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ast nú bera mest traust til Geirs H.
Haarde, forsætisráðherra og formanns Sjálfstæðisflokksins. Næstflestir, eða 25,7 prósent, segjast
bera mest traust til Steingríms J.
Sigfússonar, formanns Vinstri
grænna. Í þriðja sæti yfir þá
stjórnmálamenn sem borið er
mest traust til er Ingibjörg Sólrún
Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar, og segist 12,1 prósent
treysta henni mest.
Oftast eru stjórnmálamenn úr
ranni Sjálfstæðisflokks nefndir
sem þeir stjórnmálamenn sem
mest traust er borið til, eða í 40,4
prósentum tilfella. Í könnun blaðsins í júní voru sjálfstæðismenn
nefndir í 47,8 prósentum tilfella.
26,6 prósent nefna stjórnmálamenn Vinstri grænna, en í júní
voru þeir nefndir í 20,5 prósentum
tilfella. Þá segjast 22,2 prósent
bera mest traust til einhvers
stjórnmálamanns Samfylkingar,
en hlutfallið var 14,4 prósent í
júníkönnuninni. 5,8 prósent segjast treysta mest einhverjum
stjórnmálamanni
Framsóknarflokksins en það voru 15,3 prósent
sem
nefndu
stjórnmálamann
Framsóknarflokksins í júní.
Þá segjast nú 4,2 prósent
treysta mest einhverjum stjórnmálamanni úr röðum Frjálslynda
flokksins, en þeir voru nefndir í
1,3 prósentum tilvika í júní. Tæpt
prósent nefndi stjórnmálamenn
sem ekki tilheyra einhverjum af
þessum fjórum flokkum.
Ef litið er til þeirra sem minnsts
trausts njóta segjast flestir treysta
Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur
minnst, og nefna hana 27,3 prósent
þeirra sem afstöðu tóku til spurningarinnar. Næstoftast er Geir H.
Haarde nefndur, í 11,9 prósentum
tilfella. Þá er Björn Bjarnason
nefndur í 7,2 prósentum tilfella.
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Flestir segjast bera minnst
traust til stjórnmálamanna í Sjálfstæðisflokknum, og er einhver
stjórnmálamaður úr þeim flokki
nefndur í 35,7 prósentum tilfella. Í
júní sagðist 28,1 prósent bera
minnst traust til einhvers stjórnmálamanns Sjálfstæðisflokks. 30,5
prósent segjast nú bera minnst
traust til einhvers stjórnmálamanns Samfylkingar, en þeir voru
nefndir í 18,5 prósentum tilvika í
júní.
Þá segjast nú 16,4 prósent bera
minnst traust til stjórnmálamanns
í Framsóknarflokknum, en í júní
sögðust flestir bera minnst traust
til þeirra, tæp 47 prósent.
12,7 prósent þeirra sem afstöðu
tóku segjast nú treysta þingmönnum Frjálslynda flokksins minnst,
en 1,3 prósent nefndu þingmenn
Frjálslynda flokksins í júní.
Stjórnmálamenn
Vinstri
grænna eru sjaldnast nefndir
þegar nefna á þann stjórnmálamann sem minnst traust er borið
til. Nú segjast 4,7 prósent bera
minnst traust til stjórnmálamanns
þess flokks en 5,3 prósent nefndu
einhvern fulltrúa flokksins síðast
þegar spurt var að því í könnun
Fréttablaðsins.
SSSJ¹ SÅÈU 
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Tölvuþrjótar nýta sér fáfræði Koma má í veg
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Flestir segjast bera mest traust til Geirs H. Haarde
forsætisráðherra, en minnst traust til Ingibjargar
Sólrúnar Gísladóttur, formanns Samfylkingarinnar.
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Flestir treysta
Geir Haarde
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Byggir kvikmynd á
atburðum í Breiðavík

Blaðið

4®,652 Tölvuþrjótar reyna helst
að prófa augljós lykilorð og nýta
sér fáfræði tölvunotenda, frekar
en að leggja mikið á sig og nota
flóknar aðferðir til að brjótast inn
í tölvur. Þetta kemur fram í nýrri
rannsókn, þar sem tölvur voru
skildar eftir nettengdar með
einföld lykilorð.
Tölvurnar fjórar sem rannsakaðar voru fengu 270.000 tilraunir
til innbrots á aðeins 42 dögum.

Það þýðir að tilraun til innbrots
var gerð á 39 sekúndna fresti.
Fjöldi þessara innbrota heppnuðust vegna einfaldra lykilorða.
Rannsóknin leiddi í ljós að með
því að nota flóknari notendanöfn
og lykilorð er hægt að gera
tölvuþrjótum mun erfiðara fyrir
en ella. Algeng lykilorð eru til
dæmis „1234“ og „gestur“, en þau
eru ekki til þess fallin að hindra
tölvuhakkara.
SGJ

fyrir mengun

5-(6%2&)3-, Hættuna á strandmengun vegna olíuslyss á
siglingaleiðinni við Suður- og
Vesturland er hægt að minnka
með því að færa hefðbundna
siglingaleið lengra frá landinu
segir Anna Fanney Gunnarsdóttir
landfræðingur. Færsla siglingaleiðarinnar myndi koma alfarið í
veg fyrir strandmengun vegna
eðlisléttrar olíu. -SHSJ¹ SÅÈU 

Ráðstefnan

Skólar
í mótun
á Menntadegi iðnaðarins
15. febrúar nk.
> Sjá nánari upplýsingar og
dagskrá á vefsetri SI; www.si.is.
Ráðstefnan er opin en
skráning fer
fram á
vefnum.

*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Capacent í nóvember 2006.
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spá í gærkvöldi merktu 57 til 61
prósent Portúgala við „já“í þjóðaratkvæðagreiðslu sem fram fór í
gær um að leyfa bæri fóstureyðingar fram í tíundu viku meðgöngu. Hins vegar benti spáin til
þess að kjörsókn hefði einungis
verið 34 til 40 prósent en hún þarf
að vera yfir 50 prósent til að
atkvæðagreiðslan teljist gild.
Sams konar þjóðaratkvæðagreiðsla árið 1998 var dæmd ógild
vegna dræmrar kjörsóknar. Forsætisráðherra Portúgals, José
Sócrates, sagði í aðdraganda
kosninganna að ef sagan frá 1998
endurtæki sig og „já“ atkvæðin

Halla, er þetta stærsta karlavígi landsins?
b¶AÈ VAR AÈ MINNSTA KOSTI ENGIN RÎÈ
¹ KVENNAKLËSETTIÈm
'EIR ¶ORSTEINSSON VAR KJÎRINN FORMAÈUR
+NATTSPYRNUSAMBANDS ¥SLANDS MEÈ YFIR
BURÈUM Å FYRRADAG (ALLA 'UNNARSDËTTIR
FÁKK EINUNGIS ÖRJÒ ATKV¾ÈI !LDREI HEFUR
KONA VERIÈ FORMAÈUR +3¥

3ÁRBLAÈ UM FASTEIGNIR

Blað fyrir fólk
í fasteignahugleiðingum
&2¡44!",!¨)¨ Fasteignir er nýtt
blað sem fylgir Fréttablaðinu á
mánudögum. Fasteignaauglýsingar, sem áður
A{iijYgVjb^ccg¨iVhi"gV[g¨ci
birtust í Alltfasteignir
hluta
Fréttablaðsins, eru
meginuppiInnfelld lýsing í loftum
staða
blaðsins,
ásamt
fréttum af
Þannig er mál
með vexti ...
fasteignamarkaðnum.
3,2%
Auk þess er
þar fjallað
&!34%)'.)2 .ÕTT
um ýmislegt
BLAÈ UM FASTEIGNIR
FYLGIR &RÁTTABLAÈINU ¹ sem tengist
M¹NUDÎGUM
húsum og
heimilum,
birtir gagnlegir pistlar og
fróðleikur til handa húseigendum
og fólki í fasteignahugleiðingum.
Rafrænt greiðslumat
Ráðgjöf og aðstoð

FABRIKAN

Lánsumsóknir rafrænt á Netinu
Svar innan fjögurra daga

Mest lesna fasteignablað landsins

12. FEBRÚAR 2007
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HRAUNHAMAR er með til sölu einlyft
einbýli á Álftanesi með innbyggðum
bílskúr.

DRAUMAHÚS FASTEIGNASALA er með
til sölu parhús á besta stað í Seljahverfi.

Markarvegur 12 er á fallegum stað í Fossvoginum.
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*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallup í nóvember 2006.

Draumahús eru með til sölu stórt sex herbergja parhús á tveimur hæðum í Fossvogi.

Húsinu, sem er 237,2 fermetrar, er í dag skipt í
tvær íbúðir en auðvelt er að breyta því í einnar
íbúðar hús.
Komið er inn í flísalagða forstofu á neðri hæð
og úr henni er gengið inn í minni íbúðina. Íbúðin
er björt með parketti á gólfum og panelklæddum loftum með innfelldum ljósum. Eldhús er
með Alno-innréttingu. Stofa er með stórum
gluggum og útgengi í suðurgarð. Svefnherbergi
er með innfelldum skápum. Baðherbergi er
flísalagt með sturtuklefa og tengingu fyrir
þvottavél og þurrkara.
Miðrými neðri hæðar er með flísum á gólfi
og góðum fataskáp. Í miðrými er þvottahús með

innréttingu, geymsla með hilluplássi, köld
matargeymsla og útgengi á hellulagða verönd.
Stigi með viðarþrepum liggur upp á aðra
hæð. Eldhús er með Alno-innréttingu, parketti á
gólfi, borðkrók við glugga og búri. Stofurými er
með parketti á gólfi, gluggum með þreföldu
gleri, uppteknu panelklæddu lofti með innfelldri
lýsingu, arni og útgengi á suðvestursvalir.
Svefnherbergi eru tvö, bæði með skápum og
parketti á gólfum. Baðherbergi er flísalagt í
með sturtuklefa og innréttingu. Geymslurými
er yfir svefnherbergisálmu.
Innangengt er í bílskúr með sjálfvirkum
hurðaopnara frá miðrými neðri hæðar. Bílaplan
er hellulagt með snjóbræðslukerfi og garður í
góðri rækt.
Ásett verð er 69,9 milljónir.

HOF FASTEIGNASALA hefur til sölu
einbýlishús við Kleifarsel.

EIGNASTÝRING FASTEIGNASALA
er með til sölu vel staðsettan heilsársbústað við Vesturbrúnir á Ásgarðslandi.

... að það er hægt að létta greiðslubyrðina.

VEXTIR FRÁ

AÐEINS

Frjálsi fjárfestingarbankinn býður afar hagstæð lán í erlendri mynt með lánstíma til allt að 40
ára. Lántaki getur valið að greiða einungis vexti af láninu fyrstu þrjú árin og lágmarkað

F í t o n / S Í A

þannig greiðslubyrði sína. Reiknaðu hvernig greiðslubyrði þín lækkar á www.frjalsi.is eða

Miðað við myntkörfu 4,
Libor-vextir 29.1.2007.

hafðu samband við lánafulltrúa okkar.

KEÖ

TTFLOKKAR ¹ )NDLANDI

Verðlaun fyrir
þrettánda barn

yrðu fleiri en „nei“ atkvæðin
myndi hann freista þess að koma
frumvarpinu í gegnum þingið í
krafti meirihluta flokks síns.
Portúgal er eitt fjögurra Evrópuríkja þar sem lög um fóstureyðingar eru ströngust og eru
þær aðeins leyfðar ef um er að
ræða nauðgun, vansköpun fósturs
eða heilsa móðurinnar sé í hættu
og þá aðeins á fyrstu tólf vikum
meðgöngu. Í hinum 23 ríkjum
Evrópu eru lög um fóstureyðingar mun frjálslegri. Í Bretlandi
geta konur farið í fóstureyðingu
fram á 24 viku meðgöngu og fram
á tólftu viku í Þýskalandi, Frakklandi og á Ítalíu.

Stjórnvöld í Portúgal segja
kosningarnar mælingu á vilja
landsmanna til að taka upp
nútímalegra viðhorf. Tilraun
þeirra til að breyta þessum lögum
hefur mætt mikilli andstöðu frá
kaþólsku kirkjunni sem hefur
mikil áhrif í Portúgal þar sem yfir
níutíu prósent landsmanna eru
kaþólskrar trúar.
SDG
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+AÖËLSKA KIRKJAN STEND
UR STAÈFASTLEGA ¹ MËTI
FËSTUREYÈINGUM OG SEGIR
Ö¾R STRÅÈA GEGN KENNING
UM UM HELGI LÅFSINS

Þátttaka sjálfboðaliða skiptir sköpum
112 dagurinn var haldinn hátíðlegur um land allt í gær. Í Smáralind kynntu
sjálfboðaliðar úr Landsbjörg og Rauða krossinum starf sitt og sviðsettu björgun
á slösuðum úr bílflaki. Mörg þúsund manns taka þátt í sjálfboðaliðastarfi.
"*®2'5.!234!2& Fjöldi sjálfboðaliða á vegum Slysa-

varnafélagsins Landsbjargar og Rauða krossins
kynnti starfsemi sína á 112 deginum um land allt í
gær.
Á hádegi keyrði 112 lestin um höfuðborgarsvæðið,
en í henni voru yfir þrjátíu farartæki lögreglu,
slökkviliðs og björgunarsveita, auk þyrlu Landhelgisgæslunnar. Í Smáralind í Kópavoginum kynntu
sjálfboðaliðar starf sitt og sviðsettu björgun á „slasaðri“ brúðu úr bílflaki. Hápunktur sýningarinnar var
þegar þyrla Landhelgisgæslunnar sveif yfir bílastæði Smáralindar og björgunarsveitarmenn hífðu
þann slasaða upp.
Garðar H. Guðjónsson verkefnisstjóri segir daginn hafa heppnast gríðarlega vel.
„Það skiptir miklu máli að geta kynnt starfið fyrir
fólki í návígi og mér sýnist fólk sýna starfinu mikinn
áhuga. Margir gera sér ekki grein fyrir því hvað
starfið er umfangsmikið og hvað verkefnin eru fjölbreytt. Allir sem hafa áhuga á að leggja sitt af mörkum á þessu sviði geta fundið eitthvað við sitt hæfi,“
segir Garðar.
STEINDOR FRETTABLADIDIS

!ÈALMEÈFERÈ Å "AUGSM¹LINU

Jón Ásgeir fyrir
dóminn í dag
$«-3-, Réttarhöld sem verða

að líkindum umfangsmestu
réttarhöld Íslandssögunnar
hefjast í dag, þegar aðalmeðferðin í þeim hluta Baugsmálsins sem
eftir stendur hefst í Héraðsdómi
Reykjavíkur.
Sakborningarnir þrír; Jón
Ásgeir Jóhannesson, Tryggvi
Jónsson og Jón Gerald Sullenberger, munu gefa skýrslu fyrir
dómi. Reiknað er með að um eina
og hálfa viku þurfi til að spyrja
þá um málavexti, áður en önnur
vitni verða kölluð fyrir.
Fyrstur í vitnastúkuna verður
Jón Ásgeir. Hann kallar réttarhöldin „umfangsmestu sýndarréttarhöld Íslandssögunnar“ í
grein í Fréttablaðinu í dag.
BJ  SJ¹ BLS 
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"2²¨5 "*!2'!¨ "JÎRGUNARSVEITARMENN HÎFÈU SIG ALLA VIÈ OG

KLIPPTU SLASAÈA BRÒÈU ÒR SKÎDDUÈUM BÅL ,ÅÈAN BRÒÈUNNAR ER
AÈ SÎGN STÎÈUG
&2¡44!",!¨)¨2«3!

/RSÎK BRUNANS Å VEITINGASTAÈNUM
%NGELEN Å 3TOKKHËLMI SEM VARÈ
¥SLENDINGNUM (LYNI (EIÈBERG +ON
R¹ÈSSYNI AÈ BANA LIGGUR ENN EKKI FYRIR
,ÎGREGLAN Å 3TOKKHËLMI SEGIR FREGNA
AÈ V¾NTA AF RANNSËKNINNI ¹ N¾STUNNI

3!-'®.'5-,

).$,!.$ !0 Ættflokkahöfðingjar í
afskekktum norðausturhluta
Indlands bjóða þeim konum
peningaverðlaun sem fæða fleiri
en tólf börn í viðleitni til að halda í
við fjölgun aðkomumanna á
svæðinu.
Undanfarna tvo mánuði hefur
leiðtogi Khasi-ættbálksins, sem
tæplega milljón manns teljast til,
greitt fjórum konum tæplega
24.000 krónur hverri. Þeirra á
meðal er hin 45 ára gamla Amilia
Sohtun sem á sautján börn.
Framtakið hefur verið gagnrýnt af mörgum, meðal annars út
frá heilsufarslegu tilliti.
SDG

44! 2! $2%.'52 (,!54 6%2¨,!5.).

3AMGÎNGU¹¾TLUN KYNNT

3KYNDIHJ¹LPARMAÈUR 2AUÈA KROSSINS
¹RIÈ  VAR ÒTNEFNDUR ¹  DEG
INUM Å 3M¹RALIND Å G¾R !È ÖESSU
SINNI HLAUT HINN ¹TTA ¹RA GAMLI %GILL
6AGN 3IGURÈSSON VERÈLAUNIN EN HANN
BJARGAÈI MËÈUR SINNI ER HÒN HNEIG
NIÈUR ¹ HEIMILI ÖEIRRA OG MISSTI MEÈ
VITUND VEGNA BR¹ÈAOFN¾MIS
%GILL BAR SIG RÁTT AÈ Å ÎLLU SËTTI
ADRENALÅNPENNA Å VESKI MËÈUR SINNAR
SPRAUTAÈI HANA Å HANDLEGGINN OG

3TURLA "ÎÈVARSSON SAMGÎNGUR¹ÈHERRA
MUN KYNNA SAMGÎNGU¹¾TLUN FYRIR
¹RIN  TIL  ¹ FUNDI Å HÒSN¾ÈI
6EGAGERÈARINNAR ¹ ¥SAFIRÈI Å DAG
¾TLUNINNI VERÈUR DREIFT ¹ !LÖINGI EFTIR
FUNDINN

3+9.$)(*,0!2-!¨52 23).3 %GILL

6AGN TËK VIÈ VERÈLAUNUNUM ¹SAMT
MËÈUR SINNI STU ,AUFEYJU
&2¡44!",!¨)¨2«3!

HRINGDI Å .EYÈARLÅNUNA (ANN FYLGDI
FYRIRM¾LUM NEYÈARVARÈAR Å ÎLLU ÖAR TIL
SJÒKRABÅLL KOM ¹ STAÈINN
&IMM AÈRIR FENGU VIÈURKENNINGAR
FYRIR SKYNDIHJ¹LPARAFREK ¹ NÕLIÈNU ¹RI
!È SÎGN 3ËLVEIGAR «LAFSDËTTUR HJ¹
2AUÈA KROSSINUM HAFA UM ¹TTATÅU PRË
SENT ¥SLENDINGA L¾RT SKYNDIHJ¹LP (INS
VEGAR HIKI MARGIR VIÈ AÈ BEITA HENNI
b2AUÈI KROSS ¥SLANDS HELDUR
SKYNDIHJ¹LPARN¹MSKEIÈ SEM H¾GT
ER AÈ SKR¹ SIG Å ¹ WWWREDCROSSIS
EÈA Å SÅMA m SEGIR 3ËLVEIG b(AFI FËLK
UNDIRSTÎÈUÖEKKINGU Å SKYNDIHJ¹LP
ER AUÈVELDARA AÈ BREGÈAST VIÈ ÖEGAR
MÅNÒTUR OG JAFNVEL SEKÒNDUR GETA
SKIPT SKÎPUMm

,®'2%',5-,
4EKINN MEÈ  GRÎMM
,ÎGREGLAN ¹ 3AUÈ¹RKRËKI FANN FIMMTÅU
GRÎMM AF HASSI Å FËRUM KARLMANNS
UM ÖRÅTUGT SÅÈDEGIS ¹ LAUGARDAGINN
,ÎGREGLAN FÁKK ¹BENDINGU UM AÈ
MAÈURINN SEM VAR GESTUR ¹ SVEITA
B¾ Å 3KAGAFIRÈI KYNNI AÈ VERA MEÈ
FÅKNIEFNI ¹ SÁR -ANNINUM HEFUR VERIÈ
SLEPPT

BÍLL DAGSINS

"EIÈNI UM NÕJAR HÎFUÈSTÎÈVAR FYRIR ,ÎGREGLUNA ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU

TOYOTA YARIS SOL VVTI

Fimmtán þúsund fermetrar

Nýskr. 07.05 - Sjálfskiptur - Ekinn 9 þús. km. - Allt að 100% lán.

Á næstu dögum mun skýrast hvort
byggðar verði nýjar fimmtán þúsund fermetra höfuðstöðvar fyrir Lögregluna á höfuðborgarsvæðinu
og Fang-elsismálastofnun. Jón Kristinn Snæhólm,
aðstoðarmaður Vilhjálms Þ. Vilhjálmssonar borgarstjóra, segir að það sé ljóst að nýju höfuðstöðvarnar
verði byggðar miðsvæðis í Reykjavík og verði við
helstu umferðaræðar á höfuðborgarsvæðinu. Hann
segir að ekki sé komið á hreint á hvaða lóð húsið verði
reist.
Böðvar Jónsson, aðstoðar-maður Árna Mathiesen
fjármálaráðherra, sendi borgarstjóra bréf fyrir hönd
fjármálaráðuneytisins í lok janúar þar sem falast er
eftir lóð fyrir húsnæðið.
Um síðustu áramót sameinuðust lögregluembættin þrjú á höfuðborgarsvæðinu. Í bréfi Böðvars kemur
fram að höfuðstöðvar hins nýja embættis séu á að
minnsta kosti fimm stöðum á höfuðborgarsvæðinu
auk hverfisstöðva og þess vegna sé heppilegra að
starfsemin verði sameinuð á einum stað. Böðvar
nefnir að samkvæmt grófri áætlun þurfi lögreglan
um tíu þúsund fermetra húsnæði og að auki þurfi að
reisa 3.500 fermetra gæsluvarðhaldsfangelsi. Jafn-

3+)05,!'3-,
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Verð

NOTAÐIR BÍLAR
Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.

,®'2%',534®¨). 6)¨ (6%2&)3'®45 4ALIÈ ER AÈ NÕTT HÒSN¾ÈI

,ÎGREGLUNNAR ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU OG &ANGELSISM¹LASTOFN
UNAR VERÈI UM FIMMT¹N ÖÒSUND FERMETRAR 4IL SAMANBURÈAR
M¹ GETA ÖESS AÈ LÎGREGLUSTÎÈIN VIÈ (VERFISGÎTU ER T¾PIR SJÎ
ÖÒSUND FERMETRAR

framt þurfi Fang-elsismálastofnun um 1.500 fermetra húsnæði. Húsnæðið verður því samtals um
fimmtán þúsund fermetrar.
Til samanburðar má geta þess að lögreglustöðin
við Hverfisgötu er tæpir sjö þúsund fermetrar.
Nýja húsnæðið verður því meira en helmingi
stærra.
IFV
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!ÈFARARM¹LI *ËNS «LAFSSONAR GEGN (ANNESI (ËLMSTEINI HALDIÈ ¹FRAM HÁR ¹ LANDI

+EYRÈI ¹ OG FLÒÈI AF VETTVANGI

Ekki endanlegur dómur ytra

Fernt slasaðist í
aftanákeyrslu

$«-3-, Aðfararmál Jóns Ólafssonar gegn Hannesi Hólmsteini
Gissurarsyni vegna meiðyrðadóms sem felldur var í Bretlandi
fellur ekki sjálfkrafa niður þrátt
fyrir að dómari ytra hafi fellt úr
gildi sektardóm yfir Hannesi í
desember síðastliðnum.
Málið var tekið fyrir í Héraðsdómi Reykjavíkur í liðinni viku.
Sigríður Rut Júlíusdóttir, lögmaður Jóns, segir að málinu sé
ekki lokið í Bretlandi, þar hafi
enginn endanlegur dómur fallið.
Jón geti ennþá á grundvelli
upphaflegrar kæru haldið meiðyrðamálinu áfram.
Hún vildi hins vegar ekki

í meiðyrðamálið í Bretlandi.
Heimir Örn Herbertsson, lögmaður Hannesar, sagði þegar
málið var tekið fyrir á föstudaginn síðastliðinn að hann hefði átt
von á því að fjárnámskrafan yrði
felld úr gildi eftir dóminn ytra en
ágreiningur væri um það við lögmann Jóns. Því hefði málinu
verið frestað um viku til að láta
þýða gögn.
Eftir það tæki að líkindum við
annar stuttur frestur þar til lögmennirnir flyttu kröfur sínar
fyrir dómi og dómari úrskurðaði
í kjölfarið hvort halda skyldi
áfram með málið eða ekki.

!¨&!2!2-,

(ERBERT ®RN
(EIMISSON LÎG
MAÈUR (ANNESAR
(ËLMSTEINS 'ISS
URARSONAR SEGIST
HAFA ¹TT VON ¹ ÖVÅ
AÈ AÈFARARM¹L
GEGN (ANNESI
YRÈI FELLT NIÈUR
&2¡44!",!¨)¨'6!

segja til um það hvort það yrði
gert, einungis að hún gerði þá
kröfu fyrir héraðsdómi að
aðfararmálinu yrði frestað þar til
endanleg niðurstaða væri komin

BJ

,®'2%',5-, Ökumaður, sem

grunaður er um ölvunakstur.
keyrði aftan á fólksbíl í Stekkjarbakka við Hamrastekk í Breiðholtinu rétt fyrir klukkan tvö
aðfaranótt laugardagins. Við
áreksturinn kastaðist bíllinn á
vegrið við götuna, valt og lenti
utan vegar. Ökumaðurinn sem olli
árekstrinum, karlmaður um
þrítugt, flúði af vettvangi.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók manninn skömmu
síðar. Hann var yfirheyrður í gær.
Tveir karlar og tvær konur
voru bílnum sem valt og voru þau
flutt á slysadeild. Þau eru ekki
alvarlega slösuð.
IFV

Minnst traust til Ingibjargar
Tæp 33 prósent segjast nú bera mest traust til Geirs H. Haarde, en 42,6 prósent báru mest traust til hans í
júní síðastliðnum. Flestir, rúm 27 prósent, segjast nú bera minnst traust til Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur. Helmingi fleiri konur en í júní segjast nú bera mest traust til Steingríms J. Sigfússonar.
3+/¨!.!+®..5. Geir H. Haarde

4%+)34 ¥ (%.$52 *ËHANNES *ËNSSON OG

-¾RSK -C+INNEY -ÎLLER ERU FORMENN
SJËÈANNA SEM STYRKJA BËKINA

3AGA +AUPMANNAHAFNAR

Höfuðborg Íslands gerð skil
-%..).' Hafist verður handa á

þessu ári við ritun sögu Kaupmannahafnar sem höfuðborgar
Íslands í 500 ár. Þetta var tilkynnt
við hátíðlega athöfn í elsta
sýningarsal Dana, Kunstforeningen Gammel Strand í Kaupmannahöfn, en Fréttablaðið greindi frá
áformunum fyrir skömmu.
Íslensku sagnfræðingarnir
Guðjón Friðriksson og dr. Jón Þ.
Þór annast verkið, sem er áætlað
að taki fjögur ár. Markmiðið er að
gefa verkið samtímis út á
íslensku og dönsku í tveimur
bindum.
Íslensku forsetahjónin, Ólafur
Ragnar Grímsson og Dorrit
Moussaieff, voru viðstödd
athöfnina. Fagnaði forsetinn
þessari ráðagerð í ávarpi sem
hann flutti.
Tveir sjóðir fjármagna verkið;
A.P. Møller og Hustru Chastine
McKinney Møllers Fond til
almene Formaal og Styrktarsjóður Baugs Group.
RVE
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&RJ¹LSLYNDI FLOKKURINN HLAUT   PRË
SENT ATKV¾ÈA Å ALÖINGISKOSNINGUNUM
 EN EKKI   PRËSENT EINS OG
RANGLEGA KOM FRAM Å &RÁTTABLAÈINU Å
G¾R

forsætisráðherra ber mest traust
landsmanna af íslenskum stjórnmálamönnum, samkvæmt nýrri
skoðanakönnun Fréttablaðsins,
og segjast nú 32,5 prósent af þeim
sem tóku afstöðu treysta honum
best. Þetta er nokkuð minna en í
könnun blaðsins sem gerð var 28.
júní á síðasta ári. Þá sögðust 42,6
prósent treysta Geir best af öllum
stjórnmálamönnum. Sérstaklega
eru það konur sem segjast nú í
minni mæli treysta Geir mest, nú
eru það 25,3 prósent kvenna, en í
könnun blaðsins í júní sögðust
45,0 prósent kvenna bera mest
traust til Geirs. Flestir karlar, eða
37,8 prósent þeirra, segjast
treysta Geir best.
Þá segjast færri íbúar höfuðborgarsvæðisins bera mest traust
til Geirs nú en í júní. Nú segjast
32,5 prósent íbúar höfuðborgarsvæðisins bera mest traust til
Geirs, og sama hlutfall íbúa
landsbyggðarinnar. Í júní sögðust 45,4 prósent íbúa höfuðborgarsvæðisins bera mest traust til
Geirs.
Fleiri nefna nú Steingrím J.
Sigfússon,
formann
Vinstri
grænna, sem þann stjórnmálamann sem þeir treysta mest, 25,7
prósent þeirra sem tóku afstöðu.
Í júní nefndu 18,3 prósent nafn
Steingríms.
Sérstaklega
eykst
traust
kvenna á Steingrími og segjast
nú flestar konur, eða 28,6 prósent, bera mest traust til Steingríms. Í könnun blaðsins í júní
sögðust 14,5 prósent kvenna
treysta Steingrími best. Aðeins
minna hlutfall, eða 23,6 prósent,
karla, segist bera mest traust til
Steingríms.
12,1 prósent segist nú bera
mest traust til Ingibjargar Sól-

rúnar Gísladóttur, formanns Samfylkingarinnar. Eilítið fleiri segjast nú bera mest traust til
Ingibjargar Sólrúnar en í síðustu
könnun, þegar 8,7 prósent sögðust bera mest traust til Ingibjargar Sólrúnar. Mun fleiri konur en
karlar treysta Ingibjörgu Sólrúnu
mest stjórnmálamanna, 16,5 prósent kvenna en 8,9 prósent karla.
Aðrir stjórnmálamenn eru
nefndir í innan við tíu prósentum
tilfella. Í fjórða sæti er Össur
Skarphéðinsson og segjast nú 4,4
prósent treysta honum mest. Þá
segjast 2,6 prósent treysta Guðjóni Arnari Kristinssyni, formanni Frjálslynda flokksins,
best. Jón Sigurðsson, formaður
Framsóknarflokksins og viðskiptaráðherra, er í tíunda sæti
yfir þá stjórnmálamenn sem
mest traust er borið til og er hann
nefndur í 1,2 prósentum tilfella.
Aðeins fleiri, eða 2,1 prósent,
nefna Guðna Ágústsson, varaformann flokksins.
Einnig var spurt til hvaða
stjórnmálamanns væri minnst
traust borið um þessar mundir.
Þá nefndu flestir Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur, en hún var í
þriðja sæti í júní, þegar Halldór
Ásgrímsson var oftast nefndur
og Valgerður Sverrisdóttir næstoftast.
Nú segjast 27,3 prósent þeirra
sem afstöðu tóku bera minnst
traust til Ingibjargar Sólrúnar. Í
júní var það 11,1 prósent. Sérstaklega eru það karlar sem
nefna Ingibjörgu Sólrúnu, 34,0
prósent þeirra en 17,6 prósent
kvenna. Í júní voru það 18,6 prósent karla sem nefndu Ingibjörgu
Sólrúnu.
Geir H. Haarde er næstoftast
nefndur, í 11,9 prósentum tilvika,
en 7,3 prósent sögðust bera
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minnst traust til Geirs í könnun
blaðsins í júní og er aukningin
aðallega meðal kvenna. Nú segjast tæp fjórtán prósent kvenna
treysta Geir minnst, en í júní var
voru það rúm sex prósent.
Í þriðja sæti yfir þá sem
minnst traust er borið til er Björn
Bjarnason, en 8,8 prósent nefna
hann, í stað 6,8 prósenta sem
nefndu hann í júní.
Valgerður Sverrisdóttir, sem
var næstoftast nefnd í könnun
blaðsins í júní, virðist njóta þess
að hún er nú utanríkisráðherra en
ekki iðnaðar- og viðskiptaráðherra og nefna nú 6,2 prósent nafn
hennar, í stað 14,2 prósenta í júní.
Guðjón Arnar Kristinsson er í
fimmta sæti yfir þá sem minnst

traust er borið til, nefndur í 5,2
prósentum tilfella. Þá er Jón Sigurðsson í sjötta sæti, nefndur í
4,0 prósentum tilfella, og Steingrímur J. Sigfússon í sjöunda
sæti með 3,2 prósent.
Hringt var í 800 kjósendur
laugardaginn 10. febrúar og
skiptust svarendur jafnt eftir
kyni og hlutfallslega eftir kjördæmum. Spurt var „Til hvaða
stjórnmálamanns berð þú mest
traust um þessar mundir?“ og
tóku 53,5 prósent aðspurðra
afstöðu til spurningarinnar. Þá
var spurt „Til hvaða stjórnmálamanns berð þú minnst traust um
þessar mundir?“ og tóku 50,4 prósent afstöðu til spurningarinnar.
SVANBORG FRETTABLADIDIS
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"ANDARÅSKIR ÖINGMENN

Send eftir að hún var gefin út

Segja Írana selja
Írökum vopn

$«-3-, Ragnar Hall, lögmaður

Kristins Björnssonar fyrrverandi
forstjóra Skeljungs, fékk leyfi
fyrir því að senda grein lagaprófessorsins Róberts Ragnars Spanó
um álitaefni er tengjast samkeppnislagabrotum, til Helga
Magnúsar Gunnarssonar saksóknara efnahagsbrota, eftir að greinin var gefin út í Tímariti lögfræðinga.
Greint var frá því í Fréttablaðinu í gær að grein Róberts Ragnars hefði borist Helga Magnúsi
vikum áður en greinin birtist í
tímaritinu. Voru þessar upplýsingar staðfestar af Helga Magnúsi og
Ragnari Hall.

Tekur þú mark á skoðanakönnunum fjölmiðla?
*¹
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Finnst þér stjórnmálaumræða
áhugaverð?
3EGÈU ÖÅNA SKOÈUN ¹ VISIRIS

,ÎGREGLUÖJËNI BR¹ Å BRÒN

Vaknaði við
sprengingu
,®'2%',5-, Lögreglumaður hjá

lögreglunni á Blönduósi, sem býr
á Ránarbraut á Skagaströnd,
vaknaði við öfluga sprengingu
klukkan sex á sunnudagsmorgun.
Við athugun kom í ljós að kveikt
hafði verið í flugeldi sem festur
hafði verið niður við anddyri á
heimili mannsins. Flugeldurinn
fór því ekki upp í loft heldur
sprakk eins og sprengja.
Íbúar í nærliggjandi húsum
vöknuðu einnig við hávaðann.
Lögreglan á Blönduósi vinnur að
rannsókn málsins og leikur
grunur á að það sé ekki tilviljun
að flugeldurinn hafi verið
sprengdur við heimili lögreglumannsins.
IFV

23 2¹ÈIST VAR ¹ ÖRJ¹R KONUR ¹ 'R¾N
HÎFÈAEYJUM

R¹S Å FERÈAMANNAPARADÅS

Grýttu tvær
konur til dauða
!0 Þrjár ítalskar konur
urðu fyrir hrottalegri líkamsárás
á Grænhöfðaeyjum undan vesturströnd Afríku á laugardag. Ein
þeirra komst lífs af og hefur gefið
lögreglunni skýrslu.
Að sögn fórnarlambsins, sautján ára stúlku, buðu árásarmennirnir konunum í mat. Boðið breyttist hins vegar í blóðbað þegar
mennirnir tóku konurnar höndum
og fóru með þær út í skóg þar sem
þeir grýttu þær. Stúlkan rankaði
seinna við sér þar sem hún lá í
skóginum og náði að leita sér
hjálpar.
Lögreglan leitar nú árásarmannanna en hefur ekki orðið
ágengt.
RVE
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Tölvupóstsamskipti
Róberts
Ragnars og Ragnars Hall í tengslum við greinina, sem Fréttablaðið
hefur undir höndum, sýna hins
vegar með ótvíræðum hætti að
Róbert Ragnar gaf Ragnari Hall

leyfi til þess að senda greinina til
saksóknara eftir að hún hafði verið
gefin út, 31. október í fyrra.
Greinin, sem var unnin eftir
sjálfstæða rannsókn Róberts Ragnars, var ekki að neinu leyti unnin
fyrir lögmenn Geirs Magnússonar,
Einars Benediktssonar og Kristins
Björnssonar, forstjóra stóru olíufélaganna á árunum 1993 til 2001.
Hún var meðal grundvallarmálsgagna lögmanna forstjóranna
í máli ákæruvaldsins gegn þeim.
Málinu var á dögunum vísað frá í
héraðsdómi, meðal annars á þeirri
forsendu að ekki væri lagaleg heimild fyrir því að lögsækja menn fyrir
brot á samkeppnislögum.
MH

¶µ3+!,!.$ !0 Bandarískir
hershöfðingjar í Írak hafa sýnt
bandarískum þingmönnum gögn
um að Íranar hafi útvegað
íröskum uppreisnarmönnum
sprengjur.
Þetta fullyrðir öldungadeildarþingmaðurinn Joe Lieberman.
„Ég er handviss um að Íranar
aðstoða fólkið sem er að myrða
bandarísku hermennina í Írak,“
sagði Lieberman á laugardaginn.
Sumir þingmenn hafa lýst yfir
efasemdum, enda hafi rangar
upplýsingar í líkingu við þessar
verið notaðar til að styðja
innrásina í Írak árið 2003.
SGJ

Koma má í veg fyrir
olíumengun stranda
Olíuslys á ytri siglingaleið olíuskipa er 50 prósentum ólíklegra til að menga strendur en ef óhapp verður á hefðbundinni leið nær landi. Viðbragðstími margfaldast
með færslu leiðarinnar og eðlislétt olía gufar upp og nær aldrei til strandar.
5-(6%2&)3-, Hættuna á strandmengun vegna olíuslyss á siglingaleiðinni við Suður- og Vesturland er hægt að minnka verulega
með því að færa hefðbundna siglingaleið lengra frá landinu. Færsla
siglingaleiðarinnar myndi koma
alfarið í veg fyrir strandmengun
vegna eðlisléttrar olíu sem er
meirihluti þeirrar olíu sem hingað
er flutt. Færsla siglingaleiðarinnar margfaldar viðbragðstíma við
flestallar aðstæður.
Þetta er á meðal niðurstaðna
Önnu Fanneyjar Gunnarsdóttur
landfræðings sem vann ítarlega
rannsókn á dreifingu olíumengunar í hafi árið 2003. Þar voru bornar
saman siglingaleiðir suðvestur af
landinu, annars vegar hefðbundin
siglingaleið olíuskipa og svokölluð
ytri leið.
Í ályktunum rannsóknarinnar
segir Anna að samkvæmt niðurstöðum dragi um 50 prósent úr
hættunni á að viðkvæm strandsvæði mengist ef siglingaleiðin
væri færð utar. Kemur fram að ef
olíuslys verður á vissum stöðum á
innri siglingaleiðinni muni olíu
undantekningarlaust reka að landi
á næstu tveimur sólarhringum.
„Aftur á móti var viðbragðstíminn
mun lengri á ytri siglingaleiðinni
og í þeim tilfellum þar sem um var
að ræða eðlislétta olíu rakk olíuna
aldrei upp í fjöru.“ Ástæðan fyrir
því í mörgum tilfellum að olíuna
rekur ekki í land er að á ytri leiðinni tekur olíuna allt að níu sólarhringa að reka til lands og á þeim
tíma gufar eðlislétt olía að mestu
upp. Ef um eðlisþunga olíu er að
ræða þá gufar hún seint upp og
slys af völdum hennar er mun

!4+6¨) '2%)44 "ÒIST ER VIÈ FYRSTU
ÒRSLITUM ¹ ÖRIÈJUDAGINN
&2¡44!",!¨)¨!0

%KKERT ERLENT EFTIRLIT

Túrkmenar
kjósa forseta
4²2+-%.)34!. !0 Forsetakosning%88/. 6!,$%: 
342!.$34!¨

(INN  MARS 
STRANDAÈI OLÅUFLUTN
INGASKIPIÈ %XXON
6ALDEZ VIÈ 0RINCE
7ILLIAM FLËA Å !LASKA
,¹KU  ÖÒSUND TONN
AF HR¹OLÅU Å HAFIÈ ¹
FYRSTU  KLUKKUTÅM
UNUM FR¹ STRANDINU
-UN ST¾RRI SKIP SIGLA
NÒ INNAN ÅSLENSKRAR
LANDHELGI

alvarlegra. Davíð Egilson, forstjóri Umhverfisstofnunar, lýsti
áhrifum af slysi með eðlisþunga
olíu sem skelfilegum í viðtali við
Fréttablaðið í gær. Það styður þá
skoðun Önnu að tími til aðgerða er
afar mikilvægur, en hann getur
allt að því nífaldast ef ytri leiðin
er farin. Sextíu olíuskip sigldu
innri leiðina til hafnar við Faxaflóa árið 2006 en tíu sigldu ytri
leiðina. Þau báru um 800 þúsund
tonn af olíu og allt að því fimmtíu
þúsund tonn í hverri ferð.
Kristján Geirsson, fagstjóri hjá

Umhverfisstofnun, segir að hættan af siglingum skipa á innri leiðinni hafi verið umhverfis- og samgönguyfirvöldum ljós í tíu ár og
tillögur um aðgerðir til að bregðast við þeim hættum hafa legið
fyrir í að minnsta kosti átta ár, en
stjórnvöld hafi ekki treyst sér til
að færa siglingaleiðina fyrr en
gagnasöfnun væri lokið. „Hins
vegar hafa umhverfisyfirvöld lagt
mikla vinnu í að bæta lagagrunn,
auka viðbúnað og styrkja viðbrögð
við bráðamengun hafs og stranda.“
SVAVAR FRETTABLADIDIS

ar fóru fram í Túrkmenistan í
gær og í fyrsta skipti gátu
kjósendur valið á milli frambjóðenda síðan landið fékk sjálfstæði
eftir fall Sovétríkjanna.
Kosningarnar voru þó án alls
erlends eftirlits og frambjóðendurnir sex komu allir úr eina
flokkinum sem leyfður er í
Túrkmenistan.
Búist er við að starfandi
forseti, Gurnabguli Berdymukhamedov, muni sigra. Hann hefur
gefið í skyn að umbætur séu fram
undan, sem vekur vonir um að
landið sé að opnast eftir tveggja
áratuga einangrun og undirokun
undir stjórn Saparmurat Niyazov
sem lést í desember.
Kjörsókn var 98,65 prósent að
sögn yfirvalda.
SDG

,®'2%',5-,
2¹N TELST UPPLÕST
,ÎGREGLAN ¹ 3UÈURNESJUM HANDTËK
FJËRA MENN ¹ FÎSTUDAGSKVÎLDIÈ FYRIR AÈ
HAFA R¾NT VERSLUN 3AMKAUPA Å 3AND
GERÈI ¹ FIMMTUDAGSKVÎLDIÈ !È SÎGN
LÎGREGLUNNAR TELST M¹LIÈ UPPLÕST

3TJËRNM¹LAFR¾ÈINGUR SEGIR NIÈURSTÎÈUR SKOÈANAKÎNNUNAR ATHYGLISVERÈAR
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Umhverfismál mjög mikilvæg
34*«2.-, Einar Mar Þórðarson

stjórnmálafræðingur segir að
skoðanakönnun
Fréttablaðsins
sem birt var í gær sé um margt
athyglisverð, ekki síst fyrir það
að Samfylking og Vinstri græn
séu samtals komin með yfir
fimmtíu prósenta fylgi. „Það er
athyglisvert að báðir vinstriflokkarnir eru að bæta við sig
fylgi á sama tíma en oft hefur
það verið svo að þegar einn
vinstriflokkur bætir við sig tapar
hinn.“
Einar segir jafnframt að lítið
fylgi Framsóknarflokksins veki
sérstaka athygli og hann hafi
sennilega aldrei mælst með jafnlítið fylgi og nú. „Við megum ekki
gleyma því að hlutfall óákveðinna mælist hátt og ósamræmi er
á milli skoðanakannana undan-

%).!2 -!2 ¶«2¨!23/. 34*«2.-,!
&2¨).'52 4ELUR AÈ FËLK BÅÈI EFTIR ÖVÅ

AÈ SJ¹ ¹HERSLUR FLOKKANNA Å UMHVERFIS
M¹LUM SEM G¾TU ORÈIÈ EITT AÈALKOSN
INGAM¹LIÈ Å VOR
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

farnar vikur. Það þýðir að fylgið
er á fleygiferð og fólk er að máta
sig við flokkana en Framsóknarflokknum hefur oft gengið vel á
lokasprettinum í því að næla í
óákveðna fylgið.“
Inntur eftir því hvaða ástæður

geti legið fyrir því að óákveðnir
eru mun fleiri nú en þegar Fréttablaðið gerði könnun á sama tíma
fyrir kosningarnar 2003 segir
Einar að mikil umræða hafi verið
um ný framboð eins og Framtíðarlandið og framboð aldraðra og
öryrkja. „Það er spurning hvort
það valdi því að fleiri eru
óákveðnir en áður. Kannski er
gott gengi Samfylkingar og
Vinstri grænna núna vegna þess
að Framtíðarlandið ætlar ekki að
bjóða fram undir nafni þeirrar
hreyfingar.“
Einar segir að umhverfismál
geti orðið eitt aðalkosningamálið.
„Þjóðin virðist vera að vakna til
vitundar um umhverfismál og
það gæti verið einn þátturinn í
því að skapa óvissu um hvernig
fylgið raðar sér.“
SH¹
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3TJËRN &ÁLAGS FASTEIGNASALA SEGIR SAMKEPPNISYFIRVÎLD GETA SKOÈAÈ ÎLL GÎGN FÁLAGSINS 5NGMENNI D¾MD Å 2ÒSSLANDI

 Hvað heita samtökin sem
berjast gegn byggingu Helgafellsbrautar í Mosfellsveit?
 Hvað heita stjórnmálasamtökin í Háskóla Íslands sem sigruðu
í kosningum til Stúdentaráðs á
fimmtudaginn?
 Hvað heitir bandaríski öldungadeildarþingmaðurinn sem
tilkynnti á laugardag að hann
sæktist eftir því að verða forsetaefni Demókrataflokksins í forsetakosningunum í Bandaríkjunum
árið 2008?
36®2  ",3 

¶JËFAR ST¹LU BÅL OG EYÈILÎGÈU

Bíl stolið og
ekið út í skurð
,®'2%',5-, Sendiferðabíll sem

stolið var fyrir utan Hótel
Blönduós aðfaranótt sunnudagsins fannst ónýtur ofan í skurði við
Svínvetningabraut, sveitaveg sem
er rétt fyrir utan bæinn, klukkan
átta í gærmorgun. Þjófarnir voru
þá horfnir af vettvangi.
Að sögn lögreglunnar á
Blönduósi mátti sjá að bíllinn
hefði tekið nokkrar krappar
beygjur á veginum áður en hann
hefði farið út af, oltið og lent ofan
í skurði. Bíllinn er ónýtur að sögn
lögreglunnar.
Lögreglan vinnur að rannsókn
málsins en hefur engar vísbendingar um hverjir stálu bílnum.
IFV

6ERBÒÈ Å 3ANDGERÈI

Brutust inn og
börðu mann
,®'2%',5-, Tveir menn ruddust

inn á stúlku sem býr í verbúð í
Sandgerði á laugardagsmorgun
og börðu mann sem ætlaði að
koma henni til varnar. Árásarmennirnir brutu upp hurð á
herbergi stúlkunnar til að komast
að henni og ætlaði maðurinn að
koma þeim út úr verbúðinni;
mennirnir réðust þá á hann og
gengu í skrokk á honum. Maðurinn rifbeinsbrotnaði í árásinni.
Rannsóknardeild lögreglunnar á
Suðurnesjum veit hver annar
árásarmaðurinn er og var hans
leitað í gær. Ekki er vitað hver
hinn árásarmaðurinn er.
IFV

Velkomið að skoða öll gögn

Murkuðu lífið
úr gyðingi

.%94%.$52 Stjórn Félags fasteignasala segist tilbúin

2²33,!.$ !0 Dómstóll í Jekaterín-

að afhenda Samkeppniseftirlitinu öll gögn félagsins.
Eins og fram kom í Fréttablaðinu á föstudag neituðu
stjórnir Félags fasteignasala og Samtaka fjármálafyrirtækja að afhenda blaðamanni fundargerðir á
þeim forsendum að þær hefðu til þess lagalegan rétt
en Guðjón Rúnarsson, framkvæmdastjóri Samtaka
fjármálafyrirtækja, sagði samkeppnisyfirvöld geta
skoðað öll gögnin.
Grétar Jónasson, framkvæmdastjóri Félags fasteignasala, segir þess ávallt hafa verið gætt að samráðsmál, eða önnur samkeppnismálefni, væru ekki
rædd á fundum stjórnarinnar. „Formaður Neytendasamtakanna [Jóhannes Gunnarsson] lét að því liggja
að FF hefði eitthvað að fela vegna þessarar ákvörðunar sinnar. Það er algerlega fjarlægt að svo sé og
óski samkeppnisyfirvöld eftir skoðun á hvers konar
samráði þá eru fundargerðir og önnur gögn þeim

burg í Úralfjöllum dæmdi á
föstudag fimm unglinga í fangelsi
fyrir að berja tvítugan gyðing,
draga hann inn í kirkjugarð og
reka hann þar á hol með málmkrossi.
Ungmennin voru á aldrinum
tólf til sautján ára og drukkin
þegar ódæðið var framið hinn 1.
október 2005. Fjögur þeirra fengu
5-7 ára fangelsi og eitt tíu ára
fangabúðavist.
53 manns voru drepin og 460
hlutu líkamstjón í árásum vegna
útlendinga- og gyðingahaturs í
Rússlandi í fyrra, að sögn mannréttindaskrifstofunnar Sova.
AA
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algerlega opin. Þess hefur ávallt verið gætt að samráð eða önnur samkeppnismál séu aldrei rædd á fundum stjórnar og þá má bæta við að vandfundin er
starfsstétt þar sem samkeppni er meiri en meðal
fasteignasala,“ segir Grétar.
MH

Refsingar fyrir kynferðisbrot
hafa þyngst undanfarið
Átján mánaða fangelsisdómur sem kveðinn var upp í Hæstarétti í byrjun mánaðarins var í þyngra lagi sé
hann borinn saman við svipaða dóma. Lögfræðingur segir dóminn í takt við þá þróun sem verið hafi.
$«-3-, Dómur Hæstaréttar frá

því 1. febrúar yfir karlmanni sem
sakfelldur var fyrir kynferðisbrot
gagnvart þremur stúlkubörnum og
fyrir vörslu barnakláms er í þyngri
kantinum þegar hliðstæð mál sem
tekin hafa verið fyrir á undanförnum árum í Hæstarétti eru athuguð.
Þetta segir Svala Ólafsdóttir, lögfræðingur og kennari við lagadeild
Háskóla Reykjavíkur.
Mikið hefur verið fjallað um
dóminn í fjölmiðlum og dómarar
verið gagnrýndir fyrir að milda
dóm héraðsdóms úr tveggja ára
fangelsi niður í 18 mánuði. Á undanförnum árum hafa refsingar
fyrir kyn-ferðisbrot verið að þyngj-

Í fyrsta lagi er þessi
ákveðni dómur þungur
miðað við sambærilega dóma
þar sem málsatvik eru svipuð og
í öðru lagi liggur fyrir frumvarp
sem gerir ráð fyrir því að refsingar í þessum brotaflokki þyngist.
36!,! «,!&3$«44)2
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ast og er umræddur dómur í takt
við þá þróun þegar bornir eru
saman dómar, þar sem málsatvik
eru hliðstæð, frá upphafi árs 2002
og þar til nú.

(!2¨!2) 2%&3).'!2 6ERÈI FRUMVARP DËMSM¹LAR¹ÈHERRA SAMÖYKKT ER LÅKLEGT AÈ
DËMSTËLAR ÖYNGI REFSINGAR YFIR BARNANÅÈINGUM ENN FREKAR
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

Svala segir að án efa hafi verið
litið til þess að ákærði braut gegn
trúnaðartrausti barna sem hann
þekkti og voru vinir barna hans. Í
ljósi þess hve alvarlegar afleiðingar kynferðisleg misnotkun hefur á
sálarlíf barna segir Svala að eðlilegt sé að fólk velti fyrir sér hvort
rétt sé að þyngja dóma í þessum
brotaflokki.
Í könnunum sem gerðar hafa
verið á viðhorfi almennings hefur
berlega komið í ljós að fólki þykir
þurfa að þyngja refsingar yfir kynferðisbrotamönnum. Svala bendir
á að svar við þeirri kröfu liggi nú
fyrir á Alþingi í frumvarpi dómsmálaráðherra.

Frumvarpið gerir ráð fyrir því
að kynmökum við börn yngri en
fjórtán ára verði skipað á bekk
með nauðgunum. Þá gerir frumvarpið ráð fyrir því að hámarksrefsing fyrir kynferðislega áreitni

gegn barni yngra en fjórtán ára
geti orðið sex ára fangelsi í stað
fjögurra eins og nú er. Lágmarksrefsing fyrir samræði eða önnur
kynferðisbrot gegn börnum verði
eins árs fangelsi en hámarksrefsing hækkar úr tólf árum upp í sextán.
„Tvennt þarf að hafa í huga í
þeirri umræðu sem hefur átt sér
stað í kjölfar dómsins. Í fyrsta lagi
er þessi ákveðni dómur þungur
miðað við sambærilega dóma þar
sem málsatvik eru svipuð og í
öðru lagi liggur fyrir frumvarp
sem gerir ráð fyrir því að refsingar í þessum brotaflokki þyngist,“
segir Svala. Hún bendir enn fremur á að löggjafarvaldið hafi það nú
í hendi sér hvort frumvarpið verði
samþykkt. Verði það gert muni
dómstólar án efa svara því kalli
með því að þyngja refsingar enn
frekar.
KAREN FRETTABLADIDIS
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+ARLMAÈURINN VAR D¾MDUR Å ¹TJ¹N M¹NAÈA FANGELSI Å (¾STARÁTTI  FEBRÒAR
FYRIR AÈ HAFA BROTIÈ GEGN  OG  M¹LSGREIN  GREINAR ALMENNRA
HEGNINGARLAGA GAGNVART ÖREMUR STÒLKUM (ANN VAR JAFNFRAMT D¾MDUR FYRIR
BROT ¹  MGR  GR SÎMU LAGA MEÈ ÖVÅ AÈ HAFA HAFT Å VÎRSLUM SÅNUM
LJËSMYNDIR SEM SÕNDU BÎRN ¹ KYNFERÈISLEGAN OG KL¹MFENGINN H¹TT EN ÖEIRRA
¹ MEÈAL VORU TV¾R STÒLKUR SEM MAÈURINN ÖEKKTI TIL (ÁRAÈSDËMUR HAFÈI ¹ÈUR
D¾MT MANNINN Å TVEGGJA ¹RA FANGELSI EN (¾STIRÁTTUR STYTTI DËMINN UM H¹LFT
¹R AÈ TEKNU TILLITI TIL DËMA SEM VARÈA HLIÈST¾È BROT

Mercedes-Benz C-200
H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A - 8 1 0 2

Avantgarde
Nýskráður 19.10.2005
Ekinn 22 þús. km, sjálfskiptur
leðurinnrétting, sóllúga

Verð 3.590.000 kr.

Opið kl. 10–18 á Laugavegi 174

13.990 kr. afborgun á mánuði fyrir hverja milljón *
Sími 590 5000

Eigum frábært úrval nýlegra lúxusfólksbíla og jeppa frá Volkswagen, Audi og Mercedes-Benz með allt að
90% lánum á afar hagstæðum kjörum. Í boði eru jafnlöng lán og á nýjum bílum, sem lækkar greiðslubyrðina
til muna. Bílarnir eru til sýnis á Bílaþingi, Laugavegi 174.

* M.v. 10% útborgun og gengistryggðan bílasamning til 84 mánaða.
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3AGÈUR HAFA REYKT MARIJÒANA

3EGIR FORTÅÈINA VERA EINKAM¹L
,/.$/. !0 Leiðtogi breska

ARGUS / 07-0021

Íhaldsflokksins, David Cameron,
neitaði í gær að hafna ásökunum
um að hann hafi reykt marijúana
þegar hann var unglingur og
segir að stjórnmálamenn eigi rétt
á því að hafa fortíð sína út af
fyrir sig.
Nokkur dagblöð birtu í gær
fréttir um að Cameron hefði
reykt marijúana þegar hann var
fimmtán ára nemandi við hinn
virta Eton-einkaskóla. Þegar upp
hafi komist um athæfið hafi hann
verið settur í tveggja vikna
straff.
Þetta kemur fram í ævisögu um
Cameron sem var skrifuð í óþökk
SDG
hans og kemur út í apríl.

$!6)$ #!-%2/. &R¾GT VARÈ ÖEGAR "ILL
#LINTON "ANDARÅKJAFORSETI VIÈURKENNDI
¹RIÈ  AÈ HAFA REYKT MARIJÒANA EN
EKKI DREGIÈ REYKINN OFAN Å SIG
&2¡44!",!¨)¨!0

Til 1. mars nk
. fá nýir
viðskiptavinir
í DMK
gjafabréf fyrir
tvo í
Borgarleikhú
sinu.

Kreditheimild með 0% vöxtum
og engum kostnaði í DMK!

&2 &5.$).5- ¥ 2.%3) 5M  MANNS M¾TTU ¹ BAR¹TTUFUND SEM HALDINN VAR

Å FÁLAGSHEIMILINU RNESI  FUNDINUM VAR SAMÖYKKT ¹LYKTUN ÖAR SEM SKORAÈ ER ¹
SVEITARFÁLÎG SEM LIGGJA AÈ NEÈRI HLUTA ¶JËRS¹R AÈ BEITA SÁR GEGN BYGGINGU VIRKJANANNA

5M  MANNS VORU ¹ BAR¹TTUFUNDI GEGN VIRKJUNUM
Stundum geta komið upp þær aðstæður að þörf er á láni
til skamms tíma. Þá kemur sér vel að eiga DMK Debetkort
með kreditheimild* á 0% vöxtum.

