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Eiga sér kofa í garðinum 
sem þeir smíðuðu sjálfir

Smáauglýsingasími550 500

Við Nesveg stendur lítill kofi í fallegumgarði. Eigendur kofans eru vinirnir Jón Axel Sellgren, Birkir Örn Björnsson ogEgill Árni Jóhannesson.
Vinirnir eru allir í sjöunda bekk í Valhúsa-
skóla og síðasta sumar voru þeir á smíða-
velli þar sem þeir smíðuðu kofann. „Við
fréttum að það væri hægt að koma á smíða-
völlinn hvenær sem maður vildi og okkur
datt bara í hug að fara þangað á virkum
dögum,“ segir Jón AxelStrák

þakið rautt og kofann svolítið sveitalegan,
en rauða málningin var búin svo það var
ekki hægt,“ segir Birkir. Þeir voru þó mjög 
ánægðir með útkomuna og þegar kofinn var 
tilbúinn var hann fluttur heim til Jóns Axels 
þar sem hann sómir sér vel í garðinum
.„Pabbi minn kom með stóra kerru og við
fluttum hann á henni,“ segir Jón Axel. „Svo
smíðuðum við girðingu í kringum hann
hérna eftir að smíðanámskeiðið var búið “
bætir Egill við.St ák

Fagnað með veislu í 
vinnunni

 Afhending Edduverð-
launanna fór fram við glæsilega 
athöfn á Hótel Nordica í gær-
kvöldi. Mikil stemning var í saln-
um og vöktu kynnarnir Pétur 
Jóhann Sigfússon og Ragnhildur 
Steinunn Jónsdóttir mikla kátínu 
meðal viðstaddra.

Edduverðlaunin sem besta 
mynd ársins hlaut Mýrin og fékk 
Baltasar Kormákur leikstjóri 
hennar jafnframt Edduna fyrir 
leikstjórn. Baltasar minntist sér-
staklega á framlag eldri kynslóð-
ar leikara til myndarinnar. Ingv-
ar E. Sigurðsson var valinn leikari 
ársins fyrir aðalhlutverk sitt í 
Mýrinni og Atli Rafn Sigurðsson 
fyrir aukahlutverk í sömu mynd. 
Loks fékk Mugison Edduna fyrir 
hljóð og tónlist í Mýrinni.

Ómar Ragnarsson var valinn 
vinsælasti sjónvarpsmaður árs-
ins í netkosningu og risu við-
staddir úr sætum og fögnuðu 
honum gríðarlega. „Ég þakka 
þeim af auðmýkt sem hafa stutt 

mig á þessu óvenjulega ári sem 
ég hef lifað núna,“ sagði Ómar.

Ólafur Ragnar Grímsson, for-
seti Íslands, afhenti Magnúsi 
Scheving heiðursverðlaun ÍKSA. 
Magnús hvatti til frekari fram-
laga stjórnvalda til framleiðslu 
leikins efnis fyrir sjónvarp. „Með 
nægu fjármagni geta Íslendingar 
verið á heimsmælikvarða,“ sagði 
hann í þakkarræðunni.

Kompás var valinn sjónvarps-
þáttur ársins og Anna og skap-
sveiflurnar stuttmynd ársins. 
Kvikmyndin Börn fékk Edduna 
fyrir handrit ársins og gaman-
þátturinn Stelpurnar fékk Edd-
una fyrir leikið sjónvarpsefni. 
Jón Ólafs var valinn besti 
skemmtiþátturinn.

Óttar Guðnason hlaut verðlaun 
fyrir kvikmyndatöku í Little trip 
to Heaven og Skuggabörn var 
valin heimildarmynd ársins. Loks 
hlaut stuttmyndin Presturinn, 
djákninn og brúðguminn hvatn-
ingarverðlaun Eddunnar. 

Mýrin fékk 
flest verðlaun
Mýrin hlaut Edduverðlaunin sem besta mynd ársins. 
Ómar Ragnarsson var valinn vinsælasti sjónvarps-
maðurinn og risu gestir úr sætum til að hylla hann.

Íslendingur á fertugs-
aldri liggur þungt haldinn á sjúkra-
húsi í Lundúnum eftir að ráðist var 
á hann í gærmorgun. 

Að sögn lögreglunnar í Lundún-
um var maðurinn á ferð við Arnold 
Circus í austurhluta borgarinnar 
þegar þrír karlmenn réðust á hann 
um klukkan hálfsjö í gærmorgun. 
Ekki er ljóst hvort vopn voru notuð 
í árásinni en hvorki var um skot-
árás né hnífstungu að ræða. 

Árásarmennirnir flúðu af vett-
vangi og leitar lögregla þeirra. 
Íslendingurinn var fluttur á nálægt 
sjúkrahús og liggur þar á gjör-
gæsludeild.

Að sögn Sigurðar Arnarsonar, 
sendiráðsprests í Lundúnum, bíða 
aðstandendur mannsins fregna af 
líðan hans, en hún er óstöðug. 
Ástæður að baki árásinni eru alls 
ókunnar. 

„Það er leitt að segja það en 
Lundúnir eru sextán milljóna 
manna borg og fregnir af  svona 
árásum eru ekki óalgengar,“ segir 
Sigurður. „Það er hræðilegt þegar 
svona kemur fyrir og við vonum öll 
að hann nái sér.“

Ekki er hægt að greina frá nafni 
mannsins að svo stöddu, en hann 
býr og starfar í Lundúnum.Gatan 
þar sem ráðist var á manninn, Arn-
old Circus, er í austurhluta borgar-
innar, um tvo kílómetra norðan við 
Tower of London.

Yfir þrjú þúsund Íslendingar 
búa á Bretlandseyjum, þar af um 
þúsund í Lundúnum. 

Íslendingur liggur á gjörgæslu 
eftir líkamsárás í Lundúnum



75.000 KR.
GJAFABRÉF
 FRÁ SMÁRALIND FYLGIR NÚNA ÖLLUM BÍLUM

 Ísland fagnar 
um þessar mundir 60 ára afmæli 
aðildar að Sameinuðu þjóðunum. 
Á afmælishátíð sem Félag 
Sameinuðu þjóðanna á Íslandi 
hélt í gær tilkynnti Valgerður 
Sverrisdóttir utanríkisráðherra 
að framlög ríkisins til félagsins 
yrðu hækkuð úr 900 þúsund 
krónum í fjórar milljónir króna.

„Ég er mjög ánægð með 
þennan samning,“ sagði Valgerð-
ur eftir að samningurinn var 
undirritaður. „Ríkisstjórnin 
reynir að endurspegla vilja 
þjóðarinnar í alþjóðamálum og til 
að fólk hafi áhuga á þessum 
málaflokki verðum við að styðja 
við Félag Sameinuðu þjóðanna á 
Íslandi.“

Styrkur hækkar 
í fjórar milljónir

Sigurður, var snjókoman um 
helgina söguleg?

 Valdimar Leó Friðriks-
son, þingmaður Samfylkingarinn-
ar í Suðvesturkjördæmi, er geng-
inn úr flokknum og hyggst starfa 
sem óháður þingmaður það sem 
eftir lifir kjörtímabilsins. Valdi-
mar féll úr fjórða í 14. sæti í próf-
kjöri flokksins í SV-kjördæmi á 
dögunum, sem hann líkir við 
aftöku. Hann gagnrýnir prófkjörs-
fyrirkomulagið hart og telur það 
ólýðræðislegt. Ákvörðun sína tók 
hann til að fá meira frjálsræði á 
Alþingi til að vinna að stefnumál-
um sínum. Hann segir orðróm um 
að hann ætli að ganga til liðs við 
Frjálslynda flokkinn úr lausu lofti 
gripinn.

„Ég ákvað að segja mig úr Sam-
fylkingunni og starfa utan flokka 
það sem ég á eftir inni á þingi. Það 
er annars vegar vegna þess að ég 
er ósáttur við fyrirbrigðið próf-
kjör, ekki endilega mitt eigið, held-
ur þessa aðferð til að velja fólk á 
lista. Mér finnst hún ólýðræðisleg. 
Hins vegar vil ég fá meira frjáls-
ræði inni á þingi til að vinna að 
mínum málum,“ segir Valdimar. 
Hann hefur ekki leitt hugann að 
því hvaða farveg hann velur í 
framtíðinni. „Ég sótti stofnfund 
bæjarmálafélags Frjálslyndra í 
Mosfellsbæ á laugardaginn var og 
þá fór af stað sú saga að ég ætlaði 
að ganga til liðs við Frjálslynda 
flokkinn. Ég hef aftur á móti ekk-
ert rætt við þá eða þeir við mig. 
Það er enginn annar flokkur inni í 
myndinni.“

Össur Skarphéðinsson, formað-
ur þingflokks Samfylkingarinnar, 
sér á eftir góðum félaga og óskar 
Valdimar Leó alls hins besta. 

„Samstarfið við Valdimar Leó var 
alltaf prýðilegt í þingflokknum og 
mér fannst hann vera góður jafn-
aðarmaður. Þessi ákvörðun er 
tekin í kjölfar þess að hann fær 
frekar dapurlega útkomu í próf-
kjöri þar sem margir hæfir tókust 

á um sæti. Það skiptast á skin og 
skúrir í stjórnmálum, enginn 
þekkir það betur en ég. En það er 
seiglan sem dugir best og faðmur 
Samfylkingarinnar stendur honum 
alltaf opinn.“

Ágúst Ólafur Ágústsson, vara-
formaður Samfylkingarinnar, 
segir flokkinn halda sínu striki. 
Spurður um hvernig hann haldi að 
þetta horfi við hinum almenna 
kjósanda Samfylkingarinnar segir 
Ágúst: „Þegar menn gera þetta 
vekur það upp spurningar, en það 
er skýrt í stjórnarskránni að þing-
menn eru einungis bundnir af 
sinni eigin sannfæringu, en auð-
vitað þurfa menn að standa skil 
gagnvart sínum kjósendum síðar 
meir.“

Úrslit prófkjörsins 
voru nánast aftaka
Valdimar Leó Friðriksson hefur sagt sig úr Samfylkingunni og ætlar að starfa 
sem óháður þingmaður til vors. Hann segir niðurstöðu prófkjörs flokksins hafa 
nánast verið aftöku. Hann hafnaði í 14. sæti en sóttist eftir þriðja sæti.

Skíðasvæðið í Hlíðarfjalli var 
opnað almenningi um helgina, í fyrsta skipti 
í vetur. Að sögn Guðmundar Karls Jónsson-
ar, forstöðumanns skíðasvæðisins, var 
veðrið gott og skíðafærið frábært alla 
helgina. Ekki var nægur snjór á skíðasvæð-
unum í Bláfjöllum og Skálafelli til þess að 
hægt væri að opna þau.

„Þetta er óvenju snemmbúin helgaropnun 
hjá okkur, en snjórinn er frábær og færið 
gott. Lyfturnar eru opnar frá toppi og niður 
úr og göngubrautir troðnar,“ segir Guð-
mundur. „Fólk hefur tekið mjög vel í 
opnunina, stemningin er góð og nóg af fólki. 
Það á að halda áfram að snjóa í vikunni 
þannig að við erum vongóð.“

Friðjón Axfjörð Árnason, rekstrarstjóri 
skíðasvæðisins í Bláfjöllum og Skálafelli, 

segir sáralítinn snjó vera í hlíðum svæðisins 
og ekki tilefni til þess að opna. „Það snjóaði 
ekki jafn mikið hér og í höfuðborginni, og 
svo var líka of hvasst til þess að snjórinn 
héldist á jörðinni. Ef það heldur áfram að 
snjóa líður að því að við opnum, en við 
þurfum töluvert meira en þetta til þess að 
geta troðið og hulið jörðina. Í gær var ekki 
ástæða til þess að fara út á troðara, jörðin 
var bara svört og hvít.“ 

 „Þingmaður er ekki 
bundinn af neinu nema eigin sam-
visku og því ekki hægt að segja 
þetta svik við kjósendur. Hann er 
annar þingmaðurinn sem gerir 
þetta á þessu kjörtímabili því 
Gunnar Örlygsson sagði sig úr 
flokki Frjálslyndra fyrir nokkru. 
En vissulega erum við með þetta 
kerfi að menn fara á þing af sér-
stökum listum og því er þetta 
kannski gagnrýnisvert. Valdimar 
Leó settist á þing sem varaþing-
maður og kjósendur voru ekki 
endilega að kjósa hann,“ segir 
Einar Mar Þórðarson stjórnmála-
fræðingur um þá ákvörðun Valdi-
mars Leós Friðrikssonar að ganga 
úr Samfylkingunni og ætla að 
vinna sem óháður þingmaður til 
vors.

Aðspurður hvort ákvörðun 
Valdimars sé ekki pólitískt sjálfs-

morð og það hafi sagan sannað í 
tilfelli annarra stjórnmálamanna, 
svarar Einar Mar: „Já, það má 
kannski segja það. Þeim sem hafa 
gengið úr flokkum hefur nú ekki 
gengið mjög vel. Nefna má að 
Kristján Pálsson var settur út í 
kuldann og Gunnar Örlygsson líka 
í síðasta prófkjöri. Sjálfstæðis-

menn hafa hafnað þeim. Svo er 
það Kristinn H. Gunnarsson. 
Honum var tekið opnum örmum 
af framsóknarmönnum en hann 
spilaði sig út í horn og hefur núna 
verið settur út af sakramentinu. 
Það má því segja að þetta hafi 
ekki góð áhrif á pólitíska framtíð 
manna.“

Skaðar pólitíska framtíð

Tveir jeppar lentu í 
árekstri á Sandskeiði, til móts við 
Litlu kaffistofuna í Svínahrauni, 
um klukkan fimm í gær. Tveir 
menn voru í jeppunum. 
Lögreglan í Kópavogi fékk 
tilkynningu um áreksturinn 
klukkan rúmlega fimm í gær og 
kallaði á tvo sjúkrabíla sem fluttu 
mennina á slysadeild Landspítala 
- háskólasjúkrahúss í Fossvogi. 
Að sögn læknis á vakt voru 
meiðsli mannanna ekki alvarleg 
og voru þeir útskrifaðir af 
spítalanum í gærkvöldi. 

Jepparnir eru mikið skemmdir 
eftir áreksturinn að sögn 
lögreglunnar í Kópavogi. 

Tvo ökumenn 
jeppa sakaði

 Ungverska 
landamæralögreglan handtók í 
gær tvo króatíska ríkisborgara 
fyrir stórfellt eiturlyfjasmygl. 

Mennirnir reyndu að smygla 
10.000 e-pillum auk nokkurs 
magns af spítti. Söluvirði efnanna 
er talið um 11 milljónir.

Á laugardag stöðvaði landa-
mæralögreglan slóvakískan 
ríkisborgara á leið inn í Ung-
verjaland með mikið magn 
heróíns. Talið er að söluvirði þess 
sé rúmlega 24 milljónir.

Í báðum tilvikum voru efnin 
falin í bíl. Lögreglan kannar nú 
hvort málin séu tengd.

Teknir með 
10.000 töflur



SIMPLY CLEVER

SkodaOctavia Terno
Vegna hagstæðra samninga við Skoda verk-

smiðjurnar getum við núna boðið takmarkað 

magn Octavia Terno með álfelgum, ABS hemla-

læsivörn, rafmagni í rúðum, ASR spólvörn,

aksturstölvu, hita í speglum o.fl. 

á aðeins 1.730.000 kr.

SkodaFabia Terno
Eigum fyrirliggjandi nokkra Skoda Fabia Terno með 

sparneytinni bensínvél og ríkulegum staðalbúnaði, 

m.a. sóllúgu, 14” álfelgum, aksturstölvu, leðurstýri 

og þokuljósum. Og verðið er aldeilis frábært, 

aðeins 1.540.000 kr.
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RUGLVERÐ
1.730.000 kr.

Takmarkað magn!

Vetrardekk fylgja öllum seldum bílum

og sumardekkin í skottinu.
Bíll á mynd er með 17” álfelgum.



 Lögreglan rannsakar 
nú ör sem virðist hafa verið 
skotið úr lásboga á knattspyrnu-
leik í Stockport.

Um
utandeildar-
leik var að 
ræða en eftir 
að dómarinn 
fann 60 cm lás-
bogaörina á 
kafi í vellinum 
flautaði hann 
leikinn af.

„Við héldum að þetta væri 
flugeldur eða eitthvað slíkt sem 
enginn hefði séð,“ sagði formaður 
annars liðsins en hann sat í 
stúkunni og horfði á er leikmenn 
gengu af velli.

Ekki er vitað hver skaut örinni 
eða hvað bogamanninum gekk til. 

Lásbogi á knatt-
spyrnuvelli

Sáttmáli um 
sameiginlega baráttu gegn offitu 
hefur verið undirritaður af fulltrú-
um Evrópulanda Alþjóðaheilbrigð-
ismálastofnunarinnar. Í sáttmálan-
um er kallað eftir aukinni 
samstöðu á milli opinberra aðila, 
frjálsra félagasamtaka, einstakl-
inga og fjölskyldna.

Offita er vaxandi vandamál í 
Evrópu og hefur tíðni hennar 
þrefaldast síðustu tvo áratugi. 
Þróunin þykir uggvænleg, ekki 
síst í ljósi þeirra heilbrigðisvanda-
mála sem offita hefur í för með 
sér. Talið er að allt að sex prósent 
af útgjöldum til heilbrigðismála í 
Evrópu megi rekja til offitu.

Berjast saman 
gegn offitu

 „Við töldum og teljum enn að 
þessi leki sé vegna framkvæmda 
við snjóflóðavarnargarðinn,“ 
segir Þorsteinn B. Bjarnason, íbúi 
á Siglufirði, sem berst við endur-
tekinn vatnsleka í húsi sínu sem 
stendur aðeins fáeina metra frá 
fæti nýbyggðs varnargarðs í hlíð-
inni fyrir ofan.

Þorsteinn, kona hans og tvö 
börn, fjögurra og sjö ára, hafa nú 
í tvö ár öll sofið í einu herbergi á 
efri hæð húss síns á Hólavegi þar 
ekki er hægt að dvelja í svefnher-
bergjum í kjallara vegna vatns-
leka hófst í september 2004. Þor-
steinn segir fjölskylduna þess 
utan hafa verið í stórhættu á tíma-
bili vegna grjótflugs úr garðin-
um.

Bæjarsjóður samþykkti að 
kosta drenskurð við hús Þorsteins 
sem var grafinn í sumarlok í 
fyrra. Þorsteinn segir að þá hafi 
tekið fyrir lekann. Í maí á þessu 
ári fékk fjölskyldan 272 þúsund 
króna bætur vegna skemmda á 
gólfefnum og skápum. Nú í ágúst 
var lokið við að leggja nýtt park-
ett í kjallaranum og stefndi í að 
fjölskyldan gæti hafið eðlilegt líf.

„Við vorum reiðubúin að flytja 
niður aftur úr þessu eina herbergi 
sem við höfum sofið í öll fjögur 
en tókum þá eftir því að í einu 
horninu var rakabóla og mygla. 
Ég reif upp hluta af parkettinu og 
þá kom í ljós að það er byrjað að 
seytla inn aftur í einu horninu,“ 
lýsir Þorsteinn.

Fjölskyldan á Hólavegi hefur 
nú óskað eftir því við bæjaryfir-
völd og Ofanflóðasjóð að málið 
verði leyst í eitt skipti fyrir öll. 

Bæjarstjórnin hefur ákveðið að 
kalla til hlutlausan aðila til að 
meta hvort ábyrgðin á tjóninu 
hvíli í raun á yfirvöldum.

Í huga Þorsteins er hins vegar 
enginn vafi. „Þetta er ættaróðalið. 
Ég er fæddur hér. Það hefur aldrei 
verið leki í þessu húsi fyrr,“ segir 
hann.

Þorsteinn segir kröfu sína ein-
faldlega þá að málið verði klárað.

„Sé ekki hægt að gera við þetta 
þá förum við fram á að okkur verði 
hjálpað, eða útvegað jafnvel nýtt 
húsnæði. Við erum bara orðin mjög 
þreytt á þessu,“ segir Þorsteinn 
sem tekur þó fram að í raun sé 
snjóflóðavarnargarðurinn ágætur 
– fyrir utan staðsetninguna:

„Garðurinn er góð vörn svo 
fremi sem hann skapar okkur ekki 
meiri hættu og framkvæmdirnar 

sjálfar flæmi okkur ekki úr hús-
inu. Það er svolítið kaldhæðnis-
legt að það er búið að verja okkur 
frá fjallinu en ekki frá sjálfu sköp-
unarverkinu.“ 

Varnargarður angrar 
siglfirska fjölskyldu
Fjögurra manna fjölskylda á Siglufirði hefur öll sofið í sama herberginu í rúm 
tvö ár vegna vatnsleka frá snjóflóðavarnargarði. Bæjarfélagið og Ofanflóðasjóð-
ur íhuga nú ábyrgð sína. Hjónin eru þreytt á ástandinu og vilja varanlega lausn.

Ríkisstjórn bandalags 
hægri- og miðflokkanna í Svíþjóð 
er nú orðin óvinsælli en bandalag 
stjórnarandstöðuflokkanna. Þetta 
kemur fram í niðurstöðum 

skoðanakönnunar
sem birtar voru í 
gær.

Núverandi
ríkisstjórn komst 
til valda eftir 
kosningarnar í 
september
síðastliðnum en 
röð hneykslismála 
hefur dregið úr 
vinsældum

stjórnarinnar.  Stjórnarflokkarnir 
njóta nú 43,8 prósenta fylgis, sem 
er 4 prósentum minna en í 
kosningunum. Á meðan nýtur 
stjórnarandstaðan stuðnings 51,2 
prósenta kjósenda.

Sænska stjórn-
in óvinsæl

Nokkur hundruð 
manns komu saman í Madríd í 
gær til að minnast dauða einræð-
isherrans Francos.

Fólkið kom saman á Plaza de 
Oriente, en í valdatíð Francos var 
torgið vettvangur stórra útifunda. 
Haldnar voru ræður þar sem 
stefnu stjórnvalda í innflytjenda-
málum var mótmælt og aukin 
réttindi samkynhneigðra voru 
fordæmd.

Franco lést fyrir 31 ári, þá 82 
ára að aldri, eftir nærri 40 ára 
valdasetu. Dauða hans er minnst 
hvert ár en stöðugt fækkar þeim 
er kjósa að heiðra minningu hans.

Minntust 
dauða Francos

 Hjörtur Magni Jóhanns-
son, safnaðarprestur Fríkirkj-
unnar í Reykjavík, segir mikla 
mismunun eiga sér stað á milli 
trúfélaga á Íslandi. Hann segir 
að í raun ríki ekki trúfélagafrelsi 
hérlendis því á hverja ári fái þjóð-
kirkjan vel á fjórða milljarð króna 
í framlög frá ríkinu á þeim for-
sendum að ríkið sé að greiða út 
kirkjusögulegan arf allra lands-
manna. Hann minnir á að 50 þús-
und Íslendingar standi fyrir utan 
þjóðkirkjuna og því felist í þessu 
mikið óréttlæti.

„Ég hef sett fram þessa gagn-
rýni áður og bent á að þetta stang-
ast á við jafnréttisákvæði stjórn-

arskrárinnar. Forsendur jafnréttis 
og trúfrelsis byggjast á að opinber-
um gjöldum einstaklinga sé ekki 
með beinum eða óbeinum hætti 

ráðstafað til eflingar trúfélags sem 
viðkomandi á ekki aðild að. Einnig 
að trúfélögum sé ekki mismunað 
með fjárveitingum. Hvort tveggja 
er brotið með þessu,“ segir Hjört-
ur Magni. Hann segir að bæði 
dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 
ráðherra málaflokksins og þjóð-
kirkjustofnunin réttlæti fjárveit-
ingarnar með fjarstæðukenndum 
rökum. „Á sama tíma segir biskup 
að engin ríkiskirkja sé til en þigg-
ur þó laun sín frá ríkinu í hverjum 
mánuði. Ég vil meina að þetta sé 
siðlaust þótt það sé löglegt.“

Karl Sigurbjörnsson, biskup 
Íslands, vildi ekki tjá sig um gagn-
rýni Hjartar í gær. 

Mikið óréttlæti viðgengst
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Íslenskt stjórnborð
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Verð frá kr. 114.800

-hreinn sparnaður

1.
verðlaun

í Þýskalandi
W2241WPS

 Alls 52 björgunarsveitar-
menn sinntu um 200 verkefnum á 
höfuðborgarsvæðinu aðfaranótt 
sunnudagsins og í gærdag. Mikil 
snjóþyngsli voru á götum borgar-
innar. Langflest útköllin voru 
vegna þess að fólk hafði fest bíla 
sína í snjónum, en björgunarsveit-
armennirnir aðstoðuðu einnig 
starfsfólk á heilbrigðisstofnunum 
sem gekk erfiðlega að komast til 
vinnu sinnar í gærmorgun. 

Að sögn Ólafar Snæhólm, upp-
lýsingafulltrúa Slysavarnarfé-
lagsins Landsbjargar, voru fyrstu 
útköllin um klukkan fimm um 
nóttina og um fjórum tímum síðar 
höfðu björgunarveitarmenn sinnt 
rúmlega 120 verkefnum. Björgun-
arsveitirnar héldu áfram að sinna 
útköllum fram eftir degi, þótt 
færð hafi skánað þegar líða tók á 
daginn. Björgunarsveitarmenn-
irnir luku störfum sínum um 
klukkan hálffimm í gærdag. 

Kristín Hermannsdóttir, veður-
fræðingur hjá Veðurstofu Íslands, 
segir að snjókoman sem gekk yfir 
Faxaflóasvæðið í fyrrinótt hafi 
byrjað um klukkan tvö um nóttina 
í Reykjavík en verið gengin yfir 
um klukkan sjö. Snjókoman náði 
ekki mikið austar en að Hvera-
gerði. Kristín segir að snjókomu-
bakki hafi gengið hægt yfir svæð-
ið frá Snæfellsnesi til Reykjaness 

og það hafi snjóað mjög mikið úr 
honum á skömmum tíma. Um 
hádegisbilið var snjókomubakk-
inn genginn endanlega yfir Suður-
nesin og færðist út á miðin vestur 
af landinu að sögn Kristínar. 

Vegna snjókomunnar átti fólk 
sem var statt í miðbæ Reykjavík-
ur aðfaranótt sunnudagsins erfitt 
með að komast heim til sín því fáir 
leigubílar voru á ferli vegna 

ófærðarinnar. Um klukkan fimm 
brá lögreglan í Reykjavík á það 
ráð að kalla eftir aðstoð Strætós 
bs., svo fólk sem var í leigubíla-
röðinni í Lækjargötu þyrfti ekki 
að bíða eftir leigubílum úti í snjó-
komunni. Fljótlega áttaði lögregl-
an sig á því að ekki væru nægilega 
margir leigubílar í miðbænum til 
að koma öllu fólkinu til síns heima, 
og voru um 150 einstaklingar 
keyrðir heim í þremur strætis-
vögnum. Um klukkan níu í gær-
morgun var lokið við að ferja fólk-
ið heim. 

Gærdagurinn var erilssamur 
hjá lögreglunni í Reykjavík því 
tilkynnt var um 26 umferðar-
óhöpp. Mikil ófærð var víða í 
borginni, sérstaklega í úthverfum 
og í íbúðargötum; margir bílar 
sátu til dæmis fastir í snjónum á 
Víkurvegi í Grafarvogi eftir 
hádegi í gær. 

Vandræði í borginni 
vegna snjóþyngsla
Björgunarsveitarmenn sinntu um 200 verkefnum aðfaranótt sunnudags og í 
gærdag. Lögreglan þurfti að óska eftir aðstoð Strætós bs. til að ferja fólk heim 
úr miðbæ Reykjavíkur. Mikil ófærð var víða á höfuðborgarsvæðinu. 

Starfsmenn Reykja-
víkurborgar og Vegagerðarinnar 
unnu sleitulaust við snjóruðning í 
höfuðborginni og nágrenni henn-
ar í gær. Nánast ófært var í borg-
inni í gærmorgun og nokkuð um 
yfirgefna bíla í vegköntum þar 
sem bílstjórar höfðu gefist upp á 
akstrinum.

„Þetta hefur gengið þokkalega, 
það var erfiðast í morgun vegna 
skafrenningsins en staðan var 
sæmileg þegar við hættum í gær-
kvöldi,“ segir Guðni Hannesson, 
verkstjóri hjá framkvæmdasviði 
Reykjavíkurborgar. „Við höldum 
áfram í dag og reynum að ryðja 
þær húsgötur sem við náðum ekki 

að ryðja í gær.“ Hann segir Graf-
arvog, Grafarholt og Norðlinga-
holt hafa orðið einna verst úti af 
hverfum höfuðborgarsvæðisins.

„Ruðningur á okkar vegum 
hefur gengið vel, við erum ekki 
með nema lítinn  hluta af götum í 
kringum borgina,“ segir Hjálmar 
Haraldsson, vaktmaður hjá Vega-
gerðinni, en Vegagerðin sér um að 
ryðja götur til Keflavíkur og Hval-
fjarðarganga ásamt Miklubraut og 
Hafnarfjarðarvegi. „Við höfum 
ekki orðið mikið varir við fólk í 
vandræðum, það var þá helst í 
gærmorgun þegar göturnar voru 
verstar. Þær eru að mestu leyti 
orðnar hálkulausar núna.“

Yfirgefnir bílar í vegköntum í borginni

Er jólaundirbúningurinn hafinn 
á þínu heimili?

Festirðu bílinn þinn í ófærðinni 
um helgina?

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Fyrstu þúsund pizzunum fylgja bíómiðar
eða glaðningur tengdur The Holiday
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Samkvæmt lögum VR gerir uppstillingarnefnd tillögu um skipan í 
trúnaðarstöður félagsins. 

Áhugasamir geta gefið kost á sér með því að senda inn skriflegt erindi til 
starfsmanns nefndarinnar, Elísabetar Magnúsdóttur,  á skrifstofu VR. Einnig er 
hægt að senda erindið á uppstillingarnefnd@vr.is fyrir 6. desember 2006.

Uppstillingarnefnd mun stilla upp lista sem endurspeglar eins og hægt er
félagið; aldur, kyn og störf félagsmanna. Einnig verður litið til félagsaðildar og 
starfa fyrir félagið.

Kosið er um, 8 meðstjórnendur í stjórn VR og 3 til vara, 57 fulltrúa í trúnaðar-
ráð og 25 til vara, 4 fulltrúa í stjórn Lífeyrissjóðs verzlunarmanna og 4 til vara.

Uppstillingarnefnd 

Hefur þú áhuga á að starfa
í forystu VR?

 Kjarnorkudeilan við 
Norður-Kóreu og endurlífgun 
alþjóðlegra viðræðna um alþjóða-
viðskipti og tolla voru meðal 
umfjöllunarefna leiðtoga efna-
hagsbandalags Kyrrahafsríkja, 
APEC, um helgina. Fundurinn var 
haldinn í Víetnam. 

Svokallaðar Doha-viðræður 
Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar
liðuðust í sundur í sumar og aðild-
arríki APEC, 21 talsins, vilja ráða 
bót á því. „Við erum tilbúin að 
stöðva þráteflið,“ sagði í yfirlýs-
ingu frá leiðtogum ríkjanna. „Það 
felur í sér að skera niður landbún-
aðarstyrki sem skaða samkeppn-
isstöðu í viðskiptum, stuðla að 
betra aðgengi landbúnaðarvöru að 
mörkuðum, lækka tolla á iðnaðar-
vörum og styðja viðskipti með 
þjónustu með tilliti til hagsmuna 
aðildarríkjanna.“

Þrátt fyrir áherslur á alþjóða-
viðskipti tröllriðu umræður um 
Norður-Kóreu fundinum, en ríkið 
er ekki aðili að APEC.

Condoleezza Rice, utanríkis-
ráðherra Bandaríkjanna, benti á 
Víetnam sem góða fyrirmynd 
fyrir önnur ríki heimshlutans. „Ef 
leiðtogar Norður-Kóreu og Myan-
mar fylgdu fordæmi Víetnam, 
mundi það opna nýja braut friðar 
og tækifæra,“ sagði Rice. Sergey 

Lavrov, utanríkisráðherra Rúss-
lands, sagði að heimurinn þyrfti 
að nálgast kjarnorkudeiluna afar 
varlega, en af festu.

George Bush Bandaríkjafor-
seti fagnaði afstöðu Shinzo Abe, 
nýs forsætisráðherra Japans, sem 
hefur fylgt Bandaríkjunum að 
máli í deilunni við stjórnvöld 
Norður-Kóreu, en kjarnorkutil-
raun þeirra hinn 9. október vakti 
óhug á heimsvísu.

„Við viljum að leiðtogar Norð-
ur-Kóreu heyri að ef þeir stöðva 
kjarnorkuáætlanir sínar erum við 
tilbúin að hefja viðræður við þá 
um öryggismál og stuðla að nýjum 
efnahagsaðgerðum í þágu íbúa 
landsins,“ sagði Bush eftir stund-
arlangan fund með Roh Moo-hyun, 
forseta Suður-Kóreu.

Stjórnvöld Suður-Kóreu hafa 
ekki verið reiðubúin að styðja 
aðgerðir gegn Norður-Kóreu að 
fullu, en studdu þó ályktun Sam-
einuðu þjóðanna gegn mannrétt-
indabrotum kommúnistastjórnar-
innar í Pyongyang.

„Stjórnvöld í Suður-Kóreu eru 
ábyrg fyrir afleiðingum þessa 
glæps, að hindra samskipti Kóreu-
ríkjanna,“ sagði í tillkynningu frá 
talsmanni Norður-Kóreustjórnar í 
kjölfar ályktunarinnar.

Vilja aukið 
viðskiptafrelsi
Aðildarríki APEC vilja viðræður um aukið frjáls-
ræði í alþjóðaviðskiptum. Ríkin sammæltust um að 
kjarnorkuáætlun Norður-Kóreu yrði að stöðva. 

 Ísland er í tólfta sæti yfir lönd þar sem auð-
velt er að reka fyrirtæki. Þetta kemur fram í nýrri 
skýrslu Alþjóðabankans þar sem kannað var hversu 
auðvelt er að reka fyrirtæki í 175 löndum. Áður var 
Ísland í ellefta sæti.

Þau lönd sem standa Íslandi framar eru Singapúr, 
Nýja-Sjáland, Bandaríkin, Kanada, Hong Kong, 
Bretland, Danmörk, Ástralía, Noregur, Írland og 
Japan. Samkvæmt skýrslunni er erfiðast að reka 
fyrirtæki í Kongó, Austur-Tímor og Gínea-Bissá.

Þar segir að Ísland standi framarlega hvað varðar 
vernd eignarréttar og einnig þykir auðvelt að fá 
samningum framfylgt hérlendis. Það sem erfiðar 
rekstrarskilyrði hérlendis er talið vera erfiðleikar við 
að ráða og reka starfsfólk. Þá þykir Ísland standa 
öðrum löndum að baki hvað varðar vernd fjárfesta.

Melissa Johns, sérfræðingur hjá Alþjóðabankanum, 

er væntanleg hingað til lands eftir helgi. Hún mun 
kynna skýrsluna á morgunverðarfundi á Grand Hóteli 
á þriðjudag sem Viðskiptaráð Íslands, utanríkisráðu-
neytið, Alþjóðabankinn og Þróunarsamvinnustofnun 
standa sameiginlega fyrir.

Breskir hermenn, sem 
villtust við heræfingar í Kenía á 
föstudag, drápu hvítan nashyrning 
sem réðst að þeim. Hvítir 
nashyrningar eru í útrýmingar-
hættu og aðeins um 170 eftir í 
Kenía, en hermennirnir sögðust 
ekki hafa átt annarra kosta völ.

Áður voru um 20 þúsund hvítir 
og svartir nashyrningar í Kenía, 
en fjöldi þeirra hefur snarminnk-
að vegna veiðiþjófa sem ásælast 
horn þeirra. Hvítir nashyrningar 
geta orðið allt að 2,7 tonn að þyngd 
og eru næststærstu landdýrin á 
eftir fílum.

