasmári - Kóp

Rað- og parhús

Einstaklega vandað og
snyrtilegt 147.2 fm
raðhús á einni hæð
með innb. 24,1 fm bílskúr með glæsilegum
garði og flottu útsýni
og sérlega fallegri
botnlangagötu í Smárahverfi. 2 herb. og stofur. Flest
loft eru tekin upp með innf. halogen lýsingu í stofum,
fjórir þakgluggar eru á húsinu sem gefa mikla og fallega birtu inn í húsið. Vandað gegnheilt og olíuborið
rauðeikarparket á gólfum. Góð aðkoma, engar tröppur eða pallar. Glæsileg eign fyrir vandláta. Verð 47 m.

Miklabraut - Rvk

3ja herb.

Rúmgóð 3ja herbergja
107,1 fm kjallaraíbúð.
Anddyri með korkflísum á gólfi og hengi.
Rúmgott eldhús með
korkflísum á gólfi, eldri
innrétting, flísar á milli
skápa og borðkrókur.
Hjónaherbergi með parketi á gólfi, rúmgott með skáp.
Baðherbergi með lökkuðum korkflísum á gólfi, sturta
og gluggi. Stofa með parketi á gólfi, rúmgóð og björt.
Svefnh. með parketi á gólfi. Öll rými íbúðar nema
baðherbergi og geymsla snúa frá götu. Verð 19,5 m.

Marargata - Vogum

Ingvaldur Ingvaldsson - framkv.stjóri
Helgi H. Jónsson – lögg. fast.sali
Vilhjálmur Bjarnason - lögg. fast.sali
Hrafnhildur Helgadóttir - sölumaður
Kristinn Erlendsson - sölumaður
Steinunn Á. Frímannsdóttir - sölumaður
Guðný Guðmundsdóttir - sölumaður
Ólafur H. Haraldsson - sölumaður
Gunnar Magnússon - sölumaður
Ólafur Sævarsson - sölumaður
Kolbeinn Sigurðsson - sölumaður

Keilufell - Rvík

Einbýli

Mjög gott og vel
skipulagt 221 fm einbýli að meðtöldum
tvöföldum bílskúr á
góðum stað í Vogum
Vatnsleysuströnd.
Eignin er ekki fullkláruð. Eftir að setja
t.d. gólfefni að hluta til og pússa að utan sem og á
eftir að fullklára lóð. Eignin skiptist í 4 svefnh., stofu
sem og borðstofu, sjónvarpsherb. tvö salerni, eldhús
og þvotthús. Óskað er eftir tilboði í þessa eign. !!!

Birkiteigur - Mos.

Stærri íbúðir

Andrésbrunnur - Rvík

Erum með í sölu sérlega vel skipulagða og
fjölskylduvæna 5 herbergja 207,7 fm efri
sérhæð í steinsteyptu
og fallegu tvíbýli með
innbyggðum 46,8 fm
bílskúr á 958,8 fm lóð
í nýrri og fallegri götu
þar sem stutt er í
skóla, leikskóla og alla verslun og þjónustu.
V 39,6 millj.

Hraunbær - Rvk

Einbýli

Fallegt 156,4 fm timburhús á tveimur hæðum ásamt 28,8 fm bílskúr, samtals 185,2
fm, innarlega í botnlanga. Húsið skiptist í;
neðrihæð:
forstofa,
stór stofa, herbergi,
eldhús, baðherbergi, geymsla og þvottahús. Efrihæð:
þrjú ágæt svefnherbergi og rúmgott fallegt baðherbergi. Góður sólpallur, hellulagt bílaplan, ágætt útsýni. Verð 36,9 millj.

3ja herb.

Eyvindará við Egilstaði

Góð 3ja herbergja
97,8 fm íbúð á 2 hæð
og þar af 8,3 fm herbergi í kjallara og sér
geymsla í kjallara. Tilvalið að leigja út herbergið til að mæta afborgun af láni. Anddyri
og bað með flísum á
gólfi. Eldhús flotað og lakkað gólf. Stofa, borðstofa,
hol og bæði herbergin (annað með skáp) með parketi. Stofan er rúmgóð með útgengi á suður svalir.
Verð 19,8 millj.

4ra herb.

Mjög falleg og björt
119,5 fm 4ra herbergja
íbúð á fyrstu hæð
ásamt stæði í bílskýli.
Björt og rúmgóð borðstofa og stofa með
parketi á gólfi og útgang á hellulagða verönd. Eldhús
með viðar innréttingu og vönduðum tækjum, parket á
gólfi. Þrjú rúmgóð svefnherbergi, öll með parketi á
gólfi og skápum. Baðherbergi með flísum á gólfi og
veggjum, sturtuklefi og baðkar. Þvottahús innan íbúðar. Verð 28 millj.

Jörð

Til sölu jörðin Eyvindará á Fljótsdalshéraði,
rétt norðan við Egilsstaði. Jörðin er 587
ha. og er án húsakosts. Efri hlutinn jarðarinnar gæti hentað
vel til sumarhúsabyggðar og jafnvel skógræktar og er
hluti svæðisins bundinn samningi við Héraðsskóga,
svo má minnast á mögulega virkjanamöguleika í Miðhúsaánni. Neðri hlutinn sýnist geta hentað mjög vel til
íbúðarbyggðar og þá helst þá hluti sem er næst Egilsstöðum. Malarnám hefur verið á eyrunum við ánna.
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FASTEIGNIR &
FYRIRTÆKI
Fyrirtækjasala Íslands
Trönuhraun - 226 m2 innkeyrslubil

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi

Óskar Mikaelsson,
ráðgjafi, atvinnuhúsnæði
og fyrirtæki

Valgeir Kristinsson, hrl.

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • Fax 517 3536 • www.atvinnuhusnaedi.is • www.fyrirtaekjasala.is

Á Höfðanum - 300 m2

FYRIRTÆKI

Glæsilegt heilsustudió í flottu húsnæði,
þekkt fyrirtæki með mikla þjónustu og góðan
aðbúnað. Frábært tækifæri. Tilsögn getur fylgt.

Frum

Á jarðhæð ágætlega staðsett miðsvæðis í Hafnarfirði, 226,7 m2,
blandað þjónustu- og lagerrými. Innkeyrsluhurð. Góður
gluggafrontur.

Lyngás - 150 m2

Á 2. hæð með glæsilegu útsýni um 300 m2 hæð. Um 100 m2 eru
þegar innréttaðir, en rest verður innréttuð að ósk leigutaka.
Hagstætt leiguverð.

Hvaleyrarbraut - herbergja útleiga

Hársnyrtistofa í góðu hverfi. 5 vinnustöðvar
og 2 vaskstólar. Í góðu húsnæði og vel búin
tækjum. Til afhendingar starx ef óskað er. Gott
verð.
Kjúklingastaður, í alfaraleið. Þekktur staður
með vaxandi umsetningu. Tekur ca 50 manns
í sæti. Vel búin tækjum. Leitið upplýsinga.
Bónstöð, ein af þeim bestu. Þekkt stöð með
sterka stöðu og mikil föst sambönd. Hefur
verið starfandi yfir 20 ár. Rúmgott húsnæði og
hagstæð leiga. Mjög góð staðsetning.

Gott innkeyrslurými með einni innkeyrsluhurð til leigu. Lofthæð allt
að 5 mtr. Skrifstofa, salerni, kaffihorn. Hentar vel undir hverskyns
starfsemi. LAUST.

Rúmgóð 9 herb., þar af þrjú með eldhúsinnréttingu og möguleika
að setja innréttingu í tvö til viðbótar. Allt standsett fyrir einu og
hálfu öðru ári síðan.

Óseyrarbraut - 765 m2

Glæsilegt skrifst.húsn. í hjarta Hafnarfj.

Mjög gott samt. 765 fm innkeyrslupláss með 3 innkeyrsluhurðum.
Lofthæð um 3 m. og meira. Lóð er öll malbikuð og öll aðkoma góð.
Mögul. að skipta í 2-3 sjálfstæðar einingar. Sanngjörn leiga. LAUST.

Glæsilega innréttað skrifstofuhúsnæði um 242 m2 á 5. hæð í
lyftuhúsi í þessu glæsilega húsi í miðbæ Hafnarfjarðar. Einstaklega
vandað og skemmtilegt húsnæði með óviðjafnanlegu útsýni.
Tölvulagnir í hverju herb. Allt að 9 skrifstofuherbergi. LAUST.

Afþreying í ferðaþjónustu. Hið eina sinnar
tegundar á landinu. Hefur starfað í rúm 8 ár.
Mjög vel þekkt í ferðaþjónustugeiranum. Mikið
kynningarefni tiltækt.
Grill-veitingastaður, vel staðsettur í
glæsilegu húsnæði. Selur einnig mikið
heimilismat. Tekur um 50 manns í sæti. Gott
fyrirtæki með vaxandi starfssemi. Tilvalið
fjölskyldufyrirtæki.
Glæsileg hársnyrtistofa á frábærum stað,
með 4 vinnustöðvar og 2 vaskstóla. Fallegar
innréttingar og góður búnaður. Frábær
aðkoma og næg bílastæði. Mjög þekkt stofa.

MIKILL FJÖLDI ATVINNUHÚSNÆÐIS OG FYRIRTÆKJA Á SKRÁ LÍTTU Á www.fyrirtaekjasala.is
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Frum

Ingólfur
Gissurarson
lögg. fast.sali
896 5222

www.valholl.is - Opið mánud. - föstud. 9-17
Lokað um helgar

YFIR

Bárður
Tryggvason

Þórarinn
Friðgeirsson

Ellert
Róbertsson

Magnús
Gunnarsson

sölustjóri

lögg. fast.sali

sölumaður

sölustj. atvinnuh.

896 5221

899 1882

893 4477

822 8242

Viggó
Jörgensson
lögg. fasteignasali.

Sigurður Jökull Ólafsson
Ljósmyndari

Pétur
Jóhannsson
sölum.
Snæfellsbæ.
S 893 4718

Margrét
Sigurgeirsdóttir

Þóra
Þorgeirsdóttir

Guðrún
Pétursdóttir

ritari

ritari

skjalagerð

100 ÁRA SAMANLÖGÐ REYNSLA VIÐ FASTEIGNASÖLU!

NÝBYGGINGAR
Kórahverfi - Kópavogur - tvær 4ra herb.
og fjórar 3ja herbergja íbúðir eftir.
Í einkasölu glæsil. íbúðir í 12.íb.
lyftuhúsi ásamt st. í bílskýli. 3ja
herb.íb. eru 110 fm og 4ra herb.
frá 140 fm. Suðursvalir. Afh.
fullb. án gólfefna m. vönd.
innrétt. og flísal. baðherb.
Sérinng. af svölum. Eignir á
mjög góðu verði. Búið að taka
lán frá íls 10 millj. á hluta íb.
Uppl. á Valhöll eða á:
www.nmedia.is/baugakor 4600

Nýjar glæsiíbúðir í Fannahvarfi.
Í einkasölu nýjar glæsil. séríb. í
2ja h. húsi með sérinng. í allar
íbúðir. Stærðir íb. er frá 111,5
fm 3ja herb. íb. og uppí 136,7
fm 4ra herb. íb. Íb. verða afh.
fullb. án gólfefna með vönd.
innrétt. frá AXIS að hluta til að
vali kaupenda. Hús, lóð og
bílast. fullb. V. 3ja 26,9-27,4 m.
V. 4ra herb. 31,4 - 32,9 millj.
Sjá www.nybyggingar.is 7035

Atvinnuljósmyndari tekur myndir af öllum okkar eignum!
Sjá: www.nybyggingar.is eða hafið samband við sölumenn okkar.

Kleifakór - glæsilegt einbýli Á
frábærum útsýnisstað 315 fm einbýlishús með innbyggðum bílskúr.
Húsið verður afhent fullbúið að utan
og fokhelt að innan. Frábært
skipulag. Verð 57 m. 7170

Hamrakór - rað/tengihús afh.
fullb. Glæsileg 254 fm frábærl.
velskipul. raðh./tengihús á mjög
góðum útsýnisstað. Húsin afh. fullb.
án gólfefna m. vönd. sérsm. íslenskum
innrétt. og flísal. aðalbaðherb. Gólfhiti í
húsinu. Mjög gott skipul. Lóð og bílastæði afh. fullb. Suðv.garður og stórar
svalir.Sjá nán upplýs. á:
www.nybyggingar.is 6862

Brekkuás - Garðabæ Nýtt glæsiGoðakór - Tilb. til innréttinga
eða fullb. m. frág. lóð - Möguleg
skipti á ód. eða góð lánakjör.
Glæsileg raðhús/einb. á frábærum
útsýnisstað. Samt. 228 fm að stærð
með innb. bílsk. Húsin afh. tilb. til
innrétt. m grófj. lóð á 48-49 millj. eða
fullb. án gólfefna m. vönduðum
innrétt. og flísal. baðherb. Lóð og
bílastæði fullfrág. Vönduð hús á
einstaklega góðum stað. V. milli hús
56,0 m og endahús 57,0 millj. Uppl. á
skrifstofu Valhallar eða á
www.nybyggingar.is 7105

Sérhæðir við Andarhvarf í
Kópavogi. Sérhæðir á fínum
útsýnisst. við Andarhvarf í Kópav.
Um er að ræða 134,3 fm sérh.
ásamt bílsk. sem eru 25,1 fm og
26,9 fm. Íb. afh. fullfrág. án gólfefna. Fráb. skipulag með tveimur
baðherb, sérlóð með íb. neðri
hæðar og svalir með íb. efri
hæðar. V. 35,9 m. 3722

legt 303 fm einbýli á frábærum
útsýnisstað. Húsið er rúml. fokhelt að
innan. Frágengið að utan og steinað
og til afh. strax. V. 65,0 m. 6971

Rauðavað 4ra herb. til afh. strax
- Möguleg allt að 90 % lánakjör.
Í einkasölu ný glæsileg 119 fm 4ra
herb. íb. á 2. h. Afh. fljótlega fullb.án
gólfefna. Sérinng. af svölum. Stæði í
fullb. glæsil. bílskýli fylgir eigninni. V.
26,9 millj. Verðið gerist varla betra en
þetta ! V. 26,9 m. 3747

Selvað
nýtt
lyftuhús
m.bílskýli - Skipti mögul. á ód.
eign eða mjög góð lánakjör.
Raðhús á einni hæð með
bílskur. Ný glæsileg raðhús á einni
hæð með bílskúr samt. ca 170 fm.
Afhendast fullbúin án gólfefna með
vönd. innréttingum en án gólfefna.
Mjög góð staðsetning. V. 39,8 millj.
4290

Glæsil. nýjar íb. í nýl. lyftuhúsi á
mjög góðum stað í Norðlingah.
ásamt stæði í bílskýli. Íb. verða afh.
fullb. án gólfefna og flísal. á
baðherb. Flott hús. V. frá 25,4 m.
Selj. lánar hluta kaupverðs ef
kaup. þarf á því að halda! 4120

Valhöll fasteignasala Síðumúla 27 sími 588-4477 - Ingólfur G.Gissurarson lögg fs.

,ANDSLAGSARKITEKTINN "JÎRK 'UÈMUNDSDËTTIR OG )NGA 2UT 'YLFADËTTIR

6IÈ FRIÈAÈ LAND VAR LEIKIÈ MEÈ N¹TTÒRUV¾TTI OG ÖAU NOTUÈ SEM LEIKT¾KI 'UÈJËN +RISTINSSON ÒTSKURÈARMAÈUR ÒTF¾RÈI HUGMYNDIRNAR

(ÁR VAR "-6ALL¹ FENGIÈ TIL AÈ SÁRSTEYPA STIKLUR Å MÎL Å EINKAGARÈI

6ERKEFNIN HVERT ÎÈRU SKEMMTILEGRA
b&YRIRT¾KIÈ HEFUR GENGIÈ VONUM
FRAMAR OG ALLTAF ER Å NËGU AÈ SNÒAST m
SEGJA LANDSLAGSARKITEKTARNIR "JÎRK
'UÈMUNDSDËTTIR OG )NGA 2UT 'YLFA
DËTTIR SEM STOFNUÈU TEIKNISTOFUNA
&ORMU EHF VIÈ +LAPPARSTÅG  FYRIR
RÒMUM ÖREMUR ¹RUM ÈUR HÎFÈU
Ö¾R GËÈA REYNSLU HVOR ¹ SÅNU SVIÈI
"JÎRK HJ¹ B¾JARFÁLAGI OG )NGA 2UT Å
EINKAGEIRANUM &YRIR RÒMU ¹RI B¾TTU
Ö¾R VIÈ STARFSMANNI ¹ STOFUNA SEM ER
(RÎNN "JÎRNSDËTTIR LANDSLAGSARKITEKT
&ORMA VEITIR R¹ÈGJÎF OG HÎNNUN
¹ ÎLLUM STIGUM SKIPULAGS OG LEGGUR
METNAÈ Å AÈ BJËÈA UPP ¹ FAGLEGAR
FRUMLEGAR OG HAGKV¾MAR HÎNN

%INKALËÈ ÖAR SEM N¹TTÒRUFLÅSAR STEINN
OG TIMBUR M¾TAST OG MYNDA FORM

UNARLAUSNIR VIÈ MËTUN LANDSLAGS Å
SAMSPILI MANNS OG N¹TTÒRU
¶¾R STÎLLUR SEGJA VERKSVIÈIÈ
SPANNA ALLT FR¹ HUGMYNDAVINNU
UPP Å FULLNAÈARHÎNNUN OG KOSTN
AÈAR¹¾TLANIR GERÈ ÒTBOÈSGAGNA

OG EFTIRLIT MEÈ FRAMKV¾MDUM
6ERKEFNIN HAFA VERIÈ FJÎLBREYTT OG
HVERT ÎÈRU SKEMMTILEGRA AÈ ÖEIRRA
SÎGN %INKAGARÈAR FJÎLBÕLISHÒSALËÈ
IR LEIKSV¾ÈI SKËLALËÈIR UMHVERFI
FYRIRT¾KJA OG SUNDLAUGAGARÈUR AUK
SKIPULAGS GR¾NNA SV¾ÈA OG DEILI
SKIPULAG %INNIG HAFA Ö¾R TEKIÈ Ö¹TT
Å SAMKEPPNUM OG Ö¹ OFT Å SAMSTARFI
VIÈ ARKITEKTASTOFUR b-ARKMIÈIÈ ER AÈ
EIGA GËÈ OG PERSËNULEG SAMSKIPTI VIÈ
OKKAR VIÈSKIPTAVINI &ËLK ER Å AUKNUM
M¾LI FARIÈ AÈ META ÖAÈ AÈ HAFA
FALLEGT Å KRINGUM SIG ENDA BENDA ALLAR
RANNSËKNIR TIL ÖESS AÈ UMHVERFIÈ HAFI
¹HRIF ¹ LÅÈAN OKKAR HVERJU SINNIm

'ARÈUR VIÈ EIMBAÈ Å SUNDLAUGINNI Å -OSFELLSB¾
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Búmenn auglýsa íbúðir
Blásalir í Kópavogi

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

VESTURVÖR - ATVINNUHÚSNÆÐI
Frum

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

Til sölu/leigu við sjávarsíðuna, glæsilegt nýtt 1012 fm. atvinnuhúsnæði. Húsnæðið
skiptist þannig: Salur ca 500 fm. Lofthæð allt að 8 m, nokkrar góðar innkeyrsludyr.
Verkstæði/lager ca 250 fm. með 3 m lofthæð. Efri hæð: skrifstofur, starfsmannaaðstaða, glæsilegt útsýni, ca. 250 fm. Rúmgóð athafnalóð, hellulögð, góð aðkoma. Vönduð eign. Húsnæðið er til afhendingar mjög fljótlega.
Allar nánari upplýsingar gefa Hilmar og Helgi Jón
á skrifstofu Hraunhamars.

Frum

www.bumenn.is

Til endurúthlutunar er 3ja herbergja íbúð um 92 fm að
stærð. Íbúðin er í 10 hæða fjölbýlishúsi og getur verið til
afhendingar ﬂjótlega.

Grænlandsleið í Grafarholti
Til endurúthlutunar er 3ja herbergja íbúð sem eru rúmlega 90 fm að stærð. Íbúðin er á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Sér inngangur er inn á hvora hæð fyrir sig. Stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni.

Prestastígur í Grafarholti
Til endurúthlutunar er 3ja herbergja íbúð rúmlega 95 fm.
Íbúðin er í ﬁmm hæða fjölbýlishúsi og fylgir stæði í bílakjallara undir húsinu. Íbúðin getur verið til afhendingar
ﬂjótlega.

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Ýmsir staðir
Eigum einnig íbúðir á
Kirkjubæjarklaustri og í Sandgerði.

Umsóknarfrestur er til 13. nóvember n.k.
Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu félagsins
að Suðurlandsbraut 54 í síma 552-5644 milli kl. 9-15.

Lækjargata - einbýli - Hfj.
 2EYKJAVÅK &R¹B¾RT ÒTSÕNI
"IRKIHLÅÈ  6ÎNDUÈ H¾È OG RIS Å &OSSVOGINUM
,ÕSING 'ENGIÈ ER INN Å FLÅSALAGÈA FORSTOFU MEÈ FATAHENGI ¶AR INN AF ER STOFA
SEM ER MJÎG RÒMGËÈ OG BJÎRT MEÈ ÒTGENGI ÒT ¹ STËRAR SVALIR MEÈ FR¹B¾RU
ÒTSÕNI 'OTT HERBERGI ER ¹ H¾ÈINNI SEM NOTAST Å DAG SEM BORÈSTOFA %LDHÒSIÈ ER
MEÈ FALLEGRI VIÈARINNRÁTTINGU VÎNDUÈUM T¾KJUM EN UPPÖVOTTAVÁL OG ÅSSK¹PUR
FYLGJA MEÈ  H¾ÈINNI ER EINNIG RÒMGOTT ÖVOTTAHÒS OG SNYRTILEGT FLÅSALAGT
BAÈHERBERGI MEÈ GËÈRI INNRÁTTINGU  ANNARRI H¾ÈINNI RISINU ER RÒMGOTT
FJÎLSKYLDU OG SJËNVARPSHERBERGI HJËNAHERBERGI MEÈ GËÈUM SK¹PUM OG TVÎ
RÒMGËÈ BARNAHERBERGI MEÈ SK¹PUM  H¾ÈINNI ER EINNIG BJART OG SNYRTILEGT
BAÈHERBERGI MEÈ LJËSRI INNRÁTTINGU BAÈKARI OG STURTU "AÈHERBERGIÈ ER FLÅSALAGT
Å HËLF OG GËLF
²TI (ELLULAGT PLAN OG AFAR SNYRTILEG AÈKOMA
!NNAÈ !È SÎGN SELJANDA ER NÕTING ¹ FERMETRUM ¹ EFRI H¾È EINSTAKLEGA GËÈ ÖAR
SEM SÁRSMÅÈAÈIR SK¹PAR ERU AÈ HLUTA TIL SMÅÈAÈIR UNDIR SÒÈ

Frum

6ERÈ 4ILBOÈ ËSKAST &ERMETRAR   &ASTEIGNASALA %IGNASTÕRING EHF

 (AFNARFJÎRÈUR
.ÕLEGT HÒS MEÈ TVEIMUR ÅBÒÈUM Å
MIÈB¾ (AFNARFJARÈAR
,¾KJARGATA  S FASTEIGNASALA &JARÈARGÎTU  HEFUR ¹ SKR¹   FM
STËRT OG FALLEGT HÒS SEM SKIPTIST NIÈUR Å TV¾R ÅBÒÈIR   FM STËR H¾È
MEÈ   FM RISI OG  FM KJALLARAÅBÒÈ
,ÕSING  H¾ÈINNI ER FLÅSALÎGÈ FORSTOFA &LÅSALÎGÈ GESTASNYRTING ER INN AF FORSTOFU
MEÈ SALERNI ¹ VEGG OG STURTU &LÅSALAGT HOL 0ARKETLAGT SJËNVARPSHOLTÎLVUHER
BERGI &LÅSALAGT ELDHÒS MEÈ !LNO INNRÁTTINGU GASHELLUBORÈI STËRUM OFNI OG
EYJU 0ARKETLÎGÈ STOFA 'EYMSLA UNDIR STIGA OG FLÅSALAGT BÒR MEÈ HILLUM 2IS
MEÈ GËÈRI LOFTH¾È KVISTGLUGGUM OG VÎNDUÈUM STIGA ¶RJÒ RÒMGËÈ PARKETLÎGÈ
HERBERGI OG SK¹PAR Å TVEIMUR ÖEIRRA ²TGENGI FR¹ HJËNAHERBERGI ¹ SVALIR &LÅSALAGT
BAÈHERBERGI MEÈ AÈ HLUTA TIL LJËSUM VEGGPANIL SK¹P VASKBORÈI HORNBAÈKARI
OG VEGGSALERNI &LÅSALAGT ÖVOTTAHÒS MEÈ FATASK¹PUM 4VEGGJA HERBERGJA ÅBÒÈ Å
KJALLARA UM ÖAÈ BIL  FM STËR MEÈ  FM GEYMSLU FYRIR EFRI H¾ÈINA &LÅSALÎGÈ
FORSTOFA OG SNYRTING MEÈ VEGGSALERNI OG STURTU 0ARKETLÎGÈ STOFA OG ELDHÒS
MEÈ LJËSRI INNRÁTTINGU (ERBERGI ERU EINNIG PARKETLÎGÈ OG MEÈ SK¹PUM
6ERÈ   MILJËNIR &ERMETRAR   FM &ASTEIGNASALA S FASTEIGNASALA

Sérlega glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús á einum
besta stað í miðbæ Hafnarfjarðar. Húsið stendur á 623,9 fm
lóð við Lækinn. Húsið er nánast allt endurnýjað.
Samþykktar teikningar af bílskúr og stækkun við húsið
liggja fyrir. Sérlega gott skipulag er á húsinu. Sérhönnuð
lýsing og sérsmíðaðar innréttingar Fallegir loftlistar og Suðurlandsbraut 20
glæsilegir hvítlakkaðir gluggar setja sterkan svip á húsið.
Sími 533 6050
Hellulögð innkeyrsla og stórar verandir með skjólBæjarhrauni 22
veggjum eru í garði. Verð 54,9 millj.
Sími 565 8000
Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali
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ÞÍN EIGN · ÞITT VAL

Frum

EIGNAVAL 585 9999

www.eignaval.is

félag fasteignasala

Sigurður Óskarsson
lögg. fasteignasali

HLAÐBREKKA
EINBÝLISHÚS

Vigfús Hilmarsson
sölumaður, s. 698-1991

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR
EINBÝLI

VÆTTABORGIR
RAÐHÚS (4,15%)

Edgardo Solar
sölumaður, s. 865-2214

STÓRAGERÐI
3JA HERB.

Sigurður Kristinsson
sölumaður, s. 844-678

MARÍUBAUGUR
4RA HERB.

HÁRGREIÐSLUSTOFA
TIL SÖLU
REKSTUR, HÚSNÆÐI
OG TÆKI
Vorum að fá til sölu rekstur
og húsnæði á hárgreiðslustofu
á besta stað í Reykjavík.

169 fm einbýli með góðum garði og bílskúr í þessu vinsæla hverfi í Kópavogi.
V. 39,9 millj.

Glæsilegt 134,8 fm 6 herb. hús m. garð
á 2. hæðum í 101 Rvk. V: 40 mkr.

Glæsilegt 161 fm 5 herberja raðhús m.
bílskúr í Grafarvogi. V: 37,5 m
LAUS STRAX!

Góð 102 fm íbúð á jarðhæð í þríbýli.
V: 23,9 mkr. LAUS STRAX!

Falleg og björt 120 fm íbúð á einum
besta stað í Grafarholti´. V: 28,9 mkr.

Uppl. á skrifstofu Eignavals.

ÞVERHOLT MOSF.
4RA HERB.

GULLTEIGUR
3JA HERB.

HJALTABAKKI
4RA HERB.

HRAFNHÓLAR
3JA HERB.

NJÁLSGATA
3JA HERB.

SKIPHOLT
3JA-4RA HERB.

Góð 114,4 fm íbúð m. glæsilegt útsýni
og suðursvölum. V: 20,9 mkr.

Rúmgóð og björt 95 fm íbúð á neðstu
hæð í þríbýli.

Glæsileg 105 fm íbúð í Bökkunum í
Rvík. Nýtt parket og eldhús. V: 17,9 mkr.

Falleg 81 fm útsýnisíbúð á 5. hæð í
lyftublokk. V: 16,4 mkr.

Góð 74,4 fm íbúð á annarri hæð í 105
RVK. V: 17,5 mkr. LAUS STRAX!

Falleg 122,7 fm 2ja hæða penthouseíbúð í lyftublokk. V: 35,8 mkr.

KELDUHVAMMUR
HFJ - 3JA HERB.

LÆKJARFIT
GBÆ - 2JA HERB.

HAMRABORG
2JA HERB.

REKSTUR
TIL SÖLU

FJÓLUVELLIR
NÝBYGGINGAR

GRUNDARBRAUT
ÓLAFSVÍK

Þrjú 244 fm raðhús eða "keðjuhús" í
Hfj. m. útsýni yfir Hraunið.
V: frá 30,4 mkr.

Góð 95,3 fm einbýlishús auk 50 fm
óskráðs rými í kjallara. 100% lán.
V: 7,6 mkr. LAUS STRAX!

REKSTUR FISKHEILDSÖLU
MEÐ GÓÐA VELTU.

Falleg 86,7 fm risíbúð á góðum stað í
Hafnarfirði. V: 20,5 mkr. LAUS STRAX!

Góð 74,5 fm íb. m. sérinng., 2 bílast. og
sólpall. V: 15,8 mkr.

Mjög góð 51,5 fm íbúð í lyftublokk í
Kópavogi. V: 15,9 mkr. LAUS STRAX!

Nafn, viðskiptavild,
viðskiptamannaskrá,
símanúmer, tæki
og sendiferðabíll fylgja.
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Birgir Ásgeir
Kristjánsson
sölumaður

Anna Dóra
Jónsdóttir
ritari/sölumaður

Þorsteinn
Magnússon
sölumaður

Guðjón Ægir
Sigurjónsson hdl.

Óskar
Sigurðsson hrl.

A u s t u r v e g i 3 8 – S í m i 4 8 2 4 8 0 0 – w w w. a r b o r g i r. i s
Miðengi - Selfossi

Fallegt nýtt parhús í suðurbyggðinni á Selfossi. Íbúðin er 135 m2 og bílskúrinn 27,1 m2. Eignin
skiptist í; Forstofu, 3 herbergi þar af eitt forstofuherbergi, baðherbergi, þvottahús, eldhús og
stofu. Húsið er fullbúið að utan og búið er að þökuleggja lóð. Að innan skilast eignin tilbúin til
málunar. Allar nánari upplýsingar á skrifstofu Árborga. Verð 25.400.000

Mjög gott steinsteypt einbýli í grónu hverfi. Húsið er 149,4 m2 ásamt 39 m2 bílskúr. Eignin skiptist í;
forstofu með nýl. skápum, forstofuh., gang, 2 barnah., hjónah. m. hurð út á pall og fatah., baðh.,
borðst., sjónvarpshol, stofu, rúmg. eldhús og innaf eldhúsi er gott unglingah. Gólfefni eru góð, parket á öllum gólfum nema votrýmum eru flísar. Arinn í stofu. Baðh. bæði baðkar og sturta, innrétt. og
sauna. Góð innrétt. Garðurinn er gróinn m. verönd, skjólv. og heitum potti. Verð 30.400.000

Heimahagi - Selfossi

Reykholt Biskupstungum - Raðhúsaíbúð á verði sumarhúss

Mikið endurnýjað einbýli á góðum stað. 186,5 m2 timburhús, þar af 49,6 m2 bílskúr, í grónu hverfi. Eignin skiptist í; forstofu, 4 herbergi, baðherbergi, þvottahús með sérinngangi, geymslu eldhús
og stofu. Nýleg innrétting er í eldhúsi, gólfefni eru parket á öllum rýmum nema votrýmum þar eru
flísar. Baðherbergi hefur nýlega verið tekið í gegn. Bílskúr er tvöfaldur og búið er að einangra veggi
en eftir er að einagra loft. Mjög góður pallur er við húsið. Góð eign á fínum stað. Verð 25.900.000

Vorum að fá í sölu mjög snyrtilega 89m2 íbúð í raðhúsi í Reykholti í Biskupstungum. Húsið skilast
fullbúið utan og fokhelt innan. Að utan er húsið klætt með bárujárni og viðarklæðningu og er það
með einhalla þaki. Stutt er í skóla og sundlaug. Eignin telur samkvæmt teikningu; forstofu, geymslu, baðh., 2 herb., þvottahús, gang, stofu og eldhús. Falleg hús á frábæru verði. Verð 8.250.000

Sumarhúsalóð - Vaðnes

Fossvegur - Selfossi

Frum

Hrafnhólar - Selfossi

Til sölu sumarhúsalóð í mjög vinsælu hverfi i í Grímsnesinu. Lóðin er rúmlega 7.800 m2 að stærð
og er í landi Vaðness. Rafmagn, heitt og kalt vatn er komið að lóðarmörkum. Lóðin er vel gróin
og með góðu útsýni. Nánari upplýsingar á skrifstofu Árborga. Verð 3.900.000

Ný og glæsileg tveggja herbergja, 70m2 íbúð á efstu hæð í mjög snyrtilegu fjölbýlishúsi á Selfossi.
Vandaðar innréttingar úr spónlagðri eik eru í allri íbúðinni. Í baðherb. er hornbaðkar með nuddi og
útvarpi og sturta með nuddi, ljósi og viftu. Í baðh. er einnig vönduð innrétting. Parket og flísar eru á
gólfum. Lýsing er hönnuð í Rafkaup og er mjög skemmtileg. Mjög smekkleg íbúð. Verð 15.700.000
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Víkurbraut 46
240 Grindavík
Sími 426 7711
Hafnargötu 20
230 Keflavík

(LJQDPLèOXQ6XèXUQHVMD
Sigurður V. Ragnarsson, löggiltur fasteignasali
Reynir Ólafsson, löggiltur fasteignasali

Sími 421 1700
www.es.is

Selsvellir 19, Grindavík
Gott einbýlishús 160 ferm ásamt bílskúr. Baðið er nýtekið í gegn. Þak er endurnýjað
ásamt þakkanti. Búið að skipta um flesta ofna. Skipt verður um glugga í öllu húsinu.
Nýjar hurðir á bílskúr sem er einangraður með hita. Verð: 25.900.000,-

 !RUBA Å +ARÅBAHAFI

¥ +INDERDIJK Å (OLLANDI

Ásvellir 8b, Grindavík

VINDURINN
VIRKJAÐUR

Parhús 2 svefnherb. Nýtt plastparket á stofum og herbergjum. Gott áhvílandi lán með
4,15 vöxtum. Vinsæl eign. Verð: 15.400.000,-

Vindmyllur hafa lengi verið notaðar til
þess að framleiða orku.

Arnarhraun 21, Grindavík

Talið er að vindmyllur hafi fyrst verið
byggðar fyrir um það bil þrettán hundruð
árum en vitað er að vindmyllur voru notaðar
í Persíu á sjöundu öld. Á þrettándu öld er
talið að vindmyllur hafi verið teknar í notkun í Kína og Evrópubúar innleiddu tæknina
einnig á svipuðum tíma.
Í kjölfar iðnbyltingarinnar voru vindmyllur að mestu leystar af hólmi með öðrum
og flóknari vélum og virkjunum en þó eru
alltaf einhverjar slíkar í notkun. Margar
vindmyllur eru þó einungis notaðar vegna
sögulegs gildis síns, en þær verða að vera í
stöðugri notkun til þess að þær skemmist
EÎ
ekki.

Fallegt einbýlishús ásamt bílskúr klætt með múrsteini 165,8 ferm. 3 svefnherb. Bílskúr
flísalagður. Hellulögð innkeyrsla. Sólpallur. Verð: 30.000.000,-

Blómsturvellir 9, Grindavík
Mjög gott 150 ferm. einbýlishús ásamt 62,6 ferm. bílskúr. Húsið er staðsett í botnlanga. Falleg innrétting í eldhúsi, granít á gólfi, parket á stofum. Svalir út úr stofu. Nýr
sólpallur. Verð: 33.900.000,-

Frum

¥ +ENT ¹ %NGLANDI

Selsvellir 21, Grindavík
Mjög vel viðhaldið 147,2 ferm. einbýlishús ásamt 49 ferm. bílskúr. Nýlegt parket á gólfum í stofu og gangi. Góð sólstofa með hita í gólfi. Nýlegt járn á þaki. Búið að endurnýja
neysluvatnslagnir og allt gler í húsinu. Verð: 28.800.000,-

Suðurhóp 8 og 10
Parhús í byggingu úr timbri klætt með standandi vatnsklæðningu. Skilast tilbúin undir
tréverk. Slípuð gólfplata með hita í gólfi. Búið að steypa vegg fyrir pall að aftan. Stutt í
íþróttahús og sundlaug. Nýr skóli er fyrirhugaður rétt hjá. Verð: 19.900.000,-

¥ .¹GRENNI 4EFIA ¹ +ANARÅEYJUM

¥ #ONSUEGRA Å #ASTILLA ,A -ANCHA ¹ 3P¹NI ÖAR SEM SÎGUPERSËN
AN $ON 1UIXOTE BJË OG BARÈIST VIÈ VINDMYLLUR

Glæsivellir 8, Grindavík

BORG

Stórglæsilegt og vandað 215,1 ferm. einbýlishús á tveimur hæðum ásamt 35,5 ferm.
bílskúr. Mikill íburður í húsinu og allur frágangur fyrsta flokks. Innkeyrsla hellulögð með
snjóbræðslukerfi. Stór sólpallur með heitum potti. TILBOÐ

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Glæsivellir 20B, Grindavík
Mjög gott og vel staðsett parhús 109,6 ferm. ásamt bílskúr 25 ferm. 3 svefnherbergi.
Grunnur að sólstofu er kominn. Gott geymsluloft í bílskúr. Verð: 22.900.000,-

Lundarbrekka 12
200 Kópavogur
Hringdu og pantaðu skoðun.

Verð: 23.900.000
Stærð: 102 fm
Fjöldi herbergja: 4 - 5
Byggingarár: 1970
Brunabótamat: 14.800.000

Björt og falleg 4ra til 5 herbergja endaíbúð. Eignin sem um ræðir er 102 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli.
Útsýni yfir Fossvoginn, Esjuna og Akrafjall. Húsið var málað og viðgert fyrir um 3 árum. Nánari lýsing:
Komið er inn í hol með parket á gólfi og skápum. Flísalagt eldhús með nýlegri innréttingu, þvottahús og
búr innaf eldhúsi. Stofa með parket á gólfi og glugga á tvo vegu og útgengi út á svalir. Baðherbergi með
glugga, sturtubaðkari, flísum á gólfi og veggjum. Þrjú góð svefnherbergi.

Björn Bjarnason
Sölufulltrúi

899 7869
bjossi@remax.is

sigmundur
Sölufulltrúi

898 0066
simmi@remax.is

Höskuldarvellir 23
Gott 115,9 ferm. raðhús ásamt bílskúr. 2 svefnherbergi. Búið að endurnýja gler að
framanverðu. Verð: 17.800.000,-
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Lausar eignir
Laus eign

Laus eign
Fagrihjalli - 200 Kóp

Laus eign

Fannborg - 200 Kóp

Klapparhlíð - 270 Mos

41.600.000 LAUS STRAX

21.200.000 LAUS STRAX

32.900.000 LAUS STRAX

213 fm 6 herb parhús á 2 hæðum og risi
á vinsælum stað með fallegu útsýni í
botnlanga stutt frá þjónustu og skólum.
Eddi s. 530 1806

Glæsileg 3ja herbergja 104 fm íbúð með sérinngang. Íbúðin afh. fullfrág.
með nýjum innrétt. og gólfefnum. Þv.hús innan íb.
Þórarinn s. 530 1811

117,3 fm, þ.a. 6,7 fm geymsla, 3ja herb.
endaíb. á 3. hæð í nýju lyftuhúsi fyrir 50
ára og eldri.
Uppl. veitir Eðvarð s. 530 1806

Lausar eignir
Álfkonuhvarf - 203 Kóp
Breiðavík - 112 Rvk

Lausar eignir
Hjarðarhagi - 107 Rvk
Jöklafold - 112 Rvk

Lausar eignir
Rjúpnasalir - 201 Kóp
Svölutjörn - 260 Rbæ

29.900.000 LAUS STRAX

23.900.000 LAUS STRAX

25.500.000 LAUS STRAX

13.900.000 LAUS STRAX

22.900.000 LAUS STRAX

29.900.000 LAUS STRAX

4ra herb íbúð laus við undirritun kaups.
Íbúðin er 129 fm endaíbúð á 2. hæð í
nýlegu lyftuhúsi. Sérinng. af svölum og
stæði bílag. Sigurður s. 530 1809

Falleg fjögurra herb. 93,5 fm íbúð á
jarðhæð með sérinng. ásamt 5,7 fm
geymslu einnig á jarðh., samt. 99,2 fm
í fallegu fjölbýli. Helgi Már s. 530 1808

Falleg 4ra herb. 103,6 fm íbúð á 2. hæð
í góðu fjölbýli með aukah. í risi og 24
fm bílskúr. Húsið að utan í góðu
ástandi að utan. Þórarinn s. 530 1811

58,6 fm 2ja herb. íbúð á 2. hæð með
stórum svölum og aukah. sem nýst
getur sem geymsla eða svefnrými.
MIKIÐ ÁHVÍLANDI. Eddi s. 530 1806.

Falleg 3ja herbergja, 95 fm íbúð á 5.
hæð í fallegu, nýlegu lyftuhúsi í Salahverfinu í Kópavogi - glæsilegt útsýni í
vestur. Sigurður s. 530 1809

151,7 fm 5 herbergja einbýlishús með
26 fm innbyggðum bílskúr, á góðum
stað í Reykjanesbæ.
Bóas s. 699 6165

Drekavellir - 221 Hfj

Eskihlíð - 105 Rvk

Naustabryggja - 110 Rvk

Tunguvegur - 108 Rvk

Þúfubarð - 220 Hfj

28.5 - 37.5 millj. LAUS STRAX

22.800.000 LAUS STRAX

25.600.000 LAUS STRAX

32.900.000 LAUS STRAX

20.800.000 LAUS STRAX

Stórglæsilegar 121,3 - 189,3 fm íbúðir í
nýju 4ra íbúða húsi á Völlunum.
Sérinng. í allar íbúðir og 34 fm bílskúr
með efri hæðum. Bóas s. 699 6165

95,7 fm, + ca 10 fm geymsla, 4ra
herbergja íbúð á 1. hæð með
suðaustusvölum í Eskihlíðinni. 3
rúmgóð svefnh. Eddi s. 530 1806

106 fm 1 rúmgóð stofa og 2 herbergi.
Stæði í bílag. Sérverönd. Nær
viðhaldsfrítt hús. Tilvalin fyrir fólk sem
vill minnka við sig. Sigurður s. 530 1809

174,4 fm 6 herb. sérhæð með góðu
útsýni á fráb. stað. Íbúðin er á 2. hæð
með sérinngangi af 1. hæð. Stórar
svalir í suðaustur. Eddi s. 530 1806

108,5 fm 5 herb. endaíbúð á 2. hæð
með suðursvölum á vinsælum stað.
Sameiginl. leiksv. Húsið og sameign
snyrtileg. GÓÐ EIGN. Eddi s. 530 1806

Eyrarholt - 220 Hfj

Blöndubakki - 109 Rvk

Ósabakki - 109 Rvk

Fannahvarf - 203 Kóp

2ja herbergja
Efstasund - 104 Rvk

14.500.000 LAUS STRAX

20.900.000 LAUS STRAX

38.900.000 LAUS STRAX

26.500.000 LAUS STRAX

16.500.000

Frábær fyrstu kaup. Rúmgóð 2
herbergja íbúð á 2 hæð í Hafnarfirði.
Bóas s. 699 6165.

