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Furða sig á viðbrögðunum
Scott Hjorleifsson, gestur á klámráðstefnu, segist hneykslaður á ummælum yfirvalda um samkomuna. Fulltrúar fyrirtækja sem tengjast atburðinum segja ekki þeirra hlutverk að taka siðferðislega afstöðu í málinu.
&¡,!'3-, „Ég er stórhneykslaður á viðbrögðum íslenskra yfirvalda við þessari samkomu,“
segir Scott Hjorleifsson, einn
gesta á ráðstefnu um klámefni
sem fram fer í Reykjavík í næsta
mánuði. „Í fyrsta skipti á ævinni
skammast ég mín fyrir að hafa
íslenskt blóð í æðum mínum.“
Scott rekur klámvefinn www.
sleazydream.com, sem er ein af
1.500 mest sóttu síðum á internetinu samkvæmt vefmælinga-

fyrirtækinu Alexa. Hann ólst upp
í Gimli í Kanada og er VesturÍslendingur.
Fréttablaðinu hefur borist
yfirlýsing frá einum aðstandenda
ráðstefnunnar, Christinu Pong,
þar sem hún lýsir undrun sinni á
þeim viðbrögðum sem samkoman hefur fengið. Hún leggur
áherslu á að í ferðinni verði engin
klámfengin hegðun á almannafæri.
Hrönn Greipsdóttir, hótel-

stjóri á Radisson SAS, þar sem
ráðstefnugestir gista, segir ekki
venju að yfirheyra gesti um hvað
þeir geri og hver sé tilgangurinn
með ferð þeirra. Ef eitthvað ólögmætt sé á ferðinni sé það í höndum yfirvalda, það sé ekki hlutverk
hótelsins
að
taka
siðferðislega afstöðu í þessu
máli.
Erna
Hauksdóttir,
framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar, tekur undir orð
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Loftslagsbreytingar eru ógn
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"!.$!2¥+). !0 Heimsins fjölmennasta vísindafélag, hið
bandaríska AAAS, bættist í gær í
hóp málsmetandi vísindastofnana
í heiminum sem lýsa áhyggjum af
loftslagsbreytingum af mannavöldum.
Í einróma ályktun sem
samþykkt var af stjórn félagsins
eru hlýnun loftslags kölluð
„vaxandi samfélagsógn“. Samþykktin var gerð í framhaldi af
nýjustu loftslagsskýrslu Sameinuðu þjóðanna.
AA
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Hrannar. „Það er ekki verið að
yfirheyra fólk og spyrja hvað það
ætlar sér að gera á landinu, og
sem stendur virðist óljóst hvað
það verður nákvæmlega. Það er
ekki ólöglegt að panta sér ráðstefnusal og tala saman.“
„Það þarf að vera mjög góð
ástæða til að banna fólki að koma
til landsins,“ segir Jón Karl Ólafsson, forstjóri Icelandair. „Það er
því afskaplega lítið sem við
getum gert.“
SÖS  SJ¹ SÅÈU 
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Kynferðisbrotadómar þyngjast
$«-3-, Dómar fyrir kynferðisbrot gegn börnum hafa þyngst
undanfarin ár. Í málaferlum er
einnig meira litið til þeirra alvarlegu afleiðinga sem kynferðisofbeldi veldur börnum heldur en
áður hefur verið gert.
Nýleg mildun Hæstaréttar á
dómi héraðsdóms yfir manni sem
sakfelldur var fyrir kynferðisbrot gegn þremur stúlkum og
fyrir vörslu barnakláms hefur
mikið verið rætt og skrifað um.
Dómurinn var styttur úr tveimur
árum í átján mánuði.
Svala Ólafsdóttir, lögfræðingur og kennari við lagadeild HR,
segir að tvennt þurfi að hafa í
huga varðandi þá umræðu sem
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kviknaði í kjölfar dómsins. Í
fyrsta lagi hafi hann verið í
þyngra lagi miðað við sambærilega dóma þar sem málsatvik eru
svipuð, og í öðru lagi liggi nú
þegar fyrir frumvarp um breytingar
á
kynferðisbrotakafla

almennra hegningarlaga. Atli
Gíslason lögfræðingur segir að
líta megi á frumvarpið sem svar
við kalli almennings um að refsingar í slíkum málum beri að
herða enn frekar en nú er.
Hann gagnrýnir þó að þær
breytingar gerist ekki nægilega
hratt og bendir á að dómar fyrir
fíkniefnabrot hafi þyngst mun
hraðar, en það hafi Hæstiréttur
sjálfur tekið ákvörðun um. Slíkt
eigi einnig að vera mögulegt í
kynferðisbrotamálum,
sérstaklega þeim sem snúi að börnum.
Hann telur að refsiramminn sé
langt frá því að vera nægilega
nýttur í þessum málum.
SÖSKDK  SJ¹ SÅÈU 

"!.$!2¥+). Yfirvöld í Nýju-Mexíkó í Bandaríkjunum hafa brugðið
á nýstárlegt ráð til þess að koma í
veg fyrir að menn aki undir áhrifum áfengis. Á börum og veitingastöðum hefur verið komið fyrir
þvagskálum sem vara karlmenn
við þeim hættum sem fylgja ölvunarakstri. Þetta segir á vef Yahoo!
News.
Seiðandi kvenrödd sér um
aðvaranirnar, en fimm hundruð
talandi þvagskálar eru í ríkinu.
„Framtíðin er í þínum höndum,“
eru lokaorð hennar.
SÖS
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Auglýst er eftir umsækjendum
um styrki til viðbótarnáms á sviði
húsgagna- og innréttingasmíði
en frestur rennur út 1. mars nk.
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"ARACK /BAMA BIÈLAR TIL BLÎKKUMANNA OG ANNARRA KJËSENDA

.ORSKIR ELLILÅFEYRISÖEGAR

Tilbúnir fyrir svartan forseta

Æ fleiri þiggja
lífeyri erlendis

"!.$!2¥+). !0 Barack Obama,
sem sækist eftir framboði til forseta Bandaríkjanna fyrir Demókrataflokkinn, lýsti því yfir um
helgina að kjósendur væru tilbúnir til að kjósa sér forseta úr
röðum blökkumanna.
Obama var með þessu að svara
ummælum áhrifamikils blökkumannaþingmanns á ríkisþingi
Suður-Karolínu, Roberts Ford,
um að Obama gæti ekki hlotið
kosningu til forseta á næsta ári.
„Við hver einustu tímamót í
sögu okkar hefur einhver sagt:
„við getum þetta ekki“,“ sagði
Obama á kosningafundi að viðstöddum hátt í 2.000 manns, sem

Ellert, viltu ekki bara hafa
Guðna úti á Kanarí?
b*Ò ALVEG ENDILEGAm
%LLERT " 3CHRAM VARAÖINGMAÈUR 3AM
FYLKINGARINNAR SAGÈIST ¹ DÎGUNUM MJÎG
¹N¾GÈUR MEÈ FUNDI 'UÈNA GÒSTSSONAR
LANDBÒNAÈARR¹ÈHERRA UM LÅFEYRISM¹L ¹
+ANARÅEYJUM (ANN SEGIST VONA AÈ 'UÈNI
FARI SEM OFTAST ÖANGAÈ

&RUMVARP Å DANSKA ÖINGINU

Fóstureyðing
heimiluð án
leyfis foreldra
$!.-®2+ Danskar stúlkur á
aldrinum 15 til 18 ára munu geta
farið í fóstureyðingu án vitundar
foreldra sinna, nái frumvarp
fram að ganga sem vinstriflokkurinn SF hefur lagt fram með
stuðningi Jafnaðarmannaflokksins og miðflokksins Radikale
Venstre. Nyhedsavisen greinir
frá þessu á vef sínum.
Ungt fólk má stunda kynlíf og
kaupa getnaðarvarnir án vitundar
foreldra sinna og því ætti það
sama að eiga við um fóstureyðingar tjáði Kamal Qureshi,
þingmaður SF, dagblaðinu Urban.
Hægriflokkurinn Venstre, sem
er stærsti flokkurinn á danska
þinginu og fer fyrir ríkisstjórninni, er á móti frumvarpinu á
þeim grundvelli að unglingsstúlkur séu of ungar til að taka svo
stóra siðfræðilega ákvörðun. SDG

"¾JARSTJËRN ¥SAFJARÈAR

Höfnin þjóni
Grænlendingum
¥3!&*®2¨52 Bæjarstjórnin vill efla

Ísafjarðarhöfn sem þjónustumiðstöð fyrir Austur-Grænland. Í
tillögu kemur fram að kannaðir
verði möguleikar á því að
umskipunarhöfn fyrir siglingar í
norðurhöfum verði staðsett á Vestfjörðum. Einnig er vísað til tillögu
þingsályktunar sem liggur fyrir á
Alþingi um þjónustu fyrir útgerð
og siglingar í norðurhöfum.
Þessi tillaga Í-listans um aukin
umsvif og þjónustu Ísafjarðarhafna var samþykkt samhljóða á
bæjarstjórnarfundi á Ísafirði á
dögunum. Atvinnumálanefnd
bæjarins telur mikilvægt að
strandsiglingar verði hafnar að
nýju um landið.
SÖS
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nær allir voru svartir, í Claflinháskóla í Orangeburg í SuðurKarolínu. „En hafi ég stuðning

ykkar, orku, þátttöku, fylgi og
hugmyndir, þá er ég hér til að
segja ykkur: „já við getum það!“,“
sagði hann og uppskar mikil fagnaðarlæti fyrir.
Ford, sem gegndi lykilhlutverki við að safna atkvæðum
svartra íbúa Suður-Karolínu við
forsetaframboð Johns Edwards
fyrrverandi ríkisstjóra árið 2004,
hefur lýst því yfir að hann styðji
Hillary Rodham Clinton til framboðs fyrir flokkinn í næstu forsetakosningum.
Hann
segir
Obama of reynslulítinn stjórnmálamann til að gera sér raunhæfar vonir um að geta náð kjöri
til forseta.
AA

Tuttugu ára vinna
eyðilögð í Heiðmörk
Trjálundur kvennadeildar Kiwanis-samtakanna orðinn að drullu. Félagið ætlar
að leita réttar síns. Telja eyðilegginguna óþarflega mikla. Framkvæmdastjóri
Klæðningar segir raskið ekki óeðlilega mikið, miðað við stærð verksins.
5-(6%2&)3-, Tuttugu ára gamall
lundur Sinawik-kvenna, kvennadeildar
Kiwanis-samtakanna,
gjöreyðilagðist þegar Kópavogsbær og Klæðning ehf. hófu að
leggja vatnslögn gegnum Heiðmörk.
„Þetta er alveg skelfilegt. Hann
er að mestu ónýtur lundurinn,“
segir Dagný Heiða Vilhjálmsdóttir, formaður Sinawik-félagsins í
Reykjavík. „Það er búið að ryðja í
gegnum gömul stæðileg greintré
og nú er hér þvílík drulla og varla
hægt að ganga um hérna. Þeir
hafa enga tilfinningu fyrir náttúrunni, þessir menn.“
Dagný segir að Sinawik-félagið
muni leita réttar síns á næstu
dögum: „Það snýst ekki um peninga heldur eru þetta gleðistundir
og samvinna sem þarna var rutt
niður.“
Hjálmar Hlöðversson, umdæmisstjóri hjá Kiwanis-samtökunum,
tekur í sama streng og segir að
búið sé að „slátra landinu með
stórvirkum vinnuvélum og sturta
malarhlössum yfir“.
Að mati Hjálmars hefur verktakinn gengið fullharkalega fram
við verkið. „Þetta er skelfileg
umgengni. Þeir hafa rifið allt of
mikið í kringum sig og hefðu ekki
þurft að eyðileggja svona mikið.“
Sigþór Ari Sigþórsson, framkvæmdastjóri Klæðningar ehf.,
segir að markmið fyrirtækisins
sé ávallt að skemma sem minnst
og starfa í sem bestu samráði við
verkkaupa, sem í þessu tilfelli er
Kópavogsbær.
Hann segir ekkert ámælisvert
við framkvæmd verksins, að því

,UNDUR 3INAWIK SAMTAKANNA 3KELFILEG SJËN BLASTI VIÈ FÁLÎGUM 3INAWIK SAMTAK
ANNA Å (EIÈMÎRK Å G¾R 3AMTÎKIN HYGGJAST LEITA RÁTTAR SÅNS ¹ N¾STU DÎGUM 5MD¾M
ISSTJËRI +IWANIS SEGIR AÈ BÒIÈ SÁ AÈ SL¹TRA LANDINU
-9.$(*,-!2 (,®¨6%233/.

Þetta er alveg skelfilegt.
Hann er að mestu ónýtur lundurinn.“
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er lýtur að Klæðningu ehf. „Það
var ekki óeðlilega mikið rask af
þessum framkvæmdum, miðað
við það sem hefur verið gert
þarna og mun verða gert. Við
höfum mikla reynslu í að vinna á
viðkvæmum svæðum og þarna
var reyndur maður á ferð.“
Sigþór tekur fram að verkið
hafi fyrirtækið fengið í opnu
útboði í fyrra. „Framkvæmdirnar
hófust síðan í byrjun janúar og
það hefði vissulega verið skemmtilegra að fá athugasemdir fyrr.“

Vignir Sigurðsson, fyrrverandi
framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Reykjavíkur, segir það
„bull og vitleysu“ sem Gunnar I.
Birgisson bæjarstjóri sagði í
Fréttablaðinu í gær um að Kópavogsbær hafi farið yfir framkvæmdina með Skógræktarfélaginu.
„Þetta er algjörlega rangt og
hann ætti að vita betur. Það var
ekkert samráð haft við félagið,“
segir Vignir og rifjar upp að hafa
farið í „óformlega vettvangsferð“
fyrir nokkrum árum upp í Heiðmörk með verkfræðingum frá
Hönnun. Þá hafi hann lagt til aðra
leið en síðan var farin. Hann hafi
einnig tekið skýrt fram að þetta
væri persónuleg skoðun hans, en
ekki Skógræktarfélags Reykjavíkur.
KLEMENS FRETTABLADIDIS

./2%'52 Yfir 41.000 norskir
ellilífeyrisþegar hafa flutt úr landi
og þiggja samtals andvirði um 33
milljarða íslenskra króna árlega úr
norskum lífeyrissjóðum. Frá þessu
er greint á fréttavef Aftenposten.
Athygli vekur að norskum
lífeyrisþegum sem flutt hafa til
grannlandsins Svíþjóðar hefur
stórfjölgað á síðustu árum og eru
nú um 14.000. Lægra verðlag á
húsnæði og nauðsynjum kvað
lokka svo marga austur yfir
landamærin, auk þess sem þar sé
auðveldara að reka erindi hjá hinu
opinbera. Annars eru stærstu
hópar lífeyrisþeganna á Spáni og í
Taílandi.
AA
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(ÒSFYLLIR ¹ &¹SKRÒÈSFIRÈI

Þjóðahátíðin
vekur lukku
&3+2²¨3&*®2¨52 Húsfyllir var í
Skrúði, félagsheimilinu á
Fáskrúðsfirði, í gær þegar
þjóðahátíð var haldin þar í fyrsta
sinn. Fulltrúar tíu þjóða tóku þátt
í hátíðarhöldunum.
Markmið hátíðarinnar er að
kynna menningu þeirra þjóðarbrota sem búa á Austurlandi en
hátíðin á sér fyrirmynd á Vestfjörðum og höfuðborgarsvæðinu
að sögn Kristínar Örnu Sigurðardóttur, framkvæmdastjóra
hátíðarinnar.
Austfirðingar voru yfir sig
hrifnir af hátíðinni sem að sögn
Kristínar hefur nú fest sig í sessi
meðal heimamanna og verður
haldin árlega eftirleiðis.
RH
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4ILR¾ÈI BANA TUGUM
!È MINNSTA KOSTI  MANNS FËRUST OG
ENN FLEIRI S¾RÈUST Å SPRENGJUTILR¾ÈUM
Å "AGDAD Å G¾R AÈ MESTU Å HVERFI SJÅA
6AR ÖETTA FYRSTA STËR¹R¹S SK¾RULIÈA Å
BORGINNI FR¹ ÖVÅ YFIRVÎLD EFNDU TIL STËR
¹TAKS TIL AÈ B¾TA ÎRYGGI Å BORGINNI
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TJ¹N ¹RA ÎLVAÈUR VIÈ AKSTUR
TJ¹N ¹RA ÎKUMAÈUR MISSTI STJËRN ¹
BÅL SÅNUM OG HAFNAÈI UTAN VEGAR ¹
+ROSSANESBRAUT ¹ !KUREYRI AÈFARANËTT
SUNNUDAGS (ANN VAR FLUTTUR ¹ SJÒKRA
HÒS EN BÅLLINN ER MIKIÈ SKEMMDUR
EFTIR SLYSIÈ 0ILTURINN ER GRUNAÈUR UM
ÎLVUN VIÈ AKSTUR

-ATSNEFND EIGNARN¹MSBËTA REIKNAR 6ATNSENDABËNDA  MILLJËNA AUKAÖËKNUN

BÍLL DAGSINS

HONDA CR-V
Nýskr. 01.04 - Sjálfskiptur - Ekinn 45 þús. km. - Allt að 100% lán.
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4ELJA ¹BÒANDA ¹ 6ATNSENDA
F¹ ¹TTA MILLJARÈA VIÈ EIGNARN¹M
%)'.!2.- „Fullvíst má telja að verðmæti sátta-

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

gerðarinnar sé á bilinu 6.500 til 8.000 milljónir fyrir
eignarnámsþola,“ segir matsnefnd eignarnámsbóta
sem staðfest hefur sátt í eignarnámsmáli á Vatnsenda.
Eins komið hefur fram sömdu ábúandinn á Vatnsenda, Þorsteinn Hjaltested, og Kópavogsbær um að
viðskipti með 863 hektara úr Vatnsendajörðinni færu
í gegn um matsnefnd eignarnámsbóta þar sem
ákvæði erfðaskrár leyfa ekki sölu jarðarinnar. Fyrir
landið greiðir Kópavogsbær 2.250 milljónir króna
auk þess sem Þorsteinn heldur eftir byggingarlóðum.
Kópavogsbær skipuleggur lóðirnar og sér um gatnagerð Þorsteini að kostnaðarlausu. Þennan samning
metur eignarnámsnefndin sem sagt á 6,5 til 8 milljarða króna fyrir Þorstein.
Auk framangreinds á Kópavogsbær að borga Þorsteini 50 milljónir króna vegna umstangs í kring um
söluna. Eignarnámsnefndin segir erfitt að ákveða
hversu mikið vinnuframlag eigi að reikna Þorsteini

6!4.3%.$) BÒANDINN F¾R  MILLJËNIR Å KOSTNAÈ OFAN ¹ KAUP

VERÈIÈ OG HUNDRUÈ BYGGINGARLËÈA

&2¡44!",!¨)¨2«3!

og segist því einfaldlega miða við stærð viðskiptanna.
Þar sem Kópavogsbær og Þorsteinn Hjaltested
voru tilbúnir með sátt fundaði matsnefnd eignarnámsbóta aðeins tvisvar um Vatnsendamálið. Fyrir þá vinnu
á Kópavogsbær að greiða 600 þúsund krónur.
GAR

Er öldrun úreld
í nútímasamfélagi?
9001910192019301940195019601970198019902000201020202030204
Ráðstefna um ný viðhorf og róttæka stefnumótun í málefnum aldraðra,
haldin í Háskólanum í Reykjavík 22. & 23. feb. 2007

Dagskrá:

Fimmtudagur 22. febrúar: Niðurstöður vísindarannsókna
08.30
09.00
09.10

10.00
10.20
11.10
11.40
12.00

Nýjar forsendur

Skráning
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, borgarstjóri:
Setning ráðstefnunnar
Elhanan Goldberg, prófessor í taugafræði við New York University School of Medicine
og framkv.stjóri við Institute of Neuropsychology and Cognitive Performance, New York:
Kosturinn við að eldast: Máttur hins þroskaða heila
Kafﬁhlé
Lawrence J. Whalley, prófessor í geðheilbrigðisfræðum við háskólann í Aberdeen:
Öldrun er ekki lengur sjálfgeﬁn
Einar B. Baldursson, dósent í vinnusálfræði við Álaborgarháskóla:
Seinkun öldrunar – Að njóta ágóðans
Ásgeir R. Helgason, dósent í sálfræði við Karolinska Institutet í Svíþjóð og lýðheilsudeild
Háskólans í Reykjavík, stýrir umræðum
Lok fyrri hluta ráðstefnunnar
Ath: Á ﬁmmtudeginum fara fyrirlestrar og umræður fram á ensku.

Föstudagur 23. febrúar: Nýjar forsendur
08.30
09.00

09.30

10.10
10.30
10.40
Bakhjarlar:

10.50
11.05
11.20
11.35
12.00

Ný tækifæri

Skráning
Benedikt Jóhannesson, framkvæmdastjóri Talnakönnunar:
Tekjur, skattar og lífeyrismál:
Koma aldraðir inn á vinnumarkaðinn af nýjum krafti?
Einar B. Baldursson, dósent við Álaborgarháskóla:
Ný sýn:
Öﬂugt fólk á besta aldri
Elvu
Guðrúnu ginu
já
Samspil öldrunar, heilbrigðiskerﬁs og vinnumarkaðar
h
g
in
etfan
Skrán
Kafﬁhlé
0 eða á n
a 599-631 j@ru.is
ím
s
í
Guðlaugur Þór Þórðarson, alþingismaður:
gudrune
r.
Stefnumótun og framtíðarsýn í málefnum aldraðra
ld 2.000 k
stefnugja
ð
r.
á
a
R
ld
a
if
Jórunn Frímannsdóttir, formaður velferðarsviðs Reykjavíkurborgar:
gar inn
Kafﬁveitin
Stefna Reykjavíkurborgar: Tækifærin framundan
Þór Sigfússon, forstjóri Sjóvár-Almennra:
Framtíðarsýn tryggingafélags um þjónustu við aldraða
Björn Leifsson, World Class:
Andleg og líkamleg heilsurækt þeirra sem vilja taka ábyrgð sjálfum sér fram eftir öllum aldri
Margrét Margeirsdóttir, formaður Félags eldri borgara í Reykjavík:
Fullorðnun nútímasamfélagsins - hvað þarf að breytast?
Guðﬁnna S. Bjarnadóttir, ráðstefnustjóri, samantekt
Ráðstefnulok.

EFLIR almannatengsl

Reykjavíkurborg, Háskólinn í Reykjavík og Álaborgarháskóli
standa fyrir ráðstefnu um öldrun, rannsóknir, viðhorf, tækifæri og stefnumótun
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Þjóðin hlynnt
synjunarvaldi
34*«2.-, Ólafur Ragnar

Grímsson telur að yfirgnæfandi
meirihluti Íslendinga sé hlynntur
því að forsetinn
hafi áfram
synjunarvald.
Forsetinn
sagði í þættinum Silfri Egils í
gær að völd fari
gjarnan í
taugarnar á
þeim sem ekki
«,!&52 2!'.!2
hafa þau. Menn
'2¥-33/.
skyldu þó hafa
hugfast að á Íslandi sé valdið hjá
þjóðinni, en ekki þinginu. Þetta sé
grundvöllur íslenskrar stjórnskipunar.
Ólafur sagðist einnig telja að
ákvörðun hans um að neita að
staðfesta fjölmiðlafrumvarpið á
sínum tíma hafi verið rétt.
KËÖ

$¾MD Å SJÎ M¹NAÈA FANGELSI

Með hálft kíló
af amfetamíni
$«-3-, Kona á þrítugsaldri var

á föstudag dæmd til sjö mánaða
fangelsisvistar í Héraðsdómi
Reykjavíkur fyrir að hafa haft í
vörslu sinn rúmlega hálft kíló af
amfetamíni og tæp fimm grömm
af hassi. Fimm mánuðir af
refsingunni eru skilorðsbundnir.
Lögreglan fann hassið og
rúmlega gramm af amfetamíninu
í bifreið sem konan ók í október á
síðasta ári. Í kjölfarið var gerð
húsleit á heimili konunnar og
fundust þar 527 grömm af
amfetamíni til viðbótar.
Konan játaði brot sín fyrir
dómnum en sagðist einungis hafa
haft amfetamínið í vörslu sinni í
um sólarhring þegar hún var
handtekin. Hún hafði ekki áður
gerst sek um refsiverða háttsemi.
ÖSJ
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&YRIRKOMULAG FORFALLAKENNSLU KANN AÈ VERÈA ENDURSKOÈAÈ Å (AGASKËLA

(VALVEIÈAR *APANA

Einn af tíu kennurum veikur

Reyna enn að
gera við skipið

-%..45. Enginn forfallakennari
hefur verið í Hagaskóla síðan um
áramótin þrátt fyrir að allt að fjórir kennarar af fjörutíu hafi verið
veikir á sama deginum.
Foreldri, sem hafði samband
við Fréttablaðið, segir að í sumum
bekkjum hafi ekki liðið ein einasta
vika með fullri kennslu frá áramótum.
Flosi Kristjánsson aðstoðarskólastjóri segir að forfallakennari skólans hafi hætt störfum um
áramótin. Í fyrradag hafi nýr
kennari byrjað hjá skólanum,
meðal annars til að sinna forfallakennslu, en annars sé reynt að
leysa úr slíku með starfsfólki inn-

(!'!3+«,) !ÈSTOÈARSKËLASTJËRI SEGIR
KOMA TIL GREINA AÈ ENDURSKOÈA FYRIR
KOMULAG FORFALLAKENNSLU KOMI UM ÖAÈ
SKÕR KRAFA FR¹ FORELDRUM
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

anhúss. Forfallakennsla hafi hingað til ekki verið forgangsatriði
skólastjórnenda á unglingastigi,
segir Flosi, en viðhorf til þessa

séu óðum að breytast. „Ég kannast
ekki við að þessu hafi verið haldið
stíft að okkur,“ en krafan um fulla
kennslu gerist þó æ háværari,
segir hann.
Skólinn fær fjármagn eyrnamerkt forfallakennslu og Flosi
telur að eitt stöðugildi fyrir áramót hafi nýst vel. „Það er sjálfsagt
ekkert vit í öðru en að vera með að
minnsta kosti einn [forfallakennara],“ segir hann og bætir við að
einn kennari dugi jafnvel ekki til,
þegar veikindi séu sem mest.
Flosi segir jafnframt að til að
núverandi fyrirkomulag verði
endurskoðað þurfi að koma um
það skýr krafa frá foreldrum. KËÖ

Íhuga nýja leið til að
binda hendur Bush
Fulltrúar meirihluta demókrata á Bandaríkjaþingi íhuga að freista þess að binda
hendur Bush forseta til stríðsreksturs í Írak með nýrri þingsamþykkt. Hún kæmi
í stað þeirrar sem árið 2002 heimilaði Bush að beita Saddam Hussein hervaldi.
Þingmeirihluti
demókrata í öldungadeild Bandaríkjaþings sagðist í gær ef til vill
munu freista þess að binda frekar
hendur George W. Bush forseta
til að heyja stríð í Írak með því að
samþykkja takmarkaðri útgáfu
af ályktuninni sem þingið samþykkti árið 2002 og heimilaði forsetanum að beita hervaldi gegn
Saddam Hussein.
Eftir vikulanga þingumræðu
um stefnu Bush varðandi hernaðinn í Írak brást Hvíta húsið reiðilega við fullyrðingu Harrys Reid,
leiðtoga meirihlutans í öldungadeildinni, um að ákvörðunin um
innrásina sem Bandaríkjamenn
fóru fyrir í Írak í mars 2003 hefði
sýnt sig að vera „verstu mistök í
utanríkismálum“ í sögu Bandaríkjanna.
„Stríðið er erfitt, en lausnin er
ekki að hraða hernum af vettvangi. Hún felst miklu fremur í
því að sjá hernum fyrir því sem
hann þarf á að halda til að ljúka
verkinu, og ýta jafnframt við
Írökum að axla ábyrgð á sínum
málum,“ sagði Tony Snow, talsmaður Hvíta hússins.
Tveir þingnefndarformenn úr
röðum demókrata töluðu um
möguleikann á því að breyta samþykktinni frá 2002 sem heimilaði
Bush að efna til innrásarinnar.
„Sú samþykkt var eins og
blankótékki sem gerði honum
kleift að gera nærri því hvað sem
er og hefur gert það að verkum að
við eigum nú í stöðugum bardögum í Írak,“ sagði Carl Levin, sem
stýrir hermálanefnd öldungadeildarinnar.
7!3().'4/.
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(!24 $%),4 -ITCH -C#ONNELL LEIÈTOGI MINNIHLUTA REPÒBLIKANA Å ÎLDUNGADEILD "ANDA
RÅKJAÖINGS TALAR Å HARKALEGRI UMR¾ÈU UM ¹LYKTUN GEGN ¥RAKSSTEFNU "USH ¹ LAUGARDAG
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„Við getum uppfært samþykktina þannig að hún gefi mun
þrengra svigrúm [til stríðsrekstrar í Írak], sem mun leysa hermenn okkar undan því að blandast í borgarastríð trúarhópa,“
sagði Levin.
Demókratinn Joe Biden, formaður utanríkismálanefndar öldungadeildarinnar sem sækist
eftir forsetaframboðsútnefningu,

Við getum uppfært
samþykktina þannig að
hún gefi mun þrengra svigrúm til
stríðsrekstrar í Írak
#!2, ,%6).
&/2-!¨52 (%2-,!.%&.$!2 ®,$
5.'!$%),$!2)..!2

talaði um að afturkalla samþykktina frá 2002 og semja nýja í staðinn.
Fulltrúadeild þingsins samþykkti á föstudag ályktun þar
sem áformum forsetans um að
senda 21.500 manna liðsauka til
Íraks er hafnað. Ályktunin hrakti
Bush í vörn í framhaldinu, þegar
tekist verður á um fjármögnun
Íraksáætlunar hans.
Á laugardag vantaði fjögur
atkvæði upp á að 60 atkvæða aukinn meirihluti fengist fyrir samþykkt samhljóða ályktunar í öldungadeildinni. Demókratar lýstu
engu að síður yfir sigri í málinu,
enda greiddi hlutfallslegur meirihluti – 56-34 – atkvæði með ályktuninni, þar á meðal sjö þingmenn
repúblikana.
AUDUNN FRETTABLADIDIS

*!0!. !0 Áhöfn vinnsluskips
japanska hvalveiðiflotans í SuðurKyrrahafi, Nisshin Maru, sem
verið hefur í lamasessi síðan bruni
kom upp í því í liðinni viku, vann
enn að því í gær að reyna að gera
við vélar skipsins. Takist það ekki
er vertíðin úti. Greenpeace hefur
boðist til að draga það í land, en
boðið var afþakkað. Peter Williams, talsmaður björgunarfélagsins
Maritime New Zealand, segir að
hættan á umhverfisslysi sé ekki
svo mikil eins og sakir standa, þar
sem góðu veðri sé spáð næstu
daga. Hið 9.000 tonna vinnsluskip
er með um 1.000 tonn af olíu og
öðrum spilliefnum um borð.
AA

"*!2452 .+ 6ERÈM¾TI BOTNFISKAFLA JËKST
MIKIÈ ¹ MILLI ¹RA

!FLAVERÈM¾TI ÅSLENSKRA SKIPA

Verðmæti botnfiskafla eykst
3*6!2²46%'52 Aflaverðmæti
íslenskra skipa nam 70,5 milljörðum króna á fyrstu ellefu mánuðum ársins 2006 samanborið við
63,2 milljarða á sama tímabili
2005. Aflaverðmæti hefur aukist
um 7,3 milljarða eða 11,6 prósent.
Aflaverðmæti nóvembermánaðar
nam 6,2 milljörðum en í nóvember í fyrra var verðmæti afla 5,7
milljarðar. Þetta kemur fram á
vef Hagstofu Íslands.
Verðmæti þorskafla var 24,8
milljarðar og jókst um 9,1
prósent. Aflaverðmæti ýsu nam
10,6 milljörðum, sem er 27,9
prósenta aukning.
Aflaverðmæti uppsjávarafla
dróst saman um 12,1 prósent milli
ára og nam 11,9 milljörðum.
Munar þar mestu um verðmæti
loðnu sem minnkaði um 54
prósent eða 2,6 milljarða.
SH¹
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&ÅKNIEFNAAKSTUR Å (VERAGERÈI
-AÈUR VAR HANDTEKINN Å (VERAGERÈI
¹ ¹TTUNDA TÅMANUM Å G¾RMORGUN
GRUNAÈUR UM AÈ AKA UNDIR ¹HRIFUM
FÅKNIEFNA -AÈURINN VAR YFIRHEYRÈUR OG
SLEPPT AÈ ÖVÅ LOKNU

%LDUR Å BÅL ¹ 'RETTISGÎTU
%LDUR KVIKNAÈI Å BÅL ¹ 'RETTISGÎTU Å
2EYKJAVÅK ¹ LAUGARDAGSKVÎLD (ANN
VAR Å BÅLSKÕLI OG VAR UPPHAFLEGA
TILKYNNT UM ELD Å HÒSINU %LDURINN VAR
SLÎKKTUR STUTTU EFTIR AÈ SLÎKKVILIÈ KOM
¹ VETTVANG
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Vilt þú þyngri viðurlög við
ofsaakstri?
*¹
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Ert þú sáttur við framlag
Íslands í Eurovision?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

6IÈSKIPTAR¹ÈHERRA UM BANKA

Almenningur
fái betri kjör
"!.+!-, Jón Sigurðsson

viðskiptaráðherra hvetur
bankana eindregið til að lækka
þjónustugjöld. Hann segir þá
hafa fjárhagslega burði til þess.
Í norrænni skýrslu sem fjallað
var um í hádegisfréttum Stöðvar
2 í gær kemur fram að meiri
vaxtamunur er hér á landi en á
hinum Norðurlöndunum þrátt
fyrir að eiginfjárstaða bankanna
sé almennt góð.
Hann segir þó ekki ástæðu til
að rannsaka meint samráð
bankanna þar sem hagsveiflan sé
ekki gengin niður.
RH

&,!+)¨ (ERMENN ¹ VAKT VIÈ FLAK
ÖYRLUNNAR
&2¡44!",!¨)¨!0

TÎKIN Å !FGANISTAN

Hermenn farast
er þyrla hrapar
!&'!.)34!. !0 Stór herþyrla
Bandaríkjahers hrapaði í
Suðaustur-Afganistan í gær. Átta
hermenn fórust en fjórtán
komust lífs af, að því er talsmenn
ISAF, NATO-herliðsins í landinu,
greindu frá.
Fulltrúar hersins útilokuðu
strax að þyrlan hefði verið skotin
niður. Rétt fyrir hrapið tilkynntu
flugmennirnir um skyndilega
vélarbilun.
Hermenn ISAF skutu um
helgina til bana vegfaranda í
Suður-Afganistan sem þeir töldu
að ósekju vera sjálfsmorðssprengjumann. Þetta var annað
slíka tilvikið á viku.
AA

 FEBRÒAR  -.5$!'52

)NGIBJÎRG 3ËLRÒN ¹ FUNDI 3AMFYLKINGAR OG SAMTAKANNA  Å G¾R

$¾MD Å ÖRIGGJA ¹RA FANGELSI

Aðstæður aldraðra siðleysi

Áttræð kona
misnotaði dreng

34*«2.-, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar, segir það „siðlaust samfélag“
sem ekki setji í forgang að leysa úr
málefnum aldraðra. Ellin sé víðs
fjarri þeim, sem séu í fararbroddi í
íslensku samfélagi, enda eigi þeir
flestir góðan lífeyrisrétt. Valdið,
segir Ingibjörg, hefur slævt núverandi ríkisstjórn.
Ingibjörg rifjaði upp feril sinn
sem borgarstjóri og sagði áherslur
sínar hafa verið á velferðarmál
eins og uppbyggingu leikskóla og
einsetningu grunnskóla. Svo yrði
einnig í ríkisstjórn Samfylkingar.
„Við ætlum að hækka lífeyri
almannatrygginga, við ætlum að

%,,%24 " 3#(2!- ).')"*®2' 3«,2².
/' 34! 2!'.(%)¨52 *«(!..%3$«44
)2 3AMFYLKINGIN OG SAMTÎKIN  HÁLDU

FUND ¹ (ËTEL .ORDICA Å G¾R 3ALURINN VAR
bALGJÎRLEGA TROÈFULLURm SEGIR STA 2AGN
HEIÈUR *ËHANNESDËTTIR &2¡44!",!¨)¨6),(%,-

taka upp tíu prósenta skatt á
greiðslur úr lífeyrissjóði í stað 37,5

prósenta skatts, við ætlum að koma
á 100 þúsund króna frítekjumarki,“
sagði Ingibjörg og bætti við: „Við
ætlum að losa eldri borgara þessa
lands úr þeirri fátæktargildru sem
ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og
Framsóknarflokks hefur spunnið.“
Samkoman var vel sótt og Ásta
Ragnheiður Jóhannesdóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, var
afar ánægð þegar Fréttablaðið
náði af henni tali. „Já, það var húsfyllir og algjörlega troðfullur salurinn, svo við þurftum að bæta við
stólum. Aldraðir ætla greinilega
ekki að láta koma svona fram við
sig lengur.“
KËÖ

Skammast sín fyrir
íslenska arfleifð sína
Scott Hjorleifsson, einn gesta á klámráðstefnu, segist hneykslaður á ummælum
yfirvalda um samkomuna. Ásakanir um þrælahald, mansal og barnaklám séu
rógburður. Hótelstjóri Radisson SAS segir hótelið ekki setjast í dómarasæti.
&¡,!'3-, „Ég er stórhneykslaður

á viðbrögðum íslenskra yfirvalda
við þessari samkomu,“ segir Scott
Hjorleifsson, einn gesta á ráðstefnu um klámefni sem fram fer
í Reykjavík í næsta mánuði. „Í
fyrsta skipti á ævinni skammast
ég mín fyrir að hafa íslenskt blóð í
æðum mínum.“
Scott rekur klámvefinn www.
sleazydream.com, sem er ein af
1.500 mest sóttu síðum á internetinu samkvæmt vefmælingafyrirtækinu Alexa. Hann ólst upp í
Gimli í Kanada og er VesturÍslendingur.
„Þessu ummæli yfirvalda og
annarra um mögulegt mansal,
þrælahald og framleiðslu barnakláms hjá ráðstefnugestum er
hreinn rógburður og ég velti fyrir
mér hvort viðkomandi séu með
réttu ráði,“ segir hann.
„Ég hef farið á tugi slíkra ráðstefna um allan heim síðustu sex
ár og þetta er einfaldlega samkoma fólks sem vill byggja upp
tengslanet og skemmta sér, ekkert
annað.“
Hann segir einnig út í hött að á
ráðstefnunni verði tekið upp
klámefni. „Til þess þyrfti að flytja

*«. +!2, «,!&33/.
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inn leikara, leikstjóra, upptökubúnað, upptökulið, förðunarfólk
og fleira sem er allt til staðar í
löndum sem leyfa framleiðslu á
klámefni. Það svarar einfaldlega
ekki kostnaði fyrir utan öll vandamálin sem skapast af því þessi
framleiðsla er ólögleg á Íslandi.
Enginn framleiðandi myndi láta
sér detta það í hug.“
Fréttablaðinu hefur borist yfirlýsing frá einum aðstandanda ráðstefnunnar, Christinu Pong, þar
sem hún lýsir undrun sinni á þeim
viðbrögðum sem samkoman hefur
fengið. Hún leggur áherslu á að í
ferðinni verði engin klámfengin
hegðun á almannafæri.
Hrönn Greipsdóttir, hótelstjóri
á Radisson SAS þar sem ráðstefnu-
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"ISKUP ¥SLANDS OG FORMAÈUR 0RESTAFÁLAGS ¥SLANDS HARMA ÖAÈ
AÈ STËR HËPUR KL¹MFRAMLEIÈENDA HYGGIST HALDA R¹ÈSTEFNU
HÁR ¹ LANDI ¥ YFIRLÕSINGU SEGIR AÈ KL¹M GANGI Å BERHÎGG VIÈ
KRISTINN MANNSKILNING OG ÖVÅ FYLGI ALLTAF LÅTILSVIRÈING ¹ MANN
ESKJUNNI
¶AR SEGIR EINNIG AÈ KL¹MIÈNAÈINUM GETI FYLGT ÕMIS
NAUÈUNG MANSAL OG MISNOTKUN ¹ BÎRNUM ¶VÅ SÁ FAGNAÈ
AÈ R¹ÈAMENN HAFI BRUGÈIST VIÈ FRÁTTUM AF HEIMSËKNINNI OG
BORGARSTJËRI HAFI SETT AF STAÈ RANNSËKN ¹ ÖEIM SEM TENGJAST
HENNI
SÖS
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gestir gista, segir ekki venju að
yfirheyra gesti um hvað þeir geri
og hver sé tilgangurinn með ferð
þeirra. Ef eitthvað ólögmætt sé á
ferðinni sé það í höndum yfirvalda, það sé ekki hlutverk hótelsins að taka siðferðilega afstöðu í
þessu máli.
Hún segist þó hafa beðið
aðstandendur ráðstefnunnar að
taka merki hótelsins af vefsíðu
sinni, en þeir hafi ekki enn orðið
við því.
Erna
Hauksdóttir,
framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar, tekur undir orð Hrannar. „Það er ekki verið að yfirheyra
fólk og spyrja hvað það ætlar sér
að gera á landinu, og sem stendur
virðist óljóst hvað það verður
nákvæmlega. Það er ekki ólöglegt
að panta sér ráðstefnusal og tala
saman.“
„Það þarf að vera mjög góð
ástæða til að banna fólki að koma
til landsins,“ segir Jón Karl Ólafsson, forstjóri Icelandair. „Það er
því afskaplega lítið sem við getum
gert, enda komum við ekki að
þessu á annan hátt en að flytja
hluta ráðstefnugesta til og frá
landinu.“ Ekki náðist í forsvarsmenn Iceland Express við vinnslu
fréttarinnar.
SALVAR FRETTABLADIDIS

6IÈBRÎGÈ VIÈ ÖJËÈSTJËRNARVIÈR¾ÈUM 0ALESTÅNUMANNA

Hnykkt á skilyrðum

Bolludagsbragðið

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA - 8305

*%2²3!,%- !0 Fulltrúar ísraelskra

Fáðu þér rjóma inn á milli

og bandarískra stjórnvalda hafa
komið sér saman um að sniðganga þá nýju stjórn Palestínumanna sem ekki hafnar ofbeldi
eða viðurkennir Ísraelsríki og
áður gerða friðarsamninga. Þetta
sagði Ehud Olmert, forsætisráðherra Ísraels, í gær.
Ólíklegt er talið að tilvonandi
samstjórn beggja stærstu fylkinganna í palestínskum stjórnmálum, hinna herskáu Hamassamtaka
og
hófsamari
Fatah-hreyfingar, muni uppfylla
þessi skilyrði til fullnustu.
Í Ramallah á Vesturbakkanum
reyndi Mahmoud Abbas, forseti
Palestínumanna og leiðtogi Fatah,
að sannfæra Condoleezzu Rice,
utanríkisráðherra
Bandaríkjanna, um að Alþjóðlegi kvartettinn svonefndi – með fulltrúum
Bandaríkjanna,
Evrópusam-

2)#% /' !""!3 (ITTUST Å 2AMALLAH Å G¾R
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bandsins, Sameinuðu þjóðanna
og Rússlands, sem hefur ýtt á
eftir friðarsamningum Ísraela og
Palestínumanna – yrði að gefa
hinni tilvonandi þjóðstjórn tækifæri á að sanna sig. Í sáttasamþykkt forystumanna Fatah og
Hamas, undirritaðri í Mekka fyrr
í mánuðinum, er aðeins talað um
„virðingu“ fyrir fyrri friðarsamningum.
AA

"!.$!2¥+). !0 Rúmlega áttræð

bandarísk kona játaði sig seka um
að hafa kynferðislega misnotað
ellefu ára dreng.
Georgie Audean Buoy, sem er
84 ára, viðurkenndi að hafa
stundað kynlíf með drengnum
þegar hann var í hennar umsjá
árið 2004 að sögn saksóknara.
Samkvæmt samkomulagi sem
Buoy gerði við saksóknara mun
hún sitja í þrjú ár í fangelsi. Eftir
að afplánun lýkur verður hún
skráð sem kynferðisglæpamaður.
Einnig þarf hún að greiða
fórnarlambinu rúmar 300.000
krónur ásamt rúmri hálfri milljón
í málskostnað.
SDG

