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Smáauglýsingasí i

Heimili hjónanna Ragnheiðar E. Ragn-arsdóttur og Yngva Arnar Stefánssonarber bæði smekkvísi þeirra og framtaks-semi vitni. Heimilið er uppi í risi viðBárugötu í Reykjavík.
Bökunarilmur berst út á ganginn þegar komið
er upp á þriðju hæðina á Bárugötu 5 enda hús-
freyjan með köku í ofninum. Hún er heima-
vinnandi um þessar mundir en viðskiptavinir
Pétursbúðar á Ránargötunni kannast vel við
konuna þar sem hún átti og stýrði þeirri versl-
un 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 Ragn-
heiður brosandi.

Sjá síðu 2

Leikur samkyn-
hneigðan bónda

www.meistarinn.is

og dekur
hollustu
Veldu

í dagsins önn

Innlit hjá Ragnheiði og 
Yngva á Bárugötu

Hefur gefið út 50 
tölublöð af Grapevine

Aftakaveður olli miklu 
tjóni um allt land í gær. Milli-
landa- 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 Skaga-
strönd. Rúður brotnuðu í bílum í 
grjótfoki á Möðrudalsöræfum. 
Ekki er vitað til þess að nein telj-
andi slys hafi orðið á fólki.

Samkvæmt upplýsingum frá 

Veðurstofu náðu vindhviðurnar 
allt að fjörutíu metrum á sek-
úndu 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 Sigurð-
ur Þ. Ragnarsson, veðurfræðing-
ur á NFS. „Sem betur fer hefur 
veðrinu slotað en þetta er atburð-
ur sem maður setur í bækurn-
ar.“ 

Að sögn Ólafar Snæhólm Bald-
ursdóttur, upplýsingafulltrúa 
Slysavarnafélagsins Landsbjarg-
ar, höfðu björgunarsveitarmenn 
sinnt hátt í tvö hundruð útköllum 
um hádegisbil í gær.

Flugvöllum lokað í hvassviðri

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 mánuð-
ina.

Líffræðingur í Münster í 
Þýskalandi segir svaninn, sem 
gengur undir nafninu Svarti Pétur, 
hafa sýnt öll merki þess að vera í 
tilhugalífinu þegar hann hringsól-
aði kringum bátinn. Svarti Pétur 
starði endalaust á bátinn og gaf 
frá sér ástarhljóð.

Svanur felldi 
hug til plastbáts

Magnús þór byggir málflutning sinn 
á hræðsluáróðri sem ekki er til þess 

fallinn að beina umræðu um innflytjendamál 
í réttan farveg.

Magnús Þór Hafsteinsson, 
varaformaður Frjálslynda flokksins, segir það 
hafa verið alvarleg mistök hjá íslenskum 
stjórnvöldum að fallast á frjálst flæði vinnu-
afls frá ríkjum Evrópusambandsins í Austur-
Evrópu, fyrr á árinu. 
„Frjálslyndi flokkurinn setti fram það sjónar-
mið að íslenskt samfélag væri ekki tilbúið til 
þess að taka móti öllum þeim fjölda af útlend-
ingum, 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 útlend-
ingar 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-

tugu og fólk sem býr við örorku. Auk þess 
hefði takmörkun á flæðinu haft þensluminnk-
andi áhrif, og ekki veitir af því. Við Íslending-
ar þurfum að ræða það hvernig þjóðfélag við 
viljum skapa og hvort þróunin í málefnum inn-
flytjenda sé æskileg.“ 

Einar Skúlason, framkvæmdastjóri 
Alþjóðahúss, segir málflutning Magnús Þórs 
vera hræðsluáróður. „Magnús Þór byggir mál-
flutning sinn á hræðsluáróðri sem ekki er til 
þess fallinn að beina umræðu um innflytjenda-
mál 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 hræðslu-
áróður.“

Ólafur Þ. Harðarson, prófessor í stjórn-
málafræði, segir það vera stefnubreytingu ef 
Frjálslyndi flokkurinn ætli sér að feta inn á þá 
braut sem Magnús Þór boðar í innflytjenda-
málum. „Hingað til hafa ekki verið stjórnmála-
flokkar hér á landi sem styðja við harðar 
aðgerðir gegn innflytjendum. Í nágrannalönd-
um 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.“   

Stefna Frjálslyndra í mál-
um 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.
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Sigurður, flýgur fiskikarið í 
Sandgerði?

Sigurður Snævarr borgarhagfræðing-
ur segir hvorki borgaryfirvöld í Reykjavík né 
viðskiptaráðgjöf Par X IBM kannast við verðmæta-
mat 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 R-
listans, 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 

saman óskyld verðmöt þegar horft sé til heildar-
verðmats 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.“ 

 Fulltrúar Félags grunn-
skólakennara og Launanefndar 
sveitarfélaga hafa hist á fimm 
árangurslausum fundum til að 
ræða breyttar forsendur kjara-
samnings 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 þjóð-
félaginu.

Ólafur Loftsson, formaður 
Félags grunnskólakennara, segir 
að við gerð síðasta kjarasamnings 
hafi verið gert ráð fyrir 3–4 pró-
senta verðbólgu en að hún hafi nú 
farið yfir þau mörk sem reiknað 

var með. „Þá fara aðilar FG fram 
á svipaða kjaraleiðréttingu og 
aðrir hópar í þjóðfélaginu hafa 
fengið.“

Ólafur vildi ekki ræða efnis-
lega hvað Launanefnd sveitarfé-
laga hefði boðið eða hvaða leið-
réttingu FG hefði farið fram á. 

Um síðustu mánaðamót ritaði 
stjórn kennarafélags Reykjavík-
ur Vilhjálmi Þ. Vilhjálmssyni 
borgarstjóra bréf þar sem hún 
lýsti sig tilbúna til viðræðna 
vegna greinar 16.1 í kjarasam-
ingnum.

Vilhjálmur hefur móttekið 
bréfið. Hann vísaði því til Launa-
nefndarinnar.

Samningaviðræður í hnút

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.

Eldur kom upp 
í fjölbýlishúsi

Saddam Hussein, fyrrver-
andi Íraksforseti, var í gær dæmd-
ur til dauða fyrir glæpi gegn 
mannkyni. Dómurinn leiddi til 
lykta fyrsta réttarhaldið af mörg-
um yfir einræðisherranum fyrr-
verandi, en það var fyrir ábyrgð 
hans á drápum á 148 manns í 
bænum Dujail árið 1982. Til dráp-
anna var efnt í hefndarskyni fyrir 
tilraun til að ráða Saddam af 
dögum, sem rakið var til manna í 
Dujail sem voru virkir í and-
spyrnuhreyfingu 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 Íraks-
stjórn á sínum tíma. „Lengi lifi 
(íraska) þjóðin og dauði yfir óvin-
um hennar. Lengi lifi hin dýrðlega 
þjóð, og dauða yfir óvinum henn-
ar!“ hrópaði Saddam. 

Nouri al-Maliki, forsætisráð-
herra Íraksstjórnar, sem er sjía-
múslimi, 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 millitíð-
inni er hafið annað réttarhald yfir 
Saddam og fleiri sakborningum, 
og snýst um fjöldamorð á Kúr-
dum með efnavopnum á níunda 
áratugnum.

Sumir lýstu áhyggjum af því 
að dauðadómarnir kynnu að verka 
sem olía á eld átaka stríðandi fylk-
inga trúar- og þjóðernishópa í 

Írak. Strax í gær brutust út átök í 
hverfi súnnía í norðurhluta Bag-
dad. Annars staðar í höfuðborg-
inni 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 sjón-
varpsfréttastöðina 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 sér-
skipaður áfrýjunardómstóll hefur 
ótakmarkaðan tíma til að fara yfir 
dóminn.

Verði dómarnir staðfestir verð-
ur að framfylgja þeim innan 30 
daga frá þeim úrskurði. 

Talsmaður Evrópusambands-
ins hvatti til þess í gær að dauða-
dómunum yrði ekki framfylgt en 
talsmaður Hvíta hússins sagði 
Bandaríkjastjórn þess fullvissa 
að Bandaríkjaher muni, í félagi 
við írösk yfirvöld, geta ráðið nið-
urlögum átaka sem fylgja kunni í 
kjölfar dómsins. 

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 tals-
menn súnnía spáðu blóðbaði sem yrði á ábyrgð núverandi ríkisstjórnar. 

Lekinn í gegnum 
Kárahnjúkastíflu er margfalt 
minni heldur en reiknað var með í 
upphaflegum áætlunum, segir 
Sigurður Arnalds, talsmaður 
Landsvirkjunar vegna Kára-
hnjúkavirkjunar. 
„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.“

Nánast enginn 
leki við stífluna

Prófkjör framsóknar-
manna í Suðurkjördæmi fer 
fram 20. janúar 2007. Þetta var 
ákveðið á kjördæmaþingi 
framsóknarmanna í Suðurkjör-
dæmi sem haldið var nú um 
helgina.

Kosið verður um sex efstu 
sæti framboðslistans og er sú 
kosning bindandi. 

Guðni Ágústsson landbúnað-
arráðherra sækist eftir fyrsta 
sæti listans. Þá sækjast Hjálmar 
Árnason, formaður þingflokks 
Framsóknarflokksins, Bjarni 
Harðarson, Eygló Þóra Harðar-
dóttir og Björn B. Blöndal eftir 
framboði í annað sætið. 

Prófkjör verður 
haldið í janúar

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 skoðana-
könnunum fyrir kosningarnar var 
Eduardo Montealegre, Harvard-
menntaður auðmaður, eini 
maðurinn sem komst nálægt 
Ortega í fylgi. Úrslitin eiga að 
verða ljós í dag. 

Ortega í forystu
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 Vest-
mannaeyjum til lands vegna 
veðurs. Alls kusu um 1.100 manns 
í Vestmannaeyjum.
Yfirkjörstjórn Samfylkingarinn-
ar 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. Bárðar-
sonar, formanns kjördæmisráðs 
Samfylkingarinnar, var meira en 
„bjartsýnustu menn þorðu að 
vona“.   

Talning fer 
fram í dag





Ágúst Ólafur Ágústsson
varaformaður Samfylkingarinnar4. SÆTI

Traustur efnahagur — aukin velferð www.agustolafur.is

,,Svo maður hrósi nú einhvern
tíma einhverjum, þá hefur sá
ungi þingmaður fl utt 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
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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 Möðrudals-
öræfum. 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 hafnar-
innar 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 

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.

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.

„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.“ 

Slæmt þegar kalt 
loft mætir hlýju

 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. 

Tré rifnaði upp 
með rótum

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, heilbrigð-
is- 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 

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 hjúkrunar-
heimili. Bæði hafi landlæknir eftirlit með því 
að þjónustan sem greitt er fyrir sé veitt og 
einnig sé  í gildi gæðakerfi sem greitt er eftir. 



Á háu nótunum

*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.

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

*



Kjósum unga konu til áhrifa

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

Bryndís Ísfold 6. sæti

kynntu  þér  stefnumá l in  á  www.bryndisisfo ld.com

Gunnar Svavarsson, verk-
fræðingur og bæjarfulltrúi í Hafn-
arfirði, sigraði í prófkjöri Samfylk-
ingarinnar 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. „Prófkjör-
ið 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 und-
irbúa 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 Svein-
bjarnardóttir, sem bauð sig fram í 

1. sætið, hlaut 2.353 atkvæði í 1. til 
3. sætið.

Hún segist sátt við niðurstöð-
una. „Ég fagna þessari niðurstöðu 
og lít á hana sem ákveðinn móralsk-
an sigur fyrir mig. Ég fékk góða 
kosningu í fyrsta sætið og er þakk-
lát 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 Hafnar-
firði. 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 tilkynnt-
ar 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 Gunn-
ar sætaskipti en það snerist við 
þegar tilkynnt var um niðurstöð-
una 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 mik-
inn hljómgrunn mínar hugmyndir 
fengu hjá félagshyggjufólki alls 
staðar í kjördæminu. Ég er sann-
færður 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 próf-
kjörinu. Hann var ekki tilbúinn til 
þess að tjá sig um niðurstöðuna 
þegar Fréttablaðið leitaði til hans 
en sagðist ætla að halda áfram pól-
itísku starfi. „Ég er ekki hættur í 
pólitík,“ var það eina sem Valdimar 
sagði.

Gunnar leiðir lista 
Samfylkingarinnar
Gunnar Svavarsson leiðir lista Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi en 
hann fékk 46 atkvæðum meira en Þórunn Sveinbjarnardóttir í 1. sætið. Af-
burða hæft fólk á listanum sem getur náð góðum árangri segir Gunnar.

Ert þú flughrædd(ur)?

Hefur þú kosið í prófkjöri í ár?

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. Guð-
finna hefur gegnt starfi rektors 
frá því Háskólinn í Reykjavík 
var stofnaður árið 1998.

Rektor ráðinn í 
lok mánaðarins

Rúmlega tvítugur karl-
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 fórn-
arlambinu var vísað út af skemmti-
staðnum. Hinn ákærði fylgdi eftir 
stuttu síðar og veittist þá fórnar-
lambið að honum að nýju. Slags-
málin leiddust inn í sund á bak við 
nærliggjandi veitingastað og er 
talið að ákærði hafi stungið mann-

inn þar fimm sinnum með litlum 
vasahnífi. Fórnarlambið hlaut fjög-
ur 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 árás-
arinnar voru ekki alvarlegar.

Auk fangelsisdómsins var mað-
urinn dæmdur til að greiða fórnar-
lambi sínu á fjórða hundrað þúsund 
krónur í skaðabætur. 

Stakk mann fimm sinnum



Sproti laumar sér með í farandhópinn 
   og syngur, dansar og skemmtir börnunum
að sögusýningunni lokinni.
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Farandleikhús Landsbankans
HÁTÍÐARSTEMNING
HRINGINN Í KRINGUM LANDIÐ

Farandleikhús Landsbankans
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!
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Vi› sty›jum Steinunni Valdísi ...Prófkjör Samfylkingarinnar í Reykjavík, 11. nóvember

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.

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

Opinberi geirinn
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

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

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

Forysta í krafti þjónustu –
Svafa Grönfeldt aðstoðarforstjóri Actavis.

Dagskrá

 Hvaða fyrrverandi einræð-
isherra var dæmdur til dauða 
í gær?

Hversu gömul er Eiðakirkja?

Hver er í öðru sæti á fram-
boðslista framsóknarmanna í 
Suðvesturkjördæmi?

 Ein virtasta fréttastofa 
Evrópu, DPA í Þýskalandi, hefur 
eftir Stefáni Ásmundssyni, 
skrifstofustjóra sjávarútvegsráðu-
neytisins, að Íslendingar gætu 
þurft að endurskoða afstöðu sína til 
atvinnuhvalveiða ef ekki verður 
hægt að selja kjötið á erlendum 
mörkuðum. Stefán segist ekki hafa 
átt við að stjórnvöld væru að meta 
hvort eigi að endurmeta leyfi til 
atvinnuhvalveiða vegna markaðs-
skorts.

„Það sem ég var að segja var að 
þetta er atvinnustarfsemi eins og 
hver önnur og að það er atvinnurekandinn sem 
heldur utan um markaðsmálin. Auðvitað heldur 
hann ekki áfram ef hann hefur ekki markaði,“ segir 

Stefán. DPA hefur einnig eftir 
Stefáni í viðtalinu að hvalveiðar séu 
ekkert ólíkar bílasölu; ef framleið-
andi hefur ekki kaupendur að 
bílunum þá hætti hann framleiðslu. 

Einar K. Guðfinnsson sjávarút-
vegsráðherra segir að stjórnvöld 
komi ekkert að því að taka ákvörð-
un um að stöðva veiðarnar á 
markaðsforsendum. Það verði 
sjálfhætt ef ekki er rekstrargrund-
völlur. „Sá sem annast veiðina ber 
ábyrgð á sölu afurðanna eins og í 
öllum öðrum greinum sjávarút-
vegs. Það segir sig sjálft að ef 

hvalveiðar verða ekki arðbærar þá verða þær ekki 
stundaðar frekar en aðrar óarðbærar atvinnugrein-
ar.“ 

 Borgarráð Reykja-
víkurborgar samþykkti að úthluta 
Ásatrúarfélaginu lóð undir hof í 
Leynimýri á fundi sínum á fimmtu-
daginn. Var skipulagssviði falið að 
gera tillögur að staðsetningu lóð-
arinnar.

Egill Baldursson, lögsögumað-
ur Ásatrúarfélagsins, segir þetta 
frábærar fréttir. „Stefnt er að því 
að taka fyrstu skóflustungu að 
hofinu 1. desember næstkomandi. 
Þetta verður bæði hof og félags-
heimili. Öll blót munu fara þarna 
fram á helgistað félagsins og einn-
ig fundir og þess háttar.“

Fjögur höfuðblót eru haldin á 
hverju ári fyrir hvern ársfjórðung 

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 sumar-
daginn fyrsta ár hvert.“

Rúmlega eitt þúsund manns 
eru í Ásatrúarfélaginu og segir 
Egill mikla uppsveiflu í félaginu 
um þessar mundir. „Það eru spenn-
andi tímar fram undan.“

Borgarráð samþykkti einnig að 
gefa Trúfélagi rússnesku rétttrún-
aðarkirkjunnar á Íslandi fyrirheit 
um úthlutun lóðar fyrir kirkju-
byggingu á lóð á Nýlendureit, á 
milli Nýlendugötu og Mýrargötu.

Hof ásatrúarfólks 
í Leynimýri

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.“  

Hefði viljað 
lækkun vaxta





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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1 kr. aðra leiðina + 739 kr.
(flugvallarskattur og tryggingargjald)

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

Nú bíða í kringum 
30 manns eftir viðeigandi búsetu-
úrræði 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 þörf-
inni 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-

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 til-
fellum býr þetta fólk hjá ættingj-
um og er í mikilli þörf fyrir við-
eigandi úrræði. Við hjá 
Þroskahjálp viljum einnig að 
búseta dreifist sem víðast um 
Suðurland þannig að fólk fái tæki-
færi til að búa í sinni heimabyggð 
og sem næst sínum nánustu.“ 

Margir fatlaðir í brýnni þörf

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 hangi-
kjöt 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.

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.

Kona stal jólamat og jólagjöfum 

 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 Barents-
burg, 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.

Byggð námu-
manna ógnað



 Forseti Banda-
rísku evangelistakirkjunnar, Ted 
Haggard, er sakaður um að hafa 
keypt sér metamfetamín og nudd 
af karlhóru. Í Evangelistasamtök-
unum 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 hjónabönd-
um samkynhneigðra í sjónvarp-
inu.

Keypti eiturlyf 
og vændi

Við Fjarðaálsverk-
efnið 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, samskipta-
stjóri 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. 

Alvarleg slys fá-
tíð hjá Bechtel

Saksóknarar í Taívan 
segjast hafa gögn sem sýni fram 
á að Chen Shui-bian, forseti 
landsins, sé flæktur í spillingar-
mál í tengslum við leynilegan 
sjóð, sem hann hefur haft afskipti 
af. Gögnin nægi til að leggja 
fram ákæru á hendur forsetan-
um.

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. 

