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Við Grafarvoginn fyrirfinnst hverfi semer eins og lítið þorp í miðri borg. Þettaer Bryggjuhverfið.
Bryggjuhverfið er einstakt hverfi þar sem fá 
má smjörþefinn af stemningu sjávarþorpa. 
Húsin er einnig máluð í ýmsum litum sem
eykur á smábæjarbrag hverfisins. Kittý 
Johansen er ein þeirra sem búið hefur í 
hverfinu en flytur sig nú um set.Íbúð Kittýjar við Básb jen þ

maður búi í einbýli. Það er sérinngangur og
gengið beint inn af götu og bílastæðin eru
beint fyrir utan. Svo er engin sameign að
þrífa sem mér finnst rosalega mikill kost-
ur.“

Þegar gengið er inn í íbúðina er komið inn 
í flísalagða forstofu með skáp. Þar inn af er
rúmgóð og stór stofa og er útgengt í garðinn.
Í eldhúsinu er mahóní-innrétting með upp
þvottavél og mósaíkflísská Á
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Sjá fram á erfiða tíma Þátturinn hefur mótað 
mig og agað

 „Það er augljóst að 
Framsóknarmilljarðurinn er týnd-
ur og tröllum gefinn. Framsóknar-
flokkurinn stendur nú frammi 
fyrir því að hafa blekkt þúsundir 
Íslendinga með fyrirheitum 
sínum,“ segir Björgvin G. Sigurðs-
son, þingmaður Samfylkingarinnar, 
um niðurstöðu athugunar Frétta-
blaðsins á framlagi stjórnvalda til 
forvarna í áfengis- og vímuefna-
málum. Sú athugun leiddi í ljós að 
framlagið hefur dregist saman um 
7,3 prósent á tímabilinu 2000-2006 
ef miðað er við verðlag dagsins í 
dag.

Í aðdraganda alþingiskosning-
anna árið 1999 lofaði Framsóknar-

flokkurinn milljarði til baráttunn-
ar gegn fíkniefnum og hafa 
talsmenn flokksins margoft sagst 
hafa uppfyllt það loforð. 

Bein framlög til forvarna í þess-
um málaflokki eru afgreidd í gegn-
um Forvarnasjóð, en hann heyrir 
undir Lýðheilsustöð. Núvirði fram-
lagsins í sjóðinn árið 2000 er 93,3 
milljónir króna en í fjárlögum árs-
ins 2006 er það framlag 86,5 millj-
ónir. Það þýðir að raunlækkun á 
framlagi í sjóðinn er 6,8 milljónir 
króna á tímabilinu.

Helmingurinn af því ráðstöfunar-
fé sem sjóðurinn hefur til umráða 
hverju sinni er nýttur í innanhúss-
verkefni hjá Lýðheilsustofnun 

tengd áfengis- og vímuefna-
forvörnum auk launagreiðslna 
og kostnaðar við rekstur sjóðs-
ins. Afganginum er skipt milli 
grasrótarsamtaka og annarra aðila 
sem sækja um styrki úr sjóðnum. 
Í ár sóttu 82 aðilar um og fimmtíu 
þeirra fengu styrki. Þeim var gert 
að skipta 43,3 milljónum á milli 
sín. Meðalframlag til hvers og eins 
var því 866 þúsund krónur. 

Siv Friðleifsdóttir heilbrigðis-
ráðherra segir það of þrönga nálg-
un að einblína á eitt atriði þegar 
forvarnir í þessum málaflokki séu 
skoðaðar og telur að forvörnum sé 
ágætlega sinnt hér á landi.

Framlög lækkuð til 
fíkniefnaforvarna 
Framlög ríkisins til forvarna vegna áfengis- og vímuefnamála hafa lækkað frá 
árinu 2000 að raunvirði. Framsókn blekkti Íslendinga með fyrirheitum sínum 
um milljarð til baráttunnar gegn fíkniefnum, segir þingmaður Samfylkingar.

Mahmoud Zahar, 
utanríkisráðherra Palestínustjórn-
ar, féllst í gær á tillögu frá araba-
ríkjum um að haldin verði friðar-
ráðstefna í Egyptalandi þar sem 
reynt verði að finna lausn á deil-
unni við Ísraelsríki.

Zahar er meðlimur í Hamas-
samtökunum, en þetta er í fyrsta 
sinn sem þau ljá máls á því að semja 
um frið við Ísrael. Samtökin hafa 
jafnan neitað að viðurkenna 
tilverurétt Ísraelsríkis, en þau hafa 
á hinn bóginn verið til í að semja 
um vopnahlé til langs tíma.

Mark Regev, utanríkisráðherra 
Ísraels, sagði aftur á móti í gær að 
Ísraelar gætu ekki átt nokkrar við-
ræður við Hamas fyrr en samtökin 

hefðu viðurkennt tilverurétt Ísra-
els og hafnað því að beita ofbeldi 
gegn Ísrael.

Zahar sótti í gær, í fyrsta sinn 
frá því Hamas-samtökin náðu 
meirihluta í Palestínu á síðasta ári, 
fund utanríkisráðherra arabaríkj-
anna, sem haldinn var í Kaíró í 
gær.

Ráðherrarnir samþykktu að 
efna til friðarráðstefnu með þátt-
töku arabaríkja, Ísraels og fasta-
fulltrúum Öryggisráðs Sameinuðu 
þjóðanna til þess að semja um frið í 
deilu Ísraela og araba, sem reistur 
yrði á grundvelli ályktana Samein-
uðu þjóðanna og því meginatriði að 
Ísraelsríki afhendi hertekin svæði í 
skiptum fyrir frið.

Palestínumenn hafa fallist á 
að taka þátt í friðarráðstefnu

 Vísindamenn í 
Þýskalandi telja sig hafa fundið 
ástæðu þess að um 1.500 evruseðl-
ar af mismunandi verðgildi 
molnuðu í sundur í höndum 
eigenda sinna skömmu eftir að 
þeir voru teknir úr hraðbönkum 
víða um landið.

Efnagreining leiddi í ljós að á 
flestum seðlunum voru örsmáir 
amfetamínkristallar og er það 
talið benda til þess að fíkniefna-
neytendur hafi rúllað þeim upp í 
vafning og notað til að sjúga 
amfetamín upp í nef sér. Þegar 
efni sem eru í amfetamíni 
blandast við svita myndast sýrur 
sem vísindamenn telja að hafi 
leyst seðlana upp. 

Evrurnar tól til 
fíkniefnaneyslu

 Tvíburar á leikskólaaldri og 
karlmaður á sextugsaldri 
slösuðust lítillega í nokkuð 
hörðum fjögurra bíla árekstri á 
gatnamótum Reykjanesbrautar og 
Arnarnesvegar. Áreksturinn varð 
um klukkan hálf sjö í gærkvöldi. 
Að sögn lögreglu vildi það 
börnunum til happs að þau voru í 
bílstólum.

Tildrög slyssins eru óljós. 
Grunur leikur þó á að einhver hafi 
ekið gegn rauðu ljósi. „Það eru 
umferðarljós á gatnamótunum 
þannig að það er kannski hægt að 
leggja saman tvo og tvo,“ sagði 
varðstjóri lögreglunnar í Kópa-
vogi. Draga þurfti þrjá bíla af 
vettvangi.

Þrír slösuðust í 
hörðum árekstri
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 Tveir Rúmenar um 
þrítugt sem grunaðir eru um 
stórfelld fjársvik í kjölfar þess 
að kortalestursbúnaður fannst á 
tveimur hraðbönkum á höfu-
borgarsvæðinu voru í gær 
úrskurðaðir í gæsluvarðhald til 
24. nóvember. 

Búnaðurinn sem um ræðir 
afritar upplýsingar greiðslu-
korta og pin-númer viðskipta-
vina hraðbankanna. Hann getur 
litið út fyrir að vera eðlilegur 
hluti af bönkunum og er oft á 
tíðum komið fyrir við kortarauf 
þeirra eða fyrir ofan lyklaborð-
ið. Lögreglan varðist allra frétta 
af málinu í gær og sagði 
rannsókn þess á viðkvæmu 
stigi. 

Tveir Rúmenar í 
gæsluvarðhaldi

Prófkjör sjálfstæðis-
manna í Suðvesturkjördæmi á 
laugardag einkenndist af mikilli 
óvissu meðan á talningu stóð um 
það hver myndi hljóta 4. sæti.

Þorgerður Katrín Gunnars-
dóttir menntamálaráðherra bauð 
sig ein fram í 1. sæti listans og 
fékk stuðning 81 prósents þátt-
takenda í prófkjörinu í það sæti.

Alls höfðu 11.700 manns 
atkvæðisrétt og af þeim greiddu 
6.174 gild atkvæði.

Bjarni Benediktsson alþingis-
maður var sá eini sem sóttist 
eftir 2. sæti og fékk það með 
stuðningi 88 prósenta þátttak-
enda.

Ármann Kr. Ólafsson bæjar-
fulltrúi fékk örugga kosningu í 3. 
sæti með 42 prósenta stuðningi í 
þrjú efstu sætin.

Þau Ragnheiður Ríkharðsdótt-
ir bæjarstjóri og Jón Gunnarsson 

framkvæmdastjóri, sem föluðust 
eftir 3. sætinu eins og Ármann, 
háðu harða baráttu allt til loka 

talningarinnar um 4. sætið. Svo 
fór að lokum að Jón hafði betur. 
Ragnheiður fékk 38 atkvæðum 
minna en Jón í 4. sætið og hlaut 6. 
sætið.

Ragnheiður Elín Árnadóttir, 
aðstoðarkona Geirs Haarde for-
sætisráðherra, náði 5. sætinu.

Ekki voru gefin upp fleiri sæti 
en áðurnefnd sex efstu sem eru 
bindandi.

 „Enginn getur 
verið ánægður með ástandið í 
Írak núna,“ sagði Josh Bolten, 
starfsmannastjóri Hvíta hússins 
og æðsti ráðgjafi George W. Bush 
Bandaríkjaforseta. „Allir hafa 
lagt hart að sér, en það sem við 
höfum verið að gera hefur ekki 
virkað nógu vel eða nógu hratt. 
Þannig að greinilega er kominn 
tími til að líta á vandann öðrum 
augum,“ sagði hann í gær.

Eftir sigur demókrata í þing-
kosningunum á þriðjudaginn og 
brotthvarf Donalds Rumsfeld úr 
embætti varnarmálaráðherra 
þykir fullvíst að Bush muni fallast 
á töluverðar breytingar á áhersl-
um í stríðinu, þótt enn sé ekki ljóst 
í hverju þær breytingar verða 
fólgnar og ekki víst að þær verði 
mjög róttækar.

Í dag ætla Bush og aðrir helstu 
ráðamenn öryggis- og hernaðar-
mála í Bandaríkjunum að setjast 
niður með Íraksnefndinni, sem 
hefur frá því í haust farið ofan í 
saumana á því sem úrskeiðis 
hefur farið í stríðinu í Írak og leit-
að leiða til þess að bæta þar úr.

Formenn nefndarinnar eru 
repúblikaninn James A. Baker, 
fyrrverandi utanríkisráðherra, 
og demókratinn Lee Hamilton, 
fyrrverandi þingmaður. 

Nefndin sagðist í haust ætla að 
birta niðurstöður sínar opinber-
lega eftir að þingkosningar hefðu 
farið fram, en þær fóru fram í síð-
ustu viku. Fyrir kosningarnar 
höfðu fjölmiðlum þó borist til 
eyrna eitthvað af því sem komið 
hefur til tals á fundum nefndar-
innar, þar á meðal að nefndin telji 
nauðsynlegt annað hvort að gera 
áætlunum um brotthvarf banda-

ríska hersins frá Írak eða fá bæði 
írönsk og sýrlensk stjórnvöld til 
samstarfs.

Einn af nefndarmönnunum er 
Robert Gates, verðandi utanríkis-
ráðherra Bandaríkjanna, og það 
eitt þykir benda til þess að tillögur 
nefndarinnar slái tóninn um það 
hvaða stefnubreytinga er að vænta 
af hálfu Bandaríkjastjórnar varð-
andi stríðið í Írak.

Carl Levin, öldungardeildar-
þingmaður fyrir Demókrataflokk-

inn, sagðist í gær telja nauðsyn-
legt að byrjað verði að flytja 
bandaríska hermenn heim frá Írak 
innan hálfs árs. Levin verður að 
öllum líkindum formaður her-
málanefndar deildarinnar þegar 
nýtt þing tekur til starfa í byrjun 
næsta árs, þannig að væntanlega 
gefa orð hans til kynna hvað demó-
kratar leggja áherslu á, nú þegar 
þeir verða í meirihluta í báðum 
deildum Bandaríkjaþings.

Bush mun fallast á 
breytingar í Írak
Í dag og næstu daga skýrist nokkuð hverra stefnubreytinga er að vænta af hálfu 
Bandaríkjastjórnar varðandi stríðið í Írak. Bush ætlar að hitta Íraksnefndina í dag.

 Rúmlega fjörutíu 
prósent barna innflytjenda í 
Danmörku hætta námi eftir að 
skólaskyldu lýkur. Þetta gerist 
þrátt fyrir að afkomendurnir 
séu fæddir og uppaldir í 
landinu. 

Til samanburðar þá er 
hlutfallið helmingi lægra meðal 
barna með danskan bakgrunn, 
eða einn á móti fimm. Þetta er 
niðurstaða könnunar sem 
Samstök atvinnurekenda í 
Danmörku gerðu og greint er frá 
í Berlingske tidende í gær.

Börnin endast 
skemur í skóla

TF-LÍF, þyrla Landhelg-
isgæslunnar, sótti í gær slasaðan 
rússneskan sjómann á olíuflutn-
ingaskip sem statt var um 210 
sjómílum suðvestur af landinu. 
Maðurinn, sem hlaut opið fótbrot, 
var fluttur á Landspítalann í 
Fossvogi og kom þangað rúmlega 
fimm síðdegis.

Nýja þyrlan, sömu tegundar og 
TF-LÍF, var einnig send af stað til 
öryggis vegna þess hversu löng 
flugleiðin var. Skyggni var gott 
og vel gekk að síga að sögn 
Gæslunnar, enda skipið með 
sérútbúnum palli sem auðveldaði 
lendingu. Það var á leið til New 
York með 25.000 tonn af olíu.

TF-LÍF sótti fót-
brotinn Rússa

 Pólskur karlmaður 
á þrítugsaldri lést á laugardags-
kvöld þegar bifreið sem hann var 
farþegi í skall á steyptum vegg við 
Reykjanesbraut skammt frá nýrri 
verslun IKEA í Garðabæ. Tveir 
landar hans voru með honum í 
bílnum en þeir sluppu báðir með 
minniháttar meiðsl. 

Töluverðar vegaframkvæmdir 
standa yfir á þeim slóðum sem 
slysið varð og er talið að ófull-
nægjandi merkingar á svæðinu 
hafi haft áhrif á það að ökumaður 
bifreiðarinnar missti stjórn á 
henni. Veglýsing er auk þess lítil á 
þessu svæði Reykjanesbrautinar-
innar.

Einar Magnús Magnússon, upp-
lýsingafulltrúi Umferðarstofu, 
sagði í kvöldfréttum NFS í gær að 
mjög skýrar reglur gildi um 
hvernig haga bæri merkingum við 
framkvæmdir. Reglunum virðist 
hins vegar ekki fylgt eftir og 
greinilegt sé að eftirliti sé ábóta-
vant. Hann sagði bæði Vegagerð-
ina og lögreglu sinna eftirliti af 
þessu tagi og að þeir aðilar verði 
að svara fyrir það af hverju eftir-
fylgnin er ekki meiri. 

Einar sagði að mjög víða megi 
finna dæmi um óviðunandi merk-
ingar nálægt umferð og nefndi 
sem dæmi á Sundabraut og við 
Kalkofnsveg í Reykjavík. Ólíðandi 

sé að ekkert sé aðhafst í þessum 
málum.

Banaslys á Reykjanesbraut

Do you speak English, Níels?

 Bandarískir 
embættismenn og læknar á vegum 
þeirra hafa fylgst grannt með 

fréttum og 
myndbirtingum 
af Fídel Kastró 
Kúbuleiðtoga. 
Þeir telja 
fullvíst að hann 
sé með krabba-
mein og lifi vart 
út árið 2007.

„Þetta er mál 
sem ég vil ekki 
vera með neinar 

vangaveltur um,“ sagði Felipe 
Perez Roque, utanríkisráðherra 
Kúbu, í viðtali við AP fréttastof-
una í síðustu viku.

Þessi orð hans urðu einungis til 
þess að styrkja grun þeirra, sem 
telja Kastró alvarlega veikan.

Telja Kastró 
vera dauðvona

Tæplega hundrað atkvæði 
voru ekki talin í prófkjöri Samfylk-
ingarinnar í Suðvesturkjördæmi á 
dögunum. Kjörstjórn sendi í 
gærkvöldi frá sér yfirlýsingu þar 
sem fram kom að 87 atkvæði hefðu 
gleymst. Í yfirlýsingunni kemur 
fram að kjörstjórnin hafi yfirfarið 
þessa kjörseðla vandlega og komist 
að því að þeir breyti engu um röð 
manna á listanum. Kjörstjórnin 
biðst velvirðingar á mistökunum. 
Mjótt var á mununum milli 
Gunnars Svavarssonar og Þórunnar 
Sveinbjarnardóttur í fyrsta sæti 
listans.

Gleymdu 87 
atkvæðaseðlum



Svik og tryggð
Djúp einsemd

lævíslegar grunsemdir

sárar afhjúpanir ástríðufull þrá
leikur að eldi

Áhrifamiklar
sögur um ástina 

eftir eitt vinsælasta 
sagnaskáld
þjóðarinnar.

Bókin kemur út 
samtímis á Íslandi

og í Bandaríkjunum.

Aldingarðurinn er áhrifamikið bókmenntaverk sem fjallar um 
dýpstu þrá hverrar manneskju; þrána eftir ást, en jafnframt 

margrætt eðli ástarinnar og sannra tilvinninga. Sjaldan hefur 
Ólafi Jóhanni tekist eins vel upp og í þessari bók.

edda.is



 Útlit er fyrir að 
Háskóli Íslands fái ekki umbeðin 
göng undir Suðurgötu. Háskólinn 
vildi samvinnu við borgina um að 
grafa göngin sem yrðu undir 
Suðurgötu sunnan Brynjólfsgötu 
og myndu tryggja betur öryggi 
gangandi vegfarenda. 

Framkvæmdasvið borgarinnar 
segir að þótt lengi hafi verið gert 
ráð fyrir þessum  undirgöngum 
hafi nú verið gerðar ýmsar 
úrbætur á Suðurgötu, eins og 
gangbrautarljós við Guðbrands-
götu og umferðarljós við Brynj-
ólfsgötu. Þess utan sé rétt að bíða 
þess að áætlanir háskólans um 
uppbyggingu vestan Suðurgötu 
liggi fyrir. 

Rautt ljós á 
undirgöng

 Þrefalt fleiri ný 
atvinnuleyfi voru gefin út á fyrstu 
fjórum mánuðum ársins 2006 en á 
sama tíma í fyrra, alls 2.350 
atvinnuleyfi.

Um 64 prósent þessara leyfa eru 
vegna starfa í byggingariðnaði og 
að stærstum hluta vegna verka-
fólks og iðnaðarmanna. Meirihluti 
fólksins er frá hinum nýju ríkjum 
Evrópusambandsins, einkum 
Pólverjar og eru karlmenn 85 
prósent þeirra sem hafa fengið ný 
atvinnuleyfi. Frá 1. maí hafa 
ríkisborgarar hinna nýju ríkja ESB 
ekki þurft atvinnuleyfi hér og hefur 
útgefnum atvinnuleyfum fækkað í 
kjölfarið. 

Þreföld aukn-
ing milli ára

 Framlag ríkissjóðs 
til forvarnarstarfa vegna áfengis- 
og vímuvarna hefur lækkað um 6,8 
milljónir frá árinu 2000 ef miðað er 
við verðlag ársins 2006. Framlög 
heilbrigðisráðu-
neytisins til 
þessa mála-
flokks eru 
afgreidd í gegn-
um Forvarna-
sjóð sem heyrir 
undir undir Lýð-
heilsustöð. 
Núvirði fram-
lags ráðuneytis-
ins í sjóðinn árið 
2000 er 93,3 
milljónir króna. Í fjárlögum ársins 
2006 var það framlag 86,5 milljónir 
króna, eða tæplega sjö milljónum 
króna lægra. Raunlækkun fram-
lagsins er því 7,3 prósent á þessu 
tímabili.

Samkvæmt starfslýsingu For-
varnasjóðs er hann stofnun þar sem 
ríkisstjórnin rekur sitt forvarna-
starf í áfengis- og vímuefnamálum. 
Hlutverk hans er að styrkja verk-
efni í þessum málaflokki í samræmi 
við stefnu og forgangsröðun ríkis-
stjórnarinnar hverju sinni. Ráðstöf-
unarfé sjóðsins skiptist þannig að 
helmingurinn fer í innanhússverk-
efni tengd áfengis- og vímuefnafor-
vörnum hjá Lýðheilsustöð auk 
launagreiðslna og kostnaðar við 
rekstur sjóðsins. Hinn helmingur-
inn, sem í ár var 43,3 milljónir, skipt-
ist á milli þeirra aðila sem sækja um 
styrki úr sjóðnum. 

Í ár sóttu 82 aðilar um framlög að 
upphæð 121,2 milljónir króna. Rúm-
lega einum þriðja af þeirri upphæð 
var deilt út. Alls skiptu 50 aðilar 
með sér þessum 43,3 milljónum. 

Meðalframlag til hvers aðila sem 
vildi stuðla að forvörnum var því 
866 þúsund krónur. 

Í drögum að fjárlögum fyrir árið 
2007 er stefnt að því að framlög til 

Forvarnasjóðs 
hækki um 2,3 millj-
ónir, án þess að 
tekið sé tillit til 
mögulegrar verð-
bólgu. Helgi Már 
Arthursson, upplýs-
ingafulltrúi heil-
brigðisráðuneytis-
ins, segir að 
ráðuneytið úthluti 
einnig mörgum 
styrkjum til smærri 

stofnana af svokölluðu ráðstöfunar-
fé ráðherra. Á fjárlögum síðustu 
tveggja ára og í fjárlagsdrögum 
næsta árs er sú upphæð sem ætluð 
er sem „ráðstöfunarfé ráðherra“ 8 
milljónir króna. 

Í aðdraganda þingkosninga árið 
1999 lofaði Framsóknarflokkurinn 
að verja milljarði króna í baráttuna 
gegn fíkniefnum. Flokkurinn hefur 
farið með bæði heilbrigðis- og 
félagsmálaráðuneytið síðan. Í sam-
antektinni „Verkin tala“ sem Fram-
sóknarflokkurinn gaf út í apríl 2003, 
er fjallað um verkefnin sem stjórn-
arflokkarnir urðu ásáttir um að tak-
ast á við á því kjörtímabili sem þá 
var að ljúka og hverjar efndir þeirra 
verkefna væru. Þar segir meðal ann-
ars um efndir heilbrigðisráðuneytis-
ins að „rúmum milljarði króna hefur 
verið varið til vímuvarna og vímu-
efnamála“. Árið 2003 voru framlög í 
Forvarnasjóð 78,6 milljónir en miðað 
við verðlag sama árs var framlagið 
1999 rúmlega 65 milljónir. Það hækk-
aði því um 13,6 milljónir á kjörtíma-
bilinu. 

Framlög til forvarna hafa 
dregist saman síðustu ár
Framlög ríkissjóðs til vímuvarna hafa lækkað um 7,3 prósent frá árinu 2000 ef miðað er við verðlag dagsins 
í dag. Framsóknarflokkurinn lofaði milljarði í baráttuna gegn fíkniefnum fyrir kosningar árið 1999.

 Nú í haust samþykkti 
fulltrúadeild Bandaríkjaþings 
bann við því að slátra hrossum til 
manneldis. Öldungadeildin hefur 
ekki enn tekið afstöðu til frum-
varpsins, en það var lagt fram í 
öldungadeildinni 25. október síð-
astliðinn.

Í frumvarpinu er bannið meðal 
annars rökstutt með því að „ólíkt 
kúm, svínum og mörgum öðrum 
dýrum þá eru hestar og önnur dýr 
hestaættar ekki ræktuð í þeim til-
gangi að láta slátra þeim til mann-
eldis“, enda séu „hestar og önnur 
dýr hestaættar húsdýr sem eink-
um eru notuð til afþreyingar, 
ánægju og í íþróttum“.

Einnig er því haldið fram að 
flutningur hesta í sláturhús fari 
ekki fram með nógu mannúðlegum 
hætti og sama megi segja um fram-
kvæmd slátrunarinnar sjálfrar.

Lögin voru samþykkt í fulltrúa-
deildinni þann 7. september með 
263 atkvæðum gegn 146. Óvíst er 
hvort málið verði tekið fyrir í öld-
ungadeildinni, en dýravinir í Banda-
ríkjunum berjat hart fyrir því.

Bandarískir bændur óttast 
reyndar að þeir dýravinir, sem bar-
ist hafa hvað harðast fyrir því að 
þingið samþykki bann við slátrun á 
hestum, leggi næst til atlögu við 
slátrun annarra dýra, svo sem 
nauta, svína og kjúklinga,

Á hverju ári er um það bil 100.000 
hrossum slátrað í Bandríkjunum og 
kjötið selt til neyslu, en nánast ekk-
ert af því er keypt innanlands held-
ur flutt út til annarra landa.
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www.sko.is
SKO býður jafngóða GSM þjónustu og hin símafyrirtækin, 
innanlands og erlendis. Eini munurinn er lægra verð!
Það kostar EKKERT að færa GSM símanúmerið til SKO. 
Þú skráir þig í þjónustuna á www.sko.is.
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Dagskrá:

1. Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt lögum 

samtakanna.

2. Breytingar á félagslögum.

3. Kosning fulltrúa í stjórn Háskólans á Bifröst.

4. Kynning á starfsemi Háskólans á Bifröst.

Stjórn NSS-Hollvinasamtaka

Aðalfundur
NSS-Hollvinasamtaka

Aðalfundur NSS- Hollvinasamtaka Háskólans á Bifröst 
verður haldinn mánudaginn 27. nóvember 2006 
kl. 20:30 á Grand Hóteli í Reykjavík.

 4842 kusu í sameiginlegu prófkjöri 
Samfylkingarinnar í Reykjavíkurkjördæmunum 
tveimur á laugardag. 7400 Reykvíkingar eru 
skráðir í Samfylkinguna og miðað við þá tölu var 
kjörsókn rúmlega 65 prósent. Hins vegar gátu 
óflokksbundnir einnig kosið ef þeir skrifuðu 
undir stuðningsyfirlýsingu við framboðið. 
Sigurður Ásbjörnsson, formaður kjörstjórnar, 
segir tölur um það hversu hátt hlutfall þeirra 
sem kusu voru óflokksbundnir ekki liggja fyrir 
að svo stöddu. Kosning í þrjú efstu sætin er 
bindandi.

Jóhanna Sigurðardóttir, sem sóttist eftir 2. til 
3. sætinu eins og Össur Skarphéðinsson, hlaut 
einungis 1272 atkvæði í 1. til 2. sætið, á móti 
2854 atkvæðum Össurar. Össur lenti í öðru sæti 
og mun því leiða listann í hinu kjördæminu. 
Hann hlaut næstflest atkvæði í fyrsta sætið, eða 

767, sem eru um tuttugu prósent af heildar-
atkvæðafjölda hans.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður 
flokksins, hlaut 3326 atkvæði í efsta sætið, sem 
eru um 70 prósent gildra atkvæða. Hún fékk 265 
atkvæði í annað sætið. Gild atkvæði voru 4759 
sem þýðir að 1168 kjósendur vildu ekki að hún 
leiddi annan hvorn listann. 680 vildu formanninn 
hvergi á listann. Þá hlaut Ágúst Ólafur Ágústs-
son, sem sóttist eftir fjórða sæti, 1212 atkvæði í 
2. og 3. sætið, sem eru nánast fjörutíu prósent af 
heildaratkvæðafjölda hans.

Neðstur í prófkjörinu varð Glúmur Baldvins-
son, en nafn hans var einungis að finna á 1024 
kjörseðlum, sem eru tæp 22 prósent af gildum 
seðlum. Ingibjörg, Össur, Jóhanna og Ágúst voru 
þau einu sem náðu settu marki, en Ellert B. 
Schram sóttist eftir hvaða sæti sem var.

Ertu farin(n) að hlakka til 
jólanna?

Ert ánægð(ur) með að Árni 
Johnsen sé á leið á þing á ný?

 Hrafnista í Hafnar-
firði hefur byggt tvö fjölbýlishús 
með 64 leiguíbúðum fyrir einstakl-
inga 60 ára og eldri. Tíu milljóna 
króna afnotarétt þarf að greiða 
fyrir stærstu íbúðirnar auk 
þjónusturýmis. Mánaðarleiga 
slíkrar íbúðar er tæpar 160 þús-
und krónur með hússjóði á efstu 
hæð. Fyrir minni íbúðir þarf að 
greiða á bilinu 5,5 til sjö milljóna 
króna fyrir afnotarétt og leiga er í 
kringum hundrað þúsund krónur. 
Afnotarétturinn er verðtryggður 
og er endurgreiddur við flutning, 
að frádregnu tveggja prósenta 
árlegri fyrningu. 

Leiguíbúðirnar eru mjög eftir-
sóttar. Bið eftir stærri þriggja 
herbergja íbúðum er þrjú til fimm 
ár og sex til átján mánuðir eftir 
minni íbúðunum sem eru tveggja 
herbergja. Ásgeir Ingvason, fram-

kvæmdastjóri sjómannadagsráðs, 
sem er eigandi Hrafnistuheimil-
anna, segir að afnotaréttarfyrir-
komulagið sé notað til að halda 
niðri leiguverði sem tekst með 
lægri fjármagnskostnaði. Með 
greiðslu á afnotarétti þurfti Hrafn-
ista aðeins að fjármagna um 70 
prósent byggingakostnaðar með 
lánum en afnotaréttargreiðsla 
íbúa brúaði bilið. Ásgeir telur 
byggingarkostnað fjölbýlishús-
anna um ellefu hundruð milljónir.

Húsin standa nálægt Hrafnistu 
og njóta íbúarnir því öryggis frá 
heimilinu, auk þess sem hægt er 
að fá keypta þaðan ýmiss konar 
þjónustu. Aðspurður hvort nokkrir 
aðrir en efnað fólk eigi kost á að 
komast inn í leiguíbúðirnar svarar 
Ásgeir að það sé ekki hlutverk 
Hrafnistu að leysa félagslegan 
vanda. „Það er sveitarfélaganna 

og ríkisins að gera það. En fyrir þá 
sem eiga til dæmis íbúðir er vanda-
laust að selja. Margir þeirra, sem 
eru 60 ára og eldri, greiða há 
fasteignagjöld, tryggingar, hita, 
eignaskatta, viðhald og loks afborg-
anir og vexti af fasteignalánum og 
geta lækkað þennan kostnað hjá 
sér umtalsvert með því að leigja 
húsnæði hjá okkur. Þeir sem eru 
eignalausir þurfa önnur úrræði og 
þetta leiguform hentar að sjálf-
sögðu fólki misjafnlega vel.“

Sigurður Hallgrímsson, for-
maður Félags eldri borgara í 
Hafnarfirði, segir eldri borgara 
jákvæða á þetta fyrirkomulag. 
Hann þekkir dæmi um fólk sem 
hefur selt íbúðir sínar til að kom-
ast inn í leiguíbúðir hjá Hrafnistu. 
„Þetta fólk á síðan talsverða upp-
hæð eftir sem það getur notað til 
að njóta lífsins.“ 

Afnotaréttur leigu-
íbúðar tíu milljónir
Hrafnista í Hafnarfirði býður leiguíbúðir til eldra fólks þar sem afnotaréttur er 
á bilinu fimm til tíu milljónir eftir stærð. Bið eftir íbúð er allt að fimm ár. Félag 
eldri borgara í Hafnarfirði er ánægt með fyrirkomulagið.

 „Þetta er bara orðið 
tómt rugl,“ segir Guðrún 
Ögmundsdóttir, alþingismaður 
Samfylkingar, um auglýsinga-
kostnað frambjóðenda í prófkjöri 
Samfylkingarinnar í Reykjavík.

Guðrún telur suma frambjóð-
endurna ekki hafa tekið mið af 
reglum um kostnað.

„Það var talað um leiðbeinandi 
kostnað upp á milljón en þetta 
hleypur pottþétt á einhverjum 
milljónum. Fólk er með húsnæði á 
leigu og starfsfólk. Þetta segir sig 
sjálft,“ segir Guðrún sem í gær 
upplýsti að hún hefði varið 
1.060.004 krónum í auglýsingar og 
kynningar. Peningana hafi hún 
aflað með yfirdrætti í bankanum 
og frá stuðningsfólki og fjöl-

skyldu. Guðrún hlaut aðeins 11. 
sætið í prófkjörinu.

„Til hvers að setja reglur? Það 
er fullt af spurningum og það er 
flokksmanna að svara þeim. Það 
verður að fara að setja eitthvað 

„system í galskabet“,“ segir 
Guðrún.

Skúli Helgason , framkvæmda-
stjóri Samfylkingarinnar, segir 
ekki rétt að miðað hafi verið við 
eina milljón króna í hámarks-
kostnað.

 „Þetta er upphæð sem kom inn 
í umræðuna á fyrri stigum þegar 
menn voru að setja saman regl-
urnar en niðurstaðan var sú að það 
var ekki samþykkt nein tiltekin 
regla. En það voru tilmæli um að 
menn sýndu háttvísi og stilltu 
kostnaði í hóf. Síðan er reglan sú 
að menn skili inn til flokksins upp-
gjöri,“ segir Skúli.

„Það verður spennandi að sjá 
þau uppgjör,“ segir Guðrún 
Ögmundsdóttir. 

Félagarnir fylgdu ekki reglum





Nýtt tilboð til allra 
áskrifenda í Og1
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Afmælistónleikar Bubba Morthens á  DVD.
Upplifðu þessa mögnuðu tónleika, aftur og aftur.

Viðskiptavinir í Og1 fá þennan frábæra tónleikadisk
með rúmlega 40% afslætti eða á aðeins 1.690 kr.
í stað 2.990 kr.

Þetta er aðeins einn af mörgum ávinningum þess
að skrá sig í Og1.

Verið velkomin í næstu verslun.
Vodafone

gríptu augnablikið og lifðu núna
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 „Fyrir um mánuði hafði kona 
sem kallar sig Jude Crane sam-
band við mig og hafði áhuga á að 
kaupa þrjú málverk,“ segir Álf-
heiður Ólafsdóttir sem lenti í klón-
um á erlendum kreditkortasvik-
ara.
„Þegar ég nefndi upphæðina ákvað 
Jude að hætta við kaup á tveimur 
verkanna en vildi samt kaupa eitt 
verk að verðmæti 550 þúsund 
krónur,“ segir Álfheiður sem 
rekur listagallerí við Skólavörðu-
stíginn.

Álfheiður segist hafa það sem 
reglu að fá símanúmer viðskipta-
vina sinna áður en hún taki við 
greiðslu frá þeim í gegnum netið. 

„Jude kvaðst ekki geta gefið 
upp símanúmer en gaf mér strax 
upp tvö kortanúmer og vildi skipta 
greiðslunni á þau. Þegar ég stimpl-
aði kortanúmerin í posann var 
báðum hafnað. Hún gaf mér um 
hæl upp tvö önnur greiðslukorta-
númer en þau virkuðu ekki heldur 
og þá hafði ég samband við VISA,“ 
segir Álfheiður. 

Hjá kortafyrirtækinu fengust 
þær upplýsingar að kortin virk-
uðu ekki en þeir gátu ekki gefið 
mér upplýsingar um hvort kortin 
væru stolin eða á svörtum lista.“ 

Samskipti Álfheiðar og Jude 
stóðu í um mánuð og allan tímann 
hélt hún Álfheiði volgri um að hún 
hygðist kaupa af henni málverk.

„Nú síðast þegar ég heyrði frá 
henni í tölvubréfi bað hún mig um 
að kaupa fyrir sig fimm Nokia-
farsíma og senda þá með málverk-
inu. Ég sagði henni að símarnir og 
verkið kostuðu um milljón króna 
og henni fannst það ekkert mál. 
Að auki vildi hún greiða mér 500 
dollara fyrir viðvikið. Til að greiða 
fyrir vörurnar gaf hún mér upp 
sex Mastercard númer sem mér 
fannst mjög grunsamlegt.“

Þegar hér var komið við sögu 
ákvað eiginmaður Álfheiðar að 
fletta nafni Jude upp á netinu. 
Hún segir þau þá hafa orðið 
þess áskynja að konan 
er þekktur svika-
hrappur. 

„Héðan í frá verð 
ég mun varkárari 
þegar ég sel hluti í 
gegnum netið og 
mun stemma 
heimilisfang við 

viðkomandi kortanúmer til að 
vera viss í minni sök.“ 

Andri Hrólfsson, sviðsstjóri 
fyrirtækjasviðs VISA, 
segir kvartanir frá kaup-
mönnum vegna korta-
svika fátíðar. Hann segir 
að fólk sem selji dýrari 
vörur geti haft sam-
band við fyrirtækið og 
látið kanna hvort 
heimilisfangið á bak 
við kortanúmerið sé 
það sama og heimilis-

fangið sem senda á 
vörurnar á.

Hver var eini nýliðinn í hópi 
átta efstu manna á lista Samfylk-
ingarinnar í Reykjavík?

Söngkonan Kristín Anna 
Valtýsdóttir hætti í hljómsveit 
fyrir um það bil ári. Hvað heitir 
hljómsveitin?

Hver er stoltur af því að vera 
Breiðhyltingur?

 Risavaxin steypuplata var steypt á 
Norðurbakkanum í Hafnarfirði á laugardaginn. 
Verið er að steypa bílakjallara fyrir íbúðarblokk 
sem er auk þess rúman metra undir sjávarmáli. 

Hermann Ragnarsson, framkvæmdastjóri 
Flotmúrs ehf. sem sér um verkið, segir að þetta sé 
líklega stærsta steypa sem steypt hafi verið á jafn 
skömmum tíma hér á landi. „Það fóru 1400 rúm-
metrar af steypu í þetta, sem samsvarar steypu-
magni í um þrjátíu einbýlishús. Auk þess þurftum 
við að gera þetta á sjö klukkutímum á meðan háfjara 
var af því að gólfflöturinn er 130 sentimetrum undir 
sjávarmáli. Annars hefði bara verið sjór þarna.“

Í gær voru svo dælur í fullum gangi við að 
halda sjónum frá á meðan verið var að vélslípa 
gólfið. 

Hermann segir þetta líklega í fyrsta sinn sem 
slíkar slípivélar hafi sést hér á landi. „Þessar 

slípivélar sem við erum með eru tiltölulega nýjar 
hérna. Við erum með fjórar til fimm slípivélar 
sem ekið er eftir plötunni. Þeim eldri þurfti að ýta 
fram og aftur.“

Jafnast á við 30 einbýlishús
 Heilbrigðisráðherra, 

Siv Friðleifsdóttir, hefur ekki í 
hyggju að veita opinberu fé til 
stækkunar hjúkrunarheimilisins 
Sóltúns.

Ásta Möller Sjálfstæðisflokki 
innti Siv Friðleifsdóttur heilbrigðis-
ráðherra svara á Alþingi í síðustu 
í viku um hvort hún hygðist beita 
sér fyrir viðræðum um viðbygg-
ingu Sóltúns. 

Kvað heilbrigðisráðherra það 
ekki standa til þar sem búið væri 
að ráðstafa til annarra verkefna 
þeim peningum ríkisins sem ætl-
aðir væru til uppbyggingar 
hjúkrunarrýma á næstu árum.

Ríkið ekki með 
í stækkun



Með Hive Lite færðu 8Mb nettengingu og 4 GB af erlendu niðurhali fyrir aðeins 3.990 krónur

á mánuði. Fyrir sama pening færðu 1Mb tengingu hjá Símanum eða Og Vodafone. Það er óneitanlega
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– sérstaklega þegar það er ekkert mál að skipta. Hringdu í 414-1616 og fáðu meira fyrir peninginn.

