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Meirihluti, eða 
62,1 prósent, vill ekki að Ríkisút-
varpið keppi við einkarekin fyrir-
tæki á auglýsingamarkaði, sam-
kvæmt nýrri skoðanakönnun 
Fréttablaðsins. 37,9 prósent sögðu 
hins vegar að Ríkisútvarpið ætti að 
halda áfram  á auglýsingamarkaði. 

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 
menntamálaráðherra segist fagna 
því að menn tjái sig og hafi skoðun 
á Ríkisútvarpinu. „Ég hef margoft 
sagt að menn eigi að ræða frekar 

hvernig hlutverk Ríkisútvarpsins 
eigi að vera á auglýsingamarkaði. 
Við vorum ekki reiðubúin að taka 
það skref að sinni, af því að þá hefði 
þurft að hækka nefskattinn sem því 
nemur. Einhvers staðar að verða 
þessar 900 milljónir að koma.“

Þorgerður segir unnið að því að 
takmarka sókn Ríkisútvarpsins á 
vefmiðlum og á kostunarmarkaðn-
um um leið og því sé gert kleift að 
stanfs undir menningarhlutverki 
sínu.

RÚV keppi ekki við einkafyrirtæki

 Hjálmar Árnason, 
alþingismaður og formaður þing-
flokks Framsóknarflokksins, 
hefur ákveðið að hætta í stjórn-
málum.

Þessa ákvörðun tilkynnti hann í 
gær eftir að úrslit voru kynnt í 
prófkjöri framsóknarmanna í Suð-
urkjördæmi, sem fram fór í fyrra-
dag. Þar varð Hjálmar í þriðja 
sæti, en sóttist eftir því fyrsta.
Hann segist ætla að ljúka núver-
andi kjörtímabili, en hætta afskipt-
um af stjórnmálum eftir það.

Guðni Ágústsson, landbúnaðar-
ráðherra og varaformaður Fram-
sóknarflokksins, hlaut afgerandi 

kosningu í fyrsta sæti framboðs-
listans, en Bjarni Harðarson rit-
stjóri lenti í öðru sæti. Sem fyrr 
segir varð Hjálmar í þriðja sæti. 
Eygló Harðardóttir hlaut fjórða 
sætið, Elsa Ingjaldsdóttir varð í 
því fimmta og Lilja Hrund Harð-
ardóttir hreppti sjötta sætið.

Metþátttaka var í prófkjörinu 
en yfir 3.500 manns kusu. Tólf 
gáfu kost á sér í sex efstu sæti list-
ans. Lokatölur voru kynntar um 
klukkan sjö í gærkvöldi.

„Hinum pólitíska kafla í mínu 
lífi er nú lokið og ég yfirgef hann 
þakklátur,“ segir Hjálmar. „Ég vil 
gefa öðrum kost á að styrkja list-

ann enn frekar og dreg mig því í 
hlé mjög sáttur. Ég óska félögum 
mínum á listanum alls hins 
besta.“

Hann segist una vel þeirri lýð-
ræðislegu niðurstöðu sem kom 
fram í prófkjörinu, og að nýr kafli 
í ævisögu hans muni hefjast að 
kjörtímabilinu loknu.

„Ég er hrærður og þakklátur,“ 
segir Guðni Ágústsson. „Ég held 
að ég hafi aldrei fundið jafn gríð-
arlegan stuðning við mig og flokk-
inn hér í kjördæminu eins og ég 
hef fundið fyrir seinustu daga.“

Hann segir Hjálmar hafa gert 
sér grein fyrir áhættunni sem 

hann tók með því að keppa við ráð-
herra og varaformann flokksins 
um fyrsta sætið. „Það voru heilmik-
il átök á milli stuðningsmanna 
okkar beggja og það var mikið líf í 
kosningabaráttunni. Þetta er hans 
niðurstaða, ég kveð kæran félaga 
og mun sakna hans.“

Bjarni Harðarson, sem hlaut 
annað sætið, segir niðurstöðuna 
ekki beint hafa komið sér á óvart, 
en hún sé afar ánægjuleg. „Það á 
enginn neitt í pólitík, það er sífellt 
barist um stólana og nýir menn 
eiga möguleika. Það er bara eðlið í 
þessu pólitíska lífi,“ segir hann.

Hjálmari hafnað og hættir
„Dreg mig í hlé sáttur,“ segir Hjálmar Árnason sem ætlar að hætta í stjórnmálum. Hann sóttist eftir fyrsta 
sæti í prófkjöri Framsóknarflokks í Suðurkjördæmi, en endaði í þriðja. Guðni Ágústsson varð í fyrsta sæti.

Vígvöllur þjóðarinnar
Gróska hjá íslenskum 
frímerkjasöfnurum

Semur tónlist fyrir Á 
vegum úti

Smáauglýsingasími550 5000
Auglýsingasími Allt550 5880

Þú getur pantaðsmáa lý

Laugardalshöllin er vettvangur okkar helstu sigra á
sviði íþrótta og einn af helstu tónleikastöðum landsins.
Laugardalshöll var vígð 6. desember árið 1965. Arkitekt

hennar er Gísli Halldórsson en hann teiknaði höllina árið

1959. Reykjavíkurborg og Íþróttabandalag Reykjavíkur

eiga heiðurinn að byggingu hennar en fjölmargir komu að 

framkvæmdinni og fjármögnun hennar. Til að mynda lán-

aði TBR 200.000 krónur til framkvæmdanna.
Í Laugardalshöll hafa unnist margir sætir sigrar um árin

og margir hafa sömuleiðis farið svekktir heim. Fyrsti opin-

beri leikurinn sem fram fór á parketinu í höllinni var hand-

boltaleikur úrvalsliðs Reykjavíkur og landsliðs þáverandi 

Tékkóslóvakíu. Sá leikur fór fram 4. desember vígsluárið

1965, tveimur dögum áður en höllin var vígð.
Laugardalshöllin er um 6.500 fermetrar að viðbættri

9.500 fermetra stálgrindarviðbyggingu sem sérhönnuð er

fyrir frjálsar íþróttir. Ýmsir stórviðburðir hafa farið fram undir þaki Laugar-

dalshallarinnar. Tónleikar Led Zeppelin árið 1970, heims-

meistaramótið í handknattleik árið 1995 (þó við viljum

gleyma árangri íslenska landsliðsins á því móti sem fyrst),

skákeinvígi aldarinnar milli Fishers og Spasskís árið 1972,

og nú síðast þegar kveikt var í Svíagrýlunni, hún bútuð

sundur og gefin landvættunum.

Íslenska karlalandslið-
ið í handknattleik tapaði í gær 
fyrir Úkraínu, 32-29. Frammi-
staða liðsins var ekki góð og 
nánast allir leikmenn liðsins langt 
frá sínu besta. Fyrir vikið á Ísland 
nú veika von um að komast áfram 
í milliriðlakeppnina. Til þess verð-
ur landsliðið að vinna Evrópu-
meistara Frakka í dag. 

Strákarnir höfðu eins marks 
forystu í hálfleik en allur botn 
datt úr leik liðsins í síðari 
hálfleik, bæði í vörn og sókn. 
Alfreð Gíslason landsliðsþjálfari 
sagði eftir leik að sínir menn 
hefðu „framið sjálfsmorð“ í 
leiknum.

Guðjón Valur Sigurðsson tók í 
svipaðan streng. „Vörnin var 
léleg, markverðirnir voru lélegir. 
Sóknin var ömurleg og mér fannst 
þetta hreint út sagt ömurlegt,“ 
sagði hann.

Ólafur Stefánsson fyrirliði var 
ekki til viðtals eftir leik en eins og 
gefur að skilja átti hann mjög 
erfitt með að sætta sig við úrslit 
leiksins.

Veik von fyrir 
strákana okkar
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*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Capacent í nóvember 2006.
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höfuðborgarsvæðið
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Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.

NOTAÐIR BÍLAR

BÍLL DAGSINS

NISSAN PATROL ELEGANCE 35”
Nýskr. 12.96 - Sjálfskiptur - Ekinn 172 þús. km.  -  Allt að 100% lán.

Verð

4.970.000.-

Björgvin, hvernig var að láta 
Elton John hita upp fyrir sig?

Árni Johnsen er í öðru 
sæti á lista sjálfstæðismanna í 
Suðurkjördæmi. Tillaga um að 
raða efstu mönnum samkvæmt 
úrslitum prófkjörs var samþykkt á 
kjördæmisþingi sjálfstæðismanna 
sem haldið var í Hveragerði í gær.

Samkvæmt Skapta Erni Ólafs-
syni, framkvæmdastjóra kjör-
dæmisráðs í Suðurkjördæmi, var 
tillagan samþykkt með öllum 
greiddum atkvæðum. Sérstök til-
laga, sem fól meðal annars í sér að 
Árni yrði tekinn af framboðslist-
anum, var felld með 80 prósentum 
greiddra atkvæða.

Í prófkjörinu, sem fram fór í 
nóvember síðastliðnum, hlaut Árni 
Mathiesen fjármálaráðherra 
fyrsta sætið, Árni Johnsen annað, 
Kjartan Ólafsson þriðja og Björk 
Guðjónsdóttir fjórða sætið. Kjör-
dæmisþing Sjálfstæðisflokksins í 
Suðurkjördæmi hefur nú staðfest 

þessa röðun efstu manna. Silja 
Bára Ómarsdóttir, stjórnmála-
fræðingur við Háskóla Íslands, 
segir búsetu augljóslega hafa skipt 
miklu máli í prófkjörum á lands-
byggðinni. „Ályktanir bárust frá 
sjálfstæðisfélögum þar sem kjör-
dæmisþingið var hvatt til að virða 

ekki niðurstöðu prófkjörsins. Ég 
held að þetta komi sér illa fyrir 
Sjálfstæðisflokkinn og það hefði 
líkast til verið meiri samstaða 
innan flokksins ef niðurstaðan 
hefði verið önnur og meiri stuðn-
ingur við framboðið,“ segir Silja 
Bára.

„Við vorum allir með 
ýlur og gátum þannig leitað að 
honum,“ segir Finnur Aðalbjörns-
son vélsleðamaður sem sá félaga 
sinn lenda undir snjóflóðinu í 
Hrappstaðaskál í Hlíðarfjalli rétt 
eftir hádegi í gær. Finnur segir 
að þeir félagar, sem allir eru 
vanir sleðamenn, hafi nýlega 
ákveðið að enginn færi með í 
sleðaferð nema með ýlu og því 
hafi þeir allir fjárfest í ýlum 
fyrir helgi. Ákvörðuninni sjái 
þeir ekki eftir í dag.

Finnur og félagar hans fundu 
manninn fljótlega, grófu hann 
upp og gerðu á honum endurlífg-
unartilraunir. Nokkrir björgun-
arsveitarmenn voru á skíðasvæð-

inu í Hlíðarfjalli þegar flóðið féll 
og hlúðu þeir að manninum ásamt 
hótelstarfsfólki. Maðurinn, sem 
er á fimmtugsaldri, var fluttur 
með þyrlu Landhelgisgæslunnar 
á Fjórðungssjúkrahúsið á Akur-
eyri. Hann er alvarlega slasaður 
og er honum haldið sofandi í önd-
unarvél.

Snjóflóðið var um 600 metrar 
á breidd og féll norðan við svo-
kallaðan Mannshrygg í tveggja 
kílómetra fjarlægð frá skíða-
svæðinu, sem liggur á milli 
Mannshryggs og Hlíðarhryggs.

Finnur segir að þeir félagar 
hafi keyrt um svæðið í tuttugu ár 
en að þeir hafi aldrei áður vitað 
af snjóflóði. „Öll hlíðin fór af stað 

á mjög stóru svæði. Ég rétt slapp 
en sá sem fór með flóðinu hafði 
fest sleðann í hlíðinni og varð því 
undir. Flóðið velti þremur sleðum 
í viðbót en ökumenn þeirra náðu 
að hlaupa í burtu enda var flóðið 
orðið kraftlaust svo neðarlega,“ 
segir Finnur og bætir við að þeir 
hafi grafið félaga sinn upp úr 
tveggja metra dýpi.

Lögreglan varar við frekari 
snjóflóðahættu en mikið hefur 
snjóað á Akureyri síðustu daga 
og binding við eldri snjó getur 
verið ótraust. Aðstæður á skíða-
svæðinu í Hlíðarfjalli eru þó 
öruggar.

Slasaðist alvarlega í 
snjóflóði í Hlíðarfjalli
Vélsleðamaður varð undir snjóflóði í Hlíðarfjalli í gær. Félagar mannsins 
horfðu á eftir honum hverfa í flóðið, en fundu hann með hjálp ýlna og gerðu 
lífgunartilraunir á honum. Maðurinn var fluttur með þyrlu á sjúkrahús.

Sautján ára tyrknesk-
ur drengur játaði í gær á sig 
morðið á tyrknesk-armenska 
ristjóranum Hrant Dink sem var 
skotinn til bana á föstudaginn.
Lögreglan hafði hendur í hári 
drengsins, Ogun Samast, á 
laugardagskvöldið eftir ábendingu 
frá föður hans sem hafði þekkt son 
sinn á myndum úr öryggismynda-
vélum sem sýndar voru í sjónvarpi.

Dink hafði ítrekað fengið 
morðhótanir vegna yfirlýsinga 
sinna um að Tyrkjar hefðu framið 
þjóðarmorð á Armenum í byrjun 
20. aldarinnar. Hefur morðið vakið 
athygli á vafasamri stöðu málfrels-
is í þessu landi sem sækist eftir 
aðild að Evrópusambandinu. 

Sautján ára 
drengur játaði

Eigandi fornmuna-
verslunar í New York hefur 
lögsótt fjóra heimilislausa menn 
fyrir að valda viðskiptavinum 
sínum óþægindum. Þetta eiga 
þeir að hafa gert með því að 
standa fyrir utan verslunina í 
gömlum og óhreinum fötum. 

Hann krefst þess að mennirnir 
borgi honum sem samsvarar 
sjötíu milljónum króna í skaða-
bætur. Þetta kemur fram á 
vefsíðu dagblaðsins The New 
York Sun.

Ásamt því að krefjast skaða-
bóta vill eigandinn að hinum 
heimilislausu sé bannað að koma 
nær versluninni en 30 metra. 

Krefur heimilis-
lausa um bætur

 Bandarískri húsmóð-
ur brá heldur betur í brún þegar 
hún opnaði ísskápinn sinn og önd, 
sem maðurinn hennar hafði veitt 
tveimur dögum fyrr, reisti upp 
höfuðið.

Veiðimaðurinn hafði skotið 
öndina í væng og legg og taldi 
hana dauða. Hann fór með 
fenginn heim og setti inn í ísskáp 
þar sem öndin tórði í tvo daga.

Hjónin fóru svo með öndina 
lífseigu á dýraspítala. Þaðan var 
hún flutt í athvarf þar sem hún 
hlaut sérhæfðari meðferð.

Lifði af tveggja 
daga ísskápsvist

Þegar hringt er í 
Félagsbústaði tilkynnir símsvari 
að öll símtöl séu tekin upp.

 Sigurður Friðriksson, 
framkvæmdastjóri Félagsbú-
staða, segir fyrir hafa komið að 
starfsmönnum hafi verið hótað 
lífláti og því hafi verið ákveðið að 
taka símtölin upp.

„Ömurlegt er að fá hótandi sím-
töl á vinnustað sinn, það er fyrst 
og fremst ástæðan. Þetta er ákveð-
in viðvörun til þeirra sem hringja 
til okkar um að ekki sé hægt að 
hóta okkur,“ segir hann og telur að 
hótunum hafi fækkað síðan þetta 
var tekið upp fyrir hálfu ári þegar 
eitt málið gekk svo langt að 
starfsmanni var hótað lífláti og 
hundi hans líka.

Starfsmanni og 
hundi hótað

 Ekki náðist niðurstaða 
á fundi Mahmoud Abbas, forseta 
Palestínu og Fatah-leiðtoga, og 
Khaled Mashaal, Hamas-leiðtoga, 
sem freistuðu þess í gærkvöldi að 
leysa úr ágreiningi fylkinganna og 
gera tilraun til stjórnarmyndunar. 
Tilkynntu þeir eftir fundinn að 
enn væri ágreiningur en að við-
ræðum yrði haldið áfram bráð-
lega.

Alls hafa 62 látist í deilunum 
sem hafa staðið yfir í nokkra mán-
uði. Aðaldeiluefnin milli fylking-
anna eru tvö. Annars vegar snýr 
það að stjórn á öryggissveitum 
fylkinganna og hins vegar að 
Hamas-samtökin neita alfarið að 

viðurkenna tilverurétt Ísraelsrík-
is.

Ísraelar hafa allt frá því 
Hamas-samtökin sigruðu í þing-

kosningum í mars síðastliðnum 
neitað að greiða Palestínumönn-
um sinn hlut í skattfé sem þeir 
innheimta. En nýlega greiddu 
Ísraelar Abbas jafnvirði tæplega 
sjö milljarða króna af skattfénu 
með þeim skilaboðum að féð yrði 
notað til mannúðaraðstoðar og til 
að styrkja öryggissveitir Abbas. 
Var það afhent með því fororði að 
ekkert af því rynni til Hamas-sam-
takanna. Þetta styrkir Abbas og 
Fatah-hreyfingu hans í sessi gagn-
vart Hamas-samtökunum.

Abbas hefur hótað því að boða 
fljótlega til nýrra kosninga náist 
ekki árangur í viðræðunum.

Viðræður um nýja stjórn halda áfram





Meirihluti svar-
enda, eða 62,1 prósent, í nýrri 
skoðanakönnun Fréttablaðsins 
segir að Ríkisútvarpið eigi ekki 
að keppa við einkarekin fyrir-
tæki á auglýsingamarkaði. 37,9 
prósent svara því til að Ríkis-
útvarpið eigi að vera áfram á 
auglýsingamarkaði.

Konur eru frekar á því en karl-
ar að Ríkisútvarpið eigi ekki að 
keppa á auglýsingamarkaði við 

einkarekin fyrirtæki. 63,9 pró-
sent kvenna segjast ekki vilja að 
Ríkisútvarpið sé í þessari sam-
keppni, en 60,4 prósent karla. 
Lítill munur er á skoðunum fólks 
eftir búsetu, 62,5 prósent þeirra 
íbúa sem búa á höfuðborgar-
svæðinu og tóku afstöðu til spurn-
ingarinnar sögðust ekki vilja að 
Ríkisútvarpið væri í samkeppni 
við einkarekin fyrirtæki um aug-
lýsingar, en 61,6 prósent íbúa 
utan höfuðborgarsvæðisins. 

Ef litið er til afstöðu fólks eftir 
því hvaða stjórnmálaflokk það 
segist myndu kjósa ef boðað væri 
til kosninga nú, er stuðningur 
framsóknarfólks mestur við að 
Ríkisútvarpið sé á auglýsinga-
markaði. Meirihluti stuðnings-
manna Framsóknarflokksins, eða 
55,9 prósent, vill að Ríkisútvarp-
ið sé á auglýsingamarkaði, en 
44,1 prósent vill það ekki. 

Stuðningsfólk Frjálslynda 
flokksins skiptist í tvær jafnar 
fylkingar í afstöðu sinni til spurn-
ingarinnar. 50,0 prósent þess 
segjast vilja að Ríkisútvarpið sé 
áfram í samkeppni á auglýsinga-
markaði og 50,0 prósent eru því 
mótfallin.

61,6 prósent stuðningsfólks 
Sjálfstæðisflokksins vilja ekki að 

Ríkisútvarpið sé á auglýsinga-
markaði, en 38,4 prósent segjast 
vilja að Ríkisútvarpið keppi við 
einkarekin fyrirtæki á auglýs-
ingamarkaði.

Tæplega tveir þriðju þeirra 
sem segjast myndu kjósa Vinstri 
græn vilja Ríkisútvarpið af aug-
lýsingamarkaði eða 66,3 prósent. 
33,7 prósent stuðningsfólks 
Vinstri grænna vilja að Ríkisút-
varpið sé enn á auglýsingamark-
aði.

Minnstur er stuðningur meðal 
kjósenda Samfylkingar við að 
Ríkisútvarpið keppi við einka-
rekin fyrirtæki á auglýsinga-
markaði og segjast einungis 22,3 
prósent þeirra að svo eigi að vera. 
77,7 prósent stuðningsfólks Sam-
fylkingar eru því hins vegar mót-
fallin.

Þeir sem segjast myndu kjósa 
eitthvað annað en þá stjórnmála-

flokka sem nú eiga fulltrúa á 
Alþingi skiptust jafnt á milli 
þeirra sem vilja að Ríkisútvarpið 
keppi á auglýsingamarkaði og 
þeirra sem vilja það ekki. Hafa 
skal samt í huga að þessi hópur 
var mjög lítill. 

Af þeim sem ekki gáfu upp 
hvaða stjórnmálaflokk þeir 
myndu kjósa, segjast 39,5 pró-
sent þeirra að Ríkisútvarpið eigi 
að keppa á auglýsingamarkaði, 
en 60,5 prósent eru því mótfall-
in.

Hringt var í 800 kjósendur 
laugardaginn 20. janúar og skipt-
ust svarendur jafn milli kynja og 
hlutfallslega eftir kjördæmum. 
Spurt var; Á Ríkisútvarpið að 
keppa við einkarekin fyrirtæki á 
auglýsingamarkaði. 92,1 prósent 
svarenda tóku afstöðu til spurn-
ingarinnar.

Vilja auglýsingar burt af RÚV
62 prósent svarenda í nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins segja að Ríkisútvarpið eigi ekki að keppa við 
einkarekin fyrirtæki á auglýsingamarkaði. Einungis meirihluti stuðningsfólks Framsóknarflokksins vill að 
Ríkisútvarpið sé á auglýsingamarkaði. Meirihluti þeirra sem segjast myndu kjósa annan flokk vill það ekki. 

 Maður á þrítugs-
aldri hefur verið úrskurðaður í 
gæsluvarðhald til tveggja vikna í 
tengslum við bruna sem kom upp 
í íbúðarhúsi í Þorlákshöfn aðfara-
nótt laugardags. Maður og kona 
eru einnig í haldi lögreglu í 
tengslum við málið. Talið er að 
kveikt hafi verið í húsinu. 

Í húsinu kviknaði um klukkan 
fjögur aðfaranótt laugardags. 
Enginn var í íbúðinni sem kveikt 
var í, en hún brann til kaldra kola. 
Hinum megin í húsinu býr kona 
með tvö börn, og komust þau 

klakklaust út. Maðurinn sem situr 
í gæsluvarðhaldi var handtekinn 
á laugardag þar sem hann reyndi 
að nota greiðslukort sem stolið 
var úr húsinu í verslun í Reykja-
vík. Þýfi úr húsinu fannst við hús-
leit á heimili unnustu hans. Hún 
er í haldi lögreglu og verður gerð 
krafa um gæsluvarðhald yfir 
henni. Þriðji maðurinn er einnig í 
haldi, grunaður um aðild.

Sautján ára stúlku og tvítug-
um karlmanni sem einnig voru 
handtekin vegna málsins, hefur 
verið sleppt. 

Rangar tölur 
birtust með súluriti um fylgi 
stjórnmálaflokkanna á forsíðu 
Fréttablaðsins í gær. Réttar tölur 
eru; B 7,4%, D 40,2%, F 10,0%, S 
21,2%, V 19,4%. Aðrir mældust 
með 1,7% fylgi. Samanlagður 
þingmannafjöldi í grafi var 62 
þingmenn en ekki 63. Skýring þess 
er að samkvæmt könnuninni ætti 
einn þingmaður að falla framboði 
aldraðra og/eða öryrkja í skaut, ef 
landið væri eitt kjördæmi. 

Miðað við dreifingu fylgisins á 
kjördæmin myndi það þó ekki 
duga til að koma manni að í neinu 
þeirra. Næsti þingmaður inn yrði 
þingmaður Vinstri grænna, en 
verulega lítill munur er á 13. 
þingmanni Vinstri grænna, 27. 
manni Sjálfstæðisflokks og 
fimmta manni Framsóknarflokks. 

Einn í gæsluvarð-
haldi eftir íkveikju

Vinstri grænn 
síðastur inn
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Opið mánud.–föstud. 8–18, laugard. 10–16 og sunnud. 12–16 

Drekkur þú kaffi?

Hefurðu séð kynlífsmyndbandið 
með Guðmundi í Byrginu?

Lögregla stöðvaði 
fimmtán ára ökuþór á Kringlu-
mýrarbraut í Reykjavík um 
klukkan sjö í gærmorgun. Honum 
var skilað heim til sín við lítinn 
fögnuð foreldra að sögn 
varðstjóra. Drengurinn hafði 
tekið fjölskyldubílinn í leyfisleysi.

Aðfaranótt laugardags var 
nokkuð erilsöm hjá lögreglunni á 
höfuðborgarsvæðinu og nokkuð 
um slagsmál í miðbænum. Þó leið 
nóttin án þess að nokkur slasaðist 
alvarlega.

Tók fjölskyldu-
bílinn án leyfis

Fjöldi Íslendinga sem 
skráðir eru í þjóðkirkjuna hefur 
haldist nokkuð jafn undanfarin 
fimm ár, á sama tíma og lands-
mönnum hefur fjölgað verulega. 

Í dag eru um 82 prósent Íslend-
inga skráð í þjóðkirkjuna, en 
voru tæp 87 prósent árið 2002, 
samkvæmt upplýsingum frá 
Hagstofu Íslands.

Á sama tíma og þessi þróun á 
sér stað hefur þeim sem skráðir 
eru í Ásatrúarfélagið fjölgað tals-
vert.

Félagar voru í desember 2006 
orðnir 1.039 talsins, samanborið 
við 628 fimm árum áður. 

Eru þeir nú um 0,34 prósent af 
landsmönnum öllum, samanborið 
við 0,22 prósent árið 2002. 

Einnig er lítilleg aukning í Frí-
kirkjusöfnuðunum þremur, sem 

telja nú samanlagt tæplega tuttug-
asta hvern landsmann.

Þeim sem standa utan trúfélaga 
hefur fjölgað nokkuð, en eru svip-
að hlutfall af heildarfjölda Íslend-
inga. Í lok árs 2006 voru 2,6 pró-
sent utan trúfélaga, og hefur 

hlutfallið þokast hægt upp á við 
frá árinu 2002, þegar 2,33 prósent 
voru utan trúfélaga.

Fjöldi þeirra sem skráðir eru í 
önnur trúfélög hefur ýmist haldist 
svipaður eða minnkað lítillega sem 
hlutfall af fjölda Íslendinga. 

Fjölgar mikið í Ásatrúarfélaginu

 Bandaríkjamaðurinn 
Joshua Hanson lifði á ótrúlegan 
hátt af þegar hann féll út um 
hótelglugga á 17. hæð að því er 
kemur fram á heimasíðu BBC.

Hanson hafði verið að 
skemmta sér við drykkju um 
kvöldið og var á leið á hótelher-
bergið sitt. Eitthvað lá honum á í 
draumalandið því þegar lyftan 
stoppaði á 17. hæð tók hann á 
harðasprett út ganginn þar sem 
hann missti síðan jafnvægið með 
þeim afleiðingum að hann féll út 
um gluggann sem náði frá lofti til 
gólfs.

Hanson fannst á stéttinni fyrir 
framan hótelið vafinn inn í 
skyggnið yfir anddyrinu sem 
hafði dregið úr fallinu. Var hann 
með innvortis meiðsl og mörg 
beinbrot en búist var við því að 
hann næði sér að fullu. 

Lifði af að falla 
niður 17 hæðir

 Tíu ára Grindvíkingur, Guðlaug Erla 
Björgvinsdóttir, er fyrsta barnið og ein af örfáum 
einstaklingum í Bretlandi sem hefur fengið leyfi til 
að fá tilraunalyfið Avastin inn í hægra auga til að 
reyna að stöðva blæðingu í auganu.

Guðlaug Erla fæddist með æxli í báðum augum og 
voru æxlin fjarlægð þegar hún var eins og hálfs árs 
auk þess sem hægra augað var tekið. Hún gekkst 
undir átta lyfjameðferðir, geislameðferð og þrýsti-
meðferð. Í fyrrahaust hófst blæðing við örið í vinstra 
auga og var hún þá send aftur til Bretlands. 

„Það sem er sérstakt í hennar sögu er að nú sjö 
árum seinna fer sjónin í hennar eina auga að gefa sig. 
Við vorum hræddust við að aftur hefði myndast æxli 
og sendum hana þess vegna til augnkrabbameins-
læknis sem meðhöndlaði hana í Bretlandi. Hann taldi 
að svo væri ekki,“ segir Haraldur Sigurðsson augn-
læknir. 

Haraldur segir að æðagúll hafi myndast út frá 
örinu í hægra auga. Æðar vaxi og leki inn í augað. 
Guðlaug Erla sé því í geislameðferð til að brenna 
burt þær æðar sem hafi myndast auk þess sem hún 
fái lyf til að draga úr myndun æða. Þessa meðferð 
þurfi hún að fá endurtekið en ekki sé vitað hversu oft 
eða lengi. 

Sigrún Gunnarsdóttir, móðir Guðlaugar Erlu, 
segir að þegar Guðlaug Erla hafi verið lítil hafi hún 
verið hætt að fara út og forðast birtu. Það hafi lagast. 
Í haust hafi augasteinninn hins vegar verið orðinn 
öðruvísi en venjulega og þess vegna hafi hún leitað 
til læknis. Hún hafi verið send strax til Bretlands og 
gengist undir aðgerð 21. desember. 

Guðlaug Erla þurfti að fá sérstakt leyfi heilbrigð-
isyfirvalda í Bretlandi til að fá lyfið og fékkst það 
hálftíma fyrir aðgerð. Ef það hefði ekki fengist hefðu 
læknarnir aðeins beitt geislameðferð og þá hefði hún 
misst sjónina innan hálfs árs. Guðlaug Erla fær lyf 
og geislameðferð á sex vikna fresti næstu árin. Ekki 
skýrist strax hvort meðferðin beri tilætlaðan árang-
ur. 

„Hún kvartar ekkert og hefur ekki fundið fyrir 
neinum neikvæðum áhrifum. Hún hefur bara sagt að 
verði hún blind þá megi ég ekki finna föt fyrir hana. 
Þá vill hún fá vinkonu sína í heimsókn áður en hún 
fer í skólann,“ segir Sigrún.

Styrktarreikningur Guðlaugar Erlu er númer 
1193-26-1996 og kennitalan er 051278-5509.

Tilraunalyf gæti forð-
að barni frá blindu
Íslensk stúlka er fyrsta barnið og ein örfárra einstaklinga sem hafa fengið lyfið 
Avastin í Bretlandi. Bresk heilbrigðisyfirvöld gáfu leyfi fyrir því hálftíma fyrir 
geislameðferð. Hefði leyfi ekki fengist hefði hún orðið blind innan hálfs árs.

 Nefskattur verður 
14.580 krónur á ári á hvern ein-
stakling taki frumvarp mennta-
málaráðherra um Ríkisútvarpið 
ohf. gildi. Fimm manna fjölskylda 
á aldrinum 16 til 70 ára gæti þurft 
að borga nefskatt upp á rúmlega 
tvöfalda þá upphæð sem hún borg-
ar nú í afnotagjöld.

„Svona gjaldtaka bitnar á 
mannmörgum heimilum,“ segir 
Kristján Möller, þingmaður Sam-
fylkingarinnar.

Nefskattur tengist ekki við-
tækjaeign eins og afnotagjaldið og 
leggst því á alla einstaklinga yfir 
16 ára aldri sem greiða tekjuskatt, 
hafi þeir yfir 850.000 krónur í árs-

tekjur. Fyrirtæki munu aðeins 
greiða eitt gjald óháð stærð þeirra, 
að sögn Kristjáns.

Um 2200 einstaklingar á land-
inu greiddu aðeins fjármagns-
tekjuskatt á nýliðnu ári, en engan 
tekjuskatt. Þeir þurfa ekki að 
greiða nefskattinn.

„Á að setja fyrst einhver vit-
laus lög og laga þau seinna meir?“ 
spyr Kristján.

Þorgerður Katrín Gunnarsdótt-
ir menntamálaráðherra segir fáar 
fjölskyldur falla í þann flokk sem 
Kristján ræðir um. „Þetta fer allt 
eftir tekjunum og meginþorri 
hinna dæmigerðu fjölskyldna mun 
hafa léttari greiðslubyrði en áður. 

Þeir sem ekki hafa yfir 850.000 
krónur í árstekjur þurfa ekki að 
borga nefskattinn,“ segir Þorgerð-
ur Katrín.

„Það þýðir ekki að fara að 

breyta skattkerfinu í kringum 
frumvarp um Ríkisútvarpið. Nef-
skattur miðast einungis við þá 
sem borga tekjuskatt,“ segir Þor-
gerður. 
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 Valdimar Leó Friðriks-
son, fyrrverandi þingmaður Sam-
fylkingarinnar, tilkynnti í Silfri 
Egils í gær að hann hefði ákveðið 
að ganga til liðs við Frjálslynda 
flokkinn. Verða þá fjórir þing-
menn í þingflokknum á ný, en þar 
fækkaði um einn þegar Gunnar 
Örlygsson gekk til liðs við Sjálf-
stæðisflokkinn á kjörtímabilinu. 