Talinn flæktur 
í spillingarmál

 Nú er nýlokið 
fjögurra daga námskeiði í gæða- 
og öryggismálum í fiskhöfnum 
fyrir 35 hafnarstjóra á Sri Lanka. 
Hafrannsóknastofnun Sri Lanka 
og fiskimálaráðuneyti landsins 
stóðu að námskeiðinu en Þróunar-
samvinnustofnun Íslands og Sjáv-
arútvegsskóli Sameinuðu þjóð-
anna veittu tæknilega og 
fjárhagslega aðstoð.

Árni Helgason, umdæmisstjóri 
Þróunarsamvinnustofnunar á Sri 
Lanka, segir gæðarýrnun vanda-
mál 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. 

„Verðmætatap og minnkað nær-
ingargildi er mikið af þessum 
sökum en eitt af þróunarmarkmið-
um 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 sam-
anstendur af sextán fyrirlestrum 
um ýmsa þætti gæðamála fisk-
afurða og skipulag góðrar með-
ferðar á fiski á hafnarsvæðunum. 
Efnið hefur verið gefið út í lit-
prentuðum möppum á ensku, sin-
hala og tamíl, en það eru tungu-
málin sem töluð eru í landinu.

Um 30 til 40 prósent af afla spillist



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.

Um 22.000 manns hafa skrifað undir 
áskorun þess efnis að samþykkja beri lagafrum-
varp um afnám fyrningarfrests vegna kynferðis-
brota gegn börnum. Þetta segir Ágúst Ólafur 
Ágústsson, sem er fyrsti flutningsmaður frum-
varpsins. 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 fyrning-
arfresti. Með slíkri breytingu næðist fram mikil-
vægur 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. Sam-
kvæmt 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.

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, framkvæmda-
stjóri jafningjafræðslu Hins 
hússins, segir ástæðu átaksins 
vera aukinn fjölda misneytingar-
mála meðal ungs fólks þar sem 
karlmenn notfæri sér ölvunar-
ástand stúlkna og hafi við þær 
kynmök. Ösp segir að í fræðslunni 
verði lögð áhersla á sektarhugtak-
ið og þá staðreynd að fórnarlamb 
beri aldrei ábyrgð á nauðgun.

Nóvember gegn 
nauðgunum

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 sjúkra-
skrám vegna rannsókna á 
þroskaferli barna með Downs- 
heilkenni og rannsókna á sjúk-
lingum með sykursýki tegund 2 á 
Heilsugæslu Kópavogs.

94 leyfi það 
sem af er ári

 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.

Sálfræðingar 
sinni sálgæslu

 Skjaldarmerki Íslands 
er notað á pólskri frétta- og spjall-
síðu, www.iceland.pl, sem Pólverj-
ar 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 skjald-
armerki Íslendinga kemur fram 
að skjaldarmerkið er auðkenni 
stjórnvalda ríkisins og að notkun 
þess sé aðeins heimil stjórnvöld-
um. Þórhallur Vilhjálmsson, lög-
fræðingur í forsætisráðuneytinu, 
segir að það sé aldrei veitt undan-
þága frá því. 

Þórhallur segir að óheimil 

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, yfirlög-
regluþjónn 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.

Aðeins heimilt stjórnvöldum
 Brotist var inn í 

félagsheimilið á Flúðum aðfara-
nótt föstudags og stolið þaðan 
þremur fartölvum, tveimur 
skjávörpum, myndbandsupptöku-
vél, fjarstýringum og lítilræði af 
skiptimynt. Samkvæmt upplýs-
ingum lögreglunnar á Selfossi 
spenntu þjófarnir upp hurð á 
bakhlið hússins sem liggur bæði 
að félagsheimilinu og kennsluað-
stöðu 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.

Stálu raftækjum 
og skiptimynt

Mennta- og fjármála-
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 fjárlaga-
frumvarpi 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.

Námið í fleiri 
en einum skóla
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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.

3.475.000 kr.3.475.000 kr.

Við kynnum nýjan alvörujeppa, KIA Sorento 
– fullbúinn jeppi með ríkulegum staðalbúnaði 

•  hátt og lágt drif   •  5 þrepa sjálfskipting 

•  ESP stöðugleikastýring  •  öflug 170 hestafla dísilvél 

•  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.

Nýtt verðNýtt verð

Vinna er hafin hjá 
borginni í að samræma heima-
hjúkrun og heimaþjónustu sem 
mun koma til lækkunar á 
gjaldskrá í heimaþjónustu að 
sögn Jórunnar Frímannsdóttur, 
formanns velferðarráðs Reykja-
víkurborgar. 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 heimahjúkrun-
inni.“ Gert er ráð fyrir að 
útfærsla af þessari vinnu komi í 
vor. 

Gjaldskrá mun 
lækka í vor

 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 velferð-
arráðs 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 velferð-
arráðs, 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.

Dýrari þjónusta fyrir aldraða

 Paul F. Nikolov gefur 
kost á sér í 1. til 3. sæti í forvali 
Vinstri hreyfingarinnar – græns 
framboðs í Reykjavík 

norður, Reykja-
vík suður og 
Suðvesturkjör-
dæmi, fyrir 
alþingiskosning-
arnar 2007. 
Paul hefur unnið 
sem
blaðamaður hjá 
Grapevine en 
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. 

Paul F. Nikolov 
í framboð

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 heilsu-
gæslu 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 dvalar-
heimili fyrir aldraða á Egilsstöð-
um.

Nýtt hjúkrun-
arheimili byggt

 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 sjúkra-
húsi 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.

Dularfull bein-
brot ungbarna
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Sheik Taj Aldin Al-
Hilali, múslimaklerkurinn í Ástr-
alíu sem vakti hörð viðbrögð í sept-
ember 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 þess-
um ummælum hafi hann verið að 
hvetja til nauðgana.

Al-Hilali hefur verið æðsti leið-
togi 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-

unni, og var fagnað þar af hundruð 
stuðningsmanna sinna sem mættir 
voru til hádegisbæna.

Einnig sendi hann frá sér yfir-
lýsingu þar sem hann hvatti til 
þess að þriggja manna nefnd, skip-
uð einum dómara og tveimur lög-
mönnum, yrði fengin til að rann-
saka ummælin umdeildu frá í 
september.

„Hver sá,“ sagði í yfirlýsing-
unni, “sem réttlætir nauðgunar-
glæp 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.“

Ætlar kannski að 
segja af sér

 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 rekt-
ora án aðkomu nemenda eða full-
trúa þeirra. 

Þetta fyrirkomulag við val 
rektors hefur verið notað við HR í 
nokkurn tíma, en reglunum um 
val rektors við Háskólann á Bif-
röst 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-

andi rektor skólans, Guðfinna 
Bjarnadóttir, hverfur til annarrra 
starfa.   Haukur Logi Karlsson, 
formaður BÍSN, segir að þetta fyr-
irkomulag sé í mótsögn við sam-
evrópska 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 Bif-
röst; eiginlega má segja að allt 
hafi verið brjálað,“ segir Haukur.

BÍSN hvetur stjórn Háskólans á 
Bifröst til að að endurskoða nýsett-
ar reglur um val á rektor.

Nemendur velji rektor





nær og fjær

„ORÐRÉTT“

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 þarn-
æsta 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 mar-
aþon út og suður og margir hlaupa 
mjög hratt. Þennan hóp langar í 
nýjar áskoranir,“ segir Gunnlaug-
ur sem sjálfur hefur unnið mörg 
afrek í hlaupum.

Líklegt er að Félag 100 kíló-
metra hlaupara standi fyrir hlaup-

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

er dálítið mál að manna drykkjar-
stöðvarnar ef hlaupið er beint  
milli tveggja punkta en það er 
minna mál ef hlaupinn er lítill 
hringur, þá þarf bara tvær drykkj-
arstöðvar,“ 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 Seltjarnar-
nes og til baka. Sá hringur er tíu 
kílómetrar. „Ef hlaupið er í mið-
bænum 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 sólgler-
augu,“ segir Gunnlaugur. „Þau 
þekjast smám saman af svita og 
salti og þá lokast maður inni og er 
bara í sínum heimi.“

Hringhlaup í miðbænum

Öll heyrum við flökkusögur 
einhvern tíma á lífsleið-
inni. 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 kakka-
lakkar eiga að hafa fundist víða í 
Reykjavík upp á síðkastið. Með 
sögunni fylgir að fólkið sem kakka-
lakkarnir finnast hjá á það eitt 
sameiginlegt að hafa nýlega keypt 
húsgögn hjá Sölu varnarliðseigna í 
gamla Blómavalshúsinu.

„Þetta er algjör vitleysa!“ full-
yrðir Ólafur Sigurðsson meindýra-

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 höfuð-
borgarsvæðinu lengi og ég segi 
þessu fólki að strjúka bara yfir 
þessi húsgöng með sápuvatns-
blautri tusku og passa að þrífa vel 
kverkarnar.“

Ólafur hefur unnið á Keflavík-
urvelli og segir kakkalakkavanda-
mál 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 Hall-
dórsson, tekur í sama streng og 
Ólafur. Hann segist bara einu sinni 
hafa þurft að vinna í máli í Reykja-
vík þar sem amerískir kakkalakk-
ar komu við sögu. „Það var reynd-
ar löngu fyrir tíma þessarar 
varnarliðseignaverslunar,“ segir 
hann. Ameríski kakkalakkinn er 
um fjórir sentimetrar á lengd og 
því mun stærri en evrópska teg-
undin sem sjaldnast fer yfir 
einn sentimetra. „Það er 
algengara að það komi 
upp mál þar sem minni 
tegundin kemur við 
sögu,“ segir Jón, 
„en það hefur 
ekkert með 
Kanann að gera. Þá er 
frekar um að ræða 
að óværan laumar 
sér með í búslóð 
þegar fólk er að 
flytja heim frá hlýrri lönd-

um.“
Önnur flökkusaga sem nú heyr-

ist oft fjallar um sjálfvirku snún-
ingshurðirnar sem bæði 

má finna í Smáralind 
og Kringlunni. Sagan 

segir að þessar 
hurðir séu stór-
hættulegar og 
að algengt sé að 
smáhundar

hreinlega kubbist í 
sundur í þeim. 
Þetta er satt, en 

sagan hefur vaxið gífurlega í 
munnlegri geymd. Ekki er 

nema um einn hund að ræða og 

hann „kubbaðist ekki í sundur“ 
eins og flökkusagan segir heldur 
sást varla á honum eftir að hann 
hálsbrotnaði.

Þetta var hvolpur af kavalier-
tegund sem var kallaður Ljóni. 
Stúlka sem var með hann fyrir 
utan norðurhlið Smáralindar lenti 
þar í samræðum við vinkonu sína. 
Slaki var á bandinu og Ljóni greyið 
tók upp á því að elta fólk sem var á 
leið inni í Smáralindina. Þegar að 
hurðinni kom vildi svo illa til að 
hundurinn lenti á milli ytra og 
innra glers á snúningshurðinni og 
hlaut bana af. Þetta gerðist í ágúst 
árið 2003 og ekki hafa orðið fleiri 
slys á smáhundum né öðrum gælu-
dýrum í Smáralind svo vitað sé.

Kakkalakkar í húsgögnum 
og hurð drepur hund

Sundlaug inni í skáp
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Eggert Bjarnason
sölumaður hjá RV
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Þegar gæðin skipta máli
Lotus Professional borðpappírsvörur

Á tilb
oði

í nóvember 2006

Lotus Li
nStyle

 servíe
ttur,

diskamottur, „
löberar“ 

og dúkar

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.

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

Flýið Stuðbolti
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Skífan kynnir glænýjar 
plötur sem koma út í dag!

TaxFree
dagar

Damien Rice Jamiroquai Eric Clapton og JJ Cale

Josh Groban Borat - lögin úr myndinni 100 Íslensk Jólalög

Ríkissjóður fær virðisaukaskatt af sölunni 
en Skífan veitir afslátt sem því nemur.



fréttir og fróðleikur

Málefnin sem voru á aðal-
dagskrá Norðurlandaráðs-
þings í Kaupmannahöfn í 
vikunni sem leið, svo sem 
hvernig norræna velferðar-
módelinu reiddi af í hnatt-
væðingunni, vöktu minni at-
hygli fjölmiðla en hliðarefni 
á borð við jafnréttismál í 
Færeyjum.  

Það breytti litlu um fjölmiðlaat-
hyglina þótt bryddað hefði verið 
upp á þeirri nýjung að formleg dag-
skrá Norðurlandaráðsþings hæfist 
á svonefndum leiðtogafundi, þar 
sem ríkisstjórna- og stjórnarand-
stöðuleiðtogarnir kölluðust á um 
efnið „samkeppnishæfni Norður-
landa í hnattvæðingunni og nor-
ræna velferðarmódelið“. 

Í sínu innleggi í þessum umræðum 
sagði Geir H. Haarde forsætisráð-
herra að forgangsraða þurfi í nor-
rænu 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 samstarfs-
stofnanirnar, Norðurlandaráð og 
Norræna ráðherranefndin, stuðlað 

að því að bæta samkeppnishæfni 
Norðurlanda.

Samkeppnishæfni Norðurland-
anna verður líka í brennidepli for-
mennskudagskrár Finna í Norrænu 
ráðherranefndinni á árinu 2007. Í 
opnunarræðu sinni á Norðurlanda-
ráðsþinginu lagði finnski forsætis-
ráðherrann Matti Vanhanen jafn-
framt áherzlu á samhengi milli 
formennskudagskrár Finna í Evr-
ópusambandinu og í Norrænu ráð-
herranefndinni. Finnar gegna for-
mennskunni í ESB til áramóta. 

Samkeppnishæfnina vilja Finn-
ar tryggja með tilstyrk eflds sam-
starfs á sviði rannsókna, þróunar 
og nýsköpunar; þetta sé til þess 
fallið að gera norræn fyrirtæki 
betur í stakk búin að mæta áskor-
unum hnattvæðingarinnar. 

Í umræðunni komu skýrt fram 
ólík sjónarmið vinstri- og hægri-
manna gagnvart því hvernig bregð-
ast skuli við áskorunum hnattvæð-
ingarinnar. Nýi sænski 
forsætisráðherrann, Fredrik Rein-
feldt, lagði til að stofnað yrði nor-
rænt 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 afleið-
ingar velferðarkerfisins, en það 
væri að of margir stæðu utan við 

atvinnulífið og væru þar með svo 
gott sem útilokaðir frá virkri þátt-
töku í samfélaginu. 

Fulltrúar vinstrisósíalista, svo 
sem Norðmaðurinn Jan-Henrik 
Frederiksen, tóku annan pól í hæð-
ina. Að þeirra sögn verði Norður-
landaþjóðirnar að standa vörð um 
velferðarkerfin gegn áhrifum 
hnattvæðingarinnar. Steingrímur 
Sigfússon, formaður Vinstrihreyf-
ingarinnar-græns framboðs, spurði 
hvort það væri hinni nýju sam-
keppnismenningu að kenna að svo 
margir stæðu nú utan vinnumark-
aðarins.

Sænski jafnaðarmaðurinn Sven-
Erik Österberg, fulltrúi sænsku 
stjórnarandstöðunnar í umræð-
unni, sagði norræna velferðarkerf-
ið 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 umönnunar-
þjónustu. Hún sló því föstu að opin-
beri geirinn væri allt of stór á Norð-
urlöndunum og það stæði þeim 
fyrir þrifum í alþjóðasamkeppn-
inni.

En eins og fyrr segir voru það frek-
ar ýmis hliðarmál sem vöktu meiri 
athygli á þessu Norðurlandaráðs-
þingi. Allsnörp umræða varð um 
stöðu samkynhneigðra og jafnrétt-
ismála í Færeyjum. 

Í nýrri tölfræðihandbók Norður-
landa kemur meðal annars fram 
sláandi misræmi milli atvinnuþátt-
töku 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 Lögþing-
inu og samstarfsráðherra Norður-
landa í færeysku landstjórninni, 
brást ókvæða við því að vakið væri 

máls á meintri mismunun samkyn-
hneigðra í Færeyjum, en Rannveig 
Guðmundsdóttir, þingmaður Sam-
fylkingarinnar, var ein þeirra sem 
það gerði. Honum fannst einnig að 
sér vegið þegar Jónína Bjartmarz, 
samstarfsráðherra Íslands, innti 
hann eftir því hvað færeysk yfir-
völd 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 fær-
eysku samfélagi; til dæmis væru 
fóstureyðingar og hjónaskilnaðir 
hvergi færri. 

Óháð þessu lýstu margir þing-
fulltrúar, þar á meðal þeir íslenzku, 
yfir stuðningi við sjálfstæða aðild 
Færeyja og hinna norrænu sjálf-
stjórnarsvæðanna, Grænlands og 
Álandseyja, að Norðurlandaráði. 
Þjóðréttarleg atriði eru helzta 
hindrunin fyrir því að þetta gangi 
eftir. 

Annað mál sem talsverð fjölmiðla-
umræða spannst um var hvernig 
staðið var að vali á næsta fram-
kvæmdastjóra Norrænu ráðherra-
nefndarinnar. Finnum fannst 
greinilega freklega framhjá sínum 
manni gengið er forsætisráðherr-
arnir tilkynntu á þriðjudagsmorg-
un að þeir hefðu ákveðið að Íslend-
ingurinn Halldór Ásgrímsson tæki 
við stöðunni er Svíinn Per Unckel 
lætur af henni um áramótin. Jan-
Erik Enestam, sem er umhverfis-
ráðherra og samstarfsráðherra 
Norðurlanda í finnsku ríkisstjórn-
inni, hafði líka sótzt eftir stöðunni. 
Hann er einn fremsti stjórnmála-
maður Finnlands-Svía, en það skýr-
ir hvers vegna viðbrögðin við vali 
Halldórs skyldu vera mun harðari í 
sænskumælandi pressunni í Finn-
landi en hinni finnskumælandi. Í 
Hufvudstadsbladet, elzta starfandi 
dagblaði Finnlands og helzta mál-
gagni sænskumælandi minnihlut-
ans, var Vanhanen forsætisráð-
herra sagður hafa látið undan 
„baktjalda-yfirgangi Íslendinga“, 
en viðlíka orðbragð var ekki að 
finna í Helsingin Sanomat eða 
öðrum helztu fjölmiðlum Finn-
lands. En í öllum finnskum miðlum 
var lýst áhyggjum af því að Finnar 
bæru skarðan hlut frá borði í nor-
rænu 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 menn-
ingarmálaskrifstofu, Kulturkon-
taktNord, yrði fundinn staður í 
Sveaborg við Helsinki. Danir beittu 
sér fyrir því að þessi skrifstofa 
yrði í Kaupmannahöfn, og Íslend-
ingar, Grænlendingar og Færey-
ingar höfðu óskað sér að hún yrði 
til húsa á sama stað og vestnorræna 
menningarmiðstöðin á Norður-
bryggju.

Athyglin á hliðarmálunum

Einnig kölluð hrafnreyður

9.
HVER VINNUR!

TAKTU
ÞÁTT!

AÐEINS

Á PSP

GLÆNÝR GRAND
THEFT AUTO!

GLÆNÝR GRAND
THEFT AUTO!

SENDU SMS BTC FGT Á 1900 OG
ÞÚ GÆTIR UNNIÐ EINTAK!

VINNINGAR ERU PSP, GTA LEIKIR, AÐRIR TÖLVULEIKIR,
DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA!