113,7 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð. 14,6
fm aukaherbergi er í kjallara, tilvalið til
útleigu. Stutt í alla þjónustu í Mjóddinni. Helgi Már s. 530 1808.

Mjög gott, 211 fm og 6 herb. endaraðh.
á skemmtilegum stað í neðra Breiðholti. Fallegt útsýni í vestur og stutt í
alla þjónustu. Sigurður s. 530 1809

102,5 fm íbúð með sérinngangi á jarðhæð. Flott hellulögð verönd til suðurs.
Exstra breiðar hurðar sem hentar fólki
í hjólastól. Óli s. 530 1812

2ja herb. 69 fm íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli.
Óli s. 530 1812

Föst lág söluþóknun
Draumahús ehf • Hjalti Pálmason hdl. og Sigurður J. Sigurðsson, löggiltir fasteignasalar
Mörkin 4 • 108 Reykjavík • Sími 530 1800 • Strandgötu 41 • 220 Hafnarfjörður • Sími 530 1820 • Fax 530 1801 • www.draumahus.is • draumahus@draumahus.is
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Hjalti Pálmason hdl.,
hjalti@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Sigurður J. Sigurðsson
sigurdur@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Bergur Þ. Steingrímson
bergur@draumahus.is
fjármálastjóri

Stefanía T. Kristjánsdóttir
stefania@draumahus.is
sölumaður

Þórarinn Thorarensen
thorarinn@draumahus.is
sölumaður

Sigurður Samúelsson
sigurdursam@draumahus.is
sölumaður

Draumaeignir

Eðvarð Matthíasson
edvard@draumahus.is
sölustjóri

Kristín S. Sigurðardóttir
kristin@draumahus.is
skjalagerð

Draumaeignir

Depluhólar - 111 Rvk

Markarvegur - 108 Rvk

Tilboð óskast!

Tilboð óskast!

448,4 fm 11 herbergja einbýlishús þ.a. 58,2 fm aukaíbúð með sérinngang. Frábært útsýni yfir alla Reykjavík.
Þórarinn s. 530 1811

237,2 fm vandað 6 herb parhús á 2 hæðum, á þessum eftirsótta stað í Fossvogi. Í dag er húsið með 2 íbúðum þar af
er neðri íbúðin 2ja herb, en auðvelt er að breyta því í einnar íbúðar hús. Helgi Már s. 530 1808

3ja herbergja
Asparholt - 225 Álf

21.700.000
96,1 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í
nýlegu fjölbýli með sérinngang af
svölum. Vandaðar innréttingar og
gólfefni. Þórarinn s. 530 1811

Breiðavík - 112 Rvk

Einbýli

Draumaeignir

Grundarhvarf - 203 Kóp

Vantar

Lækjarhjalli - 200 Kóp

Asparlundur - 210 Gbæ

2-3 herbergja íbúð
í 101 Reykjavík
má ekki vera
í kjallara
Eddi s. 530 1806

85.000.000

69.900.000

Fallegt einbýli á 2 hæðum með tvöf.
bílsk. og aukaíb. 3ja herbergja íbúð í
Vatnsenda í Kóp.
Sigurður s. 530 1809

Einstaklega fallegt einbýlishús. Húsið
er með 5 svefnh. og 2 stofum 284,4 fm
Húsið er á 2 hæðum með tvöf. bílsk.
Vönduð eign. Sigurður s. 530 1809

Rað- og parhús
Arnarhöfði - 270 Mos
Fljótasel - 109 Rvk

Öldugrandi - 107 Rvk
39.900.000
Afar fallegt 168,1 fm 5 herbergja raðhús á einni hæð með innbyggðum 26,3
fm bílskúr. Húsið er í afar góðu ástandi þak allt nýlega endurnýjað og húsið
nýmálað að utan. Þórarinn s. 530 1811

21.900.000

20.800.000

101 fm 3. herb. íbúð með sérinngangi á
2. hæð. Rúmgóð íbúð í hinu vinsæla
Víkurhverfi í Grafarvogi. Einungis 2
íbúðir á hæðinni. Sigurður s. 530 1809

105,3 fm 3. herb. íbúð á 2. hæð ( þar af
stæði í bílageymslu 25,8 fm af birtri
stærð eignar). Íbúðin er með sérinngangi af svölum. Sigurður s. 530 1809

Austurgerði - 108 Rvk

44.900.000

48.900.000

187,7 fm endaraðhús á tveimur
hæðum með tvennum stórum svölum
og fallegu útsýni.
Eddi s. 530 1806

Mjög gott 5 herb. endaraðhús með
bílskúr, auk 3ja herb. íbúðar í kjallara,
alls 268,3 fm. Íbúðin í kj. er ca 90 fm og
húsið um 178 fm. Sigurður s. 530 1809

Haðarstígur - 101 Rvk

Suðurhvammur - 220 Hfj

4ra til 7 herbergja
Eyrarholt - 220 Hfj

Lækjarvað - 110 Rvk

32.000.000

32.900.000

6 herbergja íbúð á 3 og efstu hæð í
fjölbýli. 2 svalir. Frábært útsýni.
Stefanía s. 530 1805

136 fm 5 herbergja neðri sérhæð í
tvíbýli í hinu skemmtilega Norðlingaholti í Reykjavík þar sem stutt er í náttúruna. Sigurður s. 530 1809

49.000.000
SKIPTI MÖGULEG Á MINNI EIGN
Mjög fallegt og sérstakt einbýli (ber nafnið Vindás); hæð, ris og kjallari með
innb. bílskúr, alls um 300 fm auk óskráðra fm í risi. Þórarinn s. 530 1811

39.900.000

41.500.000

Virkilega sjarmerandi 133,8 fm parhús
á frábærum stað í Þingholtunum.
Eignin hefur verið mikið endurnýjuð.
Þórarinn s. 530 1811

226,7 fm 6 herbergja endaraðhús á
tveimur hæðum með innbyggðum 29,5
fm bílskúr, hita í plani, fallegum garði
og stórum svölum. Eddi s. 530 1806

Sumarhús
Ofanleiti - 103 Rvk

Rauðarárstígur - 101 Rvk

Suðurhólar - 111 Rvk

Tunguvegur - 260 Rbæ

Berjabraut - Háls í Kjós

Djáknavegur - 801 Sel

28.900.000

18.900.000

17.700.000

22.900.000

6.000.000

26.900.000

Fín 109,8 fm endaíbúð með útsýni, auk
21,4 fm bílskúr, samtals birt stræð
131,2 fm.
Óli s. 530 1812

Skemmtileg 3ja -4ra herbergja 67,4 fm
íbúð á 3ju og efstu hæð á mjög góðum
stað í miðbæ Reykjavíkur.
Sigurður s. 530 1809

Góð þriggja herbergja 74,6 fm íbúð á 2.
hæð, ný gegntekin í fallegu fjölbýli við
Suðurhóla.
Helgi Már s. 530 1808

138,5 fm 6 herbergja hæð og ris í
tvíbýli auk 44 fm bílskúrs. Samtals
182,5 fm Góð eign í grónu hverfi í
Reykjanesbæ. Stefanía s. 530 1805

Nýtt 100 fm 4ra herb. ósamsett heilsárshús á 2 hæðum. Hægt er að kaupa
húsið samsett og fullb. fyrir 20.000.000.
Bóas s. 699 6165

Heilsárshús úr 204 mm límtrés bjálka.
114 fm á einni hæð. Auk þess er 26 fm
sérhúsn. sem hugsað er sem gufubað
og geymsla. Eddi s. 530 1806
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Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is
sölumaður/ljósmyndari

Hlín Hlöðversdóttir
hlin@draumahus.is
ritari

Margrét B. Eiríksdóttir
greta@draumahus.is
ritari

Bóas R. Bóasson
boas@draumahus.is
sölumaður

Draumaeignir

Óli Antonsson
olia@draumahus.is
sölumaður

Draumaeignir

Háteigsvegur - 105 Rvk

Sumarhús

Jörfabakki - 109 Rvk

Stórikriki - 270 Mos

69.800.000
Ein af glæsilegri efri sérhæðum í Reykjavík er kominn í sölu. Efri sérhæð
og ris 264,2 fm (þ.a 30,3 fm bílskúr) 7 herbergi og 4 stofur eru í eigninni.
Eignin hefur verið algjörlega endurnýjuð að innan og húsið var steinað að
utan fyrir 2 árum með ljósum steinsalla. Glæsilegar innréttingar í eldhúsi
og með coriean borðplötum, vönduð tæki sem fylgja. Ljós er öll með fjarstýringu. Afar vönduð gólfefni á eigninni, gegnheil eik og ullarteppi. 2
baðherbergi, á hæðinni og í risi. Þetta er einstök eign. Þórarinn s. 530 1811

18.900.000

53.000.000

Falleg 4ra herbergja 114,7 fm íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli með aukaherbergi í kjallara til útleigu.
Þórarinn s. 530 1811

277,5 fm 8 herbergja einbýlishús ásamt 47,5 fm bílskúr samtals 325 fm
Húsið er staðsett innst í götu og afhendist rúmlega fokhelt 15. des. 2006.
Þórarinn s. 530 1811

Glæsileg nýbygging!
Akurhvarf 1 - 203 Kóp

31.800.000 - 32.900.000
ALLT AÐ 90% FJÁRMÖGNUN
Eigum eftir 6 glæsilegar 125,8 - 128,7 fm
4ra herbergja íbúðir í lyftuhúsi við Akurhvarf í Kópavogi. Íbúðirnar eru fullfrágengnar án gólfefna með vönduðum
innréttingum og flísalögðu baðherbergi.
Þvottahús innan íbúðar. Stæði í bílageymslu fylgir. Glæsilegt útsýni!
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MJÓDD

Verð: 13,6

Ferjubakki
109 Reykjavík
Rúmgóð íbúð í barnvænu hverfi

Stærð: 77,1
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1968
Brunabótamat: 10,5
Bílskúr: Nei

MJÖG STÓR OG RÚMGÓÐ 77,1 FM. 2JA HERBERGJA. ÍBÚÐ Á 1. HÆÐ. MEÐ SÉR GARÐI. Stórt og
rúmgott hol með góðum skáp. Eldhús með hvítri innréttingu. Stofa með útgengi út í garð til vesturs.
Hjónaherbergi er mjög stórt og rúmgott. Baðherbergi nýlega endurnýjað, flísalagt í hólf og gólf, nýr
sturtuklefi með nuddi, ný innrétting, nýtt upphengt salerni, tengi fyrir þvottavél. Samfellt parket er á allri
íbúðinni nema á baði. Mjög stutt í skóla, leikskóla og Mjóddina. Barnvænt umhverfi.

MJÓDD

Vesturberg 78
Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596

111 Reykjavík
Lyftuhús - Húsvörður

Verð: 12,9
Stærð: 63,6
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1973
Brunabótamat: 9,1
Bílskúr: Nei

2JA HERBERGJA ÍBÚÐ Á 7. HÆÐ MEÐ FRÁBÆRU ÚTSÝNI. Forstofan með flísum á gólfi. Stofa með
útgengi út á stórar austur svalir, flísar á gólfi. Eldhús með eldri innréttingum, flísar á gólfi. Rúmgott
svefnherbergi með ágætum skáp, dúkur á gólfi. Baðherbergi með lítilli innréttingu, flísar á gólfi.
Sameiginlegt þvottahús er á hæðinni og er með ágætum tækjum og suður svölum. Húsið er ný viðgert
og málað að utan. Stutt er í framhaldsskóla, skóla, sundlaug og aðra þjónustu. Frábært útsýni.

thorkell@remax.is

111 Reykjavík
Lyftuhús - Húsvörður

Verð: 12,4
Stærð: 58,9
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1971
Brunabótamat: 8,7
Bílskúr: Nei

2JA HERBERGJA ÍBÚÐ Á 3. HÆÐ Í LYFTUHÚSI. Forstofa með fatahengi. Svefnherbergi með ágætum
skápum og útgengi út á rúmgóðar suður svalir. Baðherbergi með dúk á gólfi og tengi fyrir þvottavél.
Stofan er björt og með góðu útsýni. Sér geymsla á hæðinni. Í kjallara er sameiginlegt þvottahús með
tækjum. Sér frystihólf fylgir íbúð. Húsið er ný viðgert og málað. Stutt er í framhaldsskóla, skóla, sundlaug
og aðra þjónustu. Gott útsýni.

MJÓDD

Seljabraut
Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596
thorkell@remax.is

MJÓDD

Æsufell 6

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

109 Reykjavík
Eign með mikla möguleika

Verð: 32,9
Stærð: 220,2
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1976
Brunabótamat: 27,1
Bílskúr: Já

SELJABRAUT RAÐHÚS Á 3 HÆÐUM 189,7 FM ÁSAMT 30,5 FM BÍLSKÝLI. SAMTALS 220,2 FM.
Á 1. hæð er forstofa, 3 herbergi, baðherbergi, rúmgott hol og þvottahús með útgengi út á verönd og
garð, þar er góður skúr fyrir grill og verkfæri. Á 2. hæð er eitt herbergi, stofa, borðstofa og eldhús með
nýrri innréttingu og nýjum tækjum. Á 3. hæð er pallur, hjónaherbergi, barnaherbergi, baðherbergi sem er
ný flísalagt og með nýrri innréttingu. Góð geymsla undir súð. Mjög stutt í skóla og aðra þjónustu.

thorkell@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596
thorkell@remax.is

fer›ir
Alla mi›vikudaga og laugardaga
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4EIKNINGAR AF NÕJU MALBIKUNARSTÎÈINNI FR¹ ÖÕSKA FYRIRT¾KINU "ENNINGHOVEN SEM
FRAMLEIDDI HANA JAFNFRAMT
-9.$-!,")+5.!234®¨). (®&¨)

.ÕJA MALBIKUNARSTÎÈIN TELST MEÈALSTËR MEÈ FRAMLEIÈSUGETU UPP ¹  TONN ¹ KLUKKUSTUND

-9.$-!,")+5.!234®¨). (®&¨)

Ný malbikunarstöð
Byggingaframkvæmdum á
nýrri malbikunarstöð á Sævarshöfða 6–10 lauk í vikunni,
en þar er fyrir malbikunarstöð frá árinu 1972.
Fyrr á árinu 2006 festi Malbikunarstöðin Höfði kaup á nýrri
malbikunarstöð frá Þýskalandi,
af gerðinni Benninghoven MBA
160/TBA 200-K, sem var flutt í
hlutum hingað til lands í septemberbyrjun.
Malbikunarstöðin, sem er að
hluta færanleg og flytjanleg,
samanstendur af stjórnstöð,
turni, tromlu, filter, köldum
skömmturum og sílóum og er þá
ekki allt upptalið.
Tiltölulega skjótan tíma hefur
tekið að setja nýju malbikunar-

stöðina upp, en byggingaframkvæmdum á henni lauk í vikunni. Síðast var tenging sett
fyrir malbikunarsíló, sem kallast öðru nafni geymslusíló og
varð hún þá fullstarfhæf. Fyrir
þann tíma hafði stöðin verið
prufukeyrð með malbiksframleiðslu beint á bíla og hafði þá
gefið af sér nokkuð góða raun.
Nýja malbikunarstöðin telst
meðalstór en með tilkomu hennar er ljóst að framleiðslugeta
fyrirtækisins eykst til muna, þar
sem hún getur framleitt allt að
160 tonn af malbiki á klukkustund. Er það svipað framleiðsluhlutfalli eldri malbikunarstöðvarinnar. Stórar stöðvar kallast
þær sem framleiða á bilinu 200–
300 tonn á klukkustund. Verða
malbikunarstöðvarnar
þær
afkastamestu á landinu.
RVE

¶ESSI LJËSMYND SÕNIR MALBIKUNARSTÎÈVARNAR TV¾R SEM ERU SAMLIGGJANDI OG Ö¾R AFKASTAMESTU ¹ LANDINU

&2¡44!",!¨)¨6),(%,-
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414 6600

eign vikunnar
Hamravík
112 Reykjavík

4ra

Glæsileg og björt 4ra herb. endaíbúð
með sérinngangi á 2. hæð, í snyrtilegu fjölbýli,samtals 121,5 fm..
Eldhús með fallegri viðarinnréttingu. Stofa með útgengi á rúmgóðar
suðursvalir, nýlegt parket í íbúðinni.
Svefnherbergin eru þrjú með góðum
skápum. Baðherbergi er snyrtilegt.
Baðkar með sturtuaðstöðu, gólf og
veggir ﬂísalagðir með ljósum ﬂísum,
ljós snyrtileg innrétting. Þetta er góð
eign í barnvænu hverﬁ, stutt í skóla
og aðra þjónustu.

einbýlis

hús

nýtt
Kötlufell - 101 Reykjavík

Ljósheimar - 104 Reykjavík

Kötlufell - 3ja. Mjög góð og snyrtileg íbúð á
2. hæð með útsýni yﬁr Víðidalinn. Blokkin
er klædd og með yﬁrbyggðar svalir með
opnalegum gluggum.
Verð: 14,5 mkr

Ljósheimar - Lyfta / Útsýni. Mjög falleg og
mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á 8.
hæð í klæddu húsi. Vestur- og austursvalir. Tengi fyrir þvottavél innan íbúðar.
Glæsibær hinum megin við götunnar og
stutt í Laugardalinn.
Verð: 23,5 mkr

Akurvellir - 221 Hafnarﬁrði

Hörpugata - 101 Reykjavík
Sjarmerandi og snyrtilegt hús á stórri eignalóð í „litlaSkerjaﬁrði”. Kjallari, hæð
og ris eru samtals 131,6 fm, andyri, 3 svefnherb. 2 stofur, opið eldhús.
Í kjallara er 2ja herb. íbúð og þvottahús. Eignarlóð er 717,5 fm og gefur möguleika á stækkun/viðbyggingu sem og bílskúr. Sjón er sögu ríkari.
Verð: 44,9 mkr

nýtt

ALLT AÐ 90% FJÁRMÖGNUN
Erum með til sölu glæsilegar 4ra herbergja íbúðir í þessu vandaða lyftuhúsi
við Akurvelli í Hafnarﬁrði. Eignin er tilbúin
til afhendingar við kaupsamning, verður
afhent fullbúin að utan og innan, án
gólfefna nema á baðherbergi og þvottahúsi
eru ﬂísar. Innréttingar, hurðar og tæki frá
Húsasmiðjunni. Möguleiki á að fá afhent
með gólfefnum og tækjum.

Lækjasmári - 200 Kópavogi
Falleg 94,5 fm 2ja - 3ja herb íbúð ásamt
stæði í bílageymslu samtals birt stærð
121,8 fm. Íbúðin er á 8.hæð(efsta hæð)
í mjög snyrtilegu lyftuhúsi. (Aðeins tvær
íbúðir eru á efstu hæð).
Sameign er vel við haldið, húsvörður, húsið
er klætt að utan með áli Þetta er eign fyrir
vandláta.
Verð: 28,9 mkr

Stóragerði - 108 Reykjavík
BÍLSKÚR OG 90 % LÁN

3ja til 4ra herb. 95,8 fm íbúð á 3ju hæð
ásamt bílskúr 20,9 fm, samtals 116,7 fm.
Nýtt parket á allri íbúðinni.
Hér er á ferðinni falleg íbúð sem býður
upp á mikla möguleika. Rúmgóð stofa með
útgengi á suðursvalir. Möguleiki er á þriðja
herberginu þar sem nú er borðstofa.
Verð: 22,9 mkr

Álfkonuhvarf - 203 Kópavogi
Tilbúnar til afhendingar: Erum með 3ja herbergja íbúðir í vönduðu húsi við Álfkonuhvarf. Eignin er fullbúin til afhendingar,
fullbúin með gólfefnum.

2ja

Melabraut - 170 Seltj.nesi
3ja herbergja íbúð á á 1. hæð í góðu húsi
á Seltjarnarnesi. Eignin bíður upp á möguleika á viðbyggingu.
Verð: 21,9 mkr

Búðargerði - 108 Reykjavík
4ra herb. 87,4 fm íbúð á góðum stað við
Búðagerði í Reykjavík. Í sameign er þvottahús þar sem hver er með sína vél og
aðgengi að sameiginlegum þurkkara. Góð
geymsla og stór sameiginleg vagna og
hjólageymsla.
Verð: 20,9 mkr

Þorláksgeisli - 113 Reykjavík
Bjartar og vel skipulagðar 3ja og 4ra. herbergja íbúðir í fallegu lyftuhúsi við
Þorláksgeisla. Húsið er steinsteypt, 4 hæðir, 5 íbúðir á hverri hæð, byggt af JB
árið 2006. Yﬁrborð útveggja er steinað og viðhaldslétt. Stigahús er teppalagt og
gengur lyfta á allar hæðir. Eignin er tilbúin til afhendingar og afhendist fullbúin
án gólfefna.

3ja

Gyðufell - 111 Reykjavík
Melabraut - 170 Seltj.nesi
2ja herb. risíbúð, 50,1 fm á efri hæð í fjórbýli við Melabraut á Seltjarnarnesi. Komið
er inn í forstofu með góðum skápum. Lítið
baðherbergi með sturtu. Eldhús með nýrri
innréttingu og parketi á gólﬁ. Stofa með
parketi á gólﬁ og útgengi á litlar suður
svalir. Svefnherbergi með parketi á gólﬁ
og skápum. Í forstofu er stigi upp á kalt
geymsluloft sem er yﬁr íbúðinni.
Verð: 13,4 mkr

Mjög góð 83 fm íbúð á 4. hæð með
útsýni. Húsið er klætt með yﬁrbyggðum
suðursvölum.
Verð: 14,7 mkr

4ra

3ja

Sjávargrund - 210 Garðabæ
Falleg íbúð á 2 hæðum í skemmtilegu fjöl/
raðhúsi á einum besta stað í Garðabæ.
Sérgeymsla og stæði í bílageymslu er í
kjallara og innangengt þaðan í íbúðina.
Húsið er byggt í hring og inni í hringnum er
skemmtilegur sameiginlegur garður með
leiktækjum.
Verð: 36,9 mkr

rað

hús
Njálsgata - 101 Reykjavík

Berjarimi 9 - 112 Grafarvogi
Falleg 101,9 fm 3ja herbergja endaíbúð ásamt stæði í lokaðri bílgeymslu við
Berjarima 9 í Grafarvogi. Rúmgott eldhús og bað, tvö svefnherbergi, parket og
ﬂísar á gólfum og stórar hornsvalir.

Boðagrandi - 107 Reykjavík
Snyrtilega 3ja herbergja íbúð á 5. hæð í
lyftuhúsi, sérinngangur frá svölum, ásamt
stæði í bílageymslu. Húsvörður er í húsinu.
Þetta er snyrtileg eign á góðum stað sem
vert er að skoða. Húsið lítur vel út að utan
sem innan. Barnvænt umhverﬁ, stutt í alla
þjónustu.
Verð: 19,8 mkr

Glæsileg Íbúð á 1.hæð í miðborg Reykjavíkur. Íbúðin er samtals 89,5 fm, þar af
geymsla sem er 2,8 fm. Íbúðin er nýlega
standsett þ.m.t. baðherbergi, eldhús,
gluggar og gler á suðurhlið.
Verð: 24,9 mkr

Dalsel - 109 Reykjavík
Snyrtilegt og vel við haldið 5 herb. raðhús,
2 hæðir og kjallari, ásamt stæði í lokaðri
bílageymslu samtals 242,5 fm. Íbúðarhúsnæðið er 211,2 fm, þar af ca. 55fm 2ja.
herb. íbúð í kjallara með sér inngangi..
Stæði í bílageymslu er 31,3 fm.
Húsinu hefur verið vel við haldið og lítur vel
út. Bílskýli og hús málað 2006. Nýlegt gler,
nema á opnanlegum fögum.
Garður í góðri rækt. Barnvænt umhverﬁ og
stutt í alla þjónustu.
Verð: 39,9 mkr
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FA S T E I G N A S A L A

SÍMI 533 1616
SUÐURLANDSBRAUT 10,

FAX 533 1617

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

Karl Gunnarsson
lögg. fasteignasali

Nína Karen Jónsdóttir
skrifstofustjórn

Erlendur Tryggvason
sölumaður

Kristján P. Arnarsson
sölumaður

Kristbjörn Sigurðsson
sölumaður

Opið mán. til fim. 8.30-18, fös. 8.30-17. Þjónustus. eftir lokun 691-8616
ÞRASTARHÖFÐI - MOSFELLSBÆ

4RA - 6 HERBERGJA

ELDRI BORGARAR

Ný 186 fm raðhús á 2 hæðum
með
innbyggðum
bílskúr.
Húsin, sem eru frá SCOTIAN
HOMES Í KANADA, eru álklædd timburhús og eru þau tilbúin til innréttinga, grunnmáluð,
með innbyggðu fullkomnu loftræsikerfi. 4-5 herbergi. Stutt er í
leikskóla og grunnskóla. V. 37,9
m. 4826
SKÚLAGATA - LAUS. 2ja herbergja

NÝTT Í GRAFARVOGI - SMÁRARIMI
EINSTAKT TÆKIFÆRI - NÝTT
EINBÝLISHÚS Í RÓTGRÓNU
OG VINSÆLU HVERFI. Staðsteypt, 226 fm, á einni hæð með
innbyggðum ca 40 fm bílskúr.
Húsið verður afhent fokhelt en
fullbúið að utan. Teikning gerir
ráð fyrir; andyri, holi, stofum,
eldhúsi, gestasnyrtingu, þvottahúsi og á sér gangi baðherb., 4 herb. og fataherb. Staðsetning hússins
er góð á jaðarlóð að opnu svæði syðst í götunni. V. 45,7 m. 5068

íbúð á jarðhæð í húsi fyrir eldri(heldri) BIRKITIEIGUR - 2 ÍBÚÐIR Vandað
borgara. Nálægð við þjónustuíbúðir aldrog reisulegt tveggja íbúða hús á frábærum HVERFISGATA - EFRI HÆÐ. Falleg
aðra við Lindargötu (næsta hús). Þar er
útsýnistað í Mosfellsbæ. HÚSIÐ ER 2 íbúð 81 fm á 2. hæð í þríbýli. Sameiginlegur
matsala og félagsstarf aldraðra. Sér
inngangur.Góð lofthæð í íbúðinni 2,70m.
SAMÞYKKTAR ÍBÚÐIR. 5027
geymsla innan íbúðar. V. 17,9 m. 5277
Garðurinn er aflokaður og snyrtilegur.6,5 fm
útigeymsla. V. 18,9 m. 5300

HVASSALEITI 56-58. LAUS.

Frum

Glæsilegar eignir á stórum
eignarlóðum við Hveragerði
Sameinaðu á þínum sælureit: HeimiliVinnustofu - Sumarbústaðinn 300500 fm einnar og tveggja hæða
einbýlishús á 6.000 fm eignarlóðum
við Klettagljúfur.Húsin skilast tilbúin til
innréttinga.Húsin er reist í þyrpingu
húsa í landi Gljúfurárholts og er 5
mínútna akstur austur af Hveragerði.
Sjá www.austurbru.is 5245

Fyrir
eldri borgara, 63 ára og eldri. Falleg og vel
umgengin
2ja
herbergja
íbúð
á
Sérlega RJÚPUFELL 4ra herbergja 109 fm. íbúð
jarðhæð.Sérafnotaréttur á verönd útfrá LAUFBREKKA - LAUS
á 2. hæð í nýstandsettu fjölbýli. V. 16,9 m.
stofu.Góð lofthæð er í íbúðinni 2,70m. V. rúmgott fallegt og vandað 195 fm sérbýli á 5298
2 hæðum. Góðar stofur og stór herbergi.
29,2 m. 5166
Möguleg skipti á minni eign í fjölbýli. V. 38,9
m. 4890

SJÁVARLÓÐ - SÆBÓLSBRAUT
Gamalt einbýlishús á 2 hæðum á 947 fm
lóð á frábærum útsýnisstað við sjó,við
Fossvoginn, gengt Öskjuhlíðinni. VERÐTILBOÐ ÓSKAST. 4916

HÆÐIR

GRANDAVEGUR

VÆTTABORGIR - RAÐHÚS
Glæsilegt 2ja hæða raðhús í
Grafarvogi ásamt innb. bílskúr.
Eldhús og stofa er sameiginlegt
rými og parket er á gólfi. Út frá
stofu er útgengt á ca 40 fm sólpall sem er vel girtur af með skjólveggjum. Eitt herbergi er á neðri
hæð með fataskáp og parket á
gólfi. Gestasnyrting. Á efri hæð
eru þrjú herb. og tvö þeirra með fataskáp. Baðherb. og þvottahús á efrihæð. Laust strax. V. 37,5 m. 5297

Kársnesbraut - LAUS
3ja herbergja íbúð á 2. hæð í
þríbýli í vesturbæ Kópavogs.
Húsið er byggt 1984. Parket og
flísar á gólfum. Vestur- og norðursvalir. Glæsilegt útsýni yfir
Fossvoginn. Íbúðin er laus
strax. V. 19,2 m. 5293

Glæsileg
3ja
herbergja íbúð á 8. hæð. Yfirbyggðar svalir.
Stæði í bílageymslu. LAUS STRAX. V. 28,8
m. 5137

FÍFURIMI

Góð efri sérhæð í fjórbýli
ásamt 21 fm innbyggðum bílskúr, samtals
113 fm. V. 26,9 m. 5136

REYKJABYGGÐ - EINBÝLI Mikið
endurnýjað einnar hæðar einbýlishús með
innbyggðum bílskúr í Mosfellsbæ. Húsið er
vel staðsett á jaðarlóð.Forstofa, hol, eldhús
með nýrri innréttingu og borðkrók,
þvottahús innaf eldhúsi, stofa, borðstofa, á
sér gangi eru 3-4 svefnherbergi og stórt
flísalagt
baðherbergi.Fallegur
gróinn
garður.Bílskúrinn er nú innréttaður sem
aukaherbergi með snyrtingu. V. 44,7 m.
5292

BERJARIMI - M. BÍLGEYMSLU
Falleg, rúmgóð og björt 3ja-4ra herbergja
102 fm endaíbúð á efri hæð. Sér inngangur
af svölum. Stæði í bílageymslu. Snyrtileg
sameign. V. 22,9 m. 5255

REYNIHVAMMUR Góð 4ra herbergja
147 fm neðri sérhæð þar af 29 fm stúdíóíbúð til útleigu í suðurhlíðum Kópavogs. V.
29,9 m. 5117
FROSTAFOLD - LAUS Falleg 4ra-5
MIÐBÆR - KÁRASTÍGUR

Kósý
tvílyft einbýlishús í hjarta borgarinnar. Ný
standsett að innan og húsið allt tekið í gegn
fyrir 15 árum. V. 18,9 m. 5215

VANTAR Í VESTURBÆ
Fyrir öruggan kaupanda leitum við að
góðri 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í góðu
fjölbýli í vesturbæ Reykjavíkur. 4990

4ra herbergja 107 fm íbúð á 1.hæð ásamt
stæði í bílageymsluhúsi. Skipti möguleg á
3ja herb. íbúð á jarðhæð í sama hverfi. V.
21,8 m. 5260

SÉRBÝLI

TRÖLLATEIGUR - MOS.
Nýtt og fullbúið 167 fm
endaraðhús á 2 hæðum með
innb. bílsk. Stofa, hol, eldhús og
gestasnyrting á neðri hæð, 3
herb., baðh. og þv.hús á efri
hæð. Vandaðar InnX-innréttingar, marmari á baði og gegnheilt parket á gólfum. ÁHV. 27
MILLJ. M. 4,15%VXT. V. 39,8
m. 4226

FÍFUSEL - M.BÍLGEYMSLU Falleg

LANGHOLTSVEGUR
Fallegt og
endurnýjað einbýli á 2 hæðum, allar innréttingar sérlega vandaðar og fallegar. Góður
bílskúr. Skipti á minni eign möguleg. V. 52
m. 5089

herbergja 143 fm íbúð á 3. hæð (efstu) í
snyrtilegu og vel staðsettu fjölbýli. Mikið og
fallegt útsyni. Snyrtileg sameign. V. 29,9 m.
5254

STÓRAGERÐI Björt, rúmgóð og töluvert endurbætt 141 fm neðri sérhæð ásamt
30 fm bílskúr, samtals 171 fm, í fallegu
þríbýlishúsi. Teiknað af Sigvalda Thordarson.Fremri
forstofa,
gestasnyrting,
hol,stór stofa, suðursvalir, borðstofa, eldhús BLIKAHÓLAR - M. BÍLSKÚR Falleg
með nýlegri innréttingu, 3-4 herbergi og og rúmgóð 115 fm 4ra - 5 herbergja íbúð á
baðherbergi. Stór vel ræktaður garður. V. 1. hæð í litlu fjölbýlishúsi. Innbyggður 23 fm
bílskúr á jarðhæð. V. 23,5 m. 5238
38,3 m. 5040
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GLÆSIEIGN Í MIÐBÆNUM

RJÚPUFELL Góð 4ra herbergja 107,3
fm íbúð á jarðhæð í fjölbýlishúsi. V. 19,5 m.
5233

VÖLVUFELL
Rúmgóð 4ra herbergja
íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli.Yfirbyggð
verönd. V. 18,9 m. 5222

REYRENGI Rúmgóð 5 herbergja íbúð á
3. hæð í góðri 3ja hæða blokk ásamt opnu
bílskýli. 4 herbergi. Leikskóli, grunnskóli,
Borgarholtsskóli og Spöngin í göngufæri.
LAUS STRAX. V. 21,9 m. 4475

RJÚPUFELL Góð 108 fm 4ra herbergja
íbúð á 2. hæð. Yfirbyggðar vestursvalir. V.
17,9 m. 4874

3JA HERBERGJA

Ný og glæsileg 4ra herbergja, 136 fermetra íbúð á 2. hæð í endurbyggðu fjölbýlishúsi við Laugaveginn. Íbúðin skiptist í stórt opið rými stofu, borðstofu og eldhús með útgengi út á svalir, mjög
rúmgott herbergi með fallegu baðherbergi innan herbergis. Stórir fataskápar. Annað rúmgott
herbergi. Gestasalerni,flísar á gólfi. Eldhúsinnrétting, svört sprautulökkuð. Eldhústæki eru
vönduð og með stáláferð á tvöfaldri gaseldavél og háf. Mjög vandaður frágangur einkennir
íbúðina þar sem hvergi hefur verið til sparað. Þetta er glæsieign fyrir vandláta.
UNUFELL 100 fm 4ra herbergja íbúð á
efstu hæð. Sér þvottahús í íbúð. V. 17,2 m.
5214

ATVINNUHÚSNÆÐI
HAFNARFJÖRÐUR - ÁSBÚÐARTRÖÐ 3ja herbergja 61 fm neðri hæð í
tvíbýli. Sérgarður fyrir framan íbúðina ásamt
nýlegri verönd. 5283

HÓLMGARÐUR Ein af þessum notalegu neðri hæðum í Bústaðahverfi. Góð 2ja
herbergja 63 fm íbúð með sér inngangi. V.
16,5 m. 5235

STRANDASEL

Björt og rúmgóð 4ra
herbergja 101 fm íbúð á 3. hæð (efstu). V.
19,9 m. 4864

AUSTURLENSKUR
MATSÖLUSTAÐUR Austurlenskur matsölustaður
við Hagamel. Mikil velta. Uppl. á skrifst.
5266

HÖRGSHLÍÐ

Rúmgóð 96 fm 3ja
herbergja íbúð á 1.HÆÐ. Útgengi á suðurverönd. 5158

AKUREYRI - ORLOFSÍBÚÐ. Hafnarstræti 100. 2ja herbergja 54 fm íbúð á 2.
hæð Húsið allt endurnýjað 2003/04. Ágætt
opið eldhús með fallegum ALNO innréttingum. V. 10,6 m. 5219

HAFNARFJÖRÐUR - HVAMMABRAUT Góð 139 fm 6 herbergja íbúð á 2
efstu hæðum í góðu og vinsælu fjölbýlishúsi
á útsýnisstað í Hafnarfirði. 5216

FRAMNESVEGUR
GRETTISGATA Rúmgóð 3ja herbergja
íbúð 1. hæð í góðu þríbýlis-steinshúsi. V.
19,9 m. 5156

-

2

ÍBÚÐIR

Nýlega standsett 46 fm íbúð MEÐ SÉR
INNGANGI á jarðhæð ásamt nýbyggðum 38
fm bílskúr, innréttaður sem stúdíóíbúð. V.
21,9 m. 5179

GRENSÁSVEGUR 8 437 fm atvinnuhúsnæði á 2. hæð í bakhúsi.Sér inngangur,
góður stigi, flísalögð móttaka,snyrtingar,
eldhús,
parketlagður
samkomusalur.
Hentug m.a, fyrir félagasamtök. Laust fljótlega. V. 59,9 m. 5062

VESTURBERG

517 fm verslunar-og
lagerhúsnæði á einni hæð á góðum stað í
Breiðholti. Miklir möguleikar. V. 79,0 m.
5044

HJARÐARHAGI Mikið endurnýjuð 4ra
herbergja 118 fm endaíbúð í nýlega
viðgerðu fjölbýlishúsi ásamt bílskúr. V. 32,9
m. 5154

BÓLSTAÐARHLÍÐ 3ja herbergja 90 fm
íbúð í kjallara í fjölbýlishúsi. V. 18,5 m. 5143

SAFAMÝRI - JARÐHÆÐ

Rúmgóð
2ja herbergja 78 fm íbúð á jarðhæð.Hol,
stofa, 1 svefnherbergi, baðherbergi, eldhús
og sérgeymsla innan íbúðar. V. 15,9 m.
5063

SUMARHÚS

SYÐRI -REYKIR Gott 50 fm sumarhús
á 5900 fm leigulóð við Syðri-Reyki í
Bláskógabyggð. Staðsetning er frábær á
jaðarlóð og áin Fullsæll rennur meðfram og
það liggur við að hægt sé að renna fyrir fisk
af veröndinni. V. 12,5 m. 5244

DONALD –TÆKIFÆRI

Söluturninn
Donald við Sundlaugaveg er til sölu. Verð
aðeins 2,4 millj. Öll skipti skoðuð eða góð
greiðslukjör. Uppl. á skrifstofu Lundar. V.
2,4 m. 4639

SKIPHOLT - PENTHOUSE

4ra
herbergja ný penthouse 123 fm íbúð á 3. og
4. hæð. Þrennar svalir. V. 35,8m 5120

HRINGBRAUT

Falleg 71 fm 3ja
herbergja íbúð á 5. hæð í LYFTUBLOKK
ásamt rúmgóðu millilofti ásamt stæði í bílageymslu. V. 19,7 m. 5112

2JA HERBERGJA

NÝBÝLAVEGUR
BRÆÐRABORGARSTÍGUR

64 fm
falleg og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á
1. hæð með stórri verönd. V. 16,8 m. 5082

ARAHÓLAR Rúmgóð 63 fm íbúð á 3.
hæð í lyftublokk. Gervihnattasjónvarp. Séð
um öll þrif í sameign. V. 14,7 m. 5243

ÞÓRSGATA

2ja herb. íbúð á efstu
hæð.Svalir.Útsýni. V. 11,5 m. 4301

SVÍNADALUR Nýtt 80 fm sumarhús á
4100 fm leigulóð á fallegum útsýnisstað.
Verönd og heitur pottur. V. 12,9 m. 4772

LANDIÐ

VALSHEIÐI - HVERAGERÐI Fallegt

HVASSALEITI - 2.HÆÐ

Sérlega
rúmgóð 6 herb. íbúð í góðu fjölbýli.158 fm
og 22 fm bílskúr eða samtals 180 fm.
Sameign snyrtileg og húsið steinað að utan.
V. 32,4 m. 4789

277 fm atvinnuhúsnæði á 2. hæð, í fastri útleigu. V. 39,9
m. 4925

og vel hannað 192,4 fm einbýlishús með
41,9 fm innbyggðum bílskúr og góðri
lofthæð. Afhendist fokhelt en fullfrágengið
að utan. V. 29,8 m. 5267

EIGNARLÓÐIR VIÐ YTRI RANGÁ
Eignarlóðir í stórbrotnu umhverfi á bökkum
Ytri Rangár.Möguleiki á 50-100 % láni til 12
mánaða án vaxta á ákveðnum lóðum. Verð
frá kr. 470 þús. pr. ha. Sjá nánar á
www.heklubyggd.is 4483
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BURKNAVELLIR - SÉRINNG.
Falleg 119,1 fm endaíbúð í 8 íbúða
húsi. 3 sv.herb. Góð staðsetning í
jaðri byggðar. Verð 27,9 millj.
5420

SUÐURVANGUR - FALLEG 95
fm íbúð á 2. hæð á góðum stað við
hraunjaðarinn. 3 sv.herb. Vestursvalir. Verð 17,9 millj. 10055

ELDRI BORGARAR

HAMARSBRAUT - TVÆR
ÍBÚÐIR Sérlega fallegt og vel við-

FURUVELLIR - GLÆSILEGT

haldið einbýli með tveimur samþ.
íbúðum og góðum bílskúr á frábærum stað. Verð 28,7 millj. 9939

234,2 fm einbýli ásamt bílskúr. 4
sv.herb. Glæsileg eign á góðum
stað. Verð 49,9 millj. 5258

STEINAHLÍÐ - GLÆSILEGT LAUST STRAX 179,1 fm einbýli

VATNSENDABLETTUR
SVEIT Í BORG Sérlega glæsilegt

með bílskúr á góðum stað. 4
sv.herb. Verandir og pottur. Eign í
algjörum sérflokki. Verð 52,9 millj.
9910

og skemmtilega hannað einbýli á
frábærum stað með útsýni yfir
vatnið, Bláfjöllin og Heiðmörkina.
5283

FAGRIHVAMMUR - TVÆR
ÍBÚÐIR Glæsileg 311 fm eign

FLÉTTUVELLIR - Í SMÍÐUM

FLÉTTUVELLIR - Í SMÍÐUM
240 fm einbýli ásamt bílskúr. 4
sv.herb. Fullb. að utan fokhelt að
innan. Verð 33,9 millj. 9977

sem skiptist í tvær samþykktar
íbúðir og bílskúr á frábærum stað.
Verð 69 millj. 9906

HJALLABRAUT 33 - HAFNARFJ. Stærð 69,3 fm Verð 18,9
millj. 9643

KIRKJULUNDUR - GARÐABÆ Falleg 2ja herb. íbúð á 2. hæð
ásamt stæði í bílag. Sérinngangur.
Góð staðsetning, stutt í alla þjónustu. Verð 23,5 millj. 10019120

BREIÐVANGUR - LAUST
FLJÓTLEGA Gott 170,3 fm rað-

SMYRLAHRAUN - m/BÍLSKÚR 146 fm neðri hæð ásamt

ESKIVELLIR - 5 HERBERGJA

bílskúr m/sérinng. 3 sv.herb. Verð
32,5 millj. 5278

Ný og falleg 126,6 fm íbúð á jarðhæð ásamt stæði í bílag. 4
sv.herb. Sérinngangur. Verð 28,9
millj. 10045

VESTURBERG - AUKAÍBÚÐ

ÖLDUSLÓÐ - LAUS FLJÓTL.