„Ég er búinn að vera að velta 
þessu fyrir mér í töluverðan tíma 
og kíkja á stefnumálin,“ segir 
Valdimar, sem er sannfærður um 
að það verði Frjálslyndi flokkur-
inn sem nái að fella ríkisstjórnina. 
Flokkurinn sé á fleygiferð. „Ég er 
örugglega ekki eini kratinn sem er 
að fara yfir í Frjálslynda flokk-
inn.“

Enn er óráðið í hvaða kjördæmi 
Valdimar bjóði sig fram fyrir 
kosningarnar eða hvort hann geri 
það yfirleitt. Hann segist allt eins 
geta hugsað sér að láta af þing-
mennsku og nýta krafta sína til að 
vinna í nýju félagi frjálslyndra í 
Mosfellsbæ. „Þetta hefur ekkert 
verið rætt, enda veit ég ekki við 
hvern ég ætti að ræða. Það ræðst 
líklega á landsþinginu. Ég er alveg 
slakur.“

Valdimar óttast ekki klofning 
innan flokksins og segist hafa 
gengið til liðs við flokkinn einmitt 
fyrir landsþingið til að geta haft 
áhrif á stefnumótun hans, frekar 
en að bíða og sjá hvað verði. Hann 
vill enga afstöðu taka í deilumál-
um Margrétar Sverrisdóttur og 
þingflokksins.

Undirbúningur fyrir landsþing 
Frjálslynda flokksins um næstu 
helgi gengur vel, að sögn Magnús-

ar Reynis Guðmundssonar, sem er 
framkvæmdastjóri flokksins 
meðan Margrét Sverrisdóttir er í 
leyfi. Enn sé óvissa um framboð 
hennar, en Magnús tekur ekki 
undir vangaveltur um hugsanleg-
an klofning. „Nei, ég get ómögu-
lega séð að stefni í klofning, ég hef 
ekki þá tilfinningu. Ég vona að 
sjálfsögðu að Margrét verði áfram 
í flokknum, því hún er einn af 
máttarstólpum hans.“ 

Annars er Frjálslyndi flokkur-
inn að eflast mjög, segir Magnús. 
Allt að fimm hundruð manns hafi 
gengið í hann á síðustu tveimur 
mánuðum. Magnús kannast þó 
ekki við neina sérstaka smölun 
nýrra flokksmanna, en á lands-
þinginu komandi hafa nýju félag-
arnir kosningarétt, sem aðrir 
félagar. „Þeir sem eru sannarlega 
skráðir í flokkinn og hafa greitt 
árgjaldið geta kosið,“ segir Magn-
ús.

Gengur til liðs 
við frjálslynda
Valdimar Leó Friðriksson segir Frjálslynda flokkinn 
koma til með að fella ríkisstjórnina. Hann hefur 
ekki ákveðið hvar né hvort hann bjóði sig fram.

Fyrir hvað hafði Hrant Dink, 
tyrkneski ritstjórinn sem var 
myrtur á föstudag, hlotið dóm?

Í hvaða veislu skemmti stór-
stjarnan Elton John á laugar-
dagskvöld?

160 ára ártíðar hvaða 
tónskálds er minnst um þessar 
mundir?

Ári eftir að upp komst um símhleranir 
og tölvupóstsnjósnir, sem Þjóðaröryggisstofnun 
Bandaríkjanna hefur stundað, hafa bandarísk stjórn-
völd nú ákveðið að sérstakur eftirlitsdómstóll, sem þó 
mun starfa með leynd, hafi eftirlit með hlerununum.

Hingað til hefur George W. Bush jafnan haldið því 
fram, að hann hafi í krafti embættis síns fulla heimild 
til að láta fylgjast með bæði símtölum til útlanda og 
tölvupóstsendingum einstaklinga, sem grunaðir eru 
um tengsl við hryðjuverkastarfsemi.

Skömmu eftir árásirnar á Bandaríkin haustið 2001 
gaf hann með leynd Þjóðaröryggisstofnuninni heimild 
til þess að stunda slíkar njósnir. Nú hefur hins vegar 
Alberto Gonzales dómsmálaráðherra tilkynnt að nýi 
eftirlitsdómstóllinn, sem sjálfur mun starfa með 
leynd, þurfi að veita stofnuninni heimild til slíkra 
njósna.

Bandarísku mannréttindasamtökin ACLU hafa 

harðlega gagnrýnt þessa njósnastarfsemi og segja að 
tilkynning dómsmálaráðherrans sé ekkert annað en 
yfirklór.

„Þjóðaröryggisstofnunin gerði þetta ólöglega og 
þetta útspil á síðustu stundu er greinilega tilraun til að 
forðast eftirlit dómstóla og þings,“ segir í tilkynningu 
frá ACLU. 

Eftirlitsdómstóll fylgist með
 Lögregla í Taílandi 

hefur tilkynnt að fimmtán manns 
séu í haldi vegna sprengjuárása 
sem felldu þrjá og særðu tugi í 
Bangkok á gamlárskvöld. Meðal 
handtekinna eru yfirmenn úr 
hernum.

Hátt í hundrað lögreglumenn 
og hermenn leituðu manna á átján 
stöðum í borginni á laugardag. 
Ekki hafa enn verið gefnar út
ákærur.

Her Taílands hafði lýst því yfir 
í kjölfar árásanna að stjórnmála-
menn og herforingjar hliðhollir 
Thaksin Shinawatra, fyrrverandi 
forsætisráðherra, stæðu á bak við 
árásirnar. 

Fimmtán hand-
teknir í Bangkok

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI





 Mona Sahlin verður að 
öllum líkindum næsti formaður 
Jafnaðarmannaflokksins í Svíþjóð 
og fyrsta konan til að gegna for-
mennsku í flokknum. Hún var á 
fimmtudaginn tilnefnd sem eini 
frambjóðandinn til formanns 
flokksins á flokksþinginu um miðj-
an mars. Talið er aðeins formsat-
riði að ganga frá kjöri hennar. 

Mona Sahlin á litríkan feril að 
baki. Hún byrjaði ung í ungliða-
hreyfingu flokksins og var yngst 
allra kjörin á þing 1982, 25 ára 
gömul. Árið 1990 varð hún vinnu-
markaðsráðherra í ríkisstjórn 
Ingvars Carlsson. Þegar húnsvar-
aði „ég veit ekki“ í sjónvarpsvið-
tali varð hún stjarna á einni nóttu 
og varð helsta fyrirsæta flokksins 
á kosningaplakötum. 

Mona varð varaforsætisráð-
herra og almennt álitin næsta for-
sætisráðherraefni flokksins á 
eftir Ingvari Carlsson þegar hún 
varð uppvís að því að hafa notað 
kreditkort ríkisins í ellefu mánuði 
í einkaneyslu. Mona hafði tekið út 
peninga og greitt fyrir bleiur og 
Toblerone-súkkulaði og fleiri 
vörur fyrir rúmar 53 þúsund 
sænskar krónur eða um hálfa 
milljón íslenskra. 

Hún sagðist hafa litið á þetta 
sem fyrirframgreiðslu launa, var 
ekki ákærð en sagði af sér í nóv-

ember 1995. „Þetta var ekki versta 
áfallið í lífi mínu. Það var miklu 
verra þegar ég missti barnið mitt,“ 
sagði fjögurra barna móðirin.

Mona Sahlin var talin tilheyra 
liðinni tíð í sænskri pólitík. Svo 
reyndist þó aldeilis ekki. Þremur 
árum síðar var hún komin aftur í 
ríkisstjórn og nú tæpum tólf árum 
eftir hneykslismálið er hún komin 
á toppinn á ný. 

„Fyrir rúmum ellefu árum var 
Mona Ingeborg Sahlin, 49 ára, pól-
itískt látin,“ sagði Expressen á 
fimmtudaginn. „Nú verður hún, ef 
allt gengur eftir, formaður stærsta 
stjórnmálaflokksins á þinginu. Og 

getur orðið næsti forsætisráð-
herra ef flokkurinn sigrar árið 
2010. Þessi sögulega upprisa er 
einstök í sænskri stjórnmála-
sögu.“

Monu Sahlin var líkt við kött 
með níu líf í sænskum fjölmiðlum 
á fimmtudag. Hún á mikið af and-
stæðingum í flokknum, sérstak-
lega meðal eldri karlkyns þing-
manna og sveitarstjórnarmanna 
auk flokksmanna sem telja hana 
langt til hægri í flokknum. Von-
brigða gætir meðal kvenna. Mona 
Sahlin hefur látið lítið fyrir sér 
fara síðustu ár en þykir vinsæll 
töffari.

Mona Sahlin komin 
aftur í framvarðasveit
Pólitísk upprisa Monu Sahlin virðist orðin að veruleika því hún verður for-
mannsefni Jafnaðarmannaflokksins í Svíþjóð á flokksþingi í mars. Sahlin sagði 
af sér sem ráðherra 1995 en hún keypti bleiur og Toblerone á kostnað ríkisins.

 Heiðar Guðna-
son, forstöðumaður meðferðar-
stofnunarinnar Samhjálpar, segist 
vera óánægður með orð Þórarins 
Tyrfingssonar, yfirlæknis SÁÁ, 
þess efnis að stofnunin sé ofsatrú-
arsamtök.

„Þórarinn var með ýmsar full-
yrðingar gagnvart okkar starf-
semi sem eru beinlínis rangar. 
Menn hafa svo verið að endurtaka 
þær rangfærslur í fjölmiðlum,“ 
segir Heiðar.

Hvítasunnukirkjan stofnaði 
Samhjálp árið 1973 og sama stjórn 
er yfir hvoru tveggja. „Þar er 
þessi tengsl að finna, en starfsem-
in er aðskilin,“ segir Heiðar. „Við 

höfum farið í guðsþjónustur í Fíla-
delfíu á páskunum og í félagsmið-
stöðina okkar koma menn frá sam-
tökunum, en einnig prestar 
þjóðkirkjunnar. Starfsmenn Sam-
hjálpar koma einnig úr fjölmörg-
um trúfélögum eða standa fyrir 
utan þau.“

Heiðar segir það virðingarleysi 
að kalla Hvítasunnukirkjuna ofsa-
trúarsamtök og bera vott um van-
þekkingu. Hún sé kristin fríkirkja, 
ekki ofsatrúarsamtök.

„Ég er mjög sammála því að 
meðferðarþjónusta þurfi að vera í 
höndum fagmanna,“ segir Heiðar. 
„Hins vegar hefur verið látið að 
því liggja að Samhjálp vinni ekki 

faglega. Það er alrangt. Við vinn-
um faglega á öllum sviðum sjúk-
dómsins, þeim andlega, þeim lík-
amlega og þeim félagslega.“ 

Samhjálp ekki ofsatrúarsamtök

 Íbúðaverð á höfuðborgar-
svæðinu lækkaði um 0,7 prósent í 
desember frá nóvember sam-
kvæmt tölum frá Fasteignamati 
ríkisins. Tólf mánaða hækkun 
íbúðaverðs mælist um fimm 
prósent, samanborðið við 35 
prósenta hækkun árið 2005.

Greiningardeild Kaupþings 
segir að töluvert hafi dregið úr 
hækkun íbúðaverðs að undanförnu 
sem skýrist af hækkandi fjár-
magnskostnaði og verðbólguskoti á 
síðasta ári. 

Kaupþing spáir að áfram dragi 
úr verðhækkunum þar sem 
íbúðalánavextir muni ekki lækka 
og reiknar með eins prósents 
meðalhækkun milli ára. Hins vegar 
sér bankinn fram á átta prósenta 
meðalhækkun fasteignaverðs árið 
2008.

Spá rólegum 
markaði í ár

BHM og BSRB hafa 
sent frá sér sameiginlega 
yfirlýsingu vegna þeirrar 
yfirlýsingar sem Páll Magnússon 
útvarpsstjóri sendi starfsmönn-
um RÚV í nóvember síðastliðnum 
þar sem hann lýsti yfir að öll kjör 
starfsmanna myndu haldast 
óbreytt við breytingu á rekstrar-
formi Ríkisútvarpsins.

Á vef BSRB segir að samtökin 
séu sammála um að yfirlýsing 
Páls bæti engu við það sem fram 
kemur í sjálfu frumvarpinu þrátt 
fyrir ítrekaðar óskir samtakanna 
um breytingar. 

Segja yfirlýsingu 
engu bæta við

„Þegar lagðar eru 
saman tölur um losun koltvísýr-
ings frá verksmiðjunum tveimur 

á Grundar-
tanga, nýja 
álverinu á 
Reyðarfirði og 
Straumsvíkur-
verinu stækk-
uðu kemur í 
ljós að losun 
verksmiðjanna
er umfram 
„íslenska“
stóriðjuákvæð-

ið sem kveður á um í Kyoto-
samningunum.“ Þetta segir 
Mörður Árnason, þingmaður 
Samfylkingarinnar, en hann hefur 
lagt fram fyrirspurn til umhverf-
isráðherra. Í henni spyr hann 
hvernig eigi að bregðast við því 
að útreikningar hans sýni að 
verði Alcan stækkað verði losun 
verksmiðjanna um 1.642 þúsund 
tonn á ári en það er 42 þúsund 
tonnum meira en stóriðjuákvæðið 
leyfir. 

Mörður segir að miðað við 
þessar tölur sé ekki rúm fyrir 
stækkunina í Straumsvík.  

Of mikill koltví-
sýringur losaður

Tölvuhakkarar 
réðust inn á heimasíðu Gorbat-
sjoff-sjóðsins og sökuðu þar 
stofnanda hans, fyrrum Sovétleið-
togann Mikhail Gorbatsjoff, um 
fólskulega kúgun á lýðræðissinn-
uðum mótmælendum í 
Aserbaídsjan árið 1990.

Þúsundir komu saman í Bakú, 
höfuðborg Aserbaídsjans, í 
janúar 1990 og kröfðust sjálf-
stæðis og útlegðar til handa 
sovéskum embættismönnum. 
Herinn braut mótmælin á bak 
aftur og fórust 130 manns í 
átökunum. Aserbaídsjan hlaut 
sjálfstæði ári seinna þegar 
Sovétríkin liðuðust í sundur. 

Saka Gorbat-
sjoff um kúgun
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SKOÐAÐU, VELDU, PANTAÐU!
Aldrei fljótlegra að kaupa prentverk
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Læknafélag Reykjavíkur hvetur heil-
brigðisnefnd Alþingis til að skoða vandlega þau til-
mæli sem fram koma í nefndaráliti Læknafélags 
Íslands um frumvarp til laga um heilbrigðisþjónustu. 
Læknafélagið hefur varað við því mikla valdi sem það 
telur frumvarpið veita heilbrigðisráðherra við skipan 
og framkvæmd heilbrigðisþjónustunnar. Einnig er 
gagnrýnt að forstöðumönnum á sjúkrahúsinu sé veitt 
mikið vald og ábyrgð án þess að nokkrar hæfniskröf-
ur séu gerðar til þeirra. Þetta er meðal þess sem nefnd 
Læknafélagsins telur mjög gagnrýnisvert við frum-
varpið.

Páll Torfi Önundarson, varaformaður Læknaráðs 
Íslands, segir að gangi lagafrumvarpið í gegn sé það 
ógn við velferð sjúklinga. „Ef fólk leggst inn á spítala 
á það að geta treyst því að sá hæfasti sem finnst sé 
ráðinn við stjórn. Sú krafa er ekki fyrir hendi í frum-
varpi heilbrigðisráðherra. Þetta frumvarp er bastarð-
ur sem gengur út á að auka völd ráðherra,“ segir Páll. 

Þessu samsinnir Læknafélag Reykjavíkur og segir 
hagsmuni stofnana ríkisins og forráðamanna þeirra 
setta í öndvegi á kostnað sjúklinga. Með frumvarpinu 
sé dregið úr faglegri ábyrgð heilbrigðisstétta.

Leggja stjórnendur Læknafélags Reykjavíkur og 
Læknaráðs Íslands til að afgreiðslu frumvarpsins 
verði frestað til að unnt verði að vinna það betur. Ekki 
náðist í Siv Friðleifsdóttur heilbrigðisráðherra.

Segir frumvarp Sivjar bastarð
 Verðbólga á Íslandi 

mælist 5,9 prósent á Íslandi sam-
kvæmt samræmdri vísitölu 
neysluverðs í EES-ríkjunum sem 
Hagstofan birti fyrir helgi. Lækk-
ar hún úr 6,1 prósenti í nóvember. 

Greining Glitnis telur að 
verðbólgan muni hjaðna hratt á 
næstunni. Það komi til vegna 
lækkunar opinberra álaga á 
matvæli, samhliða því að nú hægi 
á vexti hagkerfisins, olíuverð fari 
lækkandi og áhrifin af gengis-
lækkun krónunnar á vísitölu 
neysluverðs séu að fjara út. 

Verðbólgan mælist einungis 
hærri en hér í Lettlandi, 6,8 
prósent, og í Ungverjalandi, 6,6 
prósent. Að meðaltali er verð-
bólgan á evrusvæðinu 1,9 prósent 
og 2,1 prósent á EES-svæðinu. 

Hröð hjöðnun 
verðbólgunnar

Ferjugjöld í Herjólf 
hækka frá mánaðamótum um að 
meðaltali 11,5 prósent. Guðmund-
ur Petersen, rekstrarstjóri hjá 
Eimskip, segir að hækkunin sé í 
samræmi við samning Eimskips 
við Vegagerðina.

Farið til Vestmannaeyja kostar 
2.000 krónur fyrir fullorðinn frá 
1. febrúar en kostaði 1.800 krónur 
áður. Ef notað er afsláttarkort 
þarf að kaupa 40 einingar. Þrjár 
einingar duga í eina ferð og 
kostar ferðin þá 1.215 krónur. 
Áður kostaði hún 1.080 krónur. 
Ókeypis er fyrir börn upp að tólf 
ára aldri. Börn 12-15 ára greiða 
eina einingu eða 405 krónur fyrir 
aðra leiðina. Ellilífeyrisþegar 
sömuleiðis. Einingin kostaði áður 
360 krónur.

Ferjugjöldin 
hækka

Heilbrigðisyfirvöld
í Suður-Kóreu hafa fyrirskipað 
slátrun á 273.000 hænsnfuglum 
eftir að H5N1-afbrigði fugla-
flensunnar kom í ljós á kjúkl-
ingabúi.

Enn á eftir að taka ákvörðun 
um örlög 386.000 annarra 
hænsnfugla í nágrenninu sem 
gæti þurft að farga.

Í Indónesíu lést stúlka á 
föstudaginn af völdum fugla-
flensu. Stúlkan, sem var 19 ára 
gömul, hafði komist í tæri við 
dauða hænsnfugla og smitast af 
sjúkdómnum.

Fimm manns hafa látist af 
völdum flensunnar í Indónesíu 
það sem af er ári.

Slátra tæplega 
300.000 fuglum

 Karl Bretaprins 
hefur hætt við að fara í hefð-
bundna skíðaferð til Sviss til þess 
að vinna gegn losun gróðurhúsa-
lofttegunda. Sífellt fleiri í 
Bretlandi eru meðvitaðir um 
neikvæð umhverfisáhrif flug-
ferða og vill Karl fækka þeim 
skiptum sem hann stígur upp í 
flugvél.

Ráðherrar og umhverfissinnar 
gagnrýndu prinsinn fyrir að 
fljúga til Bandaríkjanna til að 
taka þátt í verðlaunaathöfn, í stað 
þess að nýta sér myndsíma. Í 
bígerð er að birta hversu mikinn 
koltvísýring ferðir Karls hafa 
losað út í andrúmsloftið.

Skíðaferð aflýst 
vegna mótmæla



nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Mikil fagnaðarlæti brutust út í 
Austur-Evrópu þegar tilkynnt var að 
samningar hefði náðst um úrslit í 
Eurovision næstu árin. Samningavið-
ræður milli austantjaldsþjóðanna hafa 
staðið í nokkur ár og var 
aðalþrætuefnið hvaða land ætti að 
vinna fyrst. Loksins var ákveðið að 
draga og kom nafn Slóveníu fyrst upp 
úr hattinum. Því næst var varpað 
hlutkesti til að skera úr um hvort ætti 
að fara rang- eða réttsælis hringinn um 
Austur-Evrópu og varð réttsælis ofan 
á. Þau tíðindi glöddu Króata sem munu 
fagna sigri í Eurovision 2008 en 
Ungverjar sitja eftir með sárt ennið. 
Þeir munu ekki vinna fyrr en árið 
2298, síðastir Austur-Evrópuþjóða.

Vill aðstoð við að bera kennsl á fólk

Óhugnanlegt og 
viðkvæmt mál

Ísak Sigurgeirsson versl-
unarmaður í Ásbyrgi er 
þekktur fyrir þjónustulund 
og hefur ekki vílað fyrir 
sér að opna verslunina fyrir 
sveitunga sína þegar vantað 
hefur nauðsynjar í búið. 
Verslunin Ásbyrgi í Keldu-
hverfi verður lokuð í vetur 
alla daga nema föstudaga. 
Eigandinn Ísak ætlar í vetr-
arfrí og stefnir á heimsókn 
til fjölskyldu konunnar í 
Asíu.

„Ég auglýsti framan á hurðinni í 
október í fyrra að ég myndi loka 
versluninni yfir vetrartímann alla 
daga nema föstudaga,“ segir Ísak 
Sigurgeirsson, verslunarmaður í 
versluninni Ásbyrgi í Kelduhverfi, 
sem auglýst hefur nýjan opnunar-
tíma á heimasíðunni kelduhverfi.
is. Framvegis mun verða lokað í 
versluninni nema á föstudögum.

Ísak og eiginkona hans eru á 
leiðinni í vetrarfrí til Asíu og Ísak 
hefur engar áhyggjur af að við-
skiptavinirnir lagi sig ekki að 
breyttum aðstæðum. „Nú verða 
viðskiptavinirnir að koma einu 
sinni í viku til að sækja mjólkur-
skammtinn sinn. Þetta kostar 
skipulag en það er betra að við-
skiptavinirnir áætli magnið frek-
ar en ég svo þeir sitji ekki uppi 
með of miklar birgðir,“ segir Ísak 
og bætir við að það sé lítið að gera 
í versluninni yfir vetrartímann 
enda íbúar Kelduhverfis ekki 
nema um hundrað talsins auk þess 
sem stutt sé í verslanir á Húsavík. 
Hins vegar sé nóg að gera yfir 
sumartímann enda Ásbyrgi einn 
af vinsælustu áfangastöðum 
landsins. „Sveiflurnar verða allt-
af meiri og meiri á hverju ári og 
þótt það hafi verið metsala í 
sumar minnkar þetta með hverju 
árinu,“ segir Ísak og bætir við að 
75 prósent gesta Ásbyrgis séu 

útlendingar. „Íslendingar fara 
meira eftir veðrinu og eins og 
heyrist í útvarpinu er ýmist hlýj-
ast hjá okkur eða kaldast svo það 
eru sveiflur í því líka.“

Ísak er þekktur í sveitinni fyrir 
liðleika sinn og þjónustulund. 
Þrátt fyrir takmarkaðan opnunar-
tíma hafa sveitungar getað stólað 
á hjálpsemi hans þegar nauðsynj-
ar vanta í búið. „Ég kann best við 
þegar fólk hringir á undan sér. 
Það er ekki hægt að ganga að mér 

vísum því ég er ekki alltaf heima. 
En ef fólk vantar eitthvað finnst 
mér sjálfsagt að afgreiða. Ef ég 
kem að gagni er ég ánægður.“ 

Eins og áður sagði er Ísak á 
faraldsfæti og mun því ekki 
afgreiða viðskiptavini sína um 
tíma. „Ég á aðra fjölskyldu í Asíu 
og hef ekki heimsótt hana síðan 
árið 2003. Það mun einhver vakta 
verslunina fyrir mig en útköllum 
vegna sígarettupakka verður ekki 
lengur sinnt. Á heimasíðunni setti 

ég inn leiðbeiningar um bensín-
sjálfsalann því hann á til að standa 
á sér vegna ísingar en ég veit að 
fólk mun bjarga sér,“ segir Ísak 
og bætir við að hann sé ávallt sátt-
ur við lífið og tilveruna. „Ég er 
vanur að laga mig að breyttum 
aðstæðum og það eru engin sár-
indi þótt tímarnir breytist. Það er 
samt ýmislegt sem mætti betur 
fara í pólitíkinni en ég vona að við 
ráðum við það.“

Ef ég kem að gagni er ég ánægður

Úr takt við tímann? Með hjartað í réttri 
bók



SKO býður jafngóða GSM-þjónustu og hin símafyrirtækin, innanlands 
og erlendis. Eini munurinn er lægra verð! Það kostar EKKERT að færa 
GSM-símanúmerið til SKO. Þú skráir þig í þjónustuna á www.sko.is.

Hringt í SKO GSM-síma Hringt í aðra GSM- og heimasíma í alla GSM-síma á Íslandi

Fríkirkjan í Reykjavík býður upp 
á 12-spora námskeið í vetur og 
segir séra Ása Björk Ólafsdóttir 
að námskeiðið sé ekki endilega 
hugsað fyrir fíkla eða aðstand-
endur þeirra, heldur fyrir 
„venjulegt fólk, alla þá sem vilja 
ná framförum í lífinu“.

12-sporin voru upphaflega 
hugsuð fyrir áfengissjúklinga og 
er rætt um „vanmátt gegn áfengi“ 
í þeim. Ása segir að nú til dags sé 
kerfið eitt stærsta kristniboð í 
heimi og ekki bara fyrir fíkla. Á 
fundunum verði rætt um „van-
mátt okkar vegna aðskilnaðar frá 
guði“ en ekki áfengi.

Allir sem eru átján ára og eldri 
eru velkomnir á kynningarfund 
klukkan sex annað kvöld í 
Fríkirkjunni í Reykjavík. -

Tólf spora kerfi 
handa öllum



fréttir og fróðleikur

Fjölmennasta trúarhátíð heims

Langflest hestaslys verða 
í apríl og maí, og flestir 
hestamenn slasast um helgi. 
Þetta kemur fram í nýjum 
tölum sem Brynjólfur Mog-
ensen, sviðsstjóri lækninga 
á slysa- og bráðasviði hjá 
Landspítala-háskólasjúkra-
húsi hefur tekið saman.

Í flestum slysum sem koma til 
kasta slysadeildar eru karlar í 
meirihluta en í nýjum tölum sem 
Brynjólfur Mogensen, sviðsstjóri 
lækninga á slysa- og bráðasviði hjá 
Landspítala-háskólasjúkrahúsi, 
hefur tekið saman um slys tengd 
hestum frá janúar 1999 til júlí 2007 
kemur í ljós að þessu er öðruvísi 
farið í hestaslysum.

Á þessu tímabili eru skráð 1.764 
tilvik þar sem áverkar hlutust af 
völdum hesta. Af þeim voru konur 
1.008, eða tæp sextíu prósent, og 
karlar 756 talsins. Þegar litið er til 
aldursskiptingar sést að konum er 
hættara við að slasast á yngri 
árum. Langflest slysin hjá konum 
urðu á aldrinum 10 til 34 ára, um 
sextíu prósent. Körlum virðist 
hættara við að slasast á miðjum 
aldri en algengust voru slys hjá 
körlum 35 til 54 ára.

Einnig kemur fram í tölum 
Brynjólfs að flest slys verða í apríl 
og maí. Þarf það ekki að koma á 

óvart þar sem hestavertíðin stend-
ur þá sem hæst, flestir hestamenn 
enn með hesta á húsi og veðrið 
hentar til útreiða. Þó má telja 
athyglisvert að hestaslysum virð-
ist ekkert fjölga að hausti þegar 
bændur og búalið grípa nesti og 
nýja skó og fara á fjöll að smala 
kindum og hestum. Þó má slá hér 
einn varnagla því þessar tölur ná 
ekki yfir þau tilvik þar sem fólk 
leitar hjálpar á heilsugæslustöðv-
um en þar er skráningu mjög 
ábótavant. Þessar tölur eru því að 
öllum líkindum aðeins toppurinn á 
ísjakanum.

Í haust vöknuðu spurningar í 
kjölfar tveggja banaslysa um hvort 
alvarlegum hestaslysum væri að 
fjölga. Þetta virðist þó ekki vera 
raunin ef horft er til skráðra slysa 
hjá slysadeild. Árið 1999 voru slys-
in 186 en árið 2005 voru þau 205. 
Hestaslysum hefur í raun ekki 
fjölgað mikið á þessum tíma, sér-
staklega í ljósi þess að skráðum 
félögum í Landssambandi hesta-
manna fjölgaði talsvert á sama 
tímabili. Á þessum sjö árum fjölg-
aði slysum smám saman en tölu-
vert dró úr þeim árið 2005. Flest 
urðu þau árið 2004 en þá voru þau 
292. 

Algengasta orsök áverka var 
högg vegna falls af hesti. Slíkt fall 
getur leitt til alvarlegra áverka þar 
sem knapi situr hátt og hesturinn 
er kraftmikil skepna sem getur 
hlaupið á allt að 50 km hraða á 
klukkustund. Áverkar á mjöðm og 
læri voru algengust en þar næst 
komu áverkar á höfði. 

Ekki var mögulegt að fá vitn-
eskju um hlutfall þeirra sem voru 
með hjálm þegar slysið varð. Ef 
litið er til erlendra rannsókna er þó 
hægt að verða nokkurs vísari. Þórir 
B. Kolbeinsson, yfirlæknir á heilsu-
gæslustöðinni á Hellu, tók saman 
nokkrar erlendar rannsóknir um 
hestaslys á nýlegu málþingi um 
öryggi hestamanna á Selfossi. Í 
einni rannsókninni kom fram að 
höfuðáverkar vegna falls af hest-
baki eru algengasta dánarorsök 
tengd hestaslysum. Þá hafi margir 
af þeim knöpum sem létust af völd-
um höfuðáverka ekki notað reið-
hjálm eða hann losnað af við fallið. 

Athyglisvert er að skoða í þessu 
samhengi tölur um hestaslys í 
bandarískri rannsókn. Þegar borin 
voru saman hestaslys árið 1971 og 
tuttugu árum síðar hafði innlögn-
um fækkað um 46 prósent. Á sama 
tíma voru höfuðáverkar fimm sinn-
um færri og skýringin á fækkun 

slysanna að öllum líkindum 
almennari notkun hjálma.

Árið 1997-1998 var lagt fram 
frumvarp til laga um hjálmanotk-
un hestamanna á Alþingi en hún 
var felld. Samstaða virðist ekki 
hafa náðst hjá félögum hestamanna 
eins og Landssambandi hesta-
manna en tillögur um notkun 
hjálma hafa verið felldar á lands-
fundum þeirra. Þetta skýtur nokk-
uð skökku við ef horft er til þess að 
Sniglarnir, hagsmunafélag bif-
hjólamanna, stendur fyrir áróðri 
um að lög verði sett um hlífðar-
fatnað bifhjólamanna.

Í einni af þeim rannsóknum sem 
Þórir tiltók kom til dæmis í ljós að 
fleiri slösuðust vegna hesta en 
mótorhjóla. Sama kemur fram í 
rannsókn Óskars Jónssonar, lækn-
is á Heilsugæslustöðinni á Sauðár-
króki, sem tók saman tölur í Sauð-
árkrókshéraði árin 1984 til 1986. 
Þar kom í ljós að í héraðinu höfðu 
fleiri slasast í hestaslysum en í 
umferðarslysum á þessu tímabili.

Ljóst er að mörgum spurning-
um er enn ósvarað. Hjálmanotkun 
hestamanna er þar ofarlega á blaði 
en ekki eru til tölur um hlutfall 
þeirra hestamanna sem nota slíkan 
hlífðarfatnað. Þó er vitað að reið-
hjálmar hafa verið notaðir í aukn-
um mæli síðustu ár. 

Skráning slysa tengd hestum er 
í töluverðum ólestri og þarf reglu-
legt átak hjá heilsugæslustöðvum 
til að halda utan um þessar tölur. 
Þá er stutt síðan farið var að meta 
hversu alvarlegir áverkar reið-
manna sem slasast í hestaslysum 
eru og því kemur það ekki fram í 
þeim tölum sem notaðar eru hér.

Ungar hestakonur slasast oftast
Þarf félagslega 
endurhæfingu





greinar@frettabladid.is

Guðni Ágústsson, landbúnaðar-
ráðherra ríkisstjórnar 

Sjálfstæðisflokks og Framsóknar-
flokks, er skemmtilegur maður. 
Ekki er hins vegar hægt að hæla 
Guðna og ríkisstjórninni fyrir að 
stuðla að eðlilegri framþróun 
landbúnaðarins og að almenns 
jafnræðis gæti í meðferð opinbers fjár.

Tilgangurinn er stundum sagður vera sá að stuðla 
að einhverri hagkvæmni í landbúnaði. Oftar en ekki 
veldur meint ríkishagræðing búsifjum fyrir atvinnu-
greinina.

Hægt er að tína til fjölmörg dæmi, s.s. hvernig 
hann beitti opinberu fé og reglugerðafargani til þess 
að loka minni sláturhúsum hringinn í kringum landið. 
Allir sjá fáranleikann í því að flytja sláturfé lands-
horna á milli í sláturhús sem þurfa að uppfylla flókið 
regluverk landbúnaðarráðherra.

Minna hefur farið fyrir umræðu um hvernig Guðni 
Ágústsson hefur beitt opinberum fjármunum til þess 
að mismuna loðdýrabændum eftir því hvort þeir eru 
annars vegar með hagkvæmar einkafóðurstöðvar og 
hins vegar svokallaðar samvinnufóðurstöðvar. 
Ráðuneytið hefur ákveðið að greiða ekki út styrki til 
einkarekinna fóðurstöðva sem framleiða um 30% af 
loðdýrafóðri í landinu. Ein skýring sem komið hefur 

frá fulltrúum ráðuneytisins er að þessar umræddu 
einkareknu stöðvar hafi haft svo hagstæða fram-
leiðslu að ekki hafi þótt efni til þess að veita þeim 
styrk.