AÐALVINNINGUR

ER PSP TÖLVA
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Aukin fræðsla 
skiptir sköpum





greinar@frettabladid.is

Hvar verður þú í kvöld?

Ídag 6. nóvember, ganga fermingar-
börn í hús og safna til hjálparstarfs á 

vegum kirkjunnar sinnar. Vertu klár, 
ekki bara með budduna ef þú átt aur – 
heldur líka hvatningu. Það er ekki oft 
sem krakkar fá tækifæri til að hjálpa 
svo um muni. Þeim er frekar legið á hálsi 
fyrir að hugsa bara um sig – en unglings-
árin eru jú umbrotatími á líkama og sál. 
En taktu undir með þeim þegar þau 
banka upp á hjá þér – hvort sem er með framlagi eða 
hvatningu.

Fermingarbörnin hafa fengið fræðslu um 
örbirgð í þróunarlöndum og vítahring fátæktar. Þau 
hafa séð hvernig peningar frá Íslendingum skila 
sér í hjálparstarfi kirkjunnar: Í brunnum, áveitum, 
skepnuhaldi og fiskiræktartjörnum sem gerir 
afkomuna öruggari og fæðuna fjölbreyttari – líka í 
menntun og mannréttindum fyrir fátækt fók sem 
gerir allt til að sjá sér farborða. Allt árið er unnið 
úr fjármunum sem fólk treystir Hjálparstarfi 
kirkjunnar fyrir. Meira á www.help.is

Eru unglingar latir og sjálfhverfir? Reynsla 
undanfarinna ára hefur ekki sýnt okkur þá hlið. 
Prestar í 66 sóknum um allt land sýna 3.400 

fermingarbörnum myndir frá hjálpar-
starfi 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 
vilja gera eitthvað í málunum. Í dag 
skipta þau með sér götum í hverfinu sínu. 
Þau fara út um hálf sex leytið þegar 
flestir eru komnir heim úr vinnu, með 
merkta og innsiglaða bauka. Á eftir sitja 
þau lengi og skiptast á sögum: „Einn setti 
5000-kall í!”, „ég sá svo ógeðslega sætan 
hund í einu húsinu!”, og sumir áttu ekki 
pening … og þá gefst tími til að ræða það. 

Það hafa það ekki allir gott á Íslandi og það eru svo 
margar ástæður fyrir því. Þess vegna styður 
Hjálparstarf kirkjunnar fjölda Íslendinga líka – 
sérstaklega um jólin. 

Ég hvet þig til að taka vel á móti fermingarbörn-
um sem koma til þín. Hvettu þau til dáða, því vinna 
þeirra skiptir miklu máli. Ef það sem safnaðist í 
söfnun fermingarbarna í fyrra, 6,8 milljónir króna, 
er umreiknað miðað við kostnað við einn brunn sem 
þjónað getur 1000 manns, þá fengu 56.000 manns 
aðgang að hreinu vatni til frambúðar. Hoppaðu á 
vagninn, þú gerir heilmikið gagn með því sem þú 
réttir yfir þröskuldinn.

Höfundur er fræðslu- og upplýsingafulltrúi Hjálpar-

Á
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 for-
sendurnar 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 emb-
ættismanna norrænu ESB-ríkjanna eru ESB-fundir einfaldlega 
mikilvægari en Norðurlandasamstarfsfundir. 

Vissulega horfir þetta öðru vísi við Íslendingum og Norðmönn-
um, 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 Norður-
landasamstarfsins 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 emb-
ætti fylgir til að hámarka gagnið sem norðvesturjaðar Norður-
landanna getur haft af hinu norræna samstarfi, einmitt með tilliti 
til þess hve það er hlutfallslega mikilvægara fyrir hann en nor-
rænu ESB-ríkin þrjú. 

En það er ekki bara samkeppnin við Evrópusambandið sem 
hefur dregið úr vægi norrænu samstarfsstofnananna. Norður-
landaráð og Norræna ráðherranefndin þurfa líka að keppa um 
athyglina við Eystrasaltsráðið, Norðurskautsráðið, Barentsráðið 
og Norðlæga vídd Evrópusambandsins, svo nokkrar af þeim stofn-
unum 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. 

Stofnanasam-
starf í vörn

Sjálfstæðisflokkurinn í Reykja-
vík 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.

Gísli Freyr Valdórsson, kosninga-
stjóri eins þeirra sem var píndur 
til að ganga svipugöng skærulið-
anna 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 Sjálfstæðis-
flokksins og notuð í prófkjörinu.“ 
NFS hafði eftir Kjartani Gunnars-
syni 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 sérkenni-
legum krákustígum. Í yfirlýsingu 
frá þeim sem klagaður var sagði: 
„Að beiðni þeirra sem stjórnuðu 
úthringingum fyrir framboð mitt, 
voru þessar ávirðingar rannsakað-
ar af starfsfólki Valhallar. Niður-
staðan var afgerandi á þá leið að 
enginn grunur væri uppi um 
misnotkun.“ Það er nefnilega það. 

Sá, sem kvað upp úrskurðinn, er 
nýr framkvæmdastjóri flokksins, 
Andri Óttarsson. Í kjölfar „rann-
sóknarinnar“ sendi hann frambjóð-
endum 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.

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 meistara-
legri 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 Ármanns-
syni 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 Þórðardótt-
ur, móður Borgars Bjarnarbana, 
og því smellt undir Björn Bjarna-
son. Prófkjörið snerist um hefnd 
fyrir þann verknað.

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 þingmennirn-
ir sem nú ganga frá prófkjöri pústr-
um 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.

Sundrung 
Sjálfstæðisflokksins



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Heimili hjónanna Ragnheiðar E. Ragn-
arsdóttur og Yngva Arnar Stefánssonar 
ber bæði smekkvísi þeirra og framtaks-
semi vitni. Heimilið er uppi í risi við 
Bárugötu í Reykjavík. 

Bökunarilmur berst út á ganginn þegar komið 
er upp á þriðju hæðina á Bárugötu 5 enda hús-
freyjan með köku í ofninum. Hún er heima-
vinnandi um þessar mundir en viðskiptavinir 
Pétursbúðar á Ránargötunni kannast vel við 
konuna þar sem hún átti og stýrði þeirri versl-
un 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 Ragn-
heiður brosandi. 

Sjá síðu 2

Bakað og 
bardúsað

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.

Upplýsingar í næsta útibúi SPRON í síma 550 1200,

í þjónustuveri SPRON í síma 550 1400
eða á spron.is

Gæti lán í erlendri mynt
verið lausnin?
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Hjónin Yngvi og Ragnheiður endurgerðu íbúð sína á 
Bárugötunni.

Yngvi er framkvæmdastjóri Netvísis sem rekur upplýs-
ingamiðstöð 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 Báru-
götunni hafa þau búið frá 2001. Þau hafa tekið íbúðina 
hressilega gegn á þeim tíma, lagt nýjar vatnslagnir og frá-
rennsli, 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 eldhús-
ið er í miðjunni. „Eldhúsið er í raun hjarta íbúðarinnar. 

Ég hélt alltaf að það yrði of lítið en sá ótti reyndist ástæðu-
laus,” 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 spari-
skápurinn með glerinu er var áður hurð inn í svefnher-
bergið sem nú er leikherbergi dömunnar.“

 Í eldhúsinu er barborð úr gleri og þar snæðir fjöl-
skyldan 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.

Við erum borðstofufólk



Granítsmiðjan í Hafnarfirði 
hefur sérhæft sig í smíði úr 
graníti og öðrum steintegund-
um.

„Granít er gott efni á alla slitfleti 
heimilisins, og hentar vel í eldhús-
ið, 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, fram-
kvæmdastjóri Granítsmiðjunnar 
þegar hann er heimsóttur í stein-
ríki sitt. Hjá honum vinna margir 
við að skera stein, pússa og hand-
slípa. „Við sérsmíðum fyrir hvern 
og einn eftir hans þörfum og leggj-
um 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 plast-
húðuðu spónaplötunni. Það er 
hægt að skera á granítplötu og 
vera með heita potta á henni og 
eldföst mót því steinninn þolir allt 

upp í 740 gráðu hita. Þar af leið-
andi hentar hann í allt nema arna. 
Þeir þurfa að þola um eitt þúsund 
gráðu hita.“ 

Þó að fyrirtækið heiti Granít-
smiðjan þá fást þar margs konar 
steintegundir þannig að úr miklu 
er að velja. Pétur segir fyrirtækið 
vinna náið með arkitektum og eig-
endum 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 hugmynd-
ir þá bara reddum við því sem það 
biður um.“

Steinöldin enn og aftur

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 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.

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

KERTO LÍMTRÉ býður upp á ýmsa möguleika.

TM MOSFELL EHF   •    MIÐHRAUNI 14   •    SÍMI 566 6606   •    FAX 566 6619   •    MOSFELL@MOSFELL.IS

Æfingasvæði NK á Seltjarnarnesi

KERTO LÍMTRÉ 
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BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager • Smíðað eftir máli

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir



Ólafur Hjálmarsson verkfræð-
ingur 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 börn-
in 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 hegðunar-
vandamál,“ 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 hús-
næði og að hluta til á breyttum 
kennsluháttum. Margar skóla-
byggingar 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 hljóðhönn-
unar 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 byggingarreglugerð-
ar 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 endur-
bætur séu nauðsynlegar í mörgum 
skólum megi þær ekki vera ómark-
vissar. „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.“

Hávaði hefur áhrif  

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.

Líka fyrir þig; lífið, fréttirnar og fjörið á ensku



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.

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

TIL SÖLU
Það er gott að 
búa á austurlandi

567 3400

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!

Nánari upplýsingar á netinu: www.nmedia.is/ffa

Reyðarfjörður - Melgerði 13

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

580 7905

Íslensk þjónusta á Spáni

Flugvallarakstur í boði

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

COSTA BLANCA STRÖNDIN: YFIR 300 SÓLARDAGAR Á ÁRI!

Verðdæmi er með fyrirvara um gengisbreytingar

Fasteigna- og leigumiðlun Íslendinga á Spáni

www.gloriacasa.is – S: 517 5280

Sverrir Kristjánsson
lögg. fasteignasali

sími 896 4489

Karl Dúi Karlsson
sölumaður

GSM 898 6860

Samtengd söluskrá
Fjórar fasteignasölur

- ein skráning - minni kostnaður -
- margfarldur árangur -

wwwhus.is

Opið virka daga
frá kl. 09:00-18:00

www.fmg.is

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

HJARÐARHAGI - 4RA HERB. M/BÍLSKÚR
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.

VÖLVUFELL - ENDARAÐHÚS
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. þvotta-
herb./geymsla og baðherb.. Fallegur garður m/sólpalli og garðhúsi.
Parket, flísar og dúkur. Bílskúr m/rafdrifnum opnara. V. 29,7 millj.

LAUFENGI - 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 innrétt-
ingu 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.

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

BERJARIMI - 3JA HERB./SÉR INNG.
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.

STYKKISHÓLMUR - EINBÝLI
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.

STARENGI - 3JA HERB./SÉR INNG.
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.

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.

SUMARBÚSTAÐUR - HÚSAFELL
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. Heill-
andi umhverfi, m.a. sundlaug, leiksvæði, golfvöllur, verslun, veit-
ingahús, veiðisvæði, hestaleiga og ótal gönguleiðir. V. 6,9 millj.

STYKKISHÓLMUR - EINBÝLI
149,8 fm, 2ja hæða einbýlishús við Ægisgötu, í einu fallegasta sjávar-
plássi 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.

LAUGAVEGUR - 3JA HERB.
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 Lauga-
veginn. Eldhús og bað með nýlegum innréttingum. Gluggar Lauga-
vegsmegin, nýlega endurnýjaðir með þreföldu gleri. V. 18,9 millj.
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BLIKAHÖFÐI - 4RA HERB.
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 sturtuað-
stöðu. 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.



Skeifunni 19, 108 Reykjavik • Sími 520 5788
www.buseti.is • Netfang buseti@buseti.is

Búseti auglýsir
– lausar íbúðir til úthlutunar 15. nóvember

umsóknarfrestur er
til og með 14. nóv.

Breiðavík 7 Íbúð: 302
112 Reykjavík

2 herb. 61,3 fm2

Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
Strax

Hámarksverð: 1.062.648 -kr
Lágmarksverð: 885.407 -kr
Búsetugjald: 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. Leyfi-

legar tekjur til viðbótar vegna
hvers barns eru um 400 þúsund.

Kristnibraut 63 Íbúð: 205
113 Reykjavík

3 herb. 88,2 fm2

Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
28. mars 2007

Hámarksverð: 2.074.140 -kr
Lágmarksverð: 1.768.707 -kr
Búsetugjald: 80.850 -kr

Laugavegur 135 Íbúð: 302
105 Reykjavík

2 herb. 51 fm2

Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
Strax

Hámarksverð: 1.353.419 -kr
Lágmarksverð: 1.132.764 -kr
Búsetugjald: 56.766 -kr

Engjahlíð 3a Íbúð: 202
221 Hafnarfjörður

3 herb. 76 fm2

Lán með tekjumarki
Afhending að ósk
eiganda:
janúar 2007

Hámarksverð: 1.355.411 -kr
Lágmarksverð:
Búsetugjald: 50.177 -kr

Eiðismýri 24 Íbúð: 301
170 Seltjarnarnes

4 herb. 96,0 fm2

Lán með tekjumarki
Afhending að ósk
eiganda:
1. febrúar 2007

Hámarksverð: 2.268.118 -kr
Lágmarksverð:
Búsetugjald: 71.367 -kr

Fr
um

Búseti hsf.

Fr
um

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-

býlishúsi við Sandavað. Íbúðirnar eru mjög vandaðar og bjartar með

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

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

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

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

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

stæði. Stutt í skóla og þjónustu.

Dæmi um greiðslukjör- 3ja herb. íbúð:

Útborgun kr. 1.325.000,-

Hámarkslán frá Íbúðalánasjóði kr. 17.000.000,-

Lán frá Sparisjóði kr. 3.975.000,-

Lán frá seljanda kr. 4.200.000,-

Heildarverð íbúðar kr. 26.500.000.-

Greiðslubyrði er um 137 þús. pr.mán.*

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

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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. 



Nýjar íbúðir til sölu

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

Rúmgóðar íbúðir á frábærum stað 
í Grafarvogi
Nýjar íbúðir í lágreistum og fallegum fjölbýlishúsum við Gull-
engi 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.

Íbúðirnar eru bjartar og rúmgóðar og er þeim skilað fullbúnum 
án gólfefna en með flísalögðum þvottahúsgólfum og bað-
herbergjum. 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.

GULLENGI – REYKJAVÍK
3ja, 4ra og 5 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 síma-
tenglar eru frágengnir í stofu, borðkrók og svefnherbergjum. Í 
íbúðunum er tengikassi fyrir stjörnutengingar síma, loftnets, 
tölvu og ljósleiðara. Sameign og lóð eru fullfrágengin. Snjó-
bræðsla 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. 

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

Verð frá 30,1 millj.

Glæsilega hannaðar íbúðir
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. 

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.

Örfáar íbúðir eru óseldar. Til afhendingar strax.

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

LINDARGATA – REYKJAVÍK 
2ja–3ja herbergja

SÓLTÚN – REYKJAVÍK 2ja–3ja herbergja

ÁSAKÓR 2–4 – KÓPAVOGI  3ja–4ra herbergja

Opið hús mánudag 

og þriðjudag

kl. 16 –18 

Ásakór 2–4 íbúð 102

Húsið vinstra megin er númer 8–12 og húsið hægra megin 14–18

www.iav.is



Í Norðurtúni á Egilsstöðum og Breiðamel á Reyðarfirði eru til 
sölu glæsilega hönnuð einbýlishús. Húsin eru klædd álklæðn-
ingu og að hluta með harðvið. Gluggar eru álklæddir timbur-
gluggar. 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.

Verð frá 23,4 millj.

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 timbur-
gluggar. 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 17,2 millj.

EGILSSTAÐIR – REYÐARFJÖRÐUR
Einbýlishús 4ra–5 herbergja

EGILSSTAÐIR – REYÐARFJÖRÐUR 
Raðhús 3ja–4ra herbergja

Stórglæsileg fjölbýlishús
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 hönn-
uð af Hróbjarti Hróbjartssyni og Karli Magnúsi Karlssyni hjá VA arkitektum. Allur frágangur er 
sérlega vandaður. 

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 stiga-
gangi er úr áli og með rafmagnsopnun.

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. Mynd-
dyrasími 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.

Verð frá 25,1 millj. með sérstæði í bílageymslu

Nýr og heilsusamlegur lífsstíll 
Þjónustuhús við Lækjarbrún í Hveragerði veitir þér tækifæri 
til að njóta lífsins í faðmi einstakrar náttúru og hafa jafn-
framt 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 göngu-
leiðir 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.

ÞJÓNUSTUHÚS – HVERAGERÐI
2ja–3ja herbergja

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

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. 

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.

Opið hús mánudag 

og þriðjudag

kl. 16–18

Þrastarhöfði 5 íbúð 101 

Þrastarhöfði 7 íbúð 102
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MIKILL FJÖLDI ATVINNUHÚSNÆÐIS OG FYRIRTÆKJA Á SKRÁ LÍTTU Á www.fyrirtaekjasala.is

Trönuhraun - 226 m2 innkeyrslubil

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

Á Höfðanum - 300 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.

Lyngás - 150 m2

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

Hvaleyrarbraut - herbergja útleiga

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

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.

Glæsilegt skrifst.húsn. í hjarta Hafnarfj.

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.

FASTEIGNIR &
FYRIRTÆKI
Fyrirtækjasala Íslands

FYRIRTÆKI

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

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.

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.

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

Suðurlandsbraut 50
Bláu húsin v/Faxafen

Sími 513 4300

husid@husid.is

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
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Austurgerði - Rvík Einbýli
333 fm einbýli sem er
sérhæð og tvær auka
íbúðir ásamt stúdíó-
herbergi og innbyggð-
um bílskúr. Húsið er
mikið endurnýjað að
innan. Glæsilegt eld-

hús með sérsmíðaðri innréttingu og Granít á borðum.
Bjartar stofur. 40 fm íbúð með sérinngangi og önnur
80 fm íbúð einnig með sér inngangi. Góðar leigutekj-
ur.Einnig er stúdíóherbergi með sér inngangi. Húsið
er nýlega málað að utan og búið er að skipta um mik-
ið af gleri. Fallegur garður.

Neðstaberg - Rvk Einbýli
Mjög gott 191,4 fm
einbýlishús með inn-
byggðum 26,9 fm bíl-
skúr á fallegum útsýn-
isstað í lokaðri botl-
angagötu. Borðstofa
og stofa með parketi á

gólfi og flísum við fallegan arin, útgangur á svalir með
glæsilegu útsýni til fjalla. Rúmgott eldhús með eikar-
innréttingu og parketi á gólfi. Góður garður með úti-
húsi á lóð. Hiti er undir hellum við húsið. EIGN SEM
VERT ER AÐ SKOÐA VERÐ 45,9 millj.

Marargata - Vogum Einbýli
Mjög gott og vel
skipulagt 221 fm ein-
býli að meðtöldum
tvöföldum bílskúr á
góðum stað í Vogum
Vatnsleysuströnd.
Eignin er ekki full-
kláruð.  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. !!!