-!2'-%..) ¥TALSKIR HERSTÎÈVAANDST¾È
INGAR FJÎLMENNTU
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6ICENZA ¹ ¥TALÅU

Þúsundir mótmæla herstöð
¥4!,¥! Þúsundir manna flykktust
til borgarinnar Vicenza á N-Ítalíu
um helgina, til að taka þátt í
mótmælum gegn stækkun
bandarískrar herstöðvar þar.
Bandaríkjaher vill fjölga
hermönnum í stöðinni um 2.000,
en þá yrðu þeir alls um 5.000.
Skipuleggjendur mótmælanna
segja ítölsk stjórnvöld hafa
hunsað andmæli borgarbúa.
Borgarstjóri Vicenza óttaðist
að aðkomuróttæklingar kæmu af
stað óeirðum í göngunni, en hún
fór friðsamlega fram. Skipuleggjendur sögðu 100.000 manns hafa
mætt, en lögregla 40-50 þúsund.
SUN

&JÎGURRA M¹NAÈA FANGELSI

Drakk bjór og
svaf í hjólhýsi
$«-3-, Karlmaður á þrítugsaldri var á föstudag dæmdur til
fjögurra mánaða fangelsisvistar í
Héraðsdómi Suðurlands fyrir að
hafa í félagi við annan mann
brotist inn í hjólhýsi sem stóð við
Hrísmýri á Selfossi, dvalið þar
um nóttina og notað sængurföt og
salernisaðstöðu. Auk þess stal
maðurinn bjórkassa. Maðurinn
hefur frá árinu 1999 hlotið tíu
dóma fyrir þjófnað og sex til
viðbótar fyrir önnur brot.
ÖSJ

&ÅFLDJARFUR STRALI

Ákvað í ölvímu
að grípa hákarl
342!,¥! !0 Ástrali sem greip 1,3

metra langan hákarl með berum
höndum telur ölvun af völdum
vodkadrykkju hafa skert dómgreindina.
Phillip Kerkhof var að veiða af
bryggju þegar hann kom auga á
hákarl skammt frá. „Ég laumaðist
bara aftan að honum, ákvað að
grípa hann og með hundaheppni
náði ég honum,“ sagði Kerkhof.
„Hann braust um í vatninu, fór að
snúa sér við og reyndi að bíta mig
og ég hugsaði: „jæja, það er
ótrúlegt hvað vodka gerir.““
Hákarlinn náði að bíta gat á
gallabuxur Kerkhofs sem slapp
ómeiddur.
SDG

2²33,!.$
3PRENGT ¹ -C$ONALDS
!È MINNSTA KOSTI SEX MANNS S¾RÈUST
ER SPRENGING VARÈ ¹ -C$ONALDS VEIT
INGASTAÈ Å MIÈBORG 3ANKTI 0ÁTURSBORG
AR Å G¾R !È SÎGN )NTERFAX FRÁTTASTOF
UNNAR SPRAKK SPRENGJA ¹ STAÈNUM EN
¹ HULDU VAR HVER BAR ¹BYRGÈ ¹ HENNI
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5MHVERFISSVIÈ 2EYKJAVÅKURBORGAR ¾TLAR AÈ AUKA M¾LINGAR ¹ SVIFRYKI

6INNUMIÈLUN UNGS FËLKS

Varar leikskólana við beint

Taka við sumarstarfsumsóknum

Umhverfissvið
Reykjavíkurborgar er að vinna í
því að koma á beintengingu við
leikskóla, skóla og hjúkrunarheimili í borginni, til dæmis með tölvupósti eða hringingu, þannig að hægt
sé að vara við þegar svifryksmengun fer yfir heilsuverndarmörk í
Reykjavík svo fullorðnir og börn
geti haldið sig innandyra.
„Við vitum ekki ennþá hvernig
við útfærum þetta tæknilega séð,
það er í vinnslu en við komum þessu
í framkvæmd sem fyrst,“ segir
Lúðvík Gústafsson, deildarstjóri
mengunarvarna hjá Umhverfissviði Reykjavíkurborgar. „Við
ætlum að senda leikskólum tilmæli

5-(6%2&)3-,

 Árið 1985 var Brigitte Mohnhaup dæmd í fimmfalt lífstíðar
fangelsi ásamt fimmtán árum
til viðbótar, hvaða hryðjuverkasamtökum tilheyrði hún?
 Hvaða lið vann Lýsingarbikar í körfuknattleik kvenna um
helgina?
 Hvaða heimsþekkti leikari
hefur rölt um götur borgarinnar
síðastliðna viku?
36®2). %25  3¥¨5 

¥ "/2')..) 'RÅÈARLEG SVIFRYKSMENGUN

GETUR VERIÈ Å VETRARSTILLUM VIÈ HELSTU
UMFERÈAR¾ÈAR Å BORGINNI

um að hleypa krökkum ekki út. Á
svona dögum er best fyrir leikskólakrakka að halda sig innandyra, fara ekki í mikla íþróttaiðkun
eða hlaupa hratt. Þetta á líka við
um aðra sem eru veikir. Við viljum

ekki að nokkur einasti maður verði
fyrir skaða.“ Umhverfissvið hefur
áður varað við svifryksmengun
yfir
heilsuverndarmörkum
í
útvarpinu. Því verður haldið áfram
auk þess sem í bígerð er að birta
beintengt kort á vefsíðu borgarinnar sem sýnir svifryksmengun í
borginni hverju sinni.
Fyrirhugað er að auka mælingar
á svifryksmengun og verða hugsanlega nýjar mælistöðvar keyptar.
Svifryksmengun er þegar mæld á
tveimur stöðum í borginni, á mótum
Grensásvegar og Miklubrautar og í
Fjölskyldu- og húsdýragarðinum
auk þess sem ein færanleg mælistöð er í eigu borgarinnar.
GHS

&¡,!'3-, Vinnumiðlun ungs
fólks tekur á móti umsóknum um
sumarstörf hjá Reykjavíkurborg
frá og með deginum í dag. Þeir
sem eru fæddir 1990 eða fyrr og
eru með lögheimili í Reykjavík
geta sótt um hjá vinnumiðluninni.
Í fréttatilkynningu segir að
einungis sé tekið á móti umsóknum í gegnum netið og nánari
upplýsingar sé að finna á
heimasíðu vinnumiðlunarinnar,
www.vuf.is. Tekið er á móti
umsóknum til 20. apríl, og er
vakin athygli á því að tekið er á
móti umsóknum í Götuleikhús
Hins hússins og Skapandi
sumarhópa til 30. mars.
SÖS

4ÒRKMENAR KJËSA SÁR NÕJAN FORSETA
¶Ë AÈ MÎRGU HAFI VERIÈ ¹BËTAVANT VIÈ FRAMKV¾MD
FORSETAKOSNINGANNA Å 4ÒRKMENISTAN ERU Ö¾R TALDAR
FYRSTA T¾KIF¾RI TIL UMBËTA EFTIR TVEGGJA ¹RATUGA
STJËRNARTÅÈ EINR¾ÈISHERRANS 3APARMURAT .IYAZOV SEM
LÁT KALLA SIG FÎÈUR ALLRA 4ÒRKMENA

Tilboð 16. - 25. febrúar

3.550 kr.

á sólarhring með 100 km akstur,
kaskótryggingu og skatt innifalið.
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.ÕIR TÅMAR MEÈ NÕJUM FORSETA 4ÒRKMENISTANS

Nýtt símanúmer

522 44 00

Safnaðu
Vildarpunktum

Umbætur boðaðar

522 4400 • www.hertz.is

4²2+-%.)34!. !0 Nýkjörinn forseti
Túrkmenistans, Gurbanguly Berdymukhamedov, var svarinn í embætti fyrir helgi eftir að hafa sigrað
með tæplega 90 prósentum atkvæða
í nýafstöðnum kosningunum. Hét
hann því að að fylgja stefnu einræðisherrans fyrrverandi sem lést í

desember, Saparmurat Niyazov, en
boðaði jafnframt breytingar í þessu
landi sem hefur í áratugi verið gegnsýrt af alltumlykjandi persónudýrkun á leiðtoganum.
Berdymukhamedov hefur meðal
annars heitið því að almenningur fái
aðgang að internetinu.
SDG

Astra la vista, baby!
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Nýr, fallegri og miklu
betri Opel.
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.Õ BAR¹TTUAÈFERÈ BORGARINNAR

(¹HITAD¾LUR ¹ VEGGJAKROTIÈ
5-(6%2&)3-, Ný háþrýstidæla

AÐALFUNDUR
GLITNIS BANKA HF.

sem hitar vatn upp í 120 gráður
hefur verið tekin í notkun til að
hreinsa veggjakrot af eignum
Reykjavíkurborgar. Dælan mun
vera gríðarlega öflug. Hitastig
vatnsins, þrýstingur og hreinsiefni eru valin með tilliti til þess
sem hreinsa á og annarra
aðstæðna.
Að því er segir í frétt framkvæmdasviðs borgarinnar verða
tveir menn í verkefnum með
dæluna næstu mánuði enda er
verkefnalistinn langur: „Einkum
munu þeir beita sér gegn
veggjakrotinu, en dælunni fylgir
einnig búnaður til að hreinsa
burt tyggjóklessur og verður

Aðalfundur Glitnis banka hf. árið 2007 verður
haldinn á Nordica Hótel þriðjudaginn 20. febrúar
2007 og hefst kl. 14.00.
Dagskrá:

6)¨ *«.3'%)3,! (¹ÖRÕSTID¾LA MEÈ VATNI

YFIR SUÈUMÎRKUM ¹ AÈ EYÈA VEGGJAKROTI
-9.$&2!-+6-$!36)¨ 2%9+*!6¥+52

gerð tilraun með þann búnað
fljótlega.“

GAR

• Setning fundar.
• Skýrsla stjórnar um starfsemi bankans árið 2006.

Málum vegna
afbrota barna
fer fjölgandi

• Endurskoðaðir reikningar bankans fyrir árið 2006.
• Ákvörðun um greiðslu arðs og ráðstöfun hagnaðar bankans
á árinu 2006.
• Kosning endurskoðunarfélags.
• Ákvörðun um þóknun til stjórnar fyrir næsta kjörtímabil.
• Tillaga um framlag í Menningarsjóð Glitnis.
• Tillaga um heimild til stjórnar til kaupa á eigin hlutum
í Glitni banka hf.

Málum barna þar sem afbrot koma við sögu hefur
fjölgað hjá Barnavernd Reykjavíkur. Langflestar
tilkynningar koma frá lögreglu.

• Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu bankans.
• Tillögur til breytinga á samþykktum félagsins.
• Kosning til stjórnar Glitnis banka hf.

Atkvæðaseðlar og aðgöngumiðar að fundinum verða afhentir hluthöfum eða umboðsmönnum þeirra á fundarstað kl. 13.00–14.00
á fundardegi. Afhendingu aðgöngumiða og atkvæðaseðla verður
hætt kl. 14.00.
Dagskrá fundarins, tillögur og ársreikningar félagsins fyrir árið 2006
eru hluthöfum til sýnis á Kirkjusandi 2, 5. hæð. Þessi gögn eru
einnig aðgengileg á www.glitnir.is.

11. febrúar 2007,
stjórn Glitnis banka hf.

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 7 5 9 6

„Vinir mínir
fengu mig til
að skipta“
Ungur viðskiptavinur SKO
segist hafa verið undir mikilli
pressu frá vinum sínum að
gerast viðskiptavinur SKO.
„Ég borga miklu minna fyrir símann núna“ segir hann, en
vill ekki láta nafns síns getið. Dæmi eru um stóra vinahópa
þar sem allir eru skráðir í SKO.
„Ég borga miklu minna fyrir símann núna“

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

• Önnur mál.

"!2.!6%2.$ Mikið álag er á starfsmönnum Barnavernd Reykjavíkur, að sögn Halldóru Drafnar
Gunnarsdóttur
framkvæmdastjóra. Þá virðist sem málum barna
þar sem afbrot koma við sögu hafi
fjölgað milli 2005 og 2006. Málafjöldinn hefur heldur aukist á milli
ára og mikil aukning hefur verið í
fjölda tilkynninga, sem þýðir að
fleiri tilkynningar berast um hvert
barn heldur en áður, sem er mjög
jákvætt, að því er Halldóra segir.
„Á síðasta ári fengum við um
3.400 tilkynningar vegna 1.600
barna, langflestar frá lögreglu.
Árið 2005 unnu starfsmenn nefndarinnar að málum 2.313 barna í
1.800 fjölskyldum. Árið 2004 voru
börnin 2.100 í 1.700 fjölskyldum.“
Halldóra segir ákveðinn stíganda í fjölda barna sem nefndin

"!2.!6%2.$!2.%&.$ KVEÈIN
AUKNING HEFUR VERIÈ Å FJÎLDA BARNA SEM
"ARNAVERND 2EYKJAVÅKUR SINNIR OG BÕST
FRAMKV¾MDASTJËRI HENNAR VIÈ ÖVÅ AÈ
FJÎLGUNIN HALDI ¹FRAM -YNDIN ER ÒR SAFNI
OG ËVIÈKOMANDI FRÁTTINNI

sinnir og að búast megi við að
fjölgunin haldi áfram. „Þessar
tölur segja þó ekki alla söguna um
álagið, því það fer einnig eftir eðli
málanna. Þungi þeirra er vaxandi
og starfsfólki hér finnst aðstæður
barnanna oft mjög erfiðar.“
Kvartanir hafa borist til Fréttablaðsins þess efnis, að mál geti
þurft að bíða svo vikum skiptir
áður en nefndin tekur þau til meðferðar. Þeir sem haft hafa samband vegna þessa telja stöðu mála
með öllu óviðunandi.
„Vissulega er álagið það mikið
að við þurfum að forgangsraða,“
segir Halldóra. „En það eru engin
bráðamál látin bíða,“ undirstrikar
hún. „Hins vegar eru mál, sem
ekki flokkast undir bráðamál,
skráð um leið og þau koma á borð
nefndarinnar. Þá getur það dregist
í nokkrar vikur að þau séu tekin til
meðferðar. Það fer eftir eðli máls
hverju sinni. Hver starfsmaður
hér fer með mál 40 til 50 barna,
það segir sig sjálft að það er of
mikið, þó má benda á það að Velferðarráð tók á síðasta ári ákvörðun um að bæta við einu stöðugildi
til þess að koma til móts við vaxandi álag.“
Nú starfa þrjátíu manns hjá
Barnavernd Reykjavíkur, að sögn
Halldóru. Um er að ræða fjórtán
félagsráðgjafa, átta ráðgjafa með
háskólapróf, tvo lögfræðinga, sálfræðing, þrjá þjónustufulltrúa og
tvo eftirlitsstarfsmenn.
JSS FRETTABLADIDIS
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Myllu vatnsdeigsbollur
með súkkulaði 6 stk. í pk

Myllu bolludagsbollur
með súkkulaði 6 stk. í pk

Litlar Myllu vatnsdeigsbollur 9 stk. í pk.
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 -AGN BLANDAÈS HEIMILISÒRGANGS SEM SORPHIRÈA SVEIT
ARFÁLAGA TEKUR VIÈ Å ÖÒSUNDUM TONNA

2ATSJ¹RSTOFNUN ER SÁRSTÎK STOFNUN ¹ VEGUM
UTANRÅKISR¹ÈUNEYTISINS (ÒN ANNAST REKSTUR
RATSJ¹RKERFIS SEM BER NAFNIÈ ¥SLENSKA LOFTVARNA
KERFIÈ )!$3 OG ÅSLENSK STJËRNVÎLD STARFR¾KJA
EÈA L¹TA STARFR¾KJA Å Ö¹GU VARNA LANDSINS ¹
GRUNDVELLI VARNARSAMNINGS ¥SLANDS OG "ANDA
RÅKJANNA FR¹ ¹RINU  OG SÅÈARI TÅMA VIÈBËTA
VIÈ HANN

















Hluti af loftvarnakerfi NATO

(EIMILD (AGSTOFA ¥SLANDS

fréttir og fróðleikur

30524  36!2!¨
-%.'5.!26!2.)2 &2 ./2%')

Nauðsynlegt
tæki á Íslandi
,ANDHELGISG¾SLAN HEFUR FENGIÈ TILBOÈ
Å MENGUNARVARNAR OG HREINSIBÒNAÈ
¹ SJË FR¹ 2OLLS 2OYCE SEM HANNAÈUR
ER OG SMÅÈAÈUR ER Å .OREGI "ÒNAÈUR
INN GETUR TEKIÈ UM
ÖAÈ BIL  TONN
AF ÒRGANGSOLÅU UM
BORÈ
"ORGAR ÖETTA SIG
b¶AÈ ER ALGERT
SKILYRÈI FYRIR KAUPUM
¹ SVONA GR¾JUM
'%/2' +2
+OSTNAÈURINN ¹
,2533/.
&ORSTJËRI ,AND SVONA BÒNAÈI ER UM
HELGISG¾SLUNNAR ÖAÈ BIL  MILLJËNIR
EN HAGSMUNIRNIR ERU
MIKLIR AUK ÖESS SEM SVIPUÈ T¾KI ERU
EKKI TIL HÁR ¹ LANDI
¶URFA ¥SLENDINGAR ¹ ÖESSU AÈ HALDA
3VARIÈ ER EINFALT OG ÖAÈ ER J¹ %F
ALVARLEGT MENGUNARSLYS YRÈI ER ÖESSI
BÒNAÈUR NAUÈSYNLEGUR
(VERNIG VERÈUR FYRIRKOMULAGIÈ
¶ETTA ER ALGENGUR BÒNAÈUR Å
STRANDG¾SLUSKIPUM ANNARS STAÈAR Å
HEIMINUM ¶AÈ ERU TIL SÁRH¾FÈ SKIP
SEM SJ¹ AÈEINS UM HREINSANIR EN VIÈ
HÁR MYNDUM REYNA AÈ KOMA SEM
MESTU FYRIR ¹ EINU SKIPI 3KIPIÈ SEM
HEFÈI BÒNAÈINN UM BORÈ ¾TTI ÖVÅ AÈ
GETA SINN MENGUNARVÎRNUM VERIÈ
DR¹TTARSKIP BJÎRGUNARSKIP VARÈSKIP
LÎGG¾SLUSKIP OG TEKIÈ Ö¹TT Å ÎRYGGIS
M¹LUM SVO SEM LEIT OG BJÎRGUN

(VAÈ GERIR 2ATSJ¹RSTOFNUN
2ATSJ¹RSTOFNUN ANNAST REKSTUR FJÎGURRA RATSJ¹R
STÎÈVA EN Ö¾R ERU ¹ "OLAFJALLI VIÈ "OLUNGARVÅK
'UNNËLFSVÅKURFJALLI ¹ ,ANGANESI 3TOKKSNESI VIÈ
(ORNAFJÎRÈ OG -IÈNESHEIÈI VIÈ +EFLAVÅKURFLUG
VÎLL
-EÈ HJ¹LP RATSJ¹RSTÎÈVANNA ER ÎLL FLUGUM
FERÈ UM ÅSLENSKA LOFTVARNASV¾ÈIÈ VAKTAÈ EN
ÖAÈ ER LÅTIÈ EITT MINNA UMFANGS EN ÅSLENSKA
FLUGUMFERÈARSTJËRNARSV¾ÈIÈ 3Á SLÎKKT ¹ RATSJ¹R

(VAR ER UNNIÈ ÒR UPPLÕSINGUNUM
²R UPPLÕSINGUNUM SEM FR¹ RATSJ¹RSTÎÈVUNUM
KOMA ER UNNIÈ Å ÖAR TIL GERÈRI EFTIRLITS OG STJËRN
STÎÈ SEM ER TIL HÒSA ¹ VARNARSV¾ÈINU ¹ +EFLA
VÅKURFLUGVELLI 3TARFSMENN ERU ALLIR ÅSLENSKIR
!UK ÖESS REKUR STOFNUNIN HUGBÒNAÈARSTÎÈ
ÖAR SEM UNNIÈ ER AÈ ÖRËUN HUGBÒNAÈAR SEM
NOTAÈUR ER Å TÎLVUKERFUM ÅSLENSKA LOFTVARNA
KERFISINS

Dómar fyrir kynferðisbrot
gegn börnum hafa þyngst
á undanförnum árum og
í málaferlum er meira
litið nú til þeirra alvarlegu
afleiðinga sem kynferðisofbeldi veldur börnum heldur
en áður var gert.
Mikil umræða vaknaði um refsingar í kynferðisbrotamálum gegn
börnum í byrjun mánaðarins
þegar Hæstiréttur mildaði dóm
héraðsdóms yfir manni sem sakfelldur var fyrir kynferðisbrot
gegn þremur stúlkum og fyrir
vörslu barnakláms. Héraðsdómi
þótti tveggja ára fangelsisdómur
hæfileg refsing fyrir brotið en
Hæstiréttur taldi rétt að milda
refsinguna niður í átján mánuði að
teknu tilliti til dómaframkvæmdar Hæstaréttar í málum, sem
varða hliðstæð brot.

$ËMURINN VAR Å ÖYNGRI KANTINUM
Svala Ólafsdóttir, lögfræðingur og
kennari við lagadeild Háskólans í
Reykjavík, hefur bent á að tvennt
þurfi að hafa í huga í tengslum við
þá umræðu sem vaknaði í kjölfar
dómsins. Í fyrsta lagi bendir hún á

Á tilboði í
febrúar 200
7
DAX Handsp
ritt,
krem, sápur
ofl.

að dómurinn, sem hefur verið
mjög gagnrýndur fyrir að vera
mildur, er í þyngri kantinum ef
miðað er við sambærilega dóma
þar sem málsatvik eru svipuð. Í
öðru lagi bendir hún á að nú þegar
liggi fyrir frumvarp frá dómsmálaráðuneyti um breytingar á
kynferðisbrotakafla
almennra
hegningarlaga.
Frumvarpið þykir bera vitni
um að viðhorf löggjafans sé að
breytast í þá átt að kynferðisbrot
gegn börnum beri að líta alvarlegri augum en gert hefur verið.
Atli Gíslason lögfræðingur
segir að líta megi á það sem svar
við kalli almennings um að refsingar í slíkum málum beri að
herða enn frekar en orðið hefur.
Hann gagnrýnir þó að þær breytingar gerist ekki nægilega hratt
og bendir á að dómar fyrir fíkniefnabrot hafi þyngst mun hraðar,
það hafi Hæstiréttur sjálfur tekið
ákvörðun um og slíkt eigi einnig
að vera mögulegt í kynferðisbrotamálum, þá sérstaklega þeim
sem snúi að börnum. Refsirammann telur hann langt frá því nægilega nýttan í þessum málum.
Sveinn Andri Sveinsson lögmaður er einn þeirra sem talað
hafa gegn frekari nýtingu á refsirammanum. Hann segir dómara
hafa lent í öngstræti þegar kemur
að fíkniefnadómum þar sem refsiramminn hafi verið ofnýttur. Hann
segir að nú sé svo komið að menn
sem fremja lítil fíkniefnabrot fái
oft svipaða dóma og þeir sem
brjóta stórlega af sér.
Sveinn Andri og Atli eru þó
báðir sammála um að heimild
dómstóla um að skylda brotamenn
í kynferðisbrotamálum gegn börnum í meðferð sé ekki nægilega
nýtt úrræði. Fangelsismálastofnun sér nú aðallega um að úthluta
mönnum meðferð. Atli segir stofnunina hafa staðið vel að málum en
betur færi að menn væru skyldaðir til meðferðar af dómstólum.
Úrræðið gæti verið hluti afplánunar sem gerendur eru dæmdir til
að sæta og myndi nýtast betur en
skilorðsbundnar refsingar, sem
hann telur engu skila.

RV6224A

6ANDAÈRI SÎNNUNARF¾RSLUR
Sönnunarbyrði í kynferðisbrotamálum hefur einnig verið mjög til
umræðu og hefur meðal annars

268 kr.
DAX Handáburður
250 ml

25áraRekstrarvörur
1982–2007

(VER BER KOSTNAÈINN
¥SLENSKA LOFTVARNAKERFIÈ ER HLUTI AF
LOFTVARNAKERFI .!4/ 2ATSJ¹RSTÎÈVARNAR
ERU EIGN !TLANTSHAFSBANDALAGSINS OG
KOSTNAÈINN AF REKSTRI KERFISINS HEFUR
"ANDARÅKJAHER BORIÈ FRAM TIL ÖESSA ¶VÅ
H¾TTIR HANN UM MIÈJAN ¹GÒST N¾ST
KOMANDI OG ÖVÅ MUNU HEFJAST VIÈR¾ÈUR
Å HÎFUÈSTÎÈVUM BANDALAGSINS Å "RUSSEL
Å LOK ÖESSARAR VIKU ÖAR SEM FULLTRÒAR
ÅSLENSKRA OG BANDARÅSKRA STJËRNVALDA AUK
FULLTRÒA FR¹ .!4/ R¾ÈA HVAÈ TAKA SKULI VIÈ ER
SAMNINGUM UM FJ¹RMÎGNUN "ANDARÅKJAMANNA
¹ REKSTRI KERFISINS SLEPPIR &RUMVARP AÈ NÕJUM
LÎGUM UM 2ATSJ¹RSTOFNUN ER V¾NTANLEGT TIL AÈ
BREGÈAST VIÈ HINUM BREYTTU REKSTRARFORSENDUM
HENNAR +OSTNAÈUR AF REKSTRI ÅSLENSKA LOFTVARNA
KERFISINS VAR H¹TT Å  MILLJËNIR KRËNA ¹ ¹RINU


Dómar yfir kynferðisbrotamönnum hafa þyngst undanfarin ár

Hreinar hendur
örugg samskipti
Jóhanna Runólfsdóttir
sjúkraliði, ráðgjafi hjá RV

SVARA FLUGVÁLAR SÁST HÒN
EKKI Å HINU BORGARALEGA
FLUGUMFERÈARSTJËRN
ARKEFI EN MEÈ HJ¹LP
ÅSLENSKA LOFTVARNAKERFIS
INS ER H¾GT AÈ FYLGJAST
MEÈ SLÅKUM VÁLUM RATI
Ö¾R INN ¹ LOFTVARNA
SV¾ÈIÈ

(!2¨!2 4%+)¨  "2/45- '%'. "®2.5- .ÕTT FRUMVARP FR¹ DËMSM¹LAR¹ÈUNEYTI

SEM VON ER ¹ AÈ VERÈI SAMÖYKKT ¹ YFIRSTANDANDI ÖINGI ÖYKIR BERA VITNI UM AÈ LÎGGJAF
INN TELJI AÈ LÅTA EIGI ¹ KYNFERÈISBROT GEGN BÎRNUM ALVARLEGRI AUGUM EN VERIÈ HEFUR

verið lagt til að á henni verði
slakað. Sveinn Andri telur slíkt þó
afar varhugavert, þótt sönnunarbyrðin sé oft erfið í kynferðisbrotamálum skal alltaf haft í huga
að menn séu saklausir uns sekt sé
sönnuð.
Atli segir það þó eindregna
skoðun sína að líta eigi á andlegar
afleiðingar kynferðisofbeldis sem
sönnun um að það hafi átt sér stað.
Hann segir ekki rétt að slakað hafi
verið á sönnunarkröfum en telur
að meira sé vandað til sönnunarfærslna fyrir dómi og meira tillit
tekið til þeirra afleiðinga sem
brotin valda börnum.

,ÎGIN NÒ
Um kynferðisbrot er fjallað í
almennum
hegningarlögum.
Aðeins tvær greinar varða þó börn
sérstaklega en það eru 201. og 202.
grein. Í ákvæði þeirra er ekki
kveðið á um lágmarksrefsingu
eins og til að mynda er gert í
nauðgunarákvæðinu. Það ákvæði
um kynferðisbrot gegn börnum
sem mest reynir á er í 1. og 2.
málsgrein 202. greinar og hljóðar
svo: Hver sem hefur samræði eða
önnur kynferðismök við barn
yngra en fjórtán ára, skal sæta
fangelsi allt að tólf árum. Önnur
kynferðisleg áreitni en sú sem
greinir í 1. mgr. varðar fangelsi
allt að fjórum árum. Tilgangur
þessara lagagreina er fyrst og
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b4VENNT ÖARF AÈ
HAFA Å HUGA Å
ÖEIRRI UMR¾ÈU
SEM HEFUR ¹TT
SÁR STAÈ Å KJÎLFAR
DËMSINS ¥
FYRSTA LAGI ER
ÖESSI ¹KVEÈNI
DËMUR ÖUNGUR
MIÈAÈ VIÈ SAMB¾RILEGA DËMA ÖAR
SEM M¹LSATVIK ERU SVIPUÈ OG Å ÎÈRU
LAGI LIGGUR FYRIR FRUMVARP SEM GERIR
R¹È FYRIR ÖVÅ AÈ REFSINGAR Å ÖESSUM
BROTAFLOKKI ÖYNGISTm

b¶AÈ M¹ ALDREI
SL¹ ¹ REGLUNNI
3AKLAUS UNS
SEKT ER SÎNNUÈ
JAFNVEL EKKI Å
KYNFERÈISBROTA
M¹LUM ÖAR SEM
OFT REYNIST ERFITT
AÈ SANNA AÈ
BROT HAFI ¹TT SÁR STAÈ .ÕLEG D¾MI
SÕNA AÈ ¹SAKANIR Å KYNFERÈISBROTA
M¹LUM HAFA EKKI REYNST RÁTTARm

fremst sá að vernda börn gegn því
að lifa kynlífi áður en þau hafa
andlegan og líkamlegan þroska til
þess.

6ON ¹ ENN ÖYNGRI REFSINGUM
Frumvarpið sem nú liggur fyrir
þykir bera vitni um það viðhorf
löggjafans að líta eigi á kynferðisbrot gegn börnum alvarlegri
augum en gert hefur verið. Þar er
gert ráð fyrir því að lágmarksrefsing fyrir samræði eða kynferðisbrot gegn börnum verði eins
árs fangelsi og að hámarksrefsing
hækki úr tólf árum í sextán ár.
Þannig verður kynmökum við
börn yngri en 14 ára skipað á bekk
með nauðgunum og með því lögð
áhersla á hve alvarleg þau kynferðisbrot sem beinast gegn börnum eru. Frumvarpið gerir einnig
ráð fyrir því að hámarksrefsing
fyrir kynferðislega áreitni gegn
barni undir fjórtán ára aldri geti
varðað allt að sex ára fangelsi í
stað fjögurra.
Refsingar fyrir kynferðisbrot
eru að þyngjast og verði nýtt
frumvarp samþykkt af Alþingi má
fastlega gera ráð fyrir því að þær
þyngist enn frekar.

&2¡44!3+µ2).'
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KAREN FRETTABLADIDIS
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b2EFSINGAR ERU
AÈ ÖYNGJAST
Å KYNFERÈIS
BROTAM¹LUM
EN ÖAÈ ER EINS
OG ÖAÈ GERIST Å
H¾NUSKREFUM  
¶AÈ ER EINDREGIN
SKOÈUN MÅN
AÈ LÅTA EIGI ¹ ANDLEGAR AFLEIÈINGAR
KYNFERÈISOFBELDIS SEM SÎNNUN UM
AÈ ÖAÈ HAFI ¹TT SÁR STAÈm
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2ANNSËKNIR ¹ SIGLINGAT¾KNI ¹ VÅKINGAÎLD

Líkur á notkun sólarsteina
Vísindamenn við Eötvös-háskólann í Búdapest hafa rennt frekari
stoðum undir kenningar um að
norrænir menn hafi á víkingaöld
notað svonefndan sólarstein sem
hjálpartæki til að halda áttum á
siglingum sínum um heimsins
höf.
Seguláttavitinn var ekki fundinn upp fyrr en löngu eftir lok
víkingaaldar, svo að lengi hefur
það verið mönnum ráðgáta hvernig hinir víðförlu víkingar fóru að
því að halda áttum, einkum og
sér í lagi á dögum þegar ekki sá
til sólar.
Vitað er að víkingar notuðust

við sólarhæðarmæli úr tré, svonefnda húsasnotru, eins og Páll
Bergþórsson hefur eftir Grænlendingasögu, en því siglingatæki var aðeins hægt að beita á
meðan sólar naut.
Nú hafa Ramón Hegedüs og
kollegar hans við Eötvös-háskóla
í Ungverjalandi gert tilraunir
með sólarstein, kristal sem brýtur ljós á hátt sem gerir kleift að
lesa úr hvaða átt sólin skín úr.
Steininn notuðu þeir sem áttavita
á siglingu um Norðurhöf og birtu
niðurstöður sínar í vefriti vísindatímaritsins Proceedings of
the Royal Society, en frá þeim er

sagt á fréttavef Der Spiegel.
Í stuttu máli komust Hegedüs
og félagar að því að hægt er að
beita sólarsteini þegar skýjað er,
svo fremi sem ekki er of háskýjað og sólin skín ofan á skýjahuluna.
Í samtali við Fréttablaðið
bendir Páll Bergþórsson á að
norskættaður Bandaríkjamaður,
Leif Karlsen, hafi einnig gert tilraunir með sólarstein fyrir bók
sem hann skrifaði um siglingatækni víkinga.
Páll segir best að lesa af slíkum steinum við sólarupprás og
sólarlag. Hann telur þá því hafa
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 APRÅL 
-AÈUR ¹K¾RÈUR FYRIR KYNFERÈISBROT
MEÈ ÖVÅ AÈ HAFA ¹RIN  
NOKKRUM SINNUM HAFT KYNFERÈIS
MÎK VIÈ TELPU F¾DDA  MEÈ
ÖVÅ AÈ LEGGJA GETNAÈARLIM SINN
MILLI L¾RA TELPUNNAR OG VIÈHAFA
SAMFARAHREYFINGAR "ARNIÈ HAFÈI
VERIÈ Å TÅMABUNDINNI UMSJËN ¹
HEIMILI HANS
(ANN VAR D¾MDUR Å TVEGGJA ¹RA
FANGELSI
-ISKAB¾TUR VORU  ÖÒSUND

 MAÅ 
+ARLMAÈUR UM ÖRÅTUGT ¹K¾RÈUR
FYRIR KYNFERÈISBROT GEGN ÖREMUR
STÒLKUM %IN VAR ¹ ALDRINUM TÅU
TIL SEXT¹N ¹RA ÖEGAR BROTIN ¹TTI SÁR
STAÈ ÎNNUR ¹ ÖEGAR HÒN VAR ¹ ALDR
INUM FIMM TIL SEX ¹RA EN SÒ ÖRIÈJA
VAR ¹TTA ¹RA ÖEGAR VERKNAÈURINN
VAR FRAMINN 4ALIÈ VAR SANNAÈ AÈ
HANN HEFÈI GERST SEKUR UM BROTIN
EN HLUTI ÖEIRRA VAR FYRNDUR
$¾MDUR Å  M¹NAÈA FANGELSI
EN  M¹NUÈIR AF REFSINGUNNI VORU
SKILORÈSBUNDNIR

 NËVEMBER 
-AÈUR ¹ FIMMTUGSALDRI ¹K¾RÈUR
FYRIR AÈ HAFA FRAMIÈ KYNFERÈISBROT
GEGN ÖREMUR STÒLKUM ¶¾R VORU
¹ ALDRINUM ELLEFU TIL SEXT¹N ¹RA
ÖEGAR BROTIN ¹TTU SÁR STAÈ ¶ËTTI
SANNAÈ AÈ HANN HEÈFI K¹FAÈ ¹
ÖEIM OG REYNT AÈ KYSSA Ö¾R
$¾MDUR Å  M¹NAÈA FANGELSI
-ISKAB¾TUR TIL STÒLKNANNA VORU
SAMTALS   MILLJËNIR

 MAÅ 
+ARLMAÈUR UM FERTUGT ¹K¾RÈUR
FYRIR KYNFERÈISBROT GEGN FJËRUM
STÒLKUM ÖAÈ ER STJÒPDËTTUR SINNI
OG VINKONUM HENNAR !LLAR VORU
Ö¾R UNDIR FJËR¹N ¹RA ALDRI (ANN
VAR SÕKNAÈUR AF BROTUM GEGN
STJÒPDËTTUR SINNI EN BROT HANS
GAGNVART EINNI AF VINKONUM HENN
AR ÖËTTU SÁRLEGA GRËF
$¾MDUR Å TËLF M¹NAÈA FANG
ELSI -ISKAB¾TUR TIL STÒLKNANNA
ÖRIGGJA VORU SAMTALS  ÖÒSUND

 MAÅ 
-AÈUR UM TVÅTUGT ¹K¾RÈUR FYRIR
KYNFERÈISBROT GEGN TËLF ¹RA STÒLKU
MEÈ ÖVÅ AÈ HAFA HAFT SAMR¾ÈI VIÈ
HANA ¹ HEIMILI SÅNU
$¾MDUR Å  M¹NAÈA FANGELSI
-ISKAB¾TUR  ÖÒSUND

 JANÒAR 
-AÈUR ¹ FIMMTUGSALDRI ¹K¾RÈUR
FYRIR KYNFERÈISBROT GEGN TÅU ¹RA
STÒLKU MEÈ ÖVÅ AÈ HAFA STROKIÈ
BRJËST HENNAR OG KYNF¾RI INNAN
KL¾ÈA
$¾MDUR Å FJÎGURRA M¹NAÈA
SKILORÈSBUNDIÈ FANGELSI -ISKAB¾T
UR  ÖÒSUND

 FEBRÒAR 
+ARLMAÈUR ¹ FIMMTUGSALDRI
¹K¾RÈUR FYRIR KYNFERÈISBROT SAM
KV¾MT ÖREMUR TELPUM (ANN VAR
JAFNFRAMT ¹K¾RÈUR FYRIR AÈ HAFA
Å VÎRSLU SINNI BARNAKL¹M EN ¹
ÖEIM MYNDUM VAR BORIÈ KENNSL ¹
TV¾R TELPUR SEM VORU MANNINUM
KUNNUGAR
$¾MDUR Å  M¹NAÈA FANGELSI
-ISKAB¾TUR TIL STÒLKNANNA VORU 
MILLJËNIR

ÁRANGUR Á ÖLLUM SVIÐUM

getað nýst sem hjálpar-siglingatæki, en húsasnotran hafi verið
mikilvægari til að ákvarða hnattstöðu og stefnu skips.
Sólarsteins er getið í fornsögunum, en enginn slíkur steinn
hefur fundist við fornleifauppgröft svo vitað sé.
AA

,!.'3+)0 6ÅKINGASKIPIÈ ¥SLENDINGUR SEM
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Þú sparar

200 699

FISKIBOLLUR
ÚR FISKBORÐI

afsláttur

KJÖTFARSBOLLUR
Í BRÚNNI SÓSU

kr.
kg

kr. kg

kr.
kg

Nýtt kjötfars úr kjötborði!