Stærri samvinnubú sem hafa greinilega verið með 
óhagstæðari framleiðslu hafa fengið háar greiðslur úr 
vösum almennings til stuðnings sinni framleiðslu, og 
dæmi eru um að ríkisstyrktar fóðurstöðvar hafi nýtt 
stórbætta aðstöðu til þess að kreppa að þeim sem hafa 
ekki hafa notið fyrirgreiðslu ráðherra, s.s. Ásgerði II 
sem er í Suðurkjördæmi og búin í Helgadal í Mos-
fellssveit og Héraðsdal í Skagafirði. Þeir bændur sem 
framleiða sitt fóður sjálfir hafa ítrekað leitað eftir 
svörum frá landbúnaðarráðuneytinu en hafa fram á 
þennan dag ekki verið virtir svars um hvort þeir eigi 
að sitja við sama borð og þeir sem eru ráðherra 
þóknanlegir.

Almenningur hlýtur að taka undir með okkur í 
Frjálslynda flokknum um að gæta verði jafnræðis við 
útdeilingu á opinberu fé. Ein leið til þess er að deila út 
fé eftir fjölda læða á viðkomandi búi. Við verðum að 
hafa í huga að loðdýrarækt er mikilvæg atvinnugrein 
sem skapar mörg hundruð milljónir í gjaldeyristekjur 
og nýtir mestmegnis innlenda framleiðsluþætti. 
Hráefnið er nær eingöngu lífrænn framleiðsluúr-
gangur sem að öðrum kosti þyrfti að urða með ærnum 
tilkostnaði. Það er því mikill ábyrgðarhluti að 
ríkisstjórn Geirs Haarde skuli viðhafa forneskjulega 
úthlutun á fé almennings til þess að stuðla að 
ríkishagræðingu.

Höfundur er alþingismaður.

„Ríkishagræðing“ Guðna

Morgunverður frá
kl. 9:00 - 11:00

195,-195,-
Þú átt allt gott skilið!

mánudaga - laugardaga
verslun opnar kl. 10:00

N
iðurstöður skoðanakönnunar Fréttablaðsins sem birt-
ist í blaðinu í gær, sunnudag, hljóta að valda samfylk-
ingarfólki miklum vonbrigðum og forystumönnum 
flokksins um land allt miklum áhyggjum. 

Í þessari könnun fékk flokkurinn ekki nema rúm-
lega 21 prósents fylgi, en yfirleitt hefur fylgi flokksins í könnunum 
blaðsins undanfarna mánuði verið á milli 25-30 af hundraði.

Skoðanakannanir sem þessar hafa í gegnum tíðina gefið mjög vel 
til kynna hvernig straumar í íslenskri pólitík eru, og engin ástæða 
er til þess að efast um að svo sé ekki að þessu sinni. Símakannan-
ir sem teknar eru á einum degi mæla oft betur en margar aðrar 
kannanir, sem teknar eru á löngum tíma, hvernig andrúmsloftið er 
hverju sinni, og þá geta atburðir og umræður næstu daga eða viku á 
undan haft áhrif á það hvernig fólk svarar í könnunum. 

Þessi fyrsta könnun Fréttablaðsins á nýbyrjuðu ári er hin 
fyrsta í röð kannana blaðsins á kosningaári, og á að gefa til kynna 
afstöðu fólks, nú þegar aðeins tæpir fjórir mánuðir eru til kosn-
inga. Blaðið mun gera kannanir með reglulegu millibili, og því 
oftar sem nær dregur kosningadegi 12. maí. Þannig verður fróð-
legt að fylgjast með þróun mála, þegar sama aðferð er viðhöfð við 
allar kannanirnar. 

Það er erfitt á þessari stundu að skýra til fulls niðurstöðurn-
ar varðandi Samfylkinguna í könnun Fréttablaðsins, en þar koma 
áreiðanlega til margir samverkandi þættir. Samfylkingin er enn 
að glíma við þann vanda sem hún hefur búið við frá upphafi vega 
þegar þremur nokkuð ólíkum flokkum var steypt saman í einn. 
Það tekur alltaf tíma fyrir slíkan flokk að ná málefnalegri sam-
stöðu og koma fram út á við sem ein samstæð heild. 

Úrslit í prófkjörum Samfylkingarinnar vegna alþingiskosning-
anna urðu mörgum innan flokksins vonbrigði hvort sem um er að 
ræða höfuðborgarsvæðið eða landbyggðarkjördæmin. Þau skildu 
eftir sig sárindi hjá mörgum stuðningsmönnum frambjóðenda 
sem ekki náðu því sem þeir stefnu að. Vera má að þessi sárindi 
skýri að hluta þá niðurstöðu sem birtist í Fréttablaðinu í gær.

Varðandi aðrar niðurstöður í þessari könnun, þá er fróðlegt að 
fylgjast með gengi Frjálslynda flokksins, sem tók mikið stökk síð-
ari hluta nýliðins árs. Þrátt fyrir miklar innanflokksdeilur held-
ur flokkurinn enn sínu fylgi í kringum tíu prósentin, og það er 
kannski vegna eilífra deilna og mikillar fjölmiðlaumfjöllunar sem 
flokkurinn heldur sínu. 

Aðrir flokkar eru á svipuðu róli og í könnunum undanfarna 
mánuði og ber Sjálfstæðisflokkurinn sem fyrr höfuð og herðar 
yfir alla flokka landsins með 40 prósenta fylgi. Slæm útkoma 
samstarfsflokksins kemur hins vegar í veg fyrir áframhaldandi 
stjórnarsamstarf og því er stjórnin í raun fallin. Það gerir vænt-
anlegar kosningar meira spennandi og nú fer verulega að reyna 
á samstarfsvilja stjórnarandstöðuflokkanna. Máttarstólparnir 
þar, Samfylking og Vinstri græn, eru nú með svo til sama fylgi 
samkvæmt könnun Fréttablaðsins og verður sérstaklega áhuga-
vert að fylgjast með því í næstu könnun hvort þau hlutföll haldast 
áfram. Verði áfram mjótt á munum hvað varðar fylgi flokkanna, 
getur það enn aukið á þann vanda sem við blasir varðandi forystu 
hugsanlegrar nýrrar stjórnar. 

Vonbrigði 
Samfylkingar 

Fulltrúalýðræði okkar hefur 
marga augljósa kosti. Það er 

þó ekki gallalaust. Í pólitísku 
kerfi þar sem samsteypustjórnir 
eru regla geta sterkir stjórnmála-
flokkar skýlt sérhagsmunum 
gegn eindregnum vilja þjóðarinn-
ar. Þjóðaratkvæðagreiðsla er því 
besta leiðin til að útkljá umdeild 
stórmál með óumdeildum hætti – 
án þess að sérhagsmunir ráði 
niðurstöðu. Því tel ég að það 
myndi treysta lýðræðið verulega 
ef stjórnarskránni yrði breytt 
þannig að almenningur fengi 
óskoraðan rétt til að krefjast 
þjóðaratkvæðagreiðslu.

Framsýnir stjórnmálamenn 
eiga að beita sér fyrir að beint 
lýðræði – með beinum stuðningi 
af Netinu – verði tekið upp til að 
auka áhrif og þátttöku lands-
manna í stærstu og mikilvægustu 
ákvörðunum þjóðarinnar. Það á 
að vera framlag 21. aldarinnar til 
þróunar lýðræðis á Íslandi.

Ísland hefur á síðustu áratug-
um logað af átökum um tvenn 
umdeild stórmál. Hið fyrra er 
kvótakerfið. Árum saman hafa 
kannanir sýnt mikla andstöðu 
þjóðarinnar við yfirráð tiltölu-
lega fárra fyrirtækja yfir 
auðlindinni í hafinu. Ætti þjóðin 
möguleika á að greiða atkvæði 
um kvótalögin er líklegt að á 
þeim yrðu grundvallarbreyting-
ar. Í versta falli yrði þjóðin 
sáttari – því hún hefði fengið að 
segja álit sitt með beinum hætti. 
Hitt málið eru Kárahnjúkar. 
Kannanir sýndu að sönnu 
stuðning meirihluta landsmanna 
við virkjunina á sínum tíma, en 
deilurnar hafa orðið svo sárar og 
erfiðar, að í dag blandast fáum 
hugur um að það hefði verið 
langbest að deilan hefði í upphafi 
verið útkljáð með þjóðarat-
kvæðagreiðslu.

Ég geri mér þó ljósa grein 
fyrir að beint lýðræði er ekki 
gallalaus aðferð. Í fyrsta lagi 
gætu of rúmar heimildir leitt til 
of tíðra þjóðaratkvæðagreiðslna 
og kosningaþreytu – eins og í 
Sviss. Í öðru lagi er erfitt að orða 
flókna spurningu, sem kosið er 
um, þannig að óumdeilt sé. Í 
þriðja lagi sýnir reynslan frá 
Bandaríkjunum að það er hætta á 
að fjársterkir aðilar geti haft 
áhrif á niðurstöðu. 

Úr þessum ágöllum má draga 
með því að setja reglur um 
hversu hátt hlutfall landsmanna 
gæti krafist þjóðaratkvæða-
greiðslu. Sömuleiðis væri 
æskilegt að setja reglur um 
fjárhagslegt jafnræði sjónarmiða 
sem takast á í kosningunni.

Í sumum löndum er hægt að 
greiða þjóðaratkvæði um lög, 
sem þingið hefur samþykkt. Í 
Danmörku getur þriðjungur 
þingmanna vísað nýsamþykktum 
lögum í atkvæðagreiðslu, í Sviss 
þarf 50 þúsund borgara til að 
óska hins sama (100 þúsund ef 
um stjórnarskrá er að ræða) og á 
Ítalíu þarf hálfa milljón undir-
skrifta.

Mér finnst sannarlega koma 
til álita að stjórnarskrá heimili 
tilteknum hluta þingmanna að 
beina nýsamþykktum lögum í 
þjóðaratkvæðagreiðslu. Mér 
finnst þó miklu mikilvægara að 

stjórnarskráin opni leið fyrir 
sjálfstætt þjóðarfrumkvæði, þar 
sem tiltekinn hluti landsmanna 
getur án atbeina Alþingis beint 
máli í þjóðaratkvæðagreiðslu. 
Þar gæti vissulega verið um að 
ræða afnám laga, sem reynsla er 
komin á, en ekki síður mál, sem 
hafa ekki komið til meðferðar á 
Alþingi, eða engin lög eru til um.

Í þessu efni ættu Íslendingar 
að skoða rækilega lettnesku 
stjórnarskrána Hún heimilar, að 
tíundi hluti kjósenda geti lagt til 
forsetans fullgert lagafrumvarp, 
eða frumvarp til breytinga á 
stjórnarskránni. Forsetinn hefur 
það hlutverk að leggja það fyrir 
þingið, og hafi lettneska þingið 
ekki afgreitt málið án efnislegra 
breytinga innan tiltekins tíma fer 
frumvarpið í þjóðaratkvæða-
greiðslu.

Þessi leið er einkar athyglis-
verð, og býr yfir innri fegurð. 
Hún felur í sér að þjóðin, 
forsetinn og þingið vinna 
sameiginlega úr sjálfsprottnu 
frumkvæði almennings – og 
þjóðin hefur lokaorðið. Þessi leið 
er ákaflega tært form lýðræðis.

Starf stjórnarskrárnefndar 
forsætisráðherra, þar sem ég sit, 
hefur ekki alltaf gengið hávaða-
laust fyrir sig. Þar tókst þó 
mikilvæg samstaða um að leggja 
til ákvæði um að allar breytingar 
á stjórnarskránni hér eftir fari í 
þjóðaratkvæðagreiðslu. Hvað 
sem öðru líður álít ég það 
mikilvæga breytingu, ekki síst 
vegna þess að ég túlka hana sem 
skref í átt að almennu ákvæði 
sem opnar þjóðinni leið að því að 
geta krafist þjóðaratkvæða-
greiðslu um umdeild stórmál.

Sjálfstætt þjóðarfrumkvæði 
hlýtur að verða eitt af næstu 
versum í vinnu nefndarinnar – ef 
hún verður á sumar sett.

Þjóðaratkvæðagreiðslur



Í fjölmiðlum um helgina 
var fjallað um nýtt skipu-
lag á Glaðheimalandinu í 
Kópavogi og vinnubrögð 
í tengslum við þá 
afgreiðslu.

Breytt aðal- og svæð-
isskipulag var afgreitt 
af hálfu Kópavogsbæjar 
í bæjarstjórn þann 14. 
nóvember. Fulltrúar Samfylking-
arinnar vissu af athugasemdum 
sem höfðu borist frá Garðabæ í 
lok október og höfðu verið lagðar 
fram í skipulagsnefnd. Þar er 

vísað í greinargerð og 
álitsgerð sem bæjar-
stjórn Garðabæjar hafði 
látið vinna. Þar er bent á 
ákveðna annmarka á svo 
miklu byggingarmagni 
og komu þá fram efa-
semdir af hálfu Garð-
bæinga varðandi umferð-
arsköpun samfara þetta 
mikilli uppbyggingu. 
Samkvæmt upplýsingum 
sem fulltrúar Samfylk-
ingarinnar fengu í 
skipulagsnefnd bárust 

athugasemdirnar of seint og voru 
byggðar á röngum forsendum. 
Fulltrúar Samfylkingarinnar ósk-
uðu eftir álitsgerðinni sem Garð-
bæingar byggðu athugasemdir 

sínar á en var tjáð að þau gögn 
væru ekki okkur aðgengileg enda 
plagg sem Garðabær hefði látið 
vinna fyrir sig. Ég tók málið upp í 
bæjarstjórn í desember og ítrek-
aði þá ósk mína að fá að sjá 
umrædda álitsgerð enda eðlilegt, 
ef bæjaryfirvöld í Garðabæ gera 
alvarlegar athugasemdir við 
skipulagið í Glaðheimum byggða á 
tilteknum gögnum, að við fáum að 
sjá þau gögn. Fyrir viku barst mér 
svo þessi álitsgerð og hef ég nú 
fengið staðfest frá skipulagsstjóra 
Garðabæjar að álitsgerðin ásamt 
minnisblaði var send með athuga-
semdunum þann 24. október. 
Athugasemdirnar skiluðu sér sem 
sagt til skipulagsnefndar en ekki 
fylgigögnin, þ.e. álitsgerðin ásamt 

minnisblaði. Hvers vegna fékk ég 
ekki umrædda álitsgerð eftir að 
hafa óskað ítrekað eftir henni? 
Það er auðvitað ámælisvert því 
athugasemdir Garðbæinga byggja 
á þessum gögnum. 

Það er einnig ámælisvert að 
bæjaryfirvöld í Kópavogi skyldu 
ekki hafa upplýst skipulagsstofn-
un um athugasemdir Garðabæjar 
þegar þær augljóslega lágu fyrir. 
Auk þess liggur fyrir í nýlegum 
kaupsamningi á Glaðheimalandinu 
, að kaupendur hyggjast byggja 
þar allt að 180.000 fm í stað 150.000 
fm eða um 20% meira byggingar-
magn en hingað til hefur verið 
gert ráð fyrir í skipulagstillögum. 

Bæjarstjóri vænir mig um að 
draga taum Garðbæinga en það 

má öllum vera ljóst að skipulags-
breytingar sveitarfélaga eru ekki 
þeirra einkamál og verða þau að 
vera samstíga hvað varðar fram-
tíðarskipulag höfuðborgarsvæðis-
ins.

Í stóru samhengi má lýsa vinnu-
brögðunum varðandi Glaðheima, 
bæði uppkaupin sl. vor, skipulag 
svæðisins ásamt þeim ruðningsá-
hrifum sem það hefur á vatns-
vernd, vatnsveitu og eignarnám á 
Vatnsenda, við hraðskák – þar sem 
leikirnir eru ekki hugsaðir fram í 
tíman vonandi að við lendum ekki 
í pattstöðu!

Höfundur er oddviti Samfylk-
ingarinnar í bæjarstjórn Kópa-
vogs

Hafa skal það sem sannara reynist um Glaðheima



AFMÆLI

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

Auglýsingar á að senda á auglysin-
gar@frettabladid.is eða hringja í 
síma 550 5000.

„Sigur er ekki það 
mikilvægasta þegar þú 

ert ungur. Það mikil-
vægasta er að hlúa að 

hæfileikaríkum
leikmönnum og veita 

þeim gott sjálfstraust.

Fóstureyðingar leyfðar

„Ég átti svo sem ekki von á þessu 
þannig að þetta kom þægilega á 
óvart,“ segir Guðmundur Oddsson, 
en breska tímaritið The Laywer 
valdi hann einn af þeim 40 erlendu 
lögmönnum í Bretlandi sem mest 
kvað að í fyrra. The Laywer er mest 
lesna fagrit lögmanna í Bretlandi og 
gefið út um allan heim. Blaðið segir 
að Guðmundur hafi vakið mikla 
athygli síðastliðið vor þegar hann 
kom á fót skrifstofu fyrir Logos í 
London. „Svo vel hefur gengið hjá 

Guðmundi að Logos hefur nú sent 
annan lögfræðing til Lundúna og 
stefnir ennfremur að því að ráða 
reynda breska lögmenn til starfa.“

„Þótt lögmenn megi telja í þús-
undum hér úti er þetta lítill heimur, 
menn vita hver af öðrum og það er 
greinilega tekið eftir Íslendingum í 
dag,“ segir Guðmundur. Hann þakk-
ar þessa vegsemd verkefnum og 
samningum sem hann hefur tekið 
þátt í að ljúka. „Vonandi hefur maður 
eitthvað fram að færa í þessum 

efnum. Samkeppnin hérna úti er 
hörð og fyrir litla ráðgjafa af Íslandi 
er enginn hægðarleikur að gera sig 
gildandi, en þetta hefst allt saman ef 
maður hefur gott fólk á bak við sig. 
„Ég geri bara svo og svo mikið sjálf-
ur en hef bakland í kollegum mínum 
heima, sem bera hitann og þungann 
af þessum verkefnum líka.“ 

Guðmundur segist ekki fyrr en 
eftir á hafa gert sér grein fyrir að 
það þætti merkilegt að komast á 
þennan lista tímaritsins. „Mér hafa 

borist bréf, símtöl og tölvupóstur 
frá kollegum mínum sem vilja óska 
mér til hamingju, bæði fólk sem ég 
hef unnið með og sem ég þekki ekki 
og er afar ánægjulegt.“ 

Hann kveðst þó ekki ætla að 
halda sérstaklega upp á þetta. „Það 
er margt í pípunum og það þarf að 
halda boltanum rúllandi á mörgum 
vígstöðvum. Annars er svo gaman 
að vera til að maður þarf ekkert að 
gera sér glaðan dag út af þessu sér-
staklega.“

70 ára
í dag, 22. janúar er

Páll Jóhann
Einarsson

(Palli fl ug) sjötugur. Í tilefni þessara 
tímamóta tekur Palli á móti 

fjölskyldu, vinum og velunnurum
í safnaðarheimili Bústaðakirkju
laugardaginn 27. janúar kl. 15-19.

„Ég er stolt og þakklát fyrir viður-
kenninguna og heiti því að leggja 
áfram mitt af mörkum til að auka áhrif 
kvenna í atvinnulífinu vegna þess að 
ég tel að það sé atvinnulífinu til góðs,“ 
segir Halla Tómasdóttir, framkvæmda-
stjóri Viðskiptaráðs, sem fékk aðal-
verðlaun Félags kvenna í atvinnu-
rekstri þegar þau voru afhent fyrir 
helgi.

„Kannski finnst mér skemmtileg-
ast að hvatningarverðlaunin fari til 
Guðbjargar Glóðar Logadóttur, stofn-
anda og eins eigenda Fylgifiska, því að 
hún tók þátt í fyrsta verkefninu Auður 
í krafti kvenna. Ég sá þá strax í augun-
um á henni að hún ætti eftir að gera 
góða hluti,“  segir Halla.

Ný verðlaun, Gæfuspor, komu í hlut 
fyrirtækis sem hefur verið óhrætt við 
að ráða konur í stjórnunarstöður og 

voru þau afhent Atorku en fjórir af 
sex æðstu stjórnendum innan Atorku 
eru konur, eins og Linda Björk Gunn-
laugsdóttir, framkvæmdastjóri A. 
Karlsson, Ragnhildur Geirsdóttir, 
framkvæmdastjóri Promens, Margrét 
Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri 
Icepharma og Guðný Rósa Þorvarðar-
dóttir, framkvæmdastjóri Parlogis. 

Þorsteinn Vilhelmsson, stjórnarfor-
maður Atorku, tók á móti viðurkenn-
ingunni. Hann segir það ánægju og 
heiður að taka á móti þessari viður-
kenningu. „Þessi félög eiga öll samm-
erkt að nýir forstjórar eða fram-
kvæmdastjórar eru konur. Við gefum 
konum ekki síður tækifæri en körlum 
og þær hafa að okkar mati reynst hæf-
ari.“ Guðrún Erlendsdóttir, fyrrver-
andi forseti Hæstaréttar Íslands, fékk 
þakkarviðurkenningu FKA.

Halla fékk aðalverðlaunin



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Laugardalshöllin er vettvangur okkar helstu sigra á 
sviði íþrótta og einn af helstu tónleikastöðum landsins.

Laugardalshöll var vígð 6. desember árið 1965. Arkitekt 
hennar er Gísli Halldórsson en hann teiknaði höllina árið 
1959. Reykjavíkurborg og Íþróttabandalag Reykjavíkur 
eiga heiðurinn að byggingu hennar en fjölmargir komu að 
framkvæmdinni og fjármögnun hennar. Til að mynda lán-
aði TBR 200.000 krónur til framkvæmdanna.

Í Laugardalshöll hafa unnist margir sætir sigrar um árin 
og margir hafa sömuleiðis farið svekktir heim. Fyrsti opin-
beri leikurinn sem fram fór á parketinu í höllinni var hand-
boltaleikur úrvalsliðs Reykjavíkur og landsliðs þáverandi 
Tékkóslóvakíu. Sá leikur fór fram 4. desember vígsluárið 
1965, tveimur dögum áður en höllin var vígð.

Laugardalshöllin er um 6.500 fermetrar að viðbættri 
9.500 fermetra stálgrindarviðbyggingu sem sérhönnuð er 
fyrir frjálsar íþróttir. 

Ýmsir stórviðburðir hafa farið fram undir þaki Laugar-
dalshallarinnar. Tónleikar Led Zeppelin árið 1970, heims-
meistaramótið í handknattleik árið 1995 (þó við viljum 
gleyma árangri íslenska landsliðsins á því móti sem fyrst), 
skákeinvígi aldarinnar milli Fishers og Spasskís árið 1972, 
og nú síðast þegar kveikt var í Svíagrýlunni, hún bútuð 
sundur og gefin landvættunum.

Þar sem Svía-
grýlan er grafin 

FASTEIGNALÁN
Í MYNTKÖRFU
FASTEIGNALÁN
Í MYNTKÖRFU

3,4%3,4%
Miðað við myntkörfu 3, Libor vextir 21.09.2006

Nánari upplýsingar hjá lánafulltrúum Frjálsa 
og á www.frjalsi.is, þar  sem einnig er hægt 
að reikna greiðslubyrði.

Lánstími alltað40 ár



Snjómoksturverkfæri sem vinna á hálku og snjósköflum.

Óhætt er að segja snjó hafi kyngt niður að undanförnu og hafa margir 
haft orð á því að nú sé jólaveðrið langþráða loks komið. Að vísu nokk-
uð seint ber flestum saman um.

Vegagerðin hefur í nógu að snúast við að halda helstu leiðum þéttbýl-
iskjarnanna opnum í þessu fallega ríki Veturs konungs og ekki eru húseig-
endur minna uppteknir við að auðvelda aðgengi í kringum híbýli sín.

Salt, sandur og snjómkostursverkfæri gagnast vel á hálkubletti og snjó-
skafla og draga úr slysahættu. Þá getur borgað sig að eiga góðan klæðnað, 
þykka, hlýja úlpu, hlý nærföt og sterka skó til að halda kuldabola og félögum 
hans í skefjum.

Hér eru nokkrar góðar hugmyndir að útivistarfatnaði og snjókmost-
ursverkfærum sem ættu að koma flestum að góðum notum.

Vopn í vetraríkinu

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

%
afsláttur

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

GLUGGI TIL FRAMTÍÐAR …

• ENGIN MÁLNINGAVINNA

• HVORKI FÚI NÉ RYÐ

• FRÁBÆR HITA OG HLJÓÐEINANGRUN

• FALLEGT ÚTLIT

• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR

• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING





Modulhús ehf. er nýtt fyrirtæki 
á Hvammstanga. Það flytur 
inn staðlaðar timburhúsaein-
ingar frá Svíþjóð sem hægt er 
að raða saman á marga vegu.

„Þetta gengur þannig fyrir sig að 
viðskiptavinurinn kemur með 
teikningu að húsi sem hann vill 
reisa. Einingunum er hægt að raða 
upp hvernig sem er því það er ekki 
um nein stöðluð hús að ræða. Þetta 
er eins og legókubbar. Þú bara 
raðar upp draumahúsinu,“ segir 
Guðmundur Helgason, fram-
kvæmdastjóri Modulhúsa, þegar 
forvitnast er um starfsemina. 
Hann segir einingarnar úr sænskri 
furu og koma í þremur breiddum, 
30, 60 og 120 sm. „Hagræðing í 
framleiðslunni er mikil sem aftur 
skilar sér í góðu verði,“ segir 
hann.

Verksmiðjan sem framleiðir 
einingarnar heitir Tomoku Hus 
AB og er í Dölunum í Svíþjóð. Hún 
eru í eigu Japana og þeir sjá um 
stjórnunina. Guðmundur segir 
einingarnar þó settar saman af 
Svíum. „Þar kemur sænsk reynsla 
og sænskt hugvit að góðum notum 
en verksmiðjan er líka mjög 
tæknivædd og þar er mikil sjálf-
virkni á ferðinni. Allt hjálpast að 
við að halda niðri verðinu,“ segir 
hann.

Framleiðslan hefur hingað til 
aðallega farið á Japansmarkað að 
sögn Guðmundar en er nú að dreif-
ast um Evrópu líka. „Það er gaman 

að segja frá því að fyrsta svona 
húsið sem reis í Evrópu var á Hall-
ormsstað,“ segir hann og bætir við 
að átta hús séu komin upp hér á 
landi og hafi reynst vel. „Eitt Tom-
okuhús er nýrisið hér á Hvamms-
tanga, það er 250 fermetrar að 
stærð og uppsetning eininganna 
tók tvo daga. Meistaranum líst 
afspyrnuvel á húsið og sagðist 
myndu leika sér að því að setja 
upp minna hús á einum degi. 

Gluggar eru búnir til af verk-
smiðjunum, einangrunin er inn-

byggð í einingarnar og burðar-
virkið í þakið fylgir með. Síðan 
þarf að klæða húsin innan og utan 
og þá er auðvelt að bæta við ein-
angrun ef vilji er til. Klæðningin 
fylgir hins vegar ekki með. „Það 
eru alls konar klæðningarefni á 
markaðnum og þar velur hver og 
einn,“ bendir Guðmundur á. 

Frá staðfestingu pöntunar þar 
til gámurinn með húsinu getur 
verið kominn á byggingarstað líða 
um það bil átta vikur að sögn Guð-
mundar. Hann telur Tomoku-ein-
ingarnar ekki einungis henta í 
íbúðarhús heldur bæði skemmur 
og gripahús. „Það voru flugmenn í 
Svíþjóð sem byggðu lítið hús yfir 
vélina sína. Ég sé alveg fyrir mér 
hesthús og hvað sem fólki dettur í 
hug,“ segir hann að lokum og 
bendir þeim sem vilja fræðast 
nánar um húsin á heimasíðu fyrir-
tækisins, www.modulhus.is. 

Hver og einn byggir sitt 
draumahús úr einingum

Pólýhúðum allt frá hillum upp í 
utanhússklæðningar. Pólýhúðun er 
sterk, hagkvæm og umhverfi svæn.

Smiðjuvegi 1 • s. 544-5700 • www.polyhudun.is



Það hljómar sem nokkuð 
fjarlæg framtíðarsýn að vera 
með vélmenni á heimilinu sem 
hjálpar til við þrif. En þetta er 
þó alls ekki fjarri lagi. 

iRobot ryksugan Roomba er sér-
stök fyrir þær sakir að hún ryk-
sugar meðan heimilisfólkið er að 
heiman. Hún er kringlótt og lág og 
kemst alls staðar að. Getur ryk-
sugað í öll horn hvort sem er á 
parketti, dúk eða teppi. Þá eru 
snúrur og lágir þröskuldar engin 
fyrirstaða því mótorinn sem knýr 
hana er það öflugur. Það er því 
engin hætta á að hún festist á ein-
hverjum stað og komist ekki burt. 
Þá er hún það lág að hún kemst 
undir flesta sófa og rúm. Roomba 
ryksugan fer yfir svæðið mörgum 
sinnum í hvert skipti eða þangað 
til það er orðið hreint.
Gæludýraeigendur eiga oft í vand-
ræðum með hárflygsur sem 
feykjast um gólfin. Tals-
menn iRobot telja ryk-
suguna henta einstak-
lega vel fyrir þá.

Ryksugan er 
með tölvuheila 
sem getur lært. Í 
fyrsta sinn sem 
henni er hleypt á 
nýjan flöt kannar 
hún umhverfi sitt og 
skráir í minni hluti 
sem hún þarf að forð-
ast. Hún veit því næst 
hversu stórt svæðið er 
sem þarf að þrífa, 
hvar helstu fyrirstöð-
urnar eru og því um 
líkt. Þá forðast hún 
stiga og því engin hætta á að hún 
hrapi niður og eyðileggist.

Hægt er að forrita ryksuguna 
til að þrífa á ákveðnum tímum. Til 
dæmis er mjög hentugur tími 
meðan fólk er í vinnunni enda 
hlýst þá minnst ónæði af henni. 

Ryksugan er 
knúin af endur-

hlaðanlegri raf-
hlöðu og nemur 

sjálf þegar hún er að 
verða ramagnslaus. Þá 

heldur hún aftur í móður-
stöðina þar sem hún hleðst þangað 
til hún getur aftur farið af stað til 
að klára verkið sem henni var 
ætlað.

Hægt er að nota ryksuguna 
eins oft og maður vill, enda ekki 
amalegt að koma heim á hverjum 
degi í nýryksugað heimili.

Nánari upplýsingar um ryksug-
una Roomba frá iRobot má fá í 
síma 848-7632

Ryksuga með 
sjálfstæða hugsun

Heimilisiðnaðarfélag Íslands 
kynnir íslenskan herrabúning 
frá um 1800.

Á síðustu árum hefur áhugi aukist  
á eldri gerðum íslensku þjóðbún-
inganna, faldbúningnum, skaut-
búningnum, kyrtlinum, 19. aldar 
upphlutnum og nú íslenska herra-
búningnum.  Í nokkur ár hefur 
verið boðið upp á námskeiðaröð í 
því að sauma þessa búninga og er 
Heimilisiðnaðarfélag Íslands eini 
aðilinn sem veitir þessa þjónustu.

Heimilisiðnaðarfélagið mun 
kynna íslenskan herrabúning frá 
um 1800, miðvikudaginn 24. janúar 

klukkan 20.00 í húsnæði félagsins 
við Laufásveg 2. Þar verður kynn-
ing á búningnum, veittar upplýs-
ingar um hvernig skal klæðast 
honum og upplýsingar um nám-
skeið í að sauma íslenskan herra-
búning sem hefst í febrúar.

Búningurinn er dæmigerður 
fyrir klæðnað íslenskra karla um 
1800. Það sem einkennir búninginn 
eru; treyja tvíhneppt og innanund-
ir tvíhneppt vesti. Buxur eru svo-
kallaðar lokubuxur hnésíðar eða 
síðar. 

Herrabúningurinn kynntur
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Héðinsgata 250 fm.
Til leigu gott þjón-
ustuhúsnæði sem
áður hýsti flugfragt
Flugleiða. Tveir inn-
gangar, vinnusalur
kaffiaðstaða og skrif-
stofur, kerfisloft og
lagnir í stokkum.
Hentugt t.d. fyrir
heildverslun eða aug-
lýsingastofu. Hag-
stæð leiga. Laust nú
þegar.

Dvergshöfði 640 fm.
Til leigu á mjög áber-
andi stað, á horni
Dvergshöfða og Höfða-
bakka, um 640 fm at-
vinnuhúsnæði, inn-
keyrsluhurð, verslun og
skrifstofur. Hægt er að
nýta allt að 500 fm
undir lager/verslun.
LAUST

Glæsilegt 242 fm skrifstofuhúsnæði.
Til leigu í miðbæ
Hafnarfjarðar glæsi-
lega innréttað skrif-
stofuhúsnæði á 5.
hæð með frábæru út-
sýni. Einstaklega
vandað og allt til alls
þ.m.t. tölvulagnir í
stokkum, kerfisloft
og vandað tréverk.
Láttu þetta ekki
sleppa frá þér.

Allt að 3000 fm Lagerhúsnæði.
Til leigu vel staðsett
miðsvæðis í Reykjavík
við Héðinsgötu og
Köllunarklettsveg, allt
að 3.000 fm. húsnæði
sem hentar frábær-
lega undir lager eða
léttiðnað. Möguleiki á
1000-3000 fm. Leigist
til 2ja ára í senn.
LAUST!

Óseyrarbraut - innkeyrslubil.
Til leigu eru við höfn-
ina í Hfj. um 360 fm
innkeyrslubil með
góðri lofthæð og
tveimur innkeyrslu-
hurðum. LAUST.

Hólmaslóð 182 fm.
Til leigu þjónusturými á
jarðhæð við Hólmaslóð
(Granda) um 182 fm að
stærð. Húsnæðið hentar
vel undir hverskyns
þjónustustarfsemi eða
sérverslun.

Lyngháls 200 fm.
Til leigu um 200 fm
verslunar- eða þjón-
ustuhúsnæði á jarð-
hæð í nýju glæsilegu
húsi á Lynhálsinum.
Laust nú þegar.