Drápu trylltan 
nashyrning



Samkvæmt nýrri áhorfskönnun Capacent horfa meira en 80% landsmanna undir fimmtugu 
á SkjáEinn í hverri viku. SkjárEinn heldur áfram að bjóða upp á vinsælustu sjónvarpsþætti 

á Íslandi og sýnir fjóra af tíu vinsælustu þáttum þjóðarinnar!
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Við erum
geðveikt góð saman
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Sparisjóðurinn og viðskiptavinir hans sameinast nú um að styrkja samtök sem vinna 
að úrbótum í geðheilbrigðismálum. Fjórði hver Íslendingur á við geðræn vandamál að
stríða einhverntíma á ævinni en með réttri meðhöndlun og stuðningi eru yfirgnæfandi
líkur á að fólk nái bata.

Við bjóðum viðskiptavinum Sparisjóðsins að velja eitt af þeim átta félögum sem við 
höfum ákveðið að styrkja í ár. Þá mun Sparisjóðurinn greiða 1000 kr. fyrir hvern þann
viðskiptavin sem tekur þátt. Auk þess geta allir, viðskiptavinir og aðrir, lagt málefninu 
lið og bætt við upphæð að eigin vali. Farðu inn á www.spar.is eða komdu í næsta
Sparisjóð og gefðu þinn styrk.

 Misjafnar reglur 
gilda um nám útlendinga í tungu-
máli viðkomandi lands á Norður-
löndum. Sameiginlegt er í öllum 
löndunum fimm að nám í tungu-
máli viðkomandi lands er frjálst 
fyrir borgara innan EES-svæðis-
ins en tungumálanámið er ýmist 
skylda eða frjálst val fyrir borg-
ara frá ríkjum utan EES.

Finnar og Svíar hafa málanám-
ið frjálst val fyrir alla borgara, 
hvort sem það eru borgarar innan 
EES-svæðisins eða utan, þó að 
boðið sé upp á tungumálanám á 
kostnað hins opinbera í báðum 
löndum. Í Finnlandi ber atvinnu-
lífið hluta kostnaðarins og óform-
lega séð er ætlast til að fólk sem 
ætlar að starfa í Finnlandi læri 
finnsku eða finnlandssænsku. 
Svíar bjóða upp á fjölbreytt úrval 
námskeiða í sænsku og eru 
almennt séð engin takmörk á því 
hversu mikið nám útlendingarnir 
mega taka. Sveitarfélagið borgar.

Í Danmörku þurfa útlendingar 
sem koma utan ESB að læra 
dönsku í 30 stundir á viku í þrjú ár 
og má áætla að það nám taki rúm-
lega tvö þúsund stundir í allt. 
Norðmenn og Íslendingar gera 
hins vegar minni kröfur. Í Noregi 
þurfa útlendingar, sem koma utan 
EES, aðeins að læra norsku í 250 
stundir á kostnað hins opinbera og 
á Íslandi í 150 stundir. Á Íslandi er 
það fyrst og fremst einstaklingur-
inn sjálfur og stéttarfélögin sem 
bera kostnaðinn, þó með stuðningi 
ríkisins.

Eiríkur Bergmann, dósent í 
stjórnmálafræði við Háskólann á 
Bifröst, segir að gætt hafi mis-
skilnings í umræðunni sem hefur 

farið fram hér á landi. „Við höfum 
undirgengist ákveðinn milliríkja-
samning um að íbúar á EES-svæð-
inu hafi sjálfkrafa atvinnuréttindi 
á Íslandi. Það er búið að ganga frá 
því og það er ekki hægt að þvinga 
þetta fólk til eins eða neins,“ segir 
hann.

Eiríkur bendir á að mjög ein-
falt sé að bjóða upp á málakennslu 
fyrir útlendinga og hvetja fólk til 
að læra íslensku en ekki sé hægt 
að skylda það. „En auðvitað bjóða 
öll ríkin upp á tungumálaþjálfun 
fyrir þá sem eru nýkomnir þótt 
með misjöfnum hætti sé hvernig 
það er gert, hvort atvinnurekend-
ur eru hvattir til að veita tungu-
málakennslu eða eitthvað annað.“

Misjafnt er hvort þjóðfélags-
fræðsla og vinnumarkaðsfræðsla 
blandast inn í tungumálaþjálfun-
ina í viðkomandi ríkjum eða ekki.

Málanám 
frjálst val 
innan EES
Útlendingar sem flytja innan EES-svæðisins þurfa 
ekki að læra tungumálið í nýju landi ef þeir vilja 
það ekki. Á Norðurlöndunum er tungumálanám 
útlendinga með ýmsu sniði.

 Hugmyndir eru nú uppi um að byggja sextíu herbergja hótel 
á Garðavelli á Akranesi. Í erindi þriggja meðlima Golfklúbbsins Leynis 

til bæjaryfirvalda kemur fram að 
klúbburinn myndi hafa aðstöðu á neðstu 
hæðinni. Segja bréfritarar að hótel á 
Garðavelli myndi efla golfklúbbinn enn 
frekar ásamt því að boðið yrði upp á 
glæsilegt gistirými, ráðstefnusali og 
veitingastað fyrir jafnt golfara sem 
almenning. Heimir Fannar Gunnlaugsson, 
formaður Leynis, segir stjórn félagsins 
vilja skoða hugmyndina. Endanleg 
ákvörðun verði síðan í höndum almenns 
félagsfundar. 

 Síminn býður nú 
aðgang að samskiptaneti sem nýtir 
WiMAX-tækni. Um er að ræða 
þráðlaust net sem hentar vel fyrir 
bandbreiðar internetteningar. 

Síminn er fyrstur til að bjóða 
tengingar með tækninni, en þjón-
ustan er nú þegar í tilraunarekstri 
fyrir sumarhúsasvæði í Gríms-
nesi. „Um er að ræða langdrægt 
kerfi sem hentar vel þar sem 
hvorki er ljósleiðara- né ADSL-
samband,“ segir Síminn en með 
tækninni er við bestu aðstæður 
hægt að veita notendum mikinn 
tengihraða og afkastamikla síteng-
ingu við netið. 

Nýju tæknina má nýta bæði 
fyrir talsíma og gagnaflutning.

Síminn fyrstur með WiMAX



 Ástandið í Mið-Austur-
löndum var helsta umræðuefni 
Þýskalandsforseta, Horst 
Koehler, og Benedikts páfa XVI 
þegar þeir hittust í Vatíkaninu á 
laugardag.

Ræddu páfi og Þýskalandsfor-
seti nauðsyn þess að ólík trúfélög 
ættu í friðsamlegum samskiptum. 
Lýstu mennirnir jafnframt yfir 
eindregnum áhuga til að styrkja 
samskipti við meginland Afríku. 
Mikilvægi menntunar barst 
einnig í tal.

Vel fór á með þeim kumpánum 
og bauð þýskalandsforseti páfa 
meðal annars í heimsókn til 
Þýskalands. Sagðist sá síðar-
nefndi ætla að íhuga tilboðið, en 
hann kom síðast til föðurlandsins 
árið 2005.

Páfi ræddi um 
Mið-Austurlönd

Göran Persson, fyrrver-
andi forsætisráðherra Svíþjóðar, 
smeygði sér fremst á tuttugu ára 
biðlista eftir leiguíbúð í miðborg 
Stokkhólms með einu símtali 
nýlega. Persson og eiginkona 
hans, Anitra Steen, fá því 
leiguíbúðina afhenta í byrjun 
næsta árs. Langt á undan öllum 
öðrum. „Óþolandi,“ segir 
formaður leigusamtakanna, 
Barbro Engman, við sænska 
dagblaðið Aftonbladet. 

Eiginkona Persson hringdi 
nýlega í fasteignafélagið sem á 
leiguíbúðina og spurði hvort hann 
gæti töfrað fram íbúð. „Við erum 
að breyta skrifstofuhúsnæði í 
tvær íbúðir. Persson og Steen 
höfðu áhuga á annarri íbúðinni,“ 
segir Mathias Aronsson Metzner, 
framkvæmdastjóri félagsins. 
Aðrir sem hafa áhuga á svona 
íbúð þurfa að bíða í tuttugu ár. 

Smeygði sér 
fremst á biðlista

 Ljósmyndastofur utan Reykjavíkur-
svæðisins eru óðum að hætta störfum og ljós-
myndaiðn gæti lagst þar af, fari sýslumanns-
embættin ekki eftir samkeppnislögum og láti 
af myndatökum fyrir vegabréf, segir Gunnar 
Leifur Jónasson, formaður Ljósmyndarafélags 
Íslands, en með nýju fyrirkomulagi vegabréfa-
útgáfu fóru sýslumenn að bjóða fólki upp á 
ókeypis myndatökur.

Félagið hefur stefnt Birni Bjarnasyni dóms-
málaráðherra fyrir brot á ákvæði samkeppnis-
laga, sem fjallar um lögverndun iðngreina. 
„Sýslumenn landsins eru í raun að reka eigin 
ljósmyndastofur. Tekjutapið er 50 til 60 millj-
ónir,“ segir Gunnar. 

Kristján L. Möller, Samfylkingunni, spurði 
dómsmálaráðherra út í málið á þingi í gær. 
Sagði Björn að þetta fyrirkomulag hefði verið 

rætt við ljósmyndara á sínum tíma að viðstödd-
um fulltrúa Samtaka iðnaðarins. Svo virtist 
sem ljósmyndarar hefðu nú skipt um skoðun. 
„Ég tel að þetta sé þjónusta við neytendur og 
það eru á þriðja tug þúsunda manna sem hafa 
nýtt sér hana,“ sagði Björn. 

Gunnar Leifur er á öndverðri skoðun. „Það 
var ákveðið að gera þetta án þess að tala við 
okkur, við fréttum af þessu fyrirkomulagi 
erlendis frá. Þá fengum við fund með ráðherra 
og á honum var okkur sagt að það sem fram 
færi hjá sýslumönnum yrði sjálfsafgreiðsla. 
Annað kom á daginn.”

Ríkissaksóknari hefur 
gefið út ákæru gegn sautján ára 
karlmanni fyrir að hafa slegið 
mann með glerglasi í höfuðið á 
skemmtistaðnum Traffic við 
Hafnargötu í Keflavík í desember 
síðastliðnum. Við höggið hlaut 
fórnarlamb árásarinnar nokkra 
djúpa skurði vinstra megin á höfði 
og á gagnauga og fór slagæð í 
sundur. Fórnarlambið missti einn 
og hálfan til tvo lítra af blóði. 

Málið verður tekið fyrir í 
Héraðsdómi Reykjaness. Ríkissak-
sóknari krefst að ákærði verði 
dæmdur til refsingar auk þess sem 
fórnarlambið krefst skaðabóta.

Sérlega alvarleg 
líkamsárás



 Til stendur að reisa 
fjórar sautján hæða íbúðablokkir 
við Laugarnesið í Reykjavík. Þar 
við hliðina og austur með Klepps-
veginum er áætlað að byggja sex 
skrifstofuhús sem verða allt að 
fjórtán hæðir.

Frumtillögur GP-arkitekta um 
þetta hafa verið til skoðunar í 
borgarkerfinu frá í haust. Sam-
kvæmt þeim á að rífa vöruskemm-
urnar sem fyrir eru á svæðinu og 
byggja 84 þúsund fermetra af 
atvinnuhúsnæði og 40 þúsund fer-
metra af íbúðarhúsnæði „í háum 
gæðaflokki“.

Neðstu hæðir atvinnuhúsanna 
verða tengdar og á þar að vera 
ýmis þjónusta á borð við verslanir 
og veitingastaði. Brú yrði yfir 
Kleppsveginn fyrir fótgangandi.

„Ef það gengur eftir að það 
komi göngubrú til að tengja Laug-
arneshverfið við þetta svæði þá 
bætir það mjög mikið alla þjón-
ustu í hverfinu,“ segir Sigrún Hlín 
Sigurðardóttir, formaður húsfé-
lagsins á Kleppsvegi 2-6 og Laug-
arnesvegar 116-118.

Sigrún segir að háhýsabyggðin 
hafi enn ekki verið rædd á vett-
vangi húsfélagsins. Sjálf sér hún 
ýmsa kosti. „Ég held að flestir séu 
sammála um að það verði gott að 
losna við allt þetta verksmiðju-
fargan og fá frekar blandaða 
íbúða- og þjónustubyggð. Við 
mundum til dæmis losna við 
Hringrás sem hefur verið alger 

þyrnir í okkar augum frá því 
kviknaði þar í og við þurftum öll 
að flytja burtu í sólarhring,“ segir 
Sigrún.

Að sögn GP-arkitekta verður 
leitast við að skerða útsýni núver-
andi íbúa sem minnst. Og Sigrún 
telur að ekki muni mikið útsýni 
tapast:

„Þeir sem eru vestanmegin í 
mínum stigagangi og á númer 4 og 
númer 2 missa í rauninni ekkert af 
þessu fallega vesturútsýni af því 
að Laugarnestanginn verður alltaf 
friðaður. Húsin blokkera Esjuna 
þegar litið er til austurs en eins og 

þetta er sett upp þá sér maður á 
milli þessara turna.“

Sigrún hefur þó áhyggjur af 
umferðarmálunum og áhrifum 
háhýsanna á vindafar. Magnús 
Jónsson veðurstofustjóri hafi bent 
á að hærri hús tækju niður sterk-
an vind í alls kyns hvirflum.

„Það eru ofboðslegir vind-
strengir sem koma með Esjunni. 
Við húsið hjá okkur er stundum 
ekki stætt í stífri norðanátt.“

Lóðirnar og fasteignirnar á 
þeim eru í eigu Faxaflóahafna og 
félags í eigu Bygg hf. 

Háhýsi í Laugarnesi
Formaður húsfélagsins á Kleppsvegi 2-8 sér marga kosti við fyrirhugað háhýsa-
hverfi við Kleppsveginn. Hugmyndin er sú að reisa fjórar sautján hæða blokkir 
næst Laugarnesinu og sex allt að fjórtán hæða hús upp með Kleppsveginum.

Alþjóðlegu náttúru-
verndarsamtökin World Conserv-
ation Trust hafa lýst yfir stuðningi 
við sjálfbærar hvalveiðar Íslend-
inga. Samtökin hafa höfuðstöðvar í 
Sviss og beita sér fyrir „sjálfbærri 
nýtingu villtra auðlinda náttúrunn-
ar til sjós og lands sem leiðar til 
náttúruverndar“, eins og segir í 
fréttatilkynningu.

„Íslendingar hyggjast veiða svo 
örfáa hvali að eingöngu þeir sem 
eru blindaðir af eigin órum geta 
haldið því fram að veiðarnar gætu 
haft einhver neikvæð langtíma-
áhrif á hvalastofna. Veiðarnar eru 
augljóslega sjálfbærar og fyllilega 
réttmætar,“ segir Eugene Lapointe, 

forseti samtakanna, en hann var 
um árabil framkvæmdastjóri 
CITES, alþjóðasamningsins um 
alþjóðaviðskipti með villt dýr og 
plöntur í útrýmingarhættu. 

Lapointe bendir á að fordæm-
ingarupphróp stjórnmálamanna 

og talsmanna dýraverndarsam-
taka séu byggð á innantómum 
rökum. Í raun sé gremju þeirra 
fyrst og fremst að rekja til þeirra 
eigin getuleysis. „Þeir hafa hvorki 
vald né tæki til að hindra Íslend-
inga, Norðmenn og Japani í að 
veiða hvali. Þeir hafa eyðilagt eina 
tækið sem þeir gætu beitt til áhrifa 
á stjórn hvalveiða, [Alþjóðahval-
veiðiráðið], og eina ráð þeirra er 
því að grípa til þess að lesa yfir og 
móðga hvalveiðiþjóðir í kastljósi 
eigin fjölmiðla. Sannleikanum er 
hver sárreiðastur,“ skrifar 
Lapointe í forystugrein á heima-
síðu samtakanna, www.iwmc.org.

Réttmætar sjálfbærar veiðar
Reykvískum karlmanni á 

þrítugsaldri hafa verið dæmdar 
miskabætur í Héraðsdómi 
Reykjavíkur vegna þess að hann 
sætti gæsluvarðhaldi lengur en efni 
voru talin til. Upphæð bótanna 
nemur 250 þúsund krónum. 
Gjafsóknarkostnaður, þar með talin 
þóknun til lögmanns mannsins að 
upphæð 400 þúsund krónur, 
greiðist úr ríkissjóði.

Maðurinn hafði verið ákærður 
fyrir að hafa reynt að flytja 
amfetamín inn í landið, auk þess að 
hafa tæp 17 grömm af amfetamíni í 
fórum sínum. Hann var sýknaður 
af tilraun til innflutnings, en dæmd-
ur vegna fíkniefnavörslu.

Miskabætur 
vegna gæslu



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

ekkert gaman að borga sama verð fyrir átta sinnum hægari tengingu. Enda er það algjör óþarfi

– 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







nær og fjær

„ORÐRÉTT“ Lúxus að vera í Mosfellsbæ 

Í ár var jólaskrautið komið upp í 
Kriglunni 9. nóvember. „Það er nú 
seinna en í fyrra því þá var búið að 
skreyta 1. nóvember,“ segir Birta 
Flókadóttir markaðsstjóri. Jóla-
skrautið í ár eru heljarmikil silfur-
hreindýr sem hanga úr loftinu eða 
á veggjum. „Við höfum skipt um 
jólaskraut á nokkurra ára fresti og 
í byrjun árs tókum við þá ákvörð-
un að fá nýtt skraut í ár. Okkur 
fannst kominn tími á eitthvað 
ferskt og á ævintýralegum nótum. 
Hreindýrin hafa vakið athygli, 
krakkarnir eru mikið að benda á 
þau og finnst þetta sniðugt. Hrein-
dýrin koma frá Bretlandi og við 
keyptum inn átta hreindýr. Þau 
eru náttúrlega kirfilega fest og úr 
eldvörnum efnum. Þau bjóða upp á 
að það er hægt að leika sér með 
lýsinguna á þeim. Í ár verður rauð 
lýsing en það má gera ráð fyrir því 
að við breytum um lit á næsta 
ári.“

Birta segir að ákveðið hafi verið 
að hlaða Kringluna minna en vana-

lega og vera með færri hluti en 
stærri. „Í suðurhúsinu eru jóla-

ljósakrónur, eins konar kristals-
ljósakrónur. Þær eru franskar.“

Átta eldvarin silfurhreindýr

Jarðgöngin um Hvalfjörð 
voru opnuð árið 1998 og það 
verður rukkað fyrir ferðir 
í gegnum þau í að minnsta 
kosti tíu ár í viðbót. Kristj-
án Kristjánsson og Þórunn 
Kjartansdóttir voru á vakt í 
gjaldskýlinu þegar Tilveran 
kíkti á staðinn. 

Skýlið er mun stærra séð innan frá 
en að utan og minnir helst á félags-
heimilið í Með allt á hreinu. Kristj-
án situr við myndarlegt stjórnborð 
þar sem meðal annars eru skjáir 
sem sýna frá eftirlitsmyndavélun-
um í göngunum. Hann rukkar bíla 
á leið til Reykjavíkur, en Þórunn 
rukkar bíla úr hinni áttinni. Það er 
hlýtt og notalegt inni í skýlinu þótt 
það sé heimskautakuldi fyrir utan. 
Vissulega vill þó blása inn um lúg-
una.

„Blessaður vertu, það er öll 
kynding hér á fullu,“ segir Kristj-
án og bendir á ofn við fæturna á 
sér. „Kuldinn er svo sem ekkert 
vandamál. Þetta starf er ekki lík-
amlega þreytandi en það getur oft 
verið andlega þreytandi. Ég myndi 
segja að það versta við djobbið er 
að fólk á það til að hella sér yfir 
mann, skamma mann svoleiðis eins 
og hund. Verstir eru þeir á pallbíl-
unum sem eru lengri en sex metrar 
því þeir þurfa að borga 3.000 kall í 
göngin. Fólk er oft með ótrúlegan 
kjaft og leiðinlegt. Maður tekur 

skammirnar inn á sig og fer oft 
dapur í bragði heim.“

Átta manns starfa í skýlinu, á 
tveggja manna 8 klukkutíma vökt-
um. „Konurnar eru á tvískiptum 
vöktum, en karlarnir í þrískiptum 
því að beiðni lögreglunnar þótti 
ekki í lagi að skilja konurnar einar 
eftir hérna á nóttunni,“ segir Þór-
unn. „Það kom nú lögreglukona 
hérna um daginn og henni fannst 
þessar reglur algjört rugl.“

Skýlið er vistlegt. Þarna er kaffi-
vél, súpuvél og að sjálfsögðu sal-
erni. „Það er ekkert einmanalegt á 
næturvöktunum því það er vel séð 
um okkur,“ segir Kristján. Hann 
bendir á tölvu og sjónvarp máli 
sínu til stuðnings. „Við erum með 
netið og allar sjónvarpsstöðvarnar. 
En starfið gengur svo sem út á 
meira en að rukka því við sjáum 
líka um öryggismál í göngunum. 
Það kemur oft fyrir að menn verða 
bensínlausir þarna niðri eða að 
bílar bili. Á sumrin erum við að 
draga þetta tvo, þrjá bíla upp á 
dag.“

„Sem betur fer hafa nú aldrei 
orðið slys á fólki og við höfum 

aldrei þurft að binda um sár,“ segir 
Þórunn. „Menn keyra stundum 
utan í, stundum kannski fullir 
undir stýri. Svo eru göngin þrifin 
daglega og um helgar sjáum við 
um það. Það er ótrúlegasta drasl 
sem við höfum lent í að þrífa upp: 
smokkar, nærbuxur, hægðir – 
nefndu það!“

„Þetta getur líka verið skraut-
legt á sumrin þegar sveitaböllin 
eru hérna í sveitinni,“ segir Kristj-
án. „Þá eru iðulega einhverjir stuð-
boltar sem ætla að labba í gegn 
eftir böllin. Þá er ekkert að gera 
nema hringja á lögguna. Það er 
líka agalega mikið um að menn eru 
að brjóta bjórflöskur í göngunum. 
Það er mikil slysahætta af því og 
oft springa dekk vegna þessa. Og 
svo hefur slökkvitækjum í göng-
unum verið stolið að minnsta kosti 
þrisv-ar. Það er svaka vesen því 
slökkvitækin eru tengd við kerfi 
og við erum skyldug til að kalla 
slökkvilið og sjúkrabíl á svæðið 
þegar hreyft er við þeim.“

Þrátt fyrir óþægindi af fullum 
stuðboltum og einstaka skammir 
finnst Kristjáni og Þórunni vinnan 

fín. „Það er auðvitað mismikið að 
gera í þessu, en að meðaltali eru 
um 5.000 bílar að fara í gegn á sól-
arhring,“ segir Kristján. „Á sumr-
in er auðvitað meira að gera og á 
sunnudögum á sumrin bíður 
maður kannski góðan daginn tvö 
þúsund sinnum á einni átta tíma 
vakt. Maður er náttúrlega eins 
kurteis og maður getur við alla. 
En alveg sérstaklega við þessa á 
pallbílunum!“

Heilsað tvö þúsund sinnum á dag

Eggert Bjarnason
sölumaður hjá RV
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Þegar gæðin skipta máli
Lotus Professional borðpappírsvörur

Á tilb
oði

í nóvember 2006

Lotus Li
nStyle

 servíe
ttur,

diskamottur, „
löberar“ 

og dúkar

Til hátíðabrigða

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

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

Fagna fönn

Tæknileg mistök Vandfyllt skarð



Teymi hf. er nýtt félag í Kauphöll Íslands

Teymi hf. verður skráð á markað í dag. Félagið stefnir að því að verða stærsta 

félag sinnar tegundar á Íslandi. Innan samstæðu Teymis eru Vodafone, 

Kögun, Securitas, Skýrr og EJS. Auk þess rekur Teymi fyrirtæki á borð við P/F 

Kall, Mömmu, BTnet og lággjaldasímafélagið SKO.

Áhugaverður kostur fyrir fjárfesta

Teymi hf. er skýr valkostur fyrir fjárfesta. Innan Teymis eru félög sem  starfa öll 

á markaði þar sem vöxtur er umtalsverður. Auk þess mun Teymi leita leiða til 

að auka sérhæfingu fyrirtækjanna og finna nýja tekjumöguleika, m.a. með 

samstarfi þeirra á milli. Við erum gott Teymi og þess vegna áhugaverður 

fjárfestingarkostur.

Við erum gott Teymi
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fréttir og fróðleikur

Arfleið Binna 
í Gröf

Forystuafl stjórnarandstöðunnar

Uppsveifla í hollenzku 
efnahagslífi er talinn munu 
tryggja hægri- og miðflokk-
um sigur í þingkosningun-
um í Hollandi á miðviku-
dag. Þótt innflytjendamálin 
hafi ekki verið áberandi á 
yfirborði kosningabarátt-
unnar kraumar enn í þeim 
suðupotti. 

Eftir áralangar deilur um innflytj-
endamál hafa þau horfið að mestu 
af yfirborði umræðunnar í hol-
lenzkum stjórnmálum í aðdrag-
anda kosninganna. 

En þegar nánar er að gáð kemur 
glöggt í ljós að með valinu milli 
hægri- og miðflokkanna, sem 
stjórnað hafa landinu undanfarin 
fjögur ár, og vinstriflokkanna hins 
vegar, standa hollenzkir kjósend-
ur frammi fyrir vali milli afger-
andi stefnuvalkosta hvað varðar 
„fjölmenningarsamfélagið“ svo-
nefnda, en þau mál hafa verið 
mjög í brennidepli hollenzkrar 
þjóðfélagsumræðu síðan heittrú-
armúslimi myrti kvikmynda-
gerðarmanninn Theo van Gogh 
um hábjartan dag á götu í Amster-
dam haustið 2004. 

Að vísu eru forystuflokkar beggja 
fylkinga, kristilegir demókratar 

Jan Peter Balkenendes forsætis-
ráðherra og Verkamannaflokkur-
inn undir forystu Wouter Bos, á 
einu máli um að halda áfram að 
taka hart á innflytjendum sem sýna 
skort á hollustu við frjálslyndis-
gildi hollenzks þjóðfélags – það 
skýrir hví þessi mál gegndu eins 
litlu hlutverki í kosningabaráttunni 
og raun varð á – en umtalsverður 
munur er á því hvernig flokkarnir 
hyggjast útfæra þessa stefnu. 

Með sigri hægriflokkanna „gæti 
Holland stefnt inn á ónumið land í 
innflytjendamálum og gert landið 
að framverði hægrilausna með 
svipuðum hætti og það var eitt sinn 
frumherji frjálslyndisnýjunga í 
samfélagsmálum á borð við lögleið-
ingu kannabisefna, líknardráps og 
vændis,“ skrifar fréttaritari AP-
fréttastofunnar um þetta. 

Nú, nokkrum dögum fyrir kosn-
ingar, samþykkti minnihlutastjórn 
Balkenendes bann við að slæður 
sem hylja allt andlitið séu bornar á 
almannafæri í Hollandi, en þessu 
banni er beint gegn svonefndum 
búrka-kyrtlum múslimakvenna. 
Með Balkenende við stjórnvölinn, 
með tryggan þingmeirihluta að 
baki sér eftir kosningasigur, þykir 
líklegt að einnig verði leitt í lög að 
umsækjendur um ríkisborgararétt 
skuli sitja námskeið í hollenzkum 
lögum og siðum, og jafnvel að tvö-
faldur ríkisborgararéttur verði 
afnuminn. 

Vinni vinstriflokkarnir má gera 
ráð fyrir að mun skemmra verði 
gengið í að knýja innflytjendur, 
einkum úr röðum múslima, til að 
sýna og sanna að þeir séu viljugir 
að aðlagast hollenzku samfélagi og 
virða gildi þess. 

Samkvæmt niðurstöðum skoðana-
kannana bendir flest til að Balken-
ende fái umboð kjósenda til að 
mynda meirihlutastjórn. Munar 
þar mestu um þá efnahagsupp-
sveiflu sem nú virðist komin á skrið 
í landinu. Þar sem allstór hluti kjós-
enda er óákveðinn eykur það óviss-
una um úrslitin og mikið er talið 
velta á að kjörsókn verði góð. 

En að mál eins og hugmyndir 
um að banna búrkur skuli yfirleitt 
vera uppi á borði „meginstraums“-
stjórnmála Hollands er til vitnis 
um þá grundvallarafstöðubreyt-
ingu sem van Gogh-morðið og fleiri 
mál sem varða öfgafulla, aðlögun-
aróviljuga innflytjendur hefur 
valdið hjá þorra fólks í landinu. 
Viðhorf sem úthrópuð voru sem 
hægriöfgar fyrir fjórum árum – og 
skutu manni eins og Pim Fortuyn 
skyndilega upp á stjörnuhimin 
stjórnmálanna fyrir rúmum fjór-
um árum – eru nú orðin viðtekin og 
viðurkennd sem viðhorf yfirgnæf-
andi meirihluta bæði kjósenda og 
flestra málsmetandi stjórnmála-
manna. Fortuyn var myrtur af hol-
lenzkum vinstriöfgamanni skömmu 
fyrir kosningar árið 2002. 

Að taka hart á innflytjendamál-
unum er mjög til vinsælda fallið 
um þessar mundir hjá meirihluta 
innfæddra Hollendinga, sem lízt 
ekki á blikuna þegar til þess er litið 
að það er ekki lengra en þrír-fjórir 
áratugir síðan þeir hófu að bjóða 
„gestaverkamönnum“ frá Marokkó 

og Tyrklandi til landsins, auk fólks 
frá fyrrverandi nýlendum Hol-
lands, svo sem Indónesíu, sem nú 
er fjölmennasta múslimaríki heims. 
Morðið á van Gogh hefur kynt 
undir vantrausti infæddra Hollend-
inga á múslimum í landinu, sem 
þegar eru um sex prósent af 16 
milljónum íbúa þess. 

Það er engum blöðum um það að 
fletta að hert stefna stjórnvalda 
hefur haft áþreifanleg áhrif. Rita 
Verdonk, ráðherra innflytjenda-
mála úr frjálslynda hægriflokkn-
um VVD, sagði í viðtali við dag-
blaðið NRC Handelsblad um síðustu 
helgi, að straumur innflytjenda til 
landsins á grundvelli reglna um 
sameiningu fjölskyldna hafi minnk-
að úr 40.000 á viku árið 2002 í 50 á 
viku nú. „Við höfum náð stjórn á 
innflytjendamálunum, og þannig 
verður það að vera áfram,“ sagði 
hún. „Sannir flóttamenn sem sæta 
ofsóknum í eigin landi eru vel-
komnir. En það eru aðeins um 10-20 
prósent hælisleitenda. Flestir koma 
vegna þess að hér ríkir velmegun.“ 

Framganga Verdonk í þessum 
málum hefur bakað henni bæði vin-
sældir og andúð. Í sumar reyndi 

hún að svipta vin sinn og flokksfé-
laga, Ayan Hirsi Ali, hollenzkum 
ríkisborgararétti sínum vegna þess 
að upp komst að hún hefði logið er 
hún sótti fyrst um hæli fyrir þrett-
án árum. Ali kom þá sem flóttamað-
ur frá Sómalíu til Hollands og varð 
síðar fræg fyrir baráttu sína gegn 
mannréttindabrotum í nafni íslams, 
einkum og sér í lagi gegn kúgun 
múslimakvenna. Þótt hún væri 
þingmaður á Hollandsþingi þurfti 
hún að fara huldu höfði vegna 
morðhótana öfgamúslima í kjölfar 
morðsins á vini hennar Theo van 
Gogh. Verdonk taldi að eitt yrði 
yfir alla að ganga og því fengi Ali 
enga „séra Jóns“-meðferð. Ráð-
herrann var þó knúinn til að bakka. 

Þessar deilur innan ríkisstjórn-
arinnar urðu minnsta stjórnar-
flokknum, D66, tilefni til að yfir-
gefa hana, en þar með missti hún 
meirihlutann og boðað var til kosn-
inga 22. nóvember. Það endaði líka 
með því að Ali dró sig í hlé og flutti 
alflutt til Bandaríkjanna. 

Innflytjendamálin krauma undir

© GRAPHIC NEWS

Efnahagsmálin auka sigurlíkur stjórnarflokka

LYKILTILLÖGUR Í EFNAHAGSMÁLUM

Hagvöxtur er nú meiri í Hollandi en hann hefur verið í fimm ár og þykir það auka líkurnar á 
því að samsteypustjórnin undir forystu Jans Peters Balkenende og flokks hans, kristilegra 

demókrata, fái umboð kjósenda í kosningunum á miðvikudaginn til að stjórna landinu áfram. 
Þrátt fyrir að tvær af þremur ríkisstjórnum Balkenendes hafi sagt af sér á kjörtímabilinu. 

150
sæti

Þingið
jan. 2003-jún. 2006

Myndir: Associated Press

KRISTILEGIR
DEMÓKRATAR
Jan Peter 
Balkenende, 50 ára

VVD: Frjálslyndur hægri-
flokkur sem aðild á að 
minnihlutastjórn með 
CDA, frá því önnur stjórn
Balkenendes tapaði þing-
meirihlutanum í júní

SÓSÍALISTAFLOKKURINN
Flokkur á vinstri-
jaðrinum, sem er
hugsanlegur
stjórnarsamstarfs-
flokkur Verkamfl. og Græna-vinstrifl.

VERKAMANNA-
FLOKKURINN
Wouter Bos, 
43 ára

Meðal annarra flokka í framboði eru Græni-vinstriflokkurinn GroenLinks, D66 (miðflokkur sem
yfirgaf samsteypustjórn Balkenendes í sumar og olli því þar með að boðað var til kosninga), og
Geert Wilders (eins-manns-flokkur sem berst gegn innflytjendum og er spáð allt að tíu þingsætum)

    Að greiða upp 6,5 milljarða evra
skuldir ríkissjóðs fyrir árið 2011
    Að halda fleira fólki virku á vinnu-
markaði fram til 65 ára aldurs og 
jafnvel lengur
    Að verja 400 millj. evra í 
félagslegt húsnæði á árunum 
2008-2011, 550 millj. í 
barnaumönnun.
   Fjárfesta 500 millj. evra
í menntun og nýsköpun

Frá árinu 2011 skuli allir lífeyrisþegar
fæddir eftir 1946 taka þátt í fjár-

mögnun lífeyriskerfis ríkisins
Verja 2,3 milljörðum

evra til að sjá vinnandi 
foreldrum fyrir  barna-
umönnun þrjá daga í viku 

    Hækka laun kennara
um allt að 10%

Aðrir
CDA
44

PvdA
42 VVD

28

SP
9

Að minnka skuldir ríkissjóðs úr 
50% af VLF niður í 15% á 25 árum

Halli
Palli*
Laddi
*fyrir okkur hin
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10-11 Barónsstíg, Reykjavík

10-11 Hjarðarhaga, Reykjavík

10-11 Langarima, Reykjavík

10-11 Lágmúla, Reykjavík

10-11 Dalvegi, Kópavogi

10-11 Engihjalla, Kópavogi

 10-11 Lyngási, Garðabæ

10-11 Staðarbergi, Hafnarfirði

10-11 Kaupangi, Akureyri

10-11 Hafnargötu, Keflavík



greinar@frettabladid.is

Á
sama tíma og stjórnvöld hér hafa nýlega lagt fram 
metnaðarfulla áætlun um Vatnajökulsþjóðgarð koma 
ráðamenn Norsk Hydro óboðnir hingað til lands og til-
kynna öllum að óvörum að þeir hafi áhuga á að reisa 
mörg þúsund tonna álver hér á landi – hvorki meira 

né minna! Hugsandi fólk tengir fyrirætlanir Norðmannanna 
strax við vatnsaflsvirkjanir og verður þá hugsað til Jökulsár á 
Fjöllum með tignarfossinn Dettifoss auk allra hinna fossanna 
sunnan og norðan við.

  Það er eins gott að áætlanir um Vatnajökulsþjóðgarð eru 
komnar vel á veg , og að Jökulsá á Fjöllum er þar innanborðs frá 
upptökum til sjávar, því annars væri hætta á að menn færu aftur 
að velta fyrir sér virkjanamöguleikum þar. Vonandi eru þær 
hugmyndir komnar út af borðinu í eitt skipti fyrir öll með til-
komu þjóðgarðsins, en allur er þó varinn góður í þessum efnum 
sem öðrum.

  Ef ráðamenn Norsk Hydro eru í alvöru að hugsa um að reisa 
hér álver, þá ætti helst að benda þeim á Keilisnes, ef ekki verður 
af stækkun i Straumsvík og álveri í Helguvík, en næsta álver 
hér hlýtur hins vegar að rísa norðan við Húsavík.