Nýttu þér þessi einstöku kjör.
Sæktu um DMK á spron.is

Aðrir þættir
DMK þjónustunnar eru:
• DMK Yfirdráttarheimild
• DMK Tiltektarlán
• DMK Léttlán
• DMK 90% íbúðalán
• DMK Ráðgjöf
• DMK Reglulegur sparnaður
• DMK Tilboð

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

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Ályktað gegn virkjunum í Þjórsá
5-(6%2&)3-, Á um 400 manna
fundi í félagsheimilinu Árnesi í
Skeiða- og Gnúpverjahreppi í gær
var samþykkt ályktun um að fallið
verði frá byggingu þriggja virkjana í neðri hluta Þjórsár. Í ályktuninni skora fundarmenn á forsvarsmenn
í
Skeiðaog
Gnúpverjahreppi,
Flóahreppi,
Ásahreppi og Rangárþingi ytra að
beita sér gegn því að Landsvirkjun byggi virkjanirnar.
Fyrirhugað er að byggja virkjanirnar þrjár, sem eiga að heita
Hvammsvirkjun, Holtavirkjun og
Urriðafossvirkjun, í neðri hluta
Þjórsár til að nýta fallið í ánni
neðan Búrfellsstöðvar. Framkvæmdir við virkjanirnar þrjár
gætu hafist síðar á þessu ári ef
Hafnfirðingar samþykkja stækk-

un álversins í Straumsvík. Landsvirkjun hyggst nota orkuna úr
virkjunum þremur til að knýja hið
stækkaða álver.
Finnbogi Jóhannsson, bóndi í
Minni-Mástungu og einn af skipuleggjendum fundarins, segir að
virkjanirnar séu stórt umhverfisslys. Hann segir að í máli manna á
fundinum hafi komið fram að
íslensk stjórnvöld væru komin
langt yfir strikið í virkjanaframkvæmdum sínum og væru að eyðileggja landið fyrir komandi kynslóðum. „Það á ekki að fara út
byggingu virkjana nema það sé
þjóðhagslega nauðsynlegt og það
er ekki svo um þessar mundir. Við
teljum að það sé komið nóg af
mengandi virkjunum í landinu,“
segir Finnbogi.
IFV
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(RYÈJUVERKAËGNIN Å "RETLANDI

Sífellt fleiri
handteknir
Múslimar í Bretlandi eiga í vök að verjast vegna
baráttu öryggisstofnana gegn hryðjuverkaógninni.
Sífellt fleiri múslimar eru handteknir.
")2-).'(!- !0 Í síðasta mánuði
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LEIÈ TIL VINNU Å 4ËKÕË HJËLAR HJ¹ MYND
AF UNGBARNI ¹ AUGLÕSINGAVEGGSPJALDI
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,AUST PRESTSEMB¾TTI AUGLÕST

Mun aðstoða
prófastinn
42²-, Biskup Íslands hefur

auglýst laust til umsóknar
embætti héraðsprests í Kjalarnessprófastsdæmi.
Í auglýsingu embættisins segir
að það sé hugsað til aðstoðar við
prófast og til afleysinga innan
prófastsdæmisins.
Embættið er veitt frá 1. maí
næstkomandi. Biskup skipar í
embættið til fimm ára samkvæmt
meðmælum vígslubiskups, að
fenginni umsögn héraðsnefndar.
Umsóknarfrestur er til 15.
mars.
BJ

réðst breska lögreglan inn í nokkur hús í Birmingham og handtók
þar níu manns vegna gruns um að
þeir tengdust hryðjuverkaáformum.
Á föstudaginn voru fimm hinna
handteknu ákærðir, einn þeirra
fyrir að hafa áformað að ræna og
drepa breskan hermann. Tveir
þeirra voru hins vegar látnir lausir í síðustu viku og annar þeirra,
Abu Bakr, sagði múslima upplifa
Bretland sem „lögregluríki“.
Eftir hryðjuverkin í þremur
neðanjarðarlestum
og
einum
strætisvagni í London sumarið
2005 hefur handtökum breskra
múslima fjölgað gífurlega, en stór
hluti hinna handteknu hefur síðar
verið látinn laus án þess að neinar
ákærur hafi verið gefnar út.
Veruleg reiði hefur magnast
meðal múslima í Bretlandi vegna
þessa. Múslimum finnst að sér
vegið með ómaklegum hætti og fá
það á tilfinninguna að þeir séu
óvelkomnir í landinu, jafnvel þeir
sem eru þar fæddir og aldir upp.
Tayib Rauf var handtekinn í
Birmingham um miðja nótt í ágúst
síðastliðnum vegna gruns um

aðild að áformum um að sprengja
upp farþegaflugvélar á leið yfir
Atlantshafið. Fyrstu þrjá dagana í
fangelsinu fóru engar yfirheyrslur fram.
„Síðan byrjuðu þeir að spyrja
mig fjölmargra heimskulegra
spurninga: „Hvað gerirðu? Hverja
umgengstu?
Vandræðalegasta
spurningin var þegar þeir spurðu
mig hvers konar múslimi ég væri.
Hvernig svarar maður því?“
Hann segir minningarnar hafa
hellst yfir sig þegar mennirnir níu
voru handteknir á svipuðum slóðum nú fyrir skemmstu. Rauf, sem
er 22 ára, var sleppt eftir tvær
vikur í haldi, en hann hefur ekki
enn komist að því hvers vegna
hann var handtekinn. Hann segist
þó gruna að það sé vegna þess að
bróðir hans, Rashid, sem býr í
Pakistan, sé grunaður um að hafa
skipulagt árásirnar auk þess sem
annar maður í London, sem einnig
var leystur úr haldi án ákæru, hafi
einu sinni unnið hjá fjölskyldufyrirtæki Raufs.
„Þetta er eins og keðja,“ sagði
Rauf. „Maður er handtekinn vegna
þess hverja maður umgengst.“

ÍSLENSKA / SIA.IS / LBI 35822 01/07

Minni og meðalstór fyrirtæki gegna þýðingarmiklu
hlutverki í íslensku viðskiptalífi
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.

GUDSTEINN FRETTABLADIDIS

-EIRA EN  MANNS HAFA VERIÈ HANDTEKNIR Å "RETLANDI VEGNA GRUNS UM
AÈILD AÈ HRYÈJUVERKASTARFSEMI FR¹ ÖVÅ ¹R¹SIRNAR ¹ "ANDARÅKIN VORU GERÈAR 
SEPTEMBER  EN EINUNGIS  ÖEIRRA HAFA VERIÈ SAKFELLDIR FYRIR BROT
GEGN HRYÈJUVERKALÎGUM
(ANDTEKNIR MEÈ VÅSAN Å HRYÈJUVERKALÎGIN FR¹  TIL  SEPT    

K¾RÈIR SKV
HRYÈJUV
LÎGUM 
3AKFELLDIR 

K¾RÈIR
FYRIR ÎNNUR
BROT 

,¹TNIR LAUSIR GEGN TRYGGINGU ,EYSTIR ÒR
"ROT GEGN
HALDI ¹N
INNFLYTJENDALÎGUM 
¹K¾RU 
-) 3TARFSMENN BRESKU ÎRYGGIS
"RESKAR
ÖJËNUSTUNNAR FYLGJAST MEÈ UÖB 
'LASGOW
ÎRYGGIS
MANNS SEM GRUNAÈIR ERU UM ALLT AÈ  ¹FORM
STOFNANIR
UM HRYÈJUVERK +OMIÈ Å VEG FYRIR  ¹FORM
,EYNIÖJËNUSTAN 3)3
,EEDS
%INNIG ÖEKKT SEM -)
'#(1
&YLGIST MEÈ ÎLLUM TÎLVUPËSTI
,IVERPOOL
-ANCHESTER
OG SÅMTÎLUM INNAN "RETLANDS
(EREFORD
3!3 (RYÈJUVERKAVARNASVEIT HERSINS
"IRMINGHAM
,ÎGREGLAN  SVEITIR AUK SÁRSVEITAR OG
#HELTENHAM
SV¾ÈISBUNDINNA HRYÈJUVERKAVARNASVEITA
##46 %IN ÎRYGGISMYNDAVÁL FYRIR HVERJA
 BORGARA p HVER ÖEIRRA ER MYNDAÈUR
,ONDON
AÈ MEÈALTALI  SINNUM ¹ DAG
(ELSTU HRYÈJUVERKA¹FORMIN
*ANÒAR  TTA MANNS HANDTEKNIR
EINN SAKFELLDUR FYRIR MORÈ ¹ LÎGREGLUMANNI
SJÎ L¹TNIR LAUSIR
&EBRÒAR "RESKI HERINN SENDUR ¹
(EATHROW FLUGVÎLL TIL AÈ KOMA Å VEG FYRIR
HUGSANLEGA SPRENGJU¹R¹S
-ARS  TTA MANNS HANDTEKNIR EFTIR
AÈ  KG AF ¹BURÈI NOTH¾FUM Å SPRENGJUR
FUNDUST Å ,ONDON 2ÁTTARHÎLD STANDA YFIR
!PRÅL "RESKIR OG BANDARÅSKIR LEYNIÖJËN
USTUMENN KOMU Å VEG FYRIR ¹FORM UM
EFNAVOPNA¹R¹S ¹ ,ONDON
!PRÅL 4ÅU MANNS HANDTEKNIR FYRIR MEINT
¹FORM UM AÈ SPRENGJA FËTBOLTAVÎLLINN /LD
4RAFFORD !LLIR L¹TNIR LAUSIR ENGAR ¹K¾RUR
3ÅÈLA ¹RS  ®RYGGISÖJËNUSTUMENN
KOMA Å VEG FYRIR MEINT ¹FORM UM AÈ FLJÒGA
¹ H¹HÕSI Å ,ONDON %NGAR HANDTÎKUR

 JÒLÅ  3J¹LFSVÅGS
¹R¹SIR Å ,ONDON &JËRIR
BRESKIR MÒSLIMAR VERÈA
 MANNS AÈ BANA OG
 AÈRIR S¾RAST Å SAM
GÎNGUKERFI BORGARINNAR
 JÒLÅ 4ILRAUN TIL AÈ
ENDURTAKA BLËÈBAÈIÈ Å
,ONDON MISTEKST  HANDTEKNIR 2ÁTTARHÎLD
YFIR SEX MÎNNUM STANDA ENN YFIR !UK ÖESS
HEFJAST SÅÈAR ¹ ¹RINU TVENN RÁTTARHÎLD Å
VIÈBËT YFIR SAMTALS  MÎNNUM
GÒST  +OMIÈ Å VEG FYRIR ¹FORM UM
AÈ SPRENGJA FARÖEGAFLUGVÁLAR YFIR
!TLANTSHAFINU  HANDTEKNIR  ¹K¾RÈIR
FYRIR HRYÈJUVERK RÁTTARHÎLD EKKI HAFIN
*ANÒAR  .ÅU MANNS HANDTEKNIR
OG SAKAÈIR UM AÈ HAFA ¾TLAÈ SÁR AÈ R¾NA
PYNTA OG H¹LSHÎGGVA BRESKAN MÒSLIMSKAN
HERMANN 4VEIR L¹TNIR LAUSIR NÒ ÖEGAR

(EIMILDIR "RESKA INNANRÅKISR¹ÈUNEYTIÈ (ANSARD -YND !SSOCIATED 0RESSS

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.

© GRAPHIC NEWS
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"ÅLSKÒR BRANN ¹ !KRANESI

-ILDI AÈ ELDURINN BARST
EKKI Å ÅBÒÈARHÒSIN
,®'2%',5-, Bílskúr sem stóð milli
tveggja íbúðarhúsa við Suðurgötu á
Akranesi brann til kaldra kola á
níunda tímanum á laugardagskvöld.
Mikil mildi þykir að eldurinn barst
ekki í íbúðarhúsin.
Lögreglan á Akranesi fékk tilkynningu um eldinn klukkan 20.40
og var allt tiltækt slökkvilið sent á
staðinn. Slökkviliðið náði að
slökkva eldinn á skömmum tíma.
Að sögn lögreglunnar varð bílskúrinn alelda stuttu eftir að
eldurinn kom upp.
Lögreglan telur að ekki hafi

Loksins!

"¥,3+²2 "2!..  !+2!.%3) !È SÎGN

LÎGREGLU ÖYKIR MIKIL MILDI AÈ ELDURINN
BARST EKKI Å N¾RLIGGJANDI ÅBÒÈARHÒS

verið um íkveikju að ræða en eldsupptök eru ókunn. Málið er í
rannsókn hjá rannsóknardeild lögreglunnar á Akranesi.
IFV

VÍGSLA NÝRRAR VIÐBYGGINGAR MH

%ITRAÈ GAS Å GÎNGUM ¹ 3P¹NI

Þrjátíu urðu innlyksa

Athöfnin hefst kl. 11.00 og eru fyrrum kennarar, starfsfólk, nemendur
og aðrir velunnarar skólans velkomnir.
Vígslan fer fram í aðalíþróttasal byggingarinnar, en að henni lokinni verður
húsið allt til sýnis.

-!..3+44 3,93 "JÎRGUNARFËLK FLYTUR
HÁR LÅK TVEGGJA SEM LÁTUST Å GÎNGUNUM

F í t o n / S Í A

30.. !0 Sex létust eftir að hafa
andað að sér eitruðum gastegundum þegar hópur vísindamanna og
náttúruunnenda varð innlyksa
neðanjarðar í Los Silos-göngunum
á Tenerife, sem er ein af Kanaríeyjunum, á laugardag.
Einn náði að koma sér út úr
göngunum og gera yfirvöldum
viðvart. Björgunaraðgerðir voru
erfiðar á vettvangi vegna hinna
eitruðu gastegunda og þrengsla í
göngunum.
Sex voru látnir þegar björgunarfólk kom á staðinn og sex aðrir
voru fluttir á sjúkrahús með þyrlu
að sögn yfirvalda á staðnum. SDG

Miðvikudaginn 14. febrúar verður ný, glæsileg og langþráð viðbygging
Menntaskólans við Hamrahlíð formlega vígð.

Menntaskólinn við Hamrahlíð

&2¡44!",!¨)¨!0

Skerpa, stofnuð:
Fjöldi starfsmanna:
Snúningar á dag:
Kaffitími:

Þín starfsemi skiptir okkur öll miklu máli

1989
4
7200
15 mín.

Fíton/SÍA - Svenni Speight

Ekkert vandamál
er of stórt...
Góð þjónusta er aðalmarkmið okkar sem störfum hjá Vodafone. Við erum ávallt til
reiðu þegar á þarf að halda, tilbúin að leysa öll þau vandamál sem geta komið upp
hjá okkar viðskiptavinum. Við gefumst ekki upp fyrr en vandinn er leystur og
viðskiptavinurinn er ánægður. Þetta er okkar loforð.

1414 – og vandamálið er úr sögunni

Gríptu augnablikið og lifðu núna
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!È NEITA AÈ HORFAST Å AUGU VIÈ VANDANN ERU
SÅGILD VIÈBRÎGÈ ÖESS SEM ER Å VONDUM M¹LUM

Framsókn í
útrýmingarhættu
*«. +!,$!, 3+2)&!2

S

koðanakönnun Fréttablaðsins frá því um helgina er
sérstaklega athyglisverð fyrir tvennt. Í fyrsta lagi
gefur hún sterka vísbendingu um vinstri sveiflu í samfélaginu, og í öðru lagi að raunveruleg hætta er á því
að Framsóknarflokkurinn verði nánast þurrkaður út af
sjónarsviði íslenskra stjórnmála í vor.
Fyrir þá framsóknarmenn sem neita að horfast í augu við
vandann og kjósa frekar að efast um framkvæmd könnunarinnar er rétt að rifja upp að fyrir síðustu alþingiskosningar
sögðu kannanir Fréttablaðsins betur til um niðurstöður kosninganna en kannanir Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands
og kannanir IBM. Kannanir Fréttablaðsins þá voru gerðar með
nákvæmlega sama hætti, nema hvað nú er úrtakið í könnuninni
stærra, 800 manns í stað 600.
Nýjasta könnun Fréttablaðsins sýnir vissulega að enn eru
margir óákveðnir, en það dregur á engan hátt úr þeirri punktmælingu sem hún er á fylgi flokkanna.
Auðvitað hljómar það sárt fyrir framsóknarmenn en full
ástæða er til að álykta að flokkurinn þeirra sé nú kominn í svipaða stöðu á landsvísu og hann var fyrir borgarstjórnarkosningarnar á síðasta ári. Þá tókst Framsóknarflokknum með ærnum
tilkostnaði og elju að koma að einum manni í borgarstjórn og
fagnaði þeim árangri sem varnarsigri.
Í því samhengi er fróðlegt að rifja upp að á sama tíma fyrir
fjórum árum mældu kannanir Fréttablaðsins Framsóknarflokkinn með 11,3 prósenta fylgi, og þótti það slæm staða innan
flokksins.
Framsókn ýtti þá úr vör sérlega vel heppnaðri auglýsingaherferð þar sem formaðurinn birtist óvænt og eftirminnilega
brosandi út að eyrum. Þeirri breyttu ásýnd fylgdi hann eftir
með því að stíga mjög ákveðið til vinstri frá Sjálfstæðisflokknum á lokametrum kosningabaráttunar, meðal annars með harðri
gagnrýni á skattalækkunarloforð samstarfsflokksins.
Hvort Framsóknarflokknum dugi aftur að skipta um ham og
rödd er ómögulegt að spá um. Flokkurinn hefur sýnt að innan
hans er sjóað baráttufólk sem kann sitt fag þegar kemur að því
að búa til viðkunnanlegar og grípandi auglýsingar. Fyrir fjórum
árum var uppskeran 17,7 prósenta fylgi og tólf þingmenn.
Þá tókst að keyra fylgið upp um 56 prósent á síðustu þremur mánuðunum fyrir kosningar, og þótti frábær árangur. Sama
aukning á næstu þremur mánuðum myndi hífa flokkinn úr 3,9
prósentunum, sem hann mældist með um helgina, upp í 6,1 prósent, sem væri afhroð sama hvernig á það er litið.
Afneitun er auðvitað vel þekkt viðbrögð þeirra sem eru í
vondum málum en dugar skammt. Framsóknarmönnum liggur
lífið á að komast fram úr rúminu. Það verður spennandi að sjá
hvorum megin það verður.
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ABC-kort
Hjálpaðu bágstöddum börnum og njóttu afsláttar í leiðinni
Með ABC-kortinu færðu 10% afslátt á
Pizza Hut og 1% af upphæðinni rennur
beint til ABC-barnahjálpar.

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

3IGURAFM¾LI

-ENNINGARH¹TÅÈ

&JÎLMIÈLASÕKI

2ÎSKVA SAMTÎK FÁLAGSHYGGJUFËLKS Å
(¹SKËLA ¥SLANDS FAGNA Å DAG NÅTJ¹N ¹RA
AFM¾LI 2ÎSKVUFÁLAGAR FYRR OG SÅÈAR
HAFA ¾RIÈ TILEFNI TIL AÈ FAGNA ÖVÅ ¹
FIMMTUDAGINN N¹ÈI 2ÎSKVA MEIRIHLUTA
Å 3TÒDENTAR¹ÈI (¹SKËLA ¥SLANDS !F
ÖESSU TILEFNI VERÈUR HALDIN SIGUR OG
AFM¾LISFAGNAÈUR ¹ $ECO Å !USTUR
STR¾TI Å KVÎLD 'AMLIR 2ÎSKVUMENN
SEM HAFA DREIFST Å ALLA VINSTRIFLOKKANA
ERU VELKOMNIR +ANNSKI AÈ FYRSTI
FORMAÈUR 3(¥ FYRIR 2ÎSKVU
3TEINUNN 6ALDÅS «SKARSDËTTIR
L¹TI SJ¹ SIG (ÒN TËK VIÈ ÖVÅ
EMB¾TTI ¹RIÈ  EN ¹RIÈ
¹ÈUR HAFÈI 3IGURJËN ¶ORVALDUR
RNASON NÒ BANKASTJËRI
,ANDSBANKANS VERIÈ
FORMAÈUR 3TÒDENTAR¹ÈS
FYRIR HÎND 6ÎKU

¶ORRABLËT STANDA NÒ SEM H¾ST TIL
SJ¹VAR OG SVEITA (J¹ &ËSTBR¾ÈRUM Å
2EYKJAVÅK KALLAST BLËTIÈ AÈ VÅSU -ENN
INGARH¹TÅÈ &ËSTBR¾ÈRA OG ER BÒIÈ AÈ
FESTA SIG Å SESSI SEM SLÅK 3ÅÈUSTU ¹RIN
HEFUR ¶ORGEIR * !NDRÁSSON VERK
FR¾ÈINGUR OG TENËRSÎNGVARI STJËRNAÈ
SAMKOMUNNI EN Å ¹R KOM ÖAÈ Å HLUT
3TEF¹NS - (ALLDËRSSONAR (ANN
LJËÈAÈI ¹ &RIÈRIK 3OPHUSSON FORSTJËRA
,ANDSVIRKJUNAR OG EINN HEIÈURS
GESTA SAMKOMUNNAR
(¹FJALLALËNIN ¹ HEIÈINNI
ERU HJ¹LPR¾ÈI OKKAR Å
NEYÈINNI
OG ÎLLUM ÖEIM DËNUM
SEM ANDM¾LA
LËNUM
ER ¹G¾TT AÈ
SÎKKVA Å LEIÈINNI

'EIR (AARDE FORS¾TISR¹ÈHERRA M¾TTI
Å 3ILFUR %GILS (ELGASONAR Å G¾R (EIM
SËKNIN VAR TÅMAB¾R ENDA SAGÈIST 'EIR
EKKI HAFA M¾TT Å Ö¹TTINN Å NOKKUR ¹R
(ANN V¾RI SAMT EKKERT Å FELUM EINS
OG SUMIR HEFÈU GEFIÈ Å SKYN MEÈAL
ANNARS 3PAUGSTOFUMENN (ONUM
V¾RI EKKI SKYLT AÈ SVARA SPURNINGUM
FJÎLMIÈLA UM ALLT SEM GERÈIST Å ÖJËÈ
FÁLAGINU %N AUÈVITAÈ GEGNDI HANN
SÅNUM EMB¾TTISSKYLDUM OG UPPLÕSTI
UM ÖAU M¹L SEM SKIPTU M¹LI (ANN
V¾RI EKKI HALDINN NEINNI FJÎLMIÈLA
SÕKI 'EIR TALDI VÅST AÈ HANN G¾TI
STARFAÈ MEÈ )NGIBJÎRGU 3ËLRÒNU Å
RÅKISSTJËRN ¶AÈ SAMA GILTI UM
6' ÖAR SEM STERKIR FORYSTU
MENN V¾RU ÖË AÈ ËLÅKLEGT
V¾RI AÈ ÖAÈ GENGI EFTIR
BJORGVIN FRETTABLADIDIS

Verkefni nýrrar ríkisstjórnar
F

élagsleg velferð, efnahagslegur stöðugleiki og sterkt
atvinnulíf, með þungri áherslu á
menntun allra, eru grunngildin í
stefnu okkar jafnaðarmanna. Í
henni felst skýr valkostur við þá
leið, sem núverandi ríkisstjórn
hefur fylgt. Leið hennar einkennist af vaxandi misskiptingu,
óstöðugleika í efnahagsmálum,
ofurvöxtum, ofurverði á
lífsnauðsynjum, ofurtollum,
lengsta vinnudegi í Evrópu,
hranalegri framkomu við
aldraða, og blindri trú á stóriðju
á kostnað náttúru Íslands.
Utanlands birtist stefnan í
undirgefni við bandaríska
stríðsherra í Írak og kæruleysi
gagnvart alþjóðlegri baráttu
gegn skaðlegum loftslagsbreytingum.

&ÁLAGSLEG VELFERÈ
Langbrýnasta verkefnið á sviði
velferðarmála er að bæta kjör
aldraðra og öryrkja. Fyrsta verk
ríkisstjórnar jafnaðarmanna
verða tafarlausar kjarabætur til
lífeyrisþega með hækkun
tekjutryggingar, auknu frelsi til
vinnu án þess að lífeyrir
skerðist, lækkun skatts á
fjármagnshluta lífeyristekna
niður í 10%, og afnámi tengsla
lífeyristekna við atvinnu- og
lífeyristekjur maka. Sú ríkisstjórn mun líka fjölga hjúkrunarheimilum og efla mannréttindi
aldraðra með því að afleggja
fjölbýli innan veggja þeirra.
Kynbundinn launamunur er
annað ranglæti sem ný ríkisstjórn mun ráðast gegn. Engum
er betur treystandi til þess en
ríkisstjórn undir forystu
Ingibjargar Sólrúnar. Í hennar
tíð minnkaði kynbundinn
launamunur hjá Reykjavíkurborg um helming.
Ný ríkisstjórn þarf að

®3352 3+!20(¡¨).33/.

¥ $!' \ 3TEFNA JAFNAÈARMANNA
auðvelda innflytjendum að fóta
sig á Íslandi með því að tryggja
þeim ókeypis íslenskunám.
Brýnast er þó að hún tryggi
þeim sömu kjör og Íslendingum
á vinnumarkaði. Þannig er
komið í veg fyrir félagsleg
undirboð, sem eru ein helsta
orsök fordóma gegn þeim.

3TËRIÈJA EÈA ÖEKKINGARSKÎPUN
Stóriðju ber fráleitt að útiloka
sem framleiðslukost. Ákvarðanir
um aukna stóriðju verður hins
vegar að taka út frá alþjóðlegum
skuldbindingum um baráttuna
gegn loftslagsbreytingum,
efnahagslegum stöðugleika – en
fyrst og síðast út frá sjónarmiðum náttúruverndar. Stefna
núverandi ríkisstjórnar um þrjú
til fimm stóriðjuver er öfgakennd, og óþörf út frá hagsmunum efnahagslífsins. Næsta
ríkisstjórn á því að slá öllum
stóriðjuáformum á frest þangað
til búið er að gera rammaáætlun
um náttúruvernd í anda Samfylkingarinnar.
Í þessu sambandi má sérstaklega minna á yfirlýsingu
Ingibjargar Sólrúnar á Alþingi í
sl. viku um að það sé „ …
algjörlega nauðsynlegt að
fyrirhuguðum framkvæmdum í
Straumsvík og Helguvík verði
frestað á næstu árum.“ Athyglisvert er, að leiðtogar í atvinnulífi

telja að kerfisbreytingar á
mörgum þáttum hagkerfisins
auk fjárfestinga leiði til töluverðs hagvaxtar – án frekari
stóriðju.
Í stað stóriðju á næsta
ríkisstjórn að leggja áherslu á
fjárfestingar í menntun,
samgöngubótum og í grunngerð
hátækni og þekkingarframleiðslu. Á nýlegu Sprotaþingi
urðu tillögur Samfylkingarinnar
í þessu efni í 1.-3. sæti í kosningu um tillögur flokkanna.

3TÎÈUGLEIKI Å EFNAHAGSLÅFI
Um miðjan síðasta áratug
uppfylltu Íslendingar öll skilyrði
fyrir upptöku evrunnar. Vaxandi
óstöðugleiki birtist í því að í dag
uppfyllum við aðeins tvö af
fimm. Upptaka evrunnar myndi
að sönnu ekki leysa vandamál
óstöðugleikans við núverandi
aðstæður. Höfuðmarkmið nýrrar
ríkisstjórnar í efnahagsmálum
ætti hins vegar að vera efnahagslegt jafnvægi þannig að
Íslendingar ættu að minnsta
kosti val – vilji þeir taka upp
evruna. Vextir, verðbólga og
gengissveiflur yrðu miklu minni
en í dag, og hægt væri að hefjast
handa um afnám verðtryggingar
– sem er fjötur á venjulegum
skuldugum Íslendingum.
Samfylkingin telur að frestun á
stóriðjuframkvæmdum sé
forsenda þess að ná niður
þenslunni og tryggja aftur
stöðugleika í efnahagslífinu.
Ábatinn birtist í lægri vöxtum,
lægri verðbólgu og traustara
umhverfi sprota- og smáfyrirtækja.
Valkostur okkar í Samfylkingunni gengur því í þveröfuga átt
við stefnu ríkisstjórnarinnar.
Um þessar ágreiningslínur
munu átök stjórnmálanna standa
á kosningavori.

Norðurland og Vestfirði í forgang
Í ljósi þessara niðurstaðna hlýtur það að
vera eðlileg krafa til stjórnvalda að þessi
tvö svæði verði sett í forgang hvað varðar
framkvæmdir, fjárfestingu og aðra uppbyggingu sem til þess er fallin að auka hagNýverið var birt skýrsla sem unnin
vöxt og treysta byggð. Tækifærin eru nóg.
var í samvinnu Byggðastofnunar og HagFlutningur opinberra stofnana til landsfræðistofnunar Háskóla Íslands um
byggðarinnar hefur tekist vel og þær stofnþróun hagvaxtar í einstaka landshlutum á
anir sem fluttar hafa verið hafa gert hrakárabilinu 1998-2004. Í þeirri skýrslu
spár og kenningar um að illgerlegt sé að
kemur fram að hagvöxturinn er mestur á
reka opinberar stofnanir á landsbyggðinni
höfuðborgarsvæðinu, eða 49%, en meðal- (%2$¥3 
að engu.
tal hagvaxtar á öllu landinu er 29%, sem 3-5.$!2$«44)2
Í byggðaáætlun fyrir árin 2006-2009 eru
hlýtur að teljast harla gott. Það sem hins
talin upp þrjú meginatriði sem stjórnvöld skulu
vegar stingur í augu er að tvö svæði á landinu virðhafa að leiðarljósi, en þau eru að stórefla menntun á
ast hafa orðið alveg útundan í þeirri hagvaxtarlandsbyggðinni, að fjölga opinberum störfum á
sveiflu sem hefur átt sér stað í landinu á undanförnlandsbyggðinni og að styrkja Byggðastofnun til
um árum, en það eru Norðurland vestra og
mikilvægra verkefna á landsbyggðinni. Í samræmi
Vestfirðir. Hagvöxtur á báðum þessum svæðum
við þessi þrjú meginmarkmið er hægur vandi að
mælist neikvæður um 6%. Í skýrslunni kemur jafnveita auknum fjármunum til verkefna tengdra þeim
framt skýrt fram að neikvæð þróun hagvaxtar og
og efla þannig þessi tvö svæði sem sérstaklega eru
fólksfækkun haldast í hendur og fólk hneigist til að
tilgreind í ofannefndri skýrslu. Hér verða ekki talin
flytja frá stöðum þar sem tekjur vaxa lítið til þeirra
upp einstök verkefni sem stjórnvöld geta auðveldstaða þar sem uppgripin eru. Það er margt sem
lega komið að, en sú skoðun skal hins vegar ítrekuð
skýrir þessa þróun sem ekki verður rakið hér. Hér
að löngu sé tímabært að beina sjónum sérstaklega
skal heldur ekki gert lítið úr því jákvæða sem, fyrir
að þessum svæðum og grípa til þeirra aðgerða sem
tilstilli stjórnvalda, hefur verið að gerast á þessum
nauðsynlegar eru.
svæðum. Það er hins vegar mikilvægt að hnykkja á
því að opinberar framkvæmdir og aðgerðir af hálfu
Höfundur er varaþingmaður Framsóknarflokksins í
stjórnvalda eiga sinn þátt í því að sum svæði vaxa
Norðvesturkjördæmi.
og dafna en önnur ekki.
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9AMAHA 930  ER EINN
H¹TALARI SEM SKILAR RAUNH¾F
UM HEIMABÅËHLJËM 4¾KIÈ
ENDURVARPAR HLJËÈI AF VEGGJUM
OG GEFUR ÖANNIG Ö¹ T¹LHEYRN AÈ
HLJËÈIÈ KOMI AFTAN FR¹
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Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is

4ORFI ¶ËR R¹ÈLEGGUR FËLKI AÈ SNÅÈA SÁR STAKK EFTIR VEXTI OG KAUPA GR¾JUR SEM HENTA NÒVERANDI ÅVERUSTAÈ %KKI ¾TTI AÈ HUGSA SEM SVO AÈ EINHVERNTÅMANN FARI MAÈUR Å ST¾RRA EÈA ÎÈRUVÅSI
HERBERGI ÖVÅ ÖEGAR AÈ ÖVÅ KEMUR SELUR MAÈUR GÎMLU GR¾JURNAR OG KAUPIR SÁR NÕJAR
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Sprengdi hátalarana á árshátíðinni
Græjurnar hans Torfa Þórs lentu í bílslysi á leiðinni heim, voru í
allt of litlu herbergi og eyðilögðust að hluta til í partíi. Nú eru þær
loksins komnar á góðan stað eftir tíu ára flakk.
Torfi Þór er tölvunarfræðingur og tónlistarmaður og mikill áhugamaður
um hljómtæki. Fyrir tíu árum fékk hann sinn fyrsta alvöru magnara og
hann á hann enn. „Það var fyrst á þessum tíma sem maður átti nóg til að
hægt væri að hugsa um að kaupa sér alvöru græjur,“ segir Torfi. „Ég sökkti
mér ofan í öll fagblöð og netsíður um græjur til að komast að því hvað væri
best og plataði meira að segja besta vin minn í að kaupa sér sambærilegar
græjur. Hann hafði reyndar lítinn áhuga og langaði bara að geta hlustað á
tónlistina sína en svona er þessi tækjaáhugi, hann er bráðsmitandi.“
Torfi segir að fátt sé skemmtilegra fyrir græjufíkla eins og hann en að
koma heim með nýtt tæki, taka það úr kassanum, tengja það og byrja að
fikta. Eðlilega lá Torfa mikið á að prófa magnarann þegar hann fékk hann í
hendurnar, en ferðin heim gekk ekki þrautalaust fyrir sig. „Á leiðinni heim
brotnaði framrúðan á bílnum. Þetta var Súkka með framrúðu úr perlugleri

þannig að þegar hún brotnaði varð hún öll hvít. Við vorum sem betur fer á
lítilli ferð, ég og félagi minn, en þegar hann steig út og skellti á eftir sér
hurðinni hrundi glerið í milljón bitum yfir mig með magnarann í fanginu,“
segir Torfi og hlær. „Við komumst að lokum heim þar sem ég setti upp
tækið og við vorum fljótir að gleyma rúðunni og byrja að fikta.“
Á þessum tíma bjó Torfi í litlu herbergi í foreldrahúsum og því ekki
mikið pláss fyrir magnara, fimm hátalara og bassabox. Græjurnar fengu
þó stöku sinnum að fara í ferðalag og þar með talið á árshátíð á vegum nemendafélags Tónlistarskóla Reykjavíkur. „Ég var formaður félagsins og mín
heilaga skylda að sjá fyrir góðri tónlist í partíinu. Ég kom með græjurnar
og við hækkuðum aðeins of mikið. Okkur fannst það fínt en hátölurunum
ekki og þeir einfaldlega eyðilögðust,“ segir Torfi og hlær.
Nú er Torfi kominn með nýja hátalara og loksins herbergi sem hæfir
græjunum. „Ég flutti til útlanda og græjurnar voru notaðar að hluta til af
foreldrum mínum, en þau kusu að setja bassaboxið í geymslu,“ segir Torfi
og glottir. „Nú er ég loksins kominn í fína íbúð með fínni stofu svo ég get
loksins farið að njóta hljómburðarins, tíu árum eftir að að ég keypti græjurnar.“
TRYGGVI FRETTABLADIDIS
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Sjónvarpsefni
beint í vasann
Með þriðju kynslóðar símum
verður hægt að fá uppáhalds
sjónvarpsþáttinn beint í
vasann. Tíðnileyfum frá Póstog fjarskiptastofnun verður
úthlutað í vor og búist er við að
sendar fyrir símana komist í
gagnið fljótlega eftir það.
GSM-farsímakerfið var upprunalega hannað fyrir talsamband þar
sem SMS-smáskilaboð bættust
síðan við ásamt GPRS-gagnaflutningi. Þriðju kynslóðar farsímar eru
hannaðir fyrir háhraða gagnaflutning og geta auðveldlega boðið upp
á sjónvarpsefni í góðri upplausn,
þótt maður sé staddur inni í tjaldi í
Vaglaskógi.
Til að styðja þessa nýju tækni
þarf nýja senda sem munu rísa
víðsvegar um land með tíð og tíma,
en í vor verður úthlutað nýjum
tíðnileyfum frá Póst- og fjarskiptastofnun. Í reglum stofnunarinnar
um uppbyggingu kerfisins er svo
líka sagt til um hversu hratt skuli
byggja kerfið upp.
„Þriðju kynslóðar farsímarnir
geta flutt gögn á sambærilegum
hraða og ADSL-tenging flestra
heimila í dag,“ segir Hrafnkell V.
Gíslason, forstjóri Póst- og fjarskiptastofnunar.
Þriðju kynslóðar símarnir verða
í sambærilegu gagnasambandi og
talsamband GSM-símanna í dag án
þess að þurfa á heitum reitum að
halda.
Hrafnkell býst ekki við því að
símarnir taki við af fartölvum þar
sem hægt verður að tengja fartölv-

b¶RIÈJU KYNSLËÈARFARSÅMAR GETA FLUTT GÎGN
¹ SAMB¾RILEGUM HRAÈA OG !$3, TENGING
FLESTRA HEIMILA Å DAG m SEGIR (RAFNKELL 6
'ÅSLASON

ur í gegnum þriðju kynslóðar síma
og vera sítengdur án heitra reita.
„Við þurfum ekki heita reiti
fyrir sítengingu þriðju kynslóðar
símanna. Tengingin verður heldur
ekki bara á dreifingarsvæðum, ég
er að tala um heilu borgirnar og
heilu löndin,“ segir Hrafnkell.
Þriðju kynslóðar símarnir geta
bæði notað gamla og nýja kerfið
fyrst um sinn, en með tíð og tíma
verður alfarið skipt yfir í þriðju
kynslóðar kerfið.
RH

.Ò HEFUR VERIÈ SÕNT FRAM ¹ AÈ HRAÈIR SKOTLEIKIR B¾TA SJËN

Tölvuleikir bæta sjón
Hraðir tölvuleikir, þar sem
mikið er um að vera, bæta sjón
spilara um allt að 20 prósent.
Loksins geta tölvuleikjaunnendur
lagt „tölvuleikir bæta samhæfingu handa og augna“-afsökunina
á hilluna og byrjað að dásama
áhrif þeirra á sjónina. Vísindamenn við háskólann í Rochester í
New York-ríki hafa nefnilega komist að því að það að spila tölvuleiki
getur haft jákvæð áhrif á sjónina.

Vísindamennirnir báru saman hóp
spilara sem spiluðu Tetris annars
vegar, og hóp sem spilaði fyrstu
persónu
skotleikinn
Unreal
Tournament hins vegar. Niðurstöðurnar voru þær að Tetris gerði
ekkert gagn, sjónin batnaði ekki
svo mælanlegt var. Þeir sem spiluðu Unreal bættu hins vegar sjón
sína um allt að 20 prósent.
Varðandi þetta sem mamma og
pabbi sögðu með að verða rangeygður og skemma augun: þau
höfðu rangt fyrir sér.
TG
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Heimabíóhljómur úr einum hátalara
Yamaha YSP-1100 er einn
hátalari sem skilar raunhæfum heimabíóhljómi. Tækið
endurvarpar hljóði af veggjum
og gefur þannig þá tálheyrn að
hljóðið komi aftan frá.
Þegar „surround“-heimabíókerfi
fóru að seljast jafn vel og raun ber
vitni fóru framleiðendur að leita
að nýjum leiðum í þróun kerfanna.
Einn augljósasti gallinn við þau er
hversu plássfrekt þau eru og oft á
tíðum frek á sjónræna athygli.
Þetta er ekkert mál fyrir bíófíkla
sem dreymir um það eitt að eiga
bíósal í stað stofu, en fyrir Jón og
Jónínu sem vilja bara horfa á
Evróvisjón í almennilegum græjum eru tveggja metra gólfhátalarar það sem kallast á fagmáli „overkill“.
Ein lausnin var að þróa minni
kerfi og samfara því fóru þráðlausir hátalarar að skjóta upp koll930  SAMANSTENDUR AF  LITLUM
STAFR¾NUM KRAFTMÎGNURUM BAK VIÈ
 STEFNUVIRKA HLJËÈNEMA AUK TVEGGJA
BASSAH¹TALARA ¶EIM ER RAÈAÈ Å EINA
HEILD ÖANNIG AÈ ÖEIR HENTI FULLKOMLEGA
UNDIR m TOMMU SJËNVARP ÖË ÖAÈ
HENTI N¹NAST HVAR SEM ER NEMA OFAN
Å FISKABÒRI 

inum. Vandamálið var ennþá það
sama því þessar lausnir byggja
allar á fimm til sjö hátölurum sem
komið er fyrir í kringum áhorfanda og -heyranda. Fyrir nokkrum
árum komu hinsvegar á markaðinn kerfi sem byggja á endurvarpi
hljóðs af veggjum sem myndar
einskonar
gervi-„surround“.
Hljóðið kemur þá einungis úr
einum eða tveimur hátölurum og
eru kostirnir einfaldlega of augljósir til að telja upp. Þessi tækni
er nú orðin raunverulegur valkostur hvað varðar bæði gæði og
verð.
Þessi tækni hefur verið þróuð
af ýmsum framleiðendum en flestir eru sammála að Yamaha sé
fremst meðal jafningja á þessu
sviði enda fáir jafn miklir tækjafíklar og fjarlægir frændur okkar
Japanir. Kerfi Yamaha kallast
YSP-1100 og er þriðja kynslóð
heimabíós sem byggir á fjölmörgum hátölurum sem komið er fyrir
í einni heild þannig það lítur út
sem einn hátalari. Tækið vinnur
þannig að sumir hátalaranna virka sem
miðjuhátalarar og

9AMAHA 930  GEFUR bSURROUNDm HLJËM ÖR¹T FYRIR AÈ VERA BARA EINN
H¹TALARI ¶AR AÈ AUKI LÅTUR ÖAÈ VEL ÒT

aðrir
sem framhátalarar
á
meðan aðrir skjóta
hljóðinu til hliðanna í
veggi eða aðra fleti sem
endurkasta hljóði þannig að það
berst aftur fyrir áheyranda. Lang-
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einfaldast er að skoða skýringarmynd og skilja eftir meira
pláss fyrir auglýsingarnar sem
borga laun þess sem skrifar.
Það kann að hljóma flókið að
stilla tækið þannig að það kasti
hljóðinu nákvæmlega eins og þarf.
Það er hins vegar ekki flóknara en
að koma þar til gerðum hljóðnema
fyrir (hann fylgir tækinu) og ýta á
„auto“-takkann. Hvert þriggja ára
barn getur ráðið fram úr þessu en

fyrir þá hörðustu er hægt að stilla
tækið handvirkt.
Helsti kostur tækisins, fyrir
utan að taka lítið pláss, líta vel út
og hljóma vel, er að það virkar.
Ótrúlegt en satt, tækið gefur mjög
góðan hljóm og surroundið virkar.
Hljómurinn er ekki eins og í hefðbundnu heimabíói en það er vel
þess virði að skoða tækið því þarna
er á ferð góð lausn á leiðindavandamáli.
TRYGGVI FRETTABLADIDIS

930  KASTAR HLJËÈI MILLI VEGGJA OG
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Sólning kynnir

búkolludekk
frá Triangle

%IGENDUR (REINSIVÁLA ÖEIR "IRKIR -¹R RNASON OG *AKOB -¹R "ALDURSSON

á frábæru verði

Sópa, skúra og
þurrka gólfin

Triangle dekkin eru ﬂutt til landsins beint frá framleiðanda og því getur Sólning boðið þau á einstaklega
hagstæðum kjörum. Búkolludekkin frá Triangle eru rómuð fyrir gott grip og frábæra endingu.

Nýjar gerðir gólfhreinsitækja
komu til landsins í liðinni viku
á vegum fyrirtækisins Hreinsivéla. Þær eru bandarískar frá
Factory Cat.

Hafðu samband við sölumenn Sólningar og kynntu þér

frábært verð á búkolludekkjum frá Triangle
Að auki er Sólning með úrval annara vinnuvéladekkja frá ýmsum framleiðendum.
K ó p a v o g u r . S m i ð j u v e g i 6 8 - 7 0 . s í m i 5 4 4 5 0 0 0 . N j a r ð v í k | S e l f o s s . w w w. s o l n i n g . i s

Hreinsivélar hafa flutt inn stór
tæki til gólfþvotta í tíu ár en hin
nýkomnu tæki eru mun minni og
liprari og henta betur smærri
fyrirtækjum og skólum að sögn
Jakobs
Baldurssonar,
framkvæmdastjóra og annars eiganda
Hreinsivéla. „Tækin sópa og skúra
samtímis og gólfið þornar um leið
og þvotti er lokið því vélarnar
þurrka allt strax. Þær nýtast þessvegna vel þar sem margir ganga
um og þrífa þarf hratt og vel,“
segir hann og nefnir iðnaðargólf,
plön, bílastæðahús og flugstöðvarbyggingar sem dæmi um kjörinn
vettvang fyrir vélarnar. Nokkrar
gerðir þeirra eru fáanlegar.
„Þessar litlu vélar hafa ekki
verið í boði áður því þær eru ný
framleiðsla frá Factory Cat og það

er ný hugsun og hönnun á bak við
þær,“ segir Jakob. Hann fullyrðir
að þær séu vandaðar því Factory
Cat „keyri á gæðum“. „Þarna erum
við með mótora sem knýja burstana beint og engar reimar á milli,“
segir hann og ætlast til að blaðamaður skilji það. Spurður hvort
vandasamt sé að stjórna græjunum brosir hann og segir það ekkert mál. „Það eru digitalmælar á
þeim sem segja hvað vélin er gera,
hvort hún þurfi meira vatn, hvort
losa þurfi tanka og annað slíkt,“
útskýrir hann.
Fyrirtækið Hreinsivélar hefur
verið til frá árinu 1996. Það hefur
meðal annars flutt inn sópbílana
sem hreinsa borgina, sérútbúna
vatnsbíla og ryksugukerfi. Það
býður uppá snjótennur, sorpbíla
og saltdreifara. Einnig stórar
Factory Cat vélar sem Jakob segir
henta hér á landi í álverum og
stórum vöruhúsum. „Þær eru eins
og skriðdrekar miðað við þessar
litlu,“ segir hann hlæjandi. Heimasíða fyrirtækisins er www.
hreinsivelar.is
GUN FRETTABLADIDIS
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90% heimila ná Sirkus TV á ADSL kerfinu, Breiðbandinu, Digital Ísland en einnig er hægt að ná Sirkus TV með venjulegu UHF loftneti
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¶ 6ERÈ NÒ ¶

4OYOTA !VENSIS ," 3OL ¹RG
EK¶ GÅRA ¹LFELGUR 6ERÈ¶

67 0OLO "ASICLINE ¹RG EK¶
GÅRA 6ERÈ ¶

$ODGE 3TRATUS   ¹RG EK¶
SSK ¹LFELGUR 6ERÈ ¶ ¹HV¶ ¶
¹ M¹N

-"ENZ %  ¹RG EK¶ SSK
¹LFELGUR SËLLÒGA 6ERÈ ¹ÈUR ¶ 6ERÈ
NÒ ¶

4OYOTA #OROLLA ," ,UNA ¹RG
EK¶ SSK 6ERÈ¶

,EXUS '3  ¹RG EK¶ SSK
¹LFELGUR LEÈUR SËLLÒGA OFLOFL 6ERÈ ¹ÈUR
¶ 4),"/¨ ¶

*EEP #HEROKEE ,AREDO ¹RG
EK¶ SSK ¹LFELGUR DR¹TTARKÒLA 6ERÈ
¹ÈUR ¶ 4),"/¨ ¶

4OYOTA ,AND#RUISER  "ENSÅN
¹RG EK¶ SSK LEÈUR SËLLÒGA
4EMS OFL 6ERÈ ¹ÈUR ¶ 6ERÈ NÒ
¶

$ODGE 'RAND #ARAVAN ¹RG
EK¶ SSK ¹LFELGUR OFL 6ERÈ ¹ÈUR
¶ 4),"/¨ ¶

3UBARU ,EGACY   ¹RG EK¶
GÅRA LEÈUR SËLLÒGA DR¹TTARKRËKUR 6ERÈ
¹ÈUR ¶ 4),"/¨ ¶

-"ENZ -, #$) ¹RG EK¶
SSK ¹FELGUR SËLLÒGA OFL 6ERÈ ¶

&ORD 4RANSIT , $IESEL ¹RG
EK¶ GÅRA 7EBASTO 6ERÈ¶ ¹HV
¶ ¶ ¹ M¹N

--# 'ALANT ',3) ¹RG EK¶
SSK ¹LFELGUR 6ERÈ ¶

4OYOTA 9ARIS 4ERRA ¹RG EK¶
GÅRA ¹LFELGUR 6ERÈ ¶  L¹N

*EEP 'RAND #HEROKEE ,4$  (EMI
¹RG EK¶ SSK LEÈUR SËLLÒGA
DVD BLUETOOTH OFLOFL 6ERÈ ¶

2ANGE 2OVER (3%   5MBOÈSBÅLL
¹RG EK¶ SSK LEÈUR SËLLÒGA
OFL 6ERÈ ¹ÈUR ¶ 6ERÈ NÒ ¶

&ORD %XPLORER $2,4$ ¹RG
EK¶ SSK LEÈUR ¹LFELGUR DR¹TTARKÒLA
6ERÈ ¶

3UBARU ,EGACY ¹RG EK¶ SSK
¹LFELGUR 6ERÈ ¶

&ORD %SCAPE 8,3 ¹RG EK¶
SSK ¹LFELGUR DR¹TTARKÒLA 6ERÈ ¶
¹HV¶  ¹ M¹N

-"ENZ #,+  ¹RG EK¶
SSK ¹LFELGUR SËLLÒGA 6ERÈ ¶ ¹HV
¶ ¶ ¹ M¹N

4OYOTA 2AV ¹RG EK¶ SSK
¹LFELGUR DR¹TTARKÒLA 6ERÈ ¶

--# 0AJERO m ¹RG EK¶
SSK ¹LFELGUR DR¹TTARKÒLA 6ERÈ ¶

--# #OLT ¹RG EK¶ GÅRA
SUMARVETRARDEKK 6ERÈ ¶ ¹HV
¶

*EEP 'RAND #HEROKEE ,4$ /VERLAND
¹RG EK¶ SSK ¹LFELGUR LEÈUR
DR¹TTARKÒLA OFLOFL 6ERÈ ¶

.ISSAN 4ERRANO )) ¹RG EK¶
SSK ¹LFELGUR NÕ DEKK DR¹TTARKÒLA 6ERÈ
¹ÈUR ¶ 4),"/¨ ¶

4OYOTA !VENSIS ¹RG EK¶ GÅRA
¹LFELGUR DR¹TTARKÒLA 6ERÈ ¶ ¹HV
¶

3UZUKI 'RAND 6ITARA 8,  $)%3%,
¹RG EK¶ GÅRA ¹LFELGUR 6ERÈ
¶

(ONDA #26 ¹RG EK¶ SSK
¹LFELGUR 6ERÈ ¶

3UZUKI )GNIS 8 ¹RG EK¶
GÅRA ¹LFELGUR 6ERÈ ¶
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  MILLJËNIR

.JARÈARNESI  o  !KUREYRI o 3ÅMI 

2ENAULT +ANGOO k   DIESEL EK 
ÖÒS 5PPL Å S  

4IL SÎLU 4OYOTA #OROLLA 7AGON ¹RG 
EK  ÖÒS ¹HVÅL CA   6ERÈ  ÖÒS
3  
3UBARO )MPRESA RG  %K Ö
3SK 'R¹ STATION &LOTTUR BÅLL ¹ NÕJUM
DEKKJUM HV Ö Ö PER M¹N
4ILBOÈ Ö 5PPL Å S  

 MILLJËNIR
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3UZUKI 3WIFT    EK ÖKM
LFELGUR ,¹N   ¹ M¹NUÈI
6ERÈ  5PPLÕSINGAR Å SÅMUM
  OG   OG ¹ WWW
BILASALANIS

.Ò ER RÁTTI TÅMINN TIL AÈ PANTA DRAUMA
B¹TINN FYRIR SUMARIÈ -ARGAR GERÈIR Å
BOÈI WWWVATNASPORTIS 3  
2ENAULT ,AGUNA )) NÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR ,JËSGR¹R
%KINN  Ö 6ERÈ  4/ 
&ORD &  k   4DI %K Ö MÅLUR
-IKIÈ YFIRFARINN OG MARGT NÕTT SS DEKK
BREMSUR KROSSAR OG FL HVL L¹N 3K ¹
ËDATH 

"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS

-BENZ %  #LASSIC +OMPRESSOR
 EK ÖKM 33+ 'LERLÒGA
m ¹LFELGUR OFL 6ERÈ 
5PPLÕSINGAR Å SÅMUM   OG 
 OG ¹ WWWBILASALANIS

$IESEL

 MANNA GËÈ KJÎR GOTT
VERÈ

(YUNDAI 4RAJET O 'LS RGERÈ 
EK ÖKM NÕ TÅMAREIM OG NÕ SKOÈ
AÈUR RAFMAGN Å ÎLLU ABS BREMSUR
FRAMHJËLADRIFINN CD SPILARI HÎFUÈPÒÈAR
AFTAN KASTARAR LÅKNARBELGIR  GÅRA
VELTISTÕRI VETRAR OG SUMARDEKK OFL
FALLEGA BL¹R ¹ LITINN SETT VERÈ Ö
%R MEÈ ¹HVÅLANDI ,ÕSINGARBÅLAL¹NI Ö
AFBORGUN AÈEINS ÖPR M¹NUÈ &R¹B¾R
RÒMGËÈUR OG GL¾SILEGUR FJÎLSKYLDUBÅLL
 &R¹GANGUR HJ¹ LÎGGILTUM BIFREIÈASALA
FYLGIR 5PPL Å SÅMA  
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0ORSCHE #AYENNE 3  EK ÖKM
8ENON ,EÈUR ,ÒGA 5MBOÈSBÅLL 6ERÈ
 5PPLÕSINGAR Å SÅMUM 
 OG   OG ¹ WWWBILASALAN
IS
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4OYOTA 2AV RG k %K Ö (VÅTUR
MJÎG SNYRTILEGUR HV Ö 6ERÈ
Ö 5PPL Å S  

"ÅLAR ËSKAST
«SKA EFTIR BÅL ¹   ÖÒS %KKI ELDRI
EN k M¹ ÖARFNAST VIÈGERÈAR 5PPL Å
S  
.ISSAN 3UNNY ËSKAST ËDÕRT -¹ ÖARFNAST
LAGF¾RINGAR 5PPL Å S  

*EPPAR

&ORD %SCAPE 8,4 #HOICE 7$ ¹RG
 EKÖÒSKM VERÈ ÖÒSKR

 BÅLAR EHF
&UNAHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
/PIÈ VIRKA DAGA   OG
LAUGARDAGA  
WWWBILARIS

(YUNDAI 3ANTA &%   EK ÖKM
$6$ 33+ 8 OFL ,¹N  
¹ M¹NUÈI 6ERÈ  5PPLÕSINGAR
Å SÅMUM   OG   OG ¹
WWWBILASALANIS

0ATROL b ¹ NÕJUM DEKKJUM "REYTTUR
AF )CECOOL ¹ SELF -EÈ LOFTPÒÈAFJÎÈR
UN OG ALLSKONAR GOTTERÅI %INSTAKUR BÅLL
%KKERT TIL SPARAÈ Å BREYTINGU  MANNA
¹HVÅLANDI   ¹SETT   BÅLL M ÎLLU
OG TILBÒINN ¹ FJÎLL !TH SKIPTI SÁRSTAKLEGA
NÕLEGUM RACER EÈA CROSSARA 5PPL Å S
 

&ORD %XPLORER ¹RG  SJ¹LFSKIPTUR
NÕ DEKK MJÎG GOTT ÒTLIT 6ERÈ  Ö
5PPL Å S  

 &92)2 4ROOPER k m BR OG !CCENT
¹RG k FRÅTT MEÈ 5PPL  
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&ORD -USTANG '4 0REMIUM 6 
EK ÖKM ,EÈUR 33+  (®
,¹N   ¹ M¹NUÈI 6ERÈ
 5PPLÕSINGAR Å SÅMUM 
 OG   OG ¹ WWWBILASALAN
IS

--# 3PACE 7AGON ¹RG  EK 
ÖKM  SETT  ÖÒS 4ILBOÈ ÖÒS
 6ÅSAL¹NAMÎGULEIKI 'ETUM B¾TT
BÅLUM ¹ PLAN OG SKR¹ 3  

'OLF (IGHLINE ¹RG k EK  ÖÒS
, MIKIÈ ENDURNÕJAÈUR SS GÅRKASSI
KÒPLING OG FL 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 
4IL SÎLU ER $ODGE 2AM  RG 
%KINN  Ö KM ,EÈUR m KRËMFELGUR
5PPL I S   'UNNAR

)ZUZU 4ROOPER RG  %KINN 
ÖÒS m BREYTTUR 3J¹LFSK HVL  
,ISTAVERÈ   4ILBOÈ  KR 5PPL
I S  

  ÖÒS
4OYOTA AVENSIS 7AGON  3OL 
EK ÖKM m SUMDARDEKK VETRARFEKK
FYLGJA ,¹N   ¹ M¹NUÈI
6ERÈ  5PPLÕSINGAR Å SÅMUM
  OG   OG ¹ WWW
BILASALANIS
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"ÅLASALANIS
3TËRHÎFÈA  2EYKJAVÅK
3ÅMI  
3ÅMI  OG 
WWWBILASALANIS

4OYOTA !VENSIS ¹RG k 3SK %K Ö
3KOÈAÈUR 6ERÈ Ö 3   
 
(YUNDAI 'ETZ ',3 ¹RG  EK 
ÖKM SETT  ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒS
HVÅLANDI  ÖÒS 'ETUM B¾TT BÅLUM ¹
PLAN OG SKR¹ 3  

/PEL !STRA ¹RGERÈ k TIL SÎLU KEYRÈUR
ÖÒS ÖARFNAST LAGF¾RINGAR &ÅNN BÅLL
FYRIR LAGHENTA 3ELST ËDÕRT 5PPL Å SÅMA
 

(EIMSBÅLAR
+LETTH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWHEIMSBILARIS

/PEL !STRA  SKRD EK¶US
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¶5PPL Å  

4IL SÎLU .ISSAN 0ATROL 3% ¹RG  EK
 ÖÒS m BREYTTUR L¾STUR FRAMAN
OG AFTAN ,¾KKUÈ HLUTFÎLL 6ERÈ  MILLJ
5PPL Å SÅMA  
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--# 0AJERO   TURBO INTERCOOLER DIESEL
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Rafrænt greiðslumat
Ráðgjöf og aðstoð
FABRIKAN

Lánsumsóknir rafrænt á Netinu
Svar innan fjögurra daga

fasteignir
Mest lesna fasteignablað landsins

12. FEBRÚAR 2007

FASTEIGNASÖLUR
ÁRBORGIR
26
ÁS
10- 11
DRAUMAHÚS
24-25
EIGNASTÝRING
37
EIGNAVAL
17
FAST. OG FYRIRT.SALAN
2
FAST.SALA MOSFELLSBÆJAR 9
FAST.MIÐLUN VESTURL.
16
HOF
3, 27
HÚSIÐ
14
HÚSAKAUP
32-33
HÚSAVÍK
13
HRAUNHAMAR
18-20
ÍSL. AÐALVERKTAKAR
7, 21
KLETTUR
34-36
LUNDUR
22-23
LYNGVÍK
6
NÝTT HEIMILI
15
REMAX
42
STÓRBORG
31
VALHÖLL
28-29
VIÐSKIPTAHÚSIÐ
39
LESTUR MEÐAL 18-49 ÁRA

Lestur á
fasteignablöðum
40

37,5%

15
10
5
0

18,7%
fasteignablaðið

20

Mbl.

25

fasteignablaðið

30

Fréttabla›i›

35

*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallup í nóvember 2006.

HRAUNHAMAR er með til sölu einlyft
einbýli á Álftanesi með innbyggðum
bílskúr.

DRAUMAHÚS FASTEIGNASALA er með
til sölu parhús á besta stað í Seljahverfi.

Markarvegur 12 er á fallegum stað í Fossvoginum.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Innfelld lýsing í loftum
Draumahús eru með til sölu stórt sex herbergja parhús á tveimur hæðum í Fossvogi.
Húsinu, sem er 237,2 fermetrar, er í dag skipt í
tvær íbúðir en auðvelt er að breyta því í einnar
íbúðar hús.
Komið er inn í flísalagða forstofu á neðri hæð
og úr henni er gengið inn í minni íbúðina. Íbúðin
er björt með parketti á gólfum og panelklæddum loftum með innfelldum ljósum. Eldhús er
með Alno-innréttingu. Stofa er með stórum
gluggum og útgengi í suðurgarð. Svefnherbergi
er með innfelldum skápum. Baðherbergi er
flísalagt með sturtuklefa og tengingu fyrir
þvottavél og þurrkara.
Miðrými neðri hæðar er með flísum á gólfi
og góðum fataskáp. Í miðrými er þvottahús með

innréttingu, geymsla með hilluplássi, köld
matargeymsla og útgengi á hellulagða verönd.
Stigi með viðarþrepum liggur upp á aðra
hæð. Eldhús er með Alno-innréttingu, parketti á
gólfi, borðkrók við glugga og búri. Stofurými er
með parketti á gólfi, gluggum með þreföldu
gleri, uppteknu panelklæddu lofti með innfelldri
lýsingu, arni og útgengi á suðvestursvalir.
Svefnherbergi eru tvö, bæði með skápum og
parketti á gólfum. Baðherbergi er flísalagt í
með sturtuklefa og innréttingu. Geymslurými
er yfir svefnherbergisálmu.
Innangengt er í bílskúr með sjálfvirkum
hurðaopnara frá miðrými neðri hæðar. Bílaplan
er hellulagt með snjóbræðslukerfi og garður í
góðri rækt.
Ásett verð er 69,9 milljónir.

HOF FASTEIGNASALA hefur til sölu
einbýlishús við Kleifarsel.

EIGNASTÝRING FASTEIGNASALA
er með til sölu vel staðsettan heilsársbústað við Vesturbrúnir á Ásgarðslandi.

Þannig er mál
með vexti ...
... að það er hægt að létta greiðslubyrðina.
VEXTIR FRÁ

F í t o n / S Í A

AÐEINS

3,2%
Miðað við myntkörfu 4,
Libor-vextir 29.1.2007.

Frjálsi fjárfestingarbankinn býður afar hagstæð lán í erlendri mynt með lánstíma til allt að 40
ára. Lántaki getur valið að greiða einungis vexti af láninu fyrstu þrjú árin og lágmarkað
þannig greiðslubyrði sína. Reiknaðu hvernig greiðslubyrði þín lækkar á www.frjalsi.is eða
hafðu samband við lánafulltrúa okkar.
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Ögurhvarf, Kóp, 3.340 m2.
Atvinnuhúsnæði með
súlulausu lagerrými,
verslunarrými
og
skrifstofuálmu. Húsnæðið er í byggingu
og afhendist skv.
nánara samkomulagi.
Möguleiki er að leigja
eða kaupa húsið í
heild sinni (bygg.st.5
eða lengra komið),
eða minni einingu.
Teikningar og skilalýsing á skrifstofu.