BREIÐVANGUR - M/BÍLSKÚR Talsvert endurnýjuð 145 fm

Fallegt 210,4 fm raðhús ásamt bílskúr og aukaíbúð. 4 sv.herb. Verð
39,5 millj. 9715

128,6 fm efri hæð ásamt bílskúr.
Sérinng. 3 sv.herb. Stutt í skóla og
leiksskóla. Verð 24,9 millj. 3157

endaíbúð með bílskúr. 5 sv.herb.
Góð staðsetning, stutt í skóla og
þjónustu. Verð 24,9 millj. 10068

TRÖLLATEIGUR FELLSBÆR 165,5 fm

endaraðhús ásamt bílskúr. 4 sv.herb. Falleg eign á góðum stað. Verð 40,9
millj. 9699

LANGEYRARVEGUR - LAUS

ÁLFHOLT - ÚTSÝNI Falleg 100
fm endaíbúð á efstu hæð á frábærum útsýnisstað. 3 sv.herb.
Verð 19,5 millj. 10036

hús ásamt bílskúr. 4 sv.herb. Góð
staðsetning. Verð 36,6 millj. 9760

EINBÝLI

Nýtt 218,4 fm einbýli ásamt bílskúr
á jaðarlóð. 4 sv.herb. Fullbúið að
utan og fokhelt að innan. Verð
31,5 millj. 5243

MOS100,3 fm neðri hæð í tvíbýli á góðum stað. 2 sv.herb. Sérinngangur.
Verð 18,0 millj. 3390

NÝ

TT

NÝ

TT

RAÐ- OG PARHÚS

FÍFUVELLIR - GLÆSILEGT

ÞRÚÐVANGUR - FALLEGT

ÖGURÁS

GARÐABÆR

FÍFUVELLIR - GLÆSILEGT

ÁLFHOLT - SÉRINNGANGUR

173 fm einbýli ásamt bílskúr. 4
sv.herb. Glæsilegur garður og verönd. Verð 40,9 millj. 9787

Glæsil.fullbúið 222 fm parhús með
bílsk. á góðum stað efst í ásunum.
3 sv.herb. Verð 53,8 millj. 10096

Nýlegt 210 fm raðhús með bílskúr.
3-4 sv.herb. Falleg eign sem vert
er að skoða. Verð 39,9 millj. 4319

138,8 fm hæð og ris í skemmtilegu
tvíbýli. 4 sv.herb. Gott útsýni. Verð
26,9 millj. 3453

VÖRÐUBERG

MÓABARÐ - SÉRINNGANGUR Björt og falleg 119 fm neðri

-

HJALLABRAUT - ÚTSÝNI
Góð 108,5 fm íbúð í góðu fjölbýli.
3 sv.herb. Frábært útsýni. Stutt í
skóla og þjónustu. Verð 18,9 millj.
10010

NÝ

TT

Nýtt og glæsilegt einbýli á tveimur
hæðum með innb. bílskúr. Heildarstærð 348 fm. Flott eign á góðum
stað. Verð 52,5 millj. 10099

GVENDARGEISLI - GLÆSIEIGN Stílhreint, vandað og sérlega fallegt 296 fm einbýli á einni
hæð með tvöföldum bílskúr. 4 stór
sv.herb. Nútímaleg og flott hönnun. 10098

FURUVELLIR

-

FALLEGT

205,6 einbýli ásamt bílskúr. 5
sv.herb. Fallegar innréttingar. Góð
staðsetning. Verð 45,8 millj. 9771

FÍFUVELLIR - GLÆSILEGT
Glæsilega hannað 201 fm raðhús
með bílskúr. Fullbúið að utan og
tilbúið til innréttinga að innan. Verð
35 millj. 10079

-

FALLEGT

168,6 fm raðhús ásamt bílskúr. 3
sv.herb. Falleg lóð og verönd. Verð
36,9 millj. 5297

hæð í góðu húsi. 3 sv.herb. Stórar
stofur. Verð 23,7 millj. 5129

LANGEYRARVEGUR - Mikið
endurnýjuð 66 fm efri hæð og ris.
2 sv.herb. möguleiki á 3. Sérinngangur. Verð 18,9 millj. 10014

NÝ
TT

HÆÐIR

ÖLDUGATA -

Gott 165 fm einbýli á góðum stað. 5 sv.herb.
3680

SUÐURGATA - FJÁRFESTING 90,5 fm parhús sem skiptist í

BIRKIHVAMMUR - MIKIÐ
ENDURNÝJAÐ 215,8 fm parhús

tvær íbúðir, kjörið til útleigu. Verð
17,9 millj. 9776

m/möguleika á tveimur íbúðum. 7
sv.herb. Verð 41,9 millj. 5368

HVERFISGATA - RVÍK

Nýjar,
fullbúnar og glæsilegar íbúðir í
miðbænum. Vandaðar innréttingar
og gólfefni. Verð frá 29,9 millj.

SUÐURGATA - LAUS

Stærð
172,2 fm. 3 sv.herb. Sérinngangur.
Falleg eign á góðum stað. Verð
33,5 millj. 3110

ÁLFASKEIÐ - LAUS STRAX
Talsvert endurnýjuð 135 fm íbúð á
jarðhæð með bílskúr. 3 sv.herb.
Sérinngangur. Verönd. Verð 23,7
millj. 9983

4RA TIL 7 HERB.

ÞRASTARÁS - ÚTSÝNI Fallegt

ÁLFKONUHVARF - GLÆSILEGT 272 fm einbýli ásamt bíl-

og fullbúið 279 fm einbýli með bílskúr á góðum stað í Áslandinu. 5
sv.herb. Verð 63 millj. 10046

skúr. 4 sv.herb. Frábær útsýnisstaður. Skipti möguleg á minni
eign. Verð 56,0 fm 9711

Glæsilegt fullbúið parhús á frábærum útsýnisstað innst í botnlanga
við opið svæði. Verð 44,9 millj.
10015

LANGEYRARVEGUR Fallegt og

VALLARBARÐ - M/BÍLSKÚR

STEKKJARHVAMMUR
FALLEGT 184,8 fm raðhús

BLIKAÁS

-

GLÆSILEGT

-

mikið endurnýjað einbýli sem
skiptist í tvær samþ. íbúðir. Verð
32,4 millj. 10017

Fallegt 207 fm einbýli ásamt bílskúr á góðum stað. 5 sv.herb.
Verð 44,9 millj. 4863

með
bílsk. 4 sv.herb. Suðurverönd.
Góður staður Verð 38,5 millj. 9967

ÖLDUTÚN - TVÆR ÍBÚÐIR LAUST STRAX 222 fm einbýli

HÖRGATÚN - FALLEGT 196,3

HJALLABRAUT - AUKAÍBÚÐ

með aukaíbúð og bílskúr. 6
sv.herb. Mikið endurnýjuð eign á
góðum stað. Verð 43,9 millj. 4663

fm einbýli á frábærum stað í hjarta
Garðabæjar. 5 sv.herb. Verð 44,9
millj. 9722

296,6 fm raðhús ásamt bílskúr og
aukaíbúð. 6 sv.herb. Góð staðsetning. Verð 44,5 millj. 3766

LAUFVANGUR - M/BÍLSKÚR

SUÐURBRAUT - ENDAÍBÚÐ

141,7 fm neðri hæð ásamt bílskúr
á góðum stað. 3 sv.herb. Verð
31,9 millj. 9756

Björt og falleg 106 fm 4ra herb.
endaíbúð á 3. hæð. Suðursvalir.
Laus strax. Verð 18,1 millj. 10084

KELDUHVAMMUR - SÉRINNG. Falleg 112,7 fm miðhæð í
þríbýli. 3 sv.herb. Verð 22,9 millj.
9740

STEKKJARHVAMMUR
LAUS FLJÓTL. Falleg 179,6 efri
hæð ásamt bílskúr. Sérinngangur.
4 sv.herb. Verð 31,9 millj. 5557

ÖLDUGRANDI - RVÍK

Falleg
og mikið endurnýjuð íbúð á 3. hæð
ásamt stæði í bílskýli. 3 sv.herb.
Óinnréttað ris, möguleiki á stækkun. Verð 27,5 millj. 9806

STEKKJARBERG - ENDAÍBÚÐ Björt og falleg 103,5 fm endaíbúð á 3. hæð í litlu fjölbýli á góðum stað. 4 sv.herb. Verð 24,9 millj.
10054

STEKKJARBERG - FALLEG
92,3 fm íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli
á góðum stað í Setbergi. 3
sv.herb. Gott ástand á húsi og
sameign. Verð 21,9 millj. 9975

BREIÐVANGUR - 6 HERB.
Falleg 155 fm íbúð með bílskúr. 4
sv.herb. Mikið endurnýjuð eign á
góðum stað. Verð 24,5 millj. 9962

MIÐVANGUR - FALLEG 125,8
fm íbúð á 1. hæð í klæddu fjölbýli.
3 sv.herb. Yfirbyggðar svalir. Verð
23,7 millj. 9933

– Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali – Jónas Hólmgeirsson – Eiríkur Svanur Sigfússon – Jón Örn Kristinsson – Birna Benediktsdóttir – Melkorka Guðmundsdóttir – Laufey Lind Sigurðardóttir –
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ÞRASTARÁS - SÉRINNG. 126
fm endaíbúð á 1. hæð ásamt bílskúr. 3 sv.herb. Falleg eign í góðu
húsi. Verð 25,9 millj. 9911

HVAMMABRAUT - M/BÍLAGEYMSLU Falleg og björt 111 fm
íbúð á 2. hæð, ásamt aðgang að
sameiginlegu bílskýli. 3 sv.herb.
Sólstofa og góðar svalir. Verð 19,9
millj. 5538

AKURVELLIR - GLÆSILEG

ÁLFASKEIÐ - FALLEG ÍBÚÐ

Fullbúin 92 fm íbúð á 2. hæð.
Parket og flísar. Suðurvalir. Nuddbaðkar. Verð 18,5 millj. 10008

Mikið endurnýjuð 96 fm íbúð á
efstu hæð. 2 sv.herb. Flott útsýni.
Verð 17,5 millj. 5438

ÁLFHOLT - ÚTSÝNI FALLEG
66 fm íbúð á 3. hæð. Parket og
flísar. Suðvestursvalir, flott útsýni.
Verð 14,9 millj. 5553

GRANDATRÖÐ - HAFNARFJ.
116,4 fm atvinnubil ásamt ca 60
fm millilofti á góðum stað. Verð
17,8 millj. 9797

VÖRÐUSUND - GRINDAVÍK
SUNNUVEGUR

-

FALLEG

115,3 fm n.h. í góðu þríbýli í miðbænum. 3 sv.herb. Suðursvalir.
Verð 26,0 millj. 3391

STRANDVEGUR - GARÐABÆR 118 fm íbúð ásamt stæði í
bílageymslu á góðum útsýnisstað í
Sjálandi. Verð 39,5 millj. 4826

BIRKIHLÍÐ - ENDAÍBÚÐ Sérlega falleg 82 fm endaíbúð á góðum stað. 2 sv.herb. Suðaustursvalir. Verð 19,5 millj. 9982

FLÉTTURIMI - REYKJAVÍK

ERLUÁS - SÉRINNGANGUR

140,6 fm endaíbúð ásamt stæði í
bílskýli. 2 sv.herb. Laus strax. Verð
21,9 millj. 5225

Falleg 62,4 fm íbúð á 1. hæð í 6
íbúða húsi. Verönd m/skjólveggjum. Verð 16,5 millj. 3972

172,6 fm atv.húsnæði, fullbúið að
utan og tilb. til innréttinga að innan. Verð 15,0 millj. 9650

2JA HERB.

STAÐARSUND - GRINDAVÍK
SÓLVALLAGATA - FALLEG

ESKIVELLIR - GLÆSILEG

98,3 fm íbúð í talsvert endurnýjuðu
húsi. 2 sv.herb. Tvennar svalir.
Verð 23,9 millj. 9793

DREKAVELLIR
LAUS
STRAX Glæsileg 105,4 fm endaíbúð á 3. hæð. 3 sv.herb. Sérsmíðaðar eikarinnréttingar, parket og
flísar. Verð 24,9 fm 9754

HRAUNBÆR - FALLEG

SUÐURGATA - STÚDÍÓ

107,7 fm íbúð á 3. hæð ásamt
stæði í bílageymslu í lyftuhúsi. 3
sv.herb. Verð 21,9 millj. 4962

97,8
fm íbúð á 2. hæð ásamt herb. í kj.
Gott útsýni. Húsið klætt að utan.
Verð 19,8 millj. 9941

Góð
25 fm stúdíó-/einstaklingsíbúð á
jarðhæð í miðbæ Hafnarfjarðar.
Verð 8,5 millj. 10053

FAGRAKINN - MEÐ BÍLSKÚR Falleg 129,4 fm neðri hæð

BURKNAVELLIR - FALLEG

með bílskúr. 4 sv.herb. Sérinngangur. Verönd. Verð 26,5 millj.
2540

Falleg og rúmgóð 91 fm íbúð á 1.
hæð á góðum stað. 2 sv.herb.
Verð 19,5 millj. 9938

VESTURBERG - RVÍK Falleg
63,6 fm íbúð á 3. hæð. Frábært útsýni. Verð 13,7 millj. 10047

ÞRASTARÁS - LAUS STRAX
Falleg og vel hönnuð 69,4 fm íbúð
á jarðhæð. Sérinng. og verönd.
Verð 16,9 millj. 4878

SMÁRABARÐ - SÉRINNG. LAUS STRAX Falleg 59 fm íbúð
á 1. hæð í nýlega litlu fjölbýli. Verönd. Verð 15,9 millj. 2520

100 fm atv.húsnæði. Stórar innkeyrsludyr, mikil lofthæð. Verð 9,2
millj. 9644

JÓNSVÖR - VOGUM 491,2 fm
atv./skrifstofuhúsnæði
í
góðu
ástandi að innan og utan. Verð
44,0 millj. 9640

ATVINNUHÚSNÆÐI

NÝ

TT

3JA HERB.

HJALLABRAUT - RÚMGÓÐ

93,4 fm íbúð á 2. hæð ásamt stæði
í bílageymslu. 2-3 sv.herb. Sérinng. Verð 20,7 millj. 4637

107,6 fm íbúð á 2. hæð. 2 sv.herb.
Gegnheilt parket. Suðursvalir. Verð
18,4 millj. 9841

LÓMASALIR - KÓPAVOGUR
90% LÁN 103,7 fm íbúð á jarðhæð ásamt stæði í bílageymslu. 2
sv.herb. Verð 24,9 millj. 9783

ESKIVELLIR - GLÆSILEG
Sérlega falleg, vönduð og fullbúin
íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Sólríkar
flísalagðar svalir. Verð 18,5 millj.
10032

60 fm atvinnubil með lofthæð upp í
4 m. Góðar innkeyrsludyr. Laust
fljótlega. Verð 8,8 millj. 10092

FORNUBÚÐIR - HFJ. 360 fm
atv.húsnæði sem skipta má niður í
þrjú 120 fm bil m/möguleika á
millilofti. Tilboð óskast. 5473

RAUÐHELLA - HFJ

NÝBÝLAVEGUR - KÓPAVOGUR 277,3 fm atv.húsnæði á 2.

HVALEYRARBRAUT - HFJ.

NÝ

TT

ESKIVELLIR - GLÆSILEG

ÁLFASKEIÐ - m/BÍLSKÚR

ÞÓRUFELL – RVÍK Rúmgóð og
falleg 78 fm 3ja herb. íbúð á 2.
hæð. Verð 14,3 millj.

91,1 fm íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli.
2 sv.herb. Afgirt verönd. Verð 18,7
millj. 2527

ÞRASTARÁS
BÍLAGEYMSLA Falleg 74,8 fm íbúð á
jarðhæð. Séringangur. Stæði í bílageymslu. Verð 18,5 millj. 9973

109,2 fm
bil og 50 fm milliloft (íbúð í dag).
Góð innkeyrsluhurð, góð lofthæð.
Verð 18,5 millj. 10080

hæð. Innréttað sem gistiheimili og
er allt í útleigu. Verð 39,9 millj.
5351

SUMARHÚS

NÝ

TT

Falleg 150,8 fm endaíbúð á 2. hæð
ásamt bílskúr. 4 sv.herb. Tvennar
svalir. Verð 24,5 millj. 9719

EYRARHOLT - ÚTSÝNI Falleg

BURKNAVELLIR - FALLEG

DREKAVELLIR - GLÆSILEG

DAGGARVELLIR - NÝ OG
FALLEG 96,8 fm íbúð á 4. hæð í

SUÐURHVAMMUR - ÚTSÝNI

102,4 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi
ásamt stæði í bílageymslu. 3
sv.herb. Verð 22,9 millj. 9702

Ný fullbúin 100 fm íbúð á 6. hæð í
nýju lyftuhúsi. Stórar suðursv., frábært útsýni. Verð 21,0 millj. 10127

lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. 2 sv.herb. Verð 21,9 millj.
4374

Falleg 71,3 fm penthouse íbúð.
Góðar svalir. Flott útsýni. Verð
16,9 millj. 9955

GRENSÁSVEGUR - RVÍK 74
fm íbúð á 4. hæð. 2 sv.herb. Íbúðin
þarfnast viðhalds að innan. Verð
15,6 millj. 10076

SUÐURVANGUR - FALLEG

MIÐVANGUR - LYFTA 67,3 fm
íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi í Norðurbænum. Frábært útsýni. Verð 14,9
millj. 9932

DALSHRAUN - HAFNARFJ.

HERJÓLFSGATA - LAUS

STEINHELLA - HAFNARFJ.

FORNUBÚÐIR - HFJ.

VALLARBRAUT - MEÐ BÍLSKÚR 148,5 fm íbúð á 1. hæð
ásamt bílskúr. 3 sv.herb. Sérinngangur. Verð 30,9 millj. 9670

100,6 fm íbúð á 2. hæð. 2 sv.herb.
Suðursvalir. Verð 18,5 millj. 9658

BREIÐVANGUR - FALLEG

HJALLABRAUT - ENDAÍBÚÐ

BREIÐAVÍK - REYKJAVÍK LAUS LAUS STRAX Falleg 110,5

122,2 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli. 4 sv.herb. Verð 21,9 millj.
9659

Falleg 99 fm 3ja-4ra herb. íbúð á 2.
hæð. 2. sv.herb. Góðar suðursvalir. Verð 18,5 millj. 10044

fm íbúð á jarðhæð ásamt stæði í
bílskýli. 2 sv.herb. Verð 20,9 millj.
9629

Ný
og falleg 57 fm íbúð á 2. hæð í
lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Sjávarútsýni. Verð 19,8
millj. 9931

BRATTAKINN - SÉRINNG.

KRÓKAHRAUN - FALLEG

BLIKAÁS - SÉRINNGANGUR

VALLARBARÐ - ENDAÍBÚÐ

111,2 fm hæð/ris í þríbýli. Rólegur
staður, gott útsýni. 3 sv.herb. Verð
21,2 millj. 2426

Talsvert endurnýjuð 88,8 fm íbúð á
frábærum stað í miðbæ Hfj. 2
sv.herb. Verð 20,5 millj. 10018

Falleg og björt 85,1 íbúð á jarðhæð. 2 sv.herb. Afgirt verönd. Verð
19,9 millj. 5475

Björt og falleg 70,9 fm endaíbúð á
3. hæð. Gott útsýni. Verð 15,5
millj. 9790

RAUÐHELLA - HFJ. 147-275
fm atvinnuhúsnæði á góðum stað.
Mjög stór malbikuð lóð, gott útipláss/gámapláss. Verð frá 22,3
millj. 10021

Sérlega vel staðsett 115,7 fm
atv.húsnæði. Verð 15,9 millj. 9998

Glæsilegt 1.320 fm atvinnuhúsnæði á besta stað í helluhrauni.
Möguleiki á 600 fm millilofti. Átta
stórar innkeyrsluhurðar. 9942

Stærð
180,0 fm m/millilofti. LAUST
STRAX. Verð 22,0 millj. 9612

BREIÐAGERÐI -

40 fm sumarhús og geymsluskúr á 7.200 fm
eignarlóð við Vatnsleysuströnd.
Verð 5,9 fm. 10050

BORGARLEYNIR - GRÍMSNESI Stærð 109,3 fm Verð 18,5
millj. 9822

AUSTURBRÚNIR - GRÍMSNES OG GRAFNIGSHREPPEIGNARLÓÐ - SÚ SÍÐASTA
Stærð 6.417,5 fm Verð 4,8 millj.
9801

TJARNHOLTSMÝRI
GRÍMSNESI Stærð 105
19,9 millj. 9725

– Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali – Jónas Hólmgeirsson – Eiríkur Svanur Sigfússon – Jón Örn Kristinsson – Birna Benediktsdóttir – Melkorka Guðmundsdóttir – Laufey Lind Sigurðardóttir –
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Hafnarfirði
Fjarðargötu 17
Sími 520 2600
Fax 520 2601
Netfang as@as.is
Heimasíða
www.as.is

LANDIÐ - LANDIÐ - LANDIÐ - LANDIÐ
REYKJAN.BÆR
Frum

NÝ
TT

GRINDAVÍK

SÓLBAKKI - EINBÝLI Stærð
92,6 fm Verð 15,9 millj. 2149
179
fm m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 26,5
millj.

Stærð 90,2 fm. 2 sv.hérb. Verð
15,9 millj. 4658

NJARÐVÍKURBR. - EINBÝLI
Stærð 260,3 fm. 5 svefnherb.
LAUST FLJÓTLEGA. Verð 28,8
millj. 9945

SUÐURHÓP - PARHÚS Stærð
160,0 fm Verð 20,3 millj. 9634
STAÐARHRAUN - ENDURNÝJUÐ 96 fm íbúð á 2. hæð. 3

DALBRAUT - PARHÚS Stærð
51,5 fm. 2 sv.herb. Verð 8,5 millj.
2991
TJARNARBRAUT - 4RA
HERB. Ný íbúð. Stærð 100,5 fm á

sv.herb. Verð 14,9 millj. 9957

2. hæð. 3 sv.herb. Verð 17,9 millj.
9946

ÁSABRAUT - 3JA HERB.
Stærð 96,9 fm. Verð 19,9 millj.
5194

ARNARHRAUN
STRAX Stærð

-

VÍKURBRAUT - ENDURNÝJUÐ 161,7 fm efri hæð og ris. Verð
VOGAR

4

Stærð
147,5 fm. 3 sv.herb. Verð 22,9 millj.
4436

MIÐHÓP 8 - 14 - RAÐHÚS
Stærð 154,3 fm. 3 sv.herb. Verð
16,5 millj. 5487

ÆGISGATA - PARHÚS Stærð
146,6 fm með bílskúr. 3 sv.herb.
Verð 23,9 millj. 4589

ÁSABRAUT - EINBÝLI/TVÍHEIÐARHRAUN - PARHÚS
BÝLI Stærð 216 fm. 5 sv.herb. Stærð 130,5 fm með bílskúr. 3 HOFGERÐI
sv.herb. Verð 22,9 millj. 5436

GERÐIR NÝBYGGINGA,
ALLT AÐ 90% LÁN

Stærð 163,9 fm. 4 sv.herb. Verð
20,0 millj. 9794

HEIÐARBRAUT - ENDARAÐHÚS Stærð 185 fm. 5 sv.herb.
Verð 29,7 millj. 9709

Verð 25,9 millj. 9909

NÝBYGGINGAR
HÖFUM Á SKRÁ ALLAR

LÓMATJÖRN 5 - EINBÝLI

RÁNARGATA - EINBÝLI Stærð
216,9 fm. 4 sv.herb. Verð 28,5 millj.
5528

SUÐURVÖR - PARHÚS

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

NÝBYGGINGAR

17,9 millj. 4027

LAUST

170,2 fm.
sv.herb. Verð 25,9 millj. 9924

Opið virka daga
kl. 9–18

TÚNGATA - NEÐRI HÆÐ

BAÐSVELLIR – EINBÝLI

KIRKJUVELLIR 3 - HFJ. Glæsilegar 3ja og 4ra herb. íbúðir, verð
DREKAVELLIR 12 - HFJ. Full- frá 17,3 millj. 5298
búnar 4ra herb. sérhæðir, verð frá
32,5 millj. Afhending við kaupsamn.
5533

HEIÐARHOLT - 2JA HERB.
-

PARHÚS

Stærð 60,5 fm Verð 9,2 millj. 9685

Stærð126 fm m/bílskúr. 2 sv.herb.
Verð 23,9 millj. 9738

GARÐUR

AKURVELLIR 1 - HFJ.
BERJAVELLIR 1 - HFJ. Glæsi-

AUSTURHÓP - EINBÝLI Stærð
230 fm. 4 sv.herb. Verð 26,0 millj.
9811

legar 3ja og 4ra herb. íbúðir, verð
frá 19,2 millj. 5451

ÁSVELLIR - LAUST STRAX
Stærð 156,8 fm. Verð 25,7 millj.
5371

SUÐURGATA - EINBÝLI Stærð
214 fm. 5 sv.herb. Verð 28,6 millj.
9971

VÍKURBRAUT - LAUS STRAX ÁSABRAUT - EINBÝLI Stærð
- LÆKKAÐ VERÐ Stærð 54,7 157,8 fm. 3 sv.herb. Verð 23,9 millj. HÓLAGATA - EINBÝLI
. 3991
fm. 2 sv.herb. Verð 8,7 millj. 9796

Stærð
154,5 fm. 3 sv.herb. Verð 25,5 millj.
3574

GERÐAVELLIR

-

PARHÚS

Stærð 88,6 fm. 2 sv.herb. Verð
16,9 millj. 9773

STAÐARVÖR - EINBÝLI Stærð
135,8 fm. 3 sv.herb. Verð 17,8 millj.
5245
HEIÐARGERÐI

-

PARHÚS

ÓSBRAUT - GARÐUR Stærð
198,0 fm. 4 sv.herb. Verð 20,9 millj.
5088
SANDGERÐI

SUÐURGATA - EFRI HÆÐ
Stærð 113,0 fm. 2 sv.herb. Verð
14,0 millj. 5339

EINIVELLIR 7 - HFJ. Fallegar
4ra herb. íbúðir, verð frá 23,4 millj.
5159
BERJAVELLIR 3 - HFJ. Fallegar 2ja og 4ra herb. íbúðir, verð frá
16,9 millj. 5476

BREKKUSTÍGUR - NEÐRI
HÆÐ Stærð 135 fm. 4 sv.herb.

DREKAVELLIR 18 - HFJ.

Verð 14,5 millj. 5338

Stærð 171,3 fm. 4 sv.herb. Verð
28,9 millj. 9765

LANDIÐ
FJÓLUVELLIR 2-4 - HFJ.

MÁNAGERÐI - 2JA ÍBÚÐA
HÚS Stærð 244,4 fm Verð 31,7
millj. 9770

Glæsilegar 3ja og 4ra herb. íbúðir,
verð frá 19,1 millj. Afhending við
kaupsamn. 4856

Glæsilega hönnuð raðhús á einni
hæð m/bílskúr, verð frá 29,9 millj.
5395

ARNARHRAUN

-

EINBÝLI

Stærð 159,9 fm. 4 sv.herb. Verð
17,5 millj. 5211

VESTURHÓP - EINBÝLI Stærð
205,2 fm. 4 sv.herb. Verð 23,9 millj.
9757

Nýjar og glæsilegar 4ra herb. íbúðir, verð frá 24,8 millj. 5260

BÚÐARSTÍGUR - EYRARVOGAGERÐI - 2JA HERB. BAKKI 173,6 einbýli með bílskúr.
Stærð 59,3 fm Verð 10,9 millj.
9615

4 sv.herb. Verð 15,9 millj. 10059

KIRKJUVELLIR 5 - HFJ. Bjartar
og fallegar 4ra herb. íbúðir, verð frá
21,5 millj. AÐEINS TVÆR EFTIR
legar 4ra og 5 herb. sérhæðir, verð 4679
frá 28,5 millj. 5353

STAÐARHRAUN - RAÐHÚS

DREKAVELLIR 6 - HFJ. Glæsi-

Stærð 139,4 fm. 3 sv.herb. Verð
19,9 millj. 3566

HOLTAGATA - DRANGSNESI

ARNARHRAUN - PARHÚS
Stærð 137,1 fm. 3 sv.herb. Verð
23,9 millj. 9720

LYNGDALUR - EINBÝLI Stærð
209,0 fm. 4 sv.herb. Verð 25,9 millj.
9655

Stærð 189,6 fm Verð 9,9 millj.
9745

HÖSKULDARVELLIR - EINÁSABRAUT - 3JA HERB. BÝLI Stærð 177,7 fm með bílskúr.
Stærð 88,2 fm Verð 17,8 millj.
9716

4 sv.herb. Verð 23,9 millj. 2121

MIÐDALUR 10 -12 - RAÐHÚS Stærð 153,7 fm. 3 sv.herb.
NORÐURVÖR - EINBÝLI Stærð MÁNASUND - EINBÝLI Stærð
151,1 fm. 4 sv.herb. Verð 24,5 millj.
9689

FJÓLUVELLIR 10-14 - HFJ.

ESKIVELLIR 7 - HAFNARFJ.

Fallegar 3ja-5 herb. íbúðir, verð frá
244 fm raðhús á einni hæð m/bíl- 19,4 millj. Afhending í nóv.-des.
skúr, verð frá 30,4 millj. 5401
4467

millj. 5341

Verð 18,9 millj. 5480

135,4 fm. 4 sv.herb. Verð 18,4 millj.
5130

AUSTURHÓP 14 OG 18 - EIN- BLÓMSTURVELLIR - EINBÝLI HOFGERÐI - EINBÝLI Stærð
BÝLI Stærð 209,0 fm. 4 sv.herb. Stærð 176,4 fm. 4 sv.herb. Verð 181,9 fm. 3 sv.herb. Verð 26,9 millj.
Verð 24,9 millj. 9656

HAFNARBRAUT - BÍLDUDALUR Stærð 111,8 fm Verð 4,5

28,9 millj. 5114

5352

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

ENGJAVELLIR 3 - HFJ. Falleg DREKAVELLIR 26 - HFJ.
og vönduð 4ra herb. íbúð á jarð- Vandaðar 4ra herb. íbúðir, verð frá
hæð m/sérinng. Verð 29,3 millj. 24,9 millj. Afhending við kaupsamning. 4310
5386

– Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali – Jónas Hólmgeirsson – Eiríkur Svanur Sigfússon – Jón Örn Kristinsson – Birna Benediktsdóttir – Melkorka Guðmundsdóttir – Laufey Lind Sigurðardóttir –
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Verð: 29,9

Höfn

Stærð: 200
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1930
Brunabótamat: 21700000

í Melasveit
Ævintýralegt tækifæri

BÚI

RE/MAX Búi kynnir fagurlega uppgert 200 fm einbýlishús, Höfn í Melasveit,byggt árið 1930 staðsett í
einstakri náttúruparadís niður við sjóinn beint undir Hafnarfjallinu.Stutt að fara til Akranes, Borgarnes og
Reykjavíkur. Fallegir djúpir gluggar og bjartar smekklegar vistarverur. Ævintýralegur garður, með
tjörnum,heitum potti, litlum kofum fyrir hænur og kanínur, ævintýrakastala fyrir börn, skemmtilegir
göngustígar og fjölbreyttur gróður. Húsið er á 5052 fm leigulóð og er mikið endurnýjað að innan sem utan.
Húsið skiptist í aðalhæð, efri hæð og kjallara. Á hæð hússins eru fyrst forstofa, baðherbergi með sturtu og
hol.Hjarta hússins er stórt eldhús með dökkri viðarinnréttingu með granítborðplötu og fallegum lausum
skápum sem passa vel við stíl hússins.Inn af eldhúsinu er búr með glæsilegum gömlum glerskáp. 2
stofur.Flísar á allri hæðinni. Úr holi er stigi upp á efri hæð og niður í kjallara. Á efri hæð eru fjögur björt og
rúmgóð svefnherbergi með fallegum gluggum. 3 herb. eru með gólfborðum 1 með nýl. gólfdúk. Í risi er
manngengt geymsluloft. Í kjallara eru 2 svefnherbergi,fataherbergi geymsla,salerni, þvottahús með útgengi í

garðinn.

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Anna Margrét
Sölufulltrúi

892 0684
annamargret@remax.is

BÚI

Dverghamrar
Grafarvogur
Frábær staðsetning

BÚI

Verð: 27,7

Hraunbær 102 b

Stærð: 120,7
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1988
Brunabótamat: 14,5
Bílskúr: Já

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Remax Búi kynnir:Falleg 97,1 m2 sérhæð í vinsælu hverfi, Hamrahverfinu Grafavogi Falleg 3ja herbergja
sérhæð í tvíbýli,ásamt 23,6 m2 bílskúr.Sér inngangur.Komið inn í forstofu.Þaðan er gengið inn í rúmgott
hol. Eldhús með hvítri innréttingu og borðkrók. Stofa með útgengi út í sólstofu með heitum potti.
Svefnherbergisgangur. Baðherbergi með innréttingu, baðkari og sturtu. Fínt barnaherbergi með skáp.
Hjónaherbergi með góðum skápum. Þvotthús er við anddyri.Góður garður.

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643

110 Reykjavík
dag kl. 17-17:30
Opið hús ísunnudag
kl. 17-17:30

Verð: 17,5 m
Stærð: 97 m3
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973
Brunabótamat: 12.800.000
Bílskúr: bílageymsl

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Remax Búi kynnir snyrtilega 4 herbergja íbúð í þessu fjölskylduvæna hverfi í Árbæ. Stutt í náttúrulegt
umhverfi, útivist og alla þjónustu. Endaíbúð á vestari enda fjölbýlishúss. Björt stofa með nýlegu parketi,
suðvestursvölum og útsýni. 3 svefnherbergi með parketi. Gott skápapláss. Snyrtilegt eldhús með ljósri
innréttingu og nýlegum dúk á gólfi. Rúmgott þvottahús/búr með glugga inn af eldhúsi. Baðherbergi
flísalagt að hluta, nýleg innrétting. Geymsla og bílageymsla í sameign. Lágt fermetraverð, góð eldri lán.

palmi@remax.is

220 Hafnarfjörður
Frábær
fyrir
barnafólk!!
Opið
hús
16-16:30

Verð: 21,9

BÚI

Meðalholt 19

Stærð: 107,3 m3
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1993
Brunabótamat: 16.450.000

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

RE/MAX Búi kynnir bjarta og fallega 4 herb. íbúð á jarðhæð með sér inngangi og garði á
fjölskylduvænum stað í Hafnarfirði. Nánari lýsing: forstofa, stór og björt stofa með stórum gluggum og
aðgangi út í garðinn. Hér er notalegt fyrir smáfólkið að valsa inn og út að vild. Eldhúsið er bjart og fallegt
með góðum borðkrók. Rúmgott þvottaherbergi og geymsla innan íbúðar. Hjónaherbergi með góðum
skápum, tvö rúmgóð barnaherbergi án skápa. Eikarparket á allri íbúðinni nema flísar á baði og forstofu.

Anna Margrét
Sölufulltrúi

892 0684

annamargret@remax.is

892 0684

annamargret@remax.is

BÚI

Álfholt 22

Anna Margrét
Sölufulltrúi

Reykjavík
Opið hús 15,00-15,30

Verð: 21,4
Stærð: 84,2
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1942
Brunabótamat: 10

Remax Búi Kynnir:Þriggja herbergja íbúð með útleigu herbergi á þessum vinsæla stað. Sameiginlegur
inngangur, teppalagður stigi upp á efrihæð. Komið er inn á dúklagðan gang,fataskápur.Bað flísalagt
,sturta. Svefnherbergi með góðum skápum og dúk á gólfi.Tvær samliggjandi stofur dúkur á gólfi. Gömul
innrétting er í eldhúsi, dúkur á gólfi og tengi fyrir þvottavél og þurrkara er í eldhúsi. Í kjallara er herbergi
með eldhúsi og baðherbergi sem er leigt út.

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is
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,- .ISSAN 6ANETTE NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

$- 2ENAULT -EGANE NÕSKR
BS %K  ÖÒS KM 6ERÈ 
4ILBOÈ  !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

25 /PEL 6ECTRA %LEGANCE 
NÕSKR BS %K  ÖÒS KM 6ERÈ
 4ILBOÈ  !LLT AÈ 
L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

,* .ISSAN 4ERRANO )) 32 NÕSKR 
BS %K  ÖÒS KM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


9, 2ENAULT -!34%2 NÕSKR 
SSK %K  ÖÒS KM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


:: 3UBARU )MPREZA '8 NÕSKR 
SSK %K  ÖÒS KM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


4" 3UBARU ,EGACY ( NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


46 .ISSAN -ICRA 6ISIA NÕSKR
BS %K  ÖÒS KM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


!- *EEP ,IBERTY  NÕSKR SSK
%K  ÖÒS KM 6ERÈ  4ILBOÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

:9 3UBARU )MPREZA ', NÕSKR 
SSK %K  ÖÒS KM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


+. 6OLVO 3 4 4URBO NÕSKR 
SSK %K  ÖÒS KM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


3$ 4OYOTA !VENSIS NÕSKR  SSK
%K  ÖÒS KM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

.5 /PEL :AFIRA #OMFORT 
NÕSKR BS %K  ÖÒS KM 6ERÈ
 4ILBOÈ  !LLT AÈ 
L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

38 /PEL !STRA ', NÕSKR
SSK %K  ÖÒS KM 6ERÈ 
4ILBOÈ  !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

-( .ISSAN 8 4RAIL 3PORT NÕSKR 
SSK %K  ÖÒS KM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


:( 3UBARU &ORESTER #3 NÕSKR
BS %K  ÖÒS KM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


20 (ONDA (2 6 NÕSKR  SSK
%K  ÖÒS KM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

+*4OYOTA #OROLLA 7AGON NÕSKR
BS %K  ÖÒS KM 6ERÈ  4ILBOÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR
SÅMI  

2( .ISSAN $OUBLE #AB % m
NÕSKR BS %K  ÖÒS KM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

:8 0EUGEOT  NÕSKR  BS
%K  ÖÒS KM 6ERÈ  4ILBOÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR
SÅMI  

.: *EEP 'RAND #HEROKEE 
NÕSKR SSK %K  ÖÒS KM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

05 /PEL #OMBO # 6AN NÕSKR 
BS %K  ÖÒS KM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


92 /PEL :AFIRA #OMFORT  NÕSKR
 BS %K  ÖÒS KM 6ERÈ
 4ILBOÈ  !LLT AÈ 
L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

,5 /PEL !STRA  NÕSKR BS
%K  ÖÒS KM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

-: .ISSAN 8 4RAIL 3PORT NÕSKR 
SSK %K  ÖÒS KM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


/& (YUNDAI 3ANTA &E NÕSKR
BS %K  ÖÒS KM 6ERÈ 
4ILBOÈ  !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

30 3UBARU )MPREZA '8 NÕSKR
SSK %K  ÖÒS KM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


!" 3UBARU ,EGACY /UTBACK 
NÕSKR  SSK %K  ÖÒS KM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR
SÅMI  

.% 3UBARU &ORESTER #3 NÕSKR 
BS %K  ÖÒS KM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


3* 3KODA /CTAVIA  NÕSKR 
SSK %K  ÖÒS KM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


4. 3UBARU
,EGACY
7AGON
NÕSKR SSK %K  ÖÒS KM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

3/ /PEL #ORSA #OMFORT NÕSKR
 BS %K  ÖÒS KM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


:0 -AZDA  NÕSKR  BS %K 
ÖÒS KM 6ERÈ  !LLT AÈ 
L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

:( (ONDA !CCORD NÕSKR  BS
%K  ÖÒS KM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

2( .ISSAN $OUBLE #AB % m
NÕSKR BS %K  ÖÒS KM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

05 /PEL #OMBO # 6AN NÕSKR 
BS %K  ÖÒS KM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 
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 MILLJËNIR

"ÅLAR TIL SÎLU

 -ANNA :AFIRA

4OYOTA #OROLLA  (ATCHBACK RG
 "EINSK %KINN  ÖÒS 6ERÈ
 HVL  4ILBOÈ YFIR
TAKA  ÖÒS 5PPL Å S   EÈA
HELGA BIXIS
,EXUS 28  3PORT   , ¹RG l
SILFURLITUR EKINN  ÖÒS KM SÁRLEGA FAL
LEGUR BÅLL 6ERÈ  4EKUR ËDÕRARI
DÅSELJEPPA UPP Å

"IFREIÈASALAN
4ANGARHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWBIFREIDASALANIS

&R¹B¾R  -ANNA /PEL :AFIRA SEM ALLIR
GETA KEYPT  RG l %K  Ö 
SK k NÕ TÅMAREIM  EIGANDI 
L¹N  Ö 5PPL Å S  

"-7 )! 'OTT STGR
VERÈ Å BOÈI

4IL SÎLU ER "MW )!  %KINN
 ÖÒS m FELGUR GLERLÒGA OFL SETT
 ÖÒS HVÅLANDI CA 
5PPL I S   !4( SK ¹ ËD

.ÕIR  $ODGE 2AM  0ALLBÅLL  
, #UMMINS $ISEL NÕTT ÒTLIT $ÎKKGR¹IR
MEÈ b,ARAMIEm BÒNAÈI 4IL SÕNIS ¹ STAÈN
UM 4VEGGJA ¹RA ¹BYRGÈ ÖJËNUSTAÈUR AF
2¾SI &¹R¹NLEGA L¹GT VERÈ  ÖÒS

"ÅLL Å SÁRFLOKKI 

3UZUKI ,IANA ¹RG k  SK k %K
 Ö #$ SETT  Ö  L¹N 
Ö  Ö PR M¹N 5PPL Å S  

3PARIBÅLL EHF
3KÒLAGÎTU   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWSPARIBILLIS

!FM¾LISTILBOÈ Å DAG  ¹RA AFM¾LI
FYRIRT¾KIS OKKAR OG ÖÒ F¾RÈ L¾GRA
VERÈ ¹ NÕJUM OG NÕLEGUM *EEP .ÕR
FR¹ VERKSMIÈJU *EEP 'RAND #HEROKEE
,IBERTY OG #OMPASS FR¹ +R 
,¾KKUN DOLLAR OG TILBOÈSVERÈ ISLANDUS
COM ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYF
ARKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG
%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI
3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU L¾GRA VERÈ 
¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK
BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA
  EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