FYRIRTÆKI

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

Heildverslun - matavara.
Til sölu skemmtileg heildverslun á matvörumarkaði. Góð við-
skiptasambönd. Upplýsingar eingöngu veittar á skrifstofu okkar.

Í hverfi 101 - Grill-söluturn-heitur matur
Til sölu mjög góður rekstur, með gríðar mikla möguleika. Tilvalið
fyrir kokka og framreiðslufólk. Góð staðsetning. Rúmgott hús-
næði. Upplýsingar á skrifstofu.

Söluturn í Vesturbæ.
Til sölu, af sérstökum ástæðum, er góður söluturn, vel staðsettur
með góða veltu. Kjörið tækifæri fyrir 2 samhenta aðila. Mikil ís-
sala. Pizzu-ofn. Gott verð.

Heildverslun með sérvöru.
Til sölu heildverslun í hótel og veitingahúsagreiranum. Ört vax-
andi fyrirtæki með mikla vaxtarmöguleika. Einstakt tækifæri.
Upplýsingar eingöngu á skrifstofu okkar.

Ís-matur-videó, Hverfissöluturn
Glæsilega innréttuð hverfisverslun með góða vaxandi veltu. Frá-
bært fjölskyldu fyrirtæki.

Bílaverkstæði á Höfðanum
Bílaverkstæð í góðu húsnæði, 2 lyftur og góð lofthæð. Allur bún-
aður sem fylgir í bílaviðgerðum. Ákveðin sala. Verð aðeins 1,5-1,6
millj.

Hársnyrtistofa í góðu hverfi.
5 vinnustöðvar og 2 vaskstólar. Í góðu húsnæði og vel búin tækj-
um. Til sölu af sérstökum ástæðum. Til afhendingar starx ef ósk-
að er. Frábært verð.
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Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Óskar Mikaelsson,

ráðgjafi, atvinnuhúsnæði
og fyrirtæki

Valgeir Kristinsson,
Hrl., Lögg. faseignasali

Félag
fasteignasala

Grænamörk 2a, íbúð 104, Selfossi
Um er að ræða glæsilega 81,5 fm. endaíbúð í nýju raðhúsi fyr-
ir 50 ára og eldri. Íbúðin telur flísalagða forstofu, flísalagt
þvottahús, flísalagt baðherbergi m/eikarinnréttingu, hand-
klæðaofni og upphengdu salerni, eitt rúmgott svefnherbergi
með stórum skápum og svalahurð. Eldhúsinnrétting er eikar-
innrétting m/keramikhelluborði, Siemens tæki. Stofan er park-
etlögð. Yfirfelldar eikarinnihurðir. Malbikað bílaplan og hellu-
lagðar stéttar við húsið og timbursólpallur framan við húsið.
Verð 21,9 m.

Ástjörn 5 íb. 101, Selfossi
Í einkasölu 80,4 fm íbúð á fyrstu hæð í fjölbýli. Sérinngangur er
í hverja íbúð. Eignin telur flísalagða forstofu m/skáp, plastpark-
etlagða stofu og flísalagt eldhús m/mahogany innréttingu, flísa-
lagt baðherbergi m/baðkeri og hvítri innréttingu, tvö ágæt plast-
parketlögð svefnherbergi m/ skápum og þvottahús og geymsla
m/flísalögðu gólfi. Hurð er úr stofu út á sólpall. Innihurðir eru úr
yfirfelldar í maghonylit. Gert er ráð fyrir sturtu á baði. Síma og
sjónvarpstenglar eru í herbergjunum. Verð 15,9 m.

Álftarimi 1 íbúð 201 Selfossi
104,4 m² íbúð ásamt 5,6 m² geymslu og 25,3 m² bílskúr. Íbúð-
in er í fjölbýlishúsi byggðu 1982 og er öll hin snyrtilegasta.
Eignin telur flísalagða forstofu m/skáp, parketlagðan gang/hol,
þrjú plastparketlögð svefnherbergi m/skápum, flísalagt bað-
herbergi m/eikarinnréttingu og baðkari, parketlagða stofu
m/hurð út á svalir og parketlagt eldhús m/þokkalegri eikarinn-
réttingu. Eikarparket á stofu og eldhúsi. Tengi f. þvottavél á
baði. Verð 19,5 m.

Hólavangur 12, Hella
Um er að ræða 73,2 m² ein-
býlishús og 12,1 m²
geymsluskúr. Húsið er byggt
úr timbri árið 1944 og er klætt að utan með máluðu bárujárni.
Nýlegt bárujárn er á þakinu. Eignin telur m.a. parketlagða for-
stofu með rúmgóðum fataskáp, parketlagt forstofuherbergi,
parketlagða stofu, dúklagt baðherbergi með baðkari og sturtu,
dúklagt svefnherbergi með stórum fataskáp og flísalagt eld-
hús. Verð 11,9 m.

Dverghólar 14, Selfossi
Snyrtilegt 118,6 fm steniklætt parhús ásamt 28 fm. bílskúr
byggt árið 2001. Eignin telur flísalagða forstofu m/skápum,
parketlagt forstofuherbergi, stofa og eldhús opið í eitt, náttúru-
flísar á gólfi, svalahurð úr stofu, upptekið loft, halogen ljós, út-
byggður gluggi, IKEA birkiinnrétting í eldhúsi, flísar á milli borðs
og skápa, keramik helluborð, háfur, burstað stál, flísalagt bað-
herbergi m/innréttingu, handklæðaofn, sturtuklefi, gert ráð fyr-
ir hornbaðkari, tvö parketlögð svefnherbergi m/skápum, tölvu
og símatenglar í herbergjum, flísalagt þvottahús. Verð 29,2 m.

Austurvegi 3, Selfossi | S: 480 2900 | Fax: 482 2801
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Engjavegur 8, Selfossi
Um er að ræða 113,0 m² einbýlishús ásamt 38,3 m² bílskúr.
Eignin telur m.a. stofu m/hurð út í garð, eldhús m/hvít/beyki
innréttingu, þvottahús, þrjú svefnherbergi og baðherbergi sem
er flísalagt í hólf og gólf og er þar baðkar. Verð 22,7 m.

Ólafur Björnsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Sigurður Sigurjónsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Christiane L. Bahner hdl.
Lögg. fasteignasali

Torfi R. Sigurðsson
Lögfræðingur

Ágúst Stefánsson
BA í lögfræði

Hallgrímur Óskarsson
Sölumaður

Ólöf Lilja Eyþórsdóttir
Rekstrarfr./sölumaður

Steindór Guðmundsson
Iðnrekstrarfr./sölumaður

Anna Rúnarsdóttir
Ritari/skjalavarsla

Kristín Kristjánsdóttir
Ritari/skjalavarsla



Frekari upplýsingar: Barry, sími  00 34 699 682 026 og Sandra, sími 00 35 4822 2289

Heimsækið vefsíðu okkar: www.seabreezevillas.com

Evrópskur fasteignaráðgjafi

á fasteignum og lúxusvillum 
á Spáni og Ítalíu

Hótel Loftleiðum
laugardaginn 27. og sunnudaginn 28. janúar kl: 13 - 19

Við kynnum með stolti  15 glæsiíbúðir við Sala Bianca Complex 
og 19 íbúðir við Sea Breeze Manila Complex staðsettar á Ítalíu 

við Miðjarðarhafið með stórglæsilegu sjávarútsýni.
Verð frá m105.000

Kynning!

Við frumsýnum í fyrsta sinn á sýningunni FASTEIGNIR Í FJARLÆGUM LÖNDUM

Komið og fáið glæsilega bæklinga með nánari upplýsingum
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Skrifstofa okkar á Spáni 
er í 

San Pedro del Pinatar

Takmarkið er að veita öllum kaupendum, fjárfestum, athafnamönnum eða þeim sem hyggjast 
setjast í helgan stein allar nauðsynlegar upplýsingar sem gera þeim kleyft að flytjast 

eða fjárfesta á Spáni eða Ítalíu á sem auðveldastan máta.
Lækkum allar eignir á Spáni um m3000 ef komið er milliliðalaust!



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

www.as.is
Opið virka daga

kl.9–18

–  Ká r i  Ha l l dó rsson ,  l ögg i l t u r  f as te ignasa l i  –  Jónas  Hó lmge i r sson  –  E i r í ku r  Svanu r  S ig fússon  –  Jón  Ö rn  K r i s t i nsson  

Sjá einnig myndir
í gluggum á Fjarðargötu

– Eigendur fasteigna
athugið!

Lífleg sala – skoðum
og verðmetum
samdægurs! –
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ÞRASTARÁS - FALLEG 110
fm íbúð á 1. hæð ásamt stæði í
bílageymslu. 3 sv.herb. Sérinn-
gangur. Verð 26,5 millj. 3740

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

EINBÝLI

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

ÞRASTARÁS - ÚTSÝNI Fallegt
og fullbúið 279 fm einbýli með bíl-
skúr á góðum stað í Áslandinu. 5
sv.herb. Verð 59,9 millj. 10046

KLETTABERG - Sérlega fallegt
220 fm parhús m/tvöföldum bíl-
skúr á góðum stað í Setberginu. 3
sv.herb. Frábært útsýni. Verð 45,9
millj. 1202

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

SUÐURHVAMMUR - Góð
108,7 fm íbúð á 3. hæð á góðum
stað. 3 sv.herb. Laus fljótlega.
Verð 23,0 millj. 6144

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

VALLARBARÐ Fallegt 207 fm
einbýli ásamt bílskúr á góðum
stað. 5 sv.herb. Verð 42,9 millj.
Skipti á minni eign koma til greina

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

HÆÐIR

KRÍUÁS - ÚTSÝNI Sérlega
vönduð og glæsileg 113 fm neðri
sérhæð í fjórbýli. 3 sv.herb. Sérinn-
gangur. Verð 29,9 millj. 6058

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

ENGJAVELLIR - SÉRINN-
GANGUR Nýleg og falleg 109 fm
íbúð á 2. hæð. 3 sv.herb. Parket,
flísar og fallegar innréttingar. Verð
22,9 millj. 6070

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

SVALBARÐ - Fallegt og vel
skipulagt 193,2 einbýli á einni hæð
m/bílskúr. Sólstofa, verönd, heitur
pottur. Góð staðsetning. Verð 43,6
millj. 6162

HÖRGATÚN - FALLEGT 196,3
fm einbýli á frábærum stað í hjarta
Garðabæjar. 5 sv.herb. Verð 43,9
millj. 9722

ÞRASTARÁS - M/BÍLSKÚR
Falleg 156,4 efri hæð m/bílskúr í
fjórbýli. 4 sv.herb. Suðvestursvalir.
Verð 37,9 millj. 6077

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

STEKKJARKINN - SÉRINN-
GANGUR Góð 90 fm neðri hæð í
tvíbýli. 3 sv.herb. Góð staðsetning.
Verð 19,9 millj. 6060

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

HVERFISGATA - Fallegt og vel
viðhaldið 166 fm einbýli á góðum
stað í miðbæ Hfj. 3-4 sv.herb. Sól-
stofa og verönd. 6163

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

ÖLDUSLÓÐ - LAUS STRAX
Falleg 130 fm hæð og ris á góðum
stað ásamt nýlegum samtals 90
fm bílskúr m/kjallara undir. 5
sv.herb. Verð 38,9 millj. 6067

4RA TIL 7 HERB.

ÞRASTARÁS - Björt og falleg
107 fm endaíbúð á 2. hæð. 3
sv.herb. Sérinngangur inn af svöl-
um. Verð 24,9 millj. 6155

SUÐURBRAUT - ENDAÍBÚÐ
Björt og falleg 106,6 fm 4ra herb.
endaíbúð á 3. hæð. Suðursvalir.
Laus strax. Verð 18,1 millj. 10084

BREIÐVANGUR - 5 HERB.
Falleg122,2 fm íbúð á 2. hæð í
góðu fjölbýli. 4 sv.herb. Verð 21,9
millj. 9659

FLÉTTUVELLIR - GLÆSI-
LEGT 209 fm einbýli m/bílskúr á
góðum stað. Fullbúið að utan og
rúmlega fokhelt að innan. Verð
32,9 millj. 6149

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

HOLTSGATA - M/BÍLSKÚR
Mikið endurnýjuð 107 fm miðhæð
með bílskúr. 3 sv.herb. Sérinn-
gangur. Falleg eign á góðum stað.
Verð 24,5 millj. 10056

HJALLABRAUT - Góð 108,5 fm
íbúð á 3. hæð. 3 sv.herb. Suður-
valir. Gott útsýni. 6168

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

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

ÞRASTARÁS - GLÆSILEGT
Nýlegt og vel staðsett 220 fm ein-
býli á tveimur hæðum m/bílskúr. 4
sv.herb. 100 fm verönd. Frábært
útsýni. Verð 59 millj. 6097

RAÐ- OG PARHÚS

SMYRLAHRAUN - ENDAHÚS
Fallegt 198 fm endaraðhús m/bíl-
skúr á rólegum og góðum stað. 4
sv.herb. Sólstofa, heitur pottur og
verönd. Verð 37,9 millj. 6118

HVERFISGATA - GLÆSIÍ-
BÚÐIR Vorum að fá í einkasölu
nokkrar nýjar glæsiíbúðir í mið-
bænum. Allar allveg nýjar, búnar
vönduðum innréttingum og gólf-
efnum. Verð frá 29,9 millj. 10037

ÁLFASKEIÐ - 5 HERB. Falleg
115,4 fm endaíbúð á 2. hæð. 4
sv.herb. Tvennar svalir. Hús nýlega
tekið í gegn að utan. Verð 22,5
millj. 6156

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

HJALLABRAUT - LAUS
STRAX Falleg og rúmgóð 128 fm
íbúð á 2. hæð. 3-4 sv.herb. Nýlegt
eldhús. Parket. Tvennar yfirbyggð-
ar svalir. Verð 21,9 millj.   3629

ÞÚFUBARÐ - GÓÐ STAÐ-
SETNING Fallegt og vel viðhaldið
228 fm einbýli m/bílskúr. 5 sv.herb.
Svalir og verönd. Verð 41,6 millj.
6064

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

ÖLDUSLÓÐ - m/BÍLSKÚR
Falleg og björt 151,9 fm NEÐRI
SÉRHÆÐ með bílskúr. 3 sv.herb.
Sérinngangur. Flott útsýni. Verð
31,9 millj. 10007

REYKJAVÍKURVEGUR -
Glæsileg 118,7 fm efri hæð í tví-
býli. 3 sv.herb. Mikið endurnýjuð
eign að innan sem utan. Verð 23,9
millj. 6157

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

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

ARNARHRAUN - AUKAÍBÚÐ
Gott talsvert endurnýjað 282 fm
pallbyggt einbýli m/bílskúr. 6
sv.herb. Verönd m/heitum potti.
Verð 45,9 millj. 3673

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

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

BURKNAVELLIR - Sérlega fal-
leg 111,7 fm íbúð á jarðhæð. 3
sv.herb. Stór verönd. Verð 24,5
millj. 6150

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

3JA HERB.

HJALLABRAUT - Sérlega falleg
104,7 fm íbúð á 3. hæð. 2 sv.herb.
Sólstofa og yfirb. svalir. Verð 18,5
millj. 6159

ÖLDUGATA Gott 185 fm einbýli
á góðum stað. 5 sv.herb. Verð
34,5 millj.   3680

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

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

BERJAVELLIR - SÉRINN-
GANGUR Glæsileg 117,5 fm íbúð
á jarðhæð. 3 sv.herb. Mikil loft-
hæð. 55 fm verönd m/lýsingu.
Verð 26,9 millj. 10104

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

DAGGARVELLIR Falleg og
rúmgóð 105,9 fm íbúð á 3. hæð.
2 sv.herb. Fallegar innréttingar og
gólfefni. Verð 21,9 millj.
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DVERGHOLT - Góð 100 fm íbúð
á jarðhæð. 2 sv.herb. Stutt í skóla
og leikskóla. Verð 19,9 millj.
10060

ÁLFASKEIÐ - FLOTT EIGN
Falleg og mikið endurnýjuð 90 fm
3ja herb. íbúð á 2. hæð. 2 sv.herb.
Verð 18,7 millj.  6066

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

ÖLDUGATA - NEÐRI SÉR-
HÆÐ Falleg sjarmerandi NEÐRI
HÆÐ í reisulegu tvíbýli á flottum
stað við Hamarinn. Verð 14,5 millj.
4823

ESKIVELLIR - SÉRINN-
GANGUR Ný 76 fm íbúð á jarð-
hæð með sérinngangi. Glæsilegar
innréttingar og flott gólfefni. Af-
hending í jan-feb. Verð 17,9 millj.
6071

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

VESTURHOLT - Falleg 80 fm
neðri hæð í tvíbýli. 2 sv.herb. Sér-
inngangur og verönd. Verð 21,9
millj. 6148

ÁSTÚN - KÓPAVOGUR 80 fm
íbúð á efstu hæð í góðu fjölbýli. 2
sv.herb. Hús málað að utan í sum-
ar. Verð 18,5 millj. 6065

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

2JA HERB.

LANGAMÝRI - GBÆR Falleg
62,4 fm íbúð á jarðhæð á vinsæl-
um stað. Sérinngangur. Parket og
flísar. Verð 17,5 millj. 6154

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

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

GRÆNAKINN - Falleg 72 fm
íbúð í þríbýli á góðum stað. 2
sv.herb. Stutt í skóla og þjónustu.
Verð 16,9 millj.  6120

SVÖLUÁS - SÉRINNGANGUR
Björt og falleg 84 fm íbúð á 3.
hæð. 2 sv.herb. Sérinngangur.
Gott útsýni. Verð 19,9 millj. 4014

KARLAGATA - RVÍK Björt og
góð 57 fm íbúð á 1. hæð á frábær-
um stað. 2 sv.herb. Verð 16,5 millj.
9641

SELVOGSGATA - Falleg talsvert
endurnýjuð 58 fm 2-3ja herb. íbúð
á 2. hæð í tví-/fjórbýli. Verð 14,6
millj. 6122

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

RAUÐHELLA - HAFNARFJ.
275 fm atvinnuhúsnæði á góðum
stað. Mjög stór malbikuð lóð, gott
útipláss/gámapláss. Verð 41,5 millj.
10021

ÁLFKONUHVARF - KÓP. Sér-
lega falleg 88 fm íbúð á 2. hæð í
lyftuhúsi ásamt stæði í bíla-
geymslu. 2 sv.herb. Verð 23,0 millj.
6116

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

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

DAGGARVELLIR - Falleg 76 fm
2-3ja herb. íbúð á 3. hæð í nýlegu
lyftuhúsi. Parket og flísar. Fallegar
innréttingar. Verð 17,9 millj. ‘Ahvíl-
andi gott lán, 12,2 millj. 4,15% frá
Íbl.  6099

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

GRANDATRÖÐ - HAFNARFJ.
116,4 fm atvinnubil á góðum stað
innst í lokaðri götu. Verð 17,3 millj.
9797

NÝTT

LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ- LANDIÐ
GRINDAVÍK

VÍKURBRAUT - M/ STÚDÍÓÍ-
BÚÐ OG NÝJUM BÍLSKÚR Góð
113 fm neðri sérhæð m/ 51 fm bíl-
skúr. 3 sv.herb. Sérinngangur. Verð
16,9 millj. 6129

STAÐARHRAUN - ENDUR-
NÝJAÐ Fallegt og mikið endurnýj-
að 179 fm einbýli á einni hæð m/bíl-
skúr. Verð 28,9 millj. 6130

BORGARHRAUN - EINBÝLI
172 fm einbýli m/bílskúr. 3 sv.herb.
Verð 23,5 millj.  6020

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

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

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

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

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

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

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

AUSTURVEGUR - GRINDAVÍK
218 fm parhús m/bílskúr. 3 sv.herb.
Verð 20,9 millj.  3676

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

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

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

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

VÍKURBRAUT - ENDURNÝJ-
UÐ 161,7 fm efri hæð og ris. Verð
TILBOÐ. 4027

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

STAÐARHRAUN - GRINDAVÍK
Góð 122 fm neðri sérhæð í góðu tví-
býli. 3 sv.herb. Verð 15,5 millj. 3763

VOGAR

VOGAGERÐI - SÉRINNGANG-
UR Falleg 142 fm neðri hæð m/bíl-
skúr. 4-5 sv.herb. Verð 17,5 millj.
4624

HEIÐARGERÐI - EINBÝLI Gott
181 fm einbýli með bílskúr. 3
sv.herb. Verð 28,9 millj. 6117

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

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

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

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

REYKJAN.BÆR

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

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

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

GARÐUR

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

SANDGERÐI

STRANDGATA - SANDGERÐI
Gott talsvert endurnýjað 495 fm at-
vinnuhúsnæði. 4.000 fm lóð fylgir.
Verð 31,8 millj.

NORÐURGATA - SANDGERÐI
123 fm einbýli á tveimur hæðum. 3-
4 sv.herb. Verð 15,6 millj. 5403

LANDIÐ

ÁLFABYGGÐ - SÚÐAVÍK 166
fm einbýli með bílskúr. 3 sv.herb.
Verð 20,5 millj. 6111

STEINSBÆR - TILVALIÐ SEM
SUMARHÚS 161 fm einbýli í eldri
hluta Eyrarbakka. 4 sv.herb. Verð
11,9 millj. 9966

AUSTURBRÚNIR - EIGNAR-
LÓÐ Mjög falleg 6.418 fm kjarrivax-
in hraunlóð á vinsælum stað í landi
Ásgarðs í Grímsnesi. Verð 4,8 millj.
9803
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Breiðholt

Verð: 13.9
Stærð: 61,7

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1971

Góð og björt  2 herbergja íbúð á 3 hæð sem nútist  vel.  Stofan er  björt  og þ aðan er  gengið inn í  gott
eldhús með dökkri innréttinigu og flísum á milli skápa.Fallegt og rúmgott svefnihergi.Eikar parket er á allri
íbúðinni  nem  á  baðinu.Góðar  vestursvalir  flísalagðar.  Nýir  gluggar  síðan  2005.Snyrtileg
sameign,hjólageymsla og sameiginlegt þvottahús.Fallegur garður með leiktækjum.

Kitty Johansen
Sölufulltrúi

695 4161
kitty@remax.is

Anna Karen
Sölufulltrúi

862 1109
annaks@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali
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Opið hús 16-16:30

NÝBYGGINGARNÝBYGGINGAR
ALLT AÐ 90% LÁN

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

www.as.is
Opið virka daga
kl.9–18

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali
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DREKAVELLIR 4 - HAFNARFJ.
Glæsilegar 136-157 fm 5 herb. sérhæð-
ir í nýju fjórbýlishúsi. Verð frá 29,9 millj.
10062

ENGJAVELLIR 1 - HFJ. Sérlega

vandaðar 4-6 herb. íbúðir í sex íbúða
húsi. Verð frá 29,6 millj. 10085

BERJAVELLIR 3 - HFJ. Fallegar

128 fm 4ra herb. íbúðir, verð 25,2 millj.
5476

FJÓLUVELLIR 2 - HFJ. Glæsileg

hannð endaraðhús á einni hæð m/bíl-
skúr. Áhvíl. 17 millj. til 40 ára hjá Íbúðalsj.
Verð 30,9 millj. 5395

FJÓLUVELLIR 10-14 - HFJ. 244

fm raðhús á einni hæð m/bílskúr, verð
frá 30,4 millj. 5401

ENGJAVELLIR 3 - HFJ. - EIN
EFTIR Falleg og vönduð 4ra herb. íbúð

á jarðhæð m/sérinng. Fullbúin með
glæsilegum gólfefnum. Verð 29,3 millj.
5386

KIRKJUVELLIR 3 - HFJ. Glæsilegar

3ja og 4ra herb. íbúðir, verð frá 19,4 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. Glæsileg-

ar 4ra herb. íbúðir, verð frá 25,8 millj. Af-

hending við kaupsamn. 4856

ESKIVELLIR 7 - HAFNARFJ. Fal-

legar 3ja-5 herb. íbúðir, verð frá 19,4

millj. Afhending í nóv.-des. 4467

DREKAVELLIR 26 - HFJ. Vandaðar

4ra herb. íbúðir, verð frá 24,9 millj. Af-

hending við kaupsamning. 4310
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Grensásvegi 12A
sími: 568 1000

frum@frum.is - www.frum.is

UMBROT
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Einbýli Mjósund - Hfj.
Sérlega kósý og mjög mikið endur-
nýjað 84,1 fm einbýlishús á einni
hæð með rislofti ásamt kjallara á frá-
bærum stað í einum elsta hluta Hafn-
arfjarðabæjar. Húsið stendur á 286,2
fm lóð og er keyrt og komið að því frá
Strandgötunni á milli rauða, nýja fal-
lega hússins og blá uppgerða báru-
járnsklædda húsinu. Búið er að setja
nýja og er mjög fallegt og sjarme-
randi. Verð 28,7 m.

Stærri íb. og sérh. Stangarholt - Rvk.
5 herbergja efri séreign með nýlega
byggðum bílskúr í 2ja íbúða húsi.
Íbúðin er 102,9 fm hæð og ris ásamt
37,8 fm bílskúr byggðum 2005 sem
innréttaður er sem lítil 2ja herbergja
íbúð í útleigu í dag. Fermetrar undir
súð ekki inní ofangreindum fermetra-
tölum. Eignin er mikið endurnýjuð.
Mjög góð eign á þessum vinsæla
stað í Reykjavík. Verð 32.m

Stærri íb. og sérh. Berjarimi - Grafarvogur
Mjög falleg og góð 3ja herbergja
endaíbúð á annari hæð í snyrtilegu
átta íbúða, tveggja hæða Permaform
húsi með sérinngangi frá sértröpp-
um. Þvottahús innan íbúðar. Baðher-
bergið er nýendurnýjað, flísalagt og
fallegt og með glugga. Eikar parket á
holi, eldhúsi og stofu. Stórar vestur
svalir með frábæru útsýni yfir borgina
og sundin. Verð 20,6 m.

Stærri íb. og sérh. Ljósavík - Grafarvogur
Mjög rúmgóð, björt og vel skipulögð
4ra herbergja 120,5 fm íbúð á jarð-
hæð með engum tröppum eða stig-
um í aðkomu í litlu og fallegu 2ja
hæða og 4ra íbúða húsi þar sem all-
ar íbúðirnar eru með sérinngangi. Sér
þvottahús innan íbúðar. 3 góð svefn-
herbergi, gott sjónvarpshol ásamt
góðri stofu með útgangi á stóran og
góðan um 24 fm suð-vestur tré sólp-
allur með skjólgirðingu. Verð 27,9 m

4ra herbergja Flúðasel - Rvk.
Góð 4ra herbergja 105,2 fm ásamt
stæði í bílageymslu. Eldhús með
sprautulakkaðri- og kirsuberja inn-
réttingu. Björt stofa með parketi á
gólfi og útgang á svalir, fallegt útsýni
til fjalla. Svefnherbergin eru þrjú og
með dúk á gólfi og skápur í einu
þeirra. Baðherbergi með flísum á
gólfi, baðkar og sturtuklefi. Þvotta-
hús innan íbúðar. Stæði í bíla-
geymslu. Verð 19,9m

4ra herbergja Engjasel - Rvk.
Vel skipulögð 4ra herbergja 97,6 fm
íbúð á fyrstu hæð ásamt stæði í bíla-
geymslu. Eldhús með fallegri innrétt-
ing með nýlegum hurðum úr kirsju-
bergjavið og nýjar borðplötur. Rúm-
góð stofa með plastparketi á gólfi.
Baðherbergi með flísum á gólfi, bað-
kar. Þvottahús innaf baðherbergi
með flísum á gólfi. Stigagangur mjög
snyrtilegur með teppi á stigum og
pöllum. Verð 18,9m

3ja herbergja Svöluás - Hfj.
Er þetta HÚSIÐ þitt. Sérinngangur.
Virkilega falleg, björt og vel skipulögð
3ja herbergja 86,9 fm íbúð á jarðhæð
með sérinngangi og góðri aðkomu
og engum tröppum í litlu þriggja
hæða, viðhaldslitlu og klæddu fjölbýli
sem var byggt 2002 til 2003. Þvotta-
hús innan íbúðarinnar, tvö stór svefn-
herbergi, rúmgott baðherbergi með
baðkari og góð og björt stofa með
útgönguhurð, breiðar viðargardínur
fyrir gluggum. Verð 20,6 m.

2ja herbergja Vesturberg - Rvk.
Um er að ræða mjög rúmgóða og
bjarta 108,2 fm fimm herbergja íbúð
á efstu hæð með frábæru útsýni í ný-
viðgerðu og fallegu fjölbýlishúsi sem
stendur á góðum stað í Breiðholtinu.
Verð. 21m.

Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

www.husid.is

Ingvaldur Mar 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
Ólafur H. Haraldsson sölumaður
Ólafur Sævarsson sölumaður
Vilborg G. Hansen sölumaður
Ómar Haraldsson tölvuumsjón/frágangur

Höfum ávallt nóg
úrval eigna á skrá

www.husid.is
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ytt heimilin ®

w w w . n y t t . i s Þorláksgeisli - 3ja og 4ra
Bjartar og vel skipulagðar 3ja og 4ra herb. íbúðir í fallegu
lyftuhúsi með stæði í bílageymslu. Íbúðirnar eru tilbúnar
og afhendast án gólfefna. Verð frá 26,9 til 33,6 millj.

Akurvellir - Hafnarfjörður.
ALLT AÐ 90% FJÁRMÖGNUN. Erum með til sölu nokkrar 4ra
herb. íbúðir. Eigninar eru tilb. til afh. og eru afhentar fullb. án
gólfefna nema á baði og þv.hús þar eru flísar. Hægt er að fá
afhent með gólfefnum. Verð frá 24,8 til 25 millj.

Álagrandi 4 - 107 Reykjavík
Hlýleg 127 fm íbúð á 1. hæð í þríbýli. Húsið er bárujárnsklætt
timburhús á steyptum grunni. Var flutt af Laugaveginum
2004-2005 og var allt endurbyggt. Snyrtilega innréttuð, gólf-
fjalir sem veita henni hlýlegt yfirbragð. Verð 34,9 millj.

Æsufell - 4ra.
Falleg nýlega standsett 115 fm íbúð á 1. hæð. Mjög mikið út-
sýni yfir borgina og Faxaflóa úr eldhúsi og stofu. Ný eldhús
innrétting. Húsið hefur nýlega verið klætt, steypuviðgert og
málað. Lyfta og húsvörður í húsinu. Verð. 19,8 millj.

Seljavegur - 3ja.
57,7 fm. rishæð í 3ja hæða húsi. Íbúðin er undir súð að
hluta til. Búið er að endurbæta íbúð verulega, þ.m.t. inn-
rétting, tæki og rafm. Smekkleg íbúð. Verð 17,9 millj.

Boðagrandi - 3ja.
Snyrtileg íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi. Sérinng. frá svölum.
Stæði í bílag. Þetta er snyrtileg eign sem vert er að skoða.
Húsið lítur vel út að utan sem innan. Verð 19,8 millj.

Lækjasmári - Útsýni / bílageymsla.
Mjög rúmgóð 94,5 fm íbúð á 8. hæð með miklu útsýni,
ásamt stæði í bílskýli samtals 121,8 fm. Aðeins tvær íbúðir
á hæðinni. Sameign er sérlega snyrtileg. Verð 28,9 millj.

Melabraut - Seltjarnanes.
2ja herb. risíbúð, 50,1 fm á efri hæð í fjórbýli á
Seltjarnarnesi. Eldhús með nýlegri innréttingu, parketi á
gólfi. Stofa með parketi á gólfi og útgengi á litlar suður
svalir. Svefnherbergi m/ skápum. Verð 13,4 milj.

Ránargata - miðborgin
Notarleg samtals 64.2 fm íbúð á rólegum stað í borginni. Sérlega rúm-
gott baðherb. m/tengi f. þv.vél. Andyri m/fatahengi. Eldhús rúmgott.
Stofa og svefnh. Sameiginl. garður sem snýr í suður. Verð 16,9 millj.

Eignir vikunnar
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Linda B. Stefánsdóttir
Sölu- og markaðsstjóri
Löggiltur fasteignasali

Bjarni Björgvinsson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Kristján Gestsson
Löggiltur fasteignasali

Jón Eiríksson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Akureyri Hafnarstræti 91 l Egilsstaðir Lyngási 5-7 l Reykjavík Laugavegi 97 l sími 440 6000

Gullfalleg 78,7 fm. 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð í nýlegu fjölbýli ásamt
stæði í bílageymslu. Um er að ræða vandaða og vel skipulagða eign. Allar
innréttingar sérsmíðaðar, öll lýsing er hönnuð af Lumex. Stórar svalir sem
snúa til suðurs.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

ÁLFKONUHVARF - 203 KÓPAVOGI

20,9 Millj.

Bókaðu skoðun

Afar gott og vel skipulagt 116 fm 4ra herbergja raðhús á tveimur hæðum
auk geymsluris. Þrjú rúmgóð svefnherbergi, fallegt baðherbergi og rúm-
gott eldhús með borðkrók. Dökkt plastparket á gólfum í stofu og eldhúsi.
Útgengt út á stóran og góðan suðurpall úr stofu.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

BIRTINGAKVÍSL - 110 REYKJAVÍK

29,9 Millj.

Bókaðu skoðun

Rúmgóð 71,6m² 2-3ja herbergja íbúð við Vitastíg í hjarta Reykjavíkur. Eld-
hús nýlega uppgert. Plastparket á gólfi nema baðherbergi. Í bakgarði er
skúr á tveimur hæðum sem tilheyrir íbúðinni. Hér er um að ræða fallega
íbúð sem býður upp á marga möguleika.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

VITASTÍGUR - 101 REYKJAVÍK

Bókaðu skoðun

Mjög vel skipulagt 225,9 fm parhús með innbyggðum bílskúr. Efri hæð
skiptist innbyggðan bílskúr, forstofu, gesta wc, eldhús, borðstofu og stofu.
Neðri hæð skiptist í þrjú rúmgóð barnaherbergi, hjónaherbergi,sjónvarps-
hol, baðherbergi, þvottahús og geymslu. Húsið skilast fullbúið að utan
með grófjafnaðri lóð og fokhelt að innan.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

GNITAKÓR - 202 KÓPAVOGI

44,9 Millj.