Vatnajökulsþjóðgarður verður stærsti þjóðgarðurinn hér á 
landi, og jafnframt sá stærsti í Evrópu. Hann mun í framtíðinni 
ná allt norðan frá ósi Jökulsár á Fjöllum í Öxarfirði og suður 
undir ströndina í suðri milli Ingólfshöfða og Hornafjarðar. 
Meginuppistaðan í þjóðgarðinum verður þó sjálfur Vatnajökull 
– stærsti jökull í Evrópu.

Það eru metnaðarfullar áætlanir sem umhverfisráðherrar 
undanfarinna ára hafa haft um stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs 
á grundvelli þingsályktunartillögu Hjörleifs Guttormssonar 
sem samþykkt var árið 1999. Stofnun slíks þjóðgarðs er ekkert 
skyndiverk, og því er gott að umræðan um stofnun hans taki 
sinn tíma svo að allir geti komið sjónarmiðum sínum á framfæri. 
Innan væntanlegs þjóðgarðs verður mikið land sem er í eigu ein-
staklinga, og þótt ríkið hafi nýverið lagt fram óbilgjarnar kröfur 
varðandi þjóðlendur í Suður-Þingeyjarsýslu má það ekki verða 
til þess að seinka stofnun þjóðgarðsins. Þessar kröfur ríkisins 
eru ekki beint til þess að greiða fyrir samningum við landeig-
endur varðandi væntanlegan þjóðgarð. Annars vegar er það að 
ásælast land, sem um aldir hefur verið talið í einkaeign, og hins 
vegar kemur skýrt fram í skýrslu umhverfisráðuneytisins um 
Vatnajökulsþjóðgarð, sem ríkisstjórnin samþykkti að byggja 
áframhaldandi vinnu við stofnun garðsins á, að mikilvægt sé að 
ná góðu samkomulagi við landeigendur á svæðinu. Án þátttöku 
þeirra verði ekkert af garðinum.

Vatnajökull og nágrenni hans er mikil náttúruperla, sem þarf 
að ganga vel um. Það er grundvallaratriði að tryggja öllum jafn-
an aðgang að svæðinu, hvort sem er að ræða göngufólk, jeppa- 
eða vélsleðamenn. Allir eiga að geta notið þess sem svæðið hefur 
upp á að bjóða, en jafnframt þarf að koma því þannig fyrir að 
einn hópurinn sé ekki fyrir öðrum, og allir geti notið frjálsræðis-
ins og víðáttunnar á hálendinu innan ákveðinna marka. 

Vatnajökuls-
þjóðgarður

Björgvin Guðmundsson (mis)notar sl. 
fimmtudag stöðu sína á Fréttablað-

inu til að lýsa í pistlinum Frá degi til 
dags,  málefnastarfi Heimdallar síðast-
liðin tvö ár, sem „hugmyndafræðilegri 
flatneskju“. Nú geti hins vegar „frjáls-
hyggjumenn andað léttar“ því „hugsjónir 
Heimdallar lifi góðu lífi“ hjá núverandi 
stjórn, sem nýlega hafi mótmælt kaupum 
ríkisfyrirtækis á prentsmiðju og að ríkið reki RÚV.

Lesendum til glöggvunar var Björgvin framar-
lega í hópi þeirra, sem réðu árum saman í Heim-
dalli, en urðu síðan ítrekað að lúta í lægra haldi í 
Heimdallar- og SUS-kosningum 2004-6. Er hann því 
miður iðulega í skrifum sínum fastur í þeim skot-
gröfum.

Þegar við tókum við stjórn Heimdallar haustið 
2004 var starfið að margra mati í lægð, stuðningur 
ungs fólks við Sjálfstæðisflokkinn langt undir kjör-
fylgi, var um 23% í alþingiskosningum 2003. Sam-
herjar Björgvins, hinir „sönnu“ frjálshyggjumenn 
höfðu þá farið með völd í Heimdalli árum saman, en 
náðu ekki betur til ungs fólks en þetta. Þessu þurfti 
að snúa við og ný stjórn Heimdallar ákvað að leggja, 
auk hefðbundinna baráttumála frjálshyggju, áherslu 

á mál, sem sneru að ungu fólki: Húsnæðis- 
og menntamál, forvarnir, stöðu ungra inn-
flytjenda, borgarmál og mannréttindi 
fatlaðra, samkynhneigðra og þolenda kyn-
ferðisafbrota. Kapp var lagt á að virkja 
sem flesta, gera starfið upplýsandi og 
skemmtilegt. Þetta var seinvirkt grasrót-
arstarf, sem skilaði sér. Síðastliðinn vetur 
sýndu reglulegar mælingar á fylgi Sjálf-
stæðisflokksins í Reykjavík að það hafði 
nær tvöfaldast meðal ungs fólks frá 
alþingiskosningum 2003.  Fleira kemur til 
en breyttar áherslur í ungliðastarfi, en ég 

fullyrði að það eigi sinn þátt.
Ég spyr því hvort það sé ekki hugmyndafræðileg 

flatneskja, ef pólitískt ungliðastarf snýst fyrst og 
fremst um mikilvægi frjáls markaðar og frelsis ein-
staklinga?  Eiga stjórnmál ekki að snúast um fleira 
en rekstrarform og verða jöfn tækifæri ekki að 
fylgja frelsi einstaklingsins? Snúast stjórnmál ekki 
um aðstæður venjulegs ungs fólks? Ég tel að svo sé 
og er þess fullviss að það gerir líka ný stjórn Heim-
dallar, sem við studdum sl. haust, gegn félögum 
Björgvins. Stóraukinn stuðningur ungs fólks við 
Sjálfstæðisflokkinn bendir einnig til að það sé okkur 
sammála.

Höfundur er fyrrverandi formaður Heimdallar og 
annar varaformaður SUS.

Hugmyndafræðileg flatneskja?

Ekkert blað?

550 5600

Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu 

fengið Fréttablaðið. En til vonar 

og vara skaltu klippa þetta símanúmer 

út og  hringja ef blaðið berst ekki.

- mest lesið

Fyrir pistlahöfundinn hefur 
lífið aftur hafið sinn vanagang 

að lokinni prófkjörsbaráttu. Það 
var skemmtilegur tími, kona 
hefði ekki slegið hendinni á móti 
betri árangri en telur þó að þegar 
öllu sé á botninn hvolft megi hún 
vel við una.  Alls konar spekingar 
túlka niðurstöður kosninga af 
þessu tagi hver með sínum hætti. 
Endanlegur dómur um hvort vel 
tókst til eða ekki verður kveðinn 
upp á kjördag, það gera kjósend-
ur.  Því hvort heldur okkur líkar 
betur eða verr, þá er það ekki 
eingöngu vegna stefnu stjórn-
málaflokka sem fólk gefur þeim 
atkvæði sitt heldur skipta 
málsvararnir og  áherslur þeirra 
einnig máli.

Dagur íslenskunnar var í 
síðustu viku. Í grunnskólum var 
lögð áhersla á að við hlökkum til 
jólanna en okkur hlakkar ekki til 
þeirra. Njörður P. Njarðvík fékk 
verðlaun, hann sagðist helst hafa 
áhyggjur af andvaraleysi. Ég held 
að hann eigi þá meðal annars við 
ósið eins og þann að við segjum 
hæ og bæ, í stað þess að nota góð, 
gild og þægilega íslensk orð eins 
og  sæl og bless. Ef svo er þá er 
ég honum sammála en játa að ég 
er sek um þetta, mea culpa, mea 
culpa.  Nú heiti ég því að venja 
mig af þessum ósið, fyrst kona 
getur hætt að reykja þá hlýtur 
hún að geta hætt þessu.

Stofnanamál er ákaflega 
leiðinlegt fyrirbrigði finnst mér 
og stend í mikilli baráttu við 
viðkomandi aðila.  Viðkomandi 
aðili birtist í mörgum myndum, 
hann getur verið kona eða karl og 
hann getur verið fyrirtæki.
Aðilinn er ekki alltaf viðkomandi. 
Hann getur verið samningsaðili, 
pöntunaraðili, móttökuaðili og 
jafnvel óásættanlega óínáanlegur. 
Það mun vera manneskja sem 
kona er mjög pirruð á að ná aldrei 

sambandi við vegna þess að 
manneskjan sem oftast er karl 
hefur mjög mikið að gera eða er 
alltaf á fundum eða kannski bara 
í golfi.

Í vikunni barðist ég við 
sögnina að vanefna, hún hefur 
fyrir einhverra hluta sakir fest í 
skjölum sem gefin eru út á mína 
ábyrgð. Ég veit að um vanefndir 
getur verið að ræða og ég veit 
líka að margir búa við vanefni, en 

þykist aldrei hafa vanefnt neitt 
þótt ég hafi ábyggilega ekki efnt 
allt sem ég hef lofað um ævina. 
Ekki voru allir á eitt sáttir um 
skoðun mína á þessu enda 
sagnorðið notað í skjölunum í 
langan tíma. Það var þó látið 
undan nöldrinu í mér og héðan í 
frá verður sagt á mínum vinnu-
stað að fólk standi ekki við 
samninga eða efni ekki það sem 
það hefur lofað, að minnsta kosti 
verður það svo ef  ég heyri til.

Fyrsta snjónum kyngdi niður 
um helgina. Væntanlega fer ég þá 
gangandi í vinnuna næstu daga 
eða þar til snjóinn tekur upp. Er 

svo heppin að búa í göngufæri við 
vinnustaðinn. Ég ætla nefnilega 
að fara að áskorun borgaryfir-
valda og leggja nagladekkjunum 
og leggja þar með mitt af 
mörkum til að minnka svifrykið, 
skora á fleiri að gera það. Þeir 
sem ekki eru svo heppnir að geta 
gengið í vinnuna geta gengið út á 
stoppistöð og tekið strætó. Það er 
hrikalegt að sjá hvernig naglarnir 
fara með göturnar og rykið sem 
læðist inn til okkar sem búum við 
miklar umferðargötur er til 
merkis um mengunina sem 
naglarnir valda. Auðvitað er ekki 
hægt að banna nagladekk, eðlilegt 
að atvinnubílstjórar noti þau svo 
og þeir sem þurfa að fara út fyrir 
bæinn, en við sem erum nær 
eingöngu á ferðalagi innanbæjar 
ættum að ganga eða nota almenn-
ingssamgöngur þessa daga sem 
snjórinn liggur yfir.

Fyrst minnst var á borgaryfir-
völd verður ekki látið hjá líða að 
hrósa þeim fyrir áform um að 
borga fyrir íþróttir eða listnám 
krakkanna. Borgarráð mun fyrr í 
mánuðinum hafa falið íþrótta- og 
tómstundaráði, ÍTR, að gera 
tillögur um svokallað frístunda-
kort. Þetta er hið besta mál og 
mun sams konar kerfi eða 
eitthvað sem skilar sama árangri 
þegar vera komið í gagnið í 
einhverjum nágrannasveitarfé-
lögum. Ég trúi því að þetta muni 
renna beint til þeirra sem 
krakkarnir sækja þjónustu til 
þannig að þetta hafi engin áhrif á 
skattgreiðslur foreldranna, ég 
vona minnsta kosti að svo sé.  Því 
fyrr sem þetta kemst í gagnið því 
betra. Bravó fyrir Reykjavíkur-
borg í baráttunni við svifrykið og 
að taka þátt í kostnaði við 
tómstundaiðkun krakkanna.

Auk þess legg ég til að 
eftirlaunaósóminn verði afnum-
inn með lögum.

Ástkæra ylhýra og fleira

Aðilinn er ekki alltaf við-
komandi. Hann getur verið 
samningsaðili, pöntunaraðili, 
móttökuaðili og jafnvel óásætt-
anlega óínáanlegur.



Afa-samtökin, félag aðstandenda 
aldraðra, héldu blaðamannafund-
fyrir skömmu um ástandið í vist-

unarmálum
aldraðra. Gagn-
rýndu þau harð-
lega „útspil“ 
heilbrigðisráð-
herra en ráð-
herrann til-
kynnti með 
miklum áróður-
brag fyrir 
skömmu ,að 
verja ætti 1,3 
milljörðum í 
byggingu hjúkr-

unarheimila næstu 4 árin. Bentu 
samtökin á, að ríkið hefði tekið 
nær 3 milljarða úr framkvæmda-
sjóði aldraðra og notað í rekstur. 
Þessi fjárhæð, 1,3 milljarðar, er 
því aðeins brot þeirrar fjárhæðar.

AFA-samtökin krefjast þess, að 
3 milljörðunum verði skilað að 
fullu.

Samtökin sögðu á blaðamanna-
fundinum, að algert ófremdar-
ástand ríkti í hjúkrunar- og vistun-
armálum aldraðra. Biðlistar væru 
langir eftir rými og margir aldr-
aðir þyrftu að vera í hverju her-
bergi. Í Danmörku þekkist ekki, 
að fleiri en einn sé í herbergi. 
Ísland er mörgum áratugum á 
eftir Danmörku í hjúkrunar- og 
vistunarmálum aldraðra. Afa-
samtökin krefjast þess, að aðgerð-
ir til úrbóta verði gerðar strax en 
ekki eftir mörg ár eins og stjórn-
völd boða.

Afa-samtökin hafa m.a. sagt, að 
heilbrigðisráðherra hafi ekki 
heimild til þess að ákveða þær 
aðgerðir sem hún hafi boðað í 
hjúkrunar- og vistunarmálum 
aldraðra.

Heilbrigðisráðherra, Sif Frið-
leifsdóttir, segir, að um misskiln-
ing sé að ræða hjá Afa- samtökun-
um. Aðgerðir stjórnvalda séu í 
samræmi við samkomulag ríkis-
ins og Landssambands eldri borg-
ara frá í sumar. Hér gæti verið
um misskilning að ræða hjá ráð-
herranum. Landssamband eldri 
borgara hefur ekkert umboð til 
þess að semja fyrir hönd allra 
eldri borgara um málefni þeirra. 
Samkomulagið eða yfirlýsingin 
frá í sumar hefur lítið gildi. Full-
trúar Landssambandsins voru 
þvingaðir með hótunum til þess að 
skrifa undir það. Landssambandið 
telur þar  aðeins um fyrsta skref 
að ræða á langri braut og hefur 
þegar samþykkt nýjar kröfur á 
hendur  ríkinu.

Tekið skal undir kröfur Afa-
samtakanna. Það verður að gera 
aðgerðir strax. Það dugar ekkert 
margra ára „plan“.

Höfundur er viðskiptafræðingur.

Afa vill 
aðgerðir

Hátíðargleði á Skrúði
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Jólabrunch í hádeginu alla sunnudaga.Verð 2.200 kr.

Njóttu aðventunnar í notalegu umhverfi á Skrúði. Jól á 
öllum borðum í hádeginu og á kvöldin.
Verð 5.200 kr. á kvöldin og
3.200 kr. í hádeginu.
Hefst 24. nóvember.
Borðapantanir í 
síma 525 9970

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Ádögunum varði sr. Hildur Eir 
Bolladóttir þann sjálfsagða 

rétt guðfræðinga að tjá sig opin-
berlega um siðferðileg ágrein-
ingsmál með þeim furðulegu 
rökum að „siðfræði er guðfræði“. 
Í þessum orðum kristallast sú 
sjálfhverfa skoðun sumra guð-
fræðinga að rætur allrar siðlegr-
ar breytni liggi í trúnni á Guð 
Biblíunnar. Sr. Sigurður Árni 
Þórðarson endurspeglaði þessa 
trú nýverið í prédikuninni „Guð-
last“, þar sem hann segir m.a.: 
„Ef Guð hverfur úr lífi fólks og 
þjóða er hætta á að á nokkrum 
kynslóðum hverfi gildin, hverfi 
munur góðs og ills, hverfi sið-
greind fólks og þar með verði allt 
flatt. Allt flýtur“. Eins og flestum 
ætti að vera ljóst er þessi skiln-
ingur að siðlegri breytni manns-
ins í besta falli vafasamur, enda 
felst í honum að þeir sem ekki 
trúa á Guð Biblíunnar séu sið-
blindir. Hér á eftir ætla ég að 
fjalla um rannsóknir sem varpa 
nýju ljósi á grundvöll mannlegr-
ar breytni.

Frá lokum síðustu ísaldar 
hefur maðurinn smátt og smátt 
lagt undir sig jörðina. Forsenda 
þessa er hæfileiki mannsins til 
þess að eiga samskipti við óskylda 
einstaklinga í mjög stórum 
hópum, sem byggist fyrst og 
fremst á trausti. Hvað er það í 
fari mannsins sem gerði honum 
þetta kleift? Eins og hagfræðing-
urinn Herbert Gintis bendir á í 
greininni „Material Sense and 
Material Interest“ (Social Res-
earch, 2006) hafa, auk kristninn-
ar, þrjú megin svör við þessari 
spurningu tekist á í evrópskri 
menningu frá tímum upplýsing-
arinnar. Rómantíska viðhorfið, 
sem rekja má til Rousseau og 
Marx, er að maðurinn sé að eðlis-
fari góður og óeigingjarn, en hafi 
spillst vegna efnishyggjunnar. 
Klassíska viðhorfið, sem rekja 
má til Hobbes og Humes og á sér 

marga fylg-
ismenn
innan hag- 
og þróun-
arlíffræði,
gengur út á 
það að mað-
urinn sé að 
eðlisfari
eigingjarn
og að allt 
óeigin-
gjarnt
atferli sem 
hann sýnir 

sé sprottið af eigingjörnum hvöt-
um. Þriðja viðhorfið, sem rekja 
má til Lockes og á sér marga 
fylgismenn innan félags- og 
mannfræði, gengur út á að maður 
fæðist ekki með neitt eðli, þ.e. sé 
óskrifað blað við fæðingu, og 
mótist af því félagslega umhverfi 
sem hann fæðist inn í. Nýjar 
atferlisrannsóknir Gintis og 
félaga hafa leitt í ljós að þessi 
þrjú viðhorf hafi öll eitthvað til 
síns máls, en eins og Gintis bend-

ir á eru þau ein og sér „algjörlega 
ófullnægjandi“.

Það sem hlýtur að teljast 
markverðast við þessar rann-
sóknir er það sem kallað er sterk 
gagnkvæmni (strong reciproc-
ity), sem felur í sér tilhneigingu 
til óeigingjarns samstarfs við 
aðra, og að refsa þeim sem brjóta 
reglur samstarfsins á eigin kostn-
að, jafnvel þegar ólíklegt er að 
kostnaðurinn verði bættur. Rann-
sóknir á svo kölluðum úrslita-
kostaleik eru eitt dæmi um hvað í 
þessu felst, en hann er spilaður 
af tveimur einstaklingum og 
getur útkoman á verið á bilinu 1-

10. Þegar leikurinn er spilaður 
kemur sjálfselska útkoman, þ.e. 
1, aldrei fram. Meðal háskóla-
nemenda er útkoman 43-48%. Til 
þess að svara þeirri gagnrýni að 
háskólanemendur á Vesturlönd-
um sé alltof einsleitur hópur til 
þess að hægt sé að draga almenn-
ar ályktanir af þessum rannsókn-
um gerðu Gintis og félagar til-
raunir með úrslitakostaleikin í 
fimmtán „frumstæðum“ samfé-
lögum, sem tilheyrðu 12 löndum í 
fjórum heimsálfum, og var 
útkoman þar á bilinu 26-50%. Í 
þessu felst, eins og Gintis bendir 
á, að hugmyndin um „sjálfselskt 
atferli fær ekki stuðning í neinu 
samfélaganna sem rannsökuð 
voru“.

Í áður nefndri prédikun er 
vísað í rithöfundinn Dostojevskíj 
sem „minnti á að: ‚Ef Guð er ekki 
til er allt leyfilegt“. Í þessu ljósi 
er athyglisvert að horfa til Banda-
ríkjanna sem er langtrúaðasta 
þjóð Vesturlanda. Hjá þessari 
ríkustu þjóð heims eru um 40 
milljónir einstaklinga án sjúkra-
trygginga. Bandaríkin hafa lang-
hæsta hlutfall fanga í heiminum, 
eða 714 á hverja 100.000 íbúa, og 
eru þær rúmu tvær milljónir sem 
eru í fangelsum í Bandaríkjunum 
23% af áætluðum fangafjölda í 
heiminum meðan Bandaríkja-
menn telja 5% af heildarfjölda 
mannkyns. Af þessu má ljóst 
vera að það er eitthvað fleira en 
trú á Guð sem ræður siðferði í 
Bandaríkjunum. Kannski er það 
sú staðreynd að þessi þjóð virðist 
leggja meiri áherslu á eigingirn-
ina en aðrar þjóðir? En eins og 
rannsóknirnar sem hér hafa verið 
kynntar sýna er mannkyn „þrí-
eitt“ og er tilvist óeigingjarnra 
einstaklinga ekki háð tilvist hins 
meinta Guðs kristinna manna. 
Hún grundvallast á trausti manna 
á meðal sem auk menningarlegra 
áhrifa virðist samkvæmt nýrri 
rannsókn að einhverju leyti 
stjórnast af hormóninu oxytoxin.

Höfundur er 
vísindasagnfræðingur.

Er óeigingirni guðleg?

Illugi Gunnarsson er menning-
arsinni eins og gömlum rót-

tæklingi sæmir. Honum er annt 
um hlutverk Ríkisútvarpsins og 
líka um sögu landsins (Frétta-
blaðið, 5. nóv.). Hann vill sjá 
heimildamyndir um þessa sögu í 
Ríkisútvarpinu. Heyr, heyr! 
Hann er velkominn í hóp áhuga-
manna um þessi mál. Við þurfum 
þó ekki að stofna ný stjórnmála-
samtök um þennan áhuga því 
hann sker á öll flokksbönd og á 
hljómgrunn víða þó að minna 
verði úr framkvæmdum.

Illugi vill að RÚV búi til þátta-
röð um sögu landsins frá upphafi 
til þessa dags. Það er svolítið 
Hriflu-Jónasar bragð af þessari 
hugmynd en það er hægt að finna 
sögunni og RÚV fleiri hlutverk 
og aðra farvegi.

Kvikmyndagerðarmenn hafa 
áhuga á sögu lands og heims og 
sagnfræðingar hafa áhuga á 
sjónvarpi. RÚV þarf ekki annað 
en að segja: Komið með hug-
myndirnar og þá skulum við 
kaupa þær á því verði að þið 
getið vandað til verka. 

Til að sanna mál okkar getum 
við minnt á heimildamyndir sem 
hafa verið sýndar í sjónvarpi að 
frumkvæði kvikmyndagerðar-
mannanna sjálfra og fjalla um 
sögu sjávarútvegsins, Tyrkja-
ránið og Ameríkusiglingu Leifs 
heppna og félaga svo að fáein 
dæmi séu nefnd. Við getum líka 
talið nokkur verk sem eru ýmist 
í burðarliðnum eða á óskalista 
hjá kvikmyndagerðarmönnum 
um þessar mundir. Þar eru mynd-
ir um árásina á Goðafoss á stríðs-
árunum, um forsætisráðherra 
lýðveldisins og um sögu og til-
vist jólasveinanna (hér og erlend-
is), um „dönsk spor“ á Íslandi, 
um Svein Bergsveinsson sem 
eyddi ævinni bæði í Hitlers-
Þýskalandi og Austur-Þýska-
landi, um ferðir Guðríðar Þor-
bjarnardóttur og um einstakar 
ættir og ættfræðiáhuga Íslend-
inga.

Þetta eru nokkrar hugmyndir 
kvikmyndagerðarmannanna
sjálfra og það er í anda gamallar 
sjálfstæðisstefnu jafnt sem 
frjálslyndrar jafnaðarstefnu að 
skapa hugviti einstaklinganna 
frjóan jarðveg og að vökva gras-
rótina.

RÚV hefur stöku sinnum ýtt af 
stað röð heimildamynda og boðið 
sjálfstæðu fagfólki þátttöku. 
Þannig var listasaga lýðveldisins 
tekin fyrir í þemum – bókmennt-
ir, myndlist, tónlist, kvikmynda-
list – og verkinu  skipt milli kvik-
myndafyrirtækja með
fagkunnáttu og reynslu. Þegar 
Sveinn Einarsson var dagskrár-
stjóri fyrir um fimmtán árum 
hleypti hann af stað röð sem 
hann kenndi við aldamótamenn 
og vísindamenn, kallaði sjálf-
stæða fagmenn til verksins og 
nokkrir þættir litu dagsins ljós 
meðan Sveinn sat við stjórnvöl-
inn. Nokkur dæmi mætti nefna í 
viðbót.

Þetta er ekki slæm leið, hún 
vekur athygli og gefur tilefni til 
tenginga og samanburðar. Hugs-
anlega er auðveldara að fá fjár-
sterka til að veita slíkum röðum 
stuðning. Slíkar myndaraðir eiga 
ekki að vera of langar og þær 
þurfa að vera ólíkar því sagan 
hefur mörg andlit.

Megintillaga Illuga er að RÚV 
búi til heimildamyndaröð „um 

sögu
landsins
frá land-
námi og 
fram á 
okkar
daga“.
Þetta hafi 
BBC gert 
með því 
að fá sagn-
fræðing-
inn Simon 
Schama
til verks-
ins og 
þættir
hans hafi 
orðið vin-
sælir. Það 
er alveg 
rétt en þar 
er fyrst að 
telja að 
Simon
Schama
var orðinn 

geysivinsæll og jafnframt vand-
aður sagnfræðingur með bókum 
sínum áður en hann gekk til liðs 
við BBC. Söguskoðun hans hafði 
ekki bara „eitthvað að segja um 
efnistök“, eins og Illugi orðar 
þarð, heldur mikið að segja, 
næstum allt. Við heyrðum hann 
lýsa því á ráðstefnu „sögugerð-
armanna“ (history producers) í 
Boston 2001 að hann hefði sett 
það sem skilyrði að þættirnir 
yrðu hans verk og að hann hefði 
íhlutunarrétt um alla gerðina, 
stórt og smátt, tónlistina líka. 
Þáttaröðin heitir því ekki His-
tory of Britain heldur A History 

of Britain, þ.e. ein af mögulegum 
sögugerðum, í þessu tilviki sögu-
gerð Simons Schama.

Eigum við einhvern Simon 
Schama hér á landi? Við höfum 
átt spretti í þessa átt. Við eignuð-
umst einu sinni sjónvarpssyrpu 
um Íslendingaslóðir í Kaup-
mannahöfn þar sem Björn Th. 
Björnsson leiddi okkur um gömlu 
höfuðborgina okkar. Þetta voru 
persónulega litaðir þættir sem 
glöddu augu og eyru okkar. En 
þetta var ekki yfirlit allrar 
Íslandssögunnar heldur valið 
snið í tíma og rúmi. Þannig er 
Bretasaga Schama raunar líka 
þó að hann dreifi vali sínu á 
margar aldir.

Sagan hefur nefnilega marga 
svipi sem ráðast af sögugerðar-
manninum, tíðarandanum, heim-
ildastöðunni og ótal þáttum 
öðrum. Þetta er það sem er heill-
andi og því ætti að gefa mörgum 
tækifæri til að þróa sýn og tök 
sín að eigin vali með fagmennsku 
og vönduð vinnubrögð sem einu 
skilyrðin. Sýnum alla flóru sög-
unnar – sögu einstaklinga, 
þekktra og óþekktra, karla og 
kvenna, fjölskyldna og einfara, 
atvinnuhátta og alþjóðatengsla, 
langsnið og þversnið sögunnar, 
sannleiksleit og lygimál.

Íslandssaga Hriflu-Jónasar 
var vel sögð en hún var varasöm 
meðan hún var eina söguskoðun-
in sem haldið var að nemendum. 
Endurtökum ekki þann leik í 
sjónvarpinu.

Höfundar hafa búið til sögulegt 
efni fyrir sjónvarp.

Sagan í sjónvarpi

Fréttablaðið greindi í síðasta 
mánuði frá mótmælum Sið-

menntar vegna Vinaleiðar, 
„kristilegrar sálgæslu“ í grunn-
skólum, á þeim forsendum að þar 
væri um óeðlileg tengsl skóla og 
kirkju að ræða. Í fréttinni hafn-
aði Karl Sigurbjörnsson biskup 
því að um trúboð væri að ræða.

Síðan hefur verið margbent á 
og vitnað til starfsemi djáknans í 
Mosfellsbæ, brautryðjanda Vina-
leiðar til sjö ára, sem tekur af 
allan vafa um að Vinaleiðin er 
klárt trúboð í skólum. En Halldór 
Reynisson, verkefnisstjóri á 
fræðslusviði Biskupsstofu, hefur 
nú ítrekað afneitun biskupsins í 
þrígang.  Í Morgunblaðinu 21. 
október sagði hann um Vinaleið-
ina: „Hún er þjónusta við náung-
ann en ekki boðun.“ Hinn 5. nóv-
ember sagði hann á sama stað: 
„Þjóðkirkjan gerir skýran grein-
armun á boðun trúar annars 
vegar og þjónustu eða fræðslu 
hins vegar.“ Og 14. nóvember 
birtir hann nýjar „siðareglur“ 
Vinaleiðar á vef kirkjunnar þar 
sem segir: „Vinaleiðin er ekki 
trúarleg boðun.“

Af þessu tilefni er fróðlegt að 
skoða hvað kirkjunnar menn 
segja um trúboð. Ragnar Gunn-
arsson ætti að þekkja það því 
hann er framkvæmdastjóri 
Kristniboðssambandsins og 
hefur starfað sem kristniboði, 
kennari og „skólaprestur“. Á vef 
kirkjunnar segir hann: „Þjóð-
kirkjan skilgreinir sig sem biðj-
andi, boðandi og þjónandi kirkju. 
Orð Guðs er boðað í guðsþjónust-
um, í barna og æskulýðsstarfi, 
helgistundum – og reyndar á boð-
unin að umvefja og merkja allt 
starf kirkjunnar. Hún hefur það 

hlutverk
hér í heimi 
að boða 
Jesú Krist 
og að vitna 
um kær-
leika hans. 
Þannig
stundar
þjóðkirkj-
an boðun-
arstarf eða 
trúboð hér 
heima.“ 

„Kristniboð er oft notað um 
boðun kirkjunnar í öðru samfé-
lagi … Trúboð er oft notað um 
það sama, en af mörgum ein-
skorðað við þýðingu á orðinu 
„evangelism“, sem er boðandi 
starf í nánasta umhverfi. Íslensku 
orðin skýra sig sjálf. Að boða trú, 
að boða kristni.“ „Við þurfum 
kænsku, djörfung, visku og kær-
leika til að flytja boðin áfram…“

Það virðist erfitt að samræma 
orð Halldórs og Ragnars og því 
er ekki úr vegi að skoða ályktun 
Kirkjuþings nú í októberlok því 
Kirkjuþing fer með æðsta vald í 
málefnum þjóðkirkjunnar. Vina-

leiðin fellur undir svokallaða 
„kærleiksþjónustu“ kirkjunnar. 
Um hana segir kirkjuþingið: „Til-
gangur kærleiksþjónustunnar er 
að miðla kristinni trú í verki með 
umhyggju og nærveru.“ „Kær-
leiksþjónusta kirkjunnar felst í 
því að mæta fólki í Krists stað, í 
nafni og umboði Jesú Krists.“ 

Kærleiksþjónustan „er guðsþjón-
usta hins daglega lífs“. „Kærleik-
urinn er hinn rauði þráður í boð-
skap Krists. Kærleiksþjónustan 
skarast því við öll önnur hlutverk 
kirkjunnar. Um skyldur gagnvart 
náunganum sagði Jesús: „Það 
allt, sem þér gjörðuð einum 
mínum minnstu bræðra, það 
hafið þér gjört mér“ (Matt. 25.40). 
Við erum erindrekar Krists, sbr. 
Kristniboðsskipunina (Matt. 
28.18-20).“ Í þessari kristniboðs-
skipun segir: „Farið því og gjörið 
allar þjóðir að lærisveinum, skír-
ið þá í nafni föður, sonar og hei-
lags anda og kennið þeim að halda 
allt það, sem ég hef boðið yður.“

Kirkjunnar menn tala tungum 
… tveim. Kærleiksþjónustan 
miðlar kristinni trú og er rekin 
samkvæmt kristniboðsskipun-
inni en er ekki boðun. Boðun 
umvefur og merkir allt starf 
kirkjunnar en er ekki hluti af 
starfi presta og djákna í skólum. 
Gott er að hafa tungur tvær og 
tala sitt með hvorri, segir máls-
háttur frá 19. öld en í heiðni var 
orðheldni og drengskapur í 
hávegum hafður. Kænska er eitt 
en óheiðarleiki annað. Í Háva-
málum má líka lesa mikið um 
gildi vináttunnar, en hennar er 
ekki getið í Nýja testamentinu. 
Ég er viss um að mat réttsýnna 
manna á málflutningi kirkunnar í 
Vinaleiðamálinu verður sam-
hljóma Hávamálum: „Tunga er 
höfuðs bani.“

Í lögum Ásatrúarfélagsins 
kemur fram að trúboð er óþarft, 
það þykir óþurftarverk. Af ofan-
sögðu fæ ég því ekki betur séð en 
að heiðið siðgæði taki hinu kristna 
töluvert fram að mörgu leyti en 
sem foreldri geri ég þá kröfu til 
opinberra skóla að þeir séu hlut-
lausir í trúmálum. 

Höfundur er sálfræðingur.

Kristniboðsskipunin í skólum

Kirkjunnar menn tala tungum 
… tveim. Kærleiksþjónustan 
miðlar kristinni trú og er rekin 
samkvæmt kristniboðsskipun-
inni en er ekki boðun.

Af þessu má ljóst vera að það 
er eitthvað fleira en trú á Guð 
sem ræður siðferði í Banda-
ríkjunum. Kannski er það sú 
staðreynd að þessi þjóð virðist 
leggja meiri áherslu á eigin-
girnina en aðrar þjóðir?

Við eignuðumst einu sinni 
sjónvarpssyrpu um Íslendinga-
slóðir í Kaupmannahöfn þar 
sem Björn Th. Björnsson leiddi 
okkur um gömlu höfuðborgina 
okkar. Þetta voru persónulega 
litaðir þættir sem glöddu augu 
og eyru okkar.



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Við Nesveg stendur lítill kofi í fallegum 
garði. Eigendur kofans eru vinirnir Jón 
Axel Sellgren, Birkir Örn Björnsson og 
Egill Árni Jóhannesson.

Vinirnir eru allir í sjöunda bekk í Valhúsa-
skóla og síðasta sumar voru þeir á smíða-
velli þar sem þeir smíðuðu kofann. „Við 
fréttum að það væri hægt að koma á smíða-
völlinn hvenær sem maður vildi og okkur 
datt bara í hug að fara þangað á virkum 
dögum,“ segir Jón Axel.

Strákarnir segja að það hafi ekki verið 
erfitt að skipuleggja vinnuna þó að þeir hafi 
verið þrír að smíða kofann saman. „Við 
fengum líka hjálp frá þeim sem voru á vell-
inum,“ segir Birkir.

Áður en strákarnir byrjuðu á kofanum 
voru þeir með ákveðnar hugmyndir um 
hvernig þeir vildu hafa hann en þær gengu 
ekki allar eftir. „Við ætluðum fyrst að hafa 

þakið rautt og kofann svolítið sveitalegan, 
en rauða málningin var búin svo það var 
ekki hægt,“ segir Birkir. Þeir voru þó mjög 
ánægðir með útkomuna og þegar kofinn var 
tilbúinn var hann fluttur heim til Jóns Axels 
þar sem hann sómir sér vel í garðinum
.„Pabbi minn kom með stóra kerru og við 
fluttum hann á henni,“ segir Jón Axel. „Svo 
smíðuðum við girðingu í kringum hann 
hérna eftir að smíðanámskeiðið var búið,“ 
bætir Egill við.

Strákarnir segjast vera frekar duglegir 
við að leika sér í kofanum. „Við erum samt 
aðallega að smíða í honum og við hann,“ 
segir Axel og bætir við að önnur börn í hús-
inu hafi líka mjög gaman af því að fá að 
vera í kofanum. „Strákarnir uppi fá stund-
um að leika sér í honum líka,“ segir hann. 

Vinirnir eru allir mjög ánægðir með að 
hafa prófað að vera á smíðavelli og mæla 
með því að allir krakkar prófi það. 