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Óskar Mikaelsson,
ráðgjafi, atvinnuhúsnæði
og fyrirtæki
Valgeir Kristinsson,
Hrl., Lögg. faseignasali

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

Glæsileg nudd og grenningarstofa.

Hlíðasmári

170 fm - verslunarhúsn.

Allt að 3000 fm Lagerhúsnæði.

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

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

Veitingastaður í austurborginni.
Til sölu veitingastaður, vel tækjum búin, tekur a.m.k. 40 manns í
sæti. Staðurinn hefur mikla möguleika á verulegri aukningu.
Sanngjarnt verð.

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

Frum

Heildverslun með sérvöru
Til sölu heildsölufyrirtæki og smásöluverslun með sérvöru fyrir
hótel og veitingageirann svo og stofnanir á heilbrigðissviði.
Gæðavörur og gott fyrirtæki. Upplýsingar á skrifstofu.

Sérverslun með eigin innflutning.

Bíldshöfði, verslunar- og skrifstofuhúsn.

Til sölu glæsileg verslun, í nýju húsnæði, með gjafavöru, húsgögn
og teppi. Flytur inn vörur frá 22 löndum. Skemmtilegt tækifæri.

Ís-matur-videó. Hverfissöluturn
Glæsilega innréttuð hverfisverslun með góða vaxandi veltu.
Frábært fjölskyldu fyrirtæki. Topp tækifæri.

Fiskheildsala - rótgróið fyrirtæki.
Til sölu rótgróin fiskheildsala. Góð viðskiptasambönd í hart nær
20 ár. Mjög sanngjarnt verð. Frábært tækifæri fyrir duglegan aðila. Afhending strax.

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.

Grill-sjoppa með bílalúgu.
Góð sjoppa í alfaraleið með góða veltu. Heitur matur í hádeginu.
Gott tækifæri. Hagstætt verð.

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

Fornubúðir Hfj. 180 fm innkeyrslubil.

Frábærlega staðsett á
Höfðanum, til leigu
nýtt og glæsilegt
verslunar- og skrifstofuhúsnæði sem um
þessar mundir er verið
að reisa annað af 2
húsum á lóð. Hver
hæð er um 700 m2. Í
boði eru stærðir frá
350 fm til rúmlega
10.000 fm. Nánari
upplýsingar og teikningar á

Hlíðasmári verslunar- og skrifstofuhúsn.

Til sölu eða leigu 180
fm innkeyrslubil með
háum og góðum
innkeyrsluhurðum.
Gott
athafnasvæði
fyrir utan og á lóð.
Bilið er 120 fm að
gólffleti og 60 fm
milligólf. Húsnæðið er
vel
staðsett
við
höfnina og hentar fyrir
margvíslega
starfsemi. LAUST.

Óseyrarbraut Hfj, 355 fm innkeyrslubil.

Til leigu glæsilegt
verslunar- 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 notkunar
fyrir væntanlega leigjendur.
Frágangur
verður að utan sem innan með glæsilegasta móti. Húsnæðið verður afhent eftir mitt ár 2007.

Til leigu miðsvæðis í
Hafnarfirði og við höfnina, gott innkeyrslubil
með 1 innkeyrsluhurð.
Góð aðkoma. LAUST.

Halli ekki nauðsynlegur
Að ýmsu þarf að huga þegar gengið er
frá gólfum og niðurföllum í votrýmum.
Hermann Ragnarsson hjá Flotmúr ehf.
getur gefið góð ráð um halla á gólfum
og annan frágang.
Hermann segir að það fari eftir því hvar
niðurföllin eru hvort halli þurfi að vera á
gólfinu eða ekki. „Ég myndi skipta votrýmum niður í tvo flokka,“ segir hann. „Í fyrri
flokknum eru gólf sem þurfa að vera hallandi, til dæmis bílskúrsgólf, svalagólf,
bílageymslur og frystihús. Í seinni flokknum eru gólf sem ekki þarf að vera halli á
eins og vaskahúsgólf og gólf í baðherbergjum. Rökin fyrir því að setja ekki halla á
gólfin í seinni flokknum eru að þetta eru
eiginlega öryggisniðurföll,“ segir Hermann.
Þó að ekki sé nauðsynlegt að vera með
halla á gólfum á baðherbergjum og í vaskahúsum þarf þó að huga að ýmsu öðru við
fráganginn á þeim. „Helst þarf að passa að
setja ekki ristina í fyrr en eftir að búið er
að ganga frá gólfinu, hvort sem það er

Hermann segir að ekki þurfi að vera halli á baðherbergisgólfum.

Best er að setja ristina ekki í niðurfallið fyrr en búið
er að ganga frá gólfinu.

flísalagt eða dúkalagt eða hvað sem er, og
stilla hana þá í rétta hæð svo að hún sé ekki
of neðarlega. Það er heldur ekki gott ef
niðurfallið er hæsti punktur á gólfinu og
þó að ristin standi ekki nema millimetra
upp úr er það orðið leiðinlegt. Einnig er

mikilvægt að kíttað sé vel meðfram þröskuldinum svo að leki ekki vatn undir hann ef
eitthvað er og það á líka við þó að sé halli á
gólfinu,“ segir Hermann.
Einn af kostunum við að vera ekki með
halla á gólfum í baðherbergjum og vaska-

FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

húsum er að auðveldara að flísaleggja þau
að sögn Hermanns. „Til dæmis getur verið
erfitt að leggja stórar flísar á gólfin ef
mikill halli er á þeim en þær eru einmitt
mjög mikið í tísku í dag.“
EMILIA FRETTABLADIDIS
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Guðmundur Björn Steinþórsson
löggiltur fasteignasali

Jón Guðmundsson
sölustjóri

Frum

SKIPHOLT 29B - 105 REYKJAVÍK

Aðeins þrjár stórglæsilegar íbúðir eftir
í þessu fallega lyftuhúsi.
2 stk. 3ja herb.
121 fm. Verð 32,6 millj.
1 stk. 3ja-4ra herb. 176 fm. Verð 48 millj.
Til afhendingar fullbúnar í júní.

KLETTAKÓR 1 - 203 KÓPAVOGI

Eigum nokkrar glæsiíbúðir í þessu
skemmtilega klasa-húsi með bílskýli.
2 stk. 3ja herb.
108 fm. Verð 26 millj.
4 stk. 4ra-5 herb. 175 fm. Verð 43 millj.
6 stk. 4ra herb.
178 fm. Verð 46 millj.
Til afhendingar fullbúnar í júní.

3

Alltaf föst lág
söluþóknun

Yfir 400 eignir á www.draumahus.is
Tvær skrifstofur: Mörkinni 4, Reykjavík
og Strandgötu 41, Hafnarfirði
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TRAUST VIÐSKIPTI Í TVO ÁRATUGI

LYNGVÍK FASTEIGNASALA
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REYKJAVÍK.
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SÍMI 588 9490
• FAX 5684790
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WWW.LYNGVIK.IS • LYNGVIK@LYNGVIK.IS

SNÆLAND LAUS STRAX
Um er að ræða mjög vel
staðsetta 24,5 fm samþykkta studioíbúð í
Fossvogi, íbúðinni fylgir
sér geymsla, ásamt sam.
þvottahúsi og hjólageymslu.
Verð 8,8 m.

AKURGERÐI
190 VOGAR
Um er að ræða gott og
vel staðsett 143 fm einbýlishús á einni hæð
með fjórum svefnherbergjum. Teikningar af
tvöföldum bílskúr. Fallegur suður garður með
afgirtri verönd.
V 24,9 m.
Frum

SIGRÚN GISSURADÓTTIR
LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SIGRUN@LYNGVIK.IS

OPNUNARTÍMI
OPNUNARTÍMI:
*

 9:00


MÁNUD.
- FIMMTUD.:
- 17:00
-
- 9:00


FÖSTUDÖGUM:
- 16:00
!
SVO ER GSM-INN ALLTAF OPINN

ÞORLÁKSGEISLI
GRAFARHOLTI
TILB. 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.

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.

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
hjónaherbergi.
Allar nánari uppls. veitir Steinar S. Jónsson á Lyngvík.

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

SÍMI 588 9490

HÁTÚN
NÝ ÍBÚÐ Í LYFTUHÚSI.
Um er að ræða nýja 64
fm 2ja herbergja íbúð á
6.hæð með góðu útsýni í
nýju húsi við Hátún.
Íbúðin skilast fullbúin
án gólfefna. V. 23,9 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 innan íbúðar.
V.18,9 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 herbergi 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.

BARÐAVOGUR
2JA HERBERGJA
M/SÉR INNGANGI
Um er að ræða 71,7 fm
2ja herbergja íbúð í
kjallara með sér inngangi í þriggja íbúða
húsi við Barðavog.
Verð 14,9 m.

LYNGVÍK ER SKRÁÐ Í
FÉLAG FASTEIGNASALA

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
áramót. V. 28,9 m.

ÁLFKONUHVARF
M/STÆÐI Í BÍLGEYMSLU
Um er að ræða mjög vel
staðsetta 3ja herbergja
íbúð á efstuhæð í lyftuhúsi, ásamt stæði í bílgeymslu. Íbúðin er í
leigi til 15.6.07 og er
hún sýnd í samráði við
sölumenn á Lyngvík
Verð 24,8 m.

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

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.

EIGNIR ÓSKAST
Vegna mikillar sölu undanfarið óskum við
á Lyngvík fasteignasölu eftir öllum gerðum
að eignum til sölumeðferðar. Verðmetum
eignina í sölu þér að kostnaðarlausu.
Allar nánari upplýsingar veitir
Steinar S. Jónsson á Lyngvík s: 588-9490.

fasteignir L fréttablaðið L
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HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

Lindargata Reykjavík

Glæsilegt fjölbýlishús í 101
• Glæsileg hönnun
• Frábær staðsetning
• Fullfrágengin lóð
• Viðhaldslítið
• Vandaðar innréttingar
• Allur frágangur
sérlega vandaður

Lindargata 27 er glæsilega hannað viðhaldslítið átta hæða lyftuhús í miðbæ Reykjavíkur. Húsið
er teiknað af arkitektastofunni Hornsteinum. Í húsinu eru 21 íbúð og er þeim öllum skilað fullbúnum með parketi á gólfum og flísalögðum baðherbergis- og þvottahúsgólfum. Hverri íbúð
fylgir sérgeymsla í kjallara. Innréttingar eru spónlagðar og geta kaupendur valið um þrjár
viðartegundir.
Í eldhúsi verður keramikhelluborð með 4 hellum, blástursofn og gufugleypir. Heimilistækin eru
frá AEG með burstaðri stáláferð. Hverri íbúð fylgir eitt stæði á lóð en sumar íbúðir eru auk þess
með bílskúr. Snjóbræðsla er við aðalanddyri, aðkomurampa og í bílastæðum. Göngustígar og
hluti bílastæða er hellulagður.
Íbúðirnar eru 2ja–3ja herbergja, 80–135 fm.

Ítarlegar upplýsingar
um eignirnar á
vefsíðu okkar

Í göngufæri eru helstu stofnanir landsins, gallerí, Þjóðleikhúsið, Óperan,
nýja tónlistar- og ráðstefnuhöllin og fjöldi kaffi- og veitingahúsa.

Söludeild okkar er að
Höfðabakka 9, sími

530 4200

www.iav.is
Íslenskir aðalverktakar hf. Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími 530 4200
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Hér renna hafið og sundlaugin nánast saman í eitt. Þótt mörgum þyki það kannski sérstakt þá er nokkuð algengt að lúxusvillur
sem reistar eru við strendur séu einnig með sundlaug. Þetta fallega hús er í Suður-Afríku.

Svamlað án sundskýlu
Hvern dreymir ekki um að
geta skellt sér í sund hvenær
sólarhringsins sem er, allan
ársins hring?
Guðný Gestsdóttir, safnstjóri á Gljúfrasteini, við sundlaugarbakkann þar sem nóbelskáldið tók eflaust margan sundsprettinn hér á árum áður.

Ætla má að þetta smekklega hús í Hollywood hafi verið byggt í kringum 1955 en
sundlaugar voru mjög algengar í kringum hús efri stéttarinnar á þeim árum. Eflaust
hefur það líka verið kærkomið þar sem hitinn í Kaliforníu getur oft stigið hátt.

Einstaklega rómantískur og fallegur garður með heitum potti og lítilli sundlaug.
Þetta fallega hús er í Stonehenge á Englandi en það fylgir ekki sögunni hver er svo
heppin að búa þarna.

Á okkar farsælda Fróni er ekki
algengt að fólk sé með einkasundlaugar við heimili sín eins og tíðkast í Evrópu, Bandaríkjunum og
víðar.
Auðvelt aðgengi okkar að
almenningslaugum
og
fyrirmyndaraðstöðu þeirra spilar
eflaust inn í að hér á þessu kalda
landi, þar sem heita vatnið kraumar undir yfirborðinu, skulum við
ekki nýta okkur þessa náttúruauðlind meira á eigin forsendum.
Reyndar eiga margir heita
potta, hvort sem er við sumarbústaði eða eigin heimili og þar er
gott að sitja bæði vetur, sumar,
vor og haust, en fæstir ráðast í
það að láta steypa inni- eða útilaug við heimili sitt.
Halldór Laxness var einn fárra
Íslendinga sem gerðu undantekningu á þessu á sínum tíma þegar
hann lét gera sundlaug við

Gljúfrastein, en þetta fjármagnaði hann með ritlaunum sem hann
fékk frá kommúnistunum í
Austur-Þýskalandi. Skáldið synti
oft og iðulega í lauginni sinni og
hefur vafalítið haft gott og gaman

af. Enda örugglega yndislegt að
geta svamlað frjáls í eigin laug án
þess að hafa vörð á bakkanum
sem rekur mann upp úr þegar
lauginni lokar.
mhg@frettabladid.is

Zen-stemning í lítilli innilaug í einbýlishúsi í Tókýó.

Nýtískulegt hús á Miami í Flórída. Takið eftir lýsingunni í lauginni og trépallinum við svaladyrnar. Vatnið, steinninn í húsinu og
viðurinn í pallinum mynda skemmtilegt samspil andstæðna.

fasteignir L fréttablaðið L
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Stóriteigur - 168 m2 raðhús

Lindarbyggð - Glæsilegt parhús

NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá þetta fína 168 m2 raðhús á tveimur hæðum með
bílskúr við Stórateig 4 í Mosfellsbæ. Um er að ræða tveggja hæða raðhús sem hefur
mikið verið endurbætt sl. ár. Á jarðhæð er forstofa, hol, stofa og glæsilegt eldhús,
en á 2. hæðinni er hol, 4 svefnherbergi, fallegt baðherbergi og þvottahús. Tvær
svalir og stór afgirt timburverönd.
Verð kr. 36,5 m.

Til sölu mjög glæsilegt 177,1 m2 parhús á einni hæð á fallegum stað í lokuðum
botnlanga í Lindarbyggð í Mosfellsbæ. Húsið er teiknað af Ingimundi Sveinssyni,
arkitekt og mjög bjart og rúmgott. Stór stofa með góðri lofthæð og borðstofa við
hlið eldhúss. 4 góð svefnh., sjónvarpshol og glæsilegt baðherbergi. Bílskýli hefur
verið lokað af, gæti nýst sem t.d. unglingaherbergi. Fallegur suðurgarður og
hellulagt bílaplan. Þessar eignir eru sjaldséðar á fasteignasölum. Verð kr. 41,8 m.

Fasteignasali

Sölumaður

Einar Páll Kjærnested

Jörfagrund - 145,2 m2 einbýli.

Stóriteigur - 180,9 m2 raðhús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 145,2 m2 einbýlishús á einni hæð ásamt sökklum af
bílskúr. Húsið SG einingahús, byggt árið 2004. Gott eldhús, stofa, 4 svefnherbergi,
2 baðherbergi og þvottahúsi m/sérinngangi. Jörfagrund er í rólegu og afslöppuðu
umhverfi norður Reykjavíkur, með Esjuna í bakgarðinum.
Verð kr. 33,9 m.

Þetta er 155,0 m2 íbúð á tveimur hæðum ásamt 25,9 m2 bílskúr við Stórateig 14 í
Mosfellsbæ. 4 svefnherbergi, baðherbergi með kari og sturtu, stór stofa, eldhús
m/borðkrók og sér þvottahús. Eignin þarnfast endurbóta og frágangs og því tilvalin
fyrir "alt mulig" manninn. Fínn staður rétt við alla þjónustu.
Verð kr. 32,5 m.

Fasteignasali

Sölufulltrúi

Einar Páll Kjærnested

Fasteignasali

Sölustjóri

Einar Páll Kjærnested

Fasteignasali

Sölumaður
fasteigna

Einar Páll Kjærnested

Einbýlishús við Varmá.

Stór og björt 152,2 m2 sérhæð auk 25 m2 geymslu sem mögulegt er að stækka í 50
m2 bílskúr við Bjargartanga 10 í Mosfellsbæ. 3 svefnherbergi, baðherbergi m/kari,
sér þvottahús, stór geymsla, lokað eldhús m/borðkrók, sjónvarpshol, borðstofa og
stofa með arni. Stór sameiginleg lóð. Bílastæði hellulagt og aðkoma frá Álfatanga.
Verð kr. 34,9 m.

Erum með fallegt einbýlishús í sölu á einstökum stað við Varmána, rétt við
Reykjalund. Um er að ræða 166,7 m2 einbýlishús í byggingu með bílskúr. Húsið,
sem er tilbúið til innréttinga, er tvílyft timburhús, klætt að utan með aluzink
bjárujárni. Einstök 1.500 m2, skógivaxin eignarlóð, með lækjarniðinn á
lóðarmörkum. Þetta er eign sem vert er að gefa gaum.
Verð kr. 48,5 m.

Frum

Bjargartangi - 177 m2 sérhæð.

Fasteignasali Viðskiptastjóri

Einar Páll Kjærnested

Spóahöfði - 175 m2 raðhús

Fasteignasali Þjónustustjóri

Einar Páll Kjærnested

Byggingarlóðir í Mosfellsbæ
**Aðeins nokkrar lóðir eftir **

Mjög fallegt 175 m2 raðhús með bílskúr við Spóahöfða í Mosfellsbæ. Íbúðin er
145,5 m2 með 3 góðum svefnherbergjum, stórri stofu/borðstofu, eldhúsi með
fallegir kirsuberjainnréttingu, baðherbergi m/kari og sturtuklefa, stóru sjónvarpslofti
og þvottahúsi. Innangengt í 29,6 m2 bílskúr. Þetta er falleg eign á góðum stað í
Mosfellsbæ.
Verð kr. 42,9 m.

Erum að taka á móti tilboðum í lóðir
undir einbýlishús á svæði 3A við
Laxatungu í Mosfellsbæ - TILBOÐUM
ER SVARAÐ INNAN 24 KLST. Þetta er
eitt af fallegustu byggingarlöndum á
höfuðborgarsvæðinu, með Leirvogsá
og Köldukvísl á sitt hvora hönd. Á
svæðinu verða eingöngu byggð
einbýlsi-, rað- og parhús.

Fasteignasali

Fulltrúi

Einar Páll Kjærnested

Kynntu þér málið á www.leirvogstunga.is
eða hafðu samband við okkur hjá Fasteignasölu Mosfellsbæjar.

Barrholt - 225 m2 einbýlishús

Mávahlíð - 3ja herb. - Reykjavík

Fallegt 224,7 m2 einbýlishús á einni hæð með bílskúr og vinnustofu við Barrholt í
Mosfellsbæ. Um er að ræða "hefðbundið" 174 m2 einbýlishús í Mosfellbsæ, en á
síðasta ári var byggt við húsið 50 m2 vinnustofa sem eftir er að fullklára. Hún gæti
einnig vel nýst sem stór bílskúr, unglingaherbergi eða aukíbúðarrými. Frábær
staðsetning, rétt við alla þjónustu og skóla.
Verð kr. 49,5 m.

*NÝTT Á SKRÁ* Falleg 80,8 m2, 3ja herbergja íbúð í kjallara í 3býlis húsi við
Mávahlíð 6. Þetta er björt og rúmgóð íbúð, með stórri stofu, eldhúsi m/borðkrók,
holi, 2 samhliða svefnherbergjum og baðherbergi m/sturtu. Þetta er flott íbúð á
vinsælum stað í 105 Rvk.
Verð kr. 19,5 m.

Fasteignasali

Fasteignaráðgjafi

Einar Páll Kjærnested

Fasteignasali

Fasteignasölumaður

Einar Páll Kjærnested

Fasteignasali

Fasteignameistari

Einar Páll Kjærnested
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Frum

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

www.as.is
Opið virka daga
kl.9–18

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

Sjá einnig myndir
í gluggum á Fjarðargötu

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

STEKKJARBERG - ENDAÍBÚÐ 103,5 fm endaíbúð á 3. hæð
í litlu fjölbýli á góðum stað. 4
sv.herb. Verð 24,9 millj. 10054

NÝ

TT

EINBÝLI

FJÓLUHLÍÐ -

Fallegt 166,5 fm
einbýli m/bílskúr. 3 sv.herb. Stór
verönd. Góð staðsetning. Verð
48,5 millj. 6244

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

GVENDARGEISLI - GLÆSIEIGN Stílhreint, vandað og sérlega fallegt 296 fm einbýli á einni
hæð m/tvöf. bílskúr. 4 stór sv.herb.
Nútímaleg og flott hönnun. 10098

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 -

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

LAUFVANGUR - Björt og falleg

BREIÐVANGUR - M/BÍLSKÚR Talsvert endurnýjuð 145 fm

118 fm íbúð á 3. hæð. 3 sv.herb.
Fallegar innréttingar. Parket og flísar. Verð 21,9 millj. 6190

endaíbúð m/ bílskúr. 5 sv.herb.
Góð staðsetning. Verð 24,9 millj.
10068

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

SVÖLUÁS - ENDARAÐHÚS
185 fm einbýli
á góðum stað. 5 sv.herb. Verð
34,5 millj. 3680

Vandað og fallegt 205,8 fm endaraðhús m/bílskúr. 4 sv.herb. Stór
verönd og góðar svalir. Verð 44,9
millj. 6000

EFSTAHLÍÐ - FALLEG 143 fm
neðri hæð í tvíbýli. 2 sv.herb. Sérinngangur. Verð 29,5 millj. 9833

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

ÞRASTARÁS - ÚTSÝNI Fallegt

STEKKJARHVAMMUR

-

ÁLFHOLT - SÉRINNGANGUR

ÞRASTARÁS -

og fullbúið 279 fm einbýli með bílskúr á góðum stað. 5 sv.herb.
Verð 59,9 millj. 10046

184,8 fm raðhús m/bílskúr. 4
sv.herb. Suðurverönd. Góður staður. Verð 38,5 millj. 9967

FLÉTTUVELLIR - Í SMÍÐUM

TRÖLLATEIGUR - MOS. 165,5

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

fm endaraðhús m/bílskúr. 4
sv.herb. Falleg eign á góðum stað.
Verð 40,9 millj. 9699

Falleg
talsvert endurnýjuð 172,2 fm neðri
hæð m/bílskúr. 3 sv.herb. Sérinngangur. Verð 33,9 millj. 3110

HÆÐIR

4RA TIL 7 HERB.

ÖLDUGATA Gott

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

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

FAGRIHVAMMUR - TVÆR
ÍBÚÐIR Glæsileg 311 fm eign

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

sem skiptist í tvær samþykktar
íbúðir og bílskúr á frábærum stað.
Verð 69 millj. 9906

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

HVERFISGATA -

HÖRGATÚN - FALLEGT 196,3

ARNARHRAUN - LAUS

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

92,3 fm íbúð á 2. hæð á góðum
stað í Setbergi. 3 sv.herb. Gott
ástand á húsi og sameign. Verð
21,9 millj. 9975

SUÐURGATA - LAUS

BERJAVELLIR - SÉRINNGANGUR Glæsileg 117,5 fm íbúð

DREKAVELLIR - LAUS
STRAX Glæsileg 105,4 fm endaí-

á jarðhæð. 3 sv.herb. Mikil lofthæð. 55 fm verönd. Verð 26,9 millj.
10104

búð á 3. hæð. 3 sv.herb. Eikarinnréttingar, parket og flísar. Verð
24,9 fm 9754

ÞRASTARÁS - FALLEG

110
fm íbúð á 1. hæð ásamt stæði í
bílageymslu. 3 sv.herb. Sérinngangur. Verð 26,5 millj. 3740

BRATTAKINN - 111,2 fm
hæð/ris í þríbýli. 3 sv.herb. Sérinngangur. Útsýni. Verð 21,2 millj.
2426

BURKNAVELLIR - Falleg og vel

BREIÐVANGUR - ENDAÍBÚÐ

skipulögð 102,3 fm íbúð á 2. hæð.
3 sv.herb. Suðvestursvalir. Verð
21,3 millj. 6237

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

STRANDVEGUR - GARÐABÆR 118 fm íbúð m/stæði í bíla-

LAUFVANGUR -

Falleg mikið
endurnýjuð 108,9 fm íbúð á 3.
hæð. 3 sv.herb. Tvennar svalir.
Verð 20,7 millj. 6235

NÝ
TT

SVALBARÐ -

STEKKJARBERG - FALLEG

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

Vel viðhaldið
166 fm einbýli á góðum stað. 3-4
sv.herb. Sólstofa og verönd. Verð
35,8 millj. 6163

fm einbýli á frábærum stað í hjarta
Garðabæjar. 5 sv.herb. Verð 43,9
millj. 9722

Falleg
mikið endurnýjuð 110 fm neðri sérhæð á frábærum stað. Sérinngangur. Verð 25,9 millj. 6210

geymslu á góðum útsýnisstað í
Sjálandi. Verð 39,5 millj. 4826

NÝ

TT

3JA HERB.

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

FURUVELLIR - GLÆSILEGT

ÞRASTARÁS - M/BÍLSKÚR

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

Falleg 156,4 efri hæð m/bílskúr í
fjórbýli. 4 sv.herb. Suðvestursvalir.
Verð 37,0 millj. 6077

ÁLFASKEIÐ - Falleg mikið endurnýjuð 121,6 fm íbúð m/bílskúr. 3
sv.herb. Suðvestursvalir. Verð 23,5
millj. 6231

ENGJAVELLIR - Nýleg og falleg 109 fm íbúð á 2. hæð. 3
sv.herb. Sérinngangur. Verð 22,9
millj. 6070

VESTURBRAUT - Skemmtileg
3ja herb. íbúð á 2. hæð á góðum
stað. Verð 13,9 millj. 6238

SMYRLAHRAUN - ENDAHÚS

ÖLDUSLÓÐ - LAUS STRAX

ARNARHRAUN -

Góð 90 fm
neðri hæð í tvíbýli. 3 sv.herb. Sérinngangur. Verð 19,9 millj. 6060

DREKAVELLIR - FULLBÚIN

Falleg 130 fm hæð og ris m/nýlegum 90 fm bílskúr m/kjallara undir.
5 sv.herb. Verð 38,9 millj. 6067

Góð 135 fm
íbúð m/bílskúr. 2-3 sv.herb. Flott
útsýni. Laus fljótlega. Verð 22,9
millj. 6211

STEKKJARKINN -

Fallegt 198 fm endaraðhús m/bílskúr. 4 sv.herb. Sólstofa, heitur
pottur. Verð 37,9 millj. 6118

FÍFUVELLIR -

HOLTSGATA -

BURKNAVELLIR -

BURKNAVELLIR - LAUS Falleg 107 fm íbúð á 2. hæð á góðum
stað. 3 sv.herb. Laus við kaupsamning. Verð 23,9 millj. 6013

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

RAÐ- OG PARHÚS

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

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

201 fm raðhús
m/bílskúr. Fullbúið að utan og tilbúið til innrétt. að innan. Verð 35
millj. 10079

Mikið endurnýjuð 107 fm miðhæð með bílskúr. 3
sv.herb. Sérinngangur. Verð 24,5
millj. 10056

107,3 fm
íbúð á 2. hæð m/stæði í bílag. 3
sv.herb. Sérinngangur. Laus fljótlega. Verð 23,0 millj. 10105

Glæsileg ný og fullbúin 98,5 fm
íbúð á jarðhæð. 2 sv.herb. Verð
20,0 millj. 6247
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ENGIHJALLI -

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

VESTURHOLT -

BURKNAVELLIR - FALLEG

Falleg 80 fm
neðri hæð í tvíbýli. 2 sv.herb. Sérinngangur og verönd. Verð 20,6
millj. 6148

Falleg og rúmgóð 91 fm íbúð á 1.
hæð á góðum stað. 2 sv.herb.
Verð 19 millj. 9938

ÖLDUGATA - NEÐRI SÉRHÆÐ Falleg sjarmerandi NEÐRI
HÆÐ á flottum stað við Hamarinn.
2 sv.herb. Verð 14,5 millj.4823

SUÐURGATA - STÚDÍÓ

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

2JA HERB.

DAGGARVELLIR -

ÁLFKONUHVARF - KÓP.

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

Falleg 88 fm íbúð á 2. hæð m/stæði í
bílageymslu. 2 sv.herb. Verð 23,0
millj. 6116

HJALLABRAUT - Sérlega falleg

ÁLFASKEIÐ - FLOTT EIGN

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

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

EYRARHOLT - ÚTSÝNI Falleg

ÁLFASKEIÐ -

ESKIVELLIR - GLÆSILEG

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

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

KARLAGATA - RVÍK

LANGAMÝRI - GBÆR

ÞRASTARÁS
BÍLAGEYMSLA Falleg 74,8 fm íbúð á

Falleg
62,4 fm íbúð á jarðhæð á vinsælum stað. Sérinngangur. Parket og
flísar. Verð 17,5 millj. 6154

hæð litlu fjölbýli. Verönd. Verð 15,9
millj. 2520

ATVINNUHÚSNÆÐI

Góð 67,1 fm íbúð
m/23,7 fm bílskúr, samtals 90,8
fm. Suðursvalir. Verð 17,9 millj.
6185

Björt og
góð 57 fm íbúð á 1. hæð á frábærum stað. 2 sv.herb. Verð 16,5 millj.
9641

SMÁRABARÐ - SÉRINNGANGUR Falleg 59 fm íbúð á 1.

jarðhæð m/stæði í bílag. Sérinngangur. Verð 18,5 millj. 9973

RAUÐHELLA - HFJ.

275 fm
atv.húsnæði á góðum stað. Mjög
stór malbikuð lóð, gott úti/-gámapláss. Verð 41,5 millj. 10021

KAPLAHRAUN - HFJ.

162 fm
endabil sem skiptist í 120 fm neðri
hæð og 42 fm efri hæð. Laust
strax. Verð 23,9 millj. 6055

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

Glæsileg
98,8 fm íbúð á jarðhæð. 2 sv.herb.
Sérinngangur. Glæsilegt útsýni.
Laus strax. Verð 24,9 millj. 5562

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

SELVOGSGATA - Falleg talsvert

MIÐVANGUR - LYFTA 67,3 fm

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

íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi í Norðurbænum. Frábært útsýni. 9932

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

LANDIÐ - LANDIÐ - LANDIÐ - LANDIÐ- LANDIÐ
GRINDAVÍK

BORGARHRAUN -

ÆGISGATA - 146,6 fm parhús
m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 23,9 millj.
4589

ÓSBRAUT -

198,0 fm einbýli
m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 20,9 millj.
5088

SANDGERÐI

NÝ

TT

168,6 fm
einbýli m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð
26,5 millj. 6187

ÁSABRAUT - 96,9 fm 3ja herb. MÁNASUND - 135,4 fm einbýli.
íbúð á 2. hæð. Verð 19,9 millj. 5194 4 sv.herb. Verð 18,4 millj. 5130
216 fm einbýli/tvíbýli m/bílskúr. 5
sv.herb. Verð 25,9 millj. 9909
ÁSABRAUT - TVÆR ÍBÚÐIR

AUSTURVEGUR -

STAÐARHRAUN - Fallegt 150 fm

218 fm
m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð
AUSTURHÓP - 230 fm einbýli parhús
BLÓMSTURVELLIR - 176,4 fm
20,9 millj. 3676
m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 26,0 millj.
einbýli m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð
9811
28,9 millj. 5114

HÓLAGATA -

154,5 fm einbýli
m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 25,5 millj.
3574

SUÐURGATA - 83,8 fm íbúð á 2.
hæð í litlu fjölbýli. 2 sv.herb. Verð
9,9 millj. 6194

NÝ
TT

raðhús m/bílskúr. 4 sv.herb. 6252

NORÐURVÖR - Fallegt mikið
endurnýjað 181 fm parhús/einbýli
m/bílskúr. 3 sv.herb. 6253

RÁNARGATA -

216,9 fm einbýli
m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 28,5 millj.
5528

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

HEIÐARGERÐI - 171,3 fm
parhús m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð
28,9 millj. 9765
VÍKURBRAUT
ENDURNÝJUÐ 161,7 fm efri hæð

MIÐHÓP 8 - 14 -

154,3 fm
raðhús m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð
16,5 millj. 5487

Talsvert
endurnýjað 495 fm atv.húsnæði.
4.000 fm lóð. Verð 31,8 millj. 6114
LANDIÐ

og ris. Verð TILBOÐ. 4027

MIÐDALUR 10 -12 153,7 fm
raðhús m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð
18,9 millj. 5480

AUSTURVEGUR - 143 fm einbýli
m/bílskúr. 3 sv.herb. Verönd og
pottur. Verð 20,5 millj. 3790

STRANDGATA

REYKJAN.BÆR
STEINSBÆR - TILVALIÐ SEM
SUMARHÚS 161 fm einbýli í eldri

130,5 fm STAÐARHRAUN - 122 fm neðri
88,6 fm HEIÐARHRAUN parhús. 2 sv.herb. Verð 16,9 millj. parhús með bílskúr. 3 sv.herb. Verð hæð í tvíbýli. 3 sv.herb. Verð 15,5
22,9 millj. 5436
9773
millj. 3763

GERÐAVELLIR -

hluta Eyrarbakka. 4 sv.herb. Verð
11,9 millj. 9966

SUMARHÚS

fm bílskúr. 3 sv.herb. Verð 16,9 millj.
6129

BORGARHRAUN -

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

260,3 fm einbýli. 5 sv.herb. LAUST
FLJÓTLEGA. Verð 28,8 millj. 9945

ÁSVELLIR - LAUST STRAX

205,2 fm einbýli
156,8 fm einbýli m/tvöf. bílskúr.
m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 23,9 millj.
Verð 25,7 millj. 5371
9757

151,1 fm einbýli ÁSABRAUT - 157,8 fm einbýli
m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 24,5 millj. m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 23,9 millj.
. 3991
9689

AKURGERÐI - 137 fm parhús
m/bílskúr. 2-3 sv.herb. Húsið er ekki
fullbúið að innan. Verð 24,9 millj.
6170

NORÐURVÖR -

SOGSBAKKI TJARNARBRAUT -

Ný 100,5 fm
4ra herb. íbúð á 2. hæð. 3 sv.herb.
Verð 17,9 millj. 9946

MARARGATA - LAUST Nýtt og LÓMATJÖRN 5 AUSTURHÓP 14 OG 18 - STAÐARVÖR - LAUST 135,8 fm
LEYNISBRÚN -

glæsilegt 211 fm einbýli m/bílskúr. 5
4 einbýli. 3 sv.herb. Verð 17,8 millj. sv.herb. Tilboð óskast 6084
5245

154,4 fm einbýli
m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 23,8 millj.
9926

209,0 fm einbýli m/bílskúr.
sv.herb. Verð 24,9 millj. 9656

SUÐURVÖR -

STAÐARHRAUN - 139,4 fm HEIÐARGERÐI - 181 fm einbýli
TÚNGATA - 90,2 fm neðri hæð. 2 raðhús m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 28,9 millj.
6117
19,9 millj. 3566
sv.herb. Verð 15,9 millj. 4658

147,5 fmparhús
m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 22,9 millj.
4436

NÝ

VÍKURBRAUT
M/
STÚDÍÓÍBÚÐ OG NÝJUM
BÍLSKÚR 113 fm neðri hæð m/ 51 VESTURHÓP -

NJARÐVÍKURBR. - EINBÝLI

TT

VOGAR

163,9 fm
einbýli m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð
20,0 millj. 9794

GARÐUR

Glæsilegt 115 fm
sumarhús á 6000 fm eignarlóð í nýju
frístundahúsa hverfi rétt við Sogið í
Grímsnesi. 6128

AUSTURBRÚNIR
EIGNARLÓÐ Mjög falleg 6.418 fm
kjarrivaxin hraunlóð á vinsælum stað
í landi Ásgarðs í Grímsnesi. Verð 4,8
millj. 9803

KERHRAUN ÁRTÚN -

Fullbúið og glæsilegt
147 fm PARHÚS m/bílskúr. 3
sv.herb. Verð 25,9 millj. 10048

22 fm sumarhús á
einni hæð sem stendur á 7.270 fm
eignarlóð. Góð staðsetning. Verð
7,9 millj. 10108

Birna Benediktsdóttir – Melkorka Guðmundsdóttir – Laufey Lind Sigurðardóttir, löggiltur fasteignasali
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NÝBYGGINGAR
ALLT AÐ 90% LÁN
SELD

DREKAVELLIR 4 - HAFNARFJ.
Glæsilegar 136-157 fm 5 herb.
sérhæðir í nýju fjórbýlishúsi. Verð
frá 29,9 millj. 10062

KIRKJUVELLIR 3 - HFJ.
Glæsilegar 3ja og 4ra herb. íbúðir, verð frá 19,4 millj. 5298

AKURVELLIR 1 - HFJ.

Frum

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

Nýjar og glæsilegar 4ra herb.
íbúðir. Ísskápur og uppþvottavél
fylgir. Verð frá 24,8 millj.
EF EIN
TI
R

ENGJAVELLIR 1 - HFJ.

EINIVELLIR 7 - HFJ.
BERJAVELLIR 3 - HFJ.
Fallegar 128 fm 4ra herb. íbúðir,
verð 25,2 millj. 5476

Falleg 4ra herb. ENDAÍBÚÐ á 2.
hæð m/stæði í bílag. Verð 23,4
millj.

DREKAVELLIR 18 - FULLBÚNAR
FJÓLUVELLIR 2 - HFJ.
Glæsileg hannð endaraðhús á
einni hæð m/bílskúr. Áhvíl. 17
millj. til 40 ára hjá Íbúðalsj. Verð
30,9 millj. 5395

Glæsilegar 4ra herb.
""FULLBÚNAR"" íbúðir m/parketi
og flísum á gólfum. Verð frá 26,1
millj.

ESKIVELLIR 7 - HAFNARFJ.
FJÓLUVELLIR 10-14 - HFJ.

EF EIN
TI
R

244 fm raðhús á einni hæð
m/bílskúr, verð frá 30,4 millj. frábært fermetraverð

Fallegar 3ja-5 herb. íbúðir, verð
frá 21,9 millj.
Afhending í feb.-apríl

ENGJAVELLIR 3 - HFJ.
Falleg og vönduð 4ra herb. íbúð á
jarðhæð m/sérinng. Fullbúin með
glæsilegum gólfefnum. Verð 29,3
millj. 5386

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

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali
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Húseigendamál
Sigurður Helgi Guðjónsson hrl., formaður Húseigendafélagsins,
svarar spurningum

Aðalfundir húsfélaga. Undirbúningur.
Framkvæmd. Fundarstjórn.
Aðalfundi húsfélaga ber að halda
árlega fyrir lok apríl. Það er
megineinkenni aðalfundar að
dagskrá hans er í aðalatriðum
ákveðin í fjöleignarhúsalögunum.
Sú skylda hvílir á stjórnin að
undirbúa aðalfund af kostgæfni,
bæði fundarboðið, tillögur,
skiplag, umgjörð og stjórn
fundarins þannig að hann megi
verða markviss, málefnalegur og
árangursríkur en ekki ruglingslegt kaos eins og stundum vill
verða.

formaður deiluaðili eða blandast í
mál með þeim hætti að hann getur
trauðla talist hlutlaus fundarstjóri. A.m.k. er hætt við að
tortryggni í hans garð. Er þá
affarasælast að sá kaleikur sé frá
honum tekinn og fenginn hlutlausum sérfræðingi. Eins er það
skynsamleg öryggisráðstöfun
fyrir bæði eigendur og viðsemjendur húsfélags, banka og
verktaka, svo tryggt sé að fundir
séu löglegir og ákvarðanir
óvefengjanlegar.

BOÐLEG FUNDARAÐSTAÐA
Það er t.d. mjög mikilvægt að
húsnæði fundar sé hæft til fundar
þannig að hann geti þjónað
tilgangi sínum. Yfirleitt er betra
er að halda húsfundi annars
staðar en í viðkomandi húsi.
Fundir á hlutlausu svæði þar sem
fullnægjandi fundaraðstaða er
lukkast miklu betur en hinir. Það
er ekki boðlegt að halda stóra
fundi í sameign húsa, í stigagangi,
þvottahúsi eða geymslum, við
bágar fundaraðstæður. Það rýrir
virðingu fundarins og eyðileggur
fundarformið. Sama má segja um
fundi inni í einstökum íbúðum.
Þeir fá ávallt á sig óformlegan
blæ og verða yfirleitt langir,
ómarkvissir og ómálefnalegir.
Fólk talar og þrasar þvers og
kruss hvert ofaní annað.

HÚSFUNDAÞJÓNUSTA HÚSEIGENDA
FÉLAGSINS
Húseigendafélagið býður upp á
vandaða húsfundaþjónustu sem
tekur til allra framangreindra
þátta. Húsfélög fá lögfræðilega
ráðgjöf og eru aðstoðuð við
fundarboð og tillögur. Lögmaður
með reynslu og sérþekkingu á
þessu sviði annast fundarstjórn
og ritun fundagerðar er í höndum
laganema. Fundur sem er
undirbúinn af kostgæfni og stýrt
af kunnáttu og fagmennsku
verður vitaskuld markvissari,
málefnalegri og árangursríkari en
ella. Þetta er mjög þörf og
eftirsótt þjónusta og húsfélög
ættu að tryggja sér hana sem
fyrst
Fundarstjórn er vandasöm og
fundarstjóri hefur mikið vald.
Fundarstjórinn er æðsti maður
fundarins og túlkar lög og
fundarsköp og sker úr um
vafatilvik. Hann á að gæta fyllsta
hlutleysis í öllum störfum sínum.
Fundarstjóri verður að kunna góð
skil á fjöleignarhúsalögunum og
almennum fundarsköpum.
Meginhlutverk hans er að sjá um
að fundur fari löglega fram og að
málin hljóti afgreiðslu í samræmi
við vilja meiri hluta fundarmanna
en án þess þó að skoðanir
minnihlutans séu fyrir borð
bornar. Hlutverk hans er mjög
víðtækt og vald hans er mikið og
það er undir honum komið hversu
vel fundurinn starfar og hve
miklum árangri hann nær.

EKKI ALMENN SKYLDA TIL FUNDAR
SETU
Stjórnarmenn, framkvæmdastjóri
og húsvörður, eru almennt skyldir
til að mæta á aðalfund. Rétt til að
sækja aðalfund hafa annars
eigendur, makar þeirra og
sambúðarfólk. Ekki hvílir bein
skylda á eigendum að mæta á
fundi en fjarvera getur haft
afdrifaríkar afleiðingar því
ákvarðanir fundar eru almennt
bindandi fyrir eiganda hvort sem
hann mætir eða mætir ekki.
UMBOÐ
Eiganda er heimilt að veita
hverjum lögráða manni umboð til
að mæta á húsfundi og greiða þar
atkvæði. Umboðið verður að vera
skriflegt og dagsett. Það getur gilt
fyrir einn fund eða fleiri og það
getur verið takmarkað eða
ótakmarkað. Ekki eru neinar
takmarkanir á því hversu mörg
umboð sami umboðsmaður má
hafa.
EIGENDASKIPTI. LEIGJENDUR
Sé eign seld fer þinglýstur
eigandi með atkvæðisrétt á
húsfundi en ef kaupandi mætir og
sannar rétt sinn, t.d. með kaupsamningi, öðlast hann rétt til
fundarsetu og atkvæðisrétturinn
er hans. Aðalfundurinn getur með
heimilað leigjendum í húsinu að
sitja fundinn og hafa þar málfrelsi í málum sem þá varða en
hvorki tillögu og atkvæðisrétt.
FUNDARSTJÓRN
Aðalfundi er yfirleitt stjórnað af
formanni húsfélagsins. Stjórn er
þó heimilt að fá ráðgjöf og aðstoð
sérfræðinga við aðalfundi
(undirbúning, boðun, fundarstjórn
og fundargerð). Í mörgum
tilvikum er það nauðsynlegt til að
rjúfa sjálfheldu sem húsfélagið
eða einstök mál eru komin í vegna
deilna í húsfélaginu. Oft er

LÖGMÆTI FUNDAR. MÆTINGARLISTI.
EIGNASKIPTAYFIRLÝSING
Yfirleitt er það fyrsta verk
fundarstjóra að ganga úr skugga
um lögmæti fundarins, hvort hann
sé löglega boðaður og ákvörðunarfær. Fundarstjóri kannar rétt
eigenda, t.d. við kosningu og
atkvæðagreiðslu. Hann verður að
halda nafna- og mætingarskrá og
hafa handbæra eignaskiptayfirlýsingu þar sem hlutfallstölur
koma fram. Honum ber að
framfylgja dagskrá fundarins og
sjá til þess að henni sé fylgt. Hann
heldur mælendaskrá og stjórnar
umræðum.
FUNDARREGLA
Mikilvægt er að fundarstjóri byrji
fund á tilsettum tíma og tilkynni
fyrirfram tímalengd hans. Honum
ber að ýta undir umræður og sjá
um að öll sjónarmið komi fram og
verja rétt minnihlutans. Hann á
að halda fundarmönnum við efnið
og gæta þess að umræður fari
ekki út um víðan völl. Hann á að
stöðva gjamm og innbyrðis
skvaldur og gæta þess að sá sem
orðið hefur geti flutt mál sitt
truflunarlaust. Hann á að ýta eftir
niðurrstöðu og gæta þess að allar

ákvarðanir séu rétt til bókar
færðar.
MÁLEFNALEGAR UMRÆÐUR OG
FUNDARAGI
Í umræðum á húsfundum er brýnt
að menn séu gagnorðir og
málefnalegir og setji fram
skoðanir sínar og rökstyðji þær
skilmerkilega þannig að aðalatriðin séu skýr en fundartíma sé ekki
sólundað í aukaatriði. Það er
mikilvægt að á húsfundum ríki
góður andi og góð fundarregla.
Það er frumforsenda árangursríkra, málefnalegra og markvissra fundarstarfa að friður sé á
fundi og menn fái gott hljóð og
færi á að koma málflutningi
sínum til skila. Sífellt gjamm og
kliður og vapp fundarmanna
getur hæglega eyðilegt fund og
gert hann óstafhæfan. Fundarstjóra ber að áminna fundarmenn
sem blanda óskyldum málum inn í
umræður og taka af þeim orðið ef
áminningu er ekki sinnt. Hann
heldur uppi reglu og hann getur
frestað fundi og jafnvel slitið
honum ef upplausn verður.
ATKVÆÐAGREIÐSLUR OG KOSNINGAR
Í fyrsta lagi geta þær verið
munnlegar og opinberar með
handauppréttingu eða nafnakalli.
Í öðru lagi getur atkvæðagreiðsla
verið leynileg og þá jafnframt
skrifleg. Almennt er talið að leynilegar kosningar séu mikilvægur
réttur vegna þess að þá séu menn
frjálsari og síður undir þrýstingi.
Þess vegna er það meginregla í
félögum að skylt sé að verða við
kröfu um leynilega kosningu. Á
húsfundum gengur þetta ekki
allskostar upp vegna séreðlis
húsfélaga. Atkvæði eiganda
miðast að meginstefnu til við
eignarhlutdeild hans og þegar
eignir eru misstórar og hafa
misháa hlutfallstölu er illframkvæmanlegt að koma við fullkomlega leynilegri atkvæðagreiðslu
eða kosningu á húsfundum.
VÖNDUÐ FUNDARGERÐ ER NAUÐ
SYNLEG
Undir umsjá og á ábyrgð fundarstjóra skal rita fundargerð um
meginatriði þeirra mála sem tekin
eru fyrir og allar ákvarðanir sem
teknar hafa verið og hvernig
atkvæði hafa fallið. Fundargerðin
skal lesin upp í lok fundar, hún
leiðrétt og athugasemdir skráðar.
Hún skal undirrituð af fundarstjóra og af a.m.k. einum fundarmanna sem fundurinn hefur
kostið til þess, sem yfirleitt er
ritari fundarins.
FUNDARGERÐ ERU SÖNNUNARGAGN
SEM EIGENDUR EIGA RÉTT Á
Fundargerð er heimild og sönnun
um fund og það sem á honum
hefur gerst. Hún verður að vera
traust, færð af fullkomnu
hlutleysi. Fundargerð er skýrsla
um ályktanir og ákvarðanir
húsfundar og verður að vera
áreiðanleg og nægilega nákvæm
án þess þó að aðalatriði séu
kaffærð í smáatriðum og sparðatíningi. Það er ekki þörf á því að
bóka orðrétt málflutning eða
vaðal sem fer út og suður.
Fundargerðir húsfunda eiga að
vera aðgengilegar fyrir alla
eigendur og þeir eiga rétt á því að
fá ljósrit af þeim.

Lesendum Fréttablaðsins er velkomið að senda fyrirspurn á netfangið huseigandi@frettabladid.is
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Markarflöt - Tvöfaldur skúr.

Akurhvarf - Kóp.
Blásalir - Falleg í fjórbýli
Mjög fallegt 267 fm einbýli á einni hæð og hálf neðri hæð. Sex til sjö herbergi. Góðar stofur ásamt sólstofu. Bílskúr er tvöfaldur með rafmagni, hita og fjarstýrðum
hurðaopnurum. Sunnan við húsið er timburlögð sólverönd. Lóðin, sem er 1.200 fm,
er skjólsæl, vel gróin og í góðri rækt. Húsið er í góðu ástandi búið að klæða með
steniklæðningu. Möguleiki er á að taka minni eign upp í kaupin. Laust strax.
Áhv. 36 millj. hagstætt lán í erlendri mynt. Verð 64,8 millj

Þorfinnsgata - 101 Reykjavík

Skemmtileg 112,4 fm 4ra herb. efri hæð í
fjórbýli í Salahverfi í Kópavogi. Falleg eign
sem skiptist í forstofu, 3 góð herb.
m/skápum, rúmgott flísalagt baðherb.
með sturtuklefa og baðkeri, þvottahús
m/glugga innan íbúðar, bjarta stofu og
eldhús með útsýni til suðurs, svölum og
bogadregnu lofti. Mjög falleg og rúmgóð
íbúð m/góðu skápaplássi. Verð 28,5 millj.

3ja herb.

Frum

Rúmgóð og björt ca 110 fm 4ra herb.
íbúð á 1. hæð með sér inngangi. Eigning skiptist í stóra stofu, 3 rúmgóð herbergi (þar af 1 í kjallara), nýlega flísalagt
baðherb. m/ nuddbaðkeri, bjart eldhús
með nýlegri innréttingu og tækjum. Nýl.
flísar á gangi, bað- og eldhúsgólfi. Í
kjallara er gott sam.þvottahús og góð
geymsla. Gönguhurð út í garð úr kjallara. Mögul. að leigja út kjallaraherb.
Sólpallur við inngang. Lóð í rækt fyrir
framan og aftan hús. Frábær staðsetning í botngötu rétt við Landspítalann.

Bergstaðastræti - 101 Reykjavík Falleg 57,5 fm 2ja herb. íbúð á 2. hæð

Breiðavík - Falleg eign.

Vesturholt - Glæsileg sérhæð
Áttu hund og vantar fallega íbúð þá
gæti þetta verið eignin. Glæsileg ca 80
fm 3ja herb. íbúð með sérinngangi og
sólpalli á neðri hæð. Falleg flísalögð forstofa, bjart þvottahús, 2 herbergi,
glæsilegt flísalagt baðherbergi, opið
eldhús með fallegri innréttingu og björt
stofa með gönguhurð út á suður-sólpall. Verð 20,6 millj

Glæsileg og

vönduð 2ja herbergja 77,8 fm íbúð á 1.
hæð í fallegu og nýlegu fjölbýlishúsi. Þrjár
hliðar af fjórum eru klæddar en húsið var
byggt af traustum verktökum Húsvirki hf.
Fallegar innréttingar, þvottahús innan
íbúðar, parket á gólfum og útgangur út á
suður svalir frá stofu. Verð 19,6 millj.

Mjög

rúmgóð og falleg ca 110 fm 3ja herbergja
íbúð á 2. hæð í fallegu fjölbýli í Grafarvoginum. Íbúðin er öll rúmgóð með tvö stór
herbergi, sjónvarpshol, stórt og fallegt eldhús, þvottahús innan íbúðar og stofu með
útgangi út á stórar suður svalir. Parket á
gólfum. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf
með innréttingu, baðkari og sturtuklefa.
Verð 23,2 millj.

í fallegu 9 íbúða húsi í Þigholtunum. Eignin
skiptist í hol m/skápum, stóra stofu
m/svölum, eldhús m/eldhúskrók, rúmgott
herbergi m/skápum og flísal. baðherb
ásamt geymslu í kjallara. Rúmgóð og björt
eign. 5 bílastæði fylgja húsinu. Húsið lítur
vel út. Eignin er laus ! Verð 17,7 millj.

Faxahvarf - Einstök eign.

Stór-

glæsilegt 281 fm einbýlishús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr á frábærum útsýnisstað. Húsið er fokhelt og
selst í núverandi ástandi. Glæsilegt útsýni
er yfir Elliðavatn, Esjuna og fl. af efri hæð
hússins og er hönnun hússins einstaklega
vel heppnuð með mikilli lofthæð og stórum
gluggum. Húsið er þegar tilbúið til afhendingar. Verð 70 millj.

Móvað.

Mjög glæsilegt og vel skipul.

252 fm einb. á einni hæð með 34,3 fm
innb. bílskúr. Húsið skiptist í anddyri, 4
herb., geymslu, 2 baðherb., gestasn., eldhús, borðstofu, stofu og þvottahús. Glæsileg hönnun og skipulag með nútíma kröfur
að leiðarljósi. Húsið getur skilast í júli 2007
tilb. til innréttinga. Verð 58,5 millj. eða fokhelt á 45,0 millj.

Byggingalóð

Grundarstígur - falleg íbúð

Einbýlishúsalóðir á höfuðborgarsvæðinu.
Erum með nokkrar byggingalóðir undir
einbýlishús á höfðuborgarsvæðinu. Allar nánari upplýsingar fást á skrifstofu.

Trönuhjalli - Falleg íbúð
m/útsýni Falleg 77,6 fm 3ja herb. íbúð

Falleg og mikið uppgerð 59,1 fm 2ja herb.
íbúð í kj. Mikið uppgerð, m/eikarparketi og
flísum á gólfum, nýl. eldhúsi, skápum, innihurðum, ofnum og endurn. baðherb. Kósý
og björt íbúð í 101 Reykjavík, komdu og
skoðaðu. Verð 15,9 millj.

Sérbýli

á 2.hæð á góðum og vinsælum stað í Suðurhlíðum Kópavogs. Eingin skiptist í anddyri, símakrók, gott eldhús m/borðkrók,
fallega stofu m/eikarparketi og s-svalir
með miklu útsýni, flísalagt bað m/baðkeri
og teng. f. þvottavél, 2 góð herb m/eikarp.
Verð 18,9 millj.

Sogavegur 144 .

Um er að ræða

500 fm lóð í grónu og fallegu hverfi miðsvæðis í Reykjavík. Á lóðinnn stendur 32
fm hús á einni hæð ásamt 45,8 fm bílskúr.
Hér er kjörið tækifæri fyrir verktaka eða
einstaklinga að nýta lóðina undir nýbyggingu en árið 2004 var samþykkt nýtt deiliskipulag fyrir þetta svæðið. Skv. því er
leyfilegt að byggja 250 fm hús með tveimur íbúðum. Nánari upplýsingar á skrifstofu,
tilboð óskast.

Sumarbústaðalóðir

Hallveigarstígur - Kósý
Falleg og kósý 94,9 fm, 5 herb. íbúð í
steinhúsi á frábærum stað í hjarta
Reykjavíkur. Íbúðin er á efri hæð og í
risi í 2ja íbúða húsi. Fallegar gólffjalir á
gólfum og panill í lofti. Eignin skiptist í 2
stofur, rúmgott eldhús með hvítri innr.
og herbergi á hæð. Í risi er rúmgott
baðherb. með þakglugga, sturtuklefa
og tengi f. þvottavél ásamt 2 herbergjum. Annað er rúmgott hjónaherb. með
svölum og fallegum kvistum. Hitt er
barnaherb. með fallegum kvistglugga.
Mjög kósý og notaleg íbúð. Gamaldags
hurðir og falleg gluggasetning.

Tröllakór - Glæsileg nýbygging

Aflagrandi - Glæsileg nýleg
eign Gullfalleg 95,5 fm 3ja herb. íbúð á
1. hæð (jarðhæð m/sér garði). Sérinngangur. Eignin skiptist í forstofu, hol, 2 herbergi, baðherbergi, stofu, eldhús og
þvottahús/geymslu. Fallegar vandaðar
samstæðar innréttingar. Góð afgirt lóð til
suðurs. Verð 29,9 millj.

2ja herb.

4ra til 5 herb.

Glæsileg 110,3 fm 4ra herb. íbúð á 1. hæð
með svölum. Afh. fullbúin án gólfefna í septber. 3 herb., stofa, borðstofa, eldhús, forstofa, þvottahús og glæsilegt baðherb.
Hægt að velja um við í innréttingar sem eru
sérsmíðaðar af Víkurási. Flísar á baði og
þvottahúsi frá Agli Árnasyni. Eldunartæki eru
AEG. Vandað og gott hús frá Húsvirki. Arkitekt Halldór Guðmundsson. Verð 24,3 millj

Fjallakór - Útsýni. Mjög glæsilegt

Skólavörðustígur
101
Naustabryggja - Glæsieign - Reykjavík Um er að ræða 49,7 fm 2ja
Laus Stórglæsileg 106 fm 3ja-4ra herb. herb. íbúð á 2.hæð með fallegu útsýni.
endaíbúð m/verönd og bílgeymslu. Björt
og vel skipulögð. Stór stofa, borðst., eldhús, 2 herb., flísal. bað og þvottahús.
Massívt hlynparket. Innrétt. úr Öl. LýsingLumex. Húsið er klætt og viðhaldslítið.
Frábær eign komið og skoðið.

Eignin skiptist í bjart eldhús m/hvítri innréttingu og eldhúskrók, baðherbergi
m/sturtu og glugga, rúmgóða stofu og
herbergi m/skáp. Eignin er í fallegu steinhúsi við Skólavörðuholtið og er laus til afhendingar.

ca 360 fm einbýlishús á tveimur hæðum
með innbyggðum 44,6 fm bílskúr og
möguleika á aukaíbúð á neðri hæð.
Óvenju glæsilegt útsýni er úr húsinu yfir
höfuðborgina en stofa er með gólfsíða
glugga með rennihurð út á stórar suður
svalir. Glæsilegur gluggi sem nær frá gólfplötu neðri hæðar upp undir þakplötu efri
hæðar. Húsið skilast fullbúið að utan með
gófjafnaðri lóð og rúmlega fokhelt að innan. Verð 69 millj.

Þingvellir - Sumarhúsalóð.
Glæsileg kjarri vaxin 9.500 fm lóð í Hestvíkinni í Nesjaskógi við Þingvallavatn. Nánar
tiltekið ca 500 m frá vatninu og í 30-35 m/
hæð með glæsilegu útsýni yfir vatnið. Leyfi
til að vera með bát í fjöru og fleira. Greinargóð leiðarlýsing á heimasíðu okkar
www.husavik.net. Verð 12,0 millj.

Vantar
allar gerðir
eigna á skrá
www.husavik.net
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Stærri íb. og sérh.

Kríuhólar - Rvk

2ja herbergja

Rúmgóð og björt endaíbúð á 6 hæð
í lyftuhúsi. Húsið klætt að utan á
snyrtilegan máta. Stutt í verslun,
apótek, skóla, leikskóla, sund og
aðra íþróttastarfsemi. Íbúðin er
116,1 fm ásamt 25,4 fm sérstæðum
bílskúr. 3 Svefnherbergi, 2 stofur,
svalir, hol, eldhús og baðherbergi.
Verð 24,9

Hamraborg - Rvk.
Falleg tveggja herbergja 52,4 fm líklega
geymsla ekki með inní fermetratölu íbúð á
þriðju hæð í fjölbýli með aðgang að bílageymslu. Sameiginlegur inngangur er í
kjallara úr bílageymslu og einnig á fyrstu
hæð. Snyrtilegt sameiginlegt bílskýli. Lóð
með leiktækjum á. Stutt er í alla þjónustu,
leikskóla, skóla, verslanir,kirkju og fleira.
Verð. 15.9m.