HiveLite 3.990 kr.  á mánuði

Hive.is Grensásvegi 16, Reykjavík. Þjónustusími: 414 1616 hive@hive.is

8 sinnum
meiri hraði fyrir
sama pening



 Samkeppniseftir-
litið hefur ákvarðað að ekki sé 
ástæða til íhlutunar vegna kvört-
unar Tax Free á Íslandi vegna 
Global Refund á Íslandi en hyggst 
óska eftir upplýsingum um fjár-
mögnun fyrirtækisins. Fyrirtækin 
starfa bæði í endurgreiðslu á 
virðisaukaskatti til erlendra ferða-
manna.

Í lok ársins 2003 kvartaði Tax 
Free yfir meintri misnotkun Global 
Refund á stöðu sinni á markaði 
þar sem langvarandi taprekstur 
Global Refund væri fjármagnaður 
með auknu hlutafé frá móður-
fyrirtækinu sem er öflugt alþjóð-
legt fyrirtæki. Væri þetta fallið 

til að útrýma samkeppni á íslensk-
um markaði.

Samkeppniseftirlitið telur 
Global Refund ekki hafa verið 
ráðandi á markaði árið 2003 sem 
þetta mál tekur til. Þó geti fyrir-
tækið hugsanlega, í krafti fjár-
hagslegra tengsla við móðurfyrir-
tækið, styrkt stöðu sína á 
skömmum tíma svo það teljist 
ráðandi á markaðnum. Þá kunni 
málefni fyrirtækisins að koma til 
frekari skoðunar Samkeppniseftir-
litsins. Mun eftirlitið snúa sér til 
fyrirtækisins og óska eftir því að 
það verði upplýst um frekari fjár-
stuðning af hálfu móðurfélagsins.

Bílaumboðið Saga
Malarhöfða 2a  •  110 Reykjavík

Sími 570 9900  • www.fiat.is

Fiat Grande Punto
Númer 1 í Evrópu

ævintýraferð til Veróna
Þú gætir unnið

Mest seldi bíllinn í Evrópu 2006*

• Stíll. Hannaður í anda Maserati af Giorgetto 
Giugiaro.

• Eyðsla. Aðeins 6 lítrar á hverja 100 km
í blönduðum akstri.

• Öryggi. 5 stjörnur í Euro Ncap. 6 loftpúðar.

• Eiginleikar. Hlaut Gullna stýrið 2005.

*Opinber skráning bifreiða fyrir janúar – apríl 2006 í 15 löndum: Belgíu, Finnlandi, Þýskalandi, Bretlandi, Grikklandi, Írlandi, Ítalíu, Lúxemborg, Noregi, Portúgal, Spáni og Svíþjóð.

Þeir sem koma og reynsluaka Fiat Punto 
í nóvember geta átt von á því 
að vinna flugferð fyrir tvo til 
ævintýraborgarinnar Veróna 
á Ítalíu með Úrvali Útsýn.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

 Lúðvík Ólafsson, 
lækningaforstjóri Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins, segir mis-
marga bíða eftir því að fá heimilis-
lækni eftir hverfum en staðan sé 
verst í vaxandi hverfum eins og 
Árbæ, Grafarvogi, Garðabæ og 
Mosfellsbæ. „Hluti vandans stafar 
af því að fólk sem flytur á milli 
hverfa er búið að skrá sig í nýja 
heilsugæslustöð án þess að afskrá 
sig í gamla hverfinu og því varla 
hægt að þessi hópur sé án heimilis-
læknis.“

Lúðvík segir að þrátt fyrir 
skort á heimilislæknum á höfuð-
borgarsvæðinu hafi þeim fjölgað 
þó nokkuð á milli áranna 2000-
2004.

Lúðvík segir eftirspurn eftir 
heimilislæknum á höfuðborgar-
svæðinu mikla og telur góðan 
efnahag eina af ástæðum þessarar 
miklu ásóknar. „Víða erlendis er 
miðað við einn heimilislækni á 
hverja 1.500 íbúa en hér er hlut-
fallið líklega á bilinu 1.800-1.900 
íbúar á hvern lækni.“

Þegar Lúðvík er spurður um 
hvort starfsemi Læknavaktarinnar 
komi að einhverju leyti til móts 
við skort á heimilislæknum segir 
hann að fólk leiti frekar þangað 
með einföld vandamál en þegar 
um sé að ræða krónísk vandamál 
kjósi fólk fremur að fara til síns 
heimilislæknis.

„Margir vilja halda í sama 
heimilislækni en núverandi kerfi 
gerir ráð fyrir að fólk skipti um 
lækni ef það flyst á milli hverfa. 
Þó má segja að heilsugæslan starfi 
innan tveggja kerfa því tólf læknar 
á höfuðborgarsvæðinu vinna eftir 
gamla kerfinu og halda í sína sjúk-
linga óháð búsetu þeirra.“

Lúðvík segir nokkuð álag á 
heimilislækna á höfuðborgar-
svæðinu og að ætlast sé til að þeir 
sinni ákveðinni yfirvinnuskyldu 
sem skiptist í vaktir eftir hefð-
bundinn opnunartíma heilsugæsl-

unnar og frágang læknisvottorða. 
„Með öllu er ekki fráleitt að álykta 
að vinnuskylda heimilislækna geti 
orðið um fimmtíu tímar á viku 
með öllu þótt sumir ráði sig upp á 
styttri vinnuviku.“ 

Nú er í gangi biðtímakönnun 
hjá heilsugæslustöðvunum og 
samkvæmt þeim niðurstöðum sem 
liggja fyrir er bið eftir tíma hjá 
heimilislæknum almennt stuttur. 
Þegar blaðamaður pantaði tíma 
hjá heimilislækni bauðst honum 
tími á öðrum virka degi frá pönt-
un.

Lúðvík segir heilsugæslu mikil-
væga grunneiningu í heilbrigðis-
þjónustunni og vill sjá meira sjálf-
stæði stöðvanna til að velja sínar 
eigin leiðir til að mæta þörfum 
íbúanna.

Fimm þúsund 
eru án læknis
Mikil eftirspurn er eftir heimilislæknum á höfuð-
borgarsvæðinu. Lækningaforstjóri Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðsins segir stöðuna hvað versta í 
Árbæ, Grafarvogi, Garðabæ og Mosfellsbæ.

Víða erlendis er miðað 
við einn heimilislækni á 

hverja 1.500 íbúa en hér er hlut-
fallið líklega á bilinu 1.800-1.900 
íbúar á hvern lækni.

 Rúmlega þrítugur 
karlmaður var á föstudag 
dæmdur í fimm mánaða fangelsi í 
Héraðsdómi Reykjavíkur, þar af 
eru þrír mánuðir skilorðsbundnir.

Maðurinn braust inn í bíl í 
apríl á þessu ári og reyndi að 
stela hljómtækjum en lögregla 
kom að honum. Hann rauf þannig 
skilorð dóms sem hann hlaut 
tæpum tveimur mánuðum áður 
fyrir þjófnað og fíkniefnabrot.

Dómurinn nú er sjöundi dómur 
mannsins vegna þjófnaðar og 
fíkniefnabrota frá árinu 1996. 
Samtals hefur hann á þeim tíma 
hlotið 20 mánaða fangelsisdóma, 
að miklu leyti skilorðsbundna. 

Sjöundi dómur-
inn á tíu árum



Bíll á mynd er með 35" breytingu. Verð: 5.350.000 kr.

Galdrasýningin á 
Ströndum er á lista yfir tíu söfn í 
heiminum sem ísraelska ferða-
skrifstofan Masa Acher telur 
ómaksins vert að heimsækja á 
næsta ári. Þetta kemur fram á 
strandir.is. Segir þar ennfremur 
að þessi listi muni birtast í næsta 
tölublaði tímarits sem ísraelska 
ferðaskrifstofan gefur út 
mánaðarlega.

„Galdrasýning á Ströndum 
mun fá sinn sess í næsta tölublaði 
tímaritsins með texta og ljós-
myndum. Tímaritið fjallar um m.
a. sérstaka staði, fólk, menningu, 
trúarbrögð, náttúruundur, ferða-
lög, landafræði og ævintýraferð-
ir,“ segir á strandir.is. 

Strandagaldur 
á heimsmæli-
kvarða

 Þór Sigfússon, for-
stjóri Sjóvár, segir kostnað við 
tvöföldun Suðurlandsvegar fara 
eftir því á hve löngum vegar-
kafla vegurinn yrði tvöfaldaður 
og hvernig vegatengingunum 
yrði háttað. 

Á fundi sem haldinn var á Sel-
fossi í liðinni viku kynnti Sjóvá 
hugmyndir fyrirtækisins um 
einkaframkvæmd á tvöföldun 
Suðurlandsvegar frá Reykjavík 
að Þjórsárbrú.

„Ég myndi þó ráðgera að 
kostnaður framkvæmdanna yrði 
um sjö milljarðar sem myndu án 
efa skila sér í fækkun umferðar-
slysa. Árlegt tjón á Suðurlands-
vegi af völdum umferðarslysa 

nemur hátt í milljarð króna og 
þar af er hlutur tryggingafélag-
anna um 500-600 milljónir.“

Þór segir tvöföldun Suður-
landsvegar mega flokkast undir 
nýja tegund forvarna og 
æskilegt væri að tvöfalda bæði 
Suðurlands- og Vesturlandsveg 
á næstu sex til átta árum. Hann 
segir ennfremur að með því að 
setja vegaframkvæmdir í 
hendur einkaaðila sé hægt að 
flýta þeim um tíu ár.

Árni M. Mathiesen fjármála-
ráðherra sagðist á fundinum 
vera fylgjandi því að einkaaðilar 
tækju að sér uppbyggingu og 
rekstur samgöngumannvirkja.

Tvöföldun kostar um sjö milljarða króna

 Listamaðurinn 
Örn Ingi vill samstarf við 
Grundarfjarðarbæ um gerð 
leikinnar myndar sem tengist 
bæjarhátíðinni Á góðri stundu. Á 
síðasta fundi menningarmála-
nefndar Grundarfjarðar kom 
fram að Örn Ingi væri væntanleg-
ur til bæjarins til að kynna 
mynddisk sem hann hefur unnið
um bæjarhátíðina. Hann hefði 
einnig fengið þá hugmynd að gera 
kvikmynd sem tengist hátíðinni.

„Um er að ræða möguleika á 
leikinni kvikmynd sem gerist að 
miklu leyti erlendis,“ segir í 
fundargerð menningarmálanefndar-
innar sem sagðist gjarnan vilja 
kynnast hugmynd Arnar Inga 
frekar. 

Bíómynd um 
Grundarfjörð

 Karlmaður á þrítugs-
aldri var dæmdur í níu mánaða 
fangelsi fyrir fíkniefna- og vopna-
lagabrot í Héraðsdómi Reykjavík-
ur á föstudag. Þar af voru sex 
mánuðir skilorðsbundnir. 

Maðurinn var dæmdur fyrir að 
vera með rúm þrjátíu grömm af 
hassi og tæp þrjú grömm af 
marijúana í fórum sínum auk 
tveggja hnífa sem sýnt þótti að 
voru ekki ætlaðir til notkunar við 
heimilishald eða atvinnu.

Með brotinu rauf maðurinn 
skilorðsbundinn dóm fyrir 
fíkniefnalagabrot frá árinu 2005. 

Fíkniefni mannsins voru gerð 
upptæk og var honum gert að 
greiða sakarkostnað í málinu. 

Var með fíkni-
efni og hnífa



 Árni Mathiesen fjármála-
ráðherra mun leiða lista Sjálfstæðis-
flokksins í Suðurkjördæmi eftir 
prófkjör flokksins þar á laugardag. 
Þá snýr Árni Johnsen líklegast 
aftur í þinglið sjálfstæðismanna 
eftir að hafa hlotið nokkuð örugga 
kosningu í annað sæti listans. Drífa 
Hjartardóttir, Guðjón Hjörleifsson 
og Gunnar Örlygsson sem voru öll 
sitjandi þingmenn lentu mun neðar 
á listanum en þau stefndu að og 
náðu hvorki kjöri í öruggt né lík-
legt þingsæti. Eini sitjandi þing-
maður flokksins sem hélt stöðu 
sinni er Kjartan Ólafsson sem náði 
þriðja sætinu, en flokkurinn hefur 
þrjá þingmenn í kjördæminu sem 
stendur.

Árni Mathiesen hlaut 2.656 af 
5.461 greiddum atkvæðum í fyrsta 
sæti listans, eða tæp 49 prósent. 
Hann var samt sem áður ánægður 
með prófkjörið og sinn hlut. „Mér 
sýnist þetta vera nokkuð öruggur 
og afgerandi sigur í fyrsta sætið. 
Síðan var þátttakan mjög góð og 
ég efast um að það finnist dæmi 
um jafn góða þátttöku í flokks-
bundnu prófkjöri. Það er sérstak-
lega gaman að bera þetta saman 
við opið prófkjör Samfylkingar-
innar í Reykjavík þar sem það er 
miklu meiri þátttaka hjá okkur en 
þeim.“ Árni segir nafna sinn John-
sen greinilega njóta þess enn að 
hafa verið fyrsti þingmaður 
Suðurlands á sínum tíma og að 
margir vilji enn styðja hann. 

Sjálfur segist Árni Johnsen 
vera himinlifandi með útkomu 
prófkjörsins. „Þetta er öflug niður-
staða og mjög öflugt fyrir mig. Ég 
er þakklátur fyrir þennan víðtæka 
stuðning sem ég hef fengið.“ Hann 
er ánægður með að vera kominn 
aftur í stjórnmálin. „Að því var 
stefnt og það er komið á sigl-
ingu.“

Drífa Hjartardóttir segir niður-
stöðuna vissulega vera vonbrigði 
fyrir sig enda hafi hún stefnt á 
annað sætið. „En lífið er ekki allt-
af sólskin og ég tek þessu bara. 
Það er þannig þegar margir þing-
menn eru að keppa um sama sætið 
þá þarf alltaf einhver að detta út. 
Ég kem af mjög fámennu svæði en 
mitt fólk stóð heilshugar á bak við 
mig þannig að ég er afskaplega 
þakklát.“

Gunnar Örlygsson sagði að 
vissulega mætti líta á niðurstöð-
una sem ákveðin vonbrigði fyrir 
sig, en hann endaði í tíunda sæti. 
„Ég vissi samt að ég átti á bratt-
ann að sækja. Ég skipti um flokk í 
fyrra og um kjördæmi núna. Svo 
fylgir fortíðin manni. Það er eitt-
hvað sem ég geri mér grein fyrir 
að enginn getur losað sig við.“ 

Hann segir það þó mikið gleði-
efni hversu margir hafi tekið þátt 
í prófkjörinu og hefði sjálfur 
aldrei viljað missa af þeirri 
reynslu að taka þátt í því. „En ég 
mun taka sæti á listanum og leggja 
mig fram við það að tryggja sjálf-
stæðismönnum góðan sigur á kom-
andi vori.“ 

Ekki náðist í Guðjón Hjörleifs-
son í gær þrátt fyrir ítrekaðar til-
raunir.

...Í SPARNAÐI

- til að mæta ófyrirséðum 
fjárútlátum og grípa óvænt 
tækifæri.

VARASPARNAÐUR

- til að safna fyrir öllu því 
sem hugurinn girnist.

NEYSLUSPARNAÐUR

- til að byggja upp 
fjárhagslega velgengni í 
framtíðinni.

LANGTÍMASPARNAÐUR

Þrískiptur sparnaður Glitnis
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Ný aðferð til að ná betri árangri í sparnaði.
Farðu í næsta útibú eða á www.glitnir.is og kláraðu málið!

Skýrsla Rann-
sóknastofnunar fiskiðnaðarins 
um niðurstöður vöktunar á 
óæskilegum efnum í sjávarafurð-
um árið 2005 er nýkomin út. Líkt 
og fyrri ár sýna niðurstöður að 
ætilegur hluti fisks sem veiddur 
er á Íslandsmiðum inniheldur 
mjög lítið af óæskilegum efnum.
Sá fiskur sem veiddur er hér við 
land og ætlaður er til manneldis 
inniheldur mjög lítið magn af 
díoxíni, díoxínlíkum PCB-efnum, 
skordýraeitri og plöntueitri. Þetta 
er þriðja skýrslan um aðskotaefni 
í íslensku sjávarfangi, en áður 
eru komnar út skýrslur vöktunar 
áranna 2003 og 2004. Allar sýna 
þær sömu niðurstöðu.

Lítið af óæski-
legum efnum

Deilt var í 
bæjarráði Hafnarfjarðar í 
síðustu viku um framlengingu 
vínveitingaleyfis Hamborgara-
búllu Tómasar. „Ég er í grundvall-
aratriðum andvígur því að 
skyndibitastaðir og veitingastaðir 
sem gera má ráð fyrir að séu 
sóttir af ungmennum á eigin 
vegum, hafi vínveitingaleyfi,“ 
sagði Guðmundur Rúnar Árnason 
úr meirihluta Samfylkingar. 

Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, 
VG, tók undir: „Ég tel að ekki fari 
saman áfengi og skyndibitastaður 
fyrir alla fjölskylduna.“ Bæjarráð-
ið mælti með að leyfið yrði veitt.

Á móti víni á 
skyndibitastað

 Eigendur eistneska 
Tallink skipafélagsins, sem 
keyptu nýlega finnska ferjufyrir-
tækið Silja Line, verða kærðir af 
finnsku sjómannasamtökunum 
fyrir ofbeldi og ósæmilega 
hegðun gagnvart starfsmönnum.
Atvikið átti sér stað þegar nýir 
eigendur héldu upp á kaupin á 
Silja Line. 

Mikil ölvun var um borð í einni 
af ferjum fyrirtækisins og að 
sögn finnska dagblaðsins 
Helsingin Sanomat, og neitaði 
hópurinn að ganga til klefa þegar 
bar var lokað um nóttina. 
Barþjónn var sleginn í átökum og 
brotnuðu gleraugu hans. Þá var 
starfsfólki hótað brottrekstri 
þegar það reyndi að fara að 
reglum ferjunnar og koma í veg 
fyrir sjálfsafgreiðslu á bar og 
kaffiteríum.

Vildu halda 
drykkju áfram

Ólafur Darri Andra-
son, hagfræðingur ASÍ, segir að 
ræða Davíðs Oddssonar seðla-
bankastjóra nýverið hafi verið í 
takt við nýjustu Peningamál en 
þar hafi komið fram gagnrýni á 
ríkisfjármálin og að verðbólgu-
horfur séu ekki ásættanlegar. 

Ólafur Darri segir að sýn Seðla-
bankans og fjármálaráðuneytisins 
sé gjörólík og hafi verið lengi. „Það 
eitt og sér er verulegt áhyggju-
efni,“ segir hann. „Þó að flestir 
eigi von á að hægi á næstu mánuð-
um og misserum þá myndi ég segja 
að það væri áhyggjuefni að Seðla-
bankinn virðist vera einn á verð-
bólguvaktinni og ríkisstjórnin sé 

frekar í því að kynda undir óstöðug-
leika en að slá á hann.“

Hannes G. Sigurðsson, aðstoðar-

framkvæmdastjóri SA, telur að 
stýrivextir séu of háir og virkni 
peningastefnu hafi einkum verið í 
þá veru að halda uppi háu gengi 
krónunnar. 

„Við teljum að það hafi verið 
óheppilegt að gengið skyldi hækka 
á ný eftir að það fór nær jafnvægis-
gildi sínu á árinu og teljum mikið 
óráð að hugleiða frekari vaxta-
hækkanir. Við mælum frekar með 
því að vextir lækki í ljósi þess að 
framundan er fyrirsjáanlegur lítill 
eða enginn hagvöxtur á næsta 
ári.“

Seðlabankastjóri sagði í gær-
morgun að stefnt gæti í hækkun 
stýrivaxta í desember.

Frekar með vaxtalækkun

Árni himinlifandi 
með endurkomuna
Mikil umskipti hjá Sjálfstæðisflokknum í Suðurkjördæmi. Árni Mathiesen 
hlaut undir fimmtíu prósenta kosningu í fyrsta sæti listans. Árni Johnsen er á 
leiðinni aftur á þing. Þrír sitjandi þingmenn náðu ekki kjöri í líkleg þingsæti.

Atvinnuleysi var eitt 
prósent á landinu í október 
samkvæmt tölum Vinnumálastofn-
unar. Atvinnuleysi hefur ekki verið 
lægra síðan í október árið 2000.

Alls voru 360.180 atvinnuleysis-
dagar skráðir á landinu öllu sem 
jafngilda því að 1.645 manns hafi 
að meðaltali verið á atvinnuleysis-
skrá í mánuðinum. Áætlaður mann-
afli á vinnumarkaði er 159.726 
manns.

Atvinnuástand versnar yfirleitt 
milli október og nóvember. Er gert 
ráð fyrir að atvinnuleysi í nóvem-
ber aukist lítilsháttar og verði á 
bilinu 1 til 1,3 prósent vegna 
árstíðarsveiflna. -

Atvinnuleysi 
eitt prósent

 Fjórtán manns 
slösuðust lítillega þegar sviðspall-
ur hrundi í Gaza-borg í gær, þar 
sem þúsundir Palestínumanna 
komu saman til að minnast þess 
að tvö ár eru liðin frá dauða 
Jassers Arafat.

Mannfjöldinn veifaði gulum 
fánum Fatah-hreyfingarinnar, 
stjórnmálaafls Arafats. Margir 
skutu af byssum upp í loftið og 
sungnir voru palestínskir 
söngvar. Stutt hlé varð á söngnum 
þegar sviðið hrundi, en fljótlega 
var haldið áfram á ný.

Arafat lést 11. nóvember árið 
2004 eftir að heilsu hans hrakaði 
snögglega.

Meiddust þegar 
sviðið hrundi





Halldór Sigdórsson
aðstoðarverslunarstjóri hjá RV

R
V

62
19

A

Þegar gæðin skipta máli
Lotus Professional borðpappírsvörur

Á tilb
oði

í nóvember 2006

Lotus LinStyle
 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.

 Flest umferðartjón í 
Reykjavík verða þegar bakkað er á 
annan bíl. Þetta er meðal þess sem 
fram kemur í nýútkominni skýrslu 
Sjóvár forvarnarhúss um algengstu 
tjónin í Reykjavík árið 2005. 

Flestir slasast hins vegar við 
aftanákeyrslur eða tæplega fjögur 
hundruð manns á síðasta ári en það 
er um 43 prósent slasaðra í Reykja-
vík. Tryggingafélögin greiddu út 
yfir milljarð króna í ábyrgðartrygg-
ingu vegna þessara tjóna. Aftaná-
keyrslur má oftast rekja til þess að 
of stutt bil er á milli bíla og því að 
bílstjórar eru ekki að fylgjast með 
umferðinni á undan.

Oftast bakkað á 
aðra bifreið

Eimskip hefur bætt við 
hlut sinn í fyrirtækinu Harbour 
Grace CS Inc á Nýfundnalandi. 
Félagið sér um frystigeymslu- og 
losunarþjónustu við togara í 
bænum Harbour Grace við 
Conception Bay á Nýfundnalandi. 
Þar að auki er það með dreifingu 
um allan heim en stærstu markaðir 
eru Evrópa, Austurlönd fjær og 
Ameríka.

Eimskip hefur átt 25 prósent í 
Harbour Grace frá því árið 2000. 
Eimskip hefur nú aukið hlut sinn í 
félaginu í 51 prósent til að styrkja 
enn stöðu sína á Nýfundnalandi 
með heildarlausnir fyrir viðskipta-
vini sína í sjávarútvegi. 

Bætir við sig 
31 prósenti

 Í ýmsum skólum er 
börnum boðið upp á að ganga til 
djákna Þjóðkirkjunnar í „sálgæslu-
viðtöl“. Á heimasíðu Þjóðkirkj-
unnar segir að Vinaleiðin sé opin 
öllum börnum: „Það þarf ekki leyfi 
foreldra til að nemandi komi í 
sálgæsluviðtal og allir nemendur 
skólans geta nýtt sér þessa þjón-
ustu að vild.“   

Ásatrúarfélagið hefur mótmælt 
þessu fyrirkomulagi og Jóhanna 
Harðardóttir Kjalnesingagoði 
minnir á trúfrelsisákvæði stjórnar-
skrárinnar. Jóhanna segist hafa 
orðið vör við töluverða óánægju 
vegna Vinaleiðarinnar hjá foreldr-
um. „Börn sem ekki eru alin upp í 

kristni finna sig utangátta og þetta 
getur orðið tilefni til eineltis. Þetta 
á ekki heima í skólum því andlegur 
og félagslegur stuðningur á að 
vera í höndum fagmanna, en ekki 
trúboða.“

Viktor Guðlaugsson, skólastjóri 
Varmárskóla, segist ekki hafa 
orðið var við óánægju í sínum 
skóla. „Við höfum verið með þessa 
þjónustu síðan 1999. Yfirleitt er 
hún einungis fyrir þau börn sem 
hafa átt í erfiðleikum. Það er eng-
inn skikkaður til að fara í Vinaleið-
ina og þetta er einungis einn af 
þeim möguleikum sem börnin 
hafa, því hér eru einnig náms-
ráðgjafar og sálfræðingur.“ 

Mótmæla skólatrúboði

 Tilkoma svokallaðra 
auðkennislykla mun stórauka 
öryggi við notkun heimabanka, að 
sögn Sigmars Jónssonar hjá 
Fjölgreiðslumiðlun.

Vel á annan tug milljóna var 
nýlega stolið á einu bretti úr 
heimabanka, eins og Fréttablaðið 
greindi frá í vikunni. Þrjú önnur 
þjófnaðarmál eru í lögreglu-
rannsókn. Lögreglan í Reykjavík 
hefur ítrekað bent fólki á að fara 
varlega gagnvart gylliboðum á 
netinu, uppfæra reglulega stýri-
búnað á tölvum sínum og nota 
veiruvarnarforrit.

Sigmar segir öryggi tölvubún-
aðar vera meðal annars undir því 
komið hvort notandi heimsæki 

vafasamar netsíður. Sjá þurfi til 
þess að vírusvarnir tölvunnar séu 
í lagi og að í henni sé búnaður sem 
skynji hvort einhverjir aðskota-
hlutir séu komnir inn á hana til að 
hlera upplýsingar eða vinna 
skemmdarverk.

„Það er erfitt að segja hvað fólk 
á að varast og hvað ekki,“ segir 
Sigmar. „En fólk verður að vera 
meðvitað um hvernig það notar 
tölvuna og hvað það er að sækja af 
netinu. Einnig hvaða öryggi er í 
tölvunni.“

Hvað varðar öryggisatriði 
heimabanka bendir Sigmar á að 
fólk skuli varast að fara inn í
heimabanka frá tölvum sem það 
veit ekkert um. Þá sé gild varúðar-
ráðstöfun að skipta reglulega um 
lykilorð í heimabankanum, ekki 
síst hafi reikningseigandi farið 
inn á reikning sinn í tölvu, sem 
honum þykir eftir á að hyggja eitt-
hvað vafasöm. 

„Nú er byrjað að dreifa öryggis-
lyklum til fyrirtækja“ segir Sig-
mar enn fremur. Fram hefur 
komið að í byrjun næsta árs verður 
hafin úthlutun þessara lykla til 
einstaklinga.

Sigmar segir að til þess að nota 
auðkennislykilinn þurfi að virkja 
hann í heimabankanum og sé hann 
þá tengdur við þann notanda. Í 
hvert skipti sem auðkennislykill-
inn sé notaður gefi hann nýtt 
númer.

„Öryggislykillinn virkar þannig 
að þegar eigandi skráir sig í 

heimabankann sinn þarf hann að 
gefa upp notandanafn, lykilorð og 
auðkennisnúmer sem hann fær úr 
auðkennislyklinum. Þó svo eig-
andi tapi lykli sínum er ekki hægt 
að misnota hann þar sem notanda-
nafn og lykilorð þarf líka til þess 
að komast í heimabankann.“

Auðkennislyklar stórauka 
öryggi heimabanka
Fólk á að varast að fara inn í heimabanka í tölvum sem það veit engin deili á. Auðkennislyklar stórauka 
öryggi gegn þjófum, en lyklunum verður dreift í byrjun næsta árs. Lögreglan rannsakar fjögur þjófnaðarmál.

 Nick Griffin, leiðtogi 
breska Þjóðarflokksins, var á 
föstudaginn sýknaður af ákæru 
um að hafa kynt undir kynþátta-
hatri í landinu. Flokksbróðir hans, 
Mark Collett, var einnig sýknaður 
af sams konar ákæru. 

Kveikjan að ákærunni var ræða 
sem Griffin flutti á lokuðum fundi 
flokksins þar sem hann sagði mús-
lima hafa breytt Bretlandi í 
„kynþáttablandað helvíti“ og hélt 
því fram að gengi asískra mús-
lima færu um og nauðguðu ungum 
hvítum stúlkum. „Þessi illa og 
grimma trú hefur á 1300 árum 
breiðst út frá smáum hópi skap-
stirðra geðsjúklinga og hertekur 
nú þjóð eftir þjóð um heim allan,“
sagði Griffin einnig í ræðunni. 
Upptaka af ræðunni var síðar 

spiluð í breska ríkisútvarpinu og 
olli miklu fjaðrafoki.

Breski Þjóðarflokkurinn, sem 
berst gegn innflytjendum, á 
nokkra tugi sæta í smærri ráðum 
víðs vegar um England en er þó 
enn jaðarflokkur og hefur ekkert 
þingsæti. Flokkurinn hafði áður á 
sér ímynd eins konar bófaflokks 
en hefur reynt að mýkja ímyndina 
síðustu ár með Griffin í farar-
broddi, en hann er lögfræðingur 
frá Cambridge-háskóla.

Andstæðingar flokksins mót-
mæltu fyrir utan dómhúsið og 
hrópuðu meðal annars: „Burt með 
nasistaúrþvættin!“

Gordon Brown fjármála-
ráðherra sagði í kjölfar sýknunnar 
að mögulega þyrfti að breyta lögum 
sem banna kynþáttahatur. 



Upptökutæki
Upptökutæki
Upptökutæki

 Tvö þúsund íbúar í 
Breiðholtinu hafa skrifað undir 
mótmæli gegn því að opnaður 
verði spilakassasalur í Mjóddinni. 
Um er að ræða Gullnámu sem 
Háskóli Íslands rekur. 

Helgi Kristófersson hjá 
Íbúsamtökunum Betra Breiðholt 
segir að íbúarnir vilji ekki slíka 
ómenningu í hverfið. 

„Það veit enginn hver hefur 
veitt leyfi fyrir þessu. Enginn hjá 
borginni veit neitt um þetta og 
dómsmálaráðuneytið ekki heldur.
Ég skil ekki hvernig þetta getur 
farið í gegnum kerfið án þess að 
einhver viti hver veitti leyfið,“
segir Helgi. 

Mótmæla opn-
un Gullnámu

Sett hefur verið á fót 
nefnd þriggja ráðuneyta til að 
kanna hvaða aðili skuli hafa 
eftirlit með aðgerðum gegn 
peningaþvætti og fjármögnun 
hryðjuverka hér á landi. 

Í tilmælum samtaka FATF 
(Financial Action Task Force) 
sem vinna gegn peningaþvætti og 
fjármögnun hryðjuverka er mælt 
fyrir um skyldu ríkja til að hafa 
virkt eftirlit með því að sérhver 
tilkynningaskyldur aðili starfi í 
samræmi við aðgerðir gegn 
peningaþvætti og fjármögnun 
hryðjuverka.

Fjármálaeftirlitið annast nú 
eftirlit með fjármálafyrirtækjum 
en lögmenn, fasteignasalar og 
aðrir sem taka við háum greiðsl-
um geta einnig orðið tilkynninga-
skyldir.

Eftirlit með að-
gerðum gegn 
peningaþvætti 

„Fólk flykkist í flokk-
inn og ég hef ekki undan að senda 
málefnaskrána til nýrra félaga,“
segir Margrét Sverrisdóttir, 
framkvæmdastjóri Frjálslynda 
flokksins.

Tugir hafa gengið í flokkinn á 
degi hverjum síðustu daga og minn-
ist Margrét ekki annars eins ann-
ríkis á flokksskrifstofunni nema 
síðustu daga fyrir kosningar. 

Margrét þakkar félagafjölgun-
ina umræðum frjálslyndra um 
málefni útlendinga enda taki fólk 
það fram þegar það óskar skrán-
ingar í flokkinn. „Fólk er þakklátt 
okkur fyrir að opna þessa 
umræðu,“ segir Margrét.

Borið hefur á útlendingaandúð 

í skráningum einstakra nýrra 
félaga en Margrét kveðst taka 
skýrt fram í samtölum við fólk að 
ekkert í þá veruna samræmist 
stefnu flokksins. Miklum mun 
fleiri hafi enda við skráningu tekið 
fram að þeir vilji ekki sjá slíka 
stefnu á oddinum. Aðspurð segir 
Margrét að telja megi þá á fingr-
um annarrar handar sem hafi sagt 
sig úr Frjálslynda flokknum síð-
ustu daga.

Um eitt þúsund félagar voru í 
Frjálslynda flokknum fyrir nokkr-
um vikum.

Fólk flykkist í flokkinn
 Fulltrúafundur Félags 

framhaldsskólakennara lýsir yfir 
áhyggjum af stöðu samstarfs-
verkefnis Kennarasambands 
Íslands og menntamálaráðuneyt-
isins um stefnumörkun í mennta-
kerfinu. Í ályktun frá félaginu 
kemur fram að vinnan hafi 
hingað til ekki skilað miklu. 
Benda kennarar á að neikvæð 
teikn séu á lofti um vilja stjórn-
valda um málefni framhaldsskól-
ans í nýju frumvarpi til fjárlaga.

Fulltrúafundurinn ítrekar þá 
skoðun félagsins að ekki sé sátt 
um styttingu námstíma til 
stúdentsprófs og skerðingu náms 
í framhaldsskóla en það séu 
áform menntamálaráðherra.

Áhyggjufullir 
yfir stöðu mála

 Vandamálið með hjóna-
bönd, sem konur hafa verið 
þvingaðar í, hefur flust frá 
Danmerkur til Svíþjóðar og orðið 
til þess að þrýstingurinn á 
kvennaathvörf á Skáni í Suður-
Svíþjóð hefur aukist verulega. 
Lög sem eiga að koma í veg fyrir 
þessi hjónabönd voru sett í 
Danmörku 2002. 

Í blaðinu Aftonbladet kemur 
fram að konur sem búa við þræls-
legar aðstæður og hafa orðið fyrir 
ofbeldi sæki í auknum mæli í 
kvennaathvörf, til dæmis í Malmö. 
Konurnar eru yfirleitt frá löndum 
utan ESB og giftar dönskum ríkis-
borgurum en fjölskyldan flutt til 
Svíþjóðar vegna laganna.  

Hefur flust til 
Svíþjóðar



nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Kjarnorkuváin er liðin tíð. 
Kjarnorkubyrgi Almanna-
varna í lögreglustöðinni við 
Hlemm verður bráðlega not-
að sem æfingaaðstaða fyrir 
lögregluna. Almannavarna-
lúðrarnir eru þagnaðir og 
símaskráin er löngu hætt að 
birta leiðbeiningar um rétt 
viðbrögð í kjarnorkuárás. 
Það er þó ekki langt síðan 
kjarnorkuógnin vofði yfir 
Íslendingum eins og öðrum 
íbúum jarðarinnar. 

Áratugum saman ríkti ógnarjafn-
vægi, en það var viðkvæmt. Alltaf 
mátti eiga von á hamförum þegar 
sprengjan spryngi yfir Keflavíkur-
flugvelli. Fólk fékk martraðir um 

borðalagða menn sem ýttu á 
rauða takka, kjarnorkusveppi 
yfir Keflavík og endalok mann-
kynsins. Í símaskránni mátti lesa 
sér til um réttu viðbrögðin kæmi 
til heimsenda, Bubbi Morthens 
æpti að við myndum öll deyja og 
hryllingsmyndir fjölluðu um 
ömurlegt líf afskræmdra mann-
vera sem vöfruðu um í kjarnorku-
vetrinum. 
Í kjallara lögreglustöðvarinnar á 
Hverfisgötu var stjórnstöð 
Almannavarna. Þar var kjarnorku-
byrgi sem stóð tilbúið ef til þess 
versta kæmi. Guðjón Petersen 
var framkvæmdastjóri Almanna-
varna í 25 ár og vann í kjallaran-
um. „Lögreglustöðin var hönnuð 
og byggð snemma á 7. áratugnum 
þegar Kúbudeilan stóð sem hæst 
og heimurinn var á barmi 
kjarnorkustyrjaldar,“ segir Guð-
jón. „Byrgið var því með mjög 
öflugum gas- og geislafilterum 
og átti að standast beina árás á 
lögreglustöðina. Byrgið var ætlað 
þeim sem áttu að stjórna sam-
ræmdum aðgerðum í hamförum, 
en möguleikinn á kjarnorkuárás 
plagaði okkur svo sem aldrei. 
Náttúra Íslands sá til þess að við 
höfðum um nóg annað að hugsa.“

Guðjón segir að miklar áætl-
anir hafi verið til um viðbrögð 
við kjarnorkuárás. „Gerðar voru 
módelárásir á Ísland og unnið út 
frá því að eins megatonna 
kjarnorkusprengja yrði sprengd 
yfir Keflavíkurflugvelli. Það var 
gerð ýtarleg könnun á því hvar 
væri hægt að hýsa fólk í 
kjarnorkuárás. Víðsvegar á 
höfuðborgarsvæðinu voru kjall-
arar og byrgi sem veittu hundrað-
falda skýlingu, en það var talið 
duga. Til var húsnæði sem nægt 
hefði áttatíu prósent af íbúum 
höfuðborgarsvæðisins. Hin 
tuttugu prósentin hefðu að öllum 
líkindum farist í sprenging-
unni.“

Ekki voru matvörur í byrginu 
á Hlemmi enda talið að nokkur 
aðdragandi yrði að árás og því 
tími til að sanka að sér vistum. Í 
byrginu var útvarpssendir svo 
hægt hefði verið að senda út upp-
lýsingar á miðbylgju. „Geislun af 
úrfellinu dvínar hratt og því var 
ekki gert ráð fyrir að fólk hefði 

hafst við lengur en 72 tíma í byrg-
inu. Eftir það var talið óhætt að 
fara út í klukkutíma á dag án sér-
staks hlífðarbúnaðar,“ segir Guð-
jón.

Eftir að lögreglan í Reykjavík 
tók yfir gömlu Almannavarna-
aðstöðuna stóð hún auð og óbreytt 
í nokkurn tíma en nú er verið að 
breyta byrginu í æfingaaðstöðu 
fyrir lögregluna. Í þessu ramm-
gerða húsnæði á grunnþjálfun 
lögreglunnar að fara fram, 
handtökuæfingar og því um líkt.

Guðjón Petersen segir að á sjö-
unda áratugnum hafi Almanna-
varnir viljað dreifa vönduðum 
bæklingi inn á öll heimili landsins 
um rétt viðbrögð í kjarnorkuárás 
en frá því hafi verið fallið. Talið 
var að svona bæklingur myndi 
valda óþarfa ótta meðal lands-
manna. Það kom þó ekki í veg 
fyrir að aftast í símaskránni var 
ár eftir ár ein blaðsíða tileinkuð 
„áhrifum kjarnavopna og vörnum 
gegn þeim“. Þar mátti lesa um 
rétt viðbrögð og meðal annars 
þetta: Snúið strax undan ljósinu 
til að verjast blindu. Þeir sem fá á 
sig geislavirkt úrfall á leið í skjól, 
eiga að bregða klút fyrir andlit 
sér. Áður en farið er inn í skýli 
verður að afklæðast menguðum 
fötum fyrir utan og dusta ryk úr 
höfði sér svo sem kostur er.