Ungir smíðameistarar

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?

A
RG

U
S 

/ 
06

-0
55

0

Myntlán



Í síðustu viku var tilrauna-
verkefnið nágrannavarsla sett 
formlega af stað í Dverghömr-
um í Grafarvogi. Íbúar götunn-
ar eru ánægðir með verkefnið 
og telja mikilvægt að nágrann-
ar hjálpist að og gæti eigna 
hver annars.

Þjónustu- og rekstrarsvið Reykja-
víkurborgar og lögreglan standa 
að nágrannavörslunni og er mark-
miðið að íbúar við Dverghamra og 
fimm aðrar götur víðs vegar um 
borgina taki þátt í tilraunaverk-
efninu sem stendur í eitt ár. Sig-
urður Kr. Björnsson, íbúi við 
Dverghamra, segir að íbúar séu 
almennt ánægðir með verkefnið. 
„Við vorum nokkur við götuna 
búin að taka okkur saman að eigin 
frumkvæði og gættum húsa hver 
annars ef einhverjir fóru í burtu 
og þegar öllum í götunni var svo 
boðið að taka þátt í formlegu verk-
efni sem gekk út á sams konar 
vöktun leist okkur vel á það,“ segir 
hann.

Öllum íbúum Dverghamra var 
boðið til fundar með Reykjavíkur-
borg og lögreglunni og verkefnið 
kynnt fyrir þeim. „Á kynningar-
fundinum tilnefndu íbúar götunn-
ar einnig fulltrúa úr hverjum 
botnlanga hennar til þess að vera í 
tölvupóstsambandi við verkefnis-
stjóra. Netföng allra íbúa eru svo 
skráð og ef lögreglan vill koma 
einhverju sérstaklega á framfæri 
er hægt að senda póst beint á alla. 
Fulltrúarnir koma síðan skilaboð-
unum til þeirra sem ekki eru 
tengdir, en þeir eru ekki margir.“

Sigurður telur að það hafi ekki 
verið nein tilviljun að Dverghamr-
ar hafi verið valdir til þess að taka 
þátt í verkefninu. „Hér er mikið 
um einbýli, mikill gróður og 
göngustígar í kring sem gerir það 
að verkum að óprúttnir náungar 
eiga auðvelt með að athafna sig ef 
enginn er að fylgjast með. Þó að 
ég sé sjálfur með öryggiskerfi þá 
vekur það ennþá meiri öryggis-
kennd að vita að nágrannarnir eru 
á vaktinni og geta brugðist við ef 
eitthvað er. Þetta snýst einfald-
lega um að hafa vakandi auga, sér-
staklega með mannlausu húsun-
um, og þegar við förum í frí eða 
yfirgefum húsin okkar fylgjast 
nágrannarnir með þeim og ganga 
jafnvel um hluta þeirra. Í raun er 
þetta það sama og íbúarnir hafa 
verið að gera í minni hópum en nú 

er þetta allt samtengdara og sjá-
anlegra, gatan er merkt með sér-
stöku merki og við erum búin að 
fá merki á húsin.“

Ef íbúarnir verða svo varir við 
einhverjar grunsamlegar manna-
ferðir eiga þeir strax að hafa sam-
and við lögregluna. „Eins og lög-
reglan sagði sjálf þá geta lítil 
atriði sem við höldum að skipti 
engu máli verið mikilvæg þegar 
kemur að því að upplýsa mál,“ 
segir Sigurður en hann er mjög 
ánægður með  lögregluna í Hamra-
hverfinu og segir að þrátt fyrir að 
Dverghamrar séu dálítið úr alfara-
leið og ekki mikil umferð um göt-
una alla jafna, sé lögreglan mjög 
sýnileg. „Lögreglan kemur til 
dæmis oft í skólann á fræðslu-
fundi og annað slíkt og ég sem íbúi 
í hverfinu og foreldri er mjög sátt-
ur við  frumkvæði og forvarnar-
starf hennar.“

Smáatriði geta skipt máli

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

STIGAR OG HANDRIÐ
Við höfum lausnina, mælum, 
teiknum, smíðum og setjum upp

Á lager :
Beinir stigar - Loftastigar
Handlistar - Stólpar - Pílárar

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

4thfloorhotel
Laugarvegur 101 • 4thfloorhotel.is
Vetrartilboð
1. nóvember - 1. maí

Útvegum miða á leiksýningar og jólahlaðborð

1 manns herbergi
2ja manna herbergi
Hópar 10+
Helgarferð

kr. 5.900
kr. 7.900
kr. 5.000 á mann
kr. 14.000 2 nætur í hjónaherbergi

Hágæða ræstivörur
fyrir nútíma ræstingu

Húsasmiðjan - Byko - Fjarðarkaup - Brimnes - Nesbakki - Skipavík -

Litabúðin - SR bygingavörur - Byggt og búið - Litaver - Rými - Núpur -

Áfangar Keflavík - Pottar og prik (Daggir) Akureyri - Takk hreinlæti 

Heilsöludreifing:  Ræstivörur ehf - Stangarhyl 4 - 

110 Reykjavík - Sími 567 4142 - www.raestivorur.is
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32’’ DiBOSS LCD sjónvarp
fylgir öllum ALNO eldhús-

innréttingum sem staðfestar 
eru í nóvember 2006



Klassísk hönnun Finnans Eero 
Aarnio er einkennandi fyrir 
sjöunda áratuginn.

Innanhússhönnuðurinn finnski, 
Eero Aarnio, fæddist árið 
1932. Hann er vel þekktur 
fyrir nýstárlega húsgagna-
hönnun á sjöunda áratugn-
um. Þekktastir eru kúlulaga 
stólar hans sem hann vann úr 
plasti og trefjagleri.

Aarno stundaði nám við 
iðnhönnunarskólann í Hels-
inki en fór af stað með eigin 
framleiðslu árið 1962. Brátt 
kynnti hann til sögunnar boltastól-
inn „Ball Chair“ sem er hol hálfkúla 
sem hvílir á einum fæti þannig að 
manneskja getur setið inni í kúl-
unni. Svipuð hönnun var á kúlu-
stólnum „Bubble Chair“ en sú hálf-

kúla var gegnsæ og hékk úr 
loftinu.

Önnur sköpunarverk Aarnios í 
gegnum tíðina eru til dæmis Pastil-
stóllinn og Tómatstóllinn (þrjár 
kúlur með sæti í miðjunni). Skrúfu-

borðið hans naut einnig vinsælda 
og leit út líkt og nafnið gefur til 
kynna eins og skrúfa sem skrúf-
að hefur verið í gólfið.

Hönnun Aarnios var áber-
andi í menningu sjöunda ára-
tugarins og sást oft sem hluti af 
sviðsmynd í framtíðarkvik-
myndum þess tíma.

Enn þann dag í dag starfar 
Aarnio við hönnun og þótt hann 

hafi á löngum ferli notað hefð-
bundin efni eins og tré og stál legg-

ur hann enn megináherslu á sinn 
sérstaka stíl þar sem lífleg 
form og litir eru mótuð í plast.

Líkt og í vísindaskáldsögu

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



húsráð }
FYRSTUR

MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Sverrir Kristjánsson
lögg. fasteignasali

sími 896 4489

Karl Dúi Karlsson
sölumaður

GSM 898 6860

Samtengd söluskrá
Fjórar fasteignasölur

- ein skráning - minni kostnaður -
- margfarldur árangur -

wwwhus.is

Opið virka daga
frá kl. 09:00-18:00

www.fmg.is

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

KRÓKABYGGÐ - GLÆSILEGT EINBÝLI
Glæsilegt 183,2 fm einb.hús ásamt 47,6 fm tvöf. bílskúr. Vandaðar inn-
réttingar, innfelld halogen lýsing, góð lofthæð. Gegnheilt parket og
flísar á gólfum. Baðherb. m/fallegri innr., gufubaði og sturtu. 3 rúm-
góð svefnherb.,50 fm stofa. Verðlaunagarður með 2 sólpöllum, skjól-
veggjum, heitum potti, markísu, hita í stéttum og bílaplani. Einstak-
lega fallegt og vel skipulagt hús þar sem engu hefur verið til sparað.

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

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, innrétting og baðkari með sturtuað-
stöðu. Þvottarými inn af baði. Parketlögð, rúmgóð og björt stofa,
stórar suð-vestur svalir með fallegu útsýni. Eldhús flísalagt og með
stórum borðkrók. Sér geymsla. Stutt í skóla og leikskóla. V. 22,9 millj.

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 forstofuherbergi, gang, sam-
liggjandi stofur, svefnherb., eldhús, bað og litla geymslu. Rúmgóður
bílskúr með rafdrifinni hurð fylgir hæðinni. Þakjárn er nýlegt. Ný mið-
stöð (hitaveita, sérhiti). Bað verður nýstandsett. V. 11,9 millj.

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

STYKKISHÓLMUR - 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.

SÓLEYJARIMI - 50 ÁRA OG ELDRI
Glæsileg 3ja herb., 99 fm íbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílageymslu.
Flísalögð forstofa. 2 rúmgóð svefnherb. með fataskápum. Baðherb.
flísalagt í hólf og gólf, innrétting, hiti í gólfi og baðkar. Þvottaherb. og
geymsla með glugga er innan íbúðar. Eldhús m/fallegum innrétting-
um og vönduðum tækjum. Stórar suður svalir með útsýni út af stof-
unni. Fallegt parket og flísar á gólfum. Mynddyrasími. V. 24,2 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.

STARENGI - 3JA HERB./SÉR INNG.
Glæsileg 3ja herb. 86 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi. 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.

F
ru

m

SELJABRAUT - 4RA HERB. M/BÍLAG.
Góð 4ra herb., 98,1 fm íbúð á 2. hæð ásamt 30,5 fm stæði í lokaðri
bílageymslu. Stofan 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.

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 
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Holtsgata í Reykjavík

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

NÝTT

Kleppsvegur í Reykjavík

2ja herbergja 50 fm íbúð á 3. hæð í
góðu húsi á Kleppsvegi. Þvottahús í
sameign. Stigagangur snyrtilegur. AUÐ-
VELD FYRSTU KAUP. Verð 12,9 millj.

AUÐVELD KAUP

Laugavegur í Reykjavík

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 2ja
herbergja íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli,
alls 58 fm. Rúmgóð stofa. Parket og
flísar á gólfum. Þvottahús og geymsla í
sameign. Verð 16,9 millj.

Klukkurimi í Reykjavík

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

NÝTT NÝTT

Klapparberg í Reykjavík

Fallegt einbýli á 3 pöllum, alls 236 fm.
Þar af bílskúr 26 fm. Auka 2ja herb. íbúð
er í húsinu og er ekki skráð á teikningu.
Fallegur garður í rækt. Stutt í alla þjón-
ustu og í Elliðadalinn. Verð 55 millj.

SKIPTI Á ÓDÝRARI

Rauðás í Reykjavík

Falleg 4ra herb. íbúð á 3. hæð í liltu fjöl-
býli, alls 106 fm. Íbúðin er á 2 hæðum.
Þvottahús í íbúð. Stutt í leik- og grunn-
skóla, verslanir og fallega Í náttúru.
Verð 24 millj.

NÝTT

Skógarás í Reykjavík

Falleg 2-3 herb. íbúð á jarðhæð, alls 66
fm. Flísar og parkert á gólfum. Suðvest-
ur pallur. Stutt í alla almenna þjónustu
og í fallega náttúru. Verð 16,9 millj.

Skeggjagata í Reykjavík 

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

NÝTT

Torfufell í Reykjavík

Falleg 4ra herb., 98 fm íbúð á 2. hæð.
Stórar yfirbyggðar svalir. Stigagangur
snyrtilegur. Stutt í alla almenna þjón-
ustu. Verð 17,5 millj.

GÓÐ LÁN

Ránargata í Reykjavík

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

LÆKKAÐ VERÐLAUS STRAX

AUÐVELD KAUP

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

GÓÐ LÁN



EIGNAVAL 585 9999
www.eignaval.is

félag fasteignasala

Sigurður Óskarsson
lögg. fasteignasali

Vigfús Hilmarsson
sölumaður, s. 698-1991

Edgardo Solar
sölumaður, s. 865-2214

Sigurður Kristinsson
sölumaður, s. 844-678
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SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR
EINBÝLI

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

ÞVERHOLT MOSF.
4RA HERB.

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

VÆTTABORGIR
RAÐHÚS (4,15%)

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

HAMRABORG
2JA HERB.

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

HLAÐBREKKA
EINBÝLISHÚS

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

REKSTUR
TIL SÖLU

REKSTUR FISKHEILDSÖLU
MEÐ GÓÐA VELTU.

Nafn, viðskiptavild,
viðskiptamannaskrá,

símanúmer, tæki
og sendiferðabíll fylgja.

KELDUHVAMMUR
HFJ - 3JA HERB.

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

HJALTABAKKI
4RA HERB.

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

MÁVAHLÍÐ
FJÓRBÝLISHÚS

TIL SÖLU

570 fm heildarhúseign
sem selst í heilu lagi.

Gæti orðið allt að 6 íbuðir.

Upplysingar á
skrifstofu Eignavals.

GULLTEIGUR
3JA HERB.

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

GRUNDARBRAUT
ÓLAFSVÍK

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

FJÓLUVELLIR
NÝBYGGINGAR

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

MARÍUBAUGUR
4RA HERB.

Falleg og björt 120 fm íbúð á einum
besta stað í Grafarholti´. V: 28,3 mkr.

SKIPHOLT
3JA-4RA HERB.

Falleg 122,7 fm 2ja hæða penthouse-
íbúð í lyftublokk. V: 34,9 mkr.

Frum

ÞÍN EIGN · ÞITT VAL

ÁSTÚN -
2JA HERB.

Glæsileg 47,5 fm útsýnisíbúð með
vestursvölum í Kópavogi. V: 14,4 mkr.

AUÐBREKKA
3JA HERB.

Snyrtileg 62 fm íbúð á jarðhæð með
sólpalli og sérbílastæði. V: 16,9 mkr.

HEIÐARHOLT
KEFLAVÍK

Glæsileg 3ja herbergja 84,2 fm íbúð í
Keflavík. V: 14,2 mkr.

AUSTURBERG
4RA HERB.

Góð 4ra herbergja íbúð með gott útsýni
og bílskúr í Breiðholt. V: 17,5 mkr.

Suðurlandsbraut - Lóð – Nýbygging
Afar vel staðsett verslunar- og skrifstofu-
húsnæði á þessum vinsæla stað í
Reykjavík.
Húsið skiptist í fram og bakhús.
Húsið er á þremur hæðum og samþykki
liggur fyrir umtalsverðri stækkun húss-
ins.

Urðarhvarf - Kópavogi – Nýbygging
Um er að ræða eina samhangandi
byggingu, sex hæða auk bílakjallara.
Sjötta hæðin er inndregin. Gert er ráð
fyrir að í húsinu verði starfsemi fyrir versl-
un á 1. og 2. hæð og skrifstofur á öðr-
um hæðum. Aðal burðarvirki byggingar-
innar er úr járnbentri steinsteypu. Tveir
bílastæðakjallarar eru í byggingunni.

Austurstræti - 101 Reykjavík
Til leigu.
183,1 fm skrifstofuhúsnæði á þriðju hæð.
Er í dag tvö rými sem auðvelt er að sameina fyrir leigutaka
Húsnæði á besta stað í miðbænum.

Síðumúli 108 Reykjavík
Til leigu.
245fm skrifstofuhúsnæði á þriðju hæði.
Skiptist í opið rými, 5 skrifstofur og fundarher-
bergi.
Bílastæði fyrir starfsfólk fyrir aftan húsið.

Bæjarlind - 201 Kópavogur
Til leigu.
251,9 fm skrifstofuhúsnæði á annarri hæð.
Skemmtilegt skrifstofurými.
Næg bílastæði á svæðinu.

Bankastræti - 101 Reykjavík
Til leigu.
Glæsilegt opið rými, 55 fm á annarri hæð í húsi sem nýlega
hefur verið tekið í gegn.

Hafnarbraut - 200 Kópavogur
Til sölu á góðum stað í Kópavogi, 725,9 fm húsnæði.
Innréttað sem leiguíbúðir og leiguherbergi.
Nú er húsnæðið að mestu í útleigu.

Auðbrekka - Kópavogur
Til sölu á einum besta stað í Kópavogi, Húseign sem er á
þremur hæðum. Búið er að samþykkja byggingarétt fyrir 4
hæða bakhúsi , með bílakjallara . Einnig er leyfi að byggja
hæð ofan á núverandi hús. Hluti hússins er i útleigu og eru
6 mánaða leigusamningar.

Fr
um

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

Félag fasteignasala

TIL SÖLU TIL LEIGU

Frekari upplýsingar veittar hjá sölumönnum Viðskiptahússins

Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • E-mail: vidskiptahusid@vidskiptahusid.is • www.vidskiptahusid.is
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Steinsteypt einbýlishús á góðum stað á Stokkseyri. Húsið er alls 136m2 að stærð. Forstofa, hol,
stofa, eldhús, bað, þrjú svefnh., geymsla, þv.hús og bílsk. Dúkur á forstofu og baði, flísar á eldh.
og nýl. plastparket á holi, stofu og herb. Í eldh. er góð eikarinnr. og ljósar flísar. Á baði er hvít innr.
og baðkar. Í enda bílskúrsins er búið að stúka af þv.hús. Verð 21.900.000

Sandgerði - Stokkseyri

Í einkasölu mjög snyrtilegt 151m2 raðús í Suðurbyggðinni á Selfossi. Forstofa, gangur, búr, baðh.,
3 herb., stofu og eldh. Bílsk. er með geymslulofti. Í enda skúrsins er búið að útbúa þv.hús. Gólf-
efni eru vönduð, náttúruflísar á forst., gangi, eldh., búri og baði og gegnheilt iberaro-parket á öðr-
um gólfum. Falleg innrétt. er í eldhúsi. Innrétting á baði og er þar einnig hornbaðkar og upphengt
WC. Upptekin loft eru í öllu húsinu og er halogen lýsing í stofu og eldhúsi. Bílskúr er einangraður
en eftir er að klæða hann. Góður sólpallur er við suðurhlið hússins. Verð 25.000.000

Dverghólar

Miðengi Kjarrhólar

Parhús á rólegum stað í Fosslandinu. Íbúðin er 98,8 m2 og bílsk. er 36,2 m2 alls 135 m2. For-
stofa, eldhús, stofa, 2 herb., þv.hús og baðh. Parket á öllu nema á baði, forst. og þv.húsi en þar
eru flísar. Glæsil. innrétt. eru í eldh. og á baði. Fatask. í báðum herb. og í forst. Trérimlagardínur
eru fyrir öllum gluggum. Bílsk. er flísal. með geymslulofti. Fyrir utan er búið að setja stóran sólpall
og er malbikuð innkeyrsla. Glæsileg eign á góðum stað innst í botnlanga. Verð 25.900.000

Sóltún 28

Fallegt nýtt parhús í suðurbyggðinni á Selfossi, rétt við nýja grunnskólann og leikskólann. Íbúðin
er 135 m2 og bílskúrinn 27,1 m2. Eignin skiptist í; Forstofu, 3 herbergi þar af eitt forstofuherbergi,
baðherbergi, þvottahús, eldhús og stofu. Húsið er fullbúið að utan og búið er að þökuleggja lóð.
Að innan skilast eignin fullmáluð, með nánast fullfrágengnu rafmafni  og hitalögn og tilbúin til inn-
réttinga. Nánari upplýsingar á skrifstofu Árborga. Verð 25.900.000

Hrafnhólar

Steinsteypt einbýlishús í grónu hverfi á Selfossi. Húsið er 149,4 m2 ásamt 39 m2 bílskúr. Forstofa
m. nýl. skápum, forstofuh., gang, 2 barnah., hjónah. m. hurð út á pall og fatah., baðh., borðst.,
sjónvarpshol, stofa, eldhús og innaf eldhúsi er gott unglingah. Parket á öllum gólfum nema vot-
rýmum þar eru flísar. Fallegur arinn í stofu. Baðh. með bæði baðkari og sturta, stór innrétting og
góður saunaklefi. Góð eldri innr. er í eldhúsi. Garðurinn er mjög vel gróinn. Verð 30.400.000

Skemmtilegt einbýli í Suðurbyggðinni á Selfossi. Húsið er 198,1 m2, þar af er bílskúr 50,4 m2.
Forstofa, þvottahús, 4 góð herb., baðh., sjónvarpshol, stofu og eldh. Húsið skilast tilb. til málun-
ar og spörslunar að innan en fullb. að utan. Veggir og loft eru klædd með gipsi. Raflögn skilast
ídregin. Hiti er í öllum gólfum og skilast hitakerfið fullklárað. Búið verður að þökuleggja garð og
malbika innkeyrslu. Að utan er húsið klætt með Steni. Verð 31.500.000

Birgir Ásgeir

Kristjánsson

sölumaður

Anna Dóra

Jónsdóttir

ritari/sölumaður

Þorsteinn

Magnússon

sölumaður

Guðjón Ægir

Sigurjónsson hdl.

Óskar

Sigurðsson hrl.

OPIÐ :  M ánudaga  t i l  f ös tudaga  k l .  9 : 00  -  17 :00  — www.hus id . i s
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Heil shugar  um þinn hag

Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

www.husid.is

Ingvaldur Ingvaldsson framkv.stjóri

Helgi H. Jónsson lögg. fast.sali

Vilhjálmur Bjarnason lögg. fast.sali

Anna María Kristjánsdóttir móttaka

Erla R. Guðmundsdóttir bókari

Guðný Guðmundsdóttir sölumaður

Gunnar Magnússon sölumaður

Hrafnhildur Helgadóttir sölumaður

Kolbeinn Sigurðsson sölumaður

Kristinn Erlendsson sölumaður

Magnús Bergs sölumaður

Ólafur H. Haraldsson sölumaður

Ólafur Sævarsson sölumaður

Vilborg G. Hansen sölumaður

Ómar Haraldsson tölvuumsjón/frágangur

Arnarsmári 12 - 201 Kóp.
Opið hús í dag mán. kl. 18-19

Góð 73,8fm,  3 ja  herberg ja  íbúð á annarr i  hæð í  góðu
f jö lbý l i  á  v insælum stað í  Kópavogi .  E ign in  sk ipt is t  í
tvö ágæt svefnherberg i  með l ino leum dúk,  baðher-
berg i  með f l ísum á gól f i ,  þvot tahús innan íbúðar,  e ld-
hús og stofu með f l ísum á gól f i .  Góðar  sa-sva l i r.
Sérgeymsla í  sameign.  Verð 17,9 mi l l j .  

Nánar i  upplýsingar vei t i r  Hrafnhi ldur  s :  894 3800

Föndur og r i t ,  Þverholt i  7
270 Mosfel lsbæ

• Verslun með ritföng, tímarit, leikföng, garn og föndurvörur
• Vaxandi velta og gott tækifæri á að eignast eigin rekstur
• Gott 102 fm húsnæði með skrifstofu
• Góðar innréttingar eru í versluninni
• Verð 18.300.000 kr.

Kolbeinn veitir nánari upplýsingar í síma 694 9100.



Verið er að byggja 44 hæða háhýsi að Hörðu-
kór 5 í Kópavogi. Framkvæmdir hófust í 
febrúar 2005 og ganga vel.

Byggingin skiptist niður í tuttugu og eins fjög-
urra herbergja íbúðir, allt að 127 fermetra stór-
ar hver, tuttugu og eins þriggja herbergja íbúð-
ir, 110 fermetra stórar hver, og loks tvær fimm 
til sex herbergja íbúðir á efstu hæðunum, 196 
fermetrar hvor. Hverri íbúð fylgja svalir.

Gólf í svefnherbergi og holi eru grunnmáluð 
og þeim fylgja rúmgóðir skápar. Í eldhúsi og 
baðherbergi eru spónlagðar viðarinnréttingar, 
hægt er að velja úr mismunandi viðartegundum. 
Baðkar, sturtubotn og innbyggt salerni eru í 
flísalögðu baðherberginu. Þvottahúsi fylgir 

harðplastsvinnuborð með innfelldum stálvaski 
og tengingu fyrir þvottavél og þurrkara. Er þá 
fátt upptalið.

Húsið er byggt úr járnbentri steinsteypu, ein-
angrað og klætt að utan með álklæðningu. Vegg-
ir í stigahúsi eru létthúðaðir með múrlögun og 
málaðir í ljósum lit.  Geymslur eru í kjallara og 
innangengt úr húsi í þrjátíu og fjögurra bíla-
stæðageymslu. Lóð umhverfis bygginguna er 
tyrfð, stéttir hellulagðar og frágengið leiksvæði. 
Öll sameign er fullfrágengin með máluðum gólf-
um á geymslum, vagna- og hjólageymslu.

Bygging ehf. stendur að byggingafram-
kvæmdum og annast íbúðasölu, Kristján Ragn-
arsson, FAÍ, á heiðurinn að hönnun byggingar og 
Emil Þór Guðmundsson á burðarþoli.

Glæsilegt háhýsi rís

Traust  þjónusta í  20 ár  –  Sími 570 4800

FASTEIGNASALAN

570 4800
Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800 - Fax 570 4810

3JA HERB.

GYÐUFELL - LAUS FLJÓT Í einkasölu
góð 3ja herb. 83 fm íbúð í góðu fjölbýli. And-
dyri, tvö góð herb., stór stofa m/ útg. á yfir-
byggðar svalir.Eldhús m/ hvítri/mahogny
innr., Baðherb, m/baðkari, flísar í hólf og
gólf. Gólfefni er dúkur og flísar. Verð 14,5
millj.

AUSTURBERG - BÍLSKÚR Vorum að
fá 3ja herbergja 80 fm íbúð á 3. hæð í góðu
fjölbýli ásamt 18 fm bílskúr. Stutt er í alla
þjónustu s.s. Fjölbrautarskólann, skóla,
sundlaug og verslanir. Íbúðin getur verið
laus strax. Verð 16,5 millj.

ÁLFKONUHVARF - m/stæði í bíl-
geymslu Vorum að fá í sölu 3ja herb. íbúð í
nýju húsi í þessu vinsæla hverfi í Kópavgi.
Íbúðin er laus til afh, strax. Íbúðin er fullbú-
inn með innréttingum og gólfefnum sem er
parket og flísar. Íbúðinni fylgir stæði í lokaðri
bílgeymslu. Verð 21,9 millj.

RJÚPNASALIR - BÍLAGEYMSLA Fal-
leg og björt 94 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í
vönduðu lyftuhúsi, ásamt stæði í bílageymslu.
Tvö svefnherbergi, bæði með skápum. Eldhús
með fallegri innréttingu úr HTH, stáltæki. Rúm-
góð stofa með útgang á stórar flísalagðar
svalir til s-austurs. Sérþvottahús innan íbúðar.
Sameign til fyrirmyndar. Verð 25,4 m.

FANNARFELL Vorum að fá í sölu góðar og
bjartar 3ja herb. íbúðir í fallegu álklæddu fjöl-
býli. Tvö rúmgóð herbergi. stór og björt stofa
með útg. á yfirbyggðar suðursvalir. Góðar inn-
réttingar. Baðherbergi flísalagt að hluta. Linol-
iumdúkar á gólfum. Sameign nýl. máluð og
tekin í gegn. Verð frá 14,2 - 14,5 millj.

4RA HERBERGJA

FLÉTTURIMI GLÆSILEG EIGN MEÐ
BÍLSKÚR. Glæsileg 118 fm 4ra herb. íbúð
á 2. hæð í fallegu fjölbýli ásamt 20 fm bílskúr
(samtals 138 fm). Þrjú stór svefnherbergi.
Glæsilegar nýl. innréttingar. Stór og björt
stofa. Tvennar svalir. Parket og dúkur á gólf-
um. Falleg sameign. Barnvænt hverfi. Falleg
og vel staðsett eign. Verð 24,5 millj. Áhvíl-
andi Hagstæð lán.

SUÐURHÓLAR - MEÐ SÉR VER-
ÖND Vorum að fá í sölu fallega 105 fm 4ra
herbergja íbúð á 1. hæð (Jarðhæð) með sér
suðurverönd. Þrjú rúmgóð herbergi. Fallegar
innréttingar. Stór og björt stofa með útgengt
á stóra hellulagða suðurverönd. Parket og
flísar á gólfum. Laus fljótlega. Verð 18,5 millj.

MARÍUBAKKI Mjög góð 4ra herbergja
endaíbúð á 3.hæð (efstu) í fjölbýlishúsi. Ný
innrétting í eldhúsi, 3 svefnherbergi. Húsið
var allt tekið í gegn sumarið 2005. ÁHV. 12,5
M. M/ 4,2 % VÖXTUM, GR.BYRÐI UM 53 ÞÚS
. PR MÁN. Verð 18,9 m.

ÍRABAKKI MEÐ AUKAHERBERGI
Falleg 87 fm 4 herb. íbúð á 2. hæð i auk 13,6
fm aukaherbergis í kjallara (með aðgengi að
wc.) í góðu fjölbýl. 4 rúmgóð herbergi og
stór og björt stofa með útg. á vestursvalir.
Baðherb. nýl. endurnýjað, fallegar innrétt-
ingar. Góð sameign. Verð 17,9 millj.

HJALLABRAUT - HFJ.
90 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð í nýl. máluðu

fjölbýli. Tvö svefnherb. og björt og rúmgóð
stofa. Suðursvalir. Eldri innréttingar. Plast
parket, flísar og dúkur á gólfum. LAUS
STRAX LYKLAR Á GIMLI. Verð 16,9 millj.

2JA HERB.

TORFUFELL Nýtt á skrá sérlega falleg 2ja
herb. 56,8 fm íbúð á 2. hæð með vestursvöl-
um. Hús viðgert og málað að utan. Eldhús
með hvít/beyki innréttingu, baðherb. með
sturtuklefa. Parket á holi og stofu. Sameigin-
legt þvottahús og þurrkh. á 1. hæð. Verð 11,9
millj.

SOGAVEGUR - RIS Vorum að fá í einka-
sölu fallega og mikið uppgerða 63 fm íbúð í
risi í tvíbýli. Að innan er íbúðin mikið endur-
nýjuð ma. innréttingar, gólfefni, ofnar, raf-
magn að hluta til og fl. Stór og björt stofa,
herbergi og glæsilegt eldhús. Eignin getur
losnað fljótlega. Verð 14,3 millj.

Hákon Svavarsson löggiltur fasteignasali, Sveinbjörn Halldórsson sölustjóri, Grétar Kjartansson, Ellert Bragi Sigþórsson, Kristinn G. Kristjánsson
Katrín Gísladóttir, Sigurberg Guðjónsson hdl. og Árni Stefánsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali.
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Hákon Svavarsson
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sölumaður
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sölumaður
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lögg. fasteignasali
sölum. Suðurlandi

Katrín Gílsadóttir
ritari

Árni Stefánsson
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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

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

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 SAM-
ÞYKKTAR ÍBÚÐIR. 5027

ÞRASTARHÖFÐI - MOSFELLSBÆ
Ný 186 fm raðhús á 2 hæðum með inn-
byggðum bílskúr. Húsin, sem eru frá SCOT-
IAN HOMES Í KANADA, eru álklædd timb-
urhús og eru þau tilbúin til innréttinga,
grunnmáluð, með innbyggðu fullkomnu loft-
ræsikerfi.4-5 herbergi. Stutt er í leikskóla og
grunnskóla. V. 37,9 m. 4826

REYNIHVAMMUR - LAUS STRAX
Góð 4ra herbergja 147 fm neðri sérhæð þar
af 29 fm stúdíóíbúð til útleigu í suðurhlíðum
Kópavogs. Áhvíl ca 22,5 m með 4,15%
vöxtum. Lækkað verð. 5117

4RA - 6 HERBERGJA

KRÍUHÓLAR - GLÆSILEGT ÚT-
SÝNI Snyrtileg 102 fm íbúð á 8. hæð í
klæddu lyftuhúsi. Yfirbyggðar svalir. For-
stofa,hol, stofa, borðstofa,eldhús,sjón-
varpshol og 3 herbergi. Ný mahogny inn-
rétting. V. 21,5 m. 5301

ÚLFARSFELL - RAÐHÚSALÓÐ
Byggingarhæf jaðarlóð fyrir fjögur 190
fm raðhús á einum allra besta stað í Úlf-
arsárdal. V. 52 m. 5307

MIÐHÚS-MAKASKIPTI Á MINNI
EIGN. Glæsilegt 271fm einbýlishús
með tvöföldum bílskúr og auka íbúð
með sér inngangi. Húsið skiptist í 140,2
fm aðalhæð með 55,9 fm bílskúr og 75,2
fm 2ja herbergja íbúð með sér inngangi.
Óskað er eftir makaskiptum á minni eign
i sama hverfi. 4769

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

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

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

FÍFUSEL - M. BÍLSKÝLI Falleg 4ra
herbergja 107 fm íbúð á 1.hæð ásamt stæði
í bílageymsluhúsi. Skipti möguleg á 3ja
herb. íbúð á jarðhæð í sama hverfi.

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

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

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

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

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

3JA HERBERGJA

KJARRHÓLMI 3ja herbergja 75,1 fm
endaíbúð á 2.hæð við Kjarrhólma. Glæsilegt
útsýni. V. 19,4 m. 5161

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. 18,7 m. 5293

SMÁRARIMI NÝTT EINBÝLISHÚS Í
RÓTGRÓNU OG VINSÆLU HVERFI. Stað-
steypt, 226 fm, á einni hæð með innbyggð-
um ca 40 fm bílskúr. Húsið er fokhelt nú
þegar og verður fullbúið að utan. Teikning
gerir ráð fyrir ; andyri, holi, stofum, eldhúsi,
gestasnyrtingu, þvottahúsi og á sér gangi
baðherbergi, 4 herbergjum og fataherbergi.
Staðsetning hússins er góð á jaðarlóð að
opnu svæði syðst í götunni. V. 45,7 m.
5068
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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

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. 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
sólpall sem er vel girtur af með
skjólveggjum. Eitt herbergi er á
neðri hæð með fataskáp og
parket á gólfi. Gestasnyrting. Á
efri hæð eru þrjú herb. og tvö
þeirra með fataskáp. Baðherb.
og þvottahús á efrihæð. Laust
strax. V. 37,5 m. 5297

Furulundur - Garðabær
Hlýlegt og vel staðsett 145 fm
einbýlishús ásamt 51 fm bíl-
skúr, samtals 196 fm. For-
stofa,hol,gestanyrting,eld-
hús,stofa, borðstofa, baðher-
bergi, þvottahús og 3-4 her-
bergi. Húsinu er ákaflega vel
við haldið og nokkuð endurnýj-
að m.a. nýtt þak, gólfefni að
hluta, ný tæki í eldhúsi o.fl.
5311

HÁRGREIÐSLUSTOFA Í MIÐBÆNUM
Vinsæl hárgreiðslustofa í fullum
rekstri ásamt húsnæði í mið-
bænum. Húsnæðið er glæsi-
lega innréttað á tveimur pöllum.
Allar upplýsingar gefur Krist-
björn á skrifstofu Lundar.
4838

Steinunn Ásgerður
Frímannsdóttir

sölumaður



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 notalegu neðri hæðum í Bú-
staðahverfi. Góð 2ja herbergja 63 fm íbúð
með sér inngangi. V. 16,5 m. 5235

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

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

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

HÖFÐABAKKI Vel staðsett gott 129 fm
iðnaðarhúsnæði, á einni hæð, með inn-
keyrsluhurð (ca b2,6m x h3,2m). Húsnæðið
skiptist í vinnusal, litla skrifstofu, kaffiað-
stöðu og snyrtingu. V. 20,9 m. 5314

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

LANDIÐ

AKUREYRI - ORLOFSÍBÚÐ. Hafnar-
stræti 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

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

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

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

ÆSUFELL - 7. HÆÐ Húsið nýtekið í
gegn að utan. Falleg og endurnýjuð 60 fm
2ja herbergja íbúð á 7. hæð í lyftuhúsi. V.
13,3 m. 5312

FRAMNESVEGUR Töluvert endurnýjuð
63 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í þríbýl-
ishúsi. Rafmagn hefur verið endurnýjað svo
og gler, ofnar og lagnir. V. 15,7 m. 5306

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

GLÆSIEIGN Í MIÐBÆNUM

Ný og glæsileg 4ra herbergja, 136 fermetra íbúð á 2. hæð í endurbyggðu fjölbýlishúsi
við Laugaveginn. Íbúðin skiptist í stórt opið rými stofu, borðstofu og eldhús með útgengi út
á svalir, mjög rúmgott herbergi með fallegu baðherbergi innan herbergis. Stórir fataskápar.
Annað rúmgott herbergi. Gestasalerni,flísar á gólfi. Eldhúsinnrétting, svört sprautulökkuð.
Eldhústæki eru vönduð og með stáláferð á tvöfaldri gaseldavél og háf. Mjög vandaður frá-
gangur einkennir íbúðina þar sem hvergi hefur verið til sparað.