Suðurlandsbraut 50
Bláu húsin v/Faxafen
husid@husid.is

Frum

Sími 513 4300
Vilhjálmur Bjarnason
lögg. fast.sali
Helgi H. Jónsson
lögg. fast.sali
Guðný Guðmundsdóttir
sölumaður
Gunnar Magnússon
sölumaður
Hrafnhildur Helgadóttir
sölumaður
Kolbeinn Sigurðsson
sölumaður
Kristinn Erlendsson
sölumaður
Ólafur H. Haraldsson
sölumaður
Ólafur M. Sævarsson
sölumaður
Vilborg G. Hansen
sölumaður
Heimir H. Eðvarðsson
sölumaður
Rannveig Sveinsdóttir
móttaka
Erla R. Guðmundsdóttir
bókari
Ómar Haraldsson
tölvuumsjón/frágangur
Ingvaldur Mar Ingvaldsson
framkv.stjóri

Stærri íb. og sérh.

Þinghólsbraut- Kóp

2ja herbergja

Mjög stór og rúmgóð 161,4 fm, sjö
herbergja efri sérhæð í snyrtilegu
og klæddu þríbýlishúsi með glæsilegu útsýni og aukaherbergi í kjallara ásamt 26,1 fm sérbyggðum
bílskúr á frábærum stað í vesturbæ Kópavogs. Eignin skiptist í 4
svefnherb., stóra stofu og arinstofu, góða borðstofu sem mætti
loka og nota sem herbergi ásamt
aukaherb. í kjallara. Stutt í gönguleiðir meðfram ströndinni, í sundlaugina og skóla ásamt verslun og þjónustu í Hamraborg. Verð
39,9 m.

4ra herbergja

Holtsgata- Rvk.
2ja herbergja íbúð á efstu hæð í 4ra íbúða
húsi.
Verð 14.900.000.

Sjá nánari lýsingu á husid.is.
Guðný gsm 821-6610
tekur á móti gestum ásamt eiganda.
Verið velkomin, kaffi á könnunni.

Ljósheimar - Rvk

Hamrahlíð 9, 105 Rvk.
Opið hús í dag kl. 18:00 -18:30

Góð 4ra herbergja 100 fm íbúð
á efstu, áttundu, hæð í lyftuhúsi
í 104 Reykjavík. Göngufæri í alla
þjónustu í Skeifunni og Glæsibæ einnig göngufæri í útivistarsvæði Laugardalsins. Myndir og
nánari upplýsingar á husid.is.
Verð 21,9millj. kr

www.husid.is
Einbýli

Bakkastígur - Eskifjörður

Lítið einbýlishús sem er að
mestu endurnýjað á 1294fm
gróðursælli eignalóð, miðsvæðis á Eskifirði. Húsið er 82fm að
stærð, timburhús byggt upphaflega árið 1914. Endurnýjað að
utan 1997 og að innan 2005.
Gólf, gólfefni, milliloft, veggir og
eldhústæki eru nýleg . Nýtt rafmagn lagt í húsið ásamt rafmagnstöflu. Möguleiki t.d. á gesthúsi og eða góðum sólpalli á
rúmgóðri lóðinni. Verð 10,5millj.

3ja herbergja

Skúlagata- Rvk

SÉRLEGA FALLEG 3ja herbergja íbúð með stæði í bílageymslu í nýlegu ELDRIBORGARA húsi við Snorrabraut/Lindargötu. ÚTSÝNI yfir höfnina,
Snæfellsnes, Akrafjall, Skarðsheiði, Esjuna, Viðey, Kleppsholtið og Úlfarsfell. Falleg og
snyrtileg sameign HÚSVARÐARÍBÚÐ, VAKTHERBERGI við inngang, ca 50 manna salur m. eldhúskrók. Aðgangur að mötuneyti þ.e VITATORG félagsheimili aldraðra. EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA. Verð 29.5m.

Verð 19.400.000
Falleg og vel endurnýjuð 3ja herb. 79,4 fm kjallaraíbúð í þríbýli í vinsælu hverfi.
Tvö rúmgóð svefnherbergi og góðir skápar eru í hjónaherbergi. Baðherbergi er
flísalagt í hólf og gólf, hvít innrétting og baðkar með sturtu. Eldhús er með
ljósri innréttingu með viðarborðplötu, flísalögn á milli efri og neðri skápa, lagt
fyrir uppþvottavél og góð tæki. Allt hús og þak málað að utan 2005 og lögð
stétt með snjóbræðslu.
Kolbeinn gsm. 694 9100 tekur á móti gestum.
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Dýralæknamiðstöð

Meindýr og meindýravarnir
Guðmundur Óli Scheving

HVAÐ ER VERIÐ
AÐ BYGGJA?

Álmlús (Scbizoneura ulmi)

Nýr dýraspítali í Grafarholti.

N

B

yggingaframkvæmdir
standa yfir á dýraspítala,
Dýralæknamiðstöðinni, við
Jónsgeisla 95 í Grafarholti. Um er
að ræða einnar hæðar 300 fermetra
stórt einingahús, búið góðri aðstöðu
og tækjabúnaði.
Gengið er inn í rúmgóða forstofu á húsinu, þar sem fyrir eru
verslun og afgreiðsla. Þrjú skoðunarherbergi eru í húsinu þar sem
dýrin eru skoðuð og greind. Þar
fyrir innan eru apótek, rannsóknastofa, tannlæknastofa, röntgenstofa
og lokuð skurðstofa með yfirþrýstingi í loftræstingu, í sóttvarnarskyni. Einnig aðskilin innlagnarherbergi fyrir hunda og ketti, sem
hafa undirgengist aðgerðir. Loks
einangrun fyrir dýr með smitsjúkdóma.
Rúmgóð starfsmannaaðstaða er
einnig í húsinu, með sjónvarpi og
sófa, kaffiaðstöðu og leikhorni fyrir
börn.
Hönnun hússins var fyrst og
fremst látin ráðast af starfseminni,
en bandarískir dýraspítalar hafðir
sem fyrirmynd vegna þess hversu
fullkomnir þeir þykja vera. Sólark
hannaði húsnæðið í samvinnu við
eigendurna,
dýralæknana
Sif
Traustadóttur, Steinunni Geirsdótt-

Verið er að byggja dýraspítala í Grafarholti, búinn fullkomnasta tækjabúnaði á landinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

okkrar tegundir meindýra herja á álm. Þar má nefna haustfeta og
hins vegar fimm tegundir af álmlúsaætt. Álmlúsin er gulgræn eða
brúnleit og bláleit en fimm tegundir af henni finnast hér á landi. Um
er að ræða vor-og haustkynslóðir. Egg álmlúsarinnar lifir af veturinn á berki
álms. Á vorin klekjast síðan úr þeim kvendýr sem sjúga næringu úr sáldæðum laufblaða eða úr rauðberjum (rifs) og sólberjum. Þær eignast afkvæmi
sem fara niður í rætur plöntunnar og sjúga þar næringu. Afkomendur
þeirra fljúga síðan yfir á álm og makast þar og kvendýrið verpir síðan einu
eggi sem bíður næsta vors.
Blaðlýs eru hin verstu meindýr í gróðri og geta eyðilagt gróður og borið
næma sjúkdóma milli planta. Þær skilja eftir sig saur á laufblöðum. Saurinn er sykurríkur og kallaður hunangsdögg og blöðin verða límkend og
það lokast fyrir öndun blaðanna sem verða hrein gróðrarstía fyrir svarta
sníkjusveppi ( Lúsasvertu)( Fumago vagans). Hunangsdöggin er mjög
vinsæl meðal t.d. geitunga og hunangsflugna.
Það er ráðlegt að úða tréð áður en vorar verulega og eins á haustin og
þá með skordýralyfjum sem innihalda vaxkendefni og efni sem þurkar upp
næringarforðan í dýrinu og drepur það.
VARNAÐARORÐ.

Hér sést Dýralæknamiðstöðin eins og
hún mun líta út fullkláruð.
MYND/ONNO

Hönnun spítalans var látin ráðast af
starfseminni og bandarískir dýraspítalar
hafðir sem fyrirmynd.
MYND/ONNO

ur og Ellen Ruth Ingimundardóttur.
Húsform smíðaði einingarnar og
annast uppsetningu hússins.
Grunnur dýraspítalans var

steyptur fyrir rúmu ári. Byggingaframkvæmdir hófust í september
og er áætlað að þeim ljúki í mars.
- rve

Þegar fólk þarf að fá til sín meindýraeyði eða garðúðara þá skal alltaf
óska eftir að fá að sjá starfsskírteini útgefið af Umhverfisstofnun og eiturefnaleyfi gefið út af lögreglustjóra/sýslumanni og það mikilvægasta er
að viðkomandi hafi starfsleyfi frá viðkomandi sveitafélagi. Ein og sér hafa
starfsréttindi meindýraeyða og garðúðara ekkert gildi. Athugaðu hvort öll
skírteini séu í gildi. Félagar í Félagi Meindýraeyða eru með félagsskírteini á
sér. Fáðu alltaf nótu vegna viðskiptanna. Réttindi meindýraeyða og garðúðara frá erlendum ríkjum og félagasamtökum gilda ekki á Íslandi.
Heimildir: Upplýsingar og fróðleikur um Meindýr og Varnir 2004, Guðmundur Óli Scheving, Meindýr í húsum og gróðri 1944, Geir Gígja
Lesendum Fréttablaðsins er velkomið að senda fyrirspurn
á netfangið: gudmunduroli@simnet.is
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Eignir vikunnar

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

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

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

Boðagrandi - 3ja.

4ra

2ja

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

Snyrtileg íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi. Sérinng. frá svölum.
Stæði í bílag. Þetta er snyrtileg eign sem vert er að skoða.
Húsið lítur vel út að utan sem innan. Verð 18,9 milj.

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

Frum

Björtusalir - Kópavogur
Falleg 4ra herb. Íbúð samtals 126,1 fm á jarðhæð í 5-íbúða húsi í Salarhverfinu. Íbúðin er innréttuð á smekklegan hátt. 3 svefnherbergi.
Gengið útfrá stofu á rúmgóða verönd í suður. Þetta er í heild sinni
vönduð íbúð í barnvænu hverfi, stutt í þjónustu.
Sjón er sögu ríkari.

opið
hús

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

Norðurbrún - 105 Reykjavík
5-6 herb. efri sérhæð ásamt bílskúr í Laugarneshverfi. Íbúðin er 130 fm, bílskúr 24,1 fm og geymsla 12 fm. Samtals
166,1 fm. 4 svefnherbergi, 2 stofur. Allar innréttingar og
parket eru úr dökkum við, sem gerir heildarsvip íbúðarinar
mjög fallega. Útsýni til norðus. Skemmtilegir garður sem
snýr í suður, nýlega búið. Að setja mikin trépall og gert ráð
fyrir heitum potti í garði.
Verð 37,8 m.

3ja
Digranesvegur 38 – Kópavogur
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17 – 19
Mikið endurnýjuð, björt og falleg 94 fm, 3ja herbergja íbúð á jarðhæð. útsýni til suðurs og útgengi frá stofu út í fallegan suður garð.
Sér þvottahús innan íbúðar. Rúmgóð og björt stofa með parketi á
gólfi gluggum á tvo vegu og hurð út í fallegan garð. Verð. 22,5 milj.
Reynir s. 820 2145 tekur á móti áhugasömum í dag.
Verið velkomin.

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

Tungusel - 109 Reykjavík
3ja herb. Íbúð á 3. hæð í Seljahverfinu. Samtals 88,2 fm.
Snyrtileg eign í barnvænu hverfi. 2 herbergi ágætlega rúmgóð stofa. Sjón er sögu ríkari

Grundarstígur - 101 Rvk
2ja herb. íbúð á 2. hæð, birt stærð 65,9 fm í Þingholtunum:
Komið er inní ágætlega rúmgott anddyri með skápum. Eldhús með eldri innréttingu. Stór stofa með fallegu viðargólfi. Baðherbergi með baðkari. Ásett verð 17,4 milj.

VIÐ AÐSTOÐUM ÞIG VIÐ AÐ FINNA RÉTTU EIGNINA.
ERUM MEÐ KAUPENDUR SEM ERU AÐ LEITA AÐ:
3JA,4RA, 5HERB ÍBÚÐUM OG SÉREIGNUM .
KYNNTU ÞÉR ÞJÓNUSTU OKKAR.

Fáðu frítt sölumat - www.nytt.is

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

Heimalind – 201 Kópavogur
Fallegt endaraðhús á einni hæð samtals 157,6 fm 3 svefnherb., rúmgóð stofa, útgengi á pall. Fallegar innrétt. Eldhús
m/borðkrók. Baðherb. m/sturtu og baðkar. Sjón er sögu ríkari.

NÝTT HEIMILI FYRIR ÞIG - NÝTT HEIMILI FYRIR ÞIG
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Kirkjubraut 40
300 Akranesi

Félag fasteignasala

Símar 431 4144 / 846 4144
Soffía Sóley Magnúsdóttir,
löggiltur fasteigna-fyrirtækja og skipasali

Fasteignamiðlun Vesturlands ehf.
SKIPTI Á EIGN Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU.

Akranes
Akranes er ört stækkandi bær með um 6.000 íbúa. Það
gengur strætó á milli Akraness og Reykjavíkur og segja
má að Akranes sé eins og úthverfi frá stór-Reykjavíkursvæðinu. Þar er barnvænt samfélag, stutt í alla þjónustu,
öflugt skólastarf, fjölbreytt íþrótta og æskulýðsstarfsemi,
vel búið sjúkrahús og landsfrægur golfvöllur.

FJÖLBÝLISHÚS

Viðigrund 15

Stillholt 14

143 fm einbýli ásamt 36 fm bílskúr. (steyptur
grunnur) 4 svefnherbergi. Góður sólpallur. Gróinn garður. Staðsett innarlega í botnlangagötu
Verð 29,0 m

Mjög mikið endurn. 160,8 fm íbúð á annari hæð
ásamt 24,2m bílskúr. Viðhaldslétt eign.. Sérlega björt og rúmgóð 4-5 herbergja endaíbúð
Endurn: Eldhús, gólfefni, gluggar,klæðning að
utan, þakjárn. STUTTUR AFHENDINGARTÍMI.
Verð 28,9 m.

Garðabraut 10
Töluvert endurn. 102 fm endaíbúð á 3 hæð
ásamt sér geymslu í kjallara. 2svefnherbergi .,
tengi f. þvottav.á baðh. Gott útsýni. Stutt í alla
þjónustu (skóla, leikskóla og íþróttamannvirki).
Nýlega lokið við viðhald utanhúss. Verð 14,7 m.

Lerkigrund 6
Mikið endurnýjuð 99 fm íbúð á 1. hæð ásamt
sér geymslu í kjallara (ekki innf. flatarm)
Þvottah. í íbúð 3 svefnherbergi. Endurn: baðherbergi, eldhús og hurðar. Góð staðsetning,
stutt í alla þjónustu (verslun, skóla, leikskóla og
íþróttamannvirki). Verð 17,9 m.

Lerkigrund 6 2 h.v.

Bjarkagrund 1

91fm íbúð á 2. hæð ásamt sér geymslu í kjallara (ekki innf. flatarm) Þvottah. í íbúð 2 svefnherbergi. Góð staðsetning, stutt í alla þjónustu
(verslun, skóla, leikskóla og íþróttamannvirki).
Verð 15,5 m.

Töluvert endurn. 155 fm einbýli með 22,8 fm
bílskúr. 4-5 svefnherbergi.. Stutt í alla þjónustu
(verslun, skóla, leikskóla og íþróttamannvirki).
15.900.000,- Ils lán með 4,2 % vöxtum getur
fylgt. Ath. skipti á ódýrari. Verð 33,4 m.

Krókatún 11
103,4 fm íbúð á 2 hæð í tvíbýli. 3 svefnherbergi.
Afhending strax. Verð 13,0 m.

Einigrund 9
Töluv. endurn. 120,8fm íbúð á 2. hæð í blokk
ásamt sér geymlu í kj. 3 svefnherbergi Þvottah.
í íbúð Endurn: gólfefni, baðherbergi og fleira.
Stutt í alla þjónustu (skóla, leikskóla og íþróttamannvirki). Verð 17.5 m.

Höfðabraut 1

Vesturgata 160
Frum

Jörundarholt 126
Töluvert endurn. 117fm einbýli ásamt 42 fm
(innréttað herbergi). 3 svefnherbergi. Ca 40 cm
timburverönd úr borðstofu. Staðsett í botnlangagötu í grónu hverfi. Stór og gróinn garður
Verð 31,0 m.

97 fm íbúð á jarðhæð í þríbýli. 3 svefnherbergi
Mikið endurn. að utan.. Ath skipti á ódýrari
Verð 15,5 m.

Mikið endurnýjað 231 fm einbýlishús. með 22
fm bilskúr. Tvöföld stofa, 5 svefnherbergi og 2
baðherbergi, sólstofa, svalir, verönd, heitur
pottur. Ath. skipti á ódýrari. Verð 30,8 m.

Vallarbraut 5
86,6 fm íbúð á 3 hæð. ásamt sér geymslu í
kjallara (ekki innf. flatarm) Þvottah. í íbúð 2
svefnherbergi . Baðherbergi, nýleg innrétting.
Stutt í alla þjónustu (skóla, leikskóla og íþróttamannvirki). Verð 15,5 m

Laugabraut 27
91,6 fm neðri sérhæð í tvíbýli. 2 svefnherbergi.
Sameiginlegt þvottaherb.. Hús klætt með steni
að hluta. Verð 15,5 m.

Jörundarholt 188

Esjubraut 12,

144 fm raðhúsi á pöllum, ásamt 36 fm bílskúr
(geymsla í enda) 3-4 svefnherbergi. Nýl. Eldhúsinnrétting. Timburverönd.. Staðsett við
golfvöllinn Gróinn garður. Verð 31,5 m

129 fm einbýlishús ásamt 36 fm bílskúr 4
svefnherbergi, 2 baðherbergi. Góð timburverönd, Steypt bílaplan. Þakjárn endurn. Stutt í
skóla og verslun. Lán með 4,15% vöxtum getur fylgt. Verð 26,0 m

Garðabraut 16
78,2 fm íbúð ásamt sér 14,4fm geymslu í kjallara. 2 svefnherbergi. Stutt í alla þjónustu
(skóla, leikskóla og íþróttamannvirki. Verið að
ljúka viðhaldi útanhúss. Verð 13,7 m.

HVALFJARÐARSVEIT

Grenigrund 13
142 fm einbýli ásamt 37 fm bílskúr. 5 svefnherbergi. Steypt bílaplan Neysluvatnslagnir og þakjárn endurn. Hús í góðu standi. Verð 29,0

Garðabraut 2a

138 fm parhús ásamt 48 fm bílskúr. 4 svefnherbergi. Tvö baðherbergi. Glæsilegt útsýni út
Hvalfjörðinn. Staðsett í byggðarkjarna í Hvalfjarðarsveit nál félagsh. Hlöðum. (leikskóli á
Hagamel, barnaskóli að Heiðarskóla). Verð
21,9 m

101 fm íbúð á 3 hæð í litlu fjölbýli með lyftu. 2
svefnherbergi. Baðherbergi, flísar á gólfi og
upp veggi í hurðahæð. Sérlega falleg eign.
STUTTUR AFHENDINGARTÍMI. Verð 17.5 m
eða TILBOÐ.

EINBÝLISHÚS

Mikið endurn 140 fm einbýlishús á einni hæð,
ásamt 33fm bílskúr. 4 svefnherbergi. Endurn:
eldhús, baðherb., gólfefni. Steypt bílaplan. Stór
og gróinn garður. Verð 30,0 m.

Mjög mikið endurn. 138 fm efri hæð í tvíbýli,
ásamt 48fm bílskúr. 3 svefnherbergi, tvöföld
stofa og sér þvottahús. Staðsett í hjarta bæjarins. Verð 21, 8 m

SUMARBÚSTAÐIR

Hlíðabær 4-6, Hvalfjarðarsveit.

Reynigrund 41

Sunnubraut 15

SÉRHÆÐIR

Brekka
Lóðirnar eru frá 3.274 fm. til 6.259 fm. Byggingar mega vera allt að 350 fm. Þetta er frístundabyggð í hlíðum Brekkukambs. Útsýni er
mjög mikið og fagurt bæði inn fjörðinn, þar sem
Þyrillinn, Botnssúlur og Geirshólmi blasa við.
Verð á hvern fermeter lóðar er frá 500 kr.

Jörundarholti 178
141 fm einbýli ásamt 37,8 fm. bílskúr (afstúkað
herbergi) 3 stór svefnherbergi, arinn, sólstofa,
góð verönd. 2 baðherbergi. Húsið er klætt með
vinilklæðningu að utan. Steypt bílaplan. Ath.
skipti á ódýrari. Stuttur afhendingartími. Verð
32,9 eða TILBOÐ

Heiðarbraut 65

Stekkjarholt 1

Mið- Árás, Jarðlangsstaðir

Töluvert endurn. 173,fm einbýlishús á tveimur
hæðum, ásamt 40fm bílskúr. 5 svefnherbergi, 2
baðherbergi. Staðsett innst í botnlangagötu
Stutt í þjónustu og skóla. Verð 30,0 m.

124,6 fm íbúð á 2 hæð í þríbýli. 33fm bílskúr. 3
svefnherberb. Stutt í alla þjónustu (grunnskóla,
fjölbrautaskóla og verslanir). Ath. skipti. Verð
19,9 m.

Sumarbústaður í landi Jarðlangsstaða í Borgarfirði. 43,2 fm bústaður, 2 svefnherbergi,
svefnloft. Húsið stendur á 5.490 fm eignarlóð.
Verð 12 m.
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ÞÍN EIGN · ÞITT VAL

Frum

EIGNAVAL 585 9999

www.eignaval.is

félag fasteignasala

Sigurður Óskarsson
lögg. fasteignasali
HOLTSGATA
2JA HERB.

HRINGBRAUT
2JA HERB.

Vigfús Hilmarsson
sölumaður, s. 698-1991

Edgardo Solar
lögg. leigumiðlari, s. 865-2214

SNORRABRAUT
2JA HERB.

GULLTEIGUR
3JA HERB.

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

Glæsileg 65 fm íbúð á 1. hæð með sólpalli í 101 RVK. V: 17,5 mkr.

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

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

NJÁLSGATA
3JA HERB.

KELDUHVAMMUR
HFJ - 3JA HERB.

SKIPHOLT
3JA - 4RA HERB.

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

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

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

SAMBYGGÐ
ÞORLÁKSHÖFN

SÖLUTURN
TIL SÖLU

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR

3ja herbergja 78,2 fm íbúð í fjölbýli í
Þorlákshöfn. V: 9,7 mkr.

Söluturninn Brautarstöðin í Ármúla 42.
Upplýsingar á skrifstofu Eignavals.

BALDURSGATA
3JA HERB.

BYGGÐARHOLT
RAÐHÚS

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

Fallegt 159 fm raðhús á besta stað í
Mosfellsbæ. V: 33,9 mkr.

HÁTEIGSVEGUR
4RA HERB.

VÖLVUFELL
3JA HERB.

3ja herb. 56 fm íbúð á besta stað í
Keflavík. 100% lán. V: 10,7 mkr.

Glæsilegar 4ra, 3ja og 2ja herbergja
íbúðir í endurbyggðu húsi.

Til sölu: Góð 105,4 fm íbúð m. sérinngang. Leigusamningur fylgir. ca
150.000/mán. V: 15,6 mkr.

EINBÝLI

HEIÐARHOLT
REYKJANESBÆR

FJÓLUVELLIR
NÝBYGGINGAR

GRUNDARBRAUT
ÓLAFSVÍK

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

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

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

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

HAFNARGATA
REYKJANESBÆR

S U Ð U R L A N DA B R AU T 1 6 • 1 0 8 R E Y K JAV Í K • S Í M I 5 8 5 9 9 9 9 • FA X 5 8 5 9 9 9 8 - M I K I L S A L A ! VA N TA R A L L A R G E R Ð I R E I G N A Á S K R Á !

200 Kópavogur:

Fallegt einbýlishús

Álfaheiði 4: Húseign kynnir tveggja hæða 179 fermetra einbýlishús í suðurhlíðum Kópavogs, með innbyggðum bílskúr.
Lýsing: Neðri hæð. Flísalögð forstofa,
gestasalerni og hol. Parkettlögð stofa
með útgengi á suðurverönd. Borðstofa
og eldhús með hvítsprautaðri innréttingu
og góðum tækjum. Parkettlagt barnaherbergi. Þvottahús og búr með útgengi
á baklóð. Efri hæð: Parkettlagður stigi,
með bráðabirgðahandriði, liggur upp á
efri hæð. Tvö barnaherbergi með lausum
skápum, annað parkettlagt. Hjónaherbergi með útgengi á suðursvalir. Flísalagt
baðherbergi með sturtu, baðkeri og
innréttingu. Rúmgóður gangur.
Nánari lýsing: Geymsluloft er innst í bílskúr. Bílastæði er hellulagt og lóð frágengin. Húsið var
málað 2005.
Verð: 46.000.000 kr. Fermetrar: 179 fm Fasteignamiðlun: Húseign fasteignamiðlun
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DREKAVELLIR - HF.

KVISTAVELLIR - HF.

FJÓLUHLÍÐ - HF.
HJALLABRAUT
GLÆSILEG

LITLABÆJARVÖR - ÁLFTANES

Fallegt einbýlishús á 1. hæð ásamt bílskúr alls um
214 fm vel staðsett á Völlunum í Hfj. Húsið er virkilega vel staðsett rétt við skóla. V. 37,9 millj.

Nýkomin sérlega falleg raðh. á 1 hæð m/innb. bílsk.
samtals 185,7 fm. Afh. fullb. að utan og fokheld að
innan. Teikn. á skr.st. V. frá 25,3 millj.

SJÁVARGRUND - GBÆ.

KLETTABERG - HF. PARHÚS

Sérlega fallegt einlyft einbýli m/innb. bílskúr. Timburverönd m/heitum potti og skjólgarði. Sérlega fallegur garður í rækt. Sjón er sögu ríkari. V. 44,9 millj.

GRUNDARHVARF
ÍBÚÐA HÚS

Glæsilegt einbýli á 2. hæðum m/innb. bílskúr og sér
íbúð samtals um 260 fm. Eigninni fylgir góð 2ja
herb. íbúð m/sér inngang. Sérsmíðaðar innr. og gólfefni. Hellulagt upphitað bílaplan. Eign í sérflokki.
Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi. 8960058.

EKRUSMÁRI - KÓPAV.

Mjög falleg, rúmgóð 115 fm íbúð á 1 hæð (jarðhæð) auk bílskýlis 20,5 fm. í góðu klasahúsi við
Sjávargrund í Gbæ. Fallegar innr. og gólfefni. Glæsilegt útsýni. V. 28.8. millj.

KELDUHVAMMUR - HF.

Glæsilegt parhús m/innb bílskúr í Setbergslandinu í
Hfj, samt stærð 220 fm. Vandaðar innr og gólfefni.
Útsýni. Fullbúin eign í sérflokki. Verð 45,8 millj.
Myndir á mbl.is

Frum

Í einkasölu glæsil. ný standsett 146 fm. íbúð á 2.
hæð í góðu, klæddu fjölbýli á besta stað í norðurb. 3
góð svefnh. Glæsil. nýstandsett eldhús og baðh.
Eign í sér flokki. V. 25,6 millj. no. 8587-1

KLUKKUBERG - HF.

Einbýlishús, laust við kaupsamning. Um er að ræða
172,2 fm einbýli 4 herbergi á einni hæð. Búið er að
gera glæsilega timburverönd umhverfis húsið með
skemmtilega útfærðum útsýnispalli. Verð 47,9 millj.

SÆVANGUR - HF.

Björt efri sérh. í 2-býli m/sérinng, auk íbúðar í kjallara. Góð staðsetning og útsýni. Samtals 160 fm. V.
27,5 millj.

HJALLABRAUT - HF.

KJÓAHRAUN - HF.

Nýtt í sölu. Einbýlishús á 2 hæðum m/innb bílskúr,
sem í dag er notaður sem sjónvarpsh og geymsla.
Afgirt hellulögð verönd. Heitur rafmagnspottur af
stærstu gerð baka til. Í garði fyrir framan hús er
góður geymsluskúr. V. 42,9 millj.

HF.

FLÓKAGATA - HF.

2JA

Einbýli á 2 hæðum m/bílskúr samt. um 348,9 fm.
Hæð ca 200 fm, bílsk. um 60 fm og aukaíb. 3ja
herb. m/sér inng. ca 90 fm. Upph. teiknað sem einbýli hægt að breyta því aftur.

-

Vorum að fá í einkasölu 261 fm glæsilegt einbýli
með aukaíbúð. 6-7 svefnh 2 baðh, 2 eldhús. Glæsilegt eldhús, rúmgóð stofa/borðstofa með arinstæði.
góður skúr. Fallegur garður með verönd og heitum
potti. verð 59 millj

FÍFUVELLIR - RAÐH. HF.

321 fm hús m/2 samþ. íbúðum. Aðalíbúðin sem er
241 fm, á 2 hæðum, 39,9 fm bílskúr og 201 fm
íbúð. Einnig er 80 fm. íbúð m/sér inng á neðri hæð.

DREKAVELLIR 55,57,59 HF

Glæsilegt mikið endurnýjað einbýli á 1 hæð m/bílskúr samtlas um 168,3 fm á frábærum útsýnisstað
við Sævang í Hfj. Mikið endurnýjuð á mjög smekklegan hátt þar með talið innréttingar og gólfefni.
Skemmtileg aðkoma er að húsinu, hellulagðar stéttar og plan. Glæsileg hraunlóð m/hraunpollum . Einstök staðsetning.Upplýsingar veittir Þorbjörn Helgi
gsm. 896-0058.

Mjög góð 129,8 fm 4-5 herb. íbúð á efstu hæð í
klæddu fjölbýli. Stutt í alla þjónustu. Verð. 22,5.
millj.

ENGJAVELLIR -HF.

ÖLDUGATA - HF.

SÆVANGUR - HF. GLÆSILEGT

Í einkasölu á þessum frábæra stað, glæsilegt einbýli
m/tvöf. bílskúr og 100 fm auka íbúð á jarðhæð,
samt. 340 fm. Eign í toppstandi utan sem innan.
Einstök staðs. í hrauninu. V. 67 millj.

Í einkasölu gott 201,2 fm raðhús á 2 hæðum
m/innb. bílskúr á frábærum stað í Vallarhverfi í Hfj.
Húsið afhendist fullbúið að utan en að innan tilbúið
til innr. Stórar flísalagðar 40 fm svalir, frábært útsýni. Til afhendingar strax. V. 34,9 millj.

Vönduð raðhús á 1 hæð 187 fm-207 fm m/innb bílskúr byggð úr forsteyptum einingum, fullbúin að utan en að innan útveggir einangraðir og múraðir. V.
frá 29,9 millj AFH. MARS - APRIL 2007

SELVOGSGATA
GLÆSILEGT

-

HF.

FAGRIHVAMMUR - HF

Glæsileg 311 fm eign, 155 fm íbúð á efri hæð, 107
fm íbúð á neðri hæð og 50 fm bílskúr. Báðar íbúðir
samþ. Snyrtileg eign á góðum stað. Verð tilboð.

GAUKSÁS - HF.

Nýkomið á þessum frábæra stað, glæsil. eldra steinhús í algjörum sérflokki. Eignin er ca 200 fm. með
lítilli séríbúð á jarðhæð. Verð 49,5 millj. no.117868

LINDARBERG
GLÆSIL.

-

HF.

Í einkasölu tvílyft einbýli m/ innb. rúmgóðum, tvöföldum bílskúr, samtals 283,4 fm. Glæsileg staðsetning í Áslandinu neðan götu með mikið útsýni.
Húsið er ekki fullbúið. Verð tilboð.

BJARMAHLÍÐ
GLÆSIL. EINB.

-

HF.

Nýkomið einkar glæsl. fullbúið parhús 176 fm
m/innb. bílskúr. Glæsil. innréttingar, gott skipulag,
fallega ræktuð lóð. Frábær staðsetning og útsýni. V.
43,8 millj. no. 117996

GLÆSIVELLIR - GRINDAVÍK

Sérlega falleg hæð á þessum vinsæla stað. Íbúðin er
136,6 fm, fallegt útsýni, íbúðin er mikið endurnýjuð.
V. 28,5 millj.
Glæsil. nýlegt parhús á þessum frábæra stað. Eignin
er fullbúin og innréttuð á vandaðan máta, allt fyrsta
flokks. þrjú rúmg. svefnh. stórar stofur, hátt til lofts.
Góður innb. bílskúr, samtals 183 fm. V. 42 millj. no
118535-1

STEKKJARHVAMMUR - HF.
3JA-4RA

Nýkomið glæsil. nýlget einb. á 1. hæð m/innb. bílskúr, samtals 152 fm. Vönduð nánast fullbúin eign.
3 góð svefnh. verönd í garði. Frábær staðsetning í
enda í botnlanga, við sjávarsíðuna. V. 31,9 millj. no
107923-1

1Í sölu sérlega fallega íbúð á 2 hæðum á þessum
vinsæla stað í hvömmunum. Stærð 117 fm.
Stofa/borðst með útg á svalir. Vandað eldhús. baðh
með baðk/sturtu. 1 svefnh á neðri hæð. Efri hæð 1
herb og sjónv hol. V. 25,5 millj

MÓABARÐ - HF. SÉRHÆÐ

VÖRÐUBERG - HF.

FLÉTTUVELLIR - HF.

Til afhendingar fokhelt fullbúið að utan, glæsilegt
arkitektahannað einbýli. Eignin er 230 fm. m/innb.
bílskúr sem er 37,8 fm. Frábær staðsetning.

HRINGBRAUT - HF.

MÝRARGATA - VOGAR

HNOÐRAVELLIR 12-14 HF.

Vorum að fá í sölu raðhús á 1 hæð m/innb. bílskúr á
þessum vinsæla stað á Völlunum í Hfj. Húsin afhendast fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð, en
fokheld að innan. Stærð 180 - 198 fm. V. 24,9 25,9 millj. Afhending í mars 2007

Glæsileg 5 herbergja íbúð í góðu nýju 6 íbúða húsi
vel staðsettu á Völlum í Hafnarfirði. Nánari upplýs.
og teikningar á skrifstofu Hraunhamars. V.32,7 millj.

HÁTÚN - ÁLFTANES

FJÓLUVELLIR - HF.

Sérlega fallegt einbýli í vallarhverfinu. Húsið er
170,5 fm bílskúr 37,2 fm samtals 207,7 fm. Húsinu
er skilað fullbúnu að utan en fokheldu að innan. Til
afhendingar strax. Byggingaraðili er Viðar Jónsson.
V. 30,9 millj.

Gott einbýli á 2 hæðum samtals um 138,5 fm vel
staðsett í hjarta Hfj. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á smekklegan hátt ásamt því að lóð hefur verið endurskipurlögð. Glæsilegur garrður m/sólpöllum
og tilheyrandi. V. 35.millj. Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi gsm.8960058.

Í einkasölu fallegt einbýlishús, 185 fm. m/innb. bílskúr og sér íbúðarh. í kjallara. Frábært skipulag,
rúmgóð herb, fallegar innr. Eignin er mjög vel staðsett í þessu vinsæla hverfi, stutt í skóla og leikskóla.
Eign sem hefur verið nostrað við. V. 46 millj. no
116917-1

Höfum fengið í sölu gott 4ra herb. endaraðhús í
Grindavík. Húsið er samtals 134,6 fm., þar af 25 fm.
bílskúr. Í fallegum, ræktuðum garði er búið að gera
sökkul fyrir sólstofu. Frábær staðsetning. V. 23,5
millj.

Nýkomið í einkasölu, sérlega glæsil. tvílyft endaraðhús m/innb.bílskúr, samtals ca 170 fm. Húsið skiptist
m.a. þannig, stofa, eldhús, 4 svefnh. sjónvarpshol
o.fl. Stór S-verönd m/skjólgirðingu. V. 39,8 millj.

Ágústa Hauksdóttir, Freyja Sigurðardóttir, Magnús Emilsson, löggiltir fasteignasalar

Nýkomin sérlega glæsileg 120 fm. efri sérhæð í
góðu húsi. Vandaðar innréttingar, flísalagt bað,
rúmgóð herbergi. V. 24,8 millj. no.117618-1
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KELDUHVAMMUR
SÉRHÆÐ

-

HF.

KIRKJUVELLIR - HF.

ERLUÁS - HF. SÉR INNG.

LUNDARBREKKA - KÓP.

PERLUKÓR - 3JA KÓPAV.
Nýk. í einkasölu sérl. falleg vel skipulögð 2-3 herb.
endaíbúð á efri hæð í litlu fjölbýli. Íbúðn er í mjög
góðu standi og vel innrétt. V. 17,9 millj. no 117933-1

KRÍUÁS - HF.
Nýkomin í einkasölu glæsileg nýstandsett 120 fm.
efri sérhæð í góðu þríbýli. Eign í algjörum sérflokki.
Glæsilegar innr. frá HTH. Vönduð gólfefni. Nýstandsett baðh, gluggar endurnýjaðir. V. 26,4 millj.
no. 118160-1

Ný 109,5 fm íbúð á Völlunum í Hafnarfirði. Íbúðin
skilast fullbúin án gólfefna (þó gólfefni á baði og
þvottaherbergi), mjög vandaður frágangur. V. 22,8
millj.

KLUKKUBERG - HF.

3ja herb íbúð í Perlukór. Íbúðin afhendist fullbúin
m/flísalögðu baðh. og flísum á þvottahúsi. Vandaður
frágangur hjá traustum byggingaraðila. Verð
24,9millj. Laus strax

HÁABERG - HF. SÉRHÆÐ

ESKIVELLIR - HF. GLÆSILEG

Snyrtileg stúdioíbúð á þessum vinsæla stað í Kópv.
Íbúðin er 36,5 fm og er á jarðhæð, sérinng. Rúmgóð
forstofa, baðh m/sturtu, gott herb, fallegt eldhús
m/snyrtilegri innr. og borðkróki. Laus við kaupsamning.

BREKKUGATA - HF.
Í einkas. nýl. 87,3 fm. 3ja herb. íbúð á jarðh. í glæsil.
fjölb. Sérinng. Sér geymsla ásamt sameiginl hjóla og
vagnageymslu. Góð staðs., stutt í skóla og leikskóla.
Íbúðin getur verið laus 1 mars 2007. V. 20,7 millj.

FURUGRUND - KÓP.

Sérlega fallega íbúð á 2 hæðum á þessum eftirsótta
stað í Setbergslandinu í Hfj. Íbúðin er 106 fm með
geymslu. Glæsilegt útsýni. Laus fljótlega. V. 24,2
millj.

Skemmtileg 80 fm. neðri sérhæð m/glæsilegri verönd. 2 svefnh, baðh m/hornkari, þvottahús og
geymsla. Vandað eldhús m/góðum tækjum. Rúmgóð
stofa m/útg á ca 40 fm. verönd. V. 23,8 millj

ENGJAHLÍÐ - HF.

KRÍUÁS - HF.

Góð 4ra herb. íbúð á 2. hæð 102,6 fm ás. stæði í
bílgeymslu. Íbúðinni verður skilað fullbúinni að utan
sem að innan en án gólfefna. Baðherb. m. flísalögðum veggjum, hornbaðkar. Gott þvottahús inn af
baðh. Innr. frá MODULIA og öll tæki vönduð. Stofa
m/útgengi á svalir. V. 21 Millj.

Snyrtileg 69,5 fm 2-3ja herb . Góð stofa með útg. á
pall, eldhús með góðum borðkrók. Ágætis íbúð með
góðri staðsetningu. verð 14,9 millj

SLÉTTAHRAUN - HF.

Í einkasölu mjög góð 72,8 fm 3ja herb íbúð á 3 hæð
í góðu vel staðsettu lyftuhúsi við Furugrund í Kópav.
Góðar suður svalir. V. 16.9.millj.

HEIÐARGERÐI - VOGAR

KRÍUÁS - HF. GLÆSILEG

Í einkasölu falleg 94,4 fm 4ra herb. endaíbúð á
2.hæð í Setbergshverfi í Hfj. Eignin skiptist í forstofu, gang, 2 barnah, hjónah, baðh, stofu, borðstofu, eldhús, þvottah m/geymslu. V. 20,9. millj.
Nýkomin í einkasölu sérlega falleg vel innréttuð 110
fm enda íbúð á efstu hæð í vönduðu litlu fjölbýli. Sér
inngangur, parket á gólfum, vandaðar innréttingar.
Glæsilegt útsýni. V. 25,3 milllj. no 33162-2

Snyrtileg 70 fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð á þessum
góða stað miðsvæðis í Hf. snyrtileg sameign. s.svalir. V.15,5 millj.

Glæsileg vel skipulögð 104,7 fm. íbúð á frábærum
útsýnisstað í fjögra íbúða húsi. Eignin er m/sér inng.
og er smekklega innréttuð m7vönduðum innr. Fallegur afgirtur sólpallur. Glæsileg eign. V. 27,4. millj.

DAGGARVELLIR - HF. M.
BÍLSKÝLI

BURKNAVELLIR - HF.

SELVOGSGATA - HF.
Nýkomin í einkasölu glæsileg 3ja. herb. 78 fm. íbúð
á 3 hæð (efstu) í glæsilegu nýlegu fjölbýli. Vandaðar
innr. og gólfefni. Þvottah. í íbúð. Allt sér. V. 15,6
millj. no. 118162-1

LAXALIND - KÓP. LAUS

BURKNAVELLIR - HF. ENDAÍBÚÐ

Nýkomin í einkasölu 32 fm íbúð á jarðhæð í góðu tvíbýli. Sér inngangur, flísalagt bað. Húsið er í mjög góðu
standi. Góð staðsetning. V. 9,4 millj. no 118489

BURKNAVELLIR - HF.

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 78 fm. íbúð á 2.
hæð í góðu lyftuhúsi. Vel skipulögð og innréttuð
íbúð á besta stað á Völlunum. no.90189-1

Sérl. glæsil. 112 fm. íbúð á n.hæð í litlu fjölbýli. Fallegar innréttingar, vönduð gólfefni. 30 fm. afgirt
verönd í sér garði. Frábær staður við hraunið. V.
24,5 millj.

Sérlega falleg íbúð í Vallarhverfinu í Hfj. Íbúðin er
109,6 fm m/geymslu. Skipting: forstofa, stofa, eldhús m/borðkróki og gestasnyrting, 3 svefnh, hol,
baðh og svalir. Eign sem hægt er að mæla með.

DAGGARVELLIR
GLÆSIL.

-

HF.

Glæsileg 96 fm. 3ja herb. íbúð með sér inng. vel
staðsett í Kópv. Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu,
borðstofu, tvö herb, eldhús, baðherb, þvottahús og
geymslu. Fallegar innr. V. 25,9. millj.

HÁABERG - HF.

TRAÐARBERG -HF.

Falleg 2ja herb. 72,7 fm. íbúð á jarðhæð m/sérgarði og
sér inng. Forstofa, skápar. Hol, svefnh. m/skáp, fallegt
baðh, baðkar, ágætt þvottah. Góð stofa, eldhús innaf
stofu. Frá stofu er útg. út á hellulagða verönd (afgirt)
Geymsla í íbúð og sér geymsla í sameign. V 16,5 millj.

BLIKAÁS - HF.
Í einkasölu sérl. glæsil. 113 fm 3ja - 4ra herb. íbúð á
neðri hæð í vönduðu fjölbýli. Eignin er í algjörum
sérflokki. Vandaðar innr. og gólfefni, stór verönd í
garði. Allt fyrsta flokks. V. 26,9 millj. no 100959-1

GRÆNAKINN - HF.
Rúmgóð 119 fm endaíbúð á 1.hæð, jarðhæð, í litlu
fjölbýli m/sér inngang, vel staðsett í Áslandshverfi í
Hafnarfirði. Góð eign sem vert er að skoða. V.28,3
millj.

Glæsileg 131,9 fm. íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli
staðsett í nálægð við skóla og leikskóla í Setbergslandi í Hfj. Fallegar innr. V. 28,9. millj no117403

BREKKUÁS - GBÆ - EINB.
Sérlega falleg neðri sérhæð í Setberginu í Hfj. Íbúðin
er 87,4 fm. Skipting: 2 svefnh, stofa, borðstofa,
baðh, eldhús, þvottahús, hol, geymsla og forstofa.
Frábær staðs. Suður garður. V.23,1 millj.

LÓMASALIR - KÓP.

GALTALIND - KÓP. 3JA

ÞRASTARÁS - HF.

Tvílyft 302,2 fm einb.hús í Gbæ til afh. fljótlega. Afhent í núverandi ástandi að innan. Sérl. gott skipulag, hægt að lagað að eigin þörfum. Verð tilboð.

Falleg 3ja herbergja risíbúð á þessum góða stað í
suðurbæ Hf, íbúðin er 80 fm, tvö rúmg. herb. og
stórt eldhús, sérinng. Falleg íbúð sem vert er að
skoða. V. 18,9 millj.

NORÐURBRÚ - 4RA - GBÆ

SVÖLUÁS - HF.
Glæsileg 125 fm. 4ra herbergja endaíbúð í glæsilegu
lyftuhúsi m. sér stæði í bílgeymslu. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. V. 30,9 millj. no.117511-1
Falleg og björt 107,1 fm endaíb. á 2.h m/sérinng. af
svölum. Íbúðin er er vel staðsett í Áslandi, stutt í
skóla og leikskóla. V. 24,9 millj.

Nýkomin í einkasölu glæsileg ca 95 fm. íbúð á 2. hæð
í litlu fjölbýli (5 íbúða stigagangi). 2 rúmgóð svefnh,
fallegt eldhús og baðh, þvottah S-v. svalir, útsýni. Góð
staðsetning. Eign í sérflokki. V. 22,9 millj.

LYNGMÓAR - GBÆ

Vönduð 3ja herb 84,5 fm, stutt í skóla. V. 20,7 millj

Stórglæsilega 135 fm. íbúð á 4.hæð (efstu) í lyftuhúsi. Sér stæði í lokaðri bílageymslu. Glæsilegar ca
40 fm svalir fylgja eigninni, sjávarútsýni. Frábær
staðsetning. Verð tilboð Laus strax.

GRÆNAKINN- HF.

FAXATÚN - GBÆ

LAUFVANGUR - HF.

ENGJAVELLIR - HF.

Sérlega glæsileg 4ja herb.íbúð innst botnlanga á
friðsæla stað, íbúðin er 125 fm og er á efstu hæð,
annarri hæð frá götu. Fallegar innréttingar frá Brúnás. Eign sem vert er að skoða.

DAGGARVELLIR - HF. SÉR
INNG.

Falleg íbúð á þessum vinsæla stað, íbúðin er á 2
hæð ásamt bílskúr. Íbúðin er 113,8 fm og bílskúr
sem er 18,1 fm samtals 131,9 fm. 3 svefnh, rúmgóð
stofa. V. 25,2 millj.

FAGRIHVAMMUR HF.

Í einkasölu glæsileg 86,8 fm íbúð m/sér inng á 2.
hæð í góðu vel staðsettu fjölbýli. Íbúðin hefur öll
verið endurnýjuð á mjög smekklegan hátt, sérsmíðaðar innr. og vönduð gólfefni. V. 18,7 millj.
Skemmtileg efri hæð í tvíb. í suðurbæ Hfj. Íbúðin er
104,2 fm m/geymslu. Þetta er falleg eign sem vert er
að skoða. V. 22 millj.

HÖRGSHOLT - HF.

Nýkomin í einkasölu björt og falleg 100 fm. íbúð á
2. hæð í góðu fjölbýli. Eign í toppstandi m. vönduðum innréttingum og gólfefnum. Allt sér. V. 21,8
millj. no. 115053-1

Í einkasölu falleg 105,8 fm. íbúð á 2. hæð í góðu
fjölbýli í Hvammahverfi í Hfj. Skiptist í forstofu, hol,
eldhús, stofu, borðstofu, sjónvarpsh, gang, 2
barnah, hjónah, baðh, þvottahús og geymslu. Nýtt
eldhús. V. 22,9. millj.

Björt 3ja herb íbúð. Fallegt massíft ljóst parket á
stofu og holi, dúkur á herbergjum. Góð geymsla í
kjallara. Frábært útsýni. V. 19,6 millj.

Nýkomið sérlega skemmtilegt 210 fm. einbýli m. bílskúr og auka íbúð (vinnustofu). Fallegt og vel við
haldið hús á frábærum stað. Verð 39,4 millj.
no.117835-1

HRAUNBRÚN - HF. SÉRHÆÐ

LERKIÁS - GBÆ. RAÐHÚS

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg nýstandsett neðri
hæð í tvíbýli á þessum frábæra stað. Nýjar innréttingar og gólfefni, flísalagt bað, allt sér. V. 13,4 millj.
no.111796-1

Nýkomið í einkasölu fallegt raðhús á 1 hæð m/innb.
bílskúr, samt. 141 fm. Húsið er fullbúið að utan
m/verönd og hellulögðu plani. Á eftir að klára endanlega að innan. Góð eign. V. 38 millj. no. 118048-1

Bæjarhrauni 10, Hafnarfirði - Sími 520 7500 - Fax 520 7501 - hraunhamar@hraunhamar.is - www.hraunhamar.is
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Magnús Emilsson
lögg. fasteignasali

Freyja Sigurðardóttir
lögg. fasteignasali
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Ágústa Hauksdóttir
lögg. fasteignasali

Helgi Jón Harðarson
sölustjóri

Hilmar Þór Bryde
sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson
sölumaður

Hlynur Halldórsson
sölumaður

Sigursveinn Þ. Jónsson
sölumaður

Hallfríður Jóhannsdóttir
skjalavarsla

NÝJAR ÍBÚÐIR
Rauðamýri 1–3 - Mos.

Frum

Glæsilegar íbúðir. Sérinngangar og sérmerkt stæði í bílakjallara.
Verð frá 17,9 millj. Einkasala. fhentar janúar 2007 og júní 2007
Byggingaraðili: Verkland ehf.

Eskivellir 1 - Hf.
4ra herbergja
íbúðir
Glæsilegt 29 íbúða fjölbýli á sex hæðum
Tvær 4ra herb. íbúðir eftir
Stæði í bílageymslu
Einkasala
Gott verð
Afhending strax
Verð 22,9 millj.
Byggingaraðili
Ásgeir og Björn ehf.

Eskivellir 7 - Hf.
37 íbúða 5 hæða lyftuhús
Hraunhamar kynnir nýtt
37 íbúða 5 hæða lyftuhús
• 4ra herbergja íbúðir
• Sérinngangur af svölum
• Stutt í alla þjónustu í framtíðinni, skóla sund
og íþróttaaðstöðu
• Svalir lokaðar með gleri (rennihurð)
• Byggingaraðili er ER HÚS ehf.

4ra herb íbúðir
Frá 98,5-130 fm.
Glæsilegt útsýni
Lyftuhús
Góð stæði í bílakj.

Glæsilegar 4ra herb. íbúðir
Verð frá 23,1 millj.
Einkasala
Afhening strax
Byggingaraðili Þrastarverk ehf.

Kirkjuvellir 7 - Hf
3ja og 4ra herbergja íbúðir
Glæsilegt 23 íbúða fjölbýlishús
á sex hæðum. Merkt stæði í bílag.
1 íbúð 3ja herb. eftir
1 íbúð 4ra herb. eftir.
Verð frá 12 millj.
Laus strax
Afhentar við kaupsamning
Byggingaraðili Gunnar og Ólafur ehf.

Kirkjuvellir 3 - Hfj.
4ra herbergja íbúðir
Hraunhamar kynnir glæsilegt
fjölbýli á Völlunum í Hafnarfirði.
4ra herb. íbúðir
Stutt í alla þjónustu
Frábært útsýni
Verð frá 24.6 millj.
Byggingaraðili
G. Leifsson ehf.

Drekavellir 26 - Hf.

Drekavellir 18 - Hf.
•
•
•
•
•

Kirkjuvellir 5 - Hfj.
4ra herbergja
íbúðir

• Vandaðar
innréttingar og tæki
• Góður frágangur
• Traustir verktakar
• Afhending strax

Íbúðirnar afhendast fullbúnar án
gólfefna. Baðherbergi og
þvottahús flísaslögð
Byggingaraðili Fjarðarmót ehf.

• 4ra herb íbúðir
með stórum svölum
• Mikið og gott útsýni
• Tvær lyftur
• 29 stæði í bílakj.
• Vandaðar
innréttingar

•
•
•
•

Sjónvarpsdyrasími
Álutanhúsklæðning
Góður frágangur
Afhending strax

Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.
Baðherbergi og þvottahús flísaslögð

Byggingaraðilar Ingvar og Kristján ehf.

Ágústa Hauksdóttir, Freyja Sigurðardóttir & Magnús Emilsson, löggiltir fasteignasalar - Sími 520 7500 - Fax 520 7501 - www.hraunhamar.is
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Á besta stað!

Stórglæsileg fjölbýlishús
ÍAV reisa stórglæsileg fjölbýlishús við Sóltún 8–18. Húsin eru frábærlega staðsett í
grónu íbúðahverfi, skammt frá allri þjónustu í miðbænum og Kringlunni. Þá er helsta
tómstunda- og útivistarsvæði Reykvíkinga, Laugardalurinn, í göngufæri við húsin.
Húsin eru nútímalega hönnuð af Hróbjarti Hróbjartssyni og Karli Magnúsi Karlssyni
arkitektum hjá VA arkitektum. Allur frágangur er sérlega vandaður.
Húsin eru á 4 til 7 hæðum. Tvær íbúðir eru á hæð í hverjum stigagangi og innangengt
er úr sameiginlegu bílageymsluhúsi beint í stigagang og lyftu. Húsin eru einangruð að
utan og klædd með álklæðningu og gluggar eru álklæddir trégluggar. Húsin þarfnast
því lágmarksviðhalds. Sameign verður fullfrágengin með flísum í anddyri og teppum á
stigagöngum. Útihurð í stigagangi er úr áli og með rafmagnsopnun.

Dæmi um u.þ.b. 140 fm íbúð
Svalir
7,3 m²

Dæmi um u.þ.b. 115 fm íbúð
Eldhús
9,8 m²
Herbergi 13,2 m²

Stofa / borðstofa
31,5 m²
Bað
6,2 m²

Íbúðirnar

Herbergi 15,5 m²
Herbergi
13,2 m²

Bað
6,2 m²

Forstofa
9,8 m²

Þvottur
3,1 m²

Svalir
7,3 m²

Þvottur
4,3 m²

Forstofa / gangur
11,9 m²

Eldhús
9,1 m²

Stofa
24,0 m²

Herbergi
11,1 m²

Íbúðirnar eru bjartar, með stórum gluggum sem sums staðar ná niður í gólf. Lofthæð
er meiri en almennt gerist. Flestar íbúðanna hafa tvennar svalir.
Við hönnun íbúðanna var sérstök áhersla lögð á þægindi fyrir íbúa. Hljóðeinangrun
er eins og best verður á kosið með tvöföldu gólfi og vönduðum innveggjum. Gólfhiti
er í íbúðunum. Mynddyrasími tengdur anddyri er í öllum íbúðum.
Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar án gólfefna, nema á baðherbergjum og þvottahús

Svalir
7,3 m²

gólfum sem verða flísalögð. Innréttingar eru mjög vandaðar. Hægt er að velja milli
Borðstofa / vinnukrókur
23,0 m²

Þessir hlutir fylgja ekki íbúðum

Svalir
7,3 m²

þriggja viðartegunda í innréttingum og innihurðum.
Sjónvarps- og símatenglar eru í stofu, borðkrók og herbergjum. Í öllum íbúðum er
tengikassi fyrir stjörnutengingu síma, loftnets, tölvu, breiðbands og ljósleiðara.