NÝTT KJÖTFARS
ÚR KJÖTBORÐI

498

kr.
kg

SALTAÐ KJÖTFARS
ÚR KJÖTBORÐI

Allt sem þú þarft

498

fyrir bolludaginn í Nóatúni!

kr.
kg

SÆLKERA KJÖTFARS
ÚT KJÖTBORÐI

598

kr.
kg
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Sfyrir sprengidaginn!
Allt að

50%

afsláttur

GOÐA HÁLSA- OG SÍÐUBITAR Verð frá:kr.
FYRIR SPRENGIDAGINN

kg

NÓATÚNS SALTKJÖT

SÉRVALIÐ ÚR KJÖTBORÐI

kr.
kg

NÓATÚNS SALTKJÖT
BLANDAÐ

899

kr.
kg

Allt sem þarf fyrir sprengidaginn!

rófur

gulrætur

laukur

kartöﬂur
Verði ykkur að góðu!
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(VAÈA ËHAMINGJA HRJ¹IR UNGLINGANA OKKAR

Annarra
manna börn
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S

amkvæmt nýrri samanburðarrannsókn Barnahjálpar
Sameinuðu þjóðanna sér þriðjungur fimmtán ára unglinga
á Íslandi enga framtíð í starfsmenntun, telur sér áskapað að vinna láglaunastörf sem útheimta enga menntun.
Metnaðarleysi unglinganna er ískyggilegur vitnisburður
og ætti að skekja ráðuneyti menntamála og vekja stórar spurningar í Sjálfstæðisflokknum sem höndlað hefur með skólamál hátt á
annan áratug: þeim flokki sem leggur ríkasta áherslu á frumkvæði
og sjálfsbjörg einstaklinganna.
Í tali nýfrjálshyggjumanna er starfsleg og félagsleg vangeta
afgangsstærð og er sjaldan rædd: þessir krakkar eru lúserar: þeir
sem ekki komast af í hinni frjálsu samkeppni. Og er ekki örgrannt
um að gert sé ráð fyrir þeim í heimsmynd nýfrjálshyggjunnar, tiltekinn hópur þegnanna skal undir, svo kristilegt sem það nú er.
Það er hending að skýrsla Barnahjálparinnar um stöðu barna
og unglinga í ríkustu ríkjum heims skuli koma fram þegar hula
er dregin af örlögum barna sem voru mest afskipt á eftirstríðsárunum á Íslandi: draugar fortíðarinnar úr opinberri framfærslu
barna sem tekin voru af forsjáraðilum og vistuð hjá vandalausum
eða á svokölluðum vistheimilum. Kleppjárnsreykir, Kumbaravogur, Reykjahlíð, Silungapollur, Kópavogur, Bjarg, Breiðavík eru
svartir blettir í íslenskri samfélagssögu. Og þá er ekki enn farið
að kafa ofan í örlög þeirra barna sem voru vistuð hjá vandalausum, hreppsómaga síðustu aldar. Ekki er enn spurt um almennar
orsakir þess að börn voru tekin af heimilum sínum. Þar er skýringa
að leita í félagslegri eymd, fátækt, menntunarskorti og gæfuleysi.
Við erum ekki enn farin að horfast í augu við fylgifiska félagslegs
óréttlætis liðinnar aldar nema í litlum mæli.
Þó blasir við að þetta kerfi varð ekki til í tómarúmi: það þótti vel
gert að koma börnum fyrir hjá góðu fólki sem bjó yfir mismikilli
hjartagæsku en hafði það sameiginlegt að hafa enga menntun til að
sinna börnum frá brotnum heimilum. Flestu af því fólki gekk gott
eitt til: á einkaheimilum var barnið búbót, á vistheimilum var börnum hrúgað inn í húsnæði hugsuðu til annarra nota. Af öllu málinu
lýsir vangeta og skilningsleysi stjórnvalda. Það sjáum við nú.
Upprifjun þessa tíma kallar á að menn líti sér nær: hvað er að
gerast í málefnum barna og unglinga í dag: vistuð börn á heimilum
og hjá einstaklingum sem enn þekkist, aðstaða barna í geðheilbrigðiskerfinu, hagur hinna fötluðu, þessir málaflokkar eru eitt. Annað
eru börnin sem eru í reiðileysi í skólakerfinu, á götunum og heima
hjá sér eftir starfsdaginn langa sem við státum okkur af. Börnin
sem starfsmenn Barnaverndar veigra sér við að sækja inn á brotin
heimil nema með lögregluvernd. Öll eru þau börnin okkar.
Það eru þau sem eru að brjótast inn sér til skemmtunar, vinna
skemmdarverk á annarra eigum sér til fróunar á dimmum kvöldum. Þau leika sér með líf sitt og annarra í kappakstri að næturþeli
við laganna verði. Og þegar þau verða aðeins stærri bryðja þau
amfetamín og aðra ólyfjan í skemmtiborg villta tryllta Villa sem er
skuggahliðin á góða gamla Villa, eins og hann kýs að kalla sig.
Að þriðjungur fimmtán ára unglinga sjái enga leið í lífinu en að
ganga beint inn í láglaunastörf með lágmarksmenntun með uppgjöfina eina í farareyri er brýnn vandi sem verður að greina betur
og bregðast við. Annars verður vandi þeirra, annarra manna barna,
barnanna okkar, stór baggi í nánustu framtíð, fullur af ljótari myndum og grimmari sögum en við þekkjum nýlega frá liðinni öld.
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&RÁTTABLAÈIÈ KEMUR ÒT Å  EINTÎKUM OG ER DREIFT ËKEYPIS ¹ HEIMILI ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU !KUREYRI OG ÖÁTTBÕLISSV¾ÈUM
¹ SUÈVESTURHORNINU %INNIG ER H¾GT AÈ F¹ BLAÈIÈ Å VÎLDUM VERSLUNUM ¹ LANDSBYGGÈINNI &RÁTTABLAÈIÈ ¹SKILUR SÁR RÁTT TIL AÈ
ISSN  
BIRTA ALLT EFNI BLAÈSINS Å STAFR¾NU FORMI OG Å GAGNABÎNKUM ¹N ENDURGJALDS

7AGNER TRUFLAR EKKI
"JÎRN "JARNASON DËMSM¹LAR¹ÈHERRA
VIRÈIST VERA AÈ N¹ HEILSU ¹ NÕ EFTIR AÈ
LUNGA HANS FÁLL SAMAN 5M SJÒKRAVIST
HANS M¹ LESA ¹ HEIMASÅÈU HANS EN
ÖAR HEFUR HANN MEÈAL ANNARS SAGT FR¹
ÖVÅ HVERNIG HANN STYTTIR SÁR STUNDIR
¹ SPÅTALANUM EN TËNLIST 7AGNERS
GEGNIR ÖAR STËRU HLUTVERKI "JÎRN
HAFNAR FULLYRÈINGUM
"LAÈSINS UM AÈ HANN
HAFI RASKAÈ RË ANNARRA
¹ SPÅTALANUM MEÈ
H¹VAÈA b%KKERT HEFUR
VERIÈ FJ¾R MÁR EN
TRUFLA SJÒKLINGA
MEÈ H¹VAÈA EÈA ¹
ANNAN H¹TT OG
¹ 7AGNER HEF
ÁG HLUSTAÈ Å

HEYRNAT¾KJUM SÅÈAN ÁG HËF AÈ STYTTA
MÁR STUNDIR Å SJÒKRALEGUNNI ¹ ÖENNAN
H¹TTm

+AFKA 2ÁTTARHÎLDIN SÁU ORÈIN LÁTT OG
AUÈSKILIN LESNING Å SAMANBURÈI VIÈ
RÁTTARHÎLDIN YFIR "AUGSMÎNNUM

2ÁTTARHÎLDIN

$ËMAR ALMENNINGS

"JÎRN ER KUNNUR FYRIR ÖEKKINGU SÅNA
¹ KVIKMYNDUM OG TËNLIST )NNAN
ÅSLENSKA DËMSKERFISINS VIRÈAST ÖË
FLEIRI VERA SEM NJËTA H¹MENN
INGAR ¶AÈ ER EKKI AÈ
¹ST¾ÈULAUSU AÈ FJÎLMIÈLAR
ERU H¾TTIR AÈ FJALLA UM
"AUGSM¹LIÈ EFNISLEGA
2ÁTTARHÎLDIN LÅKJAST NÒ
SVO FURÈULEGUM FARSA AÈ
FLESTIR SJ¹ SÁR EKKI ANNAÈ F¾RT
EN AÈ SETJA Ö¹ SEM AÈ ÖEIM
KOMA Å HLUTVERK PERSËNA OG
LEIKENDA ¶YKIR MÎRGUM
SEM EITT LYKILVERKA

%F TIL VILL V¾RI ÖË RÁTTARA AÈ LÅKJA
RÁTTARHÎLDUNUM YFIR "AUGSMÎNNUM
VIÈ ËPERUR 7AGNERS SEM ALMENNING
ÖYKIR OFT ¾ÈI LANGAR OG LEIÈINLEGAR
3PURNING HVORT DËMSM¹LAR¹ÈA
HERRA NÕTUR RÁTTARHALDANNA SEM
FLESTUM ÖYKJA EINNIG ORÈIN LÎNG
OG LEIÈINLEG JAFN MIKIÈ OG HANN
NÕTUR TËNLISTAR 7AGNERS ¶AÈ ER
GOTT AÈ 7AGNER ER EKKI SPILAÈUR
¹ KOSTNAÈ V¾RÈAR SJÒKLINGA
OG STARFSMANNA SPÅTALA EN
RÁTTARHÎLDIN ERU VISSULEGA
¹ KOSTNAÈ ALMENNINGS

Hið karlæga kvenelti
A

f formönnum flokkanna eru
fjórir karlmenn og ein kona.
Af umræðunni mætti hinsvegar
halda að Ingibjörg Sólrún væri eini
flokksformaðurinn á Íslandi. Getur
það verið vegna þess að hún er
kona? Það hvarflar jafnvel að
karlmanni. Eða hafa karlformennirnir verið að standa sig í vetur?
Hafa þeir sett á dagskrá lækkun
matarverðs, uppstokkun landbúnaðar eða hugsanlega upptöku
evru? Hafa þeir mótað flokkum
sínum nýja stefnu í umhverfismálum eða nýsköpun atvinnulífs?
Hafa þeir þorað að tala um
Baugsmálið?
Samkvæmt skoðanakönnunum
færist Jón Sigurðsson sífellt lengra
inn í Byrgið. Steingrímur J. hefur
misst flokk sinn í háðulegar
samþykktir í bæjarstjórnum, skilar
auðu í landbúnaðar- og matarverðsmálum og hefur að auki verið
afhjúpaður sem karlremba í
nýlegri bók. Guðjón Arnar fórnaði
sinni bestu konu fyrir verstu
stefnumál íslenskra stjórnmála og
Geir H. Haarde hefur að mestu
verið ósýnilegur sem forsætisráðherra þar til hann skaut óvænt upp
furðu karlrembulegum kolli um
liðna helgi. Þó hefur honum tekist
að lauma inn arfavondum málum
eins og endurnýjun sauðfjársamnings.
Því er spurt: Hafa fjórmenningarnir verið að standa sig betur en
konan? Ég á erfitt með að sjá það.
Samt sem áður hefur dunið á okkur
áróðurinn gegn henni dag og nótt,
úr öllum hornum bloggs og
blaðurs.
Vagninn dregur það litla
fuglshjarta sem felur sig í nafninu
Staksteinar. Á liðnu ári fjallaði það
62svar sinnum um stjórnarandstöðuna. Af þeim dálkum voru 50
helgaðir Samfylkingu. Helmingur
þeirra innihélt árásir á Ingibjörgu
Sólrúnu. Á móti var einungis
þrisvar fjallað um Geir H. Haarde.
Og eftir þessu litla höfði dansa
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aðrir fuglar. Þeirra á meðal er eini
hrafn landsins sem hegðar sér eins
og rjúpa og skiptir flokkum eftir
árstíðum. Þannig tókst honum að
starfa í tveimur prófkjörum
Samfylkingar á liðnu ári en styðja
annan flokk í kosningunum þar á
milli. Og daginn eftir seinna
prófkjörið skipti fuglinn litum á ný
og steig sigurdans á bloggsíðu
sinni yfir því að formaðurinn hefði
ekki hlotið nema 70% atkvæða í
fyrsta sætið. Hver þarf andstæðinga þegar hann hefur slíka
krunkandi blárjúpu á öxlinni?
Steininn tók þó úr þegar einn fölur
fornbókasali, ljúfasti maður
landsins, gekk í kveneltiskórinn og
kallaði Ingibjörgu Sólrúnu
„vargatítlu“ í grein í Morgunblaðinu. Orðabókin gefur skýringu á
því orði: „Smávaxin, frek kona.“
Af og til fá þessir karlar þó
móral yfir kveneltinu og hella þá
hrósi yfir ungar konur í pólitík.
Með því að lyfta mörgum smáum
skal skyggt á þá stóru. Þetta er
taktík sem Staksteinar kann
listavel. Önnur skyld aðferð er að
fagna framgangi kvenna allstaðar
nema á eigin heimili. Í miklum
Kvaksteinum var því fagnað að
senn sætu konur á forsætisstóli í
Þýskalandi, Frakklandi og
Bandaríkjunum en þess vandlega
gætt að minnast ekki á Ísland. Og á
dögunum tókst Morgunblaðsvofunni jafnvel hið ómögulega: Að slá
sig til riddara í augum femínista og
koma höggi á hæstarétt (í hefndar-
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Hjálpaðu bágstöddum börnum og njóttu afsláttar í leiðinni
Með ABC-kortinu færðu 5% afslátt í verslunum
Lyfju um land allt og 1% af upphæðinni rennur
beint til ABC-barnahjálpar (afslátturinn á einnig
við lyfseðilsskyld lyf).
Þú sækir um ABC-kortið
hjá Netbankanum á www.nb.is

skyni fyrir Baugsmálið) í einni og
sömu fréttinni. Í kjölfarið loguðu
allar bleikar bloggsíður Hádegismóra til dýrðar. Sá má hafa hlegið
dátt í dulu sinni.
Ingibjörg Sólrún á því við
ýmislegt að etja: Forynjur með
fuglshjarta, bláköflóttar rjúpur og
fornföla bóksala. Á dögunum
bættist svo við heimilisfaðirinn
sjálfur og virtist þá kveneltið
komið í óþekktar hæðir. Gamla
flokkakljúfsgenið tók sig óvænt
upp í sjálfum nestori Samfylkingar
sem vildi kljúfa vinstri menn í
sautjánda sinn. Framboðsóráðið
virkaði þó öfugt á kjósendur sem
fylktu sér á bak við hina karleltu
konu. Og síðan hefur ekkert heyrst
af Sautjándu sundrungu jafnaðarmanna, SSJ.
En hvað gera konur við
kvenelti? Á sínum miklu póstlistum
skrifa þær dagana langa um allt
það böl sem kynjagleraugun fá
séð—allt frá karlrembuviðhorfum
slúðurdálka til komandi klámþinga—en minnast þó aldrei á þau
viðhorfaél sem ganga yfir fremstu
kynsystur þeirra, þá sem beittu
höfði klýfur vindinn sem sífellt er
leystur gegn henni. Þaðan af síður
koma þær til varnar einu konu
landsins sem á möguleika á því að
verða fyrsti kvenforsætisráðherrann. „Þær konur sem ekki standa
með konum eiga frátekið herbergi í
helvíti,“ kvað Madeleine Albright.
Þótt margir heitir femínistar
hyggist kjósa aðra flokka ættu þeir
að muna að gott gengi Ingibjargar
Sólrúnar er stærsta kvennamálið.
Og kvennamál eru stærstu mál
tímans. Því þótt ekki væri nema
fyrir þá einu staðreynd að
manneskjan er kona eigum við að
koma henni í stjórnarráðið. Það er
hreinlega kominn tími til að
kvenlæg viðhorf fylli það hús.
Konur okkar, dætur og mæður eiga
það skilið.
Hið karllæga kvenelti er
karlægt hvort eð er.

Hverjir eiga Ísland?
5-2¨!.
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ABC-kort

KAREN FRETTABLADIDIS

órir N. Kjartansson sendir mér tiltal
vegna greinar sem ég skrifaði í Fréttablaðið 5. febrúar s.l. Merkilegt verður að
teljast að í andsvari sínu fjallar Þórir ekki á
nokkurn hátt um kjarna málsins í gagnrýni
minni á ósanngjarnar kröfur Samtaka land3)'-!2 "
eigenda. Samtök landeigenda krefjast þess
(!5+33/.
að lögum um þjóðlendur verði breytt, þannig
að ríkisvaldið geri ekki kröfur í jarðir með athugasemdalausum þinglýstum landamerkjabréfum. Eins
og ég bendi á í pistil mínum, þá tryggðu margir landeigendur sér meira land en þeir höfðu rétt til við landskiptagerðina 1882 og raunar einnig fyrir þann tíma.
Hvað varðar ósmekklegar dylgjur Þóris í garð
okkar, skotveiðimanna, er hann segir: „Fæstir vilja þá
að Sigmar og skotveiðimenn hans vaði yfir lönd þeirra
og skjóti þar allt sem hreyfist án leyfis.“ Ég vil upplýsa Þóri um að íslenskir skotveiðimenn eru upp til
hópa löghlýðnir borgarar. Kærur og dómar vegna ólöglegra skotveiða eru afar fágætir, líklegast innan við 10
á ári. Það er athyglisvert ef það er haft í huga að um
8.000 manns stunda skotveiðar hér á landi. Hins vegar
verðum við, skotveiðimenn, iðulega fyrir yfirgangi

landeigenda og sveitafélaga. Sem dæmi má
nefna að s.l. haust auglýstu landeigendur í
Borgarfirði og sveitafélagið Húnaþing bann
við rjúpnaveiðum á svæðum sem sannanlega
eru almenningur og öllum heimilaðar veiðar á.
Hvað varðar kröfur ríkisins í þjóðlendumálum, þá gerum við þá sjálfsögðu kröfu að fjármálaráðherra gæti hagsmuna allra Íslendinga,
ekki bara landeigenda.
Það er staðreynd, hvort sem mönnum líkar
það betur eða ver, að 93% Íslendinga búa í
þéttbýli. Íslendingar sem ekki eru landeigendur eru því stór meirihluti þjóðarinnar. Vitaskuld ber þó
ríkinu að taka tillit til skoðana minnihlutans, sem í
þessu tilviki eru landeigendur. Ég fæ ekki betur séð en
að það hafi fjármálaráðherra gert.
Landeigendur ættu að geta verið nokkuð öruggir
um sannanlegan eignarrétt sinn því kröfur ríkisins
fara í gegn um þrjú úrskurðar- og dómsstig; óbyggðanefnd, héraðsdóm og hæstarétt.
Er til of mikils mælst að gera þær kröfur til landeigenda að þeir geti sannað á óyggjandi hátt hvernig
þeir hafa eignast jarðir sínar? Ég held ekki. Ég er
sannfærður um að flestallir Íslendingar séu sama
sinnis.
Höfundur er veiðimaður og býr í Reykjavík.
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3PILENDUR .INTENDO 7II EIGA
ÖAÈ TIL AÈ MISSA FJARSTÕR
INGUNA Å HITA LEIKSINS
EYÈILEGGJA SJËNVÎRP OG
SLASA SIG OG AÈRA WWW
WIIHAVEAPROBLEMCOM
FYLGIR ÖESSU M¹LI EFTIR

-ARGA HEFUR ¹N EFA DREYMT
UM AÈ VERA MEÈ NÕJUSTU
*AMES "OND GR¾JURNAR
OG F¹ FARSÅMA Å ÒRIÈ .Ò
GETUR S¹ DRAUMUR ORÈIÈ
AÈ VERULEIKA
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GERÈI NÕLEGA RANNSËKN ÖAR
SEM KOM ¹ DAGINN AÈ TÎLVU
VEIRUR HÎFÈU SÕKT  PRËSENT
ÖEIRRA FARSÅMA SEM FYRIRT¾KIÈ
RANNSAKAÈI .¹NAR UM RANN
SËKNINA WWWPCMAGCOM
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AFSPURN OG STÎÈUGA ÖRËUN
LYKILINN AÈ VELGENGNI ##0
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4HE 7ORLD OF 7ARCRAFT

TÎLVULEIKURINN ¹ SÁR MARGA
AÈD¹ENDUR UM HEIM ALLAN
¶EIR SEM VILJA F¹ R¹È UM NÕJAR
LEIÈIR Å SPILINU GETA HITT AÈRA
AÈD¹ENDUR OG SÁÈ R¹È ÖEIRRA
¹ ÖESSARI NETSÅÈU WWWWOW
UNDERGROUNDCOM
-INNISSKORTUR ¹ STAFR¾NUM

T¾KJUM SVO SEM Å SÅMUM
TÎLVUM OG
MYNDA
VÁLUM ER
ALÖEKKT
VANDA
M¹L .Ò
ER H¾GT
AÈ
PANTA
MEIRA
MINNI ¹
NETINU
SEM ER
MUN ËDÕRARA EN ÒTI Å BÒÈ
WWWMEMORYSUPPLIERSCOM
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¥ DAG ER M¹NUDAGURINN
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¹RSINS 
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Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is

Hver tölvuleikur er
fjögur ár í framleiðslu
Að baki fjölspilunartölvuleikjum liggja
mörg hundruð blaðsíðna handrit sem
slá kvikmyndahandritum algjörlega
við. Frá því að fyrsti stafurinn kemur
á blað þar til fyrsti spilarinn skráir sig
inn í sýndarheiminn líða allt að fjögur
ár.
Hvernig verður tölvuleikur til sem tugir, ef
ekki hundruð, þúsundir spila á hverjum
degi? Öld tölvusnillingsins sem sest niður
fyrir framan tölvu, forritar Donkey Kong,
græðir milljónir og borgar stærsta glæpamanninum fyrir að lemja hrekkjusvínið
síðan í barnaskóla, er liðin. Nú er tölvu-

leikjaframleiðslan í höndum stórra fyrirtækja þar sem fjöldi teiknara, hönnuða, og
forritara vinna saman.
„Þetta byrjar með handriti sem er nokkur hundruð blaðsíður. Þar er söguþræði lýst,
umhverfinu, persónum og í raun öllu sem
við kemur heiminum sem tölvuleikurinn fer
fram í,“ segir Magnús Bergsson markaðsstjóri CCP. „Gerð handritsins tekur heillangan tíma, eða um eitt ár, enda er það eiginlega það mikilvægasta við hönnunina á
leik.“
Handritasmíði er ekki eins manns vinna
heldur verk sem fjölmargir koma að. Auk
leikjasmiðsins (eða leikjasmiða) hafa teiknarar og aðrir listamenn mikið að segja um
útkomuna.
Framhald á síðu 2

Puma Kart Ca
t II V - 2.990
kr.
Rétt verð: 4.9
90 kr.
Stærðir 28-3
5
Sport Outlet
Vínlandsleið 2–4, efri hæð

Grafarholt
Nóatún

Margt Smátt
Toppskórinn

Húsasmiðj

an

Mosfellsbær

Vínlandsleið

Vesturlandsvegur

Reykjavík

Opnunartímar:
Virkir dagar kl. 12 – 18
Laugardagar kl. 12 – 16

;

=

6ISTA NÕJA STÕRIKERFIÈ FR¹ -ICROSOFT VELDUR EINHVERJUM VANDR¾ÈUM ¹ GÎGNUM FR¹
STAFR¾NUM MYNDAVÁLUM ENN SEM KOMIÈ ER %INNIG HAFA KOMIÈ UPP VANDKV¾ÈI
ÖEGAR REYNT ER AÈ VINNA STAFR¾N MYNDGÎGN Å !DOBE 0REMIER FORRITINU EFTIR AÈ 6ISTA
HEFUR VERIÈ TEKIÈ Å NOTKUN 3AMKV¾MT FRÁTTUM FR¹ -ICROSOFT ER LAUSN ¹ VANDA 6ISTA Å
AUGSÕN INNAN SKAMMS

0ERSËNUR FARART¾KI OG ALLT UMHVERFI TÎLVULEIKJA ER FYRST TEIKNAÈ UPP OG HANNAÈ AF TEIKNURUM OG ÎÈRUM LISTAMÎNNUM 3VO TAKA
FORRITARAR VIÈ OG GL¾ÈA TEIKNINGARNAR LÅFI
-9.$ %6% /.,).%

Ný útlit í viku
hverri!
Búðu til eigið útlit
eða veldu tilbúið!

Andvökunætur og háir
staflar af pítsukössum
Heilmikil vinna liggur að baki
hverjum tölvuleik en fyrsta
skrefið er að skrifa handrit.
Handritasmíði er ekki eins
manns vinna heldur verk sem
fjölmargir koma að. Framhald
af forsíðu.

Viltu breyt’eikkurru?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Handritið er í stöðugri þróun, karakterar og umhverfi er teiknað
upp á nýtt, sumu hent og öðru bætt
inn í. Eftir óteljandi vökunætur,
himinháa stafla af pitsukössum,
vinslit og sættir, kemur loks í ljós
lokamynd sem allir eru sáttir við.
Einungis þá er hægt að hugsa út í
tæknilega framkvæmd leiksins.
Þegar hingað er komið taka forritarar völdin. „Þeir setjast niður
með öðrum í fyrirtækinu, finna
tæknilegar lausnir og endanleg
hönnun leiksins er ákveðin. Þá
fyrst er hægt að byrja að forrita,“
segir Magnús. „Forritunin sjálf
tekur allt að þrjú ár þannig að í
heildina getur verkið tekið fjögur
ár.“
Þetta á við um fyrstu leiki fyrirtækja á nýjum vettvangi með
nýja grafíkvél. Síðari leikir, sem
byggja á sömu tækni, taka mun
skemmri tíma í framleiðslu og

(UGMYNDAVINNAN VIÈ HVERN LEIK ER GRÅÈARLEG OG LIGGUR MÎRG HUNDRUÈ BLAÈSÅÈNA
HANDRIT FYRIR ¹ÈUR EN BYRJAÈ ER AÈ HANNA ÒTLIT LEIKSINS
-9.$ 7/2,$ /& 7!2#2!&4

munar þar mest um styttri forritunartíma. „Ef við tökum CCP sem
dæmi þá erum við að hanna nýjan
fjölspilunartölvuleik, World of
Darkness. Hann byggir á öðru
konsepti en EVE, en þar sem við
eigum grafíkvél og miðlaratækni
(server-tækni) verður forritunin
mun auðveldari og fljótvirkari.“
Margir segja að þegar leikur er

tilbúinn byrji verkefnið fyrir
alvöru. Markaðssetning, dreifing
og samkeppni skipta engu minna
máli en leikurinn sjálfur. Þetta er
vissulega rétt og með góðum leik
og réttri markaðssetningu má
nálgast gróða sem kvikmyndafyrirtækin í Hollywood geta einungis
látið sig dreyma um.
TRYGGVI FRETTABLADIDIS

Míní minniskubbur
Umfang minniskubba fer
ávallt minnkandi. Færri eru þó
smærri en nýjasti kubburinn
frá OCZ.

'MAIL ËKEYPIS FYRIR ALLA
'//',% "µ¨52 .² ®,,5- 500 
«+%90)3 '-!), .%4&!.' -%¨  
'¥'!"4! '%9-3,5-)..)

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

www.visir.is

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

,OKSINS GETA ALLIR FENGIÈ 'MAIL
HVORT SEM ÖEIR F¹ BOÈ FR¹ VINUM
SEM ÖEGAR ERU MEÈ NETFANG EÈUR
EI
'OOGLE STOFNAÈI 'MAIL ¹RIÈ 
OG HEFYR FR¹ UPPHAFI REYNT AÈ HALDA
RUSLPËSTI NIÈRI SEM LIÈ Å AUKNU NET
PËSTAÎRYGGI !È SÎGN TALSMANNA
'OOGLE VERÈUR ¹FRAM STEFNT ¹ AÈ
HALDA RUSLPËSTI FJARRI NOTENDUM
ENDA ER RUSLPËSTUR ÖAÈ SEM OFT
PIRRAR NOTENDUR ËKEYPIS NETFANGA
MEST 'EYMSLUMINNI 'MAIL ER  
GÅGAB¾T OG ÖJËNUSTAN ER ÎLLUM AÈ
KOSTNAÈARLAUSU
.¹NAR WWWGOOGLEIS

Hjá versluninni Tölvuteki
við
Borgartún
33 má finna
margt sniðugt
enda verslunin
ný af nálinni, var
opnuð í desember síðastliðnum. Eitt af því
sem hefur notið talsverðra
vinsælda er örsmár minniskubbur sem hefur samt eins gígabæta USB2 háhraðaminni.
Kubburinn er varla
meira en einn sentimetri og lokast inni
í plasthulstur sem
ver
hann
fyrir
hnjaski.
Skúli
Axelsson

verslunarstjóri segir minniskubbinn hafa vakið talsverða athygli.
„Það má í raun segja að þeir sem
sjái hann, kaupi hann,“ segir Skúli
og telur kubbinn henta mjög vel
þeim sem starfa mikið við tölvur
og þurfa að færa gögn oft á milli
tölva.
Kubburinn er frá fyrirtækinu
OCZ
sem
Skúli
segir
framleiða
gæðatækni. Til dæmis
séu skjákortin
frá þeim öll með
lífstíðarábyrgð.

-INNISLYKILLINN GEYMIR  GÅGA
B¾T OG M¹ AUÈVELDLEGA FESTA
¹ LYKLAKIPPU
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*AMES "OND HEFUR LENGI VERIÈ MEÈ SÅMA Å ÒRINU SÅNU .ÒNA GETA ALLIR FENGIÈ SÁR -
OG VERIÈ SMART EINS OG "OND *AMES "OND

Farsími í armbandsúrinu
Marga hefur án efa dreymt um
að vera með nýjustu James
Bond græjurnar og fá farsíma
í úrið. Nú getur sá draumur
orðið að veruleika.
Ástralska
fyrirtækið
SMS
Technology hefur kynnt til sögunnar
úr með farsíma sem nefnist M300.
Síminn hefur 64 megabita minni og
getur spilað MP3-skrár. Rafhlaða

M300 endist í 80 klukkutíma, er 45
grömm að þyngd og skartar kringlóttum OLED-skjá sem er aðeins 2,54
sentimetrar að þvermáli.
Síminn er þegar kominn á markað víða um heim meðal annars í
Bretlandi þar sem verðið er um
35.000 krónur íslenskar. Þetta kemur
fram á danska vefnum PCworld.
Ekki er stefnt á markaðssetningu
M300 á Norðurlöndunum. Sjá www.
pcworld.dk.

"JÎRGËLFUR Å FARSÅMABRANSANN
.µ2 2)3)  &!23¥-!-!2+!¨)

.OVATOR ER EITT ÖEIRRA FYRIRT¾KJA SEM HEFUR SËTT UM TÅÈNI
HEIMILD FYRIR ÖRIÈJU KYNSLËÈ FARSÅMA HÁRLENDIS &YRIRT¾KIÈ ER Å
EIGU "JÎRGËLFS 4HORS "JÎRGËLFSSONAR
.OVATOR ER SÅMARISI Å !USTUR %VRËPU OG MIÈAÈ VIÈ ÖANN
MARKAÈ ER ÅSLENSKI MARKAÈURINN SEM SANDKORN ¹ STRÎND
¶AÈ ER ÖVÅ ENGU LÅKARA EN UM ¹HUGAM¹L SÁ AÈ R¾ÈA HJ¹
"JÎRGËLFI
%N HVER VEIT +ANNSKI ER H¾GT AÈ GR¾ÈA ¹ 0ËLVERJUM
SEM HRINGJA HEIM

-EÈ FLUGHERMI HEIMA HJ¹ SÁR
342!,).. -!44(%7 3(%), 3-¥¨!¨) &,5'(%2-)  44! 25-

HUGAM¹LIN ERU JAFN MISMUNANDI OG
ÖAU ERU MÎRG 3UM ERU LÅKA DÕRARI EN
ÎNNUR OG ÖVÅ HEFUR -ATTHEW 3HEIL
FENGIÈ AÈ KYNNAST 3ÅÈUSTU ¹TTA ¹R
HEFUR HANN DUNDAÈ SÁR VIÈ AÈ SMÅÈA
FULLKOMINN "OEING  FLUGHERMI
+OSTNAÈURINN VIÈ FLUGHERMINN ER
RÒMLEGA  MILLJËNIR KRËNA EN 3HEIL
HEFUR Å ENGU SPARAÈ ®LL T¾KI OG ALLIR
TAKKAR ERU ¹ SÅNUM STAÈ HERMIFORRITIÈ
ER EITT ÖAÈ FULLKOMNASTA Å HEIMINUM
&LUGHERMIRINN HEFUR KOSTAÈ 3HEIL
OG TEKUR ÖAÈ MIÈ AF VEÈR¹TTUNNI EINS
RÒMAR  MILLJËNIR
OG HÒN ER Å RAUNVERULEIKANUM
4IL AÈ KËRËNA ALLT ER HERMIKLEFINN ¹ VÎKVAD¾LUM SEM LÅKJA EFTIR HOLUM Å
FLUGBRAUTINNI DÕFUM OG BEYGJUM OG SVIPTIVINDUM

'LËÈURAUGU AF VÎLDUM 7II ERU FJÎLMÎRG OG ËNÕT SJËNVÎRP ENN FLEIRI

Wii have a problem
Spilendur Nintendo Wii eiga
það til að missa fjarstýringuna í hita leiksins, eyðileggja
sjónvörp og slasa sig og aðra.
www.wiihaveaproblem.com
fylgir þessu máli eftir.
Í hamaganginum sem fylgir notkun Nintendo Wii hefur komið í ljós
að öryggisólin sem festir fjarstýringuna við hönd spilarans, var
ekki nógu sterk. Þetta gerði það að
verkum að missti leikmaður fjarstýringuna (sem gerðist mjög oft)

var voðinn vís. Brotin plasmasjónvörp, ónýt húsgögn, brotnir líkamspartar og glóðuraugu. Nintendo brást við með því að styrkja
ólina og hvetja leikmenn til að
spila af varkárni.
Hin stórskemmtilega heimasíða www.wiihaveaproblem.com
safnar myndum af skemmdunum,
auk þess að fjalla um leiki og
annað sem við kemur vélinni. Þeir
sem hafa áhuga á tölvunni, og þeir
sem vilja hlæja að hrakförum annarra, geta skemmt sér stórvel við
að skoða þessa síðu.
-tg
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"-7 8   ¹RG EKÖ SSK
¹LFELGUR LEÈUR OFL OFL 6ERÈ Ö
¹HV Ö

!UDI   4 !VANT ¹RG  EK Ö
SSK ¹LFELGUR 6ERÈ Ö

67 0OLO "ASICLINE ¹RG  EK  Ö
 GÅRA 6ERÈ Ö

$ODGE $URANGO 7$ ¹RG EK
Ö SSK ¹LFELGUR 6ERÈ Ö ¹HV
Ö

&ORD %SCAPE 7$ 8,4 ¹RG  EK
Ö SSK ¹LFELGUR SËLLÒGA LEÈUR 6ERÈ
Ö ¹HV Ö

4OYOTA ,AND #RUSIER ,8 m ¹RG
 EK Ö SSK SËLLÒGA !4 BREYT
ING 6ERÈ Ö

&ORD &IESTA 34 ¹RG  EK Ö
 GÅRA ¹LFELGUR 6ERÈ Ö

&ORD &OCUS ¹RG  EK Ö SSK
¹LFELGUR 6ERÈ Ö

(YUNDAI 4ERRACAN ¹RG  EK Ö
SSK DIESEL 6ERÈ Ö ¹HV Ö

.ISSAN 4ITAN   ,% ¹RG  EK Ö
SSK ¹LFELGUR DR¹TTARKÒLA LEÈUR OFL 6ERÈ
Ö

2ENAULT +ANGOO %XPRESS ¹RG  EK
Ö  GÅRA 6ERÈ Ö

- "ENZ ' #$) ¹RG  EK
Ö SSK ¹FELGUR SËLLÒGA LEÈUR OFL OFL
6ERÈ Ö

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

.ISSAN 0ATHFINDER 3% ¹RG  EK
Ö  GÅRA ¹LFELGUR DR¹TTARKÒLA FILMUR
6ERÈ Ö HV Ö

4OYOTA #OROLLA  664) ¹RG  EK
Ö SSK .Õ KOMINN Ö KM SKOÈUN
6ERÈ Ö

.ISSAN 0ATHFINDER ,% )4   ¹RG 
EK Ö SSK LEÈUR SËLLÒGA MP OFL OFL
6ERÈ Ö

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

(UMMER (5 ¹RG  EKÖ SSK
LEÈUR ¹LFELGUR DR¹TTARKÒLA SËLLÒGA 6ERÈ
Ö HV Ö

4OYOTA ,AND #RUISER ,8 m ¹RG
 EK Ö SSK ¹LFELGUR DR¹TTAR
KÒLA 6ERÈ Ö ¹HV Ö

&ORD %XPLORER 3PORT 4RAC 7$ ¹RG
 EK Ö SSK ¹LFELGUR LEÈUR
DR¹TTARKÒLA 6ERÈ Ö HV Ö

.ISSAN $OUBLE #AB $IESEL m ¹RG
 EK Ö  GÅRA ¹LFELGUR SËLLÒGA
HÒS ¹ PALLI 6ERÈ Ö

4OYOTA ,AND #RUISER ,8 4$ ¹RG 
EK Ö  GÅRA ¹LFELGUR DR¹TTARKÒLA
6ERÈ Ö  L¹N

67 'OLF ',   ¹RG  EK Ö 
GÅRA ¹LFELGUR 4ILBOÈ Ö

.ISSAN 4ERRANO ¹RG  EK Ö
SSK m DEKK %INN EIGANDI 4ILBOÈ
Ö

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

.ISSAN 4ERRANO )) ¹RG  EK Ö
SSK ¹LFELGUR NÕ DEKK DR¹TTARKÒLA 6ERÈ
¹ÈUR Ö 4ILBOÈ Ö

"-7 )! ¹RG  EK Ö SSK
¹LFELGUR LEÈUR SËLLÒGA SÅMI OFL OFL 6ERÈ
¹ÈUR Ö 6ERÈ NÒ Ö

3UZUKI 'RAND 6ITARA 8,  $IESEL ¹RG
 EK Ö  GÅRA ¹LFELGUR 6ERÈ
Ö

(ONDA #26 ¹RG  EK Ö SSK
¹LFELGUR 6ERÈ ¹ÈUR Ö 4ILBOÈ Ö

&ORD %XPLORER 8,4 ¹RG  EK Ö
SSK ¹LFELGUR NÕ DEKK DR¹TTARKÒLA 6ERÈ
¹ÈUR Ö 4ILBOÈ Ö

A{iijYgVjb^ccg¨iVhi"gV[g¨ci
Rafrænt greiðslumat
Ráðgjöf og aðstoð
FABRIKAN

Lánsumsóknir rafrænt á Netinu
Svar innan fjögurra daga

fasteignir
Mest lesna fasteignablað landsins

19. FEBRÚAR 2007

FASTEIGNASÖLUR
ÁRBORGIR

11

ÁS

20

DOMUS

EIGNAMIÐLUN SUÐURNESJA er með
til sölu fallegt einbýlishús, ásamt bílskúr
í Grindavík.
Sjá síðu 8

6

DRAUMAHÚS

18

REMAX

12

EIGNAMIÐLUN SUÐURN.

8

EIGNASTÝRING

3

FASTEIGNASTOFAN

10

FAST.- OG FYRIRT.SALAN

11

HRAUNHAMAR

13-15

HÚSIÐ

ÁS FASTEIGNASALA er með til sölu
fallegt 212 fm raðhús m/bílskúr á góðum
stað í Setberginu.
Sjá síðu 20

23

KJÖREIGN

9

KLETTUR

4

LYNGVÍK

7

LÖGMENN SUÐURL.

2

VALHÖLL

16
Hallgrímskirkja er eitt helsta kennileiti borgarinnar þar sem hún trónir hátt yfir lágum húsum í Skólavörðuholtinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

LESTUR MEÐAL 18-49 ÁRA

Lestur á
fasteignablöðum
40

37,5%

Minnir á stuðlaberg,
íslensk fjöll og jökla

DOMUS FASTEIGNASALA hefur til sölu
3ja herbergja 73,4 fm íbúð á jarðhæð í
fallegu tvíbýli.
Sjá síðu 6

15
10
5
0

18,7%
fasteignablaðið

20

Hallgrímskirkja trónir hátt yfir marglitum
og lágum húsum Skólavörðuholtsins.

Mbl.

25

fasteignablaðið

30

Fréttabla›i›

35

*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallup í nóvember 2006.
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vifið yfir Hallgrímskirkju, gæti þessi
mynd heitið, en hana tók ljósmyndari
Fréttablaðsins Vilhelm Gunnarsson þegar
hann flaug yfir höfuðborgina á dögunum.
Hallgrímskirkja er stærsta kirkja Íslands og
rís hæst bygginga í höfuðborginni. Turninn er
73 metra hár en þar má vel njóta útsýnis yfir
borgina og nálæga bæi, fjöll og haf.
Hugmyndasamkeppni var haldin árið 1929

um útlit kirkjunnar en skilyrði var að hún skyldi
rúma 1200 manns og hafa háan turn.
Átta árum síðar hófst húsmeistari ríkisins,
Guðjón Samúelsson, handa við að teikna kirkjuna. Þjóðlegur stíll einkenndi arkitektúr hans.
Aðalbygging Háskóla Íslands, Þjóðleikhúsið og
Kristskirkja í Landakoti eru einnig meðal hugarsmíða hans og verka. Hann notaði íslenskar
fyrirmyndir og íslenskt efni. Hallgrímskirkja
varð hans síðasta verk en hún minnir á stuðlaberg, íslensk fjöll og jökla.
Fleiri loftmyndir af höfuðborginni má sjá á
síðu 12 í Fasteignablaðinu.

DRAUMAHÚS FASTEIGNASALA er
með til sölu við Gullengi 2ja herbergja
íbúð á 3. hæð.
Sjá síðu 18

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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Ólafur Björnsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Sigurður Sigurjónsson hrl. Christiane L. Bahner hdl.
Lögg. fasteignasali
Lögg. fasteignasali

Torfi R. Sigurðsson
Lögfræðingur

Ágúst Stefánsson
BA í lögfræði

Hallgrímur Óskarsson
Sölumaður

Steindór Guðmundsson
Iðnrekstrarfr./sölumaður

Anna Rúnarsdóttir
Ritari/skjalavarsla

Austurvegi 3, Selfossi | S: 480 2900 | Fax: 482 2801

Álftarimi 28, Selfoss

Félag
fasteignasala

Furugrund 12, Selfossi

Grafhólar 12, Selfossi
163,4 fm parhús í Suðurbyggðinni. Húsið samanstendur af forstofu,holi
,þremur herbergjum , stóru baðherbergi , þvottahúsi, eldhúsi ,stofu og
bílskúr. Í enda bílskúrisn er rými sem mætti nota sem fjórða herbergið.
Húsið er klætt að utan með sléttu steni. Húsið afhendist tilbúið undir
málningarvinnu og innréttingar. Lóð er grófjöfnuð. Verð 25,5 m .

Fallegt parhús í góðu hverfi. Húsið er klætt að utan með liggjandi bjálkaklæðningu og þak m/svörtu járni. Íbúðin er 116,9 fm og samanstendur
af flísalagðri forstofu m/fataskáp, parketlagðri stofu, 3 parketlögðum
herbergjum, flísalögðu eldhúsi m/mahogany innréttingu, baðh. m/hornbaðkeri og sturtu ásamt fallegri innréttingu, flísalögðu þvottahúsi m/lítilli
innréttingu. Garður er gróinn og möl er í innkeyrslu. Verð 28,9 m .

Frum

2ja hæða 187 fm raðhús og 21,4 fm bílskúr. Neðri hæð telur flísalagða
forstofu m/fataskáp, flísalagða snyrtingu, eldhús m/nýlegri innréttingu,
þvottahús, plastparketlagða stofu og hol. Efri hæð telur plastparketlagt
sjónvarpshol m/uppteknu lofti, 4 rúmgóð svefnherbergi þar af 2 parketlögð og tvö m/plastparketi, flísalagt baðherbergi m/sturtu, baðkari og
innréttingu. Garður er til suðurs og er gróinn, afgirtur og með nýlegum
sólpalli með heitum potti. Geymsluloft yfir hluta af húsinu. Verð 33,3 m.

Kristín Kristjánsdóttir
Ritari/skjalavarsla

Lómhólmstjörn, Sveitarfélaginu Árborg
Timburhús frá SG einingahúsum byggt 2005 ásamt 13070 fm eignarlóð að Lómhólstjörn rétt við bæinn Byggðarhorn í Árborg. Húsið samanstendur af forstofu, holi, stofu, eldhúsi, 3 herbergjum, baði og þvottahúsi. Plastparket er á mest allri íbúðinni en máluð gólf eru í þvottahúsi
og baði. Hitlagnir eru í gólfum en eins og er er kynt með rafmagni en
stutt er í að lögð verði hitaveita á svæðið. Mögulegt er að byggja hesthús eða skemmu á lóðinni. Verð 28,8 m.

Nestún 8, Hellu
112,4 m² íbúð í þríbýlishúsi byggðu árið 1946 ásamt 28 m² bílskúr
byggðum árið 2000. Húsið er hlaðið úr holsteini og er nýlega búið að
skipta um hluta bárujárns á þaki svo og um stóran hluta bárujárnsklæðningar, en klæðningu vantar á eina hlið. Eignin er á tveimur hæðum og telur hún forstofu, eldhús, herbergisgang, svefnherbergi og baðherbergi með baðkari, stofa. Í stofu er hringstigi upp á efri hæð, en þar
er sjónvarpshol, barnah.og fataherbergi. Hurðirnar eru nýlegar og úr
límtré. Í svefnherbergi eru plastparket á gólfi. Verð 19,8 m.

Haukadalur, lóð 1a
Lóð úr landi Haukadals við rætur Heklu. Haukadalur er á ofanverðum
Rangárvöllum við Bjólfell vestan Heklu. Lóðin liggur við þjóðveg nr. 268.
Hún er rúmlega 1 ha á stærð og kjarri vaxin. Hentar einstaklega vel fyrir sumarbústað. Mikil náttúrufegurð og mikið víðsýni. Möguleiki fyrir
hendi að kaupa fleiri aðliggjandi lóðir af sömu stærð. Verð 1,8 m.

Höfum í sölu hjá okkur einbýlis, rað og
parhúsalóðir í Suðurbyggð og Hagalandi.
Háengi 25, Selfossi.

Eyrarbraut 9, Stokkseyri.

92,7 fm parhús ásamt 28,9 fm bílskúr. Húsið er klætt að utan með liggjandi timburklæðningu en þó er gafl hússins steníklæddur. Eignin telur
flísalagða forstofu m/skáp, plastparketlagan gang, flísaparketlagt eldhús m/upprunalegri innréttingu - nýleg borðplata - flísar á milli borðs og
skápa, búr m/máluðu gólfi er inn af eldhúsi og eru þar hillur, rúmgóða
plastparketlagða stofu m/hurð út á hellulagða verönd, þrjú plastparketlögð svefnherbergi og eru skápar í tveim þeirra og dúklagt baðherbergi
m/baðkari - tengi. f. þvottavél er á baði. Verð 21,0 m.

Einbýlishús, kjallari hæð og ris ásamt 59,6 fm bílskúr. Í kjallaranum er
sjónvarpsherbergi með kamínu og þvottahús. Flísar eru á gólfum en loft
eru panilklædd. Á hæðinni eru forstofa , hol, eldhús/borðstofa, baðherbergi m/sturtu og tvö svefnherbergi. Parket eru á öllum gólfum á hæðinni nema baði en þar eru flísar á gólfi og veggjum við sturtu. Í risinu er
eitt opið rými og er það parketlagt. Bílskúrinn er mjög bjartur með stórum gluggum og álflekahurð með rafmagnsopnara. Timburverönd með
heitum potti er við húsið til suðurs. Verð 32,0 m.

Meindýr og meindýravarnir
Guðmundur Óli Scheving

Verð á sérbýli hækkaði

Furulús og furubarrlús

Vísitala fasteignaverðs fer
hækkandi á ný, einkum á
sérbýli sem hefur hækkað um
14% frá því í janúar í fyrra.