«TRÒLEGA SPARNEYTINN OG
LIPUR  L¹N

3UZUKI *IMNY *,8 ¹RG k EK Ö 3K
k #D SETT  Ö &¾ST ¹ 
YFIRTÎKU  Ö 5PPL Å S  

  ÖÒS

-ERCEDES "ENZ 3,+  + &SKR 
EK  Ö KM "RILLIANT SILFUR METALLIC 2AUÈ
LEÈURINNRÁTTING RAFSTÕRÈUR ST¹LTOPPUR
GENGUR NIÈUR Å SKOTT .¹NAST ËNOTAÈUR
6ERÈ 

2ENAULT ,AGUNA )) .ÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR RAUÈUR
%KINN  Ö 6ERÈ 

2ANGE 2OVER ¹RG k EK  ÖÒS
3MURBËK FR¹ UPPHAFI SELST ¹  Å
¹G¾TU STANDI SÅMI  

!UTO 2EYKJAVÅK
+RËKH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
HTTPWWWAUTO REYKJAVIKIS

"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS

"ESTU BÅLAKAUPIN 3J¹ TUGI UMM¾LA
¹ WWWISLANDUSCOM FR¹ ¹N¾GÈUM
VIÈSKIPTAVINUM SEM KEYPTU NÕJAN EÈA
NÕLEGAN BÅL LANGT UNDIR MARKAÈSVERÈI ¹
ISLANDUSCOM (J¹ OKKUR VELUR ÖÒ BESTA
EINTAKIÈ OG BESTU KAUPIN ÒR ÖÒSUNDUM
BÅLA TIL SÎLU Å %VRËPU EÈA "ANDARÅKJUNUM
ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI
5MFANGSMIKIL ¹STANDSSKOÈUN ¹ÈUR EN
BIFREIÈIN ER KEYPT OG ¥SLENSK BYRGÈ FYLG
IR "ÅLAL¹N 3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU L¾GRA
VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM

!LFA 2OMEO  ¹RG  EK  
GÅRA RAUÈUR SPOILER NEGLD DEKK FYLGJA
 STGR 5PPL S  
4IL SÎLU 4OYOTA #OROLLA ¹RG k VERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S  
/PEL CORSA  ¹RG  SK k MJÎG
GOTT ¹STAND 6ERÈ AÈEINS  ÖÒS 3
 

  ÖÒS
4OYOTA !VENSIS ¹RG k 3SK %K 
ÖÒS 3UMAR OG VETRARDEKK ¹ FELGUM
!TH SKIPTI 6ERÈ   MILL 5PPL Å SÅMA
 

4OYOTA !VENSIS 3OL  GULLFALLEGUR BÅLL
 HLAÈINN AUKAHLUTUM 6ERÈ 

2ANGE 2OVER (3%  , $IESEL 
EK  Ö KM 'L¾SILEGUR SPARIBAUK
UR MEÈ ÎLLUM Ö¾GINDUM SS LEÈUR
LÒGA ORGINAL KRËKUR m ¹LF OFL "ÅLLINN
ER ¹ GËÈUM SUMARD OG NÕ VETRARDEKK
FYLGJA &LOTT VERÈ  ¹HV  MIL
EINNIG  

 BÅLAR EHF
&UNAHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
/PIÈ VIRKA DAGA   OG
LAUGARDAGA  
WWWBILARIS

!FM¾LISTILBOÈ Å DAG  ¹RA AFM¾LI
FYRIRT¾KIS OKKAR OG ÖÒ F¾RÈ L¾GRA VERÈ
¹ NÕJUM OG NÕLEGUM &ORD .ÕR &ORD
%XPLORER FR¹ +R  %XPLORER
3PORT 4RACK FR¹ +R  ,¾KKUN
DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM
ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFAR
KAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG
%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI
3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU L¾GRA VERÈ 
¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK
BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA
  EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

'OLF k (IGHLINE BEINSK EK  ÖÒS
SVARTUR 4OPPEINTAK 5PPL Å S  

"ÅLAR ËSKAST
«SKA EFTIR BÅL ¹   ÖÒS %KKI ELDRI
EN k M¹ ÖARFNAST VIÈGERÈAR 5PPL Å
S  

4OYOTA 2AV k EK  ÖÒS EK UNDIR
 ÖÒS KM MIÈAÈ VIÈ ¹RG "EINSK
7$ SMURBËK FYLGIR 9FIRTAKA ¹ L¹NI
 ÖÒS 4OPPBÅLL S VERÈ  Ö
4ILBOÈ  ÖÒS %NGIN SKIPTI 3 


!FM¾LISTILBOÈ Å DAG  ¹RA AFM¾LI
FYRIRT¾KIS OKKAR OG ÖÒ F¾RÈ L¾GRA VERÈ ¹
NÕJUM OG NÕLEGUM &ORD .ÕR &ORD &
FR¹ +R  &ORD & DÅSEL FR¹ +R
 ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLU
VERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG
ÖÒ GERIR REYFARKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR
FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU
L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTNINGS
FYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU
BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA ¹
WWWISLANDUSCOM

*EPPAR
4OYOTA 9ARIS  ¹RGERÈ k  D
BEINSK 'R¹R %K  Ö 3KOÈAÈUR k
6IÈMIÈUNARVERÈ  6ERÈ
 "ÅLAL¹N  ÖÒS 5PPLÕSINGAR
Å SÅMA  

  MILLJËNIR

"-7  $IESEL  'L¾SILEGUR
SPARIBAUKUR AÈEINS  , BLANDAÈ
UR AKSTUR  %K AÈEINS  ÖKM LEÈUR
LÒGA m "ORBET FELGUR OFL VERÈ  MIL
&REKARI UPPL Å S   EINNIG 
 

"ÅLASALAN "ÅLFANG
-ALARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWBILFANGIS

$ODGE 2AM  ¹RG  EK 
KM , (EMI 6 X LEÈUR NAVIG
 CD SPILARI MEÈ MP RAFM Å BÅLSTJËRAS
LENGRI PALLUR PLAST Å PALLI RAFDRIFNIR
PEDALAR KRËMFELGUR LITAÈ GLER OFL 6ERÈ
 4ILBOÈ  5PPLÕS
 

 6OLT
-ALARHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  

4ILBOÈ 4ROOPER k MEÈ NÕRRI VÁL m
BR SETT M 4ILBOÈ  Ö 5PPL
 

4OWN #OUNTRY  MANNA X '4,
,)-)4%$    VÁL EK Ö MÅL
!LGJÎR GULLMOLI MEÈ ÎLLU TD LITAÈ GLER
RAFDRIFIN TOPPLÒGA $6$ SPILARI MEÈ 
HEYRNATËLUM CAPTEINSTËLUM RAFMAGN
HITI OG MINNI Å S¾TUM OPNAR OG LOKAR
HLIÈAR OG AFTURHURÈ MEÈ FJARSTÕRINGU
LEÈURINNRÁTTING CRUISECONTROL EINS OG
NÕR ¹SETT VERÈ KR  ¹HVÅLANDI
KR  3   (AFSTEINN

²43!,!

'RAND #HEROKEE ,4$ ¹RG k 6  
MEÈ ÎLLU m FELGUR 3ÁRSMÅÈAÈ PÒST
.ITRO KERFI #A  (Î /FL OFL 6ERÈ
Ö HV Ö 5PPL Å S 


67 0ASSAT (IGHLINE ¹RGERÈ  %KINN
 Ö KM ÖÒSUND KM HVÅLANDI KR 
ÖÒSUND M¹NAÈARLEG AFBORGUN KR 
ÖÒSUND 6ERÈ KR 

3UBARU ,EGACY ¹RG  EK 
ÖKM SETT  Ö 4ILBOÈ  Ö
VÅLANDI  Ö !FBORGANIR  ÖÒS ¹
M¹NUÈI 'ETUM B¾TT BÅLUM ¹ PLAN OG
SKR¹ 3  

(ÎFÈAHÎLLIN
+LETTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWHOFDAHOLLINIS

(EIMSBÅLAR
+LETTH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWHEIMSBILARIS

4VEIR GËÈIR TIL SÎLU

67 'OLF k EK  ÖÒS   6ERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S   (YUNDAI (
SENDIBÅLL k EK  ÖÒS  , W
RAFGEYMIR GOTT HLJËÈKERFI MEÈ $6$
6ERÈ  ÖÒS

4IL SÎLU --# 0AJERO $AKAR   DIES
EL 3J¹LFSK RG  EK  ÖÒS
3ILFURLITAÈUR ,EÈUR TOPPLÒGA DR¹TTARB
VINDSKEIÈ DÎKKAR RÒÈUR 6ETARDEKK ¹
FELGUM FYLGJA 6ERÈ   %NGIN
SKIPTI 5PPL Å S  

!FM¾LISTILBOÈ Å DAG  ¹RA AFM¾LI
FYRIRT¾KIS OKKAR OG ÖÒ F¾RÈ L¾GRA VERÈ
¹ NÕJUM OG NÕLEGUM 4OYOTA .ÕR TOR
F¾RUJEPPI FR¹ +R  4ACOMA
FR¹ +R  2UNNER !MERÅSKUR
,ANDCRUISER FR¹ +R  2!6 OG
(I,UX  4URBO DÅSEL SJ¹LFSKIPTUR MEÈ
LEÈRI OG HLAÈINN AUKABÒNAÈI ,¾KKUN
DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM
ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFAR
KAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG
%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI
3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU L¾GRA VERÈ 
¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK
BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA
  EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM
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-ËTORHJËL

4IL SÎLU 4OYOTA $OUBLE #AP 32 ¹RG
k BREYTTUR FYRIR m ER ¹ m LOFTD¾LA
BÅLL Å TOPPSTANDI 6ERÈ TILBOÈ 5PPL Å S
 

²RVAL NOTAÈRA LYFTARA AF FLESTUM ST¾RÈ
UM OG GERÈUM ¹VALLT FYRIRLIGGJANDI HJ¹
6ÁLABORG .¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ HEIMA
SÅÈU OKKAR WWWVELABORGIS  .OTUÈ
T¾KI ,YFTARAR 6ÁLABORG EHF +RËKH¹LS
F 3  

.ORDIC LJËS FYRIR VINNU
VÁLAR

,ÕSTU UPP SKAMMDEGIÈ MEÈ .ORDIC
VINNUVÁLALJËSUM INNBYGGÈUR DEMP
ARI ÖOLA MIKINN HRISTING HITNA MINNA
OG LÕSA BETUR 6ÁLABORG +RËKH¹LSI &
GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI  2VK SÅMI
  .JARÈARNESI   !KUREYRI
SÅMI   3KOÈIÈ EINNIG ÒRVALIÈ ¹
VELABORGIS

-USSO   TDI ¹RG m m DEKK ¹LFELG
 GÅRA LOFTL¾S LOFTPÒ AUKATANK CD
DVD SKO k F¾ST ¹  Ö STGR YFIRT
¹ L¹NI KR  ÖÒS 3  

0ALLBÅLAR

"ÅLAPARTASALAN S

(EILS¹RSGR¾JA CC FJËRGENGIS MEÈ
SKÅÈI OG SNJËBELTI DEKK FYLGJA EINNIG
.ÕTTU ÖÁR MAGNTILBOÈ ¹ WWWBMS
ISRACE OG VERTU COOL %RUM BYRJAÈIR AÈ
SKR¹ PANTANIR NÒNA "-3 2!#% bÖAÈ ER
GAMAN AÈ LIFAm SÅMI  

,YFTARAVARAHLUTIR

6ARAHLUTIR Å FLESTAR TEGUNDIR LYFTARA +EÈJUR
MASTURSLEGUR DEKK GAFFLAR OFL 6ÁLABORG
+RËKH¹LSI & GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI
 2VK   .JARÈARNESI  
!K  

²RVAL NOTAÈRA VINNUVÁLA

(JËLHÕSI

²RVAL NOTAÈRA VINNUVÁLA AF ÕMSUM
ST¾RÈUM OG GERÈUM FYRIRLIGGJANDI HJ¹
6ÁLABORG .¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ HEIMA
SÅÈU OKKAR WWWVELABORGIS .OTUÈ T¾KI
6INNUVÁLAR 6ÁLABORG EHF +RËKH¹LS F
3  

(JËLBARÈAR
4IL SÎLU  STK HEILS¹RSDEKK  2
5PPL Å S  

6ARAHLUTIR
0ARTAR 643  3UBARU )MPRESA  '8 k
4OYOTA .ISSAN /PEL !UDI  k
,ANCER 'OLF /PIÈ   ,AU   3ÅMI
 

.Ò FER HVER AÈ VERÈA SÅÈ
ASTUR

4ËKST AÈ ÒTVEGA  (OBBY HÒSBÅLA ¹
STËRL¾KKUÈU VERÈI EIGUM EINNIG TIL ÎRF¹
HJËLHÕSI MEÈ MIKLUM AFSL¾TTI

"ÅLAPARTAR OG ÖJËNUSTA 3
 

,¹TTU EKKI HAPP ÒR HENDI SLEPPA
(OBBYHÒSIÈ

3UBARU .ISSAN --# 4OYOTA &ORD
(YUNDAI 3UZUKI $AIHATSU /PEL 67
0EUGEOT 2ENO 3KODA OFL $ALSHRAUN
 3ENDUM FRÅTT ¹ FLUTNING

6INNUVÁLAR

3KÒTAHRAUN " S   (ONDA
-AZDA --# .ISSAN 4OYOTA .OTAÈIR
VARAHLUTIR Å FLESTAR GERÈIR BÅLA +AUPUM
BÅLA TIL NIÈURRIFS

(EDD $R¹TTABÅLAÖJËNUSTA
 "ÅLAPARTAR

"ÅLAPARTASALA SEM SÁRH¾FIR SIG Å -USSO
"ENS 67 3KODA !UDI -MC &REELANDER
OG FL /PIÈ M¹N FÎST   )ÈNDALUR 
 6OGUM 3  

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

3ÁRH¾FUM OKKUR Å 6OLKSWAGEN 3KODA
OG $AIHATSU %IGUM EINNIG VARAHLUTI
Å FLEIRI TEGUNDIR BÅLA +AUPUM BÅLA TIL
NIÈURRIFS

"ÅLAPARTAR EHF 3 

%IGUM MIKIÈ ÒRVAL AF VARAHLUTUM Å
FLESTAR GERÈIR 4OYOTA BIFREIÈA +AUPUM
4OYOTA BÅLA /PIÈ VIRKA DAGA FR¹ KL
  WWWBILAPARTARIS BILAPART
AR BILAPARTARIS

0ARTAR S  

0ARTAR +APLAHRAUNI  S  
6ARAHLUTIR Å BÅLA Ö¹M &ORD /PEL
$AEWOO +AUPUM BÅLA
6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     

0ARTASALAN 3ÅMI  

3NJËKEÈJUR

²TVEGUM MEÈ STUTTUM FYRIRVARA SNJË
KEÈJUR UNDIR VINNUVÁLAR 6ÁLABORG
+RËKH¹LSI & GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI
 2VK SÅMI   .JARÈARNESI 
 !KUREYRI SÅMI  
!FM¾LISTILBOÈ Å DAG  ¹RA AFM¾LI
FYRIRT¾KIS OKKAR OG ÖÒ F¾RÈ L¾GRA VERÈ
¹ NÕJUM OG NÕLEGUM $ODGE 2AKAR INN
VERÈLAUNUM Å 53! -IKIL BURÈAR OG
DR¹TTARGETA $ÅSEL OG BENZÅNVÁLAR &R¹
+R  FYRIR SPLÒNKUNÕJA BÅLA FR¹
VERKSMIÈJU .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹
53! OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARK
AÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU L¾GRA
VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI
¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TIL
BOÈ Å SÅMA   EÈA ¹ WWW
ISLANDUSCOM

²RVAL NOTAÈRA INNFLUTTRA LYFTARA TIL SÎLU
0/. 0ÁTUR / .IKUL¹SSON EHF S 


0ARTASALAN 3KEMMUVEGI  SÅMI 
 %IGUM VARAHLUTI Å 6OLVO /PEL
.ISSAN 4OYOTA 2ENAULT (ONDA OG
FLEIRA
,YFTARAR BRETTATJAKKAR SK¾RALYFTUR LYFTU
BORÈ TRILLUR VAGNAR HJËLABÒNAÈUR OG
ÕMIS LÁTTIT¾KI 6ANDAÈAR VÎRUR GËÈ VERÈ
ÎFLUG VIÈGERÈA OG VARAHLUTAÖJËNUSTA
,ÁTTIT¾KNI EHF 3TËRHÎFÈA  S 
 !LLAR UPPLÕSINGAR ¹ WWWLETT
ITAEKNIIS

2AFSTILLING EHF
$UGGUVOGI 
3TARTARAR !LTERNATORAR .ÕIR
HLUTIR SKIPTI HLUTIR VIÈGERÈIR
¹RATUGA REYNSLA (RÎÈ ÖJËNUSTA
MIKIÈ ÒRVAL
3ÅMI   '3-  

6IÈGERÈIR
(¹ÖRÕSTID¾LUR FYRIR MATV¾LA OG IÈN
FYRIT¾KI ,IPRAR OG TRAUSTAR ÖRIGGJA FASA
H¹ÖRÕSTID¾LUR MEÈ ÖRÕSTINGSSTILLI 
METRA SLÎNGU OG  LÅTRA HREINSIEFNAKÒT
+4  BAR  LKLST KR 
¹N VSK +4  BAR  LKLST
KR  ¹N VSK +4  BAR
 LKLST KR  ¹N VSK 6ÁLABORG
+RËKH¹LSI & GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI 
3ÅMI  

6ÎRUBÅLAR

+ÎRFUBÅLALEIGAN

«DÕR OG GËÈ ÖJËNUSTA 6INNUH¾È 
METRAR 3ALA OG LEIGA 3  

"ÅLAÖJËNUSTA
4),+9..).'!2

3NJËPLËGAR OG SNJËKEÈJUR

²TVEGUM MEÈ STUTTUM FYRIRVARA SNJËP
LËGA OG SNJËKEÈJUR ¹ TRAKTORSGRÎFUR
HJËLASKËFLUR OG VÎRUBÅLA 6ÁLABORG
+RËKH¹LSI & 2EYKJAVÅK GENGIÈ INN FR¹
*¹RNH¹LSI  3ÅMI   OG .JARÈARNESI
  !KUREYRI 3ÅMI   3KOÈIÈ
EINNIG ÒRVALIÈ ¹ VELABORGIS

,YFTARAR
+ÎRFUBÅLALEIGAN

«DÕR OG GËÈ ÖJËNUSTA 6INNUH¾È 
METRAR 3ALA OG LEIGA 3  

6ESPUR

6ERTU KALDUR 4RYGGÈU ÖÁR EINTAK ¹
ÖESSU FR¹B¾RA VERÈI FJARSTARTFERÈABOX
FYLGIR FRÅTT MEÈ ¹ MEÈAN BIRGÈIR ENDAST
N¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ WWWBMSISRACE
"-3 2!#% SÅMI  

*UNGHEINRICH PALLETTUTJAKKAR M¹LAÈIR
EÈA GALVANISERAÈIR B¹ÈAR GERÈIR MEÈ
bQUICK LIFTm 6ERÈ FR¹ KR  ¹N
VSK 6ÁLABORG +RËKH¹LSI & GENGIÈ INN
FR¹ *¹RNH¹LSI  2EYKJAVÅK SÅMI 
 .JARÈARNESI   !KUREYRI 3ÅMI
 

+ÎRFUBÅLALEIGAN

«DÕR OG GËÈ ÖJËNUSTA 6INNUH¾È 
METRAR 3ALA OG LEIGA 3  
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4ÎKUM AÈ OKKUR HEIMILISÖRIF *ËLAÖRIF
!LLS KONAR ÖRIF 5PPL Å S   OG
  %RUM VANDVIRK OG SANNGJÎRN
!LMENNAR VIÈGERÈIR HJËLASTILLINGAR
BREMSUVIÈGERÈIR +APLAHRAUNI  3 


'ARÈYRKJA

(ÒSEIGENDUR 6ARIST FÒSKARA 6ERSLIÈ VIÈ
FÁLAGSMENN -¹LARAMEISTARAFÁLAGIÈ 3
 
-¹LARAR GETA B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM
5PPL Å S  

-EINDÕRAVARNIR
"ÅLALEIGA

,JËSABRETTI ¹ KERRUR OG VAGNA BREIDD
 MM VERÈ KR  ,JËSASETT ¹
KERRUR MEÈ SEGULST¹LI VERÈ KR 
,JËSAPERUR Å MIKLU ÒRVALI STUNGNAR OG
SMELLTAR 6 OG 6 VENJULEGAR OG
HALOGEN 6ÁLABORG +RËKH¹LSI & GENGIÈ
INN FR¹ *¹RNH¹LSI  2EYKJAVÅK SÅMI 
 .JARÈARNESI   !KUREYRI SÅMI
 

-EINDÕRAVARNIR
3UÈURLANDS

"ËKHALD

'EFINS
4IL SÎLU  VOLTA  VOLTA OG  VOLTA
VANDAÈIR DÅËÈULJËSAKROSSAR ¹ LEIÈI MEÈ
EÈA ¹N RAFGEYMIS OG HLEÈSLUT¾KIS
3M¹SALA 6ÁLAVERKST¾ÈI *3 6ESTURHRAUNI
 'ARÈB¾ 3     
 

"ÅLALEIGA HJËLHÕSALEIGA B¹TALEIGA
SKEMMTISIGLINGAR BÅLAVIÈGERÈIR OG
M¹LMSMÅÈI OFL !FTANN EHF 3TEINHELLA
  (AFNARFIRÈI WWWAFTANNORG 3
    

+ERAMIK MÊTBRENNSLUOFNAR KRINGUM
 MÊT OG  , OFNAR HR¾RIVÀL OG
FL 3KIPTI ¹ BÄL TJALDV EÈA ÎÈRU 5PPL
 

 RÒMLEGA  M¹N KISUR L¾ÈA OG HÎGNI
GELDUR SYSTKINI F¹ST GEFINS 7# SK¹LAR
OG ANNAÈ SM¹DËT FYLGIR 5PPL Å S 


!LLUR BÒNAÈUR TIL MEINDÕRA
VARNA -ÒSAFELLUR MÒSASTOPP
KÅTTI MEINDÕRAFORVARNIR OFL
'AGNHEIÈI   3ELFOSS
3ÅMI   WWWMEINDYRA
VARNIRIS

(LJËMT¾KI
"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3  
"ÒSLËÈAFL OG ALLIR ALMENNIR FLUTN 
MENN EF ËSKAÈ ER -* FLUTNINGAR 3
 

(ÒSAVIÈHALD

4IL SÎLU

(¹ÖRÕSTID¾LUR FYRIR MATV¾LA OG IÈN
FYRIT¾KI ,IPRAR OG TRAUSTAR ÖRIGGJA FASA
H¹ÖRÕSTID¾LUR MEÈ ÖRÕSTINGSSTILLI 
METRA SLÎNGU OG  LÅTRA HREINSIEFNAKÒT
+4  BAR  LKLST KR 
¹N VSK +4  BAR  LKLST
KR  ¹N VSK +4  BAR
 LKLST KR  ¹N VSK 6ÁLABORG
+RËKH¹LSI & GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI 
3ÅMI  

3JËNVARP
3JËNVARPSVIDEOVIÈGERÈIR !FSL TIL ELLI
ÎRYRKJA 3¾KJUM ,ITSÕN 3ÅÈUMÒLI 
3  

'L¾SILEGUR DANSKUR KVENFATNAÈUR
STÅGVÁL OG FYLGIHLUTIR 6ELKOMIN Å VERSL
UN OKKAR AÈ 2EYKJAVÅKURVEGI  Å
(AFNARFIRÈI OG F¹ÈU FRÅAN LISTA 3ÅMI 
 OPIÈ M¹N FÎS   LAU  
WWWCLAMALIS

4ÎLVUR

"ËKHALD 63+ LAUN SKATTSKÕRSLUR OG
STOFNUN FYRIRT¾KJA &AGLEG VINNUBRÎGÈ ¹
SANNGJÎRNU VERÈI "ËKHALD OG ÖJËNUSTA
EHF SÅMI  

2¹ÈGJÎF

&ELLIVEGGIR ®RYGGISHLIÈ 3ËLHÕSAHURÈIR
!DDCO %HF 3   ADDCO ADDCO
IS !UÈBREKKU   +ËP

!LHLIÈA FJ¹RM¹LA OG
REKSTRARR¹ÈGJÎF

#OMET H¹ÖRÕSTID¾LUR

-ARGAR GERÈIR VERÈ FR¹ KR  M
VSK MYND  #OMET  CLASS
IC 6ÁLABORG EHF +RËKH¹LSI &  2VK
  .JARÈARNESI   !K 


/âKBSUÚMWVSPHGM
XXXWFGLBVQJT
/PUB§BSUÚMWVSPHGM
IUUQUPMWVSWPSUFYJT
,ZOOUV¢ÏSTKØO
WBSQZGJS"%4-IKÈ
)SJOHJ§VOOJ4ÓNJ


"ESTA LAUSN FYRIR ÖRÎNG RÕMI !DDCO EHF
3   EÈA ADDCO ADDCOIS

'L¾SILEGUR DANSKUR KVENFATNAÈUR
STÅGVÁL OG FYLGIHLUTIR 6ELKOMIN Å VERSL
UN OKKAR AÈ 2EYKJAVÅKURVEGI  Å
(AFNARFIRÈI OG F¹ÈU FRÅAN LISTA 3ÅMI 
 OPIÈ M¹N FÎS   LAU  
WWWCLAMALIS

%NDURSKIPULAGNING FJ¹RM¹LA
SAMNINGAR VIÈ LÎGMENN L¹NA
DROTTNA OG INNHEIMTUMENN
AÈSTOÈ VNAUÈUNGARUPPBOÈA
STOFNUN EINKAHLUTAFÁLAGA OFL
'EYMIÈ AUGLÕSINGUNA 3¥-)
  (LÅÈARSM¹RI  
+ËPAVOGUR KAFLASKIPTI KAFLA
SKIPTIIS
3¥-)   (LÅÈARSM¹RI
  +ËPAVOGUR KAFLASKIPT
I KAFLASKIPTIIS

-¹LARAR

4ÎLVUVIÈGERÈIR

+EM SAMD¾GURS Å HEIMAHÒS +VÎLD OG
HELGARÖJËNUSTA -AGNÒS S  

4IL BYGGINGA

(REINGERNINGAR

$RIFSKAFTAEFNI

3TIGALAGERINN

%IGUM MIKIÈ ÒRVAL STIGA ¹ LAGER TILBÒNA
TIL UPPSETNINGAR 2YÈFRÅTT EFNI TIL HAND
RIÈASMÅÈA FESTINGAR OFL -JÎG HAGST¾È
VERÈ 3TIGALAGERINN  

%IGUM TIL DRIFSKÎFT OG AUKAHLUTI TD HJÎRU
LIÈI HJÎRULIÈSGAFLA KÒPLINGAR DRIFSKAFTS
RÎR OG HLÅFAR OFL 6ÁLABORG +RËKH¹LSI &
GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI  2EYKJAVÅK
SÅMI   .JARÈARNESI  
!KUREYRI SÅMI  

(ÒSEIGENDUR 6ARIST FÒSKARA 6ERSLIÈ VIÈ
FAGMENN -¹LARAMEISTARAFÁLAGIÈ 3 

(ANNA OG SMÅÈA STIGA &¹ST ¹ ÕMSUM
BYGGINGARSTIGUM 3ÁRLAUSNIR Å ÖRENGSLUM
 ¹RA REYNSLA 5PPL Å S  

6ERSLUN

&%2¨)2

%R VINNUDAGURINN OF STUTT
UR

-INKAPELSAR

(VERNIG V¾RI AÈ FARA Å BÅLTÒR TIL +EFLAVÅKUR
'OTT ÒRVAL AF MINKAPELSUM *AKOB S
 

%R VINNUDAGURINN OF STUTTUR )2
,JËSATURNAR LENGJA VINNUDAGINN X
 WATTA HALIDE KASTARAR  METRA
LJËSAMASTUR ÖOLIR VINDSTYRK ALLT AÈ 
KMKLST (LJËÈL¹T OG SPARNEYTIN DÅSELVÁL
KNÕR RAFALINN 6ÁLABORG +RËKH¹LSI &
GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI  3ÅMI 


'L¾SILEGUR DANSKUR KVENFATNAÈUR
STÅGVÁL OG FYLGIHLUTIR 6ELKOMIN Å VERSL
UN OKKAR AÈ 2EYKJAVÅKURVEGI  Å
(AFNARFIRÈI OG F¹ÈU FRÅAN LISTA 3ÅMI 
 OPIÈ M¹N FÎS   LAU  
WWWCLAMALIS

,¹TTU MIG UM PÒLIÈ .ÕBYGGINGAR FLUTN
INGSÖRIF OG FYRIRT¾KI &ÎST VERÈTILBOÈ
STA S  
4EK AÈ MÁR ÖRIF Å HEIMAHÒSUM FLUTN
INGSÖRIF OG HREINGERNINGAR VÎNDUÈ
VINNUBRÎGÈ &ÎST VERÈTILBOÈ 2AKEL S
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,ÅKAMSR¾KT
(¾TTU AÈ REYKJA ¹  MÅN (AFÈU SAM
BAND Å SÅMA   6IÈ LOSUM ÖIG VIÈ
NÅKËTÅNÖÎRFINA WWWHEILSURADIS

ENGILLIS
3P¹I Å  TEGUNDIR SPILA OG
KRISTAL
5PPL Å S    ENGILL
IS RATUGA REYNSLA ¶ËRA FR¹
"REKKUKOTI

  (ÒSEIGNAÖJËNUSTAN 
 ,EKAÖÁTTINGAR ÖAKVIÈG MÒRV
IÈG
HÒSAKL
ÎLL M¹LNINGARVINNA
H¹ÖRÕSTIÖV ÖAKÖÁTTIEFNI  TEYGJ
ANL 

(EILSUVÎRUR

&¾ÈUBËTAREFNI
6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST ¶Ò GETUR ÖAÈ
MEÈ (ERBALIFE (AFÈU SAMBAND «LÎF 3
  OLSIAR HOTMAILCOM

4ÎLVUR
¶ARFTU AÈSTOÈ VIÈ TÎLVUNA +EM ¹
STAÈINN OG GERI VIÈ 6IÈURKENNDUR AF
-ICROSOFT  ¹RA REYNSLA 2ÅKHARÈUR 3
    ALLA DAGA

3P¹DËMAR

4ILSÎLUHREINR¾KTAÈIR,ANGHUNDAHVOLPAR
UNDAN INNFLUTTUM FORELDRUM MËÈIR
+ANADÅSKUR MEISTARI ¾TTBËKARF¾RÈIR
ÎRMERKTIR OG HEILSUFARSSKOÈAÈIR 5PPL
Å S  

+RISTJANA SP¹MIÈILL TEKUR FËLK Å EINKA
TÅMA ¶EIR SEM TIL MÅN VILJA LEITA PANTIÈ
TÅMA Å S     

®RLAGALÅNAN   
 

-IÈLAR SP¹MIÈLAR OFL &¹ÈU SVÎR VIÈ
SPURNINGUM ÖÅNUM WWWORLAGALINAN
IS

µMISLEGT

"ELLAIS 3  
%52/6)3!

®KUKENNSLA

3PILASP¹ 4AROT $RAUMAR¹ÈNINGAR
!NDLEG LEIÈSÎGN "IÈ FYRIR ÖEIM SEM
VILJA RATUGA GËÈ REYNSLA 3   
    MÅN KL   NEMA
3UNNUDAGA "ELLAIS

®KUKENNSLA AÈSTOÈ VIÈ ENDURTÎKUPRËF
OG AKSTURSMAT +ENNI ¹ "-7 $ 3
  OG   0¹LL !NDRÁSSON

(ANNA S   6)3!
%52/

!NDLEG LEIÈSÎGN 3PILASP¹ 4AROT
$RAUMR¹ÈNINGAR &YRIRB¾NIR  MÅN %R
VIÈ ALLA DAGA FR¹   3   
 !TH HEF LAGT NIÈUR   

(ÒSAVIÈHALD

¶AK OG UTANHÒSSKL¾ÈNINGAR OG ALLT
HÒSAVIÈHALD 2AGNAR 6 3IGURÈSSON EHF
3  

-IÈLA TIL ÖÅN ÖVÅ SEM ÖEIR SEM FARNIR ERU
SEGJA MÁR UM FRAMTÅÈ ÖÅNA %INKATÅMAR
%RLA S  

0ÅPULAGNIR

0ÅPULAGNINGARMEISTARI GETUR B¾TT VIÈ SIG
STËRUM SEM SM¹AUM VERKEFNUM 5PPL
Å SÅMA  

(EIMILIST¾KI

3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹KONAN
9RSA Å BEINU SAMB 3  
3ÅMASP¹ DRAUMAR¹ÈNINGAR

-ÒRBROT

%NGLALJËS TIL ÖÅN  

4ÎKUM AÈ OKKUR HVERSKONAR MÒRBROT
FJARL¾GA EFNI FR¹GANGUR OG PÅPULAGNIR
5PPL Å S  

(AUST TILBOÈ ¹ HEITUM POTTUM %IGUM
ÎRF¹A "EACHCOMBER HEITA POTTA EFTIR
&IMM ¹RA ¹BYRGÈ &RÅ HEIMSENDING
HVERT ¹ LAND SEM ER 3ENDUM B¾KLINGA
SAMD¾GURS «SKUM HUNDRUÈUM NÕRRA
POTTAEIGENDA ¹ ¥SLANDI TIL HAMINGJU MEÈ
POTTINN SINN -EÈ VON UM AÈ ÖIÈ NJËTIÈ
VEL OG TAKK FYRIR VIÈSKIPTIN /PIÈ ALLA
DAGA FR¹  TIL  !LLAR N¹NARI UPPL Å
S   EÈA MVEHF HIVEIS

3PILASP¹ DRAUMAR FYRIRB¾NIR ANDLEG
LEIÈSÎGN %R VIÈ FR¹ KL   EFTIR MIÈ
N¾TTI ALLA DAGA ,¹RA SP¹MIÈILL

6ERKTAKAR GETA B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM Å
PÅPULÎGNUM OG TRÁSMÅÈI 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA     

)ÈNAÈUR

4EK AÈ MÁR ALLT ALM VIÈHALD HÒSA
SS M¹LUN MÒRUN FLÅSA  PARKETLAGNIR
OG TRÁSMÅÈI NÕSMÅÈI ¹ GLUGGUM OG
ÅSETNINGU &ÎST TILBOÈ EÈA TÅMAVINNA
3  

4ÎKUM AÈ OKKUR FLÅSALAGNIR .IÈURLÎGN ¹
STEINTEPPI FLOTUN OG ÕMISLEGT SEM VIÈ
KEMUR MÒRVERKI 'ERUM VERÈTILBOÈ ÖÁR
AÈ KOSTNAÈARLAUSU 5PPL 'RANAT -ÒR
EHF S 

&YRIR VEIÈIMENN

0ARKET OG FLÅSALAGNIR

6ÎNDUÈ VINNA VANIR MENN &ÎST TILBOÈ
EÈA TÅMAVINNA 3  

'UFUSTRAUBORÈ FYRIR KRÎFU
HARÈA 

-ÒRARAR

$ÒKLAGNINGAMEISTARI

2YKSUGUKERFI
2AFVIRKJAR
.UDDPOTTAÖJËNUSTA 2AFT¾KJAVERKST¾ÈI
2AFBYLGJUM¾LINGAR 6ERSLUN OPIN  
(AMRABORG  3ÅMAR   EÈA 
  WWWRAFHEIMILIDIS

-ÒRVIÈGERÈIR FLÅSALAGNIR ARINHLEÈSLUR
-ÒRARAMEISTARI 5PPL Å S   
 

'ETUR B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM 6EGGFËÈUR
DÒKALÎGN FLÅSAR PARKET OG TEPPI 5PPL Å
S  

'LERJUN OG GLUGGAVIÈ
GERÈIR

2AFVIRKJUN

3J¹UM UM ÎLL GLERSKIPTI VIÈGERÈIR OG
BREYTINGAR UTANHÒSS SEM INNAN &YRIR
HÒSEIGENDUR OG HÒSFÁLÎG 4ILBOÈ ÖÁR
AÈ KOSTNAÈARLAUSU &AGÖJËNUSTAN EHF
S  

3TÅFLUÖJËNUSTA

4), 3®,5

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

,ÁTTARI OG HRESSARI MEÈ (ERBALIFE WWW
DAGAMUNURIS S STA  

,EIGJENDUR TAKIÈ EFTIR ¶IÈ ERUÈ SKREFI ¹
UNDAN Å LEIT AÈ RÁTTU ÅBÒÈINNI MEÈ HJ¹LP
,EIGULISTANS +ÅKTU INN ¹ WWWLEIGU
LISTINNIS EÈA HAFÈU SAMB VIÈ OKKUR Å
S  

RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFT
IRFYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3
 


#
"
$


 

 

 ## 
   

   

 $"

4RÁSMÅÈI
(ÒSASMÅÈAMEISTARI 'ETUM B¾TT VIÈ
OKKUR VERKEFNUM -A GIFS LOFT OG VEGG
IR )NNI OG ÒTIVINNA 4ILBOÈ EÈA TÅMA
VINNA 3  

®NNUR ÖJËNUSTA
(ANNA OG SAUMA K¹PUR OG KJËLA FYRIR ÎLL
T¾KIF¾RI &EGURÈ OG G¾ÈI Å  S¾TI 2ËSA
S  
!LHLIÈA LOFTNETS OG GERVIHNATTAUPPS
BREYTINGAR OG VIÈHALDSÖJ 5PPL Å S 


4), 3®,5

RANGUR MEÈ 3HAPE7ORKS

RANGUR MEÈ 3HAPE7ORKS "ETRI LÅÈAN
OG FULLKOMIN ÖYNGDARSTJËRNUN 2¹ÈGJÎF
AÈHALD OG EFTIRFYLGNI 2AGGA EINKAÖJ¹LF
ARI OG (ERBALIFE DREIFINGARAÈILI WWW
HEILSUFRETTIRISRAGGA GSM 

$ÕRAHALD

4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS

JA HERB  FM ÅB ¹ JARÈH VIÈ
"URKNAVELLI (FJ TIL LEIGU Å AMK  ¹R
,AUS STRAX ,EIGA  ÖÒS HÒSSJ INNIFAL
INN +RISTJ¹N 3  

(ÒSN¾ÈI ËSKAST

-ISSTI  KG ¹  VK ¶Ò GETUR ÖAÈ
LÅKA MEÈ (ERBALIFE 2ANNVEIG  
WWWISRANNVEIG
"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     

(ERBERGI TIL LEIGU FYRIR SKRIFSTOFUR EÈA
ANNAÈ HUGASAMIR SENDI PËST ¹ FFFJOR
DUR SIMNETIS

&RANSKIR MASTIFF HVOLPAR TIL SÎLU 5PPL Å
SÅMA  

&%2¨)2

«SKA EFTIR STÒDÅË EÈA JA HERB ÅBÒÈ
¹ HÎFUÈBORGARSV (ELST ¹ SV¾ÈI 
'REIÈSLUG CA  Ö ¹ M¹N 'ËÈ FYRIRFRAM
GR Å BOÈI 2EGLUSEMI GËÈ UMGENGNI OG
SKILVÅSUM GREIÈSLUM HEITIÈ 5PPL Å S
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4RAUSTUR AÈILI ËSKAR EFTIR ÅBÒÈ Å (AFNARFIRÈI
®RUGGAR GREIÈSLUR 3  
 ¹RA REGLUSAMUR HELGARPABBI ËSKAR
EFTIR HERBERGI EÈA STÒDÅËÅBÒÈ ËDÕRT
5PPL Å S  

"ÅLSTËRI²TKEYRSLA
«SKA EFTIR BÅLSTJËRA HJ¹
"AKARAMEISTARNUM ¶ARF AÈ
GETA BYRJAÈ SEM FYRST !ÈEINS
REGLUSAMUR EINSTAKLINGUR KEMUR
TIL GREINA %KKI YNGRI EN  ¹RA
6INNUTÅMI ER FR¹ KL  
VIRKA DAGA OG  HVERJA HELGI 
'ËÈ LAUN Å BOÈI
5PPL GEFUR 6IGFÒS Å SÅMA 
  «TTAR Å SÅMA  

!TVINNUHÒSN¾ÈI
6ERSLUNARHÒSN¾ÈI
,AUGARVEGI 
4IL LEIGU ER  FM VERSLUNARHÒS
N¾ÈI VIÈ ,AUGAVEG 'ËÈIR GLUGG
AR SNYRTILEG EIGN Å GËÈU STANDI
GETUR VERIÈ LAUS STRAX
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

¶INN EIGIN GEYMSLUBÅLSKÒR   OG 
M "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI IÈNAÈARMENN
5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3  
WWWGEYMSLAEITTIS

&RÅSTUNDAHEIMILI
3TARFSFËLK ËSKAST ¹ FRÅSTUNDA
HEIMILIN VIÈ GRUNNSKËLA
2EYKJAVÅKURBORGAR EFTIR H¹DEGI ¹
VIRKUM DÎGUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ WWWITR
IS OG Å SÅMA  

4ANGARHÎFÈI (AGST¾È LEIGA 'L¾SILEGT
 FM SKRIFSTHÒSN ¹  H¾È TIL LEIGU
¹ CA KR  PR FM 2ÒMGOTT ANDDYRI 
HERB MPARKETGËLFI FUNDAR OG ELDUNAR
AÈSTÎÈU GEYMSLU OG SNYRTINGU 5PPL Å
VS     

,AUS ER TIL UMSËKNAR STAÈA LEIKSKËLA
KENNARA %INNIG ËSKUM VIÈ EFTIR FËLKI
MEÈ SAMB¾RILEGA MENNTUN EÈA
REYNSLU .¹TTÒRULEIKSKËLINN (VARF ER
SEX DEILDA EINKAREKINN SKËLI %INVALA
STARFSFËLK STARFAR Å LEIKSKËLANUM OG ER
MIKIL J¹KV¾ÈNI OG ¹HUGI Å HËPNUM
'RUNNTËNNINN Å STARFSMANNASTEFNU LEIK
SKËLANS ER HLÕJA OG FAGLEGUR STUÈNING
UR ¶EIR SEM HAFA ¹HUGA ¹ AÈ S¾KJA
UM STARF VINSAMLEGAST HAFIÈ SAMBAND Å
SÅMA   EÈA MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA
TÎLVUPËST ¹ LEIKSKOLINN OBRADGJOFIS

-¹LARAR

6ANTAR M¹LARA EÈA MENN VANA M¹LNING
ARVINNU 5PPL Å S  

!TVINNA ËSKAST
¹RA GAMALL KARLMAÈUR ËSKAR EFTIR VINNU
&LEST KEMUR TIL GREINA 6INSAMLEGAST
HAFIÈ SAMBAND Å S   +IDDI

4IL LEIGU

6IÈ SUND  FM SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI 6IÈ
,AUGAVEG  FM VERSLUNARHÒSN¾ÈI
3ÅMI   OG   WWW
LEIGUVALIS

3MART

3TARFSFËLK

3TARFSMAÈUR ËSKAST ¹ SËLBAÈ
STOFUNA 3MART EHF 'RENS¹SVEGI
 2EYKLAUS VINNUSTAÈUR
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ¹ STAÈNUM
3ËLBAÈSTOFAN 3MART

