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Þú getur pantaðá

Höfði að Borgartúni á merkilega sögu að baki.

Margir merkilegir atburðir hafa átt sér 
stað í Höfða síðan húsnæðið var reist að 
Borgartúni árið 1909 fyrir franska konsúl-
inn og konu hans.Þar ber hæst leiðtogafundinn frá árinu 
1986, þegar Ronald Reagan fyrrum Banda-
ríkjaforseti og Mikhail Gorbatsjov fyrrum
leiðtoga Sovétríkjanna hittust til að undir-
rita friðarsáttmála, sem var upphaf enda-
loka kalda stríðsins. Þá hafði Höfði verið
notaður sem opinbert móttökuhús Reykja
víkurborgar um nokkt kið

húsinu árið 1991 þegar Íslendingar voru
fyrstir þjóða til að viðurkenna sjálfstæði
Eystrasaltsríkjanna Eistlands, Lettlands
og Litháen.

Síðan þá hefur meðal annars Yoko Ono,
ekkja tónlistarmannsins Johns Lennon
heitins, afhent friðarverðlaun í Höfða, í 
formi styrkja úr sjóði Lennons.Er þetta aðeins hluti merkilegra atburða,
íbúa og gesta sem tengjast húsinu með
einum eða öðrum hætti.  Nú er áætlað að  
þúsundir erlendra ferðamanna heimsæki
húsið í ljósi undanhl

Tákn um 
heimsfrið

www.si.is

Upplýsingar, dagskrá og skráning:
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Skráir sig 
í Háskóla Íslands

Fær verðlaun á Sundance-
kvikmyndahátíðinni

Álíka dýrt er að fljúga 
til Danmerkur, kaupa fartölvu af 
gerðinni Dell Inspiron 9400, gista 
eina nótt og flytja svo tölvuna 
heim og tölvan ein og sér kostar 
hér á landi. Dell Inspiron 9400 er 
47 prósentum dýrari hér en ann-
ars staðar á Norðurlöndum.

Dell Inspiron 9400 kostar 261 
þúsund krónur hjá EJS, umboðs-
aðila Dell, en ferðin til Danmerkur 
og til baka kostar um 263 þúsund 
krónur. Inni í þeirri upphæð er 
flug báðar leiðir, lestarmiði til og 
frá flugvellinum, hótelgisting og 
skattar, auk tölvunnar.

Utanlandsferðin í bónus

Menntamálaráðuneytið
hefur sent sveitarstjórnum í land-
inu bréf með lista yfir þá leikskóla 
sem hafa ekki opinbera uppeldis-
stefnu eða eigin skólanámskrá. 
Óskar ráðuneytið eftir skýringum 
á því hvers vegna skólarnir hafi 
ekki komið sér upp uppeldisstefnu 
og/eða skólanámskrá. Arnór 
Guðmundsson, skrifstofustjóri í 
menntamálaráðuneytinu, segir að 
ekki verði gefnar upplýsingar um 
ástandið fyrr en skýringar hafi 
borist.

Í vefriti menntamálaráðuneytis-
ins kemur fram að um fimmti hver 
leikskóli í landinu hefur ekki opin-
bera uppeldisstefnu og svipað hlut-
fall hefur ekki mótað eigin skóla-
námskrá. Þá kemur auk þess fram 
að sjö prósent leikskóla hafi hvorki 
opinbera uppeldisstefnu né eigin 
skólanámskrá, samkvæmt könnun 
sem var gerð í fyrra. 

Hrönn Pálmadóttir, brautar-
stjóri leikskólabrautar við Kenn-
araháskóla Íslands, KHÍ, segir að 
þetta hlutfall sé ekki jafn dramat-
ískt og tölurnar bendi til, flestir 
leikskólar hafi einhverja pappíra 
sem sýni markmið þeirra í starfi. 
„Í skólanámskrám á meðal annars 
að gera grein fyrir því hvernig 
starfið er metið og auðvitað verður 

starfið ekki eins markvisst ef 
námskrána vantar. Af starfsmönn-
um á leikskólum eru aðeins 35 pró-
sent leikskólakennarar á landsvísu. 
Ég veit að leikskólakennarar hafa 
örugglega áhyggjur af því að vinna 
í leikskóla þar sem ekki er skóla-
námskrá. Ástæðan fyrir því er 
sennilega sú mannekla sem hefur 
hrjáð þennan geira undanfarin ár. 
Auðvitað má líka segja að í þessu 
endurspeglist ákveðin mismunun 
gagnvart börnunum. Í leikskólum 
með góða mönnun sé skólanámskrá 
en ekki í hinum.“

Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, 
formaður leikskólaráðs í Reykja-
vík, segist hafa óskað eftir upplýs-
ingum um hlutfallið í Reykjavík. 
Það liggi fyrir eftir helgi. Hún 
segir að margir skólanna hafi opin-
bera uppeldisstefnu og eigin skóla-
námskrá og það sé á stefnuskrá 
ársins að aðstoða hina við að koma 
sér upp slíkum plöggum. 

Dagbjört Erla Ásgeirsdóttir, 
deildarstjóri á leikskólanum 
Arnarbergi, segir að það komi sér 
verulega á óvart að svo marga leik-
skóla vanti opinbera uppeldis-
stefnu, eigin skólanámskrá eða 
hvort tveggja. Hún telur að skortur 
á leikskólakennurum geti haft 
þarna mikið að segja.  -

Stefnuleysi hjá 
fjölda leikskóla
Menntamálaráðuneytið hefur óskað skýringa frá 
sveitarstjórnum í landinu á því af hverju fimmti 
hver leikskóli hefur ekki opinbera uppeldisstefnu 
eða eigin skólanámskrá og sjö prósent hafa hvorugt. 

Landlæknisembættinu bar skylda til 
þess samkvæmt stjórnsýslulögum að senda bréf geð-
læknis til embættisins, þar sem látið var vita af kyn-
ferðissamböndum milli starfsmanna og vistmanna 
Byrgisins, áfram til réttra aðila, ef það taldi sig ekki 
bært til að fjalla um það. 

Þetta segir Páll Hreinsson, lagaprófessor og sér-
fræðingur í stjórnsýslurétti við Háskóla Íslands. 
Landlæknisembættið fékk bréf frá geðlækni 16. jan-
úar árið 2003 þar sem hann sagði frá ástarsambönd-
um og kynferðissamböndum bæði yfirmanna og 
meðferðaraðila Byrgisins við sjúklinga og vistmenn 
sem þar dvöldu. 

Embættið aðhafðist ekki þar sem Byrgið heyrði 
ekki undir embættið, eins og sagt var frá í Frétta-
blaðinu á föstudag.

Í stjórnsýslulögum er sú skylda lögð á opinbera 
aðila að framsenda erindi sem send eru á rangan 
aðila, eða endursenda þau ef ekki finnst réttur aðili 
til að fjalla um málið. Þar sem það hafi ekki verið 
gert hafi sendandinn getað ætlað að verið væri að 

fjalla um ábendingu hans í stjórnkerfinu.
Heilbrigðisráðherra hefur eftirlit með landlæknis-

embættinu og hans er því að bregðast við þegar 
stjórnsýslulög eru brotin. Í samtali við Fréttablaðið á 
föstudaginn sagði Siv Friðleifsdóttir heilbrigðis-
ráðherra að ráðuneytinu hefði verið skýrt frá efni 
bréfsins í lok síðasta árs. Hún hefði rætt við settan 
landlækni og þau verið sammála um að æskilegt 
hefði verið að bregðast við á sínum tíma.
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 Dýrafjörður var fullur af hafís í gær og rak 
ísinn áfram inn fjörðinn í gærkvöldi. Íbúar við fjörð-
inn muna ekki annað eins. Landhelgisgæslan kannaði 
útbreiðslu hafíssins úti fyrir Vestfjörðum í gær. Ein 
þyrlna Gæslunnar lagði af stað í ískönnunarflugið 
skömmu fyrir hádegi og sneri aftur á sjöunda tíman-
um. Áhöfn þyrlunnar varð ekki vör við mikinn ís 
fyrst um sinn og sá lítið annað en íshrafl. Skyggni var 
hins vegar slæmt og lenti þyrlan í ísrigningu á leið-
inni.

Að sögn Landhelgisgæslunnar var ástandið í Dýra-
firði slíkt í gær að ekki hefði verið nema fyrir þá 
alvönustu að sigla um fjörðinn, ef það hefði yfirleitt 
verið hægt. Fyrir utan Dýrafjörð mátti helst sjá leif-
ar af ísspöngum í Ísafjarðardjúpi. Fært var fyrir 
Horn og þéttan ís ekki að sjá nema um tólf sjómílur 
frá Horni. Ísspöngin sem kom upp að landinu á föstu-
dag bráðnar því hratt enda sjórinn ekki mjög kaldur 
og lofthiti 6 til 7 gráður.

 Náttúrugripasafn 
Íslands við Hlemm er nú opið á 
nýjan leik, en því var lokað eftir 
vatnstjón í byrjun desember á 
síðasta ári. Uppstoppaði geirfugl-
inn sem var til sýnis í safninu 
hefur verið fluttur í geymslu í 
Þjóðminjasafni Íslands.

Í stað geirfuglsins er komin 
eftirlíking af geirfugli sem 
Kristján Geirmundsson, ham-
skeri frá Akureyri, gerði úr 
álkuhömum á árinu 1938. Í frétt á 
vef náttúrugripasafnsins segir að 
líkanið beri óneitanlega nokkurn 
svip af álku, sem sé reyndar sú 
tegund svartfugla sem sé hvað 
skyldust geirfuglinum.

Geirfugl gerður 
úr álkuhömum

Fjórir menn um 
tvítugt voru færðir í fanga-
geymslur í nótt eftir slagsmál á 
slysadeild Landspítalans og árás 
á lögregluþjón og lækni.

Mennirnir voru í hópi fólks 
sem hafði fylgt félaga sínum á 
slysadeildina eftir slagsmál í 
miðbænum. Verið var að hlúa að 
þeim sem meiðst hafði þegar 
ólætin brutust út.

Lögreglumaður sem á staðnum 
var bað fólkið að hætta látum á 
biðstofunni og veittust mennirnir 
þá að honum og lækni á staðnum. 
Læknirinn tognaði á hendi og 
mennirnir voru látnir sofa úr sér 
í fangageymslum.

Réðust á lækni 
og lögregluþjón

Upptaka evrunnar og 
önnur málefni ESB eru meðal 
þeirra leiða sem Samfylkingin 
lítur til svo draga megi úr 
okurvöxtum og allt of háu 
verðlagi. Þetta kom fram í ræðu 
Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur, 
formanns Samfylkingarinnar, 
sem hún flutti á aðalfundi 
Samfylkingarfélagsins í Reykja-
vík í gær.

Ingibjörg segir liggja fyrir í 
skoðanakönnunum að um 
helmingur þjóðarinnar sé 
fylgjandi aðild að Evrópusam-
bandinu. Samfylkingin eigi að 
setja það mál á dagskrá. Hún 
sakaði Sjálfstæðismenn um 
ólýðræðislegt þagnarbandalag 
um Evrópumál sem Samfylking 
tæki ekki þátt í.

Segir þagnar-
bandalag ríkja

 Sinn Fein, helsta stjórnmálaafl kaþ-
ólskra lýðveldissinna á Norður-Írlandi, breytti í gær 
algerlega um stefnu gagnvart norður-írsku lögregl-
unni, sem jafnan var í höndum sambandssinnaðra 
mótmælenda og illa séð af kaþólskum.

Sinn Fein hefur til þessa ekki viljað taka neinn 
þátt í uppbyggingu og stjórn lögreglunnar, en í gær 
samþykktu fundargestir á sérstöku flokksþingi Sinn 
Fein með yfirgnæfandi meirihluta tillögu forystu-
manna flokksins um að styðja lögregluna.

„Þetta sýnir að stríðinu er lokið. Og ef stríðinu er 
lokið, þá verðum við að byggja upp friðinn,“ sagði 
Gerry Adams, leiðtogi Sinn Fein.

Ian Paisley, einn helsti leiðtogi mótmælenda, hefur 
ekki viljað taka þátt í stjórnarsamstarfi með Sinn 
Fein fyrr en Sinn Fein tekur lögregluna í sátt. Stefnu-
breytingin hjá Sinn Fein opnar möguleika á að heima-
stjórn Norður-Írlands eigi sér viðreisnar von, en hún 
hefur ekki starfað árum saman vegna þess að sam-
bandssinnar og lýðveldissinnar hafa ekki getað komið 
sér saman.

Sinn Fein setti þó það skilyrði í gær, að lögreglan 

fengi ekki stuðning flokksins nema mótmælendur 
samþykktu að yfirstjórn lögreglunnar færðist frá 
Bretlandi til Norður-Írlands.

Þrjú stærstu 
sveitarfélögin á höfuðborgarsvæð-
inu ætla að framkvæma álíka mikið 
á árinu 2007 og þau gerðu á árinu 
2006. Þetta virðist hafa komið verk-
tökum sem sóttu útboðsþing Sam-
taka iðnaðarins á föstudag nokkuð 
á óvart, enda ekki óvanalegt að 
framkvæmdir sveitarfélaganna 
séu meiri en í venjulegu árferði á 
kosningaári eins og í fyrra, segir 
Eyjólfur Bjarnason, byggingar-
tæknifræðingur hjá Samtökum 
iðnaðarins.

Á útboðsþinginu kom fram að 
Reykjavíkurborg reikni með að 
framkvæma fyrir um 15 milljarða 
króna, Kópavogsbær fyrir 5 millj-

arða og Hafnarfjarðarbær fyrir 
um 4,7 milljarða á árinu. Fram-
kvæmdir vegna nýrra lóða vega 

þar þungt auk þess sem uppbygg-
ing á íþróttamannvirkjum í Kópa-
vogi verður talsverð á árinu, segir 
Eyjólfur. Til viðbótar við þetta 
reiknar Orkuveita Reykjavíkur 
með að framkvæma fyrir um 18 
milljarða, mest vegna virkjunar á 
Hellisheiði.

Í heildina má reikna með að 
opinberir aðilar framkvæmi fyrir 
70-73 milljarða á árinu, en í fyrra 
var framkvæmt fyrir um 70 millj-
arða króna. Eyjólfur segir að verk-
tökum sem sóttu útboðsþingið hafi 
létt nokkuð, þar sem einhverjir 
þeirra hafi óttast að þegar stór-
framkvæmdum á Austurlandi ljúki 
dragi úr framboði á verkefnum.

Næg verkefni fyrir verktaka

Landsins forni fjandi 
fyllti Dýrafjörðinn
Dýrafjörður var nær fullur af hafís í gær og ekki fyrir hvern sem er að sigla um 
hann. Flogið var yfir í gær og bráðnar ísspöngin við Vestfirði nú hratt.

Er karnivalstemmning í Frjáls-
lynda flokknum?

Hvítabirnir geta verið ógnvekjandi fylgifiskur haf-
íssins, eins og dæmi sanna. Í júní árið 1963 gekk 
einn slíkur á land í Hornvík á Ströndum. Hann var 
drepinn af vöskum heimamönnum og étinn með 
bestu lyst. 

Tæpum átta árum síðar, í febrúar árið 1971, sást 
til ísbjarnar á Skaga. Sá hraktist á brott þegar skot-
ið var á hann og sást ekki framar á þeim slóðum.

Í febrúar árið 1988 varð vart við hvítabjarnar-
hún í Haganesvík og var ákveðið að skjóta hann til 
að hann ynni ekki börnum skaða sem voru þar að 
leik.

Ekki er þó vitað til þess að björn hafi gengið á 
land hafísveturinn mikla, 1967 til 1968, þegar hafís-
inn olli siglingatruflunum, skemmdum á skipum og 
veiðarfærum, aflatjóni, harðæri og vöruskorti.

Ísbirnir geta fylgt hafísnum 

 Jón Baldvin Hannibals-
son sagði í þættinum Silfri Egils á 
Stöð 2 í gær að allt benti til þess 

að Samfylking-
unni hefði 
mistekist
ætlunarverk sitt, 
það er að verða 
valkostur við 
Sjálfstæðisflokk-
inn. „Ef Samfylk-
ingin ætlar að 
klúðra sínum 
málum þá er 
mikil alvara í 
því,“ sagði hann.

„Ef það þarf að 
stofna nýja hreyfingu sem 
fókuserar á aðalatriðin og býður 
upp á menn sem vekja traust en 
ekki málfundaæfingar í málþófi – 
nú, þá bara gera menn það,“ sagði 
Jón en vildi ekki svara því hvort 
hann myndi ganga til liðs við slíka 
hreyfingu.

Jón gagnrýnir 
Samfylkinguna





Flug til Kaupmannahafnar, Dell 
Inspiron 9400 fartölva keypt í verslun Dell í 
Danmörku, einnar nætur gisting á hóteli og flug 
heim með tölvuna daginn eftir kostar svipað 
mikið og sama tölva kostar hér heima. 

Tölvan er á 261.000 krónur hjá EJS, umboðs-
aðila Dell á Íslandi, en ferðin kostar alls um 
263.000 krónur. Þá er gert ráð fyrir flugi fram og 
til baka með Iceland Express með sköttum, 
lestarmiða til og frá flugvellinum, gistingu í eina 
nótt á þriggja stjörnu hóteli og greiðslu virðis-
aukaskatts af tölvunni þegar komið er heim, auk 
virðisaukaskatts sem er innifalinn í verðinu þar 
sem tölvan er keypt.

Fréttablaðið er um þessar mundir að vinna 
verðkannanir á ýmsum vörum hér á landi og í 
nágrannalöndunum í þeim tilgangi að sjá 
hver verðmunurinn er milli landanna og 
reyna að grafast fyrir um í hverju munur-
inn liggur. Í þetta skipti er Dell Inspiron 

9400 fartölva tekin fyrir.
Í samanburðinum á tölv-

unum var þess gætt að þær 
væru nákvæmlega eins að 
öllu leyti. Á vefsíðum Dell í 
Noregi, Svíþjóð, Danmörku og 
Bretlandi var tölvan sérsniðin 
þannig að hún væri algjörlega 
sambærileg og sú tölva sem 
tekin var fyrir og EJS selur hér á Íslandi.

Í Svíþjóð kostar tölvan 175.230 krónur, í Nor-
egi er hún á 178.319 krónur og í Danmörku kost-
ar hún sem samsvarar 179.412 krónum. Í Bret-
landi er hún dýrari, eða á 185.414 krónur. 
Virðisaukaskattur er innifalinn í öllum verð-
dæmum. Tölvan er því að meðaltali um 47 pró-

sentum dýrari hér en  annars 
staðar á Norðurlöndum og 
fjörutíu prósentum dýrari en í 
Bretlandi.

Verðið var kannað í net-
verslunum Dell í hverju landi 
fyrir sig en á Íslandi var net-
verslun EJS notuð.

Páll Marcher Egonson, 
vörustjóri hjá EJS, segir 
verðið sem gefið er upp í 

netverslun fyrirtækisins ekki alltaf endanlegt, 
enda listaverð.  „Íslenska leiðin er sú að það er 
gefið upp verð, en svo er alltaf einhver afsláttur 
af því. Staðgreiðsluafslátturinn hjá okkur er til 
dæmis tíu prósent.“

Hann segir meginástæðuna fyrir verðmunin-
um vera að erlendis sé keypt beint frá Dell, en 
EJS sé milliliður. Einnig telur hann þjónustuna 
sem EJS veitir vera betri en hjá Dell.

Utanlandsferðin í kaupbæti 
sé fartölvan keypt erlendis
Að fljúga til Danmerkur, kaupa fartölvu og flytja hana heim er álíka dýrt og tölvan ein og sér kostar hér á 
landi. Fartölva sem könnuð var er 47 prósentum dýrari hér en annars staðar  Norðurlöndum. 

 Fimm nemendur 
létust og tuttugu manns særðust 
þegar sprengjuárás var í gær 
gerð á stúlknaskóla í Bagdad, 
höfuðborg Íraks. Skólínn er í 
hverfi þar sem einkum súnní-
múslimar búa, en í gær fórust 
einnig aðrir í sprengjuárásum og 
skotárásum í hverfum sjía-
múslima í borginni.

Árásin á stúlknaskólann var 
gerð um ellefuleytið í gærmorg-
un. Nokkrar sprengjur sprungu í 
skólaportinu með þeim afleiðing-
um að rúður brotnuðu í gluggum 
og rúðubrotin þeyttust yfir 
nemendur innandyra.

Sprengjuárás 
á stúlknaskóla

Verið er að kanna möguleika á því að koma 
upp alþjóðlegum háskóla á svæðinu á Keflavíkurflug-
velli sem áður var í notkun varnarliðsins. Einn þeirra 
aðila sem útfært hafa þessa hugmynd er Runólfur 
Ágústsson, fyrrverandi rektor á Bifröst. Samkvæmt 
áreiðanlegum heimildum blaðsins hafa Keflavíkur-
bær, fasteigna- og byggingafyrirtæki, bankar og Run-
ólfur sjálfur sýnt áhuga á því að taka þátt í þessu verk-
efni og leggja fram fjármagn. 

Runólfur Ágústsson var ekki reiðubúinn að tjá sig 
um málið. 

Kjartan Eiríksson, framkvæmdarstjóri Þróunar-
félags Keflavíkurflugvallar, segir klárt að hugmyndir 
um háskóla og alþjóðlegan flugvöll séu meðal þeirra 
sem félagsmönnum þyki passa afar vel á svæðinu. 
„Við erum að fara í gegnum þær hugmyndir sem fyrir 
liggja en yfir hundrað tillögur hafa borist. Þessi hug-

mynd um háskóla þykir okkur klárlega spennandi en 
það hafa fleiri komið fram með hana,“ segir Kjartan. 

Á Keflavíkurflugvelli eru um það bil þrjú hundruð 
byggingar, þar af um hundrað fjölbýlishús. Á staðnum 
eru einnig leik- og grunnskólar, sjúkrahús, bókasöfn, 
skrifstofubyggingar og íþróttahús.

Kona hlaut alvar-
lega áverka á höfði og í andliti í 
átökum í Garðinum um klukkan 
eitt í fyrrinótt. Þar brutust út 
slagsmál milli hjóna og ættingja 
þeirra, sem öll eru erlend.

Konan var slegin í höfuðið og 
hlaut nokkuð djúpa skurði á 
gagnauga og hnakka. Hún var 
flutt með sjúkrabíl á heilbrigðis-
stofnun Suðurnesja. Þegar 
lögreglan kom á staðinn var 
árásarmaðurinn stunginn af. 
Hann er enn ófundinn þótt vitað 
sé hver hann er.

Þá handtók lögreglan á 
Suðurnesjum fimm ungmenni 
fyrir vörslu fíkniefna.

Meiddist illa á 
höfði í átökum
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„Þörfin fyrir messur á ensku hefur vaxið hér á 
undanförnum árum með fjölgun innflytjenda auk þess 
sem messur á vegum herprestanna á Keflavíkurflug-
velli eru ekki lengur fyrir hendi. Við vonum að þetta 
svari þessari þörf,“ sagði séra Karl Sigurbjörnsson í 
gær við innsetningu séra Bjarna Þórs Bjarnsonar í 
embætti prests ensku biskupakirkjunnar í gær í Hall-
grímskirkju.

Séra David Hamid, biskup í Evrópubiskupsdæmi 
ensku biskupakirkjunnar, sá um athöfnina en við hana 
voru meðal annars staddir séra Karl Sigurbjörnsson, 
biskup Íslands, og séra Jón Dalbú Hróbjartsson, 
prófastur í Reykjavíkurprófastsdæmi vestra og 
prestur í Hallgrímskirkju. 

Bjarni hefur messað á ensku í þrjú ár í Hallgríms-
kirkju og farið eftir flestum siðum biskupakirkjunnar 
í messunum. Formlega innsetningu og viðurkenningu 
ensku biskupakirkjunnar segir hann þó mikilvæga 
viðurkenningu en alls munu 50 til 60 manns sækja 
hverja messu á ensku sem séra Bjarni heldur í Hall-
grímskirkju með siðum ensku biskupakirkjunnar, auk 
þess sem ferðamenn vilja oft gjarnan fá að sitja þær í 
heimsóknum sínum í kirkjuna. 

Innsetning Bjarna Þórs er gerð á grundvelli svo-

kallaðs Porvoo-sáttmála sem enska biskupakirkjan 
gerði við Norðurlönd og Eystrasaltslönd fyrir tíu árum. 
Hann felur í sér gagnkvæma viðurkenningu milli 
ensku biskupakirkjunnar og lúterskra kirkna í löndum 
sem falla undir sáttmálann.

Fjöldi í enskri messu
Fyrsti íslenski presturinn settur í embætti prests á vegum ensku biskupakirkj-
unnar. Þörfin fyrir guðsþjónustur á ensku hefur vaxið undanfarin ár vegna 
fjölgunar innflytjenda og vonast biskup Íslands til að innsetningin svari henni.

 „Þetta er nýtt úrræði fyrir börn með til-
finninga- og hegðunarvanda. Með þessu erum við 
ekki að tala gegn lyfjagjöfum heldur bjóða upp á 
fleiri úrræði, en slíkt hefur skort hér á landi og því 
er þetta tímabært,“ segir Kristín I. Bragadóttir, sál-
fræðingur og verkefnastjóri Gaulverjaskóla. 

Gaulverjaskóli er samstarfsverkefni sveitar-
félaga á Suðurlandi, menntamálaráðuneytisins og 
Velferðarsjóðs íslenskra barna. Tíu nemendur með 
hegðunarvanda, á aldrinum tíu til sextán ára, eru við 
skólann og sjö starfsmenn. Tilraunaverkefnið er til 
þriggja ára og er áætlaður kostnaður um 110 milljón-
ir króna. Markmið þess er að auka færni barnanna í 
samskiptum og námi en úrræðin sem notuð eru 
byggjast á svonefndri ART-meðferð sem byggist á 
félagsfærniþjálfun, reiðistjórnun og siðferðisþjálfun. 
Meðferðin er ný hér á landi en að sögn Kristínar 
hefur hún verið reynd með góðum árangri í Noregi 
og víðar. Skilyrði fyrir inngöngu í skólann er að nem-
endum gagnist ekki vera í heimaskóla og að öll 
úrræði þar hafi þegar verið reynd án viðunandi 
árangurs.

Kristín segir verkefnið tvíþætt, annars vegar sé 

það sérdeildin í Gaulverjarskóla en hins vegar haldi 
hún námskeið fyrir kennara á Suðurlandi um aðferð-
inar þannig að þær verði innleiddar í þeirra starf.

Nýtt úrræði og tímabært

 Lögð hefur verið fram á Alþingi til-
laga um að auglýsingar lækna, tannlækna og annarra 
heilbrigðisstétta, sem og auglýsingar heilbrigðis-
stofnana, verði heimilaðar. Flutningsmaður tillög-
unnar er Ágúst Ólafur Ágústsson, varaformaður 
Samfylkingarinnar. 

„Flestum heilbrigðisstéttum og heilbrigðisstofn-
unum er í dag óheimilt að auglýsa starfsemi sína og 
er þannig komið í veg fyrir að almenningur geti feng-
ið nauðsynlegar upplýsingar um heilbrigðisþjónustu. 
Sjúklingar verða að treysta á umtal, ímynd og orð-
róm þegar þeir velja sér þjónustu,“ segir Ágúst Ólaf-
ur. 

Hann telur breytinguna löngu tímabæra og hluta 
af eðlilegri upplýsingagjöf. Hann bendir á að 
nágrannaríki Íslendinga séu með opnari löggjöf hvað 
þetta varðar og telur að núgildandi lög geti komið í 
veg fyrir ákveðna nýliðun. „Nýútskrifaður læknir á 

til dæmis erfiðara með að vekja athygli á sér og sinni 
sérhæfingu og sinni menntun því að þetta auglýs-
ingabann er mjög afgerandi,“ segir hann. 

Ágúst Ólafur segir að ekki megi gleyma því að 
lögin séu barn síns tíma og þó að auglýsingabannið 
verði numið úr gildi gildi eftir sem áður samkeppnis-
lög. „Ég held að við getum alveg treyst þessari stétt 
til að fara vel með þetta frelsi,“ segir hann.  

Ungur Ástrali hefur selt 
persónu sína á uppboðsvefnum 
eBay fyrir rúmar 407 þúsund 
krónur. Í kaupunum fólst meðal 
annars nafn, símanúmer, vinahóp-
ur, foreldrar og allar eigur manns-
ins ásamt því sem hann skuldbatt 
sig til að kenna kaupandanum 
nokkra skilgreinda hæfileika sína á 
borð við brimbrettaiðkun og klifur.

Fjögurra vikna þjálfun var inni-
falin í verðinu þar sem hann hugð-
ist kenna 24 ára sögu sína.

Vandamál Ástralans fylgja einn-
ig nýja lífinu og er sérstaklega 
varað við óþægilegri spennu gagn-
vart fyrrverandi kærustu eftir 
erfið sambandsslit. Ástralinn 
kvaðst myndu skapa sér nýja per-
sónu til að skilja að fullu við hina 
sem hann seldi.