B

Í

arrlýs eru taldar upprunnar í gamla heiminum eða í
Evrópu en hafa fyrir löngu borist til Ameríku. Barrlýs
(Adelgidae) eru mjög útbreiddar í barrskógum á norðurhveli jarðar.
Fullvaxin furulús er rúmlega 1 mm að lengd, dökkrauð eða
dökkbrún að lit. Hún heldur sig á berki trjáa og myndar um sig
ljósan hjúp úr vaxefni sem líkist helst ullarhnoðra. Lúsin lifir
inni í þessum hnoðra allt árið.
Nýir einstaklingar fara á kreik á vorin til að verpa. Að klaki
loknu yfirgefa afkvæmin hnoðrann, skríða yfir á nýja sprota og dreifa sér
yfir á önnur tré eða mynda nýjan hnoðra.
Lúsin liggur í dvala yfir veturinn en seinnipart vetrar rofnar dvalinn.
Furulúsin tímgast hér á landi, alltaf með kynlausri æxlun.
Þar sem mikið er af lúsinni sjást hnúðar á liminu sér í lagi þegar hnúðarnir eru orðnir harðir, brúnir og skorpnir. Barrlýs geta háð vexti barrtrjáa
en þá visna greinar og verða brúnar á köflum og í sumum tilfellum getur
allt tréð visnað og orðið brúnt. Það er hægt að úða með skordýralyfjum á
vorin til að drepa ungviðið áður en það fer af stað.
VARNAÐARORÐ

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 sveitarfélagi. 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.
Heimildir: Upplýsingar og fróðleikur um Meindýr og varnir 2004, Guðmundur Óli Scheving, Skordýrabók Fjölva 1974, Meindýr í húsum og gróðri
1944, Geir Gígja
Lesendum fréttablaðsins er velkomið að að senda fyrirspurn á netfangið: gudmunduroli@simnet.is

Nánari upplýsingar má sjá á vefnum á
.sudurbyggd.is
.log.is/hagaland
og á skrifstofu Lögmanna Suðurlandi.

síðasta mánuði hækkaði vísitala fasteignaverðs á höfuðborgarsvæðinu um 2,3% frá
því í desember og um 6,9% meðalhækkun er að ræða á tólf mánaða
tímabili, þ.e. frá janúar í fyrra.
Sérbýli hefur hækkað um tæp 14%
á milli ára en eignir í fjölbýli um
tæp 5%.
Ásdís Kristjánsdóttir er sérfræðingur í greiningardeild Kaupþings og hún var beðin að spá í
spilin.
„Þó svo að verðið í desember
hafi verið lægra en í nóvembermánuði sjáum við samt verulega
sveiflu upp á við núna. Það gæti
verið tímabundin og tilviljanakennd sveifla sem skýrðist af sölu
nokkurra óvenju verðmætra eigna
í janúar. Samt eru aðrar vísbendingar líka um að fasteignamarkaðurinn sé að taka við sér á ný. Verðbólguhorfurnar
hafa
batnað
töluvert nú eftir að ákveðið var að
lækka matarskattinn og því horfum við fram á kaupmáttarkipp á
fyrsta fjórðungi ársins. Þar með
aukast væntingar almennings. Á
móti kemur að við sjáum fram á að
raunstýrivextir verða mjög háir
og þeir hafa áhrif á fjárhag heimilanna.“
Ef fjöldi seldra eigna í janúar

„Vísbendingar eru um að fasteignamarkaðurinn sé að taka við sér á ný, vegna þess að
verðbólguhorfur hafa batnað,“ segir Ásdís Kristjánsdóttir, sérfræðingur í greiningardeild Kaupþings.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

nú er borinn saman við janúar í
fyrra sést að fjölgunin er aðeins
1% en verðið er hærra nú. Mikið
hefur samt verið byggt á síðustu
mánuðum. Aðspurð segir Ásdís
erfitt að meta hversu margar íbúðir á höfuðborgarsvæðinu standi
auðar og tómar. „Það liggja engar
haldbærar upplýsingar fyrir um
framboð fasteigna,“ segir hún og
bætir við. „Þar eru auglýsingar og
kynningar líklega einna gleggsti
mælikvarðinn.“
Ásdís gerði fyrir nokkrum misserum athyglisverða rannsókn á
þróun fasteignaverðs á höfuðborgarsvæðinu eftir stærð, gæðum,
byggingarefni, fjölda herbergja og
staðsetningu íbúða. Rannsóknin
náði til fimm ára tímabils, þ.e. frá

haustinu 2000 til haustsins 2005.
Hún er spurð um markverðustu
niðurstöðurnar. „Rannsóknin leiddi
í ljós að staðsetning og gæði eru
stór þáttur í verði fasteigna og
skipta miklu máli. Fasteignamatið
tekur hins vegar aðeins tillit til tegundar og stærðar þegar það birtir
vísitölu fasteignaverðs en ég tel að
það þyrfti að taka tillit til fleiri
þátta. Annars geta komið upp
skekkjur,“ segir Ásdís og útskýrir
það nánar. „Þegar nokkrar eignir
að verðmæti og gæðum yfir meðallagi seljast á einum mánuði getur
orðið ofmat á breytingu fasteignaverðs. Að sama skapi verður um
vanmat að ræða ef gæði seldra
fasteigna eru minni en í meðallagi.“
gun@frettabladid.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

HAGAMELUR,
REYKJAVÍK

ÁRMÚLI
REYKJAVÍK

SUÐURHÓLAR
REYKJAVÍK

GLITVELLIR
HAFNARFJÖRÐUR

Góð 3ja herbergja 83,3 fm. íbúð á 4.
hæð. Húsið viðgert og nýtt þak.
Verð kr. 20,9 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. 18,9 millj.

Einbýlishús á einni hæð með innbyggðum 52,8 fm. bílskúr. 4 svefnherbergi.
Selst fullbúið að utan, fokhelt að innan.
Verð kr. 35 millj.

FLJÓTASEL,
REYKJAVÍK

Frum

NÝTT

HELLUVAÐ
REYKJAVÍK

LAUTASMÁRI
KÓPAVOGUR

SOGAVEGUR
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. 26,9 millj.

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

TVÆR ÍBÚÐIR

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

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 tengigrindur fyrir hitakerfi
Sérhannaðar tengigrindur fyrir íslenskar aðstæður
Vönduð vara úr ryðfríu efni
Fyrir neysluvatns-, ofnhita-, gólfhita- og snjóbræðslukerfi og fl.
Áratuga reynsla stjórnbúnaðar við íslenskar hitaveituaðstæður
Við erum leiðandi í hönnun og framleiðslu á
tengigrindumfyrir hitakerfi
Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Danfoss hf
Skútuvogi 6 104 Reykjavík
Sími 510 4100 • www.danfoss.is

3

Sigurður Hjaltested Guðmundur Kristjánsson Kristján Ólafsson, hrl. Svavar Geir Svavarsson
löggiltur fasteignasali
sölustjóri
löggiltur fasteingasali löggiltur fasteignasali
sigurdur@klettur.is gudmundur@klettur.is
kristjan@klettur.is
svavar@klettur.is

EINBÝLI

4RA HERB.
RJÚPNASALIR - KÓPAVOGI

EINBÝLI

EINBÝLI

Frum

ÞINGVALLARSTRÆTI AKUREYRI

Einbýlishús á einni hæð samtals 114,4 fm
Parketlögð forstofa, parket á holi, gangi og
stofu. Flísar eru á viðbyggingu sem er í raun
byggður sem garðskáli/sólskáli og er hann
flísalagður og útgengt þaðan á verönd. Í eldhúsi er viðarinnrétting og parket á gólfi. Í
húsinu eru 3 svefnherb. öll parketi á gólfi og
fataskápur í hjónaherb. Ásett verð 27 millj.

5RA HERB.

4-5 herb. íbúð við Engihjalla í lágreistri byggingu sem er á milli blokkanna. Ssvalir snúa á
móti suðri. Íbúðin er 107,5 fm, 3 svefnh. og er
eitt aukah. sem ekki er lokað af með hurð en
er vel rúmgott og með glugga. Sameiginl. þv.hús og sérgeymsla á jarðhæð. Gólfefni flísar,
dúkur og parket. Ásett verð 22,7 millj.

5RA HERB.
-

Snyrtileg og falleg 3ja herb. 96 fm íbúð á 3ju
hæð með sérinngang af svölum í lyftuhúsi
ásamt sérstæði í bílageymslu. Falleg gólfefni,
náttúruflísar og hnotu parket, suðursvalir
með útsýni yfir Elliðavatn og Bláfjöllin. Ásett
verð 24,9 millj.

3JA HERB.

3JA HERB.
BÁSBRYGGJA
BRYGGJUHVERFI

Hér er um að ræða ca 320 fm eign, sem skiptist í hús, hesthús og bílskúr. Húsið skiptist í
forstofu, 2 baðh., opið rými með mikilli lofthæð, stofu og borðst., eldhús og búr, 3
barnah., þv.herb., hjónah. og fatah. Þetta er
sannarlega stór og góð eign á einstökum
stað. Allar nánari upplýisngar á skrifstofu
Kletts. Ásett verð: 88,4 millj.

-

Mjög falleg og rúmgóð 3-4ra herb. 85 fm íbúð
á jarðhæð með sérinng. 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. Sér lóð og hellulögð verönd. Þvottah. innan íbúðar. Sér geymsla í sameign einnig. Ásett verð 29,9 m.

HAMRABORG

Vel staðsett og rúmgóð 3ja herb. 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.

REYKJANESBÆR - GRÆNÁS.
Mjög glæsileg 4. herbergja íbúð á 1. hæð í fjölbýli.
Íbúðin er með 3. svefnherb. og sér-fataherb. Stór
og opin stofa, sjónvarpshorn og borðstofa. Sólstofa innaf stofu og gengið úr henni út á pall. Eldhús er með nýrri innréttingu og öll tæki ný, gaseldavél og ofn á eyju. Ísskápur og lítil innbyggð
þvottavél í eldhúsi fylgir eigninni. Baðherb. með
mósaík flísum, nýr vaskur, klósett og alvöru
sturtuklefi. Öll íbúðin er með náttúrustein á gólfi
og nýmáluð. Stór fataskápur í anddyri og fínt
fataherb. Allt rafmagn í íbúðinni nýdregið og öll
ljós fylgja. Allar hurðar eru nýjar. Garðurinn er
mjög fín, gróin og fjölskylduvænn. Ásett verð
18,9 m.

Glæsilegt einbýli á 2 hæðum í Fagrahjalla 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 millj.

RAÐHÚS

HÆÐIR

VATNSENDI - STÓRT EINBÝLI - HESTHÚS OG BÍLSKÚR

ÁLFKONUHVARF
EFSTA HÆÐ

ENGIHJALLI

4RA HERB.

FAGRIHJALLI - SUÐURHLÍÐAR KÓP.

Fasteignasalan Klettur var að fá í sölu glæsilega 4ra herbergja íbúð við Rjúpnasali á 1. hæð, íbúðin var á sýnum tíma sýningaríbúð JB Byggingarfélags þegar húsið var í sölu. Innanhúss arkitektinn
Hallgrímur Friðgeirsson sá um val á efnivið og skipulagi íbúðarinnar, og íbúðin ber þess greinileg
merki að vel er gengið frá öllu. Innréttingar og skápar eru úr hvíttaðri Eik, náttúrusteinn er á gólfi,
hvíttað eikarparket, flísalagðar svalir. Íbúðin er alls 107,8 fm og ásett verð á hana er 25,9 milljónir, nánari upplýsingar um eignina gefa sölumenn Kletts fasteignasölu.

Valþór Ólason
Valborg Sigrún Jónsdóttir
sölumaður
skjalagerð
valthor@klettur.is
valborg@klettur.is

ÞINGHÓLSBRAUT 55 KÓP.

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. Ásett verð 35,9 m.

5RA HERB.
BRATTHOLT
HAFNAFJÖRÐUR.

-

BRIMNESBRAUT - DALV.

Raðhús með möguleika á stækkun, 56 fm
óinnr. rými í risi. Komið inn í forst., flísar á
gólfi, fatahengi. 2 svefnh. fatask. í báðum.
Baðh. með flísum og í kringum baðkar, hvítur efri skápur. Stofa með parketi. Eldh. með
parketi, frá borðkrók er útgengt á suður
verönd. Þv.hús með lakkað gólf, hvít innr.,
skápur á vegg, gluggi. Bjálkahús er á lóðinni
sem er 9 fm. Mögulekt að stækka íbúðina eða
gera aukaíb. á efri hæð. Samþ. teikn. eru til
staðar. Einnig er upphituð hellulögð verönd
vestan við húsið. Ásett verð 13 m.

4RA HERB.
ÁLFKONUHVARF
ENDAÍBÚÐ

–

5RA 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.

4RA HERB.
SKÓGARÁS

Mjög falleg 3ja herb. 87,2 fm íbúð á 3ju hæð
(efstu) í fjölbýlishúsi með frábæru útsýni.
Gólfefni eru parket og dúkur. Þvottarherbergi
innan íbúðar. Ásett verð 18,5 millj.

Falleg og vel skipulögð, 120 fm 4ra herb. 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 millj.

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. ´
Ásett verð: 41,4 millj.

2JA HERB.

2JA HERB.

2JA HERB.

SKIPHOLT - 2JA HERB.

ÞINGHOLTIN

GYÐUFELL - R.VÍK

GLÆSILEG ÍBÚÐ Mjög falleg og vel skipulögð 2ja herb. íbúð á 2. hæð. Eikarparketi á
allri íbúðinni. Baðh. er með flísum á gólfi og
fallegri eikarinnr., stór nudd-horn-sturtuklefi,
tengt fyrir þv.vél. Svefnh. með parketi og fatask. Eldh með partketi og fallegri eikarinnr, t.f.
uppþv.vél. Stofa og borðst. með parketi, útgengt er úr stofu á suðursvalir. Sameiginlegt
þv.hús er í sameign. Ásett verð: 16,9 millj.

Stórglæsileg 2ja til 3ja herbergja lúxusíbúð
á 2 hæð í 4ra hæða húsi á besta stað í Þingholtunum með ca 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.

Um er að ræða 2-3ja herb. tæplega 70 fm
íbúð á jarðhæð með sérverönd og garði. Opið úr forst. inn í stofu og eldhús. Eldhúsið
með parketi og hvítri innrétt., borðk. Stofa
með parketi og útgengt á sérhellulagða verönd sem er yfirb. og opnanleg út á afgirta sérlóð. Mögul. er að útbúa annað herb. af borðst., með glugga. Svefn- og baðherb. með dúk.
Húsið er klætt að utan. Ásett verð: 13,9 m.
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Bjarni Björgvinsson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Jón Eiríksson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Kristján Gestsson
Löggiltur fasteignasali

Linda B. Stefánsdóttir
Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali

Ævar Dungal
Löggiltur fasteignasali

KELDUHVAMMUR - 220 HAFNARFJÖRÐUR

LINDASMÁRI - 200 KÓPAVOGUR

Bókaðu skoðun
Falleg 4ra herbergja 137,6 fm. efri sérhæð í góðu þríbýli ásamt 31,9 fm.
bílskúr samt. 169,5 fm. Rúmgóð, björt stofa með Maghony parket á gólfi.
Baðherbergið flísalagt í hólf og gólf með baðkari og sturtu. Rúmgóð og
björt stofa með Machony parket á gólfi. Frábær staðsetning í Hafnarfirði.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir
Viðskiptastjóri
elsa@domus.is
664 6013/440 6013

Verð 29,9 millj.

HRAUNBÆR - 110 REYKJAVÍK

Bókaðu skoðun
Íbúðin er 151,4 fm.; 4 svefnherbergi, sjónvarpsrými, vinnurými, stofa, borðstofa, eldhús, forstofa, baðherb. og geymsla. Opið milli stofu og eldhúss,
vönduð innrétting, borðkrókur, gott útsýni. Stofa björt og falleg, útgengi út á
skjólgóðar s-svalir. Frábært útivistarsvæði í nágrenni og stutt í alla þjónustu.

Verð 34,5 millj.

JÖRFAGRUND - 116 KJALARNES

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

Elsa Björg
Þórólfsdóttir
Viðskiptastjóri
elsa@domus.is
664 6013/440 6013

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri
halldor@domus.is
840 2100/440 6014

Fallegt og rómantískt bjálkahús á þessum friðsæla stað rétt við höfuðborgina.
Gegnheilt eikarparket á gólfum. Útgengi frá þvottahúsi og stofu út á pall með
heitum potti. Viðarstigi upp á efri hæðina. Fagurt útsýni. Baðherb. með flísum
á gólfi og frístandandi baðkari, baðherb. er á annarri hæð. Sjón er sögu ríkari.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir
Viðskiptastjóri
elsa@domus.is
664 6013/440 6013

Verð 32,9 millj.

LANGHOLTSVEGUR - 104 REYKJAVÍK

Frum

TRÖNUHJALLI - 200 KÓPAVOGUR

Bókaðu skoðun

Bókaðu skoðun
Mjög góð 96,6 fm. 4ra herbergja íbúð á 2.hæð á barnvænum stað í Hjallahverfi í Kópavogi. Suður svalir. Rúmgóð og björt íbúð. Húsið er nýlega tekið í
gegn að utan, snyrtileg sameign. Stutt í alla almenna þjónustu.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri
halldor@domus.is
840 2100/440 6014

Verð 22,9 millj

SOGAVEGUR - 108 REYKJAVÍK

Bókaðu skoðun
Góð 3ja herbergja 73,4 fm. íbúð á jarðhæð í fallegu tvíbýli. Rúmgott eldhús með nýlegri innréttingu. Plastparket á öllum gólfum nema forstofu,
eldhúsi og baðherbergi en þar eru flísar á gólfi. Útgengi út í garð út frá
stofu.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri
halldor@domus.is
840 2100/440 6014

Verð 48,9 millj.

JÖRFABAKKI - 109 REYKJAVÍK

Bókaðu skoðun
Glæsileg 4ra herbergja 124,6m² sérhæð ásamt 39,6m² bílskúr. Parket og
flísar á gólfum. Nýlega yfirfarnar lagnir, innréttingar og gólfefni að hluta.
Búið er að breyta bílskúr í íbúð með góðum leigutekjum. Falleg íbúð miðsvæðis í grónu hverfi í Kópavogi.

Davíð Jónsson
Sölufulltrúi
864 4949
david@domus.is

Verð 34,7 millj.

GNITAKÓR - 202 KÓPAVOGUR

Bókaðu skoðun
Björt og falleg 3ja herbergja 67,2 fm. íbúð á 2 hæð auk 14 fm. herbergi í
kjallara sem er í útleigu og 12,1 fm. geymslu í sameign samtals 93,30 fm.
Íbúðin var öll endurnýjuð fyrir 4 árum, þ.e. innréttingar, gólfefni, tæki,
lagnir og gluggar. Eikarparket á stofu og svefnherbergjum.

Verð 17,9 millj.

LAUFBREKKA - 200 KÓPAVOGUR

Bókaðu skoðun
Glæsilegt 6 herb. einbýlishús við Sogaveg. Húsið er 165,7 fm. á þremur
hæðum með möguleika á aukaíbúð í kjallara. Húsið er mikið endurnýjað
að utan og innan s.s. ofnar og rafmagnslagnir, gler og gluggar að hluta og
dren. Allar innréttingar og gólfefni eru nýleg. Teikningar af 30 fm. bílskúr
fylgja. Stór sólpallur er við húsið.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir
Viðskiptastjóri
elsa@domus.is
664 6013/440 6013

Elsa Björg
Þórólfsdóttir
Viðskiptastjóri
elsa@domus.is
664 6013/440 6013

Verð 17,9 millj.

Bókaðu skoðun
Mjög vel skipulagt 225,9 fm parhús með innbyggðum bílskúr að Gnitakór í
Kópavogi. Efri hæð skpitist í innbyggðan bílskúr, forstofu, gesta wc, eldhús,
borðstofu og stofu. Neðri hæð skitist í þrjú rúmgóð barnaherbergi,
hjónaherbergi,sjónvarpshol, baðherbergi, þvottahús og geymslu. Húsið
skilast fullbúið að utan með grófjafnaðri lóð og fokhelt að innan.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri
halldor@domus.is
840 2100/440 6014

Verð 44,9 millj.

Akureyri Hafnarstræti 91 l Egilsstaðir Kaupvangur 3 l Reykjavík Laugavegi 97 l sími 440 6000
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TRAUST VIÐSKIPTI Í TVO ÁRATUGI

LYNGVÍK FASTEIGNASALA
SÍÐUMÚLA 33 •• 108
108 REYKJAVÍK.
REYKJAVÍK.
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568 4790
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SIGRÚN GISSURADÓTTIR
LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SIGRUN@LYNGVIK.IS

OPNUNARTÍMI:
OPNUNARTÍMI:
MÁNUD. - FIMMTUD.: 9:00 -- 18:00
17:00
FÖSTUDÖGUM: 9:00 - 16:00
SVO ER GSM-INN ALLTAF OPINN

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.

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

SÍMI 588 9490

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.

LYNGVÍK ER SKRÁÐ Í
FÉLAG FASTEIGNASALA

HAMRAHLÍÐ
Um er að ræða mjög vel
staðsetta 85,8 fm 3ja
herbergja íbúð á 3.hæð í
virðulegu húsnæði við
Hamrahlíð. Verð 24,9 m.

Allar nánari uppls. veitir Steinar S. Jónsson Lyngvík.

SÓLHEIMAR
FLOTT ÍBÚÐ

Frum

Mjög góð og mikið endurnýjuð 3ja
herbergja 85 fm íbúð á annarri hæð
í lyftuhúsi með húsverði. Tvö góð
herbergi með parketi og skápum og
annað með austur svölum. Endurnýjað flísalagt baðherbergi. Nýtt nútímalegt eldhús með parketi á gólfi,
sem er opið yfir í stofu. Björt stofa
með parketi og suðursvölum. Flott
íbúð með góðu útsýni. Verð 22,9 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.

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

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.

ÞÓRÐARSVEIGUR
MEÐ STÆÐI Í BÍLGEYMSLU
Um er að ræða 87 fm
3ja herbergja íbúð á
2.hæð með sér inngangi
af svölum og stæði í
bílgeymslu í góðu lyftuhús. Suður svalir.
Verð 21,9 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.

HÁTÚN
NÝ ÍBÚÐ MEÐ
GLÆSILEGU ÚTSÝNI.
Um er að ræða 68,8 fm
tveggja herbergja íbúð á
7.hæð, ásamt stórum
norður svölum. Íbúðin
skilast fullbúin án gólfefna, baðherbergi flísalagt, góðar innréttingar.
V. 26,9 m

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

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.

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
leigu til 15.6.07 og er
hún sýnd í samráði við
sölumenn á Lyngvík
Verð 24,8 m.

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.

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.

L fréttablaðið L fasteignir
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Taktu næsta skref í lífinu, skref í rétta átt, skref uppávið með RE/MAX

Eignamiðlun Suðurnesja
Sigurður V. Ragnarsson, löggiltur fasteignasali
Reynir Ólafsson, löggiltur fasteignasali
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230 Keflavík
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Arnarhraun 21, Grindavík

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Fallegt einbýlishús ásamt bílskúr klætt með
múrsteini 165,8 ferm. 3 svefnherb. Bílskúr flísalagður. Hellulögð innkeyrsla. Sólpallur.
Verð 30.000.000,-

ERUM MEÐ KAUPENDUR
AF EFTIRTÖLDUM EIGNUM!

Suðurhóp
1,
4.
hæð,
Grindavík Íbúð á 4. hæð fyrir 50 ára og
eldri. Lyfta. Íbúðin er 106,9 fm. 2 svefnh.
Vandaðar innrétt. Flísar á anddyri, baðh. og
þv.herb. Góðir fataskápari. Svalir eru flísal.
Frábært útsýni. Verð 23.500.000,-

Túngata 5
Gott einbýlishús 155,9 ferm.hæð og ris,
ásamt bílskúr 36,9 ferm. klætt með garðastáli. 5 svefnherb. Lóðin er girt og ræktuð.
Búið er að endurnýja hluta af lögnum.
Verð 19.200.000,-

• Einbýlishús á Seltjarnanesi allt að 80.000.000.-kr
• Einbýlis- rað- eða parhúsi á svæðum 105-101 og 107 allt að 70.000.000.-kr
• 2ja til 3ja herb. í Hafnarfirði allt að 16.000.000.- kr

Glæsivellir 20B, Grindavík

• Sérbýli í Laugarneshverfi allt að 60.000.000.- kr

Mjög gott og vel staðsett parhús 109,6 ferm.
ásamt bílskúr 25 ferm. 3 svefnherbergi.
Grunnur að sólstofu er kominn. Gott
geymsluloft í bílskúr. Verð 22.900.000,-

• Lítið raðhús í Fossvogi allt að 45.000.000.- kr
• 3ja herb í Hafnarfirði kinnar, gamlibær eða Setberg 17-19.000.000.-kr
• Stór hæð par-eða raðhús í Grafarholti eða Grafarvogi allt að 37.500.000.- kr

Selsvellir 17, Grindavík

• 2ja – 3ja herbergja íbúð í Seljahverfi eða Bökkum allt að 20.000.000.- kr

Fallegt einbýli ásamt bílskúr 176,6 ferm. Nýtt
þak og -kantur. Búið að endurnýja neysluvatnslagnir. Ný skjólgirðing á baklóð. Nýtt
hellulagt plan með hita. Verð 29.800.000,-

• Sérhæð eða parhús í Hlíðum eða Laugarneshverfi allt að 32.000.000.- kr
• Sérhæð, rað-eða parhús í smáíbúðahverfi eða Fossvog allt að 35.000.000.- kr

Leynisbraut 11, Grindavík
Vel viðhaldið einbýlishús 115,4 ferm. ásamt
38,8 ferm. bílskúr. Nýtt parket á stofu, eldhúsi, holi og gangi. Búið að endurnýja þak.
Gryfja í bílskúr. Verð 22.900.000,-

Hólavellir 18, Grindavík
Gott 74,3 ferm. raðhús ásamt 28 ferm. bílskúr. Húsið skiptist í 2 svefnherb. eldhús,
baðherb. og stofu. Vinsælar eignir.
Verð 17.800.000,-

Suðurvör 11, Grindavík

Hafðu samband í 578 8800 eða 821 7337
Stefán Páll Jónsson • Löggildur fasteigna- fyrirtækja- og skipasali
Stefán Páll
Sölufulltrúi
Lögg. fasteignasali
821 7337

RE/MAX FASTEIGNIR • Engjateig 9 •105 Reykjavík • Sími: 578 8800

SENTER

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Frum
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Mjög gott parh. með bílsk. 160,2 ferm. á
góðum stað. Lóðin er girt og ræktuð. Arinn.
Ofnar og lagnir endurnýjað. Heitur pottur á
stórum sólpalli. Innkeyrsla lögð með
Bonamite og snjóbr.kerfi. Verð 23.900.000,-

Vörðusund 1, Grindavík
Nýtt iðnaðarhúsnæði, stálgrindarhús einangrað og klætt að innan. Vegghæð 4,75 m
Mænishæð 6,95 m Innkeyrsluhurð 4m há.
Hiti í gólfi, slípuð gólfplata. Lóð grófjöfnuð.
Verð 172,6 fm. kr. 16.500.000,Verð 167,4 fm. kr. 15.500.000,-

Laut 14, Grindavík
10 íbúða fjölbýli á 2 hæðum. Sérinngang.
Fullbúnar með vönduðum innrétt. Uppþv.vél
og ísskápur. Parket og flísar. Gólf hljóðeinangruð. 3ja herb. íbúðir kr. 18.800.000,- og
4ra herb. íbúðir kr. 20.800.000,-. Afhending
1. okt. 2007 Byggingaraðili Grindin ehf.

Suðurhóp 1, Grindavík
20 íbúða hús í byggingu fyrir 50 ára og eldri.
Lyfta. Bílag. fylgja hverri íbúð. Skilast með
vönduðum innrétt., flísar á andd., baðh. og
þv.h. Fatask. Aðeins 4 íbúðir eftir,. Verð frá kr.
21.900.000,-. Byggingaverktaki Grindin ehf.

Jörfabakki 22
109 Reykjavík
Opið hús 18:30 - 19:00

Verð: 13.9
Stærð: 61,7 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1971
Brunabótamat: 10.1
Bílskúr: Nei

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

Kitty Johansen
Sölufulltrúi

695 4161
kitty@remax.is

Laut 16, Grindavík
12 íbúða fjölbýli í byggingu. Skilast fullb. án
gólfefna. 3ja herb. íbúðir frá kr. 13.900.000,og 4ra herb. íbúðir frá kr. 17.500.000,Byggingaraðili lánar 10% til 40 ára með
6,5% vöxtum. Íbúðirnar verða tilbúnar 1.
okt. 2007. Byggingaraðili Landmenn ehf.

Anna Karen
Sölufulltrúi

862 1109
annaks@remax.is

Vesturhóp 29, Grindavík
Einbýlishús ásamt bílskúr 205 ferm. í byggingu. Húsið er timburhús klætt með báruáli.
Skilast fullbúið að innan án gólfefna, en búið
verður að flísaleggja, bað, forstofu og þvottahús.
Verð 33.900.000,-

Austurhóp 14 og 18, Gr.vík
173,1 ferm. einbýli í byggingu ásamt 35,9 fm
innb. bílskúr. Húsið verður fulleinangrað og
búið að setja rakasperru og lagnagrind í loft
og á útveggi. Gólfplata með ísteyptum gólfhita, neysluvatnsl. verða úr plasti. Komin
verður hiti og vinnurafm. Einnig fylgir einfalt
gifs í loft og tvöfalt gifsi í út- og milliveggi.
Verð 24.900.000,-

Suðurhóp 11 og 13, Gr.vík
VIÐ TÖKUM AÐ OKKUR ALLT

UMBROT
Grensásvegi – 12A – sími: 568 1000 – frum@frum.is – www.frum.is

Nýtt parhús og nýr bíll Toyota Corolla, í
Grindavík, aðeins 35 mín fjarlægð frá Kringlunni. Íbúðin er fullbúin að innan sem utan og
bíllinn fylgir með. Nánari upplýsingar á
skrifstofu.

Vesturhóp
Grindavík

/

Austurhóp,

Einbýlishús í byggingu sem skilast fokhelt, tilbúið undir tréverk eða fullbúið. Möguleiki að
taka ódýrari eign upp í.
Verð frá 16.000.000,-

fasteignir L fréttablaðið L

19. FEBRÚAR 2007
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Úr pontunni

221 Hafnarfjörður:

Viggó Jörgensson fasteignasali

Baðherbergi með hita í gólfi
og hornbaðkari
Háaberg 41: Neðri sérhæð í tvíbýli

Eftirlitsnefnd Félags fasteignasala verði lögð niður
- og ránsfeng skilað

F

asteignasalastéttin hefur orðið fyrir ýmsum skakkaföllum í gegnum
tíðina. Ástæðan er ófullnægjandi löggjöf um starfsemina. Nægir
þar að nefna það eitt, að í nefndir þær sem samið hafa löggjöf um
fasteignasölu hafa ekki verið valdir starfandi fasteignasalar heldur
aðeins lögmenn sem aldrei hafa stigið inn á fasteignasölu, nema sem gestir
eða viðskiptamenn. Eitt klúðrið sem löggjafinn hefur látið hafa sig í, er stjórnsýslunefnd sem ranglega er kölluð Eftirlitsnefnd Félags fasteignasala – EFF.
Þá nefnd á að mínu mati að leggja niður strax og færa eftirlitið til Félags fasteignasala – FF. Í því félagi erum við alveg nógu mörg sem er treystandi fyrir fé
og hagsmunum viðskiptavina, til þess að félagið sjálft geti skipað í siðanefnd,
með sama hætti og gert er í Lögmannafélagi Íslands – LMFÍ. Eftirlitsnefndin
kemur engan veginn í veg fyrir að t.d. sams konar mál og svokallað Holtsmál
endurtaki sig. Þar með er tilgangurinn með henni enginn umfram það sem
siðanefnd FF gæti annast, ef hún hefði sömu lögfylgjur og siðanefnd LMFÍ.
Ef þeim tilgangi hefði átt að ná, að nýtt Holtsmál kæmi ekki upp aftur, hefði
verið einfaldast að banna fasteignasölum að taka við fé viðskiptamanna
nema þinglýsingafé. Þetta litla ráð hefði greinarhöfundur getað veitt dómsmálaráðuneytinu ef því hefði dottið í hug að spyrja eða hlusta á okkur sem
eitthvað vit hafa á fasteignasölu. Þá er ógetið um þann stórfellda þjófnað, í
skjóli laga, sem ríkið stundar á fasteignasölum. Frá því EFF var stofnuð hafa
fasteignasalar verið rukkaðir um eftirlitsgjald sem nemur vel á annan tug
milljóna umfram það sem eftirlitið hefur kostað árlega. Nauðsynlegt er að
Félag fasteignasala fari þegar í stað í viðræður við dómsmálaráðherra um að
ránsfeng þessum verði skilað til þeirra fasteignasala sem inntu hið ofgreidda
gjald af hendi, eða mismunurinn lagður í sjóð Félags fasteignasala. Að
öðrum kosti verður ekki annað séð en að fasteignasalar neyðist til að rukka
viðskiptamenn sína um sérstakt eftirlitsgjald framvegis, og láti þess gjarnan
getið að um sé að ræða kveðju frá Birni Bjarnasyni engum til gagns.

201 Kópavogur:

Vítt útsýni og veglegur garður
Mánalind 5: Snyrtilegt parhús á tveimur hæðum
Lýsing: Gengið er inn á efri hæð. Þar er forstofa,
gestasalerni, vinnuherberbergi, stofa, borðstofa og
eldhús og á neðri hæð tvö svefnherbergi og hjónaherbergi, baðherbergi, sjónvarpsherbergi og þvottahús.
Parket er á gólfum öðrum en eldhúsi og snyrtingum.
Þar eru flísar. Forstofan er með góðum fataskáp. Lítið
gestasalerni er inn af henni. Stofan er björt og rúmgóð.
Þar er arinn og útgengt á góðar svalir með frábæru
útsýni. Eldhúsið er með innréttingu, góðum tækjum og
borðkrók. Loftið er með innfelldri lýsingu. Stigi liggur
niður í opið alrými. Af stigapalli er gengt út á verönd
og í garð. Hjónaherbergið er með góðu skápaplássi og
barnaherbergin eru björt. Annað með fataskáp og hitt
með útgengi út í garð. Sjónvarpsherbergið er óskráð
rými, 20 fermetrar með lýsingu og skápum. Baðherbergið er með innréttingu, baðkari, handklæðaofni
og hlaðinni sturtu. Þvottahús er rúmgott með góðu
skápaplássi.
Annað: Bílskúr fylgir með litlu geymslulofti. Bílaplanið
er hellulagt, upphitað og með lýsingu.
Úti: Garðurinn sem er með pallavirki og heitum potti
inniheldur líka fjölbreytta flóru trjágróðurs.
Verð: 55,8 Fermetrar: 180,6 Fasteignasala: Árborgir

Lýsing: Komið er inn í flísalagða forstofu. Eldhús er
opið með eikarinnréttingu og tækjum frá Ariston.
Stofa er rúmgóð með tvöföldum dyrum út á skjólgóða
verönd til suðurs. Svefnherbergi er rúmgott með
skápum og barnaherbergi er einnig rúmgott með
skáp. Baðherbergi er með innréttingu, hornbaðkari og
flísum á gólfi. Þvottahús er rúmgott með flísum á gólfi
og útgengi í garð. Hiti er í flísalögðum gólfum anddyris
og baðherbergis en á öðrum gólfum er gegnheilt
eikarparket. Stutt er í skóla og leikskóla.
Verð 23,8 milljónir Fermetrar: 80 Fasteignasala:
Hraunhamar

FASTEIGNAHÖLLIN

Verð: 27.500.000

Dynhóll - Sandgerði

Guðnýjarbraut - Reykjanesbæ

197,5 fm einbýlishús í Sandgerði með 44,5 fm innbyggðum
bílskúr. Timburhús með steni klæðningu og Decra þak.
Húsið er teiknað af Verkfræðistofu Suðurnesja og byggt af Jóni
Halldóri Jónssyni, húsasmíðameistara.
Eignin skilast fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð og að innan
verður eignin afhent tilbúin undir tréverk.
Allur hitagjafi hússins er í gólfi, í takkamottum og fjarstýrðir
hitaskynjarar eru í öllum herbergjum.
Mahoní-viður er í öllum gluggum og útihurðum. Vandað hefur
verið til verka í hvívetna.

Fallegt 5 herbergja 225,1 fm einbýli með innbyggðum 42,2 fm
bílskúr í fallegu hverfi í Reykjanesbæ sem afhendist fullbúið að
utan og rúmlega fokhelt að innan..
Timburhús klætt með steinuðum Virok plötum, inntökin komin
og rafmagnstafla tengd. Lóð tyrfð og plan með möl. Góð eign
sem býðu, upp á mikla möguleika.

Hafnargötu 16 • 230 Reykjanesbæ • sími 420 3700 • fax 420 3701
www.fasteignahollin.is • fasteignahollin@fasteignahollin.is

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

108 Reykjavík:

Tvær hæðir og stór garður

Rauðagerði 61: Tveggja hæða einbýlishús með háalofti

GLUGGI TIL FRAMTÍÐAR …
• ENGIN MÁLNINGAVINNA
• HVORKI FÚI NÉ RYÐ

Lýsing: Tveggja hæða einbýlishús með háalofti við Rauðagerði ásamt 771
fm lóð. Á neðri hæð er búið að stúka af hluta stofunnar með léttum vegg
í geymslu og herbergi. Tvö önnur svefnherbergi ásamt baðherbergi eru
einnig á hæðinni. Þar er einnig eldhús sem í dag er notað sem þvottahús.
Í núverandi skipulagi er gegnt á milli hæða en einnig er sérinngangur á
hvora hæð, húsið getur einnig nýst vel sem íbúðir. Á efri hæð er rúmgott
eldhús ásamt tvískiptri stofu. Annar hlutinn er góð stofa þar sem gegnt er
út í garð, en er í dag notuð sem gott hjónaherbergi. Þar er hægt að opna
á milli ef kaupendur óska þess. Ágætt svefnherbergi er einnig á hæðinni
ásamt flísalögðu baðherbergi. Fyrir ofan allt húsið er síðan háaloft. Að
sögn seljenda er búið að samþykkja byggingu á bílskúr og viðbyggingu
yfir innganginn og liggja teikningar fyrir. Snyrtilegur garður fylgir húsinu,
afgirtur með timburvirki, innkeyrslan er hellulögð með hitalögn.
Annað: Gæti hentað að taka 2-3 herbergja íbúð upp í húsið.
Nánari upplýsingar er hægt að nálgast hjá fasteignasölunni Árborgir sími:
4824800 eða hjá Atla sölufulltrúa GSM: 8991178, netfang: atli@arborgir.is
Verð: 41.900.000 kr. Fermetrar: 161,4 fermetrar Fasteignasala: Árborgir
Selfossi

• FRÁBÆR HITA OG HLJÓÐEINANGRUN
• FALLEGT ÚTLIT
• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR
• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING
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Þú ert í öruggum höndum hjá ÁS fasteignasölu

Verð: 28.000.000

Jóhanna Guðmundsóttir
löggiltur fasteignasali

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

Allt að 3000 fm Lagerhúsnæði.

170 fm - verslunarhúsn.

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!

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.

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.

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, 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.

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.

Atli Snær
Sigvarðsson
sölumaður

Anna Dóra
Jónsdóttir
ritari/sölumaður

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

Þorsteinn
Magnússon
sölumaður

Guðjón Ægir
Sigurjónsson hrl.

Óskar
Sigurðsson hrl.

Sigríður
Sigurbjartardóttir
ritari
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Höfum nokkra áhugasama kaupendur af góðum parhúsum í
Lindahverfinu og næsta nágrenni.
Nánari upplýsingar hjá
Atla s: 899-1178

SÓLTÚN
SELFOSSI

ÁSTJÖRN
SELFOSSI

FÍFUTJÖRN
SELFOSSI

Gott fullbúið raðhús í Fosslandinu. 4 svefnherbergi, góð gólfefni og gróinn afgirtur
garður með skjólveggjum. Verð 24,8 millj

Mjög snyrtilegt og fullfrágengið parhús.
Góðar innréttingar og gólfefni, garður
gróinn og stétt upphitið, steypt og
stimpluð, laus strax. Verð 26,9 millj.

Lítið 72 fm steypt parhús. Gott skipulag, 2
svefnherbergi , góð stofa, eldhús,bað og
þvottahús. Frábæri fyrstu kaup í rólegu
umhverfi. Verð 15,8 millj.

HELGASTAÐIR
STOKKSEYRI

AUSTURMÖRK
HVERAGERÐI

ÁSTJÖRN
SELFOSSI

VESTURBRÚNIR
GRÍMSNESI

Mikið endurbyggt fallegt einbýli með mikla
sögu í frábæru umhverfi. Alls 270 m2 þar
af 70 m2 nýlegur bílskúr. Eign sem vert er
að skoða Verð 27,9 millj.

Gott velstaðsett iðnaðar/verslunar- bil í
Hveragerði. Húsið er alls 249 m2 og er
hægt að skipta uppí tvö bil.
Verð 22,5 millj.

Snyrtilegt og björt 3ja herb. íbúð á 2. hæð,
upptekið loft, góð gólfefni og innréttingar,
suður svalir. Góð eign á þessum eftirsótta
stað. Verð 16,1 millj.

Vandað og fullbúið bjálkahús ásamt góðu
gestahúsi á 8800 m2 eignarlóð. Góður
pallur, pottur og saunahús. Lóð skemmtileg og gróin. Verð 20,9 millj.
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Turn Hallgrímskirkju er 73 metra hár og þaðan er gott útsýni yfir lög og láð, þó ekki jafn gott og úr háloftunum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ég lofa ljóst þín stræti
Höfuðborgin er fögur á að líta úr háloftunum.

Þ

Byggðin er þétt í vesturbæ Kópavogs. Hér sést einnig vel hvernig flugvöllurinn liggur.

egar flogið er yfir Reykjavík og nágrenni sér maður
borgina í allt öðru ljósi en áður. Maður sér marglit
þökin á lágreistum húsum og hægt er að gera sér
betur grein fyrir uppbyggingu sumra bæjarhluta.
Vetur konungur setur mark sitt á þessar myndir sem
Vilhelm Gunnarsson, ljósmyndari Fréttablaðsins, tók á

dögunum þegar hann sveif yfir höfuðborgarsvæðið. Þær
eiga vel við enda hefst Vetrarhátíð í Reykjavík á fimmtudaginn. Hún er nú haldin í sjötta sinn og stendur yfir dagana 22.-24. febrúar. Frá fimmtudagskvöldi til laugardagskvölds geta borgarbúar notið fjölbreyttrar dagskrár í
menningarstofnunum í Reykjavík, horft á óvenjulegar
íþróttauppákomur og glæsilega viðburði á strætum úti.
solveig@frettabladid.is

Sólheimablokkirnar skaga upp úr lágreistri byggðinni.

Smáíbúðahverfið stendur undir nafni. Lagið„Litlir kassar á lækjarbakka“
kemur ósjálfrátt upp í hugann þegar horft er á þessa mynd.

Blokkirnar í Álfheimunum eru eins og dómínókubbar sem bíða þess
að ýtt verði við þeim.

Rauður, grænn og blár. Íslendingar eru litaglöð þjóð þegar kemur að
húsþökum.

Magnús Emilsson
lögg. fasteignasali

Freyja Sigurðardóttir
lögg. fasteignasali

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.

Glæsilegar íbúðir. Sérinngangar og sérmerkt stæði í bílakjallara.
Verð frá 22,9 millj. Einkasala. afhentar janúar 2007 og júní 2007
Byggingaraðili: Verkland ehf.

Frum

Baugakór 24 - Kóp.
Fullbúnar íbúðir
í algjörum sérflokki.
Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar.
innfelld halogenlýsing í loftum.
Tvennar svalir á efri hæðum.
Allur frágangur
í algjörum sérflokki.
Verð 34 - 36 millj.
Byggingaraðili er Tréás ehf.

Eskivellir 7 - Hf.
37 íbúða 5 hæða lyftuhús
Hraunhamar kynnir nýtt
37 íbúða 5 hæða lyftuhús
•
•
•
•

90 % lán
4ra herbergja íbúðir
Sérinngangur af svölum
Stutt í alla þjónustu í framtíðinni, skóla sund
og íþróttaaðstöðu
• Svalir lokaðar með gleri (rennihurð)
• Hagstætt verð
• 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
Afhending 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

MÝRARGATA - VOGAR

KLUKKUBERG - HF.

STAÐARBAKKI - RVK.

MÓABARÐ - HF. SÉRHÆÐ

Nýkomið glæsil. nýlegt 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

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.

KELDUHVAMMUR - HF.

DREKAVELLIR 57,59 - HF

Sérlega fallegt pallabyggt endaraðhús á þessum vinsæla stað í neðra breiðholtinu. Húsið er 165,9 fm
með bílskúr, þ.e. er bílskúrinn 21,4 fm. 4 svefnherb.
Mikið endurnýjað. pallur og heitur pottur. Falleg
eign sem vert er að skoða. V. 40,7 millj.