Bókaðu skoðun

Glæsileg 120 fm lúxus heilsárshús hönnuð af Sigurði Hallgrímssyni arki-
tekt og lýsing hönnuð af Lumex. Öll sumarhúsin eru á eignalóðum og er
landslag sumarhúsasvæðisins heillandi. Innan við klukkustundar akstur frá
Reykjavík. Þrír golfvellir í næsta nágrenni. Örstutt í þjónustu bæði á Sel-
fossi og Hveragerði
Skoðið nánari kynningu á heimasíðu okkar www.domus.is.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

SOGSBAKKI - GRÍMSNESI

Glæsileg
heilsárshús

Mjög góð hæð og ris ásamt rúmgóðum bílskúr. Samtals birt stærð 196 fm.
Tvær stofur,tvö baðherbergi, fimm svefnherbergi. Parket á flestum gólfum,
gas eldavél. Mikið endurnýjuð a.m.a.k ofnalagnir, gler á neðri hæð,raf-
magn. Falleg eign þar sem er stutt í skóla og í miðbæ Hafnarfjarðar.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

GRÆNAKINN - 220 HAFNARFIRÐI

34,9 Millj.

Bókaðu skoðun

Nýtt og glæsilegt 198,1 fm. 4-5 herbergja einbýlishús í Valsheiði í Hvera-
gerði þar af 32,3 fm. rúmgóður bílskúr. Glæsileg eign í vel skipulögðu
hverfi. Stutt í alla verslun og þjónustu

Bergur Heiðar
Birgisson

Sölufulltrúi
bergur@domus.is

s. 664 6023

VALSHEIÐI - HVERAGERÐI

34,9 Millj.

Makaskipti
möguleg

Glæsilegt 6 herbergja parhús á tveimur hæðum við Austurbrún í Reykjavík.
Húsið er 212,9 fm  með bílskúr. Eikarinnréttingar, parket og flísar á gólfum.
Arinn í stofu. Glæsilegur garður með stórri verönd. Glæsilegt og vel skipu-
lagt hús í göngufæri við Laugardalinn.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

AUSTURBRÚN - 104 REYKJAVÍK

Verð 58,7 Millj.

Bókaðu skoðun

Glæsileg 120,9 fm 4ra herbergja íbúð á efstu hæð ásamt 26,1 fm bílskúr á
besta stað í Lindunum í Kópavogi. Innréttingar úr kirsuber, skápar og
hurðir. Parket og flísar á gólfum. Stórar hornsvalir. Glæsilegt útsýni. Stutt í
alla þjónustu.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

MELALIND - 201 KÓPAVOGUR

Verð 33,9 Millj.

Bókaðu skoðun

Fr
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Rúmgóð og björt 5 herbergja 118,5 fm. íbúð á 3ju hæð þar af er 8,8 fm.
herbergi í kjallara í góðu fjölbýli við Hraunbæ. Glæsilegt útsýni. Tvennar
svalir. Verðlaunagarður. Stutt í alla þjónustu.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

HRAUNBÆR - 110 REYKJAVÍK

22,9 Millj.

Laus við
kaupsamning
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Opið mán. til fim. 8.30-18, fös. 8.30-17. Þjónustus. eftir lokun 691-8616
ELDRI BORGARAR

HVASSALEITI - 103 RVÍK Falleg 70
fm íbúð á 7. hæð í lyftublokk. Íbúðin skiptist
í forstofugang, eldhús, stofu, svefnherbergi
og baðherbergi. Góðar sv-svalir. Frábært
útsýni. Góð þjónusta fyrir íbúa er í húsinu.
V. 27,5 m. 5332

HVASSALEITI 56-58 Falleg og vel
umgengin 2ja herbergja íbúð á jarð-
hæð.Sérafnotaréttur á verönd útfrá
stofu.Góð lofthæð er í íbúðinni 2,70 m. Laus
strax. 5166

SÉRBÝLI

SMÁRARIMI - EINBÝLI NÝTT EIN-
BÝLISHÚS Í RÓTGRÓNU OG VINSÆLU
HVERFI. Staðsteypt, 226 fm, á einni hæð
með innbyggðum ca 40 fm bílskúr. Húsið er
tilbúið til afhendingar fokhelt og verður full-
klárað að utan. Staðsetning er góð á jaðar-
lóð að opnu svæði syðst í götunni.
V. 45,7 m. 5068

HVERAGERÐI - KLETTAGLJÚFUR
Sameinaðu á þínum sælureit: Heimili-
Vinnustofu-Sumarbústaðinn 300-500 fm
einnar og tveggja hæða einbýlishús á 6.000
fm eignarlóðum.Húsin er reist í þyrpingu
húsa í landi Gljúfurárholts, í 5 mínútna akst-
ur austur af Hveragerði.
Sjá www.austurbru.is 5245

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

LANGHOLTSVEGUR Fallegt og end-
urnýjað einbýli á 2 hæðum.Vandaðar inn-
réttingar.Góður bílskúr. Skipti á minni eign
möguleg. V. 52 m. 5089

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

101 VESTURBÆR - RAÐHÚS End-
urnýjað raðhús á 3 hæðum í „Gamla“ Vest-
urbæ Reykjavíkur. Búið er að endurnýja all-
ar lagnir, vatn, rafmagn, skólp,ný rafmagns-
tafla og dósir, (síma og tölvulagnir í hvert
herbergi) einangra og klæða húsið að innan.
5363

4RA HERBERGJA

AUÐARSTRÆTI - SÉR INNGANG-
UR Falleg, rúmgóð og talsvert endurnýjuð
4ra herbergja íbúð með sér inngangi í kjall-
ara í þríbýli. V. 21,9 m. 5398

UNUFELL Falleg 4ra herbergja íbúð á
efstu hæð í nýlega klæddu fjölbýlishúsi.Yfir-
byggðar svalir. Fallegt eikarparket á gólf-
um. Þvottahús innan íbúðar. V. 18,9 m.
5389

HAFNARFJÖRÐUR - ESKIVELLIR
NÝJAR 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR
MEÐ SÉR INNGANGI AF SVÖLUM Í
LYFTUHÚSI. YFIRBYGGÐAR SVALIR.
BYGGINGARAÐILI : ER - HÚS EHF 5329

KAPLASKJÓLSVEGUR - M.AUKA-
HERBERGI Björt og rúmgóð 4ra her-
bergja íbúð á efstu hæð í fjögurra hæða
blokk. Aukaherbergi með aðgangi að snyrt-
ingu. V. 23,9 m. 5344

KRÍUHÓLAR - GLÆSILEGT ÚT-
SÝNI Snyrtileg 102 fm íbúð á 8. hæð í
klæddu lyftuhúsi. Yfirbyggðar svalir. V. 21,5
m. 5301

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

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

HJARÐARHAGI Mikið endurnýjuð 4ra
herbergja 118 fm endaíbúð í nýlega við-
gerðu fjölbýlishúsi ásamt bílskúr. 5154

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

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

3JA HERBERGJA

NÝBÝLAVEGUR - M.BÍLSKÚR Fal-
leg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja 79 fm
endaíbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli. Snyrtileg
sameign. 27 fm bílskúr. V. 21,9 m. 5391

ÁLFHEIMAR Snyrtileg og vel umgengin
3ja herbergja íbúð á 5. hæð í fjölbýli. V. 16,5
m. 5381

AUSTURBERG Falleg og rúmgóð ný-
lega standsett 91 fm íbúð með sér inngangi
á 3.hæð. Nýleg tæki í eldhúsi, borðkrókur,
stofa með útgengi á góðar svalir, nýlega
standsett flísalagt baðherbergi, nýleg inn-
rétting. Nýlegt parket. 18,9m 5374
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NÝTT - SOGAVEGUR - NÝTT
Vandaðar 3ja herbergja sérhæðir 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 rúm-
góð svefnherbergi. Stór stofa. Þvotta-
herbergi og geymsla innan íbúðar. Eik-
arparket og flísar á gólfum. Tvö sér
bílastæði fylgja hverri íbúð. Hér er bara
eitt eftir. Að flytja inn. Verð 35,4 - 37,4
millj. V. 35,4 - 37,4m. 5268

HEIÐARGERÐI - EINBÝLI
153 fm einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt 34 fm bílskúr, samtals 187 fm.
Stofa, borðstofa,eldhús, 4 herbergi, 2
snyrtingar, þvottahús. Húsið er í
ágætu ástandi að utan og nýlega yfir-
farið. Rafmagnstafla endurnýjuð og
raflagnir að húsinu, breiðband komið í
húsið. V. 45,5 m. 5346

FANNAFOLD 166 - PARHÚS
Gullfalleg og björt 112 fm 4ra her-
bergja íbúð á tveimur hæðum í parhúsi
ásamt 25 fm bílskúr, samtals 137 fm,
innst í botnlanga. Efri hæð; forstofa,
hol, rúmgóð stofa með útgengi á aust-
ursvalir,borðstofa og eldhús. Parket-
lagður stigi til neðri hæðar sem skiptist
í; hol með útgengi á verönd, 3 herbergi
og flísalagt gullfallegt baðher-
bergi.Parket og flísar á gólfum. V. 37,5
m. 5373

REYKJABYGGÐ
Mikið endurnýjað 179 fm einnar hæðar
einbýlishús með innbyggðum bílskúr í
Mosfellsbæ. Stórar stofur, nýtt eldhús,
á sér gangi 4 herbergi og baðherbergi.
Húsið er vel staðsett á jaðarlóð. V.
44,7 m. 5292

HRAUNBÆR - JARÐHÆÐ
Mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á
1.hæð. Engar tröppur. Hol, eldhús
með borðkrók, stofa, 3 svefnherbergi
og nýtt, flísalagt baðherbergi. Nýlegar
innréttingar. Eikarparket og flísar á
gólfum. Afgirtur sérafnotaréttur. Stutt í
alla þjónustu. V. 23,4 m. 5105

BÁSBRYGGJA - SÉR INNGANGUR
Rúmgóð 112 fm 3ja herbergja íbúð
með sér inngangi á jarðhæð í nýlegu
húsi ásamt stæði í bílgeymslu. Fallegar
innréttingar og gólfefni. Sérafnotarétt-
ur á lóð. V. 25,9 m. 5326

FURULUNDUR - GARÐABÆR
Vel staðsett og töluvert endurnýjað
197 fm einbýlishús með tvöföldum 51
fm bílskúr. Forstofa, hol, gestasnyrt-
ing, eldhús, stofa, borðstofa, baðher-
bergi, þvottahús og 3-4 herbergi. Nýtt
þak. Stórt hellulagt plan með hitalögn
framan við bílskúr. V. 57,9 m. 5311

FÍFUSEL - M.BÍLAGEYMSLU
Falleg 4ra herbergja 107 fm íbúð á
1.hæð ásamt stæði í bílageymsluhúsi.
Nýlegar innréttingar og gólfefni. Sér
þvottahús í íbúð. Skipti á 3ja herbergja
íbúð á jarðhæð í Seljahverfi æskileg.V.
21,8 m. 5260

Steinunn Ásgerður
Frímannsdóttir

sölumaður



NÖKKVAVOGUR Björt og rúmgóð 3ja
herbergja risíbúð í mikið endurnýjuðu þríbýl-
is-steinhúsi í Vogunum. Eignin hefur verið
töluvert endurnýjuð m.a. gler, rafmagn, kló-
ak, dren o.fl. V. 17,9 m. 5338

KÁRSNESBRAUT 3ja herbergja íbúð á
2. hæð í þríbýli.Húsið er byggt 1984. Glæsi-
legt útsýni á Fossvoginn. Íbúðin er laus
strax. V. 17,9 m. 5293

HÖRGSHLÍÐ - GÓÐ 3JA HERB.
Rúmgóð 96 fm 3ja herbergja íbúð í göngu-
færi við Perluna, Öskjuhlíð, Kringluna og
jafnvel Miðbæ. Suðurverönd. 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

HAFNARFJÖRÐUR – M.BÍLSKÚR
Rúmgóð 2ja herbergja íbúð á efstu hæð í
góðu fjölbýlishúsi við Álfaskeið í Hafnarfirði.
Suðursvalir. Góður 24 fm bílskúr fylgir
eigninni. V.17,9 M.

VÍKURÁS - MEÐ BÍLSKÝLI Björt og
falleg 59 fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð
ásamt stæði í bílskýli. V. 15,9 m. 5372

GRUNDARSTÍGUR Góð 2ja herbergja
66 fm íbúð á 1. hæð í Þingholtunum. V.
17,4m. 5352

FURUGRUND Góð 2ja herbergja íbúð á
3. hæð í góðu fjölbýlishúsi. Hol,eldhús,
stofa,svefnherbergi og baðherbergi. Nýlegt
parket á gólfum. Vestursvalir. Sameign öll í
góðu standi. V. 15,9 m. 5361

VANTAR - 107 - VANTAR Lundur
leitar að 3ja herbergja íbúð á 1.hæð á
svæði 107. Til greina koma skipti á 3ja
herbergja íbúð á 2. hæð við Víðimel.
5340

BRÆÐRABORGARSTÍGUR 64 fm
falleg og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á
1. hæð með stórri verönd. V. 16,9 m. 5082

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

TIL LEIGU - KÖLLUNARKLETT-
SVEGUR Gott lagerhúsnæði á 2 hæðum.
Húsnæðið er um 150 fm á jarðhæð og 700
fm á 2.hæð.   5402

FISKISLÓÐ Nýstandsett 210 fm iðnað-
arhúsnæði á tveimur hæðum.
Lagerhúsnæði á jarðhæð, skrifstofu-eða
íbúðaraðstaða á 2. hæð. V. 37,7 m. 5125

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

LANDIÐ

VALSHEIÐI - HVERAGERÐI Fallegt
og vel hannað 192 fm einbýlishús með inn-
byggðum bílskúr og góðri lofthæð. Fokhelt
en fullfrágengið að utan. V. 29,8 m. 5267

BREIÐAMÖRK - HVERAGERÐI
Einbýlishús á einni hæð 140 fm ásamt bíl-
skúr/geymslu 28 fm. Skipti á eign á Reykja-
víkursvæðinu möguleg. V. 22,5 m. 5086

SUMARHÚS

KERHRAUN - GRÍMSNESI Sumar-
húsalóðir í landi Kerhrauns Grímsnesi. Lóð-
irnar eru 5 -7000 fm eignarlóðir. Kjarri vax-
nar og vel staðsettar. V. 4,4 m. 5405

SUMARHÚSALÓÐ VIÐ YTRI RAN-
GÁ Sumarhúsalóð ásamt 15 fm gestahúsi
í landi Svínhaga. Lóðin er 8,900 fm eignar-
lóð. Samþykktar hafa verið teikningar af 147
fm heilsárshúsi og púði er kominn. V. 7,9
m. 4985

Í Naustahverfi á Akureyri er verið að byggja Hóla-
tún 12-18. Íbúðirnar eru fjögurra herbergja á góðu 
verði. Húsunum er skilað fullbúnum án gólfefna 
en forstofa og baðherbergi er flísalagt á gólfi og í 
kringum baðkar. Allar innréttingar og innihurðir 

eru úr eik. Húsið er frágengið að utan, pússað og 
málað, stéttir steyptar og plan malbikað. Lóð er 
þökulögð. Byggingarverktaki er Hyrna ehf. en 
söluaðili er fasteignasalan Hóll. Íbúðirnar verða 
tilbúnar í september 2007.

Flottar íbúðir í nýju hverfi á Akureyri

Eitt helsta kennileiti í Birmingham er verslunar-
miðstöð.

Selfridges-verslunin í Birmingham á Bretlandi er í 
nokkuð einkennilegri og nýstárlegri byggingu sem 
hefur orðið eitt helsta kennileiti borgarinnar og 
reyndar alls Bretlands því í nýlegri könnun var 
hún í þriðja sæti yfir vinsælar byggingar í landinu 

á eftir London Eye og Big Ben. Þótti hún því merki-
legri en byggingar á borð við Edinborgarkastala og 
Turnbrúna (Tower Bridge).

Selfridges-verslunin stendur í verslunarhverf-
inu Bull Ring í útjaðri Birmingham. Byggingin er 
hönnuð af arkitektastofunni Future Systems sem 
hjónin Jan Kaplický and Amanda Levette stjórna.

Aftur til framtíðar



Háholt - 220 Hfj

13.900.000
Afar falleg 66,1 fm 2ja herbergja íbúð á
2. hæð í góðu fjölbýli. Góðar suðvest-
ursvalir.
Þórarinn s. 530 1811

Þverbrekka - 200 Kóp

12.900.000
Snyrtileg 50,4 fm 2ja herbergja íbúð á
6 hæð með útsýni eins og það gerist
best.
Óli s. 530 1812

Asparholt - 225 Álf

21.500.000
96,1 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í
nýlegu fjölbýli með sérinngang af
svölum.  Vandaðar innréttingar og
gólfefni. Þórarinn s. 530 1811

Funalind - 201 Kóp

24.500.000
Sérstaklega falleg, stílhrein og rúm-
góð 3. herb. 97 fm íbúð á 3. hæð í fal-
legu litlu fjölbýli í hinu vinsæla Lindar-
hverfi í Kópavogi. Sigurður s. 530 1809

Háholt - 220 Hfj

22.900.000
Falleg 109,1 fm 3ja herbergja íbúð á 1.
hæð í góðu fjölbýli. Stutt í skóla og
alla þjónustu.
Þórarinn s. 530 1811

Veghús - 112 Rvk

23.900.000
Falleg 114,5 fm endaíbúð á 2. hæð með
innb. bílskúr. Íbúðin er 94 fm og bíl-
skúrinn 20,5 fm Íbúðin er talsvert end-
urnýjuð. Óli s. 530 1812

Núpalind - 201 Kóp

28.500.000
Mjög góð 114,6 fm 4ra herb. íbúð á 2.
hæð í lyftuhúsi. Stutt í leikskóla, skóla
og þjónustu.
Óli s. 530 1812

Sléttahraun - 220 Hfj

21.600.000
Afar falleg 102,5 fm 4ra herbergja íbúð
á 1. hæð ásamt 25,2 fm bílskúr samtals
127,7 fm
Þórarinn s. 530 1811

Stigahlíð - 105 Rvk

25.900.000
122,5 fm 4ra herbergja jarðhæð í góðu
þríbýli með sérinngangi.
Helgi Már s. 530 1808

Tunguvegur - 108 Rvk

32.900.000 LAUS FLJÓTLEGA
174,4 fm 6 herb. sérhæð með góðu út-
sýni á frábærum stað. Íbúðin er á 2.
hæð með sérinngangi af 1. hæð. Stór-
ar svalir í suðaustur. Eddi s. 530 1806

Hringbraut - 220 Hfj

28.500.000
137 fm efri sérhæð með sérinngangi í
3býli. 2 svefnherbergi og stór stofa.
Glæsilegt útsýni yfir Hafnarfjörð.
Sigurður s. 530 1809

4ra til 7 herbergja

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

Sigurður J. Sigurðsson
sigurdur@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Eðvarð Matthíasson
edvard@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

sölustjóri

Þórarinn Thorarensen
thorarinn@draumahus.is

sölumaður

Sigurður Samúelsson
sigurdursam@draumahus.is

sölumaður

Kristín S. Sigurðardóttir
kristin@draumahus.is

skjalagerð

Bergur Þ. Steingrímson
bergur@draumahus.is

fjármálastjóri

Stefanía T. Kristjánsdóttir
stefania@draumahus.is

sölumaður

Draumaeignir

Glósalir - 201 Kóp

18.900.000
73,2 fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í
lyftuhúsi(gengið beint inná 2. hæð)
Vandaðar innréttingar frá HTH og gólfefni vönduð.
Þórarinn s. 530 1811

Kársnesbraut - 200 Kóp

25.900.000
115,8 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í
fjórbýli með 26 fm bílskúr (hluti af heild-
arfm) Húsið er í mjög góðu ástandi bæði að innan sem utan. Þvottahús
innan íbúðar og fallegt útsýni. Þórarinn s. 530 1811

Suðurhvammur - 220 Hfj

41.500.000
226,7 fm 6 herb. endaraðhús á tveimur
hæðum með innbyggðum 29,5 fm bíl-
skúr, hita í plani, fallegum garði og stórum svölum. Húsið er í alla staði mjög
vandað og staðsett í botnlanga. Aukaherbergi í bílskúr. Eddi s. 530 1806

Sæviðarsund - 104 Rvk

TILBOÐ ÓSKAST SEM FYRST   
108,2 fm. 3ja herbergja íbúð með bílskúr á
2. hæð með stórum suðvestursvölum.
Góðar innréttingar og gólfefni. Staða hússjóðs mjög góð. Brunabótamat +
lóðarmat = 19.110.000 kr. Eddi s. 530 1806

Draumaeignir

Háagerði - 108 Rvk

47.900.000
Glæsilegt 206, 6 fm  Parhús  (þ.a 28,9 fm
bílskúr.) á besta stað í smáíbúðahverf-
inu innst í botnlanga. Húsið er á tveimur hæðum og allt nýlega standsett.
Afar vandaðar innréttingar og gólfefni í allri eigninni. Þórarinn s. 530 1811

Lækjarhjalli - 200 Kóp

69.900.000
Einstaklega fallegt einbýlishús í suður-
hlíðum Kópavogs. Húsið er með 5
svefnherbergjum og 2 stofum og er 284,4 fm Húsið er á tveimur hæðum
með tvöföldum bílskúr. Virkilega vönduð eign. Sigurður s. 530 1809

Suðurgata - 220 Hfj

22.900.000
94 fm 5 herbergja 2. hæð og ris í afar
góðu ástandi í tvíbýlishúsi.   Húsið er að
mestu leyti endurnýjað og í afar góðu ástandi.
Þórarinn s. 530 1811

Laugarnesvegur - 105 Rvk

26.900.000
Falleg 2 herb. 79,4 fm íbúð með sér inn-
gangi á jarðhæð ásamt 7,1 fm geymslu, samt. 86,5 fm auk stæði í bílageymslu
í snyrtilegu og vönduð fjölbýli við Laugarnesvegi, byggðu árið 2001.
Helgi Már s. 530 1808

2ja herbergja

3ja herbergja

Hæðir

Höfum kaupanda

af 4-5 herbergja

íbúð í Álfatúni

í Kópavogi



Rað- og parhús Laus strax

Hulduland - 108 Rvk 

46.900.000
Falleg 186,7 fm raðhús með stakstæð-
um bílskúr. Íbúðin er 167,4 fm og bíl-
skúrinn 19,3 fm Húsið er mikið endur-
nýjað og vel um gengið. Óli s. 530 1812

Fljótasel - 109 Rvk

46.900.000
Mjög gott 5 herb. endaraðhús með bíl-
skúr, auk 3ja herb. íbúðar í kjallara, alls
268,3 fm í Seljahverfinu. Íbúðin í kjallara
er ca 90 fm. Sigurður s. 530 1809

Flúðasel - 109 Rvk

36.400.000
Mjög gott 142,7 fm, 5 herbergja raðhús
á 2. hæðum,32 fm bílastæði í bíla-
geymslu fylgir
Richard s. 530 1810

Urðarholt - 270 Mos

27.500.000
157 fm verslunar- og skrifstofuhús-
næði sem er í dag 2 nær jafnstórar
ósamþykktar íbúðir.  Íbúðirnar eru 3ja
herbergja Sigurður s. 530 1809

Hafnargata - 190 Rbæ

28.500.000
Mjög fallegt 167,4 fm 6 herb. einbýl á
þessum friðsæla stað stutt frá Höfn-
inni í Vogum. Allt nýuppgert góður
pallur með potti. Þórarinn s. 530 1811

Suðurnes

Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is
sölumaður/ljósmyndari

Hlín Hlöðversdóttir
hlin@draumahus.is

ritari

Margrét B. Eiríksdóttir
greta@draumahus.is

ritari

Óli Antonsson 
olia@draumahus.is

sölumaður

 - 5

ÞÚ SPARAR:

Draumaeignir

33.500.000
Fallegt 172,8 fm einbýli á góðum stað í Keflavík. Húsið hefur nýleg verið tekið í gegn að innan og mikið endurnýjað.
Eign sem vert er að skoða. Helgi Már s. 530 1808

Skólavegur - 230 Rbæ

Draumaeignir

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

Krossalind - 201 Kóp



Íslendingar eiga engan her, alla vega ekki á pappír-
unum. Við höfum hins vegar háð okkar orrustur og 
margar þeirra í Laugardalshöll.

Flestir sem nokkurn tíma hafa æft íþróttir hafa hlaupið um 
parketið í Laugardalshöll. Allt frá sex ára börnum í eltingar-
leikjum til landsliða í körfubolta og handbolta hafa háð 
hildi sína þar. Reglulega flykkjast landsmenn á leiki með 
allt of miklar væntingar og bíða eftir stórsigrum strákanna 
okkar. Stundum tekst það, en stundum viljum við ekkert 
með þess stráka hafa.

Einn allra stærsti viðburðurinn sem Laugardalshöllin 
hefur hýst var þó ekki milli íslenskra íþróttamanna og 
erlends innrásarliðs. Þá mættust ekki bara tvær þjóðir 
heldur tveir heimar. Í skákeinvígi Fischer og Spasskíj árið 
1972, sem kallað hefur verið einvígi aldarinnar, mættust 
austrið og vestrið, Bandaríkin og Sovétríkin, kapítalisminn 
og kommúnisminn, við og þeir.

Kalda stríðið var í algleymingi og í örskotsstund mátti 
sjá smækkaða mynd þessa furðulega stríðs á skákborði 
tveggja snillinga. Tveir kóngar stjórnuðu smærri peðum 
og mis mikilvægum flugumönnum í tilgangslausri baráttu. 
Að lokum hafði Fischer sigur, rétt eins og kapítalisminn 
sigraði kommúnismann tæpum tuttugu árum síðar.

Því má segja að undir fínpússuðum fjölum Laugardals-
hallar hvíli sál Sovétríkjanna við hlið Svíagrýlunnar sálugu.

Vígvöllur 
þjóðarinnar



Fr
um

3JA HERB.

ÁLFKONUHVARF - LAUS
STRAX
Um er að ræða mjög vel staðsetta 3ja her-
bergja íbúð á efstuhæð í lyftuhúsi, ásamt
stæði í bílgeymslu. Verð 24,8 m. Sölumenn
á Lyngvík sýna.

2JA HERB.

HÁTÚN - NÝ ÍBÚÐ MEÐ
GÆLISLEGU ÚTSÝNI.
Um er að ræða 68,8 fm tveggja herbergja
íbúð á 7.hæð, ásamt stórum norður svöl-
um. Íbúðin skilast fullbúin án gólfefna, bað-
herbergi flísalagt, góðar innréttingar. V.
26,9 m

GRANDAVEGUR - LYFTUHÚS
Um er að ræða góða og vel staðsetta 73,5
fm 2ja herbergja íbúð á 4.hæð í lyftuhúsi.
Vestur svalir með útsýni. Þvottaherberi inn-
an íbúðar. V.18,9 m.

4RA HERB

ÞORLÁKSGEISLI - GRAFAR-
HOLTI - TILBÚIN TIL AF-
HENDINGAR
Um er að ræða fullbúna nýja 4ra herbergja
endaíbúð með gólfefnum á 3ju hæð með
tvennum svölum í fallegu lyftuhúsi. Íbúðin
er 108 fm og henni fylgir 8,7 fm sér
geymsla samtals birt séreign 116,7 fm og
stæði í bílgeymslu. Sölumenn á Lyngvík
sýna. Áhv. 19 m í myntkörfu. Verð 27,6 m.

GULLSMÁRI - 4RA HER-
BERGJA
Mjög góð 95 fm íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli.
Parket og flísar á gólfum, baðherbergi ný-
lega uppgert.Áhvílandi 16,5 m lán með
4,35% vöxtum. Verð 24,9 m

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

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

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

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

TRAUST VIÐSKIPTI Í TVO ÁRATUGI

SÍMI 588 9490

SIGRÚN GISSURADÓTTIR
LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SIGRUN@LYNGVIK.IS

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

LYNGVÍK ER SKRÁÐ Í
FÉLAG FASTEIGNASALA

BÁSBRYGGJA - 3JA HERBERGJA
Glæsileg 86 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð. Vandaðar inn-
réttingar, parket og flísar á gólfum. Verð 21,9m

NORÐLINGAHOLT - EIGN ÓSKAST
Höfum ákveðin kaupanda af lóð undir
einbýlishús, eða hús á byggingarstigi í
Norðlingaholti.

Allar nánari upplýsingar
veitir Steinar á Lyngvík s: 588-9490.

MOSARIMI - ENDARAÐHÚS
Um er að ræða mjög vel staðsett 150 fm enda raðhús við
Mosarima í Grafarvogi. Húsið er á einni hæð með innbyggðum
bílskúr. Þrjú svefnherbergi. Stór suður garður með verönd.
A.T.H. AFHENDING í jan-feb 07 V. 37,5 m.

LANGHOLTSVEGUR - SÉRHÆÐMEÐ BÍLSKÚR
Um er að ræða mjög vel staðsetta 100 fm sérhæð í þriggja
íbúða húsi, ásamt 28 fm bílskúr. Afgirtur suðurgarður. Skipti á
stærri eign í sama hverfi möguleg ( Vogaskóla). Verð 28,9 m.

BJÖRTUSALIR - SÉRGARÐUR
117fm 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í fimm íbúða húsi. Sér af-
girtur suður garður með sólpalli. Fallegar eikar innréttingar,
parket og flísar á gólfi. Verð 28,6 m.

BORGARHOLTSBRAUT - HÆÐM/BÍLSKÚR.
Mjög vel staðsetta 4ra herbergja sérhæð í 3ja íbúða húsi.
Hæðinni fylgir sérstæður 34 fm bílskúr með nýju þaki.
AFHENDING VIÐ KAUPSAMNING. V. 26,9 m.

BARÐAVOGUR - 2JA HERBERGJA
MEÐ SÉRINNGANGI

Um er að ræða 71,7 fm 2ja
herbergja íbúð í kjallara
með sér inngangi í þriggja
íbúða húsi við Barðavog.
Verð 14,9 m.

KÓRSALIR - GLÆSIHÆÐMEÐ ÚTSÝNI
Um er að ræða glæsilega 264 fm íbúð á tveimur hæðum að
hluta með 4 svölum og góðu útsýni. Arinstofa, þaksvalir fyrir
heitan pott, stórt sér baðherbergi með nuddkari inn af hjóna-
herbergi. Allar nánari uppls. veitir Steinar S. Jónsson á
Lyngvík.

GLAÐHEIMAR - LAUS STRAX
Um er að ræða mjög vel staðsetta 2ja herbergja íbúð á 2.hæð
í góðu húsi við Glaðheima. Verð 14,9 m.

HÖFUM KAUPANDA
Vantar fyrir ákveðinn kaupanda 6-800 fm
skrifstofuhúsnæði á svæði 1208 105
einnig kemur Kópavour til greina. Afhend-
ing innan 12 mánaða.

Allar nánari upplýsingar
veitir Steinar á Lyngvík s: 588-9490.



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

Selsvellir 19, Grindavík
Mikið endurnýjað einbýlishús 160 ferm
ásamt bílskúr. Baðið er nýtekið í gegn. Þak
er endurnýjað ásamt þakkanti. Nýjir plast-
gluggar og K-einangrunargler í öllu húsinu
og einnig í bílskúr. Nýjar hurðir á bílskúr.
Varmaskiptir.Verð: 25.900.000-,

Ásabraut 4, neðri hæð, Grindavík
Neðri hæð í tvíbýlishúsi 101,1 ferm. með
þremur stórum svefnherb. Búið að endur-
nýja glugga, neysluvatnslagnir, rafmagn og
ofna. Gott lán áhvílandi með 4,15% vöxtum.
Verð: 14.900.000,-

Hellubraut 10, efri hæð, Grindavík
Nýleg 3ja herbergja íbúð í fjórbýli. Fallegar
innréttingar úr kirsuberjavið. Skápar í for-
stofu og herbergjum. Mjög falleg eign. Fal-
legt útsýni. Verð: 17.900.000,-

Austurvegur 6, Grindavík
Fallegt 135 ferm. einbýlishús ásamt bílskúr
34,4 ferm. Nýr sólpallur. Nýjir gluggar í her-
bergjum og á baðherb. Nýtt járn á þaki. For-
hitari. Frábær staðsetning. Íþróttahús,
sundlaug og leikskóli rétt hjá. 
Verð: 26.300.000,-

Laut 16
12 íbúða fjölbýlishús í byggingu. 
Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna. 
3ja herbergja íbúðir frá kr. 13.900.000,- og
4ra herb. íbúðir frá kr. 17.500.000,-
Byggingaraðili lánar 10% til 40 ára með
6,5% vöxtum

Íbúðirnar verða tilbúnar 1. okt. 2007
Byggingaraðili: Landmenn ehf.