Þá voru lúðrar Almannavarna 
prófaðir ársfjórðungslega. „Fyrst 
voru þeir prófaðir í hádeginu á 
laugardögum, en því var hætt 
eftir að það hitti á nýjársdag. 
Menn voru lítt hrifnir af því að 
vera vaktir með þessum déskot-
ans látum,“ segir Guðjón. Því var 
farið að prófa lúðrana á miðviku-
dögum. Þegar lúðrarnir glumdu 
ársfjórðungslega átti fólk að 
fletta upp í símaskránni til að 
athuga hvað hvert hljóðmerki 
táknaði. Þau voru þrjú og táknuðu 
„áríðandi tilkynning í útvarpi“, 
„hætta yfirvofandi“ og „hætta 
liðin hjá“. Síðast voru lúðrarnir 
þeyttir árið 1997 og nú er búið að 
aftengja þá alla. Símaskráin árið 
1989 var sú síðasta sem 
kjarnorkusíðan birtist í. Berlínar-
múrinn féll í nóvember 1989 og 
nú vofa aðrar og öðruvísi ógnir 
yfir jarðarbúum.

– Vel lesið

Vertu inní 
Fréttablaðinu

með þitt
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Nýleg stofnun á gömlum grunni 

Rúmlega helmingur þeirra 
sem sögðust styðja Frjáls-
lynda flokkinn í könnun 
Fréttablaðsins í síðustu 
viku segir fjölda útlend-
inga hér á landi vera mikið 
vandamál. Fæstir stuðnings-
menn Framsóknarflokks og 
vinstri grænna segja fjölda 
útlendinga hér á landi vera 
mikið vandamál.

Um þriðjungur svarenda í könnun 
Fréttablaðsins sem gerð var 7. 
nóvember sagði fjölda útlendinga 
á Íslandi vera mikið vandamál. 
43,6 prósent sögðu fjöldann vera 
lítið vandamál en 23,6 prósent 
sögðu vandann vera engan. 

Ef svarendur eru greindir eftir 
því hvaða flokk þeir segjast myndu 
kjósa, væri boðað til kosninga nú, 
kemur í ljós að áberandi margir 
stuðningsmenn Frjálslynda flokks-
ins segja fjölda útlendinga hér á 
landi vera mikið vandamál, eða 
sextíu prósent af öllum stuðnings-
mönnum Frjálslynda flokksins. 26 
prósent stuðningsmanna flokksins 
segja fjölda útlendinga vera lítið 
vandamál en fjórtán prósent segja 
fjöldann vera ekkert vandamál. 
Með þessum hlutföllum skera 
stuðningsmenn Frjálslynda flokks-
ins sig frá stuðningsmönnum ann-
arra flokka, sem ýtir undir þá 
kenningu að fylgisaukning flokks-
ins samkvæmt þessari könnun sé 
vegna umræðu flokksmanna um 
innflytjendamál. 

Stuðningsmenn eins annars 
flokks telja að fjöldi útlendinga sé 
í meira mæli en meðaltal bendir 
til. Það eru stuðningsmenn Sam-
fylkingar en 38 prósent þeirra sem 
segjast myndu kjósa flokkinn 
segja fjölda útlendinga vera orð-
inn mikið vandamál. 37,2 prósent 
telja vandamálið lítið og 24,8 pró-
sent telja vandamálið ekkert, sem 
einnig er yfir meðaltali. 

Framsóknarmenn og vinstri græn-
ir skera sig úr hvað varðar hlutfall 
stuðningsmanna sem telja fjölda 
útlendinga vera ekkert vandamál. 

41,9 prósent stuðningsmanna 
Framsóknarflokks telja fjölda 
útlendinga vera ekkert vandamál. 
Sama hlutfall segir fjöldann vera 
lítið vandamál. Þá telur 16,1 pró-
sent þeirra sem myndu kjósa 
Framsóknarflokkinn að fjöldi 
útlendinga sé mikið vandamál. 

Af stuðningsmönnum vinstri 
grænna segja 36,2 prósent að fjöldi 
útlendinga hér á landi sé ekkert 
vandamál. 46,6 prósent telja að 
vandinn sé lítill, en 17,2 prósent 
telja að fjöldi útlendinga sé orðinn 
að miklu vandamáli. 

Meirihluti sjálfstæðismanna, eða 
51,4 prósent þeirra sem segjast 
myndu kjósa flokkinn, segir að 
fjöldi útlendinga sé lítið vandamál 

nú. 18,1 prósent þeirra telur vanda-
málið ekkert, en 30,5 prósent segja 
að fjöldi útlendinga sé nú mikið 
vandamál. 

Af þeim sem ekki tóku afstöðu 
til stjórnmálaflokkanna eru svörin 
mjög svipuð heildartölunum. 23,5 
prósent telja engan vanda nú 
vegna fjölda útlendinga á íslandi. 
44,4 prósent telja að vandinn sé 
lítill og 32,1 prósent segir vandann 
vera mikinn. 

Hringt var í 800 kjósendur 
þriðjudaginn 7. nóvember og skipt-
ust svarendur jafnt eftir kyni og 
hlutfallslega eftir kjördæmum. 
Spurningarnar tvær voru: Hvaða 
lista myndir þú kjósa ef gengið 
yrði til þingkosninga nú? og Er 
fjöldi útlendinga á Íslandi ekkert, 
lítið eða mikið vandamál?

91,3 prósent tóku afstöðu til að 
minnsta kosti annarrar spurning-
arinnar.

Fylgisaukning Frjálslynda flokks-
ins, samkvæmt skoðanakönnun 

Fréttablaðsins, 
gæti annars 
vegar skýrst af 
lausu óánægju-
fylgi, en hins 
vegar legið í 
þjóðernis-
hyggju, segir 
Birgir 
Hermannsson 
stjórnmála-
fræðingur. 

Fylgi Frjálslynda flokksins 
mælist nú ellefu prósent, sam-
kvæmt könnun Fréttablaðsins. Á 
sama tíma dalar fylgi annarra 
flokka, utan Samfylkingar. Sér-
staklega dalar fylgi Vinstri 
hreyfingarinnar – græns fram-
boðs, um 5,6 prósentustig og 
Framsóknarflokks, um 3,9 pró-
sentustig. 

Á þessu geta verið tvær skýr-
ingar segir Birgir; „Annars vegar 
einhvers konar óánægjufylgi sem 
sé laust og hafi áður farið á vinstri 
græn, en sé ekki sérstaklega fast 
þar fyrir og fari nú til Frjálslynda 
flokksins. Hinn hlutinn gæti legið í 
þjóðernishyggjunni, meðal þeirra 
sem eru óánægðir með þessa 
Evrópuvæðingu og þar af leiðandi 
á móti EES, en slíkur straumur 
finnst bæði hjá vinstri grænum og 
Framsóknarflokknum.“ Hann 
segir ekki langt stökk frá því að 
vera mikill andstæðingur Evrópu-
sambandsins til þess að vera and-
stæðingur afleiðinga aðildar, líkt 
og óheftum innflutningi á fólki. 

Birgir bendir á að í Danmörku, þar 
sem Danski Þjóðarflokkurinn 
hefur orðið að sterku stjórnmála-
afli, hafi Þjóðarflokkurinn vaxið 
úr flokki Glistrup, þar sem jarð-
vegurinn hafi verið fyrir hendi. 
Jafnaðarmenn hafi jafnframt 
tapað fylgi til Þjóðarflokksins eftir 
að þeir reyndu að yfirbjóða Þjóðar-
flokkinn í innflytjendamálum. 

„Svíar hafa hins vegar engan 
fyrirvara á vinnuafli en þjóðernis-
flokkar hafa ekki náð manni inn á 

þing, þrátt fyrir mikla umræðu. 
Umræðunni þar hefur verið haldið 
niðri af hinum flokkunum og 
þjóðernissinnar hafa verið for-
dæmdir og hinir flokkarnir hafa 
ekki viljað tala við þá.“

Meirihluti frjálslyndra segir út-
lendinga mikið vandamál





greinar@frettabladid.is
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Hverjir skyldu hafa mesta hagsmuni af 
því að settar séu strangar reglur um 

auglýsingar og kynningar á frambjóðend-
um í prófkjöri og auglýsingar jafnvel bann-
aðar? Augljóslega þeir prófkjörsþátttak-
endur sem þegar eru þekktir, annað hvort 
af verkum sínum sem sitjandi stjórnmála-
menn eða vegna áberandi starfa sinna á 
öðrum vettvangi. Aðrir þátttakendur eiga 
allt undir því að koma sér á framfæri við kjósendur. Í 
þeim efnum dugar engin ein aðferð. Útgáfa bæklings 
er oft nauðsynleg en sjaldan nægileg ein og sér til þess 
að ná athygli þeirra sem ekkert þekkja til frambjóð-
andans. Símhringingar í kjósendur geta verið áhrifa-
ríkar ef rétt er að þeim staðið. Ólíklegt er þó að þær 
væru látnar duga til þess að kynna nýjan frambjóð-
enda, einkum með hliðsjón af umfangi þeirra í stórum 
prófkjörum eins og á höfuðborgarsvæðinu. Auglýsing-
ar, í prentmiðlum eða ljósvakamiðlum, eru eðli máls 
aldrei öðru vísi en stuttar og hnitmiðaðar, en er afar 
áhrifamikil leið til þess að koma nýjum frambjóðanda 
á framfæri. Óþekktir nýliðar sem vilja eygja einhverja 
von um árangur í prófkjöri geta þó tæplega reitt sig 
einungis á auglýsingar. Í þessu sambandi þarf að hafa 
í huga við hverja att er kappi. Þeir nýliðar sem hafa 
t.d. verið daglegir gestir landsmanna á sjónvarps-

skjánum, í fréttum, vegna þáttagerðar eða 
sem reglulegir gestir spjallþáttanna, hafa 
gríðarlegt forskot í  prófkjörum. Auglýs-
ingar eru þá tvímælalaust besta leiðin sem 
óþekktur frambjóðandi hefur til þess að 
koma nafni sínu, andliti og málefnum á 
framfæri. Reyndar er það nú líka svo að 
a.m.k. á höfuðborgarsvæðinu eru auglýs-
ingar líka ódýrasta leiðin til þess arna. 
Þess vegna skýtur það skökku við að Sam-
fylkingin bannaði frambjóðendum í próf-
kjöri sínu í Suðvesturkjördæmi að aug-
lýsa. Þeir máttu hins vegar gefa út bækling 

og dreifa í kjördæminu. Þá máttu þeir kosta eins miklu 
til og þeir vildu í úthringingar, heimasíðugerð og heim-
sóknir til kjósenda. Þetta fyrirkomulag getur auðvitað 
verið heppilegt fyrir þá frambjóðendur sem eiga vini 
meðal grafískra hönnuða, tölvusnillinga og viljugra 
sjálfboðaliða. Aðrir frambjóðendur vita hins vegar að 
gerð og dreifing bæklings í öll hús kjördæmisins er 
ekki kostnaðarlítil kosningabarátta. Það má kaupa 
nokkrar heilsíðuauglýsingar í dagblöðunum fyrir þann 
pening sem bara dreifingin kostar. 

Málflutningur samfylkingarmanna, og annarra 
sem kalla eftir málfrelsisskerðingu prófkjörs-
frambjóðenda, er til þess fallinn að slá ryki í augu 
kjósenda og segir ekkert til um vilja manna til þess að 
halda kostnaði í lágmarki. 

Höfundur er lögfræðingur.

Auglýsingabann í prófkjörum

Stjórnmál snúast um völd og 
áhrif. Stjórn hefur völd, 

stjórnarandstaða áhrif. Þannig á 
það að vera. En þannig er það 
kannski ekki á Íslandi. Hér virðast 
alltaf sömu menn hafa völdin. Sama 
hvað gengur á. Ef „rangir“ menn 
komast í stjórn er þeim leyft að sitja 
nokkur ár og halda að þeir hafi völd. 
En tíu árum síðar er blekkingar-
hulunni svipt burt: Þeir voru 
hleraðir. Þeir voru UNDIR 
EFTIRLITI. Þeim var leyft að ráða 
UPP AÐ VISSU MARKI. Á bak við 
sátu þeir sem halda ÖLLUM 
ÞRÁÐUM Í HENDI SÉR.

Hlerunarmál hin síðustu eru enn 
eitt áfallið fyrir okkar litla 
þjóðfélag sem manni virðist 
stundum vera þjófafélag. Öryrkja-
mál, Baugsmál, Íraksmál, eftir-
launamál, fjölmiðlafrumvarp og 
almenn valdfrekja með tilheyrandi 
almenningsótta voru næg tilefni til 
þunglyndis en nú kemur eitt enn. 
Og Davíð beindi strax öllum 
grunsemdum að sér með því að 
hrópa „bull og vitleysa“. Og í 
Valhöll beindi forsætisráðherra 
allra augum að eyrum dómsmála-
ráðherra. Sá gjörningur Geirs H. 
Haarde var í raun „Ógeðfelld aðför 
að Birni Bjarnasyni“, svo vitnað sé 
í hann sjálfan, því fram að því hafði 
enginn sagt Björn hafa hlerað. 

Hægribylgjan átti rétt á sér á 
sínum tíma en nú hefur okkur rekið 
af leið. Of langt til hægri. Þetta 
skynja jafnvel hægrimenn sjálfir 
og mæta bleikmálaðir til allra 
kosninga. 

En bleika höndin er engu betri 
en sú bláa. Aðeins þremur dögum 
eftir að Gulli Þór felldi Björn hafði 
hann sjálfur breyst í þann „svart-
klíkumann“ sem menn hans vildu 
fella. (Annars er einföld skýring á 
því hvernig prófkjörið fór. Gulli 
hringdi í kjósendur en Björn 
hleraði.) Það er eins og menn þurfi 

að vera samviskulausir svindlarar 
til að komast hátt í Hlerunarflokkn-
um. Ef formaðurinn er einn 
heiðarlegur Geir, Hallgrímsson eða 
Haarde, logar allt í illdeilum. 

Sjálfstæðisflokkurinn þarf 
greinilega á harðstjóra að halda.

Brýnustu verkefni næstu 
stjórnar eru upptaka evrunnar og 
endurupptaka velferðar. Þó er 
brýnast af öllu það sem ég vil 
kalla karlhreinsun valdakerfisins. 
Burt með karlpungshátt liðinnar 
aldar. Burt með tveggja punga tal. 
Burt með við-förum-í-stríð-í-nafni-
lands-en-ekki-þjóðar. Burt með 
umræðulausar ráðherratilskipan-
ir. Burt með áhrifalaust alþingi. 
Burt með þér-er-velkomið-að-
snæða-með-mér-hádegisverð-á-
skrifstofu-minni karlþótta. Burt 
með klíkuskap og vinastöðuveit-
ingar. Burt með ég-er-búinn-að-
finna-nýjan-útvarpsstjóra-en-
auglýstu-samt-stöðuna. Burt með 
teppið úr Stjórnarráðinu. Burt 
með ríkisrekið einelti. Burt með 
dómsmála-ráðherra sem lítur á 
dómskerfið sem deild í ráðuneyt-
inu sem hann getur beitt gegn 
fólki og fyrirtækjum. Burt með 
dómsmálaráðherra sem situr á 
hlerunargögnum eins og ástar-
bréfum föður síns. Burt með 
ráðherra sem hefur lögregluna í 
vasanum. Burt með ríkislögreglu-
stjóra sem starfar í vasa ráðherra. 
Burt með „heyrðu, kall, ég redda 

þessu eftir helgi. Þú hefur bátinn 
kláran.“

Nýuppteknar hvalveiðar eru 
ekki hvalveiðar heldur atkvæða-
veiðar. Markhópurinn er fimmtug/
sextug mis-gildvaxin karldýr 
búsett langt utan höfuðborgarsvæð-
isins. Í nafni Kristjáns Loftssonar 
landar ráðherrann þeim í lengsta 
firði kjördæmis síns. (Meginástæð-
an fyrir því að sjálfstæðismenn eru 
svo hugfangnir af hvölum er samt 
sú að þeir eru þau dýr jarðarinnar 
sem heyra hvað best. Hvalir geta 
hlerað samtal í tvö hundruð mílna 
fjarlægð. Hvalveiðarnar byggjast 
því á djúpsálarlegri afbrýðissemi.)

Það þarf AÐ HREINSA TIL á 
Íslandi. Það þarf að gera upp við 
tuttugustu öldina – hundrað ár af 
helmingaskiptum – með því að 
skera upp kerfi hennar og drauga, 
þéranir og hleranir, og skapa nýtt 
Ísland. Nýtt þjóðfélag, víðsýnt, 
gagnsætt, opið og SANNGJARNT. 

Á þeirri leið er gott að minna sig 
á misgjörðir sitjandi herra. Auk 
þeirra sem áður eru taldar er sú 
versta ónefnd: Svartasti bletturinn 
í sögu lýðveldisins: Þegar nú-
verandi ríkisstjórn óhlýðnaðist 
stjórnarskrá og lét hjá líða að boða 
til þjóðaratkvæðagreiðslu í kjölfar 
synjunar forseta Íslands á fjöl-
miðlafrumvarpinu. 

Fólk sem ekki fer eftir stjórnar-
skrá á ekki skilið að fá að stjórna 
landinu. 

Sjaldan hefur ríkisstjórn gengið 
til kosninga með svo marga bletti á 
bakinu. Sjaldan hefur meirihlutinn 
legið svo vel við höggi. Og nú er 
jafnvel sundrungin gengin í raðir 
hans. Á síðustu dögum hefur svo 
Frjálslyndi flokkurinn verið að 
sópa til sín fylginu sem fáir aðrir 
flokkar myndu þiggja. Staðan í 
íslenskum stjórnmálum er því 
sannkölluð draumastaða fyrir þá 
sem vilja breytingar.

Draumastaða í stjórnmálum
V

arla verður sagt að prófkjör helgarinnar gefi vísbend-
ingar  um miklar skyndilegar pólitískar vendingar. 
Sakir stærðar Samfylkingarinnar í Reykjavík hlýtur 
prófkjör flokksins þar að vera ágætis loftvog til að sjá 
fyrir hæðir og lægðir í pólitísku veðurfari.

En satt best að segja urðu engar þær breytingar á framboðslist-
um Samfylkingarinnar í Reykjavíkurkjördæmunum tveimur sem 
gefa vísbendingar um breytta stöðu flokksins á taflborði stjórn-
málanna. Kosningaþátttakan í prófkjöri sem opið var utanflokks 
mönnum verður þó tæplega talin til marks um sérstaka eða óvænta 
sókn til meiri áhrifa. Það er athyglivert eftir þriggja kjörtímabila 
fjarveru úr stjórnarráðinu.

Inn á við í þingflokknum sýnist prófkjörið einkum mæla aukinn 
styrk tveggja þingmanna. Augljóst er að kornungur varaformaður 
færist nær þeirri stöðu á framboðslistanum sem eðlilega má telja 
og samræmist því hlutverki. Ágúst Ólafur Ágústsson getur nú fyrir 
þær sakir beitt sér með áhrifameiri hætti í krafti stöðu sinnar en 
fram til þessa.

Hin niðurstaðan sem lýtur að innri styrkleika einstakra þing-
manna er örugg kosning Össurar Skarphéðinssonar, nýkjörins 
þingflokksformanns, í efsta sæti á öðrum Reykjavíkurlistanum. 
Í síðustu kosningum varð hann fyrsti jafnaðarmaðurinn í þing-
sögunni til þess að ná fyrsta þingsæti í Reykjavík frá Sjálfstæðis-
flokknum. Þó að prófkjörið hafi styrkt þingflokksformanninn inn 
á við í flokknum er þó óvíst að hann geti endurtekið þann leik frá 
því síðast.

Ugglaust hefur formaður Samfylkingarinnar, Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir, vænst þess að fá hærra atkvæðahlutfall með því að 
enginn atti kapp við hana um efsta sætið. Niðurstaðan verður þó 
ekki talin eitthvert sérstakt veikleikamerki. Staða formannsins 
hefur í raun réttri hvorki veikst né styrkst í þessu prófkjöri.

Suðvesturkjördæmið var öflugasta vígi Sjálfstæðisflokksins í síð-
ustu kosningum. Varaformaðurinn Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 
fékk mjög afgerandi kosningu sem er skýr vottur um örugga stöðu 
hennar. Þá vekur athygli að þrír nýir frambjóðendur koma í nokkuð 
örugg þingsæti. Það er óvenjulega mikil endurnýjun.

En mesti pólitíski viðburðurinn í prófkjörum helgarinnar felst  
þó án efa í kosningu Bjarna Benediktssonar í annað sæti listans. 
Hún kom að vísu ekki á óvart. En óvanalegt er að jafn ungur þing-
maður án forystuhlutverks nái þeirri stöðu að enginn treystir sér 
til að keppa við hann um slíkt sæti.

Hitt er þó ef til vill vert meiri athygli að hann fær heldur betri 
kosningu en varaformaðurinn og jafn góða og formaður Sjálfstæðis-
flokksins fékk í Reykjavík á dögunum. Af þessu verður varla dregin 
önnur ályktun en sú að Bjarni Benediktsson hafi náð framúr öðrum 
almennum þingmönnum flokksins og byggt upp sterka áhrifastöðu 
næst flokksforystunni.

Að þessu leyti kunna úrslitin í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í 
Suðvesturkjördæmi að segja nokkuð til um framtíðina í íslenskum 
stjórnmálum. En ein og sér benda þau hins vegar ekki í bráð til 
óvæntrar þróunar af nokkru tagi. Það gera heldur ekki venju frem-
ur miklar breytingar á stöðu sitjandi þingmanna Sjálfstæðisflokks-
ins í Suðurkjördæmi þó að þær þyki eðlilega nokkur tíðindi. 

Litlar pólitískar 
vendingar





Alvöru amerískir

AFSLÁTTUR
30%

GE kæliskáparnir eru öflugir,
endingargóðir og glæsilega innréttaðir

Lögmaður minn hefur tilkynnt 
mér að lögreglumaður hjá 

efnahagsbrotadeild RLS hafi haft 
samband við hann til að boða mig 
sem sakborning í skýrslutöku hjá 
embætti RLS vegna rannsóknar á 
meintum skattalagabrotum í 
rekstri Fjárfestingarfélagsins 
Gaums ehf., en ég er stjórnarfor-
maður félagsins. Skýrslutakan 
mun fara fram í dag. Fyrir liggur 
að yfirmaður efnahagsbrota-
deildarinnar, Jón H.B. Snorra-
son, stýrir umræddri rannsókn á 
ábyrgð Haraldar Johannessen 
ríkislögreglustjóra. 

Í ágústmán-
uði árið 2002 
var ég fyrst 
yfirheyrður 
með réttarstöðu 
sakbornings hjá 
RLS. Fram til 
loka júní 2005 
var ég yfir-
heyrður sam-
tals átta sinn-
um með stöðu 
sakbornings af 

starfsmönnum embættisins. Með 
ákæru ríkislögreglustjóra, sem 
var gefin út hinn 1. júlí 2005 var ég 
ákærður fyrir fjárdrátt og hlut-
deild í fjárdrætti fyrir ríflega 40 
milljónir, umboðssvik og hlutdeild 
í umboðssvikum að fjárhæð tæpar 
1.200 milljónir og loks að hafa 
komið mér undan að standa skil á 
ríflega hálfri milljón til ríkissjóðs 
vegna innflutnings á bifreið frá 
Bandaríkjunum. 

Eins og alkunna er var öllum 

ákæruliðum nema þeim sem laut 
að innflutningi  bifreiðarinnar 
vísað frá héraðsdómi með dómi 
Hæstaréttar Íslands, sem kveðinn 
var upp 10. október 2005. Með 
dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 
hinn 15. mars 2006 var ég sýknað-
ur af ákæruliðnum, sem varðaði 
innflutning á bifreiðinni. Mat sér-
staks ríkissaksóknara var að áfrýja 
ekki þeim þætti málsins til Hæsta-
réttar. 

Með bréfi Sigurðar Tómasar 
Magnússonar setts ríkissaksókn-
ara til mín, dagsett 29. júní sl., var 
mér tilkynnt að ekki yrði gefin út 
ákæra á hendur mér vegna þeirra 
sakarefna, sem ákæran 1. júlí 2005 
laut að.

Nú þarf ég að láta bjóða mér 
það að verða kallaður fyrir sem 
sakborningur í rannsókn sem Jón 
H. B. Snorrason stýrir. Sá hinn 
sami gaf út ákæru á hendur mér 
vegna rangra en jafnframt alvar-
legra sakargifta hinn 1. júlí 2005. 
Mat bæði héraðsdóms og Hæsta-
réttar var að sú ákæra væri ekki 
tæk til efnismeðferðar, þar sem 
ekki stóð steinn fyrir steini við 
gerð hennar. 

Í tæp þrjú ár þurfti ég því að 
sitja undir því að vera sakborning-
ur við rannsókn lögreglunnar og 
síðar ákærður maður vegna alvar-
legra og jafnframt rangra sakar-
gifta. Á því bera ábyrgð Jón H. B. 
Snorrason, yfirmaður efnahags-
brotadeildar RLS, og Haraldur 
Johannessen ríkislögreglustjóri, 
sem hafa að mínu mati gert sig 
seka um alvarleg afglöp í starfi, 
svo alvarleg að þeim báðum hefði 
átt að vera vikið úr starfi umsvifa-
laust þegar Hæstiréttur kvað upp 
dóm sinn 10. október 2005. Þeir 
bera ábyrgð á þeim röngu sakar-
giftum, sem ég mátti þola frá ágúst 
2002 til og með 15. mars 2006. Þrátt 
fyrir það eru þeir enn að, þvert 
ofan í eigin yfirlýsingar í kjölfar 
dóms Hæstaréttar 10. október 
2005, bæði gagnvart mér, börnum 
mínum og öðrum og sitja að því er 
best verður séð í öruggu skjóli 
Björns Bjarnasonar dómsmála-
ráðherra, sem öllum er kunnugt 
um hvaða hug ber til sonar míns og 
þeirra fyrirtækja, sem við fjöl-
skyldan komum að. 

Ég mun mæta til yfirheyrslunn-
ar eins og lög bjóða. Þar mun ég tjá 
mig um sakleysi mitt í málinu. Það 
breytir því hins vegar ekki, að 
traust mitt á þeim mönnum, sem 
stýra rannsókninni er ekkert, enda 
hefur framferði þeirra sl. rúm 
fjögur ár verið með þeim hætti.  

Ég fullyrði að engin rannsókn 
hér á landi hafi tekið annan eins 
tíma. Það hljóta að vera takmörk 
fyrir því hversu lengi er hægt að 
halda fólki í gíslingu rannsóknar 
og saksóknar.

Reykjavík 13. nóvember 2006
Jóhannes Jónsson

Yfirlýsing frá Jóhannesi 
Jónssyni vegna skýrslutöku

Það hefur ekki farið framhjá 
neinum að í íslenskum kvik-

myndaiðnaði er mikil gróska og 
bera íslensku kvikmyndirnar 
Mýrin og Börn þess merki en þær 
hafa báðar verið frumsýndar nú á 
haustdögum. Íslendingar fram-
leiða þrisvar til 
fimm sinnum fleiri 
myndir en hin 
Norðurlöndin ef við 
tökum tillit til fólks-
fjölda. Einhverjum 
kann að koma þessi 
staðreynd á óvart en 
hún er enn eitt vitn-
ið um gróskuna í 
þessari vaxandi 
atvinnugrein.

Hin einstæða 
íslenska náttúra og 
sú staðreynd að við eigum mikið af 
velmenntuðum og reyndum kvik-
myndagerðarmönnum á öllum 
sviðum framleiðslu kvikmynda 
gefur okkur ótal tækifæri. Stjórn-
völd, með okkur Framsóknarmenn 
í broddi fylkingar, beittu sér fyrir 
löggjöf fyrst 1999 og svo 2001 sem 
hefur það að markmiði að efla 
íslenskan kvikmyndaiðnað. Öll 
kvikmyndaverkefni, framleidd á 
Íslandi, fá endurgreiðslu sem 
nemur tólf prósentum af þeim 
framleiðslukostnaði er fellur til á 
Íslandi. Þá er undanskilinn launa-
kostnaður sem ekki er skattlagður 
hérlendis. Áhrif lagasetningarinn-
ar hafa verið mikil eins og sést á 
íslenskum kvikmyndum haustsins 
og einnig hafa áhrifin orðið þau að 
hingað hafa erlendir aðilar leitað 
og tekið upp í samstarfi við íslenska 
aðila að fullu eða hluta sínar kvik-
myndir. Nægir þar að nefna dæmi 
eins og Tomb Raider, Batman og nú 
síðast Flags of our Fathers sem 
mun vekja enn meiri athygli á 
Íslandi sem tökustað. Áhrifin hafa 
líka orðið á íslenska auglýsingaiðn-
aðinn en hér á landi eru teknar ótal 
erlendar auglýsingar af íslenskum 
aðilum eða í samstarfi við þá.

Fyrir þinginu liggur nú frum-
varp iðnaðar- og viðskiptaráðherra 

sem tryggir áframhald þessara 
aðgerða stjórnvalda en þær miða 
að því að styrkja enn frekar þenn-
an mikilvæga iðnað sem kvik-
myndaiðnaðurinn er. Nái það fram 
að ganga tryggir það að verkefn-
inu verður áframhaldið í fimm ár. 
Í umræðum um málið á þinginu 
lýsti ráðherrann því yfir að mikil-
vægt væri að í meðförum þingsins 
yrði það rætt hvort hækka ætti 

endurgreiðslu-
hlutfallið meir enda 
eru fleiri lönd farin 
að keppa við okkur 
Ég tek undir það og 
tel að þingið eigi að 
stíga það skref. 
Fram hefur komið 
sú hugmynd að nýta 
aðstöðu sem finna 
má á Keflavíkur-
flugvelli sem alþjóð-
legt kvikmyndaver.  
Þar eru allir innviðir 

til staðar, húsnæði fyrir innitökur 
og íbúðir og þjónustuhúsnæði fyrir 
leikara og starfsfólk. Mér finnst að 
hugmyndin sé vel athugandi. Góð 
aðstaða til viðbótar við okkar stór-
brotnu náttúru gefur okkur færi á 
að laða enn fleiri kvikmynda-
framleiðendur til landsins en hver 
ný mynd felur í sér milljarða 
króna, mörg störf og brýningu 
fyrir kvikmyndageirann í heild 
sinni. Mikilvægt er að hlúa áfram 
að íslenskri kvikmyndagerð. Það 
er í anda þeirrar atvinnustefnu 
sem stjórnvöld hafa lagt upp með á 
síðustu árum, þ.e. að auka fjöl-
breytni atvinnulífsins, með nýsköp-
un, frumkvöðlastarfi og skapandi 
atvinnugreinum. Mér finnst brýnt 
að halda til haga þeirri staðreynd 
að stjórnvöld hafa varið meiru fé 
til að laða að kvikmyndagerð á 
Íslandi heldur en framlög hins 
opinbera  nema til stóriðju. And-
stæðingar okkar vilja gleyma því. 
Kvikmyndaiðnaðurinn er skapandi 
atvinnugrein. Við eigum að efla 
starfsumhverfi hennar og vaxtar-
möguleika enn frekar. Ég trúi því 
að hún gæti orðið okkar næsta stór-
iðja.

Höfundur er alþingismaður og 
ritari Framsóknarflokksins.

Gróska í kvikmyndun

Saga landsins verður að vera 
rétt skráð, segir Þorvaldur 

Gylfason í grein sem birtist í 
Fréttablaðinu í október um hval-
veiðar, hleranir og Falklandseyja-
stríðið. Það sama hlýtur þá að 
gilda um sögu heimsins alls. Í 
sömu grein lýsir Þorvaldur því 
jafnframt yfir að konur fari sjald-
an í stríð. 

Það er staðreynd að konur hafa 
í sögunni sjaldnar setið á valda-
stólum en karlar, óréttlæti sem 
því miður enn við-
gengst á flestum stöð-
um. En þegar þær hafa 
komist til valda eru 
engar heimildir fyrir 
því að þær séu nokkuð 
friðsamari en karlpen-
ingurinn.

Margret Thatcher, 
sem Þorvaldur minnist 
á í samnefndri grein, 
telst seint friðarsinni, 
hvort sem um er að 
ræða Falklandseyjastríðið, Kalda 
stríðið eða þátttöku hennar í árás 
Bandaríkjanna á Líbíu árið 1985. 
Ekki er heldur að sjá að Angela 
Merkel, líklega valdamesta kona 
heims, sé meiri friðarsinni en Ger-
hard Schröder. Schröder var á 
móti innrásinni í Írak en Merkel 
vinnur ötullega að því að bæta 
samskiptin við Bandaríkin sem 
versnuðu vegna afstöðu forvera 
hennar, og leggur þar með blessun 
sína yfir stríð þeirra. Og ekki er 
hægt að segja að Condoleezza Rice 
sé meiri friðarsinni en forveri 
hennar í embætti, Colin Powell. 

Sömu sögu er að segja, sé farið 
aftar í tímann. Katrín mikla barði 
á Tyrkjum og gleypti Pólland, 

Voltaire sagði af því tilefni að hún 
hefði grátið örlög Póllands, en því 
meira sem hún hefði, því meira 
hefði hún tekið.

Elísabet I fór í stríð við Frakka, 
Spánverja, Íra og Skota, og átti 
upphafið að þeim öllum. Forveri 
hennar og hálfsystir fór í stríð við 
mótmælendur í eigin landi af svo 
miklu offorsi að hún hlaut titilinn 
Blóð-María.

Boudica í Bretlandi og Jóhanna 
af Örk voru hermenn miklir, og 
allir sem hafa lesið Íslendinga-
sögurnar vita að konur geta verið 
friðarspillar jafnt sem stillar, jafn-
vel þó þær beri ekki vopn. Í Fyrri 

heimsstyrjöld hvöttu 
konur menn út á víg-
völlinn og létu þá fá 
hvíta rós til merki um 
heigulshátt ef þeir fóru 
ekki, og konur kusu 
Hitler í jafn miklum, ef 
ekki meiri mæli en 
karlar. Og þegar konur 
bera vopn eru þær ekki 
endilega betri en karl-
ar, eins og mál Lynndie 
England, sem tók þátt í 

að pynta menn í Abu Ghraib, er 
dæmi um.

Hér hefur ekki verið fjallað um 
ástæður þess að konur fari í stríð, 
eða hvort þær séu réttar eða rang-
ar. Konur á valdastóli hafa sýnt af 
sér jafn mikla kænsku og skör-
ungsskap og karlmenn þegar þær 
hafa fengið tækifæri til, en þær 
hafa einnig sýnt sig færar um 
árásargirni og grimmd. Þátttaka 
kvenna í stjórnmálum til jafns við 
karlmenn er réttlætismál og sjálf-
sögð. En þær þurfa þá einnig að 
axla ábyrgðina. Að halda að þær 
muni stöðva öll heimsins stríð er 
líklega, og því miður, til of mikils 
mælst. Að minnsta kosti ætti 
sagan að vera rétt skráð.

Konur og stríð

Ég mun mæta til yfirheyrslunnar 
eins og lög bjóða. Þar mun ég tjá 
mig um sakleysi mitt í málinu. 
Það breytir því hins vegar ekki, 
að traust mitt á þeim mönnum, 
sem stýra rannsókninni er ekkert, 
enda hefur framferði þeirra sl. 
rúm fjögur ár verið með þeim 
hætti.  



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Við Grafarvoginn fyrirfinnst hverfi sem 
er eins og lítið þorp í miðri borg. Þetta 
er Bryggjuhverfið.

Bryggjuhverfið er einstakt hverfi þar sem fá 
má smjörþefinn af stemningu sjávarþorpa. 
Húsin er einnig máluð í ýmsum litum sem 
eykur á smábæjarbrag hverfisins. Kittý 
Johansen er ein þeirra sem búið hefur í 
hverfinu en flytur sig nú um set.

Íbúð Kittýjar við Básbryggju 13 er til sölu 
en þetta er þriggja herbergja íbúð með sér-
inngangi og sérafnotafleti. „Það er ofsalega 
gott að búa í Bryggjuhverfinu,“ segir Kittý. 
„Hér er veðursælt, mjög rólegt og barnvænt 
því beint fyrir framan húsið er róluvöllur og 
fótboltavöllur þannig að auðvelt er að fylgj-
ast með börnunum.“

Íbúðin er í fjölbýlishúsi en Kittý segir að 
þetta fjölbýli sé sérstakt fyrir ýmsar sakir. 
„Það má segja að það sé pínulitið eins og 

maður búi í einbýli. Það er sérinngangur og 
gengið beint inn af götu og bílastæðin eru 
beint fyrir utan. Svo er engin sameign að 
þrífa sem mér finnst rosalega mikill kost-
ur.“

Þegar gengið er inn í íbúðina er komið inn 
í flísalagða forstofu með skáp. Þar inn af er 
rúmgóð og stór stofa og er útgengt í garðinn. 
Í eldhúsinu er mahóní-innrétting með upp-
þvottavél og mósaíkflísar milli efri og neðri 
skápa. Á eldhúsgólfinu eru flísar. Baðher-
bergið er flísalagt í hólf og gólf og er innrétt-
ingin úr mahóníi. Í baðherberginu er bæði 
sturtuklefi og baðkar.

Í íbúðinni eru tvö svefnherbergi og á gólf-
um beggja er dökkt parket, það sama og í 
stofunni. Bæði svefnherbergin eru með 
mahónískápum. Innan íbúðarinnar er einnig 
geymsla og þvottahús. Íbúðinni fylgir garð-
ur. „Svo er líka sameiginlegur skrúðgarður 
sem borgin heldur við og er hann í miklu 
uppáhaldi hjá mér,“ bætir Kittý við.

Sjávarþorp í borg

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir



Að ýmsu þarf huga þegar gert 
er við rakaskemmdir.

Horn í blautrými verða ósjaldan 
fyrir rakaskemmdum, en allra verst 
úti verða þó samskeyti gólfs og 
veggjar. Það er vegna hreyfingar í 
efninu og það eina sem dugar er að 
nota fúgukítti sem þolir hreyfing-
arnar. Mikilvægt er að nota baðher-
bergissílikon og ekkert annað. Í því 
er sveppaeyðandi efni.

Rakaskemmdir er best að finna 
með því að nota nefið, fúkkalyktin 
leynir ekki á sér. Gúlpandi plötur 
eru vísbending um rakaskemmd en 
með því að stinga hnífsoddi í við er 
hægt að kanna hvort um fúa sé að 
ræða. Gæta skal að því að stinga 
ekki alla leið inn í gegnum rakavörn 
eða gúmmíhimnu. Best er að ráðgast 
við fagmann áður en ráðist er í að 

rífa skemmdirnar upp. Það er hreint 
ekki á allra færi að gera við raka-
skemmdir. Öruggast er að eftirláta 
fagmanni verkið.

Fúkkalyktin leynist ekki
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32’’ DiBOSS LCD sjónvarp
fylgir öllum ALNO eldhús-

innréttingum sem staðfestar
eru í nóvember 2006



Friðrik Ómar Hjörleifsson 
söngvari býr í fallega innrétt-
aðri íbúð í Kópavogi, þar sem 
minjagripir um átrúnaðargoðið 
Elvis Presley skipa stóran 
sess.

„Guðrún Gunnarsdóttir söngkona 
lokkaði mig eiginlega hingað,“ 
segir Friðrik, sem flutti á efri hæð 
hússins hennar fyrir ári og bætir 
við að hann sjái ekki eftir ákvörð-
uninni því í Kópavoginum sé eink-
ar friðsælt og notalegt að búa. Auk 
þess sé stutt í allt.

Friðrik hefur orð á því að 
búskapurinn sé í raun eðlilegt 
framhald þeirra sterku vinatengsla 
sem þau Guðrún hafi náð að mynda 
eftir að þau kynntust í skemmtana-

bransanum fyrir nokkrum árum 
síðan. En eins og kunnugt er hefur 
samstarf þeirra verið einstaklega 
farsælt og hefur skilað sér meðal 
annars í útgáfu tveggja vinsælla 
geisladiska á síðastliðnu ári.

Tónlistin skipar stóran sess í lífi 
Friðriks og ber heimili hans þess 
greinileg merki. Í einu herbergj-
anna hefur hann komið sér upp 
litlu hljóðveri þar sem hann fær 

útrás fyrir sköpunarþörfina og 
víða eru minjagripir um söngvar-
ann Elvis Presley, sem hefur verið 
í sérstöku uppáhaldi hjá húsráð-
anda síðan á unglingsárunum, 
meðal annars vegna flottrar og 
öruggrar sviðsframkomu.

„Svo mikill Elvis-aðdáandi er ég 
að ég heimsótti Graceland, þar sem 
ég festi kaup á sumum hlutunum 
hérna, til að mynda eftirlíkingu af 
bílnúmeraplötu Elvis, boli og slatta 
af myndefni,“ segir Friðrik léttur í 
lund og bætir við að það hafi verið 
einstök lífsreynsla fyrir aðdáanda 
eins og sig að koma á búgarð kóngs-
ins.