Fellasmári - Kóp Rað- og parhús
Einstaklega vandað og
snyrtilegt 147.2 fm
raðhús á einni hæð
með innb. 24,1 fm bíl-
skúr 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 fal-
lega birtu inn í húsið. Vandað gegnheilt og olíuborið
rauðeikarparket á gólfum. Góð aðkoma, engar tröpp-
ur eða pallar. Glæsileg eign fyrir vandláta. Verð 47 m.

Birkiteigur - Mos. Stærri íbúðir
Erum með í sölu sér-
lega vel skipulagða og
fjölskylduvæna 5 her-
bergja 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.

Bakkastígur-Eskifjörður Einbýli
Lítið einbýlishús sem
er að mestu endurnýj-
að á 1294fm gróður-
sælli eignalóð, mið-
svæðis 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.

Andrésbrunnur - Rvík 4ra herb.
Mjög falleg og björt
119,5 fm 4ra herbergja
íbúð á fyrstu hæð
ásamt stæði í bílskýli.
Björt og rúmgóð borð-
stofa 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 íbúð-
ar. Verð 28 millj.

Miklabraut - Rvk 3ja herb.
Rúmgóð 3ja herbergja
107,1 fm kjallaraíbúð.
Anddyri með korkflís-
um 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.

Hraunbær - Rvk 3ja herb.
Góð 3ja herbergja
97,8 fm íbúð á 2 hæð
og þar af 8,3 fm her-
bergi í kjallara og sér
geymsla í kjallara. Til-
valið að leigja út her-
bergið til að mæta af-
borgun af láni. Anddyri
og bað með flísum á

gólfi. Eldhús flotað og lakkað gólf. Stofa, borðstofa,
hol og bæði herbergin (annað með skáp) með park-
eti. Stofan er rúmgóð með útgengi á suður svalir.
Verð 19,8 millj.

Kristnibraut - Rvk 3ja herb.
Falleg 84 fm 3ja her-
bergja íbúð í nýlegu og
snyrtilegu fjölbýli á
góðum stað í Grafar-
holtinu. Íbúðin skiptist
í forstofu. gang, tvö
góð herbergi, baðher-
bergi, stofu, borð-
stofu, eldhús, þvotta-

hús 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.

Eyvindará við Egilstaði Jörð
Til sölu jörðin Eyvind-
ará á Fljótsdalshéraði,
rétt norðan við Egils-
staði. Jörðin er 587
ha. og er án húsa-
kosts. Efri hlutinn jarð-
arinnar gæti hentað

vel til sumarhúsabyggðar og jafnvel skógræktar og er
hluti svæðisins bundinn samningi við Héraðsskóga,
svo má minnast á mögulega virkjanamöguleika í Mið-
húsaánni. Neðri hlutinn sýnist geta hentað mjög vel til
íbúðarbyggðar og þá helst þá hluti sem er næst Eg-
ilsstöðum. Malarnám hefur verið á eyrunum við ánna.

Keilufell - Rvík Einbýli
Fallegt 156,4 fm timb-
urhús á tveimur hæð-
um ásamt 28,8 fm bíl-
skúr, samtals 185,2
fm, innarlega í botn-
langa. Húsið skiptist í;
neðrihæð: forstofa,
stór stofa, herbergi,

eldhús, baðherbergi, geymsla og þvottahús. Efrihæð:
þrjú ágæt svefnherbergi og rúmgott fallegt baðher-
bergi. Góður sólpallur, hellulagt bílaplan, ágætt út-
sýni. Verð 36,9 millj.

Heil shugar  um þinn hag
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Valhöll fasteignasala Síðumúla 27 sími 588-4477 - Ingólfur G.Gissurarson lögg fs.

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

Kleifakór - glæsilegt einbýli Á
frábærum útsýnisstað 315 fm einbýl-
ishús 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 bíla-
stæði afh. fullb. Suðv.garður og stórar
svalir.Sjá nán upplýs. á:
www.nybyggingar.is 6862

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 gólf-
efna. Fráb. skipulag með tveimur
baðherb, sérlóð með íb. neðri
hæðar og svalir með íb. efri
hæðar. V. 35,9 m. 3722

Goðakór - 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

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

Brekkuás - Garðabæ Nýtt glæsi-
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.
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

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

NÝBYGGINGAR



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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali
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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, starfsmannaað-
staða, glæsilegt útsýni, ca. 250 fm. Rúmgóð athafnalóð, hellulögð, góð aðkoma. Vönd-
uð eign. Húsnæðið er til afhendingar mjög fljótlega.

Allar nánari upplýsingar gefa Hilmar og Helgi Jón
á skrifstofu Hraunhamars.

VESTURVÖR - ATVINNUHÚSNÆÐI

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali
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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
glæsilegir hvítlakkaðir gluggar setja sterkan svip á húsið.
Hellulögð innkeyrsla og stórar verandir með skjól-
veggjum eru í garði. Verð 54,9 millj. 

Lækjargata - einbýli - Hfj.

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag

Suðurlandsbraut 54
108 Reykjavík

Sími 552 5644
Fax 552 5944

bumenn@bumenn.is

www.bumenn.is

Búmenn auglýsa íbúðir

Blásalir í Kópavogi
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 rúm-
lega 90 fm að stærð.  Íbúðin er á neðri hæð í tvíbýlishúsi. 
Sér inngangur er inn á hvora hæð fyrir sig.   Stæði í bíla-
geymslu fylgir íbúðinni.

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

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.

Fr
u

m



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

Fr
um

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

Hrafnhólar - Selfossi Miðengi - Selfossi

Heimahagi - Selfossi Reykholt Biskupstungum - Raðhúsaíbúð á verði sumarhúss

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

Sumarhúsalóð - Vaðnes

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

Fossvegur - Selfossi

Mikið endurnýjað einbýli á góðum stað. 186,5 m2 timburhús, þar af 49,6 m2 bílskúr, í grónu hver-
fi. 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, geym-
slu, baðh., 2 herb., þvottahús, gang, stofu og eldhús. Falleg hús á frábæru verði. Verð 8.250.000

Birgir Ásgeir

Kristjánsson

sölumaður

Anna Dóra

Jónsdóttir

ritari/sölumaður

Þorsteinn

Magnússon

sölumaður

Guðjón Ægir

Sigurjónsson hdl.

Óskar

Sigurðsson hrl.

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, par-
ket 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

EIGNAVAL 585 9999
www.eignaval.is

félag fasteignasala

Sigurður Óskarsson
lögg. fasteignasali

Vigfús Hilmarsson
sölumaður, s. 698-1991

Edgardo Solar
sölumaður, s. 865-2214

Sigurður Kristinsson
sölumaður, s. 844-678

SUÐURLANDABRAUT 16 • 108 REYKAJAVÍK • SÍMI 585 9999 • FAX 585 9998

LÆKJARFIT
GBÆ - 2JA HERB.

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

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR
EINBÝLI

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

ÞVERHOLT MOSF.
4RA HERB.

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

VÆTTABORGIR
RAÐHÚS (4,15%)

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

STÓRAGERÐI
3JA HERB.

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

HAMRABORG
2JA HERB.

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

HLAÐBREKKA
EINBÝLISHÚS

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

REKSTUR
TIL SÖLU

REKSTUR FISKHEILDSÖLU
MEÐ GÓÐA VELTU.

Nafn, viðskiptavild,
viðskiptamannaskrá,

símanúmer, tæki
og sendiferðabíll fylgja.

KELDUHVAMMUR
HFJ - 3JA HERB.

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

HJALTABAKKI
4RA HERB.

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

HÁRGREIÐSLUSTOFA
TIL SÖLU

REKSTUR, HÚSNÆÐI
OG TÆKI

Vorum að fá til sölu rekstur
og húsnæði á hárgreiðslustofu

á besta stað í Reykjavík.

Uppl. á skrifstofu Eignavals.

HRAFNHÓLAR
3JA HERB.

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

GULLTEIGUR
3JA HERB.

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

GRUNDARBRAUT
ÓLAFSVÍK

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

NJÁLSGATA
3JA HERB.

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

FJÓLUVELLIR
NÝBYGGINGAR

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

MARÍUBAUGUR
4RA HERB.

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

SKIPHOLT
3JA-4RA HERB.

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

Fr
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Sigurður V. Ragnarsson, löggiltur fasteignasali
Reynir Ólafsson, löggiltur fasteignasali

Víkurbraut 46 
240 Grindavík

Sími 426 7711 

Hafnargötu 20 
230 Keflavík

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,-

Ásvellir 8b, Grindavík
Parhús 2 svefnherb. Nýtt plastparket á stofum og herbergjum. Gott áhvílandi lán með
4,15 vöxtum. Vinsæl eign. Verð: 15.400.000,-

Arnarhraun 21, Grindavík
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 botn-
langa. Falleg innrétting í eldhúsi, granít á gólfi, parket á stofum. Svalir út úr stofu. Nýr
sólpallur. Verð: 33.900.000,-

Selsvellir 21, Grindavík
Mjög vel viðhaldið 147,2 ferm. einbýlishús ásamt 49 ferm. bílskúr. Nýlegt parket á gólf-
um 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,-

Glæsivellir 8, Grindavík 
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

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

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,-

Fr
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VINDURINN 
VIRKJAÐUR
Vindmyllur hafa lengi verið notaðar til 
þess að framleiða orku.

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 notk-
un í Kína og Evrópubúar innleiddu tæknina 
einnig á svipuðum tíma. 

Í kjölfar iðnbyltingarinnar voru vind-
myllur 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 
ekki.

Lundarbrekka 12
200 Kópavogur

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.

sigmundur
Sölufulltrúi

898 0066
simmi@remax.is

Björn Bjarnason
Sölufulltrúi

899 7869
bjossi@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Hringdu  og pantaðu skoðun.



Álfkonuhvarf - 203 Kóp

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

Breiðavík - 112 Rvk

23.900.000 LAUS STRAX 
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

Hjarðarhagi - 107 Rvk

25.500.000 LAUS STRAX 
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

Jöklafold - 112 Rvk

13.900.000 LAUS STRAX 
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.

Rjúpnasalir - 201 Kóp

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

Svölutjörn - 260 Rbæ

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

Drekavellir - 221 Hfj

28.5 - 37.5 millj. 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

Eskihlíð - 105 Rvk

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

Naustabryggja - 110 Rvk

25.600.000 LAUS STRAX 
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

Tunguvegur - 108 Rvk

32.900.000 LAUS STRAX 
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

Þúfubarð - 220 Hfj

20.800.000 LAUS STRAX 
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

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

Blöndubakki - 109 Rvk

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

Ósabakki  - 109 Rvk

38.900.000 LAUS STRAX 
Mjög gott, 211 fm og 6 herb. endaraðh.
á skemmtilegum stað í neðra Breið-
holti.  Fallegt útsýni í vestur og stutt í
alla þjónustu. Sigurður s. 530 1809

Fannahvarf - 203 Kóp

26.500.000 LAUS STRAX 
102,5 fm íbúð með sérinngangi á jarð-
hæð. Flott hellulögð verönd til suðurs.
Exstra breiðar hurðar sem hentar fólki
í hjólastól. Óli s. 530 1812

Efstasund - 104 Rvk

16.500.000
2ja herb. 69 fm íbúð á 1. hæð í litlu fjöl-
býli.
Óli s. 530 1812

Lausar eignir Lausar eignir Lausar eignir

2ja herbergja

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

Laus eign

Fagrihjalli - 200 Kóp

41.600.000 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

Laus eign

Fannborg - 200 Kóp

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

Laus eign

Klapparhlíð - 270 Mos

32.900.000 LAUS STRAX 
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

Föst lág söluþóknun



Sumarhús

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

Eðvarð Matthíasson
edvard@draumahus.is

sölustjóri

Kristín S. Sigurðardóttir
kristin@draumahus.is

skjalagerð

Sigurður Samúelsson
sigurdursam@draumahus.is

sölumaður

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

Grundarhvarf - 203 Kóp

85.000.000
Fallegt einbýli á 2 hæðum með tvöf.
bílsk. og aukaíb. 3ja herbergja íbúð í
Vatnsenda í Kóp. 
Sigurður s. 530 1809

Lækjarhjalli - 200 Kóp

69.900.000
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

Breiðavík - 112 Rvk

21.900.000
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

Öldugrandi - 107 Rvk

20.800.000
105,3 fm 3. herb. íbúð á 2. hæð ( þar af
stæði í bílageymslu 25,8 fm af birtri
stærð eignar).  Íbúðin er með sérinn-
gangi af svölum. Sigurður s. 530 1809

Arnarhöfði - 270 Mos

44.900.000      
187,7 fm endaraðhús á tveimur
hæðum með tvennum stórum svölum
og fallegu útsýni.
Eddi s. 530 1806

Fljótasel - 109 Rvk

48.900.000
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

Eyrarholt - 220 Hfj

32.000.000
6 herbergja íbúð á 3 og efstu hæð í
fjölbýli. 2 svalir. Frábært útsýni.
Stefanía s. 530 1805

Lækjarvað - 110 Rvk

32.900.000
136 fm 5 herbergja neðri sérhæð í
tvíbýli í hinu skemmtilega Norðlinga-
holti í Reykjavík þar sem stutt er í nátt-
úruna. Sigurður s. 530 1809

Haðarstígur - 101 Rvk

39.900.000
Virkilega sjarmerandi 133,8 fm parhús
á frábærum stað í Þingholtunum.
Eignin hefur verið mikið endurnýjuð.
Þórarinn s. 530 1811

Suðurhvammur - 220 Hfj

41.500.000   
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

Ofanleiti - 103 Rvk

28.900.000
Fín 109,8 fm endaíbúð með útsýni, auk
21,4 fm bílskúr, samtals birt stræð
131,2 fm.
Óli s. 530 1812

Rauðarárstígur - 101 Rvk

18.900.000
Skemmtileg 3ja -4ra herbergja 67,4 fm
íbúð á 3ju og efstu hæð á mjög góðum
stað í miðbæ Reykjavíkur. 
Sigurður s. 530 1809

Suðurhólar - 111 Rvk

17.700.000
Góð þriggja herbergja 74,6 fm íbúð á 2.
hæð, ný gegntekin í fallegu fjölbýli við
Suðurhóla.
Helgi Már s. 530 1808

Tunguvegur - 260 Rbæ 

22.900.000
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

Berjabraut - Háls í Kjós

6.000.000
Nýtt 100 fm 4ra herb. ósamsett heils-
árshús á 2 hæðum. Hægt er að kaupa
húsið samsett og fullb. fyrir 20.000.000. 
Bóas s. 699 6165

Djáknavegur - 801 Sel

26.900.000
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

4ra til 7 herbergja

Einbýli3ja herbergja

Rað- og parhús

Draumaeignir

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

Depluhólar - 111 Rvk

Draumaeignir

Tilboð óskast!
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

Markarvegur - 108 Rvk

Vantar
2-3 herbergja íbúð

í 101 Reykjavík
má ekki vera

í kjallara
Eddi s. 530 1806

Draumaeignir

Asparlundur - 210 Gbæ

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

Austurgerði - 108 Rvk

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



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

Óli Antonsson 
olia@draumahus.is

sölumaður

Draumaeignir

Háteigsvegur - 105 Rvk

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 fjar-
stýringu. Afar vönduð gólfefni á eigninni, gegnheil eik og ullarteppi.  2
baðherbergi, á hæðinni og í risi. Þetta er einstök eign. Þórarinn s. 530 1811

Draumaeignir

Jörfabakki - 109 Rvk

18.900.000
Falleg 4ra herbergja 114,7 fm íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli með aukaher-
bergi í kjallara til útleigu. 
Þórarinn s. 530 1811

Sumarhús

Stórikriki - 270 Mos

53.000.000
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

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 Akur-
hvarf í Kópavogi. Íbúðirnar eru fullfrá-
gengnar án gólfefna með vönduðum
innréttingum og flísalögðu baðherbergi.
Þvottahús innan íbúðar. Stæði í bíla-
geymslu fylgir. Glæsilegt útsýni!

Glæsileg nýbygging!
Akurhvarf 1 - 203 Kóp



Byggingaframkvæmdum á 
nýrri malbikunarstöð á Sæv-
arshöfða 6–10 lauk í vikunni, 
en þar er fyrir malbikunar-
stöð frá árinu 1972.

Fyrr á árinu 2006 festi Malbik-
unarstöðin Höfði kaup á nýrri 
malbikunarstöð frá Þýskalandi, 
af gerðinni Benninghoven MBA 
160/TBA 200-K, sem var flutt í 
hlutum hingað til lands í sept-
emberbyrjun.

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 byggingafram-
kvæmdum á henni lauk í vik-
unni. Síðast var tenging sett 
fyrir malbikunarsíló, sem kall-
ast öðru nafni geymslusíló og 
varð hún þá fullstarfhæf. Fyrir 
þann tíma hafði stöðin verið 
prufukeyrð með malbiksfram-
leiðslu beint á bíla og hafði þá 
gefið af sér nokkuð góða raun.

Nýja malbikunarstöðin telst 
meðalstór en með tilkomu henn-
ar er ljóst að framleiðslugeta 
fyrirtækisins eykst til muna, þar 
sem hún getur framleitt allt að 
160 tonn af malbiki á klukku-
stund. Er það svipað framleiðslu-
hlutfalli  eldri malbikunarstöðv-
arinnar. Stórar stöðvar kallast 
þær sem framleiða á bilinu 200–
300 tonn á klukkustund. Verða 
malbikunarstöðvarnar þær 
afkastamestu á landinu.

Ný malbikunarstöð

Ferjubakki
109 Reykjavík

Verð: 13,6
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.

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596
thorkell@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Rúmgóð íbúð í barnvænu hverfi

Vesturberg 78
111 Reykjavík

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.

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596
thorkell@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Lyftuhús - Húsvörður

Æsufell 6
111 Reykjavík

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.

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596
thorkell@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Lyftuhús - Húsvörður

Seljabraut
109 Reykjavík

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.

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596
thorkell@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Eign með mikla möguleika

fer›ir
Alla mi›vikudaga og laugardaga
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Hörpugata - 101 Reykjavík 
Sjarmerandi og snyrtilegt hús á stórri eignalóð í „litlaSkerjafi rði”. 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 mögu-
leika á stækkun/viðbyggingu sem og bílskúr. Sjón er sögu ríkari. 
Verð: 44,9 mkr

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

rað   
hús

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

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

Ljósheimar - 104 Reykjavík
Ljósheimar - Lyfta / Útsýni. Mjög falleg og 
mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á 8. 
hæð í klæddu húsi. Vestur- og austur-
svalir. Tengi fyrir þvottavél innan íbúðar. 
Glæsibær hinum megin við götunnar og 
stutt í Laugardalinn.
Verð: 23,5 mkr

Kötlufell - 101 Reykjavík
Kötlufell - 3ja. Mjög góð og snyrtileg íbúð á 
2. hæð með útsýni yfi r Víðidalinn. Blokkin 
er klædd og með yfi rbyggðar svalir með 
opnalegum gluggum. 
Verð: 14,5 mkr

Akurvellir - 221 Hafnarfi rði
ALLT AÐ 90% FJÁRMÖGNUN
Erum með til sölu glæsilegar 4ra her-
bergja íbúðir í þessu vandaða lyftuhúsi 
við Akurvelli í Hafnarfi rði. Eignin er tilbúin 
til afhendingar við kaupsamning, verður 
afhent fullbúin að utan og innan, án 
gólfefna nema á baðherbergi og þvottahúsi 
eru fl ísar. Innréttingar, hurðar og tæki  frá 
Húsasmiðjunni. Möguleiki á að fá afhent 
með gólfefnum og tækjum.