Þetta er glæsieign fyrir vandláta.

TTil leigu atvinnuhúsnæðiil leigu atvinnuhúsnæði

• 1703 fermetra atvinnuhúsnæði á Eyrarbakka er til leigu.
• Húsnæðið hentar vel fyrir margskonar atvinnustarfsemi eða

sem geymsluhúsnæði.
• Nýtanleg geymslulóð uppá 3.500 fermetra getur fylgt.
• Húsnæðið er með góðri lofthæð og góðum innkeyrsludyrum.
• Hægt er að skipta húsinu upp í smærri einingar.
• Húsaleigan er mjög hagstæð.
• Húsnæðið getur verið laust strax.

Upplýsingar í síma: 564-6500 Jón

Fr
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LAUS STRAX ! 
160,2 fm, 5 herbergja raðhús á tveim hæðum með 18 fm bílskúr, 
í Setbergshverfinu í Hafnarfirði, gullfalleg eign á rólegum og góðum stað.
Pantaðu skoðun, Bóas s. 699 6165
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Stuðlaberg - 221 Hfj.
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Litlabæjarvör - 
225 Álftanes
Stærð í fermetrum: 215
Fjöldi herbergja: 5
Tegund eignar: Einbýlishús
Verð  49,8
5 herbergja einbýli með tvöf. bílskúr á
900 fm. eignalóð. Húsið stendur innst
í botnlanga og er engin bygging til
móts við húsið. Bílaplan upphitað.
Húsið er rúmlega 165 fm. og bílsk.
rúmir 50 fm. Rúmgott eldhús. Inn af
eldhúsi er mjög vel innréttað og rúm-
gott þv.hús. Stór og glæsileg stofa og
borðstofa. Þrjú góð barnaherbergi.
Frá hjónaherberginu er útgengt á

stóra afgirta suðurverönd. Tvö baðh., annað með baðkari
og hitt með sturtuklefa. Flísar og parket á herbergjum og
stofum. Yfir öllu húsinu er manngengt risloft.Bílskúrinn er
flísalagður. Í bílskúrnum er hiti, rafmagn og vatn. 

Allar nánari uppl. veitir: Áslaug Baldursdóttir, 
sölumaður í síma: 822-9519
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Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Guðmundur St. 
Lögg.fast og hdl.

Áslaug
Baldursdóttir

Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109
huseign@huseign.is • www.huseign.is • Opið mán. -fim. 10-18 • fös. 10-17

VESTURGATA - RIS-
HÆÐ,AKRANES  
Stærð í fermetrum: 177
Fjöldi herbergja: 5-6
Tegund eignar: Fjölbýli 
Verð: 16,9
Góða 177 fm. rishæð með mikilli loft-
hæð. Var í eigu Kiwanisklúbbsins, en
er í dag nýtt sem stór íbúð til útleigu.
Hæglega hægt að skipta upp í tvær
íbúðir. Teikningar eru til af íbúðunum
og eignin er LAUS til afhendingar! Ris-
hæðin var byggð ofan á neðri hæðina

um árið 1986 af Kiwanismönnum að sögn seljanda. Sameiginlegur
inngangur með neðri hæðum. Mjög stór stofa sem áður var nýtt sem
veislusalur. Eldhús við hlið stofu og 3 góð svefnh. Tvö baðh. annað
með tengi fyrir þv.vél. Húsið er nýmúrað á neðri hæð að
utan og nýmálað. Steinkantur var nýlega tekin og málað-
ur utan á húsinu og þakrennur eru nýlegar eða frá árinu
2004. Eigandi neðri hæðanna hefur algjörlega endurnýjað
þær hæðir og skipti þeim niður í 3 íbúðir.
Allar nánari uppl. veitir: Áslaug Baldursdóttir, 

sölumaður í síma: 822-9519
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Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Guðmundur St. 
Lögg.fast og hdl.

Áslaug
Baldursdóttir



Eignamiðlun Suðurnesja
Sigurður V. Ragnarsson, löggiltur fasteignasali

Reynir Ólafsson, löggiltur fasteignasali

Víkurbraut 46
240 Grindavík
Sími 426 7711
Hafnargötu 20
230 Keflavík
Sími 421 1700
www.es.is

Staðarhraun 28A, Grindavík. 3ja herbergja
raðhús 78,8 ferm. 2 svefnherb. Sólpallur,
gengið út úr stofu. Gott áhvílandi lán með
4,15% vöxtum. Laust strax. 
Verð: 14.500.000,-

Baðsvellir 9, Grindavík. Fallegt einbýlishús
146 ferm. ásamt 51,5 ferm. bílskúr. Byggð
var við húsið ný forstofa 1998. Nýlegt járn á
þaki á bílskúr. Ræktuð lóð. Sólpallur. Mjög
góður staður. Verð: 28.600.000,-

Ásabraut 13, Grindavík. Gott 235,7 ferm.
einbýlishús ásamt bílskúr. Húsið er tvær
hæðir. Á neðri hæð er íbúð, kjörin til útleigu.
Nýtt þak og þakkantur. Nýtt neysluvatn og
forhitari. Verð: 32.000.000,-

Glæsivellir 20B, Grindavík. Mjög gott og
vel staðsett parhús 109,6 ferm. ásamt bíl-
skúr 25 ferm. 3 svefnherb. Grunnur að sól-
stofu. Gott geymsluloft í bílskúr.
Verð: 22.900.000,-

Litluvellir 10, Grindavík. Gott 2ja herbergja
raðhús. Nýtt parket á gangi og stofu, nýjar
flísar á eldhúsi. Nýir gluggar í öllu húsinu og
hurðar. Verð: 12.800.000,-

Túngata 1, Grindavík. Einbýlishús, kjallari,
hæð og ris, klætt með garðastáli 126,1 ferm
ásamt bílskúr 24,4 ferm. Plastparket á stof-
um og gangi. Nýlegir ofnar að hluta. Eign
með mikla möguleika. Verð: 16.500.000,-

Austurhóp - Vesturhóp. Einbýlishús í
byggingu. Skilast fokheld, tilbúin undir tré-
verk eða fullbúin. Möguleiki er að taka ódýr-
ari eign upp í. Verð frá kr: 16.000.000,-

Laut 16,Grindavík. 12 íb. fjölbýlish. í bygg-
ingu, 3ja og 4ra herb. Skilast fullb. án gólf-
efna. Bygg.aðili getur lánað10% til 40 ára
með 6,8% v. Afh 1. okt. 2007. Byggingarað-
ili: Landmenn ehf. Verð frá kr. 13.900.000,-

Suðurhóp 1, Grindavík. Fullbúin glæsileg
ný íbúð á 4. hæð í fjölbýlishúsi fyrir 50 ára
og eldri. Lyfta er í húsinu. Svalir eru flísa-
lagðar, svalalokun. Frábært útsýni. 
Verð: 23.500.000,-

Selsvellir 21, Grindavík. Vel viðhaldið147,2
ferm. einbýlishús ásamt 49 ferm. bílskúr
Góð sólstofa með hita í gólfi. Nýlegt járn á
þaki. Búið að endurnýja neysluvatnslagnir
og allt gler í húsinu. Verð: 28.800.000,-

Suðurhóp 8 og 10. Timburparhús í bygg-
ingu, tilbúin undir tréverk, klætt með vatns-
klæðningu. Slípuð gólfplata, hiti í gólfi. Búið
að steypa vegg fyrir pall. Stutt í alla þjón-
ustu og skóla.Verð: 22.900.000,-

Arnarhraun 23, Grindavík. Nýlegt parhús
107,1 ferm. ásamt 30 ferm. bílskúr. Innrétt-
ingar og hurðir úr maghony Á gólfum er
parket og flísar. Mjög falleg eign.
Verð: 23.900.000,-

Heiðarhraun 1. Einbýlishús 122 ferm ásamt
41,6 fm. bílskúr. Stofa, borðstofa, eldhús,
bað, þvottaherb og geymsla. Í eldhúsi er ný
eldhúsinnrétting, nýjar flísar á gólfi, hell-
uborð og vifta. Sólpallur.Verð: 22.900.000,-

Hellubraut 10, efri hæð, Grindavík. Nýleg
3ja herb. íbúð í fjórbýli. Innréttingar úr kirsu-
berjavið. Skápar í forstofu og herbergjum.
Falleg eign. Gott útsýni.Verð: 17.900.000,-

Austurvegur 6, Grindavík. Fallegt 135
ferm. einbýlishús ásamt 34,4 fm. bílskúr.
Nýr sólpallur. Nýir gluggar í herbergjum og á
baði. Nýtt járn á þaki. Forhitari. Stutt í alla
þjónustu. Verð: 26.300.000,-

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

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

Marargata 1, efri hæð, Grindavík. Góð 4ja
herb. efri hæð ásamt bílskúr 178,2 ferm. 
Nýleg innrétting í eldhúsi og parket á gangi
og herbergjum. Búið að endurnýja þak. 
Verð: 22.000.000,-
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– 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
71.000 viðskiptavinir

Vilt þú skoða eignir 
sem gætu hentað þér?
Skoðunarferðir tvisvar í viku

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 bæklinga senda heim



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

Opið virka daga
kl.9–18

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

Sjá einnig myndir
í gluggum á Fjarðargötu

– Eigendur fasteigna
athugið!

Lífleg sala – skoðum
og verðmetum
samdægurs! –
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ÁLFHOLT - SÉRINNGANGUR
138,8 fm hæð og ris í skemmti-
legu tvíbýli. 4 sv.herb. Gott út-
sýni. Verð 26,9 millj. 3453

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

ELDRI BORGARAR

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

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 

4RA TIL 7 HERB.

BURKNAVELLIR - LAUS Fal-
leg 107 fm íbúð á 2. hæð á góðum
stað. 3 sv.herb. Laus við kaup-
samning. Verð 23,9 millj. 6013 

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 

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

millj. 9643 samning. 4310 

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
Glæsilegt fullbúið 222 fm parhús
með bílskúr 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

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

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

EINBÝLI

HAMRABYGGÐ - Einbýli m/bíl-
sk. 4 sv.h. 70 fm verönd m/skjól-
veggjum. Verð 48,9 millj. 6008 

FAGRIHVAMMUR - TVÆR
ÍBÚÐIR Glæsileg 311 fm eign
sem skiptistí 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

HVERFISGATA - GLÆSIÍ-
BÚÐIR Vorum að fá í einkasölu
nýjar glæsiíbúðir í miðbænum.
Íbúðirnar eru allar nýjar, búnar
vönduðum innréttingum og gólf-
efnum. Verð frá 29,9 millj. 10037 

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 

ARNARHRAUN - AUKAÍBÚÐ
Gott talsvert endurnýjað 282 fm
pallbyggt einbýli m/bílskúr. 6
sv.herb. Verönd m/heitum potti.
Verð 45,9 millj.

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

BIRKIHVAMMUR - MIKIÐ
ENDURNÝJAÐ LAUST Í DES-
EMBER 215,8 fm parhús
m/möguleika á tveimur íbúðum. 7
sv.herb. Laust 15.Des. Verð 41,9
millj. 5368 

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

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 

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

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

SVÖLUÁS - ENDARAÐHÚS
Einstaklega vandað og fallegt
205,8 fm endaraðhús m/bílskúr. 4
sv.herb. Stór verönd og góðar
svalir. Verð 46,5 millj. 6000 

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

ESKIVELLIR - 5 HERBERGJA
Ný og falleg 126,6 fm íbúð á jarð-
hæð ásamt stæði í bílag. 4
sv.herb. Sérinngangur. Verð 27,9
millj. 10045 

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

GVENDARGEISLI - GLÆSI-
EIGN Stílhreint, vandað og sér-
lega fallegt 296 fm einbýli á einni
hæð með tvöföldum bílskúr. 4 stór
sv.herb. Nútímaleg og flott hönn-
un. 10098 

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

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

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

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

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 

ÖLDUGATA - LAUST Gott 165
fm einbýli á góðum stað. 5
sv.herb. Laus við kaupsamning.
Lyklar á skrifstofu. Verð 34,5
millj.3680

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

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

SMYRLAHRAUN - m/BÍL-
SKÚR 146 fm neðri hæð ásamt
bílskúr m/sérinng. 3 sv.herb. Verð
31,9 millj. 5278 

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

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

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NÝTT

NÝTT

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

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

DREKAVELLIR - GLÆSILEG
Ný fullbúin 100 fm íbúð á 6. hæð í
nýju lyftuhúsi. Stórar suðursvalir,
frábært útsýni. Verð 21,0 millj.

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

SUMARHÚS

TJARNHOLTSMÝRI -
GRÍMSNESI 5 hektara eignar-
land og 105 fm heilsárshús.
Verð 19,9 millj.

KERHRAUN - 22 fm sumarhús
á einni hæð sem stendur á 7.270
fm eignarlóð. Góð staðsetning.
Verð 7,9 millj.

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

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

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

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

BIRKIRJÓÐUR - HÚSAFELL
40,3 fm sumarhús með 15,20 fm
svefnlofti að auki. Verönd og heit-
ur pottur. Verð 14,9 millj.

BORGARLEYNIR - GRÍMS-
NESI Nýtt 109,3 fm sumarhús í
landi Miðengis. Verð 18,5 millj.

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

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

2JA HERB.

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FAGRAKINN - MEÐ BÍL-
SKÚR Falleg 129,4 fm neðri
hæð með bílskúr. 4 sv.herb. Sér-
inngangur. Verönd. Verð 26,5
millj. 2540 3JA HERB.

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

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JÓNSVÖR - VOGUM 491,2 fm
atv./skrifstofuhúsnæði í góðu
ástandi að innan og utan. Verð
49,0 millj. 9640 

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

HJALLABRAUT - FALLEG
105 fm íbúð í góðu klæddu fjöl-
býli. 2 sv.herb. Endurnýjað eld-
hús. Sólstofa. Verð 18,8 millj.

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

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

ENGJAVELLIR 1 - HFJ. Sér-
lega vandaðar 4-6 herb. íbúðir í sex
íbúða 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 

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

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. Vandað-
ar 4ra herb. íbúðir, verð frá 24,9
millj. Afhending við kaup

HÖFUM Á SKRÁ ALLAR
GERÐIR NÝBYGGINGA,

ALLT AÐ 90% LÁN

NÝBYGGINGARNÝBYGGINGAR



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 

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

BORGARHRAUN - EINBÝLI
172 fm einbýli m/bílskúr. 3
sv.herb. Verð 23,5 millj.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VÍKURBRAUT - ENDURNÝJUÐ
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

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 

HRAUNSVEGUR - NJARÐ-
VÍK 137 fm einbýli m/bílskúr. 3
sv.herb. Góð staðstetning.

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 

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

GARÐUR

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

SANDGERÐI

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

LANDIÐ

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

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

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

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

Opið virka daga
kl. 9–18

Fr
um

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

221 Hafnarfjörður 
Stærð: 231,8 fm

Fjöldi herbergja: 5-7 
Byggingarár: 2003 

Brunabótamat: 32,4 M 
Bílskúr: 32,3 

Stórglæsilegt hús á 2 hæðum með stórri vinnustofu og stórri innkeyrslu. Neðri hæð: opið eldhús og stofa, 
stórglæsilegar innréttingar og vönduð gólfefni, útgengt í garðinn. Stórt þvottahús og innangengt í bílskúr.
Efri hæð: 2 rúmgóð svefnherbergi, glæsilegt baðherbergi, bæði baðkar og sturta, stórt sjónvarpshol,
útgengt á mjög stórar svalir. Vinnustofan hentar frábærlega fyrir fólk sem vill vinna heima (upphaflega
teiknað sem 2 svefnherbergi, hol og baðherbergi), einnig möguleiki á aukaíbúð.
Sérlega vönduð og glæsileg eign. 

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Leiguíbúðir og hús á Spáni
Verð á viku frá 25.000 kr. – Beint flug allt árið – www.gloriacasa.is

Íslensk þjónusta á Spáni

Flugvallarakstur í boði

COSTA BLANCA STRÖNDIN: YFIR 300 SÓLARDAGAR Á ÁRI!

Verðdæmi er með fyrirvara um gengisbreytingar

Fasteigna- og leigumiðlun Íslendinga á Spáni

www.gloriacasa.is – S: 517 5280

Básbryggja 13 
110, Reykjavík

Verð: 23.900.000
Stærð: 100

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 15.950.000

Mjög  falleg  og  snyrtileg  3ja  herbergja  íbúð  með  sérinngangi  og  sérafnotafleti á  góðum  stað  í
bryggjuhverfinu. Flísar á forstofu, fataskápur. Eldhús með innréttingu úr mahogny, mósaikflísar milli  efri
og neðri skápa, flísar á gólfi t.f. uppþvottavél. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, innrétting úr mahogny,
baðkar og sturtuklefi. Bæði herbergin með skápum úr mahogny. Stofa og herbergi með dökku parketi á
gólfi. Rúmgóð og stór stofa með útg. í garð. Geymsla og þvottahús innan íbúðar.

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN



Rómantísk fegurð
Taj Mahal er eitt af fallegustu mannvirkjum 
heims. Gunnar V. Andrésson ljósmyndari fangaði 
fegurð Taj Mahal á ferð sinni um Indland.

Taj Mahal er staðsett í Agra á Indlandi. Það er byggt á 
árunum 1631 til 1654 en rúmlega 20 þúsund manns 
komu að byggingunni. Keisarinn Shah Jahan lét reisa 
Taj Mahal sem grafhýsi fyrir eftirlætis eiginkonu sína, 
Arjumand Bano Begum betur þekkta sem Mumtaz. 
Innblásturinn fyrir byggingunni er því ákaflega róm-
antískur og ber mikilfengleiki byggingarinnar vott um 
það. Flestir hafa séð myndir af þessu stórkostlega 
mannvirki en þó er eitt sjónarhorn kunnugra en önnur. 
Gunnar V. Andrésson sýnir lesendum nýjar hliðar á 
Taj Mahal með myndum sem hann tók á ferð sinni um 
Indland á síðasta ári.



Hjalti Pálmason hdl.,
hjalti@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Sigurður J. Sigurðsson
sigurdur@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Bergur Þ. Steingrímson
bergur@draumahus.is

fjármálastjóri

Stefanía T. Kristjánsdóttir
stefania@draumahus.is

sölumaður

Þórarinn Thorarensen
thorarinn@draumahus.is

sölumaður

Eðvarð Matthíasson
edvard@draumahus.is

sölustjóri

Kristín S. Sigurðardóttir
kristin@draumahus.is

skjalagerð

Sigurður Samúelsson
sigurdursam@draumahus.is

sölumaður

Laufrimi - 112 Rvk

19.400.000
Falleg 88,7 fm 3ja herbergja íbúð með
sérinngangi á 1 hæð með afgirtum
sérgarði.
Óli s. 530 1812

Galtalind - 201 Kóp

28.400.000
Glæsileg 4ra herbergja íbúð á 1. hæð
með þvottahúsi innan eignar, samtals
112,3 fm þar af 6 fm geymsla.
Helgi Már s. 530 1808

Gullsmári - 201 Kóp

23.200.000
92,2 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð
þar af geymsla á jarðhæð 5,7 fmí góðu
fjölbýli.
Óli s. 530 1812

Víðihlíð - 105 Rvk

48.000.000
Glæsileg 6 herb. íbúð/raðhús á 2 hæð-
um auk ris með 2 svölum samt. 192,4
fm þar af bílskúr 21,8 fm á góðum stað
í Suðurhlíðum. Helgi Már s. 530 1808

Arnartangi - 270 Mos

25.300.000
94 fm raðhús á einni hæð með góðum
suðurgarði og 4 svefnherbergjum.
Barnvænn og rólegur staður.
Óli s. 530 1812

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

Norðurgarður - 230 Rbæ

23.900.000
127,6 fm 5 herbergja endaraðhús þar
af 18 fm innbyggður bílskúr á góðum
stað í Reykjanesbæ. Pantaðu skoðun,
Bóas s. 699 6165

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 fallegt, steinað að utan
með 2 sólpöllum. Eddi s. 530 1806

Lækjarhjalli - 200 Kóp

69.900.000
Einstaklega fallegt einbýlishús í Suð-
urhlíðum Kóp. Húsið er 5 svefnh. og 2
stofum og er 284,4 fm. Tvær hæðir og
tvöf. bílsk.. Sigurður s. 530 1809

Holtagerði - 200 Kóp

24.500.000
106,9 fm 4-5 herbergja neðri sérhæð.
Suður verönd.
Stefanía s. 530 1805

Básendi - 108 Rvk

28.500.000
136,3 fm 5-6 herb. efri sérhæð þar af
eru 2 herb. í kjallara, annað er 19,7 fm
með aðg. að salerni, gott útsýni og
stutt í Elliðarárd. Helgi Már s. 530 1808

3ja - 6 herbergja

Einbýli

Rað- og parhús

Hæðir

Draumaeignir

Álfaheiði - 200 Kóp

17.400.000
70,8 fm 2ja herbergja íbúð á 3. hæð með frábæru útsýni á þessum eftirsótta
stað í Kópavogi.
Þórarinn s. 530 1812.

Depluhólar - 111 Rvk

Hrísholt - 210 Gbæ

Rjúpnasalir - 201 Kóp

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

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

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

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

Hálsasel - 109 Rvk

Krossalind - 201 Kóp

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

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

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



Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is
sölumaður/ljósmyndari

Hlín Hlöðversdóttir
hlin@draumahus.is

ritari

Margrét B. Eiríksdóttir
greta@draumahus.is

ritari

Bakkastaðir - 112 Rvk

Seld á 4 vikum
107 fm 4 herbergja íbúð á 2. hæð í litlu
fjölbýli við Bakkastaði í Rvk. Falleg
eign. 2 svalir. . Stefanía s. 530 1805.

Breiðavík - 112 Rvk

Seld á 4 vikum
101 fm 3. herb. íbúð með sérinngangi á
2. hæð. Rúmgóð íbúð í hinu vinsæla
Víkurhverfi. Sigurður s. 530 1809

Gnoðarvogur - 104 Rvk

Seld á 6 dögum
77,3 fm íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli.
Suðvestur svalir. Snyrtileg sameign.
Stefanía s. 530 1805

Langabrekka - 200 Kóp

Seld á 10 dögum
Falleg 92,1 fm 3ja herbergja sérhæð á
1. hæð með sérinngang á grónum stað
í Kópavogi. Þórarinn s. 530 1811

Fannahvarf - 203 Kóp

Seld á 10 dögum
102,5 fm íbúð með sérinngangi á jarð-
hæð. Flott hellulögð verönd til suðurs.
Extra breiðar hurðar. Óli s. 530 1812

Furugrund - 200 Kóp

Seld á 2 vikum
84,9 fm 3-4 herbergja íbúð 1. hæð, þar
af er 1 herbergi í kjallara hússins 15,9
fm tilvalið til útleigu.

Otrateigur - 105 Rvk

Seld á 4 vikum
212,6 fm 6 herbergja raðhús á 2 hæð-
um auk kjallara og  24,5 fm bílskúrs.
Góð staðsetning. Stefanía s. 530 1805

Vesturberg - 111 Rvk

Seld á 3 vikum
2ja herb. íbúð á 4 hæð með frábæru
útsýni og þv.hús innan íbúðar. Húsið
er, klætt að hluta. Eddi s. 530 1806.

Bóas R. Bóasson
boas@draumahus.is

sölumaður

Óli Antonsson
olia@draumahus.is

sölumaður

Seldar eignir Seldar eignir

Draumaeignir

Sóltún - 105 Rvk

24.700.000
Nýlegt lyftuhús með sérinngangi af svölum - húsvörður í húsinu - mjög góð
staðsetning - 4ra herbergja, 94,1 fm íbúð á 4.hæð.
Helgi Már s. 530 1808

Draumaeignir

Hreðavatn - 311 Borgarbyggð

16.000.000
51,5 fm sumarbústaður ásamt litlum geymsluskúr við Hreðavatn/Bifröst í
Borgarfirði.
Óli s. 530 1812

Draumaeignir

Svöluás - 221 Hfj

47.400.000
212,5 fm 5 herbergja endaraðhús með 25,2 fm innbyggðum bílskúr á frá-
bærum stað í Áslandshverfi í Hafnarfirði.
Pantaðu skoðun. Bóas s. 699 6165



Heimili & skip - Sími 578 8800

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeignHeimili & skip — Sími 578 8800

Fjársterkur aðili leitar að einbýli, rað- eða parhúsi með 5 svefnherbergjum á
svæðum 101,107,103 og Hlíðunum. Stór sérhæð á þessum svæðum kemur
einnig til greina.
Fjölskylda með 2 börn leitar að sérbýli í Laugarneshverfi. Verðhugmyndir 45-55
milljónir, má þurfa að tak í gegn að einhverju leiti.
Snjófríði vantar 2-3 herb. svæði 101 max 20 mill.
Egil vantar 3 herb. svæði 220 max 17 mill.
Írisi vantar 3 herb. svæði 220, 210 max 18,5 mill.
Jens vantar 3herb. svæði 101 max 23 mill.
Fjólu vantar 3-4 herb. svæði 110 max 21 mill.
Önnu vantar 2-3 herb. svæði 220 max18 mill.
Andra vantar 3-4 herb. á höfuðborgarsvæði allt skoðað
Lilju vantar íbúð í vesturbæ svæði 107 max 22 mill.

Hafðu samband í 578-8800 eða 821-7337

ERUM MEÐ KAUPENDUR AF EFTIRTÖLDUM EIGNUM! 

Fr
um

Stefán Páll Jónsson
Löggildur fasteigna- fyrirtækja- og skipasali

Fr
um

Óseyrarbraut 90 fm innkeyrslubil.

Til leigu um 90 m2 innkeyrslubil með góðri lofthæð. Allt í tipp topp
lagi, nýmálað og laust nú þegar. Sanngjörn leiga.

Eyrartröð Hfj. 160 fm innkeyrslubil.

Til sölu, mjög gott 160 fm innkeyrslubil með tvennum innkeyrslu-
hurðum, þar af er önnur 4 mtr. Mikil lofthæð er í rýminu. Steypt
plan fyrir framan húsið. Góð starfsmanna-aðstaða. Flott bil sem
býður uppá ýmsa notkun. LAUST STRAX.

Laugavegur 423 fm - laust.
Til sölu eða leigu vandað
verslunarhúsnæði á 2
hæðum á góðum stað á
Laugavegi. Mjög sann-
gjarnt verð, eða góð leiga.
Laust strax.

Grensásvegur   226 fm -  laust
Til sölu eða leigu, skrif-
stofuhúsnæði á 3.hæð.
Húsnæðið er laust nú
þegar. Bílastæði beggja
vegna hússins. Snyrtileg
sameign.

Hlíðarsmári    170 fm - laust.

Til leigu 170 fm verslunar og þjónustuhúsnæði á götuhæð í þessu
glæsilega húsi. Endapláss sem er laust nú þegar. Næg bílastæði.

Eyrartröð Hfj, Iðnaðarhús 1.170 m2.
Til sölu vel staðsett sam-
tals 1.170 m2 atvinnu-
húsnæði á Hvaleyrarholt-
inu. 2 mjög háar inn-
keyrsluhurðir. Lóðin er
stór og rúmgóð. Lofthæð
rýma er töluverð. Milligólf
eru skrifstofur, eldhús,
salerni.

Glæsilegt skrifstofuhúsnæði í hjarta Hafnarfjarðar.
Sérlega glæsilega innrétt-
að skrifstofuhúsnæði um
242 m2 á 5.hæð í lyftuhúsi
í þessu glæsilega húsi í
miðbæ Hafnarfjarðar. Ein-
staklega vandað og
skemmtilegt húsnæði
með óviðjafnanlegu út-
sýni. Tölvulagnir í hverju
herb. Allt að 9 skrifstofu-
herbergi. LAUST.

FYRIRTÆKI TIL SÖLU

Kjúklingastaður, í alfaraleið. Þekktur staður með vax-
andi 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 yf-
ir 20 ár. Rúmgott húsnæði og hagstæð leiga. Mjög góð
staðsetning.

Á netinu. Auglýsingatækifæri Afþreyingar og
fræðsluvefur með mikla auglýsinagmöguleika. Tilvalið
með öðru.

Hársnyrtistofa í góðu hverfi. 5 vinnustöðvar og 2
vaskstólar. Í góðu húsnæði og vel búin tækjum. Til
sölu af sérstökum ástæðum. Til afhendingar starx ef
óskað er. Gott verð.

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

Sólbaðstofa - gott tækifæri. Sólbabaðsstofa í góðu
húsnæði, vel tækjum búin. Góð staðsetning. Hagstætt
verð

Ferðaþjónusta - Grænlenskir sleðahundar. Fyrir-
tækið er hið eina sinnar tegundar á landinu og hefur
verið starfandi í tæp 9 ár. Allur búnaður og viðskipta-
sambönd svo og tilsögn. Sérhæfðir í jöklaferðum..Til-
valið fyrir aðila sem búa í nágrenni Höfuðborgarsvæð-
isins. Sjá www.dogsledding.is

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

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

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Óskar Mikaelsson,

ráðgjafi, atvinnuhúsnæði
og fyrirtæki

Valgeir Kristinsson,
Hrl., Lögg. faseignasali

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Tjáðu þig!

Viltu sei’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Stæsta
bloggsamfélagið!

Yfir 150.000
notendur!

Bloggaðu með
símanum!

Hvar sem er og 
hvenær sem er!

Vasta hux’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg



Starfsemi Viðskiptahússins 
hefur verið flutt í glæsilegt 
350 fermetra stórt húsnæði á 
Skúlagötu 17.

Viðskiptahúsið var stofnað árið 
1999 af Jóhanni Ólafssyni löggilt-
um FFS (fasteigna-, fyrirtækja- og 
skipasali). Það var upphaflega til 
húsa í Austurstræti 18, en var flutt 
í Skúlagötu 17 í ágúst á síðasta ári.

Jóhann, sem gegnir stöðu fram-
kvæmdastjóra, segir fyrirtækið nú 
hafa verið flutt um set í sama hús-
næði vegna aukinna umsvifa, en 
starfsmönnum hefur fjölgað ört frá 
stofnun þess eða úr einum í fimmt-

án. Má þessa miklu fjölgun meðal 
annars rekja til aukinna afskipta 
fyrirtækisins af erlendum mark-
aði.

Viðskiptahúsið er skilgreint sem 
eignamiðlun fyrir fyrirtæki og fjár-
festa og skiptist starfsemi þess 
niður í þrjú svið.

Í fyrsta lagi fasteignasvið en því 
veitir forstöðu Jón Sigfús Sigur-
jónsson, hdl. og löggiltur FFS. Ann-
ast fasteignasvið annars vegar sölu 
eða leigu á atvinnuhúsnæði og hins 
vegar á jörðum og lóðum. Í því sam-
hengi skal þess getið að Viðskipta-
húsið hefur umboð fyrir tíunda 
stærsta byggingaraðila Spánar, TM 
Real Estate Group. 

Í öðru lagi fyrirtækjasvið sem 
téður Jóhann Ólafsson stýrir, en 
það aðstoðar við kaup, sölu og sam-
einingu fyrirtækja og veitir ráðgjöf 
í tengslum við það.

Loks sjávarútvegssvið, sem 
Þórir Matthíasson, útgerðar- og iðn-
rekstrarfræðingur, veitir forstöðu, 
en Viðskiptahúsið hefur látið tölu-
vert að sér kveða í sölu á skipa- og 
aflaheimildum hérlendis. Undir 
sjávarútvegssvið fellur einnig miðl-
un skipa á milli landa, sem sýnir 
glögglega útrás fyrirtækisins.

Hægt er að fræðast betur um 
starfsemi Viðskiptahússins á 
heimasíðu þess, www.vidskipta-
husid.is,

Viðskiptahúsið flutt í 
stærra húsnæði

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

Fr
um

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

Kórahverfi - Kóp. Kórahverfi - Kóp. 
tvær 4ra herb. og þrjár 3ja herb. íbúðir eftir

Í einkasölu glæsil.
íbúðir í 12.íb. lyftuhúsi
ásamt st. í bílskýli. 3ja
herb.íb. eru 110 fm og
4ra herb. frá 140 fm.
Suðursvalir. Afh. fullb.
án gólfefna m. vönd.
innrétt. og flísal. bað-
herb. Sérinng. af svöl-
um. 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

KleifakórKleifakór
Glæsilegt einbýliGlæsilegt einbýli

Á frábærum útsýnisstað
315 fm einbýlishús með
innbyggðum bílskúr.
Húsið verður afhent full-
búið að utan og fokhelt
að innan. Frábært skipu-
lag. Verð 57 m. 7170

www.nybyggingar.is

Selvað - nýtt lyftuhúsSelvað - nýtt lyftuhús
með bílskýli - Skiptimeð bílskýli - Skipti

möguleg á ódýrari eignmöguleg á ódýrari eign
eða mjög góð lánakjöreða mjög góð lánakjör

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

Nýjar glæsiíbúðir Nýjar glæsiíbúðir 
í Fannahvarfií 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 gólf-
efna 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. 7035

www.nybyggingar.is

Goðakór - Tilbúið tilGoðakór - Tilbúið til
innréttinga eða fullb.innréttinga eða fullb.

m. frág. lóð - Mögulegm. frág. lóð - Möguleg
skipti á ódýrari skipti á ódýrari 

eða góð lánakjöreða góð lánakjör
Glæsileg raðhús/einb. á
frábærum útsýnisstað.
Samt. 228 fm að stærð
með innb. bílsk. Húsin
afh. tilb. til innrétt. m
grófj. lóð á 48-49 millj.
eða fullb. án gólfefna m.
vönduðum innrétt. og
flísal. baðherb. Lóð og
bílastæði fullfrág. Vönd-
uð hús á einstaklega

góðum stað. V. milli hús 56,0 m og endahús 57,0 millj.
Uppl. á skrifstofu Valhallar eða á

www.nybyggingar.is

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

Í einkasölu ný glæsileg
119 fm 4ra herb. íb. á 2.
h. Afh. fljótlega fullb.án
gólfefna. Sérinng. af
svölum. Stæði í fullb.
glæsil. bílskýli fylgir
eigninni. V. 26,9 millj.
Verðið gerist varla betra
en þetta! V. 26,9 m.
3747















Ballettsalur og rúgbrauð að mála á

Akranesbær hefur farið fram 
á heildarendurmat fasteigna á 
Akranesi.

Bæjarráð Akraness ætlar að 
óska eftir því við Fasteignamat 
ríkisins að gert verði heildarend-
urmat fasteigna á Akranesi. Til-
gangur endurmatsins er að allar 
eignir í bænum verði metnar 
undir sömu forsendum. Staða 
fasteignamats á Akranesi er 
mjög mismunandi samkvæmt 
fulltrúum bæjarráðs. Sambæri-
legar eignir í aldri og stærð eru 
til dæmis ekki metnar á sömu 
forsendum. 

Fyrr á þessu ári fór fram end-
urmat fasteigna í Grundarfirði. 
Við endurmatið hækkaði fast-
eignamat íbúðarhúsnæðis um 37 
prósent og einstakar eignir á bil-
inu 6 til 65 prósent.

Vonast er til að endurmat fast-
eigna á Akranesi fari fram í upp-
hafi næsta árs.

Frétt fengin af www.skessu-
horn.is.

Endurmat 
fasteigna

Þar sem tryggingar 
snúast um fólk
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Seljendur, látið okkur bera ábyrgðina með ykkur
Söluvernd tryggir seljendur fasteigna fyrir skaðabótakröfum sem 
upp kunna að koma í allt að 5 ár frá afhendingu eignarinnar.

Seljandi sem ekki er með Söluvernd þarf:

Að taka á þeim kröfum sem upp kunna að koma.
Að taka á sig lækkun söluverðs ef galli kemur upp.
Að greiða allan lögfræðikostnað. 