VÖRÐUBERG - HF.

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.

HRAUNBRÚN EINBÝLI/EFNALAUG

SÆVANGUR - HF.

Glæsilegt mikið endurnýjað einbýli á 1 hæð m/bílskúr samtals 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.

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

Frum

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.

SELVOGSGATA
GLÆSILEGT

-

-

HF.

HF.
Þvottahús/efnalaug
Höfum fengið í einkasölu rótgróna efnalaug/þvottahús ásamt fasteigninni Hraunbrún 40 þ.e. ca 250 fm
einb/tvíb sem skiptist í jarðhæð og bílskúr (hluti af
efnalaug) þar sem efnalaug er til húsa, efri hæð og
ris. Góð staðsetning, miklir möguleikar, góð húseign. Húseign og fyrirtæki selt saman. rótgróið fyrirtæki Upplýsingar gefur Helgi Jón á skrifstofu Hraunhamars s. 893-2233

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
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.

KELDUHVAMMUR
SÉRHÆÐ

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

FÍFUVELLIR - RAÐH. HF.

SÆVANGUR - HF.
GLÆSILEGT

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

LINDARBERG
GLÆSIL.

-

HF.

HJALLABRAUT
GLÆSILEG

-

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

HJALLABRAUT - HF.

HF.

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

GAUKSÁS - HF.

FJÓLUVELLIR - 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.
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.

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

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

ESKIVELLIR - HF. GLÆSILEG

FLÓKAGATA - HF.

GLÆSIVELLIR GRINDAVÍK

HNOÐRAVELLIR 12-14 HF.
Björt efri sérh. í 2-býli m/sérinng. Góð staðsetning
og útsýni. Samtals 160 fm. V. 27,5 millj.

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. 25,5 25,9 millj. Afhending í mars 2007

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.

DREKAVELLIR - HF.

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.

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.

ENGJAVELLIR -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.

KRÍUÁS - HF. GLÆSILEG

ÖLDUGATA - HF.

KVISTAVELLIR - HF.

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.

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.

KLETTABERG - HF. PARHÚS

FJÓLUHLÍÐ -HF.

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

Vandað 170 fm einbýli á einni hæð á góðum stað í
Setbergshverfinu. Húsið er 134,4 fm ásamt 35 fm
bílskúr. Góðar verandir. Stutt í skóla og aðra þjónustu. V.44,9 millj.

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.

STEKKJARHVAMMUR - HF.
3JA-4RA

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

BURKNAVELLIR - HF.
ENDAÍBÚÐ

Í 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

Ágústa Hauksdóttir, Freyja Sigurðardóttir, Magnús Emilsson, löggiltir fasteignasalar

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.

BLIKAÁS - HF.

ARNARHRAUN - 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.

efrisérhæð á þessum vinsæla stað miðsvæðis í Hafnarfirði. íbúðin er 140,7 fm og bílskúrinn er 34,3 fm,
samtals 175 fm. Skipting eignarinnar: forstofa,
geymsla hol, 3 svefnherbergi, eldhús með borðkróki,
stofa, þvottahús, svalir og bílskúr. Þetta er falleg
eign sem vert er að skoða. V. 33,9 millj.

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.

HJALLABRAUT - HF.

SVÖLUÁS - 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. V. 26 millj.

DAGGARVELLIR - HF.
SÉR INNG.

GRÆNAKINN - HF.

LAXALIND - KÓP. LAUS

SLÉTTAHRAUN - 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.

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

BERJAVELLIR - HF

SLÉTTAHRAUN - HF.

Snyrtileg 85,7 fm. 3ja herb. íbúð á 2. hæð. í vönduðu fjölbýli. Vandaðar innréttingar, stutt í skóla og
aðra þjónustu. Verð 19,9 millj.
4ra herbergja 108,9 fm íbúð á þriðju hæð með
glugga á þrjá vegu í góðu fjölbýli í norðurbæ Hafnarfjarðar. Stutt í alla þjónustu..Verð 19,8. millj.

SUÐURBRAUT - HF.

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

HÖRGSHOLT - HF.

DREKAVELLIR - HF.

Nýkomin í einkasölu skemmtileg ca 60 fm 2ja herb.
íbúð á 3ju hæð (efstu) í fjölbýli. Þvottahús á hæðinni. S-svalir, útsýni. v. 13,9 millj.

LYNGMÓAR - GBÆ

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

KIRKJUVELLIR - HF.

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg og björt 114 fm
endaíbúð á 1. hæð. Nýlegar innréttingar og gólfefni.
Útgangur út í garðinn frá stofu. Sér þvottaherbergi,
góð eign. V. 22,5 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.

ERLUÁS - HF. SÉR INNG.

Ó einkasölu falleg og björt 92,5 fm 3ja herb.íbúð á
3.h. (efstu) í ný byggðu fallegu fjölbýli á Völlunum í
Hafnarfirði. Húsið er steypt og klætt að utan. Stórar
suður svalir og útsýni. Glæsilegar innréttingar og
gólfefni verð 21,7. millj.

BLIKAÁS -HF.

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.

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

BURKNAVELLIR - HF.

HEIÐARGERÐI - VOGAR,
3JA.
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

Glæsil 99,1 fm. 3ja herb endaíb. á n.hæð í vönduðu
litlu fjölbýli. Sérinng, vandaðar innr, þvottah í íbúð.
Verönd í garði. Allt fyrsta flokks. V. 22,5 millj.

HRAUNBRÚN - HF.
SÉRHÆÐ

HÁABERG - HF. SÉRHÆÐ

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

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

KRÍUÁS - HF.

KRÍUÁS - HF.

LUNDARBREKKA - KÓP.

TRAÐARBERG -HF.

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

LÓMASALIR - KÓP.

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

DAGGARVELLIR - HF.

Sérlega vönduð 4ra herb. 106,3 fm. íbúð á 5. hæð
(efstu) ásamt stæði í bílageymslu í viðhaldslitlu
lyftuhúsi. Íbúðin er 97,4 fm. Sérinngangur af svölum. Íbúðin er fullbúin. V.22,9 millj.

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

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

-

GALTALIND - KÓP. 3JA

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.

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

DAGGARVELLIR
GLÆSIL.

Í einkasölu nýleg 87,3 fm. 3ja herb. íbúð á jarðhæð í
glæsil. litlu fjölb. Sér inng. 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.

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

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.

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.

LAUFVANGUR - HF.

BREKKUGATA - HF.

Í einkasölu glæsileg 86,8 fm íbúð m/sér inng á 2.
hæð í góðu vel staðsettu fjölbýli í norðurbæ Hf.
Íbúðin hefur öll verið endurnýjuð á mjög smekklegan hátt, sérsmíðaðar innr. og vönduð gólfefni. V.
18,7 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

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.

NORÐURBRÚ - 4RA - GBÆ

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.

LERKIÁS - GBÆ. RAÐHÚS

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

SIGURHÆÐ - GBÆ.
EINBÝLI

Nýkomið í einkasölu skemmtilegt einlyft einbýli m.
innbyggðum bílskúr, samtals ca 170 fm. Glæsileg
suður verönd m/skjólgirðingu. Fullbúin eign í sérflokki. V. 58,5 millj.

BIRKIÁS - GBÆ.

Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu
sérlega fallegt og vel hannað pallabyggt endaraðhús
á besta útsýnisstað í Ásahverfinu í Garðabæ. Eignin
er 136,1 fm auk bílskúrs 24,9 samtals 161 fm. Skipti
á minni eign koma til greina. Glæsilegur garður.Verð kr.54. Millj.
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Stillholt - Akranes
lyftuhús - bílskýli.

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

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

Þóra
Þorgeirsdóttir

Guðrún Pétursdóttir

ritari

ritari

skjalagerð

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. Óskað ef eftir tilboðum í húsið. 7266

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

Glæsil einb.í Bæjargili.

Litlihjalli - tvær íbúðir. Gott ca 240

Hafnarfjörður
einbýli á einni hæð.

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

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. 7487

Þórsgata.
Vorum að fá í sölu tvær nýlega
standsettar 2ja herbergja íbúðir í
sama húsi, báðar með sér inngangi, parketi og flísum á gólfi. Allt
nýtt m.a. rafmagn,gler, innréttingar
og gólfefni. V. 15,7 m. 7504

Margrét
Sigurgeirsdóttir

Fannahvarf - sérinng.

Verð á penthouse 32,5 og 36,5 millj.
Upplýsingar á valhöll eða á
www.nybyggingar.is 7402

Í einkasölu glæsil. einbýli á
fráb. stað í Garðab. Húsið er
á 2. hæðum samt. 188 fm m.
bílsk. Frábært skipul. Húsið
er mikið endurnýjað. Arinn, 4
svefnherb. Glæsil. baðherb.
Suðurverönd
m.
heitum
potti. Áhv. Íb.lánasj. V. 56,9
millj. 7511

Pétur
Jóhannsson
sölum.
Snæfellsbæ.
S 893 4718

Þrastarhöfði 59

Verð á 2ja frá 15,9 millj.

Verð á 4ra frá 23,9 millj.

Sigurður Jökull Ólafsson
Ljósmyndari
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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 3ja frá 20,5 millj.

Viggó
Jörgensson
lögg. fasteignasali.

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

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

Eldri borgarar

Kr ossalind
glæsilegt útsýni.
Vorum að fá mjög gott 170,7 fm
parhús á tveimur hæðum ásamt
26,2 fm góðum bílskúr. Tvennar
svalir, fjögur svefnherbergi. Parket
og flísar á öllum gólfum. Gott vel
skipulagt hús á mjög góðum stað í
lokaðri götu. V. 49,8 m. 7501

Espilundur
Garðabæ.
Vorum að fá í einkasölu gott vel
skipulagt ca 140 fm einbýli á einni
hæð ásamt 52 fm góðum bílskúr.
Fjögur
svefnherbergi,
fallegur
garður. Laust fljótlega. V. 48 m.
7495

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

I einkasölu nýl. 205 m2 raðhús á
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. 7382

sölu 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

Gnípuheiði - glæsilegt einbýli.

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.
Óskað er eftir tilboði í eignina. 6996

Glæsilegt hús í Skjólsölum.

Skógarhæð - glæsil. hús Í einka-

Fannafold.- 160 fm raðh. Í einkasölu 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

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

Stærri eignir

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

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

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

Brautarholt - Ólafsvík Góð 90 fm. 3
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

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

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

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
Lækjasmári - sérinng. Glæsileg 4ra
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

Hólmgarður - mikið endurnýjuð.

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

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

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

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
Álftamýri - góð íb. á 3.hæð

Goðakór - ný hús til afh. fljótl.
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

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

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

Kristnibraut- 4. hæð lyfta. Í einkasölu 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

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
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

Akranes - Garðabraut. Velskipulagt raðhús á einni hæð. Nýkomið

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

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

raðhús á einni hæð 123 fm ásamt 29 fm
viðb. bílskúr eða alls 152 fm á rólegum
stað s.t. innst í lokaðri götu. Húsið er
steníklætt að utan 3-4 svefnherb. Endurn. baðherb. og fl. Verð 27,7 m. 7490

Sérhæðir og 5-6 herb.
Kleppsvegur - laus fljótlega. Vorum
að fá ca 85 fm 4ra herb. lítið niðurgrafin
íbúð í góðri blokk. Nýtt gler, þvottahús í
íbúð. V. 17,9 m. 7345

Fannahvarf - sérinng. Í einkasölu ný

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

stórglæsileg 112 fm éfri 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

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

Maríubaugur - sér inngangur. Vorum að fá glæsilega 120
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

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

4ra-6 herb. íb.

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

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

Daggarvellir - 40 fm suðurverönd.
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
Kársnesbraut - bílskúr Vel skipulögð 4-5 herb. risíb. í tvíbýli, lítið undir
súð. 32 fm góður bílskúr. Fráb. útsýni.
Nýl. rafmagn. Frábær staðsetning. 3
svefnherb., 2 stofur. V. 23,8 m. 7502

Akurhvarf - Klætt hús. Vorum að fá í einkasölu mjög góða
120,7 fm endaíbúð á jarðhæð í
mjög vel staðsettri blokk, íbúð
fylgir gott stæði í lokuðu bílskýli.
Parket og flísar á öllum gólfum,
sér suður garður. Þvottahús í
íbúð. V. 29,9 m. 7489

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
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
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

3ja herb. íbúðir.

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

Austurberg - m. bílskúr - frábært
verð Falleg 81 fm íb. á 2. h. með góðum bílskúr. Nýtt fallegt eldh. Parket.
Stórar suðursv. V.17,9 m. 6970

Gvendargeisli- stórglæsil. íbúð.
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

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

Lautasmári - lyftuhús - afh. strax Í

2ja herb.íbúðir.

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

Vantar strax 2ja herbergja íbúðir.
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 !

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

Miðvangur - Hafnarfirði Vorum að
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

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

Núpalind - m. . stæði í bílskýli.
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

Seilugrandi - með bílskýli Vorum
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. 17,4 m. 7131

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

Atvinnuhúsnæði.
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

Lyngmóar - m. bílskúr Glæsil. 89
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

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

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

Bæjalind Kóp. Til leigu 200
fm. verslunarpláss á mjög góðum
stað. Góð aðkoma, næg bílastæði. Laust nú þegar. 2236

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

Hamraberg - 111 Rvk

Leirubakki - 109 Rvk
Ný
tt

Ný
tt

Bergur Þ. Steingrímson
bergur@draumahus.is
fjármálastjóri

31.500.000

21.900.000

124,6 fm 5 herbergja fallegt Raðhús á
góðum stað í breiðholti. Húsið er nýuppgert að utan.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800 OG 530 1820.

118,9 fm 5 herbergja endaíbúð á 1. hæð,
þ.a. 10,5 fm herbergi í kjallara og sérgeymsla 7,6 fm Húsið hefur verið klætt
og er íbúðin mjög snyrtileg. Parket, flísar og dúkur á gólfum og smekklega
hönnuð lýsing. Sameign til fyrirmyndar.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800 OG 530 1820.

Krossalind - 201 Kóp

NÝTT!

Ný
tt

Ný
tt
Gott 5 herbergja 132fm einbýli á einni
hæð ásamt 39 fm tvöföldum bílskúr,
samtals 171 fm á góðum stað í Hveragerði. Eign sem býður uppá mikla möguleika.
Helgi Már s. 530 1808

Kristín S. Sigurðardóttir
kristin@draumahus.is
skjalagerð

Draumaeign

Draumaeignir

Heiðarbrún - 810 Hve

26.900.000

Stefanía T. Kristjánsdóttir
stefania@draumahus.is
sölumaður

2ja-3ja herbergja
Gullengi - 112 Rvk
Víkurás - 110 Rvk

4ra til 7 herbergja
Sléttahraun - 220 Hfj
Völvufell - 111 Rvk

15.600.000

16.500.000

21.600.000

24.900.000

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

Falleg 57,6 fm íbúð á efstu hæð með
góðu útsýni, suðursvölum og 21,8 fm
stæði í bílskýli.
Óli s. 530 1812

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

108,3 fm 4ra herbergja Glæsilega uppgerð íbúð á 2. hæð. Sérgeymsla í kjallara. Glæsilegar innréttingar. Yfirb.
svalir. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800.

Álfaborgir - 112 Rvk

Laugarnesvegur - 105 Rvk

Hlíðarhjalli - 200 Kóp

Gullsmári - 201 Kóp

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

Ný
tt

Lerkibyggð - 270 Mos

18.900.000

26.500.000

23.900.00

23.200.000

85,7 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð
með sérinngangi og sérgarði. Bílastæði fyrir framan inngang. Fallegt útsýni. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800

Falleg 2 herb. 79,4 fm íbúð með sérinng. á jarðhæð ásamt 7,1 fm geymslu,
samtals 86,5 fm auk stæði í bílageymslu. Helgi Már s. 530 1808

Falleg 93,2 fm íbúð með 3 svefnherbergjum, suðursvölum og góðu útsýni
í suðurhlíðum Kópavogs.
Óli s. 530 1812

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

Rað- og parhús

TILBOÐ ÓSKAST

Rjúpnasalir - 201 Kóp

16.900.000

25.700.000

3. herb. íbúð, 80 fm á 1. hæð. Stutt í
alla þjónustu eins og matvöruverslanir, leikskóla, skóla og íþróttaaðstöðu.
Sigurður s. 530 1809

Einstaklega falleg 95,6 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með sérinngang
í litlu fjölbýli. Íbúðin er með afar glæsileg. Þórarinn s. 530 1811

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

Lækjamót - 245 San
Ný
tt

Spóahólar - 111 Rvk

Jakasel - 109 Rvk

Viðarás - 110 Rvk

46.800.000

48.500.000

223,9 fm 8 herbergja Gullfallegt Parhús á besta stað í seljahverfi, þ.a. 22,8
fm bílskúr. Húsinu er mjög vel við haldið. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800.

Fallegt 193 fm, 5 herb. parhús á útsýnisstað í Árbænum. Nýlegt arkitektahannað eldhús. Frábær staðsetning
fyrir barnafólk. Sigurður s. 530 1809

Haðarstígur - 101 Rvk

Fljótasel - 109 Rvk

4ra til 7 herbergja
Krummahólar - 111 Rvk

Hringbraut - 220 Hfj

32.700.000

28.500.000

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

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

22.900.000
Einbýlishús 197,4 fm (þ.a. 42,8 fm bílskúr) 6 herbergja, 4 svefnherbergi og 2
stofur. Húsið er í dag rúmlega fokhelt, búið að einangra að innan.
Þórarinn s. 530 1811

38.700.000

46.900.000

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

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

Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is
sölumaður/ljósmyndari

Hlín Hlöðversdóttir
hlin@draumahus.is
ritari

Óli Antonsson
olia@draumahus.is
sölumaður

Margrét B. Eiríksdóttir
greta@draumahus.is
ritari

Draumaeign

Draumaeign
Stóraborg - 311 Bor

Birkihólar - 802 Sel

Ný
tt

Ný
tt

Nýbýlavegur - 200 Kóp

Draumaeign

33.900.000 LÆKKAÐ VERÐ.
ÍBÚÐ EÐA ATVINNUHÚSNÆÐI

23.900.000

188,5 fm 3ja til 4ra herbergja íbúð með
innbyggðum bílskúr, sérinngangi,
svölum, fallegu útsýni og 3,3 m. lofthæð. MJÖG SÉRSTÖK EIGN.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800 OG 530 1820.

92,5 fm. Nýtt og glæsilegt fullbúið
sumarhús/heilsárshús að Stóruborg í
Borgarfirði á 5038 fm leigulóð til 25 ára
(Hagstæð leiga).
Helgi Már s. 530 1808

Einbýli
Freyjuvellir - 230 Rbæ

26.500.000
Nýtt 164,9 fm parhús á einni hæð innst
í botnlanga á góðum stað á Selfossi.
Eddi s. 530 1806

Laus strax

Strýtusel - 109 Rvk

Kristnibraut - 113 Rvk

Sumarhús

Hólmgarður - 108 Rvk

Djáknavegur - 801 Sel

Föst lág
söluþóknun
27.500.000

TILBOÐ ÓSKAST

28.900.000

15.500.000 LAUS STRAX!

26.900.000

130,4 fm einbýlishús á einni hæð á vinsælum stað í Keflavík, þ.a. 28,7 fm bílskúr með miklu geymslurými. BÓKIÐ
SKOÐUN S. 530 1800 OG 530 1820

Stórglæsilegt 3 hæða hús. Endahús í
götu á mjög kyrrsælum stað, 7 stór
svefnherbergi, þrjú baðherbergi, tveir
arnar. Eddi s. 530 1806

Mjög falleg 4. herb. 126 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi. Svalir í austur
og verönd í suðvestur.
Sigurður s. 530 1809

62,4 fm. 2ja herb íbúð með sérinng. á
góðum stað miðsvæðis í Rvk. Rafmagn,
lagnir og skólp endurbætt. Geymsla er
innan íbúðar. Eddi s. 530 1806

Vandað 114 fm heilsárshús í Úthlíð,
auk 26 fm gesta-/gufubaðs-húss á
veröndinni. Stór 150 fm verönd er umhverfis bústaðinn.
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Fjarðargötu 17
Hafnarfirði
Sími 520 2600
Fax 520 2601
Netfang: as@as.is

www.as.is
Opið virka daga
kl.9–18

Sjá einnig myndir
í gluggum á Fjarðargötu

ELDRI BORGARAR

HRAUNBÆR -

68,9 fm 2ja
herb. íbúð fyrir eldri borgara. Húsvörður. Mikil sameign og félagsstarf. Verð 22,8 millj. 10114

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

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

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

HÆÐIR

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

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

LAUFVANGUR - M/BÍLSKÚR

STEKKJARBERG - FALLEG

ARNARHRAUN -

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

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

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

BREIÐVANGUR - 5 HERB.

128,6 fm efri hæð m/bílskúr. Sérinng. 3 sv.herb. Stutt í skóla og
leikskóla. Verð 24,9 millj. 3157

FAGRAKINN - MEÐ BÍLSKÚR Falleg 129,4 fm neðri hæð

ENGIHJALLI - Falleg og rúmgóð

með bílskúr. 4 sv.herb. Sérinngangur. Verönd. Verð 25,9 millj.
2540

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

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

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

NÝ

TT

NÝ

TT

EINBÝLI

BURKNAVELLIR - SÉRINNG.

ÁLFKONUHVARF - GLÆSILEGT 272 fm einbýli ásamt bílskúr. 4 sv.herb. Frábær útsýnisstaður. Skipti möguleg á minni
eign. Verð 56,0 fm 9711

VESTURHOLT - ÚTSÝNI

Sérlega falleg 207 fm efri hæð m/bílskúr innst í botnlanga við friðað
svæði. 5 sv.herb. Pallur og pottur.
Verð 44,5 millj. 6254

ÖLDUSLÓÐ - LAUS FLJÓTL.

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

NÝ

TT

BAUGHOLT - KEFLAVÍK Sérlega glæsilegt 398 fm einbýli m/bílskúr. Falleg lóð, verönd, sundlaug,
æfingasalur, gufubað o.fl. Góð
staðsetning. Verð 68,9 millj. 6085

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

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

ÁLFHOLT -

161 fm efri hæð og
ris í klasahúsi. 4 sv.herb. Sérinngangur. Frábært útsýni. Verð 32,0
millj.

4RA TIL 7 HERB.

NÝ

TT

3JA HERB.

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

ARNARHRAUN - LAUS Falleg
mikið endurnýjuð 110 fm neðri
hæð á frábærum stað. Sérinngangur. Verð 25,9 millj. 6210

íbúð á 2. hæð m/stæði í bílageymslu. 3 sv.herb. Suðurvalir.
Verð 22,9 millj. 6269

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

TT

RAÐ- OG PARHÚS

DAGGARVELLIR - Falleg 94 fm

LAUFVANGUR - Sérlega falleg
87 fm endaíbúð m/sérinngangi. 2
sv.herb. Verð 18,5 millj. 6192

TT

FURUVELLIR - GLÆSILEGT

NÝ

NÝ

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

ÞRASTARÁS - GLÆSILEGT
FAGRABERG -

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

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

VATTARÁS - GBÆ -

Fallegt
151,7 fm raðhús m/bílskúr á góðum stað. 3 sv.herb. Verönd
m/skjólveggjum. Verð 49,5 millj.

ÞRASTARÁS - M/BÍLSKÚR

SMYRLAHRAUN - ENDAHÚS

ÖLDUSLÓÐ - LAUS STRAX

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

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

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

BREIÐVANGUR -

43 FM BÍLSKÚR Mikið endurnýjuð163 fm
ENDAÍBÚÐ m/bílskúr. 4 sv.herb.
Suðursvalir. Útsýni. Verð 27,5 millj.

NÝ
HJALLABRAUT STRAX Góð 108,5 fm

LAUS

íbúð á 3.
hæð. 3 sv.herb. Suðurvalir. Gott
útsýni. Verð 21,5 millj. 6168

TRAÐARBERG - Falleg 165 fm

BERJAVELLIR - SÉRINNGANGUR Glæsileg 117,5 fm íbúð

íbúð á tveimur hæðum á góðum
stað í Setberginu. 5 sv.herb. Verð
36,9 millj. 6264

VALLARÁS - RVÍK Góð 87 fm

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

íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. 2 sv.herb.
Suðursvalir. Húsvörður. Verð 18,9
millj. 6262

VESTURBRAUT - Talsvert endurnýjuð neðri hæð í tvíbýli. 3
sv.herb. Sérinngangur. Verð 18,5
millj. 10006

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

DREKAVELLIR - FULLBÚIN

LAUFVANGUR -

STEKKJARBERG - ENDAÍBÚÐ 103,5 fm endaíbúð á 3. hæð

MÓABARÐ - Falleg talsvert endurnýjuð 82,5 fm íbúð á 1. hæð. 2
sv.herb. Góðar svalir. Verð 16,9
millj. 6189

NÝ

TT

282 fm pallbyggt einbýli m/bílskúr.
5 sv.herb. auk 3ja herb. aukaíbúð
á jarðhæð. Verönd m/heitum potti.
Verð 45,9 millj. 3673

HAMRAHLÍÐ - RVÍK Falleg
110 fm íbúð á 1. hæð m/bílskúr á
góðum stað í Hlíðunum. 2 sv.herb.
Verð 22,5 millj. 6266

NÝ

NÝ
ARNARHRAUN - MEÐ AUKAÍBÚÐ Gott talsvert endurnýjað

HRÍSMÓAR - GBÆ Falleg og
björt 97 fm íbúð á 7. hæð í lyftuhúsi. 2 sv.herb. 2 svalir, stórkostlegt útsýni. Verð 25,9 millj. 6256

TT

TT

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

TT

og vel viðhaldið 228 fm einbýli
m/bílskúr. 5 sv.herb. Svalir og verönd. Verð 41,6 millj. 6064

Rúmgóð og
mikið endurnýjuð 144,5 fm íbúð á
3. hæð. 4 sv.herb. Suðvestursvalir.
Verð 24,5 millj.

TT

ÞÚFUBARÐ - FALLEGT Fallegt

BREIÐVANGUR -

NÝ

NÝ

NÝ

TT

TT

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

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

LÆKJARGATA - AUKAÍBÚÐ
Sérlega fallegt og vandað 220 fm
einbýli í miðbæ Hafnarfj. 4 sv.herb.
Afgirt verönd. Aukaíbúð í kj. Verð
50,9 millj. 9969

STEKKJARHVAMMUR

-

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

TRÖLLATEIGUR - MOS. 165,5
fm endaraðhús m/bílskúr. 4
sv.herb. Falleg eign á góðum stað.
Verð 40,9 millj. 9699

HVERFISGATA - Vorum að fá í
einkasölu nokkrar nýjar glæsiíbúðir
í miðbænum. Íbúðirnar eru allar allveg nýjar búnar vönduðum innréttingum og gólfefnum. Verð frá 29,9
millj. 10037

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

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

í litlu fjölbýli á góðum stað. 4
sv.herb. Verð 24,9 millj. 10054

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

– Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali – Jónas Hólmgeirsson – Eiríkur Svanur Sigfússon – Jón Örn Kristinsson

SUÐURHVAMMUR -

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

DVERGHOLT - Góð 100 fm íbúð

SVÖLUÁS - SÉRINNGANGUR

á jarðhæð. 2 sv.herb. Stutt í skóla
og leikskóla. Verð 19,9 millj.
10060

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

ÖLDUGATA - NEÐRI SÉRHÆÐ Falleg sjarmerandi NEÐRI

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

KAPLAHRAUN - HFJ.

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

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

HVAMMABRAUT - Björt og fal-

ÞRASTARÁS
BÍLAGEYMSLA Falleg 74,8 fm íbúð á

VÖRÐUSUND - GRINDAVÍK

leg 72 fm íbúð á jarðhæð á góðum
stað. Verð 16 millj. 6265

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

HÆÐ á flottum stað við Hamarinn.
2 sv.herb. Verð 14,5 millj. 4823

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

NÝ

TT

2JA HERB.

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

DAGGARVELLIR -

ÁLFKONUHVARF - KÓP.

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

ÁLFHOLT - Vel skipulögð 66 fm
íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli. Laus
fljótlega. Verð 14,9 millj. 6263

NÝ

TT

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

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

DAGGARVELLIR - NÝ OG
FALLEG 96,8 fm íbúð á 4. hæð í

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

lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. 2 sv.herb. Verð 21,9 millj.
4374

172,6 fm atv.húsnæði, fullbúið að
utan og tilb. til innréttinga að innan.
Verð frá 16,0 millj. 9650

ATVINNUHÚSNÆÐI

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

KARLAGATA - RVÍK

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

ÁLFASKEIÐ -

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

RAUÐHELLA - HFJ.

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

STAÐARSUND - GRINDAVÍK
Ný 100 til 140 fm atvinnubil. Stórar
innkeyrsludyr, hiti í gólfi, mikil lofthæð. Afhending í jan.-feb. 2007.
Verð frá 10 millj. 9644

L AN D IÐ - L A N D I Ð - L A N D I Ð - L A N D I Ð - L ANDIÐ
NÝ

TT

GRINDAVÍK
HÓLAGATA ÁSABRAUT -

HVASSAHRAUN -

Vel viðhaldið
119,5 fm einbýli. 3 sv.herb. Góð verönd. Verð 18,5 millj.

96,9 fm 3ja herb. BLÓMSTURVELLIR - 176,4 fm
íbúð á 2. hæð. Verð 19,9 millj. 5194 einbýli m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð
28,9 millj. 5114
LEYNISBRÚN - 154,4 fm einbýli
m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 23,8 millj.
9926

AUSTURVEGUR -

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

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

STAÐARHRAUN - Fallegt 150 fm SUÐURVÖR raðhús m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð
22,9
millj.
6252

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

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

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

STRANDGATA -

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

NORÐURGATA - SANDGERÐI
123 fm einbýli á tveimur hæðum. 34 sv.herb. Verð 16,5 millj. 5403

LANDIÐ
RÁNARGATA -

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

NORÐURVÖR -

Fallegt mikið
endurnýjað 181 fm parhús/einbýli
m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 22,9 millj.
6253

AUSTURHÓP -

230 fm einbýli
m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 26,0 millj.
9811

DALBRAUT - PARHÚS Stærð
51,5 fm. 2 sv.herb. Verð 9,5 millj.
2991

NJARÐVÍKURBR. - EINBÝLI ÁLFABYGGÐ - SÚÐAVÍK
260,3 fm einbýli. 5 sv.herb. LAUST
FLJÓTLEGA. Verð 28,8 millj. 9945

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

STAÐARHRAUN -

TJARNARBRAUT -

BÚÐARSTÍGUR - EYRARBAKKI 173,6 einbýli með bílskúr. 4

MIÐHÓP 8 - 14 -

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

BORGARHRAUN -

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

122 fm neðri
hæð í tvíbýli. 3 sv.herb. Verð 15,5
millj. 3763

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

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

sv.herb. Verð 15,9 millj. 10059

VOGAR

millj. 9770

ÁSVELLIR - LAUST STRAX
156,8 fm einbýli m/tvöf. bílskúr.
Verð 25,7 millj. 5371

HOLTAGATA - DRANGSNESI
LÓMATJÖRN 5 -

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

VESTURHÓP -

205,2 fm einbýli
m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 23,9 millj.
9757

AKURGERÐI - 137 fm parhús
m/bílskúr. 2-3 sv.herb. Húsið er ekki
ÁSABRAUT - 157,8 fm einbýli fullbúið að innan. Verð 24,9 millj.
6170
m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 23,9 millj.
. 3991

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

Stærð 189,6 fm Verð 9,9 millj. 9745

GARÐUR
HAFNARBRAUT - BÍLDUDALUR Stærð 111,8 fm Verð 4,5 millj.
5341

VÍKURBRAUT - M/ STÚDÍÓÍ- NORÐURVÖR - 151,1 fm einbýli
BÚÐ OG NÝJUM BÍLSKÚR 113 m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 24,5 millj.
fm neðri hæð m/ 51 fm bílskúr. 3
sv.herb. Verð 16,9 millj. 6129

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

9689

ÁRTÚN STAÐARVÖR - LAUST 135,8 fm MARARGATA - LAUST Nýtt og
einbýli. 3 sv.herb. Verð 17,8 millj. glæsilegt 211 fm einbýli m/bílskúr. 5
5245
sv.herb. Tilboð óskast 6084

AUSTURHÓP 14 OG 18 - STAÐARHRAUN 209,0 fm einbýli m/bílskúr.
sv.herb. Verð 24,9 millj. 9656

139,4 fm rað- HEIÐARGERÐI - 181 fm einbýli
4 hús m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 19,9 m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 28,9 millj.
6117
millj. 3566

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

SANDGERÐI

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

ÁSGATA - RAUFARHÖFN Fallegt og snyrtilegt 119,4 fm einbýli á
einni hæð. Húsið hefur verið haldið
vel við bæði að utan og innan. Laust
við kaupsamning. Verð kr. 4,4 millj.
3536

Birna Benediktsdóttir – Melkorka Guðmundsdóttir – Laufey Lind Sigurðardóttir, löggiltur fasteignasali

22 L fréttablaðið L fasteignir
Fjarðargötu 17
Hafnarfirði
Sími 520 2600
Fax 520 2601
Netfang as@as.is

www.as.is
Opið virka daga
kl.9–18

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

ENGJAVELLIR 1 - HFJ. Sérlega
vandaðar 4-6 herb. íbúðir í sex íbúða
húsi. Verð frá 29,6 millj. 10085

AKURVELLIR 1 - HFJ.

Frum
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Nýjar og glæsilegar 4ra herb. íbúðir. Ísskápur og uppþvottavél fylgir. Verð frá
24,8 millj. 5260

BERJAVELLIR 3 - HFJ. Fallegar
128 fm 4ra herb. íbúðir, verð 25,2 millj.
5476
EINIVELLIR 7 - HFJ. Falleg 4ra
herb. ENDAÍBÚÐ á 2. hæð m/stæði í bílag. Verð 23,4 millj. 5159

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

19. FEBRÚAR 2007

Möguleikarnir óteljanlegir
Framkvæmdasýsla ríkisins
kynnir nýja aðferðafræði við
hönnun mannvirkja á Íslandi.

F

ramkvæmdasýsla ríkisins
kynnir til sögunnar nýja
aðferðafræði, sem hefur
rutt sér til rúms erlendis, og gengur út á notkun svokallaðra upplýsingalíkana við undirbúning, hönnun,
byggingu
og
rekstur
mannvirkja.
„Hlutbundin hönnun liggur
aðferðafræðinni til grundvallar,“
segir Óskar Valdimarsson, forstjóri Framkvæmdasýslu ríkisins.
„Nánar tiltekið þrívíða hönnunarforritið, þar sem fullgerðir hlutir
úr gagnasöfnum eru notaðir en
ekki teiknaðir frá grunni. Vilji
maður sem dæmi bæta glugga inn
á teikningu, stendur valið um
nokkra í safni. Síðan er hægt að
gefa glugganum ákveðna eiginleika, sem fylgja honum. Eftir það
nægir að smella á hann til að sjá
hversu stór hann er, úr hvers konar
efni hann er gerður og þar fram
eftir götum.“
Eins og fyrr sagði nýtist hlutbundin hönnun í byggingu og rekstur mannvirkja. „Byggingaverktakinn getur farið eftir svona líkani
við gerð bygginga,“ segir Óskar.
„Hann getur skoðað burðarþol eða
lagnir svo dæmi séu tekin. Sum forritanna sýna ennfremur hvort eitthvað gengur upp eða ekki og leggja
til lausnir ólíkt dæmigerðum þríðvíddarforritum sem sýna hlutina
einfaldlega í þrívídd. Ég veit um
íslenskt fyrirtæki sem hefur nýtt
sér þessa tækni við hönnun loftræstilagna. Þeir nota sín forrit til
að sjá hvernig mismunandi blásarar koma út við tilteknar aðstæður,
þar til sá rétti finnst.“
Að sögn Óskars getur verktaki
bætt upplýsingum inn í forritið á
meðan á framkvæmdum stendur.
Til að mynda hvers konar málning
eða gólfefni hafi verið notuð og

Óskar Valdimarsson, forstjóri Framkvæmdasýslu ríkisins, segir hægt að koma í veg
fyrir dýrkeypt mistök með notkun upplýsingalíkana við hönnun forrita.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Upplýsingalíkön eru gerð í sérstökum þrívíddarforritum. Þar er hægt að skoða lagnakerfi eins og á þessari mynd, sem er birt með leyfi VGK-Hönnunar hf.

hvar þau fáist. Allt gæti þetta
komið sér vel fyrir tilvonandi söluaðila, eigendur og rekstraraðila.
„Þeir fá hluta upplýsinganna í
sérstöku rekstrarforriti með í
kaupunum. Þeir geta líkað látið forritið reikna út hversu marga fermetra af húsnæði hægt er að leigja
út. Forritið gerir ennfremur allar
magntöluskrár sem hefur hingað
til þurft að gera í höndunum. Þannig
er hægt að sjá hversu margar dyr
opnast til hægri eða hve margir
eins metra langir lampar eru í hús-

næðinu, svo dæmi séu tekin. Möguleikarnir eru í raun óendanlegir.“
Kostir þessarar aðferðafræði
eru margir að mati Óskars. „Notkun upplýsingaforrita dregur til
dæmis úr því að dýrkeypt mistök
komi seinna í ljós. Með aðstoð forritanna uppgötvast þau strax á
hönnunarstigi og eru leiðrétt,“
segir hann. „Svo er hægt að framkvæma alls kyns aðgerðir í þeim á
stuttum tíma, eins og magntalnigu
sem þurfti áður að greiða hönnuðum fyrir og gat tekið langan tíma.“

DREKAVELLIR 18 - FULLBÚNAR
Glæsilegar 4ra herb. „“ FULLBÚNAR „“
íbúðir m/parketi og flísum á gólfum.
Verð frá 26,1 millj. 4856

Farið inn á
fingraförunum
FJÓLUVELLIR 10-14 - HFJ.

ESKIVELLIR 7 - HAFNARFJ. Fallegar 3ja-5 herb. íbúðir, verð frá 21,9
millj. Afhending í feb.-apríl. 4467

Stekkjarholt 11 og 13, Reyðarﬁrði

Frum
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244
fm raðhús á einni hæð m/bílskúr, verð
frá 30,4 millj. - frábært fermetraverð
5401

Hofsbót 4 – Akureyri
Sími 462 1878
GSM 861 5025
Fax 461 1878

ENGJAVELLIR 3 - HFJ. - EIN
EFTIR 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. 4310

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

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.
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.

Hjá Securitas er hægt að fá
fingrafaraskanna sem festur
er við dyr og og nota þeir sem
þurfa að ganga um dyrnar
þannig fingraför sín í stað
lykla. Skanninn er látinn lesa
fingraför þeirra sem eiga að
hafa aðgang og getur hann
verið með fingraför allt að
sjötíu manns inni í minni.
Síðustu ár hefur það færst í
vöxt að fyrirtæki notfæri sér
þennan möguleika til þess að
takmarka aðgang að ákveðnum rýmum. Fingrafaraskannana er einnig hægt að setja
upp í heimahúsum og getur
þá öll fjölskyldan komist inn
á fingraförunum. Fyrir þá sem
eiga erfitt með að muna eftir
húslyklunum getur þetta verið
- eö
góður kostur.

- heilshugar um þinn hag Stærri íb. og sérh.

Vilhjálmur Bjarnason
Helgi H. Jónsson
Guðný Guðmundsdóttir
Gunnar Magnússon
Heimir Hafsteinn Eðvarðsson
Hrafnhildur Helgadóttir
Kolbeinn Sigurðsson

Þinghólsbraut - Kóp.

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.

Einbýli

Frum

2ja herbergja

Mjög rúmgóð og falleg 4ra
herbergja 127,5 fm neðri
sérhæð á jarðhæð í
tveggja hæða, steyptu og
steinuðu fallegu tvíbýlishúsi sem í eru tvær sérhæðir. Húsið stendur í rólegri botnlangagötu. Eikar
innréttingar, skápar, hurðar og parket. Allt sér.
Þvottahús og geymsla
innan íbúðar. 3 stór og
góð svefnherb. Fallegt og
bjart eldhúsi og stór stofa
með útgang á stóran og
góðan 34 fm trésólpall með skjólgirðingu. Laus fljótlega. Verð 32,7 m.

Rað- og parhús

Bergstaðarstræti - Rvk.

2ja herbergja

Sumarhús

Sumarhús - Sturlureykir

Glæsilegt 54,4 fm sumarhús á
5200fm eignarlóð í landi Sturlureykja í Reykholtsdal í Borgarfirði. Húsið, sem er panilklætt,
er með tveimur svefnherbergjum með fataskápum, baðherbergi með sturtu, forstofu, eldhúsi með góðri innréttingu og
stofu. Stofa og eldhús eru í sama rými. Rúmgott svefnloft með spónaparketi á gólfi. Hiti í gólfum hæðarinnar og flísar. Stór og góð verönd
með heitum potti. Allt innbú getur fylgt. Einnig fylgir 1/15 partur í landi,
einbýlishúsi og fjósi á jörðinni. Húsið er með 11 herbergjum sem er tilvalið undir fjölskyldu samkomur. Verð kr. 15,5 millj.
Bústaðurinn er vel staðsettur ofarlega í hlíð og þaðan er frábært útsýni
yfir Reykholtsdalinn.

Rauðavað 13 - 25
110 Reykjavík

•
•
•
•
•
•

Grettisgata- Rvk.
Er þetta HÚSIÐ þitt. 2ja
herbergja vel skipulagða
íbúð á jarðhæð með sérinngangi og öllu sér og
innan íbúðarinnar í steinsteyptu og nokkuð snyrtilegu sex íbúða hús á eignarlóð á frábærum og rólegum stað í miðbæ Reykjavíkur, stutt að labba í bæinn en samt þægilega langt
frá. Stórt herbergi með
stórum skáp. Björt íbúð,
mikið af gluggum. Verð
11,7 m.

Hraunbær - Rvk.

Góð 62 fm 2ja-3ja herbergja íbúð á fyrstu
hæð. Eldhús með beykiparketi á gólfi, snyrtileg eldri innrétting.
Stofa með beykiparketi
á gólfi, búið er að útbúa
lítið herbergi í einu horni
stofunnar (auðvelt að
laga aftur) útgangur á
svalir. Baðherbergi með
flísum á gólfi og veggjum, baðkar og sturtuaðstaða. Svefnherbergi með dúk á gólfi og góðum skápum. Séð er um þrif. Verð 15,5 m

Fellasmári - Kóp.

Einstaklega vandað og snyrtilegt 147.2 fm raðhús á einni hæð með innbyggðum 24,1 fm bílskúr með glæsilegum garði og flottu útsýni innarlega í lítilli og sérlega fallegri botnlangagötu í Smárahverfi Kópavogs.
Góð aðkoma, engar tröppur eða pallar. Glæsileg eign fyrir vandláta.
Verð 47 m.

Höfum fengið til sölu
tvær 2 herbergja 28
fm, samþykktar íbúðir
á 1 hæð í þessu fallega húsi á þessum
frábæra stað í hjarta
borgarinnar, íbúðirnar
henta vel til útleigu,
fyrir fólk utan af landi
eða sem fyrstu kaup
og eru íbúðirnar vel
skipulagðar. Áhvílandi
er á hvorri íbúð um 8,5
m. samtals um 17 m. og verðið er 9,8 m. samtals 19,6 m. Íbúðirnar seljast saman eða sitt í hvoru lagi.

2ja herbergja

Kristinn Erlendsson
sölumaður
Ólafur H. Haraldsson
sölumaður
Ólafur Sævarsson
sölumaður
Vilborg G. Hansen
sölumaður
Erla R. Guðmundsdóttir
bókari
Ómar Haraldsson
tölvuumsjón/frágangur
Ingvaldur Mar Ingvaldsson
framkv.stjóri

Stærri íb. og sérh. Krókavað – Norðlingarholt

Mjósund - Hfj.