Elvis Presley-hlutirnir eiga svo 
sinn þátt í að ljá íbúð Friðriks 
skemmtilega persónulegan blæ. 
Sjálfur segist hann þó enn vera að 
koma sér fyrir. Aðeins vanti upp á 
svo allt sé eins og best verði á 
kosið. „Það má þó ekki skiljast sem 
svo að það trufli mig, þar sem mér 
líður afskaplega vel hérna,“ segir 
hann. „Enda fylgir húsnæðinu 
góður andi.“

Kóngurinn sóttur heim

PGV ehf. ı Bæjarhrauni 6 ı 220 Hafnafjörður ı Sími: 564 6080 ı Fax: 564 6081 ı www.pgv.is

GLUGGI TIL FRAMTÍÐAR …

• ENGIN MÁLNINGAVINNA

• HVORKI FÚI NÉ RYÐ

• FRÁBÆR HITA OG HLJÓÐEINANGRUN

• FALLEGT ÚTLIT

• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR

• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING

Langmesta úrval landsins af veggfóðri...

Grensásvegi 18  s. 581 2444

Mex - byggingavörur
Sími 567 1300 og 848 3215
www.byggingavorur.com

Vantar stiga eða handrið ?
Við höfum lausn fyrir þig, mælum,
teiknum, smíðum og setjum upp
Enn betra verð, sömu gæði
Stigar á lager
Beinir stigar
Loftastigar





FASTEIGNASALAN
GRENSÁSVEGI 13, 2. HÆÐ - 108 REYKJAVÍK - SÍMI 570 4800

KIRKJUBRAUT 5 - AKRANESI - SÍMI 570 4824

VALLARBRAUT - LAUS STRAX Nýtt á
skrá falleg og rúmgóð 2ja herb. 72 fm íbúð á 2.
hæð. Rúmgott svefnh. og stór stofa sem nýtist
einnig sem borðstofa. Suðursvalir og sér-
þvottahús innan íbúðar. Parket á öllum gólfum
nema baði og þvottahúsi. Verð 11,9 millj.

VESTURGATA - EINBÝLI Nýtt á skrá
vel viðhaldið 253 fm einbýli á 2 hæðum með
innb. 22 fm bílskúr. 5 svefnh., stór stofa og
sólstofa. Endurnýjað baðh. Falleg innrétting í
eldhúsi. Parket á gólfum. Verð 30,8 millj. áhv.
10,8 millj. Húsi getur verið laust fljótlega.

AKURGERÐI - SÉRINNGANGUR Nýtt
á skrá 94 fm 3-4ra herb. íbúð á 1. hæð ( beint
inn ). Þrjú svefnh. Baðherbergi endurnýjað.
Sérþvottahús. Verð 13,4 millj. áhv. 10,3 millj.

BJARKARGRUND - EINBÝLI Á
EINNI HÆÐ. Nýtt á skrá 178 fm einbýli,
þ.a. er bílskúr 22,8 fm. 4 svefnh., samliggj-
andi stofur. Endurnýjað baðh. og eldhús.
Parket og flísar á gólfum. Verð 33,4 millj.

JÖRÐ Í MELASVEIT Jörðin Ás er í Leirár
og Melahreppi. Jörðin er staðsett mitt á milli
Akranes og Borgarness í um 22 km frá Akra-
nesi, jörðin er 110 hk. Á jörðinni er 139,6 fm
einbýli sem er hæð og ris. Hlaða, fjár- og hest-
hús. Jörðin liggur niður að sjó, glæsilegt út-
sýni yfir Flóann og fjallahringinn. Jörðin liggur
frá austri í vestur niður að sjó. Tilvalið tækifæri
fyrir fjárfesta eða þá sem vilja búa í aðeins 50
mín. fjarlægð frá Reykjavík. Verð 150 millj.

ÁSABRAUT - GLÆSIEIGN Stórglæsi-
legt og vel staðsett 200 fm einbýlishús á einni
hæð með innbyggðum 34 fm bílskúr. Fjögur
rúmgóð svefnherbergi, öll með fataskápum.
Glæsilegt baðherbergi með innréttingu, bað-
kari og sturtuklefa. Upptekin loft í eldhúsi,
stofu,borðstofu og sjónvarpsholi. Fallegt
gegnheilt eikarparket á öllum gólfum nema
baði, forstofu og eldhúsi, þar eru flísar og hiti í
gólfum. Fjölskyldu og barnvænt umhverfi í
næsta nágrenni við golfvöllinn. Verð 42,9 millj.

SKÓLABRAUT Nýtt á skrá 280,2 fm.hús-
næði sem er í dag nýtt undir veitingahús (
Cafe Mörk ). Húsið skiptist í stóran sal með
bar, snyrtingar, eldhús og stóra geymslu
með kælum. Húsnæðið er innréttað fyrir krá-
ar/veitingahúsarekstur. Húsaleigusamningur
við rekstararaðila til 10 ára ( 7,5 ár eftir af
samningi ) Verð 36,5 millj. áhv. 25 millj.

STILLHOLT - NÝJI MIÐBÆRINN-
SÉRINNGANGUR OG BÍLSKÚR Nýtt
á skrá 161 fm sérhæð auk 24,2 fm bílskúr.
Íbúðin er með stórum flísalögðum suður-
svölum. Þrjú stór svefnherbergi. Stór og
rúmgóð stofa. Endurnýjað eldhús. Parket á
gólfum. Sérþvottahús. Hús klætt að utan,
gluggar og gler endurn. Frábær staðsetning
við nýja miðbæinn. Verð 28,9 millj.

Hákon Svavarsson löggiltur fasteignasali, Sveinbjörn Halldórsson sölustjóri, Grétar Kjartansson, Ellert Bragi Sigþórsson,
Kristinn G. Kristjánsson löggiltur fasteignasali, Katrín Gísladóttir, og Árni Stefánsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali. Akranesi - 570 4824

Tr a u s t þ j ó n u s t a  í  2 0  á r  – Sími 570 4824 AKRANESI

Hagaflöt 9 og 11 eru falleg 5 hæða lyftuhúsnæði, 20 íbúðir í hvoru húsi. Sérinngangur og
sérþvottahús innan íbúða. Fallegar innréttingar og tæki frá bræðrunum Ormsson, hurðir
flísar og hreinlætistæki frá Harðviðarvali. Afhending 15. apríl og 1. ágúst 2007.
Öllum íbúðum fylgir inneignarbréf frá Harðviðarvali frá kr. 550.000 - kr. 750.000

Greiðslufyrirkomulag sem er nýtt á íslenskum húsnæðismarkaði:
5% staðfestingargjald við undirritun kaupsamnings.
90% við afhendingu íbúðar
5% við fullnaðarfágang samkvæmt skilalýsingu

Nánari upplýsingar á hagaflot.is og Gimli.is eða Hákon í símum 570 4824 eða 898 9396

TVÍBURATURNARNIR
VIÐ HAGAFLÖT 9 OG 11 AKRANESI

Fr
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JÖRUNDARHOLT Sérlega vel staðsett
170,2 fm einbýli ásamt tvöf. 52,2 fm bílsk. með
gryfju alls 222,4 fm. Húsið er hæð og ris, stað-
sett í efsta botnlanga með fallegu útsýni. Allar
notaeiningar í húsinu eru sérlega rúmgóðar. 4
svefnh., stofa og borðstofa. Suðursólpallur m.
heitum potti. Verð 34,9 millj.

JÖRUNDARHOLT - EINBÝLISHÚS
Nýtt á skrá sérlega fallegt 141 fm einbýlishús
á einni hæð auk 38 fm bílskúr eða alls um 179
fm. Innan hússins eru þrjú svefnherbergi,
hjónaherbergi með sérbaðherbergi, flísalagt
í hólf og gólf, innrétting og sturtuklefi. Stofa,
eldhús og borðstofa í einu alrými með falleg-
um arni í miðju rými. Sólstofa inn af borð-
stofu. Aðalbaðherbergið flísalagt, hornbað-
kar og innrétting. Fallegt hús á eftirsóttum
stað í næsta nágrenni við golfvöllinn. Verð
32,9 millj.

SKARÐSBRAUT Nýtt á skrá falleg og
rómgóð 113,4 fm íbúð á 2. hæð með stórum
suðursvölum. Þrjú svefnherbergi, stofa og
borðstofa. Endurnýjað eldhús. Mikið skápa-
pláss parket og flísar á gólfum. Járn á þaki
endurn. ásamt anddyri. Verð 17,9 millj.

JS Fasteignir ehf. auglýsir:
Til sölu eða leigu:
180 m2. Húsnæði, þ.a. 60 m2 milliloft.  Mjög góð staðsetning 
við höfnina í Hafnarfirði.  Stórar innkeyrsludyr. Gott vinnupláss framan við hús.

Upplýsingar í síma 898-2069 eða 897-4707 

Fr
um

• Nýtt hús í grónu hverfi
• Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herb íbúðir
• Stæði í bílageymslu
• Til afhendingar strax
• Þvottahús og geymslur innan flestra íbúða
• Mynddyrasími í öllum íbúðum
• Fullbúnar án gólfefna

Höfum ávallt mikið
úrval eigna á skrá

www.husid.is

3ja herbergja Lækjasmári - Kóp.

Góð 3ja herbergja 95,1 fm íbúð á 7.
hæð í viðhaldslitlu lyftuhúsi, ásamt
11,5 fm stæði í lokuðu bílskýli.

Séð er um þrif í sameign hússins.
Stutt í alla þjónustu í Smáranum.

Verð 27,9 m

Heil shugar  um þinn hag

Vilhjálmur Bjarnason – lögg. fast.sali
Helgi H. Jónsson – lögg. fast.sali

Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

www.husid.is

Þórðarsveigur 17 – 21
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Af sérstökum ástæðum er lóðin Selás 6 í Rangárþingi ytra til sölu. Lóðin er eignarlóð, 3 ha að
stærð. Á svæðinu er aðgangur að köldu vatni og rafmagni. Á lóðinni má reisa stórt einbýlishús
auk allt að 300 m2 hesthúss. Vegur liggur að lóðarmörkum. Lóðin er vel staðsett með góðu út-
sýni til allra átta. Lóð sem vert er að skoða. Verð 3.600.000

Selás - Lóð fyrir búgarð

Vandað einbýlishús á góðum stað á Selfossi. Húsið er 181,6m2 og þar af er bílskúr 38,2m2. Eign-
in telur forstofu, rúmgott hol, stofu, sjónvarpshol, eldhús, 4 svefnherb., baðherb. og þvottahús.
Gólfefni eru flísar og parket. Baðherb. er ný endurnýjað. Í eldhúsi er góð hvít/beiki innrétting með
nýlegri eldavél og innbyggðum ísskáp. Inn af eldhúsi er búrgeymsla með góðum hillum. Bílskúrinn
er fullbúinn með vatni og rafmagni. Garðurinn við húsið er gróinn og njög fallegur. Við húsið er ný,
ca 40m2, skjólgóð timburverönd með heitum potti og lýsingu. Verð 30.500.000

Lóurimi

Hrafnhólar Langamýri – Selfossi

Snoturt 132m2 parhús í Fosslandi á Selfossi; forstofa, hol, baðherb., 2 svefnherb., eldhús, stofa
og borstofa í opnu alrými. Þvottahús tengir saman íbúð og bílskúr, sem er sambyggður húsinu.
Baðherb. flísalagt og með hornbaðkari. Fataskápar eru í herb. og forstofu. Innréttingar og gólfefni
ný, parket og flísar á gólfum. Hiti í gólfum. Húsið fullbúið að utan nema það á eftir að klæða upp
undir þakskegg. Húsið er laust til afhendingar við kaupsamning. Verð 25.800.000

Starmói

Reisulegt einbýlishús á tveimur hæðum í Þykkvabænum, alls 147m2. Á neðri hæð er forstofa, þvotta-
hús, eldhús, hol, baðherb., stofa, borðst., sjónvarpsherb. og svefnherb. Á efri hæð baðherb., 2 svefn-
herb. og stórt óinnréttað rými sem býður uppá ýmsa möguleika. Húsið er með risþaki og er því upp-
gefin fermetratala töluvert lægri en gólfflöturinn er í raun. Gólfefni eru flísar, parket, teppi og dúkur.
Eldhúsinnrétting er hvít sprautulökkuð með nýrri borðplötu. Umhverfi hússins er snyrtilegt. Mögulegt
er að kaupa nokkra hektara lands með. Verð 16.700.000

Rósalundur

Snyrtilegt endaraðhús rétt við Sunnulækjarskólann á Selfossi, alls 132,5 m2, þar af bílskúr 30,8 m2.
Íbúðin skiptist í; Forstofu, hol, 3 herb., baðherb., þvottah., stofu og eldhús. Gólfefni eru náttúrusteinn
og merbauparket. Í eldhúsi er falleg innrétting og AEG tæki. Góð lofthæð í stofu, halogen lýsing og
hurð út í garð. Í hjónaherb. góðir fataskápar og hurð út í garð. Snyrtileg innrétting er í baðherbergi
og þar er baðkar og er flísalagt í kringum baðið. Stór innrétting er í þvottahúsi. Verð 24.800.000

Gott parhús í Fosslandinu á Selfossi. Húsið er 161,1 m2, þar af bílskúr 46,1 m2. Húsið klætt viðhalds-
frírri Steni klæðningu og lituðu járni á þaki. Eignin skiptist í; forstofu, þvottahús, gang, eldhús, 3 svefn-
herb., baðherb. og stofu. Gólfefni eru parket og flísar. Fataskápar í öllum herb. og forstofu og góðar,
sérsmíðaðar innréttingar úr kirsuberjaviði í eldhúsi og á baði. Baðherb. með sturtu og baðkari. Bílskúr
rúmgóður m/ millilofti og geymslu. Stór sólpallur með heitum potti er við húsið Verð 29.800.000.

Birgir Ásgeir

Kristjánsson

sölumaður

Anna Dóra

Jónsdóttir

ritari/sölumaður

Þorsteinn

Magnússon

sölumaður

Guðjón Ægir

Sigurjónsson hdl.

Óskar

Sigurðsson hrl.

Bæjarlind – 201 Kópavogi
Til leigu 600 fm skrifstofuhæð í nýlegu
lyftuhúsi á góðum stað í Kópavogi. Um
er að ræða alla efstu hæðina í þessu
skemmtilega húsi. Möguleiki að aðlaga
húsnæðið fyrir góðan leigutaka.

Fiskislóð 14 - 101 Reykjavík
Til leigu er mjög  vönduð og góð
skrifstofuhæð, hæðinni fylgir lagerrými.
Stærð allt að 600 fm.
Hugsanlega má skipta hæðinni í tvennt.

Fr
um

Stórhöfði – 112 Reykjavík
Til leigu við Stórhöfða, 112 Reykjavík, á
þriðju hæð um 430 fm skrifstofuhæð.
Glæsilegt útsýni yfir Grafarvoginn. Rým-
ið er dúklagt, snyrtilegt og lyfta í húsinu.

Félagasamtök - áttahagafélög- leikfélög 
Höfum í einkasölu vel staðsett húsnæði
í Firðinum. Húsnæðið er á annarri hæð.
Bjartur salur, eldhús, geymslur ofl. Næg
bílastæði. Stærð: 411 fm. 

Faxabraut - Akranesi
Húsnæði á besta útsýnistað við höfnina
og í næsta nágrenni við miðbæ Akra-
ness. Húsnæði sem býður uppá marga
möguleika m.a. eru fyrirliggjandi hug-
myndir að hótelbyggingu. Húsið er
1555 fm að flatarmáli. 

Skipholt - Reykjavík
Gott skrifstofu- og verslunarhúsnæði,
alls 323 fm á þremur hæðum.
Stækkunar möguleikar. Húsið að hluta
til í útleigu.

Melabraut - Hafnarfirði
Gott lagerhúsnæði, 360 fm vel staðsett
með góðri aðkomu.

Fjarðargata – 220 Hafnarfirði 
Á besta stað með frábæru útsýni, mjög
gott skrifstofuhúsnæði á 5 hæð í lyftu-
húsi í Miðbæ Hafnarfjarðar.  Um er að
ræða 6 góð skrifstofuherbergi og tvö
góð opin vinnurými. Bílageymsla í kjall-
ara. Einstaklega gott.  Laust nú þegar.
Stærð: 320,5 fm.

Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS

Gsm: 863 6323
johann@vidskiptahusid.is

Þórhallur Björnsson
Löggiltur leigumiðlari

Gsm: 899 6520
thorhallur@vidskiptahusid.is

Atli Viðar Jónsson 
Sölumaður

Gsm: 898 2533
atli@vidskiptahusid.is

Haraldur A. Haraldsson
Viðskiptafræðingur

Gsm: 690 3655
haraldur@vidskiptahusid.is

Jón S. Sigurjónsson
Hdl. & Löggiltur FSS

Gsm: 893 3003
jon@vidskiptahusid.is

TIL LEIGU TIL SÖLU

Frekari upplýsingar veittar hjá sölumönnum Viðskiptahússins

Víkurhvarf - Glæsileg nýbygging
Glæsilegt skrifstofu- og verslunarhús-
næði á 3 hæðum. Byggingin er samt.
7.273.7 fm og er fyrsta hæðin um
4.822 fm, þar af 3.600 fm rými sem t.d.
er hægt að nota undir verslun eða sem
sýningarsal. Önnur hæðin er 1.442 fm
og 3ja hæðin er 1.010 fm. Um 230 bíla-
stæði Til afhendingar 1. feb. 2007.

Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • E-mail: vidskiptahusid@vidskiptahusid.is • www.vidskiptahusid.is

TIL SÖLU EÐA LEIGU

Verslunar- og skrifstofuhúsnæði, um 3000 fm 
Á besta stað í Reykjavík.



LUNDUR
F A S T E I G N A S A L A

SÍMI 533 1616          FAX 533 1617
SUÐURLANDSBRAUT 10,    2.HÆÐ, F/OFAN BLÓMASTOFU FRIÐFINNS,   108 REYKJAVÍK

Nína Karen
Jónsdóttir

skrifstofustjórn

Karl Gunnarsson
löggiltur

fasteignasali

Erlendur Tryggvason
sölumaður

Kristján P. Arnarsson
sölumaður

Kristbjörn Sigurðsson
sölumaður

www.lundur. is •  lundur@lundur. is

Opið mán. til fim. 8.30-18, fös. 8.30-17. Þjónustus. eftir lokun 691-8616
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, þvotta-
hús innaf eldhúsi, stofa, borðstofa, á sér
gangi eru 3-4 svefnherbergi og stórt flísa-
lagt baðherbergi.Fallegur gróinn garður.Bíl-
skúrinn er nú innréttaður sem aukaherbergi
með snyrtingu. V. 44,7 m. 5292

GRETTISGATA - EINBÝLI Vinalegt
og fallegt 142 fm einbýli(bakhús) kjallari og
tvær hæðir. Rúmgóðar stofur á efri hæð og
rúmgott eldhús og borðstofa á neðri hæð.
V. 34,9 m. 5224

LANGHOLTSVEGUR Fallegt og end-
urnýjað einbýli á 2 hæðum, allar innréttingar
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 rúm-
gott 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

TRÖLLATEIGUR - MOS Nýtt og full-
búið 167 fm endaraðhús á 2 hæðum með
innbyggðum bílskúr. Stofa, hol, eldhús og
gestasnyrting á neðri hæð, 3 herbergi, bað-
bergi og þvottahús á efri hæð. ÁHV. 27
MILLJ. M. 4,15%VXT. V. 39,8 m. 4226

ÚLFARSÁRDALUR - RAÐ-
HÚSALÓÐ Byggingarhæf jaðarlóð
fyrir fjögur 190 fm raðhús á einum allra
besta stað í Úlfarsárdal. V. 52 m. 5307

HÆÐIR

REYNIHVAMMUR Góð 4ra herbergja
147 fm neðri sérhæð þar af 29 fm stúdíóí-
búð 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 þrí-
býlishúsi. Teiknað af Sigvalda Thordar-
son.Fremri forstofa,gestasnyrting,hol,stór
stofa,suðursvalir,borðstofa,eldhús með ný-
legri innréttingu,3-4 herbergi og baðher-
bergi.Stór vel ræktaður garður. V. 38,3 m.
5040

4RA-6HERBERGJA

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 3. 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

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 ver-
önd. V. 18,9 m. 5222

ÁRSALIR Rúmgóð og glæsileg 122 fm
íbúð á 8. hæð í lyftublokk. 2 LYFTUR. Yfir-
byggðar suðursvalir. Stórkostlegt útsýni.

V. 33,9 m. 4146

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 við-
gerðu fjölbýlishúsi ásamt bílskúr. V. 32,9 m.
5154

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

Fr
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Glæsilegar eignir á stórum
eignarlóðum við Hveragerði

Sameinaðu á þínum sælureit: Heimili-
Vinnustofu - Sumarbústaðinn 300-
500 fm einnar og tveggja hæða ein-
býlishús 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. Hús-
in, sem eru frá SCOTIAN HO-
MES Í KANADA, eru álklædd
timburhús og eru þau tilbúin til
innréttinga, grunnmáluð, með
innbyggðu fullkomnu loftræsi-
kerfi.4-5 herbergi. Stutt er í leik-
skóla og grunnskóla. V. 37,9 m.
4826

NÝTT - SOGAVEGUR - NÝTT
Vandaðar 3ja herbergja sér-
hæðir í nýju fjórbýlishúsi við
Sogaveg. Íbúðir á neðri hæð
eru með suðurverönd og stórar
suðursvalir á efri hæð. Sér inn-
gangur er í allar í íbúðirnar. Tvö
rúmgóð svefnherbergi. Stór
stofa. Þvottaherb. og geymsla
innan íbúðar. Eikarparket og

flísar á gólfum. Tvö sér bílastæði fylgja hverri íbúð. Hér er bara eitt
eftir. Að flytja inn. Verð 35,4 - 37,4 millj. V. 35,4 - 37,4m. 5268

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

HÖRGSHLÍÐ - GÓÐ 3JA HERB.
Rúmgóð 96 fm 3ja herbergja
íbúð í göngufæri við Perluna,
Öskjuhlíð, Kringluna og jafnvel
Miðbæ. Rúmgóð stofa, 2 stór
herbergi og stórt eldhús. Húsið
sem er 18 ára hefur fengið
reglulegt og gott viðhald. Út úr
stofu og eldhúsi er gengið út á
suðurverönd. V. 26,4 m. 5158

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

Steinunnar Ásgerður
Frímannsdóttir

sölumaður



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

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

2JA HERBERGJA

FRAMNESVEGUR Töluvert endurnýj-
uð 63 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í þrí-
býlishúsi. Rafmagn hefur verið endurnýjað
svo og ofnar og lagnir. V. 15,7 m. 5306

NJÁLSGATA Mikið endunýjuð 31 fm
einstaklingsíbúð með sér inngangi á 1.hæð.
Öll endurnýjuð. Lóð og sameign snyrtileg.
V. 9,9 m. 5279

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

HÓLMGARÐUR - LAUS STRAX.
Ein af þessum notarlegu neðri hæðum í Bú-
staðahverfi. Góð 2ja herbergja 63 fm íbúð
með sér inngangi. V. 16,5 m. 5235

FRAMNESVEGUR - 2 ÍBÚÐIR Ný-
lega standsett 46 fm íbúð MEÐ SÉR INN-
GANGI á jarðhæð ásamt nýbyggðum 38 fm
bílskúr, innréttaður sem stúdioíbúð. V. 21,9
m. 5179

HVASSALEITI 56-58. Fyrir eldri borg-
ara, 63 ára og eldri. Falleg og vel umgengin
2ja herbergja íbúð á jarðhæð.Sérafnotarétt-
ur á verönd útfrá stofu.Góð lofthæð er í
íbúðinni 2,70m. Laus strax. V. 29,2 m. 5166

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

HVASSALEITI - 2.HÆÐ Sérlega
rúmgóð 6 herb. íbúð í góðu fjölbýli.158 fm
og 22 fm bílskúr eða samtals 180 fm. Sam-
eign snyrtileg og húsið steinað að utan. V.
32,4 m. 4789

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

HÁALEITISBRAUT - BÍLSKÚR
Rúmgóð 4ra-5 herbergja 117 fm íbúð á 2.
hæð í góðu fjölbýlishúsi. Skipti möguleg á
einbýli á Selfossi. V. 24,9 m. 4631

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

3JA HERBERGJA

KÁRSNESBRAUT 3ja herbergja íbúð á
2. hæð í þríbýli í vesturbæ Kópavogs. Húsið
er byggt 1984. Glæsilegt útsýni á Fossvog-
inn. Íbúðin er laus strax. V. 19,2 m. 5293

NJÁLSGATA-RAUÐARÁRSTÍGUR
Rúmgóð 3ja herbergja 75 fm íbúð á 2. hæð í
litlu fjölbýli.Snyrtileg sameign.Gengið inn frá
Rauðarárstíg. V. 17,9 m. 5217

HÁRGREIÐSLUSTOFA Í MIÐBÆNUM

Vinsæl hárgreiðslustofa í fullum rekstri ásamt húsnæði í miðbænum.
Húsnæðið er glæsilega innréttað á tveimur pöllum.

Allar upplýsingar gefur Kristbjörn á skrifstofu Lundar. 4838

ATVINNUHÚSNÆÐI

HAFNARFJ. MIÐVANGUR Lítið at-
vinnuhúsnæði á jarðhæð, ca 32 fm hentugt
t.d. f. hárgreiðslustofu , sérinng, ágæt loft-
hæð. Laust strax. Skipti koma til greina á
sumarbústað í Árness eða Rangárvalla-
sýslum. V. 6,5 m. 5304

OMEGA - GRENSÁSVEGUR 437 fm
atvinnuhúsnæði á 2. hæð í bakhúsi.Sér inn-
gangur, góður stigi, flísalögð móttaka,snyrt-
ingar, eldhús, parketlagður samkomusalur.
Hentug m.a, fyrir félagasamtök. Laust fljót-
lega. V. 59,9 m. 5062

MÖGULEIKAR VIÐ VESTURBERG
517 fm verslunar-og lagerhúsnæði á einni
hæð á góðum stað í Breiðholti. Miklir mögu-
leikar. 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

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

LANDIÐ

AKUREYRI - ORLOFSÍBÚÐ. Hafn-
arstræti 100. 2ja herbergja 54 fm íbúð á 2.
hæð Húsið allt endurnýjað 2003/04. Ágætt
opið eldhús með fallegum ALNO innrétting-
um. V. 9,9 m. 5219

VALSHEIÐI - HVERAGERÐI Fallegt
og vel hannað 192,4 fm einbýlishús með
41,9 fm innbyggðum bílskúr og góðri loft-
hæð. Afhendist fokhelt en fullfrágengið að
utan. V. 29,8 m. 5267

SUMARHÚS

SYÐRI -REYKIR Gott 50 fm sumarhús
á 5900 fm leigulóð við Syðri-Reyki í Blá-
skógabyggð. Staðsetning er frábær á jað-
arlóð 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 útsýnis-
stað.Verönd og heitur pottur. V. 12,9 m.
4772

GLÆSIEIGN Í MIÐBÆNUM

Ný og glæsileg 4ra herbergja, 136 fm
íbúð á 2. hæð í endurbyggðu fjölbýlis-
húsi við Laugaveginn. Íbúðin skiptist í
stórt opið rými stofu, borðstofu og
eldhús með útgengi út á svalir, mjög
rúmgott herbergi með fallegu baðher-
bergi innan herbergis. Stórir fataskáp-
ar. Annað rúmgott herbergi. Gesta-
salerni, 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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LANGEYRARVEGUR - LAUS
100,3 fm neðri hæð í tvíbýli á góð-
um stað.   2 sv.herb. Sérinngang-
ur. 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

ELDRI BORGARAR

HRAUNBÆR - RVÍK - LAUS
68,9 fm 2ja herb. íbúð. Húsvörður.
Mikil sameign og félagsstarf. Verð
22,8 millj. 10114

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

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

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

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 fjölbýli. 3
sv.herb. Fráb. útsýni. Stutt í skóla
og þjón. Verð 18,9 millj. 10010

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.   10019

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

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

HÆÐIR

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

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

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

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

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

BIRKIHVAMMUR - MIKIÐ
ENDURNÝJAÐ 215,8 fm parhús
m/mögul. á 2 íbúðum. 7 sv.herb.
Laust 1. des. Verð 41,9 millj. 5368 

ÖLDUSLÓÐ – M/BÍLSKÚR
Falleg og björt 151,9 fm NEÐRI
SÉRHÆÐ með bílskúr. 3 sv.herb.
Sérinngangur. Flott útsýni. Verð
31,9 millj.

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

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

EINBÝLI

FÍFUVELLIR - GLÆSILEGT
Nýtt og glæsilegt einbýli á tveimur
hæðum með innb. bílskúr. Heild-
arstærð 348 fm. Flott eign á góð-
um stað. Verð 52,5 millj. 10099

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

STEKKJARHVAMMUR -
FALLEGT 184,8 fm raðh. m. bíl-
sk. 4 sv.herb. Suðurverönd. Góður
staður. Verð 38,5 millj. 9967

HVERFISGATA - GLÆSIÍ-
BÚÐIR Í einkasölu nýjar glæsi-
íbúðir. Íbúðirnar eru allar nýjar bún-
ar vönduðum innréttingum og gólf-
efnum. Verð frá 29,9 millj. 10037

TRAÐARBERG - FALLEG
110,5 fm íbúð á jarðhæð í litlu fjöl-
býli á góðum stað í Setberginu. 3
sv.herb. Verönd m/skjólveggjum.
Verð 29,5 millj. 10113

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

GVENDARGEISLI - GLÆSI-
EIGN Stílhreint, vandað og sér-
lega fallegt 296 fm einbýli á einni
hæð með tvöf. bílsk. 4 stór
sv.herb. Nútímal. hönnun.   10098

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

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

MÓABARÐ - FALLEG Mikið
endurnýjuð 110 fm neðri sérhæð á
góðum stað. 3 sv.herb. Sérinn-
gangur. Verð 22,9 9999

ÖLDUGRANDI - RVÍK Falleg
111,4 fm endaíbúð á 3. hæð með
bílskúr og óinnréttuðu risi. 3
sv.herb. Verð 23,9 millj. 9968

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

ÖLDUGATA - Gott 165 fm ein-
býli á góðum stað. 5 sv.herb.
Verð 34,5 millj. Laus við kaup-
samning. Lyklar á skrifstofu.   3680

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

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

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

MIÐVANGUR - FALLEG 125,8
fm íbúð á 1. hæð í klæddu fjölbýli.
3 sv.herb. Yfirbyggðar svalir. Verð
22,9 millj. 9933

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

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

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

BURKNAVELLIR - SÉRINNG.
Falleg 119,1 fm endaíbúð í 8 íbúða
húsi. 3 sv.herb. Góð staðsetning í
jaðri byggðar. Verð 27,9 millj.
5420

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

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

LANGEYRARVEGUR - TVÆR
ÍBÚÐIR Fallegt og mikið endur-
nýjað einbýli sem skiptist í 2 samþ.
íbúðir. Verð 32,4 millj. 10017

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

TRÖLLATEIGUR - MOS-
FELLSBÆR 165,5 fm endarað-
hús ásamt bílsk. 4 sv.herb. Falleg
eign. Verð 40,9 millj. 9699

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

FJARÐARGATA - ÚTSÝNI
Sérlega falleg 127,7 fm íbúð á 4.
hæð í lyftuhúsi í miðbæ Hafnar-
fjarðar. Verð 46,5 millj. 2018

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

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

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

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/BÍLSK.
Talsvert endurnýjuð 145 fm endaí-
búð með bílskúr. 5 sv.herb. Góð
staðsetning, stutt í skóla og þjón-
ustu. Verð 24,9 millj. 10068

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

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT
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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

DAGGARVELLIR Sérlega falleg
78 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi
m/stæði í bílageymslu. Verð 19,9
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

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

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

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

LAUTASMÁRI - KÓP. Falleg 3-
4ra herb. íbúð m/stæði í bílskýli. 2
sv.herb. Yfirb. flísal. suðursv. Laus
fljótl. Verð 26,5 millj. 10106

DAGGARVELLIR - NÝ OG
FALLEG 96,8 fm íbúð á 4. hæð í
lyftuhúsi m. stæði í bílageymslu. 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

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

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

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

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

PERLUKÓR - KÓPAVOGUR
Glæsileg 98,8 fm íbúð á jarðhæð.
2 sv.herb. Sérinngangur. Glæsilegt
útsýni og stutt í náttúruperlur. Verð
24,9 millj. 5562

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

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

HVAMMABRAUT - M/BÍLA-
GEYMSLU Falleg 111 fm íbúð á
2. hæð, ásamt aðgang að sameig-
inl. bílskýli. 3 sv.herb. Sólstofa og
svalir. Verð 19,9 millj.  5538

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

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

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

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.

ÁLFASKEIÐ - M/BÍLSK. 86,9
fm íbúð á 3. hæð m/bílskúr. Falleg
og talsvert endurnýjuð eign á góð-
um stað. Verð 15,5 millj. 10116

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

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

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

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

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

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

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

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

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

3JA HERB.

ÞÓRUFELL - RVÍK Rúmgóð og
falleg 78 fm 3ja herb. íbúð á 2.
hæð. Verð 14,3 millj. 10101

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 fullb.
íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Sólríkar
flísal. svalir. Verð 18,5 millj. 10032

RAUÐHELLA - HFJ. 147-275
fm atv.húsn. á góðum stað. Stór
malbikuð lóð, gott útipláss/gáma-
pl. Verð frá 22,3 millj. 10021

NÝTT

NÝTT
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FJÓLUVELLIR 2-4 - HFJ.
Glæsilega hönnuð raðhús á einni
hæð m/bílskúr, Áhvíl. ÍLS.LÁN kr.
17,1 millj. Verð frá 29,9 millj. 5395

ENGJAVELLIR 1 - HFJ. Sér-
lega vand. 4-6 herb. íbúðir í sex íb.
húsi. Verð frá 29,6 millj.  10085

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

DREKAVELLIR 6 - HFJ. Glæsi-
legar 4ra og 5 herb. sérhæðir, verð
frá 27,5 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. íbúðir,
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

HÖFUM Á SKRÁ ALLAR
GERÐIR NÝBYGGINGA,

ALLT AÐ 90% LÁN

NÝBYGGINGARNÝBYGGINGAR

NÝTT



LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ- LANDIÐ -  LANDIÐ- LANDIÐ -  LANDIÐ
GRINDAVÍK

BAÐSVELLIR - EINBÝLI 179
fm m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 26,5
millj. 10102

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

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
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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

Efstasund - 104 Rvk

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

Álfholt - 220 Hfj

16.500.000
66,5 fm 2ja herbergja íbúð á 3 hæð
með góðu útsýni, á rólegum á nýja
holtinu í Hafnarfirði. Pantaðu skoðun.
Bóas s. 699 6165

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

Dalsel - 109 Rvk

20.500.000
138,5 fm 3 herbergja íbúð á 2. hæð.
Íbúðin sjálf er 107,2 fm auk 31,3 fm
stæðis í bílageymslu. Glæsileg sól-
stofa. Stefanía s. 530 1805

Jötunsalir - 201 Kóp

29.900.000
Góð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð,
skráð 122,3 fm þ.a. stæði í bíla-
geymslu. Gott aðgengi fyrir alla.
Stefanía s. 530 1805

Blikaás - 221 Hfj

28.700.000
Falleg 4ra herbergja 119 fm íbúð á
góðum stað í Hafnarfirði. Stutt í skóla,
leikskóla og aðra þjónustu.
Bóas s. 699 6165

Burknavellir - 221 Hfj

27.900.000
Björt og falleg 119,1 fm 4ra herb. end-
aíbúð/sérhæð í nýlegu átta íbúða húsi
á góðum stað í jaðri byggðar á Ásvöll-
um. Sérinngangur. Bóas s. 699 6165

Daggarvellir - 221 Hfj

23.900.000
Góð 4 herbergja 110,6 fm íbúð á fyrstu
hæð með góðum afgirtum garði, sér-
inngangi og stæði í bílageymslu. Pant-
aðu skoðun. Bóas s: 699 6165.

Eskivellir - 221 Hfj

24.700.000
4ra herb. 123,4 fm íbúð (merkt 0201 á 2.
hæð) ásamt stæði í bílakjallara í nýju
sex hæða lyftuhúsi á völlum í Hafnar-
firði. Bóas s. 699 6165

Breiðavík - 112 Rvk

23.000.000
101,2 fm 3-4 herbergja íbúð á 1. hæð í
fjölbýli. Íbúðin sjálf er 92,9 fm auk 8,3
fm geymslu. Glæsilegur sólpallur. Sér-
inngangur. Stefanía s. 530 1805

Hringbraut - 220 Hfj

35.900.000
Falleg 152,3 fm 6 herbergja hæð og ris
á frábærum stað í hjarta Hafnarfjarð-
ar. Pantaðu skoðun.
Bóas s. 699 6165

2ja herbergja

3ja herbergja

4ra herbergja

Hæðir

Draumaeignir

Álfatún - 200 Kóp

29.700.000
Glæsileg 121,5 fm 4-5 herbergja íbúð á 3. hæð (þ.a. 21,3 fm bílskúr og 10,6
fm herbergi í kjallara til útleigu.) í afar góðu fjölbýli á besta stað í Fossvogs-
dal með frábæru sjávarútsýni.
Þórarinn s. 530 1811

Depluhólar - 111 Rvk

Hálsasel - 109 Rvk

Hrísholt - 210 Gbæ

65.000.000
Fallegt einbýlishús á glæsilegum útsýnisstað í Garðabæ. Alls 280,4 fm 4
rúmgóð herbergi og 2 stofur. 2 baðherbergi. Skjólgóð verönd með heitum
potti. Suður og vestur svalir með glæsilegu útsýni. Sigurður s. 530 1809

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

35.900.000
Afar fallegt 186,4 fm 7 herbergja ( 5 svefnherbergi) raðhús á tveimur hæð-
um með innbyggðum 21,7 fm bílskúr.
Þórarinn s. 530 1811

Draumaeignir

Krossalind - 201 Kóp

51.900.000
Afar fallegt 170,7 fm 6 herbergja parhús á tveimur hæðum með innbyggð-
um 26,2 fm bílskúr, samtals 196,9 fm
Þórarinn s. 530 1811

Langabrekka - 200 Kóp

Móabarð - 220 Hfj

Ósabakki - 109 Rvk

38.900.000 LAUS STRAX
Mjög gott, 211 fm og 6 herbergja endaraðhús á skemmtilegum stað í neðra
Breiðholti. Fallegt útsýni í vestur og stutt í alla þjónustu.
Sigurður s. 530 1809

21.900.000
Falleg 92,1 fm 3ja herbergja sérhæð á 1. hæð með sérinngang á grónum
stað í Kópavogi ásamt 30,6 fm bílskúr samtals 122,7 fm
Þórarinn s. 530 1811

39.900.000
195,2 fm 4-5 herb. einbýlishús á tveim hæðum þar af 30,7 fm bílskúr. Góð ca
70 fm 2ja herb. íbúð í leigu í kjallara hússins ( ath. innifalin í heildarfer-
metrafjölda.) Eign á rólegum stað í Hafnarfirði þar sem stutt er í skóla.
Bóas s. 699 6165.



Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is
sölumaður/ljósmyndari

Hlín Hlöðversdóttir
hlin@draumahus.is

ritari

Margrét B. Eiríksdóttir
greta@draumahus.is

ritari

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.

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

Eyrarholt - 220 Hfj

14.500.000   LAUS STRAX
Frábær fyrstu kaup. Rúmgóð 2 her-
bergja íbúð á 2 hæð í Hafnarfirði.
Pantaðu skoðun. Bóas s. 699 6165.