Söludeild okkar er að Höfðabakka 9, sími 530 4200. Einnig eru ítarlegar upplýsingar um eignirnar á vefsíðu okkar www.iav.is.
Íslenskir aðalverktakar hf. Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími 530 4200, fax 530 4205, www.iav.is.
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2.HÆÐ, F/OFAN BLÓMASTOFU FRIÐFINNS, 108 REYKJAVÍK

Karl Gunnarsson
löggiltur
fasteignasali

Nína Karen
Jónsdóttir
skrifstofustjórn

Steinunn Ásgerður
Frímannsdóttir
sölumaður

Erlendur Tryggvason Kristján P. Arnarsson Kristbjörn Sigurðsson
sölumaður
sölumaður
sölumaður

Opið mán. til fim. 8.30-18, fös. 8.30-17. Þjónustus. eftir lokun 691-8616
NÝTT - SOGAVEGUR - NÝTT
Vandaðar 3ja herb. sérhæðir í
nýju fjórbýlishúsi. Sérinngangur
er í hverja íbúð. Íbúðir á neðri
hæð eru með útgengi á suðurverönd og stórar suðursvalir á
efri hæð. Fremri forstofa, hol,
eldhús, stofa/borðstofa, 2 rúmgóð svefnherb., baðh., þv.hús
og geymsla, allt innan íbúðar.
Vandaðar eikar-innréttingar. Á
gólfum er eikarparket og grásteinsflísar. Tvö sérbílastæði fylgja hverri
íbúð. V. 30,8 m 5268

Landsspítali - Domus Medica
Við ÞORFINNSGÖTU 110 fm
neðri hæð með sér inngangi.
Forstofa, gangur, rúmgóð stofa
og tvö herbergi á hæð og 10 fm
í kjallara sem er ekki í fm fjölda,
nýstandsett bað með nuddbaðkari, nýstandsett eldhús. Flísar
á forstofu, gangi, eldhúsi og
baði, dúkar á herbergjum. Sér
suðurverönd við innganginn í
íbúðina. Sér 8 fm geymsla í kjallara ekki í ferm.fjölda. V. 28 m. 5319

Frum

KROSSALIND - KÓPAVOGI
Glæsilegt 170,7 fm 6 herbergja
parhús á tveimur hæðum með
innbyggðum 26,2 fm. bílskúr,
samtals 196,9 fm. Fjögur svefnherbergi,
tvö
baðherbergi,
Sólpallur bæði fyrir framan og
aftan hús. V. 49,8 m. 5420

HEIÐARGERÐI - Laust í apríl
153 fm einbýlishús á tveimur
hæðum ásamt 34 fm bílskúr,
samtals 187 fm. Húsið er í
ágætu ástandi að utan og nýlega yfirfarið. Rafmagnstafla
endurnýjuð og raflagnir að húsinu, breiðband komið í húsið.
5346

ELDRI BORGARAR

FANNAFOLD

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

Gullfalleg og björt 112
fm 4ra herbergja íbúð á tveimur hæðum í
parhúsi ásamt 25 fm bílskúr, samtals 137
fm, innst í botnlanga. Efri hæð; forstofa, hol,
rúmgóð stofa með útgengi á austursvalir,borðstofa og eldhús. Parketlagður stigi til
neðri hæðar sem skiptist í; hol með útgengi
á verönd, 3 herbergi og flísalagt gullfallegt
baðherbergi.Parket og flísar á gólfum. V.
37,5 m. 5373

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

4RA - 6 HERBERGJA

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

HVASSALEITI 56-58

Falleg og vel
umgengin 2ja herbergja íbúð á jarðhæð.Sérafnotaréttur
á
verönd
útfrá
stofu.Góð lofthæð er í íbúðinni 2,70 m. Laus
strax. 5166

SÉRBÝLI

VESTURBERG Góð 4ra - 5 herbergja
íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýlishúsi. Frábært
útsýni yfir borgina. Hol með skápum, eldhús
með borðkrók, stofa með útgengi á stórar
vestursvalir, borðstofa/skáli, 3 herbergi,
baðherbergi og þvottahús. Á gólfum er
parket og flísar. Stutt er í alla helstu þjónustu, s.s. verslanir, leikskóla, grunnskóla, VÖLVUFELL
Rúmgóð 4ra herbergja
fjölbrautarskóla, sundlaug ofl. 5427
íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli.Yfirbyggð verönd. V. 18,9 m. 5222

RJÚPUFELL Góð 4ra herbergja 107,3
fm íbúð á jarðhæð í viðhaldslitlu fjölbýlisÁRSALIR Rúmgóð og glæsileg 122 fm
FURULUNDUR - GARÐABÆR Vel húsi. 5233
íbúð á 8. hæð í lyftublokk. 2 LYFTUR. Yfirstaðsett og töluvert endurnýjað 197 fm einbyggðar suðursvalir. Stórkostlegt útsýni. V.
býlishús með tvöföldum 51 fm bílskúr. Nýtt
33,9 m. 4146
þak. Stórt hellulagt plan með hitalögn framan við bílskúr.Laust fljótlega. V. 57,9 m.
5311

DUGGUVOGUR-ÍBÚÐ-ATVHÚSN

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

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

Nýstandsett á afar vandaðan og hugvitsam- HJARÐARHAGI Mikið endurnýjuð 4ra
legan hátt, íbúðar (ósamþykkt) og atvinnu- herbergja 118 fm endaíbúð í nýlega viðhúsnæði á efri hæð 180 fm með 50 fm gerðu fjölbýlishúsi ásamt bílskúr. 5154
svefnlofti, samtals 230fm.
Ágætur stigi til svefnlofts, parket og flísar á
gólfum. V. 29,9 m. 4650

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

VANTAR Í KÓPAVOGI
FYRIR ÁKVEÐNA KAUPENDUR LEITUM VIÐ AÐ
GÓÐU SÉRBÝLI Í KÓPAVOGI EÐA NÁGRENNI,
LITLU EINBÝLI, RAÐHÚSI, PARHÚSI EÐA HÆÐ.
5415

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

AUÐARSTRÆTI - SÉR INNGANGUR Falleg, rúmgóð og talsvert endurnýjuð
4ra herbergja íbúð með sér inngangi í kjallara í þríbýli. LAUS FLJÓTLEGA V. 21,9 m.
5398

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

RJÚPUFELL 4ra herbergja 114 fm íbúð
á 3. hæð. Þvottahús í íbúð. SKIPTI Á EIGN Í
REYKJANESB EÐA SANDGERÐI MÖGULEG. V. 18,5 m. 5114

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

HRAUNBÆR - JARÐHÆÐ Mikið
endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á jarðhæð.
Engar tröppur. Hol, eldhús með borðkrók,
stofa, 3 svefnherbergi og nýtt, flísalagt baðherbergi. Nýlegar innréttingar. Eikarparket RJÚPUFELL Góð 108 fm 4ra herbergja
og flísar á gólfum. Afgirtur sérafnotaréttur. íbúð á 2. hæð. Yfirbyggðar vestursvalir. V.
17,9 m. 4874
Stutt í alla þjónustu. V. 23,4 m. 5105
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3JA HERBERGJA

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

GARÐABÆR - GOÐATÚN M.BÍLSKÚR Falleg 74 fm neðri sérhæð, lítið

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

niðurgrafin, í tvíbýli ásamt 24 fm bílskúr. 2
herbergi, stofa, eldhús með nýrri mahognyinnréttingu og flísalagt baðherbergi. Bílskúrinn er með hita og rafmagni. Sér bílastæði. V. 18,5 m. 5406

REYRENGI - JARÐHÆÐ Gullfalleg
og björt 3ja herbergja endaíbúð á jarðhæð í
vel staðsettu 3ja hæða fjölbýli. Húsið stendur innst í götu og næst leikskóla, barnvænt
umhverfi. V. 19,8 m. 4942

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

2JA HERBERGJA
LAUGATEIGUR Góð 3ja herbergja íbúð
í kjallara í góðu og vel staðsettu tvíbýli/fjórbýli. Fremri forstofa, hol, stofa, eldhús með
borðkrók, 2 herbergi, baðherbergi og
geymslu. Nýtt gler og gluggar. Fallegur suðurgarður. Stutt í Laugardalinn. V. 17,9 m.
5432

LAUTASMÁRI - GÓÐ 3JA HERBERGJA Rúmgóð og vel innréttuð 98 fm

VESTURBERG

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

HÁAGERÐI - 108 RVK Skemmtileg
2ja herbergja 44 fm risíbúð í raðhúsi í vinsælu hverfi. Íbúðin skiptist í herbergi, baðherbergi, rúmgóða stofu, geymslu og nýstandsett eldhús. Gólfflötur íbúðarinnar er
mun stærri en uppgefnir fm þar sem hún er
undir súð. V. 13,9 m. 5428

3ja herbergja íbúð á 3. hæð í nýlegu fjölbýlishúsi. Þvottahús innan íbúðar. V. 24,5 m.
5400

VÍKURÁS Tvö stæði í bílageymsluhúsi
við Víkurás.Kr.1.100.000.- pr stæði. V. 1,1
m. 4903
LANDIÐ

HÁBERG Rúmgóð 75 fm 2ja - 3ja her-

MEISTARAVELLIR - EINS OG NÝ Björt og rúmgóð, mikið endurnýjuð íbúð á 1.
hæð - upp 7 tröppur - í góðu fjölbýlishúsi.
Skipt hefur verið um allar innréttingar, innihurðir, gólfefni ofl. Sameign öll er snyrtileg
og í húsinu er vel rekið húsfélag. Verðlaunagarður. V. 23,4 m. 5408

bergja íbúð með sér inngangi af svölum á 2.
hæð í litlu fjölbýlishúsi. Fremri forstofa, hol,
eldhús með borðkrók, stofa með útgengi á
stórar austursvalir, geymsla sem hægt er að
nota sem herbergi, hjónaherbergi og baðherbergi með þvottaaðstöðu. Nýtt skálagt
eikar-parket á gólfum. Frábært útsýni. Gaflar hússins eru klæddir. Stutt í alla þjónustu
s.s. verslanir, sundlaug, leikskóla, grunnskóla, fjölbrautarskóla ofl. V. 15,9 m. 5434

VAÐLABREKKA - AKUREYRI Einbýlishúsalóðir við Vaðlabrekku 2-4-6. Lóðirnar eru um 3000 fm eignarlóðir og eru í
hlíðum Vaðlaheiðar gegnt Akureyri. V. 14,5
m. 5419

KEFLAVÍK - HÁTEIGUR Ágæt 5-6
VÍKURÁS - MEÐ BÍLSKÝLI Björt og
falleg 59 fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð

NÝBÝLAVEGUR - M.BÍLSKÚR Fal- ásamt stæði í bílskýli. V. 15,9 m. 5372
leg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja 79 fm
endaíbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli. Snyrtileg
sameign. 27 fm bílskúr. V. 21,9 m. 5391

AUSTURBERG - LAUS Falleg og
rúmgóð nýlega standsett 3ja herb. 91 fm
íbúð á 3ju hæð..Sérinngangur af svölum.Nýleg tæki í eldhúsi, nýlega standsett flísalagt
baðherbergi, nýleg innrétting. Nýlegt parket.
18,9m 5374

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

FURUGRUND Góð 2ja herbergja íbúð á
BÁSBRYGGJA - SÉR INNGANG- 3. hæð í góðu fjölbýlishúsi.Hol,eldUR Rúmgóð 112 fm 3ja herbergja íbúð hús,stofa,svefnherbergi og baðherbergi.
með sér inngangi á jarðhæð í nýlegu húsi
ásamt stæði í bílgeymslu. Fallegar innréttingar og gólfefni. Sérafnotaréttur á lóð. V.
25,9 m. 5326

Nýlegt parket á gólfum. Vestursvalir. Sameign öll í góðu standi. V. 15,9 m. 5361

herbergja 110 fm neðri sérhæð með sérinngangi í tvíbýli auk 40 fm í kjallara.Anddyri,
hol, 2 samliggjandi stofur, baðherbergi, 2
svefnherbergi, eldhús, þvottaherbergi og
geymsla. Niðri eru 2 svefnherbergi, geymsla
og baðherbergi. Nýlegar ofnalagnir og nýlegt járn á þaki. Áhvílandi lán með 4,15%
vöxtum. V. 18,9 m. 5380

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

HÚSAVÍK - EINBÝLI Fallegt og vel

Það var alltaf líf og fjör á Vífilsgötu 15, þegar Freyr Eyjólfsson leigði þar risíbúð með
Halldóri Gylfasyni.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Stanslaus partý
og fyllerísnætur
FYRSTA ÍBÚÐIN
Freyr Eyjólfsson, tónlistar- og
dagskrárgerðarmaður, kom
sér upp eins konar listamannastúdíói í fyrstu íbúðinni sinni.
Hann var þá nýskriðinn úr
menntaskóla og leigði með
Halldóri Gylfasyni, sem var að
hefja leiklistarnám.

V

ið leigðum saman íbúð á
Vífilsgötu 15,“ segir Freyr.
„Það er í sjálfu sér ekki
mikið um hana að segja. Þetta var
bara dæmigerð risíbúð í miðbænum. Hins vegar má segja að hún
hafi smám saman tekið á sig mynd
listsköpunarmiðstöðvar, þar sem
við félagarnir settum okkur þá
reglu að búa til eitt listaverk á
dag. Gilti þá einu hvort það voru

málverk, myndir, ljóð, leikrit,
söngtextar eða lög. Við sömdum
til dæmis öll fyrstu lögin fyrir
hljómsveitina Geirfuglana sem
var að stíga sín fyrstu skref. Flest
þessara laga eru þó enn óútgefin,
enda yrkisefnið misgott.“
Ekki var öllum gefið um þessa
listsköpun að sögn Freys. Til
marks um það létu nágrannarnir
hana fara óhemju mikið í taugarnar á sér. „Ástæðuna má líklegast
rekja til þess hversu mikið
skemmtanahald fylgdi listsköpuninni,“ segir hann. „Á endanum hélt
nágrannakonan yfir okkur reiðilestur sem hún lauk með þeim
orðum, að hún væri orðin leið á
stanslausum partíum og fyllerísnóttum. Þegar hún var farin gerðum við okkur bara lítið fyrir og
sömdum lag undir því heiti,“ segir
hann og hlær við tilhugsunina.
- rve

viðhaldið einbýlishús á 2 hæðum ásamt
innb.bílskúr samt. 188,1fm.; V. 22,5 m.
5220

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
ÞÓRÐARSVEIGUR - M.BÍLSKÝLI
Falleg og rúmgóð 87 fm 3ja herbergja endaíbúð á 4. hæð í nýlegri lyftublokk. Suðvestursvalir. V. 21,9 m. 5261

SVÍNADALUR
BERJARIMI Falleg 60 fm 2ja herbergja
íbúð á efri hæð í 2ja hæða blokk ásamt
stæði í bílskýli.Góð lán áhv. V. 17,9 m. 5175

-

HRÍSABREKKA

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

• Hurðir til á lager • Smíðað eftir máli
• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir
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edvard@draumahus.is
löggiltur fasteignasali
sölustjóri

Þórarinn Thorarensen
thorarinn@draumahus.is
sölumaður

Draumaeign

Sigurður Samúelsson
sigurdursam@draumahus.is
sölumaður

Stefanía T. Kristjánsdóttir
stefania@draumahus.is
sölumaður

Bergur Þ. Steingrímson
bergur@draumahus.is
fjármálastjóri

Draumaeignir

Draumaeignir
Jakasel - 109 Rvk

Krossalind - 201 Kóp

Ný
tt

Dvergholt - 270 Mos

Kristín S. Sigurðardóttir
kristin@draumahus.is
skjalagerð

46.800.000
223,9 fm. 8 herbergja Gullfallegt Parhús
á besta stað í seljahverfi, þ.a. 22,8 fm.
bílskúr. Húsinu er mjög vel við haldið. Gler endurnýjað að mestu. Falleg lóð.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800 OG 530 1820

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

Lerkibyggð - 270 Mos
Ný
tt

43.900.000

49.800.000
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

2ja-3ja herbergja
Framnesvegur - 107 Rvk
Gullengi - 112 Rvk
Ný
tt

Hvassaleit - 103 Rvk

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

Háholt - 220 Hfj

Rekagrandi - 107 Rvk

MIKLIR MÖGULEIKAR. Ca. 215 fm.
einbýli þ.a. 36 fm. bílskúr og fokheld efri
hæð. Gert er ráð fyrir stækkun bílskúrs.
Húsið stendur á stórri eignarlóð (1.567
fm.). Neðri hæð hússins hefur verið
einangruð að utan og múrsteinsklædd.
Efri hæð er með mikilli lofthæð, fallegu útsýni og svölum. GOTT TÆKIFÆRI
FYRIR FRAMTAKSSAMA. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800 OG 530 1820.

Völvufell - 111 Rvk
Ný
tt

15.600.000

73,6 fm + ca 4 fm geymsla, 2ja herbergja íbúð á 3. hæð með stæði í lokaðri bílgeymslu. GÓÐ ÍBÚÐ. BÓKIÐ
SKOÐUN S. 530 1800 OG 530 1820.

Ný
tt

21.700.000

49.500.000
21.900.000

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

Snyrtileg 86,9 fm 3ja herb. íbúð á 3 og
4 hæð og stæði í bílskýli.
Óli s. 530 1812

227 fm raðhús á þremur pöllum, þ.a.
23,5 fm bílskúr ofarlega í Hvassaleitinu á frábærum stað. Þetta er fallegt
hús, teiknað af Gunnari Hanssyni. Öll þjónusta í göngufæri. Stutt í skóla.
Getur losnað fljótlega.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800 OG 530 1820

Rað- og parhús

Afar falleg og vönduð 2. herb. 75 fm
íbúð með útsýni yfir Salahverfið. 2 lyftur í húsinu sem er klætt viðhaldslítilli
álklæðningu. Sigurður s. 530 1809

Reykás - 110 Rvk

34.900.000

46.900.000

Gott 131,2 fm raðhús á 2 hæðum á rólegum stað í lokuðum botlanga.
Óli s. 530 1812

Mjög gott 5 herbergja endaraðhús
með bílskúr, auk 3ja herbergja íbúðar í
kjallara.
Sigurður s. 530 1809

4ra til 7 herbergja

4ra til 7 herbergja

Suðurbraut - 220 Hfj

Lindasmári - 201 Kóp

21.600.000

19.400.000

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

98,2 fm mikið endurnýjuð 4ra herb.
íbúð á 2. hæð (þ.a. 5,8 fm geymsla)
með ágætu útsýni miðsvæðis. BÓKIÐ
SKOÐUN S. 530 1800 OG 530 1820

Ný
tt

Ný
tt

Sléttahraun - 220 Hfj

Fljótasel - 109 Rvk

17.200.000
Virkilega falleg 70,1 fm 2ja herbergja
íbúð á 1. hæð með frábæru útsýni yfir
Rauðavatn og Bláfjöll.
Þórarinn s. 530 1811

Klapparstígur - 101 Rvk
Ný
tt

20.500.000

92,6 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð
með útgengi á suðursv. + sérgeymsla
í kj. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800

24.900.000.
108,3 fm 4ra herbergja Glæsilega uppgerð íbúð á 2.hæð. Sérgeymsla í kjallara. Glæsilegar innréttingar í eldhúsi og baði. Yfirbyggðar svalir.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800 OG 530 1820

Ný
tt

22.500.000

Fífurimi - 112 Rvk
Ný
tt

Glósalir - 201 Kóp
Ný
tt

Trönuhjalli - 200 Kóp

25.900.000

32.400.000

Falleg 98,6 fm 4ra herb. íbúð á 1 hæð
með ca 30 fm frábærri timburverönd til
suðurs úr stofu.
Óli s. 530 1812

119,4 fm á 2 hæð með 2ja íbúða möguleika. Björt íbúð með mikilli lofthæð.
*Gott fjárfestingatækifæri.
Óli s. 530 1812
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Hjalti Pálmason hdl.,
hjalti@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Sigurður J. Sigurðsson
sigurdur@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Eðvarð Matthíasson
edvard@draumahus.is
löggiltur fasteignasali
sölustjóri

Þórarinn Thorarensen
thorarinn@draumahus.is
sölumaður

Draumaeign

Sigurður Samúelsson
sigurdursam@draumahus.is
sölumaður

Stefanía T. Kristjánsdóttir
stefania@draumahus.is
sölumaður

Bergur Þ. Steingrímson
bergur@draumahus.is
fjármálastjóri

Draumaeignir

Draumaeignir
Jakasel - 109 Rvk

Krossalind - 201 Kóp

Ný
tt

Dvergholt - 270 Mos

Kristín S. Sigurðardóttir
kristin@draumahus.is
skjalagerð

46.800.000
223,9 fm. 8 herbergja Gullfallegt Parhús
á besta stað í seljahverfi, þ.a. 22,8 fm.
bílskúr. Húsinu er mjög vel við haldið. Gler endurnýjað að mestu. Falleg lóð.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800 OG 530 1820

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

Lerkibyggð - 270 Mos
Ný
tt

43.900.000

49.800.000
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

2ja-3ja herbergja
Framnesvegur - 107 Rvk
Gullengi - 112 Rvk
Ný
tt

Hvassaleit - 103 Rvk

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

Háholt - 220 Hfj

Rekagrandi - 107 Rvk

MIKLIR MÖGULEIKAR. Ca. 215 fm.
einbýli þ.a. 36 fm. bílskúr og fokheld efri
hæð. Gert er ráð fyrir stækkun bílskúrs.
Húsið stendur á stórri eignarlóð (1.567
fm.). Neðri hæð hússins hefur verið
einangruð að utan og múrsteinsklædd.
Efri hæð er með mikilli lofthæð, fallegu útsýni og svölum. GOTT TÆKIFÆRI
FYRIR FRAMTAKSSAMA. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800 OG 530 1820.

Völvufell - 111 Rvk
Ný
tt

15.600.000

73,6 fm + ca 4 fm geymsla, 2ja herbergja íbúð á 3. hæð með stæði í lokaðri bílgeymslu. GÓÐ ÍBÚÐ. BÓKIÐ
SKOÐUN S. 530 1800 OG 530 1820.

Ný
tt

21.700.000

49.500.000
21.900.000

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

Snyrtileg 86,9 fm 3ja herb. íbúð á 3 og
4 hæð og stæði í bílskýli.
Óli s. 530 1812

227 fm raðhús á þremur pöllum, þ.a.
23,5 fm bílskúr ofarlega í Hvassaleitinu á frábærum stað. Þetta er fallegt
hús, teiknað af Gunnari Hanssyni. Öll þjónusta í göngufæri. Stutt í skóla.
Getur losnað fljótlega.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800 OG 530 1820

Rað- og parhús

Afar falleg og vönduð 2. herb. 75 fm
íbúð með útsýni yfir Salahverfið. 2 lyftur í húsinu sem er klætt viðhaldslítilli
álklæðningu. Sigurður s. 530 1809

Reykás - 110 Rvk

34.900.000

46.900.000

Gott 131,2 fm raðhús á 2 hæðum á rólegum stað í lokuðum botlanga.
Óli s. 530 1812

Mjög gott 5 herbergja endaraðhús
með bílskúr, auk 3ja herbergja íbúðar í
kjallara.
Sigurður s. 530 1809

4ra til 7 herbergja

4ra til 7 herbergja

Suðurbraut - 220 Hfj

Lindasmári - 201 Kóp

21.600.000

19.400.000

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

98,2 fm mikið endurnýjuð 4ra herb.
íbúð á 2. hæð (þ.a. 5,8 fm geymsla)
með ágætu útsýni miðsvæðis. BÓKIÐ
SKOÐUN S. 530 1800 OG 530 1820

Ný
tt

Ný
tt

Sléttahraun - 220 Hfj

Fljótasel - 109 Rvk

17.200.000
Virkilega falleg 70,1 fm 2ja herbergja
íbúð á 1. hæð með frábæru útsýni yfir
Rauðavatn og Bláfjöll.
Þórarinn s. 530 1811

Klapparstígur - 101 Rvk
Ný
tt

20.500.000

92,6 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð
með útgengi á suðursv. + sérgeymsla
í kj. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800

24.900.000.
108,3 fm 4ra herbergja Glæsilega uppgerð íbúð á 2.hæð. Sérgeymsla í kjallara. Glæsilegar innréttingar í eldhúsi og baði. Yfirbyggðar svalir.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800 OG 530 1820

Ný
tt

22.500.000

Fífurimi - 112 Rvk
Ný
tt

Glósalir - 201 Kóp
Ný
tt

Trönuhjalli - 200 Kóp

25.900.000

32.400.000

Falleg 98,6 fm 4ra herb. íbúð á 1 hæð
með ca 30 fm frábærri timburverönd til
suðurs úr stofu.
Óli s. 530 1812

119,4 fm á 2 hæð með 2ja íbúða möguleika. Björt íbúð með mikilli lofthæð.
*Gott fjárfestingatækifæri.
Óli s. 530 1812
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Atli Snær
Sigvarðsson
sölumaður

Anna Dóra
Jónsdóttir
ritari/sölumaður

Þorsteinn
Magnússon
sölumaður

Guðjón Ægir
Sigurjónsson hrl.

Óskar
Sigurðsson hrl.

Sigríður
Sigurbjartardóttir
ritari
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MÁNALIND
KÓPA VOGUR

KROSSALIND
KÓPA VOGUR

MIÐHOLT
REYKHOLTI

Stílhreint og vandað 200 fm parhús á 2
hæðum með góðu útsýni, 4 svefnherbergi.
Einstaklega glæsilegur frágangur á garði og
innkeyrslu.
Verð 55,8 millj.

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

Skemmtilegar raðhúsaíbúðir á þessum vinsæla stað. Skilast fullbúin að utan og
fokheld að innan. 3 svefnherbergi.
Verð frá 8,3 millj. Frábær kaup.

Talsvert endurnýjað 161 fm einbýlishús í
grónu hverfi. Gott skipulag, 3 herbergi,
rúmgóður bílskúr og fallegur garður. Verð
24,7 millj.

RAUÐAGERÐI
REYKJA VÍK

BÁSAHRAUN
ÞORLÁKSHÖFN

HJARÐARHOLT
SELFOSSI

HRAFNHÓLAR
SELFOSSI

Vel staðsett einbýlishús á tveimur hæðum.
Eign sem bíður uppá mikla möguleika á
þessum vinsæla stað. Sér inngangur á hvora
hæð. Bílskúrsleyfi og teikningar fylgja
Verð 41,9 millj

Glæsilegt 225 m2 einbýli með innbyggðum
bílskúr staðsett í grónu hverfi. Afh tilbúið til
innréttinga.
Verð 32,9 millj

Gott einbýlishús með bílskúr, alls 183 m2. 4
svefnherbergi, gróinn garður og verönd. Góð
kaup.
Verð 24,9 millj.

Vandað steypt 168 fm parhús sem vekur
verðskuldaða athygli, glæsileg eign sem skilast tilbúin til innréttinga.
Verð 25,2 millj.

Vandað einbýlishús á eftirsóttum stað í borginni.

113 Reykjavík:

ENGJA VEGUR
SELFOSSI

Eldhúsið er með fallegri sérsmíðaðri innréttingu, granítborðplötum og vönduðum tækjum.

Glæsilegt einbýli á tveimur hæðum

Jónsgeisli 39: Hof, Síðumúla 24, kynnir vandað 235,5 fm einbýlishús í Grafarholti.
Lýsing: Hér er um að ræða fjögurra ára gamalt einbýlishús á frábærum stað í borginni. Komið
er inn í flísalagða forstofu með fataskáp, gengið upp parkettlagðan stiga og þaðan inn í
opið rými sem hefur að geyma sjónvarpsstofu, eldhús, borðstofu og stofu. Í húsinu er stórt
hjónaherbergi með vönduðum fataskáp, baðherbergi með fallegum innréttingum og falleg
og björt stofa. Frá svölum hússins er gríðarlega gott útsýni en úr stofunni er einnig útgengt
á sólpall með skjólgirðingu. Þar er heitur pottur og góður geymsluskúr. Neðri hæð hússins er
innréttuð sem séríbúð, en hún skiptist í hol/stofu og eldhús með eikarparketti. Útgangur er út
á vesturpall, eldhúsið er með eikarinnréttingu og svefnherbergið er með stórum rennihurðaskáp. Allt húsið er parkettlagt. Á efri hæð er plankaparkett en á gólfum neðri hæðarinnar er
eikarparkett.
Annað: Neðri hæð hússins er innréttuð sem séríbúð en auðvelt er að opna á milli íbúðanna.
Íbúðin fæst afhent 15.05. 2007.
Nánari upplýsingar er að fá hjá Guðmundi Birni Steinþórssyni hjá fasteignasölunni Hofi í
síma 5646464 eða 8973702.
Verð: 68,9 m Fermetrar: 235,5 Fasteignasala: Hof, Síðumúla 24.

Stofan er björt og falleg en úr henni er gengt út á vestursvalir.
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Guðmundur Björn Steinþórsson
löggiltur fasteignasali

Jón Guðmundsson
sölustjóri

GVENDARGEISLI - GLÆSIEIGN

KLUKKUBERG
TVEGGJA ÍBÚÐA HÚS

KLEIFARSEL - GÓÐ EIGN

Glæsilegt 235,5 fm einbýlishús á 2 hæðum með innb. 25,4
fm bílskúr. Efri hæð innréttuð sem lúxus íbúð með 3 stofum,
eldhúsi, baði og svefnherb. Sérsm. innréttingar, parket. ‘A
neðri hæð er 3ja herb. íbúð. Frágengin lóð með sólpalli.
Útsýni. Verð 68,9 millj.

Glæsilegt 206 fm einbýlishús innr. eftir hönnun Rutar
Káradóttur. Sérsmíðaðar eikarinnr., innihurðir eru extra
háar rennihurðir. Eikarparket og flísar gólfum. Góðar
stofur, stórt eldhús, 3 svefnh. og tvö baðherb. Glæsileg
lýsing hönnuð af Lúmex. Sjón er sögu ríkari. Verðtilboð

Glæsilegt 321 fm hús á frábærum útsýnisstað. Húsið er
með tveimur samþykktum íbúðum. Stærri íbúðin er 201 fm
auk 40 fm bílskúrs, og m.a. stórar stofur og hol, 5 svefnherb, tvö baðherb. Minni íbúðin er 3ja herbergja 80 fm.
Mjög stórar svalir eru á báðum íbúðunum.

Fallegt 180 fm steinsteypt einbýlishús ásamt 33 fm bílskúr, alls 213 fm. Neðri hæðin skiptist í parketl. stofur
með arni, borðst. og eldhús, búr, þvottahús og gesta wc.
Á efri hæð eru 4 parketlögð svefnherb., hol og rúmgott
baðherb. Innangengt er í bílskúrinn sem er innr. að hálfu
sem sem íbúðarherb. Verð 46,9 millj.

MOSGERÐI - 108 REYKJAVÍK

VALSHEIÐI - GLÆSIHÚS HVERAGERÐI

GRÆNATÚN - KÓPAVOGI

GRÝTUBAKKI - EFSTA HÆÐ

Fallegt einbýli á tveimur hæðum í þessu vinsæla hverfi. 4
svefnherbergi og góðar samliggjandi stofur. Rúmgott eldhús, 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.

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð með innb. bílskúr.
Sjónvarpsherbergi og 4 svefnherb. 1 með fataherbergi og
baðherbergi inn af. Stofa og borðstofa með mikilli lofthæð. Húsið er til afhendingar tilbúið til innréttinga að innan og fullbúið að utan með grófjafnaðri lóð. Verð 35 millj.

Mjög gott 225,6 fm parhús á fjórum pöllum með innbyggðum bílskúr. Fimm herbergi með skáp, flísalagt baðherbergi og gestasalerni. Góð stofa og borðstofa með útgang á lóð og eldhús með borðkrók. Verð 42 millj.

Góð 4ra herbergja íbúð á 3. hæð (efstu) í góðu fjölbýlishúsi. Nýlega endurnýjað flísalagt baðherb. og 3 rúmgóð
herbergi með skápum. Snyrtilegt eldhús með borðkrók,
björt og góð stofa með útgang á svalir. Verð 18,5 millj.

SUÐURHÓLAR - VIÐGERT

LAUTASMÁRI - NÝTT Í SÖLU

KELDULAND - ENDAÍBÚÐ

HRÍSATEIGUR - BÍLSKÚR

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.

Vorum að fá í sölu mjög góða 3ja til 4ra herbergja íbúð á
2. hæð (efstu) í litlu fjölbýli. Snyrtilegt eldhús með borðkrók og björt og góð stofa. Flísalagt baðherbergi og tvö
herbergi með skáp voru þrjú. Verð 22,8 millj.

FURUGRUND - AUKAHERB.

NAUSTABRYGGJA - BÍLSKÝLI

ÆSUFELL - GÓÐ KAUP

VÍÐIMELUR - VIÐGERT HÚS

Vorum að fá í sölu góða 3ja herbergja íbúð á 2. hæð
(efstu) í góðu fjölbýlishúsi. Rúmgóð stofa með ljósum
flísum, suðursvalir. Eldhús með fallegri hvítri innréttingu,
borðkrókur. Aukaherbergi í kjallara með aðgang að saml.
snyrtingu. Ákv. 15 millj. Verð19,5 millj.

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

Góð 92 fm 3ja herbergja íbúð á 6. hæð í stóru fjölbýlishúsi
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 endurnýja
hús að utan og glugga. Verð 15,8 millj

Mjög góð 3ja herbergja endaíbúð á 3. hæð í nýlega uppgerðu fjölbýlishús. Rúmgóð stofa, suður-svalir og snyrtilegt endurnýjað eldhús. Tvö rúmgóð svefnherbergi og flísal. baðherbergi. Parket á gólfum. Verð 22,6 millj.

LJÓSAVÍK - FALLEG

HVERAFOLD - RÚMGÓÐ

AUSTURBERG - UPPGERÐ

AUSTURBRÚN - ENDURNÝJUÐ

Falleg og vel skipulögð 83 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð
með sér inngangi af svölum í litlu fjölbýlishúsi. Björt og
góð stofa, tvö rúmgóð svefnherbergi. Fallegt eldhús með
vandaðri viðarinnréttingu og tækjum. Flísalagt baðherbergi með baðkari og innréttingu. Verð 19,8 millj.

Mjög góð 93 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýlishúsi. Rúmgóð stofa með út gang á vestursvalir. Eldhús með fallegri hvítri sprautulakkaðri innréttingu, borðkrókur við glugga. Fallegt flísalagt baðherbergi. Tvö rúmgóð svefnherbergi með skápum. Fallegt útsýni.
Verð 19,9 millj.

Vorum að fá í sölu glæsilega 75 fm 2 til 3ja herbergja íbúð
á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi með sér inngang af svölum.
Eldhús með fallegri nýrri innréttingu og vönduðum tækjum og rúmgóð stofa. Flísalagt og endurnýjað baðherbergi
með baðkari og rúmgott herbergi með skáp. Ný gólfefn.
Verð 17,5 millj.

Mjög góð 2ja herb. íbúð á 3. hæð fjölbýlishúsi með lyftu.
Endurnýjað baðherb. með glugga og aflokað svefnherb.
Endurnýjað eldhús með glugga og góð stofa með útgang
á suður-svalir. Nýlegt parket á gólfum. Verð 14,6 millj.

Frum

JÓNSGEISLI - GLÆSILEGT

Vorum að fá í sölu mjög góða 4ra herbergja íbúð á 3. hæð
í nýlega viðgerðu fjölbýlishús. Gott eldhús, rúmgóð og
björt stofa og borðstofa. Flísalagt baðherbergi með
þvottaaðstöðu og þrjú góð herbergi með skáp. Ákv. 13
millj. með 4,15% . Verð 19 millj.

Mjög góð 4ra herbergja efri hæð með auka herbergi í risi
og bílskúr í tvíbýlishúsi. Eignin skiptist í gang, þrjú herbergi, baðherbergi, eldhús og stofu á neðri hæð en í risi
er rúmgott herbergi og 27,4 fm bílskúr með gryfju.
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Síðumúla 27– Sími 588 4477 – Fax 588 4479
www.valholl.is - Opið mánud. - föstud. 9-17
Lokað um helgar
Ingólfur G. Gissurarson lögg. fasteignasali.

Stillholt - Akranes
lyftuhús - bílskýli.
Í einkasölu glæsilegt 10 hæða lyftuhús sem risið er við nýja miðbæinn
á Akranesi. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og
4ra herbergja á 1-9 hæð og tvær
penthouseíb. á efstu hæð. Íbúðirnar
afhendast fullb.án gólfefna, penthouse íb. afhendast tilb. til innréttinga. Stæði í bílskýli fylgir flestum
íbúðanna. Húsið verður álklætt að
utan og því nær viðhaldsfrítt. Lóð
og bílastæði afh. fullfrág.
Verð á 2ja frá 15,9 millj.
Verð á 3ja frá 20,5 millj.
Verð á 4ra frá 23,9 millj.
Verð á penthouse 32,5 og 36,5 millj.
Upplýsingar á valhöll eða á
www.nybyggingar.is 7402

Ingólfur
Gissurarson
lögg. fast.sali
896 5222

YFIR

Bárður
Tryggvason

Þórarinn
Friðgeirsson

Ellert
Róbertsson

Magnús
Gunnarsson

sölustjóri

lögg. fast.sali

sölumaður

sölustj. atvinnuh.

896 5221

899 1882

893 4477

822 8242

Viggó
Jörgensson
lögg. fasteignasali.

Sigurður Jökull Ólafsson
Ljósmyndari

Pétur
Jóhannsson
sölum.
Snæfellsbæ.
S 893 4718

Naustabryggja jarðhæð m. m. bílskýli
Í einkasölu falleg velskipul
ca 128 fm íb. á 1.hæð
ásamt bílskýli. Sérinngangur, sérafnotaréttur lóðar.
Parket, vandaðar innréttingar. Þvottah. innan íb. Íb. getur losnað mjög fljótlega. V.
29,9 millj. 7488

Stigahlíð.
Vorum að fá í einkasölu
góða vel skipulagða 75 fm
3ja herb. íbúð á 2. hæð í
góðri blokk. Suður svalir.
Parket á flestum gólfum.
Snyrtileg sameign. V. 17,7
m. 7463

Þóra
Þorgeirsdóttir

Guðrún Pétursdóttir

ritari

ritari

skjalagerð
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Þrastarhöfði 59 -

Eldri borgarar

glæsilegt nýtt einbýlishús
á frábærum útsýnisstað
við golfvöllinn í Mosf.bæ.
Nýkomið í einkasölu 266 fm einbýli
svo til innst í lokaðri götu á rólegum
stað. Húsið sem er hágæða sænskt
timbureiningahús á steyptri plötu er
til afh. í mars n.k. fullbúið að utan,
lóð grófjöfnuð og u.þ.b. tilbúið til
innréttinga að innan eða skv. skilalýsingu í söluyfirliti og á www.nybyggingar.is (einbýli). Frábært
skipulag. Húsið er aðallega á einni
hæð en hluti á efri hæð. 4 rúmg.
svefnherb. góðar stofur og allt extra
vandað. Gott verð 48,5 millj. 7467

Grandavegur 47. Góð suðvestur
íbúð f. 60 ára og eldri. Í einkasölu
velskipul. 66 fm 2ja herb. íb. á 5.hæð í
eftirsóttu lyftuhúsi á fráb. stað í Vesturbæ. Þvottaherb. í íb., Mjög góðar suðvestur svalir með fallegu útsýni á Bláfjöll
og Reykjanes. Húsvörður, heitur pottur,
sauna, samkomusalur og fl. Laus strax.
Verð 18,8 millj. 7358

Fannahvarf - sérinng.

Ný einb.í Kórahverfi m.
tvöf.bílskúr.
Hamrakór 228 fm hús m.
innbyggðum tvöf. bílsk. Húsin afh. fullbúin að utan m.
grófjafnaðri lóð og tilb.til innréttinga að innan og máluð í
ljósum lit. Mjög gott verð og
húsin eru til afhendingar
mjög fljótlega. V. frá aðeins
45,6 millj. 4155

Margrét
Sigurgeirsdóttir

Skúlagata 40 m. bílsk. f. 50 ára og
eldri. Í einkasölu falleg 99,5 fm íb. á 7.
h. m. glæsil. útsýni til suðurs ásamt
stæði í góðu bílskýli/bílskúr og mikilli
sameign. Parket. Suðursv. Laus fljótl.
V.29,9 m. 6996

Stærri eignir

Í einkasölu ný stórglæsileg 112 fm efri hæð með sérinngangi. Íbúðin er
glæsilega innréttuð, mikið skápapláss, eikarparket, glæsilegt bað og eldhús,
uppþvottavél og tvöfaldur ísskápur fylgja. Eign í sérfl. V. 30,9 m. 7476

Hamrakór
glæsileg tengihús.
Nú er einungis eitt hús eftir af þessum vönduðu 255 fm tengihúsum á
fráb. stað í Kórahverfinu. Hægt er
að fá húsið afhent tilb. til innréttinga
eða fullbúið án gólfefna.
Mjög gott skipulag.
Verð frá 49-55 millj.
Upplýsingar á Valhöll
eða á www.nybyggingar.is 6860

Neðstaleiti - raðhús
Í einkasölu 234 fm raðhús á 2.
hæðum m . innb. bílskúr. Er í
dag nýtt sem 2 íbúðir. Þarna
eru miklir möguleikar, góður
garður og glæsilegt útsýni.
Húsið er byggt 1982. V. 48,0
m. 7396

Krókabyggð - glæsil. einbýlishús.
Glæsil. einbýlish. á einni h. ásamt tvöf.
bílskúr, samt. 230,8 fm. Þar af 47,1 fm
bílsk. Rúmg.stofa. Vand. innrétt. Glæsil.
baðherb. 3-4 svefnherb. Glæsil. verðlaunagarður. Einstakl. velstaðs. hús.
7272

Austurgerði - glæsil. einb. m. 2
aukaíb. Glæsil. 333 fm einb. á 2. h. og
innb. bílsk. Húsið er sérl. velskipul,
glæsil. stofur, nýtt eldhús og gólfefni.
Tvær 2ja herb. aukaib. m. sérinng. eru á
jarðh. V.69 millj. 6963

Skógarhæð - glæsil. hús Í einkasölu glæsil. 190 fm hús á 1 h. Glæsil.
verðlaunagarður. Gatan var kosin fallegasta gata Garðabæjar 2002. 4 svefnherb. Vand. innrétt. Falleg eign á fráb.
stað. Stutt í bæði grunnskóla og framhaldsskóla. V. 61,0 m 7218

Nýl. glæsilegt fullb. hús í Skjólsölum. I einkasölu nýl. 205 m2 raðhús á

Lindarvað
efri sérhæðir m. bílskúr.
Glæsilegar 140 fm efri sérhæðir á frábærum stað
ásamt ca 33 fm bílskúr sem
afhendast fullfrágengnar án
gólfefna með vönduðum innréttingum og flísal. baðherb.
3 svefnherb. og gott sjónvarpshol. Afhendast ca sept.
2007 Verð 41,7 milj. 7468

Sólvallagata - laus strax.
Í einkasölu endurn. 3ja herb.
íbúð í kj. m. sérinng. í velstaðs.
húsi. Íbúð er nýl. innrétt. m.
vönd. innrétt. og parketi og
flísum á gólfum. V. 15,9 m
3956

2.hæðum á frábærum útsýnisstað rétt
við mjög góða þjónustu. Vand. innréttingar og gólfefni. Innb. 26 fm bílskúr.
Fullbúið hús. Stórar svalir í suður og stór
afgirt timburverönd. V. 53,5 millj. Bein
sala eða skipti mögul. á eign allt að 20
millj. 7382

Bakkastaðir á einni hæð. Í einkasölu mjög gott 180 fm raðh. á einni h.
m. góðum innb. bílsk. m. góðri lofthæð.
Parket og flísar.Gott velstaðs. hús rétt
hjá t.d. skóla,leikskóla og golfvelli. V.
44,9. m. 7258
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Þórðarsveigur - með bílskýli. Vorum að fá í einkasölu góða vel skipulagða 125,2 fm 4ra herbergja íbúð á 2.
hæð með sér inngangi. Sérsmíðaðar
vandaðar innréttingar. Parket og flísar á
öllum gólfum, suðursvalir. V. 31,9 áhv
ca 21 miljón í góðum lánum. 7273

Goðakór - ný hús til afh. fljótl.
Hafnarfjörður - einbýli á einni
hæð. Fallegt og skemmtilegt 187 fm
einbýli m. innb. 36 fm bílskúr. 4
svefnherb öll m. skápum. Skemmtil.
stofur m. útg. á glæsilega timburverönd. Góðar innrétt. Nýstandsett bað.
Gott skipulag. V. 49,0 m.

Furuás Garðabæ Glæsil. 250 fm.
einb á einum besta stað í Ásahverfinu.
Innb. bílsk. glæsil. 50 fm. stofur sérsm.
innrétt. Fallegur garður í hásuður með
stórum sólpalli. Eign í sérfl. 7266

Litlihjalli - tvær íbúðir. Gott ca 240
fm endaraðh. á tveimur hæðum. Innb.
bílskúr. Góðar stofur, suður svalir, þrjú
svefnherb. í stærri íb. Sér 2ja herb. íb. á
jarðh. V. 44,9 m. 7260

Glæsileg raðhús/einb. á frábærum útsýnisstað. Samt. 228 fm að stærð með innb.
bílsk. Húsin afh. tilb. til innrétt. m grófj. lóð.
Vönduð hús á einstaklega góðum stað. V.
milli hús 48,0 m og endahús 49,0 millj.
Uppl. á skrifstofu Valhallar eða á www.nybyggingar.is 7105

Rjúpufell - með garðskála.

Góð
mikið endurnýjuð ca 110 fm íbúð á 1.
hæð í góðri blokk, sér garður með góðri
verönd. Parket á fletum gólfum. Íbúð er
laus fljótlega. V. 19,2 m. 7389

Furugrund - með aukaherb. í útleigu. Í einkasölu mjög góð talsv. end-

Nýjar séríb. v.Langholtsveg.

95110 fm 3ja og 4ra herb. íbúðir í nýju
glæsil. þríb.húsi sem er að rísa við
Langholtsveg. Íb. afh. fullb. án gólfefna í
vor m. vönd. innrétt. og flísal. baðherb.
Fráb. staðsetn. Verð efri hæða 32,5 millj
og neðri hæð 39,8 millj. Uppl. á
www.nybyggingar.is eða á Valhöll. 7321
Akraland - 1050 fm lóð. Í einkasölu
lóð á besta stað í Akralandi, allar upplýsingar veitir Bárður H Tryggvason.
7373

Rauðavað 4ra herb. til afh. strax Möguleg allt að 90 % lánakjör. Í
einkasölu ný glæsileg 119 fm 4ra herb.
íb. á 2. h. Afh. fljótlega fullb.án gólfefna.
Sérinng. af svölum. Stæði í fullb. glæsil.
bílskýli fylgir eigninni. V. 26,9 millj. Verðið
gerist varla betra en þetta ! V. 26,9 m.
3747

Landsbyggðin

Skrúðás - Garðabæ Í einkasölu fallegt nýlegt 230 fm einbýlishús á 2 hæðum á frábærum útsýnisstað. 4 góð
svefnherb. Innb. 37 fm bílskúr. Fallegur
garður með timburverönd og heitum
potti. Frágengið bílaplan og stéttar. Verð
tilboð. 7193

3ja herb. íbúðir.

urn. 3ja herb. íbúð á 2.hæð í góðu fjölbýli ásamt aukaherb. í kj. m. aðgangi
að snyrtingu. Endurn. eldhús. Parket.
Góðar svalir. Ágætt útsýni. V. 20,9 millj.
7479

Stigahlíð - Glæsil.íbúð með miklu
útsýni. Vorum að fá í einkasölu glæsi-

Vorum að fá í einkasölu góða ca 82 fm
íbúð á jarðhæð í góðu tvíbýli. Sér inngangur, parket og flísar á gólfum. V.
19,9m. 7395

sölu gott vel skipulagt ca 160 fm raðhús
á tveimur hæðum. Innb. góður bílskúr.
Fjögur svefnherbergi, góður fallegur
garður,parket á flestum gólfum. V. 39,9
m. 6874

Sandholt - laust strax. Gott 230 fm
einbýli á Ólafsvík. Húsið er á tveimur
hæðum. Húsið er allt mikið endurnýjað
og mjög vel staðsett. V. 22,5 m. 7281

Glæsil. 250 fm einbýlish. á einst. útsýnisstað. Húsið er á 2. hæðum með mögul. á 2ja herb. séríbúð á jarðhæð. Glæsilegar stofur massíft parket. Stórar suðursvalir. Eign á einstökum stað. Verð
71,0 millj. 4045 4045
Miðhús. skipti á minna. Vorum að fá
í einkasölu glæsilegt 271,3 fm einbýli
sem er með sér 2ja herbergja íbúð á
jarðhæð. Húsið er staðset á góðum útsýnistað. Möguleg skipti á minna sérbýli
í Grafarvogi. 6808
Strandvegur - glæsil. útsýni. Stórglæsil.160 fm íb. á 3.h/efstu í nýl. vönd.
húsi ásamt stæði í bílsk. íb. er glæsil.
innrétt. m. vönd. sérsm. innrétt. glæsil.
flísal. baðherb. Granít borðplötur. 7001
Bragagata - einbýli Mikið endurnýjað 80 fm hús ásamt 20 fm nýbyggðu
sérhúsi sem er í dag sem nýtt sem
stúdíóíbúð/vinnustofa, er í útleigu.
Möguleiki er að byggja ofan á húsið.
Glæsilegt baðherb., parket, 2 svefnherb. Frábær staðsetning i 101. Laust.
V. 31,5 m. 4466

Í smíðum.

Krókavað - nýjar sérhæðir. Erum
með í einkasölu glæsilegar sérhæðir á
frábærum stað í Norðlingaholtinu. Tvær
neðri sérhæðir eftir 127,5 fm og ein efri
hæð ásamt bílkúr. Afh. fullfrágengnar
með vönduðum innréttingum en án
gólfefna. Til afhendingar fljótlega. Sérafgirt verönd með neðri hæðum og stór
verönd ofan á bílskúr fylgir efri hæð.
Verð neðri hæð 33,5 millj. Verð efri hæð
39,9 millj. 4414

um bílskúr. Nýtt fallegt eldh. Parket.
Stórar suðursv. V.17,9 m. 6970

Álfkonuhvarf. - Sérinng. - bílskýli.
Vönduð ca 100 fm íb. m. sérinng. af
svölum. Suðursv. Gott stæði í lok. bílsk.
fylgir. V. 24,9 m. 4584

2ja herb.íbúðir.

Kristnibraut- 4. hæð lyfta. Í einka-

Mikil eftirspurn hefur verið og mjög góð
sala í 2ja herbergja íbúðum því vantar
okkur allar tegundir 2ja herbergja íbúða
á söluskrá okkar
Hafið samband við sölumenn !

sölu glæsileg fullbúin 3ja herb. 102,2 fm
á 4.hæð í þessu glæsilega lyftuhúsi.
Parket, vandaðar innréttingar. Sérsjónvarpshol. Fallegt útsýni. Suðursvalir. V.
23,7 millj. 7337

Miðvangur - Hafnarfirði Vorum að

að fá ca 85 fm 4ra herb. lítið niðurgrafin
íbúð í góðri blokk. Nýtt gler, þvottahús í
íbúð. V. 17,9 m. 7345

Laufrimi - Góð íbúð Í einkasölu
mjög góð og velskipul. 3ja herb. 84 fm
íb. á 2. hæð í góðu fjölbýli. Góðar innréttingar, linoleumdúkur. Íbúðin er til afhendingar við kaupsaming. Mjög góð
kaup. v. 17,9 millj. 7474

fá í einkasölu ca 70 fm íbúð á 4.hæð í
vel staðsettri lyftublokk. Stórar svalir
með góðu útsýni. Íbúð er laus fljótlega.
V. 14,4 m. 7462

Akranes - nýjar íb. í lyftuhúsi.

Blikahöfði - Mosf.bæ

Gnípuheiði - glæsilegt einbýli.

Austurberg - m. bílskúr - frábært
verð Falleg 81 fm íb. á 2. h. með góð-

Vantar strax 2ja herbergja íbúðir.

Naustabryggja - með stæði í bílskýli. Vorum að fá í einkasölu mjög

Kleppsvegur - laus fljótlega. Vorum
Fannafold.- 160 fm raðh. Í einka-

einkasölu falleg velumgengin 3ja herb.
íb á 3. hæð í vönduðu lyftuhúsi rétt við
mikla og góða þjónustu. Suðv.svalir.
Parket. Flísalagt baðherb. Maghoný
innrétt. Mjög góð sameign. V. 20,8 m.
2779
Birkiholt - Álftanesi Stórglæsil. 95
fm íb. á 3.h. m. sérinng. Íb. er ný og
sérl. glæsil. innrétt. Sérhönnuð lýsing.
Granít í borðplötu. Parket. Glæsil. útsýni. V. 22,5 m. 7254
Njálsgata - mikið endurnýjuð Góð
vel skipul. ca 75 fm 3ja herb. íb. á 2.h. í
góðu velstaðs. húsi. Vestursvalir. Íbúð
er laus fljótl. V. 16,5 m. 7064

Stórglæsil. 130 fm íb. á 2.h. m. sérinng.
St. í bílsk. Allt sér. Parket. Gott þvottah.
Glæsil. eldh. og baðherb. Stórar suðursv. V. 28,9 m. 6932

Hólmgarður - mikið endurnýjuð.

Vallholt - Ólafsvík einb. Einbýli við
Vallholt í Ólafsvík. Húsið er á einni hæð
byggt 1968 úr steypu 144,9 fm. Við
húsið er sólstofa og sólpallur. Umhverfis
lóðina sem er stór er nýlegt timburgrindverk og á lóðinni eru góð barnaleiktæki
sem fylgja við sölu. Verð tilboð. 7164

Lautasmári - lyftuhús - afh. strax Í

Gvendargeisli- stórglæsil. íbúð.

lega mikið endurnýjaða 4-5 herb. íbúð á
4.hæð(efstu) í fallegu fjölbýli ásamt
stækkunarmögul. í risi. Nýl. eldhús, baðherb., gólfefni, innihurðir og fl. V. 25,7
millj. Laus strax 7449

góða 135,2 fm. 4ra herbergja íbúð á 3.
hæð í góðu lyftuhúsi. Vandaðar innréttinga, parket og flísar á öllum gólfum,
þrennar svalir, þvottahús í íbúð. Snyrtileg sameign bæði úti og inni. Gott stæði
í lokuðu bílskýli fylgir íbúð. V. 32,2 m.
7378

Þórðarsveigur - lyftuhús.
Stórglæsil. endaíb. á 3 h. í nýju
glæsil. lyftuh. Sérþvottah. Stæði í
bílsk. Suðursvalir. V. 21,9 m 6823

Silfurgata - Stykkishólmur. Vorum

Í einkasölu
mjög góð 115,8 fm 4ra herbergja íbúð á
jarðhæð með sérinngangi í góðri vel
staðsettri blokk íbúð fylgir góður 30,9
fm bílskúr 7305

að fá í einkasölu fína talsv. endurnýjaða
íb. á miðhæð í velstaðs. húsi nál. höfninni og m. miklu útsýni. Nýl. eldhús,
baðherb. gólfefni,þak og fl. V. 11,9 millj.
Áhv. ca 8.m. íbúðal.sj. m. 4,15% vxt.
7451

Daggarvellir - 40 fm suðurverönd.

Brautarholt - Ólafsvík Góð 90 fm. 3

Ný glæsileg 4ra herb. íbúð á 1 hæð.
Sérinngangur. Parket. Vandaðar innréttingar. Glæsilegur sólpallur. Stutt í skóla,
leikskóla og Íþróttasvæði Hauka. V. 21,8
m. 7327

Maríubaugur - sér inngangur. Vorum að fá glæsilega 120
fm íbúð á 2. hæð í mjög vel staðsettu þríbýli. Allar innréttingar og
gólfefni eru mjög vönduð. Þvotthús í íbúð. Stórar suðursvalir,
glæsilegt útsýni. V. 28,3 m áhv.
góð lán ca 14,1 m. Íbúð er laus
fljótlega. 7306

herb. íbúð, hæð og ris á besta stað i
smáranum ásamt stæði í bílskýli, nýlegt
parket, 3 rúmgóð svefnherb. Nýstandsett og flísalagt baðherbergi, gott risloft
sem væri hægt að nýta sem herbergi. V.
27,9 m. 1732

Núpalind - m. . stæði í bílskýli.

Fífurimi - sérinngangur Glæsileg 69
fm íbúð á 1 hæð með sérinngangi.
Parket, vandað eldhús. Góð suðvesturverönd. Allt sér. V. 17,9 7292

Atvinnuhúsnæði.

Þorláksgeisli - m. bílskúr - Tilboð
óskast: Í einkasölu glæsil. fullb. íb. á
2. h. (jarðh. að ofanv) í flottu litlu fjölb.
Sérinng. af svölum. Vandaðar innrétt.
Parket, sérþvottah, Mjög góður 27,7 fm
bílskúr. V. 29,5 millj. eða/tilboð ! Áhvílandi lán við Landsb. m. 4,15% vöxtum
getur fylgt allt að 16 m. 6815

Bakkar - útsýnissíbúð.

Í
einkasölu vönduð talsv. endurnýjuð 4ra herb. 94 fm íb. á 1. hæð í
góðu fjölbýli. Parket. Nýl. eldhús,
endurn. baðherb. Glæsilegt útsýni til suðvesturs. Góðar svalir.
v.19,4 millj. 7400

4ra-6 herb. íb.
Lækjasmári - sérinng. Glæsileg 4ra

að fá í einkasölu góða mikið endurnýjaða ca 70 fm 2ja herbergja íbúð á
3.hæð með sér inngangi af svölum.
Íbúð fylgir gott stæði í lokuðu bílskýli.
Íbúð er laus og til afhendingar við kaupsamning. V. 17,8 m. 7131
Mjög góð velstaðs. ca 100 fm 3ja herb.
íb. á 4.h. í kl. fjölb. Góðar suðv.svalir,
glæsil. útsýni. Innb. bílskýli Öll sameign
til fyrirm. bæði úti og inni. Mjög gott aðgengi fyrir hjólastóla í húsi. Laus strax.
V. 25,9 m. 7206

Gnípuheiði. Glæsilegt útsýni. Vorum að fá í einkasölu
mjög góða 114 fm jarðhæð með
sér inngangi á mjög góðum stað í
Suðurhlíðum Kópavogs. þrjú góð
svefnherbergi, þvottahús í íbúð.
Stórar suður svalir með glæsilegu
útsýni. Parket og flísar á öllum
gólfum. V. 32,5 m. 7477

rúmgóð 93 fm 3ja herb. íb. á 2.hæð í
góðu nýl. fjölb. Sérinngandur af svalagangi, vandaðar innréttingar, parket,
sérþvottaherb. í íbúð, flísalagðar
suðv.svalir. Örstutt í alla þjónustu, skóla,
sund, Smáralind og fl. Mögul. að hagst.
lán allt að 13 millj. fylgi V. 22,7 m./ tilboð. 7215

Seilugrandi - með bílskýli Vorum

Sérhæðir og 5-6 herb.
ja herb.íbúð á efri hæð í tveggja íbúða
húsi. Raflagnir, gluggar og þak er nýlegt
og tvær hliðar hússins eru klæddar.
Íbúðin lítur mjög vel út utan sem innan.
Húsið stendur á mjög góðum stað og úr
íbúðini er gott útsýni yfir bæinn. Á lóð
hússins er 25.1 fm. bílskúr. Verð tilboð
7046

Fífulind - Kópav. Nýleg falleg
íbúð. Nýkomin í einkasölu glæsileg

Í
einkasölu glæsilegar nýjar íbúðir í lyftuhúsi bæði með og án bílskýlis. Húsið
afh. fullb. án gólfefna og lóð og bílastæði fullbúið. Leitið upplýsinga hjá
sölumönnum. 7401

Laufengi - Grafarvogur Nýkomin í einkasölu falleg 4ra herb.
endaíb. á 3. h. í fallegu nýl. gegnumt. fjölb. 3 góð svefnherb. Flísal. baðherb. Fráb. staðsetn. V.
20,9 m. 7165

Lyngmóar - m. bílskúr Glæsil. 89
fm íb. á 3. h. ásamt 17,6 fm bílsk. í
glæsil. fjölb í Garðab. Nýl. baðherb.
Hús ný klætt að utan. Yfirb. svalir. Frábær staðsetning, stutt i alla þjónustu. V.
20,9 m. 7118

Álftamýri - góð íb. á 3.hæð
Falleg velskipul. ca 75 fm íb. á 3.
hæð í viðgerðu fráb. velstaðs.
húsi. Nýl. innrétt. í eldhúsi. Mjög
góð sameign. Góðar svalir. Endi
fjær kringlumýrabraut. Viðgert
hús. V.17,7 7289

Möðrufell. Góð ca 80 fm íbúð í
vel staðs. blokk, góðar svalir.
Snyrtil. sameign bæði úti og inni.
V. 14,9 m. 7194

Höfðabakki Til leigu, Samt 1620 fm.
Létturiðnaðar / lager ca 460 fm. skrifstofur 1160 fm. Gott útiplan, góð aðkoma. Mögul er að leigja í heilu lagi eða
þá að skipta upp í smærri rými. Hagstæð leiga Góð staðsetning, 2266

Bæjalind Kóp. Til leigu 200 fm. verslunarpláss á mjög góðum stað. Góð aðkoma, næg bílastæði.
Laust nú þegar. 2236
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Heimilið á að lýsa
karakter eigenda sinna

STIGAR OG HANDRIÐ
Við höfum lausn fyrir þig, mælum,
teiknum, smíðum og setjum upp
Beinir stigar - Loftastigar
Handlistar - Stólpar - Pílárar
Mex - byggingavörur
Sími 567 1300 og 848 3215
www.byggingavorur.com
Ný teikniforrit og verð á
www.timberman.dk - tegn trappen

Ásta Sigríður Ólafsdóttir
starfar sem innanhússarkitekt
hjá Heimilinu í heild. Hún
segir skemmtilegast að vinna
fyrir fólk sem þorir að vera það
sjálft.
„Ný hús eru skemmtileg viðfangsefni. Fjölmargir þættir sem huga
þarf að gefa hugmyndafluginu lausan tauminn. Ekkert er endanlegt og
hægt að velta fyrir sér möguleikum
nánast endalaust. Hugmyndir koma
þó oft úr ólíkum áttum og erfitt
getur verið að samræma þær,“
segir innanhússarkitektinn Ásta S.
Ólafsdóttir. Hún mælir með því að
fólk sem er að hanna íbúðir sé
ófeimið við að leita sér aðstoðar.
„Þegar farið er af stað með
nýbyggingu er mikilvægt að leita
ráða hjá fagfólki á öllum sviðum.
Sérþekking
innanhússarkitekta
liggur í að skipuleggja innra rými
húsa og hanna innréttingar svo
notagildið og þægindin verði sem
mest, jafnframt því að samræma
útlit og efnisval þannig að útkoman
verði engu lík!“ segir Ásta. Hún
segir að innanhússarkitektar þurfi
að fylgjast vel með þar sem þróunin
er verulega hröð.
„Stöðugt koma fram nýjungar í
innréttingum, tækjum, flísum, og
gólfefnum, að ógleymdum kerfum
sem stýra lýsingu, hljómburði og
hita. Þannig eru mörg heimili nú
orðin hátæknivædd og aðgerðum
stjórnað með fjarstýringum og tölvum. Það sannast þó ítrekað að tímalaus hönnun heillar mest og er vinsælli en nokkru sinni fyrr,“ segir
Sigríður.
„Í dag er algengt að byggja inn
alla mögulega hluti í loft, veggi og
gólf, svo sem ljós, brautir, sjónvörp
og blöndunartæki. Gott er að gera

HiZ``_Vg]dai&&d\&(!GZnÂVg[^gÂ^
Til sölu eru tvö mjög vönduð nýbyggð parhús á
Reyðarfirði. Stærð hvors húss um sig með bílskúr
er 235,9 fm. Öll herbergi hússins eru mjög rúmgóð
og björt. Þetta stórglæsilega hús stendur á mjög
fallegum stað á Reyðarfirði. Hönnun húss og allur
frágangur miðar að því að lágmarka allt viðhald.
Húsið er teiknað og hannað hjá ATS teiknistofu á
Akureyri / Egilsstöðum.
Byggingaraðili er Austurfell ehf.

Ásta S. Ólafsdóttir, innanhússarkitekt hjá Heimilinu í heild, Síðumúla 35.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

ráð fyrir öllu þessu snemma í hönnunarferlinu, ekki síst vegna þess að
framkvæmdahraðinn getur verið
mikill. Nú koma húsin oft tilbúin á
lóðina frá framleiðandanum með
raflögnum og öllu saman.“
Sigríður segir að flest sé nú

leyfilegt. „Æskilegt er að heimili
lýsi karakter eigenda sinna, frekar
en að vera eins og klippt og límt úr
þekktu hönnunarblaði. Það er
skemmtilegast að vinna fyrir fólk
sem þorir að vera það sjálft,“ sagði
Ásta S. Ólafsdóttir að lokum. - egm

Húsin verða afhent fullgerð með gólfefnum og innréttingum
í mars - apríl 2007. Sjón er sögu ríkari.
Verð húss er kr. 48.000.000
Allar nánari upplýsingar eru veittar hjá Fasteignasölunni ehf, Hofsbót 4, Akureyri. Sími 462-1878.
Hermann R. Jónsson sölustjóri sími 861-5025. Hreinn Pálsson hrl. og lögg. fasteignasali.

Aukið pláss í litlu húsnæði
Svefnsófar og rétt lýsing geta
gert gæfumuninn.

Húsgögn sem auðvelt er að
færa til og standlampar á
gólfum hjálpa til við að mynda
aukið rými í litlum íbúðum.

www.byggd.is

Fyrir fólk sem á heima í litlum íbúðum skiptir skipulagið öllu máli. Ef
ekki er staðið rétt að því finnst íbúunum fljótlega þrengt að sér en öll
þrífumst við best á heimilum þar
sem nægilegt pláss er til að heimilisfólk geti átt einkalíf og athafnað
sig eftir þörfum.