Gyðufell - 111 Reykjavík
 Mjög góð 83 fm íbúð á 4. hæð með 
útsýni. Húsið er klætt með yfi rbyggðum 
suðursvölum.
Verð: 14,7 mkr

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

3ja

Hamravík
112 Reykjavík

Glæsileg og björt 4ra herb. endaíbúð 
með sérinngangi á 2. hæð, í snyrti-

legu fjölbýli,samtals 121,5  fm.. 
Eldhús með fallegri viðarinnrét-

tingu. 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 fl ísalagðir með ljósum fl ísum, 
ljós snyrtileg innrétting.  Þetta er góð 

eign í barnvænu hverfi , stutt í skóla 
og aðra þjónustu.

eign vikunnar

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. Yfi rborð útveggja er steinað og viðhaldslétt. Stigahús er teppalagt og 
gengur lyfta á allar hæðir. Eignin er tilbúin til afhendingar og afhendist fullbúin 
án gólfefna.

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 
fl ísar á gólfum og stórar hornsvalir. 

Njálsgata - 101 Reykjavík 
Glæsileg  Íbúð á 1.hæð í miðborg Reyk-
javíkur. 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

nýtt

Melabraut - 170 Seltj.nesi
2ja herb. risíbúð, 50,1 fm á efri hæð í fjór-
býli 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 yfi r íbúðinni.
Verð: 13,4 mkr

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

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

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 mkr4ra

hús
einbýlis

4ra

nýtt

3ja

2ja
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ELDRI BORGARAR

SKÚLAGATA - LAUS. 2ja herbergja
íbúð á jarðhæð í húsi fyrir eldri(heldri)
borgara. Nálægð við þjónustuíbúðir aldr-
aðra við Lindargötu (næsta hús). Þar er
matsala og félagsstarf aldraðra. Sér
geymsla innan íbúðar. V. 17,9 m. 5277

HVASSALEITI 56-58. LAUS. Fyrir
eldri borgara, 63 ára og eldri. Falleg og vel
umgengin 2ja herbergja íbúð á
jarðhæð.Sérafnotaréttur á verönd útfrá
stofu.Góð lofthæð er í íbúðinni 2,70m. V.
29,2 m. 5166

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

SÉRBÝLI

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

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

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

BIRKITIEIGUR - 2 ÍBÚÐIR Vandað
og reisulegt tveggja íbúða hús á frábærum
útsýnistað í Mosfellsbæ. HÚSIÐ ER 2
SAMÞYKKTAR ÍBÚÐIR. 5027

LAUFBREKKA - LAUS Sérlega
rúmgott fallegt og vandað 195 fm sérbýli á
2 hæðum. Góðar stofur og stór herbergi.
Möguleg skipti á minni eign í fjölbýli. V. 38,9
m. 4890

HÆÐIR

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

REYNIHVAMMUR Góð 4ra herbergja
147 fm neðri sérhæð þar af 29 fm stúdíó-
íbúð til útleigu í suðurhlíðum Kópavogs. V.
29,9 m. 5117

STÓRAGERÐI Björt, rúmgóð og tölu-
vert endurbætt 141 fm neðri sérhæð ásamt
30 fm bílskúr, samtals 171 fm, í fallegu
þríbýlishúsi. Teiknað af Sigvalda Thor-
darson.Fremri forstofa, gestasnyrting,
hol,stór stofa, suðursvalir, borðstofa, eldhús
með nýlegri innréttingu, 3-4 herbergi og
baðherbergi. Stór vel ræktaður garður. V.
38,3 m. 5040

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

4RA - 6 HERBERGJA

HVERFISGATA - EFRI HÆÐ. Falleg
íbúð 81 fm á 2. hæð í þríbýli. Sameiginlegur
inngangur.Góð lofthæð í íbúðinni 2,70m.
Garðurinn er aflokaður og snyrtilegur.6,5 fm
útigeymsla. V. 18,9 m. 5300

RJÚPUFELL 4ra herbergja 109 fm. íbúð
á 2. hæð í nýstandsettu fjölbýli. V. 16,9 m.
5298

FÍFUSEL - M.BÍLGEYMSLU Falleg
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

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

FROSTAFOLD - LAUS Falleg 4ra-5
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

BLIKAHÓLAR - M. BÍLSKÚR Falleg
og rúmgóð 115 fm 4ra - 5 herbergja íbúð á
1. hæð í litlu fjölbýlishúsi. Innbyggður 23 fm
bílskúr á jarðhæð. V. 23,5 m. 5238

Fr
u

m

Glæsilegar eignir á stórum
eignarlóðum við Hveragerði

Sameinaðu á þínum sælureit: Heimili-
Vinnustofu - Sumarbústaðinn 300-
500 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

ÞRASTARHÖFÐI - MOSFELLSBÆ
Ný 186 fm raðhús á 2 hæðum
með innbyggðum bílskúr.
Húsin, sem eru frá SCOTIAN
HOMES Í KANADA, eru ál-
klædd timburhús og eru þau til-
búin til innréttinga, grunnmáluð,
með innbyggðu fullkomnu loft-
ræsikerfi. 4-5 herbergi. Stutt er í
leikskóla og grunnskóla. V. 37,9
m. 4826

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 sólp-
all sem er vel girtur af með skjól-
veggjum. 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 ef-
rihæð. 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 norð-
ursvalir. Glæsilegt útsýni yfir
Fossvoginn. Íbúðin er laus
strax. V. 19,2 m. 5293

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-innrétt-
ingar, marmari á baði og gegn-
heilt parket á gólfum. ÁHV. 27
MILLJ. M. 4,15%VXT. V. 39,8
m. 4226

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

NÝTT Í GRAFARVOGI - SMÁRARIMI
EINSTAKT TÆKIFÆRI - NÝTT
EINBÝLISHÚS Í RÓTGRÓNU
OG VINSÆLU HVERFI. Stað-
steypt, 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, þvotta-

húsi 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



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

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

HÖRGSHLÍÐ Rúmgóð 96 fm 3ja
herbergja íbúð á 1.HÆÐ. Útgengi á suður-
verönd. 5158

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

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

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

2JA HERBERGJA

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

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

FRAMNESVEGUR - 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

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

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

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

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

UNUFELL 100 fm 4ra herbergja íbúð á
efstu hæð. Sér þvottahús í íbúð. V. 17,2 m.
5214

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

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

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

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

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

AUSTURLENSKUR MATSÖLU-
STAÐUR Austurlenskur matsölustaður
við Hagamel. Mikil velta. Uppl. á skrifst.
5266

GRENSÁSVEGUR 8 437 fm atvinnu-
húsnæði á 2. hæð í bakhúsi.Sér inngangur,
góður stigi, flísalögð móttaka,snyrtingar,
eldhús, parketlagður samkomusalur.
Hentug m.a, fyrir félagasamtök. Laust fljót-
lega. 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

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

LANDIÐ

VALSHEIÐI - HVERAGERÐI Fallegt
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

NÝBÝLAVEGUR 277 fm atvinnu-
húsnæði á 2. hæð, í fastri útleigu. V. 39,9
m. 4925

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

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

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

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

GLÆSIEIGN Í MIÐBÆNUM

Ný og glæsileg 4ra herbergja, 136 fermetra íbúð á 2. hæð í endurbyggðu fjölbýlishúsi við Lauga-
veginn. 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.
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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. Vestur-
svalir. Verð 17,9 millj.  10055

ELDRI BORGARAR

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

HAMARSBRAUT - TVÆR
ÍBÚÐIR Sérlega fallegt og vel við-
haldið einbýli með tveimur samþ.
íbúðum og góðum bílskúr á frá-
bærum stað. Verð 28,7 millj. 9939

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

BREIÐVANGUR - LAUST
FLJÓTLEGA Gott 170,3 fm rað-
hús ásamt bílskúr. 4 sv.herb. Góð
staðsetning. Verð 36,6 millj. 9760

SMYRLAHRAUN - m/BÍL-
SKÚR 146 fm neðri hæð ásamt
bílskúr m/sérinng. 3 sv.herb. Verð
32,5 millj. 5278

ESKIVELLIR - 5 HERBERGJA
Ný og falleg 126,6 fm íbúð á jarð-
hæð ásamt stæði í bílag. 4
sv.herb. Sérinngangur. Verð 28,9
millj. 10045

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

STEINAHLÍÐ - GLÆSILEGT -
LAUST STRAX 179,1 fm einbýli
með bílskúr á góðum stað. 4
sv.herb. Verandir og pottur. Eign í
algjörum sérflokki. Verð 52,9 millj.
9910

VATNSENDABLETTUR -
SVEIT Í BORG Sérlega glæsilegt
og skemmtilega hannað einbýli á
frábærum stað með útsýni yfir
vatnið, Bláfjöllin og Heiðmörkina.
5283

VESTURBERG - AUKAÍBÚÐ
Fallegt 210,4 fm raðhús ásamt bíl-
skúr og aukaíbúð. 4 sv.herb. Verð
39,5 millj. 9715

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

BREIÐVANGUR - M/BÍL-
SKÚR Talsvert endurnýjuð 145 fm
endaíbúð með bílskúr. 5 sv.herb.
Góð staðsetning, stutt í skóla og
þjónustu. Verð 24,9 millj. 10068

EINBÝLI

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

FAGRIHVAMMUR - TVÆR
ÍBÚÐIR Glæsileg 311 fm eign
sem skiptist í tvær samþykktar
íbúðir og bílskúr á frábærum stað.
Verð 69 millj. 9906

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

TRÖLLATEIGUR - MOS-
FELLSBÆR 165,5 fm endarað-
hús ásamt bílskúr. 4 sv.herb. Fal-
leg eign á góðum stað. Verð 40,9
millj. 9699

LANGEYRARVEGUR - LAUS
100,3 fm neðri hæð í tvíbýli á góð-
um stað. 2 sv.herb. Sérinngangur.
Verð 18,0 millj. 3390

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

FÍFUVELLIR - GLÆSILEGT
Nýtt og glæsilegt einbýli á tveimur
hæðum með innb. bílskúr. Heildar-
stærð 348 fm. Flott eign á góðum
stað. Verð 52,5 millj. 10099

ÞRÚÐVANGUR - FALLEGT
173 fm einbýli ásamt bílskúr. 4
sv.herb. Glæsilegur garður og ver-
önd. Verð 40,9 millj.   9787

RAÐ- OG PARHÚS

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

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

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

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

GVENDARGEISLI - GLÆSI-
EIGN Stílhreint, vandað og sér-
lega fallegt 296 fm einbýli á einni
hæð með tvöföldum bílskúr. 4 stór
sv.herb. Nútímaleg og flott hönn-
un. 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

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

MÓABARÐ - SÉRINNGANG-
UR Björt og falleg 119 fm neðri
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. Sérinn-
gangur. Verð 18,9 millj. 10014

ÖLDUGATA - Gott 165 fm ein-
býli á góðum stað. 5 sv.herb.
3680

SUÐURGATA - FJÁRFEST-
ING 90,5 fm parhús sem skiptist í
tvær íbúðir, kjörið til útleigu. Verð
17,9 millj. 9776

BIRKIHVAMMUR - MIKIÐ
ENDURNÝJAÐ 215,8 fm parhús
m/möguleika á tveimur íbúðum. 7
sv.herb. Verð 41,9 millj. 5368

HÆÐIR

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

ÞRASTARÁS - ÚTSÝNI Fallegt
og fullbúið 279 fm einbýli með bíl-
skúr á góðum stað í Áslandinu. 5
sv.herb. Verð 63 millj. 10046

ÁLFKONUHVARF - GLÆSI-
LEGT 272 fm einbýli ásamt bíl-
skúr. 4 sv.herb. Frábær útsýnis-
staður. Skipti möguleg á minni
eign. Verð 56,0 fm 9711

BLIKAÁS - GLÆSILEGT
Glæsilegt fullbúið parhús á frábær-
um útsýnisstað innst í botnlanga
við opið svæði. Verð 44,9 millj.
10015

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

4RA TIL 7 HERB.

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

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

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

VALLARBARÐ - M/BÍLSKÚR
Fallegt 207 fm einbýli ásamt bíl-
skúr á góðum stað. 5 sv.herb.
Verð 44,9 millj. 4863

STEKKJARHVAMMUR -
FALLEGT 184,8 fm raðhús með
bílsk. 4 sv.herb. Suðurverönd.
Góður staður Verð 38,5 millj. 9967

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

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

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

ÖLDUTÚN - TVÆR ÍBÚÐIR -
LAUST STRAX 222 fm einbýli
með aukaíbúð og bílskúr. 6
sv.herb. Mikið endurnýjuð eign á
góðum stað. Verð 43,9 millj. 4663

HÖRGATÚN - FALLEGT 196,3
fm einbýli á frábærum stað í hjarta
Garðabæjar. 5 sv.herb. Verð 44,9
millj. 9722

HJALLABRAUT - AUKAÍBÚÐ
296,6 fm raðhús ásamt bílskúr og
aukaíbúð. 6 sv.herb. Góð stað-
setning. Verð 44,5 millj. 3766

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

STEKKJARBERG - ENDAÍ-
BÚÐ Björt og falleg 103,5 fm end-
aíbúð á 3. hæð í litlu fjölbýli á góð-
um stað. 4 sv.herb. Verð 24,9 millj.
10054

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

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT
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ÞRASTARÁS - SÉRINNG. 126
fm endaíbúð á 1. hæð ásamt bíl-
skúr. 3 sv.herb. Falleg eign í góðu
húsi. Verð 25,9 millj. 9911

HVAMMABRAUT - M/BÍLA-
GEYMSLU 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
Fullbúin 92 fm íbúð á 2. hæð.
Parket og flísar. Suðurvalir. Nudd-
baðkar. Verð 18,5 millj. 10008

ÁLFASKEIÐ - FALLEG ÍBÚÐ
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

SUNNUVEGUR - FALLEG
115,3 fm n.h. í góðu þríbýli í mið-
bænum. 3 sv.herb. Suðursvalir.
Verð 26,0 millj.  3391

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

BIRKIHLÍÐ - ENDAÍBÚÐ Sér-
lega falleg 82 fm endaíbúð á góð-
um stað. 2 sv.herb. Suðaustursval-
ir. Verð 19,5 millj. 9982

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

ERLUÁS - SÉRINNGANGUR
Falleg 62,4 fm íbúð á 1. hæð í 6
íbúða húsi. Verönd m/skjólveggj-
um. Verð 16,5 millj.  3972

VÖRÐUSUND - GRINDAVÍK
172,6 fm atv.húsnæði, fullbúið að
utan og tilb. til innréttinga að inn-
an. Verð 15,0 millj. 9650

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

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

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

2JA HERB.

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

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

STAÐARSUND - GRINDAVÍK
100 fm atv.húsnæði. Stórar inn-
keyrsludyr, mikil lofthæð. Verð 9,2
millj. 9644

DREKAVELLIR - LAUS
STRAX Glæsileg 105,4 fm endaí-
búð á 3. hæð. 3 sv.herb. Sérsmíð-
aðar eikarinnréttingar, parket og
flísar. Verð 24,9 fm 9754

FAGRAKINN - MEÐ BÍL-
SKÚR Falleg 129,4 fm neðri hæð
með bílskúr. 4 sv.herb. Sérinn-
gangur. Verönd. Verð 26,5 millj.
2540

BURKNAVELLIR - FALLEG
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 út-
sýni. Verð 13,7 millj. 10047

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

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

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

3JA HERB.

HJALLABRAUT - RÚMGÓÐ
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 jarð-
hæð 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

ATVINNUHÚSNÆÐI

HVALEYRARBRAUT - HFJ.
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

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

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

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

ÞRASTARÁS - BÍLA-
GEYMSLA Falleg 74,8 fm íbúð á
jarðhæð. Séringangur. Stæði í bíla-
geymslu. Verð 18,5 millj. 9973

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

NÝBÝLAVEGUR - KÓPAVOG-
UR 277,3 fm atv.húsnæði á 2.
hæð. Innréttað sem gistiheimili og
er allt í útleigu. Verð 39,9 millj.
5351

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

DREKAVELLIR - GLÆSILEG
Ný fullbúin 100 fm íbúð á 6. hæð í
nýju lyftuhúsi. Stórar suðursv., frá-
bært útsýni. Verð 21,0 millj. 10127

DAGGARVELLIR - NÝ OG
FALLEG 96,8 fm íbúð á 4. hæð í
lyftuhúsi ásamt stæði í bíla-
geymslu. 2 sv.herb. Verð 21,9 millj.
4374

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

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

SUMARHÚS

BREIÐAGERÐI - 40 fm sumar-
hús og geymsluskúr á 7.200 fm
eignarlóð við Vatnsleysuströnd.
Verð 5,9 fm. 10050

VALLARBRAUT - MEÐ BÍL-
SKÚR 148,5 fm íbúð á 1. hæð
ásamt bílskúr. 3 sv.herb. Sérinn-
gangur. Verð 30,9 millj. 9670

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

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

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

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

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

BREIÐVANGUR - FALLEG
122,2 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjöl-
býli. 4 sv.herb. Verð 21,9 millj.
9659

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

BREIÐAVÍK - REYKJAVÍK -
LAUS LAUS STRAX Falleg 110,5
fm íbúð á jarðhæð ásamt stæði í
bílskýli. 2 sv.herb. Verð 20,9 millj.
9629

HERJÓLFSGATA - LAUS Ný
og falleg 57 fm íbúð á 2. hæð í
lyftuhúsi ásamt stæði í bíla-
geymslu. Sjávarútsýni. Verð 19,8
millj. 9931

STEINHELLA - HAFNARFJ.
Glæsilegt 1.320 fm atvinnuhús-
næði á besta stað í helluhrauni.
Möguleiki á 600 fm millilofti. Átta
stórar innkeyrsluhurðar. 9942

AUSTURBRÚNIR - GRÍMS-
NES OG GRAFNIGSHREPP-
EIGNARLÓÐ - SÚ SÍÐASTA
Stærð 6.417,5 fm Verð 4,8 millj.
9801

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

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

BLIKAÁS - SÉRINNGANGUR
Falleg og björt 85,1 íbúð á jarð-
hæð. 2 sv.herb. Afgirt verönd. Verð
19,9 millj. 5475

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

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

TJARNHOLTSMÝRI -
GRÍMSNESI Stærð 105 fm Verð
19,9 millj. 9725

NÝTT

NÝTT

NÝTT



LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ
GRINDAVÍK

BAÐSVELLIR – EINBÝLI 179
fm m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 26,5
millj.