 FM SKRIFSTOFUHERBERGI TIL LEIGU ¹
SV¾ÈI  3AMEIGINLEG KAFFISTOFA FUND
ARHERBERGI OG 7# 3NYRTILEG OG GËÈ
AÈSTAÈA ,EIGA  ÖÒS MRAFMAGNI OG
HITA 3  
«SKA EFTIR VERSLUNARHÒSN¾ÈI TIL KAUPS
EÈA LEIGU ¹ 3TËRRVKSV 3T¾RÈ  
FM -EÈ GËÈRI AÈKOMU OG BÅLAST¾ÈUM
3   2ÒNA   +RISTÅN 
  3VAVAR

2ITFANGA OG LEIKFANGA
VERSLUN

«SKAR EFTIR STARFSFËLKI Å FULLT STARF
5MSËKNIR SENDIST ¹ SMAAR FRETTIS
MERKTAR b"'m

µMISLEGT
%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

3KOÈAÈU -AGNADCOM OG L¾RÈU AÈ
SKAPA ÖÁR Ö¾R TEKJUR SEM ÖÒ VILT
HEIMA HJ¹ ÖÁR

²TVEGUM STARFSFËLK FR¹ 0ËLLANDI Å FLESTAR
STARFSGREINAR 5PPL Å S  

4IL LEIGU CA  FM VERSLUNAR EÈA
SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI VIÈ (LÅÈARSM¹RA
+ËPAVOGI 5PPLÕSINGAR VEITIR "ALDVIN Å
S  

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

6IÈ LEITUM EFTIR MËDELUM FYRIR H¹RSÕN
INGU ¹ VEGUM ,l/REAL 0ROFESSIONAL SEM
HALDIN ER AF #(! #(! #(! HËPNUM FR¹
$ANMÎRKU ÖANN  NËV HUGASAMIR
HAFIÈ SAMBAND VIÈ RGERÈI FYRIR  NËV Å
SÅMA  

'EYMSLUHÒSN¾ÈIÈ
!UÈNUM ))  6OGAR

(RAFNISTA 2EYKJAVÅK
5MÎNNUN
3TAFSFËLK ËSKAST Å AÈHLYNNINGU

4ÎKUM TIL GEYMSLU TJALDVAGNA FELLIHÕSI
BÒSLËÈIR OFL 5PPL Å S    


3TARF    VIRKA DAGA

'EYMSLUHËTELIÈ EHF

3TARF  -ORGUN KVÎLD OG HELG
ARVAKTIR

'EYMUM HÒSBÅLA TJALDVAGNA B¹TA OFL
5PPL Å S  

3TARF  RA TÅMA SÅÈDEGISVAKTIR
5PPLÕSINGAR GEFUR -AGNEA Å
SÅMA   EÈA ¹ MAGN
EA HRAFNISTAIS

"JÎRNSBAKARÅ VESTURB¾ ËSKAR EFTIR
STARFSKRAFTI TIL AFGREIÈSLUSTARFA Å BAKARÅ
UM OKKAR 6INNUTÅMI ER FR¹ KL  
DAGLEGA (ELGARVINNA KEMUR EINNIG TIL
GREINA 6INSAMLEGAST HAFIÈ SAMBAND VIÈ
3IGRÅÈI Å SÅMA   EÈA ¹ NETFANGIÈ
BJORNSBAKARI BJORNSBAKARIIS

%INKAM¹L

3TARFSFËLK ËSKAST ¹ NÕJAN OG GL¾SILEG
AN VEITINGASTAÈ Å +ËPAVOGI 5PPLÕSINGAR
VEITIR !UÈUR Å S   1UIZNOS 3UB

:ATRUDNIE

0IEKARZA NA PELNY ETAT 0IEKARNIA
+ÎKUBANKINN GARÈAB¾ S  
¶ËRA

:ATRIDNIE

$O PRACY W PIEKARNI SPRZEDAWQXNIE
ZNAJOMOSC ¥SLANDZKIEGO MILEWIDZIANA
+ÎKUBANKINN 'ARÈAB¾ S  
¶ËRA

3TARFSFËLK ËSKAST

!TVINNA Å BOÈI
®2,!'!,¥.!.
«SKAR EFTIR H¾FILEIKARÅKUM
MIÈLUM OG LESURUM ¹ LÅNUNA
$RAUMR¹ÈENDUR ERU SÁRSTAKLEGA
BOÈNIR VELKOMNIR TIL STARFA ¹
LÅNUNNI
6INSAMLEGA SENDIÈ UMSËKN ¹
BJORK NTIS EÈA HRINGIÈ Å SÅMA
 

6ILTU VINNA Å GËÈUM HËPI
AF SKEMMTILEGU FËLKI
+RINGLUKR¹NNI VANTAR FËLK TIL
ÖJËNUSTUSTARFA Å SAL 5M ER AÈ
R¾ÈA FULLT STARF OG HLUTASTARF
2ËTGRËIN REKSTUR ,¹GMARKSALDUR
ER  ¹RA
5MSËKNIR ¹ STAÈNUM OG
¹ WWWKRINGLUKRAINIS
5PPLÕSINGAR UM STARFIÈ VEITIR
3OPHUS Å S  

$UGLEGAN STARFSKRAFT VANTAR ¹ DAGVAKT Å
SÎLUTURN OG GRILL Å (AFNARFIRÈI %KKI YNGRI
EN  ¹RA %INNIG HLUTASTARF ¹ KVÎLDIN OG
UM HELGAR 5PPL Å S  
,ÅTIÈ HËTEL Å 2EYKJAVÅK LEITAR EFTIR FËLKI Å
ÖRIF ¹ MORGNANA (ENTAR VEL MEÈ SKËLA
6INSAMLEGAST SENDIÈ UMSËKN ¹SAMT
FERILSKR¹ TIL ALFA HOTELVIKIS EÈA Å S
 

"ÅLSTJËRI ¹ NORÈURLÎNDUM

"ÅLSTJËRA VANTAR TIL KEYRSLU ¹ NÕJUM
TRUKKUM ¹ .ORÈURLÎNDUM ¹SAMT FËLKI
Å PLANINGU &AGMANNLEG FRAMKOMA OG
ENSKA OGEÈA SKANDINAVÅSKA SKILYRÈI
HUGASAMIR HRINGI EÈA SENDI SMS ¹
ÅSLENSKU Å     EÈA SENDIÈ
PËST ¹ INFO MIRACASNET 6ERÈUM MEÈ
VIÈTÎL   NËVEMBER Å 2EYKJAVÅK OG
¹ !KUREYRI

4),+9..).'!2

%RT ÖÒ KARLMAÈUR 6ILTU L¹TA DEKRA VIÈ
ÖIG (AFÈU SAMBAND Å SÅMA  
%XOTIC %RËTÅSK SVÎRT NUDDSTELPA 5PPL Å
S  

3ÅMASPJALL  

(¾ ÁG HEITI !NNÕ OG ER HEIT OG LJÒF
OG LANGAR AÈ HEYRA Å ÖÁR /PIÈ ALLAN
SËLAHRINGINN
¡G VAR MEÈ VINKONU MINNIm 5NG KONA
LÕSIR REYNSLU SINNI N¹KV¾MLEGA &R¹B¾R
NÕ FR¹SÎGN HJ¹ 3ÎGUM 2AUÈA 4ORGINS
SÅMI   SÅMATORG KR  
MÅN OG   6ISA -ASTERCARD KR
  MÅN SÎGUNR 
.OTALEGT NUDD 5PPL Å S  

!46)..!

$WYLQQDtERéL
ÐVNXPHIWLUU|VNXIyONLWLOKHLOVGDJVRJKOXWDVWDUID

8PVyNQLUXP
VNyODYLVWiYRU|QQ
7HNLéYHUéXUYLéXPVyNQXPXPVNyODYLVWiYRU|QQ
WLOGHVHPEHU8PVyNQXPPiVNLODi
VNULIVWRIXVNyODQVHéDVHQGDtSyVWL
8PVyNQDUH\éXEO|éRJDOPHQQDUXSSOëVLQJDUXP
VNyODQQRJYLéPLéXQDUUHJOXUYHJQDLQQULWXQDUQëUUD
QHPHQGDPiILQQDiKHLPDVtéXVNyODQV
KWWSZZZPKLV
8PVyNQXPVNDOI\OJMDDIULWDIJUXQQVNyODSUyIVVNtU
WHLQLRJXSSOëVLQJDUXPQiPiIUDPKDOGVVNyODVWLJL
*RWWHUDéEUpIPHéQiQDULXSSOëVLQJXPI\OJL
6NULIVWRIDQHURSLQDOODYLUNDGDJDPLOOLNORJ
6tPLQHWIDQJPK#PKLV








5HNWRU

8PHUDéU éDDOPHQQDIJUHLéVOXVW|UIVWDUI tNM|WGHLOGRJXPVMyQ
PHéPMyONXU RVWDGHLOG
9HUVOXQLQHUIM|OVN\OGXI\ULUW NLVWDéVHWWtYHVWXUE 5H\NMDYtNXU
/tWLOOYLQQXVWDéXUPHéVWyUDViOPHéXíEKHLOVGDJVVW|éXJLOGXP
8SSOëVLQJDUJHIXUYHUVOXQDUVWMyULtVtPDRJtYHUVOXQLQQL
0HODE~éLQìtQ9HUVOXQ+DJDPHO
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Hús þar sem allir geta búið

!¨!,3424) 
!ÈALSTR¾TI  ER ELSTA HÒSIÈ Å +VOSINNI TALIÈ BYGGT ¹RIÈ  OG ER ÖAÈ
SÅÈASTA AF TIMBURHÒSUM SEM BYGGÈ VORU Å 2EYKJAVÅK UNDIR STARFSEMI
)NNRÁTTINGANNA ¥ HÒSINU VAR UPPHAFLEGA ULLARGEYMSLA OG ÅBÒÈ BËKHALD
ARA )NNRÁTTINGANA +AUPMAÈURINN 7ESTY 0EETRES KEYPTI HÒSIÈ UPP ÒR
ALDAMËTUNUM  ÖEGAR STARFSEMI )NNRÁTTINGANA LAUK -ARGIR SÎGU
FR¾GIR MENN HAFA SÅÈAR BÒIÈ Å ÖVÅ ÖEIRRA ¹ MEÈAL 'EIR 6ÅDALÅN BISKUP OG
*ËN 3IGURÈSSON %NDURB¾TUR HAFA VERIÈ GERÈAR ¹ HÒSINU SÅÈUSTU ¹R EN
UPPHAFLEGT ÒTLIT ÖESS L¹TIÈ HALDA SÁR
(EIMILD WWWREYKJAVIKIS

-AGGA 3TÅNA GERIR SÁR MJÎG SVEIGJANLEGAR HUGMYNDIR AÈ
DRAUMAHÒSINU SÅNU b(ÒSIÈ ¹ AÈ VERA ST¾RSTA HÒS Å HEIMI
¶AÈ ¹ EKKI AÈ VERA MEÈ NEINU ÖAKI OG ALLIR VEGGIR EIGA AÈ VERA
SVEIGJANLEGIR m SEGIR -AGGA 3TÅNA
¥ HÒSINU MEGA ALLIR BÒA SEM VILJA SVO LENGI SEM SAMBÒÈIN
ER Å S¹TT OG SAMLYNDI )NNAN VEGGJA HÒSSINS VEX VILLTUR GRËÈUR
OG HAMINGJAN BLËMSTRAR %N HVAÈ GERA ÅBÒAR ÖAKLAUSA HÒSSINS
ÖEGAR FER AÈ SNJËA b¡G LENTI Å SM¹ HEILABROTUM MEÈ ÖAÈ EN
ÖAÈ VERÈUR AÈ VERA EINHVERS KONAR GLER EÈA PLASTHIMNA SEM
MAÈUR GETUR SKRIÈIÈ UNDIR m SEGIR -AGGA 3TÅNA b-AÈUR VERÈUR
SAMT UNDANTEKNINGALAUST AÈ SJ¹ HIMININN ÖEGAR MAÈUR LIGGUR
Å RÒMINU 3VO HÎFUM VIÈ BARA NËG AF LOPASOKKUMm
$RAUMAHÒSIÈ ¹ AÈ SJ¹LFSÎGÈU AÈ VERA ¹ ¥SLANDI ÖVÅ EINS
OG -AGGA 3TÅNA ORÈAR ÖAÈ ER ÖAÈ bENNÖ¹ FALLEGASTA LAND Å
HEIMIm -AGGA ER EKKI HRIFIN AF ÖEIRRI EYÈILEGGINGU N¹TTÒRUNN
AR SEM VIRKJANA¹FORM HAFA Å FÎR MEÈ SÁR b¡G ER EINFALDLEGA
EKKI HRIFINN AF ÖVÅ ÖEGAR FËLK EYÈILEGGUR UMHVERFI SITT OG SÕNIR
ÖANNIG YFIRGANG GAGNVART N¹TTÒRUNNI m SEGIR -AGGA 3TÅNA

3%,$!2 %)'.)2 
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ÖINGLÕSTIR KAUPSAMNINGAR HEIMILD &ASTEIGNAMAT RÅKISINS

"ÒÈARDALUR F¾R NÒ I FYRSTA SINN SÁRHANN
AÈAN LEIKSKËLA

Leikskóli
byggður í
Búðardal
Fyrsta leikskólahúsið í Dölum
er á teikniborðinu.
Þessa dagana er verið að ljúka við
grunnmyndir að leikskólabyggingu í Búðardal að því er fram
kemur í Skessuhorni. Það verður
fyrsta sérhannaða byggingin til
þeirra nota sem reist verður í Dölunum. Húsið verður væntanlega
356 fermetrar að stærð og á að
rísa við hliðina á Dalabúð. Áformað er að leikskólinn verði tveggja
deilda og rúmi öll þau börn er
þurfa leikskólapláss í sveitarfélaginu.
Vonir standa til að hægt verði
að ljúka jarðvegsvinnu og grunni
hússins fyrir jól það er að segja ef
samningar nást um kostnað, en
haft er eftir Skessuhorni að Gunnólfi Lárussyni, sveitarstjóra Dalabyggðar, þyki fyrstu kostnaðartölur í hærri kantinum og hyggist
hann leita hagstæðari yilboða.

KAUPAUKI

2526 / TAKTÍK 3.11.’06

32’’ DiBOSS LCD sjónvarp
fylgir öllum ALNO eldhúsinnréttingum sem staðfestar
eru í nóvember 2006
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Svona er Alcan í raun!
5-2¨!.
"ROTTREKSTUR

E

ina ferðina enn gera stjórnendur Íslenska álfélagsins atlögu
að starfsfólki og heiðri þess. Árlegum hreinsunum er nýlokið undir
þeim formerkjum að óæskilegur
starfskraftur hafi þurft að víkja.
Menn með langan starfsaldur,
þetta 20–30 ár, eru reknir fyrirvaralaust án nokkura ástæðna.
Ísal-Alcan hlýtur að vera óheppnasta fyrirtæki á íslandi að lenda í
því svona sí og æ að ráða mikið af
ónothæfu starfsfólki og uppgötva
síðan ekki fyrr en eftir jafnvel 30
ár að starfskrafturinn var í raun
ónothæfur. Það er komið nóg! Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar, ILO, um uppsagnir þarf að
taka upp á Íslandi strax. Hvar eru
stjórnvöld? Í vasa stóriðjufyrirtækja eins og Alcan? Ég hef fylgst
með fjölmiðlaumræðu síðustu
vikna og get ekki orða bundist
lengur. Opnuauglýsing Alcan í
Fréttablaðinu 26.10. 06 með fyrirsögninni „Svona erum við!“ lýsir
nokkuð vel þeim hugmyndaheimi
sem stjórnendur fyrirtækisins
dvelja í. Hvar eru mengunarmyndirnar og skítuga og sveitta fólkið?
Í auglýsingunni er talað um heiðarleika, ábyrgð, traust og samvinnu. Nokkuð sem gerist ekki af
sjálfu sér, bara við að hamra á því
eins oft og hægt er. Hugmyndasmiðurinn er annaðhvort langt í
burtu frá raunveruleikanum eða
hann hefur talið að nokkur hundruð þúsund króna glansauglýsing
geti hagrætt honum?
Fyrirtækið starfrækir læknastofu með lækni á launum. Menn
eru skyldugir að mæta á eina skrifstofu fyrirtækisins einu sinni á ári
með þvagprufu og gangast undir
læknisskoðun ellegar eiga þeir á
hættu að vera reknir að undangenginni viðvörun. Lækni sem
starfsmenn bera jafnvel engan
trúnað til. Hvernig eru upplýsingar þær sem koma úr slíkri skoðun
notaðar og hver heldur utan um
þær? Er einhver t.d. frá Landlækni
sem sannreynir skráningu og notkun upplýsinganna? Mig langar að
segja smá sögu til að upplýsa málefnastöðu stjórnenda.
Ég vann að því ásamt Kolbeini
Gunnarssyni (núverandi formanni
Hlífar) í tvö ár fyrir hönd félagsins að koma á starfsnámi hjá Ísal.
Samið var um 10,5% kauphækkun
og það metið til eininga í framhaldsskólum.
Fyrir
tilstuðlan
okkar fékkst peningastyrkur og
viðurkenning frá ríkinu til að koma
því á. Eftir nærri tveggja ára undirbúningsvinnu varð námið að
veruleika. Verkalýðsfélögin, og að
sögn fulltrúar Ísal í starfsnámsnefndinni, lögðu til að undirritaður
yrði sjálfskipaður í fyrsta hóp
vegna vinnu minnar. Rannveig
Rist ákvað síðan upp á sitt einsdæmi að taka völdin af nefndinni
og velja þá sem voru hennir þóknanlegir án nokkurs samráðs við
nefndina. Það hentaði forstjóran-

tækisins! Að hætti einum ekki að hafa undirritræðisins hefur sagan síðan
aðan þar, enda ekki vön að
verið endurrituð og nöfn
þakka hverjum sem er vel
okkar, fulltrúa starfsunnin störf. Af hverju?
manna í nefndinni, verið
Vegna skoðana minna á
afmáð úr sögubókunum.
ákaflega lélegum aðbúnaðSíðar boðaði forstjóri
ar- og öryggismálum?
starfsnámsnefndina ásamt
Stóri dagurinn rann
upp. Hefja skyldi námið. *«(!..%3 '5.. formanni Hlífar og yfirtrúnaðarmanni til einnar
Boðið var til veislu og !233/.
af sinni frægu rjómatertuRannveig sagðist ætla að
veislum. Fara átti yfir
gefa okkur, fulltrúum
hvursu vel til hefði tekist með
starfsmanna, bókagjöf til að þakka
námið. Ég var boðaður af yfirtrúnvel unnin störf. Ég sagðist vera tilaðarmanni. Þegar ég gekk í salinn
búinn til að taka við slíkri gjöf ef
sagði Rannveig með sínu fræga
ég fengi að taka til máls við afhendþjósti: „Hva, hva? Hvað ert þú að
inguna. Í stuttu máli varð ekkert
gera hér?“ Síðan bætti hún við:
úr þakklætinu, hvorki fyrr né
„Hva? Hver bauð þér hingað? Ég
síðar, enda enginn séns tekinn á að
veit ekki til þess að þér hafi verið
menn taki til máls á eigin vegum í
boðið hingað.“ Hún leit á fulltrúa
fínum kokkteilpinnaveislum fyrir-

Ísal í nefndinni, sem horfðu í
gaupnir sér, og spurði: „Hvað er að
ske, buðuð þið honum?“ Það sló
þögn á hópinn. Fyrrverandi formaður Hlífar varð meira að segja
orðlaus og er þá mikið sagt. Ég
settist niður og sagði yfirvegað og
rólega að ég væri ekki óvanur
þessari framkomu hennar og málatilbúnaði sem ætti sér enga hliðstæðu í mannlegum samskiptum
og hún ætti að skammast sín hvernig hún hagaði sér í eineltistilburðum við starfsmenn. Síðan gekk ég
út í rólegheitum og lokaði dyrunum varlega á eftir mér þannig að
það færi ekki á milli mála að ég
gekk á dyr án þess að skella eða
vera með læti enda vildi ég ekki
með nokkru móti stela glæpnum
frá forstjóranum. Samt hélt hún

Höfundur starfaði hjá Ísal í nærri
tvo áratugi og er fyrrverandi
trúnaðarmaður og öryggistrúnaðarmaður í skautsmiðju Ísal.
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því á lofti síðar að ég hefði hellt
mér yfir hana og skellt á eftir mér.
Formaður Hlífar leiðrétti það við
hana síðar. Heiðarleiki, ábyrgð,
traust og samvinna eru stór orð.
Þessi saga er sögð, svona til
útskýringa á því hvað við er að
fást. Raunveruleg gildi og óskgildi
er ekki það sama. Þessi saga er ein
af ótal mörgum ósögðum sögum
um mengunarmál og framkomu
stjórnenda svo það helsta sé upptalið. Sögur t.d. af undirstjórnendum sem stillt er upp við vegg til að
finna eitthvað á starfsmenn svo
hægt sé að reka þá.
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Ef frá eru talin örfá
gítargrip hef ég lært allt
sem máli skiptir í lífinu af
konum.
%AGLES MEÈLIMURINN STENDUR EINS OG
SVO MARGIR Å ÖAKKARSKULD VIÈ KONUR

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Ástralir kjósa drottningu fram yfir forseta

 -AÈURINN SEM UPPGÎTV

 ÖESSUM DEGI ¹RIÈ
 HÎFNUÈU STRALIR
ÖVÅ Å ÖJËÈARATKV¾ÈA
GREIÈSLU AÈ SLÅTA ¹
TENGSL LANDSINS VIÈ
BRESKA KONUNGSVELDIÈ
.IÈURSTAÈA KOSN
INGANNA VAR SÒ AÈ
UM  ÖEIRRA SEM
GREIDDU ATKV¾ÈI VILDU
EKKI SKIPTA %LÅSABETU
%NGLANDSDROTTNINGU
ÒT FYRIR FORSETA OG VAR
NIÈURSTAÈAN SÒ SAMA Å
ÎLLUM FYLKJUM LANDSINS
+ONUNGSSINNAR FÎGN
39$.%9 +ONUNGSSINNAR FÎGNUÈU ¹KAFT Å BORGINNI OG
UÈU NIÈURSTÎÈUNNI
SKUTU KAMPAVÅNSFLÎSKUTÎPPUM Å ALLAR ¹TTIR
¹KAFLEGA Å $ARLING HÎFN
Å HÎFUÈBORGINNI 3YDNEY ÖAR SEM STËR HËPUR
ËLÅKLEGT AÈ SÁR YRÈI SKIPT
FËLKS SKAUT TÎPPUM ÒR KAMPAVÅNSFLÎSKUM
SÅÈAR

*OHN (OWARD FORS¾T
ISR¹ÈHERRA STRALÅU
SAGÈI AÈ VILJI ALMENN
INGS L¾GI LJËS FYRIR OG
AÈ TILLÎGU UM LÕÈVELDI
HEFÈI VERIÈ HAFNAÈ
+IM "EAZLEY LEIÈTOGI
STJËRNARANDSTÎÈUNNAR
HÁT ÖVÅ HINS VEGAR
AÈ BAR¹TTUNNI FYRIR
LÕÈVELDI YRÈI HALDIÈ
¹FRAM UM ËKOMNA
TÅÈ
%LÅSABET DROTTNING
SËTTI STRALÅU HEIM Å
MARS ¹RIÈ EFTIR OG LÁT
Ö¹ Å ÖAÈ SKÅNA Å R¾ÈU
AÈ HENNI Ö¾TTI EKKI
ÒT FYRIR FORSETA FYRR EN









AÈI KÎRFUBOLTANN *AMES
.AISMITH F¾DDIST
-OHANDAS + 'ANDHI VAR
HANDTEKINN FYRIR AÈ LEIÈA
GÎNGU INDVERSKRA N¹MU
VERKAMANNA Å 3UÈUR !FR
ÅKU
+ÒVEIT FAGNAR ÖVÅ AÈ R¹ÈIÈ
VAR NIÈURLÎGUM SÅÈASTA
OLÅUELDSINS SEM ¥RAKAR
KVEIKTU Å 0ERSAFLËASTRÅÈINU
"ÅLASPRENGJA S¾RÈI UM 
MANNS Å -ADRÅD ¹ 3P¹NI
4ALIÈ VAR AÈ SPRENGJAN
V¾RI ¹ ¹BYRGÈ AÈSKILNAÈ
ARSINNA "ASKA
4ÅU MANNS VORU AFLÅFAÈIR
Å 0EKING Å +ÅNA 2ÅKISDAG
BLAÈIÈ Å +ÅNA SAGÈI AÈ
FËLKIÈ SEM VAR AFLÅFAÈ HAFI
ALLT VERIÈ R¾NINGJAR OG
MORÈINGJAR ¹ ALDRINUM
p ¹RA

AUGLÝSINGASÍMI
Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

550 5000

Elís
Rúnarsson

Þegar andlát ber að
Alhliða útfararþjónusta í 16 ár
Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • utfarir@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Jón Guðmundsson
frá Raufarhöfn,

lést á öldrunarhjúkrunardeild FSA, Seli, að
morgni 30. október. Hann verður jarðsunginn frá
Raufarhafnarkirkju þriðjudaginn 7. nóvember og hefst
athöfnin kl. 14.00.
Hrefna Friðriksdóttir
Sigurbjörg Jónsdóttir
Þórarinn Stefánsson
Friðrik Jónsson
Steinunn Leósdóttir
Gissur Jónsson
börn, tengdabörn og barnabörn.

"!+(*!2,!2 '2!0%6).% *ËN 4RAUSTI ¹SAMT (ILMARI 3TEINI 'RÁTARSSYNI ÒTGEFANDA 'RAPEVINE EN ÖEIR FÁLAGAR HAFA TEKIÈ SÁR ÕMISLEGT FYRIR HENDUR ¹

ÖREMUR ¹RUM
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Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Óli Pálmi Halldór Þorbergsson
Dunhaga 13, Reykjavík,

lést á Landspítala, Fossvogi, sunnudaginn 29. október.
Jarðarförin fer fram frá Neskirkju þriðjudaginn 7. nóvember kl. 15.00.
Hildur Kjartansdóttir
Kjartan Ólason
Helga Óladóttir
Oddný Þóra Óladóttir
og afabörn.

Konráð Eyjólfsson
Pétur H. Jónsson

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir í smáletursdálkinn hér að ofan má senda á
netfangið timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á
auglysingar@frettabladid.is eða
hringja í síma 550 5000.

(VERT BLAÈ ER GRETTISTAK
Fimmtugasta tölublað The Reykjavík Grapevine kom út síðastliðinn
föstudag, en blaðið hefur verið í
stöðugri útgáfu síðan í maí 2004.
Jón Trausti Sigurðarson er einn eigenda Grapevine, en hann sagði í
samtali við Fréttablaðið að ekki
stæði til að blása til veisluhalda í
tilefni áfangans. „Okkur fannst
ekki tilefni til opinberra veisluhalda, þó þetta sé vissulega frábær árangur.“ Jón Trausti hefur
verið viðriðinn blaðið frá upphafi,
en hann segir enga sigurvissu
hafa ríkt í herbúðum Grapevinemanna fyrir fyrsta tölublað. „Við
vorum aldrei vissir um að ná að
gefa út fimmtíu tölublöð þegar
við byrjuðum. Ætli við höfum
ekki alltaf vonast til að koma út
einu í viðbót. Hvert blað sem
kemur út er grettistak,“ sagði
hann.
Grapevine er eins og flestir
þekkja blað fyrir ferðamenn.
„Markhópurinn eru erlendir
ferðamenn og útlendingar sem
búa hér en tala ekki íslensku.
Það hefur alltaf verið á ensku
og mun örugglega vera það
áfram,“ staðfestir Jón Trausti, en spurður
um áhuga íslenskra lesenda á blaðinu segir hann skýringuna
kannski vera að finna í óslökkvandi forvitni Íslendinga. „Þeir

30 ára afmæli
Ólafur Þór Rafnsson
byggingatæknifræðingur
er 30 ára í dag.
Tekið er á móti g jöfum í
foreldrahúsum.

vilja alltaf vita hvað er verið að
segja um þá. Við höfum líka verið
dugleg að fjalla um menningu, fólk
sækir kannski líka í það.“
Grapevine hefur fært út kvíarnar
frá því að það hóf göngu sína í kjallara í Vesturbænum. „Við erum með
heimasíðu, höfum gefið út bók með
Eddu og vorum með daglega útgáfu
meðan á Iceland Airwaves stóð. Svo
höfum við haldið marga tónleika, yfirleitt í samstarfi við Smekkleysu. Síðasta sumar vorum við með tónleika á
hverjum fimmtudegi á Café Amsterdam,“ sagði Jón Trausti, sem segir fyrirtækið alltaf leita leiða til að bæta við
sig.
Það er ekki úr vegi að spyrja hvort
Jón Trausti sé öruggari með sig hvað
varðar útgáfu á næstu fimmtíu tölublöðum en hann var þegar blaðið hóf
göngu sína? „Jú, það hlýtur nú að vera
auðveldara en fyrstu fimmtíu eintökin,“
sagði hann hugsi. „Eins og staðan er í
dag finnst mér heldur aldrei hafa verið
sterkari hópur starfsfólks á blaðinu, svo
ég er mjög bjartsýnn á framtíðina.“
SUNNA FRETTABLADIDIS

&9234! &/23¥¨! '2!0%6).% *ËN 4RAUSTI SEGIST F¹
KJ¹NAHROLL Å DAG ÖEGAR HANN FLETTIR FYRSTA BLAÈINU
ÖËTT HANN VILJI EKKI R¾GJA FRUMBURÈINN

LITLU HLUTIRNIR GERA MIKIÐ

SNILLDARLAUSNIR FYRIR LÍTIL RÝMI

LJÓSMYNDARAR MEÐ NÆMT AUGA

NÝTT BLAÐ KOMIÐ ÚT!
SKIPULAG ER FALLEGT

ÁSKRIFTARSÍMI 550 5000 | WWW.VISIR.IS
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Skyldi guð hafa
ætlað
fyrstu
manneskjunum
sem hann skapaði að endast
um aldur og
ævi? Rétt eins
og fyrstu ísskáparnir sem mennirnir
bjuggu til? Þeir virtust
endast von úr viti, sama hvað bjátaði á. Ekki að það angri nokkurn
mann í dag, enda viljum við nýja
ísskápa reglulega, sem falla betur
að síendurbættum heimilum okkar.
En hvað eiga fyrstu mennirnir og
ísskápar fortíðar okkar sameiginlegt? Þeir voru búnir til. Við teljum ekkert sjálfsprottið í þessum
heimi og þar sem við búum til

Ao
Aod
Aodd_d]Wh\kdZkh
-$dl[cX[h

ísskápa hlýtur einhver að hafa
búið okkur til. Þetta hefur verið
ein af röksemdafærslunum fyrir
tilvist guðs. Tilkynnt var um dauða
guðs einhvern tímann á síðustu
öld, enda enginn þörf fyrir hann
lengur þar sem við erum fullfær
að sjá um okkur sjálf.
Helsti ótti okkar er að við förum
sömu leið, og óteljandi skáldsögur
og bíómyndir hafa fjallað um hættuna á því að sköpunarverk okkar
verði sjálfbær. Oftast eru þessi
sköpunarverk í formi rafeindatækja og vélmenna, og þar sem
þau eru ekki enn orðin daglegur
þáttur í lífi okkar, byrjum við annars staðar. Við hættum að búa til
ísskápa, bíla eða þvottavélar sem
endast, og leggjum okkur fram við

að búa til einnota hluti. Húsgögn
staldra ekki við lengur á heimilum
fólks en þann tíma sem tekur eina
mjólkufernu að klárast og mörgþúsund rafeindatæki gefa upp öndina um allan heim á degi hverjum.
Ef fer sem horfir förum við að fá
húsgögn í áskrift og hægt verður
að velja um að fá sent heim vikulega eða mánaðarlega.
Kannski guð hafi leikið sama
leikinn, og reynt að búa til skammlífari eintök af fólki en með hverju
nýju eintaki varð bara til fleira
fólk. Fólk sem á endanum hætti að
trúa á hann og hann dó. Nú þarf
enginn að efast um hvort hlutirnir
trúa á okkur eða ekki, en þeir gætu
þó á endanum orðið svo margir að
það verði úti um okkur.
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3P¹DËMAR
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%KKI GETUR VERIÈ AÈ
ÖÒ SÁRT 3ËLRÒN
(LYNSDËTTIR
*Ò ÖAÈ ER ÁG 

-AMMA ÖÅN ER AÈ
LEITA AÈ ÖÁR OG ER
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VILTU TALA VIÈ HANA
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GJARNAN
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Frestar Halo
Nýsjálenski leikstjórinn Peter
Jackson hefur ákveðið að fresta
gerð myndarinnar Halo eftir að
kvikmyndaverin Fox og Universal
hættu við að framleiða myndina
vegna mikils kostnaðar.
Jackson, sem sló rækilega í
gegn með þríleiknum Lord of the
Rings, hélt áfram að taka upp
myndina með aðstoð tölvurisans
Microsoft en hefur nú hætt þeim
tökum. „Við erum sannfærð um að
myndin
verður
biðarinnar
virði,“ sagði
Jackson.
Myndin er
byggð
á
tölvuleiknum Halo.

Mjúkt og áferðarfagurt hjá Hafdísi Huld
;4«.,)34=
5-&*®,,5.

Dirty Paper Cup er fyrsta sólóplata Hafdísar Huldar sem er
þekktust fyrir að hafa verið
söngkona Gus Gus fyrstu ár
sveitarinnar.
Hún hefur verið að reyna fyrir
sér í Bretlandi undanfarin ár og
söng m.a. um tíma með hinni
ágætu danstónlistarsveit FC
Kahuna. Eitt árið mætti hún á
Airwaves með rokkhljómsveit.
Það fór henni vægast sagt ekki
vel. Nú hefur hún hins vegar
fundið tónlist sem hentar henni
betur.
Á Dirty Paper Cup eru 13 lög,

flest þeirra samin af Hafdísi og
samverkamönnum hennar, en
auk þess er útgáfa af Velvet Underground-laginu Who Loves The
Sun á plötunni og íslenska þjóðlagið Sumri hallar.
Tónlistin er frekar rólegt,
mjúkt og áferðarfagurt popp.
Útsetningarnar eru einfaldar,
hljómurinn er flottur og mörg
þessara laga eru fín, t.d. Ski
Jumper,
Plastic
Halo
og
Hometown Hero. Hafdís hefur
fallega rödd og hefur greinilega
vaxið sem söngkona.
Textarnir eru margir krúttlegir og smástelpulegir, t.d.
Diamonds
on
my
Belly,
Hometown Hero og Happily

Ever After. Og eitt viðlagið
hljómar svona „Ice Cream is
Nice/Monsters are Not“. Annars
staðar eru viðfangsefnin ekki
jafn glaðleg, t.d. í Plastic Halo
þar sem hún syngur „I Hope you
Choke on Your Plastic Halo“.
Dirty Paper Cup er ágætis
plata, en hún er samt svolítið
dæmigerð fyrir ákveðna deild í
poppinu í dag.
Hafdísi hefur farið mikið
fram og hún getur verið ánægð
með þessa fyrstu sólóplötu sína,
en það verður samt seint sagt að
þetta sé mjög frumlegt eða afgerandi.
4RAUSTI *ÒLÅUSSON

(!&$¥3 (5,$
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.IÈURSTAÈA $IRTY 0APER #UP ER VEL UNNIN
POPPPLATA SEM VIRKAR ¹G¾TLEGA ¹N ÖESS AÈ
VERA FRUMLEG EÈA AFGERANDI

KÓPAL Glitra
0%4%2 *!#+3/. ,EIKSTJËRINN 0ETER

*ACKSON HEFUR FRESTAÈ GERÈ MYNDARINNAR
(ALO

Lyktarlaus

"5"") +ËNGURINN "UBBI HEFUR SELT
AFM¾LISPLÎTU SÅNA Å ÖÒSUNDATALI
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

Salan á nýjustu plötu Bubba,
06.06.06, hefur gengið framar
vonum og er hún núna uppseld hjá
útgefanda eftir aðeins tvær vikur í
sölu.
Frá útgáfudegi plötunnar hefur
hún setið sem fastast í toppsæti
Tónlistans. Búið er að panta veglegt magn af plötunni til viðbótar
og er hún væntanleg í verslanir á
mánudag. Einnig hefur DVD-mynddiskurinn með Bubba selst vel.
Bubbi verður önnum kafinn á
næstunni við tónleikahald og að
árita plötuna.

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS MAL 34753 10/2006

Plata Bubba
uppseld

Erlendur Eiríksson málari:
„Einfaldlega besta málningin sem ég hef notað.“

.)#/,% 2)#()% &ÎLSKYLDAN HEFUR MIKLAR
¹HYGGJUR AF HENNI ÖË HÒN NEITI SJ¹LF AÈ
HÒN EIGI VIÈ ¹TRÎSKUN AÈ STRÅÈA

Lionel greip
í taumana
Nicole Richie hefur ítrekað neitað
að hún eigi við átröskun að stríða,
jafnvel eftir að tilkynnt var að hún
hefði leitað sér hjálpar vegna
þyngdar sinnar. Nú hefur Lionel
Richie hins vegar sagt að hann
hafi þungar áhyggjur af dóttur
sinni. Að hans sögn var það hann
sem greip í taumana og skikkaði
Nicole til að leita sér hjálpar.
Dropinn sem fyllti mælinn var
jarðarför ömmu Nicole í október,
þar sem mörgum ættingjum hennar brá í brún yfir hversu mögur
hún var orðin.

Kópal Glitra þekur betur, ýrist sama og ekkert og er svo til lyktarlaus.
Spurðu um KÓPAL.

Útsölusta›ir Málningar: Byko Kópavogi • Byko Hringbraut • Litaver Grensásvegi • Byko Hafnarfir›i • Málningarbú›in Akranesi
Byko Akranesi • Axel ﬁórarinsson, málarameistari, Borgarnesi • Verslunin Hamrar, Grundarfir›i • Litabú›in Ólafsvík
Núpur byggingarvöruverslun, Ísafir›i • Vilhelm Gu›bjartsson, málarameistari, Hvammstanga • Verslunin Eyri, Sau›árkróki
Byko Akureyri • Verslunin Valberg, Ólafsfir›i • Byko Rey›arfir›i • Verslunin Vík, Neskaupsta› • Byko Selfossi
Mi›stö›in Vestmannaeyjum • Byko Keflavík • Rúnar Sig. Sigurjónsson, málarameistari, Grindavík
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Ófétin komin til Hveragerðis
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kl. 20.00
Stefnumót við Sigrúnu Davíðsdóttur rithöfund. Silja Aðalsteinsdóttir
ræðir við Sigrúnu um fyrstu skáldsögu hennar, Feimnismál, sem
kemur út hjá Máli og menningu.
Stefnumótið fer fram í aðalsafni
Borgarbókasafnsins í Tryggvagötu.

MENNING FRETTABLADIDIS

%FTIR ENDILÎNGU GËLFI BËKASAFNSINS
Å (VERAGERÈI LIGGUR DJÒP OG MIKIL
SPRUNGA SEM ER EITT AF UNDRUM
B¾JARINS 3PRUNGAN KOM Å LJËS
MEÈAN VERIÈ VAR AÈ BYGGJA HÒSIÈ
OG GETA GESTIR NÒ D¹ÈST AÈ ÖESSU
N¹TTÒRUFYRIRB¾RI GEGNUM GLER Å
GËLFINU %N UNDRIN ERU FLEIRI ¹ BËKA
SAFNINU Å (VERAGERÈI ÖVÅ HANDAN
SPRUNGUNNAR ERU DULARFULL ËFÁTI
OG ¹LFAVERUR UPPI UM ALLA VEGGI
¥ HINUM BJÎRTU SÕNINGARRÕMUM
SAFNSINS HEFUR ËV¾NT VERIÈ SKELLT
UPP SÕNINGU ¹ FRUMMYNDUM LISTA
KONUNNAR 2ÒNU + 4ETZSCHNER VIÈ
¾VINTÕRI HENNAR UM ËFÁTIN
2ÒNA GAF ÒT BËK UM ¾VIN
TÕRAVERÎLD ËFÁTANNA OG HAFA ÖAU
VAKIÈ LUKKU MEÈAL LESENDA «FÁTI
ÖESSI VORU EITT SINN BLËM¹LFAR EN

6).4µ2) «&¡4!..! 3AGA
OG MYNDSKREYTINGAR 2ÒNU +

4ETZSCHNER VEKJA LUKKU HJ¹
YNGSTU LESENDUNUM

HAFA EKKI LENGUR V¾NGI HELDUR
KR¾KIT¾R
(IN FJÎRUGU ËFÁTI ÒR ¾VINTÕRA
HEIMI 2ÒNU BÒA Å RISABLËMUM
OG FLÎGRA UM HIMINBL¹MANN ¹
FIÈRILDUM «FÁTIN ERU AGNARSM¹
YNDISLEG OG HREKKJËTT ¶AU
GULLINH¾RÈU OG SVARTH¾RÈU
ERU BARA ALLTAF AÈ RÅFAST OG SL¹ST
OG BERJAST ÖVÅ ÖEIM FINNST HIN
SVO SKRÕTIN MEÈ SVONA ËLÅKAN
H¹RALIT
,ISTAKONAN HEFUR AÈ UNDAN
FÎRNU DVALIÈ Å LISTAMANNAHÒSINU
6ARMAHLÅÈ Å BOÈI (VERAGERÈ
ISB¾JAR ÖAR SEM HÒN SKRIFAR
FRAMHALDSSÎGU UM ËFÁTIN OG
VAR EFNT TIL SÕNINGARINNAR Å TILEFNI
AF ÖVÅ 3ÕNINGIN STENDUR TIL 
NËVEMBER

 $USTAÈU RYKIÈ AF c
SK¹LDSÎGU «LAFS (AUKS 3ÅMONARSONAR
6ATN ¹ MYLLU KÎLSKA SEM KOM ÒT HJ¹
FORLAGINU -¹LI OG MENNINGU ¹RIÈ 
(¹ÈSK OG ¹DEILUKENND SAGA FJÎLMIÈLA
MANNSINS 'UNNARS (ANSSONAR SEM
TELJAST M¹ ERKITÕPA ¥SLENDINGS ¹ ENN
MERKILEGA VEL VIÈ

.)#/,% -)#(%,!.'%,) 3%.$)(%22! b&LESTIR ¥SLENDINGAR ÖEKKJA 0ARÅS EN MARGIR ÖEKKJA EKKI &RAKKLANDm
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3VO MIKLU MEIRA EN 0ARÅS
Í sendiráðinu við Túngötu
starfar ötull hópur að
skipulagningu franskrar
menningarhátíðar á Íslandi.
Sendiherrann Nicole Michelangeli segir metnaðarmál
að kynna Íslendingum fleiri
hliðar á Frakklandi.
„Þetta er í fyrsta sinn sem við
skipuleggjum viðlíka hátíð hér á
landi, og hún verður mjög viðamikil og mjög fjölbreytt,“ segir
Nicole. Hátíðin hefst í lok febrúar
og stendur fram í maí en strax í
desember verður tekið smá forskot á sæluna með opnun á sýningu franskra málara í Listasafni
Íslands. Þar eru engir aukvisar á
ferð heldur meistarar frönsku
expressjónistanna og geta gestir
safnsins barið þar augum verk
eftir Henri Matisse, Oskar
Kokoschka, Auguste Renoir og
Félix Vallotton.