Frum

Nýbygging Akureyri

1. Lýsing skiptir öllu máli.
Flöt lýsing ofan úr loftinu lætur
híbýlin virka minni á meðan borð
og standlampar „teygja“ úr hornum. Lamparnir gefa líka færi á að
skapa notalega stemningu á heimilinu og um leið getur þú beint athyglinni frá þeim stöðum sem þú vilt.

2. Speglar á réttum stöðum
draga til sín og dreifa dagsbirtu
sem er mjög mikilvæg til að okkur
líði eins og það sé pláss heima hjá
okkur. Um leið blekkja speglarnir
augað og láta rýmið virka stærra.

3. Ljós húsgögn eru betri en
dökk ef plássið á að virka meira.
Reyndu að hafa uppi á húsgögnum
sem þjóna meira en einum tilgangi.
Til dæmis sófaborð með skúffum,

borð með innbyggðum skápum og
sófa sem hægt er að nota sem rúm.
Skápar með rennihurðum spara líka
pláss og því er gott að nota þá í litlum svefnherbergjum.

4. Láttu sófann snúa á móti
inngangi í stofuna. Þetta lætur fólki
finnast það velkomið og um leið
gefur þetta aukna tilfinningu fyrir
stærra rými.

5. Veldu húsgögn sem hægt er
að færa á milli staða og jafnvel nota
til ýmissa athafna. Til dæmis standlampa sem geta bæði verið í eldhúsi

og stofu, eða við vinnurými eftir
þörfum.

6. Ef þú átt heima í lítilli stúdíóíbúð eða öðru opnu rými sem ekki
gerir ráð fyrir miklum mannfjölda
skaltu fjárfesta í svefnsófa.
Futon-sófarnir japönsku eru til
að mynda fallegir og eigulegir til
þess brúks en það má líka fá fleiri
gerðir af svefnsófum af öllum
stærðum og gerðum. Hvort sem þú
ætlar þér að sofa í svefnsófanum
eða bjóða gestum að hvílast þar, er
slíkur gripur þarfaþing á litlum
heimilum.
- mhg

N-10 ehf. er að fara af stað með byggingu á iðnaðarhúsnæði
á 2 hæðum. Á efri hæð er um 1.100. fm. húsnæði með mikilli
lofthæð, sem mögulegt væri að skipta í minni einingar. Á
neðri hæð verða 6 aðskildir eignahlutar og verður stærð
þeirra frá 82,5 fm og allt að 350 fm þar sem lothæð verður um
4m. Við sölu er gert ráð fyrir að efri hæðin verði seld í einu
eða tvennu lagi og kaupendum gefin kostur á að hafa áhrif á
endanlega hönnun og skipulag. Staðsetning eignarinnar verður mjög góð með tilliti til margskonar verslunar og þjónustustarfsemi og er áætlaður afhendingartími í nóvember 2007.
Allar frekari upplýsingar eru veittar á Fasteignasölunni BYGGÐ
Jón Kr. Sólnes, hrl. lögg. fast.sali - Björn Guðmundsson, lögg. fast.sali
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NÝBYGGINGAR

È6$.Ï5±.Ï3
3 herb. íbúð, 89,2 fm. á 5. hæð í nýju fjölbýlishúsi við Ásakór í
Kópavogi. Íbúðin skiptist í forstofu, hol/gangur, stofa/borðstofa,
eldhús, baðherbergi, 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,-

FÍFULIND - 201 KÓP
ASPARFELL - 111 RVK
Góð 5 herbergja 129,6 fm íbúð á 2. hæð og 3.hæð í lyftuhúsi í
Breiðholtinu. Íbúðinni fylgir 18,6 fm bílskúr. Samtals telur eignin
148,6 fm. Verið er að leggja lokahönd á að klæða húsið með viðhaldslítillri klæðningu. Þak er nýlega endurnýjað og er lyfta nýlega endurnýjuð. Góð eign á góðum stað.
26.300.000,-

Í einkasölu falleg og rúmgóð 92,7 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð
í góðu fjölbýli á besta stað í Lindahverfi Kópavogi. Sérinngangur
af svölum. Forstofan er með flísum og skáp. Eldhúsið er með
borðkrók og flísum, snyrtileg beykiinnrétting og mósaíkflísar milli
skápa. Þvottaherbergið er dúklagt. Svefnherbergin eru með
parketi og skápum. Baðherbergið er flísalagt með baðkari, sturtu
yfir og innréttingu. Rúmgóð stofa sem er parketlögð. Örstutt í alla
verslun, þjónustu, skóla, sund, íþróttir.
22.900.000,- svalir. Dúkur er á öllum gólfum.

ATVINNUHÚSNÆÐI

Frum

SANDAVAÐ - 110 RVK
Til sölu stórglæsilegar 2ja og 3ja herbergja íbúðir. Fullbúnar með
vönduðu gólfefnum. Vandaðar innréttingar og stáltæki. Stæði í
bílageymslu. Frábær staðsetning. Stutt í náttúruperlur eins og
Heiðmörk, Rauðavatn og Elliðavatn. Útivistarsvæði í sérflokki.
Allar upplýsingar hjá sölumönnum og á vefnum
www.sandavad.is

MARTEINSLAUG - 113 RVK

Þorláksgeisli - 113 Rvk
Ný og glæsileg 4 herbergja, 140,0 fm íbúð í vönduðu fjölbýlishúsi
með lyftu, í þessu vinsæla hverfi í Grafarholti. Íbúðin skilast með
flísum á bað- og þvottahúsgólfi, en annars án gólfefna. Innréttingar og skápar eru spónlagðar með eik. Stáltæki eru frá AEG.
Glæsileg eign í frábæru umhverfi. 33.500.000,-

Björt, glæsileg 4ra herbergja 122,6 fm íbúð ásamt stæði í opnu bílskýli, á þriðju hæð í Grafarholti. Mjög fallegt útsýni. Íbúðin er með
gegnheilu albino eikarparketi á gólfum, náttúrustein í anddyri og
baðherbergi og flísum í þvottarhúsi. Í eldhúsið er eikarinnrétting,
náttúrusteinn milli skápa, háfi og tvöföldum ísskáp. Niðurtekin loft
að hluta með halogenlýsingu, ásamt lýsingu í veggjum. Herbergi
stór með fataskápum en í hjónaherbergi er rúmgott fataherbergi
með innréttingu. Baðherbergi er með nuddbaðkari, klætt með náttúrusteini ásamt stórum sturtuhaus, glugga og hita í gólfum. Þvottahús er rúmgott með glugga. Lýsing frá Lumex, myndavéladyrasími,
gervihnattamóttakari, þjófavarnakerfi og stór geymsla á jarðhæð.
Góðar svalir til suðurs.
31.900.000,-

ATVINNUHÚSNÆÐI - 108 RVK
Um er að ræða alls 846,5 m2 á jarðhæð hússins kennt við Glæsibæ og hefur þar verið rekinn veitingar og dansstaður í mörg ár.
Húsnæðið er hannað sem veitingastaður og hentar vel til slíkrar
starfssemi eða skyldrar starfsemi. Húsnæðið einnig nýta til verslunarrekstrar. Hægt er að skipta húsnæðinu niður í allt að 7-8
verslunarpláss.Þarna er gott tækifæri fyrir fjárfesta. Leiga á öllu
húsnæðinu er möguleg. - Næg bílastæði. Húsnæðið er laust strax.
135.000.000,-.

3JA HERB.

BAUGAKÓR - 203 KÓP
Falleg 128 fm 4-5 herbergja endaíbúð á Jarðhæð í nýju lyftuhúsi
í Kórahverfinu auk stæðis í bílageymslu. Íbúðin er fullbúin án gólfefna nema á baði og þvottahúsi þar er flísalagt. Eignin skiptist í
forstofu, hol, þrjú herbergi, stofu, borðstofu, eldhús, baðherbergi
og þvottahús. Góð staðsetning. Fallegt álkætt hús sem er nánast
viðhalds frítt. Allar innréttingar eru úr ljósri eik í íbúðini. Baðherbergi er flísalagt hólf í gólf. Íbúðin er mjög björt með glugga á
þrjá vegu. Góð eign á góðum stað.
32.500.000,-

4RA TIL 7 HERB.

6Ëç80Ò/,±7,//(,*8
%85.1$9(//,5±+)Falleg 3ja herbergja 87 fm íbúð á jarðhæð, með sér inngangi.
Anddyri með flísum á gólfi og góðum fataskáp. Geymsla er innaf
andyri. Rúmgóð svefnherbergi með fataskápum. Úr andyri er
komið inn gang sem tengir rúmgóða, bjartar stofu og borðstofu.
Úr stofu er útgengt á stóran, lokaðan sólpall. Eldhús er mjög rúmgott, falleg viðarinnrétting, góð og vönduð tæki. Baðherbergi er
mjög gott, flísalagt í hólf og gólf, baðkar með sturtu, vönduð innrétting. Inn af baðherbergi er gott þvottahús. Hjónaherbergi er
rúmgott með góðum fataskápum. Innréttingar, skápar og hurðar
í íbúðinni eru fyrsta flokks. Öll gólf íbúðinnar, utan baðhergis og
þvottahúss, eru lögð afar fallegu parketi. Góð geymsla, hjóla og
vagnageymsla. Lóð og sameign er mjög snyrtileg.
20.900.000,-

Mjög vel staðsett verslunar- og lagerhúsnæði við Síðumúla í
Reykjavík. Um er að ræða götuhæð hússins og bakhús sem tengist henni.
)UDPK~V Um að ræða verslunarhúsnæði á götuhæð samtals
382,5 fm. Rýmið er í dag þrískipt. Verslunarpláss í norðurhluta
hæðar, verslunarpláss í miðhluta og verslunar (lager) rými í suðurhluta með innkeyrsludyrum. Ástand og útlit eignarinnar er mjög
gott.
%DNK~V Um er að ræða 483 fm bakhús sem tengist framhúsinu.
Smávægilegur hæðarmunur er á milli framhúss og bakhúss. Bakhúsið er nýtt undir skrifstofur, starfsmannaaðstöðu og vinnslusali
með góðri lofthæð. Vörudyr eru á norðurhlið með hlaupaketti.
Bakhúsið er á 2.hæð frá porti og því er hlaupaköttur nýttur til að
taka inn vörur. Hægt væri að samnýta fram- og bakhús og jafnvel opna á milli og hafa stóran verslunarsal.

Mikil sala
FÁLKAGATA - 107 RVK
Snyrtileg og björt 4ra herbergja íbúð á 2.hæð í tvíbýlishúsi. Sérinngangur á jarðhæð. Eldhús er með góðri viðarinnréttingu og
eyju. Stofan er parketlögð. Tvö parketlögð herbergi með fataskápum. Húsið stendur við Fálkagötuna en er með mjög stórri lóð
til suðurs .
22.900.000,-

Vantar allar gerðir eigna á skrá!

Frum
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MIKIL SALA - VANTAR ALLAR STÆRÐIR EIGNA Á SKRÁ
HÁBÆR – EINBÝLI Í ÁRBÆNUM

4RA HERBERGJA

HRAUNBÆR – ELDRI BORGARAR

Fallegt einbýli með mikla möguleika í Árbænum. 5 herbergja,
135 fm, einbýlishús við Hábæinn
í Reykjavík með 40 fm sambyggðum bílskúr. Gróið og kyrrlátt hverfi þar sem örstutt er í
alla þjónustu, skóla, íþróttir, eina
bestu sundlaug Reykvíkinga
ásamt því sem margar af helstu
útivistarperlum okkar eru rétt við þröskuldinn. Verð: 38,9 milljónir.

BRAGAGATA – MIÐBÆRINN
Glæsilegt einbýli í hjarta Reykjavíkur. Mjög fallegt lítið einbýli,
94 fm, við Bragagötuna í Reykjavík. Húsið er á tveimur hæðum
ásamt risi. Á neðstu hæð er gott
eldhús og baðherbergi. Á miðhæðinni er falleg stofa með arni
en svefnloft er í risi. Eigninni
hefur verið vel við haldið og er
því sérstaklega snyrtileg. Góður
og friðsæll bakgarður fylgir sem
snýr út að Haðarstíg ásamt einkastæði Haðarstígsmeginn.
Verð: 28,9 milljónir.

TJARNARBREKKA – GLÆSILEGT EINBÝLI
Stórglæsilegt og einstaklega vel
staðsett 295 fm einbýlishús við
Tjarnarbrekku á Álftanesi. Húsið
verður afhent tilbúið til innréttinga, það er fullklárað að utan
og milliveggir komnir upp en
engar innréttingar eða gólfefni.
Þetta gefur fólki kost á að innrétta húsið eftir eigin höfði. Jafnvel er möguleiki að koma fyrr inn í
byggingarferlið meðan tækifæri gefst til. Alls eru 8 herbergi fyrirhuguð og þar af 4 svefnherbergi og 3 baðherbergi. Húsið er glæsilegt ásýndum og er sérstaklega vel staðsett með tilliti til samgangna og útsýnis en samt sem áður í mikilli nálægð við náttúruna.
Verð: 62,9 milljónir.

SÉRBÝLI

BLIKAHÖFÐI Björt og falleg 4ra herbergja,
116 fm, endaíbúð á jarðhæð með sérinngangi í
góðu fjölbýli. Íbúðinni fylgir 28 fm sérstæður bílskúr. Vel útbúin 40 fm verönd, afgirt, með sér afnotarétti er fyrir utan stofuna og stækkar því
íbúðina til muna. Íbúðin er í rólegu og barnvænu
hverfi þar sem stutt er í skóla, leikskóla, golfvöll
og aðra þjónustu.

SÓLEYJARIMI Glæsileg 3ja til 4ra herbergja
107 fm endaíbúð með sérinngangi, suðursvölum,
vel staðsettu stæði í bílageymslu í nýju húsi á
eftisóttum stað. Húsið er einagrað að utan og
klætt með báraðri álkæðningu. Malbikuð bílastæði. Stutt í alla þjónustu. Verð: 27,3 milljónir.

Vel skipulögð 2ja herbergja, 69
fm, íbúð við Hraunbæinn í húsi
fyrir eldri borgara. Öflugt félagslíf er í húsinu, húsvörður og góð
sameiginleg rými. Íbúðinni fylgir
góður sér garður á móti suðri.
Íbúðin skiptist í forstofu, stórt
baðherbergi, bjarta stofu með
gluggum á þrjár hliðar, eldhús
sem er stúkað frá stofunni, rúmgott svefnherbergi og geymslu.
Verð: 22,8 milljónir.

TJARNARBREKKA – GLÆSILEGT EINBÝLI Á EINNI HÆÐ
Stórglæsilegt og einstaklega vel
staðsett 265 fm einbýlishús á
einni hæð við Tjarnarbrekku á
Álftanesi. Húsið verður afhent
tilbúið til innréttinga, það er fullklárað að utan og milliveggir
komnir upp en engar innréttingar eða gólfefni. Þetta gefur fólki kost á að innrétta húsið eftir eigin
höfði. Jafnvel er möguleiki að koma fyrr inn í byggingarferlið meðan
tækifæri gefst til. Alls eru 7 herbergi fyrirhuguð og þar af 4 svefnherbergi og 3 baðherbergi. Húsið er glæsilegt ásýndum og er sérstaklega vel staðsett með tilliti til samgangna og útsýnis en samt
sem áður í mikilli nálægð við náttúruna. Verð: 58 milljónir.

KLAPPARSTÍGUR - MIÐBÆRINN
Mjög hlýleg og rúmgóð 110 fm
íbúð á tveimur hæðum í miðborg
Reykjavíkur. Íbúðin skiptist í
tvær stofur, rúmgott eldhús og
baðherbergi á neðri hæðinni og
tvö herbergi og miðrými á efri
hæðinni. Stórar norðvestursvalir
og gert ráð fyrir mjög stórum
suðursvölum skv. samþ. teikningum. Verð: 26,9 milljónir.

ÞÓRÐARSVEIGUR Ný glæsileg 4ra herbergja, 114 fermetra, endaíbúð á efstu hæð í nýju
húsi við Þórðarsveig í Reykjavík. Íbúðinni fylgir
gott stæði í bílageymslu rétt við stigaganginn.
Aukin lofthæð er í stofu ásamt stórum gluggum
sem gefur íbúðinni skemmtilegt yfirbragð. Mikið
útsýni er úr íbúðinni. Allar innréttingar og gólfefni eru samstæðar og nýtt eikarparket er á gólfum. Íbúðin er til afhendingar við kaupsamning.
Verð 29,8 milljónir.

ATVINNUHÚSNÆÐI

3JA HERBERGJA

ÁSVALLAGATA LAUS STRAX. Mjög vel
staðsett 3ja herbergja íbúð í einu vinsælasta
hverfi Reykjavíkur vestan við gamla kirkjugarðinn. Skipulag íbúðarinnar er til fyrirmyndar og
herbergjastærð góð. Íbúðin er á efstu hæð og
talsvert undir súð og því heildarflatarmál gólfflatar talsvert meira en uppgefið er. Verð 17,8
milljónir.

BEYKIHLÍÐ

HÆÐARGARÐUR Mjög góð 4ra - 5 herbergja íbúð í þessum vinsæla íbúðaklasa við
Hæðargarðinn. Íbúðin er á þremur pöllum og
hefur sérinngang. Við innganginn er sér viðarverönd og síðan eru svalir út frá stofu. Glæsilegur verðlaunagarður er í miðjum klasanum. Arkitekt hússins er Vífill Magnússon. Verð 30,9 milljónir.

SMÁRAFLÖT Eitt af þessum eftirsóttu og einstaklega vel staðsettu einbýlishúsum neðst á
Flötunum í Garðbæ. Umhverfis húsið er fallegur
og skjólsæll garður í mikilli rækt með fjölbreyttum trjágróðri. Tvöfaldur bílskúr. Hiti er í stéttum
og innkeyrslu að bílskúr. Húsið og bílskúrinn eru
samtals 243 fm að stærð. Lóð hússins er mjög
stór 1.224 fm og býður upp á mikla möguleika.

Mjög gott og vandað rúmlega 300
fm endaraðhús með sérstæðum bílskúr á einum
eftirsóttasta stað á Höfuðborgarsvæðinu. Eignin
er með 2 sjálfstæðum íbúðum en einnig má auðveldlega nýta húsið sem eina heild. Sérinngangar er í báðar íbúðir en einnig er innangengt á
milli þeirra Húsið er mjög vel skipulagt með stórum stofum og rúmgóðum herbergjum.

MARARGRUND Mjög vandað og vel skipulagt 184 fm einbýli á tveimur hæðum ásamt 52 fm
frístandandi bílskúr á góðum stað í Garðabæ. Í
húsinu eru 5 svefnherbergi auk þess hefur verið
innréttað herbergi í hluta bílskúrsins. Umhverfis
húsið er mjög fallegur, skjólsæll garður með fjölbreyttum gróðri, skjólveggjum og timburveröndum. Aðkoma að húsinu er mjög góð með stóru
hellulögðu bílaplani sem rúmar vel allt að fjóra
bíla.

FROSTAFOLD Rúmgóð 3ja herbergja, 85,2 fm,
íbúð á 2. hæð í vel staðsettu húsi í Grafarvoginum. Íbúðin skiptist í 2 góð svefnherbergi, stofu,
eldhús, sjónvarpskrók og baðherbergi. Stutt er í
alla þjónusta, skóla og verslanir. Verð 21,5 milljónir.

ÁLFKONUHVARF

Mjög falleg og björt 3ja
herbergja 102 fm íbúð í góðu lyftuhúsi á þessum
vinsæla stað. Íbúðin er rúmgóð og nýtist sérlega
vel enda öll hin glæsilegast með vönduðum innréttingum og fallegum gólfefnum. Íbúðinni fylgir
stæði bílageymslu og góð geymsla. Verð: 25,3
milljónir.

2JA HERBERGJA

LÆKJASMÁRI Glæsileg 2ja herbergja 74 fm
íbúð í einu af þessum eftirsóttu álkæddu húsum í
hjarta Kópavogs. Íbúðin er á jarðhæð með fallegri afgirtri ca 30 fm verönd með vönduðum innréttingu og góðu aðgengi. Sér þvottahús í íbúð.
Stutt er í alla þjónustu. Verð: 17,9 milljónir.

HAFNARSKEIÐ Til sölu er rúmlega 3300 fm
atvinnuhúsnæði við Hafnarskeið í Þorlákshöfn.
Húsið skiptist í verksmiðjusal, mjölgeymslu og
hráefnisgeymslur ásamt skrifstofum og aðstöðu
fyrir starfsmenn. Húsið stendur á 7522 fm lóð við
höfnina í Þorlákshöfn. Góð lofthæð er í flestum
rýmum allt að 7,5 metrar ásamt háum innkeyrsluhurðum. Hér er um að ræða eign sem býður upp
á fjölbreyta nýtingarmöguleika með góða tengingu við höfnina.

SÍÐUMÚLI Til leigu er mjög gott lager- og/eða
geymsluhúsnæði við Síðmúla í Reykjavík. Um er
að ræða ca 540 fm húsnæði sem stendur á baklóð hússins. Ágætar innkeyrsludyr eru á húsnæðinu en því er í dag skipt upp í nokkur rými.
Með einföldum hætti má gera breytinar á skipulagi. Hér er á ferðinni hentugt geymsluhúsnæði
með góða nýtingarmöguleika.
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Stórglæsilegar íbúðir við Baugakór 5 - 7
Frábært útsýni í grennd við fyrirhugaða íþróttaakademíu
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Holtsflöt 4 Akranesi
Væntanlegt í sölu í febrúar

Frábærar 3ja og 4ra herbergja, stórglæsilegar íbúðir í ýmsum útfærslum

Íbúðirnar við Baugakór eru einstaklega glæsilegar. 18 íbúðir frá 96 - 140 fm í einu stigahúsi með lyftu og svalagangi
 12 glæsilegar 3ja herbergja íbúðir frá 96 - 98 fm
 6 glæsilegar 4ra herbergja íbúðir frá 136 - 140 fm
 Öllum íbúðum skilað fullbúnum án gólfefna nema flísalagt er í forstofu, þvottahúsi og baði með flísum frá Álfaborg
 Innréttingar frá InnX
 Glæsileg lóð með steinsteyptum og malbikuðum bílastæðum
 Hitalögn í stéttum við inngang og bílastæði
Möguleik er á að fá íbúðirnar afhentar með parketi frá Harðviðarvali og lýsingu frá Lumex
Byggingarfélag
Nánari upplýsingar veita sölumenn fasteignasölunnar Kletts í síma 534 5400
Þessar íbúðir eru frábær kostur fyrir þá sem vilja nýjar íbúðir á fallegum og rólegum stað í Kópavogi
Allar nánari upplýsingar, teikningar, skilalýsing og bæklingur fást hjá Fasteignasölunni Klettur í síma 534 5400
eða með tölvupósti á klettur@klettur.is

www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is
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Holtsflöt 4 Akranesi
Væntanlegt í sölu í febrúar

Frábærar 3ja og 4ra herbergja, stórglæsilegar íbúðir í ýmsum útfærslum

Íbúðirnar við Baugakór eru einstaklega glæsilegar. 18 íbúðir frá 96 - 140 fm í einu stigahúsi með lyftu og svalagangi
 12 glæsilegar 3ja herbergja íbúðir frá 96 - 98 fm
 6 glæsilegar 4ra herbergja íbúðir frá 136 - 140 fm
 Öllum íbúðum skilað fullbúnum án gólfefna nema flísalagt er í forstofu, þvottahúsi og baði með flísum frá Álfaborg
 Innréttingar frá InnX
 Glæsileg lóð með steinsteyptum og malbikuðum bílastæðum
 Hitalögn í stéttum við inngang og bílastæði
Möguleik er á að fá íbúðirnar afhentar með parketi frá Harðviðarvali og lýsingu frá Lumex
Byggingarfélag
Nánari upplýsingar veita sölumenn fasteignasölunnar Kletts í síma 534 5400
Þessar íbúðir eru frábær kostur fyrir þá sem vilja nýjar íbúðir á fallegum og rólegum stað í Kópavogi
Allar nánari upplýsingar, teikningar, skilalýsing og bæklingur fást hjá Fasteignasölunni Klettur í síma 534 5400
eða með tölvupósti á klettur@klettur.is

www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is
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EINBÝLI

4RA HERB.

FAGRIHJALLI - SUÐURHLÍÐAR KÓPAVOGS

SKÓGARÁS

Um er að ræða glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum í Fagrahjalla í Kópavogi á frábærum stað
innst í botnlanga fyrir neðan götu. Húsið stendur á frábærri lóð og er garðurinn vel hirtur og
glæsilegur í alla staði. Húsið er alls 292,3 fm samkvæmt fasteignamati ríkisins og þar af er bílskúrinn 35,3 fm í íbúðinni er einnig lítil einstaklings íbúð með sérinngangi. Ásett verð. 74,9

Nýleg og snyrtileg 4ra herbergja íbúð á góðum stað í Kópavogi. Íbúðin er við Rjúpnasali
og snýr í suður og vestur, stórar og góðar
svalir á móti suðri. Húsið er 12 hæða fjölbýlishús með tveimur lyftum, bílastæði í lokaðri bílageymslu fylgir þessari íbúð,
íbúðin er 110,3 fm á 2, hæð hússins. Ásett
verð 27,4

Frábær eign á yndislegum stað. Hér er um að ræða ca 320 fm eign, sem skiptist í hús, hesthús og
bílskúr. Húsið skiptist í forstofu, tvo baðherbergi, opið rými með mikilli lofthæð, stofu og borðstofu, eldhús og búr, þrjú barnaherbergi, þvottaherbergi, hjónaherbergi og fataherbergi. Þetta er
sannarlega stór og góð eign á einstökum stað. Allar nánari upplýisngar á skrifstofu Kletts. Ásett
verð: 84,9 millj.

5RA HERB.

HAMRABORG

ENGIHJALLI - RÚMGÓÐ

Vel staðsett og rúmgóð 3ja herbergja íbúð á
1. hæð. Íbúðin er 93,3 fm, íbúðin hefur verið
töluvert endurnýjað að sögn eiganda, ný eldhúsinnrétting, nýtt parket og bað endurnýjað
að hluta. Sameiginleg bílageymsla er undir
Hamraborginni. Ásett verð: 21,9 millj.

Vel skipulagðri íbúð í lágreistri byggingu sem er á milli blokkanna í Engihjallanum, og svalir snúa á
móti suðri. Íbúðin er alls 107,5 fm, íbúðin er 4-5 herb., þrjú svefnh. eru í íbúðinni en svo er eitt
aukaherbergi sem ekki er lokað af með hurð en er vel rúmgott og með glugga, sameiginlegt
þvottahús er í húsinu og sérgeymsla á jarðhæð. Gólfefni á íbúð flísar, dúkur og parket. Ásett
verð: 22,7

Frum

ÞINGHÓLSBRAUT 55 - KÓPAVOGI - OPIÐ HÚS Í
KVÖLD FRÁ 18:00 TIL 20:00.VERIÐ VELKOMIN.

EINBÝLI
VATNSENDI - STÓRT EINBÝLI - HESTHÚS OG
BÍLSKÚR

3JA HERB.

HÆÐIR

Valþór Ólason
Valborg Sigrún Jónsdóttir
sölumaður
skjalagerð
valthor@klettur.is
valborg@klettur.is

Mjög björt og mikið endurnýjuð 130 fm sérhæð á sjávarlóð með frábæru útsýni ásamt 27 fm bílskúr, samtals 157 fm Gólfefni eru nýlegt Merbo parket og flísar. Suðursvalir með stiga niður í garðinn . Nýlegar innréttinga og gólfefni. Bílskúrinn er á tvemur hæðum eða neðri hæðin er eitt herbergi. Falleg sérhæð á vinsælum stað í vesturbæ Kópavogs.
Ásett verð 35,9 m.

4RA HERB.

3JA HERB.

ÁLFKONUHVARF - ENDAÍBÚÐ

BÁSBRYGGJA
BRYGGJUHVERFI.

Falleg og vel skipulögð, 120 fm 4ra herbergja endaíbúð á góðum stað á Vatnsenda. Stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni, falleg gólfefni parket og steinflísar, hornbaðkar, stór og góð geymsla, útsýni
í suður af svölum, stutt í fallega náttúru og óbyggt svæði. Ásett verð: 28,8

3JA HERB.
GLÓSALIR

Falleg og vel staðsett eign við Glósali í
Kópavogi. Um er að ræða stóra 107,1
fm þriggja herbergja íbúð á 2. hæð
(fyrstu miðað við inngang hússins), íbúðin er snyrtileg og vel frágengin og af flísalögðum svölum er gott útsýni í suður og vestur.
Ásett verð: 25,5 millj.

3JA HERB.
ÁLFKONUHVARF
EFSTA HÆÐ

4RA HERB.
-

Mjög falleg og rúmgóð 3-4ra herb. 85 fm íbúð
á jarðhæð með sérinngangi ásamt 24 fm bílskúr, samtals 109 fm Gólefni eru flísar og
parket. Fallegar kirsuberja innrétt., eins í allri
íbúðinni. Stót geymsla er innan íbúðar sem
nýst gæti sem 3ja herb. Sérlóð og hellulögð
verönd. Þv.herb. innan íbúðar. Sér geymsla í
sameign einnig. Ásett verð 29,9 m.

2JA HERB.
-

Mjög snyrtileg og falleg 3ja herbergja 96 fm
íbúð á 3ju hæð með sérinngang af svölum í
lyftuhúsi ásamt sérstæði í bílageymslu. Falleg
gólfefni, náttúruflísar og hnotu parket, suðursvalir með frábæru útsýni yfir Elliðavatn og
Bláfjöllin. Sannarlega eign sem vert er að
skoða. Ásett verð: 24,9 millj.

GYÐUFELL - RVÍK.

2-3ja herb. tæplega 70 fm íbúð á jarðhæð
með sérverönd og garði. Opið úr forstofu inn
í stofu og eldhús. Eldhús með parketi og hvítri
innréttingu, borðkrókur. Stofa með parketi á
og útgengt á sérhellulagða verönd sem er yfirbyggð. Möguleiki er að útbúa annað herb. af
borðstofu, þar er gluggi. Svefnh. og baðh. með
dúk á gólfi. Húsið er klætt að utan. Ásett
verð: 13,9 m.

RJÚPNASALIR - SALAHVERFI

6 herbergja íbúð á tveimur hæðum, stór og rúmgóð 188 fm íbúð ásamt 25 fm bílskúr samtals ca 213 fm Íbúðin er á fjórðu hæð, gólfefni a.m.l. rauðeikar parket, korkur og flísar. Stutt í skóla
og nærliggjandi þjónustu.

2JA HERB.
LAUFÁSVEGUR
DRAUMAÍBÚÐ

-

Stórglæsileg 2ja til 3ja herb. íbúð á 2 hæð
í 4ra hæða húsi á besta stað í Þingholtunum
með 50 fm verönd og miklum möguleikum,
nýlegar innréttingar. Parket á gólfum og flísar
á baði og þvottahúsi. Eldhúsið er með nýlegri fallegri innréttingu og granít borðplötum, borðkrókur við glugga, granítborð.
Ásett verð: 24,9 millj.

2JA HERB.
SKIPHOLT - GLÆSILEG
ÍBÚÐ!

Mjög falleg og vel skipulögð íbúð á 2. hæð.
Allar innrétt. eru frá HTH í íbúðinni. Baðh. er
með flísum á gólfi og fallegri eikarinnréttingu,
stór nudd-horn-sturtuklefi, tengt f. þv.vél.
Svefnh. með parketi á gólfi og fataskápum á
heilum vegg. Eldhús með parketi og fallegri
eikarinnréttingu, tengt fyrir uppþvottavél.
Stofa og borðst. með parketi, útgengt á suðursv. Sameiginl. þv.hús. Ásett verð 16,9 m.

www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is
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Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040, fax 534 4044
Erlendur Davíðsson, lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlari
www.eignastyring.is • eignastyring@eignastyring.is

FASTEIGNAMIÐLUN

NÝTT

Erlendur

NÝTT

ÞVERHOLT,
REYKJAVÍK

ÁRMÚLI,
REYKJAVÍK

SUÐURHÓLAR,
REYKJAVÍK

GLITVELLIR,
HAFNARFJÖRÐUR

Einstaklega vel staðsett og snyrtileg 75,5
fm. 2ja-3ja herbergja íbúð á 2. hæð.
Verð kr. 18,9 millj.

Skrifstofuhúsnæði á 2. hæð, 233,5 fm.
að stærð. Getur losnað fljótlega. Áhvílandi ca. kr. 29 millj.
Verð kr. 37 millj.

Góð um 100 fm. 4ra herbergja íbúð á 3.
hæð. Hús nýlega viðgert að utan.
Verð kr. 19 millj.

Einbýlishús á einni hæð með innbyggðum 52,8 fm. bílskúr. 4 svefnherbergi.
Selst fullbúið að utan, fokhelt að innan.
Verð kr. 35 millj.

NÝTT

Frum

NÝTT

HELLUVAÐ,
REYKJAVÍK

LAUTASMÁRI,
KÓPAVOGUR

SOGAVEGUR,
REYKJAVÍK

FLJÓTASEL,
REYKJAVÍK

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

Snyrtileg 5 herbergja íbúð á 2. hæð í litlu
fjölbýli. Þvottahús í íbúð. Góð staðsetning.
Verð kr. 27,7 millj.

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

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

TVÆR ÍBÚÐIR

NÝTT

BÓLSTAÐARHLÍÐ,
REYKJAVÍK

BEYKIHLÍÐ,
REYKJAVÍK

GERÐHAMRAR,
REYKJAVÍK

VESTURBRÚNIR
ÁSGARÐSLANDI

Góð talsvert endurnýjuð 101,2 fm 3ja
herbergja íbúð á jarðhæð á þessum eftirsótta stað.
Verð kr 25,5 millj.

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

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

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.

Danfoss ofnhitastillar
Háþróuð og notendavæn hitastýring sem veitir
þægilega húshitun og hámarks orkusparnað
Við erum leiðandi í hönnun og
framleiðslu ofnhitastilla

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Danfoss hf

Skútuvogi 6 104 Reykjavík
Sími 510 4100 • www.danfoss.is

Þekking – metnaður – þjónusta – áreiðanleiki
Yfir 500 eignir á skrá á landinu öllu
Yfir 200 eignir á skrá á höfuðborgarsvæðinu

Frum

Yfir 300 eignir á skrá á landsbyggðinni
Fjöldi fallegra nýbygginga
Flottur byggingarstíll
Viðurkenndir og vandvirkir byggingaverktakar
Sjáðu: www.as.is
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði l Sími 520 2600 l Fax 520 2601 l Netfang as@as.is l Heimasíða www.as.is

fasteignir L fréttablaðið L 39

MÁNUDAGUR 12. FEBRÚAR 2007

Frum

Viðskiptahúsið er umboðsaðili TM Real Estate Group en það er spánskt fyrirtæki sem sérhæfir sig í byggingu og sölu fasteigna
við Miðjarðarhafsströnd Spánar, á Mallorca og í Mexíkó.
Um er að ræða nýjar gæðaeignir á 12 svæðum á Spáni, 2 svæðum á Mallorca og 2 svæðum í Mexíkó. Eignirnar eru fullbúnar húsgögnum og tækjum. Glæsilegir sundlaugargarðar ásamt fyrirmyndar aðstöðu og ýmis konar afþreyingu einkenna svæði TM.

GUARDAMAR - TORREVIEJA

ORIHUELA - TORREVIEJA

MALLORCA - MANACOR

Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS
GSM 863 6323
johann@vidskiptahusid.is

Í litlu og friðsælu sveitaþorpi í héraði Alicante
þar sem falleg náttúra umlykur svæðið en þar
er stunduð appelsínu- og sítrónurækt. Efri
sérhæðir ásamt þaksvölum eða neðri sérhæðir ásamt garði. Góður sameiginlegur
sundlaugargarður. Öll helsta þjónusta í næsta
nágrenni og stutt er til Guardamar, Torrevieja,
Almordí og Elche.

Á la Zenia svæðinu, rétt fyrir utan Torrevieja.
Raðhús með garði og þaksvölum, neðri sérhæðir með garði og efri sérhæðir með þaksvölum. Góður sameiginlegur garður með
sundlaug og nuddpottum ásamt félagsklúbbi
sem búinn er notalegri setustofu með arni,
góðri verönd, lítilli líkamsrækt, sauna, o.fl.
Stutt er á 3 glæsilega 18 holu golfvelli, Villamartín, Campoamor og Las Ramblas. Öll helsta
þjónusta í næsta nágrenni.

Falleg íbúðabyggð sem staðsett er á Cales de
Mallorca á suð-austurströnd eyjunnar. Raðhús og sérhæðir með 2 svefnherbergjum og 2
baðherbergjum ásamt garði og/eða þaksvölum. Fallegur sameiginlegur garður með sundlaug og félagsklúbbi sem búinn er notalegri
setustofu, bar og gufubaði og nuddpotti.
Cala Antana ströndin er einungis í 200 m
fjarðlægð. Góður golfvöllur stutt frá og öll
helsta þjónusta í næsta nágrenni.

Jón S. Sigurjónsson
Hld. &Löggiltur FSS
GSM 893 003
jon@vidskiptahusid.is

LA MANGA DEL MAR MENOR

COSTA BLANCA - ALICANTE

PILAR DE LA HORADADA

Íbúðir í fjölbýli á náttúruparadísinni La Manga
Del Mar Menor á Costa Cálida. Kjörinn staður
fyrir þá sem dreymir um að eignast íbúð við
sjávarsíðuna. Tilkomumikið útsýni yfir Mar Menor lónið, Miðjarðarhafið og smábátahöfnina.
Íbúðir með 1 og 2 svefnh. auk „penthouse“
íbúða með 3 svefnherb., svölum og þaksvölum.
Sameiginleg aðstaða er öll til fyrirmyndar, góður
garður með sundlaug, barnalaug og 3 nuddpottum. Stutt er til San Javier og Cartagena.

Glæsilegar íbúðir með, rúmgóðum svölum
eða garði. Staðsetningin er alveg frábær því
örstutt er niður að strönd og einungis 10 km
eru til Alicante. Íbúðirnar eru fullbúnar húsgögnum og tækjum. Glæsilegur sameiginlegur sundlaugargarður og þrenns konar boltavellir. Öllum íbúðum fylgir einnig stæði í lokuðum bílakjallara.

Falleg íbúðabyggð við Mil Palmeras ströndina,
sunnarlega á Costa Blanca, stutt frá Pilar de la
Horadada, Torrevieja og Campoamor. Lúxusíbúðir með þaksvölum og 2 eða 3 svefnherbergjum. Á þaksvölum íbúðanna er nuddpottur
og glæsileg grillaðstaða. Góður sameiginlegur
garður með sundlaug, barnalaug, nuddpottum,
boltavelli og tennisvelli. Nokkrir metrar eru niður að strönd. Á sama svæði erum við einnig
með raðhús, sérhæðir og íbúðir. Öll helsta þjónusta í næsta nágrenni.

BENIDORM - VILLAJOYOSA

ORIHUELA - TORREVIEJA

PILAR DE LA HORADADA - TORREVIEJA

Þórhallur Björnsson
Löggiltur leigumiðlari
Sölumaður
Gsm: 899 6520
thorhallur@vidskiptahusid.is

Haraldur A. Haraldsson
Viðskiptafræðingur
Gsm: 690 3655
haraldur@vidskiptahusid.is

Í útjaðri Villajoyosa og einungis í 6 km fjarðlægð frá miðbæ Benidorm. Íbúðir auk lúxusíbúða með þaksvölum alveg við sjávarsíðuna.
Stórkostlegt útsýni er yfir Miðjarðarhafið og
einungis 200 m eru að næstu strönd. Sameiginlegir sundlaugargarðar og torg. Snyrtilegir göngustígar eru meðfram sjávarsíðunni
en svæðið þar í kring er umlukið pálmatrjám,
plöntum og runnum.

Á La Zenia svæðinu, rétt fyrir utan Torrevieja.
Íbúðir í fjögurra hæða fjölbýlishúsum með
svölum, garði eða þaksvölum. Glæsilegur
sundlaugargarður ásamt einstöku íþrótta- og
útivistasvæði. Stutt er á 3 glæsilega 18 holu
golfvelli, Villamartín, Campoamor og Las
Ramblas og því kjörinn staður fyrir golfunnendur.

Bæjarflöt 1 – Grafarvogur

Falleg íbúðabyggð við Mil Palmeras ströndina, sunnarlega á Costa Blanca. Raðhús með
garði og þaksvölum auk sérhæða með garði
eða þaksvölum. Góður sundlaugargarður og
sameiginlegur klúbbur sem búinn er ýmsum
þægindum. Raðhúsunum fylgir bílskúr, innangengt er úr íbúð. Sérhæðunum fylgir bílastæði
og geymsla í lokuðum bílakjallara.

Glæsibær – Álfheimar 74

Til sölu í Hafnarfirði
Drangahraun 918,7 fm skrifstofu- og iðnaðarhúsnæði
í byggingu.

Til leigu í Reykjavík

Nýtt verslunar/ þjónustuhúsnæði.
Góð bílastæði. Býður upp á fjölmarga notkunarmöguleika. Staðsett á góðum stað í
Grafarvogi. Tilbúið á vormánuðum.

Nýtt verslunar/ þjónustuhúsnæði.
Góð bílastæði. Býður upp á fjölmarga notkunarmöguleika. Staðsett á góðum stað í
Grafarvogi. Tilbúið á vormánuðum.

Skrifstofuhæðir við Tunguháls.
Tvær hæðir, 477 fm og 289 fm.
Möguleiki á að skipta niður.
Síðumúli 245 fm
Stórhöfði 430 fm
Suðurlandsbraut 150fm
Tunguháls, tvær hæðir alls 770 fm, skiptanlegar.

Fjárfestar
Höfum á söluskrá ýmsar stærðir og gerðir atvinnuhúsnæðis.

Upplýsingar veita Haraldur og Þórhallur
Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • E-mail: vidskiptahusid@vidskiptahusid.is • www.vidksiptahusid.is
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5 herbergja

4ra herbergja

3ja herbergja

Öll húsgögn frá versluninni Heima // Gólfefni frá Harðviðarval // Eldhústæki frá Ormsson

GLÆSIÍBÚÐIR Í ÁSAKÓR
Forstofa með fataskáp. Í stærri íbúðum er rúmgott sjónvarpshol. Öll herbergin eru mjög
rúmgóð og barnaherbergin eru allt að 13,0 fm. Eldhús og stofa er opið rými, fallegar eikarinnréttingar með stálháfum, helluborði og ofni, frá stofu er útgengt á stórar svalir. Þvottahús er
innan íbúðar og stór sérgeymsla í sameign. Allt tréverk í íbúðinni er úr eik. Útsýni yfir Kórahverfið
er frá íbúðinni.
Þetta eru íbúðir sem eru sniðnar að þörfum nútímafólks þar sem herbergin eru sérlega rúmgóð
og nóg pláss fyrir alla.

Verð frá 21,9 M
GLÆSILEG SÝNINGARÍBÚÐ
OPIÐ HÚS SUNNUDAG
KL 14:00-15:00
LÉTTAR VEITINGAR
VERIÐ VELKOMIN

Ásakór 1-3 er á vinsælum stað í Kópavoginum. Fjölmargar góðar gönguleiðir eru í næsta
nágrenni og stutt er í ýmsa afþreyingu eins og golfvellli, hesthúsabyggð og sundlaug. Stutt er í
ýmsar náttúruperlur eins og Heiðmörk og Elliðavatn. Bæði leikskóli og grunnskóli eru innan
hverfisins, og fyrirhuguð bygging á nýju íþrótta- og fræðasetri Knattspyrnu Akademíu Íslands.
Afhending á íbúðum í Ásakór 1 er við kaupsamning

Torg
Hafdís
Sölustjóri

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

Hólmfríður
Sölufulltrúi

895 6107

863 0402

694 4000

8617534
RE/MAX TORG // Garðabæ // s: 520-9595

www.kubbur.is

Glæsilegar og rúmgóðar 3-5 herbergja íbúðir
í nýju lyftuhúsi við Ásakór 1-3.
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Hrafnhildur Haraldsdóttir
Sölufulltrúi
869 8150
hrafnhildur@remax.is

Sæunn Þórisdóttir
Sölufulltrúi
864 3338
saeunn@remax.is

Þórarinn Jónsson hdl
Lögg. fasteignasali

HEFUR ÞÚ TEKIÐ ÁKVÖRÐUN !
ÆTLAR ÞÚ AÐ SELJA FASTEIGNINA ?
Stóra eða litla – einbýli – íbúð – sumarhús – lóð

KRÖFTUGT, MARKVISST
SÖLUFERLI SEM SKILAR ÁRANGRI
METUM EIGN ÞÍNA FRÍTT ÁN SKULDBINDINGA
Hringið í síma

869 8150/864 3338
Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign.
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Gunnar
Sölustjóri

Konráð
Sölufulltrúi

Vignir
Sölufulltrúi

Snorri Björn
Sölufulltrúi

Hreiðar
Sölufulltrúi

Þórarinn
hdl. löggiltur
fasteignasali

822 3702

865 4039

699 4407

694 2324

gv@remax.is

vignir@remax.is

snorri@remax.is

hreidar@remax.is

LIND

Sexfaldur árangur
Teymi sem skilar árangri

Bakkastaðir 167, 4ra herb.
112 Reykjavík

Verð: 33.900.000

4ra herb. 124,9 fm. 23,6 fm. 21,3 millj.

Eiðismýri 30, 2ja herb.
170 Seltjarnarnes

Verð: 29.900.000

2ja herb. 99,4 fm. 15,0 millj.

Bugðulækur 17, 5 herb.
105 Reykjavík

5 herb.

Verð: 31.900.000

122,9 fm. 18,0 millj.

Lautasmári 5, 5 herb.
201 Kópavogur

Verð: 34.900.000

5 herb. 133,9 fm. 19,5 millj.

Dynsalir 10, 3ja herb.
201 Kópavogur

Verð: 26.900.000

3ja herb. 110,3 fm. 18,6 millj.

Hrísrimi 1, 4ra herb.
112 Reykjavík

Verð: 23.700.000

4ra herb. 105,1 fm.

Stæði í 20,5 millj.
bílgeymslu

Hellusund, 9 herb.

Kristnibraut 51, 3ja herb.

101 Reykjavík

113 Reykjavík

Verð: 89.000.000

9 herb. 307,9 fm. 37,2 millj.

Verð: 21.900.000

3ja herb. 93,8 fm. 15,1 millj.

g
da .00
í
s 7
hú - 1
ð
i 00
Op. 16.
kl
Langafit 12, 3ja herb.
210 Garðabæ

Verð: 19.900.000

3ja herb. 79,5 fm. 10,1 millj.

Rauðarárstígur 20, 3ja herb.

Stjörnusteinar 13, 4ra herb.

Langamýri 32, 4ra herb.

101 Reykjavík

825 Stokkseyri

800 Selfoss

Verð: 17.900.000

3ja herb. 74,4 fm.

8,9 millj.

Verð: 23.900.000

4ra herb. 117,6 fm. 52,5 fm. 27,4 millj.

4ra herb.

Verð: 24.400.000

113 fm.

28 fm.

ÞARFTU AÐ SELJA HRATT OG ÖRUGGLEGA ?
HAFÐU SAMBAND NÚNA Í SÍMA

822 3702

FRÍTT VERÐMAT FYRIR SÖLU
KÍKTU Á WWW.EIGNALEIT.IS

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

RE/MAX LIND • Bæjarlind 14-16 • 221 Kópavogur • Sími: 520 9500 • Fax: 520 9559
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(YUNDAI 3UZUKI $AIHATSU /PEL 67
0EUGEOT 2ENO 3KODA OFL $ALSHRAUN
 3ENDUM FRÅTT ¹ FLUTNING

"ÅLAPARTAR EHF 3 


%IGUM MIKIÈ ÒRVAL AF VARAHLUTUM Å
FLESTAR GERÈIR 4OYOTA BIFREIÈA +AUPUM
4OYOTA BÅLA /PIÈ VIRKA DAGA FR¹ KL 
 HTTPWWWBILAPARTARIS BILAP
ARTAR BILAPARTARIS

-ËTORHJËL

,YFTARAR

6ARAHLUTIR Å 3UNNY ¹RG k ,EGACY k
!CCENT k 3  

4IL SÎLU EINANGRAÈ TVÅSKIPT G¹MAHÒS
¹ KRËKLYFTUGRIND ST¾RÈ , " (
%INANGRAÈA RÕMIÈ X  LENGD MEÈ
HURÈ ¹ LANGHLIÈ OG GLUGGA «EINANGRAÈA
RÕMIÈ ER MEÈ TVÎFALDRI HURÈ ¹ ENDA HÒS
INS /FN LJËS OG TENGLAR ERU Å EINANGRAÈA
HLUTA HÒSINS ¶RIGGJA FASA VINNURAFMAGN
OG RAFMAGNSTAFLA ER Å ËEINANGRAÈA RÕM
INU 6ERÈ  ¹N SKATTS

'ÎTUSKR¹È 0IT "IKE

'ÎTUSKR¹È 0IT "IKE CC SKELLINAÈRA KR
 CC KR  !UKA FELGUR
MEÈ KUBBADEKKJUM FYLGIR MEÈ -ASAI
UMBOÈIÈ +APLAHRAUNI  (AFNAFIRÈI 3
  WWWMASAIIS

+ÎRFUBÅLALEIGAN

«DÕR OG GËÈ ÖJËNUSTA 6INNUH¾È 
METRAR 3ALA OG LEIGA 3  

   
    



&ORD ²TSALA Å DAG

#AMRY Å STAÈ !VENSIS

#AMRY ER ST¾RRI OG MEÈ MEIRI LÒXUS
EN !VENSIS "YLTING Å SPARNEYTNI MEÈ
ÎFLUGRI HYBRID VÁL SEM BRENNIR ALLT AÈ
 MINNA ELDSNEYTI   LÅTRAR INNAN
B¾JAR &ORSTJËRI 4OYOTA SEGIR (YBRID BÅLA
bMUN HAGHV¾MARI EN DÅSELm )SLANDUS
COM KYNNIR (9"2)$ FËLKSBÅLA JEPPA
OG PALLBÅLA FR¹ HELSTU FRAMLEIÈENDUM
(J¹ )SLANDUSCOM F¾RÈU HAGST¾ÈASTA
INNKAUPSVERÈIÈ FR¹ 53! OG BÅLINN HEIM
Å FLUGI MEÈ )CELANDAIR ,¾KKUN DOLLAR
OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR
VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARAKAUP 4D
4OYOTA #AMRY FR¹ +R  .ÕJIR OG
NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ
 UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR
BARA MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST
INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ
"ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA 
 EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

%RUM MEÈ NOKKRA &ORD %XPLORER ¹RGERÈ
 N¹NAST EINS OG NÕJA ¹ MJÎG HAG
ST¾ÈU ÒTSÎLUVERÈI Å DAG 4D 8,4 +R
 %DDIE "AUER KR 
OG ,)-)4%$ KR  "ERÈU SAMAN
VIÈ MARKAÈSVERÈ ¹ SAMB¾RILEGUM
BÅLUM   MILLJËNIR ¥SLENSK ¹BYRGÈ
FYLGIR ÎLLUM OKKAR BÅLUM ²TVEGUM HAG
ST¾È BÅLAL¹N (VERGI L¾GRA VERÈ ,¾KKUN
DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM
ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARA
KAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG
%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI
®LL HELSTU MERKIN FËLKSBÅLAR PALLBÅLAR
OG JEPPAR SÎMU BÅLAR BARA MIKLU L¾GRA
VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM

3ENDIBÅLAR

4IL SÎLU --# , ¹RG k %K 
Ö 3SK KL¾DDUR PALLUR KRËKUR ,ÅTUR
VEL ÒT SETT VERÈ  Ö 5PPL Å SÅMA
 

4IL SÎLU 3UZUKI /ZARK CC ,ÅTIÈ NOTAÈ
KOSTAR NÕTT  Ö -JÎG SKEMMTILEGT
HJËL 5PPL Å S  

+ERRUR
«SKA EFTIR KERRU FYRIR SM¹GRÎFU ÖARF AÈ
HAFA BURÈARÖOL   TIL  TONN 5PPLÕSINGAR
Å SÅMA  

"# 
?4*+8@674
0%11%&(,15.,3674(.,11<C5)%//(*74
&@//?9),46B.7 (4= 

,YFTARAR BRETTATJAKKAR SK¾RALYFTUR LYFTU
BORÈ TRILLUR VAGNAR HJËLABÒNAÈUR OG
ÕMIS LÁTTIT¾KI 6ANDAÈAR VÎRUR GËÈ VERÈ
ÎFLUG VIÈGERÈA OG VARAHLUTAÖJËNUSTA
,ÁTTIT¾KNI EHF 3TËRHÎFÈA  S 
 !LLAR UPPLÕSINGAR ¹ WWWLETT
ITAEKNIIS
4IL SÎLU STEINBOK LYFTARI 3ELST ËDÕRT 5PPL
Å SÅMA  

"¹TAR

6ÎRUBÅLAR

$ODGE 2AM    DIESEL ¹RG 
NÕR BÅLL ,EÈUR  DISKA  MANNA OFL OFL
6ERÈ  3  

 : :
?4* *4;11',5(/(.,11 <C5
?+8@/%1', ?0?1 
(4=

&JËRHJËL

&ELLIHÕSI

,$6 MAXUS SENDIBÅLL ¹RG  %KINN
 ÖÒS "EINSK (¹ÖEKJA MEÈ HURÈUM
ALLAN HRINGINN +OSTAR NÕR   ¹HVL
  4ILBOÈ  KR 5PPL I S
 

4IL SÎLU -ITSUBISHI , ¹RG  EK
 Ö &ALLEGUR OG GËÈUR BÅLL 5PPL Å S
 

+AWASAKI 6ULCAN CC ¹RG 
(JËLIÈ ER HLAÈIÈ AUKAHLUTUM 5PPL Å S
 

#   !?4*  5,/ $ ?4*&4215
)74*4?4(.,11<C5&(,15.,36745-A8% 5-?/)5.,3674*A=74&@//(.,11 <C5.0
/?1 ?0?1 <C5
?+8@/%1', (4= 

+VËTI +VËTI +VËTI

®NNUMST SÎLU ¹ ÎLLUM AFLAHEIMILD
UM  KVËTA !LHLIÈA ÖJËNUSTA FYRIR ÖIG
/PIÈ ALLA DAGA MILLI KL    RATUGA
REYNSLA +VËTAKAUP EHF 3  
GSM   WWWKVOTAKAUPIS
"¹TUR ËSKAST «SKA EFTIR AÈ KAUPA GËÈAN
3OMA  EÈA  TIL TËMSTUNDAVEIÈA
5PPL Å S  

"ÅLAÖJËNUSTA

#  ?4*   ##?4*(.,11
<C5?+8@/%1', <C5?0?1 <C5
(.,11 <C55,/)74*4?4?+8@/%1',
(4= <C5
 ?0?1<C5

4IL SÎLU 6OLVO FL  ¹RG  EKINN
 ÖÒS  HLIÈARHURÈIR ¹ VINSTRIHLIÈ
SELST ¹ GËÈU VERÈI 5PPLÕSINGAR Å SÅMA
 

4IL SÎLU -" !TEGO  ¹RG  -EILLER
PALLUR MHLIÈARSTURTUM$R¹TTARKRËKUR $
R¹TTARKÒLA 6AGNSTURTUTENGI !"3 TENGI
6 TENGILL 6 TENGILL 0ALFINGER 0+
 XGLUSSAÒTDRÎGSNÒNINGUR ¹ KRËK
KRABBI -JÎG GËÈUR BÅLL5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  

  !?4* *4;1&/?4 ##  
(.,11 <C5*/;5,/(*74&@//(..(46 >?4*
/?1 (4= 
+8@674(.,11 <C5?+8@/%1',<C5?
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 FEBRÒAR  -.5$!'52

3-!5',µ3).'!2

'EFINS
¶AÈ ER VONT AÈ VERA R¾NDUR ¶EFUM
UPP ÖÕFI OG ANNAÈ VERÈM¾TI FYRIR SVO
SANNARLEGA RÁTTM¾TA EIGUNDUR ÖESS
R¹NGURSTENGDAR GREIÈSLUR &R¹ ! TIL ® %HF
¶JËNUSTUSÅMAR FYRIR PÎRUPILTA MEÈ SAM
VISKUBIT SÅMI   ¶JËNUSTUSÅMI
FYRIR ÖOLENDUR   ¶ËNUSTANN ER
EKKI GEFINS EN &RÁTTABLAÈIÈ GAF ÖESSA
AUGLÕSINGU
«SKA EFTIR ÅSSK¹P OG ÖVOTTAVÁL GEFINS M¹
VERA BILAÈ 5PPL Å S  

%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  

4IL BYGGINGA

(ANNA OG SMÅÈA STIGA &¹ST ¹ ÕMSUM
BYGGINGARSTIGUM 3ÁRLAUSNIR Å ÖRENGSLUM
 ¹RA REYNSLA 5PPL Å S  

%LDHÒSHNÅFATÎSKUR MEÈ GRILLHNÅFAPÎRUM
F MANNS  HL KR )CE !TLANTIC
SÅMI  

¶ARFTU AÈ L¹TA M¹LA

4EK AÈ MÁR REGLULEG ÖRIF &YRIRT¾KI OG
HEIMILI %INNIG FLUTNINGSÖRIF 3 


!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA 4ILBOÈ 5PPL
Å S  

4ÎKUM ÖRIFIN Å GEGN

-¹LARAMEISTARI GETUR B¾TT VIÈ SIG VERK
EFNUM 5PPL Å S  

4ÎKUM AÈ OKKUR ÎLL ALMENN ÖRIF FYRIR
EINSTAKLINGA OG FYRIRT¾KI 3KÒRÅS 3 


"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3  

2¾STINGAR
4ÎKUM AÈ OKKUR ÖRIF Å HEIMAHÒSUM OG
ALLS KYNS ÖRIF 3     

(LJËMT¾KI

-¹LARAR

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

0ÅANË FLUTN OG ALLIR ALMENNIR FLUTN
!UKAMAÈUR EF ËSKAÈ ER -* FLUTNINGAR
3     

'ARÈYRKJA
3T¹L POTTASETT MEÈ FÎLDUM BOTNI 
POTTAR OG  PANNA  HL KR )CE

(ÒSAVIÈHALD

!TLANTIC SÅMI  

µMISLEGT

²TVEGUM LOK ¹ ALLAR ST¾RÈIR OG GERÈIR
POTTA FR¹ 3UNSTAR WWW3UNSTARCOVERS
COM ST¾RSTA FRAMLEIÈANDA EINANGRUN
ARLOKA FYRIR HEITA POTTA (¾GT ER AÈ VELJA
UM ÖÁTTLEIKA     ,B EÈA b7ALK
ON COVERm ,OKIN ERU ÎLL MEÈ ST¹LSTYRK
INGU 3J¹ N¹NAR ¹ WWW*ON"ERGSSON
IS *ËN "ERGSSON EHF +LETTH¹LSI  3ÅMI
 

6ERSLUN

3JËNVARP

6ILTU VERA SJ¹LFST¾ÈUR SENDIBÅLSTJËRI
'ETUM B¾TT VIÈ NOKKRUM GREIÈABÅL
UM 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
'REIÈABÅLAR HF

3JËNVARPSVIDEOVIÈGERÈIR !FSL TIL ELLI
ÎRYRKJA 3¾KJUM ,ITSÕN 3ÅÈUMÒLI 
3  

4ËNLIST

.Ò ER GËÈUR TÅMI TIL AÈ KLIPPA LIMGERÈI
OG GRISJA Å GARÈINUM 4EK AÈ MÁR KLIPP
INGAR OG GRISJUN OG VEITI R¹ÈGJÎF "JARTIR
GARÈAR EHF 5PPL Å S  

6ETRARKLIPPINGAR

"ASSA OG SËLËGÅTARLEIKARI ËSKAST Å ROKK
HLJËMSVEIT SEM SPILAR B¾ÈI COVER OG
EIGIÈ EFNI 3     

4ÎKUM AÈ OKKUR KLIPPINGAR OG ÎNNUR
GARÈVERK 3L¹TTUMENN 3  

"ËKHALD

6ÁLAR OG VERKF¾RI
"ARNAG¾SLA
¥ ÒTR¹S 4EK AÈ MÁR AÈ SKOÈA ERLEND
FYRIRT¾KI OG BANKASAMSKIPTI *ËN S 


(REINGERNINGAR

-ETABO "ORÈSAGIR OG BÒTSAGIR SBORG
3MIÈJUVEGI  3  

"ËKHALD 63+ LAUN SKATTSKÕRSLUR OG
STOFNUN FYRIRT¾KJA &AGLEG VINNUBRÎGÈ ¹
SANNGJÎRNU VERÈI "ËKHALD OG ÖJËNUSTA
EHF SÅMI  

(NÅFAPARATÎSKUR  MANNA  HL MEÈ
OG ¹N GYLLINGAR KR )CE !TLANTIC
SÅMI  

+!!"
(+! ) &*! !!' '
!  * "''"' "
(%'+!  