Seldi persónu 
sína á vefnum

Bandarískt herskip 
hefur orðið vart við merki frá flug-
ritum indónesísku farþegaþotunn-
ar sem brotlenti í sjó á nýársdag 
með 102 manns innanborðs.

Upplýsingarnar úr flugritunum 
munu skipta meginmáli í að 
komast að ástæðu þess að þotan 
brotlenti en búast má við því að 
erfitt og dýrt verði að nálgast þær, 
þar sem ritarnir eru á 1.700 metra 
dýpi.

Ekkert spurðist til þotunnar 
eftir að hún hvarf af ratstjám fyrr 
en tíu dögum síðar þegar brak úr 
henni fannst. Tæplega 80 brakhlut-
ar hafa fundist síðan.

Fundu merki 
frá flugritanum

Danir eru slegnir 
vegna frétta af óhugnanlegu 
ofbeldisverki þar sem nokkrar 
unglingsstúlkur réðust á 83 ára 
gamlan mann. Atvikið átti sér 
stað í bænum Præstø síðastliðið 
föstudagskvöld.

Stúlkurnar þrjár, sem eru 
sextán og átján ára, veittu 
manninum eftirför og réðust 
loks á hann og slógu hann í 
götuna. Þá létu þær spörkin og 
höggin dynja á honum auk þess 
sem þær stálu af honum öllum 
peningum.

Lögregla handsamaði 
stúlkurnar skömmu seinna. 
Málið er litið alvarlegum augum. 

Ofbeldisfullar 
unglingsstúlkur

Tveir afrískir menn voru 
hengdir í Singapúr á laugardaginn 
fyrir að smygla fíkniefnum til 
landsins. Annar mannanna var 
handtekinn á flugvellinum í 
Singapúr árið 2004 þar sem hann 
reyndi að smygla inn í landið 
miklu magni af heróíni. Hinn 
maðurinn var viðtakandi efnisins 
og var handtekinn skömmu síðar. 
Í Singapúr eru afar hörð viðurlög 
við fíkniefnabrotum og hefur ríkið 
oft verið gagnrýnt fyrir dauðarefs-
ingar sínar. Fyrir rúmu ári síðan 
var ungur Ástrali tekinn af lífi í 
Singapúr fyrir fíkniefnasmygl og í 
kjölfarið sættu stjórnvöld í 
Singapúr harðri gagnrýni. 

Hengdir fyrir 
smygl eiturlyfja

Notar þú MSN?

Fylgist þú með undankeppni 
Eurovision?

Sá meinti hryðju-
verkamaður í Suðaustur-Asíu sem 
yfirvöld hafa lagt mesta áherslu á 
að ná var drepinn ásamt fjórtán 
öðrum í bardaga á eynni Sulawesi 
í Indónesíu, að því er yfirvöld 
greindu frá í gær.

Talið er að maðurinn, sem 
aðeins var þekktur undir nafninu 
Mahoud, hafi verið einn af 
forsprökkum Jemaya Islamiya-
hryðjuverkahópsins, sem tengist 
al-Kaída og er grunaður um nokkr-
ar blóðugar árásir síðan árið 2000.

Hópar heittrúaðra múslima og 
nokkrir þingmenn hafa gagnrýnt 
lögregluna fyrir að óhóflega 
valdbeitingu. Talsmaður lögregl-
unnar hafnar því.

Féll í bardaga 
við lögreglu
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Heiðrún Jónsdóttir, 
framkvæmdastjóri starfsþróun-
ar- og samskiptasviðs Eimskips, 
segir mannleg mistök hafa orðið 
til þess að tankur með flugvéla-
bensíni var fluttur milli lands og 
Eyja með Herjólfi. 

„Það er mikilvægt að það komi 
fram að við flytjum ekki flugvéla-
bensín eða annan slíkan varning 
með Herjólfi. Þetta gerðist einu 
sinni og vakti skiljanlega upp 
spurningar hjá fólki,“ segir 
Heiðrún og bætir því við að í kjöl-

farið hafi vinnureglur og ferlar 
verið grandskoðaðir upp á nýtt í 
fyrirtækinu.

Við viljum tryggja að þetta 
komi ekki fyrir aftur. Þarna var 
um að ræða starfsmann sem 
afgreiddi vitlaust og það á auðvit-
að ekki að gerast,“ segir Heið-
rún.

Flugvélabensín er flutt með 
flutningaskipum milli lands og 
Eyja enda gilda strangar reglur 
um þann varning sem flytja má 
með farþegaferjum.

Flugvélabensín var 
flutt með Herjólfi

Fornleifastofnun Íslands 
(FÍ) hefur gert samkomulag við 
Háskólann í Aþenu um vísinda-
samstarf á sviði fornleifafræði. 
Samkomulagið nær til yfirstand-
andi og væntanlegra verkefna á 
sviði fornleifa- og umhverfis-
rannsókna. 

Þjóðgarðurinn Pýþagoras á 
jafnframt aðild að samstarfinu, 
en hann nær yfir eyjarnar í 
austurhluta Eyjahafs og er lögð 
áhersla á rannsóknir á umhverfi 
og menningu í þágu efnahags-
legrar uppbyggingar. 

Adolf Friðriksson, forstöðu-
maður FÍ, segir að fornleifafræði 
sé þess eðlis að landamæri henn-
ar fylgi ekki landamærum ein-
stakra þjóðríkja nútímans. 
„Menningarsöguleg áhrif hafa 
flætt yfir byggð ból um aldir og 
ekki hirt um að spyrja eftir þjóð-
erni, uppruna eða tímabundnu 
ríkjaskipulagi. Þess vegna er 
mikilvægt að hafa greiðan aðgang 
að gagnasöfnum og rannsóknar-
hópum erlendis, til að geta borið 
nýja vitneskju héðan saman við 
þá sem erlendir kollegar búa 
yfir.“ 

Dr. Andreas Vasilopoulos, 
jarðfræðingur við háskólann í 
Aþenu, segir að auðvitað sé 
umhverfi og menning landanna 
ólík að mjög mörgu leyti en ein-
mitt þessar andstæður séu lykill-
inn að skapandi samstarfi. 

Íslenskir og grískir vísinda-
menn hafa unnið að frumathug-
unum og samanburði á áhrifum 
eldgosa í þessum löndum á mann-
líf til forna. Áform eru um sam-
starf um áhrif landbrots á menn-
ingarminjar og rannsóknir á 
fornum þingminjum í Evrópu.

Ólík menning og 
skapandi samstarf

 Hvaða kona tekur þriðja 
sæti á lista Framsóknarflokks-
ins í Suðurkjördæmi í stað 
Hjálmars Árnasonar?

 Hvaða tenniskona vann 
opna ástralska meistaramótið á 
föstudag?

 Við rekstri hvaða kvik-
myndahúss í Reykjavík tekur 
Sena á næstu mánuðum?





Sigþóra Gunnarsdóttir
Sölumaður í verslun RV
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Höldum óhreinindum á mottunni
Úti- og innimottur fyrir íslenskar aðstæður

Rekstrarvörur
1982–200725ára

…fjarlægir óhreinindi og vætu af skóm

…hindrar að gólfið innandyra verði hált

…heldur anddyrinu hreinu og snyrtilegu

         gólfmottukerfið

Jóna Hrönn Bolladóttir, 
sóknarprestur Garðaprestakalls, 
sagði í viðtali í sjónvarpsþætti hinn 
9. janúar að þeir sem kynntu Vina-
leiðina fyrir börnum í skólum 
landsins kæmu ekki inn í kennslu-
stundir né þrýstu þeir á börnin að 
koma til sín.

Sama dag fór Hans Guðberg 
Alfreðsson, skólaprestur í 
prestakalli Jónu Hrannar, inn í 
bekki í Hofsstaðaskóla og talaði við 
börnin um „sárin á sálinni“ og sagði 
að hann og Vinaleiðin gætu hjálpað 
þeim að hlúa að sárunum.

Móðir nemanda í Hofsstaðaskóla 
bendir á þetta ósamræmi í bréfi 
sem er birt að hluta til hér á síðunni. 
Í viðtali við Fréttablaðið sagði móð-
irin að henni hefði þótt skrítið að 
heyra barn sitt tala um að prestur-
inn hefði sagst geta læknað örin á 
sálinni í bekknum, sama dag og 
Jóna hefði sagt í sjónvarpinu að 
ekki væri farið inn í bekkina.

Hans Guðberg segir að atvikið 
hafi bjagast mikið í frásögn. Hann 
hafi hvorki beðið börnin að sýna ör 
sín, né sagst geta grætt þau. Hann 
hafi einfaldlega bent á ör á eigin 
höfði og sagt að þegar hann hafi 

slasað sig þar hafi hann farið á 
slysadeildina til að sauma sárið. Á 
sama hátt ætti að hugsa um sárin á 
sálinni, sem gætu komið af ýmsum 
áföllum. Þau ætti að ræða um og 
hlúa að, rétt sem líkamlegum 
sárum. Hann hafi svo bent á að til 
þessa væru til dæmis foreldrar, 
kennarar, námsráðgjafar, sálfræð-
ingar og Vinaleiðin. Þessir aðilar 
gætu hjálpað til. „En ég hef aldrei 
nokkurn tíma gengið svo langt að 
lofa nokkrum lækningu á sárum á 
sálinni,“ segir Hans.

Aðspurður segir Hans að vett-
vangur Vinaleiðarinnar sé ekki í 
skólastofum, en „einhvern veginn 
verða krakkarnir að vita af þessu. 
Við vorum bara að kynna þetta til-
boð einu sinni í hverjum bekk og 
svo búið.“

Þessar árlegu heimsóknir, segir 
Hans, eru „ákveðið verklag og í 
fullri samvinnu við skólann og alla 
hlutaðeigandi.“

Margrét Harðardóttir tók við 
stöðu skólastjóra Hofsstaðaskóla 
um áramótin síðustu. Hún staðfest-
ir að kynningin hafi verið gerð í 
samráði við deildarstjóra skólans 
en hún sjálf hafi ekki verið búin að 

kynna sér skipulagið nákvæmlega, 
eftir einungis viku í starfi.

Um framtíð Vinaleiðarinnar 
segir Margrét að framkvæmdin 
verði óbreytt út skólaárið en hún 
ætli að bíða úrskurðar mennta-
málaráðuneytisins um réttmæti 
Vinaleiðarinnar áður en ákvörðun 
verði tekin um framhaldið. Í ljósi 
þeirra deilna sem upp hafa risið  
um þetta þróunarverkefni telur 
Margrét þó að „fólk hljóti að leggja 
mat á þetta upp á nýtt“.

Vinaleiðin kynnt 
inni í kennslustund
Skólaprestur Hofsstaðaskóla kynnti Vinaleið Þjóðkirkjunnar í kennslustund 
sama dag og sóknarprestur sagði opinberlega að slíkt væri ekki gert. 

„Vinaleiðin er nýtt verkefni í 
Garðaprestakalli, nokkurs konar 
þróunarverkefni. Þetta er sam-
starfsverkefni kirkju og skóla. 
Prestur og djákni eru með 
viðtalsþjónustu og sálgæslu í 
fjórum grunnskólum, einn dag í 
viku í hverjum skóla. Þar sem 
verkefnið er nýtt er eðlilegt að 
börnin sem eiga kost á að nýta sér 
þjónustuna viti hverjir þjóna að 
vinaleiðinni og hvar þau eru 
staðsett í skólanum. Það er ekki 
óalgengt að það fari fram kynningar 
í bekkjum. T.d. kynna skátarnir, 
íþróttahreyfingin o.fl. starfsemi 
innan veggja skólanna. Starfsemi 

vinaleiðarinnar er ekki starfrækt 
inni í bekkjum. Prestur og djákni 
voru ráðin í verkefnið en ekki 
huldufólk,“ segir í yfirlýsingunni.

Kynnt í bekkjum
Neyðarástand

skapaðist um borð í vöruflutn-
ingaflugvél Icelandair að morgni 
laugardagsins. Vélin var á leið frá 
Jönköping í Svíþjóð til Keflavíkur 
þegar viðvörunarljós gáfu til 
kynna að eldur væri í farangurs-
rými vélarinnar. Vélinni var snúið 
til Egilsstaða þar sem hún lenti 
heilu og höldnu rétt upp úr 
klukkan 9. Tveir menn voru í 
vélinni en þá sakaði ekki.

Allt tiltækt lið Brunavarna 
Héraðs og Borgarfjarðar var 
ræst út en fljótt kom í ljós að 
enginn eldur var í vélinni. Verið 
er að athuga hvað olli því að 
neyðarljós kviknuðu.

Neyðarástand 
í flugvél



Nýbyggingin við 
Grand Hótel vekur óneitanlega 
athygli vegfarenda. Báðir 
turnarnir sem nú er verið að 
byggja verða fjórtán hæða og 
tengdir eldri byggingunni með 
glerbyggingu. Áætlað er að 
stækkuninni verði lokið í mars 
og verða 205 herbergi tekin í 
notkun til viðbótar við þau sem 
eru í eldri byggingunni.

Vegfarendur hafa tekið eftir 
því hversu hratt hefur gengið að 
reisa turnana. Virðist mörgum 
sem einingunum sé smellt saman 
jafn auðveldlega og að byggja úr 
LEGO-kubbum. Vafalaust munu 
gestir framtíðarinnar njóta 
útsýnisins úr turnum, sérstak-
lega út á sundin.

Tilbúið í mars

 Í Bandaríkjun-
um hefur dregið úr því að ungir 
ökumenn aki ölvaðir. Á hinn 
bóginn valda þeir enn alvarlegum 
árekstrum vegna truflana sem 
þeir verða fyrir við aksturinn af 
völdum farþega eða farsíma.

Þetta kemur fram í nýrri 
rannsókn sem barnasjúkrahús og 
tryggingafyrirtæki í Philadelphia 
hafa birt.

Börnin setjast iðulega undir 
stýri þrátt fyrir óróleika, ótta eða 
þreytu sem myndu valda jafnvel 
reyndum bílstjórum verulegum 
erfiðleikum við aksturinn, að því 
er barnalæknirinn Flaura 
Winston segir, en hún hafði 
umsjón með rannsókninni. 

Símar og vinir 
trufla akstur

 Frökkum þykir Nicolas 
Sarkozy, forsetaframbjóðandi 
íhaldsmanna, standa sig betur í 
kosningabaráttunni en Segoline 
Royal, frambjóðandi sósíalista, ef 
marka má skoðanakönnun sem 
birt var í gær. 

57 prósent svarenda segja 
kosningabaráttu Sarkozys 
vandaðri, en 25 prósentum fannst 
kosningabarátta Royal vandaðri. 
Þá þótti 39 prósentum Sarkozy 
vera hugmyndaríkari í barátt-
unni, en 33 prósent sögðu slíkt hið 
sama um Royal.

Aftur á móti þótti 40 prósent-
um Royal hafa betri skilning á því 
sem brennur á almenningi, en 38 
prósent sögðu Sarkozy þar hafa 
vinninginn.

Sarkozy þykir 
standa sig vel

Sextán ára piltur 
slasaðist við að fá bílhurð í sig 
þegar hann var á göngu við 
Skutulsfjarðarbraut á Ísafirði um 
klukkan fimm í fyrrinótt. Vildi 
það þannig til að þegar bíll tók 
fram úr drengnum var farþega-
hurð opnuð með þeim afleiðing-
um að hún skall á drengnum og 
hann féll harkalega niður í 
götuna. Pilturinn marðist töluvert 
en er óbrotinn. 

Lögreglan fann ökutækið og 
bílstjórann, sem enn hefur ekki 
gefið upp hver það var sem 
opnaði hurðina. Ekki er enn vitað 
á hvaða hraða bíllinn var á en 
lögreglan segir skemmdir á 
bílhurðinni hafa verið miklar og 
höggið því talsvert. Málið er í 
rannsókn en bílstjórinn, sem er 
rúmlega tvítugur, var færður til 
yfirheyrslu í gær.

Opnuðu bíl-
hurð á pilt

Pantaðu fleiri eintök á www.oddi.is
eða hringdu í 515 5000

Prentsmiðjan Oddi ehf.  •  Höfðabakka 3-7  •  110 Reykjavík  •  Sími 515 5000  • www.oddi.is

ERTU MEÐ...
    ÞITT EINTAK?

Þú velur vinnsluhraða.
Aldrei fljótlegra að kaupa prentverk.
Verð á yfir 1000 prentlausnum.
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Landsbankinn hefur á að skipa um 150 sérhæfðum 
starfsmönnum í fyrirtækjaþjónustu sem kappkosta 
að veita viðskiptavinum framúrskarandi þjónustu 
og trausta fjármálaráðgjöf. 
Þannig er minni og meðalstórum fyrirtækjum gert 
kleift að dafna og ná settu marki og á sama tíma 
stuðlum við saman að fjölbreyttu og kraftmiklu 
viðskiptalífi á Íslandi.

Landsbankinn er með víðtækasta útibúanet á landinu. 
Það tryggir viðskiptavinum okkar frábæra þjónustu og
persónulega ráðgjöf sem tekur mið af þörfum hvers 
og eins.

Hafðu samband í síma 410 4000 eða með tölvupósti 
á fyrirtaeki@landsbanki.is og sjáðu hvað við getum 
gert fyrir þig.

Minni og meðalstór fyrirtæki gegna þýðingarmiklu 
hlutverki í íslensku viðskiptalífi

Harðir bardagar geisuðu í Gaza-
borg í gær milli Hamas-liða og Fatah-manna. 
Á þriðja tug manna hafa fallið í átökunum, 
sem hófust á fimmtudaginn. Íbúar þeirra 
hverfa þar sem harðast var barist flúðu heim-
ili sín og fengu margir inni hjá ættingjum 
sínum.

Meðal þeirra sem týndu lífinu eru tveir 
drengir, annar tveggja ára en hinn tólf ára. Í 
Beit Lahiya, þar sem tólf ára drengurinn var 
drepinn, kveiktu ungmenni í hjólbörðum til að 
lýsa andstöðu sinni.

„Þetta er ekki okkar barátta,“ sagði 43 ára 
verslunarmaður þar í bæ. „Þetta er valdabar-
átta. Hvaða sök átti þessi strákur?“

Í Ramallah á Vesturbakkanum kom fólk 
einnig saman til að mótmæla innbyrðis átök-
um Palestínumanna.

Liðsmenn bæði Hamas og Fatah hafa síðan 
stundað það að taka háttsetta félaga úr röðum 
andstæðinga sinna í gíslingu. Að minnsta kosti 
ellefu manns var rænt í gær, þar á meðal Fay-
yad al-Arba, leiðtoga Hamas í Nablus á Vest-
urbakkanum. Fimmtán Fatah-menn tóku hann 
fastan þar sem hann var staddur í banka, og 
fylgdust fjölmargir fréttamenn með aðförun-
um.

Kostuðu tvo drengi lífið

Eygló Harðardóttir, 
fjórði maður á framboðslista Fram-
sóknarflokksins í Suðurkjördæmi 
fyrir kosningarnar í vor, hefur 
ákveðið að hlíta niðurstöðu æðstu 
stofnunar Framsóknarflokksins í 
Suðurkjördæmi og halda fjórða sæt-
inu þó að hún hafi verið óánægð með 
þá tillögu kjörnefndar að taka nýja 
konu inn á listann í stað þess að færa 
frambjóðendur upp um eitt sæti. 

Á kjördæmisþingi Framsóknar-
flokksins í Suðurkjördæmi á laugar-
daginn kom fram tillaga kjörnefnd-
ar um að taka Helgu Sigrúnu 
Harðardóttur, skrifstofustjóra þing-
flokksins, inn í þriðja sætið á listan-

um í stað Hjálmars Árnasonar þing-
manns, sem hættir í stjórnmálum í 
vor. Stuðningsmenn Eyglóar lögðu 
fram tillögu um að láta niðurstöður 
prófkjörs flokksins gilda og færa 

frambjóðendurna upp um eitt sæti 
en sú tillaga var felld með 59 
atkvæðum gegn 49 atkvæðum. Síðan 
var tillaga kjörstjórnar samþykkt. 

„Ég hef talað mikið um mikil-
vægi þess að virða leikreglur lýð-
ræðisins og er í stjórnmálum af 
því að ég hef trú á lýðræðinu. Það 
þýðir að þegar kosningar eru 
manni í óhag þá verður maður að 
geta tekið þeirri niðurstöðu. Ég 
hef fengið mikla hvatningu að 
halda áfram í stjórnmálum. Ég er 
framsóknarkona í gegn og verð að 
hlusta á raddir þeirra 2.100 sem 
kusu mig og vildu hafa mig á list-
anum,“ segir Eygló.

 Lögreglan á 
Akranesi handtók þrjá menn í 
fyrrinótt fyrir vörslu amfetam-
íns. Mennirnir, sem eru á 
aldrinum 20 til 35 ára, voru 
saman á ferð í bíl og við leit á 
mönnunum og í bílnum fundust 
um sex grömm af amfetamíni.

Mennirnir viðurkenndu að eiga 
efnið og var þeim sleppt eftir 
yfirheyrslur. 

Að sögn varðstjóra lögreglu 
eru mennirnir svokallaðir 
góðkunningjar lögreglunnar. 

Nokkur erill var á Akranesi í 
fyrrinótt vegna ölvunar þótt 
nóttin hafi gengið stóráfallalaust 
fyrir sig.

Þrír handteknir 
með amfetamín

Kæra hefur verið 
lögð fram til lögreglu á hendur 
tveimur ungum mönnum sem 
héldu úti vefsíðu á slóðinni 
barnaperrar.is þar sem þeir birtu 
nöfn og myndir af mönnum sem 
beruðu sig fyrir framan vef-
myndavél í þeirri trú að þeir væru 
að tala við stúlkur á barnsaldri. 
Kærandinn er karlmaður sem 
fullyrt er að sé á einni myndinni á 
vefsíðunni. Annar aðstandenda 
síðunnar þóttist viss um að einn 
mannanna sem þeir fengu til að 
bera sig væri sá sem kærði og 
birti nafn hans. Vefsíðunni hefur 
nú verið lokað.

Meintur barna-
níðingur kærir



Melabúðin, stofnuð:  1956
Fjöldi starfsmanna:   35
Soðin lambasvið: 749 kr. kg
Fjöldi kúnna á dag:  1148

Þín starfsemi skiptir okkur öll miklu máli

 Fjölmargt var athugavert við kosn-
ingar á landsþingi Frjálslynda flokksins á laug-
ardag, segir Margrét Sverrisdóttir, sem varð 
undir í varaformannskjöri á fundinum. Hún 
segir nauman sigur Magnúsar Þórs Hafsteins-
sonar í varaformannskjörinu hljóta að teljast 
áfall fyrir formann flokksins, sem hafi stutt 
Magnús með ráð og dáð. Hún hefur ekki tekið 
ákvörðun um framtíð sína í flokknum.

„Framkvæmd kosninganna fór algerlega úr 
böndunum,“ segir Margrét, sem segist hafa 
lagt það til við undirbúning landsþingsins að 
fólk þyrfti að skrá sig fyrir fram á þingið, en 
talað fyrir daufum eyrum. 

„Það var tryllt smölun á fundinn af hálfu 
fulltrúa í Nýju afli,“ segir Margrét. Hún segist 
ekki gera athugasemd við talningu atkvæða, 
en ferlið fram að því hafi verið óviðunandi. 

Til dæmis hafi þeir sem greiddu atkvæði 
ekki þurft að sýna persónuskilríki, og hún hafi 
sjálf séð í það minnsta einn mann með fleiri en 
einn kjörseðil. Einnig bendir hún á að kosið 
hafi verið í öll embættin í einu, þannig að þeir 
sem hafnað var í einni atkvæðagreiðslu hafi 
ekki átt kost á að sækjast eftir öðru embætti. 
Svo virðist sem varaformaður Nýs afls hafi 
greitt flokksgjöld fyrir 100 flokksmenn á einu 
bretti og fólk hafi enn verið að skrá sig um 
klukkan 17, þó að kosningar hafi hafist klukkan 
15.

Margrét íhugar nú að kæra úrslit kosning-
anna, en segir þó að nöturlegt sé til þess að 
hugsa að þeir sem hlutu brautargengi í kosn-

ingum sem svona var staðið að muni að öllum 
líkindum sjálfir fá að fjalla um lögmæti kosn-
inganna.

Hún segist enn ekki hafa gert upp við sig 
hver hennar framtíð innan flokksins verði, en 
ætlar að funda með stuðningsmönnum í dag til 
að meta framhaldið. 

„Skipulagið var gott upphaflega, en þessi 
mikli fjöldi sem kom á stuttum tíma kom á 
óvart,“ segir Magnús Þór Hafsteinsson, vara-
formaður Frjálslynda flokksins. Hann segir að 
tekist hafi að vinna úr þeim vanda á endanum. 
Hann segist þó reiðubúinn að skoða hvort 

breyta þurfi reglum um kosningar á lands-
þingi.

„Það má flokka þetta sem vaxtarverki, 
flokkurinn er ungur og hefur ekki mikla 
reynslu af svona kosningum,“ segir Magnús. 
„Við lærum bara af þessu og bætum okkur.“

Hann segir sitjandi forystu flokksins hafa 
sýnt mikinn pólitískan kjark með því að hafa 
kosningarnar svo opnar. „Við vildum fá það á 
hreint hvort flokksfólk væri ósammála okkar 
verkum og þeim málflutningi sem við höfum 
haldið á lofti,“ segir Magnús.

Alvarlegar athugasemdir 
við kosningar á flokksþingi
Margrét Sverrisdóttir íhugar að kæra úrslit kosninga á landsþingi Frjálslynda flokksins. Hún fundar í dag 
með stuðningsmönnum um næstu skref. Magnús Þór Hafsteinsson segir mikinn fólksfjölda koma á óvart, 
en það séu vaxtarverkir. „Tryllt smölun á fundinum af hálfu fulltrúa í Nýju afli,“ segir Margrét Sverrisdóttir.

Kosningar í önnur 
embætti í Frjálslynda flokknum 
féllu í skuggann af átökum um 
varaformannsembættið, en kjörið 
var í ýmis önnur embætti á 
flokksþinginu á laugardag. 

Þrír voru í framboði til ritara. 
Kolbrún Stefánsdóttir fékk þar 
53,8 prósent atkvæða, Sólborg 
Alda Pétursdóttir 42,8 prósent og 
Guðrún María Óskarsdóttir 3,4 
prósent. Daníel Helgason var 
kjörinn formaður fjármálaráðs, 
og meðstjórnendur í ráðinu voru 
kjörin þau Erna V. Ingólfsdóttir, 
Sverrir Hermannsson, Eyþór 
Sigmundsson og Mattías Sveins-
son.

Sex aðalmenn voru kjörnir í 
miðstjórn flokksins; þau Grétar 
Mar Jónsson, Pétur Bjarnason, 
Óskar Þór Karlsson, Ásgerður 
Jóna Flosadóttir, Höskuldur 
Höskuldsson og Hanna Birna 
Jóhannsdóttir.

Kolbrún ritari



Reynt að blása lífi í hálfdautt plagg

fréttir og fróðleikur

Ekki rök fyrir 
flutningi

Rannsóknaskipið Árni 
Friðriksson vinnur nú 
að stofnmælingum á 
loðnumiðunum fyrir austan 
land. Ágætis loðnuveiði 
hefur verið hjá íslenskum 
og norskum skipum. 
Áhersla er lögð á frystingu 
loðnunnar til að ná sem 
mestum verðmætum úr 
aflanum, en vel horfir með 
sölu á loðnuafurðum á 
vertíðinni. 

Mörgum var létt þegar fréttir 
bárust um að loðna hefði fundist 
fyrir norðan land í byrjun janúar. 
Rannsóknaskip Hafrannsókna-
stofnunarinnar, Bjarni Sæmunds-
son og Árni Friðriksson, höfðu þá 
leitað að loðnu í rúma viku frá 
Vestfjörðum og að Langanesi. 
Engin loðna fannst fyrir vestan 
og það var ekki fyrr en við Kol-
beinseyjarhrygg að menn fundu l 
oðnu. Niðurstaða loðnumæling-
anna nú er að veiðistofninn sé 
rúmar 600 þúsund lestir. Ekki er 
útilokað að bætt verði við kvót-
ann ef meira finnst af loðnu. Að 
óbreyttu stefnir í minnstu loðnu-
vertíð í 15 ár. Heildarloðnuveiðin 
á síðustu vertíð var 240 þúsund 
lestir en sjávarútvegsráðuneytið 
gaf út 180 þúsund lesta bráða-
birgðakvóta fyrir yfirstandandi 
vertíð samkvæmt ráðleggingum 
Hafrannsóknastofnunarinnar.

Útflutningstekjur af þeirri loðnu 
sem nú hefur verið leyft að veiða 
til bráðabirgða gætu orðið allt að 
5,5 milljarðar króna. Þá er gert 
ráð fyrir að takist að frysta mjög 
stóran hluta þeirra 143.000 tonna, 
sem koma í hlut Íslands við fyrstu 
úthlutun. Verð á afurðum, bæði 

fiskimjöli og lýsi og frystri loðnu, 
er mjög hátt um þessar mundir 
og eftirspurn mikil. Hvert tonn 
af loðnu upp úr sjó skilar um 
20.000 krónum í útflutningsverð-
mæti, sé loðnan brædd, en 40.000 
krónum sé hún fryst. 