STAÐARHRAUN - ENDUR-
NÝJUÐ 96 fm íbúð á 2. hæð. 3
sv.herb. Verð 14,9 millj. 9957

ARNARHRAUN - LAUST
STRAX Stærð 170,2 fm. 4
sv.herb. Verð 25,9 millj. 9924

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

ÁSABRAUT - EINBÝLI/TVÍ-
BÝLI Stærð 216 fm. 5 sv.herb.
Verð 25,9 millj. 9909

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

VÍKURBRAUT - LAUS STRAX
- LÆKKAÐ VERÐ Stærð 54,7
fm. 2 sv.herb. Verð 8,7 millj. 9796

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

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

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

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

ÁSABRAUT - 3JA HERB.
Stærð 88,2 fm Verð 17,8 millj.
9716

NORÐURVÖR - EINBÝLI Stærð
151,1 fm. 4 sv.herb. Verð 24,5 millj.
9689

AUSTURHÓP 14 OG 18 - EIN-
BÝLI Stærð 209,0 fm. 4 sv.herb.
Verð 24,9 millj. 9656

TÚNGATA - NEÐRI HÆÐ
Stærð 90,2 fm. 2 sv.hérb. Verð
15,9 millj. 4658

SUÐURHÓP - PARHÚS Stærð
160,0 fm Verð 20,3 millj. 9634

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

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

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

HEIÐARHRAUN - PARHÚS
Stærð 130,5 fm með bílskúr. 3
sv.herb. Verð 22,9 millj. 5436

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

ÁSABRAUT - EINBÝLI Stærð
157,8 fm. 3 sv.herb. Verð 23,9 millj.
. 3991

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

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

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

HÖSKULDARVELLIR - EIN-
BÝLI Stærð 177,7 fm með bílskúr.
4 sv.herb. Verð 23,9 millj. 2121

MÁNASUND - EINBÝLI Stærð
135,4 fm. 4 sv.herb. Verð 18,4 millj.
5130

BLÓMSTURVELLIR - EINBÝLI
Stærð 176,4 fm. 4 sv.herb. Verð
28,9 millj. 5114

SÓLBAKKI - EINBÝLI Stærð
92,6 fm Verð 15,9 millj. 2149

DALBRAUT - PARHÚS Stærð
51,5 fm. 2 sv.herb. Verð 8,5 millj.
2991

VÍKURBRAUT - ENDURNÝJ-
UÐ 161,7 fm efri hæð og ris. Verð
17,9 millj. 4027

VOGAR

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

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

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

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

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

VOGAGERÐI - 2JA HERB.
Stærð 59,3 fm Verð 10,9 millj.
9615

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

MIÐDALUR 10 -12 - RAÐ-
HÚS Stærð 153,7 fm. 3 sv.herb.
Verð 18,9 millj. 5480

HOFGERÐI - EINBÝLI Stærð
181,9 fm. 3 sv.herb. Verð 26,9 millj.
5352

REYKJAN.BÆR

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

TJARNARBRAUT - 4RA
HERB. Ný íbúð. Stærð 100,5 fm á
2. hæð. 3 sv.herb. Verð 17,9 millj.
9946

LÓMATJÖRN 5 - EINBÝLI
Stærð 163,9 fm. 4 sv.herb. Verð
20,0 millj. 9794

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

HEIÐARHOLT - 2JA HERB.
Stærð 60,5 fm Verð 9,2 millj. 9685

GARÐUR

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

BREKKUSTÍGUR - NEÐRI
HÆÐ Stærð 135 fm. 4 sv.herb.
Verð 14,5 millj. 5338

LANDIÐ

BÚÐARSTÍGUR - EYRAR-
BAKKI 173,6 einbýli með bílskúr.
4 sv.herb. Verð 15,9 millj. 10059

HOLTAGATA - DRANGSNESI
Stærð 189,6 fm Verð 9,9 millj.
9745

HAFNARBRAUT - BÍLDU-
DALUR Stærð 111,8 fm Verð 4,5
millj. 5341

ÁSGATA - RAUFARHÖFN Fal-
legt 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

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

NÝTT

NÝBYGGINGAR

DREKAVELLIR 12 - HFJ. Full-
búnar 4ra herb. sérhæðir, verð frá
32,5 millj. Afhending við kaupsamn.
5533

BERJAVELLIR 1 - HFJ. Glæsi-
legar 3ja og 4ra herb. íbúðir, verð
frá 19,2 millj. 5451

BERJAVELLIR 3 - HFJ. Falleg-
ar 2ja og 4ra herb. íbúðir, verð frá
16,9 millj. 5476

FJÓLUVELLIR 2-4 - HFJ.
Glæsilega hönnuð raðhús á einni
hæð m/bílskúr, verð frá 29,9 millj.
5395

DREKAVELLIR 6 - HFJ. Glæsi-
legar 4ra og 5 herb. sérhæðir, verð
frá 28,5 millj. 5353

FJÓLUVELLIR 10-14 - HFJ.
244 fm raðhús á einni hæð m/bíl-
skúr, verð frá 30,4 millj. 5401

ENGJAVELLIR 3 - HFJ. Falleg
og vönduð 4ra herb. íbúð á jarð-
hæð m/sérinng. Verð 29,3 millj.
5386

KIRKJUVELLIR 3 - HFJ. Glæsi-
legar 3ja og 4ra herb. íbúðir, verð
frá 17,3 millj. 5298

AKURVELLIR 1 - HFJ.
Nýjar og glæsilegar 4ra herb. íbúð-

ir, verð frá 24,8 millj. 5260

EINIVELLIR 7 - HFJ. Fallegar
4ra herb. íbúðir, verð frá 23,4 millj.
5159

DREKAVELLIR 18 - HFJ.
Glæsilegar 3ja og 4ra herb. íbúðir,
verð frá 19,1 millj. Afhending við
kaupsamn. 4856

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

ESKIVELLIR 7 - HAFNARFJ.
Fallegar 3ja-5 herb. íbúðir, verð frá
19,4 millj. Afhending í nóv.-des.
4467

DREKAVELLIR 26 - HFJ.
Vandaðar 4ra herb. íbúðir, verð frá
24,9 millj. Afhending við kaupsamn-
ing. 4310

Hafnarfirði
Fjarðargötu 17
Sími 520 2600
Fax 520 2601
Netfang as@as.is
Heimasíða
www.as.is

Opið virka daga
kl. 9–18

Fr
um

HÖFUM Á SKRÁ ALLAR
GERÐIR NÝBYGGINGA,

ALLT AÐ 90% LÁN

NÝBYGGINGARNÝBYGGINGAR

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



Dverghamrar
Grafarvogur

Verð: 27,7
Stærð: 120,7

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 14,5
Bílskúr: Já

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
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Frábær staðsetning

Verð: 29,9
Stærð: 200

Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1930

Brunabótamat: 21700000

Höfn
í Melasveit

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

Anna Margrét
Sölufulltrúi

892 0684
annamargret@remax.is

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasaliBÚI
Ævintýralegt tækifæri

garðinn.

Hraunbær 102 b
110 Reykjavík

Verð: 17,5 m
Stærð: 97 m3

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 12.800.000
Bílskúr: bílageymsl

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.

Anna Margrét
Sölufulltrúi

892 0684
annamargret@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús sunnudag kl. 17-17:30í dag kl. 17-17:30

Álfholt 22
220 Hafnarfjörður

Verð: 21,9
Stærð: 107,3 m3
Fjöldi herbergja: 4

Byggingarár: 1993
Brunabótamat: 16.450.000

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

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

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

Meðalholt 19
Reykjavík

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.

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 15,00-15,30















Hús þar sem allir geta búið

Þessa dagana er verið að ljúka við 
grunnmyndir að leikskólabygg-
ingu í Búðardal að því er fram 
kemur í Skessuhorni. Það verður 
fyrsta sérhannaða byggingin til 
þeirra nota sem reist verður í Döl-
unum. Húsið verður væntanlega 
356 fermetrar að stærð og á að 
rísa við hliðina á Dalabúð. Áform-
að er að leikskólinn verði tveggja 
deilda og rúmi öll þau börn er 
þurfa leikskólapláss í sveitarfé-
laginu.

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 Gunn-
ólfi Lárussyni, sveitarstjóra Dala-
byggðar, þyki fyrstu kostnaðartöl-
ur í hærri kantinum og hyggist 
hann leita hagstæðari yilboða. 

Leikskóli 
byggður í 
Búðardal
Fyrsta leikskólahúsið í Dölum 
er á teikniborðinu.
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KAUPAUKI

32’’ DiBOSS LCD sjónvarp
fylgir öllum ALNO eldhús-

innréttingum sem staðfestar 
eru í nóvember 2006



Eina ferðina enn gera stjórnend-
ur Íslenska álfélagsins atlögu 

að starfsfólki og heiðri þess. Árleg-
um hreinsunum er nýlokið undir 
þeim formerkjum að óæskilegur 
starfskraftur hafi þurft að víkja. 
Menn með langan starfsaldur, 
þetta 20–30 ár, eru reknir fyrir-
varalaust án nokkura ástæðna. 
Ísal-Alcan hlýtur að vera óheppn-
asta 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! Sam-
þykkt Alþjóðavinnumálastofnun-
arinnar, ILO, um uppsagnir þarf að 
taka upp á Íslandi strax. Hvar eru 
stjórnvöld? Í vasa stóriðjufyrir-
tækja eins og Alcan? Ég hef fylgst 
með fjölmiðlaumræðu síðustu 
vikna og get ekki orða bundist 
lengur. Opnuauglýsing Alcan í 
Fréttablaðinu 26.10. 06 með fyrir-
sögninni „Svona erum við!“ lýsir 
nokkuð vel þeim hugmyndaheimi 
sem stjórnendur fyrirtækisins 
dvelja í. Hvar eru mengunarmynd-
irnar og skítuga og sveitta fólkið? 
Í auglýsingunni er talað um heið-
arleika, ábyrgð, traust og sam-
vinnu. Nokkuð sem gerist ekki af 
sjálfu sér, bara við að hamra á því 
eins oft og hægt er. Hugmynda-
smiðurinn er annaðhvort langt í 
burtu frá raunveruleikanum eða 
hann hefur talið að nokkur hundr-
uð þúsund króna glansauglýsing 
geti hagrætt honum? 

Fyrirtækið starfrækir lækna-
stofu með lækni á launum. Menn 
eru skyldugir að mæta á eina skrif-
stofu fyrirtækisins einu sinni á ári 
með þvagprufu og gangast undir 
læknisskoðun ellegar eiga þeir á 
hættu að vera reknir að undan-
genginni viðvörun. Lækni sem 
starfsmenn bera jafnvel engan 
trúnað til. Hvernig eru upplýsing-
ar þær sem koma úr slíkri skoðun 
notaðar og hver heldur utan um 
þær? Er einhver t.d. frá Landlækni 
sem sannreynir skráningu og notk-
un upplýsinganna? Mig langar að 
segja smá sögu til að upplýsa mál-
efnastöðu stjórnenda.

Ég vann að því ásamt Kolbeini 
Gunnarssyni (núverandi formanni 
Hlífar) í tvö ár fyrir hönd félags-
ins að koma á starfsnámi hjá Ísal. 
Samið var um 10,5% kauphækkun 
og það metið til eininga í fram-
haldsskólum. Fyrir tilstuðlan 
okkar fékkst peningastyrkur og 
viðurkenning frá ríkinu til að koma 
því á. Eftir nærri tveggja ára und-
irbúningsvinnu varð námið að 
veruleika. Verkalýðsfélögin, og að 
sögn fulltrúar Ísal í starfsnáms-
nefndinni, lögðu til að undirritaður 
yrði sjálfskipaður í fyrsta hóp 
vegna vinnu minnar. Rannveig 
Rist ákvað síðan upp á sitt eins-
dæmi að taka völdin af nefndinni 
og velja þá sem voru hennir þókn-
anlegir án nokkurs samráðs við 
nefndina. Það hentaði forstjóran-

um ekki að hafa undirrit-
aðan þar, enda ekki vön að 
þakka hverjum sem er vel 
unnin störf. Af hverju? 
Vegna skoðana minna á 
ákaflega lélegum aðbúnað-
ar- og öryggismálum?  

Stóri dagurinn rann 
upp. Hefja skyldi námið. 
Boðið var til veislu og 
Rannveig sagðist ætla að 
gefa okkur, fulltrúum 
starfsmanna, bókagjöf til að þakka 
vel unnin störf. Ég sagðist vera til-
búinn til að taka við slíkri gjöf ef 
ég fengi að taka til máls við afhend-
inguna. Í stuttu máli varð ekkert 
úr þakklætinu, hvorki fyrr né 
síðar, enda enginn séns tekinn á að 
menn taki til máls á eigin vegum í 
fínum kokkteilpinnaveislum fyrir-

tækisins!  Að hætti ein-
ræðisins hefur sagan síðan 
verið endurrituð og nöfn 
okkar, fulltrúa starfs-
manna í nefndinni, verið 
afmáð úr sögubókunum. 

Síðar boðaði forstjóri 
starfsnámsnefndina ásamt 
formanni Hlífar og yfir-
trúnaðarmanni til einnar 
af sinni frægu rjómatertu-
veislum. Fara átti yfir 

hvursu vel til hefði tekist með 
námið. Ég var boðaður af yfirtrún-
aðarmanni. Þegar ég gekk í salinn 
sagði Rannveig með sínu fræga 
þjósti: „Hva, hva? Hvað ert þú að 
gera hér?“ Síðan bætti hún við: 
„Hva? Hver bauð þér hingað? Ég 
veit ekki til þess að þér hafi verið 
boðið hingað.“ Hún leit á fulltrúa 

Ísal í nefndinni, sem horfðu í 
gaupnir sér, og spurði: „Hvað er að 
ske, buðuð þið honum?“ Það sló 
þögn á hópinn. Fyrrverandi for-
maður 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 mála-
tilbúnaði sem ætti sér enga hlið-
stæðu í mannlegum samskiptum 
og hún ætti að skammast sín hvern-
ig hún hagaði sér í eineltistilburð-
um við starfsmenn. Síðan gekk ég 
út í rólegheitum og lokaði dyrun-
um 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 

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 upp-
talið. Sögur t.d. af undirstjórnend-
um sem stillt er upp við vegg til að 
finna eitthvað á starfsmenn svo 
hægt sé að reka þá.

Höfundur starfaði hjá Ísal í nærri 
tvo áratugi og er fyrrverandi 

trúnaðarmaður og öryggistrúnað-
armaður í skautsmiðju Ísal.

Svona er Alcan í raun!

vaxtaauki!
10%



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.

Ef frá eru talin örfá 
gítargrip hef ég lært allt 

sem máli skiptir í lífinu af 
konum.

Ástralir kjósa drottningu fram yfir forseta

Fimmtugasta tölublað The Reykja-
vík Grapevine kom út síðastliðinn 
föstudag, en blaðið hefur verið í 
stöðugri útgáfu síðan í  maí 2004. 
Jón Trausti Sigurðarson er einn eig-
enda 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 veislu-
halda, þó þetta sé vissulega frá-
bær árangur.“ Jón Trausti hefur 
verið viðriðinn blaðið frá upphafi, 
en hann segir enga sigurvissu 
hafa ríkt í herbúðum Grapevine- 
manna 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 

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 kjall-
ara 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, yfir-
leitt í samstarfi við Smekkleysu. Síð-
asta sumar vorum við með tónleika á 
hverjum fimmtudegi á Café Amster-
dam,“ sagði Jón Trausti, sem segir fyr-
irtækið 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 tölu-
blöðum 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.“

Eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafað-
ir, 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.

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. nóv-
ember kl. 15.00.

Hildur Kjartansdóttir
Kjartan Ólason
Helga Óladóttir Konráð Eyjólfsson
Oddný Þóra Óladóttir  Pétur H. Jónsson
og afabörn.

30 ára afmæli
Ólafur Þór Rafnsson 

byggingatæknifræðingur

er 30 ára í dag.

Tekið er á móti g jöfum í 
foreldrahúsum.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Þegar andlát ber að
Alhliða útfararþjónusta í 16 ár 

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • utfarir@utfarir.is

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson 550 5000
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Skyldi guð hafa 
ætlað fyrstu 
manneskjunum

sem hann skap-
aði að endast 
um aldur og 
ævi? Rétt eins 

og fyrstu ísskáp-
arnir sem mennirnir 

bjuggu til? Þeir virtust 
endast von úr viti, sama hvað bját-
aði 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 sameigin-
legt? Þeir voru búnir til. Við telj-
um ekkert sjálfsprottið í þessum 
heimi og þar sem við búum til 

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 hætt-
una á því að sköpunarverk okkar 
verði sjálfbær. Oftast eru þessi 
sköpunarverk í formi rafeinda-
tækja og vélmenna, og þar sem 
þau eru ekki enn orðin daglegur 
þáttur í lífi okkar, byrjum við ann-
ars 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 mörg-
þúsund rafeindatæki gefa upp önd-
ina 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 viku-
lega eða mánaðarlega.

Kannski guð hafi leikið sama 
leikinn, og reynt að búa til skamm-
lífari 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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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 henn-
ar brá í brún yfir hversu mögur 
hún var orðin.

Lionel greip 
í taumana

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 veg-
legt magn af plötunni til viðbótar 
og er hún væntanleg í verslanir á 
mánudag. Einnig hefur DVD-mynd-
diskurinn með Bubba selst vel.

Bubbi verður önnum kafinn á 
næstunni við tónleikahald og að 
árita plötuna.

Plata Bubba 
uppseld

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 
tölvuleikn-

um Halo.

Frestar Halo

Dirty Paper Cup er fyrsta sóló-
plata 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 Und-
erground-laginu Who Loves The 
Sun á plötunni og íslenska þjóð-
lagið 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 krútt-
legir 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 afger-
andi.

Mjúkt og áferðarfagurt hjá Hafdísi Huld

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

Erlendur Eiríksson málari:

„Einfaldlega besta málningin sem ég hef notað.“

Lyktarlaus

KÓPAL Glitra
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! kl. 20.00
Stefnumót við Sigrúnu Davíðsdótt-
ur rithöfund. Silja Aðalsteinsdóttir 
ræðir við Sigrúnu um fyrstu skáld-
sögu  hennar, Feimnismál, sem 
kemur út hjá Máli og menningu. 
Stefnumótið fer fram í aðalsafni 
Borgarbókasafnsins í Tryggvagötu.

Í sendiráðinu við Túngötu 
starfar ötull hópur að 
skipulagningu franskrar 
menningarhátíðar á Íslandi. 
Sendiherrann Nicole Miche-
langeli 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 viða-
mikil og mjög fjölbreytt,“ segir 
Nicole. Hátíðin hefst í lok febrúar 
og stendur fram í maí en strax í 
desember verður tekið smá for-
skot á sæluna með opnun á sýn-
ingu 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.

Sýning frönsku expressjónist-
anna, Un Regard Fauve, kemur 
hingað til lands frá safninu Musée 
des Beaux-Arts í Bordeaux. Þunga-
miðja hennar er fávisminn, 
afdrifaríkur tími málaralistarinn-
ar 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.