Mánasund 8, Grindavík
135,4 fm einbýlishús. 4 svefnherbergi. For-
stofuherb. og baðherb. nýlega endurnýjað
Forhitari. Nýlegt þak á húsi. Bílskúrsréttur
og til eru teikningar af bílskúr. Mjög góður
staður. TILBOÐ

Litluvellir 10, Grindavík
Gott 2ja herbergja raðhús. Nýtt parket á
gangi og stofu, nýjar flísar á eldhúsi. Nýjir
gluggar í öllu húsinu og hurðar. Gott lán
áhvílandi með 4,15% vöxtum.
Verð: 12.800.000,-

Suðurvör 11, Grindavík
Mjög gott parhús með bílskúr 160,2 ferm. á
góðum stað. Lóðin er girt og ræktuð. Arinn
í stofu. Ofnar og lagnir endurnýjað. Heitur
pottur með hitastillingu á stórum sólpalli,
hluti sólpalls er lagður með Bonamite. Inn-
keyrsla lögð með Bonamite og þar er snjó-
bræðslukerfi. Verð: 23.900.000,-

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

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

Ránargata 3, Grindavík
Fallegt 216,9 ferm. einbýlishús ásamt bíl-
skúr. Sólskáli með ljósum flísum, heitum
potti m/nuddi, hiti í gólfi, útgengt út á timb-
urverönd. 4 svefnherbergi. Þak nýlegt.
Skipti möguleg á minni eign í Grindavík eða
á höfuðborgarsvæðinu.Verð: 28.000.000,-

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. Búið að
endurnýja þak. Nýlegt parket á gangi og
herbergjum. 
Verð: 22.000.000,-

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

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

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

Ásabraut 5, Grindavík 
Fallegt talsvert endurnýjað 154,5 fm einbýl-
ishús á tveimur hæðum, ásamt nýlegum
61,1 fm bílskúr, samtals 216,1 fm.  Húsið er
skráð sem tvær íbúðir og lítið mál að breyta
en er ein íbúð í dag..Verð: 25.900.000-,
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um

NÝTT
GLITVELLIR,
HAFNARFIRÐI
175,2 fm. einnar hæðar einbýlishús auk
52,8 fm. bílskúrs með 2 innkeyrsluhurð-
um, hæð 2,40 metra á hurðum. Húsið er í
byggingu og selst fullbúið að utan, stein-
að og með grófjafnaðri lóð. Á innan verð-
ur húsið fokhelt. Möguleiki er að fá húsið
lengra komið eftir nánara samkomulagi
við seljendur. Verð kr. 35,0 millj.

LAUS STRAX
BIRKIHLÍÐ,
REYKJAVÍK
Frábærlega staðsett 184 fm hæð og ris
ásamt bílskúr. 4-6 herb. Eign sem fengið
hefur gott viðhald. Meiriháttar útsýni. 
Verð kr 48,8 millj.

FLÉTTURIMI,
REYKJAVÍK
Snyrtileg 4ra herb. 106,4 fm íbúð á efstu
hæð með góðu útsýni. Góð lofthæð og
stæði í bílageymslu. Verð kr 23,4 millj.

FLJÓTASEL,
REYKJAVÍK
Mikið endurnýjað raðhús á þremur hæð-
um ásamt bílskúr. 5 svefnherbergi.
Verð kr. 44,9 millj.

BÓLSTAÐARHLÍÐ,
REYKJAVÍK
Góð talsvert endurnýjuð 101,2 fm íbúð á
jarðhæð. 3ja herbergja á þessum eftir-
sótta stað. Verð kr 25,5 millj.

GERÐHAMRAR,
REYKJAVÍK
Frábær staðsetning. 182 fm. parhús á 2
hæðum, innst í lokuðum botnlanga.
Verð kr. 44,9 millj.

BEYKIHLÍÐ,
REYKJAVÍK
306 fm endaraðhús, miklir möguleikar.
Séríbúð er á 1. hæð. Spennandi tækifæri
á vinsælum stað. Verð 59,9 millj.

LAUS STRAX
SUÐURHÓLAR,
REYKJAVÍK
Mjög góð 3ja herbergja íbúð á jarhæð.
Sér inngangur og sér garður.
Verð kr. 18,5 millj.

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040, fax 534 4044
Erlendur Davíðsson, lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlariFASTEIGNAMIÐLUN Erlendur

LAUS STRAX

NÝTT

LAUS STRAX
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HÁSTEINSVEGUR - STOKKSEYRIHÁSTEINSVEGUR - STOKKSEYRI
Stæðilegt einbýlishús ásamt 78 fm tvíbreiður bílskúr. 4
svefnherbergi, rúmgóð stofa. Parket og flísar á gólfum. Góð
verönd og gróinn garður. Verð 26,2 millj.

Atli S.

Sigvarðsson

sölumaður

Anna Dóra

Jónsdóttir

ritari/sölumaður

Þorsteinn

Magnússon

sölumaður

Guðjón Ægir

Sigurjónsson hrl.

Óskar

Sigurðsson hrl.

Sigríður

Sigurbjartardóttir

ritari

SÓLSÓLTÚN - SELFOSSITÚN - SELFOSSI
Frábærlega staðsett parhús með innbyggðum góðum bíl-
skúr. Fullfrágengin eign að utan sem innan. Eign sem vert
er að skoða. Verð 24,9 millj.

HRAFNHÓLAR - SELFOSSIHRAFNHÓLAR - SELFOSSI
Viðhaldslítið endaraðhús rétt við nýja grunnskólann.
Vandaðar innréttingar og tæki, 3 svefnherbergi, innbyggður
bílsk. Flott eign. Verð 24,8 millj.

FOSSVEGUR - SELFOSSIFOSSVEGUR - SELFOSSI
Snyrtileg 2-3ja herbergja íbúð á 3ju hæð í nýleg fjölbýli
með góðu útsýni. Parket og flísar á gólfi, góðar innréttingar.
Mjög Hagstæð áhvílandi lán. Verð 15,3 millj.

KROSSALIND - KÓPKROSSALIND - KÓPAAVOGURVOGUR
Vandað og fallegt parhús á 2 hæðum, glæsilegar innréttin-
gar, 4 herbergi, flott útsýni, mögul. á sér íbúð - neðri hæð.
Eign í algjörum sérflokki fyrir þá kröfuhörðu. Verð 63 millj.

LANGAMÝRI - SELFOSSILANGAMÝRI - SELFOSSI
Mjög glæsilegt 97 fm endaraðhús. 3 svefnher-
bergi, hiti í gólfum, vandaðar innréttingar, mikið
lagt í lýsingu og raflögn. Verð 19,8 millj.















Kommúna við sjóinn

Hafþór R. Þórhallsson kennari 
bíður ákvörðunar sveitar-
stjórnar Hólmavíkur um hvort 
hann fái gamla barnaskól-
ann undir handverkstæði og 
verslun.

Menntamálaráðherra hefur friðað 
gamla barnaskólann á Hólmavík. 
Hafþór R. Þórhallsson kennari 
hefur lýst yfir áhuga á að fá hann 
undir handverkstæði og verslun 
gegn því að koma húsinu í upp-
runalegt horf að utan. Sveitar-
stjórn Strandabyggðar vill hins 
vegar bíða með ákvörðun um 
framtíð hússins þar til deiliskipu-
lag af svæðinu liggur fyrir og 
stefnt er að því að það verði fljót-
lega.

Gamla góða 
skólahús

staðreyndin }
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PARKET...FLÍSAR...PARKET...
...FLÍSAR...PARKET...FLÍSAR.
PARKET...FLÍSAR...PARKET...
...FLÍSAR...PARKET...FLÍSAR.
PARKET...FLÍSAR...PARKET...
...FLÍSAR...PARKET...FLÍSAR.
PARKET...FLÍSAR...PARKET...
...FLÍSAR...PARKET...FLÍSAR....FLÍSAR...PARKET...FLÍSAR.
PARKET...FLÍSAR...PARKET...
...FLÍSAR...PARKET...FLÍSAR.
PARKET...FLÍSAR...PARKET...
...FLÍSAR...PARKET...FLÍSAR.
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ÚTSALA
Þúsundir fermetra 

af flísum með 
20-70% afslætti

Plastparket
frá 790 kr/m2

Viðarparket
frá 1990 kr/m2





Um daginn var ég 
stödd á dönskum 
bar og hitti þar 
útlendinga sem 
höfðu aldrei heyrt 
minnst á Ísland. 
Umsvifalaust var 
ég komin í hlutverk 
sendiherrans. Og 

hvað segir maður við fólk sem veit 
ekki einu sinni að Ísland er til? Jú 
fyrst verður maður dálítið vand-
ræðalegur en svo koma klisjurnar 
á færibandi. 

„Á Íslandi er fallegasta náttúra í 
heimi og við erum ótrúlega töff 
miðað við höfðatölu og drekkum til 
dæmis meira kók en allir aðrir.“ 
Svo lýsum við eldfjöllum, jöklum 
og goshverum með tilþrifum og 

klykkjum út með því að segja að á 
Íslandi búi fallegasta fólk veraldar. 
Þar á eftir fylgir sannfærandi ræða 
um að 300 þúsund hræður séu alveg 
ágætis fólksfjöldi og máli okkar til 
stuðnings teljum við upp fræga 
Íslendinga eins og Björk og Keikó.

Sjálf veit ég vel að allt hér að 
framan er hið mesta bull. Samt 
hlustaði ég á sjálfa mig fara með 
þessa þvælu í áheyrn útlending-
anna og dauðskammaðist mín. Klis-
jur eru þægilegar en vandinn við 
Íslandsklisjurnar er sá að þær eru 
ferlega hrokafullar. Minnimáttar-
kenndin er að fara með okkur. Það 
skiptir okkur öllu máli að öðrum 
þjóðum finnist við töff og spenn-
andi. Við þekkjum þetta öll. Stoltið 
sem kitlar mann þegar íslensku 

landslagi bregður fyrir í bílaaug-
lýsingu eða þegar íslenskur skóla-
strákur fær að segja eitt orð í 
bandarískri stórmynd. 

Útlendingarnir voru hrifnir af 
ræðu minni og göptu af hrifningu. 
Ég lét mér fátt um finnast og byrj-
aði að blaða í dönsku tímariti sem 
lá þarna á borðinu. Ég staldraði við 
þegar ég rakst á myndir af íslenskri 
náttúru. Þvílík tilviljun, hugsaði ég 
og var ekki lengi að tilkynna piltun-
um að þessar fallegu myndir væru 
frá Reykjavík. Með þjóðarstoltið 
ólgandi um æðar mér fletti ég upp 
á byrjun greinarinnar og varð dálít-
ið hissa þegar ég sá fyrirsögnina:  
„Reykavik: Den lille by med det 
store ego.“ Danir höfðu svo sannar-
lega hitt naglann á höfuðið. 

ÚFFF!
ÞVÍÍLKIR

VINNINGAR

Aukavinningar eru iPOD Nano • Panasonic 
heimabíó • PS2 tölvur • Sony Ericsson GSM símar
PSP tölvur • Canon stafrænar myndavélar  Fartöl-

vur  • PS2 Guitar Hero • Gjafabréf á Tónlist.is
Bíómiðar á Kirikou og villidýrin • Kippur af gosi og

en meira af DVD, CD´s, tölvuleikjum og fleiru

*Aðalvinningur verður dreginn út úr öllum innsendum SMS skeytum.
Fylgstu með á www.bt.is. Vinningar verða afhendir í BT Smáralind, 

Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið

 Ég á þrjá svona eins og 
þennan, svo er ég með 

nokkur síli og einn lítinn ál.

 Svo er ég með einn 
kvenkyns svartnef, 
hún á það til að 
borða aðra sína
 líka! En annars 

borðar hún bara allt, 
alveg sama hvort 
það er brauð eða 

lambasteik

 Það er sem 
sagt ekkert vit i 
að eiga fleiri en 
einn svoleiðis!

 Nei, það nægir 
mér að eiga eina 

truntu sem borðar 
eins og svín!

 En samt hefurðu 
ákveðið að fá þér aðra! Æ!

 Skilaðu kveðu til Súsönnu frænku 
frá mér!

 Súsanna frænka? 
Súsanna hefur ekki 

hringt í margar vikur!

 Nú ferðu 
að hætta 
þessu!!!

 Íslensk 
erfðagreining

ehf.

 Ekki geturðu breytt 
okkur þannig að 

við verðum eins og 
rósakál á bragðið?

 Er komið vor?
 Já, í dag er 
komið vor ...

 Hvað er að 
ykkur? Eruð 
þið ekkert 

glöð!

 Mamma, 
þegar nýja 

barnið kemur 
má hún alveg 
eiga herbergi 

með mér!

 En hvað þetta er 
fallega sagt, mikið 
er það fallegt af ...

 Þá verðum 
við tvær á móti 

einum!

 ...þér!

 Hei, það er 

ósanngjarnt!!!



Fyrir nokkrum árum voru Pharrell 
Williams og félagi hans í lagahöf-
undateyminu The Neptunes 
bjartasta von poppsins. 

Þeir sömdu hvern slagarann af 
fætur öðrum fyrir aðra betur 
þekkta tónlistarmenn (t.d. Justin 
Timberlake, Kelis, Snoop Dog og 
Britney Spears) auk þess sem þeir 
áttu nokkra sjálfir með hljómsveit 
sinni N.E.R.D. Ef Pharrell hefði 
gefið út fyrstu sólóplötu sína fyrir 
svona þremur árum hefði hann 
getað átt svipuðum vinsældum að 
fagna og sjálfur prins poppsins, 
Justin Timberlake. En því miður 
beið hann of lengi, og virðist frek-
ar kjósa að selja bestu lagahug-
myndir öðrum í stað þess að nota 
þær sjálfur.

Í dag er hljómur hans, sem var 
ferskari en vatnssopi í eyðimörk-
inni á þeim tíma sem fyrsta plata 
Timberlake kom út, orðinn afskap-
lega venjulegur. Ef hugsað er til 
þess að hann var maðurinn á bak-
við þennan slagarafjölda á sínum 
tíma er það svolítið kaldhæðnis-
legt að hann skuli vera búinn að 
grafa sína eigin gröf með gjörðum 
sínum.

Kannski er kominn tími fyrir 
Pharrell að tileinka sér nýjar 
vinnuaðferðir? Eða taka sér smá 
frí? Því í dag hljómar allt sem frá 
honum kemur nákvæmlega eins 
og allt sem maður hefur heyrt 
áður. Það væri auðvitað fyrirgef-
anlegt ef þessi plata innihéldi 
nægilega sterk lög til að þola slíkt, 
en svo er ekki. 

Fyrir utan ágætis opnunarlag 
með Gwen Stefani eru fá lög hérna 
sem ég býst við að eigi eftir að 
standast tímans tönn. Það fer líka 
örlítið í taugarnar á mér að honum 
er nær ómögulegt að syngja um 
annað en hversu ríkur hann sé eða 
hversu margar stelpur eru á eftir 
honum. Til þess að toppa þau efnis-
hyggjuleiðindi er hann svo dugleg-

ur við að minna á vörumerki sín, 
Star Trak og fatamerkið Billionare 
Boys Club. Ég veit ekki um ykkur, 
en persónulega er ég orðinn hund-
leiður á slíkum auglýsingaherferð-
um í tónlist.

Reyndar fjallar lagið Our Fath-
er um Jesú og þar reynir Pharrell 
að sannfæra okkur um hversu 
þakklátur hann sé fyrir þær gjafir 
sem frelsarinn hefur fært honum. 
Hann hljómar nú hvorki auðmjúk-
ur eða sannfærandi í mínum 
eyrum. Ég fæ á tilfinninguna að 
það lag hafi fengið að fljóta með af 
markaðslegum ástæðum til þess 
að höfða til aðdáenda í  biblíubelti 
Bandaríkjanna.

Það er langt síðan ég hef þurft 
að pína mig jafn mikið í gegnum 
plötu eins og þessa. Hvorki fugl né 
fiskur.

Ekki nóg að eiga gull 
og græna skóga

Landssamtök blindra í Bretlandi, 
eða Royal National Institute of the 
Blind, skipuleggja fjáröflunarferð 
til Íslands í september á þessu ári. 
Þátttakendur að utan munu ferð-
ast fótgangandi um Skaftafells-
sýslur, en til þess að komast í ferð-
ina verða þeir fyrst að afla því 
sem nemur um 280.000 krónum, 
sem renna til samtakanna. Göngu-
ferðin sjálf tekur fjóra daga, með 
viðkomu í Skaftafelli, við Breiða-
merkurlón, við Kvíárjökul og á 
Ingólfshöfða, þar sem ferðabónd-
inn Sigurður Bjarnason á Hofs-
nesi mun væntanlega leiðbeina 
hópnum um höfðann. Samkvæmt 
heimasíðu samtakanna er miðað 
við að hver gönguhópur saman-
standi af um sextíu manns. 

Gönguferð um Ísland er þó ekki 
eina fjáröflunarferðin sem sam-
tökin bjóða upp á. Áhugasömum 
gefst meðal annars færi á að afla 
tæpra 350.000 króna fyrir hjóla-
ferð um bakka Nílar eða göngu-
ferð í Kenía. 

Fjáröflunarferð í 
Skaftafellssýslur

Leikarinn Robert 
Redford hefur 
hvatt bandarísk 
stjórnvöld til að 
biðjast afsökunar á 
stríðinu í Írak. 
Þetta sagði hann 
við upphaf Sund-
ance-kvikmynda-
hátíðarinnar sem 
haldin er í Utah.

Redford sagði 
Bandaríkjamenn
hafa sýnt mikinn 
samhug eftir 
hryðjuverkaárás-
irnar 11. septemb-
er 2001. „Við sett-
um öll vandamál 
okkar til hliðar svo 
að leiðtogarnir 

gætu leitt okkur í 
rétta átt,“ sagði 
hann. „Mér finnst 
við eiga rétt á 
stórri afsökunar-
beiðni.“

Sundance-
hátíðin er haldin 
á hverju ári á 
vegum Redfords 
en hingað til hefur 
hann ekki flaggað 
stjórnmálaskoð-
unum sínum 
mikið í opnunar-
ræðum sínum. Nú 
virðist hann, eins 
og svo margir 
aðrir, hafa fengið 
nóg af Íraksstríð-
inu.

Vill að stjórnvöld 
biðjist afsökunar

„Já, ég er eiginlega eins og 
umskiptingur,“ segir Þráinn 
Karlsson leikari en íbúum Akur-
eyrarbæjar hefur mörgum hverj-
um brugðið í brún undanfarna 
daga við að sjá ókunnugan mann 
og illúðlegan spranga þar um 
götur. Þegar betur er að gáð er þó 
enginn annar á ferð en bæjarger-
semin Þráinn, nær óþekkjanlegur 
eftir að hafa tekið sannkölluðum 
hamskiptum fyrir hlutverk sitt í 
leikritinu Svartur köttur sem 
Leikfélag Akureyrar frumsýndi á 
laugardag.

Þráinn er þekktur fyrir það 
hve hann er myndarlegur, hárp-
rúður og með ræktarlegt yfir-
skegg. Það er hins vegar horfið í 
bili því í sýningunni leikur hann 

hinn versta svíðing og þurfti að 
gangast undir miklar breytingar 
til þess að gera persónuna trú-

verðugri. „Þetta var ekki létt verk 
að ganga í gegnum,“ játar Þráinn. 
„En Filippía Elísdóttir leikmynda-
hönnuður og Ragna Fossberg, 
sem sér um gervið, fóru varlega 
að mér og að vel athuguðu máli 
komst ég að þeirri niðurstöðu að 
þetta þjónaði ákveðnum tilgangi, 
bæði fyrir minn karakter og sýn-
inguna alla.“

Og að sjálfsögðu var frúin höfð 
með í ráðum áður en fallist var á 
breytingarnar. „Hún Ragga mín 
tók þá skynsamlegu afstöðu að 
hárið myndi vaxa aftur og gaf 
mér grænt ljós,“ segir Þráinn, 
sem hefur hins vegar þurft að 
fullvissa nokkra bæjarbúa um að 
hann sé ekki kominn á banabeð-
inn.

Þráinn óþekkjanlegur á Akureyri

Allt um rafræn skil á rsk.is/gagnaskil

Síðasti skiladagur:

RAFRÆN SKIL - 6. febrúar
PAPPÍRSSKIL - 26. janúar

?
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SKILA
...launamiðum

... bifreiðahlunnindamiðum
... verktakamiðum

... hlutafjármiðum
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Margir bíða spenntir eftir 
fyrstu sólóplötu Ólafar 
Arnalds og nú gerir Frétta-
blaðið það heyrinkunnugt 
að frumburðurinn, „Við og 
við“, er væntanlegur um 
miðjan febrúar. 

„Það er mjög erfitt að lýsa eigin 
tónlist – það er erfiðasta spurning-
in sem maður getur fengið,“ segir 
Ólöf. „Yrkisefnin eru öll um 
ákveðnar manneskjur í mínu lífi, 
þau fjalla mikið til um fjölskyld-
una mína og þá allra nánustu.“ 
Ólöf semur lög og texta plötunnar 
auk þess að syngja og leika undir á 
gítar. 

„Þegar ég var að semja lögin 
fannst mér þau ósköp skrýtin en 
um leið og ég spilaði þau fyrir vini 
mína sögðu þau mér að þau væru 
mjög „Ólafar-leg,“ segir hún og 
kímir. „Ég held að þetta sé mjög 
áhlýðileg og indæl músík. Sumt er 
mögulega runnið undan rifjum 

einhverrar söngvaskáldahefðar 
en svo er líka fullt af öðru nýju 
sem kemur beint frá mér.“

Ólöf segist hlusta töluvert á 
tónlist söngvaskálda en segir að 
áhrifin komi alls staðar að. „Það er 
svo margt sem síast inn, úr öllum 
áttum og heimsálfum, en svo er 
líka mikill kraftur í tungumálinu,“ 
útskýrir hún. „Textarnir eru allir 
á íslensku og það er kannski eitt-
hvað úr íslensku þjóðlagaminni 
sem ratar inn í músíkina – ég veit 
það ekki.“ Ólöf kveðst nýbyrjuð að 
fást við textagerðina. „Ég hef 
fengist við skriftir og orð en ekki 
verið að gera texta og ég var ekki 
heldur að fást við sönglög. Þetta 
byrjaði þegar ég gerði texta við 
lögin hans Skúla Sverrissonar – þá 
kom ég út úr skápnum sem texta-
höfundur,“ segir hún sposk. Fyrr-
greind plata Skúla, Sería, var ein 
af umtöluðustu plötum síðasta árs 
en Ólöf syngur einnig þrjú lög á 
plötunni.

Ólöf útskrifaðist af nýmiðla-
braut Listaháskóla Íslands í vor. 

„Ég byrjaði í klassísku tónlistar-
námi sex ára gömul en ég hef líka 
verið í stöðugu sjálfsnámi – ég 
lærði til dæmis sjálf á gítarinn,“ 
segir hún. „Þetta spilar saman en 
ég upplifi þetta reyndar sem alveg 
tvo aðskilda heima en maður notar 
þessa klassísku kunnáttu sem 
tungumál til þess að að fá það í 
gegn sem manni býr í brjósti.“

Hún útskýrir að lögin á plöt-
unni séu hugsuð svo að þau geti 
staðið ein og sér með gítarundir-
leik. „Í grunninn eru þau söngur 
og gítar en svo eru líka fínlegar 
útsetningar og viðbætur sem geta 
verið allt frá einum „slæd-gítar“ 
upp í tíu manna band með strengj-
um og blásurum.“ 

Í gegnum tíðina hefur Ólöf leik-
ið með fjölda hljómsveita og á 
plötunni nýtur hún liðsinnis fjöl-
margra vina sinna og félaga. Hún 
titlar þó tvo guðfeður að plötunni, 
Kjartan Sveinsson, liðsmann Sigur 
Rósar, sem er upptökustjóri og 
sérlegur ráðgjafi og fyrrgreindan 
Skúla Sverrisson, sem kom að 
hugmyndavinnu við útsetningar 
ásamt því að leggja til hljóðfæri.“ 
Æskuvinkona Ólafar, Sara Riel, 
sér síðan um hönnun plötuum-
slagsins.

Ólöf segir það hafa reynst sér 
einkar lærdómsríkt að vinna að 
plötunni. „Maður kynnist alls 
konar nýjum hlutum en það er 
ákveðin eldskírn að koma ein-
hverju frá sér sem maður stendur 
og fellur með alveg einn. Það er 
kannski stærsti lærdómurinn – 
einfaldlega að þora.“

Ólöf stefnir á að halda útgáfu-
tónleika og kveðst gjarnan myndu 
vilja ferðast um landið og halda 
tónleika. „Ég ætla bara að leyfa 
þessu að þróast. Ég er ekki með 
nein stíf plön en ætla að vera dug-
leg að spila. Ég verð bara að sjá 
hvert músíkin vill fara og reyna 
að fylgja henni eftir.“

Kl. 11.00
Færeysku listmálararnir Edward Fuglø, Astri 
Luihn, Sigrun Gunnarsdóttir, Torbjørn Olsen, 
Eyðun av Reyni og Ingálvur av Reyni sýna verk 
sín í menningarmiðstöð Hafnarfjarðar í Hafnar-
borg. Listamennirnir á sýningunni Einsýna List 
eru að mörgu leyti ólíkir en eiga það sameiginlegt 
að vera óhræddir við að gera tilraunir með tækni, 
form og myndbyggingu. Sýningin stendur til 4. 
febrúar.

    

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

!



Nýtt leikrit 
eftir eitt helsta 
leikskáld Íra 
um þessar 
mundir, Frank 
McGuinness,
ber heitið There 
Came a Gypsy 
Riding og var 
frumsýnt í lið-
inni viku í 
Almeida-leik-
húsinu í London 
þar sem það 
verður á fjölun-
um til 3. mars. Hætt er við að erf-
itt verði að ná sér í miða, bæði er 
Almeida virt leikhús, sætin þar 
ekki mörg, og í sýningunni leika 
þær Imelda Staunton og Eileen 
Atkins og þegar þeim bregður 
fyrir á sviði er aðsókn jafnan 
mikil. Michael Billington segir í 
Guardian á föstudag  að leikur 
Atkins sé „breathtaking“.

Þetta er uppgjörsleikrit og 
hlaðið írskum anda: Fjölskylda 

kemur saman í Galway tveimur 
árum eftir að 19 ára piltur gekk í 
sjóinn, foreldrar, frænka og syst-
kin halda upp á 21 árs afmælisdag 
hins látna. Ungi maðurinn vakir 
yfir öllu sem á sviðinu gerist, svip-
ur hins látna vakir yfir öllu. Bæði 
foreldrar og systkini hafa sökkt 
sér í vinnu til að komast hjá sorg 
sinni, en þegar frænkan dregur 
upp bréf fer allt af stað. 

Billington segir verkið, líkt og 
mörg ný og gömul írsk verk, nær-
ast á hinu forna í írsku þjóðlífi, 
dulmagninu og hjátrúnni. McGu-
inness kom fyrst fram fyrir aldar-
fjórðung og á að baki tólf frum-
samin verk, ellefu leikgerðir/ 
þýðingar á sígildum verkum, þrjár 
ljóðabækur og að auki samdi hann 
kvikmyndahandritið að Dansinum 
í Lugnasa eftir Brian Friel sem er 
heldur ekki laust við forneskju-
taut. Ekkert verka hans hefur 
verið flutt hér en þau hafa komið 
út flest í safni Methuen og eru til á 
íslenskum söfnum.

Írska forneskjan

19 20 21 22 23 24  25

Nú er ljóst hvaða erlendu verk 
þýdd eru tilnefnd til bókmennta-
verðlauna í Bretlandi sem kennd 
eru við Independent. Í ljósi þess 
að breskar þýðingar eru algengur 
lykill að fjarlægum tungumálum 
og skáldum sem á þeim skrifa er 
tilhlýðilegt að birta listann. Þar 
eru bæði langar skáldsögur og 
smásagnasöfn og er listinn for-
vitnilegt þversnið af því sem ratar 
í enskum þýðingum. Við fyrstu 
sýn virðist aðeins ein af þessum 
bókum hafa birst á íslensku, 
Blinda eftir Saramago. Verðlaun-
unum er skipt milli þýðanda og 
höfundar. Síðasta ár unnu verð-
launin þau Per Petterson og Anne 
Born fyrir fimmtu skáldsögu hans, 
sem hét Out Stealing Horses í 
enskri þýðingu. En tilnefnd verk 
eru þessi: 

My Father’s Notebook eftir 
Kader Abdolah, The Book of 
Chameleons eftir José Eduardo 
Agualusa, Steal You Away eftir 

Niccolò Ammaniti, The Speed of 
Light eftir Javier Cercas, The 
Moldavian Pimp eftir Edgardo 
Cozarinsky, The Story of Blanche 
and Marie eftir Per Olov Enquist, 
The Old Child eftir Jenny Erpen-
beck, Just Like Tomorrow eftir 
Faïza Guène, Four Walls eftir 
Vangelis Hatziyannidis, The Succ-
essor eftir Ismail Kadare, Stick 
Out Your Tongue eftir Ma Jian, 
Your Face Tomorrow 2: Dance 
and Dream eftir Javier Marías, 
Vienna eftir Eva Menasse, Wizard 
of the Crow eftir Ngugi wa 
Tihong’o, Havana Black eftir 
Leonardo Padura, A Thousand 
Rooms of Dream and Fear eftir 
Atiq Rahimi, Seeing eftir José 
Saramago, The Gaze eftir Elif 
Shafak, Shyness and Dignity eftir 
Dag Solstad, og Grace eftir Linn 
Ullmann.

Hér eru aðeins þrjú norræn rit 
á blaði og ekkert þeirra íslenskt. 

Verðlauna þýdd verk

Sýningin tekur 25 mínútur í flutningi.
Miðaverð 1.450 kr. 

GRALLARARNIR

Samstarfsaðili:

Forsala hefst á miðvikudag!

Sýnt í Borgarleikhúsinu. Miðasala í síma 568 8000
og á netinu, www.borgarleikhus.is

 – ÖRFÁAR

GERÐU ALLT Á AKUREYRI
VITLAUST

NÚ LOKSINS Í REYKJ  SÝNINGAR
AVÍK!

Miðasalan opnar kl. 13.00 
– fyrstir koma fyrstir fá!

Einstakt forsölutilboð:
Þeir fyrstu 1.000 sem kaupa miða og lofa að bursta 
tennurnar með Colgate fá miðann á aðeins 1.000 kr!

Sun.  4. feb.  kl. 13
Sun.  4. feb.  kl. 14
Sun.  4. feb.  kl. 15
Sun. 11. feb.  kl. 13
Sun. 11. feb.  kl. 14
Sun. 11. feb.  kl. 15
Sun. 18. feb.  kl. 13
Næstu sýningar: 25. feb. og 4. mars.

Nú er tónlistin
úr leikritinu 
komin út á 
geisladisk.

Sundance-hátíðin hófst á fimmtudagskvöldið með 
frumsýningu á heimildarmynd: Chicago 10 eftir 
Brett Morgen sem lýsir málaferlunum sem fylgdu í 
kjölfar flokksþings demókrata í Chicago 1968. Gala-
opnunin var lögð undir alls ólíka mynd: kanadíski 
leikstjórinn Sarah Polley frumsýndi verk sitt  Away 
from Her á bandarískri fold: í aðalhlutverkum eru 
Gordon Pinsent og Julie Christie. 

Eins og venjulega gekk Robert Redford fram fyrir 
skjöldu við upphaf hátíðarinnar og kynnti sig með 
nafni. Hann er orðinn 70 ára gamall og þetta árið seg-
ist hann viðurkenna að hert sé á vali mynda fyrir 
hátíðina. Fram til þessa hefur hin dæmigerða Sund-
ance-mynd verið þroskasaga. Aðeins einu sinni fyrr 
hefur heimildarmynd verið opnunarmynd, sörf-lýs-
ingin Riding Giants. Reford ítrekaði enn að hátíðin er 
ekki markaður fyrir nýja vöru heldur hátíð listrænna 
kvikmynda. Ekki veitir af. Sundance hefur æ meir 
verið að taka á sig verslunarsvipinn. Hátíðin er gagn-
rýnd fyrir að sinna vinstrisinnuðum sjónarmiðum: 
„Hver sómakær maður með skynsemi er settur á bás 
til vinstri af öfgasinnuðum hægri mönnum.“

Félagarnir tíu sem mynduðu upphaflega hópinn 
sem kærður var fyrir mótmælin í Chicago var ein-
mitt í brennipunkti fjölmiðla þegar Redford gekk í 
gegnum kynningu á  Butch Cassidy and the Sundance 
Kid, sem á sinn hátt var upphafið að Sundance. Leik-
stjóri myndarinnar um tíumenningana fæddist mán-
uði eftir öll lætin. Hann verður því ekki sakaður um 
að vera með nostalgíu, eftirsjá, eins og margir sem 
kenndir eru við „Babyboom“-kynslóðina. Fólkið sem 
sprengdi skólakerfin á Vesturlöndum og hleypti öllu 
í bál og brand. Hann segist vilja sýna ungu fólki nú á 
tímum hvað menn voru tilbúnir að leggja mikið í 
sölurnar fyrir málfrelsi og fundafrelsi. „Hvar eru 
þeir nú sem væru tilbúnir til hins sama,“ spyr hann. 

Engar tökuvélar voru leyfðar í réttarsalnum. 
Morgan heldur sig frá aðalsmerkjum heimildar-
myndarinnar, sögumaður og talandi hausar eru ekki í 
þessari mynd hans. Sagan þýtur milli mótmælanna 
sem stóðu í þrjá daga og réttarhaldanna nær tveimur 
árum síðar. Þekktir leikarar fara með hlutverk hinna 
ákærðu: Nick Nolte, Hank Azaria og Roy Scheider 
þeirra á meðal. 

Þótt hinir ákærðu væru bornir sökum sem gátu 

komið þeim í tíu ára fangelsi létu þeir illa í réttinum, 
hæddu dómarann sem einu sinni lét binda fyrir munn 
Bobbys Seale, varaformanns Svörtu hlébarðanna, í 
réttarsalnum.  Chicago 10 vísar til þeirra átta sem 
ákærðir voru og lögfræðinga þeirra.  Morgen tók að 
vinna við myndina fyrir fimm árum.