Vertíðin nú skilar líklega svip-
uðu aflaverðmæti og í fyrra. Árið 
2004 voru útflutningsverðmæti 
loðnu 9,3 milljarðar króna, og 
tæpir 12 milljarðar árið 2003.

Þótt stefni í minnstu loðnuvertíð 
í langan tíma þá er það ekki aðal-
atriði fyrir hagsmunaaðila og vís-
indamenn Hafrannsóknastofnun-
ar. Almennt eru menn guðs lifandi 
fegnir að verið sé að veiða loðnu, 
því svo horfði um tíma að hrygn-
ingarstofninn, sem borinn er uppi 
af 2004 árganginum, myndi ekki 
skila sér. Þangað til í janúar hafði 
aldrei tekist að mæla þennan 
árgang, hvorki sem seiði, 
ungloðnu eða fullorðna loðnu, 
þrátt fyrir margítrekaða leitar-
leiðangra Hafrannsóknastofnun-
ar. Mikið liggur við því hver 
veiðilaus dagur á hefðbundinni 
vetrarvertíð kostar þjóðarbúið 
um 300 milljónir króna þegar vel 
gefur.

Fyrir nokkrum áratugum var 
lítið vitað um loðnu, nema hvað 
hún barst í feiknastórum torfum 
upp að Austurlandi á vetrum. Um 
miðjan sjöunda áratuginn hófust 
síðan veiðar og nokkrum árum 
síðar var hún orðin einn mesti 
nytjafiskur Íslendinga. Loðnu-
veiðar íslenskra skipa urðu mest-
ar árið 1997 eða rúmlega 1,3 
milljónir tonna, en meðaltalsafli 
síðustu ára hefur verið um 830 
þúsund tonn. Loðnuaflinn hefur 
sveiflast mjög frá því veiðar hóf-
ust um 1963, eða allt frá því að 
vera nánast enginn í að vera um 

og yfir eina milljón tonna. Þessar 
sveiflur þekkjast í öðrum loðnu-
stofnum og hefur það gerst að 
veiðar hafa brugðist við Noreg 
og Kanada á sama tíma og þá hafa 
Íslendingar notið góðs af því og 
setið einir að mikilvægasta mark-
aðnum, Japan, fyrir frystar 
loðnuafurðir. 

Loðnan fór að langmestu til 
bræðslu árið 2003 og það sama á 
við flest ár. Það er mjög háð 
markaðsaðstæðum og loðnu-

vertíðum hverju sinni við Noreg 
og Kanada hve mikið af loðnu er 
fryst. Mjög fáar afurðir eru 
framleiddar úr loðnu aðrar en 
mjöl og lýsi. Þó eru framleiddar, 
auk heilfrystrar loðnu, nokkrar 
gerðir kavíars úr loðnuhrognum. 
En það er sú gerð kavíars sem 
hentar til dæmis fyrir gyðinga 
þar sem þeir mega ekki borða 
afurðir úr fiskum sem ekki eru 
með hreistur, eins og grásleppu 
og styrju.

Loðnumjöl er sú afurð sem 
framleidd er í mestu magni og 
fer mjölið mest í fóðurfram-
leiðslu fyrir fiskeldi, enda er 
stærsta viðskiptalandið Noregur 
sem nýtir það einkum til að búa 
til laxafóður. Loðnulýsið fer eins 
og mjölið mest til fóðurfram-
leiðslu fyrir fiskeldi, og til Nor-
egs fer mest af lýsinu. Á undan-
förnum árum hefur verið lögð 
áhersla á frystingu loðnunnar til 
að ná sem mestum verðmætum 
úr aflanum, sem er eðlilegt þegar 
kvótinn er fimmtungur af því 
sem var þegar mest var.

Fá skip eru nú á miðunum vegna 
þess hversu aflaheimildir eru 
litlar. Margar útgerðir vilja treina 
kvóta sína til að veiða loðnu með 
meiri hrognafyllingu, en þá er 
hún verðmest til útflutnings til 
Japan. Skipstjórar á miðunum 
segja þó að margt bendi til þess að 
meiri loðna sé á ferðinni en fyrst 
var haldið sem gefur vonir um að 
ný mæling Hafrannsókna-
stofnunarinnar leyfi meiri veiði. 

Loðnan er dyntótt kvikindi
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greinar@frettabladid.is

Nú hefur Eimskip tilkynnt um hækkun á 
fargjöldum með Herjólfi, þjóðvegi 

Eyjamanna. Verðhækkunin verður yfir 10% 
og þótti mörgum nóg fyrir. Eftir hækkunina 
mun fjögurra manna fjölskylda, á fullu far-
gjaldi, greiða um 16.000 krónur til að kom-
ast fram og til baka á fjölskyldubílnum. Og 
þetta gjald þurfa Eyjamenn að greiða í 
hvert sinn sem þeir bregða sér bæjarleið. Ég er 
hrædd um að heyrðist hljóð úr horni ef íbúar höfuð-
borgarsvæðisins þyrftu að borga 16.000 krónur í 
hvert sinn sem þeir skryppu á Þingvöll eða suður í 
Hafnarfjörð.

Þá kemur þessi skattur mjög illa niður á atvinnu-
lífinu í Eyjum. Flutningskostnaður til og frá Vest-
mannaeyjum er þegar svo mikill að hann hamlar 

mjög vexti og viðgangi fyrirtækja. Þannig 
þurfa eigendur vöruflutningabifreiða að 
greiða mun hærra gjald en almennir farþeg-
ar. Ætli fyrirtæki að fara með 7 metra flutn-
ingabíl fram og til baka er gjaldið í Herjólf 
yfir 30.000 krónur. Það sér það hver heilvita 
maður að þetta er ekki eðlilegt.

En er ekki bara rétt að Eyjamenn borgi 
brúsann? Þeir tóku jú ákvörðun um að búa á 
þessu skeri. Raunin er bara sú að það er verið 
að mismuna íbúum Vestmannaeyja þar sem 
þessi veggjöld eru ekki innheimt neins stað-

ar nema í Hvalfjarðargöngum og í Herjólfi. Ríkið er 
því í raun að niðurgreiða allar aðrar samgöngur. Nei, 
óréttlát gjaldtaka í Herjólfi er ekkert annað en sér-
tækur dreifbýlisskattur á byggð í Eyjum. Af þeim 
hafa Eyjamenn fengið nóg.

Ég mun ekki sætta mig við sértæka landsbyggðar-
skatta af þessu tagi. Gildir þar einu hvort um er að 
ræða fargjöld með Herjólfi, auðlindagjald eða olíu-
gjald, en öll þessi gjöld leggjast harðast á íbúa hinna 
dreifðu byggða.

Nú er mál að linni.

Höfundur er varaþingmaður framsóknarmanna í 
Suðurkjördæmi.

Enn ein atlagan að landsbyggðinni

ABC-kort

Þú sækir um ABC-kortið
hjá Netbankanum á www.nb.is

Hjálpaðu bágstöddum börnum og njóttu afsláttar í leiðinni

Með ABC-kortinu færðu 10% afslátt í verslunum 
66°Norður um land allt og 1% af upphæðinni 
rennur beint til ABC-barnahjálpar.

Bakhjarlar Íraks-stríðsins 
bresta nú hver af öðrum. 

Hrinan hófst síðastliðið haust 
þegar húsvanur fréttamaður í 
Hvíta húsinu gaf út skaðandi bók. 
„State of Denial“ eftir Bob 
Woodward er kannski engin 
skemmtilesning, þunglamalega 
skrifuð og laus við tilþrif, en 
dýrmæt engu að síður. Hún 
dregur upp dökka mynd af 
Rumsfeld, Rice & co. Þrátt fyrir 
strangan íhaldssvipinn og 
ábúðarfull augun virðast þau ekki 
hafa verið traustsins verð. Þau 
voru ekki beint „á tánum“ í Írak. 
Þess vegna stendur landið nú í 
ljósum logum. Endirinn var ekki 
skoðaður í upphafi. 

Og nú skeiða fram sjálfir 
„arkitektar stríðsins“, hinir 
frægu nýhaldsmenn Bandarískra 
stjórnmála, og saka Bush-liðið um 
slóðaskap í stríðsrekstrinum. „Ég 
skil nú sovéska hershöfðingjann 
Akhromojev sem framdi sjálfs-
morð árið 1991 eftir að lokatil-
raun kommúnista til ná aftur 
völdum í Kreml fór út um þúfur. 
Lífsstarf hans var orðið að engu,“ 
segir Kenneth Aldeman í samtali 
við bandaríska tímaritið Vanity 
Fair. „Okkar starf er líka orðið að 
engu og það er Bush að kenna.“ 
Aldeman þessi skrifaði fræga 
grein í Washington Post í febrúar 
2002 þar sem hann fullyrti að 
frelsun Íraks yrði eins og „að fara 
út í sjoppu“. Hann gekk síðan út 
úr Hvíta húsinu daginn eftir að 
Bush hafði veitt Bakkabræðrum 
Íraksstríðsins (George Tenet, 
Tommy Franks og Paul Bremer) 
æðstu orðu Bandaríkjanna. „Það 
var þá sem ég uppgötvaði að 
þetta var allt tómt grín,“ segir 
Aldeman.

Fleiri tjá sig við Vanity Fair: 
Gamall ræðuritari Bush (m.a. sá 
sem reit hina frægu „öxull hins 
illa“-ræðu), fyrrum yfirmaður 
CIA og meira að segja sjálfur 
Richard Perle, svalasti haukurinn 
í Washington, sem var einn helsti 

hvatamaður stríðins. Hann segir 
nú: „Ef ég hefði þá séð fyrir 
útkomu innásarinnar, það sem við 
horfum upp á í dag, og fólk hefði 
spurt mig: Eigum við að ráðast 
inn í Írak? hefði ég líklega 
svarað: Nei.“

Í bók Woodwards er mörgum 
tíðrætt um þau reginmistök 
Bandaríkjamanna að leysa upp 
íraska herinn og reyna ekki að 
virkja hermenn Saddams. Nú eru 
þeir allir orðnir að borgarskæru-
liðum með fullar hendur af 
sprengjum úr vopnabúrum gamla 
einræðisherrans. Þá hafi menn 
verið of seinir að skipa heima-
mönnum í stjórn og innrásin öll 
verið hálfgerð túristaferð. 
Nýhaldsmennirnir taka undir 
þetta. „Við áttum að láta Íraka 
steypa styttunni af Saddam um 
koll, á sama hátt og við létum 
Frakka fara fyrir sigurgöngunni 
inn í París ‘44,“ segir fyrrum 
yfirmaður CIA, James Woolsey. 
„Við flöskuðum á því að hafa 
einhverja heimamenn með okkur 
frá byrjun. Þetta er eins og ef 
Sjöunda herdeildin hefði verið 
send til að berjast við Apache 
indjánana í Arizona 1870 án þess 
að hafa neinn úr þeirra hópi með 
sér. Við fórum inn í Írak eins og 
túristar, án nokkurs sem þekkti til 
í landinu. Ég meina, halló!“

Michael Rubin starfaði í 
Bagdad á upphafsárum stríðsins 
og talar bæði persnesku og 
arabísku. Til meginmistaka sinna 
manna telur hann myndun 
„Grænuborgar“ (the Green Zone). 

Skömmu eftir innrás var hluti 
Bagdad-borgar víggirtur og 
gerður að „öruggu“ svæði fyrir 
landstjórann Paul Bremer og 
yfirmenn innrásarhersins. 
Grænaborg varð fljótt að 
gerviheimi sem villti mönnum 
sýn. Þeir sem þar bjuggu höfðu 
enga hugmynd um ástandið utan 
víggirtra múranna, hið raunveru-
lega ástand í Írak, þar sem jafn 
margir féllu í mánuði hverjum og 
dóu þann 11. september í New 
York.    

Richard Perle tekur undir 
þessi orð og segir sögu sem hann 
heyrði frá íröskum ráðherra. 
Vinur ráðherrans var fenginn til 
að leigja vöruskemmu til eins af 
verktökum Grænuborgar. Þar 
skyldi geyma klaka fyrir drykki 
Bandaríkjamanna. Manninum 
fannst þetta einkennilegt og 
spurði hvort þeir ætluðu virki-
lega að geyma ís í þeirri heitu 
borg, Bagdad? Væri ekki betra að 
framleiða ísinn jafnóðum? Svarið 
sem hann fékk var að klakinn 
væri búinn til í Kúvæt, hálfa 
dagleið í burtu. Þaðan væri 
honum ekið í vörutrukkum sem 
stöðugt væri skotið á, svo 
höfðingjarnir fengju sinn gin og 
tónik. Perle er greinilega heitt í 
hamsi: „Þarna erum við semsagt 
að leggja strákana okkar í bráða 
lífshættu við að verja vörutrukka, 
með þyrlum og tilheyrandi, bara 
til þess að flytja einhvern helvítis 
klaka frá Kúvæt til Bagdad!“

Ísinn bráðnar í Bagdad og það 
hitnar undir Bush. Bók Wood-
wards geymir margar lýsingar á 
seinagangi og skilningsleysi 
stjórnar hans. Lesandinn á 
jafnvel erfitt með að átta sig á því 
hver það er eiginlega sem 
stjórnar stríðsrekstrinum. 

„George Bush situr ekki við 
stjórnartaumana heldur hangir 
hann í þeim,“ segir Perle.

Ekki mun því yfir miklu að 
skála í Írak á næstunni, þótt 
nægur sé klakinn. 

Gin og tónik í Grænuborg

Ég er hrædd um að heyrðist hljóð úr horni ef 
íbúar höfuðborgarsvæðisins þyrftu að borga 
16.000 krónur í hvert sinn sem þeir skryppu á 
Þingvöll eða suður í Hafnarfjörð.

K
osningar til Alþingis nálgast. Rótgrónu flokkarnir eru 
að leggja lokahönd á skipun lista sinna en rót setur 
mark sitt á flokka og framboð sem ekki eiga jafn 
djúpar rætur.

Tíðindi síðustu viku um klofning í röðum þeirra sem 
hafa tekið sig saman um framboð öryrkja og aldraðra undirstrika 
létt vægi slíkra framboða. Sérframboð um afmörkuð málefni, 
sem vissulega geta verið brýn eins og málefni öryrkja og aldr-
aðra eru, hafa aldrei verið líkleg til árangurs. Allra síst þegar 
þau eru klofin áður en einu sinni er byrjað að stilla upp lista.

Frjálslyndi flokkurinn átti þó sviðið um helgina enda var 
þar haldið landsþing eftir allstormasama tíma sem staðið hafa 
í flokknum síðan í haust, þegar félagar í Nýju afli gengu til liðs 
við hann með áherslur sínar um auknar takmarkanir á fjölda 
útlendinga sem hingað flyst.

Frjálslyndi flokkurinn er í vanda. Hann hefur komið vel út 
úr skoðanakönnunum, mun betur en frá síðustu kosningum. Sú 
þróun hófst áður en Nýtt afl gekk til liðs við flokkinn en áherslu-
breytingin hefur fest fylgisaukninguna í sessi að því er virðist. 

Á landsþinginu um helgina tókust á fylkingar í þessum unga og 
nokkuð sundurlausa flokki. Margrét Sverrisdóttir sem í augum 
margra er nánast persónugerving Frjálslynda flokksins eftir að 
faðir hennar, Sverrir Hermannsson, hætti beinni þátttöku í pólitík 
og bakland hennar tókust á við sitjandi forystu sem fengið hefur 
nýtt og aukið bakland í félögum Nýs afls. 

Að mati Margrétar Sverrisdóttur, sem bauð sig fram gegn sitj-
andi varaformanni, Magnúsi Þór Hafsteinssyni, og laut í lægra 
haldi, fór framkvæmd kosningana úr böndunum. Margrét heldur 
því fram að kosningaferlið allt hafi verið óviðunandi. Kosið hafi 
verið í öll embætti í einu, ekki hafi verið krafist persónuskilríkja 
við atkvæðagreiðslu og fólk hafi enn verið að skrá sig í flokkinn 
tveimur klukkustundum eftir að kosning til embætta hófst á lands-
þinginu. Margrét íhugar að kæra úrslit kosninganna og hefur ekki 
gert upp við sig hver framtíð hennar innan flokksins verður.

Ljóst er að flokkur sem vill láta taka sig alvarlega getur ekki 
unað við uppákomur sem þessa. Skýring hins nýendurkjörna 
varaformanns um vaxtarverki í flokknum eru engan veginn við-
hlítandi. Uppákoma af þessu tagi gefur tilefni til að draga í efa að 
Frjálslyndi flokkurinn geti verið trúverðugur samstarfsaðili við 
myndun ríkisstjórnar.

Á næstu vikum skýrist hvers konar flokkur Frjálslyndi flokk-
urinn verður í aðdraganda kosninga. Það skiptir máli, ekki bara 
fyrir fylgi Frjálslynda flokksins sjálfs heldur ekki síður fyrir 
hina flokkana. Fyrir þá getur skipt sköpum hvert Frjálslyndir 
sækja fylgi sitt.

Flokkur í vanda

Uppákoma af þessu tagi gefur tilefni til að draga í 
efa að Frjálslyndi flokkurinn geti verið trúverðugur 
samstarfsaðili við myndun ríkisstjórnar.





„Ég er ennþá með fæturna á 
jörðinni. Ég er bara í betri 

skóm.“

Sótt um einkaleyfi á Motorwagen

Hallgrímur Snorrason hagstofustjóri 
er sextugur í dag. Hann áformar engin 
stórkostleg veisluhöld í tilefni dagsins. 
„Þetta verður svona frekar á lágu 
nótunum. Ég ætla að hella upp á kaffi 
fyrir samstarfsmenn mína hérna á 
Hagstofunni seinni part dagsins, og 
ætli nánasta fjölskyldan borði svo 
ekki saman góðan plokkfisk um 
kvöldið. Það er afmælismaturinn 
minn,“ sagði Hallgrímur. Hann 
útilokar þó ekki að blásið verði til 
stærri veislu þegar fram líða stundir. 
„Konan mín á afmæli á næstunni líka, 
þannig að það gæti nú verið að við 
sláum einhverju saman svona fyrir 
fjölskylduna,“ sagði hann.

Hallgrímur lítur ekki svo á að 
sextugsafmælið séu sérstök tímamót. 
„Þetta er kannski frekar áminning um 
að manni fer aftur en ekki fram,“ 
sagði hann kíminn. Að hans mati býður 

lífið upp á ýmisleg tímamót og marga 
möguleika á að gera sér dagamun. 
Afmæli eru einn liður í því. „Maður 
kemst nú ekki undan þessu, svo þá er 
um að gera að gera eitthvað úr því, eða 
njóta augnabliksins að minnsta kosti á 
meðan það varir,“ sagði Hallgrímur. 
„Afmæli eru skemmtileg, það eru allir 
góðir við mann á afmælisdaginn og 
enginn mjög styggur. Það er líka 
gaman að láta stjana við sig, en það 
munar litlu hvort maður er fimmtíu og 
níu ára eða sextugur,“ sagði hann. 
„Annars finnst mér nú að maður verði 
aðallega var við aldurinn á sjálfum sér 
með því að horfa á barnabörnin vaxa. 
Hann speglast í þeim,“ bætti Hall-
grímur við.

Það er nóg að gera hjá Hallgrími á 
Hagstofunni, sem hann hefur stýrt 
styrkri hendi í heil 22 ár. „Það er í 
mörg horn að líta, og ég hugsa að 

okkur leiddist öðruvísi. Ég held að 
daginn sem við uppgötvum að það sé 
lítið að gera ættum við að fara að finna 
okkur eitthvað annað,“ sagði hann. 
Tilhugsunin um að hægja á sér er 
Hallgrími þó ekki algjörlega framandi. 
„Það kemur örugglega að því innan 
tíðar. Líka af því að ég er einfaldlega 
búinn að vera hér það lengi að það fer 
að verða tímabært að hleypa 
einhverjum öðrum að. Það eru ekki 
aðrir hagstofustjórar í kringum okkur 
sem eiga lengri starfsaldur,“ sagði 
hann.

Hallgrímur getur þó ekki ímyndað 
sér hvað hann myndi þá taka sér fyrir 
hendur, en helgur steinn er enn víðs 
fjarri. „Það eru næg verkefni, en svo 
gæti náttúrulega verið litið svo á að 
maður væri bara úr sér genginn. En 
eitthvað má nú notast við mann ennþá, 
hugsa ég,“ sagði hann sposkur. 

AFMÆLI

Sigurbjörg Tinna Gunnarsdóttir féll úr 
keppni í X-Factor á föstudagskvöld 
þegar fyrsta úrslitakvöldið fór fram í 
beinni útsendingu frá Vetrargarðinum í 
Smáralind.

Úrslitakeppnin fór fram í Vetrar-
garðinum fyrir fullum sal gesta sem 
hvöttu sína keppendur áfram. Kepp-
endur stóðu sig flestir með prýði Dóm-
ararnir þrír, þau Palli, Ellý og Einar, 
voru engu að síður í essinu sínu, hvöttu 
sitt fólk áfram til dáða og gáfu fyrirheit 
um það sem koma skal; öttu kappi hvert 
við annað og hömpuðu sínum keppend-
um. Einkum voru það Palli og Ellý sem 
elduðu grátt silfur saman og má búast 
við áframhaldandi föstum skotum 
þeirra á milli - enda himinn og haf á 

milli smekks þeirra og áherslna. 
Þegar niðurstöður símakosningar 

lágu fyrir varð ljóst að tveir af kepp-
endum Ellýjar, úr hópi 16-24 ára kepp-
enda, höfðu fengið fæst atkvæði; þær 
Sigurbjörg Tinna Gunnarsdóttir og hin 
sænska Johanna M. Wiklund. Það kom 
svo í hlut dómnefndar að skera úr um 
hvor þeirra félli úr keppni. Og Ellý lenti 
þá í þeirri erfiðu stöðu að þurfa að velja 
á milli sinna eigin keppenda eftir að 
Einar hafði valið Jóhönnu áfram til 
þátttöku og Palli Tinnu. 

Eftir miklar og erfiðar vangaveltur 
kaus Ellý á endanum að gefa Jóhönnu 
annað tækifæri og þar við sat; Tinna 
var fallin úr keppni. Kröftugur flutn-
ingur Tinnu á „You Ought To Know“, 

sem Alanis Morissette flutti upphaf-
lega, hafði ekki dugað henni til áfram-
haldandi þátttöku.

Sigurbjörg Tinna send heim

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is.

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

Ástkær eiginmaður minn,

Snjólfur Björgvinsson
frá Borgargerði Djúpavogi, Vestursíðu 10a,

sem lést á Hjúkrunarheimilinu Seli mánudaginn
22. janúar, verður jarðsunginn frá Akureyrarkirkju
miðvikudaginn 31. janúar kl. 13.30. Blóm vinsamlega
afþökkuð en í minningu Snjólfs er bent á Hjartavernd.

Fyrir hönd barna hins látna,

Bergþóru, Ármanns, Bryndísar, Steinunnar Dagmarar,
Ásdísar, tengdabarna, afabarna, langafabarna og annarra
ástvina. Hulda Friðriksdóttir.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur vináttu, hlýhug og samúð við fráfall
ástkærs eiginmanns míns, föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa,

Vilhjálms Ólafssonar
bónda frá Kollsá II.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk Heimahjúkrunar og
Heimahlynningar.

Fyrir hönd aðstandenda,

Ólöf Björnsdóttir.

Innilegar þakkir til allra þeirra er sýndu
okkur samhug og hlýju vegna andláts og
útfarar

Önnu Brynjólfsdóttur
Víðilundi 6b, Akureyri.

Guð blessi ykkur.

Erla Halls                Guðjón Þór Helgason
Brynleifur Hallsson      Emma Magnúsdóttir
Theodór Hallsson        Halla Snorradóttir
og öll ömmubörnin stór og smá.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Höfði að Borgartúni á merkilega sögu 
að baki.

Margir merkilegir atburðir hafa átt sér 
stað í Höfða síðan húsnæðið var reist að 
Borgartúni árið 1909 fyrir franska konsúl-
inn og konu hans.

Þar ber hæst leiðtogafundinn frá árinu 
1986, þegar Ronald Reagan fyrrum Banda-
ríkjaforseti og Mikhail Gorbatsjov fyrrum 
leiðtoga Sovétríkjanna hittust til að undir-
rita friðarsáttmála, sem var upphaf enda-
loka kalda stríðsins. Þá hafði Höfði verið 
notaður sem opinbert móttökuhús Reykja-
víkurborgar um nokkurt skeið, nánar til-
tekið frá 1967, og þjónar því hlutverki 
enn.

Annar fundur og ekki síðri var haldinn í 

húsinu árið 1991 þegar Íslendingar voru 
fyrstir þjóða til að viðurkenna sjálfstæði 
Eystrasaltsríkjanna Eistlands, Lettlands 
og Litháen.

Síðan þá hefur meðal annars Yoko Ono, 
ekkja tónlistarmannsins Johns Lennon 
heitins, afhent friðarverðlaun í Höfða, í 
formi styrkja úr sjóði Lennons.

Er þetta aðeins hluti merkilegra atburða, 
íbúa og gesta sem tengjast húsinu með 
einum eða öðrum hætti.  Nú er áætlað að  
þúsundir erlendra ferðamanna heimsæki 
húsið í ljósi undangenginna atburða. Með 
hliðsjón af sögunni má segja að Höfði hafi 
í seinni tíð öðlast vægi sem friðartákn um 
heim allan.

(Heimildarmaður: Hildur Kjartansdóttir)

Tákn um heimsfrið

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



Á ráðstefnu um byggðamál 
komu fram áhugaverðir 
punktar varðandi fjölbýlishús 
og þróun þeirra á höfuðborgar-
svæðinu.

Fyrr í þessum mánuði fór fram 
málþing á Grand Hótel Reykja-
vík þar sem byggðamál og þróun 
þeirra voru rædd. 

Að málþinginu stóðu fjölmarg-
ir aðilar sem koma að hönnun og 
byggingu húseigna, meðal ann-
ars Skipulagsfræðingafélag 
Íslands, Arkitektafélag Íslands, 
Félag íslenskra landslagsarki-
tekta og umhverfisráðuneytið. 
Þetta er í annað sinn sem ráð-
stefna af þessu tagi er haldin, en 
árið 2005 var haldin ráðstefna 
um Vatnsmýrina á svipuðum for-
sendum. 

Pétur Ármannsson arkitekt 
var meðal þeirra sem fluttu 
erindi á ráðstefnunni en erindið 
flutti hann fyrir hönd Arkitekta-
félags Íslands. 

Í erindinu sem Pétur kallaði 
Blokkin – barn síns tíma? velti 
hann fram spurningum um fjöl-
býlishús í Reykjavík, þróun 
þeirra, kosti og galla. 

„Ég skoðaði hugtakið „blokk“ 
í sögulegu samhengi og hvernig 
þróun slíkra bygginga hefur 
verið á landinu. Í því samhengi 
geri ég greinarmun á blokk og 
fjölbýlishúsi og tala þannig um 
blokkina sem hús sem sker sig 
frá umhverfi sínu og fellur ekki 
inn í aðra byggð,“ segir Pétur.

„Fyrstu blokkarhverfin í borg-
inni risu við Hringbraut og Birki-
mel í kringum stríðsárin og fyrir 
þann tíma var aldrei talað um 
blokkir heldur sambyggingar 
eða fjölbýlishús. Á tímabilinu 
1975-1990 reis töluvert af lág-
reistum fjölbýlishúsum á land-
inu, en þau eru ekki skilgreind 
sem blokkir á sama hátt og þessi 
háu hús sem skera sig frá öðrum 
byggingum. Í Gallupkönnun sem 
var gerð fyrir nokkrum árum 
kom í ljós að slíkar gerðir fjöl-
býlishúsa njóta meiri vinsælda 
hjá fólki en háar blokkir. Lág-
reist fjölbýlishús eru talin mann-
eskjulegra og vistlegra umhverfi 
og þau dæmi sem fengu einna 
hæstu einkunn voru hús af slíkri 

gerð. Þetta þótti töluvert áhuga-
verð niðurstaða og með hana að 
leiðarljósi skoðaði ég það sem er 
að gerast í þessum málum í dag,“ 
segir Pétur og bendir á að ef flett 
sé í gegnum fasteignaauglýsing-
ar í dag komi í ljós að stórar kas-
salaga blokkir séu orðnar mjög 
áberandi í nýju hverfunum. 

„Ég velti því fyrir mér hvernig 
stæði á þessu þar sem þetta er 
hvorki í samræmi við þá þróun 

sem hefur verið hér á landi 
undanfarin ár né í öðrum lönd-
um. Hingað til hefur verið stefnt 
að því að byggja fjölbýlishús sem 
verða hluti af samstæðu hverfi, 
en nú þarf ekki annað en að skoða 
nýjustu dæmin í Kópavogi og 
Hafnarfirði til að sjá að þetta 
stefnir í aðra átt. Persónulega 
finnst mér slík háhýsi ekki vera 
mjög aðlaðandi umhverfi og því 
spyr maður sig hvers vegna sé 
verið að byggja þessa tegund af 
húsum sem hafa marga galla, 
bæði umhverfislega, veðurfars-
lega og hvað varðar innra skipu-
lag.“

Á Norðurlöndum er algengt að 
fjölbýlishús hafi vistlega garða 
sem íbúar njóta sameiginlega 
góðs af. Í Kaupmannahöfn búa 
flestir í slíkum fjölbýlum og 
garðarnir eru oftar en ekki vett-
vangur fyrir skemmtanir og 
samverustundir nágranna, bæði 
barna og fullorðinna. Hér á landi 
er slík stemning sjaldgæf en 
ónotaðir garðar sem minna öllu 
heldur á vindasöm tún eru 
algengari sjón í kringum fjöl-
býlishús.