Smyrlahraun - 220 Hfj

31.900.000   LAUS STRAX
171,5 fm 4ra herbergja sérhæð þar af
24,7 fm bílskúr á mjö góðum stað í
hjarta Hafnarfjarðar. Pantaðu skoðun.
Bóas, s. 699 6165

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

Hljóðalind - 201 Kóp

41.500.000     
144,2 fm 4ra til 5 herb endaraðhús í
botnlanga á einni hæð með innb. bíl-
skúr. Húsið er með 2 sólpöllum og
snyrtil. garði. Eddi s. 530 1806

Gauksás - 221 Hfj

47.900.000
203,7 m2 parhús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr á þessum
vinsæla útsýnisstað í Áslandi. Pant-
aðu skoðun. Bóas, s: 699 6155

Víðihlíð - 105 Rvk

48.000.000
Glæsileg 6 herbergja íbúð/raðhús á 2
hæðum auk ris með tvennum svölum
samtals 192,4 fm þar af bílskúr 21,8 fm
á góðum stað. Helgi Már s. 530 1808

Lindartún - 250 Gar

19.900.000
105 fm 4ra herbergja parhús á einni
hæð á fallegum stað í Garðinum. Góð
eign á góðum stað. Pantaðu skoðun.
Bóas s. 699 6165

Lómatjörn - 260 Rbæ

29.900.000
Glæsilegt 156 fm raðhús við Lómatjörn
í Reykjanesbæ. Húsið skiptist í íbúð
120,6 fm, bílskúr og geymslu 35,4 m2.
Pantaðu skoðun. Bóas s. 699 6165

Árnastígur - 240 Gri

27.000.000
144,4 fm 4ra herbergja nýlegt raðhús
þar af 29,5 fm innbyggður og innan-
gengur bílskúr í Grindavík. Pantaðu
skoðun. Bóas s. 699 6165

Blómvellir - 221 Hfj

39.900.000
Glæsilegt 186 fm raðhús á besta stað
á Völlunum. 4 svefnherbergi. Vandað-
ar innréttingar. Pantaðu skoðun.
Bóas, 699 6165

Lækjarhjalli - 200 Kóp

69.900.000
Einstaklega fallegt einbýlishús í suð-
urhlíðum Kóp. Húsið er með 5 svefnh.
og 2 stofum og er 284,4 fm. Virkilega
vönduð eign. Sigurður s. 530 1809

Sjávargata - 260 Rbæ

35.900.000
Virkilega skemmtilegt 213,7 fm einbýl-
ishús við Sjávargötu í Njarðvík með 3-
4 svefnherbergjum og rúmgóðum bíl-
skúr. Bóas s. 699 6165

Svölutjörn - 260 Rbæ

31.900.000
Virkilega gott 156 fm endaraðhús, þar
af 35,4 fm bíkskúr á einni hæð í nýju
hverfi í Njarðvík/Reykjanesbæ. Pant-
aðu skoðun. Bóas s. 699 6165

Fífuvellir - 221 Hfj

35.000.000
Fallegt raðhús á 2 hæðum 201,2 fm
Þar af 31,6 fm bílskúr og auk 52,8 fm
suður svalir. Nánari upplýsingar,
Pantaðu skoðun. Bóas, s: 699 6155

Fjóluvellir - 221 Hfj

31.900.000
Einstaklega vel skipulögð 244 fm rað-
hús á 1 hæð þar af tvöfaldir 44,3 fm
bílskúrar m. tvöf. dyrum. Húsið sjálft er
199,7 fm. Bóas, s. 699 6165

Heiðarból - 230 Rbæ

31.900.000
Gott 6 herbergja 191 fm einbýlishús á
einni hæð í botnlangagötu! Húsið
sjálft er 151 fm en bílskúr er 40 fm
Pantaðu skoðun. Bóas s. 699 6165.

Kjarrmói - 260 Rbæ

29.800.000
Nýlegt 184,1 fm parhús með innbyggð-
um bílskúr á mjög rólegum og skjól-
góðum stað í Njarðvík. Pantaðu skoð-
un. Bóas s. 699 6155

Svölutjörn - 260 Rbæ

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

Tjarnargata - 190 Vog

23.900.000
133,9 fm einbýlishús á einni hæð á
góðri horn lóð í Vogum. Hús sem bíður
uppá mikla möguleika. Pantaðu skoð-
un. Bóas s. 699 6165

Bóas R. Bóasson
boas@draumahus.is

sölumaður

Óli Antonsson
olia@draumahus.is

sölumaður

Rað- og parhús Rað- og parhús

Suðurnes

Suðurnes

Lausar strax

Einbýli

Draumaeignir

Stórikriki - 270 Mos

53.000.000
277,5 fm 8 herbergja einbýlishús ásamt 47,5 fm bílskúr samtals 325 fm  Hús-
ið er staðsett innst í götu og afhendist rúmlega fokhelt 15. des. 2006.
Þórarinn s. 530 1811



Hótel 1919 Radisson SAS er 
rekið í einu sögufrægasta húsi 
borgarinnar, Eimskipshúsinu. 
Gunnar V. Andrésson ljós-
myndari Fréttablaðins leit þar 
inn og skoðaði hvernig nýi og 
gamli tíminn mætast í fallegri 
hönnun.

Í rúm 80 ár voru höfuðstöðvar Eim-
skipafélags Íslands í reisulegu 
hvítu húsi við Pósthússtræti. Í dag 
er í húsinu starfrækt fjögurra 
stjörnu lúxushótelið 1919 sem 
rekið er af Radisson SAS keðjunni. 
Húsið teiknaði Guðjón Samúels-
son, sem var húsasmíðameistari 
ríkisins, og var byggt á árunum 
1919-1921. Það var með stærstu 
byggingum bæjarins á þeim tíma 
og jafnframt fyrsta byggingin sem 

búin var fólkslyftu.  Húsið var 
stækkað um tæpan helming með 
viðbyggingu á árunum 1977-1979 
en sá hluti var teiknaður af Hall-
dóri H. Jónssyni arkitekt. 

Við breytingar á húsinu kom í 
ljós að það hentaði einstaklega vel 
til hótelreksturs. Skrifstofuher-
bergin voru flest af æskilegri 
stærð og ekki þurfti að breyta 
burðarveggjum. Hins vegar mátti 
ekki breyta hverju sem var, þar 
sem búið var að friða ýmislegt í 
húsinu, enda um sögufræga bygg-
ingu að ræða. Þar af leiðandi var 
tekin sú ákvörðun að loka margt af 
því sem mátti ekki hrófla við inni í 
veggjum og merki Eimskipafélags-
ins sem er utan á húsinu var falið 
undir merki hótelsins. 

Hópur frá ARKÍS ehf. sá um að 
teikna breytingar á húsinu undir 
stjórn Björns Guðbrandssonar 
arkitekts.

Gamli og nýi tíminn mætast
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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. 

Íbúðirnar eru nú þegar fullbúnar og afhendast þær við
kaupsamning. Svalir eru út af hverri íbúð og bílastæði
fylgir hverri íbúð.

Traustur byggingaraðili: ÍSTAK HF.
Íbúðirnar verða til sýnis í dag, 
mánudag frá kl. 17-20 

Verið velkomin.
Kaffi og konfekt á staðnum.

Toppurinn á Laugavegi
Vandaðar 2ja og 3ja herb. íbúðir í þessu nýja og glæsilega húsi við Laugaveg 86-94

TIL SÝNIS Í DAG MÁNUDAG

SALVÖR EHF.
S. 864 8082

864 8083
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Akurhvarf - Kópavogur
AÐEINS EITT HÚS EFTIR.
Stærð í fermetrum: 209 FM
Fjöldi herbergja: 3 svefnherbergi
Tegund eignar: Raðhús

Verð: 39,5 millj
Glæsileg tvílyft raðhús með innbyggðum bílskúr. Húsið er 183,3 fm og bílskúr 25,4 fm., samtals
208,7fm. Gengið er inn á efri hæð, þar er gert ráð fyrir bílskúr, anddyri, eldhúsi, borðstofu og
stofu. Á neðri hæð eru 3 herbergi, geymsla, þvottahús og baðherbergi. Hverju húsi fylgja 2 bíla-
stæði og sorpskýli á lóð. Húsin afhendast tilbúin til spörslunar og málingar

Allar nánari upplýsingar gefur Baldvin Ómar í 898-1177 eða á skrif-
stofu Húseignar í síma 585-0100

Lækjasmári - Kópavogur
Stærð í fermetrum: 107
Fjöldi herbergja: 3ja herbergja
Tegund eignar: Fjölbýli

Verð: 26,5 millj.
Falleg 95,3 fm 3ja herbergja íbúð með stæði í bílageymslu (11,5 fm) á
góðum stað í Kópavogi með útsýni. Íbúðin er á 6. hæð í nær viðhaldsfríu

lyftuhúsi. Forstofa með skápum. Sjónvarpshol. Stofa, borðkrókur og útgangur á stórar flísa-
lagðar svalir. Eldhús er með vandaðri innréttingu, keramik helluborði og bakarofn. Í íbúðinni
eru 2 rúmgóð svefnherbergi með skápum. Baðherbergi er flíslagt í hólf og gólf, sturta og fal-
leg innrétting. Þvottahús er í íbúð. Örstutt er í alla þjónustu.

Allar nánari upplýsingar gefur Baldvin Ómar í 898-1177
eða á skrifstofu Húseignar í síma 585-0100

Þórsmörk - Hveragerði
Stærð í fermetrum: 267 fm
Fjöldi herbergja: 3 svefnherbergi
Tegund eignar: Einbýli

Verð: Tilboð.
HÚSEIGN KYNNIR: fallegt 132,3 fm 4-5 her-

bergja einbýlishús á einni hæð auk 61,5 fm rými í kjall-
ara, sem býður uppá mikla möguleika. Bílskúr er sérlega
stór eða 73.9 fm.Örstutt er í alla þjónustu.

Allar nánari upplýsingar gefur Baldvin Ómar í 898-1177
eða á skrifstofu Húseignar í síma 585-0100

Fífuhjalli - Kópavogur
Stærð í fermetrum: 220,1 fm.
Fjöldi herbergja: 6
Tegund eignar: Tvíbýli.

Verð: 55 millj.
Um er að ræða íbúð á 2 hæð-

um í suðurhlíðum Kópavogs. Húsinu er vel viðhaldið,
verið er að leggja lokahönd á endurmálun og er húsið hið glæsilegasta. Garður er vel hirtur, s
ér inngangur. Stór sólstofa frá gluggum og garðhús, heitur pottur með vatnsnuddi, rennihurðir
út á góðar suður svalir.Forkaupsréttur fylgir á lítilli tveggja herbergja íbúð á neðri hæð.

Nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar í síma 898-1177
eða á skrifstofu Húseignar í 585-0100

Mávahlíð - Reykjavík
Stærð í fermetrum: 75
Fjöldi herbergja: 3
Tegund eignar: Þríbýli
Verð: 15,9 millj.
HÚSEIGN KYNNIR GÓÐA 3 HERBERGJA ÍBÚÐ MEÐ SÉR INN-

GANGI Á JARÐÆÐ MEÐ SAMEIGINLEGU ÞVOTTAHÚSI. Forstofan er með flísum á gólfi. Gangur með sím-
atengli. Eldhúsið er með eldri innréttingu og parket á gólfi. Baðherbergið er með sturtu og
flísum í hólf og gólf. Stofan er rúmgóð með parketi á gólfi. Hjónaherbergið er með parket á
gólfi og skápum, símatengill. Barnaherbergið er með skáp og parket á gólfi. Sameiginlegt
þvottahús með sér tengli fyrir þvottavél. Sér geymsla fylgir eigninni. Góð lán fylgja með eign-
inni 4.15% vextir.

Allar frekari upplýsingar gefur: Ástþór Helgason GSM: 898 1005

Eyjasel - Stokkseyri
Stærð í fermetrum: 126,8
Fjöldi herbergja 5
Tegund eignar: Einbýli

Verð: Tilboð
Fallegt timburhús á frábærum útsýnisstað á Stokkseyri. Húsið
þarfnast smá standsetningar, en þetta er eign sem býður upp á
mikla möguleika. Laus við kaupsamning.

Nánari upplýsingar veitir Baldvin
Ómar í síma 898-1177

eða á skrifstofu Húseignar í síma 585-0100.

Jafnasel - Reykjavík
Stærð í fermetrum: 337
Fjöldi herbergja:
Tegund eignar: Atvinnuhúsnæði
Verð: 35 millj.
HÚSEIGN KYNNIR: 337 fm veitingarhúsnæði. Húsnæðið
er innréttað fyrir veitingarekstur og skiptist í tvo góða

sali, eldhús og snyrtingar. Húsnæðið hefur þrjá innganga, tvo góða
bari og getur selst með öllum búnaði.. Möguleiki. væri að breyta hús-
næðinu í íbúðir. Leigutekjur eru um kr. 360.000 pr. mánuð. Leigu-
samningur til 9,5 ára með 3ja mán. bankatryggingu.

Allar frekari upplýsingar gefur: Ástþór Helgason GSM: 898 1005

Hjallavegur - Reykjavík
Stærð í fermetrum: 54,4
Fjöldi herbergja: 2
Tegund eignar: Tvíbýli

Verð: 14,9 millj.
Góð 57,4 fm tveggja herbergja íbúð á vinsælum stað við Kleppsveg. Íbúðin er töluvert upp-
runaleg og hentar vel til innréttingar. Skiptist íbúðin í eldhús, svefnherbergi, baðherbergi og
stofu.Nánari lýsing. Parket er á holi og stofu, Skápur er í holinu. Eldhúsið er með upprunalega
innréttingu og glugga. Svefnherbergið er með hurð út á svalirnar og góðir skápar eru í herberg-
inu. Stofan er rúmgóð og góðir gluggar eru á stofunni. Baðherbergið er nokkuð rúmgott með
baðkerfi og flísum á gólfi og upp á miðja veggi.

Allar frekari upplýsingar gefur: Ástþór Helgason GSM: 898 1005

Gullengi - Reykjavík
Stærð í fermetrum: 102
Fjöldi herbergja: 2
Tegund eignar: Fjölbýli
Verð: 16,3 millj.

HÚSEIGN KYNNIR FALLEGA OG MIKIÐ ENDURNÝJAÐA AÐ HLUTA 2 HERBERGJA ÍBÚÐ, 65,7 FM MEÐ
STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU, 36,3 fm OG SÉRSTÆÐI FYRIR FRAMAN FJÖLBÝLIÐ. Forstofan er
með flísum og fatahengi. Símaholrúm er þar fyrir innan með nýlegu parketi. Hjónaherbergið
er með nýlegu parketi og rúmgóðum skápum. Stofan er rúmgóð með nýlegu parketi og út-
gengt á suðvestur svalir. Nýlegar flísar eru á gólfi og á milli innréttingar. Baðherbergið er með
nýlegum flísum. Nýleg blöndunartæki og skápur. Tengi er fyrir þvottavél. Geymsla fylgir
eigninni. Lán frá Íbúðalánasjóði fjárrhæð kr: ca 12.000.000. Vextir: 4.15%

Allar frekari upplýsingar gefur: Ástþór Helgason GSM: 898 1005

Kleppsvegur - Reykjavík
Stærð í fermetrum: 57,4
Fjöldi herbergja: 2
Tegund eignar: Fjölbýli
Verð: 14,9 millj.
Góð 57,4 fm tveggja herbergja íbúð á vinsælum stað við Kleppsveg.
Íbúðin er töluvert upprunaleg og hentar vel til innréttingar. Skiptist íbúð-
in í eldhús, svefnherbergi, baðherbergi og stofu. Nánari

lýsing. Parket er á holi og stofu, Skápur er í holinu. Eldhúsið er með upprunalega innréttingu
og glugga. Svefnherbergið er með hurð út á svalirnar og góðir skápar eru í herberginu. Stofan
er rúmgóð og góðir gluggar eru á stofunni. Baðherbergið er nokkuð rúmgott með baðkerfi og
flísum á gólfi og upp á miðja veggi.

Allar frekari upplýsingar gefur: Ástþór Helgason GSM: 898 1005

Baugakór- Kópavogur
AÐEINS EIN ÍBÚÐ EFTIR.
Stærð í fermetrum: 122 fm
Fjöldi herbergja:4ra herb.
Tegund eignar: fjórbýlishús

Verð: 28,6 millj
GlÆSILEG 4 HERBERGJA EFRI SÉRHÆÐ Í K’ORAHVERFINU. Forstofa með fataskáp, bjart opið
rými, þar er stofa og eldhús og útgangur á stórar suður svalir. Eldhús m/vandaðri eikar-
innréttingu, keramik helluborð og bakarofn úr stáli, 3 svefnherb. með skápum. Baðherb.

flíslagt, innrétting, upphengt wc. Þvottahús og geymsla í íbúð. Vagna og hjólageymsla sameiginleg. Stutt í alla þjónustu. Íbúðin afhendist fullbúin án gólfefna.

Allar nánari upplýsingar gefur Baldvin Ómar í 898-1177 eða á skrifstofu Húseignar í síma 585-0100

Guðmundur St.
Lögg.fast og hdl

Baldvin Ómar
Sölustjóri

S. 898-1177

Áslaug
Sölumaður

S. 822-9519

Gyða
Sölumaður
S.695-1095

Ástþór
Sölumaður

S. 898-1005

Knútur
Sölumaður

S. 847-4604

Skuli
Sölumaður

S. 585 0101
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3JA HERB.

EYJABAKKI Vorum að fá í sölu mjög
góða 80 fm 3ja herbergja íbúð á 3.hæð
með vestur svölum. Íbúðinni fylgir 17,6 fm
geymsla. Samtals birt séreign 97,6 fm.
Þvottahús í íbúð. V. 18,6 m.

VÍKURÁS - MEÐ STÆÐI Í BÍL-
GEYMSLU Um er að ræða 85 fm 3ja
herbergja íbúð á 3.hæð með vestur svölum
og útsýni, ásamt 22 fm stæði í bílgeymslu.
Samtals birt séreign 107,1 fm. Möguleiki á
stuttum afhendingartíma. Verð 18,5 m.

STÓRAGERÐI - MEÐ BÍL-
SKÚR Ný uppgerð 96fm 3-4ra herbergja
íbúð á 3ju hæð. Nýtt eldhús og parket á
gólfum. Íbúðinni fylgir 20,9fm bílskúr. Íbúð-
in er laus. lykla á Lyngvík. Verð. 22,9m

LÓMASALIR 3JA HERBERGJA
Á EFSTU HÆÐ MEÐ BÍLSKÝLI
OG GÓÐU ÚTSÝNI. Um er að
ræða 95 fm 3ja herbergja íbúð á 5.hæð
með vestur svölum. Íbúðinni fylgir 7,6 fm
sér geymsla. Parket og flísar á gólfum.
Verð 25,8 m.

ÁLFKONUHVARF - TIL AF-
HENDINGAR STRAX Um er að
ræða 90,5 fm 3ja herbergja íbúð á 1.hæð
með sér afnotarétti í garði. Íbúðin er fullbú-
in með gólfefnum. Áhv. 17.0 m í 40 ára
húsbréfum. V. 21,9 m.

ÁSAKÓR - MEÐ BÍLSKÚR. Um
er að ræða mjög vel staðsetta 100 fm 3ja
herbergja íbúð á 5.hæð ( efstu ) í nýju lyftu-
húsi með mjög góðu útsýni, íbúðinni fylgir
28 fm bílskúr. Íbúðin skilast fullbúin án
gólfefna og er afhending um næstu ára-
mót. V. 27,8 m.

KRISTNIBRAUT MEÐ STÆÐI Í
BÍLSKÝLI Mjög góð 82,1 fm íbúð og
geymsla 14,7 fm alls 96,8 fm. með stæði í
bílageymslu. Í eldhúsi er glæsileg innrétting
með flísum á milli skápa og borðkrók.
Borðstofa og stofa með parketi og suður
svölum með góðu útsýni. Baðherbergi flí-
salagt með innréttingu og baðkari. Þvotta-
hús í íbúð. Tvö góð herbergi með parketi
og skápum. í sameign í kjallara er góð
geymsla hjóla og vanga geymsla. Stutt í
alla þjónustu svo sem leikskóla og grunn-
skóla. Verð. 22,9 m.

4RA HERB

VALLARHÚS 4 - 5 HER-
BERGJA Um er að ræða mikið endur-
nýjaða 120 fm íbúð á tveimur hæðum með
sér inngangi. Á neðri hæð er forstofa,
þvottahús, stofa, eldhús og snyrting. Á efri
hæð eru þrjú herbergi og baðherbergi, yfir
íbúðinni er risloft sem búið er að gera að
herbergi. Eignin er mikið endurnýjuð þ.e.
eldhús, gólfefni, snyrting og fleira. Verð
25,7 m.

ÞORLÁKSGEISLI - GRAFAR-
HOLTI - TILBÚIN TIL AF-
HENDINGAR
Um er að ræða nýja 4ra herbergja endaí-
búð á 3ju hæð með tvennum svölum í fal-
legu lyftuhúsi. Íbúðin er 108 fm og henni
fylgir 8,7 fm sér geymsla samtals birt sér-
eign 116,7 fm og stæði í bílgeymslu. Sölu-
menn á Lyngvík sýna. Áhv. 21 m í mynt-
körfu. Verð 27,0 m.

LYNGVÍK FASTEIGNASALA
SÍÐUMÚLA 33 • 108 REYKJAVÍK.
SÍMI 588 9490 • FAX 568 4790 
WWW.LYNGVIK.IS  • LYNGVIK@LYNGVIK.IS

OPNUNARTÍMI:
MÁNUD. - FIMMTUD.: 9:00 - 18:00
FÖSTUDÖGUM: 9:00 - 16:00
SVO ER GSM-INN ALLTAF OPINN

LYNGVÍK FASTEIGNASALA
SÍÐUMÚLA 33 • 108 REYKJAVÍK.
SÍMI 588 9490 • FAX 568 4790
WWW.LYNGVIK.IS • LYNGVIK@LYNGVIK.IS

OPNUNARTÍMI:
MÁNUD. - FIMMTUD.: 9:00 - 18:00
FÖSTUDÖGUM: 9:00 - 16:00
SVO ER GSM-INN ALLTAF OPINN

TRAUST VIÐSKIPTI Í TVO ÁRATUGI

SÍMI 588 9490

SIGRÚN GISSURADÓTTIR
LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SIGRUN@LYNGVIK.IS

STEINAR S. JÓNSSON
SÍMI: 898 5254
STEINAR@LYNGVIK.IS

ÞORSTEINN AUSTRI
SÍMI: 820 3466
STEINI@LYNGVIK.IS

LYNGVÍK ER SKRÁÐ Í
FÉLAG FASTEIGNASALA

VESTURGATA - LYFTUHÚS - LAUS VIÐ KAUPSAMNING 

Um er að ræða 4ra herbergja 103,3 fm íbúð á þessum
vinsæla stað vestast í Vesturbænum. Tvær samliggj-
andi stofur og er gengið út á suður svalir frá annarri.
Hægt er að loka á milli þeirra með rennihurð. Tvö góð
svefnherbergi annað með skápum. Eldhús með góðri
innréttingu og borðkrók. Baðherbergi með baðkari, flís-
um upp á miðja veggi og glugga. Góð sameign. Í kjall-
ara er þvottahús, sauna og sérgeymsla.
Verð. 24,0 m.

BORGARHOLTSBRAUT - HÆÐ M/BÍLSKÚR.

Mjög vel staðsetta 4ra herbergja sérhæð í 3ja íbúða
húsi. Hæðinni fylgir sérstæður 34 fm bílskúr. Afhend-
ing fyrir jól.
Verð 26,9 m.

MOSARIMI - ENDARAÐHÚS

Um er að ræða mjög vel staðsett 150 fm enda raðhús
við Mosarima í Grafarvogi. Húsið er á einni hæð með
innbyggðum bílskúr. Þrjú svefnherbergi. Stór suður
garður með verönd.
Verð 37,5 m.

FUNAHÖFÐI – GISTIHEIMILI
Um er að ræða mjög vel staðsett
607 fm atvinnuhúsnæði á tveimur
hæðum sem verið er að innrétta
sem gistiheimili fyrir 31 manns.
Á neðrihæð er gert ráð fyrir 5
eins manns herbergjum og einu
baðherbergi með sturtuaðstöðu, á

efrihæð er gert ráð fyrir 22 eins manns herbergjum og 2 tveggja manna
herbergjum, 5 snyrtingar og 4 sturtuherbergi, eldhús og matsalur, ásamt
þvottaherbergi. Gert er ráð fyrir vöskum í öllum herbergjum. Að utan er
húsið fallega klætt. Gott tækifæri fyrir verktaka að klára og nota fyrir
starfsmenn. Verð 78 m.
Allar nánari upplýsingar veitir Steinar á Lyngvík S.588-9490.

ÁLFKONUHVARF - LAUS STRAX
Um er að ræða mjög vel stað-
setta 3ja herbergja íbúð á efstu-
hæð í lyftuhúsi, ásamt stæði í
bílgeymslu.
Sölumenn á Lyngvík sýna.

GULLSMÁRI - 4RA HERBERGJA

Mjög góð 95 fm íbúð á 2. hæð í
litlu fjölbýli. Parket og flísar á
gólfum, baðherbergi nýlega upp-
gert. Íbúðin er laus. Áhvílandi
16,5 m lán með 4,35% vöxtum.
Verð 24,9 m.

GALTALIND - 4RA HERBERGJA
111 fm 4ra herbergja íbúð á 2
hæð. Vandaðar innréttingar, park-
et og flísar á gólfum. Lýsing í
íbúðinni eru frá Lúmex og fylgja
öll ljós. Íbúðin er laus.
Verð 28,5 m.



Félag
fasteignasala

Vallartröð 10, Selfossi.
Vorum að fá í sölu glæsilegt 420,4m² hesthús. Húsið er innréttað með
mjög vönduðum innréttingum. Eignin samanstendur af 12 eins hesta
stíum, reiðskemmu, þvottahúsi/snyrtingu og glæsilegri kaffistofu sem er
stofa og eldhús í einu rými og inn af því eitt herbergi.Verð 32,5 m.

Fagramýri 8, Selfossi
Skemmtilegt 114,4 m² endaraðhús ásamt 29,2 m² bílskúr sem er stað-
sett í enda götunnar. Íbúðin er forstofa, hol, 3 svefnherbergi, eldhús
m/fallegri kirsuberjaspónlagðri innréttingu, baðherbergi m/hornbaðkari
og þvottahús. Innangengt er í skúrinn úr forstofu. Verð 25,8 m.

Dverghólar 8, Selfossi
Í einkasölu 114,0 m² parhús ásamt 30,8 m² bílskúr. Eignin telur rúm-
góða stofu m/hurð út á stóran sólpall m/skjólveggjum, eldhús m/ágætri
eldhúsinnréttingu, svefnherbergisgang, þrjú svefnherbergi, góðir skápar
í hjónaherbergi og baðherbergi m/innréttingu, baðkari m/nuddi og
handklæðaofni. Heitur pottur er á verönd. Verð 27,3 m.

Ásgarður, gamla skólahúsið, Rangárþingi eystra
Um er að ræða 174,4 m² hús byggt árið 1927 að Ásgarði rétt við Hvols-
völl þar sem hefur verið rekið gistiheimili síðustu ár. Á neðri hæð er mót-
taka, eldhús, veitingaaðstaða og baðherbergi og á efri hæð er setu-
stofa, gistipláss og salerni. Verð 24,0 m.

Smáratún 20b, Selfossi
Um er að ræða góða 4ra herbergja 95,8 m² íbúð í góðu fjölbýli. Eignin
telur m.a. sameiginlegan inngang, stofu, eldhús m/upprunalegri innrétt-
ingu, þrjú svefnherbergi og baðherbergi sem er flísalagt í hólf og gólf og
er þar baðkar, handklæðaofn og tengi f. þvottavél. Verð 17,4 m.

Austurvegi 3, Selfossi | S: 480 2900 | Fax: 482 2801
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Öldubyggð 18, Grímsnes- og Grafningshreppi
Um er að ræða reisulegt tveggja hæða sumarhús uþb.92,8 m² ásamt
7088 m²  eignarlóð.Húsið er pólskt einingahús sem stendur á steyptum
grunni. Húsið samanstendur af fjórum svefnherbergjum, eldhúskrók,
stofu, baðherbergi og tveimur geymslum. Gólfhiti er í húsinu. Veröndin
er uþb. 80 m² og þar er heitur pottur. Verð 26,0 m.

Heiðarbrún 16, Stokkseyri.
Vel staðsett 130,6 fm steinsteypt íbúðarhús sem byggt var árið 1943
ásamt 121,5 fm steinsteyptum bílskúr sem er byggður árið 2005. Íbúð-
in er töluvert endurnýjuð og skúrinn er mjög glæsilegur. Verð 32,0 m.

Kornhús, Ásgarði, Rangárþingi eystra
Um er að ræða 109,8 m² tvílyft timbur einbýlishús byggt árið 1934.
Eignin telur forstofusnyrtingu, stofu, hol, tvö herbergi og lítið eldhús
með sæmilegri innréttingu. Kjallari er undir hluta hússsins og þar eru
m.a. þvottahús og baðherbergi. Verð 13,5 m.

Öldubyggð 14, Grímsnes- og Grafningshreppi
Um er að ræða reisulegt tveggja hæða sumarhús uþb.92,8 m² ásamt
7088 m² eignarlóð. Húsið er pólskt einingahús sem stendur á steyptum
grunni. Húsið samanstendur af fjórum svefnherbergjum, eldhúskrók,
stofu, baðherbergi og tveimur geymslum. Gólfhiti er í húsinu. Veröndin
er uþb. 80 m² og þar er heitur pottur. Verð 26,0 m.

Ólafur Björnsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Sigurður Sigurjónsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Christiane L. Bahner hdl.
Lögg. fasteignasali

Torfi R. Sigurðsson
Lögfræðingur

Ágúst Stefánsson
BA í lögfræði

Hallgrímur Óskarsson
Sölumaður

Ólöf Lilja Eyþórsdóttir
Rekstrarfr./sölumaður

Steindór Guðmundsson
Iðnrekstrarfr./sölumaður

Anna Rúnarsdóttir
Ritari/skjalavarsla

Kristín Kristjánsdóttir
Ritari/skjalavarsla



– Mest lesið

Er fasteignin þín ekki í mest lesna fasteignablaðinu?
Þegar hægist um á fasteignamarkaði er mikilvægara en nokkru sinni að auglýsa 

á besta staðnum. Samkvæmt nýjustu könnun Gallup* lesa 40% fleiri Íslendingar á 

aldrinum 25–49 ára Allt-fasteignir en Fasteignablað Morgunblaðsins. Vertu viss 

um að eignin þín nái athygli sem flestra!

*Samkvæmt könnun Gallup, maí 2006

Þetta gæti tekið tíma
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Borgartúni 29 - Sími 530 7200
Ásgeir E. Gunnarsson lögg. fasteignasali

LYNGMÓAR, GARÐABÆ

142. fm. íbúð með fallegu útsýni á ákjósanlegum stað í Garðabæ, ásamt bílskúr:
Stofa er parketlögð, fallegt útsýni til norðurs og vesturs. Borðstofa er parketlögð,
útgengi út á stórar yfirbyggðar svalir. Þrjú svefnherbergi . Eldhús með góðri
innréttingu.Baðherbergierflísalagthólf ígólf, sturtuklefi, góðinnrétting.Geymslaer
innan íbúðarinnar auk sér-geymslu og þvottahúss í sameign. Bílskúr fylgir íbúðinni:

Verð: 28,9 millj

152,3 fm 6 herbergja hæð og ris á frábærum stað í hjarta
Hafnarfjarðar. Í alla staði er þetta mjög fallegt hús á góðum
stað í hjarta Hafnarfjarðar, stutt í alla þjónustu, eins og leik-
skóla, barnaskóla og framhaldsskóla 
Bóas s. 699 6165 sölumaður Draumahúsa 
tekur á móti gestum.
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Hringbraut 5, 220 Hafnarfjörður
Opið hús í dag kl. 17:30 - 18:30

530 1820

Runól fur  Gunnlaugsson lögg.  faste igna-  og sk ipasal i

Kristín Pétursdóttir lögg. fasteignasali

Opið hús í dag milli kl. 14 og 16

sími
565 8000
533 6050

NAUSTABRYGGJA 5 – ÍBÚÐ 206

w w w. h o f d i . i s

Glæsileg 3ja herbergja 87,3 fm íbúð á 2. hæð ásamt stæði í upphituðu 
bílahúsi. Björt stofa sem er opin í eldhús. Eldhús með eikarinnréttingu
og AEG tækjum. Þvottahús og búr innaf eldhúsi. Tvö svefnherbergi
með fatskápum. Flísalagt baðherbergi með baðkari. Fallegt eikarpar-
ket á gólfum íbúðar. Sér geymsla í kjallara.Verð 23,9 millj.
Finnur og Ingibjörg taka vel á móti ykkur.



– Atlas fylgir þér alla leið –Yfir 100 starfsmenn í þjónustumiðstöð Atlas
Vingjarnlegt viðmót, aðstoð og ráðleggingar
Allar húseignir á eignarlóðum

 Verð frá 75.000 €
Mörg hundruð eignir um að velja
Nýjar og notaðar eignir
Aðstoð við rekstur
Tryggingar
Húsgögn
Leiguþjónusta
28 ára reynsla
68.000 viðskiptavinir

Vilt þú tryggja 
þér 3000 € afslátt?
Erum að bóka skoðunarferðir

Nánari uppl. milli kl: 12 og 16 alla virka daga
Sími: 586 2880 Gsm: 696 1960

www.atlasiceland.com
sales@atlasiceland.com
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* Gildir til 30. nóv. 2006
* Greiða þarf fyrstu 10% fyrir 30. nóv. 2006

Húseignir á Spáni,
Kýpur og Grikklandi

3000 €
TILBOÐ ÚT

NÓVEMBER

SÍÐUSTU DAGAR!

* ENDUR-

GREIDDAR

Fáðu senda bæklinga heim





Fleiri eignir á skrá á neteign .is - Fleiri eignir á skrá á neteign .is - Fleiri eignir á skrá á neteign .is - Fleiri eignir á skrá á neteign .is

það gerist varla lægra
föst lág söluþóknun

159.900kr159.900kr..
auk vsk. samtals 199.076 krauk vsk. samtals 199.076 kr..

Björn Daníelsson, héraðsdómslögmaður og löggiltur fasteignasali Lögmat ehf. - lögmannsþjónusta

Þverholti 14 • 105 Reykjavík

Austurberg í Reykjavík

Góð 3ja herb., 91 fm íbúð á jarðhæð með sér inngangi og sér garði. Mikið endurnýjuð. Eldhús með hvítri
innréttingu, halogen lýsingu og góðum borðkróki. Rúmgóð herbergi. Baðherbergi með baðkari, tengi fyr-
ir þvottavél og þurrkara. Parket og flísar á gólfum. Sérgeymsla við útidyr. Laus strax. Verð 17,9 millj.
Hlynur tekur á móti þér á milli 19.30 - 20.30 í dag mánudag 13. nóv. að Austurbergi 34, Rvk, jarðh.

Klapparberg í Reykjavík

Fallegt einbýli á þremur pöllum, alls 236 fm. Þar af bíl-
skúr 26 fm. Auka 2ja herb. Íbúð er í húsinu og er ekki
skráð á teikningu. Fallegur garður í rækt. Stutt í alla
þjónustu og í Elliðadalinn. Verð 55 millj.

SKIPTI Á ÓDÝRARI

Holtsgata í Reykjavík

Falleg 2ja herbergja íbúð, alls 51 fm á 3. hæð í litlu
fjórbýli. Rúmgott svefnherbergi. Geymsla og þvotta-
hús er í sameign. Góð staðsetning. Verð 15,9 millj.

NÝTT
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Engjasel í Reykjavík

Stúdíóíbúð alls 41,5 fm. Forst. með fatahengi. Stofa er björt. Stofa, eldhús og svefnaðstaða er samliggj-
andi. Baðherbergi með sturtu og tengi f. þvottavél. Parket og físar á gólfum. Sameiginleg hjóla- og vagna-
geymsla er í sameign auk sérgeymslu. Eign á góðum stað, stutt í alla almenna þjónustu. Verð 9,9 millj.
Finnur tekur á móti þér á milli 19.30 - 20.30 í dag mánudag 13. nóv. að Engjaseli 72, Rvk, jarðh.

Laugarnesvegur í Reykjavík

Falleg 2ja herbergja íbúð á jarðhæð, alls 44 fm. Park-
et og flísar á gólfum. Stór sameiginlegur garður. Góð
staðsetning. Verð 11,5 millj.

NÝTT

Klukkurimi í Reykjavík

Falleg rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 3. hæð með sér-
inngangi, alls 102 fm. Sér geymsla í sameign. Stutt í
alla almenna þjónustu. Verð 21,9 millj.

NÝTTOPIÐ HÚS

Laugavegur í Reykjavík

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 2ja herbergja íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli, alls 58 fm. Rúmgóð stofa. Mjög
gott svefnherbergi með fataskáp. Eldhús með nýl. innréttingu. Baðherbergi með innréttingu og sturtu.
Parket og flísar á gólfum. Þvottahús í sameign. Sér geymsla í sameign. Sameign til fyrirmyndar.
Verð 16,9 millj.

Ránargata í Reykjavík

Rúmgóð 2-3ja herb. ósmþykkt kjallaraíbúð, alls 64
fm. Hús hefur nýleg verið tekið í gegn að utan. Góð
staðsetning. AUÐVELD KAUP. Verð 11,5 millj

LÆKKAÐ VERÐ

Nýbýlavegur í Kópavogi

Góð 2ja herbergja íbúð á 2. hæð, alls 73 fm. Innif. í fm
tölu er 19 fm bílskúr. Sér geymsla. Gott útsýni.Góð
áhv. lán 4,15% vextir. Verð 16,2 millj.

GÓÐ LÁNNÝTT

Njörvasund í Reykjavík

Mjög falleg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í þríbýlishúsi, alls 82 fm. Björt og rúmgóð stofa, parket á gólfi.
Eldhús er með hvítri innréttingu og góðum borðkróki. Hjónaherb. mjög rúmgott og með stórum fataskáp-
um. Barnah. bjart og rúmgott. Baðherb. er með baðkari og sturtu, flísalegt og með glugga. Sér inngang-
ur og fallegur garður í sameign. Góð staðsetning og stutt í alla almenna þjónustu. Verð 18,9 millj.

Skógarás í Reykjavík

Falleg 2-3ja herbergja íbúð á jarðhæð, alls 66 fm. Flís-
ar og parket á gólfum. Suðvestur pallur. Stutt í alla al-
menna þjónustu og í fallega náttúru. Verð 16,9 millj.

NÝTT

Skeggjagata í Reykjavík 

Björt og falleg 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í þríbýlis-
húsi, alls 79 fm, auk 31 fm bílskúr. Stór garður. Góð
eign í hjarta miðborgarinnar. Verð 23,9 millj.

NÝTT

Sléttuhraun í Hafnafirði

Falleg og rúmgóð 2ja herbergja íbúð á 3. hæð, alls 69. fm. Stofa er björt og rúmgóð. Eldhús fallegri inn-
réttingu. Gott þvottahús er í íbúð. Svefnherbergi mjög rúmgott. Baðherbergi er flísalegt í hólf og gólf, bað-
kar er á baði. Parket og flísar á gólfum. Sér geymsla með hillum í sameign. Rúmgóðar svalir. Snyrtilegur
stigagangur. Stutt er í alla almenna þjónustu s.s. skóla og verslun. Laus strax. Verð 13,9 millj.

Torfufell í Reykjavík

Falleg 4ra herbergja, 98 fm íbúð á 2. hæð. Stórar yfir-
byggðar svalir. Stigagangur snyrtilegur. Stutt í alla al-
menna þjónustu. Verð 17.5 millj.

GÓÐ LÁN

Snorrabraut í Reykjavík

Falleg 2ja herbergja íbúð á 3. hæð, alls 54 fm. Parket
og flísar á gólfum. Baðherbergi með sturtu. Svalir.
Hús og þak nýlega tekið í gegn. Verð 13,9 millj.

GÓÐ LÁNNÝTT

Við sýnum eignina fyrir þig.- Án auka

kostnaðar

Við tökum myndir með "gleiðlinsu" af

öllum rýmum. Flottar ljósmyndir.- Án

aukakostnaðar

Við gerum sérstaka eignamöppu um

eignina þína.- Án aukakostnaðar

Við auglýsum í Fréttablaðinu (2 auglýs-

ingar fríar) og á netinu. (mbl.is, visir.is,

habil.is). - Án aukakostnaðar

SELJENDUR

Við látum löggildan fasteignasala og lög
mann sinna öllu sem máli, skiptir, sölu,
skjalagerð o.s.frv.
Við hringjum í kaupendalista okkar út af
eigninni þinni.
Við fylgjum öllum fyrirspurnum eftir.
Við svörum í síma frá 08.00 - 22.00 alla
daga vikunnar.