Kaupendur, verið vissir um að eignin sé með Söluvernd
Kaupandi fasteignar hefur kröfurétt á seljanda fasteignar vegna galla
sem upp kunna að koma í allt að 5 ár frá afhendingu eignar. Söluvernd 
er því tvímælalaust gæðastimpill á fasteignaviðskipti.

Kostir Söluverndar fyrir fasteignakaupendur:
Ef fram kemur leyndur galli greiðir VÍS bæturnar í einni greiðslu.
Kaupandi fær greitt óháð greiðslugetu seljanda.
Kaupandi fær ítarlegri upplýsingar um ástand eignarinnar.

Kannaðu á soluvernd.is hvaða fasteignasölur bjóða upp á Söluvernd og hvort seljandi
eignarinnar sem þú ætlar að kaupa sé með Söluvernd.

Söluvernd er ekki eignatrygging heldur ábyrgðartrygging sem tryggir seljanda vegna 
krafna sem upp kunna að koma.

5 ára
ábyrgð!



FYRIR KL. 9.00. FYRIR KL. 12.00. EKKERT STÖÐVAR OKKUR.

DHL kemur sendingum til Bandaríkjanna eftir mörgum leiðum. DHL er með heimsins stærsta flutn-
ingsnet og kemur pakkanum þínum fljótt á áfangastað. Á réttum tíma.  Þess vegna er DHL álitið eitt 
áreiðanlegasta flutningafyrirtæki í Bandaríkjunum. Ekkert fær stöðvað okkur. Ráðgjafar okkar eru í 
viðbragðsstöðu núna, það er ekki eftir neinu að bíða.

HRINGDU Í SÍMA 535 1100 EÐA HEIMSÆKTU VEFINN OKKAR, WWW.DHL.IS, TIL AÐ SENDA
PAKKANN AF STAÐ NÚNA.

www.openhand.is

Með OpenHand hefur þú fullan að-
gang að tölvupósti og getur auk
þess skoðað og uppfært önnur skjöl
með farsímanum þínum. Ekki þarf
sérframleitt tæki, heldur virkar
OpenHand á snjallsímum helstu
framleiðenda.
Fáðu nánari upplýsingar um Open-
Hand á www.openhand.is.

„Ég þarf ekki lengur að taka ferðatölvuna 
með mér, hef allt í símanum; tölvu- 
póstinn, dagbókina, tengiliði og fleira.“ 
Úlfar Steindórsson, forstjóri Toyota á 
Íslandi

„Lausnin er einföld, eitt tæki fyrir allar 
þarfir.“
Hafsteinn Ingibjörnsson, Danól
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Íslenskt hugvit – alþjóðleg lausn

EITT TÆKI
ALLAR UPPLÝSINGAR!

ÖRUGGARA • ÓDÝRARA • SVEIGJANLEGRA

ÍFréttablaðinu 12. nóvember sl. 
var viðtal við Rannveigu Rist, 

forstjóra Alcan, um stækkunar-
áform álversins í Straumsvík. Við-
talið er um margt athyglisvert.

Rannveigu virðist svíða það 
mjög að Hafnfirðingar skuli eiga 
að fá að kjósa um stækkun álvers-
ins. Af máli hennar má ráða að ekk-
ert sé sjálfsagðara en að 460 þús-
und tonna risaálver, þriðja stærsta 
álver í heimi, verði staðsett inni í 
þéttbýli höfuðborgarsvæðisins. 

Rannveig segir að umræða sem 
einkennist af upphrópunum sé 
gagnslítil og að móta þurfi stefn-
una með yfirveguðum umræðum. 
Þessi skoðun er athyglisverð þar 
sem Alcan hefur hingað til ekki 
beinlínis fagnað umræðu um stækk-
unina. Rannveig getur hins vegar 
ekki stillt sig um að læða inn gam-
alkunnri hótun þegar hún segir það 
breytingu hér á landi að íbúar geti 
kosið fyrirtæki í burtu eða niður. 
Flokkast þetta undir yfirvegaða 
umræðu?

Rannveig segir að undirbúning-
ur að stækkuninni hafi staðið frá 
árinu 1999. Þessi fullyrðing er und-
arleg í ljósi þess að móðurfélag 

Alcan hefur 
ekki enn þá 
tekið ákvörð-
un um að 
stækka í 
Straumsvík.
Eins hefur 
Hrannar Pét-
ursson, upp-
lýsingafull-
trúi
álversins,
margoft sagt 
í ræðu og riti 

að fyrirtækið væri einungis að búa 
sig undir hugsanlega stækkun.

Spurð um starfsmannamál Alcan 
segir Rannveig starfsmannastefnu 
fyrirtækisins vera til fyrirmyndar. 
Það var og. Ekki veit ég úr hvaða 
fílabeinsturni forstjórinn stjórnar 
þar sem öllum má ljóst vera að það 
er eitthvað að þegar 300 starfs-
menn mæta á fund til að styðja við 
brottrekna félaga sína. Alcan er 
kannski ekki eins eftirsóknarverð-
ur vinnustaður og Rannveig vill 
vera láta. 

Það er alveg rétt hjá Rannveigu 
að umræðan um hugsanlega stækk-
un álversins í Straumsvík þarf að 
vera yfirveguð. Þá verða líka öll 
sjónarmið að fá að koma fram og 
njóta sannmælis. Það er hins vegar 
á Rannveigu að skilja að þar sem 

fyrirtækið er þegar búið að kaupa 
lóðina og fá starfsleyfi að þá eigi 
málið að vera nánast frágengið. Það 
liggur í orðum hennar að athuga-
semdir fjölmargra Hafnfirðinga 
séu til þess eins fallnar að tefja 
málið og skaða hagsmuni Alcan. 

Hvað með hagsmuni Hafnfirð-
inga, fólks sem valið hefur sér 
búsetu í bænum út frá tilteknum 
forsendum? Er eitthvað óeðlilegt 
við það að íbúar hafni aukinni 
mengun, raflínuskógi í bæjarland-
inu og mikilli röskun meðan á bygg-
ingartíma stendur svo fátt eitt sé 
talið? Er eitthvað að því að íbúum 
hugnist ekki að risaálver verði 
afgerandi kennileiti í bæjarlandinu 
sem jafnframt myndi þrengja mjög 
að annarri byggð og takmarka þar 
með þróun íbúðabyggðar? Hver 
bað eiginlega um þessa stækkun? 
Ekki voru það almennir borgarar í 
Hafnarfirði.

Góðir Hafnfirðingar. Ég hvet 
ykkur til að kynna ykkur vel þetta 
mál og að mynda ykkur skoðun með 
hagsmuni Hafnarfjarðar til fram-
tíðar að leiðarljósi. Síðast en ekki 
síst. Það hlýtur að vera lýðræðis-
legur réttur okkar að fá að kjósa 
um þvílíka stórframkvæmd, þá 
langstærstu í sögu bæjarins. 

Höfundur er hagfræðingur.

Hvað er að því að Hafnfirðing-
ar kjósi um stækkun Alcan?



Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og 
útfarir í smáletursdálkinn hér að ofan má senda á 
netfangið timamot@frettabladid.is.

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is eða 
hringja í síma 550 5000.

Tilkynningar um merkis-
atburði, stórafmæli og 

útfarir í smáletursdálkinn 
hér til hliðar má senda á 

netfangið 
timamot@frettabladid.is.

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is

eða hringja í síma 
550 5000.

Mín trú er sú að fátækt sé af 
hinu illa þegar við höfum 

nægtir alls. 

Díana játar að hafa verið Karli ótrú

„Það er búið að vera takmark hjá mér 
mjög lengi að sigra á þessu móti,“ segir 
nýkrýndur heimsmeistari í kraftlyft-
ingum, Auðunn Jónsson. „Ég hef keppt 
á heimsmeistaramótum víða um heim 
og alltaf langt í burtu frá Íslandi, til 
dæmis í Japan og Austur-Evrópu. Þess 
vegna sá ég að ég kæmist ekki nær 
heimavellinum en í Stavanger í Nor-
egi. Þannig að ég vissi það fyrir að 
þetta yrði mitt mót og það gekk eftir.“ 

Margir félagar Auðuns studdu við 
bakið á honum í Stavanger sem honum 
þótti mjög gott enda var spenna í 
keppninni alveg fram að síðustu lyftu. 
„Aðalkeppinautur minn klikkaði á síð-
ustu lyftunni sinni þannig að ég var í 
raun búinn að vinna fyrir síðustu lyft-
una mína,“ segir Auðunn en hann vann 
á endanum með tuttugu kílóa mun. „Ég 
náði að lyfta öllum mínum lyftum í 
mótinu og það er ekki hægt að fara 
fram á meira en það.“

Heimsmeistaramót í kraftlyfting-
um er samsett úr þremur greinum, 
hnébeygju, bekkpressu og réttstöðu-
lyftu. „Ég var alveg við minn besta 
árangur í hnébeygju og réttstöðulyftu 
en setti Íslandsmet í bekkpressu þar 
sem ég bætti mig um fimm kíló.“

Auðunn mætti galvaskur til vinnu 
sinnar á meðferðarheimilinu á Stuðl-
um á mánudaginn og var að vonum vel 
fagnað. „Það var bara veisla þegar ég 
kom og það var alveg meiri háttar. 
Krakkarnir hafa verið mjög áhuga-
samir um lyftingar og líkamsrækt í 
gegnum tíðina og verið mjög jákvæðir 
gagnvart mér. Oft þegar það er útivist-
artími förum við í líkamsræktarstöð 
og ég sýni þeim hvernig þeir eiga að 
bera sig að,“ segir Auðunn og játar því 
að krökkunum þyki það spennandi að 
fá heimsmeistara í húsið. 

Spurður hvort hann ætli að láta gott 
heita og hætta á toppnum, segir Auð-
unn: „Ég er reyndar að reyna að gera 
það upp við mig núna. Markmiðin mín 
náðu ekkert lengra en fram að þessu 

móti. Ég vil alls ekki fara að segja að 
ég sé hættur en koma svo aftur.“ 

Einu sinni áður hefur Íslendingur 
unnið heimsmeistaratitil í kraftlyft-
ingum en það var náfrændi Auðuns, 

Guðni Sigurjónsson. „Hann vann 
reyndar í næsta flokki fyrir neðan mig, 
110 kg flokki árið 1991 en við erum 
systkinabörn.“ 

Legsteinar
Kynningarafsláttur af

völdum tegundum
Fjölbreytt úrval
Hagstæð verð

Stuttur afgreiðslufrestur

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Guðrún Lillý
Steingrímsdóttir,
Þverholti 10, Keflavík,

sem lést á Heilsustofnun Suðurnesja, 12. nóvember sl.
verður jarðsungin frá Keflavíkurkirkju þriðjudaginn
21. nóvember kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hennar
er bent á Heilsustofnun Suðurnesja.

Jón Ísleifsson
Ísleifur Jónsson
Svanlaug Jónsdóttir
Hildur Nanna Jónsdóttir
Steinunn Stefanía Magnúsdóttir
Ólafur Eggert Júlíusson
Sigtryggur Leví Kristófersson
ömmu-, langömmubörn og fjölskyldur þeirra.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi,
langafi og bróðir,

Þorvaldur Magnússon
Gullsmára 11,

verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju þriðjudaginn
21. nóvember kl. 13.

Árni Rúnar Þorvaldsson   Valgerður Sumarliðadóttir
Magnús Smári Þorvaldsson   Þóra Þorgeirsdóttir
Halldór Bergmann Þorvaldsson Alda Sigrún Ottósdóttir
Magnús Ívar Þorvaldsson   Kolbrún Haraldsdóttir
Guðni Þór Þorvaldsson   Sigurlaug Pálsdóttir
María M. Magnúsdóttir Ingibjörg G. Magnúsdóttir
Barnabörn og barnabarnabörn

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Þegar andlát ber að
Alhliða útfararþjónusta í 16 ár 

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

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Á fimmta hundrað unglinga 
hafa skráð sig í klúbbinn Flott án fíkn-
ar og eru alls níu klúbbar starfræktir 
í dag.

Um er að ræða nýja nálgun í for-

vörnum samkvæmt hugmynd Guð-
rúnar Snorradóttur, verkefnisstjóra 
hjá Ungmennafélagi Íslands, sem 
stýrir verkefninu. „Þetta byrjaði fyrir 
fjórum árum þar sem ég var námsráð-

gjafi í Lindarskóla í Kópavogi. Ég var 
að þreifa fyrir mér varðandi forvarn-
ir og þannig varð þetta til. Og þetta 
virtist vera eitthvað sem krakkarnir 
vildu því strax varð meirihluti ungl-
inga í skólanum meðlimir í klúbbn-
um.“

Krakkarnir gera skriflegan samn-
ing við foreldra sína um að neyta ekki 
tóbaks, áfengis né ólöglegra vímu-
efna. Svo hittast þau reglulega og gera 
eitthvað skemmtilegt saman að sögn 
Guðrúnar. „Dæmi um það sem þau 
gera er bingó, matarkvöld, keila, sund-
laugarpartí og margt fleira.“

Guðrún segir að sér hafi þótt skorta 
jákvæða styrkingu í forvarnarvinnu 
undanfarið. „Við höfum verið að horfa 
of mikið á þá sem hafa fallið. Ég vil að 
við beinum athyglinni að þessum 
flottu krökkum sem eru að standast 
þrýstinginn.“

Framtíðarsýn Guðrúnar er að allir 
grunnskólakrakkar á landinu eigi kost 
á að ganga í klúbb á hverjum stað. 
„Einnig viljum við stofna framhalds-
starfsemi fyrir framhaldsskólakrakk-
ana.“

Fimmhundruð flott án fíknar
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Opið laugardaga: 11:00 - 17:00

Kr. 7995
Verð pr. lampi

Gólflampar
á tilboði

Burstað gyllt
Burstað stál

Antík

D A G S K R Á
8:15

8:30

ver›ur haldinn 22. nóvember 2006
á Grand Hótel–Hvammi kl. 8:30
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Stórátak
í vegamálum!

Morgunver›arfundur
SVfi í samvinnu vi› Vi›skiptará› Íslands

fiátttökugjald er 1.500 kr.

Skráning á svth@svth.is

8:40

9:00

9:15

9:30

Innskráning

Áherslur atvinnulífsins í vegamálum
Sigur›ur Jónsson, framkvæmdastjóri SVfi.

fia› er flörf fyrir stórátak í vegamálum
– samgönguáætlun endursko›u›
Sturla Bö›varsson, samgöngurá›herra.

N‡jar lausnir í vegamálum
fiór Sigfússon, forstjóri Sjóvá.

Hvernig virkar einkaframkvæmd í vega-
málum?
Halldór Benjamín fiorbergsson, framkvæmda-
stjóri Su›urlandsvegar ehf.

Pallbor›sumræ›ur me› flátttöku Hreins
Haraldssonar framkvæmdastjóra flróunar-
svi›s Vegager›arinnar auk frummælenda.

Fundarstjóri: Kristján fiór Júlíusson, bæjar-
stjóri Akureyrarbæjar.

Sigur›ur Jónsson

Sturla Bö›varsson

fiór Sigfússon

Halldór Benjamín
fiorbergsson

Kristján fiór
Júlíusson

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Á mínum 
yngri árum 

átti ég ekki 
mikið af 

leikföng-
um. Eina 
dúkku, 
þónokkuð 
af bókum 
og dúkku-

lísum, eitt-
hvað af spilum, 

bolta og snú snú band. Ég man 
eftir öllum mínum leikföngum 
sem eru í dag sjúskuð og slitin af 
mikilli notkun og mörg þeirra 
ónýt. Að sjálfsögðu langaði mig í 
meira af leikföngum og beið því 
afmælis og jóla með eftirvænt-
ingu.

Eitthvað bjó ég sjálf til af leik-
föngum, eins og dúkkuhús. Þá 
tók ég nokkra pappakassa og 
límdi þá saman. Ég bjó til þriggja 
og fjögurra hæða hús, skar út 
fyrir hurðum og gluggum og 
slétti álpappír til að búa til spegla 
á veggina. Gardínurnar voru 
gerðar úr servíettum og mynd-
irnar á veggina  voru myndir úr 
gömlum vörulistum sem ég fékk 
hjá mömmu. 

Í dag eiga bæði ég og börnin 
mín svo mikið af dóti að erfitt er 
að henda á því reiður. Ég fer 
reglulega og kaupi kassa undir 
leikföngin og annað dót og fer 
með þá fulla inn í geymslu. Auð-
vitað er það afar heimskulegt að 
safna að sér öllu þessu drasli, 

sérstaklega í ljósi þess að við 
göngum talsvert á höfuðstól auð-
linda jarðarinnar á ári hverju. 
Ólíkt bönkunum veitir jörðin 
ekki yfirdrátt og áður en langt 
um líður verður allt uppurið. 

Með jólin á næsta leiti, held ég 
að þetta sé eitthvað sem vert er 
að hafa í huga. Ég er ekki manna 
best þegar kemur að þessum 
málum og er mjög dugleg að 
kaupa tilgangslaust drasl og bý 
aldrei neitt til lengur. Kannski að 
jólakortin mín verði þá rafræn í 
ár og ég láti það kjurt liggja að 
bæta jólakúlusafnið. Enda eru 
það ekki kortin og kúlurnar sem 
heilla mig mest við jólin. Heldur 
fríið, kyrrðin og hvíldin frá 
amstri dagsins.
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Hugleikur Dagsson hefur samið 
myndasögur um langt árabil og 
sífellt fært sig upp á skaftið eftir 
að útgefandinn hans, JPV útgáfa, 
réðst í að koma sögum hans á 
framfæri: síðustu bækur hans hjá 
forlaginu, Fermið okkur og 
kattarævintýrið, sem hér er til 
skoðunar bera þess nokkuð merki 
að verið sé að kassa inn á vin-
sældir fyrri bóka.

Hugleikur hefur í smámynd-
um sínum notast við afar einfald-
ar teikningar og svartagallshúm-
or af grófari gerðinni. Í nýju 
bókinni er að finna eina langa 
sögu um baráttu Kisa við hnakk-
ana og aðra styttri og síðan nokkr-
ar strípur, hálfsíðusögur sem eru 
frá 2005. Þetta er skemmtilegt 
stöff, hér byggir meira á furðu-
heimi myndasögunnar, klisjum 
sem öðlast endurnýjaðan þrótt í 
höndum teiknarans og í leiðinni 
fær Hugleikur tækifæri til að 

skopast að ýmsu í opinberu lífi. 
Hér má sjá hvað egó Bubba er 
stórt. Nú er bara hvort kóngur 
kærir? Hugleikur er frumlegur 
höfundur og miðlungsteiknari 
sem hann heldur sig við með ein-
földum myndastíl. Húmorinn er 
enn grófur, svartur og absúrd. 

En þetta er samt ekki fullburða 
útgáfa. Til að svo væri hefði höf-
undurinn lagt í lengri sögu með 
stærri lyktum, það er eins og loft-
ið leki úr blöðrunni og síðari 
sagan, Dularfulli afmælisdagur-
inn,  er uppfylling, rétt eins og 
margar strípurnar sem þó eru 
margar snjallar. Svo illa tekst til í 
arkarsamsetningu bókarinnar að 
síðustu fimmtán síðurnar í bók-
inni eru auðar. Hefði nú ekki 
verið ráð að fylla þær, svona í til-
efni af verðinu, kúnnanum eða 
bara jólum? Í ekki stærri bók eru 
það hálfléleg býtti.

Kötturinn ráðagóði

Mýrin heldur áfram sigur-
göngu sinni og er orðin 
aðsóknarmesta mynd 
ársins, hefur slegið út kafla 
tvö í þríleik Disneys um 
afturgengna sjóræningja í 
Karíbahafinu. Þegar þetta 
er ritað um miðjan dag 
á sunnudegi hafa sjötíu 
þúsund kvikmyndahúsa-
gestir séð gerð Baltasars 
Kormáks af sakamálasögu 
Arnaldar Indriðasonar. 

Er Baltasar Kormákur, leikstjóri 
og annar framleiðenda myndar-
innar, að vonum ánægður. Mýrin 
stefnir í að ná eldri metum í 
aðsókn íslenskra kvikmynda, 
Engla alheimsins sem var sótt af 
ríflega 80 þúsund gestum og gamla 
metið sem Allt á hreinu átti fyrir 
daga skipulegrar talningar en 
hana sá vel á tug yfir hundrað þús-
und gesti.

Baltasar er að vonum ánægður 
með þessar viðtökur á þessum 
þrjátíu dögum sem myndin 
hefur verið í sýningu.  Hún er 
ekki enn farin í kynningu 
erlendis en Bavaria Films ann-
ast dreifinguna. Réttur er 
þannig þegar seldur til 
Þýskalands og 
Norðurlandanna.
Segir Baltasar að 
strax eftir ára-
mótin taki hann 
til við að koma 
myndinni á 
framfæri við 
hátíðir og 
dreifingar-
aðila í 
öðrum lönd-
um.
Aðspurður
hvaða áhrif 
þessar við-
tökur hafi á 
verkefni
hans næstu 
misseri segir 
hann að nú 
verði hann að snúa 
sér að sviðsetningum 
í leikhúsi að nýju. 

Sviðsetning hans á 

Pétri Gaut gengur enn fyrir fullu 
húsi í Kassa Þjóðleikhússins og 
lýkur sýningum þar um áramót. 
Þaðan verður sviðsetningin flutt 
til London og sett upp í Barbican-
leikhúsinu í febrúar og verður á 
fjölunum í tvær vikur. Þá hefur 
Baltasar boðist að setja sviðsetn-
ingu sína upp með þarlendum leik-
urum í Moskvu og Vilníus, en 
Rimas Tuminas, leikstjóri og leik-
hússtjóri, sem hér vann talsvert á 
sínum tíma, bauð honum að vinna 
verkið þar en hann er að taka við 
stjórn leikhúsa þar eystra. Þá er 
fyrirhugað að fara með íslensku 
sýninguna til Póllands og sýna 
hana á leikhúshátíð þar þegar sýn-
ingum í Bretlandi lýkur.

Baltasar segist halda áfram að 
þjóna tveimur herrum. Sér standi 
til boða sviðsetningar hér heima 
og umboðsmaður hans er hér á 
landi þessa dagana: „Ameríski 
bunkinn af handritum er hér alltaf 
og minnkar ekki en ég er mishrif-
inn af því öllu. Svo er ég að vinna 
að verki sem byggir á Ivanov eftir 
Tjekov sem verður að hluta unnið 

með spuna og ég vil bæði 
sjá á sviði og hvíta tjald-
inu með sama leikhópn-
um.“

Þegar þetta er ritað 
eru menn að búa sig 

undir Edduna sem verð-
ur í kvöld en þar 

hefur Mýrin 
hlotið fimm til-
nefningar. Ætti 
framgangur
hennar þar að 
tryggja enn 
betri aðsókn 
næstu vikur 
sem gerði 
aðsókn hennar 
að sögulegum 
tíðindum í 
íslenskri kvik-
myndagerð.

Heimsóknavinir óskast!
Námskeið fyrir nýja sjálfboðaliða

Reykjavíkurdeild Rauða kross Íslands óskar eftir sjálfboðaliðum  til að 

heimsækja fólk sem býr við einsemd og eingangrun.

Undirbúningsnámskeið eru haldin hjá Reykjavíkurdeild Rauða kross
Íslands á Laugavegi 120, 4. hæð.

Heimsóknavinir og gestgjafar eru 
á öllum aldri og af báðum kynjum.

Námskeiðin eru ókeypis 
og opin öllum áhugasömum.

Reykjavíkurdeild Rauða kross Íslands 
Laugavegi 120, sími  545 0400
Heimsóknarþjónusta RRkÍ, 
beinn sími  545 0409.

Einnig hægt að sækja um beint á Netinu:

www.redcross.is/reykjavikurdeild/
Ég vil gerast sjálfboðaliði

Heimsóknarvinur veitir félagsskap m.a. með því að spjalla, lesa eða 
fara í göngu- og ökuferðir. 
Heimsóknir eru að jafnaði einu sinni í viku í klukkustund.

Kristinn í Hlégarði
kl. 20.00
Miklos Dalmay 
hefur flutning á 
átján píanósónötum 
Mozarts í Salnum í 
fyrsta sinn í kvöld 
og heldur áfram á 
leika þær næstu 
mánudaga. Ein-
stakt tækifæri til að 
heyra allar sónötur 
Mozarts í einu.



Sagan um samband skáldsins og 
skáldagyðjunnar er efniviður 
nýrrar óperu eftir Karólínu 
Eiríksdóttur sem sýnd er í 
Íslensku óperunni um þessar 
mundir. Sagan fjallar um það 
hversu mikilvægur skáldskapur-
inn er: Hann er ljós heimsins. 
Skáldið í sögunni gefur sér ekki 
tíma til að sýna gyðjunni sinni 
næga ræktarsemi, þorir ekki að 
taka stökkið yfir til hennar en 
sendir skuggann sinn á fund 
hennar í staðinn. Afleiðingarnar 
láta ekki á sér standa. Án þess að 
hann geri sér grein fyrir því 
sjálfur, hefur innblásturinn horf-
ið, orðin sem skáldagyðjan hefur 
blásið honum í brjóst er ekki að 
finna í texta hans lengur. Þar eru 
orð, en ekki skáldskapur. 

Skáldið býsnast yfir vondri 
gagnrýni, upptekið af sjálfu sér 
og veltir ekkert fyrir sér hvað 
hefur orðið af skugganum. Sá 
hefur hins vegar átt annríkt við 
að safna peningum með fjárkúg-
unum og svikum, fundið sér 
prinsessu – sem er skuggi skálda-
gyðjunnar. Þau hjúin hafa tungu-
skorið gyðjuna og þarmeð upp-
rætt bévítans skáldskapinn úr 
heiminum. Þau hafa náð völdum 
og fyrir dyrum stendur brúð-
kaup þeirra. Að því brúðkaupi 
loknu hafa skuggar þeirra sam-

einast, skáldið og skáldagyðjan 
fara í gálgann og myrkur mun 
ríkja um eilífð alla. 

Efniviðurinn er vissulega 
óvenjulegur fyrir óperu ¿ en 
engu að síður skemmtilegur og 
boðskapurinn þarfur. Ég ætla 
mér ekki þá dul að fjalla um tón-
smíðina í óperunni en fyrir leik-
mann er hún nokkuð strembin. 
Kannski er um að kenna þjálfun-
arleysi í að hlusta á íslenskan 
texta í óperuforminu – en mér 
fannst instrumental hlutinn 
stundum athyglisverður. Það var 
hins vegar eitthvað skrýtið við 
að hlusta á söngvarana syngja 
talmál. Texti óperunnar er líka 
fremur óskáldlegur, bein samtöl 
og útpældar hugsanir, vantar alla 
dramatíkina sem felst í því að 
komast í uppnám, velta hlutun-
um fyrir sér og komast að niður-
stöðu. Dálítið stirðbusalegt á að 
hlýða. En þótt texti og laglínur 
væru eitthvað frá því að hrífa, 
var frammistaða söngvaranna 
prýðileg. Flottar raddir og ágæt-
is leikræn tilþrif. 

Umgjörð sýningarinnar er 
ágæt, búningar, brúður og grím-
ur skemmtilega unnin. Leik-
myndin einföld, aðallega myndir 
sem fljóta yfir spjaldveggina 
sem ramma af sviðið – erfitt, 
hins vegar, að sjá að þær myndir 

væru í minnstu tengslum við 
efniviðinn og framvinduna á 
sviðinu. Lýsingin var líka nokkuð 
dimm og fyrir bragðið verður 
uppfærslan drungaleg, brúður, 
grímur og búningar njóta sín 
ekki sem skyldi. 

Ég er ekki alveg viss fyrir 
hverja þessi ópera er skrifuð. Sé 
ekki fyrir mér að henni sé ætlað 
að hrífa almenning – en það er nú 
ekki eins og það sé eitthvert 
atriði hjá tónskáldum í dag. Þótt 
efniviðurinn sé áhugaverður og 
margt vel gert í uppfærslunni, 
verður að segjast eins og er að 
tónlistin og textinn eru nokkuð 
leiðinleg. 

Skáldskapurinn og ljósið



Aðalpersónan í nýjustu skáldsögu 
Braga Ólafssonar er ljóðskáldið 
Sturla Jón Jónsson, rithöfundur 
með snert af sjálfseyðingarhvöt 
sem ferðast til Litháen á ljóðahá-
tíð. Skáldsagan Sendiherrann 
fjallar um þrá þessa Sturlu Jóns 
eftir persónulegri formbyltingu, 
hann vill segja skilið við ljóðið en 
allt hans líf virðist líka litað af 
meiriháttar óþreyju – kannski er 
hann í óttalegri tilvistarkreppu 
eða kannski er hann bara ofur-
venjulegur nútímamaður.

Bragi hefur áður gefið út 
skáldsögurnar Hvíldardaga, 
Gæludýrin og Samkvæmisleiki 
auk ljóðabóka, og sver saga þessi 
sig töluvert í ætt við þá fyrst-
nefndu.  Í þeim báðum hverfist 
atburðarásin fyrst og fremst um 
hversdaglega og á köflum vand-
ræðalega viðburði og hegðun. 
Þetta er hins vegar þéttari og við-
burðarríkari saga – mjög fyndin á 
köflum og lúmsk eins og fyrri 
bækur hans allar.

Sögusviðið er Reykjavík nútím-
ans með stuttri viðkomu á Egils-
stöðum, og borgin Vilníus og smá-
bærinn Druskininkai í Litháen en 
þangað hefur skáldið Sturla Jón 
sig á endanum eftir heilmikið 
basl. Ljóðahátíðir eru heldur ekk-
ert smámál að takast á við, hvað 
þá ljóðið sjálft sem sífellt þvælist 
fyrir honum. Bókin ber undirtitil-
inn „ljóð í óbundnu máli“ en skáld-
skapur Sturlu Jóns leiðir les-
anda Sendiherrans í 
gegnum alla frásögnina 
og í bókarlok hefur 
honum tekist að segja 
skilið við ljóðið á sinn 
hátt. Það skal ósagt látið 
hvernig þessum menn-
ingarlega sendiherra 
Íslands tekst til við 
ljóðaupplesturinn í 
útlandinu en í 
bókinni eru 
birtar tvær 
greinar Sturlu 
Jóns sem 
hann skrifar 
fyrir og 
eftir það 
ævintýri, 
þar sem 
hann bæði 
skrifar sig 
frá og að ljóð-
inu aftur.

Annað aðalvið-
fangsefni bókar-
innar er stuldur. 
Glæpsamleg hegð-
un Sturlu Jóns gæti 

valdið nokkurri angist hjá lesend-
um en það er annað stílbragð 
Braga sem hann beitir óspart, 
persónur hans komast auðveld-
lega í klandur – það getur verið 
meiri háttar mál að panta kaffi-
bolla í bók eftir Braga Ólafsson. 
Ef vandræðagangurinn er ekki 
bókstaflegur eru líkur til að hann 
sé það í huga persónanna, við 
höfum jú öll eitthvað agalegt á 
samviskunni.

Sturla Jón verður að flokkast 
sem nokkuð bíræfinn þjófur en 
hann hefur sér ýmislegt til máls-
bóta, ekki síst skáldskapinn sjálf-
an sem verður bæði bölvun hans 
og blessun. 

Höfundur kann þá list að hræra 
upp persónugalleríi með örfáum 
orðum. Þannig lifnar fjölskrúð-
ugt ljóðaþingið við sem og fjöl-
skylda Sturlu Jóns sem kemur 
talsvert við sögu. Sturla Jón er 
nokkuð tragísk persóna og hann 
er umkringdur álíka þjáðu fólki 
heima fyrir. Það virðist ekki allt 
vera í lukkunnar velstandi í fjöl-
skyldunni hans, fortíðarvandræði 
fráskildra foreldra hans leita enn 
á hann og börnin hans eru fjar-
læg. Á ljóðasamkomunni er að 
sama skapi kostulegur hópur af 
kollegum hans sem forvitnilegt 
er að kynnast, spurning hvort 
þessar lýsingar gefi raunsanna 
mynd af viðlíka uppákomum? 
Verandi mikill aðdáandi Litháa, 
og þá ekki síður litháískrar ljóð-

listar, fannst mér ferðasagan 
sjálf stórsniðug og ég stóð 
mig að því að reyna að rekja 
hvaða kaffihús í Pilies-
stræti væri helsti örlaga-
valdur Sturlu.

Endurlitin í bókinni, 
þegar saga foreldra 

hans og frændans 
Jónasar, sem í 

blundaði skáld 
eins og svo 
mörgum 
öðrum, 

auðga frá-
sögnina 
þó svo 
að sögu-
höf-
undur-
inn 
setji 

þau ekki 
í beint 

samhengi 
við Sturlu 
Jón. Skáldið 

er óttaleg eyja og tengslalítill í 
sögunni þar til að hvít-rússneska 
skáldkonan Liliya Boguinskaia 
dúkkar upp á ljóðaþinginu (þar 
kemur þó ekkert fram um hvort 
hún sé skyld fimleikadrottning-
unni Svetlönu Boguinskaiu). 

Til marks um breyskleika manns-
ins er aðalpersónan umkringd 
áminningum um hversu ófull-
komnu lífi hann lifir. Þetta birtist 
ekki aðeins í hans eigin fari held-
ur eltir ólukkan hann, til dæmis í 
formi bilaðs vídeótækis og blett-
ótts hótelteppis. Bragi er lunkinn 
við að dreifa slíkum molum til 
leiðsagnar fyrir lesendur, hnappa-
hnetan sem hann finnur og týnir 
er annað dæmi og undirstrikar að 
það eru áþreifanlegri hlutir sem 
tákngera tilfinningarnar sem lítið 
er talað um í bókinni enda er ekk-
ert hávært uppgjör að finna í 
henni, bara stöðuga suðu.

Sögur Braga eiga eitthvað í 
manni eftir að lestrinum lýkur. 
Þótt Sendiherrann sé ekki jafn 
ágeng og Samkvæmisleikir né 
nístandi eins og Hvíldardagar er 
hún frábær saga af svolítið tákn-
rænni ferð. Það er bjartsýnistónn 
yfir sögulokunum og maður 
kemst ekki hjá því að kíma reglu-
lega yfir örlögum skáldsins og 
minnast þess jafnframt hvað það 
er oft hrikalega vandræðalegt að 
vera til. 

Bölvun eða blessun Braga

                     

                     

              

STÓRA SVIÐIÐ kl. 20:00

Þjóðleikhúsið fyrir alla!

Afgreiðsla er opin kl. 12:30 – 18:00 mán. – þri. Aðra daga kl. 12:30 – 20:00.

STÓRFENGLEG! eftir Peter Quilter
Lau. 25/11 nokkur sæti laus, sun. 26/11 nokkur sæti laus, fös. 1/12 nokkur sæti laus, 
lau. 2/12. Síðustu sýningar fyrir jól.

SITJI GUÐS ENGLAR eftir Guðrúnu Helgadóttur. Leikgerð Illugi Jökulsson.
Fös. 29/12 kl. 20:00 örfá sæti laus, lau. 30/12 kl. 14:00 örfá sæti laus og kl. 17:00 örfá
sæti laus, lau. 6/1 kl. 14:00, sun. 7/1 kl. 14:00 örfá sæti laus og kl. 20:00, lau. 13/1 kl.
14:00, sun. 14/1 kl. 14:00 örfá sæti laus.

PÉTUR GAUTUR eftir Henrik Ibsen. Leikgerð Baltasar Kormákur.
Fim. 23/11 örfá sæti laus, fös. 24/11 örfá sæti laus. Aukasýningar fös. 8/12 nokkur sæti 
laus og lau. 9/12 örfá sæti laus. Allra síðustu sýningar!

LEITIN AÐ JÓLUNUM eftir Þorvald Þorsteinsson
Lau. 25/11 kl. 13:00 uppselt og kl. 15:00 uppselt, sun. 26/11 kl. 13:00 uppselt og
kl. 15:00 uppselt, lau. 2/12 kl. 13:00 uppselt, kl. 14:30 nokkur sæti laus og kl. 16:00,
sun. 3/12 kl. 13:00 uppselt, kl. 14:30 uppselt og kl. 16:00, lau. 9/12 kl. 13:00, kl. 14:30 og
kl. 16:00, sun. 10/12 kl. 13:00 örfá sæti laus og kl. 14:30 örfá sæti laus, lau. 16/12 kl.
13:00 og kl. 14:30, sun. 17/12 kl. 13:00 og kl. 14:30.