„Eitt af því sem menn hafa 
gagnrýnt við þessar stakstæðu 
blokkir er að það er ekki hægt að 
ganga úr stigahúsinu út í garð. 
Skjólmyndun er einnig lítil, en 

Blokkir jafnaðar við jörðu
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besta skjólið myndast þegar 
húsin eru öll í svipaðri stærð. 
Sem dæmi um þetta má nefna 
Vesturbæinn í Reykjavík sem 
stendur á fremur vindasömum 
stað, en þar er samt sem áður 
skjólsælt þar sem verstu veðrin 
fara yfir þök húsanna. Um leið og 
eitt hús rís eina eða tvær hæðir 
yfir hin húsin, þá rótar það vind-
inum og verður þess valdandi að 
hann slær sér niður,“ segir Pétur 
og minnist í því samhengi á erindi 
sem Magnús Jónsson veðurfræð-
ingur flutti á þinginu. „Þar sagði 
hann réttilega að vindurinn og 
rokið væru einn stærsti gallinn 
við íslenskt veðurfar. Meira að 
segja á sólríkum dögum getur 
hafgolan spillt blíðunni og því 
ætti það að vera mjög ofarlega á 
blaði að mynda skjól í byggð-
inni,“ segir Pétur og tekur sem 
dæmi fjölbýlishúsahverfi í neðra 
Breiðholti þar sem byggingarnar 
mynda boga, leiksvæði barna eru 
í skjóli sólarmegin við húsin og 
hægt er að ganga inn beint frá 

garðinum en ekki frá bílastæði 
eins og algengt er. 

„Þegar maður skoðar allra 
nýjustu hverfin þá virðist þessi 
hugsun hafa vikið til hliðar og 
stóra spurningin er hvers vegna 
málin hafa þróast á þann veg. Á 
ráðstefnunni urðu menn sam-
mála um að það þyrfti að gera 
úttektir á því hvernig ákveðin 
hverfi hafa reynst fólki og af 
hverju þessi mál hafa þróast á 
einn veg frekar en annan. Fólk 
var líka sammála um að fjölbýli 
væri búsetuform framtíðarinnar 
og því þyrfti að auka á gæði þess 
á öllum vígstöðvum, bæði hvað 
varðar hljóðvist, endingu og 
mótun umhverfisins. Fjölskyldu-
stærð fer minnkandi og nú verð-
ur alltaf meira um einstaklinga 
sem búa einir. Fólk kýs að binda 
minna fé í fasteignir og nota tím-
ann á annan hátt. Tvöföld búseta 
hefur einnig aukist. Fólk á hús 
úti á landi eða erlendis og kýs að 
eiga minna húsnæði í borginni og 
því hentar það mörgum að búa í 
fjölbýli þar sem rekstrarkostnað-
ur við slíkt er töluvert minni. En 
þó að við kjósum að búa í minna 
húsnæði er samt sem áður gerð 
ákveðin krafa til þess að húsnæð-
ið standist gæðakröfur. Fram til 
þessa hafa Íslendingar oft hugs-
að um íbúðir í fjölbýlishúsum 
sem stökkpall áður en flutt er í 
stærra húsnæði, en þetta þarf nú 
að endurskoða í takt við lífsstíls-
breytingar landans.“

Margir kannast við að hafa séð 
heilu blokkirnar og jafnvel blokk-
arhverfin sprengd og jöfnuð við 
jörðu í sjónvarpinu. Slíkt hefur 
oft átt sér stað erlendis, en þetta 
gerist þegar félagslegar aðstæð-
ur verða svo mannfjandsamlegar 
að menn komast að þeirri niður-
stöðu að það sé einfaldast að rífa 
heilu hverfin, sem yfirleitt hafa 
fengið á sig „gettó“-stimpilinn. 

„Það er náttúrlega hræðilegt 
að svona lagað gerist,“ segir 
Pétur. „Hér á Íslandi höfum við 
hingað til notið góðs af því að um 
árabil var tekjuskipting nokkuð 

jöfn og því lítið um svokölluð 
„gettó“. Eina undantekningin var 
kannski Fellahverfið í Breiðholti, 
enda má segja að helstu vanda-
mál af þessum toga hafi tengst 
því hverfi. Það er því ljóst að það 
er mikill vandi að skipuleggja 
svona hverfi og það þarf að taka 
félagslega samsetningu mjög 
alvarlega. Hanna hverfin með 
það í huga að ólíkir hópar geti 
búið saman í sátt og samlyndi. Í 
nýjustu hverfum höfuðborgar-
svæðisins er aftur á móti gengið 
fulllangt í því að byggja háa 
kassalaga múra með svalagöng-
um, eða svipuð hús og verið er að 
jafna við jörðu víða erlendis. 
Þessar lausnir eru kannski ódýr-
ar, en ég efast um að það sé tekið 
tillit til endingar húsanna eða 
hvernig fólkinu sem á eftir að 
búa á þessum stöðum muni líða,“ 
segir Pétur Ármannsson arkitekt 
að lokum.



Það hefur færst nokkuð í auk-
ana að fólk láti sér heitan pott 
einan og sér ekki nægja inn á 
heimilið. Síðustu ár hafa gufu-
baðsklefar og eimbaðsklefar af 
ýmsum gerðum verið að ryðja 
sér til rúms hér á landi.

Nokkur fyrirtæki flytja inn eim-
baðs- og gufubaðsklefa hér á landi. 
Vatnsvirkinn í Ármúla er eitt 
þeirra fyrirtækja sem sérhæfa sig 
í sölu á slíkum klefum. Tryggvi 
Þorfinnsson, verslunarstjóri 
Vatnsvirkjans, segir vinsældir 
slíkra klefa alltaf vera að aukast. 
„Við hjá Vatnsvirkjanum erum 
með umboð fyrir vörum frá 
sænska fyrirtækinu Tylo, sem er 
einn stærsti framleiðandinn í 
þessum geira. Við erum búnir að 
vera að selja stærri klefa í sund-
laugar og tómstundamiðstöðvar í 
mörg ár. Á síðustu árum hefur 
hins vegar verið aukning í sölu á 
klefum og aukabúnaði í þá inn á 
heimili hjá fólki.“

Tryggvi segir að klefarnir sem 
fyrirtækið selur séu af öllum 
stærðum og gerðum, en jafnframt 

á mjög breiðu verðbili. „Flestir 
þessara stóru klefa sem við höfum 
verið að selja inn á heimili eru á 
bilinu tveggja til sex manna. 
Algengustu klefarnir eru þó senni-
lega fjögurra manna.“ Verðið á 
slíkum klefum er í kringum tvær 
milljónir króna.

Þeir sem ekki hafa ráð eða 
áhuga á því að kaupa stóran gufu-
baðsklefa hafa margir fjárfest í 
sérútbúnum sturtuklefum með 
gufuböðum sem eru töluvert minni 
í sniðum heldur en stóru klefarnir. 
„Þessir klefar hafa verið til í mörg 
ár, en lengi vel var verðið á þeim 
allt of hátt fyrir meðalmanninn, 
nú eru flottustu klefarnir frá 
okkur í kringum áttahundruð þús-
und krónur,“ segir hann og bætir 
því við að klefar frá Tylo séu gífur-
lega vandaðir, þeir séu meðal ann-
ars gerðir úr akrýlplasti. „Þessir 
klefar eru mjög auðveldir í upp-
setningu, þeir eru þó yfirleitt 
aðeins stærri en hefðbundnir 
sturtuklefar þar sem mótorinn 
kemur fyrir aftan sturtuna. Það 
eina sem þarf í raun og veru að 
gera er að tengja hann.“

Vatnsvirkinn selur einnig sána-
klefa og fylgihluti í þá. „Vinsæl-

ustu sánaklefarnir í heimahús og 
sumarbústaði eru þriggja manna 
og kosta í kringum hálfa milljón. 
Það er þó algengara að fólk sér-
smíði klefana sjálft inn í rýmin 
sem þeir eiga að fara í. Sánaklefar 
eru algengastir í heimahúsum því 
í flestum tilvikum vill fólk losna 
við bleytuna sem fylgir vatnsguf-
unni. Við seljum minna af klefun-
um sjálfum og meira af fylgihlut-
um á borð við sérstaka sánaofna.“ 

Gufa af öllum gerðum

Hinar vinsælu
dönsku bókahillur 

komnar aftur
Tekk - Kirsuberja - Hlynur

Hringið og biðjið um mynda- og verðlista



Elín Björn Ingólfsdóttir rekur 
verslunina Sirku á Akureyri.

„Ég er alltaf að prófa mig áfram 
með eitthvað nýtt og átta mig betur 
á kúnnahópnum,“ segir Elín Björg 
Ingólfsdóttir sem rekur verslunina 
Sirku í miðbæ Akureyrar. Í Sirku er 
mikið úrval af fallegri heimilisvöru, 
fylgihlutum og mörgu öðru og því 
hægt að segja að um lífstíls- og 
hönnunarverslun sé að ræða eða 
svokallaða „concept“-búð. Elín 
Björg hefur átt verslunina í rúmt ár 
en verslunin var stofnuð árið 2002. 
„Ég er nýgræðingur í verslunar-
rekstri en hef voðalega gaman af 
þessu. Sjálf lærði ég gluggaútstill-
ingar í Danmörku á sínum tíma og 
bætti svo við mig námi á listnáms-
braut í Verkmenntaskólanum á 
Akureyri fyrir nokkrum árum. Mig 
langaði að prófa eitthvað nýtt, hafði 
lengi stillt út í glugga fyrir aðra og 
oft dottið í hug að gaman væri að 

takast á við verslun-
arrekstur sjálf.“

Elín Björg segir 
að heimili hennar 
hafi tekið smávægi-

legum breytingum eftir að hún hafi 
farið að reka verslunina. „Í fyrstu 
var rómantíski stíllinn allsráðandi í 
Sirku en í dag er úrvalið mun fjöl-
breyttara. Ég hef alls ekki skipt öllu 
út heima og mörg húsgagnanna 
minna eru frá því ég byrjaði að búa 

en hins vegar hef ég gaman 
af því að breyta og endur-
raða, stilla pínu lítið upp, 

leyfa hlutun-
um að njóta sín 
í réttu sam-

hengi,“ segir Elín Björg brosandi 
og bendir á að oft þurfi ekki miklar 
né dýrar breytingar til að lífga upp 
á og krydda „þreytt“ rými. Helst 
vilji hún líka þekkja vörurnar sem 
hún bjóði upp á. „Ef maður þekkir 
vöruna af eigin raun er auðveldara 
að selja hana því þá getur maður 
sett sál sína í þetta og það skiptir 
mig máli. Ég flyt töluvert inn sjálf 
og er auk þess með vörur eftir 
íslenska hönnuði og reyni að velja 

það sem mér finnst fallegt.“
Elín Björg segir Akureyr-

inga alltaf opnari og opnari 
fyrir íslenskri hönnun. „Mér 
finnst mikil vakning í íslenskri 
hönnun og fyrir jólin tók ég 
eftir að fólk var leitandi eftir 
vörum eftir íslenska hönnuði.“ 
Hægt er að skoða heimasíðu 
Sirku á vefslóðinni www.sirka.
is

Mikil eftirspurn eftir 
íslenskri hönnun

Í Artótekinu í Borgarbóka-
safninu í Tryggvagötu bætast 
stöðugt við ný verk.

Þeir sem ekki hafa áhuga eða 
efni á að kaupa sér málverk eða 
önnur listaverk á heimilið geta 
farið þá leið að leigja þau. Artó-
tekið í Borgarbókasafninu í 
Tryggvagötu hefur starfað í rúm 
tvö ár og náð góðri fótfestu. Þar 
koma alltaf inn ný verk af og til 
enda er bókasafnið í samstarfi 
við Samband íslenskra mynd-
listamanna. Lágmarks leigutími 
er mánuður og hámark 36 mán-
uðir. Lánþegi getur hvenær sem 
er á leigutímanum keypt lista-
verkið og dregst þá áður greidd 
leiga frá verðinu. Þetta er góð 
leið til að átta sig á hvort lista-
verkið falli vel að smekk húsráð-
enda og passi við annað á heimil-
inu. Annars er auðvelt að skipta 
þeim út, rétt eins og blóma-
skreytingum. Hægt er að greiða 
listaverkin með mánaðarlegum 
greiðslum eða staðgreiða. Hér 
eru sýnishorn af nýjum verkum 
á artótekinu. 

Sjá nánar á www.artotek.is

Að leigja listaverk

PARKET & GÓLF 
ÁRMÚLI 23
108 REYKJAVÍK
SÍMI: 568 1888
FAX: 568 1866
WWW.PARKETGOLF.IS
PARKET@PARKETGOLF.IS

ÁRATUGA ÞEKKING, ÞJÓNUSTA OG RÁÐGJÖF







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

Hlíðarhjalli - 200 Kóp

34.900.000
Falleg 131,5 fm íbúð auk 31,3 fm stæðis
í bílskýli. Sérinngangur, sérverönd og
garður til suðurs. 
Óli s. 530 1812

Fljótasel - 109 Rvk

46.900.000
Mjög gott 5 herb. endaraðhús með
bílsk., auk 3ja herb. íbúðar í kjallara, alls
268,3. Íbúðin í kjallara er ca 90 fm og
raðhúsið um 178 fm Sigurður s. 530 1809

Gullengi - 112 Rvk

15.600.000
61,2 fm  2ja herbergja falleg íbúð á
3.hæð. Fallegt útsýni. Stórar vestur
svalir. PANTIÐ SKOÐUN. 
Richard s. 530 1810

Fellsmúli - 108 Rvk

21.900.000
94 fm auk ca 5 fm 3ja herb. endaíbúð á
2. hæð miðsvæðis. Mikið endurnýjuð
nýlega. Vestur svalir. LAUS STAX.
PANTIÐ SKOÐUN. Richard s. 530 1810

Frostaskjól - 107 Rvk

57.000.000
Fallegt einbýli á besta stað í Vesturbæ
Reykjavíkur.  Húsið er 180 fm, 3 herb. +
stór stofa. Stór lóð sem býður upp á
stækkun húss. Sigurður s. 530 1809

Lækjarhjalli - 200 Kóp

69.900.000
Einbýlishús með 5 svefnherb. og 2
stofum og er 284,4 fm  Húsið er á 2
hæðum með tvöföldum bílskúr. Virki-
lega vönduð eign. Sigurður s. 530 1809

Háholt - 220 Hfj

21.900.000
Falleg 109,1 fm 3ja herbergja íbúð á 1.
hæð í góðu fjölbýli.  Stutt í skóla og
alla þjónustu. 
Þórarinn s. 530 1811

Hofteigur - 105 Rvk 

18.900.000
3.herb. 81 fm íbúð í lítið niðurgröfnum
kjallara í Teigahverfinu í Reykjavík.
Laus fljótlega.
Sigurður s. 530 1809

Svarthamrar - 112 Rvk

15.900.000 Laus strax
2.herb. 63 fm íbúð á 2. og efstu hæð m.
sérinng. auk ca 6 fm geymslu. Aðeins
5 íbúðir í húsinu sem er nýl. tekið í
gegn að utan. Sigurður s. 530 1809

Urðarholt - 270 Mos

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

Lautasmári - 200 Kóp

24.900.000
Gullfalleg 94,1 fmíbúð á 6. hæð í lyftu-
húsi. Fullbúin og vel um gengin 3ja
herbergja íbúð með fallegum mahog-
ny viðarinnréttingum. Óli s. 530 1812

Strandasel - 109 Rvk

19.200.000
Góð 93.3 fm 3ja herbergja íbúð á 2
hæð með suðursvölum. Stutt í alla
þjónstu. Rólegt barnvænt hverfi. 
Óli s. 530 1812

Hreðavatn - 311 Borg

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

Krummahólar - 111 Rvk

32.700.000
Stór þakíbúð (149,9 fm) á 2 efstu hæð-
um og bílskúr. Stórkostlegt útsýni og
stórar svalir í suður og norður. 
Óli s. 530 1812

Núpalind - 201 Kóp

28.500.000
Mjög góð 114,6 fm 4ra herb. íbúð á 3.
hæð í lyftuhúsi. Stutt í leikskóla, skóla
og  þjónustu. 
Óli s. 530 1812

Hafnarstræti - 600 Aey

Frá 11.500.000 
46,8 - 66,7 fm 2 herb. nýjar íbúðir í ný-
uppgerðu húsi í miðbæ Akureyrar.
Skilast fullb. og  möguleiki á að kaupa
með innbúi. Helgi Már s. 530-1808

Lækjartún - 600 Aey

Frá 19.800.000.
97,4 - 109,2 fm 3 - 4 herb. íbúðir í nýju
fjölb. með sérinng. á góðum stað á Ak-
ureyri. Fullb. án gólfefna að f. undan
baðh. og forst. Helgi Már s. 530 1808

2ja til 3ja herbergja

4ra - 7 herbergja Akureyri

Sumarhús

Einbýli

Laus strax

4ra - 7 herbergja

Höfum kaupendur

af raðhúsi í

Fossvogi

Draumaeignir

Fellahvarf - 203 Kóp

37.900.000
Glæsileg 120 fm 4ra herbergja íbúð á
jarðhæð með sérinngang í glæsilegu
fjölbýli.  50 fm sólpallur fylgir eigninni og vandaðar innréttingar.  
Þórarinn s. 530 1811

Furuberg - 221 Hfj

39.900.000
Einstaklega  fallegt og vel skipulagt
165,4 fm parhús þ.a. 22,4 fm bílskúr og
ca 30 fm sólstofa sem ekki er hluti af heildarfm  Verönd með heitum potti
og fallegur garður.   Þórarinn s. 530 1811

Haðarstígur - 101 Rvk

38.700.000
Virkilega sjarmerandi 133,8 fm parhús á
frábærum stað í Þingholtunum.  Eignin
hefur verið mikið endurnýjuð.
Þórarinn s. 530 1811

Krossalind - 201 Kóp

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

Draumaeign

Dvergholt - 270 Mos

43.900.000
135,6 fm einbýlishús á einni hæð ásamt
tvöf. 45,3 fm bílskúr.  Frábær afgirtur bakgarður með miklum gróðri, stórri
timburverönd og heitum potti.
Óli s. 530 1812
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3 HERBERGJA

FROSTAFOLD - SÉRINNG

Mjög falleg mikið endurnýjuð 3ja
herb. 95,6 fm mikið endurnýj-
aða,íbúð með sérinngangi á 3ju hæð
í góðu fjölbýli. Stórar suðursvalir.
Frábært útsýni, Stæði í bílageymslu.
Verð 23,5 millj. tilv.nr.38724
ENGIHJALLI - ÚTSÝNI

Mikið endurnýjuð 3ja herb. 89,2 fm
vel skipulögð íbúð á 2. hæð í góðu
lyftuhúsi. Nýlegt bað og eldhús.
Þvottaherb. á hæð. Mikið útsýni.
Verð 17,9 millj.

LANDSBYGGÐIN

BÚÐAVEGUR - FÁSKRÚÐS-
FIRÐI

181,2 fermetra einbýli á besta stað á
landinu, í kyrrð og fegurð sveitarinn-
ar, en þó aðeins spölkorn frá einum
af stærstu vinnustöðum á landinu,
nýja álverið á Reyðarfirði. Barnvænn
staður fyrir fjölskylduna, sjón er
sögu ríkari. Ásett verð: 16,9 millj.

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími 568 2444 - Fax 568 2446
INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali.

MARÍA ÞÓRARINSDÓTTIR
SKÚLI ÞÓR SVEINSSON, SÖLUMAÐUR

V i ð e r u m í f é l a g i f a s t e i g n a s a l a

STÆRRI EIGNIR

ENGJASEL - RAÐHÚS

Til sölu mjög gott 187 fm endarað-
hús. Í húsinu er m.a. 4 góð svefn-
herb.,  2 stofur, stórt sjónvarpshol og
eldhús með borðkrók. Vandaðar inn-
réttingar. Nýtt baðherb.. Húsið er allt
klætt að utan með lituðu stáli. Hús-
inu fylgir stórt stæði í bílageymslu
með geymslu innaf.  Fallegur aflok-
aður garður. Verð 38,0 millj.tilv.
38457

4RA - 5 HERB.

KRISTNIBRAUT-ÚTSÝNI

Mjög vel innréttuð og falleg 130 fm
4ra herbergja íbúð á efstu hæð
ásamt stæði í bílageymslu, í nýlegu
og góðu fjölbýli. 
Glæsilegt útsýni. Þetta er eign sem

enginn má láta fram hjá sér fara.
Verð 35,8 millj.(tilvnr 37741)

FJALLALIND - ENDARAÐHÚS
Vorum að fá í einkasölu 152 fm
mjög glæsilegt endaraðhús á einni
hæð með innbyggðum bílskúr.
Húsið skiptist m.a. stóra stofu,
stólstofu og 2 til 3 svefnherb. Fal-
legar og vandaðar innréttingar,
gólfefni parket og  flísar. Falleg en-
dalóð með miklum gróðri. Verð
47,0 millj.

BAUGHÚS EINBÝLI MEÐ ÚTSÝNI
Skipulag hússins: Komið er inn í forstofu með flísum á
gólfi, gott skápapláss.  Gestasnyrting góð,  með flís-
um á gólfi.  Innangengt í góðan tvöfaldan bílskúr með
máluðu gólfi. Eldhúsið fallegt með flísum á gólfi,  út-
gengt út í garð.  Borðstofa rúmgóð með flísum á gólfi,
viður í lofti , halogen lýsing,  útgengt í garð. Barnaher-
bergi gott með teppum á gólfi. Hjónaherbergi: stórt
með flísum á gólfi, mjög gott skápapláss. Inn af
hjónaherbergi er stórt baðherbergi með baðkarsklefa.
Stofa með teppum á gólfi, arinn í stofu. Úr stofu er
mjög fallegt útsýni og gengt  á stórar svalir til norð-
vesturs. Neðri hæð:  2 góðum barnaherbergi með
parketi á gólfum.  Þvottaherbergi:  flísar á gólfi og
gott skápapláss.  Tómstundaherbergi: stórt,  teppi.

Sjónvarpsherbergi: gott,  flísar,  gengt út í garð.  Stór útigeymsla. Lóð er frágengin.  Mjög stór afgirtur stólpallur
með heitum potti. Bílastæði og gangstétt er með mynstursteypu og hitalögn.   Húsið stendur á einum mesta út-
sýnisstað borgarinnar með ústýni yfir allan flóann og út á Snæfellsjökul.  Verð: 76. millj

NÆFURÁS - FRÁBÆRT ÚTSÝNI
Vorum að fá í einkasölu 187 fm
gott raðhús á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr. Á jarðhæð er
m.a. eldhús, snyrting og  2 sam-
liggjandi stofur. Á efri hæð eru 4
góð svefnherb., baðherb. og
þvottaherb. Verð 47 millj.

SKÓGARHJALLI TVEGGJA ÍBÚÐA
Vandað 284, fermetra einbýlishús
á tveim hæðum með aukaíbúð í
kjallara með  sér inngangi, og inn-
byggðum bílskúr. Stór verönd,
tvennar svalir, heitur pottur.
Verð: 68.millj. Getur verið laust
fljótlega.

HVASSALEITI- ÞJÓNUSTUÍBÚÐ
3ja herb. 100 fm falleg og vel um-
gengin þjónustuíbúð á 3ju hæð í
VR-húsinu að Hvassaleiti 56-58.
Íbúð skiptist m.a í 2 stofur, stórt
svefnherb. baðherbergi. Stórar
suðvestursvalir. Góð geymsla.
Þjónustumiðstöð f. eldriborgara á
jarðhæð. Kringlan í næsta húsi.
Verð 32 millj.

RANGÁRSEL VERSLUNARHÚSNÆÐI
133 fermetra verslunar og atvinnu-
húsnæði við Rangársel í Selj-
ahverfi. Í húsnæðinu var síðast
rekið bakarí.
Húsnæðið samanstendur af af-
greiðslusal með flísum á gólfi,
búningsherbergi með fataskápum
og framleiðslusal

RAUÐHAMRAR - BÍLSKÚR

Mjög falleg 4ra herb. 108,3 fm íbúð á
2. hæð í góðu fjölbýlishúsi, auk 20,2
fm bílskúrs. Íbúðin skiptist m.a. í 3
góð svefnherb. mjög stóra stofu,
eldhús með borðkrók og þvottaherb.
innan íbúðar. Stórar suðursvalir, frá-
bært útsýni. Fullbúinn bílskúr. Verð
25.9 millj. (37939)
SÓLHEIMAR - MIKIÐ ÚT-
SÝNI.

Til sölu 104 fm  4ra herb. mikið end-
urnýjuð íbúð á 5. hæð í góðu lyftu-
húsi. Íbúðin skiptist m.a. í 3 góð
svefnherb. stórt baðherb., stofu og
borðstofu og eldhús. Mjög stórar
suðursvalir. Mikið útsýni yfir borgina
og Sundin. Laus strax. Verð 24,9
millj. tilvnr 38938.
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3JA HERB.
ÁSAKÓR - MEÐ BÍLSKÚR.
Um er að ræða mjög vel staðsetta 100 fm
3ja herbergja íbúð á 5. hæð (efstu) í nýju
lyftuhúsi með mjög góðu útsýni, íbúðinni
fylgir 28 fm bílskúr. Íbúðin skilast fullbúin
án gólfefna og er afhending um næstu ára-
mót. V. 28,9 m.

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

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.

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

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

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

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

OPNUNARTÍMI:
MÁNUD. - FIMMTUD.: 9:00 - 17:00
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

ÞORLÁKSGEISLI - GRAFARHOLTI
TILBÚIN TIL AFHENDINGAR
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.

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.

KÓRSALIR - GLÆSIHÆÐ MEÐ 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.

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

FUNAHÖFÐI - LAUST STRAX
Um er að ræða mjög vel staðsett 607 fm atvinnuhúsnæði á
tveimur hæðu. Verð 75 m. Allar nánari upplýsingar
veitir Steinar á Lyngvík S.588-9490.

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

EYJABAKKI - 4-5 HERBERGJA
Vorum að fá í sölu mjög
góða og mikið endurnýjaða
4ra herbergja endaíbúð á
3.hæð ásamt sér 21 fm her-
bergi í kjallara sem hefur
aðgengi að snyrtingu. Hús
og sameign í góðu standi.
Verð 20,9 m.

BORGARHOLTSBRAUT - HÆÐ M/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.

BÓLSTAÐARHLÍÐ - 4-5 HERBERGJA
Um er að ræða góða og vel staðsetta 115,7 fm 4ra herbergja
íbúð á þriðju hæð í góðu húsi. Tvennar svalir. Flísalagt eldhús
með borðkrók. Tvær stofur, möguleiki að breyta annari í her-
bergi. Verð. 21,4 m. 
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Klettagata 16 stendur á fallegum 
stað í Hafnarfirðinum. Húsið er 
rúmlega 350 fermetrar og stendur 
það á vel gróinni lóð. Gengið er 
inn á neðri hæðinni þar sem komið 
er inn í forstofu með flísum á 
gólfi. Einnig er annar inngangur á 
neðri hæð þar sem komið er inn í 
þvottahús.

Tvö herbergi eru á neðri hæð-
inni. Annars vegar barnaherbergi 
með parketti á gólfi, og hins vegar 
stórt hjónaherbergi með stóru 
fataherbergi og sér baðherbergi. 
Við hliðina á barnaherberginu er 
lítið gestabaðherbergi. Herbergin 
tvö voru áður nýtt sem sér tveggja 
herbergja íbúð og er auðvelt að 
breyta þeim aftur í fyrra horf án 
teljandi vandræða.

Á hæðinni er einnig gott þvotta-
hús með nýrri innréttingu, og 
geymsla við hlið þess þaðan sem 
inngengt er í tvöfaldan flísalagðan 
bílskúr.

Á efri hæðinni er mjög rúmgott 
eldhús með góðri borðstofu. Eld-
húsið og borðstofan eru mjög opið 
rými sem tengist inn í stofuna eins 
og sést á myndunum. Mjög hátt er 
til lofts og er öll efri hæðin mjög 
björt. Í stofunni er arinn.

Úr eldhúsinu er útgengt á stór-
ar svalir sem ná yfir suður- og 
vesturhlið hússins. Sólskáli er í 
framhaldi af stofu og er útgengt 
úr honum út á hellulagða verönd 
og út í garð. Sjónvarpshol er á 
hæðinni en þaðan er einnig útgengt 
út í garð. 

Þrjú góð herbergi eru á efri 
hæðinni og er útgengt út á svalirn-
ar úr einu þeirra. Eitt herbergið er 
með fataherbergi inni af. Baðher-
bergið er flísalagt og þar eru bæði 
sturta og baðkar.