VANTAR EIGNIR Á SKRÁ
HRINGDU NÚNA!

Höfum kaupendur að litlum íbúðum á höfuð-
borgarsvæðinu með miklum veðskuldum.

Höfum kaupendur að sérhæðum í hverfum
104,105 og 108.

VANTAR EIGNIR Á SKRÁ
HRINGDU NÚNA!

TILBOÐ FYRIR SELJENDUR Í NÓVEMBER

OPIÐ HÚS

LAUS STRAX

AUÐVELD KAUP

OPIÐ HÚS



Á einum eftirsóttasta stað 
höfuðborgarsvæðisins hefur 
risið nýtt hverfi sem kallast 
Arnarneshæð.

Hverfið er byggt í sunnan í móti og 
liggur því vel við sól og nýtur skjóls 
fyrir norðanátt. Stutt er út á helstu 
stofnbrautir og ekki er heldur langt 
að sækja í þjónustu í kring, en 
innan hverfisins eru t.d. allir skól-
ar, allt frá leikskóla upp í fram-
haldsskóla.  

Húsin í hverfinu á Arnarneshæð 
eru byggð samkvæmt nýjustu 
byggingartækni. Þau eru stein-
steypt, staðsteypt að hluta en vegg-

ir, plötur, svalir og stigar forsteypt-
ir. Þau eru einangruð að utan og 
veggirnir eru klæddir með litaðri 
álklæðningu. Þessi aðferð myndar 
heildstæða kápu utan um húsin og 
útilokar allar kuldabrýr. Ytra byrði 
glugga og svalahurða er allt klætt 
með áli, auk þess sem opnanleg fög 
eru úr áli. Hönnun er unnin af arki-
tektastofum Ingimundar Sveins-
sonar og Kristins Ragnarssonar en 
þeir sáu um að teikna og hanna allt 
hverfið.

Íbúðirnar sjálfar eru skipulagð-
ar með þarfir nútímafólks í huga. 
Fallegt útsýni er úr flestum íbúð-
um út yfir Arnarnesvog og yfir 
hluta Garðabæjar. Þeim verður 

skilað án gólfefna en þó eru gólf 
baðherbergja og þvottaherbergja 
flísalögð. Hiti er í gólfum á baðher-
bergi og þvottaherbergi og innrétt-
ingar eru í anddyri, herbergjum, 
baðherbergi og eldhúsi. Eldhúsinn-
réttingin nær að lofti með viftu, 
helluborði og ofni. Baðherbergið er 
flísalagt með vönduðum tækjum, 
innréttingu og upphengdu salerni. 
Innihurðir eru yfirfelldar og allt 
tréverk í íbúðum er úr eik, þar sem 
allur spónn er í stíl. Að lokum má 
bæta því við að síma- og sjónvarps-
tenglar eru í öllum svefnher-
bergjum og stofum og myndavéla-
dyrasími er í öllum íbúðum. Sem 
sagt, nútímaþægindi á góðum stað!

Hverfi sem liggur vel við sól

Breytingar hjá Viðskiptahúsinu

Fasteignasalan Viðskiptahúsið 
stækkaði heilmikið við sig á dög-
unum þar sem hún var færð yfir í 
stærra húsnæði sem er hvorki 
meiri né minni en 350 fermetrar 
og er á Skúlagötu 17. „Við höfum 
verið hérna á Skúlagötunni síðan 
við byrjuðum en við fluttum bara 
í stærra húsnæði á sama stað,“ 
segir Jóhann Ólafsson, starfs-
maður hjá Viðskiptahúsinu. Við-
skiptahúsið var stofnuð í ágúst í 

fyrra og segir Jóhann að það er 
búið að vera gott að gera hjá 
þeim. „Við erum svona það sem 
við viljum kalla víðtæk fasteigna-
miðlun. Við erum ekki bara með 
venjulegar fasteignir heldur 
erum við líka með fyrirtækjaráð-
gjöf og sjávarútvegsfasteignir,“ 
segir Jóhann. „Við erum 15 sem 
vinnum hérna. Átta manns sjá um 
fasteignamiðlanir, þrír um fyrir-
tækjaráðgjöf og fjórir sjá um 
sjávarfasteignir,“ segir Jóhann 
að lokum. 

Viðtæk eignamiðlun 
bætir við sig

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
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BLIKAHÖFÐI - 4RA HERB.
Mjög falleg 100,2 fm, 4ra herb. íbúð á 2. hæð í nýlegu fjölbýli í Mos-
fellsbæ. 3 rúmgóð svefnherb., öll með skápum og öll parketlögð.
Baðherb. flísalagt í hólf og gólf og með innréttingu og baðkari með
sturtuaðstöðu. Þvottarými inn af baði. Parketlögð, rúmgóð og björt
stofa, stórar s-v svalir með fallegu útsýni. Eldhús flísalagt og með
stórum borðkrók. Sér geymsla. Stutt í skóla og leikskóla. V. 22,9 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. þvottaherb./geymsla og bað-
herb.. Fallegur garður m/sólpalli og garðhúsi. Parket, flísar og dúkur á
gólfum. 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.

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. Bað-
herb. 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.
Sér geymsla í sameign. Laus við kaupsamning. V. 25,5 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. Eld-
hús með fallegri innréttingu og eyju með 4ra hellu gaseldavél og stál
háf. Borðkrókur. Þvottaherb. innan íbúðar. Flísalagt baðherb. með bað-
kari með sturtuaðstöðu og innréttingu. Fallegt parket og flísar á gólfum.
Hátt til lofts. Sér geymsla inn af bílastæði. V. 20,5 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 mið-
stöð (hitaveita, sérhiti). Bað verður nýstandsett. V. 11,9 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, veitinga-
hús, veiðisvæði, hestaleiga og ótal gönguleiðir. V. 6,9 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 flí-
salagt, 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.
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SELJABRAUT - 4RA HERB. M/BÍLAG.
Góð 4ra herb., 98,1 fm íbúð á 2. hæð ásamt 30,5 fm stæði í lokaðri
bílageymslu. Stofa, sem nýtt er sem setu- og borðstofa. Suðvestur
svalir. 3 svefnherb. með skápum. Sjónvarpshol. Baðherb. með bað-
kari, flísalagt gólf. Eldhús með borðkrók, flísalagt á milli skápa.
Þvottaherb. innan íbúðar. Rúmgóð geymsla í sameign. Innangengt er
í bílageymsluna. Parket og dúkur á gólfum.V. 17,9 millj.

KRÓKABYGGÐ - GLÆSILEGT EINBÝLI

Glæsilegt 183,2 fm einbýlishús ásamt 47,6 fm tvöföldum bílskúr við Krókabyggð í Mosfellsbæ. Allar innrétting-
ar, skápar og hurðir eru sérsmíðaðar úr lerki. Innfelld halogen lýsing er í öllu húsinu og einnig er góð lofthæð.
Gegnheilt parket úr hlyn er á stofu, gangi og í öllum svefnherb.. Granít flísar í eldhúsi, forstofu, báðum baðherb.
og þvottaherb. Forstofa með klæðaskáp, gesta snyrting. Rúmgott eldhús, þaðan er gengið út á suð/vestur ver-
önd með heitum potti. Baðherb. með fallegri innréttingu, gufubaði og sturtu. Inn af baðinu er þvottaherb., það-
an er gengið út á sólpall. 2 mjög rúmgóð svefnherb. (teiknað sem 3 og einfalt að breyta aftur) og sérstaklega
rúmgott hjónaherb. með miklu skápaplássi. Stofan er um 50 fm. Þaðan er gengið út á verönd. Bílskúr með fjar-
stýrðum rafmagns opnara. Steyptur kjallari er undir bílskúrnum. Verðlauna garður er á lóðinni með 2 sólpöll-
um, skjólveggjum, heitum potti, markísu, hita í stéttum og bílaplani. 

Þetta er einstaklega fallegt og vel skipulagt hús þar sem engu hefur verið til sparað.



Framkvæmdir á nýrri Nestisstöð við Hring-
braut hófust í ágúst 2006 og er áætlað að hún 
verði opnuð í janúarlok 2007.

Nýja Nestisstöðin er samtals um 500 fermetra eins 
hæða húsnæði með 4.700 fermetra stórri lóð.

Stöðin er hönnuð af ASK-arkitektum. Er Hring-
brautarstöðin  fimmta Nestisstöðin sem þeir hanna 
fyrir Olíufélagið. Við hönnun hennar var rík áhersla 
lögð á að fella húsnæðið inn í landslagið og ganga 
frá lóð eins og krafist er vegna nálægðar við mið-
borgina. Auk þess verður skyggnið haft minna og 
látlausara.

Þá hefur verið ákveðið að setja upp við stöðina 
eitt af verkum Axels Helgasonar, drenginn með 
fiskinn.

Uppbygging þjónustustöðva félagsins síðustu ár 
tekur mið af þeim breytingum sem gerðar hafa 
verið á þægindaverslunum Nestis þar sem áhersla 
er lögð á aukið úrval skyndibita, bakarísvöru og 
heilsufæði.

Á stöðinni verður þannig boðið upp á fjölbreytta 
veitingastarfssemi undir merkjum Nestis, Kaffi-
társ, Subway og Serrano. Auk þess verður boðið 
upp á gott úrval af sérvöru og hefðbundna bíla-
vöru.

ÍAV annast byggingu stöðvarinnar en Olíudreif-
ing ehf. sér um búnað vegna eldsneytis og ganga 
framkvæmdir vel.

Þess má geta að Olíufélagið rekur nú rétt innan 
við 100 þjónustustöðvar víðs vegar um landið og 
stendur til að byggja nokkrar stöðvar í viðbót á 
næstu árum. 

Ný Nestisstöð við Hringbraut

www.valholl.is - Opið mánud. - föstud. 9-17
Lokað um helgar YFIR 100 ÁRA SAMANLÖGÐ REYNSLA VIÐ FASTEIGNASÖLU!

Ingólfur
Gissurarson

lögg. fast.sali
896 5222

Bárður
Tryggvason

sölustjóri
896 5221

Þórarinn
Friðgeirsson
lögg. fast.sali
899 1882

Ellert
Róbertsson
sölumaður

893 4477

Magnús
Gunnarsson
sölustj. atvinnuh.

822 8242

Margrét
Sigurgeirsdóttir

ritari

Þóra
Þorgeirsdóttir

ritari

Viggó
Jörgensson
lögg. fast-
eignasali.

Sigurður Jök-
ull Ólafsson
Ljósmyndari

Pétur
Jóhannsson

sölum.
Snæfellsbæ.
S 893 4718

Guðrún Pét-
ursdóttir
skjalagerð
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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. inn-
rétt. 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

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

Kleifakór - glæsilegt einbýli Á
frábærum útsýnisstað 315 fm einbýl-
ishús með innbyggðum bílskúr. Hús-
ið verður afhent fullbúið að utan og
fokhelt að innan. Frábært skipulag.
Verð 57 m.

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

Hamrakór - rað/tengihús afh.
fullb. Glæsileg 254 fm frábærl. vel
skipul. raðh./tengihús á mjög góðum
útsýnisstað. Húsin afh. fullb. án gólf-
efna m. vönd. sérsm. íslenskum inn-
rétt. og flísal. aðalbaðherb. Gólfhiti í
húsinu. Mjög gott skipul. Lóð og bíla-
stæði afh. fullb. Suðv.garður og stórar
svalir.Sjá nán upplýs. á:
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Atvinnuljósmyndari tekur myndir af öllum okkar eignum!
Sjá: www.nybyggingar.is eða hafið samband við sölumenn okkar.
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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 Norðlingaholti
ásamt stæði í bílskýli. Íb. verða afh.
fullb. án gólfefna og flísal. á bað-
herb. Flott hús. V. frá 25,4 m. Selj.
lánar hluta kaupverðs ef kaup. þarf
á því að halda !!  4120

Rauðavað 4ra herb. til afh. strax -
Möguleg allt að 90 % lánakjör.

Í einkasölu ný glæsileg 119 fm 4ra
herbergja íbúðir á 2. hæð Afh. fljót-
lega 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

Goðakór - Tilb. til innréttinga eða
fullb. m. frág. lóð - Möguleg skipti
á ód. eða góð lánakjör. Glæsileg
raðhús/einbýlishús á frábærum útsýn-
isstað. Samtals 228 fm að stærð með
innbyggðum bílskúr. Húsin afhent tilbú-
in til innréttinga. með grófjafnaðri. lóð á
48-49 millj. eða fullbúin án gólfefna
með vönduðum innréttingum og flís-
alögðum baðherbergjum. Lóð og bíla-
stæði fullfrágengin Vönduð hús á ein-
staklega góðum stað. V. milli hús 56,0
m og endahús 57,0 millj. Uppl. á skrif-
stofu Valhallar eða á: 

www.nybyggingar.is 7105



POLARIS WORLD og ESPIS kynna eðalinn
í Spænskum lúxus fasteignum.

Opnaðu augun og uppgötvaðu nýjan
heim…

Polaris World verður kynnt á Grand Hótel 
Reykjavík dagana 18. og 19. nóvember
klukkan 14 og 16.

Polaris World er glæný hugmynd um þróun íbúðahverfa
sem miðast við gæði í hverju smáatriði; allt frá hönnun 
garðalandslags, frá arkitektúrnum að þjónustu sem í boði 
er. Þannig hefur Polaris World ekki aðeins skapað drauma-
heimili þitt heldur alveg nýja veröld. Og ekki aðeins á einum 
stað heldur á sjö stórkostlegum svæðum í Murcíu, héraði á 
suður Spáni.
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Grensásvegur   226 m2 skrifsth.

Til leigu eða sölu skrifstofuhúsnæði á 3.hæð. Húsnæðið er laust
nú þegar. Bílastæði beggja vegna hússins. Snyrtileg sameign.

Hlíðarsmári    170 m2.

Til leigu um frábærlega staðsett 170 fm verslunar- og þjónustuhús-
næði á götuhæð í þessu glæsilega húsi. Endapláss sem er laust nú
þegar og þarna eru næg bílastæði.

Á höfðanum - 300 m2.

Til leigu á 2. hæð bjart með miklu útsýni um 300 m2 skrifstofu- eða
þjónustuhúsnæði. Um 100 m2 eru þegar innréttaðir, en rest verð-
ur innréttuð að óskum leigutaka og er innifalið í leigu.

Trönuhraun - 226 m2 innkeyrslubil.

Til sölu eða leigu á jarðhæð ágætlega staðsett miðsvæðis í Hafn-
arfirði, 226,7 m2, blandað þjónustu- og lagerrými. Innkeyrsluhurð.
Góður gluggafrontur.

Glæsilegt skrifstofuhúsnæði í hjarta Hafnarfjarðar.
Sérlega glæsilega inn-
réttað skrifstofuhúsnæði
um 242 m2 á 5.hæð í
lyftuhúsi í þessu glæsi-
lega húsi í miðbæ Hafn-
arfjarðar. Einstaklega
vandað og skemmtilegt
húsnæði með óviðjafn-
anlegu útsýni.  Tölvu-
lagnir í hverju herb. Allt
að 9 skrifstofuherbergi.
LAUST.

Óseyrarbraut  70 m2 eða 250 - 765 m2.  

Til leigu og er laust um 70 m2 innkeyrslubil með góðri lofthæð. Jafn-
framt er gott samt. 765 m2 innkeyrslupláss með 3 innkeyrsluhurðum.
Lofthæð um 3 mtr. og meira. Lóð er öll malbikuð og öll aðkoma góð.
Mögul. að skipta í 2-3 sjálfstæðar einingar. Sanngjörn leiga. LAUST.

FASTEIGNIR 
& FYRIRTÆKI
Fyrirtækjasala Íslands

FYRIRTÆKI TIL SÖLU

Nudd og Grenningarstofa 
Glæsilegt heilsustúdíó  með góðan tækjakost. Þekkt stofa í flottu
húsnæði. Fyrirtækið er með glæsilega heimasíðu yfir sína þjón-
ustu. Frábært tækifæri.

Ferðaþjónusta - Grænlenskir sleðahundar
Fyrirtækið er hið eina sinnar tegundar á landinu og hefur verið
starfandi í tæp 9 ár. Allur búnaður og viðskiptasambönd svo og
tilsögn. Sérhæfðir í jöklaferðum. Tilvalið fyrir aðila sem búa í ná-
grenni Höfuðborgarsvæðisins. Sjá www.dogsledding.is

Grill-sjoppa með bílalúgu.
Góð sjoppa í alfaraleið með góða veltu, gott tækifæri. Hagstætt
verð.

Sólbaðsstofa.
Vel tækjum búin, í góðu húsnæði til sölu. Góð staðsetning.
Hagstætt verð. Gott tækifæri.

Hársnyrtistofa í góðu hverfi. 
5 vinnustöðvar og 2 vaskstólar. Í góðu húsnæði  og vel búin tækj-
um. Til sölu af sérstökum ástæðum. Til afhendingar starx ef ósk-
að 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.

Grill-veitingastaður
Vel staðsettur í glæsilegu húsnæði. Selur einnig mikið heimilis-
mat. Tekur um 50 manns í sæti. Gott fyrirtæki með vaxandi starfs-
semi. Tilvalið fjölskyldufyrirtæki.

Glæsileg hársnyrtistofa á frábærum stað
með 4 vinnustöðvar og 2 vaskstóla. Fallegar innréttingar og góð-
ur 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., Lögg. faseignasali

Óskum eftir 3.500 - 5.000 m2 atvinnuhúsnæði
Óskum eftir atvinnuhúsnæði fyrir öflugt og traust fyrirtæki. 

Blandað verslunar- og skrifstofuhúsnæði. Æskileg stærð er um 3.500 -
5.000 m2 á höfuðborgarsvæðinu, jarðhæð/verslunarhæð þar af helst um

1.000 - 1.500 m2. Vinsamlegast sendið upplýsingar á bjorgvin@fyrirtaekja-
sala.is eða hafið samband við Björgvin í s. 824 2488. Fullum trúnaði heitið.

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is
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Veggfóður er nýtt og ferskt lífsstíls- og húsbúnaðarblað og hefur á tæpu ári náð miklum vinsældum 
hjá fólki á aldrinum 18-39 ára, en 19% fleiri lesa Veggfóður en Hús og híbýli í þessum hópi*. 
Veggfóður er því klárlega frábær kostur fyrir auglýsendur sem vilja ná til þeirra sem eru að skapa 
sitt fyrsta heimili og þeirra sem fylgjast með straumum í innanhúshönnun.*T
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Við þökkum frábærar móttökur!

ÍSLENDINGAR 
Á ALDRINUM 18-39 
ÁRA VILJA HELST 
VEGGFÓÐUR Í SÍN 

HÚS OG HÍBÝLI

Lestur 18-39 ára.
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Brunaöryggi í grunnskóla 
Ísafjarðar er enn ábótavant 
eftir að framkvæmdir hófust á 
húsnæðinu.

Þrjár skólastofur í Grunnskólan-
um á Ísafirði eru án neyðar-
útgangs vegna framkvæmda sem 
standa yfir og hafa staðið yfir 
frá því skólahald hófst í haust. 

Um er að ræða skólastofur  
nemenda í níunda og tíunda bekk 
ásamt tölvustofu sem allir nem-
endur skólans nýta. Bruna-
útgangur fyrir þessar stofur lá 
frá tölvustofunni út á þak tengi-
byggingar. Tengibyggingin hefur 
hins vegar verið rifin vegna 
framkvæmdanna og fór þá 
útgangurinn um leið. Beðið er 
eftir nýrri plötu sem á að steypa 
á nýju millibygginguna sem mun 
þá nýtast sem útgönguleið til 
bráðabirgða.

Umhverfisnefnd Ísafjarðar-
bæjar tók málið fyrir á fundi 
fyrr í vikunni og beindi þeim til-
mælum til byggingarnefndar að 
fyllsta öryggis yrði gætt meðan 
á framkvæmdum stendur.

Af síðunni bb.is.

Brunavörnum 
ábótavant

Fúnkíshús með fallega sál



Þýðandi:
Anna María Hilmarsdóttir

2,4,8,16...31
ÓSÝNILEGIR GLÆPIR EFTIR GUILLERMO MARTÍNES

Á METSÖLULISTUM UM ALLAN HEIM.
PLANETA BÓKMENNTAVERÐLAUNIN

Í ARGENTÍNU.
„Stærðfræði og morðgáta. Þú færð ekki betri kokkteil.“

- Guardian

FRÁ HÖFUNDI
DA VINCI LYKILSINS

HRINGUR TANKADOS EFTIR DAN BROWN

ÓUMDEILDUR MEISTARI HINNAR 
ÚTHUGSUÐU SPENNUSÖGU

„Heimurinn sem Hringur Tankados lýsir er því miður ekki 
fjarri raunveruleikanum.“

- MacDonnell Ulsch, forstjóri Öryggisráðs Bandaríkjanna

SELD Í

MEIRA EN

1.000.000

EINTÖKUM

Það kostar borgarbúa tæpar 200 
milljónir á hverju vori að endur-
nýja malbikið eftir slitið á nagla-
dekkjum yfir veturinn á undan. 
Gróflega reiknað geta það því 
verið um fimm þúsund krónur 
sem hver bíll á nagladekkjum 
kostar borgarbúa. Það finnst 
kannski einhverjum lítið og öðrum 
mikið. Mér finnst það mikið því 
það er svo sannarlega hægt að 
nota tvö hundruð milljónir á ári í 
margt skemmtilegra en malbik. 
Það mætti t.d. efna til alþjóðlegrar 
stuttmyndasamkeppni, efla sjálf-
stæðu leikhúsin, greiða niður frí-
stunda- og íþróttastarf eða byggja 
upp hjólastígakerfi borgarinnar.

Kostnaður borgarinnar af nagla-
dekkjanotkun er dæmi um óbein-
an kostnað sem fellur ekki á 
notandann heldur á samfélagið. 
Alvarlegri óbeinn kostnaður af 
notkun nagladekkja er samt þáttur 
þeirra í svifryki sem er ógn við 
heilsu fólks. Malbiksagnir tætt 
upp af nagladekkjum eru lang-
stærsti einstaki þátturinn í svif-
ryki borgarinnar eða um fimmtíu 
til sextíu prósent þegar svifryk er 
mest. Á þessu ári hefur magn svif-
ryks í andrúmslofti farið 24 sinn-
um yfir heilsuverndarmörk.

Í Svíþjóð hafa verið gerðar rann-
sóknir á loftgæðum og áhrifum 
svifryks á heilsu fólks. Niðurstaða 
þeirra er að jafnvel lítið magn svif-
ryks í andrúmslofti hafi áhrif á 
heilsuna og að svifryksmengun 
fækkar lífdögum Stokkhólmsbúa 
meira en umferðarslys í borginni.

Í nýjasta blaði FÍB er ítarleg 
úttekt, og samanburður á ónegld-
um vetrardekkjum, byggð á 
erlendum prófunum óháðra aðila. 
Þar er borinn saman fjöldi 
afbragðsgóðra dekkja en hin svo-
kölluðu loftbóludekk sem margir 
þekkja eru í efsta sæti að mati 
þeirra sem framkvæmdu rann-
sóknirnar í ár. Betra grip, styttri 
hemlunarvegalengd og meiri 
stöðugleiki í beygjum eru dæmi 
um árlegar framfarir en þróun í 
hönnun naglalausra vetrardekkja 
hefur verið mjög hröð og bestu 
dekkin í dag eru umtalsvert betri 
en bestu dekkin fyrir fimm árum.

Því miður hefur þróunin ekki orðið 
mikil í nagladekkjum af þeirri ein-
földu ástæðu að þau eru mjög víða 

bönnuð og á flestum 
stöðum afar illa séð. 
Íslendingar hafa engu að 
síður lengi haft tröllatrú 
á negldum dekkjum og 
talið þau öruggari en 
ónegld dekk. Staðreynd-
in er samt sú að um nokk-
urra ára bil hafa ónegld 
dekk verið öruggari við 
langflestar vetraraðstæð-
ur. Einungis á sléttum 
og blautum ís hafa negld 
dekk betra grip en góð 
vetrardekk. Þetta eru aðstæður 
sem aðeins skapast örfáa daga á 
hverjum vetri. Við allar aðrar 
aðstæður eru nagladekk verri, 
hemlunarvegalengd lengri og grip 
í beygjum verra. Valið ætti því að 
vera auðvelt á milli aukins öryggis 

flesta daga eða fáa 
daga.

Sumir aka á nöglum 
allan veturinn af því 
að þeir þurfa af og til 
að fara út á land og 
telja hættu á að lenda 
í aðstæðum þar sem 
nagladekk veita 
meira öryggi en góð 
vetrardekk. Erfitt er 
að fullyrða að svo 

geti ekki verið í einhverjum tilvik-
um en rétt að benda á að í lang-
flestum vetraraðstæðum utan 
þéttbýlis veita góð vetrardekk 
betra grip en nagladekk. Áralöng 
reynsla FÍB af því að halda úti 
ónegldum þjónustubíl um allt land 

í öllum veðrum er sú að aldrei var 
þörf á nagladekkjum.

Fyrir þá sem vilja vera vel búnir 
í ófærð býður FÍB upp á dekkja-
sokka, eins konar keðjur úr næloni 
sem auðvelt er að setja á dekkin í 
ófærð. Þetta er skemmtileg nýjung 
og hlýtur að verða jólagjöfin í ár til 
þeirra sem vilja vera vel útbúnir í 
akstri utan þéttbýlisins.

Í nýlegu umhverfisátaki Umhverfis-
ráðs Reykjavíkurborgar var 
hreint andrúmsloft persónugert í 

ungum manni sem kallaður var 
Hreinn Loftur. Sjálfur er ég mikill 
aðdáandi hreins lofts en verð að 
viðurkenna að stundum hef ég 
efast um heilsubót mína af því að 
hjóla í vinnuna að vetrarlagi þegar 
negldir bílar í þúsundavís aka 
framhjá mér og spæna upp mal-
bikið. Ég held því að ég tali bæði 
fyrir munn minn og Hreins Lofts 
þegar ég bið fólk að hugsa sig 
vandlega um áður en það setur 
undir bílinn nagladekk sem menga 
loftið og veita langflesta daga 
vetrarins minna öryggi í umferð-
inni en góð vetrardekk með betra 
grip.

Höfundur er varaborgarfulltrúi 
Samfylkingarinnar og fulltrúi í 

umhverfisráði.

Hreinn Loftur og nagladekkin

Einungis á sléttum og blautum 
ís hafa negld dekk betra grip 
en góð vetrardekk.



Tilkynningar um merkis-
atburði, stórafmæli og 

útfarir í smáletursdálkinn 
hér til hliðar má senda á 

netfangið timamot@fret-
tabladid.is.

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is 

eða hringja í síma 
550 5000.

Jónas Jónasson útvarpsmaður hefur 
verið með þátt sinn Kvöldgestir á Rás 
1 frá árinu 1981 og tekið þar á móti 
gestum úr öllum stigum þjóðfélagsins. 

„Ég hafði verið með þátt að kvöldi 
þar sem ég lék tónlist og kynnti plötur 
en datt svo í hug að lífga aðeins upp á 
spjallið við hlustendur með því að 
bjóða til mín gestum,“ segir Jónas og 
bætir við: „Árni Egilsson, tónlistar-
maður kom til mín í spjall frá Holly-
wood ásamt konu sinni, Dorette, sem 
var áhættuleikari.“ Jónas kallaði þenn-
an þátt Kvöldgesti en hann var fluttur 
í júní árið 1981. „Það var bara þessi 
eini þáttur en síðan fór ég að tala um 
það við Guðmund Jónsson, fram-
kvæmdastjóra Útvarps að mig langaði 
til að gera þátt með rabbi á rólegum 
nótum þar sem nógur tími væri og eng-
inn ótti við þögn.“ Jónas ákvað því að 
hafa viðtöl við fólk og gefa því tíma til 
að svara. „Ekkert yfirborðshjal og 
kjaftæði um ekki neitt, sem er dálítið 
algengt í útvarpi í dag,“ segir Jónas, 
sem sagði framkvæmdastjóranum að 
hann vildi fá þátt klukkan ellefu um 
kvöld. „Hann spurði hvort ég væri gal-
inn því þá myndi enginn hlusta. Þjóðin 
væri að detta í það á þessum tíma. Ég 
var samt alveg ákveðinn. Ég vildi hafa 
tvo gesti í þættinum sem ætti að standa 
í tvo klukkutíma því ég vildi fylgja 
gestunum mínum inn í nóttina.“

Jónas segir ákveðnar grundvallar-
spurningar vera þema þáttanna en þær 
eru: Hver ertu, hvað ertu og af hverju 
ertu það sem þú ert? Hvað gefur það 
þér og hvað tekur það frá þér?

„Þátturinn hefur agað mig og alið 
mig upp í 25 ár, þannig að hann hefur 
mótað mig meira en ég nokkurn tíma 
hann. Ég er búinn að átta mig á því á 
löngum tíma að það er saga í öllum,“ 
segir Jónas sem heldur ótrauður áfram 
við að bjóða til sín kvöldgestum þrátt 
fyrir að vera kominn á áttræðisaldur. 

Kommúnistaofsóknir á hendur Hróa hattar

Vín er skáldskapur á 
flöskum.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, stjúp-
móðir, amma, dóttir, systir, tengdadóttir og
mágkona,

Anna Sigríður Þorsteins-
dóttir (Anna Sigga)
Byggðarholti 1b, Mosfellsbæ,

verður jarðsungin þriðjudaginn 14. nóvember kl. 13.00
í Bústaðakirkju.
Ólafur Haraldsson
Tanja Íris Ólafsdóttir Tinna Ýr Vestmann Ólafsdóttir
Benedikt K. Ólafsson  Bjarney Vignisdóttir
Sandra Ólafsdóttir         Kristófer E. Árnason
Sonja Ólafsdóttir
Þorsteinn Jónsson
systkini og aðrir aðstandendur.

Ástkær systir okkar, mágkona og frænka,

Sigríður Gizurardóttir
lífeindafræðingur, Kvisthaga 29, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Dómkirkjunni í dag 13. nóvem-
ber kl. 15.
Lúðvík Gizurarson                   Valgerður Guðrún   

Einarsdóttir
Bergsteinn Gizurarson               Marta Bergman
Sigurður Gizurarson                   Guðrún Þóra Magnúsdóttir
Dagmar Sigríður Lúðvíksdóttir Trausti Pétursson
Dóra Lúðvíksdóttir                      Einar Gunnarsson
Einar Lúðvíksson                        Georgina Anne Christie
Gizur Bergsteinsson                   Bylgja Kærnested
Dagmar Sigurðardóttir               Baldur Snæland
Magnús Sigurðsson                 
Júlía Sigurðardóttir
Gizur Sigurðsson
Ólafur Sigurðsson
Ingibjörg Sigurðardóttir              Arnar Loftsson

Ástkær eiginkona mín, fósturmóðir,
amma, systir og mágkona,

Birna Ingibjörg Egilsdóttir
Stórholti 6a, Akureyri,

verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju fimmtudaginn
16. nóvember kl. 13:30.

Sigurður Sigmarsson
Helgi Jónsson          Nótt Magdalena Helgadóttir
systkini og mágar.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Þegar andlát ber að
Alhliða útfararþjónusta í 16 ár 
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Geirmundsson
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Rúnarsson

Styrktartónleikar voru 
haldnir í Bústaðakirkju 
síðastliðinn miðvikudag 
til styrktar og heiðurs 
Þuríði Örnu Óskarsdótt-
ur sem er með illkynja 
æxli í höfði. 

Árið 2004 var Þuríður 
Arna greind með illvíga 
flogaveiki og í kjölfarið 
fannst æxli í höfði henn-
ar sem var greint góð-
kynja. Ekki tókst að 
komast fyrir meinið og 
nú hefur æxlið verið 
skilgreint sem illkynja. Í 
dag lítur út fyrir að frek-
ari meðferðarúrræði 
séu ekki fyrir hendi og 
því ákváðu aðstandendur fjölskyldunnar að leggjast á eitt 
og safna fjármunum til að hún og foreldrar hennar geti átt 
góðar stundir saman. 

Tónleikarnir voru gríðarlega vel sóttir en meðal þeirra 
sem komu fram voru Stebbi og Eyfi, Regína Ósk, Signý 
Sæmundsdóttir, Jóhann Friðgeir og fleira gott fólk en kynnir 
kvöldsins var Anna Björk Birgisdóttir. Allt féð sem safnað-
ist á tónleikunum rennur óskert til Þuríðar Örnu og fjöl-
skyldu hennar.

Fagrir tónar styrktu 
Þuríði Örnu





Ég er á danska kúrn-
um. Þá er ég ekki að 
tala um megrunar-
kúrinn sem dása-
maður er í sauma-
klúbbum landsins. 
Nei, minn kúr er allt 
öðruvísi og hefur 

það alls ekki að mark-
miði að tapa kílóum þótt vissulega 
sé það ánægjuleg aukaverkun. 

Danski kúrinn minn fólst í því 
að flytja til Kaupmannahafnar í 
nokkra mánuði, selja bílinn og 
kaupa reiðhjól að hætti innfæddra. 
Nú fer ég allra minna ferða á þess-
um járnfáki sem kostaði það sama 
og að fylla bensíntank einu sinni. 
Mér finnst það frábært. Það fylgir 
því ákveðin frelsistilfinning að 

þeysa um göturnar með vind í hár-
inu og ferðalagið frá heimili til 
skóla verður að ánægjulegri 
líkamsrækt.

Fyrir nokkrum mánuðum síðan 
sá ég viðtal við konu á Akureyri í 
sjónvarpinu. Það sem var svona 
merkilegt við þessa konu var það 
að hún átti ekki bíl en fór allra 
sinna ferða á reiðhjóli, hvort sem 
það var til þess að kaupa í matinn 
eða sækja börnin á leikskólann. 
Þetta þótti fréttnæmt á Íslandi.

Mér finnst fyndið að hugsa um 
þetta viðtal núna, vitandi það að 
hér í Kaupmannahöfn og flestum 
öðrum stórborgum er það alls ekki 
sjálfsagður hlutur að allir eigi bíl. 
Nei, hér þykir bara ósköp eðlilegt 
að hjóla með börnin í skólann og 

labba heim úr súpermarkaðnum 
með þungu pokana þótt það sé 
langt. Á Íslandi fer fólk varla á 
milli húsa nema á bílnum og svo 
þjösnumst við áfram í umferðinni, 
eitt og eitt í bíl, pirruð og fúl af 
súrefnisskorti og hreyfingarleysi. 
Við hættum jafnvel við að fara í 
ræktina ef það er ekki laust bíla-
stæði næst dyrunum.

Þannig virðumst við hafa ákveðið 
að það eigi að vera. Allt er skipu-
lagt út frá einkabílnum og sjálf 
myndi ég varla hætta mér út í 
umferðina í Reykjavík á reiðhjóli. 
Þess vegna er ég ansi hrædd um að 
bíll verði það fyrsta sem ég kaupi 
þegar ég kem heim. Aukakílóin, 
pirringinn og umferðarstreituna 
fæ ég væntanlega í kaupbæti. 





!

Í fjöldamörg ár virðast íslenskir fjölmiðlar, að undanskilinni Rás 1 og 
Morgunblaðinu, hafa verið nokkurn veginn á einu máli um að klassísk 
tónlist sé ekki fjölmiðlaefni. Ég hef áður bent á að erlendar kannanir 
sýna að klassísk tónlist nýtur mun meiri vinsælda en margir halda. 
Kannski eru þessar upplýsingar einmitt að skila sér á rétta staði, því að 
skyndilega virðist vera að birta til á hinum ýmsu vígstöðvum.

Ríkissjónvarpið hefur t.d. blásið til sóknar á þessu sviði, og væntan-
lega hvetur það Efstaleitismenn til frekari dáða að Græna herbergið, 
þáttur Jónasar Ingimundarsonar og Sigrúnar Hjálmtýsdóttur, er 
tilnefndur til Edduverðlauna sem sjónvarpsþáttur ársins. Þættir 
Jónasar Sen, Tíu fingur, hafa fengið prýðilegar viðtökur og vonandi 
verður framhald á þeim eftir að fyrsta þáttaröðin rennur sitt skeið á 
enda. Við eigum a.m.k. nóg af frambærilegu tónlistarfólki til að halda 
þeim gangandi í mörg ár í viðbót. Það væri hægt að gera heila þáttaröð 
um íslensk tónskáld, aðra um kórstjóra, þá þriðju um ungt og efnilegt 
tónlistarfólk, o.s.frv. Þannig yrði líka til dýrmæt þekking á framleiðslu 
slíkra þátta, sem er einmitt það sem hefur skort fram til þessa. Tónlist 
lýtur öðrum lögmálum en fótbolti, líka sem sjónvarpsefni. Það þarf 
önnur efnistök, og dagskrárgerðarfólkið þarf tíma til að tileinka sér 
þau.

Það kemur kannski einhverjum á óvart, en Bandaríkjamenn hafa 
svo áratugum skiptir staðið öðrum þjóðum framar í að gera klassíska 
tónlist aðgengilega í sjónvarpi. Það var hljómsveitarstjórinn og 
tónskáldið Leonard Bernstein sem ruddi brautina með mögnuðum 
fræðsluþáttum sínum, Young People‘s Concerts, sem fóru í loftið 1958 
og gengu í fimmtán ár. Bernstein var hinn fullkomni sjónvarpsmaður: 
hann myndaðist vel, geislaði af lífsorku og áhugi hans á tónlist var 
bókstaflega smitandi.

Nú virðist arftaki Bernsteins hafa stigið fram á sjónarsviðið.
Michael Tilson Thomas, aðalstjórnandi Sinfóníuhljómsveitarinnar í San 
Fransiskó, er umsjónarmaður nýrrar þáttaraðar, Keeping Score, sem 
bandaríska ríkissjónvarpið (PBS) framleiðir. Verkefnið mun standa í 
fimm ár og kostnaðaráætlun hljóðar upp á rúman einn og hálfan 
milljarð króna. Markmið þáttanna er að miðla upplýsingum um helstu 
hljómsveitarverk sögunnar á áhrifamikinn og spennandi hátt. Í fyrstu 
þáttaröðinni tekur Tilson Thomas m.a. fyrir tvö byltingarkenndustu 
tónverk allra tíma: Eroicu-sinfóníu Beethovens og Vorblót Stravinskis. 
Hann fer til Vínarborgar og Parísar og útskýrir fyrir áhorfendum á 
heillandi hátt, bæði við flygilinn og fyrir framan hljómsveitina, hvað 
það var í þessari kraftmiklu tónlist sem sló áheyrendur algjörlega út af 
laginu. Klippingarnar eru hraðar, athugasemdir stjórnandans eru 
skýrar og aðgengilegar, og hverjum þætti lýkur á að viðkomandi verk 
er flutt á tónleikum í Davies-tónleikahöllinni. 

Keeping Score-þættirnir eru sýndir í Bandaríkjunum einmitt um 
þessar mundir. Hvernig væri að RÚV keypti þá og setti þá á dagskrá á 
sunnudagskvöldum þegar fyrsta þáttaröðin af Tíu fingrum hefur 
runnið sitt skeið á enda?

Vefsíða Keeping Score-þáttanna (www.keepingscore.org) er frábært 
dæmi um hvernig hægt er að gera fræðslu- og menningarefni lifandi 
og aðgengilegt á netinu. Þetta eiga Íslendingar eftir að læra ef marka 
má síðurnar mbl.is og visir.is. Þar er ekki fjallað um klassíska tónlist, 
leiklist eða myndlist nema í undantekningartilvikum, enda fellur efnið 
ekki að þeim efnisflokkum sem lagt er upp með. Fréttir af listum 
rúmast helst undir flokkunum „Fólkið“ eða „Lífið“, en svo virðist sem 
umsjónarmönnum vefjanna þyki mikilvægara að Íslendingar viti hvað 
amerískum kvikmyndastjörnum finnst best að borða í morgunmat en 
hvað íslenskir listamenn eru að fást við hér heima og erlendis. 