Sérlega kósý og mjög
mikið endurnýjað 84,1
fm einbýlishús á einni
hæð með rislofti ásamt
kjallara á frábærum stað
í einum elsta hluta Hafnarfjarðabæjar.
Húsið
stendur á 286,2 fm lóð
og er keyrt og komið að
því frá Strandgötunni á
milli rauða, nýja fallega
hússins og blá uppgerða bárujárnsklædda
húsinu. Búið er að setja
nýja og er mjög fallegt og sjarmerandi. Verð 28,7 m.

lögg. fast.sali
lögg. fast.sali
sölumaður
sölumaður
sölumaður
sölumaður
sölumaður

2ja, herbergja íbúð með sérinngangi
Stæði í bílageymslu fylgir íbúð
Ísskápur og uppþvottavél fylgja
Granít á borðum í eldhúsi og baði, einnig í sólbekkjum
Geymsla og þvottahús innan íbúðar
Hagstæð áhvílandi lán
Byggingaraðili: Lindarvatn ehf.

Stærri íb. og sérh.

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

Sími 513 4300
Vesturberg - Rvk.

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

Nýbyggingar

Hraunbær - Hveragerði.

Falleg raðhús í byggingu, 143,3 fm að stærð og þar af 25 fm í innbyggðum bílskúr í Hveragerði. Eignin skiptist í : Anddyri, hol, 2 herbergi, baðherbergi, stofa, eldhús, þvottahús, geymsla og bílskúr.
Húsin skilast fullbúin að utan og tilbúin án gólfefna að innan með
grófjafnaðri lóð.
Verð 26,8 fyrir endahús og 25,9 fyrir miðjuhús

2ja herbergja

Laugarnesvegur - Rvk.

Sérstök og skemmtileg 2 herbergja íbúð á tveimur hæðum með sérinngangi á báðum hæðum í fyrrum verslunarhúsnæði við Laugarnesveg
efri hæð 48,1 fm og neðri hæð 39,1 fm alls 87,2 fm. Fjögurra metra lofthæð á efri hæð. Stutt í alla þjónustu. Flott eign á góðum stað. Verð
19,9m.

Jörð

Eyvindará við Egilsstaði

Höfum fengið til sölu jörðina Eyvindará á Fljótsdalshéraði, rétt norðan
við Egilsstaði. Jörðin er
587 ha. og er án húsakosts. Efri hlutinn jarðarinnar gæti hentað vel til
sumarhúsabyggðar og
jafnvel skógræktar og er
hluti svæðisins bundinn
samningi við Héraðsskóga, svo má minnast á
mögulega virkjanamöguleika í Miðhúsaánni. Neðri hlutinn sýnist geta hentað mjög vel til íbúðarbyggðar og þá helst þá hluti sem er næst Egilsstöðum. Malarnám
hefur verið á eyrunum við ánna.

Vegghamrar 47
Opið hús í dag kl 18:00- 18:30
Verð 24.000.000 kr.
Falleg 4ra herb. 100,3
fm sérhæð í vinsælu
hverfi í Grafarvogi. Sérinngangur og afgirt
hellulögð verönd. Þrjú
svefnherbergi með parketi á gólfum. Hvít eldhúsinnrétting, vönduð
tæki úr burstuðu stáli,
tengi fyrir uppþvottavél,
flísar á milli skápa, parket á gólfi og borðkrókur.
Baðherbergi er flísalagt í
hólf og gólf og er einstaklega skemmtilegt með nýlegu nuddbaðkari og veggsalerni. Stofa
er góð með parket á gólfum, flísalögð sólstofa út úr stofu. Sérmerkt
bílastæði. Falleg eign í góðu hverfi og stutt í skóla og leikskóla.
Kolbeinn gsm. 694 9100 tekur á móti gestum.
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  ÖÒS

(JËLHÕSI

4IL SÎLU NIÈURFELLANLEGT bSHADOW CRUSIERm
PALLHÕSI k  FYRIR 53! PALLBÅLA ¥ MJÎG
GËÈU STANDI 4ILBOÈ ËSKAST -ÎGULEG
SKIPTI FYRIR TJALDVAGN EÈA FELLIHÕSI 3
 

4IL SÎLU .ISSAN 3UNNY k EK 
6ERÈ  -JÎG ÖOKKALEGUR BÅLL
5PPL Å SÅMA  
3J¹LFSKIPTUR 4OYOTA 9ARIS  3/, ¹RG
 %KINN AÈEINS ÖKM 2AFM
#$ SPILARI 3POILER OFL 6 Ö &LOTT
EINTAK -ÎGULEIKI ¹ ALLT AÈ  L¹NI
4IL SÕNIS OG SÎLU HJ¹ "ÅLALÅF +LETTH¹LSI 
3   3J¹ FLEIRI MYNDIR ¹ WWW
BILALIFIS

"ÅLALÅF
+LETTH¹LS   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWBILALIFIS

6ÎRUBÅLAR

3PARNEYTINN /PEL !STRA TIL SÎLU  ¹RGl
 EK Ö SSK NÕ SKOÈAÈUR 6ERÈ
Ö 5PPL Å S  
67 'OLF ¹RGl %K  ¶ÒS  DYRA
(EILS¹RSDEKK ,YSTAVERÈ  ÖÒS TILBOÈ
 ÖÒS 3ÅMI  

+ÎRFUBÅLALEIGAN

  ÖÒS

«DÕR OG GËÈ ÖJËNUSTA 6INNUH¾È 
METRAR 3ALA OG LEIGA 3  

!LDREI BETRA VERÈ

.ISSAN !LMERA  32 k JA D TIL SÎLU
6ERÈ  KR 5PPL Å S  

&¾ST ¹ YFIRTÎKU

 ÖÒS

4IL SÎLU ER 67 0OLO  ¹RG k %KINN
 ÖÒS JA DYRA  G #$ SAML¾SINGAR
SETT VERÈ  ÖUS ¹HVL  ÖÒS
4ILBOÈ  ÖÒS YFIRTAKA ¹ L¹NI 5PPL Å
S  

'RÅPTU NÕJAN EÈA NÕLEGAN JEPPA ¹ ÒTSÎLU
MEIRA EN MILLJËN UNDIR MARKAÈSVERÈI
"ÅLINN HEIM Å FLUGI MEÈ )CELANDAIR
.OKKUR D¾MI ¹   BÅLUM *EEP
'RAND #HEROKEE FR¹   &ORD %XPLORER
FR¹  0ORSCHE #AYENNE FR¹ 
4OYOTA 4ACOMA FR¹  &ORD & FR¹
 4OYOTA &JCRUISER TORF¾RUJEPPI FR¹
 .ÕR  "ENZ -, $ÅSEL ¶Ò
FINNUR HVERGI L¾GRA VERÈ ,¾KKUN DOLLAR
OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR
VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .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

«SKUM EFTIR VÎRUBÅLUM OG VINNUVÁLUM
¹ SKR¹ 6ANTAR FJÎGRA ÎXLA BÅLA EINNIG
GAMLA X OG X BÅLA MEGA VERA ¹
GRIND "ÅLA OG VÁLASALA "ORGARNESI 
  SENDA MYNDIR ¹ GEISL
I GEISLICOM

(ÒSBÅLAR

&ELLIHÕSI
,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

4ILBOÈ 4ILBOÈ

4OYOTA !VENSIS .ÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR SVARTUR
%KINN  6ERÈ 

"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS

3UZUKI )NTRUDER 63  ¹RG 
EKÖÒSKM 6ERÈ ÖÒSKR

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

,YFTARAR

2ENAULT #LIO   ¹RG k %K Ö  DYRA
,ISTAVERÈ Ö 4ILBOÈ Ö -ÎGULEIKI
¹  L¹NI 5PPL  

"ÅLAÖJËNUSTA

 MILLJËNIR

6ORUM AÈ F¹ MJÎG VEL BÒNA NÕJA
-ERCEDES "ENS -,  #DI DÅSEL &ULL
ÖJËNSUT ¹BYRGÈ 3ÕNINGARBÅLAR ¹ STAÈN
UM +OMIÈ OG REYNSLUAKIÈ "ÅLFANG 6ERÈ
FR¹   MILLJ

"ÅLAR ËSKAST
«SKA EFTIR !MERÅSKUM BÅL  ¹RA EÈA
ELDRI ÖARF AÈ VERA SKOÈAÈUR EÈA SKOÈ
UNARH¾FUR 5PPH¾È FR¹   ÖÒS
5PPL Å S   EFTIR KL 

0ALLBÅLAR

&ORD ²TSALA Å DAG

%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
SEM ER   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

"ENS / ¹RG k %XTRA BREIÈUR
OG LANGUR (ÒSBÅLAEFNI 5PPL Å S 


6ARAHLUTIR
-ËTORHJËL

"ÅLAPARTASALAN S

3KÒTAHRAUN " S   (ONDA
-AZDA --# .ISSAN 4OYOTA .OTAÈIR
VARAHLUTIR Å FLESTAR GERÈIR BÅLA +AUPUM
BÅLA TIL NIÈURRIFS

6INNUVÁLAR

(EDD $R¹TTABÅLAÖJËNUSTA
 "ÅLAPARTAR

"ÅLAPARTASALA SEM SÁRH¾FIR SIG Å -USSO
"ENS 67 3KODA !UDI -MC &REELANDER
OG FL /PIÈ M¹N FÎST   )ÈNDALUR 
 6OGUM 3  

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

$ODGE 2AM  DOUBLE CAB ¹RGERÈ
 DIESEL #UMMINGS MEÈ LEÈRI
KL¾ÈNING Å SKÒFFU DR¹TTARKÒLA m BREYT
ING ¹LFELGUR OG FL OG FL STAÈGREIÈSLU
VERÈ KR  3  

²RVAL NOTAÈRA INNFLUTTRA LYFTARA TIL SÎLU
0/. 0ÁTUR / .IKUL¹SSON EHF S 


"¹TAR

"REIÈAN EHF
3ÅMI  

4/9/4! ,%853  L
INNANB¾JAR

4IL SÎLU 'OLF  M SPORTPAKKA 3K
 %K  Ö 3UMAR OG VETRAD
¹ FELGUM 4OPPLÒGA OFL 6ERÈ  3
 
--# 3PACEWAGON ¹RG k %K Ö
¶ARFNAST SM¹ VIÈGERÈAR 6ERÈ Ö
5PPL Å S  

0ARTAR S  

0ARTAR +APLAHRAUNI  S  
6ARAHLUTIR Å BÅLA Ö¹M &ORD /PEL
$AEWOO +AUPUM BÅLA
0ARTAR 643  3UBARU )MPRESA  '8 k
4OYOTA .ISSAN /PEL !UDI  k
,ANCER 'OLF /PIÈ   ,AU   3ÅMI
 

"ÅLAR TIL SÎLU

.Ò ER RÁTTI TÅMINN TIL AÈ PANTA DRAUMA
B¹TINN FYRIR SUMARIÈ -ARGAR GERÈIR Å
BOÈI WWWVATNASPORTIS 3  

3ÁRH¾FUM OKKUR Å 6OLKSWAGEN 3KODA
OG $AIHATSU %IGUM EINNIG VARAHLUTI
Å FLEIRI TEGUNDIR BÅLA +AUPUM BÅLA TIL
NIÈURRIFS

3PARAÈU YFIR  MILLJËNIR KRËNA VIÈ KAUP
¹ 4OYOTA (IGHLANDER LÒXUSJEPPA SEM
BYGGIR ¹ ,EXUS 28 GRUNNI 
HESTÎFL   LÅTRAR ¹ KM INNANB¾J
AR -EIRI LÒXUS OG MINNI EYÈSLA EN
4OYOTA ,ANDCRUISER (YBRID ER bMUN
HAGHV¾MARI EN DÅSELm SEGIR FORSTJËRI
4OYOTA ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ
ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ
GERIR REYFARAKAUP 4OYOTA (IGHLANDER
LÒXUSJEPPI  HESTÎFL N¾R NÕR 
FR¹ +R  SPLÒNKUNÕR  FR¹
+R  3PLÒNKUNÕR ,EXUS 28
FR¹ KR  .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR
FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU
L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTNINGS
FYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU
BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA ¹
WWWISLANDUSCOM

0ALLBÅLAR ¹ ²TSÎLU

!LDREI VERIÈ BETRA KAUPT¾KIF¾RI .¾R
NÕJIR  &ORD & FR¹ KR 
3T¾RRI PALLBÅLAR &ORD  OG $ODGE 2! ¹RGERÈ  MEÈ FJËRHJËLADRIFI OG
DÅSELVÁL OG ENGUM HRAÈATAKMARKARA FR¹
KR  (RINGDU NÒNA OG FESTU
GOTT EINTAK ¹ ÒTSÎLU ¶Ò FINNUR HVERGI
L¾GRA VERÈ ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLU
VERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG
ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA
MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM

"ÅLAPARTAR OG ÖJËNUSTA 3
 

.Ò ER KOMINN TÅMI ¹ AÈ SKOÈA HJËL
FYRIR VORIÈ %RUM MEÈ  ## ENDUR
OHJËL GÎTUSKR¹È OG TILBÒIN ¹ GÎTUNA
¹ KR  ## LÅTIL TORF¾RUHJËL ¹
AÈEINS KR OG SVO ERU ÖAÈ FLOTTU
VESPURNAR  ## GÎTUSKR¹È OG TILBÒIN
¹ GÎTUNA ¹ KR 6EITUM 
AFSL¹TT ÒT ÖENNAN M¹NUÈ 5PPL Å SÅMA


3UBARU .ISSAN --# 4OYOTA &ORD
(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
  WWWBILAPARTARIS BILAP
ARTAR BILAPARTARIS

6ÁLSLEÈAR
3UZUKI UTANBORÈSMËTORAR

3UZUKI UTANBORÈSMËTORAR Å MIKLU ÒRVALI
&R¹B¾R VERÈ 3UZUKI 5MBOÈIÈ EHF 3
  WWWSUZUKIIS

+VËTI +VËTI +VËTI

9AMAHA 23 6ENTURE 4& %K KM
6ERÈ ¶ !TH SKIPTI 5PPL Å S 


®NNUMST SÎLU ¹ ÎLLUM AFLAHEIMILD
UM  KVËTA !LHLIÈA ÖJËNUSTA FYRIR ÖIG
/PIÈ ALLA DAGA MILLI KL    RATUGA
REYNSLA +VËTAKAUP EHF 3  
GSM   WWWKVOTAKAUPIS

0ARTASALAN 3ÅMI  

0ARTASALAN 3KEMMUVEGI  SÅMI 
 %IGUM VARAHLUTI Å 6OLVO /PEL
.ISSAN 4OYOTA 2ENAULT (ONDA OG
FLEIRA

*APANSKAR 6ÁLAR
"ÅLAPARTASALA

%RUM AÈ RÅFA FLESTAR GERÈIR JAPANSKRA OG
KËRESKRA BÅLA OFL AUK FLESTRA GERÈA AF
&IAT 3     
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&LÅSALÎGN MÒRVINNA
M¹LUN SMÅÈI

(LJËMT¾KI

(REINGERNINGAR "ËNUN "ËNLEYSING
&LUTNINGSÖRIF
¶RIF EFTIR IÈNAÈARMENN
THVEGILLINNIS 3TOFNAÈ  4RAUSTIR OG
VANIR MENN

4IL SÎLU

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  

%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  
4EK AÈ MÁR REGLULEG ÖRIF &YRIRT¾KI OG
HEIMILI %INNIG FLUTNINGSÖRIF 3 


4ÎKUM ÖRIFIN Å GEGN

4ÎKUM AÈ OKKUR ÎLL ALMENN ÖRIF FYRIR
EINSTAKLINGA OG FYRIRT¾KI 3KÒRÅS 3 


'ARÈYRKJA
"ESTA LAUSN FYRIR ÖRÎNG RÕMI !DDCO EHF
3   EÈA ADDCO ADDCOIS

6ÁLAR OG VERKF¾RI

-IKIÈ ÒRVAL AF SAGARBLÎÈUM SBORG
3MIÈJUVEGI  3ÅMI  

4IL BYGGINGA

6ETRARKLIPPINGAR

(ANNA OG SMÅÈA STIGA &¹ST ¹ ÕMSUM
BYGGINGARSTIGUM 3ÁRLAUSNIR Å ÖRENGSLUM
 ¹RA REYNSLA 5PPL Å S  

4ÎKUM AÈ OKKUR KLIPPINGAR OG ÎNNUR
GARÈVERK 3L¹TTUMENN 3  

"ËKHALD

(ÒSAVIÈHALD

¶AK OG UTANHÒSSKL¾ÈNINGAR OG ALLT
HÒSAVIÈHALD 2AGNAR 6 3IGURÈSSON EHF
3  
"ËKHALD 63+ LAUN SKATTSKÕRSLUR OG
STOFNUN FYRIRT¾KJA &AGLEG VINNUBRÎGÈ ¹
SANNGJÎRNU VERÈI "ËKHALD OG ÖJËNUSTA
EHF SÅMI  

&J¹RM¹L

6ERSLUNIN H¾TTIR

%KKERT UNDIR   AFSL¾TTI /PIÈ
LAUGARDAG   OG SUNNUDAG  
3IGURSTJARNAN S   &¹KAFENI
BL¹U HÒSIN 

6ERSLUN

µMSIR HLUTIR TIL VEITINGAREKSTURS SS STËLAR
 STK OG BORÈ SELST Å MINNI EINING
UM ,EIRTAU UPPÖVOTTAVÁL FYRIR MÎTU
NEYTI MF¾RIBANDI 'UFUPOTTAR   ,
OG M FL 3  

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  

¶ARFTU AÈ L¹TA M¹LA

%NGLALJËS   EÈA
 
%URO6ISA

-¹LARAMEISTARI GETUR B¾TT VIÈ SIG VERK
EFNUM 5PPL Å S  

%R SPENNANDI TÅMI FRAMUNDAN -IÈLUN
ANDLEG LEIÈSÎGN FYRIRB¾NIR TRÒNAÈUR
,ÎNG REYNSLA %R VIÈ ALLA DAGA FR¹  
,¹RA SP¹MIÈILL  KR MÅN

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

(LJËÈF¾RI

&J¹RHAGS OG REKSRARR¹È
GJÎF

%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3  

4IL SÎLU RAUTT 0EARL EXPORT SERIEC
TROMMUSETT MEÈ (I FAT ZILDJIAR DISK
OG STATÅFI 6ERÈ  5PPL Å S 


«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

"ELLAIS

!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA 4ILBOÈ 5PPL
Å S  

+AUPI ALLA NOTAÈA SKARTGRIPI ÅSL SILFUR
SS JËLASKEIÈAR OFL EINNIG ALLT GAMALT ÅSL
HANDVERK 3  

"ÒSLËÈARFLUTNINGAR

(REINGERNINGAR

0ÅANË FLUTN OG ALLIR ALM FLUTN !LLAR
ST¾RÈIR BÅLA !UKAMAÈUR EF ËSKAÈ ER
5PPL I S     

"ELLAIS S    
%52/6)3!

3PILASP¹ 4AROT $RAUMAR¹ÈNINGAR
!NDLEG LEIÈSÎGN "IÈ FYRIR ÖEIM SEM
VILJA RATUGA GËÈ REYNSLA +L  
VIRKA DAGA OG   LAUGARDAGA

-¹LARAR

«SKAST KEYPT

+EM SAMD¾GURS Å HEIMAHÒS +VÎLD OG
HELGARÖJËNUSTA -AGNÒS S  

3TÅFLUÖJËNUSTA

'ERUM TILBOÈ Å FJ¹RHAGS OG REKSTRAR
R¹ÈGJÎF AÈ KOSTNAÈARLAUSU 5PPL Å S
   MARKADSSTOFAN MARKADS
STOFANIS

«SKA EFTIR NOTUÈUM LEIKFÎNGUM GEFINS
3  

4ÎLVUR

4EIKNISTOFAN 3ÅÈUMÒLA  (ÒSATEIKNINGAR
LAGNATEIKNINGAR VERKTEIKNINGAR T¾KNI
TEIKNUN "YGGINGASTJËRN EFTIRLIT R¹ÈGJÎF Å
SÅMA     

&J¹RHAGS OG REKSRARR¹È
GJÎF

'EFINS HUNDUR 5PPL Å SÅMA  

3JËNVARPSVIDEOVIÈGERÈIR !FSL TIL ELLI
ÎRYRKJA 3¾KJUM ,ITSÕN 3ÅÈUMÒLI 
3  

'ERUM TILBOÈ Å FJ¹RHAGS OG REKSTRAR
R¹ÈGJÎF AÈ KOSTNAÈARLAUSU 5PPL Å S
   MARKADSSTOFAN MARKADS
STOFANIS

4EK AÈ MÁR MINNI SMÅÈA VIÈGERÈA OG
VIÈHALDS VERKEFNI +EM STRAX SÅMI 


2¹ÈGJÎF

'EFINS

3JËNVARP

&J¹RHAGS OG REKSRARR¹È
GJÎF

6ERKTAKAR GETA B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM Å
PÅPULÎGNUM OG TRÁSMÅÈI 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA     

3P¹DËMAR

'ERUM TILBOÈ Å FJ¹RHAGS OG REKSTRAR
R¹ÈGJÎF AÈ KOSTNAÈARLAUSU 5PPL Å S
   MARKADSSTOFAN MARKADS
STOFANIS

®NNUR ÖJËNUSTA

(ÒSAVIÈHALD
'LERJUNGLUGGAVIÈGERÈIR
-ËÈUHREINSUN GLERJA

3J¹UM UM ÎLL GLERSKIPTI VIÈGERÈIR OG
BREYTINGAR UTANHÒSS SEM INNAN &YRIR
HÒSEIGENDUR OG HÒSFÁLÎG 4ILBOÈ ÖÁR
AÈ KOSTNAÈARLAUSU &AGÖJËNUSTAN EHF
S  

4ÎKUM AÈ OKKUR GRÎFT ¹
HÒSGRUNNUM
3J¹UM UM ALLAR M¾LINGAR &LJËT
OG GËÈ ÖJËNUSTA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
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2AFVIRKJUN

3NYRTING

(EIMILIST¾KI

'ISTING

3UMARBÒSTAÈIR

3UMARBÒSTAÈIR TIL LEIGU  MÅN FR¹
26+  (EITUR POTTUR OG GASGRILL .¹NARI
UPPLÕSINGAR Å SÅMA   EÈA WWW
NUPARIS

2YKSUGUKERFI Å ÎLL HÒS 

'UFUSTRAUBORÈ
2AFVIRKJAR
.UDDPOTTAÖJËNUSTA 2AFT¾KJAVERKST¾ÈI
2AFBYLGJUM¾LINGAR 6ERSLUN OPIN  
(AMRABORG  3ÅMAR   EÈA 
  WWWRAFHEIMILIDIS

+ONUDAGURINN

¶Ò F¾RÈ DEKURVÎRUR NUDDOLÅUR OG BAÈ
VÎRUR Å MIKLU ÒRVALI HANDA HENNI HJ¹
OKKUR ,ÅFR¾N VERSLUN 'REEN !PPLE
,AUGAVEGI  WWWGREENAPPLEIS
4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS
-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

'EFINS
3ËFABORÈ OG HILLUSAMST¾ÈA F¾ST GEFINS
GEGN ÖVÅ AÈ VERA SËTT %INN HEIMILSSÅMI
3  

"YSSUR
!ÈALFUNDUR
3KOTVEIÈIFÁLAGS ¥SLANDS

!ÈALFUNDUR 3KOTVEIÈIFÁLAGS
¥SLANDS 
VERÈUR HALDINN Å .ORR¾NA
(ÒSINU ÖRIÈJUDAGINN  FEBRÒAR
KL 
6ENJULEG AÈALFUNDARSTÎRF
3TJËRN 3KOTVÅS

¶VOTTAVÁL MEÈ INNBIGGÈUM ÖURKARA
F¾ST GEFINS GEGN ÖVÅ AÈ VERA SËTT 3 
 EFTIR KL 
&ALLEG   M¹NAÈA TÅK F¾ST GEFINS
4ÅKIN ER ¹ %YJAFJARÈASV¾ÈI 3  
  

"OLHOLT  2EYKJAVÅK
 H¾ÈA LYFTUHÒS
.¾STA HÒS ¹ MILLI
+AUPHALLAR ¥SL OG
,AUGAVEGS 

 LITLIR FJÎRK¹LFAR EIN L¾ÈA OG EINN HÎGNI
ËSKA EFTIR HEIMILI  HELST SAMAN  5PPL Å
S     
 LITLIR FJÎRK¹LFAR EIN L¾ÈA OG EINN HÎGNI
ËSKA EFTIR HEIMILI  HELST SAMAN  5PPL Å
S     

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

$ÕRAHALD

4IL ,EIGU ERU EFTIRTALDIR
HLUTAR Å HÒSINU "OLHOLT
 2EYKJAVÅK (¾GT ER AÈ
SKIPTA HLUTUNUM UPP EFTIR
N¹NARA SAMKOMULAGI
 6ERSLUNARHÒSN¾ÈI ¹ 
H¾È AUSTUR SEM ER 
FM

+ENNSLA

4RÁSMÅÈI

!TVINNUHÒSN¾ÈI

 3KRIFSTOFU EÈA IÈNAÈAR
HÒSN¾ÈI ¹  H¾È AUSTUR
SEM ER  FM

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  

4IL SÎLU EÈA LEIGU

(ARMONIKUKENNSLA

%INKATÅMAR FYRIR BYRJENDUR OG LENGRA
KOMNA LENGRA KOMNA )NNRITUN Å S 
 EFTIR H¹DEGI

¥SL &J¹RHTÅK TIL SÎLU TTB (2&¥ 4ILBÒIN
TIL AFH .¹MSKEIÈ FYLGIR MEÈ 3 


'L¾SILEG N¾R M FASTEIGN TIL SÎLU
EÈA LEIGU 3KIPTIST Å TV¾R M ÅBÒÈIR
ANNARRI FYLGIR M AUKAÅBÒÈVINNU
STOFA 4IL GREINA KEMUR AÈ LEIGJA ÒT AÈ
HLUTA EÈA ÎLLU LEITI MEÈ EÈA ¹N HÒS
GAGNA TIL FYRIRT¾KIS EÈA ÎÈRUM TRAUSTUM
AÈILA 3KEMMTILEGA STAÈSETT UMKRINGT
ÒTIVISTARSV¾ÈUM NEÈST Å "REIÈHOLTI
N¹L¾GT -JËDD SKËLAR KIRKJUR ÅÖRËTTA
MIÈSTÎÈ OG VERSLANIR Å GÎNGUFJARL¾GÈ
.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ VEFNUM WWW
PULSINNCOMHUS SÅMI  

 3KRIFSTOFU EÈA IÈNAÈAR
HÒSN¾ÈI ¹  H¾È VESTUR
SEM ER  FM
 6ÎRUSKEMMA ¹ BAKLËÈ
ËUPPHITUÈ STËR HURÈ
 FM
!LLAR N¹NARI UPPLÕS
INGAR GEFUR 2AGNAR
!ÈALSTEINSSON FH
'RENS¹S EHF Å S  
EÈA GRENSAS ISLIS

,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  

WWWLEIGULIDARIS

,EIGULIÈAR EHF %IGUM LAUSAR ÅBÒÈIR ¹
NOKKRUM STÎÈUM SJ¹ WWWLEIGULIDAR
IS

(ÒSGÎGN
3CHAFER HVOLPAR TIL SÎLU MEÈ ¾TTBËK
FR¹ (2&¥ 4IL AFHENDINGAR MARS 3 


(ÒSBYGGJENDUR ATHUGIÈ
-JÎG VÎNDUÈ EININGAHÒS FR¹
3VÅÖJËÈ (AGKV¾MUR KOSTUR
FULLKOMLEGA ÖESS VIRÈI AÈ
SKOÈA
+ÅKIÈ ¹ WWWMODULHUSIS EÈA
HRINGIÈ Å S  

3MIÈUR GETUR B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM Å
PARKETLÎGN 6INSAMLEGA HRINGIÈ EFTIR 
5PPL Å S  

(EILSUVÎRUR

3UMAR HEILS¹RSHÒSFMVIÈ,EIRVOGS¹
  KM NORÈAN -OSFELLSB¾JAR   HERB
AÈEINS  ÖÒSM¹N HITIRAFMAGN 5PPL
Å S   3UMERHOUSECOTTAGE
SQMETERS MLS NORTH -OSFELSB¾R
  BEDROOMS RENT  &OR MORE
INFO CALL &INNUR AT  

3ËFASETT FR¹ ®NDVEGI    TIL SÎLU
3ELST ËDÕRT 3  

(ÒSN¾ÈI ËSKAST

0ÅPULAGNAVIÈGERÈIR SÅMI
 

4IL SÎLU FALLEG M¹N HREINR¾KTUÈ
0OODLE STELPA 5PPL Å S  

0ÅPULAGNAVIÈGERÈIR ¹ ÎLLU HÎFUÈBORGAR
SV¾ÈINU 5PPL Å S  

4IL SÎLU ÅSL FJ¹RHUNDAR 'ULLFALLEGIR HVOLP
AR MEÈ ¾TTBËK FR¹ (2&¥ 6ERÈ KR 
STK 5PPL Å SÅMA   OG 


,ABRADOR HVOLPAR

%R MEÈ  YNDISLEGA OG GULLFALLEGA 
VIKNA RAKKA EFTIR 5PPL Å S  

3KËGARKETTLINGUR

9NDISLEGA FALLEGUR OG BLÅÈUR PERSNESKUR
SKËGARKETTLINGUR TIL SÎLU 3  

&¾ÈUBËTAREFNI
6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST ¶Ò GETUR ÖAÈ
MEÈ (ERBALIFE (AFÈU SAMBAND «LÎF 3
  OLSIAR HOTMAILCOM

+¾RI ÅBÒÈAREIGANDI
%R AÈ LEITA AÈ VISTLEGRI TVEGGJA
HERB EÈA STÒDÅËÅBÒÈ ¹ LEIGU
MIÈSV¾ÈIS Å 2VK $RAUMAÅBÒÈ
V¾RI Å RISI EÈA ¹ H¾È MEÈ SVÎL
UM "AÈKAR MEÈ STURTU V¾RI
DRAUMUR 6INN VIÈ RITSTÎRF ¹
HEIMILINU %R AÈ LEITA AÈ ÅBÒÈ
AREIGANDA SEM LEGGUR MEIRA
UPP ÒR G¾ÈUM EN MAGNI %R
VEL AF 'UÈI GERÈ OG RAUNH¾F
GREIÈSLUGETA MÅN ER CA 
KR ¹ M¹N
5PPL Å S   OG 
 NETFANG DING SIMNETIS
"ESTU KVEÈJUR )NGIBJÎRG

3TRAX «SKA EFTIR JA HERB ÅBÒÈ TIL LEIGU
Å (AFNARFIRÈI (ELGA GSM  

.UDD
3TÅFAR HERÈAR HNAKKI HANDLEGGIR
3HIATSU /RKUPÒNKTANUDD ER LAUSNIN
SÅMI  

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

&ULLBÒIN   HERB  FM ÅBÒÈ TIL LEIGU
Å  2VK FR¹ MARS JÒLÅ 5PPL Å S 


6IÈGERÈIR

.UDD NUDD NUDD 5PPL Å S  

4IL LEIGU SM¹HÕSI Å MIÈB¾ (AFNARFJARÈAR
,AUST STRAX 6ERÈ  ÖÒS KR 5PPL Å S
 

4IL LEIGU Å -OSFELLB¾ CA  FM IÈN
AÈARRÕMI EFRI H¾È ¹SAMT ÅBÒÈ 3 


4IL SÎLU NOKKURRA ¹RA GAMALL VANDAÈUR
SKENKUR OG HORNSK¹PUR Å SAMA STÅL
SP¾NSK HÎNNUN OG FRAMLEIÈSLA KEYPT
Å %XË 6ERÈ   ÖÒSUND 5PPLÕSINGAR
Å SÅMA  

(ESTAMENNSKA
3MÅÈA INNRÁTTINGAR Å HESTHÒS HEITGAL
VANSERAÈ -ARGRA ¹RA REYNSLA 5PPL Å S
   !ÈALSTEINN

(JËN UM  OG UNGLINGSDËTTUR Å -+
VANTAR GOTT HÒSN HELST Å +ËP FR¹ APRÅL Å
CA¹R 2EGLUSAMT FËLK Å GËÈUM STÎRFUM
MEÈ GËÈA GREIÈSLUGETU 'R¾NIR FINGUR EF
ËSKAÈ ER *ÎKULL S  
+ARLMAÈUR ËSKAR EFTIR EINSTAKLINGSÅBÒÈ
Å 2VK 3KILVÅSUM GREIÈSLUM HEITIÈ 3
 

¶INN EIGIN GEYMSLUBÅLSKÒR   OG 
M %INNIG BRETTI "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI
IÈNAÈARMENN 5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3
  WWWGEYMSLAEITTIS

"ÅLSKÒR
 FM BÅLSKÒR TÅL LEIGU LFTAMÕRI 5PPL
Å S  
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-ATREIÈSLUMAÈUR LEITAR EFTIR VINNU VIÈ
MATREIÈSLU EÈA SAMB¾RILEGT ER HEIÈ
ARLEGUR OG TRAUSTUR MEÈM¾LI TIL STAÈAR
HUGASAMIR SENDIÈ EMAIL ¹ KOKKUR ODR
IS (LAKKA TIL AÈ HEYRA FR¹ YKKUR

!TVINNA Å (AFNARFIRÈI
%RTU SJ¹LFST¾ÈUR SNYRTI
FR¾ÈINGUR

!TVINNA Å BOÈI

%MPLOYMENT AGENCY SEEKS
CARPENTERS GENERAL WORKERS
ELECTRICIANS IRON BINDERS PLU
MMERS MASONS HEAVY DUTY
DRIVERS PAINTORS AND MORE FOR
THE CONSTRUCTION AREA #ALL *OAO
TLF  

!GENCIA DE TRABALHO PROCURA
TRABALHADORES PARA TODAS AS
AREAS DE CONSTRU¿»O CIVIL CARP
INTEIROS ELECTRECISTAS ARMAD
ORES DE FERRO CANALIZADORES
PEDREIROS MOTORISTAS PESADOS
PINTORES ETC #ONTATO *OAO TEL
 

(¾ ERTU AÈ LEITA ÖÁR AÈ VINNU
ÖAR SEM AÈ ÖÒ GETUR ÖÁNAÈ
VEL UNNIÈ SJ¹LFST¾TT OG R¹ÈIÈ
ÖÁR SJ¹LF Å FR¹B¾RRI VINNUAÈ
STÎÈU LEITAÈU Ö¹ EKKI LENGRA
ÖVÅ HÁRNA GEFST ÖÁR FR¹B¾RT
T¾KIF¾RI AÈ VINNA SEM SJ¹LF
ST¾ÈUR )0, R¹ÈGJAFI )0, STEND
UR FYRIR INTENSE PULSE LIGHT
MEÈ ÖESSARI T¾KNI GETUM VIÈ
NÒ EYTT ËA¾SKILEGUM H¹RUM
VARANLEGA UNNIÈ ¹ ACNE OG
RËSROÈA HRUKKUVANDAM¹LUM
ÎRUM OSFRV ËTRÒLEGA SPENN
ANDI OG ¹RANGURSRÅK MEÈFERÈ Å
ALLA STAÈI
(AFÈU SAMBAND EF ÖÒ VILT
VINNA SJ¹LFST¾TT Å SÅMA 
 (ANNA +RISTÅN $IDRIKSEN

3TARFSKRAFTUR ËSKAST TIL ÕMISSA
STARFA Å FATAHREINSUN 6INNUTÅMI
FR¹ KL   'ETUR ORÈIÈ BREYTI
LEGUR
5PPLÕSINGAR ¹ STAÈNUM .ÕJA
FATAHREINSUNIN EÈA Å SÅMA 
   

,EIKSKËLINN "REKKUBORG

+AFFIHÒS "AKARÅ
"AKARAMEISTARINN -JËDD
3M¹RATORGI 3UÈURVERI 'L¾SIB¾
ËSKAR EFTIR AFGREIÈSLUFËLKI
6INNUTÅMI   OG   OG 
 %INNIG LAUS HELGARSTÎRF 'ËÈ
LAUN Å BOÈI
5PPL Å S   TIL KL
%INNIG UMSËKAREYÈUBLÎÈ
HTTPWWWBAKARAMEISTAR
INNIS

'EYSIR "ISTRO "AR
«SKAR EFTIR VAKTSTJËRA Å SAL
5NNIÈ ER ¹ VÎKTUM
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
EÈA   3¾RÒN

6IÈSKIPTAT¾KIF¾RI
(ÒSASMIÈUR GETUR TEKIÈ AÈ SÁR ÕMIS
VERKEFNI B¾ÈI Å TILBOÈUM OG TÅMAVINNU
6INNUSÅMI  

ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA LEIKSKËLA
KENNARALEIÈBEINENDA Å 
STARF Å LEIKSKËLANN "REKKUBORG Å
'RAFARVOGI
5PPLÕSINGAR GEFUR LEIKSKËLA
STJËRI Å S  

/KKUR VANTAR HRESST
STARFSFËLK Å VINNU ¹ 'EYSI
Å (AUKADAL

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA BÅLSTJËRA ¹ SENDI
BÅL 3TAÈGËÈ ÖEKKING ¹ BYGGINGAVÎRUM
NAUÈSYNLEG 5PPL HJ¹ -AGNÒSI Å S
 

3TARFSFËLK FR¹ ,ETTLANDI SMIDIR VERKA
MENN VIDGERDARMENN BILSTJORAR ETC
5PPL Å S  

4ILKYNNINGAR

4UNGUM¹LAKUNN¹TTA SKILYRÈI
'ISTING ¹ SV¾ÈINU MÎGULEG
3KEMMTILEG VINNA Å SKEMMTI
LEGU UMHVERFI
5MSËKNIR SENDIST ¹ ELM
AR GEYSIRSHOPSIS FYRIR 
FEBRÒAR NK

!KTU 4AKTU

4HORVALDSENBAR
4HORVALDSENBAR LEITAR EFTIR
FLOTTU J¹KV¾ÈU  DUGLEGU FËLKI
¹ BAR  Å SAL
¶EIR SEM HAFA ¹HUGA HAFIÈ
SAMBAND VIÈ 3AMÒEL Å SÅMA
  EÈA ¹ SAMMI THOR
VALDSENIS

6EITINGAHÒS Å +ËPAVOGI
¥SLENSKUM¾LANDI STARFSFËLK
ËSKAST Å KVÎLD OG HELGARVINNU
SKILEGUR ALDUR  
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

!KTU 4AKTU 3KÒLAGÎTU OG !KTU
4AKTU 'ARÈAB¾ LEITAR EFTIR RÎSKU
OG HEIÈARLEGU STARFSFËLKI Å FULLT
STARF OG HLUTASTARF 6AKTAVINNA
Å BOÈI 3KEMMTILEGT STARF ¹
SKEMMTILEGUM VINNUSTAÈ
!TVINNUUMSËKNIR ¹ WWWAKT
UTAKTUIS

4ÅSKUVÎRUVERSLUNIN
-AMBË
«SKUM EFTIR TRAUSTUM OG DUG
LEGUM STARFSKRAFTI ¹ ALDRINUM
  ¹RA Å VERSLUN OKKAR Å
(AFNARFIRÈI HUGI ¹ TÅSKU OG
VERSLUNARSTÎRFUM ER SKILYRÈI
¹SAMT ÖVÅ AÈ VERA TILBÒIN TIL AÈ
TAKA AÈ SÁR ¹BYRGÈ Å VERSLUNN
INNI 3KEMMTILEGIR MÎGULEIKAR
FYRIR RÁTTU MANNESKJUNA
5PPLÕSINGAR GEFUR (AFDÅS Å
SÅMA  

5NGT FYRIRT¾KI ËSKAR EFTIR DUG
LEGUM STARFSMÎNNUM MEÈEIG
ENDUM OG EÈA FJ¹RFESTUM
4EKJUÎFLUN ER ALFARIÈ H¹È DUGN
AÈI VIÈKOMANDI EN VERULEGIR
MÎGULEIKAR ERU FYRIR HENDI ¹
ÕMSUM SVIÈUM 'ËÈ TÎLVUKUNN
¹TTA NAUÈSYNLEG
¶EIR SEM ¹HUGA HEFÈU ¹ AÈ
KYNNA SÁR ÖESSI M¹L PËSTLEGGI
VINSAMLEGAST NAUÈSYNLEGAR
UPPLÕSINGAR MERKTAR
b.Õ SÕNm
)NN ¹ AFGREIÈSLU &RÁTTABLAÈSINS
FYRIR 

2¾STING
,EIKSKËLINN -ARÅUBORG
'RAFARHOLTI VANTAR NAUÈSYNLEGA
R¾STINGU   TÅMI ¹ DAG EFTIR
KL 
5PPL VEITIR LEIKSKËLASTJËRI Å
SÅMA  

.¾TURVÎRÈUR (ËTEL
(ËTEL Å MIÈBORGINNI ËSKAR
EFTIR AÈ R¹ÈA N¾TURVÎRÈ
5NNIÈ ER Å  N¾TUR FRÅ Å 
5PPL GEFUR HËTELSTJËRI Å S
 

%UROPRIS STÎRF Å BOÈI 3  
%UROPRIS

µMISLEGT

!UPAIR ËSKAST Å .¾STVED
$ANMÎRKU TIL EINS ¹RS

«SKAÈ ER EFTIR MANNESKJU TIL ÖESS AÈ
G¾TA !LFRED  ¹RS SJ¹ UM ÖRIF OG
HJ¹LP VIÈ MATARGERÈ ¶ARF AÈ GETA HAFIÈ
STÎRF UM MIÈJAN MAÅ EÈA BYRJUN JÒNÅ
6IÈKOMANDI F¾R  $++ ¹ M¹NUÈI OG
EIGIÈ HERBERGI MEÈ SJËNVARPI  HEIMIL
INU ERU  SYSTKINI OG FJÎLSKYLDAN HEFUR
¹ÈUR HAFT ÅSLENSKAR STELPUR TIL AÈ G¾TA
ELDRI SONAR SÅNS %MILS $ÎNSKUKENNSLA
X Å VIKU 5PPL SENDIST ¹ DÎNSKU EÈA
ENSKU ¹ LISBETHBORG MAILDK
+OFI 4ËMASAR FR¾NDA ,AUGAVEGI  ËSKAR
EFTIR DUGLEGUM OG BROSMILDUM STARFSM Å
DAGV 5PPL ¹ STAÈNUM TIL  ALLA DAGA

"ARINN

&ËLK Å ELDHÒS ËSKAST ¹ HRESSASTA BARINN Å
B¾NUM 3  

6ANUR MAÈUR

&5.$)2

«SKUM EFTIR RÁTTINGAMANNI BÅLASMIÈ
N¾G VINNA FRAMUNDAN "ÅLASPRAUTUN
3-3 EHF S  
REIÈANLEGAN STARFSMANN VANTAR TIL R¾ST
INGASTARFA 4ILÖRIF EHF SÅMI  
+RISSI

!TVINNA ËSKAST

5PPSKRIFTIR

$EILDU UPPSKRIFTUM ÖÅNUM MEÈ VINUM
OG FJÎLSKYLDU WWWMATSELDIS

%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

3KOÈAÈU WWW+ENNSLACOM EF ÖÒ VILT
LOSNA VIÈ SKULDIR OG F¹ MIKLU H¾RRI
TEKJUR

%INKAM¹L

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 
 ¹RA KARLMAÈUR ËSKAR EFTIR AÈ KYNNAST
KONU SEM VINI SEM ER ¹ ALDRINUM  
¹RA %R REGLUSAMUR OG EINMANNA 3VÎR
SENDIST ¹ &RÁTTABLAÈIÈ FYRIR  MARS
-ERKT b6INUR m

4), 3®,5

4V¾R VINKONUR UM FIMMTUGT OG SEXTUGT
ËSKA EFTIR DANSFÁLÎGUM ¹ SVIPUÈUM
ALDRI 5PPL SENDIST &", MERKT b$ANS
m

4ANTRA %RËTÅSK VERSLUN

$EKK OG SMURÖJËNUSTA
TIL SÎLU
$EKK OG SMURÖJËNUSTA Å «LAFSVÅK TIL SÎLU VEGNA
SÁRSTAKA AÈST¾ÈNA %R Å EIGIN HÒSN¾ÈI CA 
FERMETRAR ,ÅTIL ÅBÒÈ UPPI 4ILVALIÈ FYRIR BIFVÁLAVIRKJA
EÈA LAGHENTAN MANN
5PPLÕSINGAR VEITIR 3IGURJËN Å SÅMA   ¹
VINNUTÅMA EÈA   ¹ KVÎLDIN %INNIG ER H¾GT
AÈ SENDA FYRIRSPURNING ¹ VARADEKK SIMNETIS

/PIÈ Å DAG KONUDAG FR¹
(LIÈARSM¹RA  OG &¹KAFEN 
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Velferðarríkið sinnir illa úthýstum sjúklingum
Fyrri hluti greinarinnar birtist í
Fréttablaðinu föstudaginn 16.
febrúar.