Fyrir framan húsið er hellulagt 
upphitað bílaplan. Eignin stendur 
innst í botnlangagötu í friðsælu 
hverfi í Norðurbæ Hafnarfjarðar 
og er stutt í alla helstu þjónustu. 
Þess má geta að í sumar var húsið 
múrað að utan og málað. Lagna-
grind var einnig endurnýjuð, skipt 
var um þakkant, og nýtt járn sett á 
þakið.

Verð eignarinnar er 72 milljón-
ir og fer Remax á Skúlagötu með 
söluna.

Glæsilegt hús í Hafnarfirðinum
Til sölu er Klettagata 16. Um tvílyft einbýlishús er að ræða.
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MIÐENGIMIÐENGI
SELFOSSISELFOSSI

Gott 188 fm steypt einbýlishús að meðtöl-
dum bílskúr. Eign sem fengið hefur gott
viðhald. Arinn, sáuna, verönd og heitur pot-
tur. Toppeign í þessu gróna hverfi.
Verð 30,4 millj

Atli S. Sigvarðs-

son

sölumaður

Anna Dóra 

Jónsdóttir 

ritari/sölumaður

Þorsteinn 

Magnússon

sölumaður

Guðjón Ægir 

Sigurjónsson hrl.

Óskar 

Sigurðsson hrl.

Sigríður

Sigurbjartardóttir

ritari

KROSSALINDKROSSALIND
KÓPKÓPAAVOGIVOGI

Einstaklega vandað og fallegt parhús á
tveimur hæðum, glæsilegar innréttingar, 4
herbergi, flott útsýni, möguleiki á sér íbúð -
neðri hæð. Eign í algjörum sérflokki fyrir þá
kröfuhörðu. Verð 63 millj.

KLÆNGSBÚÐKLÆNGSBÚÐ
ÞORLÁKSHÖFNÞORLÁKSHÖFN

Skemmtilegt parhús í nýju hverfi. Innbyggð-
ur bílsk, 3 svefnherbergi, hiti í gólfum. Eign-
in verður klædd með Duropal og harðviði í
bland. Afh fokhelt eða tilbúin til innréttinga.

HRAFNHÓLARHRAFNHÓLAR
SELFOSSISELFOSSI

Fallegt nýtt 162 m2 parhús rétt við nýja
grunn og leikskólann. Fullkláruð raflögn,
fullmálað, baðherbergi fullbúið, flísar á
votrýmum. Verð 26,9 millj

LANGAMÝRILANGAMÝRI
SELFOSSISELFOSSI

Glæsilegt 161 fm parhús með innbyggðum
bílskúr. Sérsmíðaðar innréttingar, 3 svefn-
herbergi, verönd og heitur pottur. Snyrtileg
fullfrágengin eign. Verð 29,8

BIRKIHÓLAR 9 - 11BIRKIHÓLAR 9 - 11
SELFOSSISELFOSSI

Ný glæsileg og vel skipulögð 170 m2 parhús
við nýja grunnskólann. Skemmtileg hönnun
og vönduð smíði. Skilast fokhelt nema um
annað sé samið. Verð 17,9 millj

HÁENGIHÁENGI
SELFOSSISELFOSSI

Ný standsett og rúmgóð endaíbúð á annarri
hæð. Mikið endurnýjuð að utan sem innan.
Góð kaup. Verð 13,3 millj

HÁAHLÍÐHÁAHLÍÐ
GRÍMSNESIGRÍMSNESI

Nýr vandaður fullbúinn sumarbústaður á
góðri eignalóð með fallegu útsýni, 3 her-
bergi og svefnloft. Verð 20,9 millj



TEKUR MIÐ AF 
BYGGINGARSTÍL 
LÚÐVÍKS XVI
Höfði er merkilegur fyrir margar 
sakir, ekki síst tilkomumikinnn 
byggingarstíl.

Höfði var byggður árið 
1909 og hýsti upphaf-
lega franska konsúlinn 
Brillouin og konu hans. 
Það var framleitt í 
Strömmens trævara-
fabrikk í Noregi og 
flokkast undir svokall-
að kataloghús. 

Húsið er byggt í 
Jugend-stíl, frönskum byggingarstíl 
sem var í mikið tísku um aldamótin og 
fyrstu áratugi 20. aldar.

Spjaldhurðir og umbúnaður innan-
húss taka þannig mið af stíl Lúðvíks XVI. 
Nafn Brillouin er letrað yfir stofudyrun-
um en upphafsstafir franska ríkisins, 
RF, jakobínahúfurnar og hinir róm-
versku vendir eru yfir öðrum dyrum.

Anddyrið er aftur á móti í norskum 
drekastíl, en um aldamótin voru Norð-
menn í auknum mæli að hverfa aftur til 
þjóðlegra hefða í byggingastíl sínum. Er 
anddyrið vitnisburður um það.

Viðgerðir voru framkvæmdar á 
Höfða árið 1952 fyrir tilstuðlan þáver-
andi borgarstjóra og borgarverkfræð-
ings og ákveðið að hann skyldi varð-
veittur.

(Heimildamaður: Hildur Kjartansdóttir).
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ÞVERHOLT MOSF.
4RA HERB.

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

NJÁLSGATA
3JA HERB.

Góð 74,4 fm íbuð á annarri hæð í fjöl-
býli í 105 RVK. V: 16,5 mkr. LAUS
STRAX!

MÁVAHLÍÐ
105 RVK

5 herb. íb. með auka íb. (36 mkr) ásamt
verslun (28 mkr). Selst saman eða í sitt
hvoru lagi. Byggingaleyfi.

KELDUHVAMMUR
HFJ - 3JA HERB.

Falleg 86,7 fm risíbúð á góðum stað í
Hafnarfirði. V: 19,5 mkr. LAUS STRAX!

KLEPPSVEGUR
4RA HERB.

101,5 fm íbúð við Kleppsvegi, 104 RVK.
V: 18,2 mkr. LAUS STRAX!

GULLTEIGUR
3JA HERB.

Rúmgóð og björt 95 fm íbúð á neðstu
hæð í þríbýli. V: 24,0 mkr.

GRUNDARBRAUT
ÓLAFSVÍK

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

FJÓLUVELLIR
NÝBYGGINGAR

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

SLÉTTAHRAUN
HFJ - 4RA HERB.

Góð 102 fm íbúð á besta stað í Hafnar-
firði. V: 17,5 mkr.

SKIPHOLT
3JA - 4RA HERB.

Glæsileg 122,7 fm þakíbúð á tveim
hæðum í 105 RVK. V: 34,9 mkr.

Frum

ÞÍN EIGN · ÞITT VAL

HOLTSGATA
2JA HERB.

Glæsileg 65 fm íbúð á 1. hæð með sólp-
alli í 101 RVK. V: 18 mkr.

BYGGÐARHOLT
RAÐHÚS

Fallegt 159 fm raðhús á besta stað í
Mosfellsbæ. V: 34,9 mkr.

HRINGBRAUT
2JA HERB.

Góð 51.5 fm íbuð í nýuppgerðu húsi í
107 RVK. V: 15,9 mkr.

SNORRABRAUT
2JA HERB.

Falleg 58,8 fm íbúð með auka herbergi
við Snorrabraut. V: 15,5 mkr.

FURUGRUND
4-6 HERB.

Glæsileg 4ra herb. íb. á 2 hæð með
auka íbúð og íbúðarherb. í kj. í Kópa-
vogi. V: 34 mkr.

BALDURSGATA
3JA HERB.

Notarlegt 60 fm einbýli við Vála-
stíg/Baldursgötu í 101 RVK.
V: 15,9 mkr.

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 
EINBÝLI

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

HEIÐARHOLT
REYKJANESBÆR

Glæsileg 3ja herb. 84,2 fm íbúð í Kefla-
vík. V: 14,2 mkr.

Fyrir einyrkja og lítil fyrirtæki
Hagstæð leiga og fyrsta flokks aðstaða

Á annari hæð í  Nethyl 2 eru mjög glæsilegar skrifstofur fyrir einyrkja og fámenn fyrirtæki. Við 
köllum húsnæðið NETLU- skrifstofugarðar. Þar koma smærri fyrirtæki saman og deila með sér 
aðstöðu og kostnaði. Starfsmenn hafa lokaðar skrifstofur en hafa félagsskap af  hver öðrum eins og
hver óskar.
Nethylur er í Árbæ og stendur við fjölförnustu  gatnamót landsins. Frá Nethyl liggja leiðir til allra 
átta á höfuðborgarsvæðinu

Eitt laust herbergi sem hentar öllum er þurfa á vönduðu skrifstofuplássi af  hóflegri stærð s.s.
ráðgjöfum, lögmönnum, endurskoðendum, bókurum, hönnuðum, rithöfundum, grafískum hön-
nuðuðum, netfyrirtækjum o.sfr.
Herbergið er 26m2 með sameign eð rúmlega 14m2 herbergið sjálft.

Það er hagkvæmt að deila fundarherbergi með öðrum. Í NETLU er fundarherbergi fyrir 6 manna 
fundi eða færri. Það er vel búið með skjávarpa og þráðlaust net er í öllu húsnæðinu.

Hvar er NETLA?

Eitt laust í NETLU

Fundarherbergi í NETLU

Allar frekari upplýsingar  veitir Gunnar í síma 664-6550Nánari upplýsingar

Verð í NETLU?
Verð: frá kr. 36.500 auk vsk.
Innifalið: hiti, rafmagn, netaðgangur, þrif  á sameign, aðgengi að fundarherbergi með skjávarpa,
kaffiaðstaða og setustofa.
Það er ALLT að því ALLT innifalið!

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

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

ELDRI BORGARAR

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

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

VALLARBARÐ - M/BÍLSKÚR
Fallegt 207 fm einbýli ásamt bíl-
skúr á góðum stað. 5 sv.herb.
Verð 42,9 millj. Skipti á minni eign
koma til greina 4863

TRÖLLATEIGUR - MOS. 166
fm endaraðhús m/bílskúr á
góðum stað. 4 sv.herb. Verð 40,9
millj.

4RA TIL 7 HERB.

LAUFVANGUR - Björt og falleg
118 fm íbúð á 3. hæð. 3 sv.herb.
Fallegar innréttingar. Parket og flís-
ar. Verð 21,9 millj. 6018

SUÐURVANGUR - ENDAÍ-
BÚÐ Björt og rúmgóð 136 fm íbúð
á 3. hæð. 4-5 sv.herb. Tvennar
svalir, gott útsýni. Verð 24,5 millj.
6133

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

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

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

HÆÐIR

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

BURKNAVELLIR 107,3 fm íbúð
á 2. hæð m/stæði í bílag. 3
sv.herb. Sérinngangur. Laus fljót-
lega. Verð 23,0 millj.

BREIÐVANGUR - ENDAÍBÚÐ
Björt og falleg 120,9 fm endaíbúð
á 1. hæð auk 10 fm geymslu. 4-5
sv.herb. Verð 22,5 millj. 6081

EINBÝLI

BAUGHOLT - KEFLAVÍK Sér-
lega glæsilegt 398 fm einbýli m/bíl-
skúr. Falleg lóð, verönd, sundlaug,
æfingasalur, gufubað o.fl. Góð
staðsetning. Verð 74 millj. 6085

HAMRABYGGÐ - Sérlega
vandað og fallegt 203 fm einbýli
m/bílskúr. 4 sv.herb. 70 fm verönd
m/skjólveggjum. Verð 48,9 millj.
6008

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

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

ENGIHJALLI - Falleg og rúmgóð
107,9 fm íbúð á 2. hæð á góðum
stað. 3 sv.herb. Vestursvalir. Verð
21,0 millj. 6179

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

ÞÚFUBARÐ - Fallegt og vel við-
haldið 176,5 fm einbýli m/bílskúr á
góðum útsýnisstað. 4 sv.herb.
Verð 39,9 millj. 6181

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

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

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

DAGGARVELLIR - Nýleg og
falleg 92,2 fm íbúð á 2. hæð. 3
sv.herb. Suðvestursvalir. Verð 21,9
millj. 6180

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

STEKKJARSEL - RVK Frábært
244 fm einbýli á tveim hæðum
m/bílskúr á góðum og rólegum
stað. Flott útsýni. Laust strax. Verð
58 millj. 6164

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

FÍFUVELLIR - GLÆSILEGT
201 fm raðhús m/bílskúr. Fullbúið
að utan og tilb. til innrétt. að innan.
Verð 35 millj.

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

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

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

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

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

FAGRABERG - Fallegt 212 fm
raðhús m/bílskúr á góðum stað í
Setberginu. 3 sv.herb. Verönd og
heitur pottur. Verð 48,3 millj. 6174

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

HJALLABRAUT - Góð 108,5 fm
íbúð á 3. hæð. 3 sv.herb. Suður-
valir. Gott útsýni. Verð 20,9 millj.
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

HVERFISGATA - Vel viðhaldið
186 fm einbýli í miðbæ Hfj. 3-4
sv.herb. Sólstofa og verönd. Verð
35,8 millj.

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

SVÖLUÁS - ENDARAÐHÚS
Einstaklega vandað og fallegt
205,8 fm endaraðhús m/bílskúr. 4
sv.herb. Stór verönd og góðar
svalir. Verð 44,9 millj. 6000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BLIKAÁS - TVÆR ÍBÚÐIR -
201 fm endaraðhús með bílskúr.
Verönd, hellulagt bílaplan o.fl. Verð
42,9 millj 9929

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

ÞRASTARÁS - FALLEG 110
fm íbúð á 1. hæð ásamt stæði í
bílageymslu. 3 sv.herb. Sérinn-
gangur. Verð 26,5 millj. 3740

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

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

DAGGARVELLIR - Falleg og
rúmgóð 105,9 fm íbúð á 3. hæð. 2
sv.herb. Fallegar innréttingar og
gólfefni. Verð 21,9 millj. 6166

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

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

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

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

3JA HERB.

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

DVERGHOLT - Góð 100 fm íbúð
á jarðhæð. 2 sv.herb. Stutt í skóla
og leikskóla. Verð 19,9 millj.
10060

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

2JA HERB.

ÁLFASKEIÐ - LAUS STRAX
Talsvert endurnýjuð 73,7 fm íbúð á
2. hæð m/bílskúr. Nýlegt parketi,
eldhúsinnr., tæki o.fl. Verð 14,9
millj. 6183

ESKIVELLIR - GLÆSILEG Sér-
lega falleg, vönduð og fullbúin íbúð
á 2. hæð í lyftuhúsi. Sólríkar flísa-
lagðar svalir. Verð 18,5 millj.  10032

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

REYKJAVÍKURVEGUR 74,6 fm
2-3ja herb. íbúð á 3. hæð á góð-
um stað miðsvæðis í Hf. Verð
15,0 millj.

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

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

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

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

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

SUÐURHVAMMUR - Falleg
107 fm íbúð á 1. hæð. 2 sv.herb.
Góðar svalir. Parket og flísar. Verð
21,5 millj. 6186

ÁLFKONUHVARF - KÓP.
Sérlega falleg 88 fm íbúð á 2. hæð
m/stæði í bílag. 2 sv.herb. Verð
23,0 millj.

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

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

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

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

ENGIHJALLI - Falleg 78,4 fm
íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. 2 sv.herb.
Suðvestursvalir. Glæsilegt útsýni.
Verð 15,8 millj.  6178

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

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

DAGGARVELLIR - Falleg 2-3ja
herb. íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi.
Gott lán áhv. Verð 17,9 millj.

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

AUSTURVEGUR 143 fm einbýli
m/bílskúr. 3 sv.herb. Verönd og
heitur pottur.

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

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

BORGARHRAUN - EINBÝLI
Stærð 213,7 fm. 6 sv.herb. Verð
25,9 millj. 9826

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VOGAR

AKURGERÐI 137 fm endaraðhús
m/bílskúr. 2-3 sv.herb. Húsið er
ekki fullbúið að innan. Verð 24,9
millj.

MARARGATA - LAUST Nýtt og
glæsilegt 211 fm einbýli m/bílskúr. 5
sv.herb. Tilboð óskast 6084

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

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

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

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

ÁRTÚN -Fullbúið og glæsilegt 147
fm einbýli m/bílskúr. 3 sv.herb.
Verð 25,9 millj.

SANDGERÐI

STRANDGATA - SANDGERÐI
Gott talsvert endurnýjað 495 fm at-
vinnuhúsnæði. 4.000 fm lóð fylgir.
Verð 31,8 millj. 6114

LANDIÐ

LAXAGATA - AKUREYRI Mikið
endurnýjað 172 fm einbýli m/bílskúr
og aukaíbúð. Verð 26,5 millj. 6173
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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. - Falleg og

vönduð 4ra herb. íbúð á jarðhæð m/sér-
inng. Fullbúin með glæsilegum gólfefn-
um. Verð 29,3 millj. 5386

KIRKJUVELLIR 3 - HFJ. Glæsilegar

4ra herb. íbúðir, verð frá 24,6 millj.  5298

AKURVELLIR 1 - HFJ.
Nýjar og glæsilegar 4ra herb. íbúðir,
verð frá 24,8 millj. 5260

EINIVELLIR 7 - HFJ. Falleg 4ra

herb. íbúð á 2. hæð, verð 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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GLITVELLIR,
HAFNARFIRÐI
Einbýlishús á einni hæð með innbyggð-
um 52,8 fm. bílskúr. 4 svefnherbergi.
Selst fullbúið að utan, fokhelt að innan.
Verð kr. 35 millj.

VESTURBRÚNIR,
ÁSGARÐSLANDI
Vel staðsettur, fallegur heilsársbústaður
og gestahús á eignarlandi. Til alls hefur
verið vandað að innan og utan. Hitaveita.
Kjarri vaxið land. Verð kr. 23,5 millj.

ÁRMÚLI,
REYKJAVÍK
Skrifstofuhúsnæði á 2. hæð, 233,5 fm.
að stærð. Getur losnað fljótlega. Áhvíl-
andi ca. kr. 29 millj. Verð kr. 37 millj.

SOGAVEGUR,
REYKJAVÍK
Parhús á tveimur hæðum byggt 2006,
sérlega vönduð og vel skipulögð fullbúin
eign fyrir kröfuharða. Verð 41,4 millj

HELLUVAÐ,
REYKJAVÍK
Ný og glæsileg 4ra herbergja 107,9 fm.
íbúð á jarðhæð ásamt 12. fm. geymslu.
Sér inngangur. Verð kr. 29,9 millj.

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

LAUTASMÁRI,
KÓPAVOGUR
Snyrtileg 5 herbergja íbúð á 2. hæð í litlu
fjölbýli. Þvottahús í íbúð. Góð staðsetn-
ing. Verð kr. 27,7 millj.

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

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

www.eignastyring.is • eignastyring@eignastyring.isFASTEIGNAMIÐLUN
Erlendur
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BÓLSTAÐARHLÍÐ,
REYKJAVÍK
Góð talsvert endurnýjuð 101,2 fm 3ja
herbergja íbúð á jarðhæð á þessum
eftirsótta stað. Verð kr 25,5 millj.

BEYKIHLÍÐ,
REYKJAVÍK
306 fm endaraðhús með mikla
möguleika. Sér íbúð er á 1. hæð.
Spennandi tækifæri á þessum vinsæla
stað. Verð 59,9 millj

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

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

LAUS

Seljabraut
109 Reykjavík

Verð: 32,9
Stærð: 220,2

Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 27,3
Bílskúr: Já

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

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596
thorkell@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Eign með mikla möguleika

Jörfabakki 22
109 Reykjavík

Verð: 15,7
Stærð: 80,4

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 13,0
Bílskúr: Nei

3JA HERBERGJA 80,4 FM. ÍBÚÐ Á  2. HÆÐ, AUSTUR SVALIR. Rúmgott hol með fataskáp, flísar á gólfi
við útihurð. Björt stofa með útgengi út á austur svalir. Eldhús með eldri innréttingu og góðum borðkrók.
Þvottahús  og  búr  er  innaf  eldhúsi  með  ágætu  hilluplássi.  Parket  á  gólfum  nema  baði  og  holi.
Hjónaherbergi  og  barnaherbergi  með  harðviðar  skápum.  Baðherbergi  er  með  flísum  á  veggjum  að
mestu leiti og flísar á gólfi. Sér geymsla í kjallara. Mjög stutt í skóla, leikskóla og i Mjóddina.

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596
thorkell@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 18:00 til 18:30 



Framkvæmdir við nýjan leik-
skóla í Borgarnesi eru komnar 
vel á veg. Hann heitir Uglu-
klettur. 

Fyrirtækin Nýverk í Borgarnesi 
og SG-hús á Selfossi annast bygg-
ingu leikskólans Uglukletts í 
Borgarnesi. Um er að ræða timbur-
einingahús á einni hæð sem er 201 
m2 að fatarmáli. Gert er ráð fyrir 
að leikskólinn geti rúmað allt að 70 
börn samtímis í þremur deildum. 
Húsið er klætt að utan með steni-

klæðningu og áfromað er að ljúka 
því verki í þessum mánuði. Síðan 
mun Nýverk sjá um smíði og upp-
setningu innréttinga. Teiknistofan 
Pro-Ark á Selfossi hannaði húsið 
en um verkfræðihönnun sá Verk-
fræðistofa Árborgar. 

Lóðin við Ugluklett er rúmlega 
8 þúsund fermetrar og teiknistof-
an Landlínur ehf. í Borgarnesi sér 
um hönnun hennar.

Ugluklettur mun leysa af hólmi 
leikskólana við Skallagrímsgötu 
og Mávaklett.

Ugluklettur fæðist

Fr
um

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 Höfð-
abakka, um 640 fm at-
vinnuhúsnæði, inn-
keyrsluhurð, verslun og
skrifstofur. Hægt er að
nýta allt að 500 fm
undir lager/verslun.
LAUST.

Hlíðasmári    170 fm - verslunarhúsn.

TIL LEIGU 170 fm
verslunar og þjón-
ustuhúsnæði vel
staðsett á götuhæð í
þessu glæsilega húsi.
Endapláss sem er
laust nú þegar. Næg
bílastæði.

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!

Völuteigur - NÝTT iðnaðarhúsnæði.

Til sölu í nýju stál-
grindarhúsi 1.188 fm
iðnaðarhúsnæði, þar
af eru 98,8 fm milligólf
undir skrifstofur. Rúm-
tak hússins er 6.065
m3 og lofthæð því
góð. Möguleiki að tví-
eða þrískipta húsnæð-
inu með góðu móti.
Lóðin er rúmgóð 5.457
fm, verður malbikuð,
innkeyrsluhurðir

Hlíðasmári verslunar- og skrifstofuhúsn.

Til leigu glæsilegt verslun-
ar- og skrifstofuhúsnæði
á 6 hæðum, samtals um
1.800 fm, frábærlega
staðsett í göngufæri við
Smáralindina. Sameign
og notarými verða afhent
fullbúin og tilbúin til notk-
unar fyrir væntanlega
leigjendur. Frágangur
verður að utan sem innan
með glæsilegasta móti.
Afhent eftir mitt ár 2007.

Hólmaslóð 182 fm.

Til leigu þjónusturými
á jarðhæð við Hólma-
slóð (Granda) um 182
fm að stærð. Hús-
næðið hentar vel und-
ir hverskyns þjón-
ustustarfsemi eða
sérverslun.

Glæsileg nudd og grenningarstofa.
Til sölu glæsilegt heilsustúdíó með góðan tækjakost. þekkt stofa
í flottu húsnæði. Glæsileg heimasíða yfir þjónustuna.  Góður  tími
framundan. Frábært tækifæri.

Ís-matur-videó. Hverfissöluturn
Glæsilega innréttuð hverfisverslun með góða vaxandi veltu.

Frábært fjölskyldu fyrirtæki. Topp tækifæri.

Fiskheildsala í eigin húsnæði.
Til sölu  rótgróin fiskheildsala í eigin húsnæði. Góð viðskiptasam-
bönd. Mjög sanngjarnt verð. Afhending samkomulag.

Söluturn í Vesturbænum.
Til sölu, af sérstökum ástæðum, er góður söluturn vel staðsettur
og með mikla veltu Mikil íssala. Pizzu ofn og miklar innréttingar.
Rúmgott húsnæði. Gott verð.

PIZZA -staður í austurborginni.
Vinsæll Pizza-staður,vel staðsettur og vel búin tækjum. Gott
tækifæri á frábæru verði.

Kjúklingastaður í alfaraleið.
Mjög þekktur staður í góðu húsnæði. Vaxandi velta. Góður tækja-
kostur. Þarna er á ferðinni gott tækifæri.

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

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

Háberg 7
111 Reykjavík

Verð: 17,9
Stærð: 74,6

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 10,5
Bílskúr: Nei

STÓRGLÆSILEG  2JA  HERBERGJA  74,6  FM.  ÍBÚÐ  Á   2.  HÆÐ,  MEÐ  SÉR  INNGANGI  OG  SUÐUR
SVÖLUM. Eldhús með nýrri fallegri Kirsuberja innréttingu. Mustang náttúrusteinn á gólfi. Búr og geymsla
í enda eldhúss. Stofa með niðurteknu lofti og Halogen lýsingu. Hnotu plast parket á gólfi. Baðherbergið
er  flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Mustang  náttúrusteinn  á  gólfi  og  veggjum  að  hluta.  Kirsuberja  innrétting.
Upphengt salerni, tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Mjög stutt í margskonar veslanir og þjónustu.

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596
thorkell@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 19:00 til 19:30 

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Fr
um

Um er að ræða 400 fm gólfflöt
ásamt óskráðu ca 130 fm milli-
lofti. Góð lofthæð er í húsinu.
Gluggafrontur er á 3 vegu,
með góðu útsýni til Esju. 1 inn-
keyrsluhurð. Bílastæði við hús. 

Nánari upplýsingar veita 
Svenni 866-0160 

og Helgi Jón 893-2233. 

VERSLUNARHÚSNÆÐI VIÐ SMIÐJUVEG
MIÐSVÆÐIS Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU.

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



SÍÐUMÚLI 33 - TIL LEIGU
VERSLUNAR-, LAGER- OG ÞJÓNUSTURÝMI

Vorum að fá í einkaleigu þetta glæsilega verslunar- og þjónustupláss
á götuhæð í þessu vandaða atvinnuhúsnæði. Það sem um er að ræða
er verslunarpláss í framhúsi ca. 200-300 fm, aðkoma á framhlið að
lagar með innkeyrsludyrum ca. 100 fm, og innaf verslunarplássi er
bakhús ca. 450 fm með mikilli lofthæð og góðri lýsingu. Þetta pláss
getur nýst sem opið vinnusvæði, verslunarpláss í tengingu við framhús og eða skrifstofu eða
þjónusturými með opnum vinnusölum. Einnig hægt að nýta bakhæðina sem lagerpláss. Eign sem
bíður upp á mikla möguleika í nýtingu. Eignin er ca. 760 fm. Húsið er í topp standi og er allt klætt
að utan. Frábær staðsetning á eftirsóttum stað í verslunar- og þjónustuhverfi. Hagstæð leiga.

Allar nánari upplýsingar veita sölumenn Stórborgar.

Fr
um

Stefán Hrafn Stefánsson hdl. Löggiltur fasteignasali

P E R L A i n v e s t m e n t s

w w w . p e r l a i n v e s t . c o m Sími: 0034 96 676 58 08    Fax: 0034 96 676 58 09

H o l i d a y  c e n t e r Fasteignasala og leigumiðlun

FASTEIGNIR

FASTEIGNIR

TRAUST 
VIRÐING 
ÞJÓNUSTA

Stefán Páll

Lögg. fasteignasali

821 7337

Gunnar

Sölufulltrúi

899 0800

Bóas

Sölufulltrúi

699 6165

Halldór

Sölufulltrúi

864 0001

Rúnar
Sölufulltrúi

697 4881

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

>> ER EIGNIN ÞÍN EKKI AÐ SELJAST ?

?>> ER FASTEIGNASALINN ÞINN EKKI AÐ SINNA ÞINNI EIGN

?>> HANGIR EIGNIN ÞÍN BARA Á NETINU

• Við veitum þér afburða þjónustu

• Við seljum fyrir þig

• Sýnum fyrir þig

• Erum í sambandi við þig og þína kaupendur

• Við hugsum um þig og þína eign

Grensásvegi 12A
108 Reykjavík

sími: 568 1000
frum@frum.is
www.frum.is

UMBROT

Tökum að okkur að setja upp 
prentverk, stór sem smá. 
Auglýsingar, bækur, blöð, 
dreifibréf, fréttabréf, nafnspjöld, 
tímarit og hvað eina sem þarf 
að prenta.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



ENGJASEL - ENDURNÝJUÐ

Vorum að fá í sölu mjög góða og mikið endurnýjaða 4ra
herb. íbúð á 3. hæð (efstu) í litlu fjölbýlishúsi með stæði í
bílageymslu. Fallegt endurnýjað eldhús og rúmgóð stofa.
Endurnýjað flísalagt baðherbergi og þrjú rgóð herbergi.
Parket og flísar á gólfum og gott útsýni. Verð 24,5 millj.