Þarf þetta að vera svona? Ágætt dæmi um gagnstæða nálgun er 
vefsíða breska dagblaðsins The Guardian, þar sem heil undirsíða er 
eingöngu helguð klassískri tónlist (music.guardian.co.uk/classical). Þar 
er hægt að lesa viðtöl við helstu tónlistarmenn samtímans, gagnrýni 
um tónleika og óperusýningar, og fréttir úr tónlistarheiminum. Nýlega 
hljóðritaði The Guardian fyrirlestraröð sem ungverski píanóleikarinn 
András Schiff hélt í Wigmore Hall og hlaut frábærar viðtökur. 
Viðfangsefnið var píanósónötur Beethovens og fjórir fyrstu fyrirlestr-
arnir eru þegar komnir á netið. Hvenær skyldu íslensku netmiðlarnir 
brydda upp á einhverju jafn frumlegu? Það virðist a.m.k. vera 
séríslenskt viðhorf að klassísk tónlist sé ekki fjölmiðlaefni. Enda 
skulum við vona að það sé á hröðu undanhaldi. 

Klassísk tónlist er fjölmiðlaefni

Stúdentaleikhúsið sýnir 
verk sitt „Þú ert enginn 
Johnny Depp“ í Austurbæ. 
Þetta óvenjulega verk er í 
raun stúdía á valdníðslu og 
varnarleysi mannskepnunn-
ar og könnun á því  hvernig 
of mikið eða of lítið frelsi 
getur leikið okkur öll. 

Hörður Ellert Ólafsson, formaður 
Stúdentaleikhússins, útskýrir að 
verkið byggi á frægri rannsókn 
sem gerð var í Stanford-háskóla 
árið 1971. Rannsóknin sé jafnan 
kölluð „The Stanford Prison 
Experiment“ en henni var stjórn-
að af Dr. Philip G. Zimbardo, 
sálfræðiprófessor við Stanford-
háskóla. „Rannsókn þessi beindist 
að því að kanna hvernig maðurinn 
bregst við þegar honum er haldið 
föngnum,“ útskýrir Hörður. „Upp-
haflega átti rannsóknin að standa 
yfir í tvær vikur en henni var hætt 
á sjötta degi því það fór allt úr 
böndunum, þá voru þátttakendur í 
rannsókninni farnir að beita hver 
annan andlegu ofbeldi.“

Tuttugu og fjórir heilbrigðir  
karlkyns stúdentar úr millistétt 
tóku þátt í rannsókninni  á sínum 
tíma og réðst það af tilviljun hverjir 
urðu fangar og verðir. Leitast var 
við að skapa aðstæður og líkja 
eftir raunverulegri fangelsisvist, 
þátttakendur voru til að mynda 
innilokaðir í klefum, klæddir bún-
ingum og beittu verðirnir þá harð-
ræði en þeir höfðu  frjálsar hendur 
um hvernig þeir komu fram við 
fangana nema að ekki mátti beita 
þá líkamlegu ofbeldi. Línan milli 
raunveruleikans og þessa svið-
setta hryllings varð hins vegar 
óskýrari en rannsakendurna óraði 
fyrir. „Við byggjum leiksýninguna 
á heimildum um þessa rannsókn,“ 

útskýrir Hörður og bendir á að 
mikla upplýsingar sé að finna um 
hana á netinu en á heimasíðu henn-
ar sé einnig hægt að nálgast 
myndbandsupptökur af atburðun-
um. „Við erum hins vegar ekki að 
sviðsetja rannsóknina heldur 
okkar eigin sýningu og þess vegna 
setjum við ýmist tvist á hlutina.“

Hugmyndin að baki sýningunni 
er komin frá Birni Hlyni Haralds-
syni leikstjóra. „Hann hafði lengi 
langað að vinna sýningu úr þessari 
rannsókn. Víkingur Kristjánsson 
gerir síðan leikgerðina en þeir 
tveir og leikhópurinn allur eru höf-
undar verksins því sýningin er 
einnig mikið til unnin út frá 
spuna.“ 

Átján leikarar Stúdentaleikhúss-
ins taka þátt í sýningunni og segir 

Hörður að vinnuferlið hafi verið 
mjög áhugavert. „Við höfum unnið 
talsvert með einlægni, nálægð og 
tilfinningar,“ áréttar Hörður og 
bætir því við að fróðlegast hafi 
verið að finna hversu stutt er í 
frumeðlið hjá mannskepnunni 
eins og fyrrgreind rannsókn stað-
festi að nokkru leyti.  Ísland sam-
tímans sé annað talandi dæmi því 
Hörður vísar til átaksins Nóvem-
ber gegn nauðgunum sem beint 
er gegn ofbeldis- og kynferðis-
glæpum. „Það er fáránlega stutt í 
frumhvatir mannsins sem brjót-
ast til dæmis út í einhverju vímu-
rugli eða þegar menn kunna sér 
ekki hóf. Þetta félagslega taum-
hald getur hætt að virka allt í 
einu.“ 

Kl. 15.00
Listakonurnar Dagbjört Guðmunds-
dóttir, Guðrún Helga Kristjánsdóttir, 
Helga Jensdóttir, Helga Sigurðar-
dóttir, Kristín Tryggvadóttir, Laufey 
Johansen, Maja Siska og Margrét 
Brynjólfsdóttir sýna verk sín á 
Skúlagötu 61. Sýningin ber yfirskrift-
ina „40A 32D“ og verður hún opin 
daglega kl. 15-19 og um helgar kl. 
13-18 fram til 18. nóvember.

Fundnar eru ljósmyndir eftir 
bandaríska ljósmyndarann Dorot-
heu Lange sem hún tók veturinn 
1943 þegar alríkisstjórn Banda-
ríkjanna fyrirskipaði að þúsundir 
bandarískra þegna af japönskum 
uppruna skyldu hnepptir í fangelsi. 
Eru ljósmyndirnar um 800 talsins 
og hafa lengi verið taldar glataðar. 
Lange var heimsþekkt fyrir ljós-
myndir sínar af flóttafólki frá land-
búnaðarhéruðum á kreppuárunum. 
Áður var ljósmyndarinn Ansel 
Adams búinn að birta myndir frá 
herleiðingu japanskra Bandaríkja-
manna en örlög þeirra hafa lengi 
legið í þagnargildi vestanhafs og 
þykir þetta smánarblettur í stjórnar-
fari stríðsáranna þar í landi.

Myndir Lange eru sagðar bera 
öll einkenni hennar; myndefnið er 
ekki sviðsett heldur sótt til raun-
verulegra aðstæðna. Myndbygging 
ber öll einkenni meistara og sýnir 
mannlega hlið fanganna. Talið er 
að vel yfir hundrað þúsund hafi 
verið fangelsaðir og var reynt að 
leyna aðbúnaði þeirra lengi vel. 
Mun Lange hafa heimsótt 21 fang-
elsi og víðast var henni meinaður 

aðgangur að myndefni eins og 
gaddavírsgirðingum, húsakosti 
sem var lélegur og hreinlætis-
aðstæðum eins og opnum klóökum. 
Talið er að fangarnir hafi tapað 
samtals 2,5-6,2 milljörðum dala, en 
langflestir voru neyddir til að láta 
eignir sínar af hendi og fengu engar 
skaðabætur að stríðinu loknu.

Úrval mynda Lange frá þessum 
tíma eru nú komnar út á bók, 

Impounded, hjá Norton. Þar er að 
finna ritgerð um handtökurnar og 
aðstæður fanganna, en fjölskyldun-
um var safnað saman í bráðabirgða-
byrgi og gripahús og haldið þar til 
loka stríðsins. 

Lange sá mikið eftir myndun-
um, en hún hafði lagt mikla vinnu í 
þær, þegar þær hurfu. Hún lést árið 
1965 og er talin með fremstu ljós-
myndurum Bandaríkjanna á síð-
ustu öld. Ljósmyndir hennar eru 
listrænar í myndbyggingu og í 
þeim má sjá samúð hennar með 
þeim sem minna mega sín og órétti 
eru beittir.

Útgáfa myndanna frá japönsku 
fangabúðunum snertir strengi í sál 
Bandaríkjamanna. Sjá má skýra 
samsvörun milli mynda Lange og 
ljósmynda af helför gyðinga í 
Evrópu. Örlög fanganna á þeim 
tíma eru þau sömu og við sjáum á 
myndum frá stríðshrjáðum svæð-
um heimsins nú á tímum. Það rifj-
ast upp að nýsett lög í Bandraríkj-
unum um fangelsun án dóms og 
laga eiga sér eldri dæmi í fram-
komu stjórnvalda Vestanhafs við 
þegna sína.

Fangar í eigin landi
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Gagnrýni og stjörnugjöf

Ferðasaga Andreu Róbertsdóttur er 
forvitnileg bók fyrir margra hluta 
sakir. Höfundurinn pakkaði saman 
og seldi efnislegar eigur sínar og 
lagði upp í ferð um framandi slóðir. 
Andrea ferðaðist ein til Indlands, 
Taílands, Kambódíu og Laos. Sú 
ákvörðun hennar er virðingarverð 
og til eftirbreytni því ekki hafa allir 
hugrekki til þess að skora eigin for-
dóma á hólm og „viðra sig á röng-
unni“ eins og hún kallar það.

Í bókinni lýsir Andrea upplifun 
sinni af stöðum og fólki. Fjölmarg-
ar skondnar vísanir og hugdettur er 
að finna í henni og ljóst að þetta 
ferðalag hefur verið talsvert ævin-
týri fyrir hana en mér er til efs að 
það þýðist vel yfir á bókarformið.

Í fyrsta lagi er Andrea á ferð um 
frekar óskilgreindar slóðir, það er 
lítið um landfræði- eða sögulegar 
skýringar í þessari bók sem rýrir 
gildi hennar sem eiginleg ferða-
saga. Stöðugar vísanir til Lonely 
Planet-ferðahandbókanna fannst 
mér einnig hvimleið árétting þess 
að bók Andreu er mjög langt því frá 
tæmandi upplýsingarit um Asíu-
ferðir.

Ferðin sjálf er svolítil þeysireið 
og erfitt að fylgja Andreu eftir, það 

er vaðið úr einu í annað, persónu-
legar hugleiðingar hennar um eins 
ólík efni og Johnny Cash, tegerð og 
jafnréttismál renna saman við lýs-
ingar á staðháttum og samferða-
fólki.  En textinn flæðir samt ekki, 
hann er brotinn upp í litla kafla, 
ítrekað rofinn með myndum og 
fróðleiksmolum. Sárlega finnst 
mér vanta myndatexta í bókina og 
svo var eins og það ætti eftir að 
brjóta um aðra texta hennar. 

Andrea útskýrir í bókinni að 
hún vilji gæta trúnaðar við sam-
ferðafólk sitt og nafngreini það 
því ekki. Fyrir vikið er öll frásögn-
in, allar 170 síðurnar eins og inni í 
höfðinu á henni einni. Þetta er per-
sónuleg bók en ekki mjög djúpvit-
ur og tilviljanakenndur stíllinn er 
lýjandi þótt bókin sé fljótlesin.



Í svörtum fötum
Orð

Depeche Mode
The Best of  - Vol1

Yusuf (Cat Stevens)
An Other Cup

Sugababes
The Singles Collection

George Michael
Twenty Five

Nirvana Live DVD
Live Tonight! Sold Out!!

Robbie Williams Live DVD
And Through It All

The Game
Doctor´s Advocate
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6Maður, náttúra og mynd

Í Landsbankanum, Austurstræti, í afgreiðslusal og á 2. hæð, eru sýnd 
málverk í eigu Færeyjabanka eftir þrjá af helstu listamönnum færeysku 
þjóðarinnar. 

Ingálvur av Reyni
Sámal Joensen-Mikines
Zacharias Heinesen

Sýningin er opin á 
afgreiðslutíma bankans 
til 30. nóvember.

Smásagan hefur átt á brattan að 
sækja í útgáfu um langt skeið. 
Lesendur hafa ekki áttað sig á 
hversu þægilegt form smásagan 
er, smásagnasöfn seljast illa og 
útgefendur halda sig frá þeim. 
Nýtt íslenskt forlag, Citizen 
Press, staðsett í London byrjar 
vel, sendir frá sér safn tíu smá-
sagna eftir kunnan lögfræðing 
og forstjóra, Óskar Magnússon. 
Hann er kominn af sögufólki og 
er þaulvanur textasmiður. Og 
með þessu byrjandaverki sannar 
lögmaðurinn að hann er lunkinn 
smásagnahöfundur.

Óskar skrifar ísmeygilegan 
stíl, klæðir sig gjarna í þessum 
tíu sögum hempu eða annarri 
lánsflík, talar fyrir munn sóknar-
prests, gamals skipstjóra, útgerðar-
manns, Íslendings í útreiðartúr 
með útlendingum og manna í 
sturtu. Talsniðið er breytilegt, 
hann er vandur í orðavali og lið-
ugur og dregur upp skýrar 
mannamyndir, bæði með lýsing-
um af einstaklingum og atvikum. 
Þetta er þaulhugsaður texti, 
hverfist um skýra fléttu hverrar 
sögu án útúrdúra. Og um allt 
leikur elskuleg hæðni sem veldur 
hlátri hjá grandalausum lesanda 
sem veit varla hvers er von. Og 

flestar sögurnar enda á loka-
hnykk.

Dramað er ekki fjarri, hér er 
ekki gert mikið úr því sem liggur 
víða undir en Óskar lætur liggja 
milli línanna. Þetta safn er bráð-
skemmtilegt og höfundurinn 
stekkur vítt og breitt um þjóðlífið, 
sækir á mið sem bókmennta-
menn rata ekki á sökum lélegra 
samgangna um samfélagið. Þar 
nýtur Óskar þess að hann hefur 
víða farið og alltaf verið með 
opin augun og litið á mannlífið 
með sínu umburðarlynda skop-
skyni.

Lesandinn leggur því bókina 
frá segir feginn og glaður, jafn-
vel þótt síðasta sagan taki á 
væntanlegum gagnrýnanda 
þessa safns og dragi þann vesæla 
skríbent sundur og saman í háði. 
Hér er sem sagt kominn fram 
skemmtilegur höfundur með 
persónulega rödd og þjóðlífið allt 
undir, örlar jafnvel á grimmi-
legri þjóðfélagsgagnrýni sem 
lögð er í munn einstakra per-
sóna. Sumt er þarna stórkarla-
legt en annað viðkvæmnislegt. 
Þá er bara að vona að Óskar finni 
sér meiri tíma frá öðrum störf-
um til að skrifa meira, sem fyrst. 

Lögmaður segir sínar sögur



The Times They Are A-Changin’, 
söngleikurinn sem saminn var út 
frá sönglögum Bobs Dylan og 
frumsýndur á Broadway hinn 28. 
október lýkur göngu sinni sunnu-
daginn 19. nóvember. 

Þá verða að baki 28 sýningar á 
þessu verki sem danshöfundurinn 
Twyla Tharp átti upphafið að, auk 
35 forsýninga. Á máli leikhús-
manna vestanhafs er slakt gengi 
sýningarinnar kallað flopp en til 
slíkra verkefna er yfirleitt stofn-
að með margra ára göngu í huga.

Sýningin var upphaflega sett 
upp í San Diego í janúar, en það er 
gjarnan háttur framleiðenda stór-
söngleikja vestanhafs að reyna þá 
í smærri borgum áður en ráðist er 
á stóru markaðssvæðin. Þar var 

verkið leikið í tæpan mánuð. 
Tharp er merkilegur danshöfund-
ur og hefur gert það gott með 
ýmsum dansverkum. Enn er í 
gangi sýning hennar við söngva 
Billy Joel.

Söngleikur floppar
Hjónakornin, leikkonan Cate 
Blanchett og Andrew Upton, 
leikskáld og þýðandi, sem hér 
dvöldu í sumar hafa tekið að sér 
stjórn Sidney Theatre Company  
í árslok 2007. Blanchett starfaði 
með þessum ástralska leikflokki 
með hléum milli kvikmynda, lék 
þar Heddu Gabler, var í aðal-
hlutverki í Klassapíum eftir 
Caryl Churchill og Oleanna eftir 
David Mamet, en öll þessi verk 
eru kunn íslenskum leikhúsgest-
um. Nú hyggst hún snúa sér að 
leikstjórn. Saman munu hjónin 
leikstýra einþáttungunum Eins-
konar Alaska eftir Pinter og 
Reunion eftir Mamet, en síðan 
ætlar frúin að stýra Blackbird 
eftir David Harrow sem frum-

sýnt var á Edinborgarhátíðinni í 
fyrra í leikstjórn Peter Stein og 
vakti þá gríðarlega athygli. Þar 
segir af misnotkun ungrar stúlku 
og eru persónur aðeins tvær. 
Hún og ofbeldismaðurinn. Maður 
Blanchett, Upton, vinnur jöfnum 
höndum sem leikskáld og 
handritshöfundur. Hinn kunni 
leikari, Philip Seymour Hoffman 
(Capote og fleira), leikstýrir á 
næsta ári nýju verki Uptons, 
Riflemind.

Blanchett leikhússtjóri

Hyggst snúa sér 
að leikstjórn með manni sínum 

Andrew Upton.



Lífið er ekki alltaf dans á 
rósum hjá stjörnunum og 
ríka fólkinu. Ef hjónabandið 
fer í vaskinn endar þær oft 
í harðri baráttu í réttarsaln-
um og oft virðist litlu skipta 
hvort börn eru í spilinu eða 
ekki. 

Ef til vill lýsir setning Ivönu 
Trump úr kvikmyndinni The First 
Wives Club skilnuðum hjá fræga 
og fína fólkinu hvað best. „Don‘t 
get mad, get everything,“ sem 
myndi útleggjast upp á hið ylhýra: 
„ekki láta reiðina ná tökum á 
ykkur, hirðið frekar allt.“ Ivana 
ætti að þekkja þessi fræði manna 
best. Tékkneska ofurfyrirsætan 
giftist margmilljóneranum Don-
ald Trump árið 1977 og tók virkan 
þátt í að byggja upp veldi hans og 
var með í ráðum er hinn víðfrægi 
Trump Tower, sem stendur á Man-
hattan-eyjunni, var reistur. Þegar 
Ivana komst á snoðir um ástar-
samband eiginmanns síns og 
Mörlu Maples árið 1991 sótti hún 
um skilnað. Krafa hennar var há 
enda hélt Ivana því fram að hún 
hefði tekið virkan þátt í uppbygg-

ingu Trump-veldisins. Dómstólar 
tóku röksemdir hennar til greina 
og þrátt fyrir að dómsniðurstaðan 
sé enn trúnaðarmál er talið að 
Ivana hafi fengið yfir tuttugu 
milljónir dollara, fjölda eigna og 
hlutabréfa í sinn hlut.

Hlutverkin snúast hins vegar við 
hjá Reese Witherspoon og Ryan 
Philippe. Witherspoon gæti þurft 
að greiða eiginmanni sínum ansi 
háar fjárhæðir en parið gerði ekki  
kaupmála á sínum tíma. Reese og 
Ryan hafa hins vegar lýst því yfir 
að þau muni ekki karpa um fjár-
hæðir eða forræði yfir börnunum 
þeirra tveimur því það sé eins og 
gefur að skilja smáfólkið sem öllu 
máli skipti. 
Sama gildir ekki um skilnað Britn-
eyjar Spears og dansarans Kevins 
Federline. Þó að þau hafi einungis 
verið gift í tvö ár hefur Federline 
krafist hárra greiðslna frá eigin-
konu sinni fyrrverandi og einnig 
sótt um fullt forræði yfir báðum 
sonum þeirra. Málið gæti því orðið 
nokkuð illviðráðanlegt en fjöl-
miðlar þar vestra halda óbeint 
með Spears og eru sáttir við að 
hún skuli loks hafa losað sig við 
vandræðargemsann.

Federline gæti því lent í sömu 
orrahríð og Heather Mills en gula 
pressan í Bretlandi hefur verið 
iðin við kolann á undanförnum 
mánuðum við að grafa upp ýmis-
legt gruggugt úr fortíð fyrirsæt-
unnar. Almenningur í Bretlandi 
hefur ekki mikla samúð með Mills 
jafnvel þótt hún haldi því fram að 
bítillinn fyrrverandi, sir Paul 
McCartney, hafi lagt hendur á sig. 

Þegar Jerry Hall uppgötvaði að 
eiginmaður hennar, Mick Jagger, 
átti barn með brasilískri fyrir-
sætu sótti hún strax um skilnað. 
Lögfræðingar Jaggers beittu 
öllum brögðum til að halda fyrir-
sætunni frá eignum hans og lýstu 
því meðal annars yfir að gifting 
parsins á Bali árið 1990 stæðist 
ekki lög. Hall og Jagger höfðu 
verið gift í tuttugu ár og því var 
búist við því að hún myndi hagn-

ast umtalsvert á skilnaðinum. 
Herbragð Jaggers mæltist ekki 
vel fyrir heima í Englandi en virt-
ist engu að síður hafa dugað því 
Hall fékk ekki nema fimmtíu 
milljónir punda eða sex milljarða 
króna.

Melissa Mathison kom af fjöll-
um þegar eiginmaður hennar og 
Íslandsvinurinn Harrison Ford 
sótti um skilnað og byrjaði með 
Calissu Flockhart. Mathison, sem 
sjálf er vel stæður handritshöf-
undur, sótti gull í greipar Fords 
því auk þess að fá 85 milljónir 

dollara eða rúma fimm milljarða 
fór Mathison einfaldlega fram á 
að hún fengi greiddan hluta af 
ágóða þeirra mynda sem Ford 
hefði leikið í á meðan þau voru 
gift. Að gamni skal þess getið að 
hjónaband Mathison og Fords 
stóð í rúma tvo áratugi og meðal 
þeirra mynda sem gulldrengur-
inn lék í þá voru Indiana Jones-
þríleikurinn, The Fugitive og 

Witness. 

Alls munu 36 stjörnur koma fram 
í nýju myndbandi sveitasöngvar-
ans Johnnys Cash sem var tekið 
upp eftir andlát hans. Á meðal 
þeirra eru Justin Timberlake, 
Bono, Iggy Pop, Johnny Depp, 
Keith Richards og Jay-Z.

Myndbandið var tekið upp fyrir 
lagið God´s Gonna Cut You Down 
sem er á síðustu plötu Cash, Amer-
ican V: A Hundred Highways.

Tony Kaye leikstýrði mynd-
bandinu, sem er í svart/hvítu. 
Fékk hann sjálfur hugmyndina og 
vann hana áfram í samvinnu við 
Timberlake, upptökustjóranum 
Rick Rubin og Mark Romanek, 
sem leikstýrði öðru myndbandi 
Cash við lagið Hurt. Meðal þeirra 
sem sjást í myndbandinu eru Kris 
Kristofferson, Patti Smith, Chris 
Rock og Dennis Hopper.

36 stjörnur í 
myndbandi

Það hefur varla farið fram hjá 
mörgum að stjörnuparið Tom 
Cruise og Katie Holmes áforma 
að gifta sig á Ítalíu í þessum mán-
uði. Reyndar er stóri dagurinn nú 
örskammt undan, því vígslan á að 
fara fram eftir viku. Dagblaðið Il 
Messaggero kvaðst hafa heimild-
ir fyrir því að parið myndi játast 
hvort öðru í gullfallegum kastala 
í smábænum Bracciano. Nú virð-
ist hins vegar vera komið babb í 
bátinn, því embættismenn í 
Bracciano segja það ólíklegt að 
brúðkaupið geti átt sér stað, parið 
hafi ekki skilað þeim eyðublöðum 
sem til þarf svo að hjónavígslan 
teljist lögleg. Háðfuglar spauga 
nú með að Cruise takist enn og 
aftur á við „mission impossible“.

Í brúðkaups-
bobba

Tónleikar til heiðurs Johns 
Lennon verða haldnir í Háskóla-
bíói föstudaginn 1. desember. 
Flutt verða lög eftir Lennon sem 
hafa verið sérstaklega útsett 
fyrir sinfóníuhljómsveit og 
rokkhljómsveit af þessu tilefni.

„Þetta verða dúndurtónleikar, 
það er engin spurning,“ segir 
Sigurður Kaiser, sem annast 
sviðsetningu. „Við Jón Ólafsson 
[tónlistarstjóri] tókum okkur til 
fyrir næstum tíu árum og létum 
útsetja plötuna Sgt. Peppers 
Lonely Hearts Club Band. Ólaf-
ur Gaukur útsetti hana fyrir sin-
fóníuna og hún var flutt á þrjátíu 
ára útgáfuafmæli plötunnar. 
Þannig hófst þessi pæling okkar 
að koma þessari tónlist, sem er 

unnin að mörgu leyti með stóra 
sinfóníuhljómsveit í huga, í 
almennilegt form,“ segir hann. 
Um útsetningar sér Haraldur 
Vignir Sveinbjörnsson, konsert-
meistari er Sigrún Eðvaldsdóttir 
og hljómsveitarstjórn er í hönd-
um Árna Harðarsonar. Fjörutíu 
hljóðfæraleikarar úr Sinfóníu-
hljómsveit Íslands koma fram á 
tónleikunum auk rokkhljóm-
sveitar og tólf söngvara. Fram 
koma söngvararnir Björn Jör-
undur, Hildur Vala, KK, Páll Rós-
inkranz, Magnús Þór Sigmunds-
son, Jón Ólafsson, Sigurjón 
Brink, Pétur Örn Guðmundsson, 
Jens Ólafsson úr Brain Police, 
Haukur Heiðar Hauksson úr 
Diktu og Eivör Pálsdóttir. Kynn-

ir verður Sigurður Skúlason leik-
ari. 

Tónleikarnir hefjast kl. 20 og 
er miðaverð 6.500 krónur. 
Almenn miðasala hefst 13. nóv-
ember kl. 10 á midi.is og í versl-
unum Skífunnar. Netfang miða-
sölu er midasala@lennon.is og 
miðasölusími er 552 3000. 

Í minningu Johns Lennon

Tónlistarmaðurinn Johnny sexual 
gefur í febrúar út sína fyrstu plötu 
sem nefnist Nifty Fingerwork. 
Johnny, sem er vafalítið betur 
þekktur sem Kalli úr Dáðadrengj-
um, ætlaði upphaflega að gefa út 
plötuna í þessum mánuði en ein-
hverjar tafir urðu á vinnslu henn-
ar.

Kalli byrjaði að vinna að sínu 
eigin efni sumarið 2005 og hefur 
hann einbeitt sér alfarið að því 
eftir að Dáðadrengir spiluðu á 
sínum síðustu tónleikum á Iceland 
Airwaves það ár.

„Johnny sexual er allt sem ég 
vildi að ég væri. Hann er í raun-
inni ákveðinn holdgervingur míns 
innri manns,“ segir Kalli um sitt 
annað sjálf. Hann játar að Johnny 
sé kyntákn en samt ekki þetta 
hefðbundna sem allir þekkja. 
„Hann er það á aðeins einlægari 

máta en þessar hórur sem eru 
vanalega settar í hlutverk kyn-
tákns.“

Kalli lýsir tónlistinni sem 
elektró-poppi með hiphop-áhrif-
um. „Þetta er aðallega einlæg mel-
ódísk músík sem er að mestu leyti 
héðan og þaðan, úr tölvuleikjum 
og svoleiðis, og ævintýrabíómynd-
um. Ég held ég leiti mest í eitthvað 
svoleiðis og einhvers konar óhljóð 
líka.“

Johnny sexual hefur verið dug-
legur við að spila upp á síðkastið 
ásamt aðstoðarmanni sínum Sigurði 
Eggertssyni og komu þeir meðal 
annars fram á Iceland Airwaves við 
góðar undirtektir. Einnig hafa þeir 
spilað í París og Kaupmannahöfn. 
„Það gekk vonum framar. Það er 
furðulegt hvað útlendingar eru 
spenntir fyrir svona íslenskri popp-
músík,“ segir hann. Kalli segir 

muninn á Dáðadrengjum og Johnny 
sexual vera þann að hann geti núna 
gert það sem honum dettur í hug. 
„Maður er hættur að pæla hvort 

þetta passi inn í einhverja stefnu. 
Þetta er skemmtilegt frelsi en 
getur verið einmanalegt.“

Holdgervingur míns innri manns



Þokkagyðjan Ashley Judd var 
ekki par hrifin af að hafa komist 
inn á lista blaðsins FHM yfir 
kynþokkafyllstu konur í heimin-
um. Hún tjáði sig um reynsluna í 
viðtali við útvarpsstöð í Minnea-
polis, og sagði tilhugsunina valda 
sér velgju. Hún sagði þetta vera 
ógeðslegt, og spurði hvort heim-
urinn yrði ekki mun betri staður 
ef blöð á borð við FHM væru 
ekki til. Judd virðist þó ekki 
hafa jafn mikla óbeit á tískurit-
inu Marie Claire, en hún mun 
prýða forsíðu tölublaðs þess í 
desember, í litlum sem engum 
fötum. 

Tilnefning veldur velgju

Fyrrum strandvarðafrúin Pamela 
Bach krefst heilla tíu þúsund 
punda, eða tæplega 1,3 milljóna 
króna, á viku af eiginmanni sínum 
David Hasselhoff vegna skilnaðar.  
Þessi upphæð á að duga dömunni 
fyrir handsnyrtingum og hátísku-
fötum, en hún segir að á meðan á 
hjónabandi þeirra stóð hafi hún séð 
um að versla fyrir sig og tvær 
dætur þeirra hjóna. Hún hafi þá 
heimsótt hönnunarbúðir og eytt að 
minnsta kosti því sem samsvarar 
um 350 þúsund íslenskum krónum 
á viku. Í skjölunum sem Bach lagði 
fyrir dóm, tekur hún fram að þessi 
tíu þúsund pund séu það sem henni 
reiknist til að duga muni fyrir 
nauðsynjavörum.

Tíu þúsund 
pund á viku

Faðir söngvarans Jim Morrison 
tjáir sig í fyrsta sinn opinber-
lega um son sinn í ævisögunni 
The Doors by the Doors sem 
kemur út á næstunni.

„Við minnumst hans með 
mikilli gleði. Sú staðreynd að 
hann er látinn er sorgleg en ef 
maður horfir til baka og minnist 
ævi hans er sú minning ánægju-
leg,“ sagði George Morrison. 
Þrír eftirlifandi meðlimir The 
Doors, yngri bróðir Jim og systir 
eru á meðal þeirra sem talað er 
við í bókinni.

Í bókinni kemur meðal annars 
fram að Jim hafi verið erfiður 
unglingur og sett sig upp á móti 
uppeldi föður síns, sem var her-
maður. Hélt sú gremja áfram 

eftir að hann varð frægur. Þá 
neitaði hann til dæmis að hitta 
móður sína eftir tónleika og olli 
það henni mikilli sorg.

Jim Morrison lést úr hjarta-
áfalli í París árið 1971, aðeins 27 
ára gamall. Fjölmargir ferða-
menn heimsækja gröf hans á 
hverju ári. Faðir hans segir það 
vera töluverðan heiður fyrir 
fjölskylduna að sonur hans skuli 
vera grafinn skammt frá 
menningarfrömuðum á borð við 
Oscar Wilde, Edith Piaf og 
Frederic Chopin.

Faðirinn tjáir sig

Tveir bandarískir vinir sem eru 
saman í bræðrafélagi háskólans í 
Suður Karólínu ætla að höfða mál 
gegn Sacha Baron Cohen fyrir að 
gera lítið úr þeim í gamanmynd-
inni Borat.

Þeir félagar eru ölvaðir í mynd-
inni og segja ýmislegt í henni sem 
þeir sjái eftir núna. Segjast þeir 
hafa verið gabbaðir í að koma 
fram í myndinni. Var þeim sagt að 
um væri að ræða heimildarmynd 
sem ætti að vera sýnd utan Banda-
ríkjanna. Þvert á móti þá hefur 
myndin verið sú vinsælasta í 
Bandaríkjunum að undanförnu og 
þótt víðar væri leitað.

Kæra Borat

fullkomnasta svefnkerfiðStuðningur sem þú treystir, þægindi sem þú elskar

Einkaleyfin 4 frá Sealy:

15%afsláttur



Söngvarinn og lagahöfundurinn 
Yusuf Islam, betur þekktur sem 
Cat Stevens, gefur út nýja plötu á 
mánudaginn sem nefnist An Other 
Cup. Er þetta fyrsta plata hans 
með nýjum popplögum í næstum 
þrjátíu ár. 

„Það eru hundrað ástæður 
fyrir því að ég yfirgaf tónlistar-
bransann árið 1979. Núna má 
eflaust finna hundrað og eina 
ástæðu fyrir því af hverju mér 
finnst ég knúinn til að búa til tón-
list aftur og syngja um lífið í þess-
um brothætta heimi,“ sagði 
Islam.

Þessi plata er samansafn nýrra 
laga sem Yusuf hefur samið í 
gegnum árin og hafa verið geymd 
í huga hans síðan hann lagði Cat 
Stevens á hilluna. Öll lögin voru 
tekin upp á einu ári og upptökum 
lauk fyrr á þessu ári. Meðal þekkt-
ustu laga sem Islam samdi sem 
Cat Stevens eru Father and Son, 
Wild World og Morning Has Brok-
en.

Yusuf Islam er einn fremsti og 
þekktasti tónlistarmaður sem 
Bretland hefur alið. Sem Cat Stev-
ens ávann hann sér gríðarlega 
virðingu og velgengni á sjöunda 
og áttunda áratug síðustu aldar.  
Árið 1977 tók hann upp islam, 
breytti nafni sínu í Yusuf Islam og 
hætti í kjölfarið í tónlistinni.

Nýja platan mun koma út um 
það leyti sem 40 ár eru liðin frá 
því Cat Stevens sendi frá sér sína 
fyrstu plötu, en það var smáskíf-
an I Love My Dog sem kom út árið 
1966.

Sú fyrsta í þrjátíu ár

Fæðingardagur: 21. júlí 1941 í London.
Skírnarnafn: Steven Demetre Georgiou.
Foreldrar: Grísk-kýpverskur faðir og 
sænsk móðir.
Trú: Islam, árið 1977.
Nafn: Yusuf Islam frá árinu 1979.
Hjúskaparstaða: Býr með eiginkonu og 
börnum í London.
Plötusala: Yfir 60 milljónir.
Síðasta poppplata: Back to Earth árið 
1978.
Árið 2004: Söng Father and Son með 
Ronan Keating.
Tea for the Tillerman: Aðallag grínþáttarins Extras.

Regína Ósk var þekkt fyrir að 
syngja bakraddir hjá mörgum af 
fremstu tónlistarmönnum lands-
ins en í fyrra flutti hún sig um set 
og fór fremst á sviðið með ágætis 
árangri. Á sinni nýjustu plötu, Í 
djúpum dal, fer söngkonan nýjar 
leiðir, mikill metnaður er lagður í 
útsetningar og sjálfur Barði 
Jóhannesson fenginn til að stjórna 
upptökunum.

Platan lullar hægt og bítandi 
af stað, fangar hlustandann ekk-
ert sérstaklega og hann bíður 
eftir einhverju sem grípur, fær 
hann til að dilla fótunum í takt 
eða brosa út í annað eins og góð 
poppplata ætti að gera. Því miður 
eru lögin á Í djúpum dal flest öll 
lítt eftirminnileg þótt þau séu 
kannski ekki beint leiðinleg. 
Útsetningarnar eru flestar til fyr-
irmyndar en undirritaður átti erf-
itt með fanga laglínur, eitthvað 
sem hann gæti sönglað með, lögin 
fóru bara inn um annað eyrað og 
út um hitt. Regína reynir fyrir 
sér með lagi Magnúsar Sigmunds-
sonar, Hjartans lag, sem er svona 
dæmigert söngkonulag, fer að 
sjálfsögðu létt með það enda með 
prýðisgóða rödd en engu nýju er 
bætt við, ekkert fær áheyrand-
ann til að spá í hvort þetta sé besti 
flutningurinn á laginu eða ekki. 
Þá er lagið Ljósin komu eftir Karl 
Olgeirsson óþægilega líkt ein-
hverjum smelli með r&b söng-
konunni Toni Braxton en á örugg-

lega eftir að gera góða hluti á 
öldum ljósvakans, það er hjá þeim 
útvarpsstöðum sem spila svona 
tónlist.

Regína Ósk hefur gert mikið úr 
samstarfi sínu við Barða og honum 
tekst vel við upptökustjórnina. Í 
djúpum dal er í það minnsta betri 
en frumburður söngkonunnar 
fyrir ári. Hún er hins vegar til-
þrifalítil, fátt kemur á óvart og 
diskurinn á vafalítið eftir að falla í 
grýttan jarðveg hjá þeim sem ef 
til vill ætluðu að gefa söngkonunni 
tækifæri.

Tilþrifalítil Regína

Noel Gallagher, aðallaga-
höfundur Oasis, hélt 
óvænta órafmagnaða tón-
leika í Los Angeles á dög-
unum. Með honum á sviði 
var félagi hans úr Oasis, 
Gem Archer.

Spiluðu þeir mörg lög 
frá upphafsárum Oasis við 
mikinn fögnuð áheyrenda. 
Á meðal þeirra voru Wond-

erwall, Talk Tonight, 
Whatever, Married With 
Children og Don´t Look 
Back in Anger. Einnig 
tóku þeir Bítlalagið 
Strawberry Fields for 
Ever. Tónleikamynd 
Oasis, Lord Don´t Slow 
Me Down, sem kemur út 
á næsta ári var spiluð á 
undan tónleikunum.

Noel spilaði óvænt
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20% AFSLÁTTUR FYRIR VIÐSKIPTAVINI Í GULLVILD OG PLATÍNUM 
GLITNIS, EF GREITT ER MEÐ GREIÐSLUKORTI FRÁ GLITNI

60 þúsund gestir

ERU ÞIÐ TILBÚIN FYRIR EINA 
FYNDNUSTU MYND ALLRA TÍMA?

ERU ÞIÐ TILBÚIN FYRIR EINA 
FYNDNUSTU MYND ALLRA TÍMA?

MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI
MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI

FORSALA AÐGÖNGUMIÐA ER HAFIN Á MIDI.ISFORSALA AÐGÖNGUMIÐA ER HAFIN Á MIDI.IS
ATH: EINNIG ER HÆGT AÐ VERSLA MIÐA Í FORSÖLU Í KVIKMYNDAHÚSUNUM

SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL     kl. 6
OPEN SEASON ENSKT TAL     kl. 6, 8, og 10 
MÝRIN      kl. 6, 8.30 og 10.30 B.I. 12 ÁRA

FEARLESS     kl. 8 og 10.20 B.I. 16 ÁRA
DEVIL WEARS PRADA     kl. 8 og 10.20
DRAUGAHÚSIÐ ÍSL. TAL     kl. 6 B.I. 7 ÁRA

SKÓGARSTRÍÐ kl. 4 og 6
OPEN SEASON ENSKT TAL kl. 4, 6, 8 og 10
BORAT  kl. 4, 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
MÝRIN  kl. 3.30, 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
SÝND Í LÚXUS    kl. 3.30, 5.40, 8 og 10.20
FEARLESS kl. 10.20 B.I. 16 ÁRA
DEVIL WEARS PRADA  kl. 8

SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL kl. 6
BORAT kl. 8 og 10 B.I. 12 ÁRA

MÝRIN  kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA



K 90% íbúðalán 
r þá sem eru að kaupa sína fyrstu íbúð!
DMK 90% íbúðalán og aðra þjónustuþætti DMK á spron.is

Útvarpsmennirnir Freyr 
Eyjólfsson og Magnús Ein-
arsson hafa gefið út sorg-
lega kántríplötu. Davíð Þór 
Jónsson semur alla textana 
á plötunni.

Fyrir helgi leit afsprengi hljóm-
sveitarinnar Sviðin jörð dagsins 
ljós. Platan, sem ber hið hljómfagra 
nafn Lög til að skjóta sig við, var þó 
að miklu leyti getin og samin í 
rökkri. „Þetta er sorglegasta kántrí-
plata Íslandssögunnar. Hún kostaði 
þrjá hjónaskilnaði, áfengismeðferð 
og mjög háan barreikning,“ sagði 
útvarpsmaðurinn Freyr Eyjólfsson, 
en hann skipar Sviðna jörð ásamt 
Magnúsi Einarssyni, einnig útvarps-
manni. Tónlistin er sprottin úr 
mörgum tegundum kántrítónlistar, 
en á plötunni má heyra tex mex 
kántrí, djassskotið kántrí, rokkað 
kántrí og þjóðlagakántrí. Davíð Þór 
Jónsson, sem sér um textasmíði, 
segir plötuna vera óð til ógæfunnar, 
en hugmyndin kviknaði fyrir um 
tveimur árum þegar félagarnir þrír 
höfðu allir lent í hrömmum óham-
ingjunnar, þó ekki skuli fjallað sér-
staklega um ástæðuna.