  

     

% '+)*!& ,
+! %

 !"(+!
'!&((# !,  !*
(ÒSAVIÈHALD

)'$&*! $ '!

¶AK OG UTANHÒSSKL¾ÈNINGAR OG ALLT
HÒSAVIÈHALD 2AGNAR 6 3IGURÈSSON EHF
3  

'LERJUNGLUGGAVIÈGERÈIR
-ËÈUHREINSUN GLERJA

 
  

  











 

 















 

3J¹UM UM ÎLL GLERSKIPTI VIÈGERÈIR OG
BREYTINGAR UTANHÒSS SEM INNAN &YRIR
HÒSEIGENDUR OG HÒSFÁLÎG 4ILBOÈ ÖÁR
AÈ KOSTNAÈARLAUSU &AGÖJËNUSTAN EHF
S  

0ARKET OG FLÅSALAGNIR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR PARKET OG FLÅSA
LÎGNUM 5PPL Å S   MILLI
 

"YGGINGAFÁLAG

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM JAFNT
ÒTI SEM INNI 4ILBOÈ EÈA TÅMAVINNA
5PPL Å S   +RISTJ¹N

&LÅSALÎGN MÒRVINNA
M¹LUN SMÅÈI

6ILTU NÕTT BAÈHERBERGI ELDHÒS EÈA
BREYTINGAR INNANHÒSS KL¹RAÈAR STRAX Å
FEBRÒAR )ÈNAÈARMANNATEYMI VANTAR
FLEIRI VERKEFNI SM¹ OG STËR Å FEB %RUM
RÎSKIR OG ÖRÅFUM EFTIR OKKUR WWW
HUSVERKIS 3  

3TÅFLUÖJËNUSTA



-.5$!'52  FEBRÒAR 

3-!5',µ3).'!2

4ÎLVUR

2AFVIRKJUN

.UDD

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

¶ARFTU AÈSTOÈ VIÈ TÎLVUNA +EM ¹
STAÈINN OG GERI VIÈ 6IÈURKENNDUR AF
-ICROSOFT  ¹RA REYNSLA 2ÅKHARÈUR 3
    ALLA DAGA

+ÎKUHORNIÈ
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA HRESSAN OG
DUGLEGAN STARFSKRAFT Å VERSLUN
OKKAR AÈ "¾JARLIND  
5PPL Å SÅMA   3IRRÕ 
  'UÈNI

6ILTU NUDD  (AFÈU SAMBAND Å SÅMA
  .UDD NUDD NUDD 5PPL Å S
 

3P¹DËMAR

0ÅPULAGNIR

'EFINS

ENGILLIS
3P¹I Å SPIL OG KRISTAL &YRIRB¾NIR
5PPL Å ¹ ENGILLIS OG Å S 
 RATUGA REYNSLA ¶ËRA FR¹
"REKKUKOTI

&AGLAGNIR EHF ËSKA EFTIR AÈ R¹ÈA VANA
PÅPULAGNINGAMENN VEGNA AUKINNA
UMSVIFA 5PPL Å SÅMA  
3TEINAR

3JËNVARP OG SJËNVARPSSK¹PUR F¹ST GEFINS
GEGN ÖVÅ AÈ VERÈA SËTT 5PPL Å S 

 3¾TA SËFI F¾ST GEFINS GEGN ÖVÅ AÈ VERA
SËTTUR %INN HEIMILSSÅMI 3  

(EILSUVÎRUR

3UMARSTARF

¶INN EIGIN GEYMSLUBÅLSKÒR   OG 
M %INNIG BRETTI "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI
IÈNAÈARMENN 5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3
  WWWGEYMSLAEITTIS

'ISTING
"ELLAIS S    
%52/6)3!

"AKARÅ Å +ËPAVOGI %NGIHJALLA

3UMARBÒSTAÈIR TIL LEIGU  MÅN FR¹
26+  (EITUR POTTUR OG GASGRILL .¹NARI
UPPLÕSINGAR Å SÅMA   EÈA WWW
NUPARIS

WWWTAROTIS

4AROTN¹MSKEIÈ 4ALNASPEKIN¹MSKEIÈ
3KR¹N DAGLEGA 5PPL ¹ VEF EÈA Å S
 (RINGDU NÒNA
-IÈLA TIL ÖÅN ÖVÅ SEM ÖEIR SEM FARNIR ERU
SEGJA MÁR UM FRAMTÅÈ ÖÅNA %INKATÅMAR
%RLA S  

%NGLALJËS TIL ÖÅN  

%R SPENNANDI TÅMI FRAMUNDAN (VAÈ
VILTU VITA ¹ NÕJA ¹RINU !NDLEG LEIÈSÎGN
FYRIRB¾NIR TRÒNAÈUR %R VIÈ ALLA DAGA FR¹
  ,¹RA SP¹MIÈILL 6ISA%URO S 
  KR MÅN

%RU FJ¹RM¹LIN TILFINNINGARNAR EÈA HEILS
AN Å RUGLI -IÈLUN FYRIRB¾NIR TAROT /PIÈ
FR¹   ALLA DAGA ,AUFEY MIÈILL

4RÁSMÅÈI
4RÁSMIÈUR
6ANTAR ÖIG TRÁSMIÈ %R KOMIÈ AÈ
ENDURNÕJUN 'ET B¾TT VIÈ VERK
EFNUM ÒTI SEM INNI 'LUGGAR OG
LAUSAFÎG 4ILBOÈ  4ÅMAVINNA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
EÈA FAX  

"JÎRNSBAKARÅ ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA STARFS
KRAFT 6INNUTÅMI ER FR¹ KL   DAG
LEGA (ELGA VEITIR FREKARI UPPLÕSINGAR Å
SÅMA  

3TARFSKRAFTUR ËSKAST TIL AFGREIÈSLUSTARFA
H¹LFAN DAGINN OG AÈRA HVORA HELGI
(ELST REYKLAUS 5PPL Å S  

3PILASP¹ 4AROT $RAUMAR¹ÈNINGAR
!NDLEG LEIÈSÎGN "IÈ FYRIR ÖEIM SEM
VILJA RATUGA GËÈ REYNSLA +L  
VIRKA DAGA OG 
 LAUGARDAGA
"ELLAIS

3ÅMASP¹   6)3!
-!34%2

6ANTAR GËÈAN TÎLUGLÎGGAN
STARFSKRAFT ¹ SKRIFSTOFU
3TUNDVÅSI OG N¹KV¾MNI Å VINNU
BRÎGÈUM SKILYRÈI
3¾KIÈ UM OG KYNNIÈ YKKUR FYR
IRT¾KIÈ ¹ GARDLISTIS EÈA Å SÅMA
 

5MBOÈSMENN UM ALLT LAND ËSKAST FYRIR
H¹G¾ÈA VÎRUR 5PPL Å S  

!TVINNA Å BOÈI

4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS

²TVEGUM STARFSFËLK FR¹
0ËLLANDI OG 0ORTÒGAL
Å EFTIRTALIN STÎRF 
3MIÈI -ÒRARA 0ÅPARA 2AFVIRKJA
6ÁLVIRKJA -EIRAPRËFSBÅLSTJËRA
4¾KJASTJËRNENDUR 6ERKAMENN
(JÒKRUNARFËLK OG ÎNNUR STÎRF
SAMKV¾MT ËSKUM ATVINNUREK
ANDA
3!3 3TARFSMANNALEIGAN
5PPL GEFUR 3VERRIR Å S 

-ISSTI  KG ¹  VK ¶Ò GETUR ÖAÈ
LÅKA MEÈ (ERBALIFE 2ANNVEIG  
WWWHEILSUVALTOPDIETIS
"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     
RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFT
IRFYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3
 
,ÁTTARA LÅF MEÈ (ERBALIFE +AUPAUKI OG
¹RANGURSTENGD VERÈLAUN 3  OG
  WWWLETTARALIFIS

&¾ÈUBËTAREFNI
6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST ¶Ò GETUR ÖAÈ
MEÈ (ERBALIFE (AFÈU SAMBAND «LÎF 3
  OLSIAR HOTMAILCOM

!TVINNA ËSKAST

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
,EIGJENDUR TAKIÈ EFTIR ¶IÈ ERUÈ SKREFI ¹
UNDAN Å LEIT AÈ RÁTTU ÅBÒÈINNI MEÈ HJ¹LP
,EIGULISTANS +ÅKTU INN ¹ WWWLEIGU
LISTINNIS EÈA HAFÈU SAMB VIÈ OKKUR Å
S  
  HERB ÅB MBÅLSKÒR Å 'ARÈAB %R ¹
SÎLUMARKAÈI LEIGIST UM Ë¹KV TÅMA 3
    
4IL LEIGU NÒ ÖEGAR GËÈ  HERB ÅB
VIÈ 2EYNIMEL   'ËÈAR SUÈURSVALIR
SAMEIGINLEGT ÖVOTTAHÒS ,EIGUVERÈ Ö
¹ M )NNIF HITI OG HÒSSJËÈUR !ÈEINS
REGLUSAMIR SKILVÅSIR LEIGJENDUR KOMA TIL
GREINA 5PPL Å S   E KL 

3PENNANDI T¾KIF¾RI %NGINN ¹H¾TTA
ENGINN ÒTLAGÈUR KOSTNAÈUR #LA-AL
VANTAR NOKKRA DUGLEGA SÎLUFULLTRÒA TIL AÈ
KYNNA FALLEG OG VÎNDUÈ DÎNSK KVENFÎT
¹ HEIMAKYNNINGUM -IKLIR TEKJUMÎGU
LEIKAR GËÈUR SÎLUTÅMI FRAMUNDAN !LLAR
N¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR 3YLVÅA Å SÅMA
  EÈA INNI ¹ WWWCLAMALIS

4¾PLEGA  FM SÁRH¾È Å 'RAFARHOLTI TIL
LEIGU Å  M¹N %INNIG TIL SÎLU ,AUS STRAX
5PPL Å S  

%MPLOYMENT AGENCY SEEKS CARP
ENTERS GENERAL WORKERS ELECT
RICIANS IRON BINDERS PLUMMERS
MASONS HEAVY DUTY DRIVERS PAIN
TORS AND MORE FOR THE CONSTRUCTION
AREA #ALL *OAO TLF  
!GENCIA DE TRABALHO PROCURA
TRABALHADORES PARA TODAS AS AREAS
DE CONSTRU¿»O CIVIL CARPINTEIR
OS ELECTRECISTAS ARMADORES DE
FERRO CANALIZADORES PEDREIROS
MOTORISTAS PESADOS PINTORES ETC
#ONTATO *OAO TEL  

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
«SKA EFTIR STÒDÅËÅBÒÈ EÈA HERBERGI MEÈ
AÈGENGI AÈ ÎLLU SEM FYRST 2EGLUSÎM OG
SNYRTILEG 3  
 SAMLIGGJANDI ÅBÒÈIR FULLBÒNAR HÒS
GÎGNUM ¹ GËÈUM STAÈ Å +ËP 4IL LEIGU
3ENDIST ¹ SOGI HIVEIS


#
"
$


 

 

«SKA EFTIR AÈ TAKA ¹ LEIGU STÒDÅËÅBÒÈ
Å 2EYKJAVÅK 'REIÈSLUGETA  Ö 5PPL Å
S  

!TVINNUHÒSN¾ÈI
3KRIFSTOFUHERBERGI TIL LEIGU Å RMÒLANUM
'ËÈ AÈSTAÈA HAGST¾È KJÎR 3 

4IL LEIGU EÈA SÎLU CA  FM HÒSN¾ÈI ¹
JARÈH¾È VIÈ $ALSHRAUN Å (FJ -ÎGULEIKI
¹ AÈ SKIPTA HÒSN¾ÈINU Å MINNI EININGAR
,AUST STRAX 5PPL Å S  

(EIMILIST¾KI
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N

ú er komið að flutningi í
Héraðsdómi Reykjavíkur í
máli ákæruvaldsins gegn mér
og fleirum í eftirhreytum
Baugsmálsins. Aðalmeðferð
hefst með skýrslutökum og
vitnaleiðslum mánudaginn 12.
febrúar 2007 og er áætlað að
málflutningi ljúki 30. mars nk.
Sér þá loks fyrir endann á máli
sem hófst með húsleit lögreglunnar á skrifstofum Baugs hf.
28. ágúst 2002. Um leið og
húsleit var heimiluð var gefin
út handtökuskipun á hendur
mér sem stjórnar-formanni
Baugs og Tryggva Jónssyni sem
forstjóra Baugs. Mikið lá við.
Tryggvi fékk að dúsa í fangageymslum lögreglunnar þessa
nótt en ég slapp þar sem ég var
staddur í viðskiptaerindum í
Lundúnum. Að kvöldi innrásardagsins kom í ljós að ásakanir
Jóns Geralds Sullenbergers um
fjárdrátt okkar Tryggva fengu
ekki staðist. Menn gerðu ekki
greinarmun á debet og kredit.
Nærtækar og eðlilegar skýringar voru til á öllum reikningum
er tengdust viðskiptum Baugs
og fyrirtækis Jóns Geralds,
Nordica, en á þær skýringar
var ekki hlustað af hálfu
lögreglunnar.

N

iðurstaða rannsóknarinnar
lá fyrir áður en hún hófst.
Við vorum glæpamenn. Ekkert
gat því breytt. Málið var að
finna sannanir. Hófst þá leit –
sumir kalla hana saum-nálarleit
– í bókhaldi Baugs að ávirðingum er réttlætt gætu upphafið
eftir að fyrir lá að ásakanir
Jóns Geralds féllu dauðar niður.
Mér og fleirum varð fljótlega
ljóst að of mikið lá undir af
hálfu lögreglunnar til að aftur
yrði snúið. Heiður áhrifamanna
var í húfi. Manna sem höfðu
ljáð ásökunum Jóns Geralds
fulltingi og hvatt lögregluna til
dáða. Síðar kom í ljós hverjir
þeir voru þegar tölvupóstar
Styrmis voru birtir í Fréttablaðinu. Styrmir, Kjartan, Jón
Steinar, Haraldur og ónefndur
foringi hinna innmúruðu að
nafni Davíð. Miklu veldur sá er
upphafinu veldur.

F

rá upphafi hefur legið fyrir
að rannsókn lögreglunnar
hvílir á veikum grunni. Hún
hefur ávallt einkennst af fumi
og fáti og lítilli þekkingu á
viðskiptum og bókhaldi. Sífellt
var beðið um afhendingu nýrra
gagna og oft á tíðum var beðið

ákæruliðnum frá
um gögn og
dómi með þeim
skýringar sem
rökstuðningi að
þegar höfðu verið
þar væri ekki lýst
afhent. Starfsmenn
fjársvikum heldur
félagsins máttu
viðskiptum!
þola endalausar
Hæstiréttur
yfirheyrslur og
staðfesti frávísundulbúnar hótanir.
ina nokkru síðar.
Stjórn félagsins sat
undir hótunum um
að aftur yrði gerð
ðgerðir
innrás í Baug Allt
lögreglu
var reynt. Rangar
gagnvart fyrirupplýsingar voru
tæki mínu,
bornar á milli
fjölskyldu minni,
*«. 3'%)2 *«(!..%33/.
vitna, þeim var
samstarfsmönnhótað og þau vöruð
um og mér
við afleiðingum þess að spila
sjálfum hafa nú staðið yfir í
ekki með lögreglunni, þá yrðu
hartnær fimm ár. Loks sér fyrir
þau sett á sakamannabekk.
endann á þessum ósköpum. Eins
Rannsóknin var illa skipulögð
og að framan er lýst hafa
og hroðvirknisleg. Stjórnendur
aðgerðir lögreglunnar einhennar lögðu fyrirfram engan
kennst af kappi fremur en
trúnað á skýringar sakbornforsjá – afar lítilli fagmennsku inga, starfsmanna félagsins,
og reyndar hafa helstu forkólfendurskoðenda þess eða
ar og ábyrgðarmenn málsins,
stjórnar. Allt kapp var lagt á að
Haraldur, Arnar og Jón H.B.,
finna glæpinn. Sama hvað það
hrökklast frá því við illan leik,
kostaði. Með reglulegu millibili
rúnir öllu áliti og trausti. Eigi
var því lekið í fjölmiðla að
að síður hefur þetta verið mjög
rannsóknin væri að vinda upp á
erfiður tími fyrir mig, fjölsig og hún krefðist sífellt nýrri
skyldu mína, vini og samstarfsog nýrri aðgerða. Loks dró til
menn. Ég get ekki óskað
tíðinda þegar fyrsta ákæran í
neinum þess að ganga í gegnum
Baugsmálinu leit dagsins ljós 1.
slíka raun. Systir mín og faðir
júlí 2005.
lágu undir ásökunum í málinu í
rúm 4 ár. Þau hafa nú verið
1) Héraðsdómur vísaði málinu
sýknuð af öllum ákærum. Eftir
frá í heild sinni 20. septembsitur þó biturleiki og reiði.
er 2005.
Hvernig er hægt að halda fólki í
gíslingu sem þessari í svo
2) Hinn 10. október 2005
langan tíma? Um leið hlýtur
staðfesti Hæstiréttur
maður að spyrja hvað þeir
frávísunina að stærstum
menn hafa eiginlega verið að
hluta en lagði fyrir héraðshugsa sem ábyrgð bera á
dóm að taka átta ákæruliði til
þessari rannsókn og staðið hafa
efnismeðferðar.
að henni með þeim hætti sem
raun ber vitni. Ómögulegt er að
3) Ríkislögreglustjóri sagði sig
átta sig á því hvað þetta hefur
frá málinu daginn eftir.
kostað ríkissjóð. Eru engin
takmörk fyrir því hve langt
4) Héraðsdómur sýknaði
menn mega ganga í slíkum
sakborninga í öllum þeim
ofsóknum? Verður enginn
liðum sem eftir voru.
dreginn til ábyrgðar? Nú þegar
hefur ríkið þurft að greiða tugi
5) Hæstiréttur staðfesti
milljóna króna til sakborninga
sýknudóma varðandi þá sex
vegna málskostnaðar.
ákæruliði sem komu til kasta
dómsins með áfrýjun
rátt fyrir allt framangreint
ákæruvaldsins.
er stórkostlegt að hugsa til
þess að á sama tíma og klúður
6) Björn Bjarnason skipaði
lögreglunnar hefur staðið yfir
nýjan saksóknara til að halda
hefur okkur Baugsmönnum
málinu áfram. Sesar var
tekist að efla fyrir-tækið og
fallinn sagði Björn en sagan
vera í fararbroddi þeirra
var ekki öll! Áfram skyldi
íslensku fyrirtækja er staðið
haldið þessari vegferð.
hafa fyrir útrás atvinnulífsins,
byggt upp eignir og starfsemi í
7) Hinn 31. mars 2006 voru
öðrum löndum. Baugur er í dag
nýjar ákærur gefnar út í 19
margfalt öflugri en í ágúst
liðum.
2002. Ég er þakklátur öllum
þeim stóra hópi vina og vanda8) Hinn 21. júlí 2006 vísaði
manna sem gert hafa mér og
Héraðsdómur viðamesta
samstarfsfólki mínu þetta
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A

Þ

kleift. Ekki er þó vafi í mínum
huga um að félagið hefur orðið
af viðskiptatækifærum er nema
hundruðum milljarða króna.

Þ

ó að lyktir Baugsmálsins
sýnist loks í sjónmáli er
framundan mikill sirkus í
Héraðsdómi Reykjavíkur.
Áætlað er að aðalmeðferð í
málinu taki 6-7 vikur. Rétt þykir
mér því að draga saman í stuttu
máli um hvað verður deilt og
hvað mér er ætlað að sanna í
réttarhöldunum. Lögreglan og
ákæruvaldið virðast nefnilega
líta svo á, að sakaðir menn sýni
fram á sakleysi sitt. Sú er í öllu
falli reynsla mín af samskiptum
við þessa aðila. Ákærunni má í
grófum dráttum skipta í þrjá
flokka:

Í fyrsta lagi eru meintar
ólögmætar lánveitingar þar sem
ákæruvaldið reynir að gera
viðskipti milli Baugs og Gaums
tortryggileg en Gaumur er
fyrirtæki í eigu fjölskyldu
minnar. Gaumur gekk á undan í
ákveðnum viðskiptum og tók
áhættu. Ekkert er í lögum sem
bannar slíka hluti. Ekki var
verið að hygla Gaumi á nokkurn
hátt eins og sýnt verður fram á
undir rekstri málsins þar sem
skýrt mun koma fram hvernig
Gaumur studdi við framgang
félagsins með myndarlegum
hætti. Vondir menn hvísluðu því
að lögreglunni og ákæruvaldinu
að orðatiltækið „að gefa gaum“
hefði öðlast nýja merkingu. Það
er þó fjarri lagi en þannig
starfar nú Gróa á Leiti.
Í öðru lagi eru meint bókhaldsbrot þar sem ákært er
fyrir einstakar færslur og
staðhæft að þeim hafi verið
ætlað að fegra uppgjör félagsins og hafa þannig áhrif á gengi
Baugs á hlutabréfamarkaði.
Hafi slíkt verið tilgangurinn
voru til aðrar, mun einfaldari
aðferðir líkt og allir þeir vita
sem fást við rekstur og bókhald
fyrirtækja. Ekki er horft á
ársreikninga Baugs í heildarsamhengi. Með ákærunni
opinberar ákæruvaldið skilningsleysi sitt á ýmsum lykilhugtökum í viðskiptalífinu. Þetta
verður opinberað undir rekstri
málsins, jafnvel á fyrstu dögum
réttarhaldanna.
Í þriðja lagi er meintur
fjárdráttur þar sem ákæruvaldið byggir á framburði Jóns
Geralds Sullenbergers sem m.a.
hefur hótað mér lífláti. Yfirvöld
gerðu ekkert með þær hótanir.
Um er að ræða greiðslur til

fyrirtækis fyrir þjónustu. Fleiri
fengu slíkan stuðning frá Baugi
á þessum tíma er gegndu
svipuðu hlutverki og hann gagnvart íslenskum heildsölum.
Ekki stendur steinn yfir steini í
ásökunum Jóns Geralds og
ákæruvaldsins eins og fram
mun koma undir rekstri
málsins. Bækur félagsins gefa
rétta mynd af stöðu félagsins.
Þetta er staðfest af
endurskoðendum og stjórn. Ég
sem forstjóri hef haft fullan
stuðning allra hluthafa í málinu.
Því má í raun segja þegar horft
er á þessar staðreyndir að það
sé ótrúlegt að málið sé á leið
inn í réttarsal.

V

aldamiklir stjórnmálamenn
og háttsettir menn innan
lögreglunnar hafa um nokkra
hríð hvíslað því að fólki – ekki
síst fjölmiðlafólki - að Baugsmálið sé eitt umfangsmesta
,,fjársvikamál” sem yfirvöld
hafa fengist við. Síðar bættist
við ,,stærsta skattsvikamál
sögunnar”. Þegar liggur fyrir
hvað er svona stórt og mikið við
þetta mál. Í fyrsta lagi eru þess
fá ef nokkur dæmi að æðstu
yfirvöld landsins hafi haft
önnur eins afskipti og lagt eins
mikið undir í nokkru opinberu
máli. Í öðru lagi eru þess fá ef
nokkur dæmi að helstu áhrifamenn í stærsta stjórnmálaflokki þjóðarinnar, fyrir atbeina
ritstjóra eins helsta morgunblaðs landsins, hafi haft önnur
eins áhrif á aðkomu lögreglu í
opinberu máli. Í þriðja lagi eru
þess fá ef nokkur dæmi að
opinbert mál hafi verið rekið
áfram af öðru eins ofstæki og
eins miklu kostað til og raun
ber vitni. Í fjórða lagi eru þess
fá ef nokkur dæmi að blásið
hafi verið til sóknar í áberandi
máli á eins veikum forsendum
og í Baugsmálinu. Í fimmta lagi
eru þess fá ef nokkur dæmi að
ákæruvaldið hafi blásið til eins
umfangsmikillar aðalmeðferðar
fyrir dómi – ég vil kalla þetta
sýndarréttarhöld – og í þessu
máli. Hvað eiga öll þessi vitni
að bera um? Þetta er stórt mál
en einkum er það stórt vegna
þess að þegar hátt er reitt til
höggs og af rangindum þá
verður fallið hátt og drunurnar
miklar svo að undir tekur í
fjöllunum þegar málið hrynur
fyrir hinum innmúruðu og
innvígðu valdsherrum og
erindrekum þeirra sem ábyrgð
bera á málatilbúnaði ákæruvaldsins í Baugsmálinu.
Höfundur er forstjóri Baugs
Group.
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EÈA SYRGJENDUR VIÈ JARÈARFÎRINA ¶ËTT MAÈUR EIGI ANDST¾ÈING ER ËÖARFI AÈ DRAGA
HANN NIÈUR Å SVAÈIÈ MEÈ SLÅKUM H¾TTI ¶AÈ ER SKAMMARLEGT FYRIR 2AGNHEIÈI
(ÒN ¾TTI AÈ VITA AÈ Å SVO STËRUM B¾ ER JARÈARFÎR FLESTA VIRKA DAGA OG ÖAÈ
KANNSKI SÕNIR HVERSU ILLA HÒN ER AÈ SÁR EF ALLIR ¾TTU AÈ SITJA HLJËÈIR ALLA DAGA
VIKUNNAR OG SYRGJA MINNINGU ÖEIRRA L¹TNU
¶ËTT SKÎMM 2AGNHEIÈAR SÁ MIKIL V¾RI ÖAÈ ÖË BRAGARBËT EF HÒN B¾ÈI ÖETTA FËLK
AFSÎKUNAR OG REYNDI SVO Å FRAMHALDINU AÈ HALDA ÖESSUM DEILUM ÖAR SEM Ö¾R
EIGA AÈ VERA UM VEGALAGNINGUNA

EINA VIÐSKIPTABLAÐIÐ SEM ÞÚ ÞARFT
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.

Með Fréttablaðinu alla miðvikudaga

Í hádeginu kl 12:12 á Stöð 2

Markaðurinn á Vísi alla daga
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„Útrými ég ekki óvinum
mínum ef ég sættist við þá?“

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Litháen sjálfstætt ríki

 #HILE F¾R SJ¹LFST¾ÈI FR¹

3NEMMA Å FEBRÒAR ¹RIÈ 
VIÈURKENNDI ¥SLAND SJ¹LFST¾ÈI
,ITH¹ENS !LÖINGI ¹LYKTAÈI SEM
SVO AÈ STAÈFESTING RÅKISSTJËRNAR
INNAR FR¹ ¹RINU  ¹ SJ¹LFST¾ÈI
LÕÈVELDISINS ,ITH¹ENS V¾RI Å
FULLU GILDIOG STUDDI ¹KVÎRÈ
UN RÅKISSTJËRNARINNAR FR¹ ÖVÅ Å
JANÒARLOK UM AÈ VERÈA VIÈ ËSK
LÕÈR¾ÈISLEGA KJÎRINNA STJËRN
VALDA Å ,ITH¹EN UM VIÈR¾ÈUR UM
STJËRNM¹LASAMBAND KVÎRÈUNIN
ÖËTTI DJÎRF ¹ SVIÈI ALÖJËÈASTJËRN
M¹LA EN TIL MARKS UM ÖAÈ ER
AÈ UTANRÅKISR¹ÈUNEYTI .OREGS
$ANMERKUR OG 3VÅÖJËÈAR ¹KV¹ÈU
AÈ L¹TA ¹KVÎRÈUN LANDSINS UM
AÈ TAKA UPP STJËRNM¹LASAMBAND VIÈ ,ITH¹EN EKKI
HAFA ¹HRIF ¹ UTANRÅKISSTEFNU SÅNA AÈ SINNI
3ÅÈAR ¹ ¹RINU HINN  ¹GÒST STOFNAÈI ¥SLAND SVO

FYRST RÅKJA FORMLEGA TIL STJËRN
M¹LASAMBANDS VIÈ %YSTRASALTS
RÅKIN ÖRJÒ %ISTLAND ,ETTLAND OG
,ITH¹EN EN RITAÈ VAR UNDIR YFIR
LÕSINGU UM SAMBANDIÈ Å (ÎFÈA
Å 2EYKJAVÅK 6IÈ ÖAÈ TILEFNI SAGÈI
,ENNART -ERI UTANRÅKISR¹ÈHERRA
%ISTLANDS b6IÈ SNÒUM NÒ AFTUR
INN Å FJÎLSKYLDU %VRËPUÖJËÈAm ¥
KJÎLFARIÈ VIÈURKENNDU SVO AÈRAR
ÖJËÈIR ÖESSI RÅKI
*ËN "ALDVIN (ANNIBALSSON Ö¹
UTANRÅKISR¹ÈHERRA ÖJËÈARINNAR
VAR FREMSTUR Å FLOKKI STJËRNM¹LA
MANNA ¹ 6ESTURLÎNDUM VIÈ AÈ
STYÈJA VIÈ SJ¹LFST¾ÈISBAR¹TTU
%YSTRASALTSRÅKJANNA SEM BÎRÈUST
FYRIR AUKNU SJ¹LFST¾ÈI FR¹ 3OVÁTRÅKJUNUM (ANN
HEIMSËTTI %YSTRASALTSLÎNDIN SKÎMMU EFTIR AÈ SOV
ÁSKI HERINN LÁT ÖAR SVERFA TIL ST¹LS Å BYRJUN ¹RS 

3P¹NI
 +ÅNA TEKUR UPP GREGORÅ

ANSKA TÅMATALIÈ
 ²TG¹FA $AGS ¹ !KUREYRI










HEFST &YRSTU ¹RIN KOM
HANN ÒT TVISVAR Å M¹NUÈI
EN VAR GERÈUR AÈ DAGBLAÈI
¹RIÈ 
+ONUNGSÒRSKURÈUR UM
SKJALDARMERKI ¥SLANDS
GEFINN ÒT
¶ÕSKAR HERSVEITIR KOMA TIL
!USTURRÅKIS
!LMENN HEGNINGARLÎG ERU
SETT OG KOMA Å STAÈ LAGA
FR¹ ¹RINU 
,ÎG STAÈFEST UM FRIÈUN
%LDEYJAR UNDAN 2EYKJA
NESI
!LBERT %INSTEIN VARAR VIÈ
VETNISSPRENGJUNNI

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Elísabet Pétursdóttir
Hraunvangi 3, (áður Þúfubarð 12),
Hafnarfirði,

verður jarðsungin frá Hafnarfjarðarkirkju miðvikudaginn 14. febrúar kl. 13.
Eygló Þorláksdóttir
Michael Mather
Erla Þorláksdóttir
Erling Ásgeirsson
Sigurður G. Þorláksson
Ragnhildur Harðardóttir
Petra Þorláksdóttir
Örn Arnarsson
Ægir Þorláksson
Sólveig Stefánsdóttir
Særún Þorláksdóttir
Guðjón B. Sverrisson
Vignir Þorláksson
Sigrún Vilhelmsdóttir
Anna María Þorláksdóttir
Rafn A. Guðjónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, tengdasonur,
bróðir, mágur og svili,

Sæmundur K.B.Gíslason
Sæbólsbraut 51, Kópavogi,

verður jarðsunginn frá Kópavogskirkju miðvikudaginn
14. febrúar kl. 13.
Erla Sigvaldadóttir
Ingibjörg Halldórsdóttir
Jóhannes Lúther Gíslason
Elísabet Sigvaldadóttir
Sigrún Sigvaldadóttir
Þorsteinn Sigvaldason
Bogi Sigvaldason
Dagbjört Sigvaldadóttir

Erla Hafdís Steingrímsdóttir
Guðlaugur Karlsson
Kristján G. Jóakimsson
Kristín Þórmundsdóttir
Ingunn Pálsdóttir

Ástkær eiginkona mín, móðir og systir,

"*!2.) $!.¥%,33/. "JARNI L¾TUR AF STÎRFUM SEM ËPERUSTJËRI ¥SLENSKU ËPERUNNAR Å JÒNÅ N¾STKOMANDI
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TTA ¹R ERU ¹G¾TIS TÎRN
Bjarni Daníelsson lætur af störfum
sem óperustjóri Íslensku óperunnar í
lok þessa starfsárs í júní næstkomandi.
Bjarni tók við starfinu sumarið 1999
og hefur því gegnt því í átta ár í vor.
„Mér finnst þetta vera orðið gott. Þetta
er tímabundið starf þótt það hafi ekki
verið teknar prinsippákvarðanir um
hvað tímabilin eigi að vera löng. Mér
finnst þetta passa mér ágætlega. Átta
ár eru ágætis törn í svona starfi. Ef
maður er ekki búinn að því sem maður
getur gert á þeim tíma er ekki víst að

maður komi því nokkru sinni í verk,“
segir Bjarni, sem verður 58 ára síðar á
árinu. Hann er kvæntur Valgerði
Gunnarsdóttur, yfirmanni upplýsingamála hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, og eiga þau þrjú uppkomin
börn.
Bjarni segist ekki vera búinn að
gera það upp við sig hvað hann taki sér
fyrir hendur næst. „Ég er með ákveðna
hluti í sigtinu. Ég fer áreiðanlega að
gera eitthvað allt annað. Ef ég byggi í
útlöndum væri ég að eltast við að fá
vinnu við að reka annað óperuhús en

ég ætla að vera á Íslandi.“ Að sögn
Bjarna hefur tíminn hjá Íslensku óperunni verið mjög gefandi og ótrúlega
skemmtilegur. „Það er búið að vera
skemmtilegt og verðugt viðfangsefni
að byggja upp starfsemi Íslensku óperunnar og ég vona svo sannarlega að
það gangi vel í framtíðinni, hver sem
tekur við. Það er bjart framundan. Við
eigum von á nýju óperuhúsi í Kópavogi
eftir fáein ár og í því felast geysilega
mikil fyrirheit um vöxt og uppbyggingu,“ segir hann.
FREYR FRETTABLADIDIS

Björg Haraldsdóttir
Breiðvangi 18, Hafnarfirði,

verður jarðsungin frá Hafnarfjarðarkirkju,
mánudaginn 12. febrúar kl. 11.00.
Jóhann Petersen
Katrín Þórhildur Jóhannsdóttir
Halldór Þórður Haraldsson
Ástbjörg Guðrún Haraldsdóttir
Friðrik Haraldsson
og aðrir aðstandendur.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða hringja í
síma 550 5000.

Krabbameinsfélagið fær styrk
Ásdís Ósk Valsdóttir, löggiltur fasteignasali, og Hafdís Rafnsdóttir sölufulltrúi
afhentu Guðrúnu Agnarsdóttur, forstjóra Krabbameinsfélagsins,
nýlega
framlag upp á annað hundrað þúsund krónur til baráttunnar gegn brjóstakrabbameini. Um var að ræða
hluta af söluþóknun októbermánaðar 2006 hjá RE/
MAX í Mjóddinni.
Ásdís og Hafdís vildu
með þessu móti vekja
athygli á mikilvægi þess að
allar konur færu reglulega
í brjóstamyndatöku hjá
Leitarstöð Krabbameinsfélagsins og einnig vildu
þær leggja sitt af mörkum
til að styðja forvarnarstarf
félagsins.
IFV

2%-!8 /' +2!""!-%).3&¡,!')¨ SDÅS «SK 6ALSDËTTIR LÎGGILTUR FASTEIGNASALI 'UÈRÒN !GNARSDËTTIR
FORSTJËRI +RABBAMEINSFÁLAGSINS OG (AFDÅS 2AFNSDËTTIR SÎLUFULLTRÒI
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AFMÆLI
-ARÅA 'UÈMUNDSDËTTIR
LJËSMYNDARI ER
 ¹RA

-JÎLL 3N¾SDËTTIR
FORNLEIFAFR¾ÈINGUR ER
 ¹RA

6ÁDÅS *ËNSDËTTIR
TÅSKUHÎNNUÈUR ER
 ¹RA

&RANZ 'UNNARSSON
TËNLISTARMAÈUR ER
 ¹RA

Berjast gegn hreyfingarleysi fullorðinna
Heilsuverkefninu Hreyfing fyrir alla var
hleypt af stokkunum í vikunni. Tilgangurinn er
að auka framboð á skipulagðri hreyfingu, einkum fyrir fullorðna og eldra fólk sem stundar
ekki reglulega hreyfingu.
Heilbrigðisráðuneytið, Lýðheilsustöð og
Íþrótta- og Ólympíusamband Ísland standa að
verkefninu auk fjölda bæjarfélaga, íþróttafélaga og annarra. Stéttarfélögin VR og Efling
styðja einnig verkefnið.
Siv
Friðleifsdóttir
heilbrigðisráðherra
skrifaði undir samkomulag um Hreyfingu
fyrir alla í höfuðstöðvum Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands í Laugardalnum í gær ásamt
fulltrúum þeirra félaga og samtaka sem standa
að verkefninu.
Áður en samkomulagið var undirritað var
fulltrúum þátttakenda í verkefninu sýnt hvernig eigi að bera sig að í stafagöngu – almenn-

ingsíþrótt sem nýtur vaxandi vinsælda hérlendis.
Í tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu
segir að verkefnið eigi að ná til tveggja þriðju
hluta landsmanna. Rúmar þrettán milljónir
hafa verið veittar til þess.
Við undirritunina sagði Siv aldrei of seint að
skipta um lífsstíl, hreyfingarleysi sé einn helsti
orsakavaldur lífstílstengdra sjúkdóma eins og
ofþyngdar og aukins kólesteróls.
SÖS

¥ 34!&!'®.'5 3IV &RIÈLEIFSDËTTIR HEILBRIGÈISR¹ÈHERRA
OG "JÎRN )NGI (RAFNSSON FORMAÈUR BORGARR¹ÈS SÕNDU
¹SAMT FLEIRUM HVERNIG ¾TTI AÈ BERA SIG AÈ Å STAFAGÎNGU

FÆDDUST ÞENNAN DAG
#HARLES $ARWIN HÎFUND
UR ÖRËUNARKENNINGARINN
AR 

#HARLES 6AN $OREN
FYRIRMYND AÈALPERSËNU
KVIKMYNDARINNAR 1UIZ
3HOW 

2AY -ANZAREK HLJËM
BORÈSLEIKARI 4HE $OORS
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Fjórflétta
send heim
Fjórflétta, sönghópur Páls Óskars,
þurfti að kveðja X-Factor á föstudagskvöldið eftir æsispennandi
símakosningu á þriðja úrslitakvöldinu í Vetrargarðinum. Eftir að
atkvæðagreiðslu lauk var ljóst að
Jóhanna, úr hópi yngri þátttakenda
undir stjórn Ellýar, og Fjórflétta
hefðu hlotið fæst atkvæði. Því kom
það í hlutverk Einars Bárðarsonar að
velja þann sem myndi ljúka keppni á
þriðja úrslitakvöldinu. Eftir erfiðar
vangaveltur ákvað Einar að Fjórflétta ætti frá að hverfa.
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Afgreiðslutími virka daga 10-18 og laug. 11-15
Mörkinni 4, Reykjavík, sími: 533 3500 - Hofsbót 4, Akureyri, sími: 462 3504
Miðvangi 1, Egilsstöðum, sími: 471 2954
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Fyrir nokkrum árum
hélt ég til Bandaríkjanna til náms
með
íslenskan
stein í vasanum.
Þetta var skömmu
eftir að ég hafði
lýst því yfir að af
öllum stöðum í heiminum
langaði mig síst til Bandaríkjanna,
enda væri heimskan vaðandi þar
uppi. Steininn tók ég með í þeirri
von að áþreifanleg tengsl við
föðurland mitt myndu á einhvern
hátt verja mig fyrir heimskunni.
Ástæðan fyrir för minni var sú
að ég taldi mig hafa fundið vin í
eyðimörkinni þegar ég rakst á
skóla sem var akkúrat skólinn sem
ég leitaði eftir, en sá böggull fylgdi

skammrifi að hann var í Bandaríkjunum. Ég viðurkenni þó að
þetta með steininn var ekki útpælt,
ég eiginlega bara kippti honum
með. Þetta var einn af þessum
steinum sem maður tínir í fjörunni og þvælist svo með manni
hvert sem maður fer og aldrei að
vita nema hann innihaldi mannbætandi orku. Engu lýg ég þó um
það að ég óttaðist eitt og annað í
Bandaríkjunum og kannski gæti
ég þurft að kasta steininum í hausinn á einhverjum glæpamanni
sem hygðist gera mér illt.
Bandaríkjamenn reyndust hins
vegar indælisfólk og landið bauð
upp á svo ótrúlega margt, enda
þrífst allur heimurinn þar, allir
kynþættir og öll trúarbrögð. Auð-

vitað rakst ég á haug af heimsku
fólki en verst þótti mér að eitt
þeirra var ég. Einn daginn kom ég
nefnilega að sjálfri mér á spjalli
við bandaríska stúlku sem var frá
Mexíkó. Ég hafði þulið upp heilu
ræðuna um undraveröldina Ísland
og hlegið þegar hún spurði um
eilífan vetur og hvort við töluðum
sænsku. Ég var að taka steininn
upp úr vasanum og byrjuð að segja
frá svörtum ströndum Íslands
þegar ég áttaði mig á að ég hafði
ekki spurt hana einnar spurningar
um land hennar og þjóð.
Ég hætti að tala, stakk steininum í vasann fegin að hann hafði
gert það sem honum var ætlað,
svo tók ég til við að spyrja stúlkuna.

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

Farðu til
pabba!

Já, dugleg,
koma!

Þú getur
þetta!

Úps!

Já, hún er af
Fjallsættinni!
Hún gefur sig
ekki!

N 'ELGJAN

Úps!

Einu
sinni enn
og ég
hringi í
barnaverndarnefnd!

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

Flottur
hattur!

Hæ!

Ég fann hann í
bílskúrnum heima!

Já!

Hæ!

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

En er þetta
ekki trekt?

Ég fylgist ekki
með þessum
hönnuðum, ef mér
ﬁnnst það ﬂott þá
nota ég það!

%FTIR 4ONY ,OPES

Þetta er í síðasta
skiptið sem ég leyﬁ
börnum broddgaltarins
að vera í pokanum
mínum!!!

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

Húsið ....

Hringdu á
lögguna!

mitt ...

N "ARNAL¹N
Þú fyrst!
Farð þú bara
fyrstur!
Gjörðu svo
vel!

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

Nei, þú!
Nei, þú ert
eldri!

Það er ekkert sem þau
geta ekki riﬁst yﬁr!
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Tvöföld tímamót Carminu
Kammerkórinn Carmina tekur þátt í virtri endurreisnar- og barokktónlistarhátíð í
Svíþjóð á komandi sumri og
heldur þá í sína fyrstu utanlandsferð. Fram undan eru
einnig tímamótatónleikar í
Kristskirkju.
Kórinn var stofnaður fyrir aðeins
þremur árum og Árni Heimir Ingólfsson, tónlistarfræðingur og listrænn stjórnandi hópsins, útskýrir
að því sé þetta mikill heiður fyrir
félaga hans. Tónlistarhátíðin Stockholm Early Music Festival sé önnur
tveggja stærstu hátíða sinna tegundar á Norðurlöndunum og því
felist mikil viðurkenning í þessu
boði aðstandenda hennar. „Það er á
vissan hátt staðfesting þess sem
við höfum verið að vinna að – að
koma á endurreisnarhópi í fremstu
röð hér á landi,“ segir hann.
Meðlimir kórsins eru allir þrautþjálfaðir söngvarar og hafa hlotið
mikilsverða reynslu innan annarra
kóra. Á tónleikum hátíðarinnar
flytur kórinn efnisskrá með
íslenskri endurreisnartónlist sem
finna má í svokölluðu Melódíahandriti en hópurinn flutti hana á
Sumartónleikum í Skálholti í fyrra.
„Melódía er stærsta nótnahandritið
sem varðveist hefur hér á landi en í
því eru yfir tvö hundruð lög,“
útskýrir Árni Heimir. Handritið er
frá miðri 17. öld en hópurinn hefur
unnið töluvert með þá tónlist og
hljóðritað hluta hennar og er diskur með flutningi þeirra er væntanlegur í verslanir. „Aðstandendur
hátíðarinnar fréttu af okkur og
báðu um upptökur og síðan fylgdi
boðið í kjölfarið. Ég held að það sé
mikill og almennur áhugi víða um
heim hjá fólki sem vill fræðast
meira um hvers konar tónlistarlandslag var á Íslandi á þessum
tíma,“ segir Árni Heimir.
Hátíð sem þessi er kjörinn vettvangur fyrir fólk að kynnast og efla
tengsl sín á milli og segir Árni
Heimir að á hátíðinni í sumar verði
fjölmargir aðrir spennandi hópar,
einkum frá Frakklandi og Þýskalandi og nefnir sérstaklega spænska
hópinn Hesperion XXI undir stjórn
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gömbuleikarans Jordi Savall.
En það er skammt stórra högga í
millum hjá kórnum. Nú á vordögum heldur Carmina tónleika í
Kristskirkju þar sem félagarnir
frumflytja eitt af meistaraverkum
endurreisnarinnar, Requiem eða
Sálumessu eftir spænska tónskáldið Tomás Luis de Victoria. „Það er
raunar til marks um hversu lítið
endurreisnartónlist hefur átt upp á
pallborðið hérlendis að við skulum
vera að frumflytja þetta verk nú,“
segir Árni Heimir og áréttar að
Sálumessa þessi sé standardverk
hjá sambærilegum tónlistarhópum
víða um heim. „Victoria er lítið
þekktur hér á landi en hann er einn
af stóru nöfnunum. Þetta er ótrúlega mikilfengleg og dramatísk
tónlist sem gefur flytjendunum
tækifæri til þess að sýna allt litróf
tilfinninganna. Þetta er verk sem
mig hefur lengi langað til að flytja.“
Auk sálumessunnar mun Carmina
flytja verk eftir endurreisnartón-

skáldin Cristóbal de Morales og
Josquin des Prez. Á tónleikunum í
Kristskirkju munu fjórir söngvarar úr BBC Singers, The Tallis Scholars og Westminster Abbey-kórnum
í Lundúnum slást í lið með félögum
í Carminu.
Tónleikahald er ekki algengt í
Kristskirkju og lýtur nokkuð
ströngum reglum. „Við höfum notið
mikillar velvildar hjá aðstandendum kirkjunnar,“ útskýrir Árni
Heimir og segir tónleikastaðinn
afar viðeigandi. „Tónlistin sem við
flytjum á rætur sínar að rekja til
kaþólskrar hefðar og af þeim kirkjum á höfuðborgarsvæðinu er engin
sem býr yfir jafn fallegri umgjörð
um þessa tónlist eins og Kristskirkja.“ Tónleikarnir í Kristskirkju
verða 17. og 18. mars og hefjast kl.
16 báða dagana. Miðasala hefst í
verslun 12 Tóna á fimmtudag en
þess skal getið að ekki verður hægt
að kaupa miða á tónleikastaðnum
sjálfum.
KRISTRUN FRETTABLADIDIS

BJARNI HAUKUR (HELLISBÚINN)
Í GLÆNÝRRI GAMANSÝNINGU
SALA Í FULLUM GANGI Á EFTIRFARANDI SÝNINGAR:
í febrúar:
10/2, 15/2, 16/2, 17/2, 23/2, 24/2, 25/2.
Í mars:
2/3, 3/3, 4/3, 7/3, 9/3, 10/3, 15/3, 17/3,
18/3, 22/3, 23/3, 24/3, 29/3, 30/3, 31/3.
Allar sýningar hefjast kl. 20 nema 10/3 kl. 15.
ÓSÓTTAR PANTANIR SELDAR DAGLEGA!!
Miðasalan í Iðnó er opin 11.00 til 16:00 virka daga
og tveim tímum fyrir sýningu. Sími miðasölu er 562 9700.

pabbinn.is

&ORSALA HEFST
M¹NUDAGINN
 FEBRÒAR

„DAUÐUR, SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR
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Anna Nicole Smith vildi deyja
Skömmu fyrir andlát sitt sagði
fyrirsætan Anna Nicole Smith vinkonu sinni að lífið væri að buga
sig. „Ég get ekki haldið áfram,
lífið er að drepa mig,“ sagði
Anna grátandi í símtali. Hún
var undir áhrifum fjölda lyfja
en mikil lyfjaneysla hafði sett
sitt mark á hana. Anna
hringdi í vinkonu sína
skömmu eftir að hún kom á
hótelið í Flórída þar sem
hún lést 48 klukkustundum
síðar.
„Anna var í hræðilegu
ástandi. Líf hennar var
reyndar aldrei einfalt en
þegar hún hringdi þarna var
eitthvað öðruvísi en venjulega. Ég var virkilega

hrædd um hana. Hún hafði verið
með sjálfseyðingarhvöt í mörg ár
og tekið ógrynni af lyfjum. Þarna
var augljóst að hún vildi deyja,“
sagði vinkona hennar við
News of the World.
Anna Nicole hafði áhyggjur af mörgu undir það síðasta
í lífi sínu. Hún syrgði enn
tvítugan son sinn sem lést
í september eftir ofneyslu
eiturlyfja. Það gerðist
aðeins þremur dögum
eftir að Anna fæddi dóttur sína sem nú er deilt um
faðernið á. Þrír hafa gefið
sig fram sem líklegir feður
en möguleiki er á að Anna
hafi notað fryst sæði úr
fyrrverandi
eiginmanni

sínum, auðmanninum J. Howard
Marshall, til að styrkja kröfu sína
um að erfa auðævi hans. Þá átti
Anna yfir höfði sér lögsókn vegna
ásakana um að megrunarpillur
sem hún auglýsti gerðu ekkert
gagn.
Dánarorsök Önnu liggur ekki
fyrir. Ekki mun hafa verið um of
stóran skammt lyfja að ræða en
líklegt er talið að aukaverkanir af
lyfjaneyslu hennar hafi dregið
hana til dauða. „Anna tók lyf eins
og annað fólk drekkur vatn. Ég
veit ekki hvort hún framdi sjálfsmorð en hún vildi deyja. Kannski
sagði líkami hennar að nú væri
nóg komið,“ sagði vinkona hennar.
Anna reyndi að fremja sjálfsmorð
í fyrra eftir að sonur hennar dó.

(2%33 /' +4 !NNA .ICOLE 3MITH VAR

LÅFSGLÎÈ OG HRESS ÖEGAR S¹ G¹LLINN VAR ¹
HENNI 5NDIR ÖAÈ SÅÈASTA VAR ÖË ALLUR
LÅFSNEISTI FARINN ÒR HENNI
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'LAÈIR GESTIR ¹
ÎNUGRI ®NNU
-/.!'(!. /' ,),,9 4V¾R AF STJÎRNUM
,OST ¾TLA AÈ GIFTA SIG ¹ (AWAII Å JÒLÅ

Tölvuteiknaða stuttmyndin Anna og skapsveiflurnar var
forsýnd í Smárabíó fyrir fullum sal á fimmtudag. Góður
rómur var gerður að myndinni og ekki annað að heyra en
áhorfendur létu ólundina í Önnu sér vel líka.

!RNAR ¶ËRISSON FRAMLEIÈANDI 'UNNAR +ARLSSON LEIKSTJËRI (ILMAR 3IGURÈSSON FRAMLEIÈ
ANDI 3JËN HANDRITSHÎFUNDUR *ULIAN .OTT TËNSK¹LD ¹SAMT VINKONU SINNI OG ¶ËRUNN
,¹RUSDËTTIR SEM TALAR FYRIR MËÈUR ®NNU
&2¡44!",!¨)¨(2®..

Gifting á
Hawaii
Tvær af stjörnum sjónvarpsþáttarins vinsæla Lost, þau Dominic
Monaghan og Evangeline Lilly,
ætla að gifta sig í júlí. Monaghan,
sem leikur Charlie, og Lilly, sem
leikur Kate, hafa átt í ástarsambandi undanfarin misseri og vilja
nú ganga upp að altarinu. Athöfnin verður látlaus og mun fara fram
á meðan þau eru í sumarfríi frá
tökum á Lost. Athöfnin fer fram á
Hawaii, þar sem ástarblossinn á
milli þeirra kviknaði við tökur á
þættinum.

&*®,3+9,$! ®..5 &JÎLSKYLDA ®NNU EF SVO M¹ SEGJA M¾TTI VITASKULD &R¹ VINSTRI

¥3,%.3+! !..! «LAFÅA (RÎNN LJ¾R ®NNU RÎDD SÅNA Å ÅSLENSKRI ÒTG¹FU MYNDARINNAR
(ÁR ER HÒN ¹SAMT *ËNI «LAFI OG %RNI 'AUTA *ËHANNSSONUM

0/00 /' +«+ *ËHANN 4ORFASON 6IKTORÅA ,ËA *ËHANNSDËTTIR -ARÅA !LEXÅA *ËHANNSDËTT
IR OG -ARGRÁT ,ËA *ËNSDËTTIR SKELLTU SÁR ¹ FRUMSÕNINGUNA
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MUNDSDËTTIR LÁTU SIG EKKI VANTA ¹ FORSÕNINGUNA

Norah þótti of feit
um að losa
Söngkonan
mig við nokkNorah Jones
ur pund. Í
var
ekki
fyrstu varð ég
ánægð með
mjög reið en
fyrstu kynni
síðan varð ég
sín af Hollystressuð
og
wood. Norah
fór að hugsa
hefur nú leikum hvað ég
ið
í
sinni
væri
feit.
fyrstu kvikÞetta var ekki
mynd,
My
fallegt
að
Blueberry, og
heyra en nú
henni
leist
skil ég þennan
ekki á blikleik. Ekki það
una
þegar
að ég taki þátt
henni
var
í honum. Mér
skipað
að
fannst
bara
grennast
skrítið
að
fyrir
hlutþetta
væri
verk sitt.
eitthvað mál.
Norah var
Nú skil ég þó
stórhneykslgrannar leikuð
þegar ./2!( */.%3 6AR BEÈIN UM AÈ N¹ AF SÁR
konur – og
henni var til- NOKKRUM PUNDUM FYRIR FYRSTA KVIKMYNDA
mér finnst að
kynnt þetta HLUTVERKIÈ
þær ættu bara
og segist nú
að skella í sig einum ostborgskilja betur hvað grannar leikara!“ segir Norah, sem leikur á
konur mega þola.
móti Jude Law og Rachel Weisz
„Ég ætti örugglega ekki að
í myndinni.
segja frá þessu en ég var beðin

Langar að
ættleiða
Jessicu Simpson langar að feta í
fótspor Angelinu Jolie og ættleiða
börn. Í viðtali við breska tímaritið
Star sagðist
söngkonan
vilja eignast
stóra
fjölskyldu, en að
hún óttaðist
að hún gæti
ekki afborið
fæðingu
oftar en einu
sinni. „Mig
langar í þrjú «44!34 323!5+!
börn, en ég *ESSICA 3IMPSON EFAST
veit
ekki UM AÈ HÒN AFBERI ÖRJ¹R
hvort ég get F¾ÈINGAR OG ÅHUGAR ÖVÅ
fætt þrisvar. AÈ ¾TTLEIÈA BÎRN
&2¡44!",!¨)¨'%449
Ég þarf að
athuga hversu sárt það er í fyrsta
skiptið,“ sagði Simpson. Hana
langar að ættleiða áður en hún
fæðir sjálf börn.
Í sama viðtali sagðist söngkonan einnig vilja bjarga heiminum.
Það væri draumur sem hefði lifað
með henni frá barnæsku. Simpson
sagðist halda að hún myndi enda á
því að gera einhver góðverk.
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3ÕNINGARSTÒLKUM HAFNAÈ

Of grannar til
að taka þátt
Skipuleggjendur stærstu árlegu
tískusýningarinnar sem fram fer
á Spáni, Pasarela Cibeles,
höfnuðu fimm af 69 sýningarstúlkum vegna þess að þær þóttu
of grannar til að taka þátt í
sýningunni.
Er þetta í samræmi við fyrri
ákvörðun skipuleggjenda frá
árinu 2005 um að útiloka of
grannar konur frá sýningarpallinum til að leggja áherslu á samspil
heilsu og fegurðar.
Ein af stúlkunum fimm sem
var hafnað var 180 sentímetra há
og minna en 50 kíló, að sögn eins
læknanna sem sáu um að meta
ástand þeirra.
SDG

&2¡44)2 !& &«,+)
(ARÈJAXLINN *ACK "AUER SEM ER
SJËNVARPS¹HORFENDUM GËÈKUNNUR
ÒR SPENNUÖ¹TTUNUM  BEITIR
ÕMSUM BRÎGÈUM TIL AÈ F¹ VONDU
KALLANA TIL AÈ GEFA UPP ¹FORM
SÅN .Ò HAFA MANNRÁTTINDAHËPAR
¹HYGGJUR AF ÖVÅ AÈ BANDARÅSKIR HER
MENN Å ¥RAK LÅKI EFTIR PYNTINGAT¾KNI
"AUERS VIÈ YFIRHEYRSLU ¹ GRUNUÈUM
HRYÈJUVERKAMÎNNUM 6ITAÈ ER
TIL ÖESS AÈ HERMAÈUR OG ÅRASKUR
TÒLKUR HAFI SVIÈSETT ËHUGNANLEGAR
PYNTINGAR TIL AÈ HR¾ÈA FANGA SEM
VAR TIL YFIRHEYRSLU !ÈSTANDENDUR
SJËNVARPSÖ¹TTANA VÅSA
¹SÎKUNUM ¹ BUG OG
SEGJAST VINNA VIÈ
AÈ GERA SPENNU
Ö¾TTI EKKI
KENNSLUÖ¾TTI
Å PYNTINGA
AÈFERÈUM
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ELÍSABET - EINFALDLEGA ÓDÝRARI

VERÐ PER MÁNUÐ!

TM

Sjóvá

Sjóvá Strax

VÍS

Vörður

Skyldu- og framrúðutrygging

5.062 kr.

5.968 kr.

6.477 kr.

7.203 kr.

6.110 kr.

6.377 kr.

Kaskó- og skyldutrygging*

6.932 kr.

8.213 kr.

10.371 kr.

10.813 kr.

8.671 kr.

8.081 kr.

18%

50%

56%

25%

17%

% dýrari en
m.v. Kaskó- og skyldutrygging*

* miðað við 50.000 kr. sjálfsábyrgð

Vátryggjandi er Tryggingamiðstöðin hf.

2002 árg. · 890.000 kr. · 1600 vél

...SÍÐASTA LOTAN!

"STALLONE LOKAR
SERÍUNNI MEÐ
GLÆSIBRAG"
V.J.V. - TOPP5.IS

FRÁBÆR STÓRMYND SEM
SLEGIÐ HEFUR Í GEGN.
WILL SMITH ER TILNEFNDUR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA FYRIR LEIK
SINN Í MYNDINNI.
BYGGÐ Á SANNRI SÖGU UM
MANNINN SEM REYNDI ÞAÐ
ÓMÖGULEGA!

1

ÓSKARSVERÐLAUNA

700 kr. fyrir fullorðna
og 500 kr. fyrir börn

TILNEFNING

Gagnrýni. baggalútur.is

1

SÍMI 564 0000
THE PURSUIT OF HAPPYNESS
kl. 5.30, 8 og 10.30
SÝND Í LÚXUS
kl. 5.30, 8 og 10.30
ANNA AND THE MOODS ENSKT TAL kl. 4, 6 og 7 STUTTMYND / ÓTEXTUÐ
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 4 og 5 STUTTMYND
ROCKY BALBOA
kl. 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
VEFUR KARLOTTU ÍSL. TAL
kl. 3.40
NIGHT AT THE MUSEUM
kl. 5.40, 8 og 10.20
APOCALYPTO
kl. 10.10 B.I. 16 ÁRA
KÖLD SLÓÐ
kl. 5.45 og 8 B.I. 12 ÁRA

PAN´S LABYRINTH
ANNA AND THE MOODS ENSKT TAL
ROCKY BALBOA
LITTLE CHILDREN
LITTLE MISS SUNSHINE
MÝRIN
KÖLD SLÓÐ/COLD TRAIL

kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 14 ÁRA
kl. 6 og 7 STUTTMYND / ÓTEXTUÐ
kl. 5.40 B.I. 12 ÁRA
kl. 8 og 10 B.I. 14 ÁRA
kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
kl. 10.20 B.I. 12 ÁRA
kl. 8 ENGLISH SUBTITLES B.I. 12 ÁRA

,%' $AVÅÈ ¶ËR LEIKSTJËRINN 3TEF¹N *ËNS
SON OG (UGLEIKUR $AGSSON ERU ¹ MEÈAL
ÖEIRRA SEM STANDA AÈ BAKI SÎNGLEIKNUM
,EGI SEM VERÈUR FRUMSÕNDUR HINN 
MARS
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

THE PURSUIT OF HAPPYNESS
kl. 8 og 10.20
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 6 og 7 STUTTMYND
ROCKY BALBOA
kl. 10.30 B.I. 12 ÁRA
DREAMGIRLS
kl. 5.40 og 8
KIRIKOU & VILLIDÝRIN ÍSL. TAL
kl. 4 450 KR.