Nicole kom til starfa sem sendi-
herra 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 menningar-
hátíð hér líka sem nokkurs konar 
svar við framtaki Íslendinga,“ 
segir hún. Vel var tekið í hug-
myndina hjá utanríkisráðuneytum 
beggja landanna og hefur undir-
búningurinn 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 menning-
arsviðinu hafi jákvæð áhrif í báðar 
áttir.“

„Þetta verður fjölbreytt og metn-
aðarfull 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 menningar-
veislum, vetrarhátíð og listahátíð, 
en Nicole útskýrir að þeim þyki 
hagræði að því að komast í sam-
starf við hérlenda skipuleggjend-
ur, til dæmist til þess að velja við-
burði sem falli vel að smekk 
heimamanna og koma í veg fyrir 
árekstur við annars líflega dag-
skrá 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, leik-
hús, 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 Frakk-
landi og kynna störf sín. „Í þriðja 
lagi verður lögð sérstök áhersla á 
kvikmyndir en árleg frönsk kvik-
myndahátíð verður nú færð til á 
almanakinu og haldin innan dag-
skrár menningarhátíðarinnar. Í 
fjórða lagi verður tækifærið nýtt 
til þess að kynna franskar vörur 
og ferðamennsku. Fæstir vita að á 
hverju ári koma 75 milljónir ferða-
manna til Frakklands. Flestir 
Íslendingar þekkja París en marg-
ir þekkja ekki Frakkland,“ útskýr-
ir Nicole og bendir á að hugmynd-
in 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.“

Að sögn Nicole hafa skipuleggj-
endur 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 skipu-
lagningin er komin á fullt kynnist 
ég líka fleiri íslenskum listamönn-
um. Það er samt hópvinnan sem 
skiptir mestu máli, hér starfar 
kraftmikill hópur að undirbún-
ingnum enda er að mörgu að 
huga,“ segir sendiherrann og 
bætir við hlæjandi: „Spennan 
eykst með hverjum mánuði en 
áhyggjurnar líka!“ 
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Sýnt í Iðnó

Leikritið Patrekur 1,5 ferðaðist um 
framhaldsskóla landsins í október-
mánuði en hefur nú verið tekið til 
sýninga á Smíðaverkstæði Þjóð-
leikhússins. Viðfangsefni þess 
býður upp á talsvert spaugilegar 
uppákomur, menn í staðfestri  sam-
búð sem dreymir um að verða for-
eldrar ættleiða dreng sem síðan 
reynist, fyrir gloppu í skrifræðinu, 
vera viðskotaillur unglingur. Í stað-
inn 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. Text-
inn er lipur og það leyndi sér ekki á 
fyrstu sýningunni á Smíðaverk-
stæðinu að leikhópurinn undir 
styrkri stjórn leikstjórans útsjón-
arsama, 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. Samleik-
ur þeirra (og samsöngur) er glimr-
andi fínn og fáa hnökra að finna. 
Rúnar Freyr Gíslason tekur Svein 
sinn föstum tökum, félagsráðgjaf-
inn drykkfelldi verður mátulega 
viðfelldinn í meðförum hans og 
maður nær að fylgjast með  honum 
þroskast þrátt fyrir að sögutími 
verksins sé stuttur. Jóhannes 

Haukur kitlar ófáar hláturtaugar í 
hlutverki uppfinningamannsins 
Jörundar, sem er hlýr og alúðlegur 
maður en óttaleg luðra. Söngnúm-
er hans voru stórskemmtileg og 
Jóhannes er fyrirtaks gamanleik-
ari.

Frumraun Sigurðar Hrannars 
Hjaltasonar í Þjóðleikhúsinu gefur 
fyrirheit um bjarta framtíð í leik-
listinni. Frammistaða hans í titil-
hlutverkinu var til mikils sóma, 
þarna er kraftmikill leikari á ferð 
sem verður gaman að fylgjast með 
í framtíðinni. Hann pakkaði þess-
um unglingi saman í ógnvekjandi 
orkubúnt sem átti samúð allra í 
salnum, þrátt fyrir að vera ófyrir-
leitið 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 hag-
kvæmniskrafan sé augljós – leik-
myndin 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 skil-
rúm? Þetta leit meira út eins og 
ráðuneytisskrifstofa á áttunda ára-
tugnum heldur en einkaheimili. 
Búningar voru þó einfaldir og við-
eigandi. Ljósanotkun var skiljan-
lega í lágmarki en spurning hvort 
ekki væri hægt að gera meira með 
möguleika þeirra nú þegar sýning-
in hefur eignast fastan samastað?

Líkt og á sýningarferðalaginu 
var efnt til umræðna að sýning-
unni lokinni þar sem gestum gafst 
kostur á að spyrja leikarana nánar 
út í sýninguna. Á þessari tilteknu 
sýningu var leikskáldið einnig við-
statt og gaf hann sér tóm til þess að 
spjalla og segja forvitnilegar sögur 
af verkinu. Þetta finnst mér gott 
framtak og sannarlega til eftir-
breytni. Gestir tóku virkan þátt í 
umræðunni og þótt hún hafi ekki 
náð neinu háflugi þá auðgaði hún 
sannarlega leikhúsheimsóknina.

Fyndið verk með fallegan boðskap

Spennusagan Farþeginn eftir
Árna Þórarinsson og Pál Krist-
in Pálsson er komin út hjá for-
laginu JPV. Þegar Arnar Sig-

urðsson
leigubílstjóri
tekur upp Sig-
urbjörn
Hjálmarsson
forstjóra í 
miðbæ
Reykjavíkur á 
ísköldum
nýársdegi
hefst undar-

legt ferðalag sem er þó ekki án 
fyrirheita. Farþeginn er önnur 
spennusagan sem Árni Þórar-
insson og Páll Kristinn Pálsson 
skrifa saman en sú fyrri, Í upp-
hafi var morðið, hlaut frábærar 
viðtökur. Síðasta spennusaga 
Árna Þórarinssonar,  Tími norn-
arinnar, kom út í fyrra og náði 
metsölu og var tilnefnd til 
Íslensku bókmenntaverðlaun-
anna.

JPV útgáfa gefur einnig út ljóð-
mæli Jóns Arasonar biskups en 
þetta er í fyrsta skipti sem öll 
ljóðmæli hans koma út saman í 
einu riti.  
Ásgeir Jóns-
son ritstýrði 
verkinu og 
ritar ítarlegan 
inngang þar 
sem kvæðin 
eru sett í sam-
hengi við tíð-
arandann og 
lífshlaup Jóns.
Kári Bjarnason bjó kvæðin til 
prentunar og skrifaði skýringar 
en Jón Óskar myndskreytti bók-
ina. Anna Cynthia Leplar braut 
um verkið sem er 230 blaðsíður. 
Í tilefni af úkomu bókarinnar 
verður Þorgerði Katrínu Gunn-
arsdóttur menntamálaráðherra 
afhent fyrsta eintak bókarinnar 
við hátíðlega athöfn í Þjóðminja-
safni Íslands á morgun kl. 17.

Bandaríska rithöfundinum Mitch 
Albom skaut upp á stjörnuhimin-
inn árið 1997 með bókinni Þriðju-
dagar 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 slys-
förum 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 eftir-
sjár. Fimmenningarnir bregða 
hins vegar öðru ljósi á hið liðna 
og í nýju samhengi horfir lífið 
kannski öðruvísi við. 

Notalegur
andi og ljúfsár 
svífur yfir vötn-
um í Fimm 
manneskjum … 
sem er þó bless-
unarlega laus 
við væmni. Eddi 
er skýr og vel 
heppnuð per-
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 hugleið-
ingum velt upp um örlög mann-
anna og hvernig þau tengjast. 
Hvernig góð ætlun getur snúist 
upp í andhverfu sína en líka 
hvernig maður hefur látið gott af 

sér leiða, jafnvel bjargað manns-
lífi, 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 höf-
undurinn 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.

Að haltra í gegnum ævina



Leikarinn og leikstjórinn Mel 
Gibson fékk nýverið Latino-heið-
ursverðlaun 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 styrjöld-
um heimsins. Baðst hann síðar 
afsökunar á ummælunum.

Mel Gibson 
heiðraður

Bresku blöðin halda áfram 
umfjöllun sinni um skilnað 
Pauls McCartney og Heath-
er 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 hugs-
anlega í tygjum við einkaþjálfara 
sinn, Ben Amigoni, en þau hafa 
sést æ meira saman eftir að hitna 
tók í kolunum hjá Mills og McCartn-
ey. 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 einkaþjálf-
arann á sinn fund þar sem hann 
ætlaði sér að fá svör við því hvort 
hann ætti í ástarsambandi við 
Heather.

Ben Amigoni gekk til liðs við 
Heather fyrir þremur árum þegar 
hún byrjaði að æfa í heilsuræktar-
stöðinni 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 skjólstæð-
ingi sínum um allan heim og séð til 

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 veðr-
ið, 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, sam-
band þeirra væri eingöngu fag-
legt,“ bætti heimildamaðurinn við. 

Samkvæmt götublaðinu á 
McCartney að hafa tekið þessar 
útskýringar gildar en Daily Mail 
telur nokkuð ljóst að miklar sam-
verustundir einkaþjálfarans og 
Mills hljóti að kveikja aftur grun-
semdir hjá vinalega Bítlinum, Ami-
goni hafi ekki vikið frá Mills síðan 
fjaðrafokið hófst.

Þótt skilnaðurinn sé vissulega kom-
inn í hart virðist hann þó hafa ein-
hverjar jákvæðar hliðar. Börn 
McCartneys hafa verið dugleg við 
að heimsækja pabba sinn á heimili 
hans. Samkvæmt mörgum vefsíð-
um hefur Paul ævinlega þurft að 
heimsækja börnin sín en þau hafa 
ekki viljað koma á meðan hann var 
kvæntur Heather. Samkvæmt ein-
hverjum 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 barn-
ið inn á heimili þar sem Heath-
er Mills væri.

Skilnaður McCartneys og 
Mills hefur vakið upp minn-
ingar 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 for-
síðum slúðurblaðanna 
enda hafa ásakanirnar 
gengið á víxl. Mills 

hefur átt undir högg að sækja í 
fjölmiðlaumfjölluninni og hefur 
mörgum þótt nóg um, hafa bent á 
að hún sé jafnvel meira fórnar-
lamb en McCartney.

Lögfræðingurinn James Stew-
art sagði við vefútgáfu USA Today 

að málið gæti reynst erfitt fyrir 
Mills og hún hefði jafnvel 

gert taktísk mistök. „Sam-
kvæmt lögum í Bretlandi 
er ekki heimilað að skilja 
nema hægt sé að sýna 

fram á óæskilega hegð-
un 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 fyrr-
nefnda atriðisins. 

„Það sem hefði verið auðveldast 
fyrir Mills var að mótmæla ekki og 
semja síðan um einhverja upp-
hæð,“ 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. 

Fjölmiðlastormurinn í kring-
um Önnu Nicole Smith hefur 
geisað linnulaust í tvo mán-
uði, eða frá því að sonur 
hennar, Daniel Smith lést á 
grunsamlegan hátt aðeins 
þremur dögum eftir að 
Önnu fæddist dóttir-
in DannieLynn. 
Þeir Howard K. 
Stern, núverandi 
kærasti Önnu, og 
Larry Birkhead, 
fyrrverandi kærasti 
hennar, segjast báðir 
vera feður stúlkunn-
ar. Fráfall Daniels 
hefur eins og gefur að 
skilja tekið mjög á 
Önnu Nicole, og hafa 
aðstandendur fyrr-
verandi Playboy-
stúlkunnar 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 eit-
urlyfja á meðgöngunni, 

sömu lyfja og fundust í 
líkama Daniels eftir dauða 

hans. Draumar Önnu um að 
hafa ein forræði yfir Dannie-
Lynn virðast því ekki munu 
rætast.

Sökuð um dópneyslu á meðgöngu
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Shakira var drottning Latin 
Grammy Awards, sem haldin var í 
New York í gærkvöldi. Söngkon-
an, sem er ekki eingöngu dáð fyrir 
fagra rödd sína heldur nýtur líka 
mikillar athygli vegna framúr-
skarandi 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 verð-
launum Latin Grammy Awards.

Shakira sóp-
aði að sér 
verðlaunum

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 ánægð-
ur 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.

P Diddy vill 
leika Bond

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 fjaður-
vigtar 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 veru-
leika.

Of létt fyrir 
þungun

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 eigin-
manni sínum, sveitatónlistar-
manninum 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 vímuefna-
vandamálum 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 hjóna-
bandssáttmála sem Tom Cruise, 
fyrrum eiginmaður Kidman, 
krafðist að yrði höfð með. Þar 
stóð að ef hann yrði háður vímu-
efnum 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 undan-
förnu vegna vandamálanna hjá 
Kidman og Urban.

Kidman hættir við kynningu

fullkomnasta svefnkerfiðStuðningur sem þú treystir, þægindi sem þú elskar

Einkaleyfin 4 frá Sealy:

15%afsláttur



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 sóló-
ferli 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.“

Vill Coxon 
aftur í Blur

Safnplatan „100 íslensk jólalög 
fyrir alla fjölskylduna á 5 geisla-
plötum“ kemur út á mánudag. Á 
plötunum fimm er að finna sam-
tals hundrað jólalög með íslensk-
um flytjendum. 

Á tveimur plötum eru vinsæl-
ustu jólalögin síðustu tvo áratug-
ina, á einni er að finna öll gömlu 
góðu jólalögin með eldri flytjend-
um, 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 þess-
ari vinsælu seríu en þess má geta 
að safnplatan „100 íslenskir sum-
arsmellir“ er söluhæsta platan á 
árinu til þessa.

Vinsælustu 
jólalögin

Kevin Federline, eiginmaður 
poppprinsessunnar Britney 
Spears, ætlar að skrifa sjálfsævi-
sögu sína. Fyrrum dansarinn Fed-
erline, sem nú er orðinn rappari, 
vill leyfa almenningi að kynnast 
lífi sínu áður en hann hitti Britney. 
Mun hann ekki segja frá hjóna-
bandi 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. 

Gefur út 
ævisögu

Brad Pitt og Angelina Jolie stefna 
víst að því að ættleiða eitt barn 
fyrir hvert barn sem þau eignast 
saman. Hugmyndin er væntan-
lega runnin undan rifjum Angel-
inu sem segist vera með sam-
viskubit  vegna allra 
munaðarlausu barnanna í heim-
inum. Eins og kunnugt er á Ang-
elina tvö ættleidd börn, auk dótt-
urinnar 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 sam-
bandinu, því fréttir hafa borist af 
því að parið ætli sér að ættleiða 
barn frá Indlandi, þar sem þau 
dveljast þessa dagana.

Stefna að því að ættleiða saman

Agnar Agnarsson, sem er 
þekktur sem plötusnúður-
inn Agzilla, gefur á næst-
unni út sína fyrstu plötu 
hjá plötufyrirtæki Goldie, 
Metalheadz.

„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 nætur-
klúbbi einum á sama tíma og Agnar 
var að opna sína fyrstu verslun í 
Þingholtsstræti, sem hét Undir-
göngin. Núna rekur hann aftur á 
móti gistiheimili í Skólastræti.

Agnar segist búa til raftónlist en 
hún sé frábrugðin öðru sem hann 
hafi heyrt. Um sé að ræða hræri-
graut úr mismunandi hljóðum, þar 
á meðal breakbeat. Goldie sjálfur 
kemur ekki við sögu á plötunni, 
sem nefnist Cats Can Hear Ultra-
sound.

„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 sólótónlistarmaður-
inn 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 þer-
apía fyrir mig. Ég er ekkert að 
gera þetta til að komast á kortið 
eða græða peninga, enda er ég 
upptekinn við að reka gistiheimil-
ið,“ segir hann.

Platan er væntanleg í desember 
eða byrjun næsta árs. 

Mun Agnar hugsanlega spila á 

Metalheadz-kvöldi í Miami í apríl 
til að kynna gripinn enn frekar. 

Ofurtala
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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 tónlistar-
manns.

Damien Rice sló rækilega í gegn 
með frumraun sinni, O. Þar heill-
uðust menn af einlægni þessa 
smávaxna Íra og fallegum laga-
smíðunum 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 Banda-
ríkunum áður. Fékk sú plata einn-
ig mjög góðar viðtökur.

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 tón-
leikanna að hann bað sérstaklega 
um að fá að halda hér aðra tón-
leika. Einnig spilaði hann á nátt-
úruverndartónleikunum í Laugar-
dalshöllinni í byrjun ársins ásamt 
fleiri listamönnum. 

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 útgáfufyrir-
tækið 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 pok-
ann sinn og flutti til Ítalíu árið 
1999. Þar, og víðar um Evrópu, 
flakkaði hann um með gítarinn 
sinn og söng fyrir gesti og gang-
andi.

Innan við ári síðar fluttist hann 
heim til Írlands og tók upp plöt-
una O eftir að hafa fengið hjálp 
frá vini sínum David Arnold, sem 
hafði góð sambönd innan tónlist-
argeirans. Líkaði honum vel við 
tónlist Rice og ákvað að gefa 
honum tækifæri.

Fyrsta smáskífulagið, The Blower´s 
Daughter, fór beint á topp 20 haust-
ið 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 tónleikun-
um á Nasa og sellóleikarinn Vyvi-
enne Long. Voru þær honum og til 
halds og trausts á nýju plötunni, 
enda nauðsynleg viðbót við fallega 
tóna Rice.

Rice hefur einnig látið sig mann-
réttindi og umhverfismál varða, 
eins og náttúruverndartónleikarnir 
í Höllinni bera vott um. 

Hefur hann m.a. studd dyggi-
lega 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.

Fyrsta smáskífulag 9 heitir 9 Crim-
es. Á plötunni eru tíu lög og er hvert 
öðru betra. Er ljóst  að Rice hefur 
tekist að fylgja eftir vinsældum 
fyrstu plötunnar með annarri gæða-
plötu, þar sem rólegheitin og innlif-
unin eru sem fyrr í fyrirrúmi.

Til að fylgja plötunni eftir mun 
Rice fara í tónleikaferð um Banda-
ríkin í nóvember og desember. 
Hann mun jafnframt spila í kvöld-
þætti 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.

Fyrir nokkrum árum var ég sann-
færður um að drömm og beis og 
breikbít hefðu farið sömu leið og 
breikdansinn. Hefðin á klakanum 
er að gleypa við nýjustu tísku-
straumum 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 þess-
um 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 tísku-
strauma 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 framhaldsskóla-
böll í London eru byggð á, eins og 
stærstu klúbbarnir. Þar hafið þið 
það.
Pendulum hefur verið ein vinsæl-
asta sveitin í breikbít-senunni í 
London, og þeir verið nefndir arf-
takar The Prodigy, eftir að frum-
raun 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 

þessa dagana kæmi það mér ekk-
ert á óvart þótt næsta stóra tón-
listarbylting 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 hljóm-
sveitir á borð við Plumb DJ´s og 
Pendulum að verða mun lunknari í 
því að semja grípandi lög sem eiga 
fullt erindi í útvarpsspilun. Kynn-
ið 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 ára-
tugar.
Án efa ein af plötum ársins.

Breikbítið fór aldrei neitt!

Leikarinn Russel Crowe, sem ját-
aði sig sekan um líkamsárás í 
Bandaríkjunum á síðasta ári, segir 
að gert hefði verið minna úr atvik-
inu í heimalandi hans Ástralíu. 
Crowe, sem er 42 ára, segist þó sjá 
eftir því að hafa hent síma í hótel-
starfsmann í júní í fyrra. 

Crowe er ósáttur við dómskerf-
ið í Bandaríkjunum og segir auð-
velt að misnota það. „Í mínu heima-
landi hefði eitthvað í líkingu við 
það sem ég gerði endað með handa-
bandi 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.