2OCKVILLE OG %FRI "RÒ
itt haustið tók ég eftir því að
útigangsmönnum
fækkaði
mjög á Hlemmi en skrifstofa mín
lá gegnt þeim stað. Ég hringdi í
Axel Kvaran varðstjóra er sá um
fangagæslu og félagsaðstoð við
útigangsmenn og spurði, hvar er
útigangsfólkið? Axel svaraði,
Ólafur, ég veit bara að rónarnir
eru horfnir. Ég veit ekki hvar þeir
eru! Síðar um daginn hringdi hann
og sagði að einhver Guðmundur
sem væri útvarpsmaður í útvarpi
trúaðra færi um borgina og safnaði saman rónum. Þeir væru hýstir í verksmiðjuhúsi í Hafnarfirði.
Ég fór þangað og þar voru 2025 útigangsmenn er fengu húsaskjól, mat og ummönnun með trúarlegu ívafi. Síðan hefur þessi
starfsemi verið í m.a. Rockville
og á Efri-Brú. Góðir styrkir hafa
fengist frá fleiri aðilum, m.a. Herdísi Þorvaldsdóttur leikkonu. Hiklaust má staðhæfa að vistfólki var
haldið í sæmilegum holdum með
gjöfum frá Bónus. Samkvæmt
skýrslu Steinunnar Marteinsdóttur B.A. var 3-5 ára árangur árið
2003 svipaður og á Vogi, enda var
vistmönnum bent á AA-meðferð.
Á Efri-Brú voru sex ungmenni er
stunduðu reglulegt nám í Fjölbraut á Selfossi vegna þess að þau
höfðu ekki frið til náms á óregluheimilum. Tvö af þeim taka líklega stúdentspróf í vor. Í Rockville var einnig rekinn skóli en þá
komu reglulega kennarar frá Fjölbrautaskólanum í Keflavík í heimsókn.
Ég hef reynt að fá lækna,
hjúkrunarlið og sálfræðinga til að
sinna þessum vistmönnum án
árangurs. Reglan var að illa haldnir vistmenn voru látna leita göngudeildar geðdeildar Landspítalans
og þeim er vísað var frá var tekið
á móti að Efri-Brú. Nú virðast
geðlæknar vera jákvæðari og má
benda á ágæta grein Bjarna Össurarsonar yfirlæknis í Morgunblaðinu nýlega. En við Magnús
Skúlason geðlæknir og heilsugæslan höfum sinnt þessum sjúklingum, ég aðallega með strjálum
vitjunum og stöðugum bakvöktum. Öðrum málum höfum við ekki
sinnt hvorki rekstrarlega né eftirliti með 12 spora og trúarlegum
athöfnum forstöðumanns. Afeitrun var ekki sinnt á fyrrnefndum
stöðum utan einu sinni í vikutíma
sem flestum er kunnugt um.
Nú hefur verulega farið
úrskeiðis á Efri-Brú og er það
mikið reiðarslag en eins og ég hef
áður sagt fylgir nokkur áhætta
slíkum rekstri. Of miklu fé hefur
verið eytt að sögn og meint mjög
alvarleg afbrot forstöðumanns
gagnvart skjólstæðingum sínum
fyrir utan stofnunina voru strax
kærð af læknunum og stjórnin
leysti hann frá störfum. Vistmenn
hafa horfið á götuna þaðan sem
þeir komu. En málið verður að
hafa sinn gang enda lögreglumál.
Þó skal þess getið að sá er þetta
ritar veit að margar sögusagnir er
birtast í jafnvel mætustu fjölmiðlum um þetta mál eru hreinar slúðursögur, m.a. að tíu konur hafi
orðið ófrískar á árunum 2001-2007
eftir starfsmenn á Efri-Brú. Samkvæmt læknaskýrslum er hugsanlegt að um eina kona sé að ræða
af um 240 konum sem vistuðust
þar og við því var brugðist. Þegar
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6IÈ HVETJUM LESENDUR TIL AÈ SENDA
OKKUR LÅNU OG LEGGJA ORÈ Å BELG UM
M¹LEFNI LÅÈANDI STUNDAR 'REINAR
OG BRÁF SKULU VERA STUTT OG GAGN
ORÈ %INGÎNGU ER TEKIÈ ¹ MËTI EFNI
SEM SENT ER FR¹ 3KOÈANASÅÈUNNI
¹ VISIRIS ¶AR ERU N¹NARI LEIÈBEIN
INGAR 2ITSTJËRN ¹KVEÈUR HVORT EFNI
BIRTIST Å &RÁTTABLAÈINU EÈA 6ÅSI EÈA
Å B¹ÈUM MIÈLUNUM AÈ HLUTA EÈA
Å HEILD SKILINN ER RÁTTUR TIL LEIÈRÁTT
INGA OG TIL AÈ STYTTA EFNI

rætt er um starfsmenn í
þessu tilliti var um að
ræða menn í meðferð sem
fengið höfðu ákveðið hlutverk til dæmis hreinsun,
eldun og annað (Læknaskýrsla til landlæknis
2007).

og göngudeildum sem vista
þessa sjúklinga til lengri
dvalar.
Efla þarf SÁÁ starfsemina verulega og göngudeildir geðdeilda þarf að stórefla
því að vandamálið vex.
Heppilegast væri að vistheimili eins og Efri-Brú
.IÈURLAG
væri rekið í nánum tengsl«,!&52
um við geðdeild Landspítal1. Sjúklingar er þjást «,!&33/.
ans.
af afleiðingum langvinnr2. Auk vitjana lækna þurfa að
ar vímuefnaneyslu (5-15 ár) þarfnstarfa þar sál- og félagsfræðingar
ast langrar meðferðar, 6-24 mánásamt iðjuþálfurum og áfengisaða eða lengri að áliti færustu
ráðgjöfum. Mjög erfitt er að fá
sérfræðinga en hefur ekki náðst
fullstarfandi lækna, hjúkrunarsögum skorts á áhuga ráðamanna
fólk og annað fagfólk til starfa
og fjármagni.
með þessa sjúklinga.
Nauðsynlegt er að eiga kost á
3. Efri-Brú verður nú yfirtekin
fleiri vel byggðum vistheimilum
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af öðru trúfélagi væntanlega undir
stjórn Félagsmálaráðuneytis.
4. Í Danmörku sér kirkjan að
verulegu leyti um meðferð þessara sjúklinga en í Noregi líknarog trúfélög. Víða í Mið- og SuðurEvrópu og austantjalds ganga
þessir sjúklinga til feðra sinna á
götum úti.
5. Umræður á þingi benda til
þess að lítið hafi áunnist sl. 30-35
ár. Eins og áður eru flestir þingmenn þeirra skoðunar að hið opinbera skuli sjá um þennan rekstur
með aðstoð líknarfélaga og eftirlit
skuli vera skerpt með rekstri.
En hið opinbera hefur lagt
niður tvær stofnanir nú nýlega.
Það eru Gunnarsholt og Vífilsstaðir, á öðrum staðnum er rekin

Saltkjöt og baunir eru skemmtilegasta matarhef›in sem Íslendingar eiga.
Sprengidagurinn er á morgun, tökum hann me› trompi.

Saltkjöt og baunir,

túkall

meðferðarstöð fyrir unga fíkniefnaneytendur. Bylgja góðra áætlana virðist að mestu hafa runnið
út í sandinn.
Meginmálið er að á meðan við
erum á því menningarstigi að þola
ekki að afls- og sálarvana fólk
liggi í skeytingarleysi á götum úti
líkt og við sjáum í suðlægari löndum verðum við að veita þessu
fólki hjálp enda skylda okkar eins
og lög kveða á um. Skýrslur landlæknis sýna að þó að 30-40% langt
leiddra vímuefnaneytanda deyi
fyrir fertugt ná 30-40% góðri
heilsu með meðferð og hinir ná
sæmilegri heilsu.
Höfundur er fyrrverandi landlæknir.
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„Sannleikurinn er sá að
menntamenn, og þá einkum
blaðamenn og kennarar, eru
flestir andvígir kapítalisma.“

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Þalídómíð-börnin fá bætur

 "ËK -ARKS 4WAIN UM

¶ENNAN DAG ¹RIÈ  N¹ÈUST
S¾TTIR FYRIR (¾STARÁTTI Å "RET
LANDI UM AÈ  BÎRN SEM
F¾DDUST VANSKÎPUÈ EFTIR AÈ
M¾ÈUR ÖEIRRA HÎFÈU TEKIÈ INN
LYFIÈ ÖALÅDËMÅÈ ¹ MEÈGÎNGU
SKYLDU F¹ B¾TUR FR¹ LYFJAFYRIR
T¾KINU SEM FRAMLEIDDI OG
MARKAÈSSETTI LYFIÈ ÖAR Å LANDI
¶ALÅDËMÅÈ HARMLEIKURINN ER
EITT AF HÎRMULEGUSTU D¾M
UNUM UM MISTÎK VÅSINDA
MANNA
5M ¹TTA ÖÒSUND KONUR UM HEIM ALLAN SEM
TEKIÈ HÎFÈU ÖALÅDËMÅÈ TIL AÈ DRAGA ÒR MORGUN
ËGLEÈI OG RËA TAUGARNAR EIGNUÈUST VANSKÎPUÈ
BÎRN ,YFIÈ VAR F¹ANLEGT Å "RETLANDI FR¹ ¹RINU 
ÖAR TIL SÅÈLA ¹RS  ÖEGAR RANNSËKNIR LEIDDU Å
LJËS AÈ ÖAÈ YLLI FËSTURSKAÈA $ISTILLERS #OMPANY
"IOCHEMICALS ,TD FÁLLST SVO Å SEPTEMBER 

¹ AÈ GREIÈA HVERJU BARNI 
PRËSENT AF UPPH¾ÈINNI SEM
KRAFIST VAR Å B¾TUR FYRIR DËMI
EN KRAFÈIST ÖESS ¹ MËTI AÈ ALLAR
¹SAKANIR ¹ HENDUR FYRIRT¾KINU
UM VANR¾KSLU YRÈU DREGNAR TIL
BAKA %FTIR ÖAÈ VAR SAMIÈ UM
B¾TUR Å FJÎLDA ANNARRA TILVIKA
%FTIR MIKLA GAGNRÕNI FR¹ B¾ÈI
FJÎLMIÈLUM OG ALMENNINGI
¹KVAÈ FYRIRT¾KIÈ ¹RIÈ  AÈ
SETJA UPP SJËÈ OG GREIÈA ÎLLUM
BÎRNUM SEM URÈU FYRIR BARÈINU
¹ LYFINU ÒR HONUM /PINBER RANNSËKN ¹ M¹LINU
SEM ÅTREKAÈ VAR KALLAÈ EFTIR FËR ÖË ALDREI FRAM
!LMENNINGUR LEIT ¹ ÖESSUM TÅMA ¹ BÎRNIN SEM
FËRNARLÎMB HÎRMULEGS SLYSS OG BJËST VIÈ ÖVÅ AÈ
ÖAU ¾TTU FYRIR HÎNDUM STUTT OG ERFITT LÅF &LEST
HAFA BÎRNIN HINS VEGAR TEKIST ¹ VIÈ FÎTLUN SÅNA OG
AFSANNAÈ SLÅKAR HRAKSP¹R

VINTÕRI 3TIKILSBERJA &INNS
KEMUR ÒT Å "ANDARÅKJUNUM
  MANNS FARAST Å SNJËFLËÈI
Å (NÅFSDAL -ARGIR SLASAST
OG EIGNATJËN ER MIKIÈ
 !MERÅSKI STJÎRNUFR¾ÈINGUR
INN #LYDE 7 4OMBAUGH
UPPGÎTVAR PL¹NETUNA
0LÒTË
 *ARÈSKJ¹LFTI SKEKUR !SOREYJAR
Å AUSTANVERÈU !TLANTSHAFI
3KIP GLÅMA VIÈ MIKLAR
ÎLDUR VIÈ RÕMINGU 3AN
*ORGE EYJU
 !FRÅKURÅKIÈ 'AMBÅA F¾R
SJ¹LFST¾ÈI INNAN "RESKA
SAMVELDISINS
 'EIMSKUTLAN %NTERPRISE
FEST OFAN ¹ "OEING 
ÖOTU FER Å JËMFRÒARFLUGIÈ
YFIR -OJAVE EYÈIMÎRKINNI Å
"ANDARÅKJUNUM

Bjóða nám í hestafræði
BS-nám í hestafræði verður í boði frá og með næsta hausti.
Það eru Landbúnaðarháskóli Íslands og Hólaskóli sem
standa að námsbrautinni og undirrituðu Ágúst Sigurðsson,
rektor Landbúnaðarháskólans, og Skúli Skúlason, rektor
Hólaskóla, samning þessa efnis fyrir helgina.
Þetta er í fyrsta sinn sem tveir háskólar hér á landi sameinast um nám með þessum hætti og bjóða upp á sameiginlega prófgráðu. Við undirritun samningsins sagði Ágúst að
ætlunin væri að búa til námsbraut þar sem styrkleikar skólanna tveggja væru nýttir til fulls og íslenski hesturinn fengi
þann sess sem honum bæri innan íslensks fræðasamfélags.
Þá var skrifað undir rammasamkomulag um frekara samstarf skólanna tveggja.
ÖO
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2EKTOR ,ANDBÒN
AÈARH¹SKËLANS OG
REKTOR (¹SKËLA
INNSIGLA SAMN
INGINN

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og
amma,

María G. Sigurjónsdóttir
frá Fosshólum, Furugrund 68,

verður jarðsungin frá Kópavogskirkju þriðjudaginn
20. febrúar kl. 15.00.
Ingibjörg Bjarnadóttir
Arndís Bjarnadóttir
Einar S. Bjarnason
Guðrún Björk Bjarnadóttir
Ásmundur Bjarnason
og barnabörn.

Pétur Már Pétursson
Elín Þóra Sverrisdóttir
Páll Guðmundsson
Sigrún Davíðsdóttir

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og vináttu við andlát og útför elskulegrar eiginkonu, móður, tengdamóður og
ömmu,

Ingibjargar Helgadóttur
Álfaskeiði 92, Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir til starfsfólks heimahlynningar LSH
fyrir ómetanlegt starf.
Þórður Einarsson
Ragnar Þórðarson
Einar Borg Þórðarson
Jakob Helgi Þórðarson
og ömmustelpur.

Margrét Arngrímsdóttir
Gerður Guðmundsdóttir

15% afsláttur af öllum

legsteinum og fylgihlutum
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MIKIÈ NOTAÈ Å KENNSLU Å LAGADEILDINNI
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²LFLJËTUR ER ËMISSANDI Ö¹TTUR
Å STARFI LAGADEILDAR
Úlfljótur, tímarit laganema við lögfræðideild Háskóla Íslands, á 60 ára
afmæli um þessar mundir. „Fyrsta tölublaðið kom út í lok febrúar 1947,“ sagði
Þórhildur Líndal ritstjóri. „Við vitum
ekki nákvæmlega á hvaða degi það var.
Árshátíðardagur Orators, félags laganema, er sextándi febrúar, og blaðið
kom út skömmu eftir hann,“ útskýrði
hún. Tímaritið heitir í höfuðið á hinum
forna lögsögumanni Úlfljóti, sem jafnframt er talinn vera sá fyrsti. Það er
elsta tímarit sem enn er gefið út af
nemum við deild í Háskóla Íslands.
Í tilefni af afmælinu verður sérstakt
afmælisrit gefið út seint á árinu. „Það
verður fjórða tölublaðið í sextugasta

árgangi. Það eru alltaf gefin út fjögur
tölublöð á ári,“ sagði Þórhildur. Hún
segir útgáfu Úlfljóts hafa verið nokkuð
stöðuga frá upphafi, þó einhverjar undantekningar hafi verið þar á. „Tímaritið hefur komið út á hverju ári nema
árinu 1951. Það má kannski að einhverju leyti rekja það til þess að þetta
var fyrsta árið sem Tímarit lögfræðinga var gefið út. Auk þess var fjárhagurinn dálítið óstöðugur fyrstu árin.“
sagði Þórhildur. Úlfljótur stendur nú
fyrir bóksölu í kjallara Lögbergs, og
segir Þórhildur þá starfsemi renna
styrkum stoðum undir útgáfu blaðsins.
Laganemar við Háskóla Íslands
greiða félagsgjöld í Orator og fá Úlfljót

fyrir vikið ókeypis. Þórhildur segir fjölmarga lögfræðinga og lögfræðistofur
jafnframt vera áskrifendur að tímaritinu. „Ég held það megi segja að allir
helstu lögfræðingar landsins kaupi Úlfljót. Það er líka eitt helsta fræðiritið á
sviði lögfræði, ásamt Tímariti lögfræðinga,“ sagði Þórhildur. Fræðigreinar og
viðtöl skipa stærstan sess í blaðinu.
Þórhildur telur tímaritið vera
ósmissandi þátt í starfi lagadeildarinnar. „Algjörlega. Það er líka notað mikið
í kennslu. Okkur eru settar fyrir ritgerðir sem hafa birst í Úlfljóti,“ sagði
hún. „Ég sé lagadeildina varla fyrir
mér án Úlfljóts,“ bætti hún við.
SUNNA FRETTABLADIDIS

Óvenjuleg íþróttamynd
Mynd ársins var valin hjá
Blaðaljósmyndarafélagi
Íslands um helgina. Árni
Torfason ljósmyndari og
formaður félagsins átti sigurmyndina sem var að mati
dómnefndar bæði óvenjuleg og falleg íþróttamynd.
Myndina tók Árni af Sif
Pálsdóttur sem varð fyrst
íslenskra kvenna Norðurlandameistari í fjölþraut
fimleika.
Verðlaun voru veitt í 10
flokkum. Auk Árna fengu
þeir Júlíus Sigurjónsson,
Þorvaldur Örn Kristmundsson, Kjartan Þorbjörnsson
(Golli), Valgarður Gíslason,
Hörður Sveinsson, Bragi
Þór Jósefsson og Ragnar
Axelsson verðlaun.
Tæplega 2.500 myndir
bárust og valdi dómnefnd
rúmlega 200 myndir úr
þeim. Ari Sigvaldason formaður dómnefndar afhenti
verðlaunin en Geir H.
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NEMENDUR KENNSLUFR¾ÈI OG
LÕÈHEILSUDEILDAR ¹SAMT FORSETA
DEILDARINNAR DR )NGU $ËRU 3IG
FÒSDËTTUR
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Góður árangur kvenna

&)-,%)+!34²,+!2 -YND ¹RSINS VAR AÈ MATI DËMNEFNDAR B¾ÈI

ËVENJULEG OG FALLEG &IMLEIKAKONAN 3IF 0¹LSDËTTIR VAR MYNDEFNI RNA
4ORFASONAR SEM TËK VIÈ VERÈLAUNUM FYRIR MYND ¹RSINS UM HELGINA

Haarde forsætisráðherra
opnaði sýninguna að viðstöddu fjölmenni. Sýning
stendur til 18. mars.
Nánari
upplýsingar

ásamt myndum og vinningshöfum er að finna á
vef Blaðaljósmyndarafélags Íslands: www.pressphoto.is
RH

Alls 59 nemendur Háskólans í Reykjavík voru á
miðvikudag heiðraðir fyrir
framúrskarandi námsárangur á síðustu önn.
Þeir komust þar með á
Forsetalistann og fengu
skólagjöld á yfirstandandi
önn felld niður. Á listanum
er 31 kona en 28 karlar.
Konur voru í meirihluta
verðlaunahafa í öllum
deildum nema í verkfræðideild, þar voru nítján karlar
verðlaunaðir á móti níu
konum.
KËÖ
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3IGURÈUR )NGI SGEIRS
SON KVIKMYNDAGERÈAR
MAÈUR ER  ¹RA

(ELGI -¹R !RTHÒRSSON
UPPLÕSINGAFULLTRÒI ER
 ¹RA

(ÎRÈUR -AGNÒSSON
ÅÖRËTTAFRÁTTAMAÈUR ER
 ¹RS
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Stofnar hagsmunafélag
Transgenderfólk og stuðningsmenn þess stofnuðu á fimmtudag félag innan Samtakanna 78
og með stuðningi þeirra til að
berjast fyrir réttindamálum
transgenderfólks á Íslandi.
Transgenderfólk eru þeir sem
telja sig af öðru kyni en
líkaminn sýnir. Aðalfundur
félagsins verður haldinn í
apríl.
Bráðabirgðastjórn félagsins
hefur verið skipuð og skipa
hana þrjár Önnur. „Við ætlum
að setjast saman, finna
heppilegt nafn á félagsskapinn
og útfæra nánar lög félagsins
og stefnuskrá. Á aðalfundi
félagsins verður gengið
formlega frá öllum lausum
endum,“ segir Anna Kristjánsdóttir vélfræðingur sem er ein
þriggja kvenna í bráðabirgðastjórn.
GHS
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HEFUR STOFNAÈ HAGSMUNAFÁLAG 3TOFN
FUNDURINN VERÈUR HALDINN Å LOK APRÅL
OG VERÈUR NAFN FÁLAGSINS ¹KVEÈIÈ Ö¹

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu
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Bolludagur
alla leið
- hjá okkur færðu gómsætar
fiskibollur.
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Nýjasta yngingarkremið frá Nivea
heitir DNAge. Nafnið læðist inn í
undirmeðvitundina. „Þetta krem
lagar í manni DNA-ið,“ hugsar
maður og skellir kreminu í innkaupakörfuna. Grípur svo með sér
hreinsimjólk með fjölvítamínum
og ginsengblandað augngel í leiðinni.
Colgate auglýsir nýtt tannkrem
með e-vítamíni. Það á að vera allra
meina bót. Ég veit ekki hvað er
svona gott við þetta e-vítamín en
sjálf á ég e-vítamínbætta sturtusápu sem gerir nákvæmlega sama
gagn og venjuleg vítamínlaus
grænsápa. Ég er svo sem enginn
líffræðingur en einhvern veginn
hélt ég að maður þyrfti helst að
innbyrða vítamínin til þess að þau

gerðu gagn. Ef það er nóg að
smyrja þeim á húðina hvers vegna
hefur þá engum dottið í hug að búa
til rakakrem úr þorskalýsi svo
maður sleppi við að kyngja þeim
viðbjóði?
Ég reyni að láta auglýsingarnar
ekki blekkja mig og hef staðist
þær að mestu síðan ég asnaðist til
þess að kaupa grenningarsokkabuxurnar um árið. Í þeim átti að
vera efni sem örvaði húðina og
gerði mann mjóan og stinnan á
nokkrum dögum. Þær virkuðu að
sjálfsögðu ekki. Hins vegar er ég
ekki frá því að nýi C-vítamín varasalvinn frá Body Shop geri sitt
gagn. Það sakar alla vega ekki að
prófa, flensan er víst að ganga og
best að vera við öllu búinn.
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Það er alveg hreint
merkilegt að til
skuli vera hrukkóttar konur. Appelsínuhúð og tannskemmdir ættu líka að heyra
sögunni til. Á hverjum degi sjáum við
nefnilega fjölmargar auglýsingar í blöðum og sjónvarpi um vörur sem geta útrýmt
þessum vandamálum. Kremin og
fegrunarmeðulin eru óteljandi og
öll eru þau auglýst með vísunum í
líffræðilegar rannsóknir eða viðtöl við sérfræðinga. Þetta hljómar
allt svo gáfulega og um leið og
hugtök eins og Omega 3 og phgildi eru notuð í auglýsingunum
lætur maður gabbast.

BdcigZVa"@VcVYV

N 0ONDUS
Namm, Chateau du
derreé árgangur 1997.
Stórkostlegt ár í sögu
Suður Frakklands.
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Fullur og ﬂókinn ilmur
með keim af fjólum. Þurrt
og kraftmikið með góðri
fyllingu.

Flauelsmjúkt með
löngu eftirbragði ... Já
einstakt ár fyrir suður
frakkland.

Jeminn, ég
Finnurðu
Taktu
þessu þennan ljúfa
vissi ekki að
með
þú vissir svo fyrirvara.
kanilkeim?
mikið um vín.
Já .. Já.
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Með raddgreiningarforritinu getur þú talað
við tölvuna og hún gerir
það sem þú
segir henni ...
Prufaðu.

Hringdu í
pípara.

Sjáðu. það
stendur, hringdu
í pípara.

BVg\VgWgdii[Vg^gVÃhZa_Vhijee
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Ég hélt að tölvan
myndi hringja í
pípara.

Miðað við
mann sem
kann ekki
að poppa í
örbylgjuofni
gerir þú miklar
kröfur til tækninar.
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Nú.

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

Þau sáu þetta í
teiknimynd og
vildu endilega
prufa!
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meiri
Ég er óna en
pers
katta persóna.
a
n
hu d
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Mundu

MasterCard
ferðaávísunina!
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Hey, ég sjáði
þennan strák
á leikvellinum
í dag!

„Ég sá þennan
strák á
leikvellinum í
dag“

Nú sást
þú hann
líka!?!
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,EIKHÒSIÈ ER LIST LEIKARANS
Breski leikhópurinn Cheek
by Jowl er meðal gesta
Listahátíðar í Reykjavík í
vor en þar á bæ hafa menn
lengi svermt fyrir þessum heimsfræga flokki.
Hópurinn mun setja upp
splunkunýja uppfærslu sína
á Cymbeline eftir Shakespeare.
Hið óvenjulega nafn hópsins er
sótt í þriðja leikþátt Draums á
Jónsmessunótt og vísar það til
nándarinnar milli leikaranna,
áhorfendanna og textans en um
leið er það sterk vísbending um
áherslur leikhópsins sem hefur
sett upp ófáar Shakespeare-sýningar auk annarra sígildra verka,
þar á meðal verk eftir Tsjekhov,
Racine og Tennessee Williams.
Listrænir stjórnendur og stofnendur hópsins, leikstjórinn Declan
Donnellan og þúsundþjalasmiðurinn Nick Ormerod starfa afar náið
saman en undanfarinn aldarfjórðung hafa þeir sett upp tæplega
þrjátíu leikrit undir merkjum
Cheek by Jowl, sýnt þau í yfir þrjú
hundruð borgum í fjörutíu löndum. Hópurinn er marglofaður og
bókaður langt fram í tímann.
Félagar úr hópnum voru staddir hér á landi í undirbúningsleiðangri fyrir stuttu en verkefnisstjórinn Anna Schmitz útskýrði þá
að erfitt væri að lýsa því á hverju
íslenskir leikhúsgestir eiga von í
vor. „Declan og Nick vinna mikið
til upp úr engu,“ segir Anna og
áréttar að sýningin sé enn í mótun.
Frumsýningin verður í París í
byrjun mars en verkið verður forsýnt í Lúxembúrg litlu áður.
„Cymbeline er eitt af síðustu verkum Shakespeares og líklega eitt
það undarlegasta,“ segir hún og
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F  ¥ ,ISTASAFNI 2EYKJAVÅKUR
¹ +JARVALSSTÎÈUM STENDUR FYRIR
SÕNINGIN + Ö¹TTURINN -¹LARINN
*ËHANNES 3 +JARVAL EN ÖAR LEITAST
SÕNINGARSTJËRINN %INAR 'ARIBALDI
%IRÅKSSON VIÈ AÈ SVIPTA HULUNNI AF
GOÈSÎGNINNI +JARVAL OG HLEYPA ¹HORF
ANDANUM BEINT AÈ VERKUM HANS 
SAMA STAÈ GEFUR EINNIG AÈ LÅTA SÕN
INGUNA &OSS ÖAR SEM FJËRIR LISTAMENN
KANNA TENGSL LISTAR OG N¹TTÒRU
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)NGU 3IGURÈARDËTTUR OG $RAFNAR
&RIÈFINNSDËTTUR 3ÕNINGARNAR VERÈA
OPNAR TIL  MARS
5PPLÕSINGAR UM VIÈBURÈI OG SÕNINGAR
SENDIST ¹ HVAR FRETTABLADIDIS EKKI
SÅÈAR EN SËLARHRING FYRIR BIRTINGU
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„DAUÐUR, SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

#9-"%,).% %)44 «6%.*5,%'!34! ,%)+2)4 3(!+%30%!2%3 3ÕNINGAR #HEEK BY *OWL

HVERFAST FYRST OG FREMST UM LIST LEIKARANS

fleiri hafa látið þess getið að verkið sé óvenjulegt og anarkíst. Verkið fjallar um ást og yfirnáttúruleg
öfl með ágætis skammti af pólitík
en þar koma fyrir fyrir illgjörn
stjúpa, innrásarher, höfuðlaust lík
og heimsókn utan úr geimnum.
Ein magnaðasta kvenpersóna
Shakespears, Imogen, er aðalkvenhetja verksins.
„Ég tel að það sé einn af helstu
kostum Declans hversu haglega
hann greiðir úr þessum flóknu og
erfiðu klassísku verkum. Hann
sýnir okkur um hvað þau eru í

-9.$#(%%+ "9 */7,

raun,“ segir Anna.
Declan Donnellan leggur mikið
upp úr nánd og góðu samstarfi í
leikhópnum sem líkt hefur verið
við eina stóra fjölskyldu. Anna
áréttar að sérstakt einkenni á sýningum hópsins sé að þær hverfist
allar um list leikarans fremur en
um texta eða brellur. Declan hefur
aukinheldur skrifað bók um leikhúskenningar sínar, The Actor and
the Target, sem þegar hefur verið
þýdd á grísku, ítölsku og þýsku.
Hann er þekktur fyrir að safna
góðu fólki í kringum sig og margir
leikaranna í Cymbeline hafa unnið
oft með honum áður. „Það er samt
líka töluvert af nýju leikhúsfólki í
hópnum líka, ungt hæfileikafólk
sem er kannski rétt að klára leiklistarskólann en það er frábært að
fylgjast með þeim starfa með
reynsluboltunum,“ segir Anna og
bætir því við að hópurinn sé afar
spenntur fyrir Íslandsheimsókninni.
Cheek by Jowl starfar nú í samstarfi við Barbican-leikhúsið í
London en þangað fer hópurinn að
lokinni sýningarferð sinni hér og
sýnir verkið út júnímánuð. Á sama
tíma er rússnesk sýning Declans
og Nick á Þremur systrum eftir
Tsjekhov á leikferðalagi um Bretland en þeir félagar vinna einnig í
samstarfi við leikhús í Moskvu og
Sankti Pétursborg.
Nánari upplýsingar um flokkinn og dagskrá hans er að finna á
heimasíðu Listahátíðar, www.listahatid.is.
KRISTRUN FRETTABLADIDIS

Ilmurinn ræddur
Í tilefni af sýningun myndarinnar
„Das Parfüm“ eða Ilmurinn verður
efnt til umræðna um myndina eftir
sýningu hennar í Háskólabíói kl. 18
á morgun. Að dagskránni standa
Goethe-stofnunin á Íslandi ásamt
Sambíóunum en Björn Ægir Norðfjörð, aðjúnkt og umsjónarmaður í
kvikmyndafræðum við Háskóla
Íslands, mun stýra umræðum.
Myndin byggir á metsölubók
Patricks Süskind en sagan fjallar

um ungan franskan morðingja sem
er heltekinn af lykt en gefur enga
lykt frá sjálfum sér.

F  3ÕNINGIN &RELSUN LITARINS 
2EGARD FAUVE Å ,ISTASAFNI ¥SLANDS
GEYMIR ÒRVAL AF VERKUM FRANSKRA
EXPRESSJËNISMA FR¹ UPPHAFI  ALDAR
3ÕNINGUNNI LÕKUR UM N¾STU HELGI

SALA Í FULLUM GANGI Á EFTIRFARANDI SÝNINGAR:
23/2 ÖRFÁ SÆTI LAUS, 24/2 UPPSELT,
25/2 ÖRFÁ SÆTI LAUS, 2/3 UPPSELT,
3/3 ÖRFÁ SÆTI LAUS, 4/3 ÖRFÁ SÆTI LAUS,
7/3 LAUS SÆTI.
9/3, 10/3, 15/3, 17/3, 18/3, 22/3, 23/3, 24/3.
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.
Sími miðasölu er 562 9700.
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Britney Spears búin að missa það
Poppprinsessan Britney Spears
virðist gjörsamlega búin að missa
öll tök á tilveru sinni ef marka má
fréttir News of the World. Í gær
birti blaðið myndir af Spears þar
sem hún var að koma út af hárgreiðslustofu og viti menn, hárið
var allt farið. Aðdáendur söngkonunnar fylgdust með skelfingu
lostnir í gegnum glugga hárgreiðslustofu í miðborg Los Angeles þegar hárgreiðslumaður lét
hina ljósu lokka fjúka og eftir stóð
ber skallinn. Britney lét þar ekki
við staðar numið heldur fór á húðflúrstofu, setti hring í naflann og
lét húðflúra á sér hnakkann og
úlnliðinn.
Sjónarvottum bar saman um að
Britney hefði virst ringluð og fjöl-

miðlar þar vestra eru á einu máli
að þarna hafi Britney endanlega
tapað glórunni. Þegar hún fór út af
stofunni huldi hún hnakkann og
hendurnar en samkvæmt News of
the World lét söngkonan setja
tvær eldrauðar varir á úlnliðinn.
Britney er talin hafa innritað
sig á meðferðarheimili Erics Clapton í Antigua á Valentínusardaginn en staldraði stutt við. Aðeins
sólarhring seinna var hún komin
út og hélt áleiðis til Los Angeles
þar sem reikna má með að hún
haldi uppteknum hætti í næturlífi
borgarinnar.
"2)4.%9 30%!23 (INIR LJËSU LOKKAR ERU

HORFNIR ÒT Å VEÈUR OG VIND OG SKARTAR
SÎNGKONAN NÒ BERUM SKALLA

Ungir gestir á Abbababb
Söngleikurinn Abbababb var frumsýndur í Hafnarfjarðarleikhúsinu á
dögunum. Eins og við var að búast var uppselt á sýninguna og voru gestirnir margir hverjir í yngri kantinum.
Söngleikurinn byggir á samnefndri barnaplötu Dr. Gunna frá árinu
1997 sem hafði m.a. að geyma hið geysivinsæla Prumpulag. Á meðal
þeirra sem leika í sýningunni eru Sigurjón Kjartansson, Jóhann G.
Jóhannsson og Álfrún Örnólfsdóttir.
-!24). 3#/23%3% ,EIKSTJËRINN ÖEKKTI
¾TLAR AÈ FRAMLEIÈA MYND UM ¾VI 6IKT
ORÅU "RETADROTTNINGAR

Mynd um
Viktoríu
Leikstjórinn Martin Scorsese
ætlar að framleiða ásamt Graham
King kvikmynd um yngri ár Viktoríu, drottningar Bretlands árin
1837 til 1901.
Leikstjóri myndarinnar verður
Kanadamaðurinn Jean-Marc Vallee. Handritshöfundur verður
Julian Fellowes, sem fékk Óskarinn fyrir handrit sitt að Gosford
Park árið 2002. „Við teljum okkur
þekkja síðari ár Viktoríu Bretadrottningar en það að hún var
bæði magnaður og rómantískur
persónuleiki allt frá unglingsárum er flestum hulið,“ sagði Graham King. „Ég leitaði lengi að
bresku verkefni og er hæstánægður með að geta fært sögu drottningarinnar á hvíta tjaldið. Að
vinna myndina með Marty verður
líka sérstaklega gaman.“
Áætlað er að tökur á myndinni
hefjist síðar á þessu ári.
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"IRGIR (LYNUR OG
3TEF¹N S¹U SÎNGLEIK
INN !BBABABB

MARGIR Å YNGRI KANTINUM  MEÈAL ÖEIRRA
VORU ÖAU +RISTÅN 6AKA 'UÈRÒN 3OFFÅA
+OLBEINN OG 3ALKA
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HÁLSTÖFLUR

Það er engin ástæða til að láta sér líða illa.
Komdu og fáðu ráðgjöf hjá okkur.
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*ËHANNA 6IGDÅS OG
6IGDÅS "IRNA LÁTU SIG
EKKI VANTA Å (AFNAR
FJARÈARLEIKHÒSIÈ

3IGURÈARDËTTIR LISTR¾NN STJËRNANDI ,ISTA
H¹TÅÈAR 2EYKJAVÅKUR M¾TTI ¹ FRUMSÕNING
UNA MEÈ 3TEF¹NI ,OGA "ALDURSSYNI
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%DDA ¹ NÕJUM STAÈ
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Edda útgáfa fluttist búferlum á dögunum og hefur nú
komið sér fyrir við Síðumúla 28. Í tilefni flutninganna bauð forlagið höfundum innan sinnna vébanda
að líta við í nýju húsakynnunum og þiggja veitingar.

VERKJALYF

FRUNSUKREM

(JËNIN *ÎRGEN 0IND OG !LDÅS 'UÈMUNDS
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Við hlustum!

Vectavir krem er áhrifaríkt lyf til meðferðar á frunsu af völdum Herpes Simplex. Vectavir virkar á öllum stigum frunsunnar frá sting eða æðasláttar til blöðru. Í Vectavir er virka efnið penciklóvír sem stöðvar framgang
veirunnar. Vectavir er ætlað fullorðnum og börnum eldri en 12 ára. Berið Vectavir á frunsusvæðið á 2 klst fresti í 4 daga. Berið á rétt fyrir svefn og um leið og vaknað er. Dæmigert er að frunsa komi fram við ofreynslu, kvef
eða inﬂúensu eða í mikilli sól (t.d. á skíðum). Ekki á að nota lyﬁð ef að áður hefur komið fram ofnæmi fyrir penciklóvír, famciklóvír eða öðrum innihaldsefnum. Með Vectavir grær frunsan hraðar, verkir minnka og smittími
styttist. Vectavir kremið 2 g fæst án lyfseðils. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyﬁnu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Otrivin nefúðinn og nefdroparnir innihalda xýlómetasólin sem vinnur gegn bólgu, nefstíﬂu og slímmyndun vegna kvefs og bráðrar bólgu í ennis- og kinnholum. Otrivin virkar ﬂjótt og áhriﬁn vara í 6-10 klst. Otrivin getur
valdið aukaverkunum, s.s. ertingu í slímhúð og sviðatilﬁnningu. Einnig ógleði og höfuðverk. Otrivin má nota þrisvar á dag en ekki lengur en í 10 daga í senn. Varúð: Langtímanotkun Otrivin getur leitt til þurrks í nefslímhúð.
Sjúklingar með gláku eða þeir sem hafa ofnæmi fyrir xýlómetasólin ættu ekki að nota Otrivin. Kynnið ykkur vel leiðbeiningar sem fylgja lyﬁnu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Strepsils töﬂur eru látnar renna í munni og leysast þar hægt upp. Þannig nást fram staðbundin sótthreinsandi áhrif í munni og koki.Auk þess hafa bragðefnin væg kælandi áhrif sem slá á ertingu.Venjulega er ein taﬂa látin
leysast hægt upp í munni á 2-3 klst fresti. Lyﬁð þarf venjulega að nota í 3-4 daga og stundum í allt að eina viku. Einnig má leysa upp 1-2 töﬂur í heitu vatni og drekka sem heitan drykk. Notkun lyfsins hefur engin áhrif á
önnur lyf sem notuð eru samtímis. Ofnæmi eða ofnæmislík viðbrögð geta komið fyrir en eru afar sjaldgæf. Hver pakki af Strepsils inniheldur 24 munnsogstöﬂur, sem eru í hentugum þynnupakkningum. Hverri pakkningu
fylgja viðurkenndar leiðbeiningar á íslensku um notkun lyfsins, sem gott er að kynna sér vel. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Voltaren Dolo® (díklófenak kalíum) 12,5 mg töﬂur. Notaðar við vægum eða frekar vægum verkjum, svo sem höfuðverk, tannpínu og tíðaþrautum.Verkar einnig hitalækkandi. Dragi ekki úr einkennum á nokkrum dögum,
skal leita til læknis. Þeir sem eru með eða hafa haft sögu um maga- eða skeifugarnarsár eða skerta lifrarstarfsemi ættu að ráðfæra sig við lækni áður en lyﬁð er notað. Þeir sem þola ekki acetýlsalisýru, íbuprófen eða önnur
bólgueyðandi lyf eða eru með astma eiga ekki að nota Voltaren Dolo®. Notið lyﬁð ekki á meðgöngu nema í samráði við lækni, en aldrei á síðasta þriðjungi meðgöngu. Leitið ráða læknis eða lyfjafræðings um milliverkanir
við önnur lyf. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
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Notar ekki
áfengi
Paula Abdul, einn af þremur
dómurum American Idol, segist aldrei hafa notað áfengi,
hvað þá við tökur á þættinum.
Abdul hefur
verið gagnrýnd
fyrir undarlega
hegðun í þættinum og telja
margir að hún
hafi einfaldlega
verið full. „Ég
hef aldrei verið
ölvuð og hef
aldrei
notað
0!5,! !"$5,
eiturlyf,“ sagði
Abdul. „Sjáið bara tuttugu ára
feril minn. Hvernig hefði ég
getað náð svona langt ef ég
hefði alltaf verið í partíum og
notað eiturlyf.“
Abdul hefur verið í fimm ár
í Idol og hafa slúðursögurnar
um hana verið margar. „Það
hefur verið logið upp á mig
hundrað milljón sinnum. Ég er
allsgáð. Ég hef unnið baki
brotnu allt mitt líf en með því
að taka þátt í þessum þætti
hefur fólk efast um allt mögulegt,“ sagði hún.
Abdul, sem er 44 ára, gerði á
síðasta ári samning um að vera
í American Idol út næsta ár og
ætlar sér að standa við hann.

!-9 7).%(/53% "RESKA SÎNGKONAN

HEFUR SENT FR¹ SÁR SÅNA AÈRA PLÎTU

Önnur
plata Amy
Platan Back To Black með bresku
söngkonunni Amy Winehouse er
nýkomin út. Þessi tuttugu og
þriggja ára gamla söngkona fór
nýverið á topp breska breiðskífulistans með plötuna og var þar í
tvær vikur.
Þetta er hennar önnur plata en
sú fyrri, Frank, gerði það einnig
gott. Var Amy m.a. tilnefnd til
Mercury-verðlaunanna fyrir hana
og til tvennra Brit-verðlauna.
Blandaði hún þar saman ýmsum
tónlistarstefnum á borð við djass,
hiphop, R&B og popp og seldist
platan í milljónum eintaka. Var
Amy líkt við söngkonur eins og
Billie Holiday, Macy Gray og
Lauryn Hill.
Fyrsta smáskífulag nýju plötunnar, Rehab, samdi Amy eftir að
útgáfufyrirtækið sem hún var hjá
hvatti hana til að fara í áfengismeðferð. Brást hún við með því að
segja upp samningi sínum viðfyrirtækið og gefa fyrsta smáskífulagi sínu þetta nafn.
Næsta smáskífulag plötunnar
er You Know I’m No Good. Þess
má geta að leitað hefur verið til
Amy um að syngja titillag næstu
James Bond myndar, sem áætlað
er að frumsýna í nóvember 2008.