LJÓSAVÍK - SÉR INNGANGUR

Fallega og vel skipulagða 83 fm 3ja herbergja íbúð á 2.
hæð með sér inngangi af svölum. Góð stofa, tvö rúmgóð
svefnherbergi. Vandaðar viðarinnréttingar og tæki í eld-
húsi. Flísalagt baðherbergi með baðkari og innr. Verð

19,8 millj.

GRÝTUBAKKI - ENDURNÝJUÐ

Vorum að fá í sölu góða 4ra herbergja íbúð á 3. hæð
(efstu) í góðu fjölbýlishúsi. Nýlega endurnýjað baðher-
bergi og þrjú rúmgóð herbergi. Snyrtilegt eldhús og björt
og góð stofa. Verð 18,5 millj.

VÍKURÁ - SÉR LÓÐ

Vorum að fá í sölu mjög góða 2ja herbergja íbúð á jarð-
hæð með sér lóð í litlu fjölbýlishúsi á þemum hæðum.
Góð stofa með útgang á sér lóð og uppgert eldhús. Rúm-
gott svefnherbergi og fallega endurnýjað flísalagt bað-
herbergi. Verð 15,8 millj.

AUSTURBRÚN - ENDURNÝJUÐ

Vorum að fá í sölu mjög góða 2ja herbergja íbúð á 3. hæð
fjölbýlishúsi með lyftu. Endurnýjað baðherbergi með
glugga og aflokað svefnherbergi. Endurnýjað eldhús með
glugga og góð stofa með útgang á suður-svalir. Nýlegt

parket á gólfum. Verð 14,6 millj.

REYKÁS - BÍLSKÚR

Vorum að fá í sölu mjög góða 109,2 fm 3ja til4ra herbergja
íbúð á 2. hæð (efstu) í góðu fjölbýli með sér stæðum bíl-
skúr. Flísalagt baðherbergi og rúmgott eldhús með
snyrtilegri innréttingu og þvottaherbergi innaf. Tvö rúm-
góð svefnherbergi með skáp og góð stofa og borðstofa.
Tvennar svalir og parket og flísar á gólfum. Verð 26 millj.

ÆSUFELL - GÓÐ KAUP

Góða 92 fm 3ja herbergja íbúð á 6. hæð í stóru fjölbýlis-
húsi með lyftu. Tvö góð herbergi með skáp og rúmgott
baðherbergi. Eldhús með snyrtilegri innréttingu og góð
stofa með svölum út af og fallegu útsýni. Búið að endur-
nýja hús að utan og glugga. Verð 15,8 millj

GRÆNATÚN - KÓP.

Mjög gott 225,6 fm parhús á fjórum pöllum með innbyggð-
um bílskúr. Fimm herbergi með skáp, flísalagt baðher-
bergi og gestasalerni. Góð stofa og borðstofa með út-
gang á lóð og eldhús með borðkrók. Verð 42 millj.

LAUTASMÁRI - NÝTT Í SÖLU

Fallleg 119 fm íbúð á jarðhæð í vönduðu fjölbýlishúsi
(BYGG). Góð parketlögð stofa með útg. á stóran sólpall,
eldhús með fallegum innréttingum, þvottahús innan íb.
tvö parketlögð svefnherbergi með skápum og samtengt
(m/hringstiga) íbúðarherbergi og snyrting í kjallara. Áhv.
11,8 millj. Verð 26,9 millj.

GVENDARGEISLI - GLÆSIEIGN

Glæsilegt 206 fm einbýlishús innréttað eftir hönnun Rutar
Káradóttur. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar, spónlagð-
ar með eik, innihurðir eru extra háar rennihurðir. Eikarp-
arket og flísar gólfum. Góðar stofur, stórt og rúmgott eld-
hús, 3 svefnh. og tvö baðherbergi. Glæsileg lýsing hönn-
uð af Lúmex. Sjón er sögu ríkari. Verð Tilboð

MOSGERÐI - 108 REYKJAVÍK

Fallegt einbýli á tveimur hæðum í þessu vinsæla hverfi. 4
svefnherbergi og góðar samliggjandi stofur. Rúmgott eld-
hús, Baðherbergi niðri og snyrting uppi. Góður, vel búin
bílskúr. Geymslur og sér þvottahús. Fallegur garður með
timburverönd og skjólveggjum. Göngufæri í góða skóla
og leikskóla. Verð 43,4 millj.

Fr
um

Guðmundur Björn Steinþórsson
löggiltur fasteignasali

Jón Guðmundsson
sölustjóri

NAUSTABRYGGJA - BÍLSKÝLI

Glæsilega 101 fm 3-4ra herbergja íbúðir á 2. hæð í vönd-
uðu fjölbýlishúsi ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er
með vönduðum maghoný innréttingum og fallegu eikarp-
arketi á gólfi. Flísalagðar vestursvalir út af stofum. Áhv.
lán L.Í. með 4,15% vöxtum. Verð 25 millj.

Skúlagötu 32-34 - 101 Reykjavík - s. 580 4600 - eignir@eignir.is

Góð eign fyrir þá sem vilja 
láta sér líða vel og losna við

umhirðu og viðhald.

Miðleiti, 103 RVK.
Góð íbúð fyrir fólk á „besta“ aldri.
Verð: 46 m. Stærð: 111,4. Herb: 3.

Til sölu
www.eignir.is

Kristinn R. Ragarsson lögg. fasteignas. og viðskiptafr.

Falleg, mjög vel staðsett endaíbúð í góðu lyftu-
húsi fyrir eldri borgara. Rúmgott forstofuherb.,
stórar og bjartar stofur þaðan sem gengið er
út á stórar suður svalir með miklu útsýni. Gott
eldhús með búri/þvottaaðstöðu inn af. Stórt
og gott svefnherbergi með miklu skápaplássi.
Flísalagt baðherbergi með baðkari og sturtu.
Vandaðar og góðar innréttingar eru í allri íbúð-
inni. Góð sér geymsla, bílageymsla og sérstak-
ar geymslur fyrir dekk og bílavörur. Mjög
vönduð og góð sameign m.a. með veislusal,
leikfimisal, föndurherbergi ofl. Í húsinu er hár-
greiðslu- og snyrtistofa og húsvörður sem
hugsar vel um íbúa hússins.

Fr
um

Jörfabakki 22
109 Reykjavík

Verð: 13.9
Stærð: 61,7 fm

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 10.1
Bílskúr: Nei

RE/MAX  SENTER  kynnir   Góð  og  björt  tveggja  herbergja  íbúð  á  þriðju  hæð  sem  nýtist  vel.  Rúmgott
svefnherbergi með góðu skápaplássi. Stofan er  björt og þaðan er gengið inní gott eldhús. Eikarparket á
allri  íbúðinni  nema  á  baði.  Vestur  svalir  flísalagðar.  Snyrtileg  sameign,  hjólageymsla  og  sameiginlegt
þvottahús.  Fallegur  garður  með  leiktækjum.   Allar  nánari  upplýsingar  gefa  Kittý  í  6954161  eða  á
kitty@remax.is. Anna Karen í 8621109 eða á annaks@remax.is.

Anna Karen
Sölufulltrúi

862 1109
annaks@remax.is

Kitty Johansen
Sölufulltrúi

695 4161
kitty@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús 18:30 - 19:00

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Guðmundur St.
Lögg.fast og hdl

Baldvin Ómar
Sölustjóri

S. 898-1177

Áslaug
Sölumaður

S. 822-9519

Gyða
Sölumaður
S.695-1095

Ástþór
Sölumaður

S. 898-1005

Álfaheiði - Kópavogi
Stærð í fermetrum: 179

Fjöldi herbergja: 4 svefnherbergi.

Tegund eignar: Einbýli

Verð: 46,0 millj

Húseign kynnir fallegt einbýlishús í suðurhlíðum Kópavog. Húsið er 179 fm með
innbyggðum bílskúr. Gengið er inn á flísilagða forstofu, rúmgóð með fatahengi.
Gott gestasalerni, flísar á gólfi.  Rúmgóð stofa með útgengi á suður verönd,
parket á gólfi, góð borðstofa. Fallegt eldhús með hvítsprautaðri innréttingu, góð
tæki. Mjög gott barnaherbergi er niðri, parket á gólfi. Rúmgott þvottahús og búr
með útgengi á baklóð. Parketlagður stigi er upp. Uppi eru tvö góð barnaherbergi
og mjög gott hjónaherbergi með góðum skápum og útgengi á suður svalir,
virkilega fallegt baðherbergi með sturtu og baðkari og góðri innréttingu, flísalagt í
hólf og gólf. Bílskúr er rúmgóður með góðu geymslulofti innst í bílskúr. Bílastæði
er hellulagt og lóð frágengin. Húsið var málað 2005.

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

Arnarsmári 200 Kópavogur
Stærð í fermetrum: 106,5

Fjöldi herbergja: 5 herbergja

Tegund eignar: Fjölbýli

Verð: 27,0 millj.

Húseign kynnir gæsilega 5 herbergja íbúð á besta stað í Kópavogi. Lýsing eignar:
Gengið inn á flísalagða forstofu. Tvö góð forstofu herbergi góðum skápum.
Eldhús er með flísum á gólfi, góð hvít innrétting með viðar köntum, góður
borðkrókur. Innaf eldhúsi er flísalagt þvottahús og geymsla með hillum, rúmgott
háaloft með stiga uppí. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, baðkar með
sturtutengi, góð innrétting. Gott barnaherbergi með góðum skáp. Hjónaherbergi
er rúmgott með góðum skápum og. Stór og góð stofa með - útgengi áð suð-
vestur svalir með miklu útsýni. Íbúðin er með vönduðu Pergo-plastparketi á
gólfum nema þar sem annað er tekið fram. Sameign er mjög snyrtileg með
teppum á gólfi. Sameiginleg hjóla og vagnageymsla er niðri, svo og sér geymsla
fyrir íbúðina.

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

ÁSAKÓR – 203 KÓP
3 herb. íbúð, 89,2
fm. á 5. hæð í
nýju fjölbýlishúsi
við Ásakór í Kópa-
vogi. Íbúðin
skiptist í forstofu,
hol/gangur,
stofa/borðstofa,
eldhús, baðher-
bergi, þvottahús

og 2 herbergi. Stæði í bílgeymslu fylgir eigninni.
Sérsmíðaðar innréttingar og innihurðir frá Sérverk
ehf. Öll tæki í eldhúsi eru með bustaðri stáláferð.
Glæsileg íbúð sem vert er að skoða.
22.600.000,-

SANDAVAÐ - 110 RVK
Til sölu stórglæsi-
legar 2ja og 3ja
herb. íbúðir. Full-
búnar með vönd-
uðu gólfefnum.
Vandaðar innrétt-
ingar og stáltæki.
Stæði í bíla-
geymslu. Frábær
staðsetning. Stutt

í náttúruperlur eins og Heiðmörk, Rauðavatn og
Elliðavatn. Útivistarsvæði í sérflokki.

ÞORLÁKSGEISLI - 113 RVK
Ný og glæsileg 4
herbergja, 139,9
fm íbúð í vönduðu
fjölbýlishúsi með
lyftu, í þessu vin-
sæla hverfi í Graf-
arholti. Íbúðin
skilast með flísum
á bað- og þvotta-

húsgólfi, en annars án gólfefna. Innréttingar og
skápar eru spónlagðar með eik. Stáltæki eru frá
AEG. Glæsileg eign í frábæru umhverfi.
33.500.000,-

STRANDASEL - 109 RVK
66.6 fm 2ja her-
bergja íbúð á
efstu hæð í fjöl-
býli á góðum stað
í Seljahverfinu.
Komið er inn á hol
með góðum fata-
skápum. Á vinstri
hönd er eldhúsið,
en það er með
hvítri innréttingu

sem lítur mjög vel út. Svefnherbergið er ágætlega
rúmgott og er með góðum fataskápum. Baðher-
bergi er með hvítri innréttingu og baðkari með
sturtu aðstöðu. Stofan er björt og góð, og með út-
gengi á svalir. Dúkur er á öllum gólfum.
14.600.000,-

MARTEINSLAUG - 113 RVK
Björt og glæsileg
4ra herb. 122,6
fm íbúð ásamt
stæði í opnu bíl-
skýli. Mjög fallegt
útsýni. Íbúðin er
með gegnheilu al-
bino eikarparketi
á gólfum, nátt-
úrustein í anddyri
og baðh. og flís-

um í þv.húsi. Eldhúsið er með eikarinnr. Niðurtekin
loft að hluta með halogenlýsingu. Herbergin eru
rúmgóð með fataskáp en í hjónaherbergi er rúm-
gott fatah. með innrétt. Baðherb. er með nuddbað-
kari. Þv.húsið er með glugga. Rúmgóðar svalir til
suðurs. 31.900.000,-

SÍÐUMÚLI - 108 RVK
Mjög vel staðsett
verslunar- og lag-
erhúsnæði. Um er
að ræða götuhæð
hússins og bak-
hús sem tengist
henni. Framhús:
Verslunarhúsnæði
á götuhæð sam-
tals 382,5 fm.
Bakhús: Um er að

ræða 483 fm bahús sem tengist framhúsinu. Smá-
vægilegur hæðarmunur er á milli framhúss og bak-
húss. Bakhúsið er nýtt undir skrifstofur, starfs-
mannaaðstöðu og vinnslusali með góðri lofthæð.
Vörudyr eru á norðurhlið með hlaupaketti. Bakhús-
ið er á 2. hæð frá porti. Hægt væri að samnýta
fram- og bakhús.

Fr
um

Stefán Hrafn Stefánsson hdl. Löggiltur fasteignasali
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Atvinnuhúsnæði

Fr
um

Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS

Gsm: 863 6323
johann@vidskiptahusid.is

Jón S. Sigurjónsson
Hdl. & Löggiltur FSS

Gsm: 893 3003
jon@vidskiptahusid.is

Jóhann Ólafsson, löggiltur fasteignasali – Jón Sigfús Sigurjónsson, Hdl. & löggiltur fasteignasali

Hafnarbraut
200 Kópavogur
Til sölu á góðum stað í Kópa-
vogi, 725,9 fm húsnæði. Inn-
réttað sem leiguíbúðir og
leiguherbergi. Húsnæðið er nú
að mestu í útleigu.

Atvinnuhúsnæði við
Laugaveg Reykjavík
Húsnæði á 2. hæð og á 3.

hæð. Samtals er þetta rými
395,9 fm. Ásett verð er 90
milljónir. Þetta er eign með
mikla möguleika.

Melabraut
220 Hafnarfjörður
Gott lagerhúsnæði, 360 fm vel
staðsett með góðri aðkomu og
innkeyrsludyrum.

Lóðir í Reykjanesbæ 
Dalshverfi, 66 íbúðir í 6 blokkum. 

Til leigu 
Skrifstofuhúsnæði af ýmsum stærðum á höfuðborgarsvæðinu. 

Nánari upplýsingar á skrifstofu 
Viðskiptahússins Skúlagötu 17.

Þórhallur Björnsson
Löggiltur leigumiðlari

Sölumaður
Gsm: 899 6520

thorhallur@vidskiptahusid.is

Haraldur A. Haraldsson
Viðskiptafræðingur

Gsm: 690 3655
haraldur@vidskiptahusid.is

TOPPÞJÓNUSTA HJÁ REMAX LIND:
• Þú færð eign þína verðmetna.

•   Þú færð eign þína ljósmyndaða af fagljósmyndara.

•   Þú færð vandaða möppu með ljósmyndum og 

 upplýsingum um eign þína og næsta nágrenni hennar.

•   Þú færð eign þína auglýsta á áberandi hátt.

•   Við mætum alltaf og sýnum eign þína.

•   Við höfum opið hús og fylgjum eftir fyrirspurnum.

•   Við hjálpum þér að finna eign, sem hentar.

•   Við seljum hratt og örugglega.

Bæjarlind 14 - 16  •  201 Kópavogur

Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi
Sími 699 5008
hannes@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
Sími 693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn Jónsson
Löggiltur
fasteignasali

HVERS VIRÐI 
ER EIGNIN ÞÍN?

HRINGDU NÚNA!
699 5008
693 4085
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Kvenleg og hlý



Þjóðleikhúsið frumsýndi 
Sælueyjuna eftir sænska 
leikskáldið Jacob Hirdwall í 
Kassanum síðastliðinn föstu-
dag. Sælueyjan er frumraun 
leikstjórans Maríu Ellingsen 
í Þjóðleikhúsinu, en hún 
vann einnig leikgerðina 
ásamt Grétu Maríu Bergs-
dóttur dramatúrg. Margir 
góðir gestir mættu prúðbún-
ir í Þjóðleikhúsið og nutu 
kvöldsins með bros á vör.

Sællegir 
frumsýning-
argestir

Haraldur Johannessen ríkis-
lögreglustjóri, afhenti Stefáni 
Eiríkssyni, lögreglustjóra höfuð-
borgarsvæðisins, nýverið þrjá 
nýja og vel útbúna lögreglubíla og 
eitt mótorhjól.  Þetta eru fyrstu 
bílarnir af þeim tíu sem höfuð-
borgarlögreglan hefur óskað eftir 
á þessu ári. Einn bílanna er búinn 
fullkomnum tölvubúnaði. 

Bílarnir eru af gerðinni Volvo 
S80 Turbo Diesel. Þeir eru allir 
með fullkomnum radar og upp-
tökubúnaði sem einfaldar mjög 
eftirlit lögreglunnar og leiðsögu-
tæki sem tryggir viðbrögð lög-
reglunnar í útköllum á ört stækk-
andi höfuðborgarsvæði. Einn 
bílinn er með fullkomnu tölvu-
kerfi sem tengt er við Tetra-sam-

skiptakerfið. Tölvan kemur til 
með að auðvelda vinnu á vettvangi 
því stefnt er að því að þar verði 
unnt að sjá ýmsar upplýsingar, 
svo sem ökuferilsskrá ökumanns, 
skráningu bifreiða og fleira. 

Tveir þessara bílar leysa af 
hólmi bíla umferðardeildar frá 
árinu 2000, en búið er að aka þeim 
rétt tæplega 300.000 kílómetra. 
Þriðji bíllinn kemur í stað bifreið-
ar almennrar deildar sem 
skemmdist á síðasta ári. Lögregl-
an á landinu hefur nú 161 ökutæki 
til afnota.

Lögreglan fær nýja bíla og mótórhjól



ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!

NÝTT Á GRAS.IS

Fréttir og Íþróttir Leikir Skemmtun

NÚ FÆRÐU GRAS.IS
FÉTTIR Í SÍMANN!

Nokkrum sinn-
um síðustu daga 
hef ég verið 
spurt hvert 
skuli halda í 
sumarfríinu og 
hvort til standi 
að skella sér til 
útlanda. Ha, 
sumarfríinu? Ég 

er ekki einu sinni búin að dröslast 
með jólaskrautið inn í geymslu. 
Auk þess sem ég hélt að ég þyrfti 
að skipuleggja hvítasunnuhelgina, 
páskana og öskudag áður en ég 
færi að hugsa um sumarfríið eða 
bara næstu helgi. Ef til vill hefði 
verið best að klára það síðasta 
sumar, sitjandi á ströndinni í vel 
skipulögðu sumarfríi, pikkandi 

skipulag næsta árs inn í kalendar-
inn á lófatölvunni?

Mér skilst að allt skynsamt fólk 
í heiminum hugsi mjög snemma 
fyrir sumarfríinu, og komst ég að 
því í spjalli við mann, sem leigir 
hér út húsbíla yfir sumartímann, 
að erlendir ferðamenn væru búnir 
að panta upp flotann eitt eða tvö ár 
fram í tímann. Íslendinganir séu 
frekar seinir fyrir og þegar líði að 
sumri sé hreinlega ekkert eftir 
fyrir þá. Menn eru ekki bara rekn-
ir áfram af  skynsemi að skipu-
leggja hlutina fram í tímann held-
ur er þetta einnig kapphlaup um 
að ná góðum sumarfrísbitum áður 
en allt klárast. 

Þegar ég er spurð hvort ég sé 
búin að ákveða hvernig ég eyði 

næsta sumarfríi er því ekki verið 
að spyrja um hvað ég ætli að gera 
mér og mínum til ánægju og 
afslöppunar, heldur hvort ég sé 
farin að hita upp fyrir slaginn. Ég 
geri ráð fyrir því að ferðaskrif-
stofurnar flauti fljótlega til leiks 
og þá stökkvi þeir sem bíða við 
ráslínuna af stað. Í febrúar verða 
svo úrslitin kynnt í fréttatíman-
um þar sem brosandi sölufulltrú-
ar munu telja upp öll sætin sem 
eru uppseld. Þar sem ég er ein-
staklega léleg keppnismanneskja 
er ég sannfærð um að ég mun ekki 
ná í nokkurt þeirra, því meðan 
aðrir eru að panta flugferð til 
framandi landa er ég að leggja í 
leiðangur í geymsluna með jóla-
skrautið.

Þú þarft 
að vera 

heiðarlegur og 
trúfastur!

Það er mitt 
millinafn!

Mátt ekki vera í 
öðru sambandi!

Ég enda 
það allar 
helgar!

Þú verður að 
kunna að tjá 
tilfinningar

þínar!

Verður að vera 
fyrir útiveru!

Ég er að 
drekka
bjór úti!

Haldast í 
hendur!

Ekkert mál! Veistu 
þegar þú setur 

þetta svona upp 
þá verð ég bara að 
segja að ég er alveg 

frábær gaur!

Finnst þér þú 
vera ósýnilegur?

Prufaðu þá að missa 
bakkann þinn í 

matsalnum!

þetta er 
í síðasta 

skipti sem 
við kaupum 
eitthvað í 
99 krónu 
búðinni!

Mjási! Geta 
kettir svifið!?!

Jamm
Þeir sem hafa 
nógu sterkan 

hala.

Mamma er að fara 
að eignast annað 

barn.
Ég veit!

Ég óska mér 
að það verði 

stelpa!

Ég óska mér að 
það verði stelpa 

eða strákur!

Stundum skil 
ég þig ekki!

Ég er alveg 
viss um að 
ég fæ það 
sem ég vil.





!
Kl. 10.00
Japanski listamaðurinn Shingo Yoshida er 
gestur Sambands íslenskra myndlistarmanna, 
SÍM, og sýnir verk sitt utan á húsi félagsins við 
Hafnarstræti 16. Sams konar verk hefur hann 
unnið á önnur hús erlendis þar sem hann hefur 
dvalið sem gestalistamaður.

26 27 28 29 30 31 1

Kammerkórinn Hljómeyki heldur 
tónleika í tilefni af Myrkum mús-
íkdögum í kvöld. 

Kórinn flytur tónlist eftir Úlfar 
Inga Haraldsson ásamt Frank 
Aarnink í Seltjarnarneskirkju. 
Stjórnandi er Magnús Ragnars-
son.

Úlfar Ingi Haraldsson hóf tón-
listarnám á Íslandi en stundaði 
síðar framhaldsnám í Bandaríkj-
unum og lauk árið 2000 doktors-
prófi frá Kaliforníuháskóla, San 
Diego. Hann hefur starfað sem 
tónskáld, tónlistarkennari, kontra-
bassaleikari og stjórnandi á Íslandi 
og í Kaliforníu í Bandaríkjunum 
og hefur  samið hljómsveitar-, kór-
, kammer- og einleiksverk sem 
flutt hafa verið víða um heim. 
Úlfar hefur tekið þátt í fjölda tón-
listarviðburða hér heima og 
erlendis, bæði sem tónskáld og 

flytjandi og átt samstarf við tón-
listarfólk og listamenn úr ýmsum 
geirum. Hann starfar nú sem tón-
skáld og kennari í tónsmíðum og 
tónfræðum við Listaháskóla 
Íslands og Tónlistarskólann í 
Reykjavík.

Verkin sem flutt verða hafa 
flest trúarlega tengingu þar sem 
þrjár mótettur mynda ákveðinn 
kjarna í efnisskránni. Inni á milli 
mótettanna er síðan önnur tónlist 
sem er mun frjálsari í formi og 
framsetningu þar sem kór syngur 
og stuðst er við elektróník og sóló 
slagverk. Þessir milliþættir sem 
leiknir eru á milli kórþátta mynda 
í heild sinni sjálfstæð verk fyrir 
slagverk og rafhljóð. Tónlistin sem 
hljómar á tónleikunum verður 
síðar tekin upp fyrir hljómplötu 
með verkum tónskáldsins.

Tónleikarnir hefjast kl. 20.

Trúarlegar tengingar

Ragnar Aðalsteinsson hæsta-
réttarlögmaður heldur fyrir-
lestur á lögfræðitorgi Háskól-
ans á Akureyri á morgun og 
fjallar um stjórnarskrá og þýð-
ingu hennar í huga lands-
manna.

Í stjórnarskrám er að finna 
fyrirmæli um skipan og með-
ferð stjórnvaldsins og hvaða 
skilyrði þurfa að vera uppfyllt 
til að landsstjórnin njóti stjórn-
skipulegrar löghelgunar. Nú-
tíma stjórnarskrár viðurkenna 
mannréttindi borgaranna og 
skyldu handhafa stjórnvalds-
ins til að virða og tryggja 
mannréttindi.

Ragnar Aðalsteinsson hefur 
verið lögmaður í Reykjavík 
frá 1962 og hefur fjallað um 
flest svið réttarins í dómssal í 
ræðu og riti. 

Fyrirlesturinn er öllum 
opinn en hann fer fram í stofu 
201 á Sólborg við Norðurslóð 
kl. 12.

Stjórnar-
skráin rædd

          

                 
          

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR



Síðumúla 13 – Simi 530-6500
www.heimili.is 

Síðumúla 13 – Sími 517-5280
www.gloriacasa.is 

Fasteigna- og leigumiðlun Íslendinga á Spáni

LÁTTU DRAUMINN
RÆTAST 2007

Hin árlega stórsýning á
fasteignum á Spáni:

Í Perlunni 3–4. febrúar kl. 12–18

LÁNAMÖGULEIKAR
Hrafnhildur Eiríksdóttir, útibústjóri Cam 
Sparisjóðsins kynnir lánamöguleika og 
þjónustu bankans.

NÝBYGGINGAR TIL SÖLU
Fulltrúar Escudero Promotores og Grupo 
Esfera kynna ýmsar nýbyggingar til sölu.

PLÚSFERÐIR
Plúsferðir kynna flugferðir sínar til 
Alicante og annarra áfangastaða.

SUMARHÚS TIL LEIGU
Leigumiðlun Gloria Casa kynnir sumarhús
til leigu á Torrevieja svæðinu.

ÚRVAL NOTAÐRA
OG NÝRRA FASTEIGNA
Mikið úrval eigna verður kynnt víðsvegar
í kringum Torrevieja svæðið.

LÖGFRÆÐIRÁÐGJÖF
Janice Bendelow, starfsmaður Gloria Casa
á Spáni er til viðtals fyrir þá sem vilja 
lögfræðilegar upplýsingar er varðar kaup 
á eignum á Spáni.

Suðrænt yfirbragð verður í Perlunni 
um helgina þar sem sérfræðingar munu
kynna fasteignir á Torrevieja svæðinu

Þú getur unniðflugferð tilAlicantemeð Plúsferðum!

DAGSKRÁ Í 
FUNDARSAL BÁÐA DAGANA
Kl. 13:00
Íbúðir fyrir fyrir 55 ára og eldri 

Kl. 14:30 og kl. 16:30

Hvernig ganga fasteignakaup 
fyrir sig á Spáni?

Ókeypis

skoðunarferð!

– ef þú kaupir

– ferðin er endurgreidd við afsal á notaðri

íbúð og við kaupsamning á nýrri

VELDU ÖRYGGI!

Samstarfsaðilar:



Logi Bergmann Eiðsson, 
sem hefur sjálfur haft 
viðkomu á listum yfir 
kynþokkafyllstu
karlmenn landsins, á 
ekki leiðum að líkjast. 
George Clooney er 
efstur á blaði, en hann 
hefur tvisvar sinnum verið 
útnefndur kynþokkafyllsti 
maður í heimi. Um kynþokka O.J. 
Simpson má deila, en Patrick Swayze 

þótti nú flottur á sínum tíma. 
Önnur nöfn: stórstjarnan 

Richard Gere, bandaríski 
geimfarinn og stjórnmála-
maðurinn John Glenn, kvik-
myndagerðarmaðurinn Renny 
Harlin og leikarinn Peter 

Weller.

Emma Bunton hefur bæst í hópinn 
með þeim Geri Halliwell, Melanie 
Brown og Victoriu Beckham því 
samkvæmt The Sun á hún von á 

sínu fyrsta barni. Bunton hefur 
undanfarin átta ár verið með fyrr-
um söngvara Damage, Jade Jones, 
og fluttu þau nýverið saman. „Er 

þetta ekki frábær leið til að fagna 
nýju ári?“ sagði Emma í samtali 
við The Sun. Hún fór í sinn fyrsta 
sónar fyrir viku síðan og er að 
sögn blaðsins komin þrjá mánuði á 
leið. „Við gætum ekki verið ham-
ingjusamari, þetta eru ótrúlegar 
fréttir,“ bætti hún við. „Við hlökk-
um mikið til að eignast fjölskyldu 
og eyða ævinni saman,“ sagði hin 
augljóslega hamingjusama 
Emma.