Að vanda var Redford aðeins til viðtals fyrsta dag-
inn: Hann vinnur nú að kvikmyndinni Lions for 
Lambs. Í henni eru raktar þrjár tengdar sögur sem 
allar snerta stríðið í Afganistan. Tom Cruise leikur 
þingmann, Meryl Streep rannsóknablaðamann. Verk-
efnið er hið fyrsta undir merkjum United Artists, 
sem Cruise  og Paula Wagner vilja vekja úr dvala. 

Sundance í fullum gangi



HM í handknattleik hófst í 
Þýskalandi um helgina. Ís-
lenskir stuðningsmenn voru 
í miklu stuði þegar þeir 
hituðu sig upp fyrir fyrsta 
leikinn á laugardag.

Fjöldi Íslendinga er mættur til 
Þýskalands til að fylgjast með 
handboltalandsliðinu sem hóf 
mótið með stórsigri á Áströlum á 
laugardag. Stuðningsmennirnir 
hituðu upp fyrir fyrsta leikinn á 
Hótel Ratswaage í Magdeburg og 
var mikil stemning í hópnum.

Poppprinsessan Britney Spears 
var önnum kafin í hljóðveri alla 
síðustu viku eftir að hafa eytt 
helginni á fylleríi í Las Vegas með 
kærasta sínum Issac Cohen.

Britney er að taka upp lög í 
Hollywood fyrir sína næstu plötu 
og er hún víst hálfnuð með plöt-
una. Hún er sögð vera mjög spennt 
fyrir útkomunni og getur ekki 
beðið eftir því að sanna sig á nýjan 
leik í tónlistarbransanum.

Plata í vinnslu

Robbie Williams þykir greinlega 
vænt um vin sinn Elton John. Elton 
verður sextugur 25. mars í ár og 
áformar að halda upp á áfangann 
með stórtónleikum í Madison 
Square Garden í New York. Elton 
ku hafa beðið stórsöngvarann 
Robbie Williams að koma fram á 
tónleikunum, sem Williams tók að 
sjálfsögðu ekki illa í. Hann ætlar 
þó að gera gott betur en að þenja 
raddböndin, hann áformar að tína 
af sér spjarirnar fyrir framan 
áhorfendur við lagið You Can 
Leave Your Hat On. 

Strippar 
fyrir Elton

Cameron Diaz hefur lýst því 
yfir að hún vinni nú úr 
sorginni eftir skilnað sinn 
við söngvarann Justin 
Timberlake í byrjun árs-
ins. Cameron segir að 
skilnaðir séu einfaldlega 
hluti af lífinu og hún neiti 
að láta það eftir sér að gráta 
sig í svefn.

„Maður verða bara að taka því 
að sambönd gangi ekki upp. Það 
er alls ekki gaman en maður 
verður að horfast í augu við það 
einhvern tímann og reyna að 
vinna sig úr sorginni. Ég er 
mjög ánægð með líf mitt núna. 

Líf mitt er ferðalag eins 
og hjá öðrum,“ segir 

Cameron. „Suma 
daga finnst mér 
eins og ég sé með 
allt á hreinu en 
aðra daga veit ég 
hvorki í þennan 
heim né annan. 
Þannig er þetta 
þó bara, svona 
er þetta hjá 

öllum.“

Justin Timberlake hefur 
ekki verið eins fús til að 
tjá sig um sambandsslitin 
og Diaz. Hann hefur 
ákveðið að sökkva sér í 
vinnu og vonast til þess að 
sársaukinn hverfi þannig. 
Justin er lagður í langt tón-
leikaferðalag til að kynna 
nýju plötuna sína og hefur 
ekki fengist til að úttala sig um 
skilnaðinn. „Ástin er ekki 
alltaf einföld,“ sagði 

hann í nýlegu viðtali. Þá 
viðurkenndi hann að það 
hjálpaði sér mikið að geta 
sökkt sér í vinnu á þess-
um erfiðu tímum. „Það 
er alveg frábært,“ sagði 
Justin. Þau Cameron og 

Justin höfðu verið saman 
í fjögur ár þegar þau 
ákváðu að binda enda á 

sambandið.

Diaz og Timberlake vinna úr sorginni



Leikkonunni Hilary Swank var 
meinaður aðgangur að Golden 
Globe verðlaunahátíðinni sem 
fram fór í Hollywood síðastliðinn 
mánudag. Samkvæmt heimildum 
New York Post stakk Swank höfð-
inu út um gluggann á glæsikerru 
sinni svo að öryggisverðir áttuðu 
sig á því hver hún væri. Það hafði 
þó lítið upp á sig því verðirnir 
báru ekki kennsl á Óskarsverð-
launahafann Swank. Leikkonan og 
kærasti hennar, John Campsi, 
þurftu því að húkka sér far með 
annarri glæsikerru sem var leyft 
að aka upp að rauða dreglinum. 
Swank var ekki par hrifin af vand-
ræðagangi öryggisvarðanna, og 
ku hafa sýnt þeim fingurinn áður 
en hún rölti inn á dregilinn.

Meinaður 
aðgangur

Leikarinn Al Pacino hefur tekið að 
sér hlutverk listamannsins 
Salvadors Dalí í nýrri kvikmynd 
sem nefnist Dalí & I: The Surreal 
Story.

Myndin fjallar um síðari ár 
Dalís, þar á meðal samband hans 
við listaverkasalann Stan Laur-
yssens. Myndin verður byggð á 
skáldsögu eftir Lauryssens. Annar 
handritshöfunda verður Andrew 
Niccol, sem leikstýrði Pacino í 
myndinni Simone. Hann hefur 
einnig leikstýrt Gattaca og gerði 
handritið að The Truman Show.

Al Pacino 
leikur Dalí

Leikkonan Julia Roberts á von á 
sínu þriðja barni 22. júní. Fyrir á 
hún tvíburana Hazel og Phinnaeus 
með myndatökumanninum Danny 
Moder. Julia á von á dreng og er 
víst hæstánægð með framvindu 
mála.

Julia, sem sló í gegn í myndinni 
Pretty Woman, hefur margoft lýst 
því yfir að hún vilji eignast stóra 
fjölskyldu. Áður en hún eignaðist 
tvíburana hafði hún lengi reynt að 
verða ófrísk en án árangurs.

Drengur í 
sumar

Leikkonan Scarlett Johansson 
mun hugsanlega leika klámmynda-
stjörnuna Jennu Jameson í nýrri 
kvikmynd um ævi hennar.

Jameson hefur óskað eftir því 
að Johansson fari með aðalhlut-
verkið. Á hún í viðræðum við 
framleiðendur í Hollywood og 
vonast til að tökur á myndinni 
hefjist á næsta ári. Verður hún 
byggð á bók hennar, How to Make 
Love Like a Porn Star: A Caution-
ary Tale.

Scarlett hefur sjálf lýst því yfir 
að hún sé tilbúin til að fækka 
fötum fyrir framan myndavélina 
ef rétta hlutverkið reki á fjörur 
hennar. Ætti hún að fá fjölmörg 
slík tækifæri í þessari mynd, enda 
hefur Jameson leikið í yfir hundr-

að klámmyndum og er ein launa-
hæsta klámmyndaleikkona heims.

Jenna vill Scarlett
Kínverska
kvikmyndaeft-
irlitið hefur 
bannað sýning-
ar á mynd 
Martins Scor-
sese, The Dep-
arted. Ástæðan 
er sú að í mynd-
inni er fjallað 
um vilja Kín-
verja til vopna-
kaupa.

Scorsese
fékk nýlega 
Golden Globe-verðlaunin sem 
besti leikstjórinn fyrir myndina 
og telja margir að hann eigi líka 
eftir að fá Óskarinn. „Það er ekki 
möguleiki á að The Departed verði 

sýnd vegna 
þess að Banda-
ríkjamenn
neituðu að 
breyta atriði 
þar sem menn 
frá Peking 
vildu kaupa 
tölvuforrit
sem átti að 
nota til hern-
aðar,“ sagði 
kínverskur
heimildar-
maður.

Ekki er talið að bannið muni 
aftra Kínverjum frá því að sjá 
myndina því hægt er að kaupa 
afrit af henni á DVD-mynddiski á 
götunum í Kína.

Bönnuð í Kína

SIMPLY CLEVER

Škoda Roomster
Snarpur, klókur og kemur á óvart!

LANGAR ÞIG Á HM Í HANDBOLTA?
Komdu þá og reynsluaktu Skoda og þú gætir unnið miða 
fyrir tvo á úrslitaleikinn á HM í handbolta í Þýskalandi
4. febrúar, flug með Icelandair og gistingu á glæsihóteli.

RÚM FYRIR MEIRA!

HEKLA er stuðningsaðili HSÍ – ÁFRAM ÍSLAND!

KOMA SVO STRÁKAR, ÁFRAM!
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Það skiptir ekki mestu máli að vera stærstur 
heldur hvernig þú nýtir það sem þú hefur. Með því 
að vera snarpur, klókur og útsjónarsamur getur þú 
komið andstæðingnum á óvart og haft betur. 
Skoda Roomster er gott dæmi um þetta. 
Notagildið, rýmið, flott hönnunin, aðgengið og 
frábært útsýnið er í heimsklassa.

Skoda Roomster mun koma íslensku þjóðinni 
skemmtilega á óvart.
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Gildir á allar sýningar í
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NIGHT AT THE MUSEUM     kl. 6, 8.20 og 10.40
APOCALYPTO     kl. 6 og 9 B.I. 16 ÁRA
KÖLD SLÓÐ     kl. 5.50 og 8 B.I. 12 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE     kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
CASINO ROYALE     kl. 10.10 B.I. 14 ÁRA

NIGHT AT THE MUSEUM    kl. 3.20, 5.40, 8 og 10.20
SÝND Í LÚXUS      kl. 3.20, 5.40, 8 og 10.20
APOCALYPTO    kl. 5, 8 og 10.55 B.I. 16 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE    kl. 5.50 B.I. 7 ÁRA
KÖLD SLÓÐ    kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 3.40
ERAGON     kl. 3.40 B.I. 10 ÁRA
CASINO ROYALE    kl. 10.10 B.I. 14 ÁRA
MÝRIN     kl. 8 B.I. 12 ÁRA

NIGHT AT THE MUSEUM      kl. 5.50, 8 og 10.10
APOCALYPTO      kl. 8 B.I. 16 ÁRA
KÖLD SLÓÐ        kl. 6 B.I. 12 ÁRA

Ath: Ekkert hlé á myndum Græna ljóssins.

Toppmyndin á Íslandi í  dag!Toppmyndin á Íslandi í  dag!

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

Gagnrýni. baggalútur.isGagnrýni. baggalútur.is

20% afsláttur fyrir alla viðskiptavini Kaupþings 
ef greitt er með korti frá Kaupþingi

Ég var mjög ánægð með þessa mynd. Þetta er 
einfaldlega góð spennusaga, handritið er gott, þétt 
flétta með óvæntum snúningum. Blanda af spennu 
reimleikum og rómantík. Ekki missa af henni.
Rokkland á rás 2

Ég var mjög ánægð með þessa mynd. Þetta er 
einfaldlega góð spennusaga, handritið er gott, þétt 
flétta með óvæntum snúningum. Blanda af spennu 
reimleikum og rómantík. Ekki missa af henni.
Rokkland á rás 2

FRÁBÆR ÆVINTÝRAMYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA
MEÐ BEN STILLER OG ROBIN WILLIAMS

FRÁBÆR ÆVINTÝRAMYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA
MEÐ BEN STILLER OG ROBIN WILLIAMS

Graffítilistamenn eða graff-
arar eiga ekki sjö dagana 
sæla um þessar mundir. 
Ekki aðeins hafa borgar-
yfirvöld skorið upp herör 
gegn þess háttar skreytilist 
heldur viðrar ekki beinlínis 
til útiveru með úðabrúsa 
sem flestir eru gerðir með 
suðrænna loftslag í huga. 
Sköpunarþörfin er rík en 
menn vilja ekki að þá kali á 
höndunum svo flestir bíða 
vorsins.

„Þeir hjá borginni fá þetta allt í 
bakið,“ segir listamaðurinn Nomed 
– sem vill ekki fram undir nafni á 
opinberum vettvangi – en hann er 
ásamt félögum sínum ýmsum 
hnútum kunnugur þegar kemur að 
graffíti. Aðgerðir borgarinnar 
gegn graffi hafa að mestu falist í 
því að mála fljótt yfir þau verk 
sem skjóta upp kollinum en einnig 
er fylgst betur með þeim sem 
stunda þessa iðju.

„Ég hef fengið þrusuháar sekt-
ir,“ segir Nomed og útskýrir ástríðu 
sína fyrir þessu listformi, „mér er 
sama þó ég yrði handtekinn,“ segir 
hann. „Það er meiri hætta á að 
maður sé böstaður ef maður er 
kærulaus og fullur,“ bætir félagi 
hans við. „Eftir því sem fólk eldist 
eykst skynsemin,“ segir Nomed 
íbygginn og segir að margir hætti 
að graffa þegar þeir komast á þrí-
tugsaldurinn en það sé tvíbent því 
vitanlega séu þeir bestir sem hafa 
verið lengst að. „Það er auðvitað 
erfiðara að hætta ef maður er orð-
inn góður,“ segir hann.  

Nomed segir ómögulegt að 
áætla hversu stór hópur stundi 
þessa list, sífellt séu nýir lista-

menn að bætast við og aðrir að 
hætta. Hann er hins vegar nokkuð 
viss um að aðeins þrjár stelpur 
stundi graffið af einhverri alvöru. 
Listafólkið lærir hvert af öðru auk 
þess sem nú er hægt að nálgast 
leiðbeiningar og upplýsingar um 
graff á netinu. Margir líta graffið 
hornauga en eins og með aðra list 
er smekkur manna misjafn. 
Nomed bendir á að mikilvægt sé 
að gera greinarmun á list og 
skemmdarverkum og það geti 
alvöru graffarar gert - hins vegar 
sé alltaf til graffarar sem skemma 
fyrir öðrum.

„Þetta er ekki lífshættulegt 
sport,“ segir hann að lokum og 
bendir á að sífellt fleiri noti nú 
sérstakar öndunargrímur við iðju 
sína. „Þetta eru náttúrlega ekki 
hollustu efni í heimi sem við erum 
að vinna með en það eru mest þeir 
eldri sem nota þær.“ 

Hann segist ekki búast við að 
hætta að sinna þessari ástríðu 
sinni í bráð. 

„Ætli maður deyi ekki með 
brúsann í höndunum – kannski út 
af gufunum, kannski út af ein-
hverju allt öðru.“

Leikarinn Sylvester Stallone hefur 
heitið því að sjötta og nýjasta 
myndin um hnefaleikakappann 
Rocky Balboa verði sú allra síð-
asta.

Stallone, sem er sextugur, segir 
að hann hafi enga þörf lengur 
fyrir að kvikmynda ævintýri 
Rockys. „Ég trúi því að í lífinu 
getum við ekki náð langt á öllum 
sviðum. Oftast töpum við en í þau 
fáu skipti sem við vinnum verðum 
við að tryggja að það hafi verið 
mikilvægir bardagar. Það er allt í 
lagi að tapa þessum litlu bardög-
um en bardagarnir sem eru per-
sónulegir og snúast um ást og sam-
bönd þurfa að vinnast,“ sagði 
Stallone. „Ég vil að Rocky verði 
minnst fyrir arfleið sína, að hlaupa 
upp þrepin og fyrir tónlistina. Fólk 
hleypur í raun og veru upp þessi 
þrep til að fá innblástur.“

Ekki meiri Rocky

Fjöldi fólks lét sjá sig á baráttu-
tónleikum fyrir framtíð Tónlistar-
þróunarmiðstöðvarinnar á dögun-
um. Þar var starfsemin kynnt og 
félagsmenn stigu á svið. 

Tónlistarþróunarmiðstöðin 
hefur átt við fjárhagsörðugleika 
að stríða. Hefur mikil óvissa ríkt 
varðandi framtíð hennar, m.a. 
hvort sá fjöldi listamanna sem þar 
starfar þarf að leita sér að nýju 
húsnæði.

Tónleikarnir voru haldnir frá 
klukkan 17 til 22 og á meðal þeirra 
sem komu fram voru Lay Low, My 
Summer as a Salvation Soldier, 
Benny Crespo´s Gang, I Adapt og 
Changer. 

Fjöldi á baráttutónleikum
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FÓR BEINT 
Á TOPPINN 

Í USA

1000 KR.
MIÐAVERÐ

AÐALLEIKARARNIR FARA Á KOSTUM

GOLDE GLOBE
BESTA MYND ÁRSINS

TOPP5.IS

PANAMA.IS

FBL

FRÁBÆRLEGA FYNDIN OG 
SNIÐUG GAMANMYND... 

FRÁ ÞEIM SÖMU OG GERÐU VERÐLAUNAMYNDINA BÖRN

Þ.J. -FBL

Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood.

FRÁ LEIKSTJÓRA BATMAN BEGINS OG MEMENTO

MÖGNUÐ OG TÖFRANDI SPENNA SEM HELDUR ÞÉR Í HELJARGREIPUM 

HUGHJACKMAN CHRISTIANBALE SCARLETTJOHANSSON MICHAELCAINE

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI
THE CHILDREN OF MEN kl. 8:30 - 10:30 B.i.16

THE CHILDREN... VIP kl. 5:30 

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal. kl. 3:20 - 5:40 Leyfð

HAPPY FEET  M/-Ensk tal kl. 3:20 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 3:20 Leyfð

BABEL kl. 5:30 - 8 - 10:50 B.i.16

BABEL VIP kl. 8 - 10:50 Leyfð

FORELDRAR kl. 4 - 6 - 8 - 10 Leyfð

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

STRANGER THAN FICTION kl. 5:40 - 8 - 10:30 Leyfð

FORELDRAR kl. 6 - 8:30 - 10:30 Leyfð

THE PRESTIGE kl. 6 - 8:15 - 10:40 B.i.12

STRANGER THAN FICTION kl. 10:30 Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal. kl. 5:50 Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal kl. 8:10 Leyfð

NIGHT AT THE MUSEUM kl. 8 - 10:15 Leyfð

KÖLD SLÓÐ kl. 8 B.i. 12

THE PRESTIGE kl. 10:15 B.i. 12

BABEL kl  8 - 10:40 B.i.16

THE PRESTIGE kl  8 B.i.12

THE CHILDREN OF MEN kl  10:20 B.i.16

HAPPY FEET m/ísl. tali kl.  6 Leyfð

FLAGS OF OUR FATHERS kl  5:40 B.i.16SAMbio.is
Skráðu þig á

Háskólabíó
FORELDRAR kl. 6 - 8 - 10 Leyfð

BABEL kl. 6 - 9 - 10:30 B.i.16

THE PRESTIGE kl. 5:30 - 8 B.i.12

THE CHILDREN OF MEN kl. 5:50 B.i.16

THE HOLIDAY kl. 8 B.i. 7

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 5:30 - 8 B.i. 16

DÉJÁ VU kl. 10:30 B.i. 12

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

EF ÞÚ VILT FÁ SKILNING .... ÞARFTU AÐ HLUSTA



 Það kom í hlut Rögnu 
Ingólfsdóttur og Tinnu Helgadótt-
ur að há hreinan úrslitaleik um 
gullið á Evrópumóti B-þjóða í bad-
minton sem fór fram í Laugardals-
höll um helgina. Staðan í viður-
eigninni var þá 2-2 og því ljóst að 
úrslitin myndu ráðast í tvíliðaleik 
kvenna.

Ragna og Tinna unnu fremur 
auðveldan sigur, 21-16 og 21-16. 
Ísland stóð því uppi sem sigurveg-
ari mótsins en fyrir úrslitaviður-
eignina hafði Ísland tryggt sér eitt 
af efstu þremur sætum mótsins 
sem tryggir þátttökurétt í A-deild 
Evrópukeppninnar.

Ísland vann allar sínar viður-
eignir á mótinu. Ragna Ingólfs-
dóttir, einn sterkasti keppandi 
mótsins, tapaði aðeins einni viður-
eign allt mótið og var vitaskuld 
hæstánægð með árangurinn.

„Þetta var ótrúlegt. Það gekk 
allt upp. Við náðum afskaplega vel 
saman og áhorfendur studdu 
okkur vel allan tímann,“ sagði 
Ragna.

Hún segir að fyrirfram hafi 
Ísland átt þriðja sterkasta liðið  í 
sínum riðli og því hafi árangurinn 
komið nokkuð á óvart, ekki síst 
þeim sjálfum.

„Okkar leikaðferð var að taka 
bara eina viðureign fyrir í einu. 
Það kom okkur þó alltaf örlítið á 
óvart hversu vel okkur gekk. 
Ísland vann þessa keppni árið 1999 
og vildum við vissulega leika það 
eftir, sérstaklega á heimavelli. En 
okkur datt aldrei í hug að okkur 
myndi takast að klára þetta mót 
með svona miklum stæl. Ég trúi 
þessu varla ennþá,“ sagði hún.

Mótið var vel sótt af áhorfend-
um og eins og Ragna segir var vel 
stutt við bak íslenska landsliðsins. 
„Það var búið að skipuleggja mikið 

og gott klapplið sem var búið að 
æfa alls kyns lög. Það var klappað 
eftir hvern einasta bolta og maður 
gat aldrei leyft sér að slaka neitt á. 
Við vorum einfaldlega barin 
áfram. Badminton er einstaklings-
íþrótt en okkur leið eins og við 
værum í hópíþrótt og er það í 
fyrsta sinn sem ég upplifa það. 
Það mætti kannski helst líkja 
þessu við stemninguna sem ríkir á 
leik með landsliðinu í handbolta.“

Sem fyrr segir tapaði Ragna 
aðeins einni viðureign á mótinu en 
vann alla sína leiki í einliðaleik. 

„Ég þekki allar þessar stelpur 
frá öðrum mótum og hef oftast 
unnið þær áður. Ég taldi mig því 
eiga góðan möguleika í einliða-
leiknum. Svo gekk mjög vel í tví-
liðaleiknum. Fyrstu tvo leikina 
spilaði ég með Katrínu (Atladótt-
ur) sem ég þekki afar vel og svo 
með Tinnu. Og við náðum einnig 

mjög vel saman þó við höfum 
aldrei spilað saman áður í tvíliða-
leik.“

Ísland verður á meðal keppnis-
þjóða þegar keppni í A-deild verð-
ur háð í Danmörku á næsta ári. 
„Ég vona að okkur muni ganga vel 
þar. Þetta er allavega mikil og góð 
reynsla sem við öðlumst við að 
keppa við þá bestu í Evrópu.“

Íslenska landsliðið í badminton vann frækinn sigur í Evrópukeppni B-þjóða en mótinu lauk í Laugardals-
höllinni í gær. Ísland vann lið Írlands í úrslitaviðureigninni þar sem úrslitin réðust í síðasta leiknum.

 Wigan tapaði sínum 
sjöunda deildarleik í röð þegar 
liðið beið lægri hlut 0-2 fyrir 
Everton á heimavelli sínum í gær. 
Mikel Arteta kom Everton yfir úr 
vítaspyrnu á 65. mínútu en fram 
að því hafði leikurinn verið 
einstaklega bragðdaufur. Arteta 
skoraði síðan aftur í uppbótar-
tíma eftir sendingu frá Phil 
Neville sem fagnaði þrítugsaf-
mæli sínu í gær.

Wigan er aðeins tveimur 
stigum frá fallsæti en fyrir neðan 
er lið West Ham. Everton heldur 
hins vegar áfram að sigla lygnan 
sjó um miðja deild.

Sjöunda tap 
Wigan í röð

Miklar gleðifréttir fyrir landsliðskonur

 Ólafur Garðarsson, 
umboðsmaður Ólafs Inga 
Skúlasonar, leikmanns Brentford 
á Englandi, staðfesti við Frétta-
blaðið í gær að Ólafur Ingi færi 
með Helsingborg í æfingaferð til 
Suður-Afríku á föstudaginn. Hann 
æfði með liðinu í Svíþjóð í síðustu 
viku og er mikill áhugi hjá 
félaginu fyrir því að fá Ólaf Inga. 

Það má því líklegt telja að ef 
hann stendur undir væntingum í 
Suður-Afríku sé lítið því til 
fyrirstöðu að hann gangi til liðs 
við félagið.

Fer með til Suð-
ur-Afríku

Sænska úrvalsdeildarfé-
lagið GAIS hefur gert tilboð í 
Eyjólf Héðinsson, leikmann 
Fylkis. Hann æfði með liðinu 
fyrir skömmu og heillaði forráða-
menn liðsins. Með því leikur 
Keflvíkingurinn Jóhann B. 
Guðmundsson. Eyjólfur mun 
sjálfur vera spenntur fyrir GAIS 
sem á nú í viðræðum við forráða-
menn Fylkis.

„Það voru einhverjar tölur 
nefndar en málið er enn á 
viðræðustigi,“ sagði Hörður 
Antonsson, formaður meistara-
flokksráðs Fylkis.

Lagði fram til-
boð í Eyjólf

 Fjórir leikmenn Osasuna 
fengu að líta rauða spjaldið á 
laugardag þegar liðið tapaði 1-0 
fyrir Atletico Madrid í spænska 
boltanum. Osasuna er fyrsta liðið 
í spænsku deildinni sem fær það 
mörg rauð spjöld í einum leik í tíu 
ár. Snemma leiks varð kamer-
únski sóknarmaðurinn hjá 
Osasuna, Pierre Webo, fyrir 
barðinu á kynþáttaníði stuðnings-
manna Atletico.
Tólf mínútum fyrir leikslok fór 
fyrsta rauða spjaldið á loft. 
Dæmd var vítaspyrna á Carlos 
Cuellar en Fernando Torres skaut 
í stöng. Á 84. mínútu skoraði Ze 
Castro eina mark leiksins og eftir 
það varð allt vitlaust á vellinum. 
Nokkrum sekúndum fyrir 
lokaflautið varð Raúl García 
fjórði leikmaður Osasuna til að fá 
rauða spjaldið.

Fjögur rauð
 Arsenal átti frábæra end-

urkomu í stórleik gærdagsins í 
enska boltanum þegar liðið vann 
2-1 sigur á toppliði Manchester 
United. Eftir markalausan fyrri 
hálfleik skoraði Wayne Rooney 
með skalla þegar átta mínútur 
voru liðnar af þeim síðari. Robin 
van Persie náði að jafna á 83. mín-
útu og í viðbótartíma var það 
Thierry Henry sem skoraði dram-
atískt sigurmark með skalla.

Hvorugt liðið náði að sýna bestu 
spilamennsku sína í gær en Sir 
Alex Ferguson, knattspyrnustjóri 
Manchester United, nagar sig 
væntanlega í handarbökin yfir því 
að liðið missti af þremur dýrmæt-
um stigum á nokkrum mínútum. 
Mark Rooneys var aðeins hans 
annað í fjórtán leikjum. Jose Mour-
inho hlýtur að hafa brosað þegar 
Henry skoraði en forysta United 
helst í sex stigum eftir leiki helgar-
innar. Arsenal er í fjórða sætinu, 
stigi á eftir Liverpool sem er fimm 
stigum á eftir Chelsea.

„Það er ekki á hverjum degi 
sem maður skorar með skalla og 
frábært að koma svona til baka 
gegn Manchester United eftir að 
hafa lent undir. Við vorum 
óákveðnir í byrjun og United 
stjórnaði leiknum. Við byrjuðum 
síðari hálfleikinn betur en fáum 
síðan þessa blautu tusku í andlitið 
þegar þeir skoruðu,“ sagði Henry. 
Arsene Wenger, stjóri Arsenal, 
var einnig í skýjunum eftir leik-
inn.

„Ég er með nokkur ljón í mínu 
liði sem verða sterkari með hverj-
um leiknum. Það er alltaf gaman 
að ná að sigra United en þessi 
sigur var sérstaklega sætur. Þegar 
þeir komust yfir ætluðu þeir bara 
að reyna að halda þeirri stöðu en 
það virkaði ekki,“ sagði Wenger. 
Sir Alex Ferguson, stjóri United, 
sagðist vona að sínir menn myndu 
læra að þessum mistökum. Þá 
hrósaði hann Michael Carrick 
fyrir hans frammistöðu í leiknum.

Sigurmark Henry í uppbótartíma
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Dýnur

 „Ef ekkert óvænt kemur 
upp á í dag eða á morgun verð ég 
væntanlega orðinn leikmaður 
Burnley á morgun,“ sagði Jóhann-
es Karl Guðjónsson þegar Frétta-
blaðið náði tali af honum í gær. Þá 
var hann nýlentur í Manchester á 
leið til fundar við forráðamenn 
Burnley sem leikur í ensku 1. 
deildinni.

Í sumar gekk hann til liðs við 
hollenska úrvalsdeildarliðið AZ 
Alkmaar frá Leicester City. Louis 
van Gaal, þjálfari liðsins, hafði þó 
greinilega lítil not fyrir Jóhannes 
Karl. Í kjölfarið sagði hann í sam-
tali við Fréttablaðið í upphafi árs 
að hann vildi losna frá félaginu og 
komast aftur til Englands.

Fljótlega kom Burnley í mynd-
ina en Steve Cotterill, stjóri liðs-
ins, hefur miklar mætur á Jóhann-
esi  Karli og lagði ríka áherslu á að 
fá hann til liðs við sig. Honum var 
þó sýndur áhugi af fjöldamörgum 
liðum, meðal annarra FC Kaup-
mannahöfn.

Um helgina náðu Burnley og 
AZ Alkmaar samkomulagi um 
kaupverð og útlit fyrir að hann 
semji við fyrrnefnda félagið til 
þriggja og hálfs árs. 

„Mér líst vel á þetta. Ég mun 
núna fara sjálfur í samningavið-
ræður og á víst að fara í læknis-
skoðun á morgun. Eftir hana verð-
ur þetta allt saman orðið klappað 
og klárt.“

Hann segist ekki þekkja mikið 
til félagsins en hefur þó mætt því 
áður á heimavelli þess, Turf Moor. 
„Ég kannast við knattspyrnustjór-
ann og þekki hann bara af góðu. 
Hann vildi fá mig og það er gott að 
vita að hann hefur trú á mér,“ 
sagði Jóhannes Karl en Burnley er 
rétt norðan við Manchester. 

Burnley er í 13. sæti deildar-
innar með 38 stig, átta stigum á 
eftir Cardiff sem er í sjötta sæti. 
Liðið á hins vegar tvo leiki til góða 
á flest lið í deildinni.

Jóhannes Karl semur við Burnley í dag

Davíð Georgsson, 
handboltamaðurinn efnilegi úr 
ÍR, hefur gengist undir aðgerð 
vegna meiðsla á hné. Davíð er 
aðeins nítján ára en hefur leikið 
lykilhlutverk með ÍR í DHL-
deildinni og skorað mikið. „Þessi 
meiðsli hafa verið að hrjá mig í 
allan vetur en hnéð gaf sig síðan 
bara á æfingu. Ég fór í segulóm-
un og þar kom í ljós að liðþófinn 
var rifinn og ég þurfti í aðgerð,“ 
sagði Davíð eftir aðgerðina en 
hún heppnaðist vel.

Leikmenn ÍR fóru í vikunni til 
Kanaríeyja en Davíð komst ekki 
með vegna meiðslanna. „Það voru 
vonbrigði að komast ekki út með 
strákunum en þetta var það eina í 
stöðunni. Ég verð frá í tvær til 
þrjár vikur og býst við að verða 
klár þegar mótið byrjar. Maður 
verður bara rólegur heima í 
sófanum og fylgist með HM,“ 
sagði Davíð Georgsson.

Ligg bara í leti 
og horfi á HM

 Sænski sóknarmaðurinn 
Henrik Larsson hefur lýst því 
yfir að hann vilji klára tímabilið á 
Old Trafford. Lánssamningur 
hans við Manchester United 
rennur út 12. mars og þá á hann 
að snúa aftur til Helsingjaborgar. 
Sir Alex Ferguson vill halda 
Larsson eins lengi og mögulegt er 
en sænska félagið gaf það út í 
síðustu viku að lánssamningurinn 
yrði ekki lengdur.

Vill klára tíma-
bilið hjá United

Nokkur félög í Evópu 
hafa áhuga á hinum sextán ára 
Kolbeini Sigþórssyni. Hann hefur 
verið til reynslu hjá norska 
úrvalsdeildarfélaginu Álasundi 
síðustu daga og spilaði á laugar-
dag æfingaleik gegn Hødd. Hann 
varð þó að fara af velli vegna 
meiðsla snemma leiks. „Okkur 
lýst mjög vel á þennan leikmann. 
Hann er ótrúlega góður miðað við 
að vera þetta ungur,“ sagði Sturla 
Voll, aðstoðarþjálfari Álasunds, 
við Sunnmørsposten og greinilegt 
að Álasund vill semja við Kolbein.

Samkvæmt blaðinu hafa 
hollenska liðið PSV Eindhoven og 
enska úrvalsdeildarfélagið 
Blackburn einnig mikinn áhuga á 
Kolbeini. Hann er uppalinn hjá 
Víkingi en spilaði með HK síðasta 
sumar, samningur hans er nú 
runninn út.

Stendur sig vel 
hjá Álasundi



Vonbrigði en vonin lifir enn

 Giuseppe Rossi lék sinn 
fyrsta leik fyrir Parma í gær 
þegar liðið vann Torino 1-0 í 
ítalska boltanum. Rossi var 
lánaður frá Manchester United til 
Parma eftir misheppnaða dvöl hjá 
Newcastle þar sem hann var á 
lánssamningi fyrir áramót. Hann 
var besti maður vallarins í gær 
og skoraði eina mark leiksins á 
75. mínútu.