&ORLEIKUR Å DESEMBER
Sýning frönsku expressjónistanna, Un Regard Fauve, kemur
hingað til lands frá safninu Musée
des Beaux-Arts í Bordeaux. Þungamiðja hennar er fávisminn,
afdrifaríkur tími málaralistarinnar sem náði hámarki árið 1905 og
fól í sér nýjar skilgreiningar í
stefnu málverksins. Þetta er í
fyrsta sinn sem stefna þessi er
kynnt með formlegum hætti og
sýningarhaldi hér á landi. Alls
verða 52 verk á sýningunni eftir
13 listamenn. Þá verður sýnt úrval
verka eftir Jón Stefánsson í eigu
Listasafns Íslands en Jón var eini
Íslendingurinn sem var nemandi
Henri Matisse í París.

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

,ISTR¾NT SVAR
Nicole kom til starfa sem sendiherra Frakka í janúar á síðasta ári
og fljótlega eftir það fór hún að
skoða möguleikann á því að halda
menningarhátíð í líkingu við þá
sem Íslendingar stóðu fyrir í París

árið 2004. Nicole vann á þeim tíma
að bættum menningartengslum
Frakklands við Norðurlöndin og
segir að íslenska framtakið hafi
heppnast einkar vel, til dæmis viti
fleiri um Ísland en áður. „Þess
vegna fannst mér áhugavert að
skipuleggja franska menningarhátíð hér líka sem nokkurs konar
svar við framtaki Íslendinga,“
segir hún. Vel var tekið í hugmyndina hjá utanríkisráðuneytum
beggja landanna og hefur undirbúningurinn nú staðið í heilt ár.
„Þetta er mikilvægt fyrir
okkur. Ísland er vinalegt land og
við eigum þegar í góðu sambandi
en alltaf má gera betur. Ég tel að
aukin skipti, til dæmis á menningarsviðinu hafi jákvæð áhrif í báðar
áttir.“

(ELJARINNAR VEISLA
„Þetta verður fjölbreytt og metnaðarfull dagskrá,“ útskýrir Nicole
stolt, „hún er enn í mótun svo það
er erfitt að úlista einstaka atburði
á þessu stigi. Það verður enn
skemmtilegra að tala um hana
meðan á henni stendur eða þegar
henni er lokið.“
Hátíðin er römmuð inn af
tveimur íslenskum menningarveislum, vetrarhátíð og listahátíð,
en Nicole útskýrir að þeim þyki
hagræði að því að komast í samstarf við hérlenda skipuleggjendur, til dæmist til þess að velja viðburði sem falli vel að smekk
heimamanna og koma í veg fyrir
árekstur við annars líflega dagskrá í borginni.
Nicole segir að hátíðin verði í
raun fjórskipt, í fyrsta lagi lagi
snúist hún um að kynna franska
menningu og í því skyni verði
breiðum hópi listamanna boðið
hingað til lands. „Við verðum með
alls konar sýningar, myndlist, leikhús, tónlist, dans og bókmenntir,“
áréttar hún. Í annan stað verður
kynning á Frakklandi sem landi
vísinda. „Flestir þekkja Frakkland
betur sem menningarland en við
viljum opna augu fólks fyrir fleiri
möguleikum. Hingað koma því

þekktir vísindamenn frá Frakklandi og kynna störf sín. „Í þriðja
lagi verður lögð sérstök áhersla á
kvikmyndir en árleg frönsk kvikmyndahátíð verður nú færð til á
almanakinu og haldin innan dagskrár menningarhátíðarinnar. Í
fjórða lagi verður tækifærið nýtt
til þess að kynna franskar vörur
og ferðamennsku. Fæstir vita að á
hverju ári koma 75 milljónir ferðamanna til Frakklands. Flestir
Íslendingar þekkja París en margir þekkja ekki Frakkland,“ útskýrir Nicole og bendir á að hugmyndin sé til dæmis að kynna ólík héruð
landsins og fjölbreytileika þess.
„Hátíðin snýst fyrst og fremst um
að fá sem flesta til þess að koma
og skemmta sér en við viljum líka
reyna að hafa áhrif þegar til lengri
tíma er litið.“

6IÈTÎKUR OG SPENNINGUR
Að sögn Nicole hafa skipuleggjendur hátíðarinnar fengið frábær
viðbrögð í heimlandinu. „Ísland er
vel kynnt í Frakklandi og fólk er
mjög spennt. Það hefur reynst
mjög auðvelt að fá fólk til að koma,
allir boðnir og búnir í að taka þátt.
Ég verð samt að vera hreinskilin
og segja að þetta er auðvitað mjög
dýrt og við getum ekki boðið
öllum. Við verðum að velja og
hafna. það er samt einstakt að
heyra listafólk segja: „Ég skal
koma hvort sem ég fæ greitt eða
ekki.““
Nicole segir að ferlið hafi
reynst henni lærdómsríkt og hún
hafi til að mynda kynnst íslenskri
menningu betur. „Ég nýt þess að
sækja tónleika, myndlistar- og
danssýningar og nú þegar skipulagningin er komin á fullt kynnist
ég líka fleiri íslenskum listamönnum. Það er samt hópvinnan sem
skiptir mestu máli, hér starfar
kraftmikill hópur að undirbúningnum enda er að mörgu að
huga,“ segir sendiherrann og
bætir við hlæjandi: „Spennan
eykst með hverjum mánuði en
áhyggjurnar líka!“
KRISTRUN FRETTABLADIDIS
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Fyndið verk með fallegan boðskap
5-&*®,,5.

(ÎFUNDUR -ICHAEL $RUKER  ¶ÕÈANDI
$AVÅÈ ¶ËR *ËNSSON  ,EIKARAR 2ÒNAR
&REYR 'ÅSLASON *ËHANNES (AUKUR *Ë
HANNESSON OG 3IGURÈUR (RANNAR (JALTA
SON  ,EIKMYND OG BÒNINGAR 3TÅGUR
3TEINÖËRSSON  ,ÕSING 0¹LL 2AGNARSSON
 ,EIKSTJËRI 'UNNAR (ELGASON

JPV útgáfa gefur einnig út ljóðmæli Jóns Arasonar biskups en
þetta er í fyrsta skipti sem öll
ljóðmæli hans koma út saman í
einu
riti.
Ásgeir Jónsson ritstýrði
verkinu
og
ritar ítarlegan
inngang þar
sem kvæðin
eru sett í samhengi við tíðarandann og
lífshlaup Jóns.
Kári Bjarnason bjó kvæðin til
prentunar og skrifaði skýringar
en Jón Óskar myndskreytti bókina. Anna Cynthia Leplar braut
um verkið sem er 230 blaðsíður.
Í tilefni af úkomu bókarinnar
verður Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur menntamálaráðherra
afhent fyrsta eintak bókarinnar
við hátíðlega athöfn í Þjóðminjasafni Íslands á morgun kl. 17.
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$AVÅÈSDËTTUR RITHÎFUND 3ILJA
!ÈALSTEINSDËTTIR R¾ÈIR VIÈ 3IGRÒNU
UM FYRSTU SK¹LDSÎGU HENNAR
&EIMNISM¹L SEM KEMUR ÒT HJ¹ -¹LI
OG MENNINGU 3TEFNUMËTIÈ FER FRAM
Å !ÈALSAFNI "ORGARBËKASAFNSINS VIÈ
4RYGGVAGÎTU

9
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F  3ÕNING ¶ËRDÅSAR

3MÅÈAVERKST¾ÈI ¶JËÈLEIKHÒSSINS

Spennusagan Farþeginn eftir
Árna Þórarinsson og Pál Kristin Pálsson er komin út hjá forlaginu JPV. Þegar Arnar Sigurðsson
leigubílstjóri
tekur upp Sigurbjörn
Hjálmarsson
forstjóra
í
miðbæ
Reykjavíkur á
ísköldum
nýársdegi
hefst undarlegt ferðalag sem er þó ekki án
fyrirheita. Farþeginn er önnur
spennusagan sem Árni Þórarinsson og Páll Kristinn Pálsson
skrifa saman en sú fyrri, Í upphafi var morðið, hlaut frábærar
viðtökur. Síðasta spennusaga
Árna Þórarinssonar, Tími nornarinnar, kom út í fyrra og náði
metsölu og var tilnefnd til
Íslensku bókmenntaverðlaunanna.
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Leikritið Patrekur 1,5 ferðaðist um
framhaldsskóla landsins í októbermánuði en hefur nú verið tekið til
sýninga á Smíðaverkstæði Þjóðleikhússins. Viðfangsefni þess
býður upp á talsvert spaugilegar
uppákomur, menn í staðfestri sambúð sem dreymir um að verða foreldrar ættleiða dreng sem síðan
reynist, fyrir gloppu í skrifræðinu,
vera viðskotaillur unglingur. Í staðinn fyrir eins og hálfs árs ungviði
mætir Patrekur á svæðið, fimmtán
ára gerpi með blóðuga sakaskrá og
hommahatari í þokkabót.
En öllu gamni fylgir einhver
alvara og þetta verk hefur skýran
og fallegan boðskap. Patrekur 1,5
er miklu fremur verk um ástina og
umburðarlyndið heldur en verk um
fordóma og samkynhneigð. Textinn er lipur og það leyndi sér ekki á
fyrstu sýningunni á Smíðaverkstæðinu að leikhópurinn undir
styrkri stjórn leikstjórans útsjónarsama, Gunnars Helgasonar,
hefur gert þétta og skemmtilega
sýningu úr efnivið sínum.
Parið óheppna/lukkulega leika
Rúnar Freyr Gíslason og Jóhannes
Haukur Jóhannesson og standa sig
hreint út sagt frábærlega. Samleikur þeirra (og samsöngur) er glimrandi fínn og fáa hnökra að finna.
Rúnar Freyr Gíslason tekur Svein
sinn föstum tökum, félagsráðgjafinn drykkfelldi verður mátulega
viðfelldinn í meðförum hans og
maður nær að fylgjast með honum
þroskast þrátt fyrir að sögutími
verksins sé stuttur. Jóhannes

(6!¨ (6%.2 (6!2

!ÈALSTEINSDËTTUR MYNDLISTAR
MANNS STENDUR YFIR Å ,ISTASAFNI
2EYKJAVÅKUR +JARVALSSTÎÈUM
3ÕNINGIN BER YFIRSKRIFTINA ¶VÅ HEYRIST
ÖË HVÅSLAÈ AÈ EINHVERJIR MUNI
KOMAST AF OG STENDUR HÒN TIL 
DESEMBER

N N ,*«3-9.$!3µ.).'!2
F  6ERK ÖÕSKA LJËSMYNDAR
ANS #HRIS .IEDENTHAL SEM NÒ
ERU TIL SÕNIS Å ,JËSMYNDASAFNI
2EYKJAVÅKUR Å 'RËFARHÒSI VIÈ
4RYGGVAGÎTU ¥ LJËSMYNDUM HANS
M¹ REKJA SÎGU 0ËLLANDS ALLT FR¹ ÖVÅ
HANN KOM ÖANGAÈ FYRST UPP ÒR 
ALLT FRAM AÈ ÖEIRRI BYLTINGU SEM
KOM MEÈ VERKALÕÈSSAMTÎKUNUM
3AMSTÎÈU OG ÎLLUM ÖEIM ÖJËÈFÁLAGS
BREYTINGUM SEM FYLGDU Å KJÎLFARIÈ
ALLT FRAM ¹ DAGINN Å DAG

F  9FIRLITSSÕNINGIN -¹LVERKIÈ

.IÈURSTAÈA 6EL UNNIÈ FRËÈLEGT OG FYNDIÈ VERK FYRIR ALLA FJÎLSKYLDUNA &R¹B¾RT VERK FYRIR FËLK SEM
EKKI ÖORIR OFT Å LEIKHÒS

Haukur kitlar ófáar hláturtaugar í
hlutverki
uppfinningamannsins
Jörundar, sem er hlýr og alúðlegur
maður en óttaleg luðra. Söngnúmer hans voru stórskemmtileg og
Jóhannes er fyrirtaks gamanleikari.
Frumraun Sigurðar Hrannars
Hjaltasonar í Þjóðleikhúsinu gefur
fyrirheit um bjarta framtíð í leiklistinni. Frammistaða hans í titilhlutverkinu var til mikils sóma,
þarna er kraftmikill leikari á ferð
sem verður gaman að fylgjast með
í framtíðinni. Hann pakkaði þessum unglingi saman í ógnvekjandi
orkubúnt sem átti samúð allra í
salnum, þrátt fyrir að vera ófyrirleitið skoffín.
Umgjörð sýningarinnar var vel
heppnuð ef frá er talin blessuð
leikmyndin sem var algjör ósmíð
að mínu mati. Ég skil hreinlega
ekki af hverju það var ekki hægt
að efna í aðeins meiri íburð en
teppalagðar spónaplötur fyrir
þessa sýningu. Þó svo að hagkvæmniskrafan sé augljós – leikmyndin þarf að komast í meðal-

stórt skott á skutbifreið, þá var
þessi grámyglulega umgjörð í litlu
flútti við annars litríkar persónur
verksins. Grjónapokarnir voru
smart en hvað var með þessi skilrúm? Þetta leit meira út eins og
ráðuneytisskrifstofa á áttunda áratugnum heldur en einkaheimili.
Búningar voru þó einfaldir og viðeigandi. Ljósanotkun var skiljanlega í lágmarki en spurning hvort
ekki væri hægt að gera meira með
möguleika þeirra nú þegar sýningin hefur eignast fastan samastað?
Líkt og á sýningarferðalaginu
var efnt til umræðna að sýningunni lokinni þar sem gestum gafst
kostur á að spyrja leikarana nánar
út í sýninguna. Á þessari tilteknu
sýningu var leikskáldið einnig viðstatt og gaf hann sér tóm til þess að
spjalla og segja forvitnilegar sögur
af verkinu. Þetta finnst mér gott
framtak og sannarlega til eftirbreytni. Gestir tóku virkan þátt í
umræðunni og þótt hún hafi ekki
náð neinu háflugi þá auðgaði hún
sannarlega leikhúsheimsóknina.
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Bandaríska rithöfundinum Mitch
Albom skaut upp á stjörnuhimininn árið 1997 með bókinni Þriðjudagar með Morrie, hugljúfri bók
hlaðinni vangaveltum um lífið og
tilveruna. Í Fimm manneskjum
sem maður hittir á himnum er
Albom á svipuðum slóðum. Hér
segir frá Edda, starfsmanni í
skemmtigarði sem deyr af slysförum á 83. afmælisdegi sínum.
Hann vaknar í himnaríki og hittir
þar fyrir fimm manneskjur, sem
hafa með einum eða öðrum hætti
haft áhrif á líf hans. Með þeirra
liðsinni lítur Eddi yfir genginn
veg, sem fljótt á litið virðist vera
gata glataðra tækifæra og eftirsjár. Fimmenningarnir bregða
hins vegar öðru ljósi á hið liðna
og í nýju samhengi horfir lífið
kannski öðruvísi við.
Notalegur
andi og ljúfsár
svífur yfir vötnum
í
Fimm
manneskjum …
sem er þó blessunarlega
laus
við væmni. Eddi
er skýr og vel
heppnuð
per-)4#( !,"/sóna, allt frá
æsku fram í
rauðan dauðann. Góð manneskja,
en breysk, sem hefur haltrað í
gegnum lífið og ekki haldið í við
tækifærin, á köflum jafnvel lokað
augunum fyrir þeim. Stíll Alboms
er látlaus en læsilegur og hann
hefur lag á að búa til aðstæður og
hugarástand sem flestir kannast
við sjálfa sig í, illu heilli eða
góðu.
Í sögunni er mörgum hugleiðingum velt upp um örlög mannanna og hvernig þau tengjast.
Hvernig góð ætlun getur snúist
upp í andhverfu sína en líka
hvernig maður hefur látið gott af
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sér leiða, jafnvel bjargað mannslífi, án þess að gera sér grein
fyrir því.
Þetta hljómar kannski eins og
lítt dulbúin sjálfshjálparbók en
það væri ódýr afgreiðsla að láta
þar við sitja. Augljóst er að höfundurinn er trúaður en Fimm
manneskjur … er bók sem er
fyrst og síðast á mannlegum
nótum. Albom býður ekki upp á
svör um tilgang lífsins, heldur
lykla að hugleiðingum um hvað
það er auðvelt að láta það fram
hjá sér fara. Bókin rennur í gegn
á augabragði, skildi þann sem
þetta skrifar eftir hugsi og svei
mér þá ef honum leið ekki líka
dálítið betur.
"ERGSTEINN 3IGURÈSSON
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.ÕR MAÈUR M¾TTUR TIL LEIKS
Bresku blöðin halda áfram
umfjöllun sinni um skilnað
Pauls McCartney og Heather Mills en málið tekur á sig
ýmsar myndir. Nú þykist
Daily Mail hafa heimildir
fyrir því að Mills sé komin
með nýjan mann.
Blaðið birti um helgina frétt þess
efnis að Heather Mills væri hugsanlega í tygjum við einkaþjálfara
sinn, Ben Amigoni, en þau hafa
sést æ meira saman eftir að hitna
tók í kolunum hjá Mills og McCartney. Þetta er reyndar ekki í fyrsta
skipti sem nafn Amigoni ber á
góma í umræðunni því 17. október
greindi Daily Mail frá því að Paul
McCartney hefði boðað einkaþjálfarann á sinn fund þar sem hann
ætlaði sér að fá svör við því hvort
hann ætti í ástarsambandi við
Heather.
(¾TTI MEÈ UNNUSTUNNI
-%, ')"3/. ,EIKARINN OG LEIKSTJËRINN

-EL 'IBSON F¾R VERÈLAUNIN AFHENT Å ,OS
!NGELES
&2¡44!",!¨)¨'%449)-!'%3

Mel Gibson
heiðraður

Ben Amigoni gekk til liðs við
Heather fyrir þremur árum þegar
hún byrjaði að æfa í heilsuræktarstöðinni Hilsden Gym þar sem
Amigoni vann. Þegar hún gekkst
undir aðgerð á fæti réð Mills hann
á staðnum og fékk hann til að sjá
um endurhæfinguna. Amigoni, sem
er 22 ára, sagði síðan upp unnustu
sinni til margra ára til þess að geta
farið með hinum nýja skjólstæðingi sínum um allan heim og séð til

Leikarinn og leikstjórinn Mel
Gibson fékk nýverið Latino-heiðursverðlaun fyrir væntanlega
kvikmynd sína Apocolypto. Voru
verðlaunin afhent í Los Angeles,
þar sem fólk af suður-amerískum
uppruna er afar fjölmennt.
Myndin, sem fjallar um Maya
og var tekin upp í Mexíkó, verður
frumsýnd í desember. Fjallar hún
um hnignun hinnar háþróuðu
menningar Maya-frumbyggjanna
í Mexíkó.
Gibson, sem er fimmtugur, var
í sviðsljósinu á dögunum þegar
hann var handtekinn fyrir að aka
bíl sínum ölvaður. Bölvaði hann
gyðingum við handtökuna og sagði
þá bera ábyrgð á öllum styrjöldum heimsins. Baðst hann síðar
afsökunar á ummælunum.

0!5, -##!24.%9 (EFUR ENDURNÕJAÈ
SAMBAND SITT VIÈ BÎRNIN SÅN AF FYRRA
HJËNABANDI SEM STYÈJA FÎÈUR SINN
HEILSHUGAR ¹ ÖESSUM SÅÈUSTU OG
VERSTU TÅMUM

þess að hún væri í fínu standi.
McCartney ákvað að ganga
hreint til verks þegar hann og Mills
höfðu tilkynnt skilnað sinn og
hringdi í Amigoni til að spyrja
hvort hann ætti í ástarsambandi
við Heather. „Ben fékk símtal og
vissi ekkert hvaðan á sig stóð veðrið, trúði því hreinlega ekki að sir
Paul hefði áhuga á að tala við
hann,“ sagði heimildarmaður Daily
Mail. „Hann fullvissaði McCartney
um að ekkert væri í gangi, samband þeirra væri eingöngu faglegt,“ bætti heimildamaðurinn við.
Samkvæmt
götublaðinu
á
McCartney að hafa tekið þessar
útskýringar gildar en Daily Mail
telur nokkuð ljóst að miklar samverustundir einkaþjálfarans og
Mills hljóti að kveikja aftur grunsemdir hjá vinalega Bítlinum, Amigoni hafi ekki vikið frá Mills síðan
fjaðrafokið hófst.
"ÎRNIN STYÈJA -C#ARTNEY

Þótt skilnaðurinn sé vissulega kominn í hart virðist hann þó hafa einhverjar jákvæðar hliðar. Börn
McCartneys hafa verið dugleg við
að heimsækja pabba sinn á heimili
hans. Samkvæmt mörgum vefsíðum hefur Paul ævinlega þurft að
heimsækja börnin sín en þau hafa
ekki viljað koma á meðan hann var
kvæntur Heather. Samkvæmt einhverjum fréttamiðlum er Heather,
stjúpdóttir Paul, farin að láta sjá
sig enda hefur nafn móður hennar,
Lindu McCartney, verið dregið inn
í málaferlin vegna upptaka sem
hún gerði skömmu áður en hún
lést. „Heather hefur ekki sést í
mörg ár og starfsfólki brá heldur
betur í brún þegar hún birtist öllum
af óvörum.“ Þá hafa þau Mary og
James McCartney einnig verið
dugleg við að kíkja inn til pabba
síns.
Mest hefur hins vegar borið á
fatahönnuðinum Stellu McCartney
sem á von á barni. Samkvæmt
erlendum fréttaveitum er málið
sagt ógna meðgöngunni vegna þess
hversu mjög fatahönnuðurinn
tekur málið inn á sig. Frá því var
greint í News of the World fyrir
viku að hún vildi helst ganga
frá stjúpmóður sinni með
berum höndum. Á Stella að
hafa sagt við föður sínum að
hún vildi ekki koma með barnið inn á heimili þar sem Heather Mills væri.
%RFITT FYRIR -ILLS
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Skilnaður McCartneys og
Mills hefur vakið upp minningar um annan skilnað
sem skók heimsbyggðina,
þegar Díana prinsessa
sagði skilið við Karl
Bretaprins. Mills og
McCartney hafa ráðið
sér sömu lögfræðinga
og málið hefur verið
nánast daglega á forsíðum slúðurblaðanna
enda hafa ásakanirnar
gengið á víxl. Mills

(%!4(%2 -),,3 -ÎRGUM ÖYKIR SEM HÒN HAFI HLOTIÈ ËSANNGJARNA MEÈFERÈ Å BLÎÈUN

UM OG ÅHUGAR HÒN NÒ ALVARLEGA AÈ VEITA SJËNVARPSVIÈTAL ÖAR SEM HÒN HYGGST SEGJA FR¹
ÎLLU

hefur átt undir högg að sækja í
fjölmiðlaumfjölluninni og hefur
mörgum þótt nóg um, hafa bent á
að hún sé jafnvel meira fórnarlamb en McCartney.
Lögfræðingurinn James Stewart sagði við vefútgáfu USA Today
að málið gæti reynst erfitt fyrir
Mills og hún hefði jafnvel
gert taktísk mistök. „Samkvæmt lögum í Bretlandi
er ekki heimilað að skilja
nema hægt sé að sýna
fram á óæskilega hegðun eða sifjaspell,“
sagði Stewart í
samtali við vefinn
og bætti því við að
líklegast hefði það
verið Paul sem
hefði lagt fram
beiðni um skilnað
á grundvelli fyrrnefnda atriðisins.
34%,,! -##!24.%9

%R BRJ¹LUÈ ÒT Å
STJÒPMËÈUR SÅNA
FYRRVERANDI EN M¹LIÈ
ER SAGT ËGNA HEILSU
ËF¾DDS BARNS
HENNAR

„Það sem hefði verið auðveldast
fyrir Mills var að mótmæla ekki og
semja síðan um einhverja upphæð,“ segir Stewart og bendir á að
aðeins eitt prósent af öllum 150
þúsund skilnuðum hafi endað með
„sigri“ andmælanda.
Skilnaðarlögunum í Bretlandi
var breytt fyrir sex árum en fram
að því var eiginmönnum einungis
skylt að greiða það sem talið var að
eiginkonan þyrfti til að lifa af og
því ljóst að barist verður um háar
fjárhæðir í réttarhöldunum sem
hefjast á næsta ári.

9/+/ /./

.AFN EKKJU
,ENNONS HEFUR
VERIÈ NEFNT EN
(EATHER -ILLS HEFUR
VERIÈ LÅKT VIÈ
LISTAKONUNA
SEM MARGIR
TELJA AÈ HAFA
EYÈILAGT
SAMBAND

Sökuð um dópneyslu á meðgöngu
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Fjölmiðlastormurinn í kringum Önnu Nicole Smith hefur
geisað linnulaust í tvo mánuði, eða frá því að sonur
hennar, Daniel Smith lést á
grunsamlegan hátt aðeins
þremur dögum eftir að
Önnu fæddist dóttirin
DannieLynn.
Þeir Howard K.
Stern, núverandi
kærasti Önnu, og
Larry Birkhead,
fyrrverandi kærasti
hennar, segjast báðir
vera feður stúlkunnar. Fráfall Daniels
hefur eins og gefur að
skilja tekið mjög á
Önnu Nicole, og hafa
aðstandendur
fyrrverandi
Playboystúlkunnar áhyggjur
af heilsu hennar, en

hún gekkst undir aðgerð
vegna samanfallins lunga
fyrir skömmu og er nú komin
aftur á sjúkrahús vegna
lungnabólgu.
Óljóst faðerni DannieLynn
tekur líka sinn toll, en á
dögunum gaf kona að
nafni Laurie Payne sig
fram og sagðist hafa
orðið vitni að því þegar
Anna Nicole neytti eiturlyfja á meðgöngunni,
sömu lyfja og fundust í
líkama Daniels eftir dauða
hans. Draumar Önnu um að
hafa ein forræði yfir DannieLynn virðast því ekki munu
rætast.
!..! .)#/,%  25- ¨52 0LAY

BOYSTJARNAN HEFUR ¹TT SKRAUTLEGT
LÅF EN ÖAÈ ER VARLA ¹ VIÈ STORMINN
SEM GEISAR NÒ
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®NNU .ICOLE ËTTAST UM HEILSU HENNAR
EFTIR L¹T $ANIELS
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Of létt fyrir
þungun
Þótt það þyki eftirsóknarvert að
vera magur í borg draumanna
hefur það ýmsa fylgikvilla í för
með sér eins og allir vita. Nicole
Richie lagðist inn vegna fjaðurvigtar fyrir skemmstu og nú hefur
Milla Jovovich greint frá því að
henni gangi illa að verða ólétt
vegna þyngdar sinnar. Milla segist
vera að gera allt rétt, fyrir utan að
borða nógu mikið. Hún segist því
verða að taka sér
ársfrí,
setjast
niður, horfa á
kvikmyndir og
borða óhollan
mat, þá hafi
hún fulla trú á
að
þungun
verði að veruleika.

Kidman hættir við kynningu
Óskarsverðlaunaleikkonan
Nicole Kidman hefur hætt við að
taka þátt í kynningu nýjustu
myndar sinnar, Fur On Sunday.
Kidman ætlaði að mæta á
frumsýningu myndarinnar í New
York á dögunum en ákvað þess í
stað að eyða tíma með eiginmanni sínum, sveitatónlistarmanninum Keith Urban, sem er í
meðferð í Nashville vegna
drykkju- og eiturlyfjavandamála
sinna.
Urban skráði sig í meðferð og
gaf fljótlega út yfirlýsingu þar
sem hann baðst afsökunar á
framferði sínu. „Mér þykir það
afar leitt að ég hafi valdið Nicole

og þeim sem elska mig og styðja
vonbrigðum. Maður má aldrei
sofna á verðinum þegar menn
eru að jafna sig á vímuefnavandamálum en ég gerði það,“
sagði hann. „Með þeim stuðningi
sem ég hef frá eiginkonu minni,
fjölskyldu og vinum, er ég viss
um að ég kemst yfir þetta.“
Talið er að Urban hafi farið í
meðferð vegna klásúlu í hjónabandssáttmála sem Tom Cruise,
fyrrum eiginmaður Kidman,
krafðist að yrði höfð með. Þar
stóð að ef hann yrði háður vímuefnum á nýjan leik yrði hann að
fara í meðferð. Gerði Cruise
þetta til verndar börnum þeirra

tveggja sem þau ættleiddu á
sínum tíma. Hafa börnin verið
mikið hjá Cruise og kærustu
hans, Katie Holmes, að undanförnu vegna vandamálanna hjá
Kidman og Urban.

+)$-!. /' 52"!. ,EIKKONAN GEÈ

ÖEKKA HEFUR H¾TT VIÈ AÈ KYNNA SÅNA
NÕJUSTU MYND
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,EIKKONAN ER EKKI
SÒ EINA SEM HEFUR
LENT Å VANDR¾ÈUM
SÎKUM MEGURÈAR
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URINN VILL LEIKA *AMES "OND EINHVERN
TÅMANN

Stuðningur sem þú treystir, þægindi sem þú elskar

fullkomnasta svefnkerfið

P Diddy vill
leika Bond
Söngvarinn og tískufrömuðurinn
P Diddy hefur áhuga á að leika
James Bond einhvern tímann.
„Dag einn mun tími koma fyrir
þeldökkan Bond og vonandi mun
ég koma til greina í hlutverkið,“
sagði Diddy. „Það er gamall
draumur minn að fara með svona
hlutverk.“
Diddy er engu að síður ánægður með hinn nýja Bond. „Hann er
frábær leikari og ég held að þeir
hafi valið hárréttan mann.“ Diddy
hefur lítið leikið í gegnum tíðina.
Þekktastur er hann fyrir hlutverk
manns á dauðadeild í myndinni
Monster´s Ball.
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SÎNG OG MJAÈMAHRISTINGAR

Shakira sópaði að sér
verðlaunum
Shakira var drottning Latin
Grammy Awards, sem haldin var í
New York í gærkvöldi. Söngkonan, sem er ekki eingöngu dáð fyrir
fagra rödd sína heldur nýtur líka
mikillar athygli vegna framúrskarandi fagurlaga mjaðma, hlaut
fjögur af þeim fimm Latin
Grammy-verðlaunum sem hún
var tilnefnd til. Þar á meðal voru
verðlaun fyrir bestu plötu og besta
lag ársins, en þetta er í fyrsta
skipti sem söngkona hefur unnið
einhver af þremur helstu verðlaunum Latin Grammy Awards.

50 þúsund gestir

ERU ÞIÐ TILBÚIN FYRIR EINA
FYNDNUSTU MYND ALLRA TÍMA?
“Ein fyndnasta
gamanmynd ársins”

M.M.J kvikmyndir.com HJ - MBL

Topp5.is

"...groddalegur og beinskeyttur húmor...
þannig að maður ælir nánast af hlátri"
ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON - FRÉTTABLAÐIÐ
L.I.B. Topp5.is

Ég set Borat í raðir fyndnustu mynda sem ég hef séð.
Borat er tvímælalaust fyndnasta mynd ársins,
ef ekki sú frumlegasta.
VIGNIR JÓN VIGNISSON - TOPP5.IS

EMPIRE

20% AFSLÁTTUR FYRIR VIÐSKIPTAVINI Í
GULLVILD OG PLATÍNUM GLITNIS, EF GREITT
ER MEÐ GREIÐSLUKORTI FRÁ GLITNI

SÍMI 564 0000
BORAT
FEARLESS
MÝRIN
SÝND Í LÚXUS
DEVIL WEARS PRADA
DRAUGAHÚSIÐ ÍSL TAL
GRETTIR 2 ÍSL. TAL

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

kl. 4, 6, 8, 10 og 12 B.I. 12 ÁRA
kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 16 ÁRA
kl. 3.30, 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
kl. 3.30, 5.40, 8 og 10.20
kl. 8 og 10.20
kl. 4 og 6 B.I. 7 ÁRA
kl. 3.50

FEARLESS
MÝRIN
DEVIL WEARS PRADA
DRAUGAHÚSIÐ ÍSL TAL
TALLADEGA NIGHTS
ÞETTA ER EKKERT MÁL

kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 16 ÁRA
kl. 6, 8.30 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
kl. 8 og 10.20
kl. 6 B.I. 7 ÁRA
kl. 8 og 10.20
kl. 6 ALLRA SÍÐUSTU SÝNINGAR

BORAT
MÝRIN

kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

'EFUR ÒT HJ¹ 'OLDIE
¶%'!2 !,,4 ,¡+ ¥ ,9.$) "RESKA HLJËM

SVEITIN "LUR SLË Å GEGN FYRIR RÒMUM
¹RATUG

Vill Coxon
aftur í Blur
Alex James, bassaleikari Blur,
segir að fyrrverandi gítarleikari
sveitarinnar, Graham Coxon, sé
velkominn aftur í sveitina.
Coxon hætti fyrir þremur
árum til að einbeita sér að sólóferli sínum. Núna eru taldar líkur
á að upphaflegir liðsmenn Blur
muni koma saman til að taka upp
nýja plötu. „Vonandi getur Blur
hætt störfum sem hamingjusamt
fjögurra manna band,“ sagði
James. „Það væri synd ef það
yrði ekki að veruleika. Ég held
að við viljum allir gera nýja
plötu.“
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 VINNINGUR
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 VINNINGUR GEKK EKKI ÒT

Agnar Agnarsson, sem er
þekktur sem plötusnúðurinn Agzilla, gefur á næstunni út sína fyrstu plötu
hjá plötufyrirtæki Goldie,
Metalheadz.

&%$%2,).% /' "2)4.%9 µMISLEGT HEFUR

GENGIÈ ¹ Å HJËNABANDI +EVIN &EDERLINE
OG "RITNEY 3PEARS

„Við erum búnir að þekkjast í
sautján ár. Ég er tiltölulega
nýbyrjaður að búa til tónlist en
hann var rosahrifinn af músíkinni
og vildi gefa hana út,“ segir Agnar.
Kynntust þeir þegar Goldie var að
gera graffiti-listaverk á næturklúbbi einum á sama tíma og Agnar
var að opna sína fyrstu verslun í
Þingholtsstræti, sem hét Undirgöngin. Núna rekur hann aftur á
móti gistiheimili í Skólastræti.

Gefur út
ævisögu
Kevin
Federline,
eiginmaður
poppprinsessunnar
Britney
Spears, ætlar að skrifa sjálfsævisögu sína. Fyrrum dansarinn Federline, sem nú er orðinn rappari,
vill leyfa almenningi að kynnast
lífi sínu áður en hann hitti Britney.
Mun hann ekki segja frá hjónabandi þeirra.
„Bókin hefur verið ákveðin.
Hún segir frá lífi mínu þat til ég
hitti eiginkonu mína, til að fólk
geti skilið mig betur,“ sagði hann.

&R¹BRUGÈIN ÎLLU ÎÈRU
Agnar segist búa til raftónlist en
hún sé frábrugðin öðru sem hann
hafi heyrt. Um sé að ræða hrærigraut úr mismunandi hljóðum, þar
á meðal breakbeat. Goldie sjálfur
kemur ekki við sögu á plötunni,
sem nefnist Cats Can Hear Ultrasound.
4AKA ¹H¾TTU MEÈ !GNAR
„Það verður gefin út fjögurra laga
EP-plata fyrst og svo kemur stóra
platan út. Þetta er áhugavert út af
því að þeir hafa yfirleitt bara gefið
út drum and base á þessu „labeli“.
Það er verið að taka sénsa með það
sem ég er að semja,“ segir Agnar,
sem er fyrsti sólótónlistarmaðurinn sem gefur út stóra plötu hjá
fyrirtækinu.
Agnar hefur verið plötusnúður í
sautján ár en hann byrjaði að
semja sjálfur fyrir um það bil
þremur árum. „Þetta hefur gengið
rosavel. Tónlistin er hálfgerð þerapía fyrir mig. Ég er ekkert að
gera þetta til að komast á kortið
eða græða peninga, enda er ég
upptekinn við að reka gistiheimilið,“ segir hann.

*«,!,®' 0LATAN b ÅSLENSK JËLALÎG FYRIR

ALLA FJÎLSKYLDUNA ¹  GEISLAPLÎTUMm ER AÈ
KOMA ÒT

!'.!2 !'.!233/. 0LÎTUSNÒÈURINN OG TËNLISTARMAÈURINN !GNAR !GNARSSON GEFUR ÒT

SÅNA FYRSTU PLÎTU Å "ANDARÅKJUNUM

3PILAR Å -IAMI
Platan er væntanleg í desember
eða byrjun næsta árs.
Mun Agnar hugsanlega spila á

&2¡44!",!¨)¨0,,

Metalheadz-kvöldi í Miami í apríl
til að kynna gripinn enn frekar.
FREYR FRETTABLADIDIS

Stefna að því að ættleiða saman
Brad Pitt og Angelina Jolie stefna
víst að því að ættleiða eitt barn
fyrir hvert barn sem þau eignast
saman. Hugmyndin er væntanlega runnin undan rifjum Angelinu sem segist vera með samviskubit
vegna
allra
munaðarlausu barnanna í heiminum. Eins og kunnugt er á Angelina tvö ættleidd börn, auk dótturinnar sem skötuhjúin eignuðust
saman fyrir skemmstu.
Brad Pitt langar óstjórnlega
að eignast annað barn með konu

sinni og hann vill síður ættleiða.
Tomb Raider-skutlan virðist þó
halda um stjórnartaumana í sambandinu, því fréttir hafa borist af
því að parið ætli sér að ættleiða
barn frá Indlandi, þar sem þau
dveljast þessa dagana.

"2!$ /' !.'%,).! .OKKUR ¹GREININGUR

VIRÈIST RÅKJA UM HVERNIG BÎRN ÖEIRRA SKULI
KOMIN TIL

Vinsælustu
jólalögin
Safnplatan „100 íslensk jólalög
fyrir alla fjölskylduna á 5 geislaplötum“ kemur út á mánudag. Á
plötunum fimm er að finna samtals hundrað jólalög með íslenskum flytjendum.
Á tveimur plötum eru vinsælustu jólalögin síðustu tvo áratugina, á einni er að finna öll gömlu
góðu jólalögin með eldri flytjendum, á einni er að finna vinsælustu
jólabarnalögin og á síðustu eru
hátíðlegri jólalögin. Á meðal laga
eru Snæfinnur snjókarl með
Björgvini Halldórssyni, Ef ég
nenni með Helga Björns, Skrámur
skrifar jólasveininum með Ladda
og Jólahjól með Sniglabandinu.
Pakkinn er númer þrjú í þessari vinsælu seríu en þess má geta
að safnplatan „100 íslenskir sumarsmellir“ er söluhæsta platan á
árinu til þessa.

www.haskolabio.is
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V.J.V. TOPP5.IS
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SÝ N D MEÐ N Ý JU
DIGITAL TÆKNINNI

Í SAMBÍÓUNUM KRINGLUNNI

TEMPIRE
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V.J.V. TOPP5.IS

TOTAL

Varðveitt líf mitt
fyrir ógnum óvinarins

TEMPIRE

TV. KVIKMYNDIR.IS
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T.V. KVIKMYNDIR.IS

V.J.V. TOPP5.IS

ARTINS
S
KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

Frá handritshöfundi „Million Dollar Baby” og „Crash”

SJÁIÐ EINA BESTU MYND ÁRSINS. BETRI LEIKHÓPUR
HEFUR EKKI SÉST Í KVIKMYND Í LANGAN TÍM.

20% AFSLÁTTUR FYFIR VIÐSKIPTAVINI Í GULLVILD OG
PLATINÍUM GLITNIS MEÐ GREIÐSLUKORTI FRÁ GLITNI

SJÁIÐ EINA BESTU MYND ÁRSINS. BETRI LEIKHÓPUR
HEFUR EKKI SÉST Í KVIKMYND Í LANGAN TÍM.

Vel gerð og rómantísk með þeim Zach Braff („Scrubs“,
„Garden State”), Rachel Bilson („O.C.” þættirnir) oﬂ.

BÖRN

Stórmynd sem lætur engan ónsnortin.

KVIKMYND EFTIR RAGNAR BRAGASON

THE QUEEN
kl. 8
MÝRIN mogga tilb. gildir ekki kl. 5:50 - 7 - 9 - 10:15 B.i. 12
AN INCONVENIENT TRUTH kl. Eingin sýnig í dag
THE LAST KISS kl. 5:30 - 8 - 10:30
B.i.12
BÖRN
kl. 8
THE DEPARTED
kl. 6 - 9
B.i. 16
WORLD TRADE CENTER kl. 10:30
B.i. 12
HAGATORGI • S. 530 1919

THE DEPARTED
THE DEPARTED VIP
THE LAST KISS
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.

kl. 5:30 - 7 - 8:30 - 10:10
kl. 5:30 - 8:30
kl. 3:30 - 5:45 - 8 - 10:30
kl. 4 - 6

/ ÁLFABAKKA
B.i. 16
B.i.12
Leyfð

Ce]]W 8 2 fyrir 1 í bíó*

/ KRINGLUNNI

BARNYARD M/- Ensku tal
THE GUARDIAN
JACKASS NUMBER TWO
ÓBYGGÐIRNAR M/- Ísl tal.

i`|c_÷W\hWcWd|
ceh]kdXbW÷_dkZW]

kl. 6 - 10:10
kl. 8 - 10:30
kl. 4 - 8
kl. 4

Leyfð
B.i. 12.
B.i. 12
Leyfð

BORAT mogga tilboð gildir ekki
THE DEPARTED
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.
MATERIAL GIRLS
BEERFEST

kl. 6 - 8 - 10
kl. 8 - 10:10
kl. 6
kl. 6
kl. 8

*]_bZ_h[aa_|8ehWjd|ch_dW

Breikbítið fór aldrei neitt!
;4«.,)34=

B.i. 12
B.i. 16
Leyfð
Leyfð

B.i.12

/ AKUREYRI

/ KEFLAVÍK
BORAT mogga tilboð gildir ekki kl. 8 - 10
THE DEPARTED
kl. 10:10
MÝRIN mogga tilboð gildir ekki kl. 8

B.i. 12
Leyfð

B.i. 12
B.i. 16
B.i. 12

BARNYARD M/- Ísl tal.
THE DEPARTED
MATERIAL GIRLS
THE GUARDIAN

kl. 6
kl. 8
kl. 6
kl. 8

Leyfð
B.i. 16
Leyfð
B.i. 12

B.i. 12

Munið afsláttinn

%INL¾GI ¥RINN GEFUR ÒT 
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Fyrir nokkrum árum var ég sannfærður um að drömm og beis og
breikbít hefðu farið sömu leið og
breikdansinn. Hefðin á klakanum
er að gleypa við nýjustu tískustraumum í hvelli, ýkja áhrifin til
muna og spýta vitleysunni svo út
úr sér um leið og eitthvað nýtt er
kynnt til sögunnar. Það hefur farið
svo lítið fyrir nýrri tónlist úr þessum geirum á Íslandi að ykkur er
fyrirgefið að halda að þetta hafi
einungis verið bóla sem sprakk.
Staðreyndin er hins vegar sú að
það sem við sjáum oft sem tískustrauma heima er upphafið að
nýrri menningu í stórborgum eins
og London. Þannig hafði ég rétt
fyrir mér, en á annan hátt en ég
hélt, að halda að breikbít hefði
farið sömu leið og breikdansinn,
því hvort tveggja lifir góðu lífi í
höfuðborg Bretlands. Ekki bara
það, heldur er drömm og beis sú
tónlist sem flest framhaldsskólaböll í London eru byggð á, eins og
stærstu klúbbarnir. Þar hafið þið
það.
Pendulum hefur verið ein vinsælasta sveitin í breikbít-senunni í
London, og þeir verið nefndir arftakar The Prodigy, eftir að frumraun þeirra kom út. Ég held að það
sé ekki svo fjarri lagi, það er a.
m.k. alveg það langt síðan ég hef
heyrt plötu, sem er framleidd með
það í huga að halda fólki sveittu á
dansgólfinu, sem hefur náð svona
vel til mín. Miðað hversu hröð
útbreiðsla breikbít-tónlistar er

Írski trúbadorinn Damien
Rice gefur í dag út sína
aðra hljóðversplötu, 9.
Fylgir hún á eftir miklum
vinsældum O, sem kom út
fyrir fjórum árum. Freyr
Bjarnason leit yfir feril
þessa hugljúfa tónlistarmanns.
0%.$5,5- (/,$ 9/52 #/,/52
.IÈURSTAÈA &RUMRAUN 0ENDULUM HEFUR ALLA
BURÈI TIL ÖESS AÈ KOMA BREIKBÅT AFTUR UPP ¹
YFIRBORÈIÈ ¶AÈ BESTA SEM HEFUR GERST Å KLÒBBA
TËNLIST SÅÈAN 5NDERWORLD OG 4HE 0RODIGY VORU
UPP ¹ SITT BESTA

þessa dagana kæmi það mér ekkert á óvart þótt næsta stóra tónlistarbylting frá Bretlandi skyti
loksins þessari tónlistarstefnu
upp á yfirborð meginstraumsins.
Þessi plata hér hefur a.m.k. alla
burði til þess. Þó hljóðheimur
þessarar stefnu hafi ekki þróast
mikið síðustu tíu ár, eru hljómsveitir á borð við Plumb DJ´s og
Pendulum að verða mun lunknari í
því að semja grípandi lög sem eiga
fullt erindi í útvarpsspilun. Kynnið ykkur bara slagarana Fasten
Your Seatbelt og Slam ef þið trúið
mér ekki. Hið angurværa titillag
plötunnar, Hold Your Colour, ber
svo með sér allan sama sjarma og
gerði Underworld að einni stærstu
rafsveitum fyrri hluta síðasta áratugar.
Án efa ein af plötum ársins.