Bunton var nýverið keppandi í 
dansþáttunum Strictly Come 
Dancing en hefur annars lítið fyrir 
sér fara eftir að Spice Girls-ævin-
týrið rann sitt skeið. Nú stendur 
Mel C, áður kölluð Íþróttakryddið, 
ein eftir en hún er eina Kryddpían 
sem á eftir að fjölga mannkyninu.

Kryddpíurnar fjölga mannkyninu

Vefsíðan My heritage.com hefur slegið í 
gegn hjá íslenskum netnotendum. Með því 
að hlaða inn einni andlitsmynd af sér gefst 
notendum kostur á að finna tvífara sína í 
breiðum hópi heimsþekkts fólks. Niðurstöð-

urnar er svo hægt að birta á bloggsíðum. 
Fréttablaðið hafði uppi á tvíförum nokk-
urra þekktra Íslendinga og niðurstöðurnar 
úr tilrauninni má sjá hér að neðan.

Björgólfur Thor Björgólfsson á 
greinilega ýmislegt skylt með 
öðrum valdamönnum. Hann þótti 
afspyrnu líkur Bush Bandaríkja-
forseta, en Lech Walesa, fyrrverandi 
forseti Póllands, og Francois Mitterand fyrrum Frakklands-
forseti skutu einnig upp kollinum. Tónlistarkonan Fiona 
Apple var ofarlega á lista og kollegi hennar Elton John ekki 
langt undan.

Önnur nöfn: Theodore Kaczynski, kallaður Unabomber, 
Paul McCartney, Stevie Nicks, kyntröllið Cary Grant og 
leikarinn Patrick Stewart. 

Nú má Laura Bush vera stolt. Hún er 
ofarlega á lista yfir tvífara forsetafrúar-
innar okkar fríðu, Dorritar Moussaieff. 
Það er söngkonan Jessica Simpson líka, 
ásamt konungi rómantíkurinnar, Engel-
bert Humperdinck. Önnur nöfn: Leikkon-
urnar Courtney Thorne-Smith, Kirsten 
Dunst og Elisha Cuthbert, Tom Cruise og 
Celina Jaitley, Ungfrú Indland 2001.

Dæmi hver fyrir sig hversu 
sterkur svipur er með Geir H. 
Haarde og Colin Powell, en 
eitthvað eiga þeir sameigin-
legt fyrir utan stjórnmálin ef 
marka má My heritage.com. 
Auðjöfurinn Donald Trump 
skaut einnig upp kollinum, 
ásamt stórleikaranum 
Christopher Walken og Rocky 
sjálfum, Sylvester Stallone. 

Önnur nöfn: kvikmynda-
gerðarmaðurinn Robert 
Zemeckis, leikarinn James 
Earl Jones, rithöfundurinn 
Mario Vargas Llosa, og 
leikarinn Scott Bakula úr Star 
Trek: Enterprise.

Ingibjörg Sólrún er umkringd og að 
því er virðist nauðalík hæfileikafólki 
heimsins. Rithöfundurinn Susan 
Sontag og leikkonan gullfallega 
Julianne Moore eru hér í slagtogi við 
tvo Nóbelsverðlaunahafa - þær 
Nadine Gordimer og frelsishetjuna 
Aung San Suu Kyi.

Önnur nöfn: Susan Sarandon, 
fyrirsætan Josie Maran og tónlistar-
snillingarnir Miles Davis og Bing 
Crosby.

Það ætti varla að koma á 
óvart að tvífari gulldrengsins 
Magna sé jafn gullfallegur og 
Victoria‘s Secret-fyrirsætan 
Adriana Lima. David 
Beckham þykir víst ekki 
mikið ófegurri, og varla 
leiðum að líkjast fyrir Magna. 
Jon Voight var annar 
stórleikaranna sem bar á 
góma, en hinn var 
hjartaknúsarinn Robert 
Redford.

Önnur nöfn: Matt 
Groening, skapari Simpsons-
þáttanna, leikararnir Lou 
Diamond Phillips og Gerard 
Butler og syngjandi Hanson-
bróðirinn Isaac.

Sverrir Þór Sverrisson er 
umkringdur leikurum hvað varðar 
líkindi. Hinn danskættaði Viggo 
Mortensen er þar efstur á blaði, 
hinn ástralski Heath Ledger fylgir 
fast á eftir og Omar Sharif, frá 
Egyptalandi, rekur lestina. Hár-
leysi Ed Harris kom heldur ekki í 
veg fyrir að hann þætti líkjast 
grínaranum góðkunna.

Önnur nöfn: Liam Neeson, Matti 
Vanhanen, forsætisráðherra 
Finnlands, Chuck Palahniuk, 
höfundur Fight Club, leikarinn 
Matt Dillon og fótboltakempan 
Gary Lineker.

Það er ekki úr 
vegi að á lista 
yfir tvífara 
leikhússtýr-
unnar Tinnu 
Gunnlaugs-
dóttur birtist 
nöfn þekktra 
leikkvenna.
Tinna þykir lík 
Michelle
Pfeiffer, Keiru Knightley og 
stjörnu þöglu kvikmyndanna á 
þriðja áratugnum, Clöru Bow. 
Tennisstjarnan þokkafulla Anna 
Kournikova er einnig ofarlega á 
blaði. Önnur nöfn: Delta 
Goodrem, Susanna Hoffs úr The 
Bangles og ísraelsku 
söngkonurnar Sarit Hadad og 
Ninet Tayeb. 



Hvort sem þú ert sérfróður um viðskipti eða einn af þeim sem finnst viðskiptafréttir

yfirleitt of flóknar og háfleygar, getur þú fylgst með öllu því sem er að gerast í viðskiptalífinu

í gegnum Markaðinn. Við færum þér fréttirnar skýrt og skorinort.

MARKAÐURINN

EINA VIÐSKIPTABLAÐIÐ SEM ÞÚ ÞARFT
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Frábær mynd!
Óli Palli – Rás 2
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20% afsláttur fyrir alla viðskiptavini Kaupþings 
ef greitt er með korti frá Kaupþingi

FRÁBÆR ÆVINTÝRA-
MYND FYRIR ALLA 

FJÖLSKYLDUNA
MEÐ BEN STILLER OG 

ROBIN WILLIAMS

FRÁBÆR ÆVINTÝRA-
MYND FYRIR ALLA 

FJÖLSKYLDUNA
MEÐ BEN STILLER OG 

ROBIN WILLIAMS
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FRÁBÆR BARNA-OG FJÖLSKYLDUMYND
FRÁ HÖFUNDI STÚART LITLA.

SÝND BÆÐI MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI.

FRÁBÆR BARNA-OG FJÖLSKYLDUMYND
FRÁ HÖFUNDI STÚART LITLA.

SÝND BÆÐI MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI.

LITTLE CHILDREN     kl. 5.30, 8 og 10.30 B.I. 14 ÁRA
NIGHT AT THE MUSEUM     kl. 5.40 og 8
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
MÝRIN        kl. 10.20 B.I. 12 ÁRA

CHARLOTTE´S WEB ENSKT TAL    kl. 3.40, 5.20, 8 og 10.10
VEFUR KARLOTTU ÍSL. TAL     kl. 3.40 og 5.50
NIGHT AT THE MUSEUM    kl. 5.40, 8 og 10.20
SÝND Í LÚXUS      kl. 5.40, 8 og 10.20
APOCALYPTO    kl. 8 og 10.55 B.I. 16 ÁRA
KÖLD SLÓÐ    kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 3.40

NIGHT AT THE MUSEUM      kl. 5.50, 8 og 10.10
APOCALYPTO      kl. 10.00 B.I. 16 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE      kl. 6 og 8 B.I. 7 ÁRA

Netheimar loga um þessar mund-
ir eftir að nýtt myndband með 
hótelerfingjanum Paris Hilton 
komst í dreifingu. Í myndbandinu 
sést Paris berbrjósta að kyssa 
aðra konu. Auk þess sést hún í 
léttum ástarleikjum með fyrr-
verandi unnusta sínum, Joe 
Francis.

Frægt varð þegar kynlífs-
myndband með Paris fór í dreif-
ingu á netinu árið 2003. Það 
myndband var mun grófara en 
það sem nú er komið í dreifingu. 
Fyrir vikið vakti myndbandið 
óhemju athygli og gerði Paris að 
þeirri fjölmiðlafígúru sem hún er 
í dag.

Það er vefsíðan Parisexposed.
com sem birtir nýja myndbandið 
með Paris. Í myndbandinu er 
Paris allsnakin í froðubaði, í 
kossaflensi með dökkhærðri 
stúlku og í léttum ástarleikjum 
með karlmanni. Myndbandið 

fannst í geymsluhúsnæði í Los 
Angeles. Paris vinnur þessa dag-
ana að því að stöðva dreifingu 
þess.

Nýtt dónamyndband 
með Paris Hilton

Múslimar eru vinsælustu 
óvinirnir í Hollywood um 
þessar mundir. Enda geisar 
stríð milli öfgahópa sem 
vilja kenna sig við íslam og 
hins vestræna heims. Nú er 
múslimum hins vegar nóg 
boðið.

Nefnd á vegum The Islamic 
Human Right Commission, eða 
Mannréttindasamtaka íslam, 
hefur sent frá sér harðorða yfir-
lýsingu en þar eru teiknimyndir á 
borð við Aladdin og önnur fram-
leiðsla draumaverksmiðjunnar 
gagnrýnd fyrir að bregða upp 
dökkri mynd af trúnni og fylgj-
endum hennar. „Múslimar eru 
oftar en ekki sýndir sem morð-
óðar og grimmar manneskjar. Þeir 
tala með furðulegum hreim og eru 
oftast tilbúnir að deyja píslar-
vættisdauða þótt þúsundir sak-
lausra borgara kunni að falla í 
valin,“ stendur í yfirlýsingunni.

Nefndin hefur búið til nokkra 
flokka og segir Zarzu Merali, tals-
maður samtakanna, að varla sjá-
ist lengur góður múslimi á hvíta 
tjaldinu. „Kvikmyndaiðnaðurinn 
skrumskælir múslima,“ sagði 

Merali og vísaði til könnunar sem 
nýverið var gerð en þar taldi 
meirihluti múslima að trúin fengi 
ósanngjarna meðhöndlun hjá 
Hollywood.

Nefndin tekur sem dæmi að 
flestir múslimar í teiknimyndinni 
Aladdin hafi sýnt einræðistilburði 

og hreina illsku. „En þeir sem voru 
góðir töluðu auðvitað lýtalausa 
ensku,“ segir Merali. Aðrar kvik-
myndir sem fá á baukinn fyrir að 
ala á fáfræði um Islam eru Under 
Siege og Desperate Measures auk 
Indiana Jones: The Temple of 
Doom.

Meðlimir strákahljómsveitarinn-
ar Take That hafar verið kjörnir 
þeir kynþokkafyllstu í heiminum í 
könnun sem breska tímaritið New 

Women stóð fyrir.
Take That átti 

öfluga endurkomu 
á síðasta ári. 
Sveitin gaf út 
plötuna Beauti-

ful World sem 
fór beint á toppinn 

í Bretlandi og smá-
skífulagið Pati-
ence fór sömu 
leið. Fyrrum 

meðlimur
sveitarinn-
ar, Robbie 
Williams, 

lenti í 
níunda sæti í 
könnuninni en 
hann hafði 

ekki áhuga á að starfa 
aftur með sínum gömlu 
félögunum.

„Það er ekkert eins og 
góður skammtur af 
kynæsandi karl-
mennsku í bland 
við minninguna um 
fyrstu ástina. Take 
That er komin aftur í 
hjörtu okkar og þeir 
eru kynþokkafyllri en 
nokkru sinni fyrr,“ sagði 

Helen Johnston, ritstjóri tíma-
ritsins.

Hinn nýi James Bond, 
Daniel Craig, lenti í 
öðru sæti í könnun-
inni, Johnny Depp í 
þriðja og Orlando 

Bloom í því fjórða.

Take That kynþokkafyllstir

11. hver

vinnur!
Sendu SMS BTC ABF

á númerið 1900 og þú
gætir unnið DVD myndina!

Vinningar eru Antbully á DVD, DVD myndir Og margt fleira

KemurÍ VERSLANIR25. janúar
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Frá leikstjóra The Last Samurai

GOLDE GLOBE
BESTA MYND ÁRSINS

FRÁBÆRLEGA FYNDIN OG SNIÐUG GAMANMYND... 

Stranger than Fiction
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Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood. 1
TILNEFNING

TIL ÓSKARS

FRÉTTABLAÐIÐ

FORELDRAR

FRÁ LEIKSTJÓRA BATMAN BEGINS OG MEMENTO

Sýnd með 
íslensku og 
ensku tali.

HJÁLPIN BERST AÐ OFAN
Frábær barna-og fjölskyldumynd 

frá höfundi Stúart litla.

Háskólabíó
THE HOLIDAY kl. 6 B.i. 7

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

THE DEPARTED kl. 8:30 B.i. 16

BLOOD DIAMOND kl. 6 - 9 B.i.16

FORELDRAR kl. 6 - 8 - 10 

BABEL kl. 6 - 9 B.i.16

THE CHILDREN OF MEN kl. 8 - 10:10 B.i.16

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI
THE PRESTIGE kl. 8:30 - 10:50 B.i.12

STRANGER THAN FICTION kl. 5:40 - 8 - 10:20 Leyfð

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

HAPPY FEET M/-Ensk tal. kl. 3:30 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 3:40 Leyfð

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal. kl. 4 Leyfð

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

BLOOD DIAMOND VIP kl. 8 - 10:50 

VEFUR KARLOTTU M/- Ísl tal kl. 4:10 - 5:50 Leyfð

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

BABEL VIP kl. 5

FORELDRAR kl. 6 - 8 - 10 Leyfð

BLOOD DIAMOND kl. 8 - 10:50 B.i.16

VEFUR KARLOTTU M/- Ísl tal. kl. 6 Leyfð

CHARLOTTE´S WEB Ensk tal kl. 6 - 8 - 10:10 Leyfð

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

HAPPY FEET M/-Ensk tal. kl. 5:50 Leyfð

FORELDRAR kl. 10 Leyfð

NIGHT AT THE MUSEUM kl. 8 Leyfð

TENACIOUS D IN... kl. 8 B.i. 12

KÖLD SLÓÐ kl. 10:15 B.i. 12

BLOOD DIAMOND kl  8 B.i.16

VEFUR KARLOTTU m/ísl. tali kl.  6 Leyfð

BABEL kl  8 B.i.16

FRÁIR FÆTUR m/ísl. tali kl  6 Leyfð

Skráðu þig á SAMbio.is

FBLTOPP5.IS
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EF ÞÚ VILT FÁ SKILNING .... ÞARFTU AÐ HLUSTA
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Styðst við 
raunverulega

atburði.

Ævintýraleg spenna og hasar

Fjármálatímaritið Forbes 
birti nýverið lista yfir tíu 
auðugust tónlistarmenn á 
bandarískri grund. Fjórir 
Bretar verma efsta sætið.

Gamlingjarnir í Rolling Stones 
þéna hvað mest ef marka má lista 
Forbes og skjóta þar poppdrottn-
ingunni Madonnu ref fyrir rass auk 
Bon Jovi og sjálfrar Celine Dion.

Mestu skiptir að Stones fóru í 
langt tónleikaferðlag á síðasta ári 
þar sem hver tónleikastaðurinn af 
öðrum var fylltur. Þrátt fyrir tölu-
verðar tafir sökum höfuðmeiðsla 
Keith Richards eftir fall úr kókos-
tré þénaði hljómsveitin 150 millj-
ónir Bandaríkjadala, rúma tíu millj-
arða íslenskra króna. Fast á hæla 
þeirra fylgja svo hjónakornin Tim 
McGraw og Faith Hill en þau höl-
uðu inn í kassann rúmlega níu millj-
örðum.

Madonna er tekjuhæsti einstakl-
ingurinn á listanum en tónleikaferð 
hennar skilaði söngkonunni sex 
milljörðum í búið. Barbara 
Streisand fylgir henni fast á eftir 
með svipaða upphæð og þar skammt 
undan er kanadíska klútadrottning-
in Celine Dion með rúma fimm 
milljarða.

Athygli vekur að þeir nýliðar 
sem þarna eru á lista hafa notið lít-
illar hylli utan Bandaríkjanna. 
Nægir þar að nefna Rascall Flatts 
sem verma þriðja sætið og galla-
buxnarokkarana í Nickelback sem 
hrepptu það níunda. 

Beckham-hjónin velta því fyrir 
sér að samþykkja tilboð frá 
sjónvarpsstöðinni Fox og gera 
raunveruleikaþátt um fyrstu skref 
þeirra í Bandaríkjunum. Það hefur 
vart farið framhjá neinum að 
Beckham gerði nýverið samning 
við fótboltaliðið Los Angeles 
Galaxy og hyggst flytja með börn 
og buru yfir hafið á sumar-mánuð-
um. Samkvæmt tímaritinu People 
hefur Fox boðið Beckham-hjónun-
um þátt á besta útsendingartíma. 
Slíkur þáttur gæti komið hjóna-
kortunum kirfilega á stjörnukortið 
ytra, en hvorugt þeirra er afspyrnu 
frægt þar í landi.

Fá tilboð um þátt

Leikjatölvan Playstation 3 verður 
gefin út í Evrópu 23. mars næst-
komandi. Verð tölvunnar er 53 
þúsund krónur en endanlegt verð 
hér á landi hefur ekki verið ákveð-
ið.

Til að svara eftirspurn versl-
ana og neytenda, hefur Sony stað-
fest að í upphafi muni aðeins 
verða til 60GB-útgáfa vélarinnar 
en líklegt er að 20GB-útgáfa komi 
út síðar á árinu. Ráðgert er að ein 
milljón Playstation 3-véla komi á 
markað í upphafi. 

Samhliða komu Playstation 3 
verða gefnir út þrjátíu nýir leikir 
sama dag, þar á meðal Resistance: 
Fall of Man, Motorstorm, Genji: 
Days of the Blade og Formula 
One: Championship Edition. Auk 
leikja sem koma út á diskum, 
verður hægt að hlaða niður leikj-
um af netinu í gegnum netþjón-
ustu PlayStation.

Kemur 23. mars

Fyrrverandi konungur poppsins, 
Michael Jackson, er kominn aftur 
til Bandaríkjanna í fyrsta sinn 
eftir að hann var sýknaður af 
ákærum um kynferðislegt ofbeldi 
árið 2005.

Ekki er vitað hvað hann ætlar 
að taka sér fyrir hendur í heima-
landi sínu. Jackson, sem hefur 
látið fara lítið fyrir sér að undan-
förnu, ætlar að halda endurkomu-
tónleika í Japan í mars. „Vinir 
mínir og aðdáendur í Japan hafa 
stutt mig og fjölskyldu mína í fjöl-
mörg ár,“ sagði Jackson. „Aðdá-
endur mínir í Japan hjálpuðu mér 
að ná merkum áföngum í tónlistar-
iðnaðinum.“

Aftur heim

Brasilíska ofurfyrirsætan Gisele 
Bündchen er komin með nýjan 
kærasta, bandaríska ruðnings-
kappann Tom Brady. Byrjuðu þau 
að hittast rétt fyrir jólin og eru 
mjög hamingjusöm.

Gisele játaði í desember að 
hafa áhuga á hinum 29 ára Brady. 
„Tom Brady virðist vera í góðu 
formi. Hann er frekar sætur, virki-
lega bandarískur,“ sagði hún.

Gisele hætti með leikaranum 
Leonardo DiCaprio árið 2005 eftir 
nokkurra ára ástarsamband. 
Brady, sem spilar með New Eng-
land Patriots, hætti með kærustu 
sinni til margra ára í fyrra.

Byrjuð með Brady

Rokksveitin Pearl Jam ætlar í tón-
leikaferð um Evrópu í sumar. 
Fyrstu tónleikarnir verða í Belgíu 
hinn 29. júní. 

Alls spilar sveitin á sjö stöðum. 
Auk Belgíu verður hún m.a. í 
Þýskalandi, Póllandi, Danmörku 
og í London, þar sem hún mun 
spila á Wembley. Að auki mun 
Pearl Jam spila á nokkrum tónlist-
arhátíðum, m.a. í Madríd og Vín.

Tónleikaferð 
um Evrópu



Leikur sem skilur ekki mikið eftir sig
Í raun hafði leikur Íslands og 

Þýskalands ekki annað vægi en 
hvort liðið myndi lenda í öðru 
sæti riðilsins. Leikmenn gátu 
því leyft sér að fara eilítið 
afslappaðri til leiks en venju-
lega og fyrst og fremst reynt að 
njóta þess að spila fyrir framan 
tólf þúsund áhorfendur. 

Gæði leiksins voru ekki mikil 
og má rekja það til þess hve lítið 
mikilvægi hans var. Greinilegt 
var að þjálfarar liðanna fóru í 
leikinn út frá mismunandi for-
sendum. 

Á meðan Heiner Brand, þjálf-
ari Þjóðverja, byrjaði með sitt 
sterkasta lið valdi Alfreð að láta 
fjóra nýja leikmenn af bekknum 
hefja leikinn, þá Ásgeir, Arnór, 
Markús og Vigni. Spurning hvort 

ekki hefði verið skynsamlegra 
að fara nær leið Heiner Brand?

Þjóðverjar, dyggilega studd-
ir af sínum áhorfendum, byrj-
uðu leikinn af krafti og náðu 
fljótt forystu sem við náðum 
aldrei að brúa. Sóknarleikur 
okkar í leiknum var slakur og 
mikið af tæknifeilum sem kost-
uðu mörg hraðaupphlaupsmörk 
hjá heimamönnum. 

Greinilegt var að Ásgeir, 
Arnór og Markús höfðu ekki 
mikla samhæfingu í að spila 
saman. Varnarleikur liðsins 
hefði klárlega getað verið betri 
en hann var ekki mikið meira en 
þokkalegur í fyrri hálfleik. 

Alfreð gerði breytingar á liði 
sínu í kringum hálfleikinn og 
smátt og smátt fóru lykilmenn 

íslenska liðsins að tínast inn á. 
Engu að síður breyttist gangur 
leiksins lítið og Þjóðverjar juku 
forskot sitt upp í níu mörk. Þá 
slökuðu þeir aðeins á og okkur 
tókst að laga stöðuna eilítið 
undir lokin. Í raun er fátt hægt 
að segja um frammistöðu 
íslenska liðsins. Flestallir leik-
menn voru langt frá sínu besta 
og virtust með hugann við eitt-
hvað annað.

Guðjón Valur komst þokka-
lega frá leiknum auk þess sem 
markverðirnir reyndu sitt besta 
og komust ágætlega frá honum, 
þá sérstaklega Hreiðar. Sá eini 
sem virkilega var að spila lands-
leik fyrir framan tólf þúsund 
áhorfendur í mekka handbolt-
ans og naut þess í botn var 

Markús Máni. Hann átti frábær-
an leik og skoraði 10 góð mörk í 
þrettán tilraunum. Sýndi hann 
það klárlega að hann á að vera 
fyrsti kostur inn á eftir Loga.

Þessi leikur skilur því ekki 
mikið eftir sig en hefur vonandi 
verið einhver hvíld fyrir lykil-
menn liðsins. Þó er ég ekki svo 
viss um það og held að það hefði 
verið hægt að láta liðið rúlla á 
mun skynsamlegri hátt. 

Aðalatriðið er þó það að við 
erum komin í átta liða úrslit og 
þar kemur frammistaðan í 
leiknum í gær ekki til með að 
ráða nokkru um hvort okkur 
tekst að spila um verðlaunapen-
ing eða ekki. Þar munum við 
mæta Dönum þar sem líkurnar 
á sigri eru mjög góðar.

Hef áhuga á að reyna fyrir mér í þjálfun

 „Maður reyndi bara að 
setja hann í skeytin og það gekk 
eftir,“ sagði stórskyttan Markús 
Máni Michaelsson og hló dátt en 
hann fór hreinlega á kostum og 
skoraði tíu glæsileg mörk.

„Þetta var einn af þessum 
dögum og það gekk allt upp hjá 
mér í dag. Maður er að spila í 
deildinni heima og það kom aldrei 
annað til greina en að nýta 
tækifærið í svona stemningu 
almennilega,“ sagði Markús en 
hann fann strax að þetta yrði 
hans dagur.

„Það var ekkert annað í 
stöðunni en að koma grimmur til 
leiks. Því þegar öllu er á botninn 
hvolft þá eru þessir gæjar ekkert 
betri en við þó svo þeir séu að 
spila hérna úti,“ sagði Markús 
sem var ósáttur við að fá ekki 
úrið sem maður leiksins fær en 
hann átti svo sannarlega skilið að 
fá úrið góða.

Markús Máni hefur nú skorað 
fimmtán mörk á HM þrátt fyrir 
að hafa aðeins spilað í rétt rúmar 
65 mínútur. Tíu af þessum 
mörkum hefur Markús skorað 
með langskotum og hafa aðeins 
Logi Geirsson og Ólafur Stefáns-
son skoraði fleiri slík mörk.

Það gekk allt 
upp hjá mér

Ísland tapaði síðasta leik 
sínum í milliriðli HM fyrir Þjóð-
verjum í gær, 28-33. Leikurinn 
skipti litlu máli þar sem Ísland var 
komið áfram og Alfreð Gíslason 
landsliðsþjálfari notaði tækifærið í 
leiknum og hvíldi lykilmenn nánast 
heilan hálfleik.

Alfreð stillti upp mikið breyttu 
byrjunarliði í gær og það ekki að 
ástæðulausu. Ísland var komið 
áfram og það hefði verið hreint 
glapræði að láta lykilmenn ekki 
hvíla fyrst það var hægt. Ísland 
hefur brennt sig á því áður að hvíla 
ekki þegar það var hægt og síðast á 
EM fyrir ári. Það kostaði liðið mikið 
þegar upp var staðið.

Arnór stýrði sókninni og í 
skyttustöðunum voru Markús Máni 
og Ásgeir Örn. Vignir var síðan 
kominn á línuna. Hornamennirnir 
voru þeir sömu og synd að ekki 
skuli hafa verið hægt að hvíla Guð-
jón Val, sem er meiddur.

Stemningin í Westfalen-höllinni 
var engu lík. Tólf þúsund manns 
sem sungu og trölluðu klukkutíma 
fyrir leik sem og allan leikinn.

Sóknarleikur Íslands var mjög 
stirður framan af og leikmenn voru 
að skjóta slökum skotum að hinum 
frábæra markverði Henning Fritz 
sem varði auðveldlega. Varnarleik-
urinn hélt liðinu inni í leiknum í 
upphafi og Birkir Ívar hélt upp-
teknum hætti í markinu og varði 
vel. Markús Máni var mjög beittur 
í sókninni en þegar Þjóverjarnir 
lokuðu á hann keyrðu þeir yfir 
okkur enda fékk liðið ekkert út úr 
Ásgeiri og Arnóri en þeir skutu 
samtals sjö sinnum á markið í fyrri 
hálfleik og skoruðu aldrei.

Þjóðverjar keyrðu á sínu besta 
liði og var ljóst að þeir ætluðu að 
slátra þessum leik og það snemma. 
Þegar fimm mínútur voru eftir af 
fyrri hálfleik stefndi í niðurlæg-
ingu þar sem Þjóðverjar voru 

komnir með átta marka forystu, 7-
15. Þá setti Alfreð þá Ólaf, Loga og 
Snorra inn af bekknum og fyrir 
vikið var munurinn sex mörk í leik-
hléi, 11-17.

Ísland byrjaði með sitt hefð-
bundna byrjunarlið fyrir utan 
Alexander í síðari hálfleik. Logi 
Geirsson fékk kaldar kveðjur frá 
áhorfendum en hann skaut í andlit 
Christian Zeitz undir lok fyrri hálf-
leiks og uppskar baul frá tólf þús-
und áhorfendum út allan síðari 
hálfleikinn.

Vörnin og markvarslan var í 
molum framan af síðari hálfleik og 
um tíma stefndi í óefni og Alfreð 
tók leikhlé í stöðuni 17-26.

Vörnin og markvarslan lagaðist 
heilmikið í kjölfarið og Ísland sax-
aði jafnt og þétt á forskot Þjóðverja 
án þess þó að ógna þeim að nokkru 
marki. Markús Máni fór hreinlega 
hamförum og nánast allt sem hann 

gerði endaði í marki Þjóðverja. 
Hann hefði að ósekju mátt spila 
meira.

Þegar upp var staðið sigraði 
Þýskaland með fimm mörkum, 28-
33. Strákarnir virtust vera nokkuð 
sáttir við þá niðurstöðu, þeir voru 
ekki niðurlægðir, lykilleikmenn 
fengu ágæta hvíld og allir sluppu 
án teljandi meiðsla gegnum leikinn 
og það skiptir gríðarlega miklu 
máli og í raun öllu máli þegar upp 
var staðið.

Það er leikurinn á morgun sem 
allt snýst um og gott til þess að vita 
að liðið fer í þann leik án þess að 
hafa þurft að keyra sig út gegn 
Þjóðverjum.

Íslenska landsliðið sá aldrei til sólar í lokaleik milliriðilsins gegn Þjóðverjum. 
Leikurinn skipti litlu máli og lykilleikmenn fengu mikilvæga hvíld.