Lélegt dómskerfi
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TEMPIRE

Munið afsláttinn

/ ÁLFABAKKA / KEFLAVÍK/ KRINGLUNNI / AKUREYRI

Vel gerð og rómantísk með þeim Zach Braff („Scrubs“, 
„Garden State”), Rachel Bilson („O.C.” þættirnir) ofl. 

Frá  handritshöfundi „Million Dollar Baby” og „Crash”

V.J.V. TOPP5.IS TEMPIRE

TEMPIRE

TV. KVIKMYNDIR.IS TEMPIRE

TOTALV.J.V. TOPP5.IS

Í SAMBÍÓUNUM  KRINGLUNNI

SÝND MEÐ NÝJU ATH! DIGITAL TÆKNINNI

THE QUEEN kl. 8 B.i. 12

AN INCONVENIENT TRUTH kl. Eingin sýnig í dag Leyfð

BÖRN kl. 8 B.i.12

MÝRIN                        kl. 5:50 - 7 - 9 - 10:15 B.i. 12

THE LAST KISS      kl.  5:30 - 8 - 10:30 B.i.12

THE DEPARTED kl. 6 - 9 B.i. 16

WORLD TRADE CENTER kl. 10:30 B.i. 12

THE DEPARTED kl. 5:30 - 7 - 8:30 - 10:10 B.i. 16

THE DEPARTED VIP kl. 5:30 - 8:30
THE LAST KISS kl.  3:30 - 5:45 - 8 - 10:30 B.i.12

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal. kl. 4 - 6 Leyfð

BARNYARD M/- Ensku tal kl. 6 - 10:10 Leyfð

THE GUARDIAN kl. 8 - 10:30 B.i. 12.

JACKASS NUMBER TWO kl. 4 - 8 B.i. 12

ÓBYGGÐIRNAR M/- Ísl tal. kl. 4    Leyfð

BORAT kl. 6 - 8 - 10 B.i. 12

THE DEPARTED kl. 8 - 10:10 B.i. 16

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal. kl. 6 Leyfð

MATERIAL GIRLS kl. 6 Leyfð

BEERFEST kl. 8 B.i. 12

mogga tilboð gildir ekki BORAT mogga tilboð gildir ekki kl. 8 - 10 B.i. 12

THE DEPARTED kl. 10:10 B.i. 16

MÝRIN mogga tilboð gildir ekki kl.  8 B.i. 12

BARNYARD M/- Ísl tal. kl. 6 Leyfð

THE DEPARTED kl. 8 B.i. 16

MATERIAL GIRLS kl. 6 Leyfð

THE GUARDIAN kl. 8 B.i. 12
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mogga tilb. gildir ekki



 „Ég er bara nokkuð 
góður,“ sagði Ólafur þegar Frétta-
blaðið ræddi við hann í gær, 
tæpum sólarhring eftir að hann 
hafði spilað í alls hálftíma með 
Ciudad gegn Pick Szeged frá Ung-
verjalandi 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 sjálf-
ur frá, en í gær horfði öðruvísi 
við.

„Ég finn alveg fyrir einhverj-
um eymslum en það er alveg eðli-
legt. 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 leið-
in til að vinna bug á henni er að 
hreyfa öxlina. Bólgan í öxlinni 
sem hefur verið að hrjá mig síð-
ustu 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 spraut-
aður og fékk ekkert bólgueyðandi 

fyrir leikinn. „Nei, nei. Það varð 
að vera ég sjálfur sem spilaði, 
ekki einhverjar töflur,“ sagði Ólaf-
ur, 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 hand-
bolta 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 með-
ferð 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.“

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 leikn-
um og vonar að axlarmeiðslin séu endanlega á bak og burt.

 Hjálmar Þórarinsson, 
leikmaður Raith Rovers í 
Skotlandi, fær mikið hrós frá 
þjálfara sínum Gary Kirk fyrir 
frammistöðu sína gegn Cowden-
beath 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.

Hjálmar hefur 
verið frábær

Held ég hafi náð að 
vekja athygli

 Sóknarmaðurinn Kjart-
an 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 byrj-
aði inn á í síð-
asta leik vara-
liðsins, í 
fyrsta sinn í 
langan tíma, 
en í tveimur 
leikjum þar á 
undan hafði 
hann komið 
inn á sem 
varamaður í 

síðari hálfleik. Í leik gegn Dund-
ee í lok október kom Kjartan 
Henry inn á þegar stundarfjórð-
ungur 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 undantekning-
arlaust 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 aðallið-
inu á tímabilinu og mestu mögu-
leikarnir á því eru í bikarleikj-
unum,“ 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. 

 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 Dall-
as 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 heima-
velli 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 nægi-
lega vel þá getur þjálfarinn tekið 
hann af velli og sett annan leik-
mann inn á án þess að gæðin í leik 
okkar minnki. Þannig fá menn 
meiri hvíld og liðið verður allt 
betra,“ sagði Boozer eftir sigur-
inn. Golden State hefur unnið einn 
af fyrstu þremur leikjum sínum.

Meðal annarra úrslita í fyrri-
nótt 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 kar-
akter hjá liðinu og við gerðum 
fullt af góðum hlutum,“ sagði Mike 
Dunleavy, þjálfari Clippers sem 
hefur unnið tvo af þremur fyrstu 

leikjum sínum. Gilbert Arenas hjá 
Washington skoraði alls 44 stig 
þegar hans menn unnu Boston 
124-117.

Utah byrjar tímabilið 
af miklum krafti

Náðum ekki að halda haus til loka leiks



 Eiður Smári Guðjohnsen, 
fyrirliði íslenska landsliðsins og 
leikmaður Barcelona á Spáni, 
telur að það sé aðeins tímaspurs-
mál hvenær Barcelona hrekkur í 
sinn gamla góða gír og að leik-
menn 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 Ron-
aldinho ekki svo vel. Ég hef spilað 
við hlið hans í svo stuttan tíma. 
Hann er hins vegar mjög mikil-
vægur 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 

sem er gagnrýndur heldur allt 
liðið. Það er líka verið að gagn-
rýna mig. Við tökum þessari gagn-
rýni 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.

Tímaspursmál hvenær við komumst í gang

Enska götublaðið Peop-
le hélt því fram í gær að Glenn 
Roeder, knattspyrnustjóri New-
castle, 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 

til sögunnar hafi ekki verið aftur 
snúið fyrir íslenska landsliðs-
fyrirliðann.

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.

Á leið til Newcastle í janúar?
 Guðjón Þórðarson, 

þjálfari ÍA, segir að Skagamenn 
hafi engan áhuga á að taka þátt í 
því sem á gengið hefur á leik-
mannamarkaðnum 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 Landsbankadeild-
inni næsta sumar og við erum nú 
þegar með nokkur járn í eldinum 
hér heima og erlendis,“ sagði 
Guðjón við heimasíðu ÍA. 

Tökum ekki 
þátt í verðstríði

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 Ólympíuleik-
vanginn þótti vera eitt helsta 
aðdráttarafl West Ham fyrir 
mögulega fjárfesta en núverandi 
heimavöllur, Upton Park, yrði þá 
hugsanlega seldur fyrir umtals-
verðar 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.

Fær ekki afnot 
af ÓL-leikvangi



 Snæfell gerði sér lítið 
fyrir og lagði Íslandsmeistara 
Njarðvíkur af velli á heimavelli 
sínum í Stykkishólmi í gær. Gest-
irnir áttu aldrei roð í fríska heima-
menn 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 

því ljóst að róðurinn yrði þungur 
fyrir Njarðvíkinga í síðari hálf-
leik. Hann átti þó aðeins eftir að 
þyngjast því Snæfell náði mest 24 
stiga forystu í síðasta leikhlutan-
um en gaf svo aðeins eftir á loka-
kaflanum. Magni Hafsteinsson 
átti frábæran leik í liði heima-
manna og skoraði 30 stig en hjá 
Njarðvík var Jeb Ivey stigahæst-
ur með 18 stig. Miklu munaði um 
að lykilmenn á borð við Brenton 
Birmingham og Friðrik Stefáns-
son fundu sig engan veginn í leikn-
um en Snæfellingar spiluðu frá-
bæra 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 end-
anum 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 örugg-
lega framúr í þeim síðari.

„Við spiluðum vörnina nokkuð 
vel en sóknarleikurinn var frekar 
tilviljanakenndur og þá sérstak-
lega í fyrri hálfleiknum. Í byrjun 
seinni hálfleiks náðum við síðan 
ágætis rispu og það skipti miklu 

máli,“ sagði Sigurður Ingimundar-
son, þjálfari Keflavíkur, eftir leik-
inn. 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 deildar-
innar. Sigur Keflvíkinga kemur 
þeim upp í þriðja sætið en sjöttu 
umferðinni lýkur síðan á miðviku-
dag með fjórum leikjum.

Enska úrvalsdeildin

Spænska úrvalsdeildin

Ítalska A-deildin

DHL-deild karla

Iceland Express-deild kvk.

 Chelsea og Arsenal 
þurftu bæði að sætta sig við tap í 
leikjum sínum í ensku úrvals-
deildinni í gær en segja má að 
London hafi verið á öðrum end-
anum þegar West Ham tók á móti 
Arsenal og Tottenham fékk Chel-
sea í heimsókn. Báðir leikirnir 
reyndust hin besta skemmtun og 
greinilegt að ástríðan tekur völd-
in 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 stuðn-
ingsmenn liðsins stríðsdans á 
pöllunum eftir að flautað hafði 
verið til leiksloka. John Terry 
fékk reisupassann í síðari hálf-
leik eftir að hafa fengið að líta 
sitt annað gula spjald fyrir kjaft-
brúk.

Litlu munaði að Arsene Weng-

er, stjóri Arsenal, og Alan Par-
dew hjá West Ham lentu í handa-
lögmálum eftir að Marlon 

Harewood hafði skorað markið 
sem réð úrslitum í viðureign lið-
anna 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 ein-
faldlega 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 Par-
dew. Sigur West Ham þótti sann-
gjarn 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. 

Mikill hasar í leikjum gærdagsins

 Árangur kvennasveitar 
Gerplu á Evrópumótinu í hópfim-
leikum sem fór fram í Tékklandi 
um helgina hefur vakið gríðarlega 
athygli innan fimleikahreyfingar-
innar, en íslensku stúlkurnar unnu 
til silfurverðlauna á mótinu. Að 
sögn Jóns Finnbogasonar, for-
manns 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 endurtek-
inn. „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 Guðmunds-
dóttir, Gury Andersson, Hrefna 
Þorbjörg Hákonardóttir, Inam 
Rakel Yasin, Íris Mist Magnús-
dóttir, Íris Svavarsdóttir, Jóhanna 
Gunnarsdóttir, Kolbrún Sveins-
dóttir, Magdalena Rós Guðnadótt-
ir, Rut Valgeirsdóttir, Sara Rut 
Ágústsdóttir, Soffía Bergsdóttir, 
Sólveig Jónsdóttir, Svava Björg 
Örlygsdóttir og Þórunn Arnardótt-
ir.

Gerpla vekur mikla athygli

Elfsborg tryggði sér 
meistaratitilinn í sænska fótbolt-
anum í fimmta sinn í sögunni með 
því að sigra Djurgarden, meistar-
ana frá því í fyrra, í lokaumferð-
inni 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.

Elfsborg vann

 „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 þess-
um leik. Sigurviljinn var svo sann-
arlega 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 lið-
unum nánast allan fyrri hálfleik-
inn. Rétt fyrir hálfleik kom þó 
kraftmikill kafli frá heimamönn-
um og þeir höfðu 14-10 forystu í 
hálfleik.

Sóknir Vals voru mun hnitmið-
aðri 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 hálf-
leiknum, liðið náði mest sjö marka 
forskoti og vann á endanum algjör-

lega verðskuldaðan sigur, 30-25. 
Liðið er því í toppsæti deildarinn-
ar og hefur hingað til staðið undir 
þeim væntingum sem gerðar voru 
til þess.

„Við ætlum okkur svo sannar-
lega 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 Gunn-
ar Einarsson eins og oft áður best-
ur en hann skoraði alls ellefu 
mörk. Hann skoraði þar af sjö af 
tíu mörkum Framliðsins í fyrri 
hálfleik.

Það er ljóst að Íslandsmeistar-
ar Fram þurfa að fara að gyrða sig 
í brók en árangur liðsins í deild-
inni hefur verið undir væntingum 
það sem af er. Liðið er sem stend-
ur í fallsæti með aðeins þrjú stig 
úr fjórum leikjum.

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.

 Eitt mark frá Veigar Páli 
Gunnarssyni í 5-1 sigurleik 
Stabæk gegn Ham-Kam í 
lokaumferð norsku úrvalsdeildar-
innar í gær var ekki nóg til að 
skila honum markakóngstitli 
deildarinnar því félagi hans 
Daniel Nannskog skoraði einnig 
og endaði sem markahæsti 
leikmaður deildarinnar. Nann-
skog 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.

Veigar næst-
markahæstur

Njarðvík tapaði sínum fyrsta leik

Iceland Express-deild kk.
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„Ég brosi í gegnum tárin eins og fegurðar-
drottning,“ 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 Must-
anginn 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 Banda-
ríkjunum.

„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 full-
trúa 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 til-
kynnt. „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.“

Mustanginn sigraði montbílakeppnina

Stuttmyndin Bræðrabylta á vafalít-
ið 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 

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 heims-
byggðinni en þar voru það tveir 
kúrekar sem féllu fyrir hvor 
öðrum.

Leikstjórinn Grímur Hákonar-
son 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 ástar-
sambandi,“ útskýrir Grímur. 
„Íþróttin getur verið svolítið erót-
ísk, 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 Skriðu-
klaustri sem er jú teiknað af sama 
arkitekt og á heiðurinn af Arnar-
hreiðri Hitlers,“ segir Grímur en 
þær tökur fóru fram í kapellu elli-
heimilisins Grund sem er jafnframt 
oft notuð undir íþróttaiðkun heimil-
isfólksins.

Grímur var nýkominn heim frá 
Kárahnjúkum þar sem síðustu 
tökur fóru fram. „Annar mannanna 
vinnur við jarðboranir og Kára-
hnjúkastífla var eini staðurinn þar 
sem var verið að bora,“ segir Grím-
ur 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,“ útskýr-
ir Grímur sem vonast til að frum-
sýna myndina í Tjarnarbíói í febrú-
ar og senda hana í kjölfarið á 
kvikmyndahátíðina í Cannes. 

„Þetta var jöfn keppni en ég hafði 
þetta að lokum,“ segir Hlynur Guð-
jónsson, nýbakaður Íslandsmeist-
ari í málmsuðu. Mótið fór fram í 
Borgarholtsskóla á miðviku-
dag. Þar öttu kappi átján 
bestu málmsuðumenn lands-
ins frá níu fyrirtækjum. 
Þetta var þrettánda 
Íslandsmeistaramót-
ið sem haldið er hér 
á landi, það fjórða 
sem Hlynur keppir á 
og það fyrsta þar sem 
hann stendur með 
pálmann í höndunum. 

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 mis-
jöfn,“ segir Hlynur, sem auk þess 

að hampa Íslandsmeistara-
titlinum bar sigur úr býtum 

í pinnasuðu.
Hlynur verður full-

trúi Íslands á Norður-
landamótinu í málmsuðu 
sem haldið er í Tampere í 
Finnlandi 8. til 10. nóvem-

ber og heldur utan í dag. 
„Ég veit eiginlega ekki hvað 
ég er búinn að koma mér út í. 

Norðurlandamótið er miklu erfið-
ara, miklu flóknara bitar að sjóða 
en á Íslandsmótinu.“ Hlynur kveðst 
þó hafa mikinn metnað fyrir Íslands 

hönd og hefur æft stíft öll kvöld 
vikunnar til að ná sem bestum 
tökum á blæbrigðum málmsuðunn-
ar.

Hlynur Íslandsmeistari í málmsuðu 

Nánar á www.expressferdir.is eða í síma 5 900 100

PAKKAFERÐIR
VIÐ ALLRA HÆFI

Öll verð miðast við að tveir séu saman í herbergi.

Tottenham–Wigan

58.900 kr.24.–27. nóv. 

27.–29. nóv.

George Michael

69.900 kr.

Berlín í jólaundirbúningi

51.900 kr.24.–27. nóv. 

Aðventuferð til Trier

59.900 kr.8.–11. des. 

Sheraton Real de Faula

Verð frá 59.180 kr.Valfrjálst

Arsenal–Man. City

54.900 kr.30.–31. jan.

Chelsea–Arsenal

69.900 kr.9.–11. des. 

Arsenal–Portsmouth

59.900 kr.15.–17. des. 

Óli Palli og The Pogues

59.180 kr.16.–18. des.

Liverpool–Everton

84.900 kr.2.–4. feb.

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.

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.

… fær Helga Dögg Helgadóttir 
fyrir að komast í tíu para úrslit 
danskeppni sem sýnd var í BBC 
í Bretlandi. 
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Umboðsmenn
um land allt

Njarðvík
421 8808

Akranesi
431 1376

Höfn í Hornafirði
478 1990

Reyðarfirði
474 1453

Akureyri
464 7940

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!

Nissan X-Trail Sport
Verð aðeins 2.890.000 kr.
Verð áður 3.290.000 kr. VERÐLÆKKUN!

VERÐLÆKKUN
NISSAN X-TRAIL

NISSAN X-TRAIL

ALLA LEIÐ!

 Bíll á mynd er með breytingarpakka frá Artic Trucks.

GARMIN NUVI 310
LEIÐSÖGUTÆKI FYLGIR
FRÍTT MEÐ ÖLLUM X-TRAIL

Nú býður Ingvar Helgason einnig
glæsilegan breytingarpakka frá Artic
Trucks að verðmæti 450.000 kr. á
aðeins 200.000 kr. aukalega.

FARÐU ALLA LEIÐ!
Breytingar sem skipta máli!
7cm hækkun, stærri dekk (29"), krómgrind
krómstigbretti, kastarar, dráttarbeisli.

Undanfarna daga hefur Ekstra-
bladet birt greinaflokk þar 

sem látið er að því liggja að marg-
vísleg erlend umsvif Íslands bestu 
sona tengist ósiðlegum og jafnvel 
ólöglegum viðskiptaháttum, pen-
ingaþvætti, skúffufyrirtækjum, 
skattaskjólum, mafíu, banka-
svindli 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 pen-
ingum 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 fjár-
málaséní sem svo sannarlega geta 
ekki gert að því þótt allt sem þau 
snerta verði að gulli.

allrar hamingju hafa vandaðir 
aðilar tekið það upp hjá sjálfum 
sér að vernda viðkvæmar sálir á 
Íslandi gegn því að saurga sak-
leysi sitt með því að handfjatla 
þetta sorprit í grandaleysi. Ekstra-
bladet hefur undanfarna daga ekki 
verið fáanlegt hjá þeirri blaða-
dreifingu 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 bóka-
upplögin eru keyrð á öskuhaugana 
ef þau standast ekki þær kröfur 
sem útgefendur gera til sannleik-
ans.

hefði auðvitað verið að 
koma í veg fyrir birtingu þessara 
greina með því að kaupa Ekstra-
bladet 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 þjóð-
arinnar 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.

Að vernda 
mannorð