Lélegt dómskerfi
Leikarinn Russel Crowe, sem játaði sig sekan um líkamsárás í
Bandaríkjunum á síðasta ári, segir
að gert hefði verið minna úr atvikinu í heimalandi hans Ástralíu.
Crowe, sem er 42 ára, segist þó sjá
eftir því að hafa hent síma í hótelstarfsmann í júní í fyrra.
Crowe er ósáttur við dómskerfið í Bandaríkjunum og segir auðvelt að misnota það. „Í mínu heimalandi hefði eitthvað í líkingu við
það sem ég gerði endað með handabandi og afsökunarbeiðni,“ sagði
Crowe, sem var handtekinn eftir
að hafa reiðst er hann gat ekki
hringt til Ástralíu í eiginkonu sína.
Crowe er þekktur fyrir skap sitt
og gerir hann sér fyllilega grein
fyrir því. „Já, ég hef skap, engin
spurning.
En veistu hvað gerist ef þú
hefur það ekki? Einn dag þegar þú
ert að labba úti í bæ ferðu allt í
einu yfir um,“ sagði hann.

2533%, #2/7% ,EIKARINN 2USSEL #ROWE

ER ËS¹TTUR VIÈ DËMSKERFIÈ Å "ANDARÅKJ
UNUM

Damien Rice sló rækilega í gegn
með frumraun sinni, O. Þar heilluðust menn af einlægni þessa
smávaxna Íra og fallegum lagasmíðunum þar sem angurværðin
var í fyrirrúmi. Lög af plötunni
hljómuðu í kjölfarið ótt og títt
bæði í sjónvarpi og kvikmyndum,
þar á meðal Closer, auk þess sem
útvarpsstöðvar voru duglegar við
að spila Damien Rice. Ári síðar
gaf hann síðan út plötuna B-sides
sem hafði að geyma sjö lög sem
ekki höfðu verið gefin út í Bandaríkunum áður. Fékk sú plata einnig mjög góðar viðtökur.

¶RISVAR ¹ ¥SLANDI
Biðin eftir nýju plötunni hefur því
verið erfið á meðal aðdáenda
hans. Hér á landi minnast menn
vafalítið tvennra eftirminnilegra
tónleika sem hann hélt á Nasa
fyrir tveimur árum. Hreifst hann
svo mjög af landi og þjóð er hann
var staddur hér vegna fyrri tónleikanna að hann bað sérstaklega
um að fá að halda hér aðra tónleika. Einnig spilaði hann á náttúruverndartónleikunum í Laugardalshöllinni í byrjun ársins ásamt
fleiri listamönnum.
&LUTTI TIL ¥TALÅU
Damien Rice, sem verður 36 ára í
desember, eyddi æskuárum sínum
í smábænum Cebridge á Írlandi.
Málaði hann málverk og samdi
lög og á endanum stofnaði hann
hljómsveitina Juniper. Gerði
sveitin samning við útgáfufyrirtækið Polygram árið 1997 og átti
tvo ágætlega vinsæl lög í írska
útvarpinu. Þegar vandræði komu
upp í kringum upptökur á fyrstu
plötu sveitarinnar tók Rice pokann sinn og flutti til Ítalíu árið
1999. Þar, og víðar um Evrópu,
flakkaði hann um með gítarinn
sinn og söng fyrir gesti og gangandi.
Innan við ári síðar fluttist hann
heim til Írlands og tók upp plötuna O eftir að hafa fengið hjálp
frá vini sínum David Arnold, sem
hafði góð sambönd innan tónlistargeirans. Líkaði honum vel við
tónlist Rice og ákvað að gefa
honum tækifæri.

$!-)%. 2)#% ¥RSKI TËNLISTARMAÈURINN ER AÈ GEFA ÒT SÅNA AÈRA HLJËÈVERSPLÎTU 
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3TJARNA F¾DD
Fyrsta smáskífulagið, The Blower´s
Daughter, fór beint á topp 20 haustið 2001 og ljóst var að ný stjarna
var fædd. Platan kom út 2002 og
var mjög vel tekið og fékk Rice
Shortlist-tónlistarverðlaunin árið
eftir.
Honum til aðstoðar á plötunni
var m.a. söngkonan Lisa Hannigan
sem kom fram á seinni tónleikunum á Nasa og sellóleikarinn Vyvienne Long. Voru þær honum og til
halds og trausts á nýju plötunni,
enda nauðsynleg viðbót við fallega
tóna Rice.
4IL STUÈNINGS 3UU +YI
Rice hefur einnig látið sig mannréttindi og umhverfismál varða,
eins og náttúruverndartónleikarnir
í Höllinni bera vott um.
Hefur hann m.a. studd dyggilega við lýðræðissinnann Aung San
Suu Kyi frá Mjanmar sem hefur

verið í stofufangelsi þar í landi
vegna stjórnmálaskoðana sinna.
Rice gaf út lagið Unplayed Piano í
fyrra og rann allur ágóðinn af sölu
þess til baráttunnar fyrir frelsi Suu
Kyi.

3M¹SKÅFULAGIÈ  #RIMES
Fyrsta smáskífulag 9 heitir 9 Crimes. Á plötunni eru tíu lög og er hvert
öðru betra. Er ljóst að Rice hefur
tekist að fylgja eftir vinsældum
fyrstu plötunnar með annarri gæðaplötu, þar sem rólegheitin og innlifunin eru sem fyrr í fyrirrúmi.
Til að fylgja plötunni eftir mun
Rice fara í tónleikaferð um Bandaríkin í nóvember og desember.
Hann mun jafnframt spila í kvöldþætti Jays Leno 9. nóvember, í
þætti Jools Holland kvöldið eftir og
hinn 17. verður hann í þætti Conans
O‘Brien. Eftir áramót má búast við
umfangsmikilli tónleikaferð um
Evrópu.
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 ,EIKMENN ¥2 BËNA BÅLA
-EISTARAFLOKKUR ¥2 Å HANDBOLTA
HEFUR FARIÈ SKEMMTILEGAR LEIÈIR
Å LEIT AÈ STYRKJUM OG N¾STA
SUNNUDAG ¾TLA ÖEIR AÈ BJËÈA
UPP ¹ BËN OG ALHLIÈA BÅLÖRIF
GEGN V¾GU GJALDI ,EIKMENN
SJ¹LFIR SJ¹ UM AÈ ÖRÅFA EN ÖJËNUSTAN VERÈUR TALSVERT ËDÕRARI
EN ¹ ËDÕRUSTU BËNSTÎÈVUM OG FER FRAM Å HÒSN¾ÈI 4OYOTA
Å 6ESTURVÎR Å +ËPAVOGI *ËN (EIÈAR 'UNNARSSON LEIKMAÈUR
LIÈSINS SÁR UM TÅMASKR¹NINGAR Å SÅMA   ,EIKMENN
LIÈSINS LOFA FAGLEGUM ÖRIFUM OG ER ÖVÅ HALDIÈ FRAM AÈ
NOKKRIR LEIKMENN LIÈSINS HAFI SËTT N¹MSKEIÈ Å BËNUN BÅLA
¥2 ER SEM STENDUR Å NEÈSTA S¾TI $(, DEILDARINNAR EN LIÈIÈ
TAPAÈI UM HELGINA NAUMLEGA FYRIR (+

SPORT FRETTABLADIDIS

Náðum ekki að halda haus til loka leiks
(AUKAR TÎPUÈU ¹ LAUGARDAGSKVÎLDIÈ FYRRI
LEIK SÅNUM GEGN FRANSKA HANDKNATTLEIKS
LIÈINU 0ARIS (ANDBALL MEÈ TÅU MARKA MUN
0ARÅSARLIÈIÈ SIGRAÈI   ¹ HEIMAVELLI SÅNUM
EN LEIKURINN VAR HLUTI AF ÖRIÈJU UMFERÈ %(&
KEPPNINNAR b4ÅU MARKA TAP VAR OF STËRT ÖAR
SEM VIÈ LÁKUM MJÎG VEL AÈ STËRUM HLUTA
OG HEFÈUM ¹TT AÈ TAPA MEÈ MEST FIMM TIL
SEX MÎRKUM 3ÅÈUSTU NÅU MÅNÒTURNAR HRUNDI
SÅÈAN LEIKUR OKKAR OG VIÈ TÎPUÈUM ÖEIM
LEIKKAFLA   EFTIR AÈ MUNURINN HAFÈI AÈEINS
VERIÈ TVÎ MÎRK m SAGÈI 0¹LL «LAFSSON ÖJ¹LFARI
(AUKA Å G¾R
(AUKALIÈIÈ KEMUR HEIM Å DAG EN ÖAÈ
EYDDI G¾RDEGINUM Å 0ARÅS ¶AÈ SLAPP ÖVÅ VIÈ
Ö¹ RÎSKUN SEM VARÈ ¹ MILLILANDAFLUGI VEGNA
VONSKUVEÈURS UM HELGINA EN FLUGVÁLUM SEM
LENDA ¹TTI ¹ +EFLAVÅKURFLUGVELLI VAR VÅSAÈ TIL
'LASGOW !NDRI 3TEFAN VAR BESTI LEIKMAÈUR

(AUKA ¹ LAUGAR
DAG EN HANN VAR
MARKAH¾STUR Å LIÈINU
MEÈ SJÎ MÎRK RNI
¶ËR 3IGTRYGGSSON *ËN
+ARL "JÎRNSSON +¹RI
+RISTJ¹N +RISTJ¹NS
SON OG 3IGURBERGUR
3VEINSSON SKORUÈU
ÖRJÒ MÎRK HVER
b¶AÈ VAR MJÎG GËÈ
STEMNING Å LIÈINU ST¾RSTAN
HLUTA LEIKSINS EN ÖVÅ MIÈUR
N¹ÈUM VIÈ EKKI AÈ HALDA HAUS m
SAGÈI 0¹LL EN HANN SAGÈI FRANSKA
LIÈIÈ MJÎG GOTT b¶AÈ ER BARA EINS
OG ÖESSI FRÎNSKU LIÈ ERU Å DAG
ÖEIR VORU MJÎG STERKIR Å HRAÈA
UPPHLAUPUM SEM D¾MI %FTIR

ÖETTA TÅU MARKA TAP VERÈUR AÈ SEGJAST EINS OG
ER AÈ ÖAÈ ERU EKKI MIKLAR LÅKUR ¹ ÖVÅ AÈ N¹
AÈ VINNA ÖAÈ UPP EN VIÈ MUNUM SAMT SEM
¹ÈUR SPILA TIL SIGURS Å SEINNI LEIKNUMm
3ÅÈARI VIÈUREIGN (AUKA OG 0ARIS
(ANDBALL VERÈUR H¹È N¾STA SUNNUDAG
EN N¾STI LEIKUR (AUKALIÈSINS VERÈUR
Å $IGRANESINU ¹ MIÈVIKUDAGSKVÎLDIÈ
ÖEGAR LIÈIÈ HEIMS¾KIR (+ (AUKAR
HAFA AÈEINS UNNIÈ EINN AF
FIMM FYRSTU LEIKJUM SÅNUM Å
$(, DEILDINNI EN TVEIR HAFA
ENDAÈ MEÈ JAFNTEFLI

2OSALEGA GOTT AÈ KOMAST ¹ VÎLLINN
Landsliðsfyrirliðinn Ólafur Stefánsson spilaði sinn fyrsta leik í nokkrar vikur á laugardag þegar Ciudad
Real bar sigurorð af Pick Szeged í meistaradeild Evrópu í handbolta. Ólafur kenndi sér lítils meins í leiknum og vonar að axlarmeiðslin séu endanlega á bak og burt.

(*,-!2 ¶«2!2).33/. 3TENDUR SIG VEL

HJ¹ 2AITH 2OVERS

¶J¹LFARI 2AITH 2OVERS

Hjálmar hefur
verið frábær
&«4"/,4) Hjálmar Þórarinsson,

leikmaður Raith Rovers í
Skotlandi, fær mikið hrós frá
þjálfara sínum Gary Kirk fyrir
frammistöðu sína gegn Cowdenbeath á laugardaginn, en Hjálmar
skoraði sigurmark liðsins og lagði
upp annað í 2-1 sigri. Þetta var
fyrsta mark Hjálmars fyrir
félagið en hann er í láni hjá Raith
frá Hearts.
„Ég er himinlifandi fyrir hönd
Hjálmars. Hann er ungur strákur
sem er langt frá sínu heimalandi
en hann stendur sig alveg
frábærlega. Hann leggur sig
alltaf allan fram og ég er mjög
ánægður með hann,“ sagði Kirk á
heimasíðu Raith.
VIG

fyrir leikinn. „Nei, nei. Það varð
að vera ég sjálfur sem spilaði,
ekki einhverjar töflur,“ sagði Ólafur, léttur á því eins og venjulega.
Hann kveðst ekki hafa verið að
hlífa öxlinni neitt sérstaklega í
leiknum. „Ég fann alveg fyrir smá
eymslum en það háði mér ekkert.
Ég held ég að þetta hafi bara verið
gamli góði Óli.
Tíðindin eru mikil gleðiefni
fyrir íslenska landsliðið í handbolta því Ólafur fær nú drjúgan
tíma til að ná upp leikforminu áður
en HM í Þýskalandi hefst eftir um
þrjá mánuði. Því fer þó fjarri að
Ólafur fái einhverja sérstaka meðferð hjá þjálfara sínum, Talent
Dujshebaev. Sá ætlar honum stórt
hlutverk í stórslag spænsku
úrvalsdeildarinnar á miðvikudag
þegar Ciudad heldur til Pamploma
og mætir Portland San Antonio.
„Það verður svakalegur leikur
tveggja taplausra liða og leikurinn
um helgina var ákveðin prófraun
á hvort ég væri klár í leikinn á
miðvikudag. Ég held að ég hafi
sýnt það.“
VIGNIR FRETTABLADIDIS

(!.$"/,4) „Ég er bara nokkuð
góður,“ sagði Ólafur þegar Fréttablaðið ræddi við hann í gær,
tæpum sólarhring eftir að hann
hafði spilað í alls hálftíma með
Ciudad gegn Pick Szeged frá Ungverjalandi í meistaradeildinni.
Ciudad vann tiltölulega auðveldan
sigur 32-25 og skoraði Ólafur þrjú
mörk. Fyrir nokkrum vikum var
Ólafur venjulega hálflamaður
svona stuttu eftir leik, reyndar
„stokkbólginn og gjörsamlega að
drepast“ eins og hann segir sjálfur frá, en í gær horfði öðruvísi
við.
„Ég finn alveg fyrir einhverjum eymslum en það er alveg eðlilegt. Miðað við allt myndi ég segja
að mér liði mjög vel. Öxlin virðist
vera að komast í gang á ný og það
er mikill léttir. Það var rosalega
gott að komast inn á völlinn aftur,“
sagði Ólafur. „Læknarnir komust
að því að þetta væru í raun tveir
kvillar. Annars vegar slitgigt sem
kemur oft hjá mönnum sem hafa
verið að kasta tuðru í 15 ár og leiðin til að vinna bug á henni er að
hreyfa öxlina. Bólgan í öxlinni
sem hefur verið að hrjá mig síðustu vikur er að hjaðna og því var
einfaldlega ákveðið að kýla á þetta
núna, koma öxlinni í gang aftur og
reyna að liðka þessa gigt til. Þessi
áætlun virðist hafa gengið upp.“
Ólafur segir að læknar Ciudad
hafi verið mjög ánægðir með
hvernig ástandið var á öxlinni
eftir leik, en hann var ekki sprautaður og fékk ekkert bólgueyðandi

"92*!¨52 !¨ 30),!  .µ «LAFUR

3TEF¹NSSON KENNIR SÁR VART MEINS Å
ÎXLINNI EFTIR AÈ HAFA SPILAÈ  MÅN
ÒTUR Å HVORUM H¹LFLEIK FYRIR #IUDAD
2EAL UM HELGINA EINS OG HANN ER
VANUR AÈ GERA «LAFUR ¾TTI ÖVÅ AÈ
ËBREYTTU AÈ VERA Å FÅNU FORMI ÖEGAR
(- Å ¶ÕSKALANDI HEFST Å FLJËTLEGA ¹
N¾STA ¹RI
./2$)#0(/4/3!&0

+EPPNI Å ."! DEILDINNI HËFST Å SÅÈUSTU VIKU

+JARTAN (ENRY &INNBOGASON ER KOMINN ¹ FULLA FERÈ

Utah byrjar tímabilið
af miklum krafti

Held ég hafi náð að
vekja athygli

+®2&5"/,4) NBA-deildin fór af stað
í síðustu viku og lofar tímabilið
góðu miðað við fyrstu leikina. Í
fyrrinótt átti risinn Yao Ming
sannkallaðan
stórleik
fyrir
Houston Rockets og skoraði 36
stig þegar liðið vann sinn fyrsta
leik á tímabilinu er það lagði Dallas Mavericks 107-76. „Til að eiga
möguleika í þessari keppni þarf
maður að hafa frábæra leikmenn
sem leggja sig alla fram og spila
eins og þeir geta best. Yao gerði
það svo sannarlega í þessum leik,“
sagði Jeff Van Gundy, þjálfari
Houston. Liðið hefur leikið tvo
leiki til þessa en það tapaði sínum
fyrsta leik. Dallas fer illa af stað
og hefur tapað báðum leikjum
sínum.
Stuðningsmenn Utah Jazz eru
kátir þessa dagana enda hefur
liðið átt sannkallaða óskabyrjun í
NBA-deildinni og unnið alla þrjá
leiki sína. Eftir að hafa unnið
Phoenix á útivelli á föstudag sýndi
liðið engin þreytumerki á heimavelli sínum gegn Golden State
Warriors í fyrrinótt. Mehmet Okur
skoraði 21 stig og var stigahæstur

í liði Utah sem lagði Golden State
106-82, þá skoraði Carlos Boozer
sautján stig og hjálpaði Utah að
landa sigri.
„Aðalmunurinn á liðinu ef
miðað er við síðustu ár er sá að
breiddin hjá okkur er orðin mun
meiri. Ef einhver spilar ekki nægilega vel þá getur þjálfarinn tekið
hann af velli og sett annan leikmann inn á án þess að gæðin í leik
okkar minnki. Þannig fá menn
meiri hvíld og liðið verður allt
betra,“ sagði Boozer eftir sigurinn. Golden State hefur unnið einn
af fyrstu þremur leikjum sínum.
Meðal annarra úrslita í fyrrinótt má nefna að Los Angeles
Clippers vann nauman sigur á
Phoenix Suns 114-108. Góð
frammistaða í lokaleikhlutanum
gerði það að verkum að Clippers
náði sigri en þá lék liðið hraðan
bolta og vann átta stiga sigur í
leikhlutanum.
„Þessi sigur sýndi góðan karakter hjá liðinu og við gerðum
fullt af góðum hlutum,“ sagði Mike
Dunleavy, þjálfari Clippers sem
hefur unnið tvo af þremur fyrstu

9!/ -).' ,ÁK FR¹B¾RLEGA FYRIR (OUSTON
2OCKETS Å SIGURLEIK GEGN $ALLAS
./2$)#0(/4/3'%449 )-!'%3

leikjum sínum. Gilbert Arenas hjá
Washington skoraði alls 44 stig
þegar hans menn unnu Boston
124-117.
EGM

&«4"/,4) Sóknarmaðurinn Kjartan Henry Finnbogason hefur
farið mikinn með varaliði Celtic
í Skotlandi í síðustu leikjum eftir
að hafa jafnað sig á þrálátum
meiðslum í rist sem hafa haldið
honum frá æfingum og keppni í
næstum eitt og hálft ár.
Kjartan
Henry byrjaði inn á í síðasta leik varaliðsins,
í
fyrsta sinn í
langan tíma,
en í tveimur
leikjum þar á
undan hafði
+*!24!. (%.29
hann komið
&).."/'!3/.
inn á sem
varamaður í
síðari hálfleik. Í leik gegn Dundee í lok október kom Kjartan
Henry inn á þegar stundarfjórðungur var eftir og gerði hann sér
lítið fyrir og skoraði tvö mörk í
lokakaflanum í 2-0 sigri. Sú
frammistaða varð til þess að
Gordon Strachan, stjóri liðsins,

hrósaði honum sérstaklega.
„Strachan kom inn í klefa
eftir leikinn og sagði mér að ég
hefði staðið mig vel. Hann sagði
mér að vera áfram þolinmóður,
því það tekur alltaf sinn tíma að
komast í gang eftir svona erfið
meiðsli,“ sagði Kjartan Henry
við Fréttablaðið í gær, en
Strachan mætir undantekningarlaust á leiki varaliðsins og má
því segja að það sé mjög góður
vettvangur til að sanna sig.
„Ég er að komast í hörkuform
og held að ég hafi náð að vekja
athygli með frammistöðu minni
upp á síðkastið. Draumurinn
væri að komast í hóp hjá aðalliðinu á tímabilinu og mestu möguleikarnir á því eru í bikarleikjunum,“ segir Kjartan, sem
augljóslega stefnir hátt. „Það
þýðir lítið að vera í þessu ef
maður setur ekki há markmið.
Ég tel að það sé raunhæft fyrir
mig að spila fyrir aðalliðið í ár
og auðvitað stefni ég á það,“
segir Kjartan Henry.
VIG
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%IÈUR 3M¹RI 'UÈJOHNSEN TJ¹IR SIG UM HINA MEINTU KRÅSU Å HERBÒÈUM "ARCELONA

Tímaspursmál hvenær við komumst í gang
&«4"/,4) Eiður Smári Guðjohnsen,

'5¨*«. ¶«2¨!23/. TLAR AÈ STYRKJA
¥! LIÈIÈ FYRIR N¾STA SUMAR

fyrirliði íslenska landsliðsins og
leikmaður Barcelona á Spáni,
telur að það sé aðeins tímaspursmál hvenær Barcelona hrekkur í
sinn gamla góða gír og að leikmenn liðsins geri sér fyllilega
grein fyrir því að þeir spili ekki
eins og þeir geti best. Þetta segir
Eiður í viðtali við heimasíðuna
Icons.com.
Eiður segir að það sama eigi við
um Ronaldinho, en hann hefur
ekki náð sömu gæðum í leik sínum
í ár eins og á síðustu leiktíð.

„Hvernig er Ronaldinho að spila í
augnablikinu? Ég veit ekki alveg
hverning ég á að svara þessari
spurningu þar sem ég þekki Ronaldinho ekki svo vel. Ég hef spilað
við hlið hans í svo stuttan tíma.
Hann er hins vegar mjög mikilvægur okkar liði og er vanur að
skora mörg mörk en hann er að
vinna í því að finna sitt rétta
form.“
Eiður segir að sú gagnrýni sem
leikmenn Barcelona hafi fengið á
sig undanfarnar vikur eigi rétt á
sér. „Það er ekki bara Ronaldinho

'UÈJËN ¶ËRÈARSON ÖJ¹LFARI ¥!

Tökum ekki
þátt í verðstríði

%NSKU BLÎÈIN SLÒÈRA UM %IÈ 3M¹RA

&«4"/,4) Guðjón Þórðarson,

&«4"/,4) Enska götublaðið People hélt því fram í gær að Glenn
Roeder, knattspyrnustjóri Newcastle, ætli sér að gera tilboð í
Eið Smára Guðjohnsen þegar
leikmannaglugginn opnast að
nýju í janúar.
Blaðið fullyrðir að Eiður
Smári hafi verið nærri því að
ganga til liðs við Newcastle í
sumar en þegar Barcelona kom

þjálfari ÍA, segir að Skagamenn
hafi engan áhuga á að taka þátt í
því sem á gengið hefur á leikmannamarkaðnum hér heima að
undanförnu. Guðjón sagið við
heimasíðu ÍA í gær að tilboðin
sem önnur félög hafi boðið
leikmönnum séu langt fyrir ofan
það sem ÍA hefur kost á að bjóða.
„Við ræddum við tvo af þeim
leikmönnum sem gengu til liðs
við önnur lið í síðustu viku og
sýndu þeir okkur áhuga, meðal
annars vegna þess að aðstaða til
æfinga er hvergi betri. Síðan
hófst samkeppnin frá öðrum
liðum og tilboð þeirra voru langt
fyrir utan þess verðlagsramma
sem við setjum okkur.“
Guðjón kveðst þó ekki ætla að
leggja árar í bát. „Það þarf
enginn að vera í vafa um að við
munum styrkja okkur fyrir
komandi átök í Landsbankadeildinni næsta sumar og við erum nú
þegar með nokkur járn í eldinum
hér heima og erlendis,“ sagði
Guðjón við heimasíðu ÍA.
VIG

504/. 0!2+ 7EST (AM VIRÈIST ÖURFA AÈ
S¾TTA SIG VIÈ AÈ SPILA HEIMALEIKI SÅNA
¹FRAM ¹ 5PTON 0ARK
./2$)#0(/4/3!&0

7EST (AM

Fær ekki afnot
af ÓL-leikvangi
&«4"/,4) Áhugi erlendra fjárfesta

á enska úrvalsdeildarfélaginu
West Ham kann að hafa minnkað
töluvert í gær þegar Sebastian
Coe, formaður Ólympíunefndar
London-borgar, útilokaði þann
möguleika að lið West Ham fengi
að leika heimaleiki sína á
glæsilegum leikvangi sem
byggður verður fyrir ÓL í London
2012. Eins og kunnugt er hefur
Eggert Magnússon, formaður
KSÍ, verið í viðræðum um kaup á
meirihluta í West Ham síðustu
vikur.
Möguleikinn á að flytja
heimavöllinn á Ólympíuleikvanginn þótti vera eitt helsta
aðdráttarafl West Ham fyrir
mögulega fjárfesta en núverandi
heimavöllur, Upton Park, yrði þá
hugsanlega seldur fyrir umtalsverðar fjárhæðir. Coe sagði í
gær að ef West Ham vildi fá
afnot af leikvanginum þyrfti
félagið að leggja 100 millj.
punda í framkvæmdina. Þess má
geta að Eggert hefur boðið 75
millj. punda í félagið svo að eðli
málsins samkvæmt munu slíkar
fjárhæðir ekki koma til greina
fyrir félag eins og West Ham. VIG

Á leið til Newcastle í janúar?
til sögunnar hafi ekki verið aftur
snúið fyrir íslenska landsliðsfyrirliðann.
Enn fremur heldur blaðið því
fram að Eiður Smári hafi tjáð
sínum nánustu vinum að honum
líki ekki eins vel að vera á Spáni
og á Englandi og því hafi hann
hug á því að snúa aftur í ensku
úrvalsdeildina ef tækifæri gefst
til.
VIG

34944)34 ¥ '!-,! &/2-)¨ %IÈUR 3M¹RI SEGIR AÈ HANN SJ¹LFUR HAFI FENGIÈ SINN SKERF AF
GAGNRÕNI ¹ SÅÈUSTU VIKUM (ANN TAKI ÖESSARI GAGNRÕNI OG SÁ EKKI MEÈ NEINAR AFSAKAN
IR YFIR SLAKRI SPILAMENNSKU "ARCELONA
./2$)#0(/4/3!&0

sem er gagnrýndur heldur allt
liðið. Það er líka verið að gagnrýna mig. Við tökum þessari gagnrýni en vitum að við eigum eftir að
snúa við taflinu innan skamms.
Við erum ekki að reyna að afsaka
okkur, það hjálpar engum.“
Eiður stiklar á stóru í viðtalinu

og segist meðal annars hafa verið
í sms-samskiptum við John Terry
og Frank Lampard fyrir leikina
gegn Chelsea. „Og þá er ekki rætt
um fótbolta heldur persónulega
hluti, þessi skilaboð eru ákveðin
einkahúmor á milli okkar,“ sagði
Eiður Smári.
VIG
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3¾NSKA ÒRVALSDEILDIN

Elfsborg vann
&«4"/,4) Elfsborg tryggði sér
meistaratitilinn í sænska fótboltanum í fimmta sinn í sögunni með
því að sigra Djurgarden, meistarana frá því í fyrra, í lokaumferðinni sem fram fór í gær, 1-0.
AIK varð í öðru sæti og hlaut
49 stig en það kom í hlut Öster, lið
Helga Vals Daníelssonar, og
Örgryte að falla að þessu sinni.

.ORSKA KNATTSPYRNAN

Veigar næstmarkahæstur
&«4"/,4) Eitt mark frá Veigar Páli

Gunnarssyni í 5-1 sigurleik
Stabæk gegn Ham-Kam í
lokaumferð norsku úrvalsdeildarinnar í gær var ekki nóg til að
skila honum markakóngstitli
deildarinnar því félagi hans
Daniel Nannskog skoraði einnig
og endaði sem markahæsti
leikmaður deildarinnar. Nannskog skoraði 17 mörk en Veigar
Páll varð annar með 16 mörk.
Með sigrinum sendi Stabæk
Ham-Kam niður í 1. deild en
Viking bjargaði sér frá falli með
5-0 sigri á Brann þar sem
Kristján Örn Sigurðsson skoraði
sjálfsmark. Rosenborg hafði áður
tryggt sér meistaratitilinn.
VIG

6ALSARAR LÎGÈU ¥SLANDSMEISTARANA
Valur komst aftur upp í efsta sæti DHL-deildar karla með því að vinna öruggan fimm marka sigur á Fram í
Laugardalshöll í gær. Valsmenn voru mun hnitmiðaðri í sínum aðgerðum og vel að sigrinum komnir.
(!.$"/,4) „Við lentum í því gegn
HK að ná þægilegri stöðu en svo
misstum við hana niður. Það er
jákvætt að við náðum að læra af
þeim mistökum og bæta leik
okkar,“ sagði Markús Máni
Michaelsson eftir að Valur vann
Fram 30-25 í gær. „Við höfum
mjög sterkt lið og ekkert annað
kom til greina en að ná sigri í þessum leik. Sigurviljinn var svo sannarlega til staðar og við komum
ákveðnir í þennan leik.“
Markús var markahæstur í liði
Valsmanna með átta mörk en þar
af komu fimm úr vítaskotum.
Þessi leikur var stærsti leikur
tímabilsins til þessa en Valsmenn
byrjuðu af krafti og fyrstu þrjú
mörkin voru þeirra. Þá vöknuðu
Framarar og jafnræði var með liðunum nánast allan fyrri hálfleikinn. Rétt fyrir hálfleik kom þó
kraftmikill kafli frá heimamönnum og þeir höfðu 14-10 forystu í
hálfleik.

6!,3!2!2 ¥ &/2-) %RNIR (RAFN !RNARSON OG FÁLAGAR HANS Å 6AL ERU ¹ TOPPI $(, DEILD
ARINNAR ¥SLANDSMEISTARAR &RAM ¹TTU LITLA MÎGULEIKA Å LEIKNUM Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

Sóknir Vals voru mun hnitmiðaðri en hjá mótherjum þeirra og
það hafði sitt að segja. Hart var
barist í leiknum og mikið um brott-

vísanir. Forysta Vals var aldrei í
umtalsverðri hættu í seinni hálfleiknum, liðið náði mest sjö marka
forskoti og vann á endanum algjör-

4VEIR LEIKIR Å )CELAND %XPRESS DEILD KARLA Å KÎRFUBOLTA FËRU FRAM Å G¾RKVÎLDI

Njarðvík tapaði sínum fyrsta leik
+®2&5"/,4) Snæfell gerði sér lítið

fyrir og lagði Íslandsmeistara
Njarðvíkur af velli á heimavelli
sínum í Stykkishólmi í gær. Gestirnir áttu aldrei roð í fríska heimamenn sem lögðu grunninn að 88-70
sigri með frábærri spilamennsku í
fyrri hálfleik þar sem þeir fóru
hreinlega á kostum, jafnt í vörn
sem sókn.
Í hálfleik var staðan 47-28 og

²23,)4 ,%)+*! ¥ '2
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því ljóst að róðurinn yrði þungur
fyrir Njarðvíkinga í síðari hálfleik. Hann átti þó aðeins eftir að
þyngjast því Snæfell náði mest 24
stiga forystu í síðasta leikhlutanum en gaf svo aðeins eftir á lokakaflanum. Magni Hafsteinsson
átti frábæran leik í liði heimamanna og skoraði 30 stig en hjá
Njarðvík var Jeb Ivey stigahæstur með 18 stig. Miklu munaði um
að lykilmenn á borð við Brenton
Birmingham og Friðrik Stefánsson fundu sig engan veginn í leiknum en Snæfellingar spiluðu frábæra vörn á þá allan leikinn og til
að mynda náði Friðrik aðeins að
skora tvö stig í leiknum.
Í Keflavík unnu heimamenn
öruggan sigur á ÍR-ingum, 95-72.
Gestirnir úr Breiðholtinu mættu
baráttuglaðir til leiks og stóðu
lengi vel í heimamönnum. Á endanum sýndi sig þó að breiddin hjá
Keflavíkurliðinu er töluvert meiri
og þeir náðu rúmlega tuttugu stiga
sigri. Keflavík var með sjö stiga
forskot í hálfleik en sigldi örugglega framúr í þeim síðari.
„Við spiluðum vörnina nokkuð
vel en sóknarleikurinn var frekar
tilviljanakenndur og þá sérstaklega í fyrri hálfleiknum. Í byrjun
seinni hálfleiks náðum við síðan
ágætis rispu og það skipti miklu

lega verðskuldaðan sigur, 30-25.
Liðið er því í toppsæti deildarinnar og hefur hingað til staðið undir
þeim væntingum sem gerðar voru
til þess.
„Við ætlum okkur svo sannarlega að standa undir þeim kröfum
sem við gerum til okkar. Við
vorum á heimavelli og það hefur
verið mikið álag á Frömurum svo
það var algjörlega klárt hjá okkur
að við ættum að ná sigri í þessum
leik og það tókst,“ sagði Markús
Máni. Hjá Fram var Jóhann Gunnar Einarsson eins og oft áður bestur en hann skoraði alls ellefu
mörk. Hann skoraði þar af sjö af
tíu mörkum Framliðsins í fyrri
hálfleik.
Það er ljóst að Íslandsmeistarar Fram þurfa að fara að gyrða sig
í brók en árangur liðsins í deildinni hefur verið undir væntingum
það sem af er. Liðið er sem stendur í fallsæti með aðeins þrjú stig
úr fjórum leikjum.
EGM
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-ÎRK 6ALS SKOT  -ARKÒS -¹NI -ICHAELSSON 
 %RNIR (RAFN !RNARSON  %LVAR &RIÈRIKS
SON  (JALTI 0¹LMASON  !RNËR 'UNNARS
SON  "ALDVIN ¶ORSTEINSSON  )NGVAR
RNASON  3IGURÈUR %GGERTSSON  $AVÅÈ
(ÎSKULDSSON  &ANNAR &RIÈGEIRSSON  
6ARIN SKOT «LAFUR 'ÅSLASON  (RAÈAUPP
HLAUP  "ALDVIN   &ISKUÈ VÅTI  $AVÅÈ 
(JALTI "ALDVIN 'UNNAR &ANNAR GIR 5TAN VALLAR
 MÅNÒTUR
-ÎRK &RAM SKOT  *ËHANN 'UNNAR %INARSSON
 3IGFÒS 3IGFÒSSON  ¶ORRI "JÎRN
'UNNARSSON  %INAR )NGI (RAFNSSON 
$ANÅEL "ERG 'RÁTARSSON  'UÈJËN $RENGSSON
 2ÒNAR +¹RASON  (ARALDUR ¶ORVARÈARSON
 !NDRI "ERG (ARALDSSON  
6ARIN SKOT "JÎRGVIN 'ÒSTAVSSON  (RAÈAUPP
HLAUP  *ËHANN 'UNNAR  &ISKUÈ VÅTI  $ANÅEL
 3IGFÒS  %INAR )NGI  ¶ORRI !NDRI "ERG *ËHANN
'UNNAR 5TAN VALLAR  MÅNÒTUR
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máli,“ sagði Sigurður Ingimundarson, þjálfari Keflavíkur, eftir leikinn. ÍR-ingar mættu aðeins átta til
leiks í gær en meiðsli hrjá liðið.
Þeir þurftu því að játa sig sigraða
gegn liði Keflavíkur sem hefur þó
oft spilað betur en í gær.
Með sigrinum í gær er Snæfell
komið með 10 stig í Iceland
Express-deildinni eða jafnmörg
stig og Njarðvík á toppi deildarinnar. Sigur Keflvíkinga kemur
þeim upp í þriðja sætið en sjöttu
umferðinni lýkur síðan á miðvikudag með fjórum leikjum. VIG EGM
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(AUKASTÒLKUR ERU EFSTAR Å DEILDINNI MEÈ ¹TTA STIG
EFTIR FJËRA LEIKI EN 'RINDAVÅK ER Å  S¾TI MEÈ FJÎGUR
STIG EFTIR FJËRA LEIKI

4OTTENHAM VANN SINN FYRSTA HEIMASIGUR ¹ #HELSEA Å N¾STUM  ¹R

Mikill hasar í leikjum gærdagsins
Chelsea og Arsenal
þurftu bæði að sætta sig við tap í
leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni í gær en segja má að
London hafi verið á öðrum endanum þegar West Ham tók á móti
Arsenal og Tottenham fékk Chelsea í heimsókn. Báðir leikirnir
reyndust hin besta skemmtun og
greinilegt að ástríðan tekur völdin hjá leikmönnum í slíkum
nágrannaslögum.
Það var hinn 19 ára gamli
Aaron Lennon sem reyndist hetja
Tottenham gegn Chelsea í gær
þegar hann skoraði sigurmark
liðsins í upphafi síðari hálfleiks
með glæsilegu vinstri-fótar skoti.
Áður hafði Claude Makelele
komið Chelsea yfir en Michael
Dawson jafnaði metin á fyrstu 20
mínútum leiksins. Þetta var
fyrsti heimasigur Tottenham á
Chelsea síðan 1987 og stigu stuðningsmenn liðsins stríðsdans á
pöllunum eftir að flautað hafði
verið til leiksloka. John Terry
fékk reisupassann í síðari hálfleik eftir að hafa fengið að líta
sitt annað gula spjald fyrir kjaftbrúk.
Litlu munaði að Arsene Weng-

&«4"/,4)

&2"2 2!.'52 +VENNASVEIT 'ERPLU SÁST HÁR STILLA SAMAN STRENGI SÅNA ¹ SÅÈUSTU
¾FINGU SINNI FYRIR %VRËPUMËTIÈ

%VRËPUMËTIÈ Å HËPFIMLEIKUM Å 4ÁKKLANDI

Gerpla vekur mikla athygli
&)-,%)+!2 Árangur kvennasveitar
Gerplu á Evrópumótinu í hópfimleikum sem fór fram í Tékklandi
um helgina hefur vakið gríðarlega
athygli innan fimleikahreyfingarinnar, en íslensku stúlkurnar unnu
til silfurverðlauna á mótinu. Að
sögn Jóns Finnbogasonar, formanns Gerplu, á fólk afar bágt
með að trúa að sveit frá Íslandi
geti náð slíkum árangri enda eru
hópfimleikar í miklum vexti og
njóta mikilla vinsælda hjá öðrum
Norðurlandaþjóðum.
„Það að sveit frá Íslandi skuli
ná öðru sæti þykir með ólíkindum,
enda erum við lítið land og með
miklu færri iðkendur en aðrar
þjóðir á mótinu. Við stefndum á að
komast í sex-liða úrslit fyrir mótið
og þótti það nokkur bjartsýni. Við
lítum því á 2. sæti sem gríðarleg-

an sigur fyrir stúlkurnar og alla
sem koma að starfinu í Gerplu,“
sagði Jón við Fréttablaðið í gær og
bætti því við að hann ætti ekki von
á að þessi árangur yrði endurtekinn. „Þetta eru úrslit sem eiga sér
ekki hliðstæðu á Íslandi.“
Stúlkurnar sem skipuðu hóp
Gerplu á mótinu eru eftirfarandi:
Auður Ólafsdóttir, Ásdís Dagmar
Þorsteinsdóttir, Ásdís Guðmundsdóttir, Gury Andersson, Hrefna
Þorbjörg Hákonardóttir, Inam
Rakel Yasin, Íris Mist Magnúsdóttir, Íris Svavarsdóttir, Jóhanna
Gunnarsdóttir, Kolbrún Sveinsdóttir, Magdalena Rós Guðnadóttir, Rut Valgeirsdóttir, Sara Rut
Ágústsdóttir, Soffía Bergsdóttir,
Sólveig Jónsdóttir, Svava Björg
Örlygsdóttir og Þórunn Arnardóttir.
VIG