 Íslenska landsliðið 
endaði í þriðja sæti í sínum 
milliriðli og mætir Dönum í átta 
liða úrslitunum á þriðjudaginn. 
Danir tryggðu sér annað sætið í 
sínum milliriðli með því að vinna 
þrjá síðustu leiki sína, gegn 
Spánverjum, Rússum og Tékkum.  

Íslendingar 
mæta Dönum



Bikarkeppni kvenna í körfu

Enska bikarkeppnin

Bikarkeppni karla í körfu

 Komandi kosningar á 
ársþingi KSÍ hafa verið fyrir-
ferðarmiklar í umræðunni en á 
þinginu verður meira á dagskrá. 

Meðal annars verða teknar 
fyrir tillögur félaganna um hinar 
ýmsu breytingar. Ein athyglis-
verðasta tillagan kemur frá HK, 

nýliðum Landsbankadeildarinn-
ar, en hún er varðandi varalið á 
Íslandsmótinu.

Ef sú tillaga verður samþykkt 
hefur hvert félag rétt til þess að 
senda tvö lið í deildakeppni 
Íslandsmótsins. B-liðið hefur 
keppni í neðstu deild og verður 

alltaf að leika minnst einni deild 
neðar en A-lið sama félags. Hlut-
gengir með B-liði væru allir þeir 
leikmenn viðkomandi félags sem 
ekki tóku þátt í síðasta leik A-liðs. 
Ársþing KSÍ fer fram 10. febrúar 
næstkomandi.

HK leggur fram tillögu um að leyfa varalið í deildum

 Evrópu- og Spánarmeist-
arar Barcelona eru áfram á toppi 
spænsku úrvalsdeildarinnar í 
fóbolta eftir 3-1 sigur á Celta Vigo 
í gær. Sevilla er í 2. sæti eftir 4-2 
sigur á Levante en Real Madrid 
tapaði hins vegar fyrir Villarreal 
og er því komið fimm stigum á 
eftir Börsungum. 

Argentínumaðurinn Javier 
Saviola kom Barcelona í 1-0 en 
gestirnir í Celta jöfnuðu úr víti. 
Ronaldinho kom sínum mönnum í 
2-1 úr víti og varamaðurinn 
Ludovic Giuly tryggði síðan 
sigurinn. Eiður Smári kom inn á 
fyrir Saviola þegar átta mínútur 
voru til leiksloka. 

Barcelona vann

 Bræðurnir Pétur Ingv-
arsson, þjálfari Hamars/Selfoss, 
og Jón Arnar Ingvarsson, þjálfari 
ÍR, stýrðu liðum sínum til sigurs í 
undanúrslitum Lýsingarbikars 
karla í gærkvöldi og mætast því 
bikarúrslitaleiknum í Laugardals-
höllinni 17. febrúar. Það er ekki 
sama gleðin í Grindavík þar sem 
bæði karla og kvennalið félagsins 
töpuðu bæði naumlega á heima-
velli.

Hamar/Selfoss er komið í bik-
arúrslitin eftir 72-70 sigur á Kefla-
vík í spennuþrungnum leik í 
Hveragerði í gærkvöldi. Hamar 
hefur einu sinni áður komist í 
Höllina og það var árið 2001 en þá 
mættu þeir einmitt ÍR-ingum og 
svo er einnig nú. ÍR vann fjögurra 
stiga sigur á Grindvíkingum, 91-
95, í framlengdum leik. Þegar liðin 
fóru í bikarúrslitin fyrir sex árum 
þá lögðu þau einmitt sömu lið af 
velli í undanúrslitunum. Líkt og þá 
bjuggust flestir við sigri Suður-
nesjaliðana en raunin var önnur.

Íslandsmeistarar Hauka kom-
ust í bikarúrslit í kvennaflokki 
eftir nauman 75-78 sigur á Grinda-
vík í Grindavík. Haukastelpur 
tryggðu sér sigurinn á vítalínunni 

í lokin sem og með því að taka tvö 
rosalega mikilvæg sóknarfráköst 
á síðustu sekúndum leiksins. Leik-
urinn var æsispennandi og þjálf-
ari liðsins Ágúst Björgvinsson var 
feginn í leikslok. 

„Það er mikil pressa farin af 
mínu liði því bikarleikurinn sem 
tapðist á móti ÍS í fyrra hefur setið 
í liðinu. Það var kannski of mikil 
spenna í liðinu en við náðum að 
berjast og vega þannig upp hluti 
eins og að sóknarleikurinn var 
ekki í góðum málum og vítanýt-
ingin var í kringum 50%,“ sagði 
Ágúst eftir. 

„Við spiluðum mjög góða vörn 
á hálfum velli en þær voru að 
skora rosalega mikið á okkur úr 
hraðaupphlaupum. Þær hittu rosa-
lega vel úr langskotum og það 
voru margar að skora hjá þeim,“ 
bætti Ágúst við en fram undan eru 
stórleikir í deildinni. „Þetta er 
stærsti einstaki leikur tímabilsins 
og það er miklu fargi létt af liðinu 
að vera komið þangað. Það er leik-
ur strax á miðvikudaginn við 
Grindavík og svo við Keflavík á 
sunnudaginn þannig að við byrj-
um ekki alveg að hugsa strax um 
Höllina.“

Hamar/Selfoss og ÍR komust í gær í bikarúrslit karla og Haukar í bikarúrslit 
kvenna. Grindvíkingar töpuðu á heimavelli í bæði karla- og kvennaflokki.

 Alfreð Gíslason segir í 
viðtali við vefmiðilinn Sport1.de 
að hann muni hætta með landslið-
ið í sumar vegna fjölskyldu-
ástæðna.

Alfreð er þjálfari þýska liðsins 
VfL Gummersbach og það er ekki 
mikið um frítíma hjá kappanum 
enda fara öll fríin með þýska 
liðinu í verkefni landsliðsins. 

„Ég mun klára minn samning 
en síðan mun ég hætta með liðið. 
Það er ekki hægt að leggja það á 
fjölskylduna að vera á fullu á 
tvennum vígstöðum,“ segir Alfreð 
í viðtali við Sport1.de og hann 
segir enn fremur að margir komi 
til greina sem eftirmenn hans hjá 
landsliðinu.

Þýsku fjölmiðlamennirnir 
nefndu strax til aðstoðarþjálfar-
ann Guðmund Guðmundsson en 
það er þó ljóst að fleiri þjálfarar 
munu örugglega sækjast eftir 
starfinu.

Alfreð ætlar að 
hætta í sumar



 „Ég ákvað að leyfa þeim 
sem minna höfðu spilað að spreyta 
sig í dag og vonaðist til að það 
myndi ganga ágætlega svo ég gæti 
sett þá leikreyndari inn síðar. Það 
gekk ekki alveg því við lentum 
fljótlega í vandræðum,“ sagði 
Alfreð Gíslason landsliðsþjálfari 
eftir leik en hann var nokkuð sátt-
ur þrátt fyrir tapið á móti Þýska-
landi í lokaleik milliriðilsins í 
Dortmund í gærdag.

„Markmiðið var að hvíla menn, 
sleppa við niðurlægingu sem og 
meiðsli. Það má í raun segja það. 
Það sáu allir hvað við vorum að 
gera hér í dag,“ sagði Alfreð, sem 
neitaði því þó ekki að hann hefði 
gjarnan viljað hvíla leikmenn 
meira en hann gerði í dag. 

„Ég hefði gjarna viljað hvíla 
Óla mun meira, sem og Guðjón. 
Það gekk ekki alveg og ef Arnór 
hefði fundið sig betur hefði ég 
látið hann spila í 60 mínútur. Arnór 
því miður finnur sig engan veginn 
og ég veit ekki alveg hvað er að 
hjá honum.“

Alfreð var rólegur og yfirveg-
aður í leiknum og ljóst að bæði 
hann og leikmenn voru með hug-
ann við leikinn í átta liða úrslitum 
sem fer fram á morgun.

„Ég er alveg rólegur og þokka-
lega sáttur. Ég skal bara taka tapið 
algjörlega á mig. Það er ekkert 
mál að hafa það á bakinu,“ sagði 
Alfreð léttur í bragði. „Auðvitað 
hefðum við viljað vinna hér í dag 
en að öðru leyti gengu hlutirnir 
eins og við vildum. Ef við mætum 
Þjóðverjum aftur þá verður spilað 
öðruvísi en í dag. Því get ég lofað,” 
sagði Alfreð. 

Alfreð Gíslason landsliðsþjálfari segir það ekkert launungarmál að markmið 
Íslands í gær hafi verið að hvíla menn og sleppa við meiðsli.

 „Þetta var bara hrein 
snilld. Það er ekki hver sem er 
sem tekst að fá tólf þúsund manns 
upp á móti sér. Þessir Þjóðverjar 
eru svo miklar væluskjóður,“ 
sagði Logi Geirsson eftir leikinn 
við Þjóðverja í gær þar sem hann 
var ekki vinsælasti í húsinu.

„Ég þrífst annars á þessu og 
elska að spila þegar allir eru á 
móti mér. Þetta var skemmtileg-
ast tapleikur sem ég hef spilað á 
ævinni,“ sagði Logi kátur sem fyrr 
eftir leik en allt húsið baulaði á 
hann allan síðari hálfleikinn fyrir 
að hafa skotið í höfuðið á Christian 
Zeitz úr aukakasti undir lok fyrri 
hálfleiks. Hann sagði að ekki hefði 
verið um ásetning að ræða. 

„Ég var að reyna öfugan snún-
ing og ætlaði að skrúfa boltann 

niður í hornið. Svo hoppaði hann 
upp og því fór sem fór. Þetta var 
hvorki viljandi né fast.“

Logi lét áhorfendur ekki taka 
sig á taugum og var fljótur að 
skora. Markinu fagnaði hann eins 
og hann hefði orðið heimsmeist-
ari. „Það var svona bara til þess að 
kveikja aðeins frekar í áhorfend-
um,“ sagði Logi og hló dátt.

„Annars var gaman hversu 
sterkur Markús kom upp í dag og 
það er skandall að hann hafi ekki 
verið valinn maður leiksins. Þetta 
gerir gott fyrir liðið og meiri sam-
keppni um stöður,“ sagði Logi að 
lokum.

Skemmtilegasti tapleikur sem ég hef spilað

 „Maður er hálfdofinn 
eftir þennan leik. Þessi leikur 
skipti kannski ekki gríðarlega 
miklu máli. Við ætluðum ekki að 
láta þá stinga svona af strax í 
upphafi og við liðum fyrir það út 
leikinn,“ sagði fyrirliðinn Ólafur 
Stefánsson.

„Það stefndi í niðurlægingu og 
gott að hafa bjargað því fyrir 
horn. Það má segja að þessi leikur 
hafi verið fyrsti liður í tveggja 
sólarhringa undirbúningi fyrir 
átta liða úrslitin.“ 

Hálfdofinn 
eftir leikinn

 David Moyes, knatt-
spyrnustjóri Everton, segist vera 
að skoða þann möguleika að lána 
íslenska unglingalandsliðsmann-
inn Bjarna Þór Viðarsson.

Bjarni skoraði fyrir aðallið 
Everton á laugardag þegar liðið 
lék æfingaleik gegn Bourne-
mouth og segir Moyes að nú gæti 
verið rétti tíminn fyrir hann að 
vera lánaður.

„Bjarni stóð sig vel og má vera 
stoltur af frammistöðu sinni. 
Hann er góður fótboltamaður sem 
hefur þann kost að skila marki 
frá miðjunni,“ sagði Moyes um 
hinn efnilega Bjarna Þór, sem er 
átján ára.

Í skoðun að 
lána Bjarna Þór

 Svisslendingurinn Roger 
Federer vann sitt tíunda risamót 
á ferlinum með sannkölluðum 
glæsibrag því hann tapaði ekki 
lotu á öllu ástralska meistaramót-
inu í tennis í fyrrinótt. 

Federer sem hefur nú unnið 36 
leiki í röð vann Chile-búann 
Fernando Gonzalez 7-6, 6-4 og 6-4 
í úrslitaleiknum. Federer varð 
með þessu fyrstu tennisleikarinn 
til að tapa ekki lotu á risamóti 
síðan Björn Born vann opna 
franska meistaramótið 1980. 

Þessi 25 ára Svisslendingur er 
nú búinn að vinna þrjú risamót í 
röð og jafnframt sex af síðustu 
sjö. Hann hefur verið í úrslitum á 
öllum þessum sjö mótum.

Roger Federer 
tapaði ekki lotu

 Chelsea komst örugglega 
áfram í fimmtu umferð ensku FA-
bikarkeppninnar í gær með því að 
leggja 2. deildarliðið Nottingham 
Forest 3-0.

„Við gerðum út um þennan leik 
í fyrri hálfleik og í þeim síðari 
leyfði ég ungum leikmönnum að 
spreyta sig,“ sagði Jose Mourinho, 
knattspyrnustjóri Chelsea, sem 
setti meðal annars hinn sextán ára 
Michael Woods inn á sem vara-
mann.

Mourinho notaði einnig tæki-
færið til að blása á þær sögur að 
hann yfirgæfi félagið eftir tíma-
bilið. „Ég er samningsbundinn til 

ársins 2010 og ég sé ekki annað en 
að ég muni stýra þessu liði þangað 
til. Ef ég allt er satt sem stendur í 
blöðunum þá eru ellefu stjórar að 
fara að taka við af mér eftir tíma-
bilið,“ sagði Mourinho.

Andriy Shevchenko virðist 
vera að hrökkva í gang en hann 
braut ísinn strax á níundu mínútu. 
„Þetta var draumaviðureign og 
mínir menn virtust vera í allt 
öðrum heimi. Í fyrri hálfleik spil-
aði liðið langt undir getu. Það 
kemur ekki á óvart að Chelsea 
vann en frammistaða minna 
manna var óviðunandi,“ sagði 
Colin Calderwood, stjóri Notting-

ham Forest.
Arsenal og Bolton þurfa að 

mætast að nýju til að skera úr um 
hvort liðið kemst áfram þar sem 
þau gerðu 1-1 jafntefli á Emirates-
vellinum í gær. 

Eftir markalausan fyrri hálf-
leik kom Kevin Nolan liði Bolton 
yfir snemma í þeim síðari. Rifjað-
ist þá upp fyrir mörgum þegar 
Bolton sló Arsenal út úr þessari 
keppni fyrir nákvæmlega ári síðan 
með 1-0 sigri. Skallamark Kolo 
Toure heldur hins vegar voninni í 
Arsenal, sem fær annað tækifæri 
til að komast áfram á heimavelli 
Bolton.

Chelsea í engum vandræðum með Forest Stuart 
Pearce, knatt-
spyrnustjóri
Manchester City, 
hefur staðfest að 
hann muni taka 
við U21 landsliði 
Englands af 
Peter Taylor. 

„Mér var 
boðið þetta 
starf og tók 
því,“ sagði Pearce.
Taylor lét af störfum í síðustu 
viku til að einbeita sér að þjálfun 
Crystal Palace. Fyrsta verkefni 
Pearce með U21-liðið verður 
vináttulandsleikur gegn Spáni á 
Pride Park hinn 6. febrúar.

Pearce ráðinn

 „Hugurinn var svolítið 
við þriðjudaginn. Það er ekki 
hægt að neita því. Aðalatriðið var 
að hafa gaman af þessu og sleppa 
við meiðsli,“ sagði Sverre 
Andreas Jakobsson.

„Menn lögðu sig kannski ekki 
100% fram en þetta var líka 
æfingaleikur fyrir þriðjudaginn. 
Það er sá leikur sem skiptir öllu 
máli. Niðurlæging var aldrei í 
myndinni og gott að hafa afstýrt 
því.“

Hugurinn við 
þriðjudaginn



Fyrir hverju vilt þú berjast?

UMFERÐARÖRYGGI OG UMFERÐARFLÆÐI

TVÖFÖLDUN SUÐURLANDSVEGAR

BETRI VEGUM, FLEIRI VEGRIÐUM OG HRINGTORGUM

BÆTA HRINGVEGINN OG BURT MEÐ EINBREIÐAR BRÝR

ÖRYGGIM VEGUM  Á VESTFJÖRÐUM

MEIRI LÖGGÆSLU, UMFERÐARÁRÓÐUR OG HÆKKUN SEKTA

MEIRI FJÁRMUNUM TIL VEGAGERÐAR VARIÐ Í ÖRYGGISMÁL

FORGANGSRÖÐUN VERKEFNA OG GÖNG Á LANDSBYGGÐINNI

HEILDARSTEFNA Á ALÞINGI Í UPPBYGGINGU VEGAKERFISINS

Við styðjum grasrótarsamtökin Samtöðu:

Með SAMSTÖÐU getum við náð árangri.

Í nóvember árið 1999 var stofnaður áhugahópur um örugga Reykjanesbraut. Með samstöðu íbúa svæðisins, þingmanna

og framkvæmdaraðila tókst að hefja framkvæmdir við tvöföldun Reykjanesbrautar fyrr en áætlað var.Og nú eftir rúmlega

sjö ára baráttu og jákvæðan áróður hópsins er fyrsti áfangi brautarinnar tilbúinn og árangurinn staðreynd. Í stað allt að

sex banaslysa á ári hefur enginn látist á brautinni frá því að fyrsti áfanginn var vígður árið 2004. 

Við getum náð árangri – líka á þínu svæði. Markmiðin eru skýr. 

Gerum alla vegi landsins örugga með SAMSTÖÐU og slysalausri sýn árið 2007

Skráðu þig í þinn baráttuhóp á www.nullsyn.is



Að vera bitinn í blaki
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Ofurtala

Aron Pálmi hyggst hefja nám í 
íslensku við Háskóla Íslands í 
haust fyrir erlenda stúdenta. Eins 
og Fréttablaðið greindi frá vinn-
ur hann nú hörðum höndum að 
ritun bókar um reynslu sína. 
Einar S. Einarsson talsmaður 
RJF-hópsins hefur lesið nokkra 
kafla bókarinnar og segir lesn-

inguna slá-
andi. Fyr-
irhugað

er að sú 
bók
komi
fyrr

en síðar fyrir sjónir íslenskra les-
enda. RFJ-hópurinn kom saman 
nýlega en aðgerðaráætlanir 
ýmsar eru í gangi fyrir skjólstæð-
inga hópsins. 

Nú er lokaspretturinn á tíu ára 
refsivist Arons Pálma Ágústsson-
ar en eins og Fréttablaðið greindi 
frá er hann væntanlegur til lands 
í 26. ágúst eftir miklar hremm-
ingar meðal hinna refsiglöðu Tex-
asbúa. Barn að aldri var hann 
dæmdur fyrir að sýna af sér kyn-
ferðislega tilburði – en fréttir 
hafa borist reglulega í íslenskum 
fjölmiðlum af sérstöku máli hans. 
Þó tíminn líði hægt í útlegðinni, 
eins og Einar S. segir sem er í 
stöðugu sambandi við Aron 
Pálma, var ákveðið að sækja ekki 
um flýtilausn fyrir hann til fulln-

ustunefndar Texas eða hins 
nýendurkjörna ríkisstjóra Rick 
Perry. Talar um hann sem arman 
þrjót. Það var Mr. Perry sem gekk 
á bak orða sinna varðandi lausn 
hans og  uppgjöf saka  haustið 
2005, að sögn Einars: „Eftir að 
fellibylurinn Rita reið yfir, á 
þeirri tylliástæðu að  Aron Pálmi  
hefði á flótta sínun í undan fár-
viðrinu endað uppi á öðrum stað 
en áformað var og ennfremur  
„orðið það á í messunni“ að hlaða 
farsíma sinn á undan GPS-ökla-
bandinu og látið  fólkið sitt vita af 
sér á undan lögreglunni.“

Aron Pálmi hefur mátt þola að 
hlíta 36 ströngum sérreglum, 
hann má ekki smakka bjór, verð-
ur að gefa prufu reglulega og 
gangast undir lygapróf reglulega. 
„Þetta er hörmungarmeðferð á 
honum. Og þetta er vinaþjóð 
okkar sem lætur svona,“ segir 
Einar.

Aron Pálmi í Háskóla Íslands í haust

„Menn eru farnir að taka sjálfa 
sig og Morfís of hátíðlega ef 
umræðuefnið „stelpur“ er tilefni 
til mógðunar,“ segir Brynjar 
Guðnason, formaður Morfís. 

Gífurleg óánægja hefur verið 
á meðal ákveðins hóps innan 
Menntaskólans við Hamrahlíð 
vegna umræðuefnis í átta liða 
úrslitum ræðukeppninnar Morfís 
sem var haldin sl. föstudags-
kvöld. Umræðuefnið var 
„stelpur“ og telur hópurinn að 
það beri vott um kven-
fyrirlitningu. Voru plögg hengd 
upp í MH í gær þar sem nemendur 
voru hvattir til að hunsa keppn-
ina og aðstandendur hennar 
hvattir til að breyta um umræðu-
efni. 

Það sem kom óánægjuröddun-
um af stað var m.a. það að aug-
lýsing sem er sögð hafa innihald-
ið kvenfyrirlitningu var sett á 
heimasíðu MH á dögunum en 
tekin út nokkru síðar. Auk þess 
var eina kvenkyns keppanda MH 
í Morfís vísað úr liðinu skömmu 

áður en umræðuefnið var ákveð-
ið. Ræðulið keppinautarins MS 
var einnig eingöngu skipað strák-
um á föstudagskvöld og rök-
ræddu því eintómir strákar um 
„stelpurnar“. Völdu liðsmenn 
MH að vera á móti umræðuefn-
inu. Að auki voru dómararnir og 
þjálfarar beggja liða bara 
strákar.

Brynjar taldi í spjalli við 
Fréttablaðið ekki koma til greina 
að breytt yrði um umræðuefni, 
enda hefði Morfís ekki heimild 
til þess. Eitt fordæmi er þó fyrir 
því að stjórn Morfís hafi gripið í 
taumana, þegar ræða átti um 
sjálfsvíg. Fór keppnin þá fram 
fyrir luktum dyrum. „Ef þetta 
hefðu bara verið stelpur að tala 
um stráka þá hefði þetta aldrei 
orðið neitt mál,“ segir hann og 
vísar því alfarið á bug að um 

kvenfyrirlitingu hafi verið að 
ræða. Bjarki Vigfússon hjá Mál-
fundafélagi MH bætir því við að 
Morfís eigi ekkert skylt við hug-
sjónir keppenda. Málið snúist 
eingöngu um ræðulistina. Styður 
félagið jafnrétti á öllum sviðum 
þjóðfélagsins.

Guðrún Stella Jónsdóttir, nem-
andi við MH, segir að umræðu-
efnið „stelpur“ sé viðkvæmt, 
sérstaklega ef tekið sé tillit til 
þess launamisréttis sem við-
gangist í þjóðfélaginu í dag. Ekki 
hjálpi það heldur til að eingöngu 
strákar standi í ræðupúltinu og 
rökræði um „stelpur“.

„Ég myndi ekki kalla þá karl-
rembur en það er þroskaleysi af 
þeirra hálfu að sjá ekki hvernig 
þetta lítur út í augum annarra,“ 
segir Guðrún Stella.

Dagur Kári var einn af fjórum 
leikstjórum sem unnu til alþjóðlegu 
kvikmyndaverðlauna Sundance-
kvikmyndahátíðarinnar og 
japanska ríkissjónvarpsins NHK á 
fimmtudag. Verðlaunin fékk hann 
fyrir handritið að myndinni The 
Good Heart. „Þetta er auðvitað 
ánægjulegt og hjálpar til við að 
vekja athygli á myndinni,“ segir 
Skúli Malmquist hjá Zik Zak sem 
framleiðir myndina en hann er 
staddur á Sundance-hátíðinni ásamt 
Degi Kára.

Alþjóðleg kvikmyndaverðlaun 
Sundance og NHK eru veitt árlega. 
Þau voru sett á fót fyrir ellefu árum 
í þeim tilgangi að aðstoða fjóra 
kvikmyndagerðarmenn frá 

jafnmörgum heimsálfum við að 
koma næstu kvikmynd sinni á 
koppinn. Verðlaunaféð er að 
andvirði 700 þúsund króna auk þess 
sem NHK tryggir sér 
forkaupsréttinn fyrir sjö 
milljónir króna, sem 
greiðast við afhendingu 
myndarinnar.
The Good Heart gæti 
hlotið enn meiri athygli 
fyrir þær sakir að 
aðalleikarinn Ryan 
Gosling er tilefndur til 
Óskarsverðlauna
fyrir leik sinn í 
Half Nelson. 
„Þetta er í 
sjálfu sér 

enn meiri byr í seglin fyrir okkur,“ 
segir Skúli. „En gæti líka brugðið 
til beggja vona því framleiðendur 
með dýpri vasa gætu hrifsað hann 
frá okkur. Þessi bransi gengur 
þannig fyrir sig að það er ekkert 

öruggt fyrr en tökur hefjast.“ 
Myndin hefur þegar verið 
fjármögnuð og tökur hefjast 
um leið og aðalleikararnir, 
Tom Waits og Ryan Gosling, 
finna lausan tíma. 

Óskarinn gæti reynst tvíeggjað sverð

...fá Sigurður Þ. Gústafsson og 
félagar í Gídeon-félaginu sem 
hafa afhent yfir þrjú hundruð 
þúsund eintök af Nýja Testa-
mentinu síðan 1949.



Það þyrfti nauðsynlega að bæta þessum frábæru dómum á auglýsinguna okkar.
Má taka út þar sem stendur: Sýnd í SAM-bíónum 

“Nanna Kristín sýnir magnaðan leik. Nýtt viðmið í íslenskri kvikmyndagerð”
Bergsteinn Sigurðsson/Fréttablaðið

****
rnasterk. Ingvar galdrar fram einstaka persónu

Samvinna Ragnars Bragasonar og Vesturports er sannarlega gæfuspor í íslenskri kvikmyndamenningu.”
Heiða Jóhannsdóttir/Morgunblaðið

****
“Betri leikur en áður hefur þekkst í íslenskum myndum.

Foreldrar er ekkert síðri en Börn, frábær mynd sem hver Íslendingur ætti að sjá.”
Davíð Örn Jónsson/kvikmyndir.com

***1/2 Topp5
“Tónlist Péturs Ben hreint út sagt frábær.

Foreldrar eru áhrifamikið verk. Hvergi er dauður punktur og persónurnar snerta mann djúpt.”
Sigríður Pétursdóttir/Víðsjá RUV

****
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- Lifið heil

Tveir bollar af kaffi með flóaðri 
mjólk og ein langloka með 

skinku og sinnepssósu – eitt 
þúsund fimmtíu og fimm krónur, 
takk! (Bakarameistarinn, 
Glæsibæ). Eitt þúsund fimmtíu og 
fimm krónur, getur það verið? Já, 
kaffibollinn kostar 310 kr og 
langlokan kostar 435 kr. Samtals: 
1.055 kr. Af hverju í dauðanum er 
verðlagið hérna svartara en sjálft 
skammdegið?

á Íslandi er 
gersamlega óskiljanlegt 
venjulegum borgara sem hefur 
ekki hagfræðinám að baki. Stærsta 
auðlind þjóðarinnar er fiskimiðin 
umhverfis landið þar sem matur 
vex ókeypis. Samt kostar bein-
hreinsað ýsuflak tólfhundruð 
krónur kílóið. Gott og vel, það er 
dýrt að veiða fisk. En af hverju er 
fiskur dýrari hér en í Tékklandi 
sem er inni í miðri Evrópu og ligg-
ur hvergi að sjó?

er ekki síður 
dularfullt. Af hverju kosta föt sem 
eru framleidd í Asíu og síðan flutt 
til Evrópu yfirleitt meira á Íslandi 
en á hinum Norðurlöndunum? 
Tollar? Skattar? Innflutnings-
gjöld? Gott og vel. En af hverju 
kosta þá föt í Dressmann nokkurn 
veginn það sama í Reykjavík og 
Stokkhólmi? Hvaða ráð kann 
Dressmann til að hafa sama verð-
lag hér og í öðrum löndum sem 
aðrir kunna ekki?

eru flest dýrari hér en annars 
staðar. Það er af því að við erum 
svo fá og það þarf að prenta 
sérstaka leiðarvísa handa okkur. 
Gott og vel. En af hverju eru 
græjur eins og flatskjáir, tölvur, 
gemsar og þvíumlíkt þá jafnvel 
ódýrari á Íslandi en víða annars 
staðar? Með prentuðum leiðarvísi 
og öllu saman? Svarið sem maður 
fær við þessu er að ekki sé hægt 
að bera saman Voltaren rapid og 
iPod.

og tilvera sál-
arinnar eru fremur einfaldar 
gátur miðað við spurninguna um 
verðlag og verðmyndun hérna í 
okkar dýra ríki. Ef íslenska ríkið 
hefði lagt jafn mikla fjármuni í 
neytendavernd og verðlagseftirlit 
og sturtað hefur verið í Baugs-
ofsóknirnar hefðu þeir fjármunir 
komið almenningi að einhverju 
gagni. Verðmyndun kann að vera 
flókið fyrirbæri en okur er hvorki 
óskiljanlegt né óumflýjanlegt. 
Burt með það!

Burt með okrið!