„Við veltum því fyrir okkur að 
hafa aðvörunarmiða utan á plöt-
unni: textar á þessari plötu geta 
valdið alvarlegu þunglyndi hjá 
unglingum og öðru viðkvæmu 
fólki,“ sagði Davíð, og Freyr skýt-
ur inn í: „Ef þú spilar plötuna aftur 
á bak kemur konan aftur til þín, 
hundurinn lifnar við, bíllinn fer í 
gang og þú hættir að drekka.“ 

Hugmyndin fæddist í þung-
lyndi, depurð og deyfð yfir glasi á 
Grand rokki. „Það var verið að 
spila einhverja voðalega niður-
drepandi tónlist og við vorum allir 
svo daprir eitthvað og niðurdregn-
ir yfir hlutskipti okkar í lífinu að 
það var einhver sem hreytti út úr 
sér: Þarf að spila þessi lög til að 
skjóta sig við hérna?“ sagði Davíð, 
en Freyr segir margt vera byggt á 

sannri reynslu.
„Textarnir eru mjög áhrifamikl-

ir, og við reyndum að fylgja því 
eftir með því að semja lög sem eru 
einföld en grípandi í allri sinni 
óhamingju. Upphaflega hugmynd-
in var að fá helstu eðalsöngvara 
landsins með okkur, en við ákváð-
um á endanum að syngja þetta 
sjálfir, þó við værum með litlar 
raddir og ljótar,“ sagði Magnús. 
„Okkur fannst það verða meira 
ekta þannig, því við vissum úr 
hvaða jarðvegi þetta kom.“

Þar sem hugmyndin fæddist á 
Grand rokki, en Sviðin jörð kom 
fyrst fram þar og mörg laganna 
og textanna voru skrifaðir á 
sama stað, segir Freyr það eigin-
lega óhjákvæmilegt að þeir verði 
með útgáfutónleika á staðnum 
líka. „Svo vona ég bara að þeir 
fari að rífa þennan stað sem 
fyrst! Þá verður þetta ekkert 
nema sviðin jörð, í bókstaflegri 
merkingu,“ bætti hann hlæjandi 
við.

Gwyneth Paltrow mun láta reyna 
á raddböndin í nýrri auglýsingu 
fyrir Estée Lauder, en leikkonan 
er andlit snyrtivörutækisins. Aug-
lýsingin er fyrir hinn vinsæla ilm 
Pure White Linen, og er greint frá 
því að leikkonan muni raula aug-
lýsingastefið. Henni væri þó vænt-
anlega treystandi til þess að gera 
meira en raula, því hún syngur nú 
inn á fyrstu plötu sína og er þegar 
búin að senda frá sér smáskífu..

Syngur í 
auglýsingu

Rokksveitin Guns N´Roses hefur 
hætt við tónleika sem hún ætlaði 
að halda í Portland vegna þess að 
hún fær ekki drekka áfengi á svið-
inu. Nokkrum klukkustundum 
eftir að þeim var bannað að nota 
áfengi ákváðu þeir að hætta við 
allt saman.

Söngvarinn Axl Rose bað aðdá-
endur sína afsökun á heimasíðu 
sveitarinnar. „Þetta er synd því 
þetta hefði verið frábært kvöld 
fyrir okkur öll.“

Máttu ekki drekka

Ólátabelgurinn og rokkarinn Pete 
Doherty þurfti enn á ný að mæta 
fyrir rétt í Bretlandi. Í þetta skipt-
ið var það fyrir að sparka míkrón-
fóni úr hendinni á sjónvarpsmanni 
í mars síðastliðnum. Doherty var 
dæmdur til að greiða tæpar 
100.000 íslenskar krónur í skaða-
bætur en gat ekki borgað sektina. 
Doherty var víst bara með nokkra 
smáaura á sér og fékk undanþágu 
hjá dómaranum til að borga sekt-
ina innan sjö daga. 

Fátækur

Forsala
hafin

17. NÓV kl. 3 - 6 - 9 - 12
18. NÓV kl. 3 - 6 - 9 - 12
19. NÓV kl. 1:30 - 4:30 - 7:30 - 10:30

sýnd í sal 1 og VIPÁLFABAKKI KEFLAVÍK
17. NÓV kl. 7 - 10
18. NÓV kl. 5 - 8 - 11
19. NÓV kl. 4 - 7 - 10

Sýningartímar

TEMPIRE

Frá framleiðanda „The Patriot” og „Independence Day”

Inniheldur magnaðar átakasenur í háloftunum 
sem og frábærar tæknibrellur.

Frá framleiðanda 
„The Patriot” og 

„Independence Day”

Inniheldur magnaðar átakasenur í hálof-
tunum sem og frábærar tæknibrellur.
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Varðveitt líf mitt 
fyrir ógnum óvinarins
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V.J.V. TOPP5.IS
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SJÁIÐ EINA BESTU MYND ÁRSINS. BETRI LEIKHÓPUR 
HEFUR EKKI SÉST Í KVIKMYND Í LANGAN TÍM.

Munið afsláttinn

tilnefningar til 
Edduverðlauna8

THE LAST KISS kl. 8 B.i.12

THE QUEEN kl. 5:50 B.i. 12

BÖRN kl. 8 B.i.12

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

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

MOGGA TILBOÐ GILDIR EKKI Á MÝRINA
FLY BOYS kl. 6 - 9 B.i.12

THE DEPARTED kl. 9 B.i. 16

/ ÁLFABAKKA / KEFLAVÍK/ KRINGLUNNI / AKUREYRI
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal kl. 4 - 6 Leyfð

BARNYARD M/- Ensku tal kl. 6 Leyfð

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

ÓBYGGÐIRNAR M/- Ísl tal kl. 3:50  Leyfð

FLY BOYS kl. 5:50 -  8 - 10:30 B.i. 12

FLY BOYS VIP kl. 8 - 10:30 
ADRIFT kl. 5:45 - 8 - 10:10 B.i.12

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

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

ADRIFT kl. 8 - 10:10 B.i.12

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

MOGGA TILBOÐ GILDIR EKKI Á BORAT
THE DEPARTED kl. 8 B.i. 16

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal kl. 6 Leyfð

MATERIAL GIRLS kl. 6 Leyfð

FLY BOYS kl. 8 - 10:30 B.i.12

BARNYARD M/- Ísl tal kl. 6 Leyfð

MATERIAL GIRLS kl. 6 Leyfð

BÖRN kl. 8 B.i.12

THE DEPARTED kl 10 B.i.16

BORAT kl. 8 - 10 B.i. 12

MOGGA TILBOÐ GILDIR EKKI Á BORAT
BÖRN kl. 8 B.i. 12

THE DEPARTED kl. 10 B.i. 16

TEMPIRE

í bíó1fyrir2 *

styðst við raunverulega atburði

V.J.V. TOPP5.IS TEMPIRE

kæru gestir vinsamlegast athugið að tilboð þetta

Sýnd í SAMbíóunum Kringlunni og Keflavík

Eruð þið tilbúin fyrir eina fyndnustu mynd allra tíma ?

Undirbúðu þig undir magnþrungna spennu.
sem byggð er á raunverulegum atburðum.

Sex vinir leggja í 
afdrifaríka siglingu



Getur vel verið að maður segi þetta bara gott

 Í gær lauk alþjóðlegu 
badmintonmóti, Iceland Express 
International, sem fram fór hér á 
landi. Fjölmargir erlendir leik-
menn tóku þátt í mótinu. Íslend-
ingar unnu tvenn verðlaun á móti 
en Ragna Ingólfsdóttir vann gull-
verðlaun í einliðaleik kvenna og 
hún vann silfurverðlaun í tvíliða-
leik ásamt Tinnu Helgadóttur.

Ragna mætti Susan Hughes í 
úrslitum í gær og vann fyrstu lot-
una 21-14. Ragna lenti í erfiðleik-
um í annarri lotu þar sem sú 
skoska hafði betur 21-11. Í odda-
lotunni fór svo Ragna með sigur af 
hólmi 21-12 og tryggði sér þar með 
sigurinn í einliðaleik.

„Það var mjög skemmtilegt fyrir 
mig persónulega að vinna þessa 
stelpu í úrslitum. Þetta var í fjórða 
skiptið sem ég mætti þessari stelpu 
og ég hafði tapað fyrir henni tvisv-
ar áður og unnið hana einu sinni. 
Þannig að það var komið að mér að 
vinna núna. Það er líka gott fyrir 
sjálfstraustið að vinna mót og þá 
sérstaklega hérna heima. 

Ég vann mót í Tékklandi í síð-
asta mánuði og það eiginlega 
skipti engan máli þar en hérna er 
gaman af fá þessa hvatningu,“ 
sagði Ragna mjög ánægð með 
árangur á mótinu.

„Ef maður þekkir andstæðing-
inn þá veit maður alveg í hverju 
hún er góð og í hverju hún er slök. 
Ég hafði ekki spilað við neinn 
annan andstæðinga minna á þessu 
móti og kom því í leikina án þess 
að vita neitt um andstæðinginn. Þá 
finnur maður það í leiknum og 
þegar líður á í hverju hún er léleg. 
En fyrir þennan úrslitaleik vissi 
ég alveg hvernig ég ætlaði að 
spila,“ bætti Ragna við.

Það er nóg að gera hjá Rögnu 
og hún spilar grimmt víðsvegar 
um Evrópu. „Ég fer út á fimmtu-

daginn og spila í Noregi. Síðan fer 
ég til Ítalíu í desember og eftir 
það kemur smá frí. Þá þarf ég að 
byggja mig aftur upp. 

Það er annað stórt mót hér á 
landi í janúar, Evrópukeppni B-
landsliða, og það gæti verið að það 
verði mitt fyrsta mót eftir ára-
mót.“

Ragna og spilafélagi hennar í 
tvíliðaleik, Tinna Helgadóttir 
þurftu að sætta sig við annað sætið 
í tvíliðaleik á mótinu. Þær stöllur 
mættu skosku stelpunum Emmu 

Mason og Imogen Bankier í úrslit-
um og leikurinn var mjög spenn-
andi. Svo fór að skosku stelpurnar 
sigruðu í tveimur lotum, 21-16 og 
21-19.

Magnus Sahlberg frá Svíþjóð 
vann í einliðaleik karla á mótinu 
og Danirnir Christopher Bruun 
Jensen og Morten T. Kronborg 
sigruðu í tvíliðaleik karla. Í 
tvenndarleik voru það þau Henri 
Hurskainen og Emma Wengberg 
frá Svíþjóð sem sigruðu. 

Ragna Ingólfsdóttir fór með sigur af hólmi í einliðaleik á alþjóðlegu badminton-
móti sem fram fór hér á landi um helgina. Ragna og Tinna Helgadóttir enduðu 
í öðru sæti í tvíliðaleik eftir æsispennandi úrslitaleik.

Fylkir mætti TVS St. 
Otmar frá Sviss í síðari leik 
liðanna í Evrópukeppninni í 
handbolta í gær. Fylkir þurfti að 
bíta í það súra epli að tapa 
leiknum í gær með einungis einu 
marki, 29-30.

Fylkir tapaði einnig fyrri 
leiknum með sömu markatölu og 
er því úr leik í Evrópukeppninni 
að þessu sinni. 

Sigurður Sveinsson, þjálfari 
Fylkis, sagði eftir fyrri leikinn að 
hans menn ættu að vinna þetta lið 
en því miður gekk það ekki upp.

Því miður náðist ekki í Sigurð 
Sveinsson eftir leikinn í gær. 

Fylkismenn 
eru úr leik

Evrópukeppnin í handb.:

 Martin Jol, fram-
kvæmdastjóri Tottenham, hefur 
látið hafa það eftir sér að hann 
muni ekki bjóða í David Beck-
ham. Fréttir herma að bandaríska 
knattspyrnudeildin vilji fá 
Beckham en samkvæmt sömu 
heimildum er Beckham tilbúinn 
til að taka á sig mikla launalækk-
un til að fara til Manchester 
United næsta sumar.

„Ég ber mikla virðingu fyrir 
David Beckham en ég hef aldrei 
sagt að ég vilji kaupa hann. Við 
erum vel mannaðir. Við erum með 
Aaron Lennon í stöðu hægri 
kantmanns,“ sagði Jol.

Tottenham hefur farið illa af 
stað í deildinni og í gær tapaði 
liðið fyrir Reading á útivelli, 3-1. 

Mun ekki bjóða 
í Beckham

Silvio Berlusconi, forseti 
AC Milan, segir að Andrei 
Shevchenko vilji snúa aftur til 
ítalska liðsins. Shevchenko var 
keyptur til Chelsea í sumar fyrir 
metfé og hefur ekki náð sér 
almennilega á strik á Englandi.

„Ég talaði við Shevchenko 
nýlega. Hann hringdi í mig og það 
var mjög gaman. Ég var með öðru 
fólki og það fóru allir að biðja 
hann að koma aftur. Hann svaraði 
því til að hann myndi vilja það 
mjög mikið,“ sagði Berlusconi en 
Shevchenko hefur skorað fimm 
mörk í fimmtán leikjum fyrir 
Chelsea hingað til.

Shevchenko vill 
koma aftur

 Karlalið Hauka varð 
sér til skammar með frammistöðu 
sinni gegn franska liðinu Paris 
Handball í gær. Liðið sýndi átakan-
lega andlausan og lélegan leik 
gegn Frökkunum og töpuðu með 
tíu marka mun, 19-29. Síðari hálf-
leikur var glæpsamlega lélegur og 
leikmenn Hauka hefðu með réttu 
átt að standa fyrir utan húsið eftir 
leik og endurgreiða þeim fáu sem 
greiddu fyrir að horfa upp á þessa 
hörmung. Þeir skoruðu „heil“ níu 
mörk í síðari hálfleik.

Það var vitað fyrir leikinn að 
það yrði á brattann að sækja fyrir 
Hauka en þeir töpuðu fyrri leikn-
um ytra með tíu mörkum og þess 
utan hefur liðið lítið sem ekkert 
getað í vetur og því vart við því að 
búast að liðið springi út í gær.

Haukastrákarnir byrjuðu leik-
inn ágætlega, skoruðu tvö fyrstu 
mörk leiksins en lítið meir en það. 
Smám saman tóku Frakkarnir 

völdin og þeir voru ekki í vandræð-
um með finna glufur á arfaslakri 
vörn Hauka þótt flest allt sem þeir 
gerðu væru einstaklingsframtök. 
Fyrir aftan varnarlínuna vörðu 
markverðirnir síðan ekki skot og 
verður að segjast eins og er að örg 
mörk Frakkanna voru ódýr og 
þurftu Frakkarnir lítið að hafa 
fyrir þeim.

Sóknarleikurinn var ágætur til 
að byrja með en það fjaraði fljótt 
undan honum, leikmenn misstu 
agann, fóru að taka illa ígrunduð 
skot og fengu oftar en ekki á sig 
ódýr mörk í kjölfarið. Ballið var 
endanlega búið í hálfleik þegar 
Frakkarnir leiddu með fimm 
mörkum, 10-15, og fimmtán mörk-
um samtals.

Það var hrein pína að horfa á 
síðari hálfleik. Haukamenn höfðu 
algjörlega lagt niður vopnin en 
Frakkarnir höfðu örlítið meiri 
vilja til að spila. Leikurinn breytt-

ist í skrípaleik þar sem áhorfend-
ur töldu niður mínúturnar fram að 
leikslokum. Þegar upp var staðið 

vann Paris tíu marka sigur, 19-29, 
og komst því áfram með 20 mörk-
um samtals. 

Ömurleg frammistaða hjá Haukum



 Íslandsmeistarar 
Hauka standa vel í baráttunni um 
titilinn eftir sigur á erkifjendun-
um í Keflavík, 90-81. Haukar eru 
því enn taplausir en tapið var það 
fyrsta hjá Keflavík í vetur.

Haukarnir byrjuðu leikinn af 
geysilegum krafti og áður en 
Keflavíkurstúlkur voru vaknaðar 
var staðan 10-0 fyrir Hauka. „Það 
var hrikalegt að gefa þessa for-
gjöf og ég vil meina að leikurinn 
hafi tapast á þessum upphafs-
kafla,“ sagði Jón Halldór Eðvalds-
son, þjálfari Keflavíkur, eftir leik-
inn.

Hann hafði hugsanlega eitt-
hvað til síns máls því Keflavík elti 
allan leikinn og munaði svo sann-
arlega um stigin tíu sem Haukar 
fengu nánast í forgjöf. Keflavík 
lét mótlætið ekki buga sig heldur 
spýtti í lófana og gaf allt til að 
komast inn í leikinn á ný. Staðan 
var 48-40 í hálfleik og enn mögu-
leiki hjá Keflavík.

Þriðji leikhluti var mjög góður 
hjá gestunum úr Keflavík og þá 
sérstaklega hjá Bryndísi Guð-
mundsdóttur sem skoraði 13 góð 
stig í leikhlutanum. Staðan fyrir 
lokafjórðunginn 69-63 og nokkur 
spenna að myndast.

Þrátt fyrir mikinn vilja og fína 
baráttu tókst Keflavík ekki að 
brúa bilið og Haukar lönduðu mik-
ilvægum sigri, 90-81. Munaði 
nokkuð um hjá Keflavík að Birna 
Valgarðsdóttir gat ekki leikið 
vegna meiðsla og svo fann Kan-
inn, Takesha Watson sig engan 
veginn og munar um minna.

Það sat nokkur þreyta í Hauka-
liðinu eftir Evrópuleikinn en þær 
sýndu alltaf styrk sinn þegar 
Keflavík nálgaðist. Í raun stýrðu 
þær leiknum og héldu algjörlega 
ró sinni. Þær stigu svo á bensínið 
þegar á þurfti að halda. Klassalið 
sem erfitt verður að stöðva.

„Það er ekkert launungarmál 
að við ætlum okkur að halda titlin-
um og teljum okkur geta haldið 
honum. Það er samt of snemmt að 
vera með einhverjar yfirlýsingar 
um hvort það sé hægt að stöðva 
okkur,“ sagði Ágúst Björgvinsson, 
þjálfari Hauka.

Keflavík alltaf skrefi á eftir Haukum

Spænski sóknarmaður-
inn Albert Luque er ekki par 
hrifinn af dvöl sinni hjá New-
castle. Nú virðist hann vera búinn 
að missa þolinmæðina og vill 
snúa aftur til Spánar. Luque hefur 
fengið sárafá tækifæri eftir að 
Glenn Roeder tók við Newcastle.

Luque var ekki í liði Newcastle 
sem mætti Watford í deildarbik-
arnum í vikunni þrátt fyrir að 
meiðsli hrjái framherja liðsins. 
„Það er ótrúlegt að ég hafi ekki 
verið í liðinu gegn Watford. 
Lokaákvörðunin er hjá stjóranum 
og ef hann hefur ekki áhuga á því 
að velja mig í liðið þá er senni-
lega best fyrir mig að yfirgefa 
félagið og það strax í janúar. Mér 
líður mjög illa hérna,“ sagði 
Luque en líklegt þykir að hans 
gamla félag, Deportivo La 
Coruna, reyni að kaupa kappann í 
janúar. 

Líður mjög illa 
hjá Newcastle

 Sir Alex Ferguson, 
framkvæmdastjóri Manchester 
United, hefur beðið Scolari, 
þjálfara Portúgal, að hvíla 
Ronaldo en Portúgal mætir 
Kazakhstan á miðvikudaginn í 
undankeppni EM.

„Ronaldo er meiddur á ökkla 
en það er Scolari sem ræður því 
hvort strákurinn spilar leikinn. 
Leikurinn er gegn Kasakstan og 
maður skyldi ætla að Portúgal 
gæti unnið án Ronaldos og ef 
hann er tæpur þá vona ég að hann 
spili ekki leikinn,“ sagði Ferguson 
en Gary Neville á líka við meiðsli 
að stríða og missir af leik 
Hollands og Englands á miðviku-
daginn.

Vill að Scolari 
hvíli Ronaldo

Real Madrid vann góðan 
sigur á Osasuna í spænsku 
deildinni í gær, 4-1. Leikurinn var 
á heimavelli Real Madrid og það 
var Hollendingurinn Ruud van 
Nistelrooy sem stal senunni en 
hann skoraði öll mörk heima-
manna í leiknum.

Þessi markaskorari sýndi sitt 
rétta andlit í gær og átti gríðar-
lega góðan leik. Nistelrooy kom 
Real í 3-0 áður en gestirnir náðu 
að klóra í bakkann. Van Nistelrooy 
rak svo smiðshöggið á undir lok 
leiksins með sínu fjórða marki.

Sigurinn færði Real Madrid 
upp í þriðja sæti deildarinnar. 

Van Nistelrooy 
með fjögur



 Tveir leikir fóru fram í 
ensku úrvalsdeildinni í gær. Það 
var stórleikur á Emirates Stadium 
þar sem Arsenal tók á móti Liver-
pool. Svo fór að Arsenal sigraði 
Liverpool 3-0 þar sem ólíklegustu 
menn komust á blað sem marka-
skorarar. Reading vann góðan 
sigur á Tottenham, 3-1, á heima-
velli sínum eftir að Tottenham 
hafði komist yfir í leiknum.

Leiks Arsenal og Liverpool var 
beðið með mikilli eftirvæntingu 
enda um tvö stórlið að ræða. Leik-
urinn fór fjörlega af stað og Peter 
Crouch náði að skora fyrir Liver-
pool en það mark var réttilega 
dæmt af vegna rangstöðu. Mathi-
eu Flamini kom svo Arsenal yfir 
stuttu fyrir leikhlé eftir góðan 
undirbúning frá Cesc Fabregas.

Leikmenn Arsenal slógu ekki 
slöku við í síðari hálfleik og bættu 
við tveimur mörkum. Fyrst var það 
varnarmaðurinn Kolo Toure sem 
komst einn inn fyrir vörn Liver-
pool og skoraði af öryggi og þegar 
tíu mínútur lifðu eftir af leiknum 
náði William Gallas að innsigla sig-
urinn fyrir Arsenal með góðu 
marki.

„Við þurftum á þessum sigri að 
halda. Tímabilið snýst um að rífa 
sig upp eftir slæmt gengi og við 
vorum óheppnir á móti West Ham 
um síðustu helgi. Ég vissi að þetta 
yrði mikilvægur leikur fyrir 
okkur. Við lékum gegn góðu liði 
Liverpool og fyrsta markið gerði 

gæfumuninn,“ sagði Arsene Weng-
er stjóri Arsenal eftir leikinn.

Ívar Ingimarsson lék allan leik-
inn í liði Reading sem vann góðan 
sigur á Tottenham á heimavelli 
sínum. Brynjar Björn Gunnarsson 
kom inn á þegar fimm mínútur 
voru til leiksloka.

Tottenham skoraði fyrsta mark-
ið úr vítaspyrnu en tvö mörk fyrir 
leikhlé komu heimamönnum yfir. 
Reading tryggði sér síðan sigur í 
leiknum með marki skömmu fyrir 
leikslok og 3-1 sigur liðsins stað-

reynd.
Martin Jol stjóri Tottenham 

var að vonum ósáttur með tapið. 
„Við ætluðum að gera betur í 
þessum leik en það vantaði alla 
baráttu í liðið. Það er pirrandi. Ef 
við hefðum unnið þennan leik þá 
hefði það verið frábært. Við 
erum komnir í átta liða úrslit í 
deildarbikarnum, erum að spila 
vel í Evrópukeppninni og hefð-
um sennilega farið í sjöunda sæti 
í deildinni. En við klúðruðum 
því.“

Iceland Express deild kk:

Iceland Express deild kvk:

DHL-deild karla:

DHL-deild kvenna:

Evrópukeppnin í handb.:

Enska úrvalsdeildin:

Spænska úrvalsdeildin:

Skallagrímur frá 
Borgarnesi fékk sér fínan bíltúr 
í höfuðborgina í gær og yfirgaf 
svæðið með ís í annarri og tvö 
stig í hinni eftir öruggan sigur á 
Haukum á Ásvöllum, 79-98.

Gestirnir tóku völdin strax 
frá upphafi og náðu ágætis for-
skoti, þökk sé góðum leik þeirra 
Zdravevskis og Flakes sem fóru 
mikinn í sókninni. Haukarnir 
héldu þó Sköllunum í um tíu 
stiga fjarlægð lengst af en Roni 
Leimu hélt þeim lengi vel á floti 
í sókninni á meðan lítið kom út 
úr Kevin Smith. Sex stiga munur 
var á liðunum i leikhléi, 45-51.

Skallarnir voru mun sterkari 
í þriðja leikhluta og virtust ætla 
að stinga af. Haukar neituðu að 
gefast upp, unnu sig inn í leikinn 
aftur og munurinn tíu stig fyrir 

síðasta leikhluta, 69-79.
Í lokaleikhlutanum sýndu 

Skallarnir raunverulegan styrk 
sinn, hreinlega keyrðu yfir 
heimamenn og kláruðu leikinn 
þegar nokkuð var eftir af honum. 
Það var engu líkara en þeir hefðu 
verið á hálfum hraða fram að því 
og þeir litið á leikinn sem hluta 
af huggulegum sunnudagsbíltúr.

„Við spiluðum vel og héldum 
dampi í nánast fjörutíu mínútur. 
Það voru fimm slakar mínútur 
hjá okkur, annars var þetta mjög 
gott, sagði kátur þjálfari Skall-
anna, Valur Snjólfur Ingimundar-
son. „Við spiluðum góða vörn og 
þegar það gerist þá vinnum við. 
Svo var sóknin líka að virka enda 
skorum við um hundrað stig sem 
er gott.“

Árangursríkur sunnudagsbíltúr hjá Sköllunum

 Það var ótrúlegur leikur 
sem áhorfendur í Ásgarði fengu 
að sjá í gær. Akureyri komst einu 
sinni yfir í leiknum og það var á 
mikilvægasta augnablikinu, sek-
úndu áður en flautað var til leiks-
loka. Lokatölur urðu 22-23 og 
dramatíkin var mikil í leikslok.

Stjörnumenn léku án Patreks 
Jóhannessonar í gær en hann á við 
meiðsli að stríða í baki og Kristján 
Halldórsson tók enga áhættu með 
leikmanninn. Ekki nóg með það 
heldur byrjaði Tite Kalandaze á 
bekknum í gær.

Leikurinn var mjög jafn í byrj-
un en Stjörnumenn höfðu þó yfir-
leitt yfirhöndina og lið Akureyrar 
komst aldrei nær Stjörnunni en 
svo að jafna leikinn. Það var oft á 
tíðum ekki fallegur handbolti sem 
leikmenn buðu áhorfendum upp á í 
gær og til að mynda var sóknar-
leikur Akureyrar oft frekar 
vandræðalegur á köflum.

Þegar um fimm mínútur voru 
eftir af fyrri hálfleik tóku Stjörnu-
menn leikhlé í stöðunni 9-8. Eitthvað 
hefur það verið sem Kristján þjálfari 
liðsins hefur sagt sem  virtist vera 
vítamínsprauta fyrir heimamenn. 
Stjarnan skoraði fimm næstu mörk 

og breytti stöðunni úr 9-8 í 14-8.
Akureyri náði þó að skora síð-

asta mark hálfleiksins og staðan í 
hálfleik var 14-9, Stjörnunni í vil.

Stjarnan hélt forskoti sínu fram-

an af síðari hálfleik en norðanmenn 
börðust grimmilega. Smátt og 
smátt minnkaði bilið á milli liðanna 
og Akureyri náði að jafna metin í 
fyrsta sinn í síðari hálfleik þegar 

rúm mínúta var eftir af leiknum.
Stjörnumenn fóru illa að ráði 

sínu og misstu boltann. Akureyri 
brunaði upp völlinn og Tite 
Kalandaze tók á það ráð að brjóta 
gróflega á einum leikmanni 
Akureyrar og fékk fyrir vikið að 
líta rauða spjaldið. Þegar þetta 
gerðist voru fjórar sekúndur 
eftir af leiknum.

Akureyri tók aukakastið og 
fékk víti þegar brotið var á 
Aigalo Lazdins. Úr vítinu skor-
aði Goran Gucis og tryggði Akur-
eyri sigur. Þetta var í fyrsta og 
eins skiptið sem Akureyri komst 
yfir leiknum.

Sævar Árnason þjálfari Akur-
eyrar var að vonum ánægður 
eftir leikinn. „Þetta er ótrúlega 
sætur sigur. Við vorum yfir í 
eina sekúndu í leiknum og það 
var sekúndan sem skipti máli,“ 
sagði Sævar en það vakti athygli 
að Hreiðar Guðmundsson, mark-
vörður Akureyrar, fór fram í síð-
ustu sókn liðsins.

„Hann kann ekkert að spila 
sókn og það kom aldrei til greina 
að senda á hann. Ég trúi heldur 
ekki að þeir hafi ætlað að setja 
mann á hann.“ 

Akureyri vann ótrúlegan sigur á Stjörnunni

Leikmenn Arsenal fóru illa með erkifjendur sína í Liverpool í gær. Ívar  lék all-
an leikinn fyrir Reading þegar liðið vann góðan heimasigur á Tottenham.

 Barcelona vann mikil-
vægan sigur á Zaragoza á 
heimavelli í gær, 3-1, þar sem 
Eiður Smári var í byrjunarliði 
Barcelona.

Gestirnir í Zaragoza náðu 
forystunni í leiknum með marki 
frá Gabriel Milito á 17. mínútu. 
Fram að því hafði leikurinn verið 
einstefna af hálfu Barcelona og 
markið kom því gegn gangi 
leiksins. Ronaldinho náði að jafna 
metin fyrir Barcelona á 31. 
mínútu með skallamarki sem sést 
ekki oft á þeim bænum.

Eiður Smári náði sér ekki á 
strik í leiknum og var skipt út af 
á 67. mínútu og inn á fyrir hann 
kom Javier Saviola.

Sigurmark Barcelona kom 
fjórum mínútum fyrir leikslok 
þegar Ronaldinho skoraði 
stórkostlegt mark beint úr 
aukaspyrnu. Ronaldinho átti 
góðan leik og markið kórónaði 
leikinn hjá þessum brasilíska 
snillingi, aukaspyrna beint í 
bláhorni. Saviola skoraði svo 
síðasta mark leiksins í uppbótar-
tíma.

Eiður náði sér 
ekki á strik
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„Hugmyndin er fengin frá mann-
inum í Bandaríkjunum sem byrj-
aði með eina rauða bréfaklemmu 
í höndunum og náði með skiptum 
að fá fyrir hana hús,“ segir 
Óskar Þór Þráinsson um fram-
tak sitt, en hann heldur nú úti 
bloggsíðu um nokkuð merkilegt 
verkefni. Óskar vill á tæpu ári 
ná að fá ferð til Þýskalands í 
skiptum fyrir hestalyklakippu. 

„Ég er fátækur námsmaður 
og hef lengi verið á leiðinni að 
heimsækja systur mína í Þýska-
landi, en aldrei komist. Mér datt 
í hug að fara af stað með íslensk-
an skiptileik, og vil komast út 
næsta sumar,“ sagði Óskar, sem 
hefur nú þegar gert þrjú skipti.

Hestalyklakippunni skipti 
hann fyrir kaffikort upp á tvo 
fría kaffidrykki, því næst fékk 
hann hitamál fyrir kaffi sem 

hann skipti fyrir forláta vekjara-
klukku. „Hugmyndafræðin á bak 
við þetta er sú að menn meta 
hluti misjafnlega. Hingað til 
hafa öll skiptin gagnast fólki að 
einhverju leyti, en fyrir mig 
skiptir máli að fá jafn veglegan 
eða veglegri hlut,“ sagði Óskar, 
sem segir nokkur tilboð hafa 
borist í hvern hlut. „Það stefnir í 
mjög skemmtileg skipti næst, ef 
allt gengur eftir,“ sagði Óskar, 
sem tekur á móti tilboðum í 
vekjaraklukkuna til 12. nóvem-
ber. Hann er bjartsýnn á að ná 
markmiði sínu. „Ekki spurning. 
Annars hefði ég aldrei lagt í 
þetta.“ 

Skiptir á klukku og flugferð

Daði Sveinsson á sér mjúka hlið. Á 
bloggsíðunni sinni gengur hann 
undir nafninu Tilfinninga-Daði og 
túlkar þar hinar ýmsu tilfinningar 
fyrir framan myndavél. „Hver sem 
er getur sent inn ósk um tilfinningu. 
Ég reyni að gera henni góð skil og 
tek svo mynd af mér,“ útskýrði Daði 
í samtali við Fréttablaðið. Hug-
myndina segir hann vera stolna og 
ekkert annað. „Þetta er úr hinum 
stóra heimi. Ég sá einhverja síðu 
hjá strák sem var að gera þetta og 
vissi að þetta hefði ekki verið gert 
hérna á Íslandi. Maður hefur nú séð 
verri hugmyndum stolið!“

Daði segir ýmsar fáránlegar 
óskir hafa borist til hans en hann á 
þó nokkrar uppáhaldstilfinningar. 
„Tilhugsunin um að amma sé ófrísk 

er í uppáhaldi hjá mér. Ég er mjög 
stoltur af myndinni við það. Og líka 
geðshræringin yfir því að klósett-
pappírinn sé búinn.“ Því hefur löng-
um verið fleygt að íslenskir karl-
menn eigi erfitt með að tjá 
tilfinningar sínar, eða geri í það 
minnsta lítið af því. Aðspurður 
hvort hann sé mikil tilfinningavera 
svarar Daði: „ég fer að grenja yfir 
Lord of the Rings. Fólk má svo 
skera úr um það sjálft.“ Hann segir 
síðuna geta þjónað bældum íslensk-
um karlmönnum. „Ég get bara séð 
um tilfinningatjáningu fyrir þá sem 
nenna því ekki sjálfir,“ sagði Daði.

Tilfinninga-Daði tjáir sig

„Ég tek alla seríuna á fimm ára 
fresti og rifja upp gamla takta,“ 
segir Pétur Ívarsson, verslunar-
stjóri Boss í Kringlunni og mikill 
aðdáandi James Bond, en nýjasta 
myndin um kappann, Casino 
Royal, verður frumsýnd á fimmtu-
daginn. „Kosturinn við Bond og 
Star Wars er sá að maður fær ekki 
klígju yfir gömlu myndunum,“ 
bætir Pétur við. 

Viðskiptavinir tískuverslunar-
innar ættu ekki að koma að tómum 
kofanum þegar Pétur og samstarfs-
félagi hans, Vilhjálmur Svan 
Vilhjálmsson, eru annars vegar 
því sjálfir segjast þeir vera hálf-
gerðar alfræðiorðabækur um 
Bond og allt sem viðkemur þeim 
fræðum. Sjálfur segir Pétur að 
Sean Connery sé sinn maður en 
bætir því við að hann hafi tekið þá 
George Lazenby og Roger Moore í 
sátt að undanförnu.

Þeir Pétur og Vilhjálmur viður-
kenndu að þeir væru orðnir ansi 
spenntir fyrir myndinni en hún er 
byggð á fyrstu sögu Ian Flemming 
um leyniþjónustumanninn. „Miðað 
við það sem ég hef séð úr mynd-
inni líst mér bara vel á þetta,“ 
segir Pétur og vísar þar til stikla 
sem sýndar hafa verið í 
kvikmyndahúsum borgarinnar að 
undanförnu. „Ég vona innilega að 
þær verði aftur „svalar“. Þrjár 
síðustu hafa bara verið einhverjir 
„sketsar en ekki heildstæðar, flott-
ar myndir og mér finnst þær hafa 

skort  alla kald-
hæðni,“ útskýrir 
Pétur og heyra má 
að Vilhjálmur 

tekur undir 
þau
orð.
„Mér
finnst

þær

hafa reynt að fara í einhverja sam-
keppni við nútíma hasarmyndir á 
borð við XXX en það er einfald-
lega ekki rétti takturinn fyrir 
Bond,“ heldur Pétur áfram, aug-
ljóslega sáttur við að nýr maður 
skyldi vera fenginn til að bregða 
sér í hlutverk kvennabósans og 
mannsins með leyfi til að drepa. 

Skrautlegar umræður spunn-
ust um hver yrði næsti Bond 
eftir að ljóst varð að Pierce 
Brosnan myndi ekki 
snúa aftur. Fjöldi stór-
leikara voru nefndir til 
sögunnar og þeir Pétur 

og Vilhjálmur bjuggust báðir við 
að breski stórleikarinn Clive Owen 
myndi hreppa hnossið. „En Daniel 
Craig var fljótur að sannfæra mig 
um að hann væri rétti maðurinn í 
starfið,“ segir Pétur sem bjóst þó 
ekki við því að standa í röð í 

kvikmyndahúsum borgarinnar. 
„Skiptir voðalega litlu máli 
hvenær maður sér hana, á 

hvort eð er 
eftir að sjá 
hana fjórum 
eða fimm 
sinnum.“
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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

59.900 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. Innifalið: Flug með sköttum, 
gisting á St. Giles í tvær nætur og miði á 
leikinn.

... fá Þórunn Inga Sigurðar-
dóttir og hennar fólk í Ey-
mundsson Austurstræti sem 
hefur lífgað upp á mannlífið 
með opnun nýs bókakaffihúss.





  

Fyrsta íslenska kvikmyndin 
sem ég sá hét „Síðasti bærinn í 

dalnum“ og sú síðasta var „Mýrin“. 
Þetta eru ólíkar myndir og erfitt 
að bera þær saman, ekki síst vegna 
þess að tímans tönn hefur nagað 
sundur fyrir mér söguþráðinn í 
fyrri myndinni svo að eftir sitja 
aðeins fáeinar slitrur. Þó rámar 
mig í að aðalpersónurnar hafi 
verið mjög ungar, eins og Ísland 
var þá; stelpa og strákur sem 
bjuggu í sveit. Forvitni og 
nýjungagirni æskunnar leiddi 
síðan til þess að börnin fundu sér 
kraftmikið farartæki sem var 
töfrakista og flugu af stað á vit 
ævintýra; gott ef þau lentu ekki 
um stund í tröllahöndum; en allt 
fór það vel að lokum.

bernska kvikmynd frá 
upphafsárum íslenskrar kvik-
myndagerðar inniheldur ýmis 
tímanna tákn sem hægt er að túlka 
sem spásögn um þá framtíð sem 
beið þjóðarinnar: Ungir Íslending-
ar yfirgefa síðasta bæinn í dalnum 
og færa sér í nyt nær yfirnáttúru-
lega tækni, lenda í spennandi 
ævintýrum og finna fjársóð. Alla 
vega var „Síðasti bærinn í daln-
um“ birtingarmynd draums um 
ævintýraferð inn í nútímann, en 
jafnframt angurvær kveðja til 
fornra búskaparhátta og þeirra 
trölla og vætta sem höfðu byggt 
þetta land með okkur í meira en 
þúsund ár og voru orðin bæði 
tötraleg og hrum.

 lifir ekkert eftir af 
fornum íslenskum hefðum utan 
einn sviðakjammi. Og persónanna 
í þeirri mynd bíður ekki spenn-
andi ævintýraferð í tækniundri á 
borð við töfrakistu. Þvert á móti 
fjallar myndin um þá ógæfu sem 
getur hlotist af því þegar tæknin 
sviptir hulunni af vitneskju sem 
er ekki okkur ætluð.

myndirnir „Mýrin“ og 
„Síðasti bærinn í dalnum“ endur-
spegla sinn tíma eins og  góð lista-
verk gjarnan gera. Barnsleg for-
vitni skín út úr fyrri myndinni og 
klunnaleg frásagnartækni sýnir 
okkur hversu óstyrk fyrstu skref-
in voru. Mýrin er fáguð, fótviss og 
veraldarvís - og í stað ámátlegra 
trölla eru komnar hræðilega 
mennskar óvættir. Félag kvik-
myndagerðarmanna fagnar fjöru-
tíu ára afmæli um þessar mundir. 
Töfrakista þeirra samtaka býður 
upp á ævintýralegar skoðunar-
ferðir um íslenska þjóðarsál.

Fertug 
töfrakista