Ítalíumeistarar Inter hafa 
ellefu stiga forskot í deildinni en 
liðið vann sinn þrettánda leik í 
röð í gær þegar það lagði 
Fiorentina 3-1. Luca Toni kom 
gestunum yfir en Dejan Stankov-
ic, Adriano og Zlatan Ibrahimovic 
svöruðu.

Draumabyrjun 
Rossi hjá Parma

Frakkinn Stehane Peterhans-
el hrósaði um helgina sigri í 
Dakar-rallinu í níunda sinn. Hann 
sigraði í bílaflokki á Mitsubishi 
bíl sínum. Landi hans, Luc 
Alphand, sigurvegarinn frá því í 
fyrra, varð annar. Frakkinn Cyril 
Depres vann öruggan sigur í 
bifhjólaflokki.

Franskur sigur

 Keppt var á afmælismóti 
Júdósambands Íslands á laugar-
daginn. Þar fagnaði Þorvaldur 
Blöndal sigri í opnum flokki karla 
en hann vann einnig í +90 kg 
flokki. Gígja Guðbrandsdóttir 
vann keppni í opnum flokki 
kvenna.

Þorvaldur vann

Fyrsta mótið í Grand 
Prix-mótaröðinni í borðtennis var 
haldið um helgina. Guðmundur 
Stephensen, sem leikur með 
sænska liðinu Elvös en keppti nú 
fyrir hönd Víkings, vann öruggan 
sigur í opnum flokki karla. Hann 
mætti bróður sínum, Matthíasi, í 
úrslitum.

Guðrún Björnsdóttir, KR, vann 
opinn flokk kvenna. Hún vann 
Magneu Ólafs, Víkingi, í úrslitum, 
4-1.

Guðmundur og 
Guðrún unnu

Eftirvæntingin fyrir leik Íslands 
og Úkraínu var mikil enda mikið í 
húfi fyrir bæði lið. Í raun var lengi 
vitað að þessi leikur væri lykilleik-
ur um hvort liðið myndi fylgja 
(mjög líklega) Frökkum upp úr 
riðlinum.

Úkraína sýndi á sér allt aðra og 
betri hlið en gegn Frökkum í fyrra-
dag og alveg ljóst að þeir ætluðu að 
selja sig dýrt í þessum leik. Því 
miður er ekki hægt að segja það 
sama um íslenska liðsins. 

Liðið virtist þjakað af spennu og 
var því miður engan veginn að 
höndla mikilvægi þessa leiks.

Það er í raun alveg sama hvar 
niður er komið, fátt gladdi augað 
og flest allir leikmenn voru að spila 

langt undir getu. Liðsuppstilling 
liðsins var sú sama og gegn Ástral-
íu nema að Roland stóð vaktina í 
markinu í stað Birkis Ívars. Hann 
stóð sig vel í fyrri hálfleik og varði 
tíu skot. Það sama er ekki hægt að 
segja um frammistöðu varnarinn-
ar sem var slök og þá einkum miðja 
hennar. Sökum þess bar lítið á 
helsta styrkleika liðsins, hraðaupp-
hlaupunum. Einungis þrjú mörk 
komu úr slíkum sóknum í fyrri 
hálfleik, samanborið við sautján í 
fyrri hálfleiknum gegn Ástralíu. 

Hafi varnarleikur íslenska liðs-
ins verið slakur í fyrri hálfleik má 
segja að hann hafi verið hreinasta 
hörmung í þeim síðari. Ekki stóð 
steinn yfir steini og niðurstaðan sú 

að íslenska liðið fékk 20 mörk á sig 
í síðari hálfleiknum. 

Sóknarleikur liðsins var lítið 
skárri allan leikinn og leikmenn 
gerði sig seka um klaufaleg mis-
tök. Það verður að segjast eins og 
er að skynsemi margra leikmanna 
var ekki mikil. Það verður að við-
urkennast að lykilmenn liðsins 
náðu sér engan veginn á strik í 
þessum leik. Helst að Alexander 
hafi náð eitthvað að sýna sitt rétta 
andlit en aðrir voru langt frá sínu 
besta. Alla leikstjórnun og yfirveg-
un vantaði í vörn og sókn íslenska 
liðsins og klárlega vantaði að ein-
hver tæki af skarið og kæmi liðinu 
inn á rétta braut.

Vissulega eru úrslit leiksins 

mikil vonbrigði. Sérstaklega í ljósi 
þess að ef liðið hefði spilað af eðli-
legum styrk hefði sigurinn verið 
okkar.

Öll nótt er þó ekki úti enn og þó 
vonin sé veik er hún vissulega enn 
til staðar. Það vita leikmenn og 
þjálfarar íslenska liðsins manna 
best. Það er því gríðarlega mikil-
vægt að þeir leggist allir á eitt til að 
leggja Frakka af velli. Það verður 
langt í frá auðvelt en engu að síður 
mögulegt. Það þarf þá allt að ganga 
upp því Frakkar hafa nú þegar sýnt 
að þeir eru með gríðarlega sterkt 
lið. 

Mikilvægt er að leikmenn hafi 
trú á að hægt sé að vinna Frakka. Þá 
trú hef ég að minnsta kosti enn.

 Hún var eðlilega þung 
brúnin á Alfreð Gíslasyni lands-
liðsþjálfara eftir leikinn. „Við 
frömdum sjálfsmorð í þessum 
leik. Ég held að teknísku feilarnir 
hafi verið 18 í leiknum. Við feng-
um lítið af mörkum úti á vellinum 
í leiknum en teknísku feilarnir 
felldu okkur. Við vorum oft að 
vinna boltann í vörninni en í ein-
hverju æði sendum við fáranlegar 
sendingar fram völlinn sem end-
uðu oftast í lúkunum á Úkraínu 
sem þakkaði fyrir með að skora. 
Þetta var alveg hrikalegt,“ sagði 
Alfreð sem var sammála því að 
leikmenn virtust hreinlega hafa 
verið yfirspenntir.

„Ég held að það sé mikið til í 
því. Menn voru yfirspenntir og 
eflaust búnir að hugsa mikið um 
leikinn síðustu vikur. Staðan var 
engu að síður sú að menn vissu 
hver staðan væri og í dag höndluð-
um við einfaldlega ekki verkefn-
ið,“ sagði Alfreð.

Það verður verðugt verkefni 
fyrir Alfreð að koma liðinu aftur á 
fætur eftir þetta rothögg en miði 
er möguleika sagði einhver góður 
maður og sigur gegn Frökkum 
kemur liðinu áfram í milliriðil 
með tvö stig í farteskinu. Hvernig 
ætlar Alfreð að koma strákunum 
aftur í gang?

„Það kemur í ljós en við erum 
vel undirbúnir fyrir þann leik en 
það verður erfitt að koma mönn-
um í gírinn. Útlitið er ekki gott 
fyrir Frakkaleikinn miðað við 
spilamennsku þessara þjóða á 
mótinu. Engu að síður munum við 

koma í leikinn á fullu og reyna að 
bæta úr stöðunni. Við höfum engu 

að tapa lengur,“ sagði Alfreð.

Alfreð Gíslason landsliðsþjálfari steig þung spor eftir leik Íslands gegn Úkraínu 
í gær. Hann segir að íslenska landsliðið hafi framið sjálfsmorð í leiknum.

 „Við vorum ekki nógu 
góðir og þá sérstaklega í sókninni 
þar sem mér fannst við vera 
hálflamaðir allan leikinn. Þeir fá 
einföld mörk og við erum allt of 
passífir í vörninni í síðari hálfleik 
en vörnin var fín í fyrri hálfleik,“ 
sagði markvörðurinn Birkir Ívar 
Guðmundsson sem náði sér ekki á 
strik frekar en flestir félaga 
hans.

„Ég veit ekki hvort menn hafi 
ekki verið tilbúnir og ég get ekki 
svarað fyrir aðra en ég var ekki 
stressaður fyrir leikinn. Þetta var 
samt ekki eðlilegur leikur af 
okkar hálfu,“ sagði Birkir Ívar.  

Ekki eðlilegt

Eftir tapið gegn 
Úkraínu í gær er ljóst að Ísland 
verður að vinna Frakka í kvöld til 
þess að komast áfram í milliriðil. 
Ef það tekst ekki fer liðið í 
Forsetabikarinn og mun mæta 
þar þjóðum á borð við Kúveit, 
Grænlandi, Brasilíu og Argent-
ínu.

Ef Ísland, Úkraína og Frakk-
land ljúka öll keppni í riðlinum 
með 2 stig þá er gripið til 
innbyrðisviðureigna þessara 
þriggja þjóða og markatalan 
ræður hverjir fara áfram. 

Úkraína tapaði stórt fyrir 
Frökkum og ef Ísland vinnur 
Frakkland fara Ísland og Frakk-
land áfram í milliriðilinn og 
Ísland með tvö stig en Frakkarnir 
ekki neitt. Það er því allt undir í 
leik þjóðanna í kvöld. 

Verða að vinna 
Frakka



HM í handbolta

Iceland Express deild karla

Iceland Express deild kv.

Enska úrvalsdeildin

Spænska úrvalsdeildin

 Stærsta heimsmeist-
aramót í handbolta hingað til, sem 
íslenska landsliðið er búið að 
dreyma um í hálft ár, breyttist í 
martröð í Magdeburg í gær. Liðið 
spilaði einn sinn slakasta leik í 
mörg ár gegn miðlungsliði Úkra-
ínu og tapaði, 29-32. Það gekk 
nákvæmlega ekki neitt upp hjá 
liðinu og í stað þess að ganga frá 
leiknum í fyrri hálfleik hélt 
íslenska liðið áfram að bjóða Úkr-
aínumönnum að taka þátt í leikn-
um. Þeir þáðu boðið með þökkum 
og gengu á lagið á meðan tauga-
veiklaðir leikmenn Íslands brotn-
uðu saman fyrir framan 7.400 
áhorfendur sem studdu liðið 
dyggilega.

Fyrri hálfleikur var ekki góður 
hjá íslenska liðinu í gær. Alfreð 
byrjaði með Roland í markinu og 
5/1 vörn þar sem Guðjón Valur 
klippti út rétthenta skyttu Úkra-
ínumanna.

Sóknarleikur Íslands var mjög 
hægur og strákanir virkuðu einn-
ig mjög taugaóstyrkir og hrein-
lega yfirspenntir. 

Sóknarleikur Úkraínumanna 
var helmingi hægari en þeir léku 
„svefnbolta“ og hjá slökum dóm-

urum leiksins komust þeir upp 
með að láta boltann ganga heil-
lengi án þess að ógna íslenska 
markinu að nokkru ráði. Íslenska 
vörnin var slök lengstum og Úkra-
ína fékk mörg ódýr mörk. Þar sem 
vörnin var ekki að standa sína 
plikt fékk Ísland fá hraðaupphlaup 
en aðeins tvö íslensk mörk komu 
úr hraðaupphlaupum í fyrri hálf-
leik.

Ólafur Stefánsson komst aldrei 
í gang og liðið tapaði boltanum á 
klaufalegan hátt hvað eftir annað í 
hálfleiknum. Svo lét liðið úkra-
ínska markvörðinn verja ein tólf 
skot frá sér í hálfleiknum. Roland 
Eradze var bestur í íslenska liðinu 
í hálfleiknum en hann varði tíu 
skot og mörg hver úr dauðafær-
um.

Þrátt fyrir þennan slaka leik 
leiddi liðið með einu marki í leik-
hléi, 13-12, en liðin héldust í hend-
ur nánast allan fyrri hálfleikinn.

Síðari hálfleikur leiksins hjá 
Íslandi var ein martröð frá upp-
hafi til enda þar sem nákvæmlega 
ekkert gekk upp og lykilleikmenn 
brugðust sem og flestir hinna en 
Guðjón Valur og Alexander voru 
einu mennirnir sem gátu eitthvað 

í hálfleiknum. Markvarslan var 
engin en Roland og Birkir Ívar 
vörðu tvo bolta samanlagt í síðari 
hálfleiknum. Í öðru skotinu var 
dæmt víti sem skorað var úr.

Úkraína tók yfirhöndina í leikn-
um í upphafi síðari hálfleiks og 
náði fljótt fjögurra marka forystu, 
15-19. Þann mun náði Ísland aldrei 
að brúa og breytti engu hvaða 
breytingar Alfreð gerði á liðinu, 
það gekk ekkert upp og var átak-
anlegt að horfa á þetta góða lands-
lið sem við eigum hreinlega kasta 
frá sér leiknum.

Niðurstaðan er gríðarleg von-
brigði og leikmenn verða að líta í 
eigin barm og spyrja sig að því 
hvað fór úrskeiðis. Liðið á enn von 
um að komast áfram. Þá verður 
það að leggja Frakkland í dag en 
það verður að teljast mjög ólíklegt 
miðað við þá frammistöðu sem 
boðið var upp á gegn Úkraínu í 
gær.

Íslenska handboltalandsliðið er í vondum málum á HM eftir þriggja marka 
tap gegn Úkraínu, 29-32. Leikur Íslands var í molum og liðið verður að leggja 
Frakka í dag ætli það sér í milliriðil. Síðari hálfleikurinn var hrein martröð.

 „Þetta var helvítis 
aumingjaskapur og ekkert 
annað. Ég á engin orð yfir þessa 
frammistöðu því við vorum ein-
faldlega lélegir,“ sagði Guðjón 
Valur Sigurðsson hundfúll 
skömmu eftir leik í Bördeland-
halle.

„Vörnin var léleg, markverð-
irnir voru lélegir. Sóknin var 
ömurleg og mér fannst þetta 
hreint út sagt ömurlegt,“ sagði 
Guðjón, en voru menn yfir-
spenntir? „Það sást í fyrri hálf-
leik þegar markvörðurinn varði 
nokkur skot og við fórum þá að 
haga okkur eins og aumingjar og 
urðum skítstressaðir. Við vorum 
ragir og í sókninni vorum við 
ekki að vinna maður á mann og 
þeir stöðvuðu okkur eins og þeir 
vildu. Við spiluðum ekki eins og 
við ætluðum okkur að gera og 
við gerðum í raun allt þveröfugt 
við það,“ sagði Guðjón, en getur 
liðið rifið sig upp eftir þetta tap?

„Það verðum við að gera. Ef 
við lítum á úrslit leiks Frakk-

lands og Úkraínu þá eigum við 
ekki möguleika en við gefumst 
ekki upp á meðan við eigum 
möguleika. Möguleikinn liggur í 
því að vinna Frakkana og það er 
eins gott að það takist.“

Helvítis aumingjaskapur

„Það er lítið hægt að 
segja eftir þennan leik en við 
verðum að finna út úr því af 
hverju leikur okkar gekk svona 
illa í síðari hálfleik,“ sagði 
niðurdreginn línumaður Íslands, 
Róbert Gunnarsson.

„Fyrri hálfleikur var svo sem 
allt í lagi en við gerum samt 
mikið af mistökum. Hefðum við 
nýtt okkar tækifæri betur þar þá 
hefðum við getað verið um 5-6 
mörkum yfir í leikhléi og þá hefði 
leikurinn unnist. Byrjunin í síðari 
hálfleik var skelfileg og eftir það 
fóru menn á taugum og við 
spiluðum verr eftir því sem á 
leið. Af hverju hef ég ekki 
hugmynd um en við klikkuðum 
sem lið,“ sagði Róbert.

Klikkuðum 
sem lið

 Ungverjaland tryggði 
sér í gær sæti í milliriðli þegar 
það vann Noreg með 25 mörkum 
gegn 22. Það verða því Noregur 
og Danmörk sem há hreina 
úrslitaviðureign um hvort liðið 
fylgi fyrstnefnda liðinu áfram 
upp úr riðlinum en liðin mætast í 
dag.

Ungverjar hafa komið á óvart 
á mótinu með því að leggja bæði 
Dani og Norðmenn að velli.

Danir unnu lið Angóla í gær 
örugglega, 39-20, þar sem Lars 
Rasmussen var markahæstur 
með fjórtán mörk. Sören Stryger 
skoraði fimm.

Önnur úrslit gærdagsins voru 
eftir bókinni. Túnis, Slóvenía, 
Frakkland, Pólland, Þýskaland, 
Spánn, Tékkland, Ungverjaland 
og Króatía hafa þegar tryggt sér 
sæti í milliriðlunum.

Ungverjaland 
vann Noreg
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Vectavir krem er áhrifaríkt lyf til meðferðar á frunsu af völdum Herpes Simplex. Vectavir virkar á öllum stigum frunsunnar frá sting eða æðasláttar til blöðru. Í Vectavir er virka efnið penciklóvír sem stöðvar framgang veirunnar. Vectavir er ætlað fullorðnum og börnum
eldri en 12 ára. Berið Vectavir á frunsusvæðið á 2 klst fresti í 4 daga. Berið á rétt fyrir svefn og um leið og vaknað er. Dæmigert er að frunsa komi fram við ofreynslu, kvef eða inflúensu eða í mikilli sól (t.d. á skíðum). Ekki á að nota lyfið ef að áður hefur komið fram ofnæmi
fyrir penciklóvír, famciklóvír eða öðrum innihaldsefnum. Með Vectavir grær frunsan hraðar, verkir minnka og smittími styttist. Vectavir kremið 2 g fæst án lyfseðils. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Otrivin nefúðinn og nefdroparnir innihalda xýlómetasólin sem vinnur gegn bólgu, nefstíflu og slímmyndun vegna kvefs og bráðrar bólgu í ennis- og kinnholum. Otrivin virkar fljótt og áhrifin vara í 6-10 klst. Otrivin getur valdið aukaverkunum, s.s. ertingu í slímhúð og
sviðatilfinningu. Einnig ógleði og höfuðverk.Otrivin má nota þrisvar á dag en ekki lengur en í 10 daga í senn. Varúð: Langtímanotkun Otrivin getur leitt til þurrks í nefslímhúð. Sjúklingar með gláku eða þeir sem hafa ofnæmi fyrir xýlómetasólin ættu ekki að nota Otrivin.
Kynnið ykkur vel leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Strepsils töflur eru látnar renna í munni og leysast þar hægt upp. Þannig nást fram staðbundin sótthreinsandi áhrif í munni og koki. Auk þess hafa bragðefnin væg kælandi áhrif sem slá á ertingu. Venjulega er ein tafla látin leysast hægt upp í munni á 2-3 klst fresti. Lyfið
þarf venjulega að nota í 3-4 daga og stundum í allt að eina viku. Einnig má leysa upp 1-2 töflur í heitu vatni og drekka sem heitan drykk. Notkun lyfsins hefur engin áhrif á önnur lyf sem notuð eru samtímis. Ofnæmi eða ofnæmislík viðbrögð geta komið fyrir en eru afar
sjaldgæf. Hver pakki af Strepsils inniheldur 24 munnsogstöflur, sem eru í hentugum þynnupakkningum. Hverri pakkningu fylgja viðurkenndar leiðbeiningar á íslensku um notkun lyfsins, sem gott er að kynna sér vel. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Voltaren Dolo® (díklófenak kalíum) 12,5 mg töflur. Notaðar við vægum eða frekar vægum verkjum,svo sem höfuðverk, tannpínu og tíðaþrautum.Verkar einnig hitalækkandi. Dragi ekki úr einkennum á nokkrum dögum,skal leita til læknis. Þeir sem eru með eða hafa haft
sögu um maga- eða skeifugarnarsár eða skerta lifrarstarfsemi ættu að ráðfæra sig við lækni áður en lyfið er notað. Þeir sem þola ekki acetýlsalisýru, íbuprófen eða önnur bólgueyðandi lyf eða eru með astma eiga ekki að nota Voltaren Dolo®. Notið lyfið ekki á meðgöngu
nema í samráði við lækni, en aldrei á síðasta þriðjungi meðgöngu. Leitið ráða læknis eða lyfjafræðings um milliverkanir við önnur lyf. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

VECTAVIR FRUNSUKREM VOLTAREN DOLO

FYRSTA
HJÁLP

STREPSILS HÁLSTÖFLUROTRIVIN NEFÚÐI
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„Þetta er allt á frumstigi en það 
eru allar líkur á að það verði af 
þessu,“ segir tónlistarmaðurinn 
Örn Elías Guðmundsson, Mugi-
son, sem brasilíski leikstjórinn 

Walter Salles hefur 
ráðið til að semja 

tónlist við kvikmyndina Á vegum 
úti, sem byggir á samnefndri bók 
bít-skáldsins Jack Kerouac. 

Salles kom til Íslands fyrir 
tveimur árum þegar hin marg-
verðlaunaða kvikmynd Mótor-
hjóladagbækurnar var sýnd á 
kvikmyndahátíð hér á landi en 
það var Ísleifur B. Þórhallsson 
hjá Græna ljósinu sem kynnti 
leikstjórann fyrir tónlist Mugis-
ons. „Walter líkaði þetta greini-
lega vel og af sinni alkunnu hóg-
værð spurði hann hvort Mugison 
hefði mögulega áhuga á að gera 
tónlistina fyrir næstu mynd sína,“ 
segir Ísleifur sem leiddi tvímenn-
ingana saman í kjölfarið. 

Örn Elías segist strax hafa lit-
ist vel á hugmyndina. „Ég hef 

lengi verið hrifinn af bít-skáldun-
um. Þegar ég var í Smugunni 
fyrir nokkrum árum var eina 
myndin um borð Naked Lunch 
eftir samnefndri bók William S. 
Burroughs. Eftir að hafa horft á 
hana nokkrum sinnum í sjóveikis-
pilluvímu er ég ábyggilega aðeins 
nær um hvernig þessir kallar 
hugsuðu.“

Örn á eftir að fá send fyrstu 
myndskeiðin áður en hann byrjar 
að semja tónlistina en hann legg-
ur allt kapp á að leggja lokahönd 
á nýja plötu áður en hann ræðst í 
þetta verkefni. „Það þýðir ekkert 
fyrir mig að spá hvenær hún 
kemur út, ég er búinn að lofa að 
klára hana svo oft. En það verður 
vonandi fyrr en síðar.“

Mugison semur tónlist fyrir Walter Salles

„Magni var farinn úr bænum og 
Vilhjálmur Sigurðsson hjá Póstin-
um var ekki á landinu þannig að 
hann hrökklaðist bara hingað inn, 
blautur og kaldur,“ segir frí-
merkjasalinn Bolli Davíðsson en 
um hann er fjallað í hinu virta 
breska frímerkjablaði Gibbons 
Stamp Monthly. „Ég lenti því bara 
í þessu fyrir tilviljun,“ bætir Bolli 
við og vill sem minnst um viðtalið 
ræða. „Þetta var nú ekki stórt við-
tal,“ segir hann. „Og þessi umfjöll-
un gerir nú ekki mikið fyrir okkur 
á Íslandi því Bretar kaupa ákaf-
lega lítið af frímerkjum frá okkur,“ 
bætir hann við. „Annars erum við 
frímerkjasafnarar ekkert mikið 
fyrir sviðljósið og ekki miklar 
félagsverur,“ segir Bolli og hlær.

Bolli selur mest af sínum frí-
merkjum hér innanlands og telur 
að frímerki hafi ákaflega mikið 
gildi fyrir landkynningu út á við. 
„Ég man eftir einum áttræðum 

Bandaríkjamanni sem kom hingað 
fyrir skömmu en hann var tíu ára 
þegar hann frétti fyrst af Íslandi 
og það var þá út af frímerki sem 
hann sá,“ segir Bolli. „Þannig læra 
mörg ungmenni um fjarlæg lönd, 
af frímerkjum,“ bætir Bolli við. 

Elsta frímerkið sem hann hefur 
undir höndunum er frá árinu 1873 
en það sýnir mynd af skildings-
merkinu. „Kristján IX var síðan 
fyrsti maðurinn hér á landi til að 
fá mynd af sér á frímerki,“ útskýr-
ir Bolli og segir mikla samkeppni 
ríkja nú milli landa um að gefa út 
flottustu frímerkin

Þótt frímerkjasafn-
arar séu frekar lokaður 
félagsskapur er öflugt 
starf í kringum Félag 
frímerkjasafnara. Fast-
ur kjarni mætir í Síðu-
múlann á hverjum laug-
ardegi og ber saman 
bækur sínar en í lok síð-

uðustu viku var haldið mjög stórt 
uppboð og segir Brynjólfur Sigur-
jónsson, formaður félagsins, að í 
kringum tvö hundruð hlutir hafi 
verið boðnir upp. Þar hafi mesta 
spennan ríkt um umslag frá árinu 
1902 sem póstlagt var í Hafnar-
firði, hafði viðkomu í hafnarbæn-
um Methyl á Bretlandi og komst 
loks á réttan stað í Kaupmanna-
höfn. „Það var verðlagt á áttatíu 
þúsund en seldist því miður ekki,“ 
segir Brynjólfur en flestir hlutirni 
sem voru á uppboðinu voru seldir 
hæstbjóðanda.
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... fá þeir Sigurður Fjeldsted og 
Högni Snær Hauksson í 
fiskbúðinni Hafberg sem bjóða 
upp á súr hrogn og fleiri 
nýjungar á þorranum.

10. bekkur S.D. í Njarðvíkurskóla 
tekur þátt í bréfaskiptaverkefni 
samtakanna Trucker Buddy, og er í 
bréfasambandi við vörubílstjórann 
Bruce Brandon í Bandaríkjunum. 
Þetta er eini bekkurinn utan ensku-
mælandi landa sem tekur þátt í 
verkefninu. „Brandon sendir krökk-
unum bréf eða póstkort í hverjum 
mánuði, sem fara öll í gegnum 
mig,“ útskýrði enskukennarinn Sig-
ríður Dúa Goldsworthy, sem á 
frumkvæðið að þátttökunni. 
„Krakkarnir mínir skrifa svo til 
hans í tíma hjá mér. Þau fá bæði 
æfingu í að skrifa og tjá sig á ensku 
og fá heilmikið menningarlega út 
úr þessu. Hann skrifar til dæmis 
um landafræði, menningu og stað-
hætti á mismunandi stöðum,“ sagði 
Sigríður. 

Sigríður veit af hálf-íslenskum 
vörubílstjóra í Bandaríkjunum sem 
vill ólmur komast í bréfaskipti við 
íslenskan bekk. „Kennarar sem 

hafa áhuga á því mega endilega 
setja sig í samband við mig. Ég 
mæli virkilega með þessu,“ sagði 
hún.

Vörubílstjórinn Brandon heim-
sótti bekk Sigríðar á leið sinni til 
Írlands í fyrravor, og var í kjölfarið 
valinn Trucker Buddy desember-
mánaðar. „Við vorum búin að skrifa 

honum heilan helling um Ísland, 
sem var ástæðan fyrir því að hann 
langaði að koma við. Við erum nátt-
úrulega eins og aðrir Íslendingar 
og lýsum landinu eins og besta stað 
í heimi,“ sagði hún. „Hann er að 
hugsa um að heimsækja okkur 
aftur í mars þegar hann fer aftur til 
Írlands,“ bætti hún við. 

Skrifast á við vörubílstjóra





Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting og íslensk fararstjórn. Verð miðast við að bókað sé á netinu. Ef bókað er á skrifstofu eða símleiðis er bókunargjald 2.500 kr. fyrir hvern farþega. 

www.kreditkort.is

Mundu eftir 
MasterCard
ferðaávísuninni

Allar frekari upplýsingar eru á www.sumarferdir.is
Sími 575 1515 – Laugavegur 26 (gengið inn Grettisgötumegin)

– ERU BETRI EN AÐRAR!

62.548,-
Yaiza er stórkostlegt 5 stjörnu lúxushótel við 
Playa Flamingo ströndina á Playa Blanca. 
Hótelið er eitt það glæsilegasta sem stendur 
ferðamönnum til boða á Kaníareyjaklasanum. 
Á hótelinu er fjöldi framúrskarandi 
veitingastaða og verslana, business center, 
heilsulind og glæsilegur sundlaugargarður. 
Hótelið er á fallegum stað við ströndina, 
skammt frá fjölmörgum veitingastöðum 
meðfram standlengjunni og í hjarta bæjarins.

www.sumarferdir.is

Sími 575 1515
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Princesa Yaiza L

Beint flug vikulega frá 20. maí

og til loka september

Fjöldi herbergja ................ 400
Fjöldi hæða...........................4
Gestamóttaka.................... Já
Lyftur.................................. Já
Bar ..................................... Já
Barnadagskrá ................... Já
Barnalaug.......................... Já
Fjarl. frá strönd.................60 m
Fundaraðstaða.................. Já
Garður................................ Já
Handklæði við sundlaug... Já
Heilsurækt ......................... Já
Leiksvæði fyrir börn .......... Já

Skemmtidagskrá............... Já
Sólbekkir............................ Já
Sundlaug ........................... Já
Tennisvöllur....................... Já
Veitingastaður................ Já/5
Hárþurrka .......................... Já
Ísskápur............................. Já
Loftkæling.......................... Já
Sími í herbergi ................... Já
Sjónvarp í herbergi ........... Já
Öryggishólf ........................ Já

Upplýsingar um aðstöðu

(Sjá frekari upplýsingar um 
hótelið á www.sumarferdir.is)

Fjöldi herbergja ................200
Fjöldi hæða...........................2
Bar ..................................... Já
Barnadagskrá ................... Já
Barnalaug.......................... Já
Fjarlægð frá strönd ........50 m
Garður................................ Já
Leiksvæði fyrir börn .......... Já
Matvöruverslun................. Já
Sólbekkir............................ Já
Sundlaug ........................... Já
Svalir/Verönd .................... Já

Upplýsingar um aðstöðu

(Sjá frekari upplýsingar um 
hótelið á www.sumarferdir.is)

Verðdæmi:

Playa Flamingo

47.729,-
Flamingo er íbúðahótel 
við Playa Flamingo 
ströndina á Playa Blanca. 
Við hótelið eru tvær 
sundlaugar og við aðra þeirra er 
sérstök barnalaug.  Á hótelinu er 
matvöruverslun. Fjölbreytt 
skemmtidagskrá er á Flamingo á 
daginn og fram á kvöld. Nóg er af 
leiktækjum fyrir börn og fullorðna, 
köfunarskóli á staðnum og 
skemmtisýningar á kvöldin. Íbúðirnar 
eru rúmgóðar og vel búnar með einu 
svefnherbergi og útsýni yfir garðinn, 
sjóinn eða hvorttveggja. 

Verðdæmi:

Lanzarote, stjörnum prýddur 
draumastaður á skínandi
góðu verði.

á mann m.v. 2 með 2 
börn í íbúð í 2 vikur 

19. ágúst.–2. sept.
Verð á mann m.v. 2 
fullorðna: 62.047,-

á mann m.v. 2 með 2 börn í 
svítu í viku frá  20 maí.

Verð á mann m.v. 2 
fullorðna: 74.321,-

Sumarferðir halda áfram að gera frábæra 
samninga við hótel á Lanzarote. Að þessu 
sinni býðst þér hið glæsilega 
Princesa Yaiza hótel og einnig 
Playa Flamingo íbúðahótelið
á enn betra verði en áður. 
Sláðu til og innsiglaðu 
sumarið með draumaferð
til Lanzarote með 
Sumarferðum.

Lan z arote

Arrecife

San Bartolomé

Tías

TeguiseTinajo

Yaiza

Haría

Orzola

Punta Mujeres
Famara

La Santa

Puerto del Carmen

Playa Blanca

Costa Teguise

Ókeypis dansiball og frí máltíð í 
Laugardalshöll; enskt úrvals-

deildarlið í fallbaráttu; aurasálin 
John Cleese í auglýsingu; og 70 
millur handa ellismellinum Elton 
John fyrir að spila í afmælisveislu 
– uss, þetta eru bara smáaurar 
miðað við þá fjármuni sem alvöru-
auðkýfingar eyða til að láta sjálf-
um sér og öðrum líða vel. 

 tveimur árum hefur 
Íslandsvinurinn Roman Abramov-
itsj eytt um 49 milljörðum í 
skemmtileg leikföng handa sér, 
svo sem Chelsea knattspyrnufé-
lagið og hina 375-feta löngu 
snekkju Pelorus (með áföstum 
þyrlupalli) og alvöru Boeing 767 
þotu fyrir 7 milljarða fyrir utan 
kostnað við að breyta 350 manna 
farþegarými vélarinnar  í 30 
manna borðsal.

 borgaði stálkóngurinn 
Lakshmi Mittal 7 milljarða fyrir 
12 svefnherbergja húsnæði í Lund-
únum mitt á milli Kensington-hall-
ar sem tilheyrir Bretadrottningu 
og heimilis soldánsins af Brúnei. 
Meðal annars hleypti það húsnæð-
isverðinu upp að bílskúr fyrir 20 
bíla fylgdi með í kaupunum.

 borgaði fjöl-
miðlamógúllinn Rupert Murdoch 
þrjá milljarða fyrir íbúð við 
Fimmta stræti á Manhattan, selj-
andi var Lárus Rockefeller.

 keypti E. Stanley Kroenke 
(eigandi íshokkíliðs sem heitir 
Kólóradó-snjóflóðið) 70 þúsund 
hektara jörð í Bresku Kólumbíu 
fyrir verð sem toppar það sem 
tíðkast á gullströndinni í Skaga-
firði eða um 5 milljarða króna.

hér að 
framan fékk ég á heimasíðu 
Forbes.com, en það er fyrirtæki 
sem sérhæfir sig í að stúdera millj-
arðamæringa. Upplýsingarnar 
birti ég til þess að Reykvíkingar 
(og borgarstjórnin okkar) hafi ein-
hverja verðviðmiðun nú þegar 
búið er að auglýsa Fríkirkjuveg 11 
til sölu. Sennilega er til of mikils 
mælst að við Reykvíkingar fáum 7 
milljarða fyrir slotið því að bílskúr 
fyrir 20 bíla er ekki innifalinn. En 
allt undir milljarði væri ekki millj-
arðamæringi samboðið samkvæmt 
verðskrá Forbes handa milljarða-
mæringum.

Verðskrá 
fyrir milljarða-

mæringa