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

Til minja um Leg
Hljómsveitin Flís er um þessar
mundir að leggja lokahönd á nýja
plötu sem hefur að geyma tónlist
við söngleikinn Leg sem verður
frumsýndur í Þjóðleikhúsinu 8.
mars.
Platan er væntanleg í búðir á
svipuðum tíma. Allir textar plöt-

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

Sáttir við Prince

unnar eru eftir Hugleik Dagsson,
höfund söngleiksins, en tónlistin
er eftir Flís í samstarfi við Hugleik. „Þetta varð allt til síðasta
sumar. Þá fórum við í Svarfaðardal, ég og Hugleikur, og sömdum
fullt af dóti. Við héldum síðan
áfram seinna um haustið og svo
komu hinir í Flís inn í þetta og þá
fór þetta á flug,“ segir Davíð Þór
Jónsson, meðlimur Flís.
Davíð segir það erfitt að bera
lögin í Legi saman við fyrstu plötu
Flís, sem sló í gegn hérlendis fyrir
þarsíðustu jól. Um gjörólík verkefni sé að ræða. Viðurkennir hann
þó að platan hafi að geyma áhrif
allt frá tónskáldinu Wagner yfir í
rokksveitina Queen. „Þetta er
fyrst og fremst tengt sýningunni.
Þessi plata er fyrir fólk sem fer á
sýninguna og getur síðan átt eitthvað til minja um hana,“ segir
hann.

Rokksveitin Foo Fighters er
ánægð með ákvörðun Prince um
að syngja lag hennar Best of
You í hálfleik á úrslitaleik
bandarísku NFL-deildarinnar í
fótbolta,
Super
Bowl
hinn
4.
febrúar.
„Ég hef ekki
hugmynd um hvers
vegna hann gerði
þetta og það væri
gaman að vita það.
Kannski var hann að
gera lítið úr okkur með
þessu eða kannski finnst
honum lagið bara flott,“ sagði
Taylor Hawkins, trommari Foo
Fighters. „Hvað sem því líður
var frábært að náungi eins og
Prince syngi lag eftir okkur og

FB
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,EYFÈI &OO &IGHTERS EKKI AÈ GEFA ÒT
$ARLING .IKKI Å "ANDARÅKJUNUM

hann gerði það eiginlega betur en við.“
Foo Fighters hefur
á ferli sínum gefið út
tvær útgáfur af lögum
Prince á B-hliðum
sínum, annars vegar
Darling Nikki og
hins
vegar
Drive
Me
Wild.
„Við
vildum gefa
út Darling
Nikki
í
Bandaríkjunum
en
Prince
leyfði okkur
það ekki. Ég
heyrði að honum
líkaði ekki útgáfan
okkar
eða
kannski var hann
bara ekki ánægður
með að við værum

4!9,/2 (!7+).3 (LJËMSVEITIN &OO

&IGHTERS ER ¹N¾GÈ MEÈ AÈ 0RINCE SKULI
HAFA SUNGIÈ LAGIÈ "EST OF 9OU
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

að spila lagið,“ sagði Hawkins.
Foo Fighters er um þessar
mundir að undirbúa sína næstu
plötu sem mun fylgja á eftir In
Your Honour sem kom út 2005.

Astra la vista, baby!
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Nýr, fallegri og miklu
betri Opel.
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hversu langt ertu tilbÚin aÐ ganga

til aÐ hylja glÆp

BYGGÐ Á METSÖLUSKÁLDSÖGU PATRICK SUSKIND
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TIL ÓSKARS
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BÓKIN HEFUR VERIÐ ENDURÚTGEFIN Í TENGSLUM VIÐ FRUMSÝNINGU MYNDARINNAR

TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS

EEEE
L.I.B. TOPP5.IS

Christopher Walken Robin Williams
ER ÞETTA ...

NÆSTI FORSETI ?

ILMURINN
fyrsta kvikmynd byggÐ Á raunverulegu sakamÁli sem er
frumsÝnd ÁÐur en mÁliÐ hefur veriÐ tekiÐ fyrir Í dÓmssal

SJÁIÐ EINA MERKUSTU MYND ÁRSINS EN
MYNDIN HEFUR SLEGIÐ Í GEGN Í EVRÓPU

Sýnd í Háskólabíói

2

1
TILNEFNING

EEEE

TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS

FRÉTTABLAÐIÐ

TIL ÓSKARS

FORELDRAR
/ ÁLFABAKKA
ALPHA DOG

kl. 8 - 10:30

B.i.16

BABEL

kl. 8 - 10:50

B.i.16

MAN OF THE YEAR

kl. 8:10 - 10:30

B.i.7

B.i.12

BABEL VIP

kl. 5

BLOOD DIAMOND

kl. 8

B.i.16

DIGITAL
DIGITAL

kl. 8 - 10:30

B.i.7

FORELDRAR

kl. 6

Leyfð

VEFURINN HENN..M/- Ísl tal kl. 6

Leyfð

DIGITAL

kl. 5 - 8 - 10:50

B.i.16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal.

kl. 3:40

Leyfð

CHARLOTTE´S... M/-Ensk tal kl. 6

Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal

kl. 3:40

Leyfð

THE PRESTIGE

kl. 10:30

B.i.12

HAPPY FEET M/-Ensk tal

kl. 6

Leyfð

ALPHA DOG VIP

kl. 8 - 10:30

PERFUME

kl. 5 - 8 - 10:50

MAN OF THE YEAR
BLOOD DIAMOND

B.i.16

B.i.12

FORELDRAR

kl. 8

Leyfð

DREAMGIRLS

kl. 6 - 9

B.i.7

BABEL

kl. 6 - 9

B.i.16

BLOOD DIAMOND

kl. 6 - 9

B.i.16

STRANGER THAN FICTION kl. 5:50

/ KEFLAVÍK

Leyfð

kl. 5:40 - 8 - 10:30

kl. 6 - 9

/ KRINGLUNNI

VEFURINN HENNAR.. M/- Ísl tal. kl. 3:40 - 5:50

ALPHA DOG

Háskólabíó
PERFUME

DIGITAL

/ AKUREYRI

ALPHA DOG

kl. 8

B.i. 12

VEFURINN HENN..M/- Ísl tal

kl. 6

Leyfð

LITLE CHILDREN

kl. 8

B.i. 14

PERFUME

kl. 8

B.i.12

FORELDRAR

kl. 6

Leyfð

BLOOD DIAMOND

kl. 8

B.i.16

Skráðu þig á
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3ÎNGKONAN #ELINE $ION ¾TLAR AÈ FLYTJA LAGIÈ ) +NEW ) ,OVED 9OU
¹ N¾STU ËSKARSVERÈLAUNAH¹TÅÈ SEM VERÈUR HALDIN Å ,OS
!NGELES  FEBRÒAR ,AGIÈ ER TILEINKAÈ ÅTALSKA TËNSK¹LD
INU %NNIO -ORRICONE SEM F¾R AFHENTAN HEIÈURSËSKAR
¹ H¹TÅÈINNI -ORRICONE ÒTSETTI LAGIÈ FYRIR MYNDINA /NCE
5PON A 4IME IN !MERICA SEM KOM ÒT  Å LEIKSTJËRN
3ERGIO ,EONE .ÕJA ÒTG¹FAN AF LAGINU VERÈUR ¹ V¾NTAN
LEGRI SAFNPLÎTU HINS  ¹RA -ORRICONE OG ¹ N¾STU PLÎTU
$ION -ORRICONE HEFUR FIMM SINNUM VERIÈ TILNEFNDUR
TIL ËSKARSINS FYRIR TËNLIST SÅNA Å MYNDUNUM $AYS OF
(EAVEN 4HE -ISSION 4HE 5NTOUCHABLES "UGSY OG
-ALENA

SAMbio.is

*+ 2OWLING HÎFUNDUR BËKANNA UM GALDRASTR¹K
INN (ARRY 0OTTER SYRGIR MJÎG ENDALOK ÖESSARAR
VINS¾LU BËKASERÅU b¡G VISSI ALLTAF AÈ SAGAN AF
(ARRY MYNDI ENDA Å SJÎUNDU BËKINNI EN AÈ
KVEÈJA VERKEFNIÈ VAR ¹LÅKA ERFITT OG ÁG BJËST
VIÈ m SAGÈI 2OWLING b¶R¹TT FYRIR AÈ ÁG
SYRGI NÒ MIKIÈ FINNST MÁR ÁG HAFA
¹ORKAÈ MJÎG MIKLU ¡G GET VARLA
TRÒAÈ ÖVÅ AÈ ÁG HAFI LOKSINS
SKRIFAÈ ENDINN SEM ÁG HEF
VERIÈ AÈ UNDIRBÒA Å SVONA
MÎRG ¹R 3ÅÈASTA BËKIN ER
V¾NTANLEG Å "RETLANDI HINN 
JÒLÅ EN HÁR ¹ LANDI MEÈ HAUSTINU

'%.%3)3 (LJËMSVEITIN 'ENESIS ER ¹

LEIÈINNI Å SÅNA FYRSTU TËNLEIKAFERÈ Å
FIMMT¹N ¹R

Frítt í Róm
Hljómsveitin Genesis ætlar að
halda ókeypis tónleika fyrir rúmlega 400 þúsund aðdáendur á fornum tónleikastað í Róm hinn 14.
júlí.
Þetta
verða
lokatónleikar
sveitarinnar á fyrstu tónleikaferð
sinni í fimmtán ár. Vegna tónleikanna í Róm þurfti Genesis að
fresta tónleikum sínum í Austurríki og Tékklandi.
Genesis mun ríða á vaðið með
tónleikum í Helsinki hinn 11. júní.
Alls hafa rúmlega 800 þúsund
miðar verið seldir á tónleikaferðina til þessa.

50%

afsláttur af Champion-þurrkublöðum
þegar þú lætur fyll’ann!

4(% 7(/ "RESKA HLJËMSVEITIN 4HE 7HO

SPILAR ¹ (RËARSKELDU Å ¹R

Þrjú nöfn
bætast við
Þrjú nöfn frá Skandinavíu hafa
bæst við þá sem koma fram á
Hróarskelduhátíðinni í Danmörku
í byrjun júlí. Thomas Dybdahl,
sem spilar kassagítartónlist í anda
Neil Young og Jeff Buckley, hefur
skráð sig til leiks auk hljómsveitarinnar 120 Days frá Noregi og
Dúné frá Danmörku.
Áður höfðu hljómsveitirnar
The Who og Red Hot Chili Peppers
boðað komu sína auk Bjarkar Guðmundsdóttur. Verða þetta einu
tónleikar Bjarkar á Norðurlöndunum í sumar.

Leyfð

Er ekki kominn tími á ný þurrkublöð?
Þú færð Champion-þurrkublöð með 50% afslætti
ef þú kemur á næstu Olís-stöð og lætur fylla bílinn
af eldsneyti.

Við höldum með þér!
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 +2 TAPAÈI ¹ ,A -ANGA
+2 LÁK SINN FYRSTA LEIK ¹ GRÅÈARSTERKU MËTI ¹ ,A -ANGA Å
G¾R -ËTHERJINN VAR NORSKA FÁLAGIÈ 6½LERENGA ÖAR SEM
LANDSLIÈSMARKVÎRÈURINN RNI 'AUTUR
!RASON STENDUR ¹ MILLI STANGANNA
%KKI TËKST +2 INGUM AÈ SKORA HJ¹
3KAGAMANNINUM EN 6½LERENGA VANN
LEIKINN   +RISTJ¹N &INNBOGASON ¹TTI
GËÈAN LEIK Å MARKI +2 OG BJARGAÈI
LIÈINU FR¹ ST¾RRA TAPI 0ÁTUR (AFLIÈI
-ARTEINSSON LÁK MEÈ +2 Å LEIKNUM
SEM OG (ENNING %YÖËR *ËNASSON !TLI
*ËHANNSSON OG *ËHANN ¶ËRHALLSSON EN
+2 TEFLIR FRAM TALSVERT BREYTTU LIÈI N¾STA
SUMAR

SPORT FRETTABLADIDIS

²23,)4 '2$!'3).3
DHL-deild karla:
&2!- 6!,52

   

-ÎRK &RAM SKOT  *ËHANN 'UNNAR %INARSSON 
 !NDRI "ERG (ARALDSSON   (ARALDUR
¶ORVARÈARSON   3IGFÒS 3IGFÒSSON   3TEF
¹N "ALDVIN 3TEF¹NSSON   'UÈJËN $RENGSSON 
 3ERGEY 3ERENKO  ¶ORRI " 'UNNARSSON  
6ARIN SKOT "JÎRGVIN 0¹LL 'ÒSTAVSSON 
(RAÈAUPPHLAUP  (ARALDUR  !NDRI 
&ISKUÈ VÅTI  *ËHANN  'UÈJËN 
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR
-ÎRK 6ALS SKOT  "ALDVIN ¶ORSTEINSSON 
 %RNIR (RAFN !RNARSON   !RNËR 'UNNARS
SON   3IGURÈUR %GGERTSSON   -ARKÒS -¹NI
-ICHAELSSON   )NGVAR RNASON  
&ANNAR &RIÈGEIRSSON   %LVAR &RIÈRIKSSON  
6ARIN SKOT «LAFUR ( 'ÅSLASON  0¹LMAR 0ÁTURS
SON 
(RAÈAUPPHLAUP  "ALDVIN  !RNËR  )NGVAR 
&ISKUÈ VÅTI  )NGVAR  %RNIR  3IGURÈUR 
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR

(+ ¥2

 

2AGNAR (JALTESTED FËR ¹ KOSTUM HJ¹ (+ OG SKOR
AÈI  MÎRK Å LEIK ÖAR SEM (+ LEIDDI ALLAN LEIKINN
EN M¹TTI ALDREI SLAKA ¹ KLËNNI ÖVÅ HIÈ UNGA LIÈ ¥2
GAFST ALDREI UPP (¹LFLEIKSTÎLUR VORU   FYRIR (+
"JÎRGVIN (ËLMGEIRSSON VAR BESTUR Å LIÈI ¥2 EN HANN
SKORAÈI NÅU MÎRK Å LEIKNUM ¥2 ER SVO GOTT SEM FALL
IÈ NIÈUR Å  DEILD EN LIÈIÈ HEFUR AÈEINS UNNIÈ TVO
LEIKI ¹ ÖESSARI LEIKTÅÈ OG ANNAR ÖEIRRA VAR Å FYRSTU
UMFERÈ MËTSINS GEGN (AUKUM SEM ERU KOMNIR Å
H¾TTULEGA STÎÈU Å DEILDINNI OG VERÈA AÈ G¾TA AÈ
SÁR EF EKKI ¹ ILLA AÈ FARA
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Ekki nógu ánægð með veturinn hjá mér
!KUREYRSKA SKÅÈAKONAN $AGNÕ ,INDA +RISTJ¹NSDËTTIR HEFUR VERIÈ Å
ELDLÅNUNNI ¹ HEIMSMEISTARAMËTINU Å SKÅÈUM SÅÈUSTU DAGA EN HÒN
TËK Ö¹TT Å BRUNKEPPNINNI Å G¾R ÖAR SEM HÒN HAFNAÈI Å  S¾TI  
SEKÒNDUM ¹ EFTIR ¾FINGAFÁLAGA SÅNUM FR¹ 3VÅÖJËÈ ®NJU 0¼RSON SEM
SIGRAÈI MEÈ GL¾SIBRAG OG N¾LDI UM LEIÈ Å SÅN ÖRIÈJU GULLVERÈ
LAUN ¹ MËTINU $AGNÕ ,INDA TËK EINNIG Ö¹TT Å TVÅKEPPNINNI ÖAR
SEM HÒN VAR Å  S¾TI EFTIR RISASVIGIÈ EN HÒN SLEPPTI HLIÈI Å
SVIGINU OG VAR ÖAR AF LEIÈANDI D¾MD ÒR LEIK 3ÅÈASTA GREIN
$AGNÕJAR ¹ (- ER STËRSVIGIÈ ¹ ÖRIÈJUDAG ÖAR SEM HÒN TEKUR
MEIRA Ö¹TT AF ËLYMPÅUHUGSJËN EN TIL AÈ N¹ ¹RANGRI
b¡G ER ÖOKKALEGA S¹TT VIÈ  S¾TIÈ Å BRUNINU ENDA BETRA EN Å
VETUR HJ¹ MÁR m SAGÈI $AGNÕ ,INDA VIÈ &RÁTTABLAÈIÈ STUTTU
EFTIR BRUNKEPPNINA EN HÒN ER EKKI EINS ¹N¾GÈ MEÈ
VETURINN HJ¹ SÁR
b¶AÈ HEFUR EKKI GENGIÈ NËGU VEL Å VETUR OG ÁG
HEF EKKI N¹È ÖEIM TAKMÎRKUM SEM ÁG SETTI
MÁR ¡G ER EÈLILEGA EKKI NËGU ¹N¾GÈ MEÈ
ÖAÈ ¡G VEIT EKKI ALVEG HVAÈ ER AÈ HJ¹ MÁR

EF ÁG VISSI ÖAÈ Ö¹ V¾RI ÁG EFLAUST BÒIN AÈ KIPPA ÖVÅ Å LAG ¡G VAR FYRST Å
VANDR¾ÈUM MEÈ SKÅÈIN OG SKËNA ¡G ER NÕBÒIN AÈ SKIPTA UM SKË OG
ÖAÈ SKILAR MÁR VONANDI EINHVERJU -ARGT ANNAÈ HEFUR VERIÈ AÈ PLAGA
MIG LÅKA ¡G ¾TLAÈI MÁR AÈ VERA INNI ¹ TOPP  ¹ HEIMSBIKARMËTI Å
VETUR EN ÁG HEF VERIÈ AÈ LENDA Å  OG  S¾TI ÖANNIG AÈ ÁG HEF
VERIÈ N¹L¾GT EN EKKI NËGU N¹L¾GT m SAGÈI $AGNÕ
4ÅMABILINU HJ¹ HENNI LÕKUR Å LOK APRÅL OG Ö¹ FER HÒN Å M¹NAÈARFRÅ
(ÒN ¹ EFTIR AÈ TAKA Ö¹TT Å EINU HEIMSBIKARMËTI ¹ÈUR EN VET
URINN ER ¹ ENDA $AGNÕ HEFUR VERIÈ AÈ ¾FA MEÈ S¾NSKA
SKÅÈALANDSLIÈINU Å VETUR OG LÅKAÈ ÖAÈ VEL (ÒN SAGÈI AÈ
EKKI V¾RI BÒIÈ AÈ R¾ÈA UM FRAMHALDIÈ EN ÖË HEFÈI
HÒN ¹HUGA ¹ AÈ ¾FA ¹FRAM MEÈ S¾NSKA LIÈINU
b6IÈ ERUM AÈ ¾FA ÒTI UM ALLT OG MÁR HEFUR LÅKAÈ VEL
AÈ ¾FA MEÈ S¾NSKA LIÈINU ¶AÈ HEFUR GEFIÈ MÁR
MIKIÈ ¶AÈ ER EKKI AÈST¾ÈUM AÈ KENNA AÈ ÁG HEF
EKKI N¹È MÅNUM MARKMIÈUM Å VETUR ¶AÈ KEMUR
VETUR EFTIR ÖENNAN VETUR OG VONANDI GENGUR BETUR ¹
N¾STA TÅMABILI m SAGÈI $AGNÕ ,INDA

6ILJA MILLJËNINA TIL BAKA
Valur Fannar Gíslason hefur væntanlega spilað sinn síðasta leik fyrir Val. Hann
er hættur að æfa með Val en fer hvergi fyrr en launadeila hans við félagið er
leyst. Hann fékk fyrirframgreidda milljón sem hann ætlar ekki að endurgreiða.
Varnarmaðurinn Valur
Fannar Gíslason er hættur að æfa
með Val vegna launadeilu við
félagið. Samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins fékk Valur Fannar
fyrirframgreidda eina milljón
króna í laun síðasta sumar sem
flokkaðist sem leikjabónus en
Valur lék aldrei nógu marga leiki
til að vinna fyrir laununum.
Valsmenn vildu þar af leiðandi
fá peningana til baka en Valur
Fannar hafnaði þeirri beiðni
félagsins. Í kjölfarið urðu mikil
læti sem hafa leitt til þess að Valur
Fannar er hættur að æfa með
félaginu þó svo að hann sé með
samning út tímabilið 2008.
Valsmenn búast ekki við honum
aftur á Hlíðarenda og er leikmaðurinn þegar hættur að æfa með
félaginu. Samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins hafa Valur og
Fylkir samið um félagaskipti leikmannsins og sömu heimildir
herma að Valur Fannar sé einnig
búinn að ná samkomulagi við sitt
gamla félag. Málið er hins vegar í
hnút út af þessari milljón og sér
ekki fyrir endann á deilunum.
„Ég er enn leikmaður Vals í dag
og þannig er bara staðan. Ég vil að
öðru leyti ekkert tjá mig um
málið,“ sagði Valur Fannar þurr á

&®'.5¨52 4OMAS 2OSICKY FAGNAR HÁR
FYRSTA MARKI SÅNU Å ENSKU ÒRVALSDEILDINNI
Å G¾R
./2$)# 0(/4/3'%449 )-!'%3
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%NSKI BOLTINN

Naumur sigur
hjá Arsenal
&«4"/,4) Arsenal vann nauman

$µ2 4+,).' 6ALUR &ANNAR 'ÅSLASON LÁK AÈEINS SJÎ LEIKI MEÈ 6AL Å FYRRA OG KU HAFA

FENGIÈ VEL GREITT FYRIR VIÈVIKIÈ /F MIKIÈ AÈ MATI 6ALS SEM VILL F¹ PENING TIL BAKA

manninn í gær en hann fór til
norska félagsins Sogndal í vikunni
en náði ekki að heilla félagið.
Ótthar
Edvardsson,
framkvæmdastjóri knattspyrnudeildar
Vals, staðfesti að Valur Fannar
væri hættur að æfa með liðinu og
sagði félagið líta svo á stöðuna að
leikmaðurinn væri á förum.
„Við erum það vel mannaðir í
öftustu vörn að við mátum stöðuna sem svo að það væri í lagi að
leyfa honum að fara. Við teljum
okkur ekki þurfa á kröftum hans

að halda,“ sagði Ótthar en aðspurður um milljóna og launadeiluna
sagði Ótthar: „Ég ætla ekki að tjá
mig um hans samningsmál. Fólk
verður að geta sjálft í eyðurnar.“
Ótthar sagðist ekki búast við að
Valur Fannar spilaði aftur fyrir
félagið en heimildir Fréttablaðsins herma að Valsmenn séu í erfiðri stöðu því ef þeir keyri málið
alla leið verði væntanlega að
ljóstra upp um laun Vals og það
vill félagið ekki sjá gerast.
HENRY FRETTABLADIDIS

sigur á Wigan í gær, 2-1, á
heimavelli sínum. Bæði mörk
Arsenal komu á tíu síðustu
mínútum leiksins.
Fyrra markið var sjálfsmark
og var mikil rangstöðulykt af því
en sigurmarkið skoraði Tékkinn
Tomas Rosicky. Áður hafði
Denny Landzaat komið Wigan
yfir. Þetta er í ellefta sinn sem
Arsenal kemur til baka á
leiktíðinni.
„Dómarinn kostaði okkur
sigurinn. Við hefðum átt að fá víti
rétt áður en Arsenal jafnar en
það mark var vafasamt. Þessi
dómgæsla gæti kostað okkur fall
og 50 milljónir punda,“ sagði Paul
Jewell, stjóri Wigan, alveg
kolvitlaus í leikslok en hann
reifst heiftarlega við dómarann
eftir leikinn.
Í fyrri leik gærdagsins lagði
Bolton lið Fulham, 2-1.
HBG

6ALSMENN VORU N¾RRI BÒNIR AÈ KASTA FR¹ SÁR SIGRINUM GEGN &RAM Å G¾R
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Glerfínar gluggafilmur

RV6209

– aukin vellíðan á vinnustað

Valsmenn sluppu með skrekkinn
(!.$"/,4) „Þetta var algjör óþarfi
og aumingjaskapur hjá okkur á
síðustu mínútunum að hleypa
þeim svona inn í leikinn. Ef við
ætlum okkur að ná langt í þessu
móti þá getum við ekki boðið upp á
svona endasprett,“ sagði Óskar
Bjarni Óskarsson, þjálfari Vals,
eftir að strákarnir hans höfðu nælt
í tvö dýrmæt stig í DHL-deildinni
gegn Íslandsmeisturum Fram á
útivelli. Lokastaðan 26-27 í leik
sem Valur hefði hæglega getað
gengið frá fyrir hlé.
Fyrri hálfleikur hjá Íslandsmeisturunum var hreinasta hörmung og ef ekki hefði verið fyrir
klaufaskap Vals á köflum þá hefðu
Framarar verið tíu mörkum undir
í leikhléi og ballið búið.
Fram fékk enga markvörslu í
hálfleiknum, engin hraðaupphlaup
og var þar að auki utan vallar í
átta mínútur. Valur nýtti sér það
engan veginn nógu vel og munurinn því aðeins fjögur mörk í leikhléi, 10-14.
Það lak allt inn hjá báðum liðum
í upphafi síðari hálfleiks en um
leið og Björgvin Páll byrjaði að
verja í Fram-markinu komust
heimamenn inn í leikinn. Þeir
breyttu stöðunni 19-23 í 22-23 og
allt opið undir lokin. Þá kom aftur
góður kafli hjá Val og þeir komust
í 23-27 þegar skammt lifði leiks.
Þá slökuðu Valsmenn aftur á
klónni, Jóhann Gunnar skoraði
þrjú mörk í röð og óvænt spenna
komin í leikinn á ný.

%2.)2 34%2+52 %RNIR (RAFN !RNARSON ¹TTI ¹G¾TAN LEIK FYRIR 6AL Å G¾R ÖË AÈ LÅTIL SEM

ENGIN SKOTËGNUN HAFI KOMIÈ FR¹ HONUM

Fram fékk tækifæri til að jafna
undir lokin en fór illa að ráði sínu
þegar skot Andra Bergs var varið
af Valsvörninni. Valsmenn fögnuðu gríðarlega góðum sigri, enda
enn á toppi deildarinnar, en Framarar voru að vonum súrir enda
blasir lítið annað við þeim en hörð
fallbarátta.
Það eru ánægjuleg tíðindi fyrir
Val og handknattleiksunnendur að
Baldvin Þorsteinsson sé að komast á eðlilegt skrið á nýjan leik.

&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Hann var öflugur í gær. Arnór
Gunnarsson og Ernir Hrafn voru
ágætir. Markús var víðsfjarri sínu
besta en skoraði mikilvæg mörk
undir lokin.
Jóhann Gunnar var yfirburðamaður hjá Fram og Andri Berg
átti fínan sprett í síðari hálfleik.
Björgvin varði vel í síðari hálfleik
eftir að hafa ekkert getað í þeim
fyrri. Staða meistaranna er orðin
slæm og þeir verða að ranka við
sér ef ekki á illa að fara.
HBG
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Frábær byrjun lagði
grunninn að sigrinum
+®2&5"/,4) Njarðvík heldur efsta

sæti úrvalsdeildar karla en liðið
lagið Snæfell að velli, 77-67, í stórleik í Ljónagryfjunni í Njarðvík í
gær. Viðureignir þessara liða hafa
oft verið spennandi og leikurinn í
gær var ekki undantekning á því.
Það leit þó ekki út fyrir mikla
spennu á upphafskafla leiksins
þar sem Njarðvíkingar léku sér að
gestum sínum og höfðu 25-10 forystu eftir fyrsta leikhluta. Snæfellingar glopruðu boltanum í
sókninni hvað eftir annað og
heimamenn refsuðu.
Snæfellingum tókst þó að laga
það og söxuðu smátt og smátt forystu Njarðvíkinga. Staðan var 4130 í hálfleik. Í upphafi fjórða leikhluta minnkaði Snæfell muninn í
þrjú stig en Njarðvík svaraði með
góðri rispu. Eltingaleikurinn hélt
áfram en Snæfellingar þurftu á
endanum að halda tómhentir
heim.

Segja má að Njarðvíkingar hafi
náð að koma fram hefndum í gær
þar sem þeir töpuðu fyrri viðreign
þessara liða í Stykkishólmi með
átján stiga mun. „Við vorum ekkert að velta því fyrir okkur, við
ætluðum okkur bara að ná í tvö
dýrmæt stig með því að sigra og
það tókst,“ sagði Einar Jóhannsson, þjálfari Njarðvíkur.
„Ég er mjög ánægður með
varnarleikinn, við höldum þeim í
67 stigum og varnarleikurinn
fyrstu fimmtán mínúturnar skilaði góðu forskoti.
Við erum betri að elta uppi forskot andstæðingsins en að halda
forskotinu. Þeir komust óþarflega
nálægt en við settum góðar körfur
inn á milli og héldum þeim í góðri
fjarlægð. Við mættum grimmir til
leiks og sýndum strax hvað við
ætluðum okkur,“ sagði Einar.
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Aðeins 1 króna fyrir börnin
(,!50!')++)2 "JÎRN -ARGEIRSSON SIGR

AÈI ÎRUGGLEGA Å  METRA HLAUPI Å G¾R
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-EISTARAMËTIÈ Å FRJ¹LSUM

Breiðablik
meistari
&2*,3!2 Breiðablik varð stiga-

meistari á Meistaramóti Íslands
sem fram fór um helgina.
Karlaliðið vann sína keppni en ÍR
vann í kvennaflokki.
Þrjú met féllu í fullorðinsflokki í gær. Sveinn Elías Elíasson
úr Fjölni bætti eigið met í 200
metra hlaupi og tvö Íslandsmet
féllu síðan í boðhlaupum.
Stjarna mótsins var þó Helga
Margrét Þorsteinsdóttir úr USVH
sem sigraði í þremur greinum og
sló í gegn.
HBG

www.flugfelag.is | 570 3030

1 kr. aðra leiðina + 489 kr.

(flugvallarskattur)

Þetta einstaka tilboðsfargjald
gildir til allra áfangastaða
Flugfélags Íslands innanlands
er fyrir börn 2 - 11 ára í fylgd
með fullorðnum og í sömu bókun
gildir 15. feb. - 15. mar.
býðst eingöngu þegar bókað er
á netinu, www.flugfelag.is
bókanlegt frá 12. febrúar
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&¾DDIST  DESEMBER  (ANN F¾DDIST
Å ,OS !NGELES OG HËFST HANS LEIKFERILL ¹
SVIÈI &RUMRAUN HANS Å KVIKMYND VAR Å 4OP
'UN FR¹  (ANN HEFUR FARIÈ MEÈ
HLUTVERK MARGRA MERKILEGRA MANNA Å
GEGNUM TÅÈINA EN ÖAR M¹ NEFNA *IM
-ORRISON %LVIS 0RESLEY OG SJ¹LFAN
"ATMAN ¶AÈ VAR FRAMMISTAÈA HANS
Å MYNDINNI 4HE $OORS FR¹ 
SEM SKAUT HONUM ALMENNILEGA
UPP ¹ STJÎRNUHIMININN 6AL +ILMER
LEIKUR Å (ARD #ASH SEM SÕND VERÈ
UR ¹ 3TÎÈ  "ÅË Å KVÎLD

%++) -)33! !&

Kvalanna ystu myrkur og smáfuglar á grein
¶AÈ M¹ FULLYRÈA AÈ MEIRIHLUTI ÅSLENSKU ÖJËÈARINNAR HAFI EINHVERN
TÅMANN HUGSAÈ UM ÖAÈ ¹ M¹NUDAGSMORGNI AÈ DAUÈINN SJ¹LFUR
SÁ EKKERT SVO ROSALEGA FR¹HRINDANDI FYRIRB¾RI  ÖESSUM TÅMA ¹RS
MAGNAST SÒ TILFINNING ÖEGAR GNAUÈANDI VINDURINN LEMUR KRAPANN TIL
HLÕÈNI ¹ SVEFNHERBERGISRÒÈUNNI ¶AÈ EINA SEM BER FYRIR AUGUN
ÖEGAR HORFT ER ÒT HLÁMEGIN ER SM¹FUGLAR SEM HORFA TIL
BAKA Å ÎRV¾NTINGU SINNI SKJ¹LFANDI AF KULDA
3M¹FUGLARNIR Å GARÈINUM HEIMA ERU MÅNIR
S¹LUSORGARAR ¶EIR MINNA MIG NEFNILEGA ¹ AÈ
Å KVÎLD VERÈUR SÕNDUR Ö¹TTURINN *ÎRÈIN ¡G
SAT LENGI HUGSI EFTIR Ö¹TTINN Å SÅÈUSTU VIKU
!F HVERJU GAT ÁG EKKI VERIÈ KEISARAMÎRG¾S
HUGSAÈI ÁG 3VO VEL ER Ö¹TTURINN GERÈUR AÈ
ÁG GLEYMDI ÖVÅ Å STUNDARKORN AÈ ÁG ER ÖUNG
LYNDUR UNDIR HLÕRRI S¾NG HEIMA ¹ ¥SLANDI EN
VAR TEKINN AÈ ËSKA ÖESS AÈ STANDA UPP ¹
ENDANN ¹ 3UÈURSKAUTSLANDINU Å  GR¹ÈU FROSTI
UMVAFINN NÎKTUM KARLDÕRUM %R ÁG SVO MIKIL

3*«.6!20)¨
 (ELGARSPORTIÈ E
 -EISTARAMËTIÈ Å FRJ¹LSUM E
 %NSKU MÎRKIN
 ,ÎGIN Å 3ÎNGVAKEPPNI 3JËN
VARPSINS  &LUTT VERÈA ÖRJÒ LAGANNA SEM
KEPPA Å ÒRSLITUM ¹ LAUGARDAGSKVÎLD
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 ,EIÈARLJËS 'UIDING ,IGHT
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 -YNDASAFNIÈ
 &YNDIN OG FURÈULEG DÕR 
 "Ò 
 ,UBBI L¾KNIR 
 STFANGNAR STELPUR 
 &RÁTTIR
 6EÈUR
 +ASTLJËS
 *ÎRÈIN  0LANET %ARTH "RESK
UR HEIMILDAMYNDAFLOKKUR ÖAR SEM BRUGÈIÈ
ER UPP SVIPMYND AF *ÎRÈINNI N¹TTÒRU HENN
AR OG DÕRALÅFI ¥ ÖESSUM Ö¾TTI ER FJALLAÈ UM
SLÁTTURNAR MIKLU 4EXTAÈ ¹ SÅÈU  Å 4EXTA
VARPI

 ,ÅFSH¹SKI ,OST
 4ÅUFRÁTTIR
 ,ÎGIN Å 3ÎNGVAKEPPNI 3JËN
VARPSINS  &LUTT VERÈA ÖRJÒ LAGANNA SEM
KEPPA Å ÒRSLITUM ¹ LAUGARDAGSKVÎLD
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 3PAUGSTOFAN E
 +ASTLJËS
 $AGSKR¹RLOK
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 ,! #OUNTY 
 (ARRY 0OTTER AND THE #HAMBER
OF 3ECRETS
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 ,IAR ,IAR
 $UPLEX
 (ARRY 0OTTER AND THE #HAMBER
OF 3ECRETS

 ,IAR ,IAR ,YGARINN
 $UPLEX 'RANNASLAGUR
 ,! #OUNTY  -ORÈ Å ,! SÕSLU
$RAMATÅSK SJËNVARPSMYND SEM FÁKK ¹G¾TAR
VIÈTÎKUR GAGNRÕNENDA "ÎNNUÈ BÎRNUM

 !SSAULT /N 0RECINCT  3TRANGLEGA
BÎNNUÈ BÎRNUM
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KARLREMBA AÈ ÖAÈ DUGAR MÁR AÈ VITA AF KVENDÕRI Å MATARLEIT Å MÅNU
NAFNI AÈ ÁG ËSKA MÁR SLÅKRA ÎRLAGA 6ISSULEGA ER ÖAÈ EITT AF ÖVÅ
MIKILV¾GASTA Å AUMKUNARVERÈRI TILVERUNNI AÈ VITA AF KONU ¹ SÅNUM
STAÈ VIÈ ELDAVÁLINA EN ÖEGAR SJËNVARPSEFNI EINS OG ÖESSI HEIMILDAR
MYND KEMUR TIL SÕNINGA FÎLNAR ÖAÈ Å SAMANBURÈI
.ÒNA Å FYRSTA SKIPTI Å LANGAN TÅMA HATA ÁG EKKI M¹NUDAGA
¡G M¾LI MEÈ AÈ SJËNVARPSSTÎÈVAR YFIR LÅNUNA TAKI HÎNDUM
SAMAN VIÈ AÈ BJARGA ÖJËÈINNI FR¹ SKAMMDEGISÖUNGLYNDINU
OG HAFI ÖAÈ SEM REGLU AÈ SÕNA VANDAÈA HEIMILDARÖ¾TTI ¹
M¹NUDÎGUM EINS OG 3JËNVARPIÈ HEFUR GERT UM ALLLANGT
SKEIÈ ¶AÈ BER AÈ ÖAKKA AF SÎMU EINL¾GNI OG MEÈ
SAMA HLÕHUG OG ÁG BER TIL SM¹FUGLANNA Å GARÈINUM
MÅNUM !È HUGSA SÁR AÈ SJËNVARP OG FREÈNIR SM¹FUGL
AR SKULI GEGNA S¹LG¾SLUHLUTVERKI 3VONA ER VERÎLDIN
GEGGJUÈ

 (ARD #ASH 3TRANGLEGA BÎNNUÈ B
 -EGIDO 4HE /MEGA #ODE 
 !SSAULT /N 0RECINCT 

²4 ¥ '!2¨) ¶ESSI MYND VAR TEKIN Å
GARÈINUM MÅNUM Å MORGUN 4AKIÈ EFTIR
AUGNAR¹ÈINU

3+*2%)..
 'RALLARARNIR
 4AZ -ANIA 
 /PRAH
 ¥ FÅNU FORMI 
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 2ELATED  3YSTRABÎND
 'ANGA STJÎRNURNAR AFTUR
 7HOSE ,INE )S IT !NYWAY
  MÅNÒTUR  -INUTES
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .¹GRANNAR .EIGHBOURS
 3ISTERS 3YSTUR
 7IFE 3WAP  E
 ,ISTEN 5P  4AKIÈ EFTIR
 0UNKD  'ËMAÈUR
 ,JËNAGRÅN &ATHER OF THE 0RIDE
 4VÅBURASYSTURNAR 
 3KRÅMSLASPILIÈ 
 3M¹ SKRÅTNIR FORELDRAR
 6ÁLA 6ILLI
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .¹GRANNAR .EIGHBOURS
 ¥ÖRËTTIR OG VEÈUR
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 ¥SLAND Å DAG
 *AMIE /LIVER MEÈ SÅNU NEFI
 'REYS !NATOMY  ,¾KNA
LÅF &AÈIR /-ALLEYS FER ÒR EINNI AÈGERÈINA
Å AÈRA OG ER VART HUGAÈ LÅF ¹ MEÈAN FAÈIR
-EREDITH KEMUR ËV¾NT Å HEIMSËKN 5NGUR
OG SÁRLEGA HORTUGUR UNGLINGUR SETUR ALLT ¹
ANNAN ENDAN ¹ SPÅTALANUM

 )NSIDER E
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 ¥SLAND Å DAG
 3EINFELD
  H¾È TIL VINSTRI 
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT
 *ANICE $ICKINSON -ODELING
!GENCY

 4UESDAY .IGHT "OOK #LUB ¥ Ö¹TT
UNUM 4UESDAY .IGHT "OOK #LUB F¹UM VIÈ
AÈ FYLGJAST MEÈ HËPI AF HÒSM¾ÈRUM SEM
HITTAST ÎLL ÖRIÈJUDAGSKVÎLD Å SAUMAKLÒBBI
¶AR R¾ÈA Ö¾R ALLT ¹ MILLI HIMINS OG JARÈAR OG
UPPLÕSA VANDAM¹L SÅN SEM OG ¹N¾GJU HVORT
SEM UM ER AÈ R¾ÈA KYNLÅF EÈA FJÎLSKYLDU
VANDAM¹L &YLGSTU MEÈ RAUNVERULEGUM HÒS
M¾ÈRUM R¾ÈA SAMAN OPINSK¹TT FYRIR FRAM
AN MYNDAVÁLARNAR

 3TAR 3TORIES
 4RADING 3POUSES %R GRASIÈ GR¾NNA
HINUMEGIN .OKKRAR FJÎLSKYLDUR TAKA SIG TIL
OG PRËFA NÕTT LÅF %R LÅF ÖEIRRA EKKI NËGU GOTT
EÈA ERU ÖAU VANÖAKKL¹T 6IÈ FYLGJUMST MEÈ
NOKKRUM FJÎLSKYLDUM ÖAR SEM M¾ÈUR OG
FEÈUR SKIPTA UM FJÎLSKYLDUR ¥ HVERRI VIKU
MUN EINN HÒSR¹ÈANDI SKIPTA UM HLUTVERK
VIÈ ANNAN HÒSR¹ÈANDA ¶AU MUNU ALA UPP
BÎRN ÖEIRRA HUGSA UM HEIMILIÈ ÖEIRRA OG F¹
ÖANNIG AÈ UPPLIFA ANNAÈ LÅF &YRIR SUMA ER
ÖETTA GOTT FRÅ EN FYRIR AÈRA ALGJÎR MARTRÎÈ

 )NSIDER
 4WENTY &OUR  E  
 3EINFELD
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

 !MERICAN )DOL 
 !MERICAN )DOL 
 #ROSSING *ORDAN 
 0RISON "REAK  &LËTTINN
3UCRE ER KOMINN TIL -EXÅKË EN LÎGREGLUYF
IRVÎLDUM ÖAR HEFUR VERIÈ GERT VIÈVART UM
KOMU HANS ÖANGAÈ "ELLICK ER KOMINN Å
FANGELSI OG ¹ F¹TT EITT GOTT Å V¾NDUM FR¹
FÎNGUNUM SEM HANN HEFUR LEIKIÈ GR¹TT Å
GEGNUM TÅÈINA  "ÎNNUÈ BÎRNUM

 3HARK  (¹KARLINN
 #RACKER
 2EAL #ANCUN 6ORFERÈALAGIÈ
 "LIND *USTICE 
 #ROSSING *ORDAN 
 *AMIE /LIVER MEÈ SÅNU NEFI
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND

 "EVERLY (ILLS  E
 2ACHAEL 2AY E
 6ÎRUTORG
 -ELROSE 0LACE E
 6ÎRUTORG
 7HAT ) ,IKE !BOUT 9OU E
 'AME TÅVÅ E
 "EVERLY (ILLS 
 2ACHAEL 2AY
 -ELROSE 0LACE
 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND E
 *UST $EAL
 4HE /# "ANDARÅSK UNGLINGASERÅA
3ETH HEIMS¾KIR 3UMMER Å SKËLANN OG 4AYLOR
F¾R 2YAN TIL AÈ HJ¹LPA SÁR Å ALÖJËÈLEGRI DEILU
3ANDY ÖR¹IR AÈ FARA ÒT ¹ LÅFIÈ MEÈ STR¹KUN
UM OG Ö¾R +AITLIN OG *ULIE ÖURFA AÈ STAND
AST ÕMSAR FREISTINGAR

 (EROES %IGINMAÈUR STRIPPARANS .IKI
ER ¹ FLËTTA OG SNÕR AFTUR HEIM (IRO OG !NDO
ERU EINNIG Å ,AS 6EGAS OG F¹ TILBOÈ SEM ÖEIR
GETA EKKI HAFNAÈ +LAPPSTÕRAN #LAIRE VON
AST TIL AÈ F¹ SVÎR FR¹ BLËÈFORELDRUM SÅNUM OG
-OHINDER UNDIRBÕR BROTTFOR FR¹ .EW 9ORK

 #3) 4V¾R NUNNUR FINNA LÅK KONU
SEM BÒIÈ ER AÈ KROSSFESTA Å KIRKJU SEM VERIÈ
ER AÈ ENDURBYGGJA
 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND
 *AY ,ENO
 "OSTON ,EGAL E
 0SYCH .µ44 E
 6ÎRUTORG
 "EVERLY (ILLS  E
 -ELROSE 0LACE E
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 . &RÁTTIR OG AÈ ÖEIM LOKNUM VEÈ
URFRÁTTIR OG MAGASÅNÖ¹TTUR $AGSKR¹IN ER END
URSÕND ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL  N¾STA
DAG

 OG  TAK MEÈ 'UÈRÒNU
'ÅSLA %NDURSÕNING ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI FR¹
 TIL  N¾STA DAG

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

 %VERTON "LACKBURN FR¹  FEB
 3HEFF 5 4OTTENH FR¹  FEB
 ¶RUMUSKOT
 ¥TÎLSKU MÎRKIN
 6ICENZA *UVENTUS BEINT
 !È LEIKSLOKUM 3NORRI -¹R 3KÒLA
SON FER MEÈ ST¾KKUNARGLER ¹ LEIKI HELGARINN
AR MEÈ SPARKFR¾ÈINGUM ,EIKSSKIPULAG LEIK
KERFI UMDEILD ATVIK OG FALLEGUSTU MÎRKIN
ERU SKOÈUÈ FR¹ ÕMSUM HLIÈUM OG MEÈ NÕJ
USTU T¾KNI

 ¥TÎLSKU MÎRKIN E
 !RSENAL 7IGAN FR¹  FEB
 $AGSKR¹RLOK
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'REYS !NATOMY
6INS¾LASTI FRAMHALDSÖ¹TTURINN Å "ANDARÅKJUNUM UM ÖESSAR MUNDIR Ö¹TTUR
INN SEM VAR ¹ DÎGUNUM VALIN BESTI SJËNVARPSÖ¹TTURINN Å FLOKKI DRAMAÖ¹TTA
¹ 'OLDEN 'LOBE VERÈLAUNAH¹TÅÈINNI ¶¹TTURINN GERIST ¹ SKURÈSTOFU ¹ 'RACE
SPÅTALANUM Å 3EATTLE BORG ÖAR SEM STARFA UNGIR OG BR¹ÈEFNILEGIR SKURÈL¾KN
AR %N FLËKIÈ EINKALÅF UNGU
L¾KNANNA ¹ ÖAÈ TIL AÈ GERA
STARFIÈ ÖEIRRA ENNÖ¹ ERFIÈ
ARA ¥ Ö¾TTI KVÎLDSINS LIGGUR
FAÈIR /-ALLEYS ENN FYRIR
DAUÈANUM OG FER ÒR EINNI
AÈGERÈINNI Å AÈRA &AÈIR
-EREDITH KEMUR EINNIG
NOKKUÈ ËV¾NT Å HEIMSËKN
OG UNGUR OG SÁRLEGA HORT
UGUR UNGLINGUR SETUR ALLT ¹
ANNAN ENDAN ¹ SPÅTALAN
UM SEM VERÈUR TIL ÖESS AÈ
KONA F¾R TAUGA¹FALL

 3P¾NSKI BOLTINN "ARCELONA
2ACING ²TSENDING FR¹ LEIK ¹ 3P¹NI

 !4  4 0EBBLE "EACH
 ¶ÕSKI HANDBOLTINN ¶¹TTUR UM
ÖÕSKA HANDBOLTANN ÖAR SEM FJÎLMARGIR
¥SLENDINGAR ERU Å SVIÈSLJËSINU

 3P¾NSKU MÎRKIN
 #OCA #OLA MÎRKIN
 &OOTBALL )CON
 &OOTBALL AND 0OKER ,EGENDS
(EIMSMËTARÎÈIN Å PËKER INNIHELDUR SAUTJ¹N
MËT SEM FRAM FARA VÅÈS VEGAR UM HEIMINN
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MTV-hátíð handan við hornið í Reykjavík

... fá séra Einar Sigurbjörnsson
og aðrir sem unnu að glæsilegri
nýrri þýðingu á Biblíunni sem
kemur út í haust.
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„Þetta er á síðustu metrunum en
betur má ef duga skal,“ segir Björn
Steinbekk tónleikahaldari, en nú
hillir undir það að verðlaunaafhending MTV-sjónvarpsstöðvarinnar verði haldin í höfuðborginni, annað hvort árið
2009 eða 2010. „Við erum
komnir með viljayfirlýsingu frá MTV þar sem því
er lýst yfir að áhugi sé á
að halda hátíðina annað
hvert ár,“ bætir Björn við.
Hann vildi ekki gefa upp hvenær þetta myndi skýrast en
sagði ekki langt í það. „Þegar
*534). 6AR KYNNIR Å +AUPMANNA
HÎFN ÖEGAR VERÈLAUNIN VORU VEITT
ÖAR Å FYRRA

við reyndum síðast árið 2006 var
skortur á fimm stjörnu gistingu en
það ætti að leysast með nýju hóteli
sem á að rísa við hliðina á nýja tónlistarhúsinu,“ segir Björn.
Til mikils er að vinna fyrir
íslenskt efnahagslíf. Fyrir
utan þá gríðarmiklu landkynningu sem þarna er í
boði má reikna með að
töluvert fjármagn muni
streyma um götur höfuðborgarinnar
enda
stjörnurnar ekki þekktar
fyrir að sitja á aurunum eins og
ormar á gulli.
„Kaupmannahafnarborg

hæðum hafi verið eytt
kynnir í næstu viku
til að fá hátíðina hingskýrslu þar sem áhrif
að til lands. Íslenska
MTV-hátíðarinnar í
ríkið hefur styrkt
fyrra eru metin. Samverkefnið um þrjár
kvæmt þeirri skýrslu
milljónir en samtals
er bein innspýting inn
hljóðar kostnaðurinn
í viðskiptalíf Kauphingað til upp á
mannahafnar
talin
fimmtán milljónir. Nú
hlaupa á einum og
stefnir allt í það að
hálfum milljarði og ef
þessum fjármunum
þeir hefðu ákveðið að
hafi ekki verið kastað
fara af stað með svona
á glæ.
landkynningu hefði
MTV-verðlaunaháhún kostað í kringum
"*®2. 3EGIR -46 VERÈLAUNA
fimm milljarða,“ upp- H¹TÅÈINA VERA RÁTT HANDAN VIÈ tíðin er ein sú stærsta
í heiminum en þar
lýsir Björn. Yfirvöld í HORNIÈ
troða upp margar af
Kaupmannahöfn meta
skærustu stjörnum poppheimsins
því áhrif hátíðarinnar upp á tæpa
og er talið að milljónir manna horfi
sjö milljarða.
á beina útsendingu frá henni.
Björn segir að nokkrum fjár-
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 "ARACK /BAMA
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"REIÈAVÅK EFTIR HARMLEIKINN
„Við vissum að þarna hefði ofbeldi
átt sér stað, en ekki að það var kynferðislegt,“ segir Guðný Halldórsdóttir leikstjóri um Breiðavíkurmálið. Guðný vinnur að myndinni
Veðramót, sem fjallar um börn og
starfsmenn á ótilteknu betrunarheimili úti á landi um miðjan 8.
áratuginn. Handritið byggir Guðný
lauslega á reynslu sinni þegar hún
vann í Breiðavík um miðjan 8. áratuginn, eftir að harmleikurinn sem
nú er í umræðunni átti sér stað.
Guðný segir að á þessum tíma hafi
verið gerð bylting í rekstri betrunarheimila og hann færður til
nútímahorfs. „Við fórum til Breiðavíkur, nokkrir ungir og hressir
hippar. Það hafði greinilega eitthvað gerst þar, var skítalykt af því
máli en við vissum aldrei almennilega hvað hafði gerst. Sumir
drengjanna sem voru þarna áður
og höfðu sætt ofbeldi voru áfram
hjá okkur og sögðu okkur undan og
ofan af því hvað hafði gerst. Aðrir
drengir sem höfðu sætt ofbeldi í

'5¨.µ (!,,$«23$«44)2 6ANN Å

"REIÈAVÅK OG BYGGIR NÕJA MYND SÅNA ¹
ÖEIRRI REYNSLU

Breiðavík heimsóttu staðinn á
sumrin og sögðu okkur hluta af því
sem hafði gerst.“
Guðný segir að sú regla sem
höfð var á þegar hún vann í Breiðavík var að koma fram við unglingana eins og jafningja í staðinn fyrir
að beita þá harðræði. „Þetta voru

börn sem höfðu gengið í gegnum
ýmislegt, í flestum tilfellum var
ástandið áskapað og ekki þeim að
kenna. Fyrir þá sem voru þarna
áfram tók veröldin stakkaskiptum
og sumir hafa lýst því að þetta hafi
verið yndislegustu stundir ævi
þeirra.“
Á þeim tíma sem Guðný var í
Breiðavík var tekin upp sú
nýbreytni að stúlkur voru einnig
sendar á betrunarheimilið. „Stúlkurnar sem voru sendar á heimilið
höfðu flestar orðið fyrir sifjaspellum. Þær voru sendar í hálfgerða
fangavist út á land á meðan pabbar
þeirra og afar sem höfðu misnotað
þær héldu áfram uppteknum hætti
í bænum. Það er ýmislegt sem á
eftir að koma í ljós í þessu máli.“
Tökum á Veðramótum lauk á
fimmtudag og nú tekur eftirvinnslan við. Guðný býst við að myndin
verði frumsýnd í ágúst í sumar og
vonar að hún verði gott innlegg í
þarfa umræðu um ofbeldi gegn
börnum.
BERGSTEINN FRETTABLADIDIS

,OKAUNDIRBÒNINGUR STENDUR NÒ YFIR
FYRIR ÒRSLITAKVÎLD 3ÎNGVA
KEPPNI 3JËNVARPSINS SEM
VERÈUR ¹ LAUGARDAGSKVÎLD
.ÅU LÎG KEPPA TIL ÒRSLITA
EINS OG KUNNUGT ER
EN AUK ÖESSA VERÈUR
FJÎLDI SKEMMTIATRIÈA
Å BOÈI !ÈALNÒMERIÈ
ER HINN RÒMENSKI
-IHAI SEM M¾TIR OG
TEKUR LAGIÈ 4ORNERO
SEM HANN FLUTTI Å 'RIKK
LANDI Å FYRRA ¶¹ MUN
3ILVÅA .ËTT SIGUR
VEGARINN FR¹ Å FYRRA AÈ SJ¹LFSÎGÈU
TAKA LAG SITT AUK ÖESS SEM 2EGÅNA
«SK M¾TIR MEÈ *ÒRËVISJËNBANDIÈ
SITT !NNAR ERLENDUR GESTUR VERÈUR
"ARRY 6INEKER BRESKUR %UROVISION
AÈD¹ANDI SEM REKUR ST¾RSTU
ËH¹ÈU FRÁTTASÅÈUNA ¹ NETINU UM
SÎNGVAKEPPNINA VINS¾LU 6ITAÈ ER
AÈ NOKKUR FJÎLDI ERLENDRA %URO
VISIONAÈD¹ENDA HYGGST M¾TA
HINGAÈ TIL AÈ FYLGJAST MEÈ
KEPPNINNI EN EKKI HEFUR
ENN FENGIST STAÈFEST
HVERJIR ÖAÈ ERU %ITT
LEYNIATRIÈI VERÈUR SVO
¹ LOKAKVÎLDINU ¹
LAUGARDAGSKVÎLDIÈ
¶AR KOMA ÅSLENSKIR
TËNLISTARMENN FRAM
SEM EKKI HAFA SPILAÈ
SAMAN LENGI EN FOR
R¹ÈAMENN "ASECAMP
SEM HALDA KEPPNINA
ERU ÖÎGULIR SEM
GRÎFIN UM HVAÈA
TËNLISTARMENN ÖETTA
ERU
&RÁTT &RÁTTABLAÈSINS
UM AÈ "JÎRN )NGI (RAFNSSON
FORMAÈUR BORGARR¹ÈS 2EYKJAVÅKUR
BORGAR HAFI ÖEGIÈ BOÈSFERÈ MEÈ
+AUPÖING TIL ,ONDON ¹ DÎGUNUM
HEFUR VAKIÈ NOKKRA ATHYGLI 6IÈ
ÖETTA T¾KIF¾RI RIFJAÈIST UPP AÈ EKKI
ER LANGT SÅÈAN 'LITNIR HÁLT FR¾GAN
GALADANSLEIK Å ,AUGARDALSHÎLL ÖAR
SEM  FÅNUM GESTUM VAR BOÈIÈ
%INN GESTANNA VAR EINMITT TÁÈUR
"JÎRN )NGI ¶AR MEÈ
HEFUR BORGARR¹ÈSFOR
MAÈURINN ÖEGIÈ BOÈ
TVEGGJA STËRRA BANKA
MEÈ STUTTU MILLI
,ANDSBANKAMENN
HLJËTA AÈ VERA AÈ
HUGSA SINN GANG
HDMËHÖ

Íslenskt æði í Þrándheimi
„Þeir eru alveg til í þetta rokk,
Norðmenn eru ekki eins leiðinlegir
og ég bjóst við,“ segir Valdimar
Jóhannsson, bassaleikari hljómsveitarinnar Reykjavík! Valdimar
var staddur á norsku tónlistarhátíðinni by:Larm í Þrándheimi um
helgina en Íslendingar voru afar
áberandi á hátíðinni.
Auk Reykjavíkur! spiluðu Lay
Low og Últra Mega Teknóbandið

Stefán á hátíðinni um helgina. Strax
fyrir helgi var ljóst að beðið var
komu Íslendinganna til Þrándheims
með eftirvæntingu. Blað hátíðarinnar var undirlagt af greinum um
þá og fólki tilkynnt að það mætti
ekki missa af tónleikum þeirra.
Löng grein var um Lay Low og
undraverðan frama hennar á stuttum tíma. Reykjavík! var hampað
sem frábærri rokksveit og söngvara Últra Mega Teknóbandsins
Stefáns var hrósað í hástert. Sagt
var að ef Sid Vicious væri enn á lífi
hefði hann öfundað þennan 16 ára
gamla dreng, svo góður sviðsmaður væri hann.
2%9+*!6¥+ 3LË Å GEGN ¹ TËNLEIKUM

SÅNUM Å ¶R¹NDHEIMI
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¥ ",®¨5.5- -IKIÈ VAR FJALLAÈ ÅSLENSKU
SVEITIRNAR 2EYKJAVÅK ,AY ,OW OG
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Valdimar kannast við það að viðbrögð Norðmanna hafi verið misjöfn: „Það eru nokkuð margir búnir
að spyrja hvort við séum geðveikir.
Ég gæti trúað því að þeir hafi komist að þeirri niðurstöðu eftir að hafa
séð okkur og ÚMTBS, þetta er svolítið veruleikafirrt sjóv hjá okkur.“
HDM
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koðanakannanir hafa þann
augljósa galla að í þeim getur
fólk aðeins látið upp afstöðu sína
á því augnabliki sem spurningin
er borin upp. Tiltölulega einfalt
er að svara spurningu eins og:
„Hvort langar þig meira í kjöt
eða fisk?“ Verra er að gefa rétt
svar við spurningunni: „Hvort
langar þig meira í kjöt eða fisk
12. maí næstkomandi?“ Aðeins
forfallnar kjöt- eða fiskætur
geta svarað slíkri spurningu af
einhverri nákvæmni – og samt
getur margt breyst á þremur
mánuðum.

²2 ¶6¥ !¨

jafn staðfastur
fiskimaður og Pétur postuli
afneitaði leiðtoga sínum ekki
einu sinni heldur þrisvar á einni
nóttu er ekki fráleitt að ætla að
æði margir eigi eftir að skipta
æði oft um skoðanir á þeim
þremur mánuðum sem eftir eru
fram að kjördegi, 12. maí í vor.

3*,&52 hef ég þá tilhneigingu að taka meira mark á
mjöðminni á mér en skoðanakönnunum enda hefur hún
reynst vera næm á bæði veðurbreytingar
og
rafmagnaða
strauma í þjóðarsálinni. Tilfinning segir mér að ríkisstjórnin sé
í nokkrum vanda stödd. Sprungið er á varadekkinu og nokkur
leiði er kominn upp meðal farþeganna. Sumum finnst þetta
ferðalag orðið nokkuð langt og
vilja skipta um rútu af því að
þeim finnst óloft eða mengunarstybba í bílnum. Aðrir eru nokkuð ánægðir með ferðalagið og
altént fegnir því að vera enn þá
lifandi þótt þeir séu súrir yfir
því að fá ekki að ferðast í
nýeinkavæddum
Hummer.
Sumir vilja halda áfram í sömu
rútu og fá annað varadekk. Aðrir
vilja nýja rútu og nýjan bílstjóra
en erfitt er að sannfæra mannskapinn um að nýja rútan sé
skárri en sú gamla. Auk þess
hafa margir efasemdir um nýja
bílstjórann, bæði hvað varðar
ratvísi og ökuleikni. Enn aðrir
tala fyrir því að banna útlendingum að sitja í íslenskum rútum
og spá því að þeir muni í stað
nestis eta íslensku farþegana
áður en komið verði á leiðarenda.
(6%2.)'

þetta endar er
ómögulegt að segja. En mjöðmin
í mér spáir: Frjálslyndir 5%,
Framsókn 10%, Samfylking
26%, Sjálfstæðir 38% og VG
21%. Svo á eftir að koma í ljós
hvort meira er að marka skoðanakannanir vandaðra fjölmiðla
eða mjöðmina á mér.
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