LEIKHÚSLOFTIÐ aðalbyggingu

UMBREYTING – brúðusýning fyrir fullorðna eftir Bernd Ogrodnik.
Fös. 24/11 kl. 20:00 uppselt. Allra síðusta sýning!

SKOPPA OG SKRÍTLA eftir Hrefnu Hallgrímsdóttur
Lau. 6/1 kl. 11:00, kl. 12:15 og kl. 14:00, sun. 7/1 kl. 11:00, kl. 12:15 og kl. 14:00, lau. 13/1 
kl. 11:00, kl. 12:15 og kl. 14:00, sun. 14/1 kl. 11:00, kl. 12:15 og kl. 14:00 uppselt.

KÚLAN Lindargötu 7, kl. 17:00 og 20:00

SMÍÐAVERKSTÆÐIÐ aðalbyggingu Lindargötumegin, kl. 20:00

PATREKUR 1,5 eftir Michael Druker.
Fös. 24/11 nokkur sæti laus, sun. 26/11 uppselt. Síðustu sýningar fyrir jól!
Lau. 6/1, lau. 13/1.
Ath! Miðaverð aðeins 1.500 kr. fyrir nema gegn framvísun skólaskírteinis.

Miðasala í síma 551 1200 og á netinu www.leikhusid.is

HVERS VEGNA LÁTA KONURNAR SVONA?
Námskeið fyrir almenning um Bakkynjur hefst 21/11.
Skráning á midasala@leikhusid.is eða í síma 551 1200.
Nánari upplýsingar á www.leikhusid.is.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Stór og saumuð bók með ljósmynd-
um eftir Pál Stefánsson kom út 
snemma í september, PS Ísland, 
og bætist í rekka ljósmyndabóka 
hans sem flestar eru sprottnar úr 
linnulausu starfi hans fyrir Ice-
land Review og skyldar útgáfur. 
Páll segir í inngangsorðum bókar-
innar að hann líti fyrst og fremst á 
sig sem tímaritaljósmyndara; 
landslagið varð meginviðfangs-
efni hans fyrir duttlunga 
örlaganna. Landslagsmyndin varð 
enda snemma eitt helsta viðfangs-
efni íslenskra ljósmyndara, rétt 
eins og landslagið lagði undir sig 
íslensku kvikmyndina. Föður-
landsástir, fósturjarðarbríminn 
sem menn drukku í sig með móð-
urmjólkinni, setti svip sinn á allt.  
Eins og Þorgeir Þorgeirson benti á 
í langri viðtalsmynd skömmu fyrir 
andlát sitt: íslenska hefðin í kvik-
myndagerð voru auglýsingar fyrir 
landið sem ferðamannaland. Það 
er fyrst núna að íslensk kvik-
myndagerð er að losa  sig undan 
túrisma-vinklinum.

En er íslensk ljósmyndun laus? 
Þarf að senda íslenska ljósmynd-
ara til útlanda til að þeir taki eftir 
öðru en landslagi?

Í bók Palla 
Stefáns eru 
mörg gríðar-
lega falleg 
augnablik.
Myndirnar eru 
flestar brotnar 
um á opnu sem 
þýðir að flestar 
myndanna eru 
rofnar skurði 
og skugga. Sem 

er synd. Ljósmyndarinn hefur litið 
aragráa augnablika í öllum veðr-
um á landinu og fest þau á filmu. 
Sumar myndir hans eru formrann-
sókn á lit og áferð í landinu og þar 
sækir hann til litatilrauna Rafns 
Hafnfjörð sem leiddu úr tilraun-
um hans sem fram koma á tíma 
afstraktsins. Þannig eru myndir 
Páls frá Hrafntinnuskeri (8, 16 og 
120) meðan aðrar minna ískyggi-
lega á þematíska rannsókn Hrings 
Jóhannessonar á tímabili (6, 18, 
60, 108, 122). Þannig leitar mynd-
efnið á kynslóð fram af kynslóð.

Spyrja má  við vinnslu bókar 
sem PS hvað ráði samsetning-
unni?

Hér er ekki unnið skipulega 
með efnið eins og í hringvegsbók-
inni hans. Hér er heldur ekki unnið 
einvörðungu með panorama-verk 
sem þó eru nokkur í bókinni. Hún 
er samsafn og fyrir bragðið ósam-

stæð. Markhópurinn er líka útlend-
ingafjöldi og íslenskir áhugamenn 
um fegurð landsins. Það er raunar 
ljóður á bókinni hvað hún er ósam-
stæð.

Einstaka myndir eru langt fyrir 
neðan þann standard sem Páll 
hefur sem ljósmyndari eins og 
klisjukenndur staur úr Grímsey. 
En margt er hér feikifallegt. En 
þetta er mannautt land. Burtu 
vikið spilliefnum, málmdrasli, 
vegir fáir – þetta er sá afvikni 
partur af landinu sem verður til 
meðan það er torbýlt og erfitt yfir-
ferðar. Bókin verður þannig eins 
konar eftirskrift, áminning um 
það sem gleymdist en við verðum 
að vita: þessu erum við að glata.

Eftirskrift í myndum
Dagur vonar eftir Birgi 
Sigurðsson er nú í 
æfingum í Borgarleik-
húsinu hjá Leikfélagi 
Reykjavíkur. Dagur 
vonar var fimmta verk 
Birgis sem komst á svið 
og vakti gríðarlega 
athygli og aðdáun þegar 
það var frumsýnt í Iðnó 
í leikstjórn Stefáns 
Baldurssonar.  Síðar var 
gerð eftir leikritinu 
sjónvarpsmynd í stjórn Lárusar 

Ýmis Óskarssonar. Að 
þessu sinni er það Hilm-
ir Snær Guðnason sem 
leikstýrir og verður 
verkið frumsýnt í byrj-
un næsta árs á nýja 
sviði. Samstarfsmenn 
Hilmis eru Vytautas 
Narbutas sem gerir leik-
mynd og Kári Gíslason 
sem lýsir. Leikendur eru 
Ellert  Ingimundarson, 
Sigrún Edda Björns-

dóttir, Hanna María Karlsdóttir, 

Rúnar Freyr Gíslason, Gunnar 
Hansson og Birgitta Birgisdóttir.

Lára býr með þremur stálpuð-
um börnum sínum eftir fráfall 
mannsins síns, Öldu sem er geð-
veik,  Reyni hinum jarðbundna og 
Herði sem gælir við listamanns-
drauma. Inn á heimilið kemur 
elskhugi Láru, Gunnar,  atvinnu-
laus alkóhólisti, sem setur fjöl-
skylduna í uppnám. Verk um 
mörkin á milli snilli og geðveiki, 
draums og veruleika, orsaka og 
afleiðinga.

Dagur vonar á svið í janúar

Debetkort með kreditheimild
– vaxtalaus og án nokkurs kostnaðar!

DMK Debetkortið* er einstakt í sinni röð þar sem það hefur 
tvöfalda eiginleika – bæði debet og kredit! DMK Debetkortið
fæst án árgjalds og er með 200 fríum færslum.

DMK Kreditheimildin* er nýjung hér á landi og er bæði 
vaxtalaus og án nokkurs kostnaðar. Það er góð tilfinning að 
eiga fyrir því sem maður ætlar að kaupa en stundum geta 
komið upp þær aðstæður að þörf er á að brúa bilið tímabundið. 
Þá kemur sér vel að eiga DMK Debetkort með kreditheimild! 

Nánari upplýsingar fást í næsta útibúi SPRON, 
í þjónustuveri í síma 550 1400 eða á spron.is

Sæktu um DMK á spron.is

Aðrir þættir 
DMK þjónustunnar eru:

• DMK Yfirdráttarheimild
• DMK Tiltektarlán
• DMK Léttlán
• DMK 90% íbúðalán
• DMK Ráðgjöf
• DMK Reglulegur sparnaður
• DMK Tilboð

Fram til áramóta fánýir viðskiptavinir í DMK gjafabréf fyrirtvo í Borgarleikhúsinu.
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* skv. útlánareglum SPRON

Líka fyrir þig;
lífið, fréttirnar
og fjörið á ensku



Í ágúst á þessu ári dó hin 22 ára 
gamla fyrirsæta Luisel Ramos 
eftir að hafa fallið í yfirlið á tísku-
sýningu. Ramos þjáðist af átrösk-
un og var víst búin að vera matar-

laus í nokkra daga áður en hún dó 
vegna hjartabilunar. Ramos var 
frá Úrúgvæ en í Suður-Ameríku 
fer tíðni átröskunar hækkandi.

Dauðsfall hennar varð upphaf-
ið að umræðunni og brugðust 
margir við. Stjórnvöld í Madríd 
bönnuðu of mjóar fyrirsætur á 
sýningarvikunni þar og mörg stór 
nöfn í tískubransanum hafa lýst 
yfir stuðningi sínum við þetta 
uppátæki.

Nú fyrir stuttu dó svo hin 21 
árs gamla Carolina Reston frá 
Brasilíu en hún þjáðist af anorex-
íu. Reston var á leiðinni til Parísar 
í viðtal við tískuhús Giorgio Arm-

ani og því á mikilli uppleið í brans-
anum. Þremur dögum fyrir við-
talið lést Reston á sjúkrahúsi í Sao 
Paulo og hafa hennar nánustu sagt 
að matarvenjur Reston hafi ein-
kennst af tómötum og eplum 
einum saman. Reston hóf fyrir-
sætustörf aðeins 13 ára gömul.

Hinn margrómaði tískukóngur 
Giorgio Armani hefur einnig lýst 
yfir stuðningi sínum við baráttuna 
gegn átröskunarsjúkdómum og 
segist bara vilja kvenlega vaxnar 

fyrirsætur í sýningar sínar. „Fyr-
irsætur hafa stundum verið taldar 
aðeins gangandi herðatré en hið 
ofurgranna útlit er nú dottið úr 
tísku og heilbrigðið tekið við,“ 
segir Armani. 

Þetta er umdeilt mál og spurn-
ing hvernig fólk ber sig að til að 
sporna við dauðsföllum af þessu 
tagi. En svo mikið er víst að eitt-
hvað verður að gera því fyrirsæt-
ur í dag eru jú fyrirmyndir kvenna 
á öllum aldri. 

Leikkonan
Gwyneth Palt-
row mun að 
öllum líkindum 
fara með aðal-
hlutverkið í 
rómantísku
gamanmynd-
inni The Seven 
Day Itch á móti 
Ben Stiller. 

Leikstjórar
myndarinnar eru Farelly-bræður 
sem hafa sent frá sér vinsældar 
myndir á borð við Dumb and 
Dumber og There´s Something 
About Mary. Er myndin lausleg 
endurgerð á The Heartbreak Kid 
frá árinu 1972. „Ben heldur að 
hann sér kvæntur konu drauma 
sinna. Hún er falleg en í brúð-
kaupsferðinni kemst hann að því 
að hún er klikkuð,“ sagði Bobby 
Farrelly.

Leikur á 
móti Stiller

Kevin Federline, fráfarandi eigin-
maður poppstjörnunnar Britney 
Spears, hefur farið fram á fullt 
forræði yfir sonum þeirra tveim 
og ber við að Britney sé ekki fær 
um að annast þá.

Eldri drengurinn er rúmlega 
ársgamall og sá yngri ekki nema 
tveggja mánaða. Federline, eða K-
Fed eins og hann kallar sig, fór 
fram á forræðið yfir þeim degi 
eftir að Britney sótti um skilnað 
fyrr í mánuðinum. Fjölmiðlar 
hafa fjallað um nokkur afglöp 
Britney í móðurhlutverki og þykir 
líklegt að Kevin muni færa sér 
það í nyt. Fyrr á árinu sást til 
dæmis til hennar undir stýri með 
eldri son sinn í fanginu auk þess 
sem myndir náðust af henni þar 

sem bílstóll barnsins sneri í öfuga 
átt.

Sumir segja að Kevin hafi það 
eitt í huga að komast í buddu söng-
konunnar en lögmaður hans segir 
það af og frá. „Þetta snýst aðeins 
um velferð barnanna og Kevin er 
tilbúinn að ganga alla leið til að hún 
verði tryggð,“ segir hann.

Fyrir á Kevin tvö börn og að 
sögn barnsmóður hans greiðir hann 
ekkert meðlag fyrir utan skóla-
gjöld í einkaskóla. Afi Britney, 
June Austin Spears, hefur tjáð sig 
um málið í fjölmiðla og segir að 
Kevin sé rekinn áfram af græðgi. 
„Af hverju sóttist hann ekki eftir 
forræði yfir hinum börnunum? Það 
er bara vegna þess að ólíkt Britney 
er móðir þeirra ekki rík.“

K-Fed heimtar fullt forræði 

365 hf., kt. 600898-2059, Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, birtir í dag, mánudaginn 20. 
nóvember 2006, lýsingu á ensku undir heitinu Prospectus. Lýsingin er gefin út rafrænt 
á heimasíðu 365 hf., www.365.is og á heimasíðu umsjónaraðila, Landsbanka Íslands hf., 
www.landsbanki.is. Lýsingin er jafnframt birt í fréttakerfi Kauphallar Íslands hf., 
http://news.icex.is. Fjárfestar geta nálgast eða óskað eftir innbundnum eintökum af 
lýsingunni hjá 365 hf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, næstu 12 mánuði. 

Heildarfjöldi hluta í 365 hf. eru 3.286.671.824 hlutir. Allir útgefnir hlutir í 365 hf. 
eru skráðir á aðallista Kauphallar Íslands hf. Lýsingin er gefin út vegna breytinga á 
starfsemi 365 hf. (áður Dagsbrúnar hf.).

365 hf. - Birting lýsingar 
20. nóvember 2006 

Umræðan um of mjóar fyrirsætur fer hátt um þessar 
mundir en átröskunarsjúkdómar og svelti hafa löngum 
verið tengd tískuheiminum. Nú hafa tvær frægar fyrirsæt-
ur dáið úr átröskunarsjúkdómnum með stuttu millibili og 
þær fréttir skekja nú tískuheiminn. 



Fjölbreytt tónlist
(popp, rokk/jaðartónlist, 
dægurtónlist og ýmis tónlist)

::: Flytjandi ársins
::: Lag og texti ársins
::: Söngkona ársins
::: Söngvari ársins

Popp
::: Hljómplata ársins

Rokk/jaðartónlist
::: Hljómplata ársins

Dægurtónlist
::: Hljómplata ársins

Ýmis tónlist
::: Hljómplata ársins

Skila skal 9 eintökum af plötu

Sígild og samtímatónlist
::: Hljómplata ársins
::: Flytjandi ársins
::: Tónverk ársins

Skila skal 7 eintökum af plötu

Jazz
::: Hljómplata ársins
::: Flytjandi ársins
::: Lag ársins

Skila skal 7 eintökum af plötu

Sameiginleg verðlaun fyrir alla flokka
::: Plötuumslag ársins

Skila skal 3 eintökum af plötu

::: Myndband ársins

Skila skal 6 eintökum af dvd/vhs

::: Bjartasta vonin

Óskað er eftir tillögum að tilnefningum til
Íslensku tónlistarverðlaunanna 2006

Veitt verða verðlaun í eftirfarandi flokkum: 

ÍSLENSKU
TÓNLISTARVERÐLAUNIN

Þátttökurétt eiga plötur sem hafa verið 

gefnar út til almennrar sölu og dreifingar

frá 25. nóvember 2005 - 24. nóvember 

2006. Skráningargjald fyrir plötu er 8.000 

krónur sem greiðist við skráningu. Ekki er 

tekið við ófullgerðum plötum. Tónverkum í 

flokki sígildrar og samtímatónlistar skal

skila á hljóðriti í Íslenska tónverkamiðstöð,

Síðumúla 34, 108 Reykjavík.

Tillögum skal skila á skrifstofu FÍH fyrir

kl. 17.00 föstudaginn 24. nóvember 2006

Skráningareyðublöð er að finna á www.islensktonlistarverdlaun.is
og á skrifstofu FÍH, Rauðagerði 27, 108 Reykjavík.

ÍSLENSKU
TÓNLISTARVERÐLAUNIN

Hljómsveitin Megasukk, sem er 
skipuð Megasi og Súkkati, heldur 
tónleika á Atlantshafsbryggjunni í 
Kaupmannahöfn laugardaginn 25. 
nóvember. Fetar Megasukk þar 
með í fótspor rokksveitarinnar 
Ham sem spilaði þar fyrir nokkr-
um vikum.

Kvöldið áður kemur þar fram 
færeysk/danska hljómsveitin Val-
ran, sem blandar saman miðalda-
tónlist og rafrænum nútímahrynj-
anda. Þar mun Anna Katrín 
Egilströð syngja á íslensku, fær-
eysku og dönsku. Hægt er að panta 
miða á tónleikana á heimasíðunni 
www.politikenbillett.dk/nordatl-
anten.

Megasukk í 
Köben

Nú ganga þeir sögusagnir fjöll-
um hærra að óskarsverðlauna-
leikkonan Nicole Kidman eigi 

von á barni. 
Það mun vera 
útistandandi
magi leikkon-
unnar sem 
ýtti þessu 
slúðri af stað 
en Kidman 
var búin að 
lýsa því yfir 
að hún væri 
tilbúin í barn-
eignir með 
nýbökuðum
eiginmanni
sínum, Keith 

Urban.
Kidman mun hafa sagt Urban 

fréttirnar í vikunni en hann er 
staddur á meðferðarheimili 
vegna áfengisfíknar sinnar. Sam-
kvæmt blaðinu National Enquir-
er mun kántrísöngvarinn hafa 
tekið fréttunum með jafnaðar-
geði en honum fannst tímasetn-
ingin ekki góð.

Kidman 
ófrísk?

Næsta mynd um njósnarann 
James Bond verður tekin upp í 
London þó að framleiðendur 
myndarinnar hafi kvartað undan 
því að of dýrt sé að taka upp í 
borginni. Hótuðu þeir að taka 
næstu mynd upp annars staðar en 
þeim hefur nú snúist hugur.

James Bond-myndirnar hafa 
verið teknar upp rétt fyrir utan 
London, í Pinewood-kvikmynda-
verinu, í rúm fjörutíu ár. Svo virð-
ist sem engin breyting verði á því 
í bráð. „Við viljum taka upp tvær 
eða þrjár í viðbót með Daniel og 
viljum taka næstu upp í London,“ 
sagði Barbara Broccoli.

Bond áfram 
í London

Peter André og Katie Price, eða 
Jordan, hafa nú gefið út mynd-
band við lag sitt. Parið er eitt af 
vinsælustu pörum í Bretlandi 
enda skrautlegir karakterar. Lagið 
Lagið A Whole New World með 
skötuhjúunum er frumraun þeirra 
saman á tónlistarsviðinu en André 
gaf út nokkrar smáskífur á árum 
áður. 

Nú er komið út myndband og 
vekur það athygli að bæði Jordan 
og André koma fram nánast nakin, 
André í sturtu og Jordan í baði 
enda eru þau bæði óhrædd við að 
sýna líkamann. Myndbandið er 

tekið upp á 
Ítalíu og er 
tekið í svart/
hvítu. Það eru 
skiptar skoð-
anir um lagið 
og mynd-
bandið, ýmist 
finnst fólki 
það hallæris-
legt eða fal-
legt og eru 
þeir ívið fleiri 
sem finnst 
það hallæris-
legt.

Bæði nakin í nýju 
tónlistarmyndbandiSálin hans Jóns míns og 

Gospelkór Reykjavíkur 
munu halda aðra tón-
leika í Laugardalshöll 
þann 30. desember næst-
komandi vegna gífur-
legrar eftirspurnar.

Síðustu tónleikar Sál-
arinnar og kórsins voru 
haldnir þann 15. sept-
ember við mjög góðar 
undirtektir. Voru þeir 
jafnframt teknir upp og 
verða þeir gefnir út á 
plötu og á DVD-mynd-
disk á föstudag. „Þetta gekk 
vonum framar og small saman 
eins og flís við rass, bæði tónlistin 
og söngurinn,“ segir Óskar Ein-
arsson, stjórnandi Gospelkórsins, 

um tónleikana. „Allt ferlið 
gekk vel frá því að við 
ræddum saman þangað til 
þetta var búið. Það var 
ekkert nema friður og 
kærleikur og jákvæðir 
straumar,“ segir hann. 

Tónleikarnir með Sál-
inni voru þeir fyrstu sem 
kórinn hélt með þekktri 
popphljómsveit, fyrir 
utan þátttöku kórsins í 
kvikmyndinni Í takt við 
tímann með Stuðmönn-
um.

Gospelkórinn mun hafa í nógu 
að snúast á næstunni og mun 
meðal annars halda átta tónleika í 
desember, þar á meðal lokaða tón-
leika með Garðari Cortes. 

Aftur í Höllinni
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Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

EMPIRE

20% AFSLÁTTUR FYRIR VIÐSKIPTAVINI Í 
GULLVILD OG PLATÍNUM GLITNIS, EF 

GREITT ER MEÐ GREIÐSLUKORTI FRÁ GLITNI

70 þúsund gestir

MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI
MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI

"BESTA BOND
MYNDIN Í ÁRARAÐIR"

- V.J.V. TOPP5.IS

"...LOKSINS FUNDINN 
LEIKARI SEM FYLLIR SKARÐ 

CONNERYS. HANN HEFUR 
MÝKT OG HÖRKU, 

DROTTNANDI ÚTGEISLUN 
OG ER ÁMÓTA 

KARLMANNLEGUR Á VELLI 
OG SKOTINN."

S.V. MBL

"BESTA BOND MYNDIN FRÁ 
UPPHAFI...BOND ER KOMINN 
AFTUR MEÐ LÁTUM, HEFUR 

ALDREI VERIÐ BETRI...
ALVÖRU BONDARNIR ERU

NÚ ORÐNIR TVEIR"
Þ.Þ. FBL

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

CASINO ROYALE     kl. 5.30, 8.30 og 11.20 B.I. 14 ÁRA
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL     kl. 6
MÝRIN      kl. 6 og 8.30 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

CASINO ROYALE  kl. 5, 8 og 11 B.I. 14 ÁRA

SÝND Í LÚXUS    kl. 5, 8 og 11
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL kl. 4
OPEN SEASON ENSKT TAL kl. 4, 6, 8 og 10
BORAT  kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA

MÝRIN  kl. 3.30, 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA

CASINO ROYALE kl. 5, 8 og 11 B.I. 14 ÁRA

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

MÝRIN   kl. 8 B.I. 12 ÁRA

Allt 2 lítra gos á 195 kr. www.dominos.is

Fyrstu þúsund pizzunum fylgja bíómiðar eða glaðningur tengdur The Holiday

Frumsýnd 8. desember
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www.haskolabio.is

Varðveitt líf mitt 
fyrir ógnum óvinarins

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

HAGATORGI • S. 530 1919

Munið afsláttinnMunið afsláttinn

/ ÁLFABAKKA / KEFLAVÍK/ KRINGLUNNI / AKUREYRI
THE DEPARTED kl. 8 - 10:10 B.i.16

JÓNAS M/- Ísl tal. kl. 6 Leyfð

ADRIFT kl. 8 - 10:10 B.i.12

THE LAST KISS kl. 8 B.i.12

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal. kl. 6 Leyfð

MATERIAL GIRLS kl. 6 Leyfð

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

THE LAST KISS kl.  5:50 - 8 - 10:10 B.i.12

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal. kl. 3:40 Leyfð

JACKASS NUMBER TWO kl. 4 B.i.12

ÓBYGGÐIRNAR M/- Ísl tal. kl. 3:50  Leyfð

CASINO ROYALE kl. 4:30 – 7:30 – 10:30 B.i.14

CASINO ROYALE VIP kl. 4:30 – 7:30 – 10:30
moggatilboðið gildir ekki á Casino Royale
JÓNAS M/- Ísl tal. kl. 4 - 5:45 Leyfð

FLY BOYS kl. 5:30 -  8 - 10:30 B.i.12

ADRIFT kl. 5:45 - 8 - 10:10 B.i.12

VEGGIE TALES M/- Ísl tal. kl. 6 Leyfð

FLY BOYS kl. 8 B.i.12

BARNYARD M/- Ísl tal. kl. 6 Leyfð

THE DEPARTED kl  8 B.i.12

CASINO ROYALE kl. 7 - 10 B.i. 12

moggatilboðið gildir ekki á Casino royale
THE DEPARTED kl. 8 B.i. 16

THE DEPARTED kl. 9 B.i. 16

THE QUEEN kl. 6 B.i. 12

BÖRN kl. 8 B.i.12

SCANNER DARKLY kl.  6 - 8 - 10:10 B.i.16

MÝRIN kl. 7 - 9 - 10:15 B.i. 12

moggatilboðið gildir ekki á Mýrina
FLY BOYS kl. 6 - 9 B.i.12

ALLT MUN EKKI VERÐA Í LAGI

Ótextuð

„...Loksins fundinn Leikari sem fyllir 
skarð Connerys. Hann Hefur mýkt og 
Hörku, drottnandi útgeislun og er ámóta 
karlmannlegur á velli og skotinn.”
-SV MBL

FRÁ HÖFUNDI BLADE RUNNER

Sýnd í í SAMbíóunum 
Kringlunni

EMPIRE

ALLAR SÖGUR EIGA SÉR UPPHAF

í bíó1fyrir2 * kæru gestir vinsamlegast athugið að tilboð þetta

(síðastikossinn) ( (

( (HINIR

RÁFÖLLNUF(flugstrákar)

(ROFIN PERSÓNUVERND)

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

11.
HVERVINNUR!

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, TÖLVULEIKIR,DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA!

SENDU SMS JA OSF Á 1900OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ MIÐA

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Óskir margra rættust á föstudags-
kvöld þegar Sykurmolarnir komu 
aftur saman og léku á frábærum 
tónleikum í Laugardagshöll. Góður 
rómur var gerður að frammistöðu 
Molanna, sem komu greinilega vel 
æfðir og þétt spilandi til leiks. Vil-
helm Gunnarsson ljósmyndari fang-
aði nokkur augnablik á mynd.  

Sykurvíma í Ammælisveislu

Ofurtala



Hefur hækkað um átta hundruð sæti á árinu

 Knattspyrnuþjálfara-
félag Íslands hélt á laugardaginn 
aðalfund sinn í Smáranum, félags-
heimili Breiðabliks. Venja er að 
velja þjálfara ársins í meistara-
flokki karla og kvenna á þessum 
fundum og í ár voru það Ólafur 
Jóhannesson, þjálfari FH í 
karlaflokki, og Elísabet Gunnars-
dóttir, þjálfari kvennaliðs Vals, 
sem fengu þessi verðlaun.

Einnig voru veittar viðurkenn-
ingar fyrir vel unnin störf í 
þjálfun yngri flokka. Þau sem 
fengu viðurkenningu í þeim 
flokki voru Ingvar Gísli Jónsson, 
þjálfari hjá FH, Páll Viðar 
Gíslason hjá Þór á Akureyri og 
Ásdís Hrönn Viðarsdóttir hjá Ægi 
í Þorlákshöfn.

Stjórn félagsins var endurkjör-
in á fundinum en Sigurður Þórir 
Þorsteinsson hefur gegnt starfi 
formanns undanfarin átta ár. 

Ólafur og Elísa-
bet valin best

Roger Federer sýndi og 
sannaði að hann er fremsti 
tennisspilari veraldar þegar hann 
rúllaði yfir James Blake í 
úrslitum á stórmeistaramóti sem 
fram fór í Sjanghæ. Úrslitaleik-
urinn var í gær og þar vann 
Federer öruggan sigur í þremur 
settum, 6-0, 6-3 og 6-4.

Blake lýsti þessum leik sem 
svo að hann hafi fengið kennslu-
stund í tennis en Federer lék 
feikilega vel allan leikinn. 
Federer tapaði úrslitaleiknum á 
þessu móti fyrir ári síðan og var 
greinilega staðráðinn í að láta það 
ekki endurtaka sig. Hann sýndi 
algjöra yfirburði í fyrsta settinu 
og það eina sem Blake gat gert 
var að horfa til himins og biðja 
æðri máttarvöld um aðstoð.

Federer sigraði 
í Sjanghæ

 Padraig Harrington frá 
Írlandi bar sigur úr býtum á opna 
stórmótinu í golfi sem lauk í 
Miyazaki í Japan í gær. Hann 
vann besta kylfing heims, Tiger 
Woods, á annarri holu í bráða-
bana. „Þegar þú ert að keppa 
gegn kylfingi eins og Tiger þá 
verðurðu að grípa öll þau 
tækifæri sem þér býðst. Heppnin 
var með mér í liði en stundum 
fylgir lukkan þeim hugrökku,“ 
sagði Harrington.

Harrington átti sannkallað 
undrahögg á annarri holu 
bráðabana þegar hann lét tré sem 
var í vegi fyrir honum ekki 
stöðva sig. Hann og Tiger voru 
jafnir eftir 72 holur, báðir á níu 
höggum undir pari. Í gær lauk 
einnig opna meistaramótinu í 
Hong Kong en þar var það 
kylfingurinn Jose Manuel Lara 
sem sigraði með eins höggs mun. 
Nýliðinn Juvic Pagunsan varð í 
öðru sæti.

Vann Tiger í 
bráðabana

Utah Jazz hefur farið mjög 
vel af stað í NBA-deildinni en í 
fyrrinótt vann liðið níunda leik 
sinn af fyrstu tíu með því að 
leggja Phoenix 120-117 eftir 
framlengingu. Með þessum sigri 
jafnaði liðið bestu byrjun sína í 
sögunni.

Nýliðinn Paul Millsap vakti 
mikla athygli í leiknum en hann 
spilaði eins og þrautreyndur 
leikmaður og skoraði sex af átján 
stigum í framlengingunni. Deron 
Williams var stigahæstur Utah 
manna í leiknum en hann skoraði 
25 stig.

„Sjálfstraust mitt er algjör-
lega í hámarki og ég get þakkað 
þjálfurum mínum og liðsfélögum 
fyrir það. Það er mjög erfitt að 
koma inn sem nýliði en mér er 
sýnt mikið traust og legg mig 
allan fram,“ sagði Millsap sem 
hefur átt algjöra draumabyrjun í 
NBA-deildinni enda hjá liðinu 
sem hefur náð bestum árangri 
allra liða í upphafi leiktíðar.

Meðal annarra úrslita í 
fyrrinótt má nefna að Washington 
sigraði Cleveland 111-99 þar sem 
Gilberto Arenas skoraði 45 stig 
og gaf sex stoðsendingar fyrir 
Washington.

Utah Jazz á 
miklu skriði

 „Við vorum einfaldlega 
lélegir og það var enginn klassi 
yfir þessum leik. Varnarleikurinn 
gekk ágætlega upp hjá okkur en 
sóknin var hins vegar ömurleg. 
Við spiluðum mjög óagað í sóknar-
leiknum og gáfum þeim þetta í 
lokin. Það var hausinn sem klikk-
aði á leikmönnum, það vantaði 
leikmenn hjá okkur en líka hjá 
þeim og ef við getum ekki unnið 
svona leiki á heimavelli eigum við 
ekki skilið að vinna neitt,“ sagði 
Sigurður Sveinsson, þjálfari Fylk-
ismanna, sem var sár og svekktur 
eftir að hans menn töpuðu með 
þriggja marka mun fyrir Stjörn-
unni á heimavelli sínum í gær.

Leikurinn var í járnum allan 
fyrri hálfleikinn, gestirnir fóru 
betur af stað en heimamenn voru 
þó skrefinu á undan lengst af. Fyl-
kir náði þriggja marka forskoti, 
10-7, en lokamínútur hálfleiksins 
voru eign Stjörnumanna sem 
höfðu eins marks forskot, 12-11, í 
hálfleik.

Seinni hálfleikurinn þróaðist 
mjög svipað og sá fyrri og voru 
Fylkismenn yfir nær allan tímann 
en munurinn þó aldrei mikill. 
Þegar skammt var eftir af leikn-
um var Fylkir yfir 22-20 en þá 
hrundi leikur þeirra og Stjarnan 
refsaði þeim. Mikil spenna var 
undir lokin en þrjú síðustu mörk 
leiksins komu frá Stjörnunni sem 
vann 27-24.

Kristján Halldórsson, þjálfari 
Stjörnunnar, var ekki sáttur við 
leik sinna manna. „Við byrjuðum 
leikinn ágætlega en ég get sagt 
það hreint út að þetta var ekki 
góður leikur af okkar hálfu. Hóp-
urinn gerði ekki það sem var lagt 
upp með en við náðum samt sigri. 
Það er jákvætt að við náum að 

sigra þótt við spilum illa, þegar 
fer að vora er bara horft á stigin. 
Þeirra leikur var voðalega háður 
Vladimir Duric sem er mjög sterk-
ur leikmaður og við áttum erfitt 
með hann,“ sagði Kristján.

Sterka leikmenn vantaði í bæði 
lið í gær, Tite Kalandadze er í leik-
banni hjá Stjörnunni og þá voru 
Ólafur Víðir Ólafsson og Patrekur 
Jóhannesson ekki með. Hjá Fylk-
ismönnum vantaði Eymar Krüger 
sem hefur skorað flest mörk 
þeirra það sem af er tímabili. Það 
var ekki fallegur handbolti sem 
var spilaður í Fylkishöllinni í gær, 
baráttan var frekar í aðalhlut-
verkinu. Konráð Olavsson spilaði 
lykilhlutverk og var markahæstur 

í Stjörnuliðinu. „Það eru til gamlir 
taktar í Konna enn þá. En að maður 
sem er langt kominn á fertugsald-
urinn sé að klára þetta fyrir okkur 
sýnir leikmönnum að þeir þurfa 
aðeins að fara að spýta í,“ sagði 
Kristján.

Báðir markverðirnir stóðu sig 
vel í leiknum en besti leikmaður 
Fylkisliðsins var Duric sem skor-
aði alls níu mörk og þar af sex í 
fyrri hálfleiknum en gestirnir 
tóku hann úr umferð á köflum í 
leiknum. Stjarnan og Fylkir höfðu 
sætaskipti eftir leikinn í gær, 
Stjarnan hefur sex stig eftir sjö 
leiki en Fylkir hefur leikið leik 
færri og er með fimm stig.

Gamla kempan Konráð Olavsson átti frábæran leik fyrir Stjörnumenn sem 
sóttu bæði stigin í Árbæinn í gær og unnu 27-24 í DHL-deild karla í handbolta.

 Leikurinn fór hægt af 
stað og það var sem heimamenn 
vildu halda hraðanum niðri sem 
lengst. Eftir eilítið jafnræði náðu 
Framarar smám saman þriggja 
marka forskoti í bragðdaufum leik 
en undir lok hálfleiksins hrundi 
leikur ÍR-inga og Framarar náðu 
sjö marka forskoti. Staðan í hálf-
leik var 19-12 gestunum í Fram í 
vil.

Gestirnir hófu seinni hálfleik-
inn á sömu nótum og þeir enduðu 
þann fyrri og voru fljótlega komn-
ir með tíu marka forskot. Þar með 
má segja að úrslit leiksins hafi 
verið ljós og bæði lið léku út leik-
tímann án mikillar fyrirhafnar 
eða áreynslu. 

Leikur heimamanna í gær ein-
kenndist af lélegu skipulagi, en á 
tímum virtust hvorki leikmenn né 
þjálfari vita í hvorn fótinn átti að 
stíga. Léleg vörn varð þeim að 
falli og það er ljóst að meira þarf 
að koma til ef ekki á að fara illa 
fyrir liðinu í vetur. Sigur Framara 
var aldrei í vafa og lokatölur urðu 
29-40 þeim í vil.

Guðmundur Guðmundsson, 
þjálfari Framara, var sáttur í 
leikslok. „Við bjuggumst við ÍR-
ingunum sterkari en þetta. Þeir 
hafa spilað betur að undanförnu. 
Við spiluðum mjög vel í dag, sann-
færandi varnarleik og góðan sókn-
arleik, og þeir virkuðu ráðalaus-
ir.“ Þá sagðist hann viss um að 

leiðin lægi upp á við eftir misjafnt 
gengi í vetur. „Meistaradeildin 
færði okkur mikla reynslu sem 
nýtist liðinu en við þurfum að 
vinna okkur upp töfluna. Við 
eigum tvo leiki til góða á hin liðin 
og þurfum bara að klára þá og hífa 
okkur upp. Það er mikið eftir.“

Auðveldur sigur Framara á ÍR



DHL-deild karla:

DHL-deild kvenna:

Iceland Express-deild karla:

Fimmtudagur 23. nóvember
9.00 Skráning og afhending þinggagna 

9.30 Þingsetning
Karl Ragnars, forstjóri Umferðarstofu.