%++) 34452 !RSENE 7ENGER HRINTI !LAN
0ARDEW UNDIR LOK LEIKS 7EST (AM OG
!RSENAL Å G¾R OG M¹TTI ENGU MUNA AÈ
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er, stjóri Arsenal, og Alan Pardew hjá West Ham lentu í handalögmálum eftir að Marlon

Harewood hafði skorað markið
sem réð úrslitum í viðureign liðanna í gær á 89. mínútu. Wenger
og Pardew lenti saman með þeim
afleiðingum að sá franski hrinti
Pardew. Stjórarnir hnakkrifust
en voru skildir í sundur áður en
hnefarnir fóru á loft.
Pardew sá þó að sér eftir að
leik lauk og baðst afsökunar á
framferði sínu. „Mér þykir leitt
að þetta hafi gerst. Ég var einfaldlega að fagna marki minna
manna og Wenger hlýtur að hafa
túlkað mig eitthvað vitlaust. Ég
meinti ekkert með þessu og þetta
var ekkert persónulegt gagnvart
Wenger. Ef ég hef móðgað hann
biðst ég afsökunar,“ sagði Pardew. Sigur West Ham þótti sanngjarn þar sem Arsenal náði ekki
að sýna sitt rétta andlit.
Úrslit gærdagsins þýða að
Manchester United er eitt á
toppnum með 28 stig, þremur
stigum meira en Chelsea. Aston
Villa komst upp í 6. sæti með
góðum 2-0 sigri á Blackburn í
gær og þá er Tottenham komið
upp í 10. sæti með sigrinum í
gær.
VIG
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&¾DDIST Å .EW 2OCHELLE Å .EW 9ORK RÅKI
 APRÅL  6AR BÒINN AÈ VERA
FR¾GUR GRÅNISTI Å MÎRG ¹R ¹ÈUR EN
HONUM VAR BOÈIÈ AÈ VERA MEÈ
b4HE 4ONIGHT 3HOWm SEM
GERÈI HANN AÈ ALÖJËÈ
LEGRI STJÎRNU (EFUR
VERIÈ MEÈ Ö¹TTINN FR¹
¹RINU  ¶IÈ GETIÈ
N¹È HONUM *AY ¹ 3KJ¹
%INUM Å KVÎLD
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Þjóðin elskar hjólbeinóttar konur
&¹TT GLEÈUR AUGAÈ MEIRA EN GËÈUR KVENNAKNATTSPYRNU
LEIKUR ¡G ER ÖVÅ KNÒINN TIL ÖESS AÈ KVARTA YFIR D¾MALAUSU
ANDVARALEYSI ALLRA ÖEIRRA SEM SJ¹ UM AÈ VELJA EFNI TIL
SÕNINGA Å SJËNVARPI OG SPYR !F HVERJU ER EKKI SÕNT MEIRA
AF ÖESSU FR¹B¾RA SJËNVARPSEFNI 3ÁRSTAKLEGA Å LJËSI ÖESS AÈ
MJÎG ERFITT VIRÈIST AÈ FINNA GOTT EFNI AF ÎÈRUM TOGA SEM
ALLIR HAFA GAMAN AF 6¾RI EKKI HUGMYND AÈ ENDURSÕNA
VALDA LEIKI FR¹ MËTUM SUMARSINS ¹ MEÈAN SVARTASTA
SKAMMDEGIÈ BORAR Å MANN KÎLDUM KLËNUM OG SJËN
VARPIÈ ER MANNS EINASTA HUGGUN
+VENNAKNATTSPYRNA ER FR¹B¾RT SJËNVARPSEFNI FYRIR
MARGRA HLUTA SAKIR ¶AÈ ER BANNAÈ AÈ SKORA F¾RRI EN
TÅU MÎRK Å HVERJUM LEIK SVO ÖAÈ ER ALLTAF EITTHVAÈ AÈ
GERAST (VAÈA REGLUR ERU NOTAÈAR TIL AÈ ¹KVEÈA HVORT
LIÈIÈ F¾R AÈ SKORA MÎRKIN Å HVERJUM LEIK FYRIR SIG HAFA
ÖË ALDREI VERIÈ GEFNAR UPP ¡G HELD AÈ ÖAÈ HAFI EITTHVAÈ
MEÈ ÖAÈ AÈ GERA HVERNIG BÒNINGARNIR ERU ¹ LITINN
3VO LEIFTRANDI HRÎÈ ER KNATTSPYRNA KVENNA AÈ HÒN ER
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 ¥SLAND Å BÅTIÈ
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 ¥ FÅNU FORMI 
 /PRAH 
 ¥SLAND Å BÅTIÈ E
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .EIGHBOURS
 -Y 3WEET &AT 6ALENTINA
 -R "EAN (ERRA "EAN (INN

  TIL SJÎ E
 $R 0HIL E
 'EGNDREPA E
 'AME TÅVÅ E
 "EVERLY (ILLS 
 2ACHAEL 2AY .µ44 'L¾NÕIR

EINI SANNI HERRA "EAN SNÕR AFTUR Å ÖESS
UM KOSTULEGA GAMANÖ¾TTI OG LENDIR AÈ
SJ¹LFSÎGÈU Å ËBORGANLEGUM ¾VINTÕRUM
 (ERRA "EAN SKELLIR SÁR AFTUR Å
SKËLA MEÈ GR¹TBROSLEGUM AFLEIÈINGUM
!ÈALHLUTVERK 2OWAN !TKINSON
 2IGHT ON 4RACK  ,JËNAGRÅN
 3KRÅMSLASPILIÈ  9U 'I /H
 4ITEUF
 'INGER SEGIR FR¹
 3M¹ SKRÅTNIR FORELDRAR
 6ÁLA 6ILLI %NGIE "ENJY
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .EIGHBOURS
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 ¥SLAND Å DAG
 4HE 3IMPSONS  E
 %XTREME -AKEOVER (OME
%DITION  (ÒS Å ANDLITSLYFTINGU
¶ÒSUNDÖJALASMIÈURINN 4Y 0ENNINGTON OG
HANDLAGNA GENGIÈ HANS GËÈHJARTAÈA HALDA
¹FRAM AÈ KOMA FJ¹RVANA FJÎLSKYLDUM Å OPNA
SKJÎLDU MEÈ AÈ GERA R¾KILEGAR ENDURB¾TUR
¹ HÕBÕLUM ÖEIRRA ,EYFÈ ÎLLUM ALDURSHËP
UM
 4HE +INDNESS OF 3TRANGERS
 #ROSSING *ORDAN 
  MÅNÒTUR 6IRTASTI OG VINS¾LASTI
FRÁTTASKÕRINGAÖ¹TTUR Å HEIMI SNÕR AFTUR ¹
3TÎÈ   HVERJU M¹NUDAGSKVÎLDI ER SÕNDUR
SP¹NÕR VIKUGAMALL Ö¹TTUR ÖAR SEM REYND
USTU FRÁTTASKÕRENDUR "ANDARÅKJANNA FJALLA
UM MIKILV¾GUSTU M¹LEFNI HVERRAR STUNDAR
 0RISON "REAK
 3HERGAR
 4HE )NSIDE 
 .#)3 
 #ROSSING *ORDAN  -ORÈËÈ
HERMIKR¹KA GENGUR LAUS OG HELDUR "OSTON
BÒUM Å HELJARGREIPUM 4IL ÖESS AÈ HAFA
HENDUR Å H¹RI MORÈINGJANS ÖURFA *ORDAN OG
FÁLAGAR AÈ LEITA TIL FYRIRMYNDARINNAR SEM
GERIST ËÖ¾GILEGA PERSËNULEGUR GAGNVART
*ORDAN "ÎNNUÈ BÎRNUM
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG &RÁTTIR OG
¥SLAND Å DAG ENDURSÕNT FR¹ ÖVÅ FYRR Å KVÎLD
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

SPJALLÖ¾TTIR SEM HAFA VAKIÈ MIKLA ATHYGLI Å
"ANDARÅKJUNUM 2ACHAEL 2AY HEFUR VERIÈ
KÎLLUÈ HIN NÕJA /PRAH ENDA ER /PRAH
7INFREY HENNAR ST¾RSTI AÈD¹ANDI OG EINN
AF FRAMLEIÈENDUM Ö¹TTANNA 'ESTUR FYRSTA
Ö¹TTARINS ER $IANE 3AWYER 2ACHAEL ÒTBÕR
GËMS¾TA M¹LTÅÈ ¹ SJÎ MÅNÒTUM OG STEKKUR
ÒT ÒR FLUGVÁL Å FYRSTA SINN
  TIL SJÎ
 -ELROSE 0LACE
 4RAILER 0ARK "OYS E
 /NE 4REE (ILL .µ44 &JËRÈA
Ö¹TTARÎÈ ÖESSARAR VINS¾LU UNGLINGASERÅU
ÖAR SEM ¹HORFENDUR F¹ HÒMOR DRAMA OG
BULLANDI RËMANTÅK ALLT Å EINUM PAKKA
¶RIÈJA Ö¹TTARÎÈ ENDAÈI MEÈ MIKLUM L¹TUM
OG ÖAÈ ERU MARGIR LAUSIR ENDAR .ATHAN
LAGÈI LÅF SITT Å H¾TTU OG ,UCAS ER BÒINN AÈ
KLÒÈRA ¹STARM¹LUM SÅNUM
 3URVIVOR #OOK )SLANDS 3URVIVOR
KEPPNIN FER NÒ FRAM Å ÖRETT¹NDA SINN OG
Å ÖETTA SKIPTIÈ FER KEPPNIN FRAM ¹ #OOK
)SLANDS Å +YRRAHAFI ,ÅKT OG Å SÅÈUSTU Ö¹TTA
RÎÈ ER ALLTAF EINN KEPPANDI SENDUR Å ÒTLEGÈ
ÖAR SEM HANN ER EINANGRAÈUR FR¹ FÁLÎGUM
SÅNUM EN F¾R UM LEIÈ T¾KIF¾RI TIL AÈ LEITA
AÈ FRIÈHELGISGOÈINU FRIÈHELGISGOÈINU SEM
GETUR KOMIÈ SÁR VEL SEINNA MEIR
 ,AW  /RDER "ANDARÅSKUR Ö¹TTUR
UM STÎRF RANNSËKNARLÎGREGLUMANNA OG SAK
SËKNARA Å .EW 9ORK 6EÈMANGARI ER MYRTUR
OG FÁLAGI HANS ER HANDTEKINN FYRIR GL¾PINN
6ERJANDI HANS NOTAR ËVENJULEGA AÈFERÈ Å
RÁTTARSALNUM
 *AY ,ENO 3PJALLÖ¹TTUR ¹ LÁTTUM
NËTUM
 #3) .EW 9ORK E "ANDARÅSK
SAKAM¹LASERÅA
 #ASINO E "ANDARÅSK RAUNVERULEIKA
SERÅA
 "EVERLY (ILLS  E
 -ELROSE 0LACE E
 «STÎÈVANDI TËNLIST

T

T

KAFLAR ÒR LEIKJUM SÅÈUSTU UMFERÈAR Å ENSKA
FËTBOLTANUM
 ,EIÈARLJËS 'UIDING ,IGHT
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 -YNDASAFNIÈ
 !LDA OG "¹RA  %BB AND
&LO
 "Ò  "OO
 ,UBBI L¾KNIR  $R $OG
 6ISTASKIPTI  &OREIGN
%XCHANGE ¶¹TTARÎÈ UM ¹STRALSKAN STR¹K OG
ÅRSKA STELPU SEM FINNA G¹TT SEM ÖAU GETA
FARIÈ UM MILLI LANDANNA TVEGGJA OG ¹ FERÈA
LÎGUM SÅNUM LENDA ÖAU Å MARGVÅSLEGUM
¾VINTÕRUM
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 +ASTLJËS
 'REINA HUNDAR KRABBAMEIN
(ORIZON #AN $OGS 3MELL #ANCER "RESK
HEIMILDAMYND UM TILRAUNIR TIL AÈ ÖJ¹LFA
HUNDA TIL AÈ ÖEFA UPPI KRABBAMEIN Å FËLKI
 'L¾PAHNEIGÈ  #RIMINAL
-INDS "ANDARÅSK Ö¹TTARÎÈ UM SÁRSVEIT LÎG
REGLUMANNA SEM HEFUR ÖANN STARFA AÈ RÕNA
Å PERSËNULEIKA H¾TTULEGRA GL¾PAMANNA TIL
ÖESS AÈ REYNA AÈ SJ¹ FYRIR OG KOMA Å VEG
FYRIR FREKARI ILLVIRKI ÖEIRRA -EÈAL LEIKENDA
ERU -ANDY 0ATINKIN 4HOMAS 'IBSON ,OLA
'LAUDINI OG 3HEMAR -OORE
 4ÅUFRÁTTIR
 %NSKU MÎRKIN 3ÕNDIR VERÈA VALDIR
KAFLAR ÒR LEIKJUM SÅÈUSTU UMFERÈAR Å ENSKA
FËTBOLTANUM E
 3PAUGSTOFAN %NDURSÕNDUR Ö¹TTUR
FR¹ LAUGARDAGSKVÎLDI
 +ASTLJËS
 $AGSKR¹RLOK
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 (ELGARSPORTIÈ
 %NSKU MÎRKIN 3ÕNDIR VERÈA VALDIR



¹VALLT SÕND H¾GT %INS OG ÖEGAR MÎRK Å KARLAKNATTSPYRNU ERU
ENDURSÕND SVO MAÈUR MISSI EKKI AF NEINU ¡G VARÈ VITNI AÈ
ÖESSU Å SUMAR ÖEGAR ÁG FËR Å FYRSTA SKIPTI ¹ VÎLLINN TIL AÈ HORFA ¹
KVENNALEIK !NNAÈ LIÈIÈ M¾TTI EKKI EN LEIKURINN FËR SAMT  
¡G S¹ MÎRKIN ALDREI SKORUÈ ENDA ËVANUR AÈ HORFA ¹ KVENNA
KNATTSPYRNU SPILAÈA ¹ EÈLILEGUM HRAÈA
¶AÈ ER TIL MARKS UM ÖAÈ HVAÈ KVENNAKNATTSPYRNA ER
VINS¾LT SJËNVARPSEFNI AÈ ÖAÈ M¾TIR ALDREI NOKKUR MAÈUR
¹ KVENNALANDSLEIKI !LLIR HORFA HEIMA ENDA HRAÈINN Å
LANDSLEIKJUM ENN MEIRI EN Å DEILDARLEIKJUM +ANNSKI
ER ÖAÈ ÖESS VEGNA SEM LANDSLIÈSKONUM ER BORGAÈ
MINNA EN LANDSLIÈSKÎRLUM /G KANNSKI ER ÖVÅ EÈLILEGT
AÈ VIÈRA Ö¹ HUGMYND AÈ ÖAÈ SÁU SJËNVARPSSTÎÈV
ARNAR SEM EIGI AÈ BORGA LAUN KVENNALANDSLIÈSINS
.ËG HLJËTA Ö¾R AÈ GR¾ÈA ÖEGAR ÎLL ÖJËÈIN ER
LÅMD VIÈ SKJ¹INN Å HVERT SINN SEM STELPURNAR OKKAR
SPILA LANDSLEIK EÈA ÖEGAR KVENNAFËTBOLTI ER SÕNDUR
YFIRLEITT

3*«.6!20 ./2¨52,!.$3
&RÁTTAÖ¹TTURINN +ORTER ER SÕNDUR KL OG
ENDURSÕNDUR ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL 
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#+



**$



 )NSIDER E ¥ HEIMI FR¾GA FËLKSINS
ERU GËÈ SAMBÎND ALLT SEM SKIPTIR M¹LI /G
ÖAR ER ENGINN MEÈ BETRI SAMBÎND EN 4HE
)NSIDER ¥ ÖESSUM Ö¹TTUM FARA STJËRNEND
URNIR MEÈ OKKUR Å INNSTA HRING STJARNANNA
ÖAR SEM VIÈ F¹UM AÈ SJ¹ EINKAVIÈTÎL
NÕJUSTU UPPLÕSINGARNAR OG SANNLEIKANN
¹ BAKVIÈ HEITASTA SLÒÈRIÈ Å (OLLYWOOD
¶ESSIR SKEMMTILEGU Ö¾TTIR KOMA FR¹ SÎMU
FRAMLEIÈENDUM OG %NTERTAINMENT 4ONIGHT
,EYFÈ ÎLLUM ALDURSHËPUM
 &RÁTTIR .&3
 ¥SLAND Å DAG
 3EINFELD *ERRY 'EORGE %LAINE OG
+RAMER HALDA UPPTEKNUM H¾TTI Å EINUM
VINS¾LASTA GAMANÖ¾TTI ALLRA TÅMA
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT
 -Y .AME IS %ARL
 4EKINN 3KEMMTIKRAFTURINN OG SJËN
VARPSSTJARNAN !UÈUNN "LÎNDAL STJËRNAR
Ö¾TTINUM 4EKINN Ö¾TTI SEM ER Å ANDA
0UNKD MEÈ !SHTON +UTCHER !UDDI HREKKIR
ÖJËÈÖEKKTA EINSTAKLINGA OG TEKUR ALLT SAMAN
UPP ¹ FALDAR MYNDAVÁLAR -EÈ AÈSTOÈ
VINA OG ¾TTINGJA bFËRNALAMBANNAm VERÈA
STJÎRNURNAR LEIDDAR Å GILDRUR ÖAR SEM LEIKARAR
Å HINUM ÕMSUM GERVUM GERA ALLT SEM Å
ÖEIRRA VALDI STENDUR TIL AÈ PIRRA HR¾ÈA OG
HRELLA VIÈKOMANDI !LLT ÖETTA ER GERT UNDIR
STJËRN !UDDA
 3O 9OU 4HINK 9OU #AN $ANCE 
 3O 9OU 4HINK 9OU #AN $ANCE 
 7EEDS E
 )NSIDER
   E "ÎNNUÈ BÎRNUM
   E "ÎNNUÈ BÎRNUM
 3EINFELD E
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E ¥ GEGNUM
¹RIN HEFUR %NTERTAINMENT 4ONIGHT FJALLAÈ UM
ALLT ÖAÈ SEM ER AÈ GERAST Å SKEMMTANA
BRANSANUM OG ¹TT EINKAVIÈTÎL VIÈ FR¾GAR
STJÎRNUR .ÕJAR FRÁTTIR AF FR¾GA FËLKINU KVIK
MYNDUM SJËNVARPI TËNLIST TÅSKU OG ALLS
KYNS UPP¹KOMUR SEM GERAST Å BRANSANUM
ERU GERÈ GËÈ SKIL Å ÖESSUM FR¾GU Ö¹TTUM
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

3+*2 30/24
 7ATFORD -IDDLESBROUGH FR¹

 4OTTENHAM #HELSEA E FR¹ 
 ¶RUMUSKOT  ,IVERPOOL
2EADING E FR¹ 
 !È LEIKSLOKUM B
 ¥TÎLSKU MÎRKIN
 ¶RUMUSKOT E
 %NSKI BOLTINN
 $AGSKR¹RLOK
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3IRKUS KL 
4%+)..
!UDDI "LÎNDAL HELDUR ¹FRAM UPP
TEKNUM H¾TTI Å KVÎLD VIÈ AÈ LEIÈA
FR¾GA ¥SLENDINGA Å ANSI VANDR¾ÈA
LEGAR GILDRUR p MEÈ ÖEIM AFLEIÈING
UM AÈ VIÈ F¹UM VONANDI AÈ SJ¹ ¹
ÖEIM NÕJAR HLIÈAR
!È ÖESSU SINNI ¾TLAR !UDDI AÈ TAKA
FËTBOLTAHETJUNA OG MARKAKËNG
INN 4RYGGVA 'UÈMUNDSSON %INS
OG FLESTIR VITA Ö¹ HEFUR ÖESSI KN¹I
OG MARKS¾KNI %YJAMAÈUR LEIKIÈ MEÈ &( ¹ UNDANFÎRNUM ¹RUM OG ORÈIÈ
¥SLANDSMEISTARI MEÈ &( INGUM HVERT ¹RIÈ ¹ F¾TUR ÎÈRU ¶AÈ FËR ÖVÅ VEL ¹ ÖVÅ
AÈ !UDDI SKYLDI HREKKJA 4RYGGVA MEÈ ÖVÅ AÈ BENDLA HANN VIÈ ANNAÈ LIÈ EINN
HELSTA KEPPINAUTINN +2 !UDDI FÁKK FÁLAGA 4RYGGVA ÒR &( ANNAN M¾TAN
%YJAPEYJA 3IGURVIN «LAFSSON MEÈ SÁR Å LIÈ OG SAMAN BRUGÈU ÖEIR ¹ ÖAÈ R¹È
AÈ L¹TA ÒÈA STAFI +2 ¹ BÅL 4RYGGVA !È SJ¹LFSÎGÈU SÕÈUR ¹ 4RYGGVA ÖEGAR HANN
SÁR ÖESSI SVÅVIRÈILEGU SKEMMDARVERK SEM UNNIN HAFA VERIÈ ¹ BÅL HANS OG
HANS TRYGGI VINUR 3IGURVIN BÕÈST TIL AÈ HRINGJA ¹ LÎGREGLUNA

 53 0'! 4OUR  "EIN ÒTSEND
ING  4HE 4OUR #HAMPIONSHIP ²TSENDING
FR¹ LOKADEGI 4HE TOUR #HAMPIONSHIP ¹ 0'!
MËTARÎÈINNI Å GOLFI
 3P¾NSKU MÎRKIN ¥TARLEG UMFJÎLLUN
UM SÅÈUSTU UMFERÈ Å SP¾NSKA BOLTANUM
-ÎRKIN ÒR ÎLLUM LEIKJUM UMFERÈARINNAR
TILÖRIFIN OG UMDEILDU ATVIKIN
 %NSKU MÎRKIN &ARIÈ YFIR ALLT ÖAÈ
HELSTA SEM GERÈIST Å LIÈINNI UMFERÈ Å ENSKU
 DEILDINNI Å KNATTSPYRNU -ÎRG FÁLAGANNA
Å ÖESSARI DEILD ERU MEÈ ÅSLENSKA LEIKMENN
¹ SÅNUM SN¾RUM OG ÖVÅ K¾RKOMIÈ AÈ F¹
T¾KIF¾RI TIL ÖESS AÈ FYLGJAST MEÈ TILÖRIFUM
ÖEIRRA Å HVERRI EINUSTU UMFERÈ
 +& .ÎRD  +& .ÎRD -IKIÈ
HEFUR VERIÈ LAGT ¹ .ÎRDANA Å UNDANFÎRNUM
Ö¹TTUM OG ÖEGAR ÖANNIG BER UNDIR ÖURFA
MENN AÈ F¹ HVÅLD TIL ÖESS AÈ HLAÈA RAFHLÎÈ
URNAR (VÅLDIN ER .ÎRDUNUM V¾NTANLEGA
K¾RKOMIN EN TIL ÖESS AÈ HRISTA UPP Å
FÁLAGSANDANUM Å LEIÈINNI VAR BRUGÈIÈ ¹ ÖAÈ
R¹È AÈ FARA MEÈ Ö¹ TIL 6ESTMANNAEYJA
 (EIMSMËTARÎÈIN Å 0ËKER
#ARIBBEAN 0OKER !DVENTURE 3NJÎLLUSTU
PËKERSPILARAR VERALDAR KOMA SAMAN ¹
HEIMSMËTARÎÈINNI EN H¾GT ER AÈ FYLGJAST
MEÈ FRAMMISTÎÈU ÖEIRRA VIÈ SPILABORÈIÈ Å
HVERRI VIKU ¹ 3ÕN 0ËKER ¹ SÁR MERKA SÎGU
EN TIL ER ÕMIS AFBRIGÈI SPILSINS  SEINNI
¹RUM HEFUR PËKER ¹TT MIKLUM VINS¾LDUM
AÈ FAGNA VÅÈA UM HEIM OG KEMUR MARGT TIL
%KKI SÅST VEGLEGT VERÈLAUNAFÁ SEM FREISTAR
MARGRA  MËTARÎÈINNI ER SPILAÈ FYRIRKOMU
LAGIÈ 4EXAS HOLD EM SEM ER HVAÈ SKEMMTI
LEGAST FYRIR ¹HORFENDUR

 $EBATTEN  5DEFRA 4ALIBANERNE
VENDER TILBAGE  $ANMARK
%KSPEDITIONEN  .YHEDER P½ TEGN
SPROG  46 !VISEN MED VEJRET 
$AWSONS #REEK  (JERTEFLIMMER
 "OOGIE 5PDATE  +AT I
HUNDEKL¾DER  9U 'I /H 
4ROLDSPEJLET  $EN HVIDE STEN 
46 !VISEN MED 3PORT OG 6EJRET 
$AGENS $ANMARK  46 !VISEN 
'ENBRUGSGULD  3zREN 2YGE BESzGER
,IS OG DYRENE  $E STORE KATTE 
46 !VISEN  (ORISONT  3PORT.YT
 -IST¾NKT  3IDSTE AKT  /"3
 6IDEN OM  "OOGIE 5PDATE

 4OM OG *ERRY  3ISTE NYTT 
3CHRÎDINGERS KATT  !RBEIDSLIV  3ISTE NYTT
 !LLEHELGENSGUDSTJENESTE FRA )SHAVSKATEDRALEN
I 4ROMSz  3ISTE NYTT  )AN TAR REGIEN
 $EN BL½ SANDENS HEMMELIGHET  3ISTE
NYTT  .zDLANDING  !MIGO  3ISTE
NYTT  /DDASAT .YHETER P½ SAMISK 
4ID FOR TEGN  -¹N¹ID 46 3AMISK BARNE TV
 .YHETER P½ TEGNSPR½K  (ARRY MED
BzTTA FULL AV DINOSAURER  'UBBEN OG KATTEN
 6ENNENE P½ 3OLFLEKKEN  $ISTRIKTSNYHETER
 $AGSREVYEN  0ULS  &AKTOR -ARI
OG #AMILLAS BABY  2EDAKSJON %. 
$ISTRIKTSNYHETER  $AGSREVYEN   +OHT I
FAMILIEN  $OK 3UKKERSLAVER  +VELDSNYTT
 3TORE 3TUDIO  )NSPEKTOR -ORSE

364 
 3PORTSPEGELN  +ORRIDOREN 
2APPORT  'OMORRON 3VERIGE  'ARAGE
LSKA FILM  +ROKODILL  3M½ %INSTEINS
 :OÁ +ÁZAKO  +LISTER  ,ILLA
SPORTSPEGELN  2APPORT  %N UPPSTOPPAD
HUND  0LUS  +OBRA  3UPERNATURAL
 2APPORT  +ULTURNYHETERNA 
&OSTERLANDET  (UMORLABBET 'ROTESCO 2OYAL
 3¼NDNING FR½N 364
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2ÅKISSJËNVARPIÈ Å SAMVINNU VIÈ 3/3
BARNAÖORP MUN SÕNA Å KVÎLD HEIM
ILDARMYNDINA 'LEYMDU BÎRNIN ¶ESSI
MYND ER HLUTI AF FJÎGURRA MYNDA SERÅU
SEM 2ÅKISSJËNVARPIÈ SÕNIR OG ER ÖESSI
MYND NÒMER TVÎ Å RÎÈINNI &YRSTA
MYNDIN GREINDI FR¹
3/3 BARNAÖORPUM
Å "ËLIVÅU OG ÖEIRRI
NEYÈ OG F¹T¾KT SEM
BÎRN ÖURFA AÈ BÒA
VIÈ ÖAR ¥ ÖESSARI
MYND ER SKYGGNST INN
Å LÅF F¹T¾KRA BARNA Å
+AMBËDÅU SEM
ER EITT AF F¹T¾K
USTU RÅKJUM Å
!SÅU
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 6EÈURFREGNIR  "¾N  &RÁTTIR
 -ORGUNVAKTIN  &RÁTTIR  &RÁTTIR
 ,AUFSK¹LINN  -ORGUNLEIKFIMI
 &RÁTTIR  6EÈURFREGNIR 
3TEFNUMËT  &RÁTTIR  3AMFÁLAGIÈ
Å N¾RMYND
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 6ÅTT OG BREITT
 &RÁTTIR
 ²TVARPSSAGAN "RÁF TIL "RANDS
 -IÈDEGISTËNAR
 &RÁTTIR
 +ROSSGÎTUR
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR

 (LAUPANËTAN
 &RÁTTIR
 6ÅÈSJ¹
 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 3PEGILLINN
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 6ITINN
 ,AUFSK¹LINN
 3ÎNGVAM¹L
 (EIMURINN OKKAR
 /RÈ KVÎLDSINS
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 ²R TËNLISTARLÅFINU 2EYKHOLTSH¹TÅÈ

 &RÁTTIR
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM
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Hlynur Íslandsmeistari í málmsuðu

… fær Helga Dögg Helgadóttir
fyrir að komast í tíu para úrslit
danskeppni sem sýnd var í BBC
í Bretlandi.

1

6

2

7

3

4

„Þetta var jöfn keppni en ég hafði
þetta að lokum,“ segir Hlynur Guðjónsson, nýbakaður Íslandsmeistari í málmsuðu. Mótið fór fram í
Borgarholtsskóla á miðvikudag. Þar öttu kappi átján
bestu málmsuðumenn landsins frá níu fyrirtækjum.
Þetta
var
þrettánda
Íslandsmeistaramótið sem haldið er hér
á landi, það fjórða
sem Hlynur keppir á
og það fyrsta þar sem
hann stendur með
pálmann í höndunum.
(,9.52 '5¨*«.33/. !UK

¥SLANDSMEISTARATITILSINS VANN
HANN Å FLOKKI PINNASUÈU

Keppt var í sex suðuaðferðum
til Íslandsmeistara og að sögn
Hlyns er ekki endilega það sama
suða og suða. „Það eru alls kyns
stellingar og aðferðir í þessu fagi.
Þetta er handverk og eins og í
hverri annarri vinnu þarf að horfa
til gæðanna sem geta verið misjöfn,“ segir Hlynur, sem auk þess
að hampa Íslandsmeistaratitlinum bar sigur úr býtum
í pinnasuðu.
Hlynur verður fulltrúi Íslands á Norðurlandamótinu í málmsuðu
sem haldið er í Tampere í
Finnlandi 8. til 10. nóvember og heldur utan í dag.
„Ég veit eiginlega ekki hvað
ég er búinn að koma mér út í.

34,)¨ 3/¨)¨ -¹LMSUÈA ER N¹KV¾MNISVERK OG G¾ÈIN SKIPTA ÎLLU M¹LI

Norðurlandamótið er miklu erfiðara, miklu flóknara bitar að sjóða
en á Íslandsmótinu.“ Hlynur kveðst
þó hafa mikinn metnað fyrir Íslands
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 TEIKNIBLEK  FRÒ  ERLENDIS  EYÈA
 SAMANBURÈARTENGING  VONDUR 
UNNA  SKËLI  NIÈUR  FOR  GUÈ
 LITLAUS
,«¨2¡44
 FISKUR  TVEIR EINS  M¹TTUGUR  TAUG
 STILLTUR  EINKAR  SUSS  MEGIN
 STARFSGREIN  SL¹
,!53.
,2¡44  TÒSS  FR  ÒTI  SËA 
EN  ILLUR  ELSKA  FG  SUÈ 
AUR  RA  GR¹R
,«¨2¡44  UFSI  ÒÒ  STERKUR 
SIN  RËLEGUR  ALL  USS  AÈAL
 FAG  R¹

6%)345 36!2)¨
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'LÅMAN ER ERËTÅSK ÅÖRËTT
Stuttmyndin Bræðrabylta á vafalítið eftir að vekja mikla athygli þegar
hún verður frumsýnd en myndin
fjallar um tvo samkynhneigða
glímukappa. Þeir Halldór Gylfason
og Björn Ingi Hilmarsson leika tvo
bændur í afskekktri sveit sem eiga
í leynilegu ástarsambandi og sinna

 3ADDAM (USSEIN
  ¹RA
 3AMÒEL ®RN %RLINGSSON

PAKKAFERÐIR

VIÐ ALLRA HÆFI

Sheraton Real de Faula
Valfrjálst

Verð frá 59.180 kr.

Frábært hótel með öllum þægindum. Tveir
einstakir golfvellir, annar par 72 og hinn er
par 62. Krefjandi brautir og útsýni yfir
Miðjarðarhafið. Einstök lífsreynsla fyrir alla
golfara, reynda sem byrjendur.

Tottenham–Wigan
24.–27. nóv.

58.900 kr.

Berlín í jólaundirbúningi
24.–27. nóv.

51.900 kr.

George Michael
27.–29. nóv.

hönd og hefur æft stíft öll kvöld
vikunnar til að ná sem bestum
tökum á blæbrigðum málmsuðunnar.
BS

34). ",«-342!2 ¶EIR (ALLDËR 'YLFASON
OG "JÎRN )NGI (ILMARSSON LEIKA TVO
SAMKYNHNEIGÈA B¾NDUR SEM NJËTA HVOR
ANNARS Å GEGNUM GLÅMU

því í gegnum íslensku glímuna,
tákngervingu
karlmennskunnar.
Þessi nálgun virðist vera farin að
njóta mikilla vinsælda því á síðasta
ári var það Brokeback Mountain
sem hristi allverulega upp í heimsbyggðinni en þar voru það tveir
kúrekar sem féllu fyrir hvor
öðrum.
Leikstjórinn Grímur Hákonarson upplýsir hins vegar að hann
hafi fengið hugmyndina áður en
Brokeback kom í kvikmyndahús og
þegar tökurnar á myndinni hófust
áttaði leikstjórinn sig á því að hún
var allt öðruvísi. „Glíman er notuð
til að impra svolítið á þessu ástarsambandi,“
útskýrir
Grímur.
„Íþróttin getur verið svolítið erótísk, búningarnir og dansinn sem er
stiginn,“ bætir leikstjórinn við.
Að sögn leikstjórans gengur
Bræðrabylta mikið út á glímu sem
hann segir að sé myndlíking fyrir
þjóðerniskennd og þjóðleg gildi.
„Glímukeppnin fer fram á Skriðuklaustri sem er jú teiknað af sama
arkitekt og á heiðurinn af Arnarhreiðri Hitlers,“ segir Grímur en
þær tökur fóru fram í kapellu elliheimilisins Grund sem er jafnframt
oft notuð undir íþróttaiðkun heimilisfólksins.
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HLUTVERK Å "R¾ÈRABYLTU EN LEIKSTJËRINN
SEGIR ÅÖRËTTINA VERA KARLMENNSKULEGA OG
ERËTÅSKA
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Grímur var nýkominn heim frá
Kárahnjúkum þar sem síðustu
tökur fóru fram. „Annar mannanna
vinnur við jarðboranir og Kárahnjúkastífla var eini staðurinn þar
sem var verið að bora,“ segir Grímur en tökuliðið var langt ofan í jörðu
og aðstæðurnar ekki til að hrópa
húrra fyrir. „Þetta var svona eins
og Ísarngerði í Hringadróttinssögu
eða Mordor, algjört helvíti,“ útskýrir Grímur sem vonast til að frumsýna myndina í Tjarnarbíói í febrúar og senda hana í kjölfarið á
kvikmyndahátíðina í Cannes.
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS
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69.900 kr.

Aðventuferð til Trier
8.–11. des.

59.900 kr.

Chelsea–Arsenal
9.–11. des.

69.900 kr.

Risaslagur af bestu gerð á Stamford Bridge!
Síðustu leikir þessara liða hafa verið
magnaðir og verður eflaust hart barist að
þessu sinni enda byrja bæði lið vel í deildinni.
Innifalið: Flug með sköttum, gisting á St.
Giles í tvær nætur og miði á leikinn.

Arsenal–Portsmouth
15.–17. des.

59.900 kr.

Óli Palli og The Pogues
16.–18. des.

59.180 kr.

Arsenal–Man. City
30.–31. jan.

54.900 kr.

Liverpool–Everton
2.–4. feb.

84.900 kr.

Öll verð miðast við að tveir séu saman í herbergi.
Nánar á www.expressferdir.is eða í síma 5 900 100

Mustanginn sigraði montbílakeppnina
„Ég brosi í gegnum tárin eins og fegurðardrottning,“ segir bíladellukallinn Sigfús B.
Sverrisson sem sigraði montbílakeppnina
Show Off of the Year 2006 með Ford Mustang
Fastback kagganum sínum í síðustu viku.
Fréttablaðið greindi frá því nýlega að Mustanginn væri kominn í úrslit keppninnar ásamt
fjórum öðrum drossíum en úrslitin réðust í
netkosningu á heimasíðunni CarDomain.com
og voru kynnt á SEMA bílasýningunni í Bandaríkjunum.
„Þetta er mjög ánægjulegt,“ segir Sigfús og
viðurkennir að þessi heiður kitli stoltið. „Ég
brosi allan hringinn enda kom þetta nokkuð á
óvart þar sem ég var þarna að keppa við fulltrúa milljónaþjóðar og þó ég hafi beðið nokkra
vini og kunningja um að kjósa mig átti ég ekki
von á að það myndi duga til.“
Sigfús efast þó ekki um að Mustanginn hafi
verið vel að verðlaununum kominn. „Ég held

að Mustanginn sé sá flottasti af þessum fimm.
Það var einn Camaro þarna sem var búið að
leggja töluvert í en hann var bara smekklaus.
Þetta voru samt verðugir andstæðingar.“
Sigfús sleppti því að fara á sýninguna og
var því ekki viðstaddur þegar úrslitin voru tilkynnt. „Ég hefði farið ef ég hefði fengið að
vita þetta fyrirfram en sá ekki ástæðu til að
leggja í þetta ferðalag þar sem líkurnar á sigri
voru einn á móti fimm.“
Sigfús segist ekki vita hversu mörg atkvæði
liggi að baki sigrinum en telur víst að heitar
tilfinningar Bandaríkjamanna til Mustang bíla
hafi haft sitt að segja. Þá telur hann víst að
umfjöllun Fréttablaðsins um keppnina hafi
aflað honum stuðnings hér heima. „Ég vil því
skila þakklæti til þeirra Íslendinga sem lögðu
mér lið og stuðluðu að því að Mustanginn
endar örugglega sem frægasti bíll landsins.“
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¹RSINS N¾STU M¹NUÈI ÖAR SEM HANN ER KOMINN Å VETRAR
DVALA UNDIR ¹BREIÈU Å SKÒR b¡G ER SAMT BÒINN AÈ FARA OG
KLAPPA HONUM m SEGIR EIGANDINN STOLTUR OG J¹TAR FÒSLEGA
AÈ HEIÈURINN KITLI HÁGËMA BÅLADELLUKARLSINS

3KILAGJALDIÈ ER

 KRËNUR
FYRIR VÅN ÎL OG GOSDRYKKJARUMBÒÈIR
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GARMIN NUVI 310
LEIÐSÖGUTÆKI FYLGIR
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Að vernda
mannorð

U

ndanfarna daga hefur Ekstrabladet birt greinaflokk þar
sem látið er að því liggja að margvísleg erlend umsvif Íslands bestu
sona tengist ósiðlegum og jafnvel
ólöglegum viðskiptaháttum, peningaþvætti, skúffufyrirtækjum,
skattaskjólum, mafíu, bankasvindli og alls konar svívirðu sem
þjóðhollir, íslenskir blaðamenn
mundu aldrei láta sér detta í hug
að bendla landa sína við.

!¨

sjálfsögðu vitum við að þessi
rætnu skrif eiga sér þá skýringu
að Danir öfunda Íslendinga og sjá
ofsjónum yfir velgengni þeirra
okkar sem nú velta sér upp úr peningum eins og svín í drafi, enda
telur íslenska leyniþjónustan að
danskir kaupmenn hafi hvað eftir
annað reynt að senda Vítisengla til
Íslands til að leggja landið undir
sig á ný. Hitt er torskildara hvaða
svínslega náttúra kom Dönum til
að skálda einmitt þessar sögur og
ljúga þeim upp á vammlaus fjármálaséní sem svo sannarlega geta
ekki gert að því þótt allt sem þau
snerta verði að gulli.

4), allrar hamingju hafa vandaðir
aðilar tekið það upp hjá sjálfum
sér að vernda viðkvæmar sálir á
Íslandi gegn því að saurga sakleysi sitt með því að handfjatla
þetta sorprit í grandaleysi. Ekstrabladet hefur undanfarna daga ekki
verið fáanlegt hjá þeirri blaðadreifingu sem velur og flytur inn
hollt og uppbyggilegt lesefni um
frægar erlendar persónur fyrir
þjóðina og þar af leiðandi ekki til
sölu í bókaverslunum. Sömu aðilar
eiga einnig prýðilegt bókaforlag
þar sem svo miklar kröfur eru
gerðar til lesmálsins að heilu bókaupplögin eru keyrð á öskuhaugana
ef þau standast ekki þær kröfur
sem útgefendur gera til sannleikans.
"%34 hefði auðvitað verið að
koma í veg fyrir birtingu þessara
greina með því að kaupa Ekstrabladet og breyta fyrirtækinu í
nuddstofu. Því miður er hægt að
lesa hroðann á netinu og vekur
það spurningar um hvernig hægt
sé að vernda hina hreinu áru þjóðarinnar
fyrir
nútímatækni;
íslenskt mannorð þarf greinilega
á vernduðu umhverfi að halda,
þrjú hundruð milljónir til að
hreinsa af okkur hvalablóðið
hrökkva skammt. Ódýrast er þó að
vernda mannorð fyrirfram en ekki
eftir á.

NISSAN X-TRAIL

VERÐLÆKKUN
ALLA LEIÐ!

Nissan X-Trail er kröftugur, sérstakur og hentar öllum aðstæðum – hverjar sem þær eru. Þú
átt jafn auðvelt með að leggja fyrir framan fínt veitingahús og klöngrast í giljadrögum. Stíllinn
snýst ekki aðeins um glæsilegt útlit. Hönnun fram- og afturenda bílsins er miðuð við að akstur
í torfærum, grjóti og snjó verði auðveldari og að þú sjáir öll fjögur hornin úr ökumannssætinu
og getir stjórnað og lagt X-Trail af öryggi. Ríkulegur staðalbúnaður: 4x4, 17" álfelgur, litað
gler, 6 diska geislaspilari, 3 drifstillingar, loftkæling, sjálfskipting, útvarpsfjarstýring.

Komdu og reynsluaktu Nissan X-Trail, hann er leikur á hjólum!

FARÐU ALLA LEIÐ!
Nú býður Ingvar Helgason einnig
glæsilegan breytingarpakka frá Artic
Trucks að verðmæti 450.000 kr. á
aðeins 200.000 kr. aukalega.

Breytingar sem skipta máli!
7cm hækkun, stærri dekk (29"), krómgrind
krómstigbretti, kastarar, dráttarbeisli.
Bíll á mynd er með breytingarpakka frá Artic Trucks.

NISSAN X-TRAIL

Nissan X-Trail Sport

Verð aðeins
Verð áður

2.890.000 kr.

3.290.000 kr.

KUN!
VERÐLÆK

Sævarhöfða 2 Sími 525 8000 www.ih.is

Umboðsmenn
um land allt

Akranesi
431 1376

Akureyri
464 7940

Opið: Mánudaga – föstudaga kl. 9.00 - 18.00 og laugardaga kl. 12.00 - 16.00

Höfn í Hornafirði
478 1990

Njarðvík
421 8808

Reyðarfirði
474 1453