Ávarp
Sturla Böðvarsson samgönguráðherra.

„Umferðarljósið“, verðlaunagripur Umferðarráðs veittur í 
sjöunda sinn þeim aðila, einstaklingi, samtökum eða stofnun,
sem unnið hefur sérstaklega árangursríkt og/eða eftirtektar- 
vert starf á sviði umferðaröryggismála.

Tónlist – Lögreglukórinn 
Stjórnandi Guðlaugur Viktorsson 
Einsöngur Eiríkur Hreinn Helgason

Stutt hlé 

10.30 Umferðaröryggisáætlun til 2016
Ragnhildur Hjaltadóttir, ráðuneytisstjóri í samgöngu- 
ráðuneytinu og formaður Umferðaröryggisráðs. 

10.45 Nýskipan lögreglumála – þáttur lögreglu í 
auknu umferðaröryggi
Stefán Eiríksson, lögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins.

11.00 Rannum – Rannsóknarráð umferðaröryggismála
Hreinn Haraldsson, framkvæmdastjóri þróunarsviðs
Vegagerðarinnar, formaður.

Fyrirspurnir og umræður

11.40 Léttur málsverður

Öruggari vegir, götur og umhverfi vega
12.45 Umferðaröryggi vegakerfa

Auður Þóra Árnadóttir, forstöðumaður umferðardeildar
Hreinn Haraldsson, framkvæmdastjóri þróunarsviðs 
Vegagerðarinnar.

13.00 Hringtorg – mismunandi útfærslur á Íslandi
Erna Hreinsdóttir verkefnastjóri, Vegagerðinni og 
Bryndís Friðriksdóttir verkfræðingur, Línuhönnun. 

13.15 „EuroRAP“ (European Road Assessment Program)
á Íslandi 
Ólafur Kr. Guðmundsson, varaformaður FÍB.

13.30 Nýjungar í vegriðsmálum og öryggisbúnaði 
vega í Evrópu
Bernd Wolfgang Wink, stjórnarmaður í European 
Uninon Road Federation.

Fyrirspurnir og umræður

Forvarnir, löggæsla
14.30 Sjálfvirkt hraðaeftirlit á Íslandi

Hjálmar Björgvinsson aðstoðaryfirlögregluþjónn, 
Ríkislögreglustjóraembættinu.

14.45 Hraðastjórnun á vegum (Speed Management) 
Rögnvaldur Jónsson, fyrrv. framkvæmdastjóri, 
Vegagerðinni.

15.00 Umferðarfræðsla í skólum
Ásta Egilsdóttir, kennari í Grundaskóla á Akranesi og
Kristín Björg Þorsteinsdóttir, fræðslufulltrúi hjá 
Umferðarstofu.

Fyrirspurnir og umræður – kaffihlé

Öruggari ökutæki – öruggari ökumenn – ungir ökumenn
15.45 Árekstrar í alvarlegum bílslysum og árekstravarnir

Sævar Helgi Lárusson, sérfræðingur í tæknimálum
ökutækja, Umferðarstofu.

16.00 Hraðakstur – ungir ökumenn – viðhorf, lífsstíll, 
ábyrgð. Nauðsyn fræðslu um orsakir og
afleiðingar alvarlegra umferðarslysa
Ásdís J. Rafnar hrl., formaður rannsóknarnefndar
umferðarslysa.

16.15 Ökuréttindi – aldur, þroski, reynsla og hæfni
Holger Torp, sérfræðingur ökunáms, Umferðarstofu. 

Fyrirspurnir og umræður

Þingfundi frestað 

Föstudagur 24. nóvember

Áfengi, lyf, þreyta, slysarannsóknir
9.00 Umferðaróhöpp og meiðsli eldri ökumanna

Guðmundur Freyr Úlfarsson, aðstoðarprófessor í 
byggingarverkfræði við Washington–háskóla í St. Louis.
(Verkefni styrkt af Rannum 2005).

9.15 Fíkniefnaskimun – áhrifarík greiningaraðferð 
gegn fíkniefnaakstri
Jón Sigfússon, forstöðumaður Rannsókna og greiningar, 
Háskólanum í Reykjavík.

9.30 Syfja og akstur
Gunnar Guðmundsson  Dr. Med., lungnalæknir.

Fyrirspurnir og umræður

Kaffihlé

Umferðaröryggi í alþjóðlegu samhengi
10.15 Ísland og umheimurinn; þróun alþjóðlegs samstarfs 

í umferðaröryggismálum
Birna Hreiðarsdóttir, lögfræðingur í samgönguráðuneytinu 
og varaformaður Umferðarráðs.

10.30 Umferðaröryggi í Evrópu – staðan í dag og
leiðir til úrbóta
Dr. Günter Breyer, aðstoðarvegamálastjóri
Austurríkis.

Fyrirspurnir og umræður

11.30 Pallborðsumræður
Fulltrúar skiptast í umræðuhópa samkvæmt 
dagskrárliðum þingsins. 

12.15 Hádegisverður

13.00 Umræðuhópar hefja störf

14.45 Fulltrúar umræðuhópa gera í stuttu máli grein 
fyrir starfi þeirra

Almennar fyrirspurnir og umræður 
– ályktanir þingsins

15.45 Þingslit – formaður Umferðarráðs

Móttaka í boði samgönguráðherra

Umferðarþing er öllum opið. Þátttökugjald með veitingum er
12.500 kr. Skráning er á heimasíðu Umferðarstofu, www.us.is, 
til 22. nóvember. Þar er að finna nánari upplýsingar um þingið. 
Einnig í síma 580 2000.

UMFERÐARÞING
2006

Hótel Loftleiðum 23. og 24. nóvember 

 Ford hefur sigrað í keppni 
bílasmiða á heimsmeistaramótinu 
í ralli en þetta var ljóst eftir að 
finnski ökuþórinn Marcus 
Grönholm sigraði í rallinu á Nýja-
Sjálandi um helgina. Það var 
næstsíðasta rallið á mótaröðinni 
en sigur Grönholm var öruggur, 
hann hafði forystu frá upphafi til 
enda. Landi hans Mikko Hirvonen 
varð í öðru sæti. Frakkinn 
Sebastian Loeb keppti ekki um 
helgina vegna meiðsla en hann 
hefur þegar tryggt sér heims-
meistaratitilinn, þriðja árið í röð.
„Að ná að tryggja Ford sigur í 
keppni bílasmiða var efst í huga 
mér alla keppnina. Ég ákvað að 
hafa engar áhyggjur og aka af 
öryggi. Það var greinilega rétt 
ákvörðun og tilfinningin er mjög 
góð,“ sagði Grönholm eftir 
kappaksturinn en þetta er í fyrsta 
sinn sem Ford sigrar í keppni 
bílasmiða síðan 1979. Heims-
meistaramótinu lýkur með keppni 
í Wales í byrjun desember.

Ford vann 
aðra bílasmiði

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Spænska úrvalsdeildin:

Ítalska úrvalsdeildin:

Enska úrvalsdeildin:

 Eiður Smári Guðjohnsen 
var í byrjunarliði Barcelona sem 
heimsótti Mallorca í spænsku 
úrvalsdeildinni í knattspyrnu í 
gær. Eiður Smári lék í framlínu 
liðsins ásamt þeim Ronaldinho og 
Ludovic Giuly.

Leikurinn var ekki mikið fyrir 
augað framan af og fyrsta færi 
leiksins kom ekki fyrr en á 34. 
mínútu þegar Thiago Motta átti 
skalla sem markvörður Mallorca 
náði að verja.

Barcelona náði þó góðri sókn á 
42. mínútu og eftir laglegt spil rak 
Eiður Smári smiðshöggið á sókn-
ina þegar hann lék á markvörð 
Mallorca og skoraði fallegt mark. 
Motta og Deco léku vel saman og 
og var glæsilega klárað hjá Eiði 
Smára.

Síðari hálfleikurinn var öllu 
skemmtilegri og á 58. mínútu 
leiksins skoraði Eiður Smári sitt 
annað mark í leiknum. Þá fékk 
hann sendingu inn fyrir vörn Mall-
orca og skoraði á mjög laglegan 
hátt. Eiður Smári sneri baki í 
markið þegar hann fékk boltann 
en með góðri móttöku náði hann 
að leggja boltann vel fyrir sig og 
skora framhjá markverði Mall-
orca.

Viktor Castano náði að minnka 
muninn fyrir Mallorca á 70. mín-
útu en tveimur mínútum síðar tók 
Frank Rijkaard, þjálfari Barce-
lona, hann af velli.

Andres Iniesta og Santiago 
Ezquerro skoruðu tvö síðustu 
mörkin fyrir Barcelona og lokatöl-
ur því 1-4, Barcelona í vil. 

Eiður Smári Guðjohnsen skoraði tvö 

Xabi Alonso, miðjumaður 
Liverpool, segir að möguleikar liðs-
ins á að hampa enska meistaratitl-
inum séu foknir út í veður og vind. 
Liðið stóð enn einu sinni ekki undir 
væntingum þegar það gerði marka-
laust jafntefli við Middlesbrough 
síðdegis á laugardag. Eftir aðeins 
þrettán leiki er Liverpool sextán 
stigum á eftir Manchester United 
sem er á toppi ensku úrvalsdeildar-
innar. Liðið hefur aðeins hlotið tvö 
stig af 21 mögulegu í útileikjum.

Alonso segir að andrúmsloftið 
innan félagsins sé neikvætt um 
þessar mundir. „Það verður sífellt 
erfiðara fyrir okkur að reyna að 
komast í hóp efstu liða, ekki bara 
vegna þess hve mörg stig eru í 
toppinn heldur vegna andrúms-
loftsins sem nú ríkir á Anfield. Það 
gengur vel hjá okkur í Evrópuleikj-

um en við náum ekki að flytja það 
yfir á leikina í deildinni. Ekki veit 
ég hvort ástæðan sé sálfræðilegs 
eðlis en við erum allavega mjög 
pirraðir á þessu,“ sagði Alonso.

Rafa Benitez, framkvæmda-
stjóri Liverpool, var mjög óánægð-
ur með jafnteflið á laugardaginn og 
trúði varla að Liverpool hefði ekki 
unnið leikinn. Liverpool var betri 
aðilinn á löngum köflum í leiknum 
en náði þó ekki að skapa sér mörg 
færi.

„Við stjórnuðum leiknum að 
mestu leyti og ef við hefðum skor-
að fyrsta markið þá hefði leikur-
inn farið allt öðruvísi. Ef við spil-
um eins og við gerðum í þessum 
leik í 100 leikjum þá vinnum við 99 
af þeim,“ sagði Benitez eftir leik-
inn gegn Middlesbrough á laugar-
daginn.

Slæmt andrúmsloft

 Cristiano Ronaldo, 
vængmaður Manchester United, 
segir að félagið hafi það sem þarf 
til að sigra bæði enska meistara-
titilinn og Evrópukeppnina á 
þessu tímabili.

„Ég tel raunhæfa möguleika 
fyrir okkur að vinna þessar 
keppnir. Ég hef horft á andstæð-
inga okkar í baráttunni um enska 
titilinn og finnst enginn af þeim 
hafa verið að spila eins vel og við 
höfum gert. Það er frábær andi 
innan hópsins og lykillinn að 
þessu er Sir Alex Ferguson. Hann 
er ótrúlega hjálpsamur og 
ástæðan fyrir því að ég ákvað að 
vera áfram hjá félaginu.“

Getum unnið 
stóru titlana

 Það var sannkallaður 
stórleikur í Iceland Express deild-
inni í gær þegar KR-ingar tóku á 
móti Njarðvíkingum en fyrir leik-
inn höfðu bæði lið aðeins eitt tap á 
bakinu. Það fór svo að lokum að 
heimamenn unnu 75-69 þar sem 
tvær þriggja stiga körfur Brynj-
ars Björnssonar gerðu gæfumun-
inni.

„Þessi leikur náði sér þannig 
lagað aldrei á flug þótt það væri 
alltaf vitað að þetta yrði hörku-
leikur. Hann varð mikil stöðubar-
átta en alls ekki fallegasti leikur 
sem maður hefur orðið vitni að. 
Ég er mjög ánægður með að við 
náðum að klára þennan leik því 
KR hefur alltof oft verið að tapa 
fyrir Njarðvík í blálokin í leikjum 
en vonandi höfum við komist yfir 
þann hjalla,“ sagði Benedikt Guð-
mundsson, þjálfari KR, í leikslok.

KR byrjaði mun betur og náði 
10-2 forystu og var með fjögurra 
stiga forskot eftir fyrsta leikhlut-
ann. Í þeim öðrum voru Njarðvík-
ingar betri og staðan var hnífjöfn 
40-40 í hálfleik. Í þriðja leikhluta 
náðu KR-ingar ellefu stiga forystu 
og virtust ætla að sigla fram úr 
Njarðvíkingum. Þeir gerðu sig 
hins vegar seka um slæm mistök 
og hleyptu gestunum aftur inn í 
leikinn.

„Við klúðruðum eitthvað um 
fimmtán stigum af vítalínunni í 
leiknum og það var ekki að gera 
okkur auðveldara fyrir, svo mikið 
er víst. Maður óttaðist það að við 
værum að fara að kasta þessu frá 
okkur þegar þeir jöfnuðu 67-67 í 
síðasta leikhlutanum en við héld-
um haus og sýndum andlegan 
styrk. Vonandi er þetta merki um 
að KR sé búið að komast yfir þenn-
an herslumun sem vantaði og 

getur farið að klára þessa hörku-
leiki í lokin,“ sagði Benedikt.

KR-ingar reyndust sterkari 
undir lokin og Brynjar valdi rétta 
tímann til að skora þau sex stig 
sem hann gerði í leiknum. Jeremi-
ah Sola var stigahæstur í leiknum 
í gær með 22 stig fyrir heima-
menn. KR hefur farið vel af stað á 
Íslandsmótinu og sást vel í leikn-
um í gær að áhugi stuðningsmanna 
félagsins er að aukast en vel var 
mætt á þennan stórleik í gær. 

Af öðrum leikjum í gær er það 
að segja að Skallagrímur gerði sér 
lítið fyrir og lagði Grindavík á 
heimavelli 83-74.

Það gengur lítið hjá Fjölnis-
mönnum þessa dagana en í gær 
beið liðið lægri hlut á heimavelli 
fyrir ÍR, 79-89, en þetta var ein-
ungis annar sigur ÍR-inga í deild-
inni.

Keflavík vann nokkuð öruggan 
sigur á Hamar/Selfoss í „Slátur-
húsinu“ í Keflavík, 81-63.

KR-ingar eru efstir í deildinni 
með fjórtán stig að loknum átta 
leikjum en fast á hæla þeirra koma 
Skallagrímur, Snæfell og Grinda-
vík, öll með tólf stig. Snæfell hefur 
þó leikið leik færra en hin liðin.

Botnbaráttan er ekki síður 
spennandi en Hamar/Selfoss er í 
neðsta sæti deildarinnar með tvö 
stig en fyrir ofan þá eru fimm lið 
með fjögur stig, Tindastóll, 
Haukar, Fjölnir, ÍR og Þór frá Þor-
lákshöfn.

Næsti leikur deildarinnar er í 
kvöld þegar Snæfell fær Tindastól 
í heimsókn til Stykkishólms. Snæ-
fell getur með sigri jafnað KR að 
stigum á toppi deildarinnar en það 
er deginum ljósara að Tindastóls-
menn þurfa nauðsynlega á sigri að 
halda.

KR bar sigurorð af Njarðvíkingum í stórleik Iceland Express-deildar karla í körfubolta í gær, 75-69. Sigur 
KR-inga var nokkuð öruggur og en leikurinn var þó ekki eins skemmtilegur og við mátti búast fyrirfram.



 Arjen Robben hefur 
hótað að yfirgefa Chelsea ef 
félagið kaupir franska kantmann-
inn Florent Malouda frá Lyon. 
Chelsea er sagt hafa áhuga á að 
kaupa Malouda á 15 milljónir 
punda.

Þrátt fyrir að vera einn 
skæðasti leikmaður Chelsea 
hefur Robben ekki alltaf átt upp á 
pallborðið hjá José Mourinho, 
stjóra félagsins. Robben hefur 
varað Mourinho við að hann gæti 
vel hugsað sér að yfirgefa 
Chelsea ef hann fær ekki að spila 
meira en hann gerir. Robben 
hefur líka látið leikmenn sem lítið 
spila hjá Chelsea heyra það, 
leikmenn eins og Geremi og Carlo 
Cudicini.

„Ef ég er ekki í liðinu þá mun 
ég íhuga mína stöðu. Það eru 
margir leikmenn hjá þessu félagi 
sem fá mikið borgað fyrir að gera 
ekki neitt, en ég er ekki einn af 
þeim. Ég er of ungur fyrir 
svoleiðis lagað,“ sagði Robben í 
viðtali við News of the World á 
dögunum.

Malouda er einn besti ungi 
leikmaður Frakka og hefur leikið 
26 landsleiki fyrir þjóðina. 

Arjen Robben 
hótar að fara

Teymi hf., kt. 571106-0940, Skútuvogi 2, 104 Reykjavík, birtir í dag, mánudaginn 
20. nóvember 2006, lýsingu á ensku undir heitinu Prospectus. Lýsingin er gefin út 
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Landsbanka Íslands hf., www.landsbanki.is. Lýsingin er jafnframt birt í fréttakerfi 
Kauphallar Íslands hf., http://news.icex.is. Fjárfestar geta nálgast eða óskað eftir 
innbundnum eintökum af lýsingunni hjá Teymi hf., Skútuvogi 2, 104 í Reykjavík, 
næstu 12 mánuði.
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 Það stefnir allt í að tékk-
neski sóknarmaðurinn Milan 
Baros muni yfirgefa Aston Villa 
en Baros er búinn að missa sæti 
sitt í liðinu í hendur Chris Sutton 
sem félagið fékk til sín fyrr á 
leiktíðinni.

Baros var á bekknum allan 
leikinn gegn Everton um síðustu 
helgi og Martin O‘Neill, fram-
kvæmdastjóri Aston Villa, hefur 
gefið í skyn að Baros gæti farið 
frá félaginu í janúar.

„Ég hélt að ég myndi standa 
mig betur á þessari leiktíð en ég 
hef lítið fengið að spreyta mig og 
frammistaðan hefur ekki verið 
eins góð og vonir stóðu til. Ef 
staðan hjá mér breytist ekkert þá 
mun ég hugsa mér til hreyfings,“ 
sagði Baros í viðtali við breska 
blaðið News of the World.

Baros hefur aðeins skorað átta 
mörk fyrir Aston Villa frá því að 
hann gekk í raðir félagsins frá 
Liverpool árið 2005. 

Baros að yfir-
gefa Villa Park?

 Tveir leikir fóru fram í 
ensku úrvalsdeildinni í knatt-
spyrnu í gær. Wigan og Aston Villa 
gerðu markalaust jafntefli á heima-
velli Wigan, og Blackburn og Tot-
tenham gerðu 1-1 jafntefli þar sem 
allt ætlaði að sjóða upp úr í lokin.

Tugay kom Blackburn yfir með 
glæsilegu marki á 22. mínútu og 
staðan var 1-0 í hálfleik. Það var 
svo á 60. mínútu sem Jermain 
Defoe jafnaði metin með marki úr 
vítaspyrnu eftir að Tugay braut á 
Aaron Lennon innan teigs, en 
Tugay fékk að líta rauða spjaldið 
fyrir vikið.

1-1 urðu lokatölur leiksins en 
undir lokin fékk Hossam Gahly að 
líta rauða spjaldið og Martin Jol, 
stjóri Tottenham, fékk sömu með-
ferð fyrir að mótmæla rauða 
spjaldinu sem Gahly fékk.

„Þetta var tilfinningaþrunginn 
leikur og dómarinn var ekki skyn-
samur. Ég var bara að verja minn 
leikmann. Vonandi endurskoðar 
dómarinn ákvörðun sína,“ sagði 
Martin Jol eftir leikinn og bætti 

við að Ghaly hefði verið ranglega 
rekinn af velli. „Ghaly gerði þetta 
ekki viljandi og þetta var harður 
dómur.“ 

Leikur Wigan og Aston Villa fer 
seint í sögubækurnar fyrir gæði 
því lítið sást af fallegri knatt-
spyrnu í honum og fá færi litu 
dagsins ljós. Besta færi leiksins 
kom á fyrstu mínútu leiksins þegar 
Henri Camara, sóknarmaður 
Wigan, átti góðan skalla sem Thom-
as Sörensen varði vel í marki 
Aston Villa og Martin O‘Neill, 
stjóri Aston Villa, sagði að þessi 
markvarsla hefði skipt sköpum í 
leiknum.

„Þetta var frábær markvarsla 
og hún kom okkur af stað. Ef bolt-
inn hefði farið í netið þá hefði þetta 
orðið allt öðruvísi leikur. Mér 
fannst Wigan spila betur en við í 
fyrri hálfleik en við lékum vel í 
þeim síðari og vorum stanslaust að 
ógna þeim. Það tók okkur tíma að 
komast af stað í dag en við lékum 
ágætlega,“ sagði Martin O‘Neill 
eftir leikinn. 

Þrjú rauð spjöld hjá 
Blackburn og Tottenham

 Íslandsmeistaramótinu í 
sundi lauk um helgina með glæsi-
brag. Alls voru tólf ný Íslandsmet 
sett á mótinu og níu unglingamet. 
Það er því óhætt að segja að það 
hafi sannkallað metaregn verið á 
mótinu sem fram fór í Laugardals-
lauginni.

Fyrsta úrslitasundið í gær var 
200 metra fjórsund kvenna þar 
sem Erla Dögg Haraldsdóttir úr 
ÍRB fór með sigur af hólmi og 
setti nýtt Íslandsmet þegar hún 
synti á 2:16,94. Gamla metið átti 
Lára Hrund Bjargardóttir frá 
árinu 2001.

Ragnheiður Ragnarsdóttir úr 
KR sigraði í 50 metra skriðsundi í 
gær og setti nýtt Íslandsmet í 
greininni, 25,55 sekúndur.

Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir úr 
sundfélaginu Ægi setti sitt annað 
Íslandsmet á mótinu þegar hún 
vann 100 metra flugsund á tíman-
um 1:01,24. Þar með sló Kolbrún Ýr sitt eigið met í greininni sem 

hún setti árið 2003.
Örn Arnarson setti Íslandsmet 

í 100 metra flugsundi þegar hann 
synti vegalengdina á 52,67 sek-
úndum og bætti þar með fyrra 
metið um u.þ.b. hálfa sekúndu.

Hrafn Traustason úr ÍA setti 
sitt þriðja drengjamet á mótinu 
þegar hann synti 200 metra fjór-
sund á tímanum 2:16,84 en áður 
hafði Trausti sett met í 400 metra 
fjórsundi og 200 metra bringu-
sundi.

Svandís Þóra Sæmundsdóttir, 
Jóna Helena Bjarnadóttir, Elfa 

Ingvarsdóttir og Soffía Klemenz-
dóttir skipuðu telpnasveit ÍRB 
sem setti nýtt telpnamet í fjórum 
sinnum 100 metra skriðsundi en 
þær syntu á tímanum 4:12,27.

Kvennasveit Ægis átti svo loka-
orðið á mótinu þegar þær bættu 
Íslandsmetið í fjórum sinnum 100 
metra skriðsundi. Þær syntu vega-
lengdina á 3:55,95 og bættu gamla 
metið um tæpar þrjár sekúndur. 
Sveitina skipuðu þær Auður Sif 
Jónsdóttir, Ásbjörg Gústafsdóttir, 
Anja Ríkey Jakobsdóttir og Kol-
brún Ýr Kristjánsdóttir. 

Íslandsmeistaramótinu í sundi lauk í gær en alls voru tólf ný Íslandsmet sett á 
mótinu. Auk þess voru níu unglingamet sett á mótinu og því óhætt að segja að 
sannkallað metaregn hafi verið í Laugardalnum um helgina.



Elskast í blóðpolli



fullkomnasta svefnkerfiðStuðningur sem þú treystir, þægindi sem þú elskar

Einkaleyfin 4 frá Sealy:

15%
afsláttur

Af mjúku vörunni, gjafavörunni og 
völdum rúmum og hvíldarstólum.
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Leit stendur yfir að leikkonum til 
að fara með hlutverk bandarísku 
söngkonunnar Janis Joplin í nýju 
leikriti sem verður frumsýnt á 
Nasa um áramótin. 

Leikritið nefnist 27 og fjallar 
um ævi Janis sem lést úr ofneyslu 
eiturlyfja árið 1970. Höfund-
ur er Ólafur Haukur Sím-
onarson og leikstjóri er 
Jóhann Sigurðarson.

Til stendur að tvær 
til þrjár söngkonur 
muni fara með hlut-
verk Janis og hefur 

Andrea Gylfadóttir verið nefnd 
sem ein af þeim. „Það eru nokkrar 
búnar að lesa handritið og hafa 
sýnt þessu gríðarlegan áhuga,“ 
segir Jóhann, sem tekur fram að 
enn eigi eftir að ráða í hlutverkin. 

„Við fengum yfirlestur hjá for-
laginu Nordiska Theater Starck-

forlaget og fengum svar um að 
þetta væri besta „mono-

drama“ sem þeir hafa lesið í 
mörg ár,“ bætir hann við. 
„Leikritið heitir 27 og bygg-
ir það á því að þau dóu öll 27 
ára gömul; Janis, Morrison 

og Hendrix. Þetta er 
mikil örlagatala.“ 

Búast má við 
skemmtilegu

leikriti á 
Nasa enda eru mörg laga Janis 
orðin sígild, þar á meðal Mercedes 

Benz, Me and Bobby McGee, Sum-
mertime og Cry Baby. 

Leitað að íslenskri Janis Joplin

Guðjón Vilhelm boxþjálfari var 
einn af þeim frumkvöðlum sem 
komu boxíþróttinni á kortið hér á 
landi fyrir nokkrum árum og vann 
mikið starf í Keflavík við uppgang 
íþróttarinnar þar. Hann tók sér frí 
frá þjálfun í tvö ár en er nú mætt-
ur til starfa á ný hjá BAG í Kefla-
vík.

„Ég tók að mér barna- og ungl-
ingastarfið núna í haust og það 
gengur alveg blússandi vel,“ segir 
Guðjón en yfir hundrað krakkar á 
grunnskólaaldri eru búnir að skrá 
sig í boxið fyrir veturinn. „Það var 
ráðinn erlendur þjálfari til að sjá 
um eldri boxarana og hann er bara 
að keyra það áfram,“ bætir hann 
við en BAG er með stór áform 
fyrir veturinn. „Við ætlum að 
halda mót hérna í Reykjanesbæ 
eftir áramótin og fá írskt hnefa-

leikalið í heimsókn. Það verður þá 
keppt bæði í yngri og eldri flokk-
um.“ 

Guðjón tók sér frí frá boxinu til 
þess að byggja upp fyrirtækið sitt, 
Humarsöluna, sem nú er komin á 
gott skrið. „Mig langaði til þess að 
fara aftur að þjálfa og vinna þá 
með krökkunum. Upphaflega var 
markmiðið að ná til þeirra krakka 
sem eru ekki þegar í einhverjum 
öðrum íþróttum enda sannfærðist 
ég enn frekar um það meðan ég var 
fyrir utan þetta hversu gríðarlegt 
forvarnargildi boxið hefur,“ segir 
Guðjón en hann segir það lykil-
atriði að miðla réttum boðskap inn 
í klúbbana. „Ég á sjálfur fjögur 
börn og mér finnst alveg frábært 
að vera að þjálfa vini þeirra og 
kunningja því þannig tengist ég 
börnunum mínum enn frekar.“

Guðjón segir gríðarlega efni-
lega krakka vera að æfa í BAG í 
vetur. „Það eru margir sem eru 
ekki með minni hæfileika en 
Skúli „Tyson“ á sínum tíma 

þannig að ég held að við eigum 
eftir að sjá marga góða stráka 
koma úr Keflavík á næstu árum,“ 
segir Guðjón Vilhelm stoltur.

Boxæði í Keflavík

Í verslun Gilberts Ó. Guðjónsson-
ar úrsmiðs á Laugaveginum má fá 
íslensk gæðaúr, sem framleidd 
eru af syni Gilberts og tveimur 
samstarfsmönnum hans. Um er að 
ræða fyrstu íslensku úrin, en þau 
hafa ekki einungis notið vinsælda 
landsmanna, heldur vakið athygli 
Íslandsvinanna Eli Roth og Quent-
in Tarantino.

„Eli Roth var hjá okkur í síð-
ustu viku og keypti tvö úr,“ sagði 
Gilbert í samtali við Fréttablaðið, 
en þetta er í annað skiptið sem 
leikstjórinn fjárfestir í úri hjá Gil-
bert. „Um áramótin síðustu komu 
hann og Quentin Tarantino og 
keyptu hvor sitt úrið. Það var 
frumgerðin. Þeir fengu úr númer 
þrjátíu og fjögur og þrjátíu og 
fimm,“ sagði Gilbert. „Núna var 
þetta þannig að dóttir mín hitti Eli 
á balli. Hún kannaðist við hann 
síðan um áramótin og spurði af 
hverju hann væri ekki með úrið. 
Hann sagðist ekki hafa tímt að 
hafa úrið á sér í vinnunni, því hann 
var að taka upp í Bláa lóninu, en 
að það væri á dagskránni hjá 

honum að koma hingað aftur,“ 
sagði Gilbert, en svo fór að Eli 
mætti ásamt bróður sínum, Gabri-
el Roth, og Eyþóri Guðjónssyni, 
sem lék í Hostel. „Eli keypti úr 
handa bróður sínum í afmælisgjöf 
og fékk sér annað. Hann sagði ein-
mitt að nú myndi Tarantino verða 
öfundsjúkur,“ sagði Gilbert, en 
íslenska úrið hans Tarantino hefur 
til dæmis fylgt honum í viðtals-
þátt Conan O’Brien, sem nýtur 
mikilla vinsælda vestan hafs. 
„Þeir eru svo miklir Íslandsvinir. 
Maður þarf að átta sig á því að 

þetta er náttúrlega allt annar 
heimur hérna. Þeir geta gengið 
um göturnar óáreittir og finnst 
það alveg æðislegt,“ sagði Gil-
bert.

Úrin, sem kosta um 100.000 
krónur, hafa notið mikilla vin-
sælda að sögn Gilberts. „Fólk er 
svo ánægt með þetta framtak og 
margir spyrja af hverju ég hafi 
ekki verið fyrir löngu búinn að 
gera þetta,“ segir Gilbert, sem 
hefur verið úrsmiður í fjörutíu ár 
og lofar því að úrin muni endast í 
að minnsta kosti 100 ár. Gangverk 
og aðrir hlutar úrsins eru fengnir 
að utan, en úrin eru svo sett saman 
á verkstæði Gilberts. „Ætli það sé 
ekki svona fjórir fermetrar, enda 
köllum við þetta minnsta úrafram-
leiðslufyrirtæki í heimi,“ sagði 
Gilbert.

… fær Gilbert úrsmiður og 
fylgisveinar hans, sem framleiða 
hágæða íslensk úr sem hafa 
slegið í gegn hjá ekki ómerkari 
mönnum en Eli Roth og Quentin 
Tarantino.

58.900 kr.

Skelltu þér á leik Tottenham og Wigan á 
White Hart Lane, sunnudaginn 26. nóvember 
með Tottenham klúbbnum á Íslandi. Gist er á 
fjögurra stjörnu hóteli, miðsvæðis í London, í 
þrjár nætur. Innifalið: Fararstjórn, rúta, morgun- 
verður og auðvitað miði á leikinn. Þeir sem vilja 
koma með en eru ekki félagar í Tottenham 
klúbbnum geta skráð sig á www.spurs.is.

TOTTENHAM–
WIGAN

Verð frá

PAKKAFERÐIR
VIÐ ALLRA HÆFI

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

24.–27. nóv. 

69.900 kr.

George Michael mættur aftur til leiks og 
heldur tónleika í Earls Court í London 
þriðjudaginn 28. nóvember. Þar mun kappinn 
leika öll vinsælustu lög ferilsins – og af nógu 
er að taka. Gist verður á fjögurra stjörnu 
Holiday Inn hóteli í tvær nætur. Innifalið í verði 
er flug, gisting í tvær nætur, morgunverður og 
að sjálfsögðu miði á tónleikana.

GEORGE
MICHAEL

Verð frá

27.–29. nóv. 

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Stóra stundin ykkar 
(CD+DVD)

Selma og Hansa
Sögur af konum

Beatles
Love

Tom Waits
Orphans

Oasis
Stop The Clocks

Rammstein
Völkerball

Foo Fighters
Skin & Bones

U2
18 Singles

Skífan Laugavegi 26 opið alla daga til 22 · Skífan Smáralind · Skífan Kringlunni ·  Póstkröfusími 591-5310 · www.skifan.is

S K Í F A N  Í  3 0  Á R

SKÍFAN KYNNIR 

GLÆNÝJAR PLÖTUR
OG DVD DISKA SEM KOMA ÚT Í DAG!

2.199kr.

CD

2.199kr.

CD

2.599kr.

CD+DVD

3.499kr.

3xCD

2.599kr.

2xCD

2.199kr.

CD

3.499kr.

CD+DVD

2.199kr.

CD



Goodwill, „markaðsfesta“ eða 
„viðskiptavild“ er mikils 

metið í viðskiptum og jafnan fært 
í krónum og aurum eða dollurum 
og sentum inn í bókhald og árs-
reikninga. Er þá slegið mati á 
„heildargoodwill“ fyrirtækisins 
og samtala birt, því að enn þá 
hefur ekki fundist nógu skapandi 
endurskoðandi til að sundurliða  
„goodwill“ einstakra starfs-
manna frá „CEO“ (Chief Executi-
ve Officer) til „símastúlkna“.

„goodwills“ er 
ekki ný bóla í viðskiptum manna. 
Sá útrásarher sem við erum 
komin af notaði að vísu orð-
skrípið „orðstír“ í staðinn fyrir 
„goodwill“ eins og sjá má í gam-
alli kennslubók í viðskiptafræði 
sem heitir „Hávamál“ en þar 
segir: 

Deyr fé,
deyja frændur, 
deyr sjálfur ið sama. 
En orðstír
deyr aldregi 
hveim er sér góðan getur. 
Deyr fé, 
deyja frændur, 
deyr sjálfur ið sama. 
Eg veit einn 
að aldrei deyr: 
dómur um dauðan hvern.

texti er nokkuð snúinn af 
því að hann er í bundnu máli en 
bundið mál var „Power Point“ 
fornaldar sem forfeður okkar 
notuðu til að festa sér betur í 
minni hluti sem við nú geymum á 
glærum og í fartölvum. Merking-
in í þessu virðist vera sú að það 
borgi sig að vera vandur að sínu 
„goodwilli“. Alþjóðlegir mark-
aðsfræðingar hafa áhyggjur af 
því að „goodwill“ Íslendinga um 
þessar mundir sé nokkuð óstöðugt 
eins og gengi krónunnar. Því til 
staðfestingar er lítil saga: Alþjóð-
legir markaðsfræðingar hafa 
áhyggjur af því að „goodwill“ 
Íslendinga um þessar mundir sé 
nokkuð óstöðugt eins og gengi 
krónunnar. Því til staðfestingar 
er lítil saga: 

hittast á Kastrup-flugvelli. Annar 
á leið til Íslands, hinn í útrás. Þeir 
heilsast og sá sem er á heimleið 
spyr frétta af Íslandi. Hinn svar-
ar: „Það eru af þér góðar fréttir 
– og vondar fréttir. Vondu frétt-
irnar eru þær að þú ert sakaður 
um skjalafals, skattsvik, pen-
ingaþvætti, mafíutengsl og ólög-
legt verðsamráð. Góðu fréttirnar 
eru hins vegar þær að málið er í 
höndum saksóknara og ríkislög-
reglustjóra.“

„Goodwill“ 
deyr aldregi

  