Stíf gæsla í kringum Spurlock
„Ég hef nú lent í ýmsu í mínu
starfi en þetta tók öllu fram. Mesta
öryggisgæsla sem ég hef orðið
vitni að,“ segir Ísleifur B. Þórhallsson,
framkvæmdastjóri
Græna ljóssins. Honum var boðið
á sérstaka sýningu á nýjustu kvikmynd Morgans Spurlock á Berlínarhátíðinni en hún ber hið
skemmtilega nafn Where in the

World is Osama bin Laden eða
Hvar er Osama? Þar ferðast leikstjórinn til arabalandanna í þeim
erindagjörðum að reyna hafa uppi
á meintum forsprakka al-Kaída
hryðjuverkasamtakanna.
„Ég fékk fyrst hefðbundið tilboð um að mæta á myndina eins
og gangurinn er en yfirleitt fylgir
söguþráður með. Því var ekki að
heilsa með þessa mynd,“ útskýrir
Ísleifur. „Áður en ég fékk svo að
fara inn í kvikmyndahúsið þurfti
ég að skrifa undir hina og þessa
pappíra frá lögfræðingum þar
sem mér var hótað lögsókn ef ég
3052,/#+ &ËR TIL ARABALANDA OG REYNDI

AÈ FINNA HRYÈJUVERKAFORINGJANN /SAMA
BIN ,ADEN

kjaftaði frá einhverju um myndina,“ bætir Ísleifur við. „Og þegar
ég loks hafði framvísað
skilríkjum og ætlaði að
fá mér sæti var Harvey Weinstein sestur á
fremsta bekk,“ segir
Ísleifur en Weinstein
þessi er einn valdamesti maðurinn í
Hollywood um þessar
mundir og hefur framleitt kvikmyndir á borð
við
Hringadróttinssögu-þríleikinn.
Spurlock vakti
fyrst verulega
athygli fyrir
myndina
Supersize

Me sem gaf McDonald‘s-hamborgarakeðjunni ærlega á baukinn. Og Ísleifur segir leitina að
bin Laden eiga síst eftir að
vekja minni athygli. „Ég hitti
Spurlock eftir myndina og
hann sýndi því mikinn áhuga
að koma aftur hingað og
kynna myndina,“ segir
Ísleifur og bætir því við að
leikstjórinn hafi litið afar
illa út. „Hann var með mikið
og sítt skegg og mjög horaður,“ segir Ísleifur.
FGG
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UNA HAFA VERIÈ ALLT AÈ ÖVÅ
F¹RANLEGA Å KRINGUM NÕJ
USTU KVIKMYND -ORGANS
3PURLOCK
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ÓSKARSVERÐLAUNA

TILNEFNING

HEIMSFRUMSÝNING
SVALASTA SPENNUMYND ÁRSINS

SÍMI 564 0000
GHOST RIDER
kl. 5.30, 8 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
SÝND Í LÚXUS
kl. 5.30, 8 og 10.30
NOTES ON A SCANDAL
kl. 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
THE PURSUIT OF HAPPYNESS
kl. 5.30, 8 og 10.30
ANNA AND THE MOODS ENSKT TAL kl. 4 og 4.45 STUTTMYND / ÓTEXTUÐ
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 4 og 4.45 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
KÖLD SLÓÐ
kl. 5.45 B.I. 12 ÁRA

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000
NOTES ON A SCANDAL
PAN´S LABYRINTH
LITTLE CHILDREN
LITTLE MISS SUNSHINE
KÖLD SLÓÐ/COLD TRAIL

kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
kl. 8 og 10.30 B.I. 14 ÁRA
kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
kl. 5.45 ENGLISH SUBTITLES B.I. 12 ÁRA

GHOST RIDER
THE PURSUIT OF HAPPYNESS
DREAMGIRLS

kl. 5.40, 8 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
kl. 8 og 10.20
kl. 5.40

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

Live Earth í sumar Stoltir fortíðarfíklar
*!+/"¥.!2¥.! (LJËMSVEITIN HAFNFIRSKA
ER ¹ TËNLEIKAFERÈ UM "RETLAND UM
ÖESSAR MUNDIR

Á ferð um
Bretland
Hljómsveitin Jakobínarína er um
þessar mundir á tónleikaferðalagi
um Bretland sem stendur yfir til
22. febrúar.
Fyrstu tónleikarnir voru í Glasgow á fimmtudagskvöld. Sveitin
hefur að undanförnu verið að taka
upp lög fyrir sína fyrstu plötu með
upptökustjóranum Jan Kybert,
sem hefur unnið með hljómsveitum á borð við Oasis, Massive Attack og The Verve auk þess sem
hann aðstoðaði Björk Guðmundsdóttur á plötunni Vespertine.
Hægt er að heyra þrjú laganna,
sem enn á eftir að leggja lokahönd
á, á Myspace-síðu Jakobínarínu.
Stefnt er að því að platan komi út
með vorinu.

Rúmlega eitt hundrað af fremstu
tónlistarmönnum heimsins munu
koma fram á tónleikum í sumar
til að vekja athygli á baráttunni
gegn auknum gróðurhúsaáhrifum á jörðinni.
Á meðal þeirra sem koma
fram á sjö tónleikum víðsvegar
um heiminn verða The Red Hot
Chili Peppers, Black Eyed Peas,
Foo Fighters, Duran Duran og
Snoop Dogg. Tónleikarnir, sem
verða haldnir undir yfirskriftinni Live Earth, verða haldnir
samtímis hinn 7. júlí í borgum á
borð við London, Sydney og
Jóhannesarborg. Verður skipulagningin í líkingu við Live 8-tónleikana sem voru haldnir fyrir
tveimur árum af Bob Geldof.
Í þetta sinn hefur Al Gore,
fyrrverandi forsetaframbjóðandi
í
Bandaríkjunum,
veg og vanda af
tónleikunum.
Heimildarmynd
hans, An Incon4(% 2%$ (/4 #(),)
0%00%23 +ALIFORNÅU

ROKKARARNIR SPILA ¹
,IVE %ARTH Å SUMAR

!, '/2% !L 'ORE ER TILNEFNDUR TIL
TVENNRA «SKARSVERÈLAUNA FYRIR !N
)NCONVENIENT 4RUTH

venient Truth, er tilnefnd til
tvennra Óskarsverðlauna. Fjallar hún um hættuna sem stafar af
auknum hita á jörðinni. „Við
verðum að koma þessum mikilvægu skilaboðum út til fólksins,“
sagði Gore þegar hann tilkynnti um tónleikana.
Vonast er til
að Live Earth
nái til tveggja
milljarða
manna
í
gegnum
sjónvarpið, útvarpið
og netið.

Fyrir þrjátíu árum veltu eflaust
margir rithöfundar sem döðruðu
við vísindaskáldskap því fyrir sér
hvernig lífið yrði í kringum árið
2000. Hvort heimsóknir út í geim
yrðu jafn hversdagslegar og ferð í
sundlaugina? Hvernig klæðnaður
og búskapur mannkynsins yrðu
eða listir. Menn höfðu stórar hugmyndir og mikla trú á þróun eins
og myndir á borð við Blade Runner eða 2001: A Space Odyssey
sýndu. Þær gerast báðar stuttu
eftir aldamótin og þar eru
geimskutlur, svífandi bílar og í
þeirri
fyrrnefndu
afskaplega
„framtíðarleg“ hljóðgervlatónlist
eftir Vangelis.
Sama hversu frjótt ímyndunarafl skaparar þessa sagna höfðu,
hefði engum þeirra getað dottið
hið rétta í hug. Að tónlist þessara
„fjarlægu framtíðartíma“ myndi
hljóma nákvæmlega eins og sú
tónlist sem þeir hlustuðu á.
Þannig er tónlist skosku sveitarinnar The View. Enn ein „The“
sveitin, mönnuð ungum sprækum
piltum sem keppast við að hljóma
eins og plöturnar í safni feðra
þeirra. Þetta er engin tilviljun,
enda heitir plötuútgáfa sveitarinnar 1965 Records. Hér eru stoltir
fortíðarfíklar á ferð. Þannig svipar The View mikið til írsku sveitarinnar The Thrills, bresku sveitarinnar The Kooks eða The Rakes

ÍTALSKT
PASTA
MEÐ PEPPERÓNÍ
4(% 6)%7 (ORFIR TIL FORTÅÈAR MEÈ PRÕÈI
LEGUM ¹RANGRI
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(((
&RUMRAUN 4HE 6IEW HLJËMAR
KUNNUGLEGA ENDA ER ALLT GERT TIL ÖESS
AÈ REYNA ENDURSKAPA HISPURSLAUSA
STEMNINGU ROKKSINS ¹ SJÎUNDA
OG ¹TTUNDA ¹RATUG SÅÈUSTU ALDAR
3¾MILEGASTA FRUMRAUN SEM VINNUR ¹
VIÈ HVERJA HLUSTUN

eða The Coral eða The Libertines
eða ruslaralegu uppanna í The
Strokes.
Rokktónlist er í Bretlandi komin
undir hæl hefðarinnar eins og allt
annað í þessu góða landi. Þetta
þýðir þó alls ekki að sveitin sé
slæm. En það er orðið erfiðara og
erfiðara að greina á milli allra
þessara sveita.
The View á nokkur góð lög.
Hoppar á milli sveitalegra Dylanáhrifa (eins og í Same Jeans og
einu besta lagi plötunnar Face For
the Radio), áhrifum frá The Clash
og The Specials (Wasteland) og
hetjulegu rokki (Superstar Tradesman) sem svipar til The Stooges.
Hats of to the Buskers er plata
fyrir þá sem vilja heyra eitthvað
nýtt sem hljómar þó ótrúlega
kunnuglega. Góðar lagasmíðar
tryggja að hún er þó nokkuð yfir
meðallagi og ef maður kemst yfir
þann pirring að sveitin hljómi eins
og önnur hver sveit frá Bretlandi í
dag vinnur platan á við hverja
hlustun.
"IRGIR ®RN 3TEINARSSON

Pakkatilboð
HR4011 bor- og brotvél
6270DWDE 12V rafhl.borvél

Kr. 69.900Útsölustaðir:
12V MAKITA
rafhlöðuSandblástur og málmhúðun - Akureyri
borvél fylgir.
Þór hf - Lónsbakka - Akureyri
Þór hf - Ármúla 11 - Reykjavík
Tilboðið gildir til 28. 02. 2007 eða meðan birgðir endast.

Clint eastwood leikstýrir meistaraverkinu letters
from iwo Jima sem var m.a. tekinn upp á Íslandi.

HEIMSFRUMSÝNING

hversu langt ertu tilbÚin aÐ ganga

til aÐ hylja glÆp

ÞIÐ VITIÐ
GOLDE GLOBE

HVER HANN

BESTA ERLENDA MYNDIN

ER...

...SVONA BYRJAÐI ÞAÐ

Sýnd í Háskólabíói

SVALASTA SPENNUMYND ÁRSINS

4

Sýnd í SAMbíóunum kringlunni

5

ER ÞETTA ... NÆSTI

TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS

FORSETI ?

Háskólabíó

TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS

/ ÁLFABAKKA
kl. 5:40 - 8 - 10:30

HANNIBAL RISING VIP

kl. 5:40 - 8 - 10:30

ALPHA DOG

kl. 8 - 10:30

PERFUME
MAN OF THE YEAR

ÓSKARSVERÐLAUNA

7

Ævintýraleg spenna og hasar

HANNIBAL RISING

TILNEFNINGAR TIL

B.i.16

BLOOD DIAMOND

kl. 9

B.i.16

PERFUME

kl. 6 - 9

B.i.12

BABEL

kl. 6

B.i.16

DREAMGIRLS

kl. 6 - 9

B.i.7

FORELDRAR

kl. 6

/ KRINGLUNNI

/ KEFLAVÍK

/ AKUREYRI

B.i.12

ALPHA DOG

kl. 8

B.i. 16

HANNIBAL RISING

kl 8 - 10

B.i.16

kl. 5:40 - 8 - 10:30

B.i.16

ROCKY BALBOA

kl. 8 - 10:20

B.i. 12

PERFUME

kl 10

B.i.16

kl. 8 - 10:30

B.i.16

BLOOD DIAMOND

kl. 10:20

B.i. 16

MAN OF THE YEAR

kl 6 - 8

B.i.7

VEFURINN HEN... M/- Ísl tal

kl. 6

Leyfð

BLOOD DIAMOND

kl. 5 - 8 - 10:40

B.i.16

GHOST RIDER

kl. 5:40 - 8 - 10:30

BABEL

kl. 8

B.i.16

HANNIBAL RISING

B.i.16

FORELDRAR

kl. 6

Leyfð

ALPHA DOG

kl. 5 - 8 - 10:40

B.i.12

VEFURINN HEN... M/- Ísl tal

kl. 3:40 - 5:50

Leyfð

CHARLOTTE´S WEB Ensk tal kl. 5:50

kl. 10:30

B.i.7

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal.

kl. 3:40

Leyfð

B.i.16

LETTERS FROM IWO JIMA kl. 6 - 9

Leyfð

DIGITAL

Skráðu þig á

SAMbio.is
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,EIKARINN 2YAN 0HILLIPPE SEGIR
DËTTUR SÅNA !VA SEM ER SJÎ ¹RA
HAFA HJ¹LPAÈ SÁR AÈ KOM
AST YFIR SKILNAÈINN VIÈ
LEIKKONUNA 2EESE
7ITHERSPOON 0HILLIPPE
OG 7ITHERSPOON H¾TTU
SAMAN Å OKTËBER Å FYRRA
EFTIR SJÎ ¹RA HJËNABAND
0HILLIPPE SEGIR SKILNAÈ
INN HAFA VERIÈ ÖAÈ
HR¾ÈILEGASTA SEM
HANN HAFI LENT Å
b¡G ER  ¹RA EN SJÎ
¹RA DËTTIR MÅN ER

AÈ KOMA MÁR Å GEGNUM ERFIÈASTA
TÅMA LÅFS MÅNS OG ÖAÈ ER Å SJ¹LFU SÁR
YNDISLEGT m SAGÈI 0HILLIPPE

,IAM 'ALLAGHER
SÎNGVARI /ASIS SEGIR
AÈ 2OBBIE 7ILLIAMS
SÁ ALGJÎR DRAMA
DROTTNING 2OBBIE ER
Å MEÈFERÈ Å "ANDARÅKJ
UNUM VEGNA VÅMU
EFNAVANDAM¹LA OG
HEFUR VERIÈ MIKIÈ
Å FRÁTTUNUM b(VAÈ

ER VANDAM¹LIÈ HJ¹ HONUM 6IÈ
VITUM ÎLL AÈ HANN ER ALGJÎR DRAMA
DROTTNING %F ÖÒ ¹TT VIÈ VANDA
M¹L AÈ STRÅÈA HVERS VEGNA
VILTU AÈ ALLUR HEIMURINN VITI
AF ÖVÅm SAGÈI ,IAM b¶ARF
HANN ENDILEGA AÈ VERA ¹
FORSÅÈUM ALLRA BLAÈAm

"JÎRK "EASTIE "OYS
-USE OG 4HE 2OOTS
ERU ¹ MEÈAL ÖEIRRA
SEM MUNU SPILA ¹
(EINEKEN TËNLIST

ARH¹TÅÈINNI Å 0ËLLANDI UM M¹N
AÈAMËTIN JÒNÅJÒLÅ  MEÈAL
HLJËMSVEITA SEM HAFA
KOMIÈ FRAM ¹ H¹TÅÈINNI
¹ ¹RUM ¹ÈUR ERU 3IGUR
2ËS &RANZ &ERDINAND
4HE 7HITE 3TRIPES OG
-ASSIVE !TTACK

"ANDARÅSKT
SLÒÈURBLAÈ HEFUR
VERIÈ D¾MT
TIL AÈ GREIÈA
LEIKKONUNNI

#AMERON $IAZ UMTALSVERÈAR
SKAÈAB¾TUR VEGNA FRÁTTAR UM
AÈ HÒN HAFI ¹TT Å ¹STAR¾VIN
TÕRI MEÈ KV¾NTUM MANNI
&RÁTTIN BIRTIST ¹ HEIMASÅÈU
.ATIONAL %NQUIRER ¹RIÈ 
OG HÎFÈAÈI $IAZ STRAX M¹L
ENDA SAGÈI HÒN FRÁTTINA
ALGJÎRAN UPPSPUNA
+OM FRÁTTIN HENNI SÁR
STAKLEGA ILLA ÖVÅ Ö¹ VAR
HÒN Å SAMBANDI MEÈ
POPPARANUM *USTIN
4IMBERLAKE



 FEBRÒAR  -.5$!'52

 0ARDEW MISSTI TRAUST LEIKMANNA
(AFT ER EFTIR %GGERT -AGNÒSSYNI Å .EWS OF
THE 7ORLD Å G¾R AÈ ¹ST¾ÈA ÖESS AÈ HANN
LÁT !LAN 0ARDEW FARA VAR SÒ AÈ STJËRINN
HEFÈI MISST TRAUST LEIKMANNA m¶AÈ
ÖJËNAÈI ENGUM TILGANGI AÈ R¾ÈA
ÖETTA OPINBERLEGA ¹ SÅNUM TÅMA %N
LYKILATRIÈIÈ VAR AÈ ÖAÈ VAR GREINILEGA
EITTHVAÈ AÈ Å BÒNINGSKLEFANUM
3PENNAN HAFÈI MAGNAST MILLI
LEIKMANNA OG STJËRANS OG VARÈ AÈ SKERA
KRABBAMEINIÈ BURT n ER HAFT EFTIR %GGERT
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Síðustu fjórar holurnar reyndust dýrkeyptar
"IRGIR ,EIFUR (AFÖËRSSON KYLFINGUR ÒR '+'
HÁLT ¹FRAM Ö¹TTTÎKU SINNI ¹ %VRËPUMËTA
RÎÈINNI Å GOLFI MEÈ ÖVÅ AÈ KEPPA ¹ OPNA
INDËNESÅSKA MEISTARAMËTINU Å GOLFI UM
HELGINA %FTIR NOKKUÈ STÎÈUGAN LEIK FYRSTU
TVO HRINGINA SEM SKILAÈI HONUM Å GEGNUM
NIÈURSKURÈINN REYNDUST SÅÈARI TVEIR HRINGIRNIR
NOKKUÈ BROKKGENGIR
²TLITIÈ VAR BJART ÖEGAR FJËRAR HOLUR VORU
ËLEIKNAR ¹ SÅÈASTA HRINGNUM "IRGIR ,EIFUR
VAR Ö¹ BÒINN AÈ F¹ FJËRA FUGLA OG EINN SKOLLA
¹ HRINGNUM OG STËÈ Å  S¾TI 3¹ ¹RANGUR
HEFÈI SKILAÈ HONUM MEIRA EN H¹LFRI MILLJËN
KRËNA Å VERÈLAUNAFÁ
%N ALLT GEKK ¹ AFTURFËTUNUM ÖESSAR
SÅÈUSTU FJËRAR HOLUR (ANN BYRJAÈI ¹ ÖVÅ AÈ
F¹ SKRAMBA SVO SKOLLA PAR OG AFTUR SKOLLA
¶AR MEÈ DATT HANN NIÈUR Å   S¾TI EN
S¹ ¹RANGUR F¾RÈI HONUM RÒMAR  ÖÒSUND

SPORT FRETTABLADIDIS

KRËNUR Å VERÈLAUNAFÁ
"IRGIR ,EIFUR SÕNDI ¹ SÅNUM GËÈU LEIKKÎFL
UM AÈ HANN ¹ FULLT ERINDI Å KEPPNI ÖEIRRA
BESTU Å %VRËPU EN STÎÈUGLEIKANN VIRÈIST ENN
VANTA NÒ SEM ¹ÈUR FYRR
RANGURINN Å ÖESSARI ÅÖRËTT ER EINUNGIS
M¾LDUR Å PENINGAUPPH¾ÈUM ENDA DÕRT AÈ
TAKA Ö¹TT Å MËTARÎÈ ÖAR SEM FERÈAKOSTNAÈUR
OG UPPIHALD ER DÕRT "IRGIR ,EIFUR GETUR ÖË
VEL VIÈ UNAÈ AÈ HAFA LENT Å VERÈLAUNAS¾TI
ÖVÅ ÖEIR SEM EKKI KOMAST Å GEGNUM NIÈUR
SKURÈINN F¹ EKKI NEITT
3IGURVEGARI MËTSINS VAR HINN FINNSKI
-IKKO )LONEN OG FÁKK HANN UM TËLF MILLJËNIR
KRËNA Å SIGURLAUN
"IRGIR ,EIFUR HEFUR NÒ TEKIÈ Ö¹TT Å ÖREMUR
MËTUM ¹ ÖESSARI %VRËPUMËTARÎÈ OG VAR
¹RANGURINN Å )NDËNESÅU S¹ BESTI TIL ÖESSA
(ANN VANN SÁR INN RÒMAR  ÖÒSUND

KRËNUR ¹ 3OUTH
!FRICAN !IR
WAYS MËTINU Å
DESEM
BER
EFTIR AÈ HAFA
LENT Å  S¾TI
¹ !LFRED $UNHILL
MEISTARAMËTINU
SEM EINNIG FËR FRAM
Å 3UÈUR !FRÅKU
(ANN ER SEM
STENDUR Å  S¾TI
MEÈAL ALLRA KEPPENDA ¹
%VRËPUMËTARÎÈINNI
%KKI N¹ÈIST Å "IRGI
,EIF Å G¾R ÖR¹TT FYRIR
MARGAR OG ÅTREKAÈAR
TILRAUNIR

b'RÅÈARLEGA MIKILV¾GTm
'%2!,$ '2%%. &LOTTUR Å TROÈSLUKEPPN
INNI UM HELGINA
./2$)# 0(/4/3!&0

3¹RAB¾TUR FYRIR #ELTICS

Green besti
troðarinn
."! Í nótt fór stjörnuleikur NBAdeildarinnar fram en eins og
venjan er fór troðslu- og 3ja
stigaskotkeppnin fram á laugardagskvöldið.
Skemmst er frá því að segja að
Gerald Green, leikmaður Boston
Celtics, vann troðslukeppnina
með glæsibrag. Hann hlaut fullt
hús stiga dómaranna sem voru
meðal annarra Michael Jordan,
Dominique Wilkins og Vince
Carter. Boston hefur gengið
skelfilega í ár og er árangur
Grenn smá sárabót fyrir það.
„Það er erfitt að ætla sér að
vera frumlegur þar sem búið er
að reyna nánast allar tegundir af
troðslum,“ sagið Green. „Ég
reyndi þó að gera eitthvað sem
enginn hafði séð áður.“
Jason Kapono, leikmaður
Miami, vann skotkeppnina og
skaut þar með mönnum eins og
Gilbert Arenas og Dirk Nowitzki
ref fyrir rass.
ES¹

Það var athyglisverð rimma í Fylkishöllinni í gær þegar Fram kom í heimsókn.
Um var að ræða fjögurra stiga botnbaráttuslag en það voru Íslandsmeistararnir
sem tóku stigin heim með sér eftir sigur 39-28. Fylkismenn eru því enn í fallsæti.
(!.$"/,4) Mikið hefur verið rætt
og ritað um sterka vörn Fylkismanna en Framarar áttu ekki í
miklum vandræðum með hana í
gær. „Við vorum búnir að undirbúa okkur vel alla vikuna og það
skilaði sér,“ sagði Guðmundur Þ.
Guðmundsson, þjálfari Fram.
„Þetta var gríðarlega mikilvægur sigur fyrir okkur. Við
sýndum frábæran varnarleik og
sóknarleikurinn var mjög fínn
allan tímann.Við hleyptum þeim
aðeins of nálægt í síðari hálfleik,
við áttum að vera búnir að
afgreiða þetta þá. Fylkisliðið er
vel mannað og erfitt að mæta
þeim.“
Eftir að Framarar náðu 3-2 forystu létu þeir hana aldrei af hendi
en þeir höfðu fimm marka forystu í hálfleik 19-14. Þeir slökuðu
talsvert mikið á eftir það og
hleyptu heimamönnum inn í leikinn. Staðan var 22-23 þegar Framarar gáfu aftur í og unnu á endanum níu marka sigur.
Hornamennirnir Stefán Stefánsson og Þorri Gunnarsson áttu
báðir stórleik fyrir Fram og skoruðu átta mörk hvor. Fylkisliðið
var langt frá sínu besta og sérstaklega kom á óvart hve varnarleikur liðsins var slakur.

023/. 3TOLT AF VERÈLAUNAPENINGUNUM
SÅNUM FIMM
./2$)# 0(/4/3!&0

!NJA 0¼RSON Å SÎGUB¾KURNAR

Pärson fékk
fimm verðlaun
 &,5') *ËHANN 'UNNAR %INARSSON ER Å ÖANN VEGINN AÈ TAKA SKOT AÈ MARKI &YLKIS
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

„Spennustigið var hátt hjá
báðum liðum en það var mun
minna tempó í okkar spili miðað
við síðasta leik. Það komu jákvæðir kaflar þar sem við vorum að
spila vel og náðum að minnka
muninn en í heildina var þetta
ekki gott og vörnin gloppótt,“
sagði Ólafur Lárusson, þjálfari
Fylkis, sem var að vonum svekktur í leikslok.
Nú þegar þrettán umferðum er
lokið í DHL-deildinni er Fylkir í
fallsæti, tveimur stigum á eftir
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Haukum. Framarar komust hins
vegar upp í fjórða sætið og spilamennska liðsins lofar góðu fyrir
komandi leiki. Liðið var framar
Fylki á flestum sviðum í leiknum í
gær en slakaði þó fullmikið á.
Leikur heimamanna var hins
vegar of sveiflukenndur.
„Nú er það bara bikarleikur á
miðvikudag og það er tilhlökkun í
mannskapnum fyrir næstu verkefni,“ sagði Guðmundur Guðmundsson, bjartsýnn á framhaldið.
ELVARGEIR FRETTABLADIDIS

3+¥¨) Sænska skíðadrottningin
Anja Pärson skráði nafn sitt í
sögubækurnar í gær þegar hún
vann sín fimmtu verðlaun á HM í
alpagreinum. Sænska liðið varð
þá í öðru sæti í liðakeppninni.
Pärson vann gull í risasvigi,
bruni og tvíkeppni og fékk brons í
svigi. Engri konu hefur áður
tekist að vinna jafn mörg
verðlaun á einu og sama heimsmeistaramótinu.
Austurríki vann gull í liðakeppninni í gær og hlaut flest
verðlaun allra þjóða, níu talsins.
Svíar komu næstir með sjö.
ES¹

#RAIG "ELLAMY RÁÈST ¹ *OHN !RNE 2IISE MEÈ GOLFKYLFU

Vildi hefna fyrir
rifrildi á karókíbar
&«4"/,4) Á föstudagskvöldið sauð

upp úr hjá leikmönnum Liverpool
sem voru staddir í æfingaferð í
Portúgal. Leikmenn voru staddir á
bar þar sem innbyrt var mikið af
áfengi og einnig mikið sungið.
Ósköpin enduðu með því að Craig
Bellamy réðst á liðsfélaga sinn,
John Arne Riise, með golfkylfu á
hótelherbergi þess síðarnefnda
síðar um kvöldið.
Leikmennirnir voru að skemmta
sér við að syngja karókí og vildi
Bellamy fá Riise upp á svið. Sá
norski tók það ekki í mál og fóru
þeir tveir að hnakkrífast. Þeir voru
stíaðir í sundur áður en rifrildið
gekk lengra.
Bellamy var enn upptrekktur
þegar hann reyndi að sofna. Hann
tók með sér golfkylfu og sparkaði
hurðina á herbergi Riise niður.
Hann lét höggin dynja á fótleggjum Riise er hann lá í rúminu.
Slúðurblaðið News of the World
hefur þetta eftir nafnlausri heimild sem á að hafa verið sjónarvottur að öllu saman.
Nettavisen í Noregi greindi frá
því í gær að Riise hefði ekki drukkið dropa af áfengi umrætt kvöld og
farið fyrstur allra að sofa, klukkan
23.30. Hann mun ekki hafa hlotið
skaða af barsmíðunum.
Ekki er ljóst hvaða afleiðingar
þetta hefur í för með sér fyrir leik-

2))3% /' "%,,!-9 (ÁR ¹ ¾FINGU MEÈ

,IVERPOOL Å HAUST

./2$)# 0(/4/3!&0

mennina og félagið sjálft en liðið á
gríðarlegan mikilvægan leik fyrir
höndum gegn Barcelona á miðvikudag í fyrri leik liðanna í 16liða úrslitum Meistaradeildarinnar.
Rafael Benitez mun hafa stíað
þá í sundur á endanum en hann
sagði í gær að þeir sem yrðu uppvísir að því að brjóta reglur félagsins í Portúgal yrði refsað. Hann
tjáði sig ekki um einstök atvik.
„Þeir eiga allir að gera sér grein
fyrir því hvers kyns ábyrgð það
fylgir að leika með félagi eins og
Liverpool. En þrátt fyrir fréttaflutning dagsins er liðsandinn í
hópnum afar góður,“ sagði Benitez.
ES¹
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-ÎRK !KUREYRAR -AGNÒS 3TEF¹NSSON  
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-ÎRK 3TJÎRNUNNAR 4ITE +ALANDADZE   %LÅAS
-¹R (ALLDËRSSON   $AVÅÈ +EKELIA   'UNN
AR *ËHANNSSON   6OLODMIR +YSIL   !RNAR
4HEODËRSSON   "JÎRN 'UÈMUNDSSON   
6ARIN SKOT 2OLAND %RADZE 
-ÎRK ÒR HRAÈAUPPHLAUPUM  %LÅAS  'UNNAR
 $AVÅÈ  
&ISKUÈ VÅTI  6OLODMIR !RNAR 
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR

!KUREYRINGAR FENGU SKELL ¹ HEIMAVELLI SÅNUM Å $(, DEILD KARLA Å G¾R

Algjört andleysi Akureyringa
(!.$"/,4) Stjarnan vann öruggan
og verðskuldaðan sigur á liði
Akureyrar í DHL-deild karla í
gær. Með sigrinum skiptist deildin
enn meira í tvennt og þrjú lið,
Stjarnan, HK og Valur skilja sig
aðeins frá öðrum liðum á toppi
deildarinnar.
Það ríkti stemningsleysi innan
vallar sem utan hjá Akureyringum í gær en þeir voru kafsigldir
strax í fyrri hálfleik. Magnús Stefánsson hélt uppi sóknarleik þeirra
en aðeins þrír leikmenn skoruðu
tólf mörk Akureyrar í fyrri hálfleik á meðan Stjörnumenn settu
þau sautján.
Roland Eradze átti fínan dag í
marki Stjörnunnar. Gestirnir skor-

34%2+52 %LÅAS -¹R (ALLDËRSSON FER INN

ÒR HORNINU

-9.$0%$2/-9.$)2)3

uðu hvert markið á fætur öðru úr
hraðaupphlaupum. Heimamenn
minnkuðu muninn í þrjú mörk í
síðari hálfleik en þá hrundi leikur
liðsins eins og spilaborg og Akureyringar horfðu ráðþrota hver á
annan á meðan Stjörnumenn skoruðu hvert markið á fætur öðru og

tóku örugga forystu á nýjan leik.
Greina mátti uppgjafarsvip á
Akureyringum löngu fyrir leikslok og Stjörnumenn innbyrtu að
lokum öruggan sigur, 31-24. „Ég
bjóst ekki við Akureyringum
svona slökum, mig dreymdi ekki
um svona auðveldan sigur,“ sagði
Kristján Halldórsson, þjálfari
Stjörnunnar í leikslok.
„Þetta er erfiðasti útivöllurinn
á landinu og því er frábært að
vinna leikinn, sérstaklega þar sem
Patrekur veiktist um helgina og
gat ekki verið með. Við sýndum
það að þegar það er samstaða og
barátta getum við farið langt,“
bætti Kristján við.
HÖH

-)$/ /' +%!.% &AGNA FYRRA MARKI HINS

SÅÈARNEFNDA

Tottenham
vann Fulham
&«4"/,4) Tveir leikir fóru fram í

ensku bikarkeppninni í gær.
Tottenham vann góðan 4-0
útivallarsigur á Fulham en fyrr
um daginn hafði Manchester City
unnið 3-1 sigur á Preston North
End eftir að hafa lent undir í
leiknum.
Heiðar Helguson var í
byrjunarliði Fulham en var
tekinn af velli á 62. mínútu.
ES¹
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Enska bikarkeppnin
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%IÈUR Å BYRJUNARLIÈINU Å G¾R

Vörn Börsunga
úti á þekju
&«4"/,4) Spánarmeistarar
Barcelona fóru illa að ráði sínu er
þeir mættu Valencia á útivelli í
gær. Slakur varnarleikur kostaði
liðið tvö mörk með skömmu
millibili í fyrri hálfleik. Fyrst
skoraði Angulo, svo Silva.
Ronaldinho klóraði í bakkann
fyrir Börsunga með marki úr
aukaspyrnu en nær komust þeir
ekki.
Eiður Smári Guðjohnsen var í
byrjunarliði Barcelona en Frank
Rijkaard tók illskiljanlega
ákvörðun á 56. mínútu er hann
skipti landsliðsfyrirliðanum af
velli fyrir Lionel Messi.
ES¹
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UM FR¹ H¹SKËLA Å !RIZONA ¹RIÈ  (EFUR ALLTAF
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AF VINUM SÅNUM ¶AR VAR KOMIÈ AUGA ¹
HANN OG HANN FÁKK BOÈ UM AÈ LEIKA
LÅTIL HLUTVERK Å GAMANMYNDUM (ANN
SLË SÅÈAN ALGJÎRLEGA Å GEGN Å Ö¹TT
UNUM 3ATURDAY .IGHT ,IVE (ANN
HEFUR LEIKIÈ Å FJÎLDA KVIKMYNDA EN
ÖË MEIRA Å SJËNVARPSÖ¹TTUM SÅÈ
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#HILD 3TARm SEM SÕND ER
¹ 3TÎÈ  "ÅË Å KVÎLD
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MANN ERU TILKOMIN VEGNA MJÎG FLËKINNAR ATBURÈA
R¹SAR OG ÖARF AÈ FARA RÒM TUTTUGU OG FIMM ¹R AFTUR
Å TÅMANN TIL SKILJA HVAÈA HLUTVERKI ÖESSI BRAUÈTEG
UND GEGNIR Å LÅFI HANS
(ANN FYRIRGEFUR MÁR KANNSKI ALDREI FYRIR AÈ SEGJA FR¹
ÖESSU EN HANN VAR AFSVEINAÈUR AF AFLEYSINGAKENN
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ANNA Å ÖORPINU ¹ GÎMLUM 6OLKS7AGEN 2ÒGBRAUÈIÈ
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HINUMEGIN .OKKRAR FJÎLSKYLDUR TAKA SIG TIL
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HUGSAR HANN UM ÖESSA KONU ÖEGAR HANN BORÈAR RÒGBRAUÈ
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VENJULEGT FËLK SEM ÎÈLAST ËVENJULEGA H¾FI
LEIKA .IKI OPNAR SIG (IRO HITTIR AÈRA HETJU
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¶AÈ VERÈUR VEISLA Å 3JËNVARPINU Å
KVÎLD FYRIR AÈD¹ENDUR STRANDAGLËPANA
Å BANDARÅSKA FRAMHALDSÖ¾TTINUM ,OST
¶RIÈJI Ö¹TTURINN Å ANNARRI SERÅU VERÈUR
SÕNDUR KLUKKAN  EN HINAR ÕMSU
ËGNIR LEYNAST ¹ HINNI AFSKEKKTU EYJU Å
3UÈUR +YRRAHAFI OG ÅBÒAR HENNAR ERU
V¾GAST SAGT DULARFULLIR %FTIR Ö¹TTINN
VERÈA 4ÅUFRÁTTIR ¹ DAGSKR¹ EN AÈ ÖEIM
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AUKAÖ¹TTUR ¥ Ö¾TTINUM SEGJA TVEIR
AF FRAMLEIÈENDUM Ö¹TTARAÈARINNAR
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3KRAUTLEGUM ¹HEYRNARPRUFUM
ER LOKIÈ OG NÒ TEKUR ALVARAN VIÈ
HJ¹ ÖEIM SEM SLUPPU Å GEGN
UM N¹LARAUGA HINNA STRÎNGU
DËMARA +EPPNIN HELDUR ¹FRAM
Å BORG FR¾GÈARINNAR (OLLY
WOOD ÖAR SEM HINIR EFNILEGU
SÎNGVARAR ÖURFA AÈ SYNGJA FYRIR
LÅFI SÅNU ÖVÅ ÖAR FER FRAM MISK
UNNARLAUS NIÈURSKURÈUR ÖAR
SEM ENGINN KEMST UPP MEÈ
AÈ GERA MISTÎK (VER FETAR Å
FËTSPOR +ELLY #LARKSON 2UBENS
3TUDDARD &ANTASIU "ARONE
OG 4AYLORS (ICKS (VER VERÈUR
N¾STA SÎNGSTJARNA "ANDARÅKJ
ANNA
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 6EÈURFREGNIR  "¾N 
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 (¹DEGISÒTVARP
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 6EÈURFREGNIR
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 ²TVARPSSAGAN 3NORRABRAUT  
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TILÖRIFIN OG MÎRKIN ÒR LEIKJUM HELGARINNAR

 ¶ÕSKI HANDBOLTINN ¶¹TTUR UM
ÖÕSKA HANDBOLTANN ÖAR SEM FJÎLMARG
IR ¥SLENDINGAR ERU Å SVIÈSLJËSINU (ANDBOLT
INN NÕTUR GÅFURLEGRA VINS¾LDA HJ¹ ¶JËÈVERJUM
OG HALLIRNAR ERU FULLAR EÈA ÖÁTT SETNAR ¹ FLEST
UM LEIKJUM

 3P¾NSKU MÎRKIN ¥TARLEG UMFJÎLLUN
UM SÅÈUSTU UMFERÈ Å SP¾NSKA BOLTANUM
-ÎRKIN ÒR ÎLLUM LEIKJUM UMFERÈARINNAR TIL
ÖRIFIN OG UMDEILDU ATVIKIN
 #OCA #OLA MÎRKIN
 &OOTBALL )CON
 &OOTBALL AND 0OKER ,EGENDS

 .ÕJAR EIGNIR p .ÕJUSTU EIGNIRNAR ¹
MARKAÈNUM SÕNDAR

 %INBÕLISHÒS p %RTU AÈ LEITA AÈ EIN
BÕLISHÒSI p ÖÒ FINNUR ÖAÈ HÁR

 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR p ,ITLAR OG
MEÈALSTËRAR EIGNIR SÕNDAR

 .ÕJAR EIGNIR E
 3-3 EIGNIR p 6ELDU Ö¹ EIGN SEM ÖÒ
VILT SKOÈA MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA 3-3 SKILABOÈ

 $EN LILLE PRINSESSE  0ETER 0EDAL 
!NTON MIN HEMMELIGE VEN  -AGNUS OG
-YGGEN  2UBBADUBBERS  %N DAG I HAVEN
 +APTAJN OG BES¾TNING BYDER VELKOMMEN
 /"3  +AMPEN MOD KRYBET  ,¾S
FOR LIVET  *AGERPILOTERNE  (ERLUFSHOLM
 46 !VISEN   3ÐNDAG  $ANMARKS
)NDSAMLING +APLÐB MED TIDEN  -OR MOR OG
BzRN  /"3  !FTENSHOWET  6AGN
HOS KIWIERNE  .YHEDER P½ TEGNSPROG 
46 !VISEN MED VEJRET  $AWSONlS #REEK 
(JERTEFLIMMER  3NURRE 3NUP SPILLER BASEBALL
 -ONSTER ALLERGI  4ROLDSPEJLET  $EN
LILLE BRANDSKOLE  'URLI 'RIS  !FTENSHOWET
 46 !VISEN MED 3PORT  !FTENSHOWET
MED 6EJRET  'ENBRUGSGULD  +LÐVEDAL
I +INA  46 !VISEN  (ORISONT 
3PORT.YT  (ERCULE 0OIROT  /"3 
+¾MPESVULSTER  (JERTEFLIMMER  !LLE VI
BzRN I "ULDERBY  $EN LILLE PRINSESSE

Ertu ekki örugglega í þotuliðinu?
Framleiðendur hinna virtu Saab bifreiða eiga að baki áratugalanga sögu sem flugvélaframleiðendur. Saab
9-3 hefur fengið fjölda verðlauna fyrir frábæra aksturseiginleika og öryggi. Sannkölluð evrópsk gæði,
skemmtileg hönnun, öflug vél og ríkulegur staðalbúnaður er það sem gerir Saab 9-3 að afburða bíl.

 3ORGENS ANSIKTER  3ISTE NYTT  -ED
HJARTET P½ RETTE STADEN  3ISTE NYTT  5T
I NATUREN  -IGRAPOLIS (ERSKAP OG TJENERE
 3ISTE NYTT  ,ONELY 0LANET  3ISTE
NYTT  3CHRÎDINGERS KATT  !UTISTER OG
ARTISTER  3ISTE NYTT  .ORGE RUNDT 
PEN HIMMEL  3ISTE NYTT  $RAKEJEGERANE
 $EN BL½ SANDENS HEMMELIGHET  3ISTE
NYTT  %NERGIKAMPEN   4OTALT GEN
IALT  3ISTE NYTT  /DDASAT .YHETER
P½ SAMISK  4ID FOR TEGN  -¹N¹ID 46
3AMISK BARNE TV  .YHETER P½ TEGNSPR½K 
-IKKES KLUBBHUS  3AUER  $ISTRIKTSNYHETER
 $AGSREVYEN  0ULS  &AKTOR *AKTEN
P½ DEN KOMPLETTE SAMLINGEN  2EDAKSJON %.
 $ISTRIKTSNYHETER  $AGSREVYEN  
&ORBRYTELSEN  +OS OG KAOS  +VELDSNYTT
 3TORE 3TUDIO  $ALZIEL OG 0ASCOE 
$ALZIEL OG 0ASCOE  &ROKOST TV

Nú bjóðum við þér eina af þotunum í Saab bílaflotanum, 9-3 Linear, á frábæru verði.
Komdu og reynsluaktu, finndu muninn!

364 
 6¼RLDEN  %KONOMICOACHING  2AMP
OM MATEMATIK  -ATTEPATRULLEN 
-ATTEPATRULLEN  2APPORT  !GENDA 
3PORTSPEGELN  .ILS (OLGERSSONS UNDERBARA
RESA  2APPORT  'OMORRON 3VERIGE
 'ARAGE OM FILM  +ROKOMAX 
#HARLIE OCH ,OLA  2¼KNA MED SK¼GG 
$JURBEBISAR  /RKESTERN OCH BARN SOM KOMP
ONERAR  $R $OGG  2AMSDUELL 
,ILLA SPORTSPEGELN  2APPORT  3ALTÎN
 0LUS  /RKESTERLIV  3UPERNATURAL
 2APPORT  +ULTURNYHETERNA  "INGO
2OYALE  3OPRANOS  3¼NDNINGAR FR½N
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Stórstjörnum boðið á frumsýningu

„Ég hlusta mest á Rás 1. Þar
eru bestu fréttirnar en svo
skellum við líka diskum í tækið
og þá hlusta ég til dæmis á Celine Dion, Westlife og Smokie.“
%DDA (AUKSDËTTIR STARFSMAÈUR Å VERSL
UNINNI 3TELLU VIÈ "ANKASTR¾TI
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Ingvar E. Sigurðsson, Brynhildur
Guðjónsdóttir og Björn Hlynur
Haraldsson.
„Þetta gengur vel,“ segir Björn
Hlynur, sem var nýkominn af
æfingu þegar Fréttablaðið ræddi
við hann. „Við gerum þetta á ensku
þannig að við þurfum að æfa þetta
meira og minna upp á
nýtt.“
Björn segist vera
búinn
að
bjóða
þekktum nöfnum á

borð við Nick Cave, sem hefur
samið tónlist fyrir Vesturport, og
leikurunum Jonathan Pryce og
Gael García Bernal á frumsýninguna. „Það lítur út fyrir að þeir
komi þó svo að ég geti ekki lofað
því,“ segir hann.
Baltasar Kormákur segir að mikil
tilhlökkun sé meðal
"*®2. (,9.52
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"ALTASAR +ORM¹KUR SEGIR
AÈ MIKIL TILHLÎKKUN
SÁ MEÈAL ALLRA
SEM N¹L¾GT
VERKINU KOMA
Å ,ONDON

"JÎRN (LYNUR
ER BÒINN AÈ
BJËÈA ÖEKKT
UM NÎFNUM ¹
FRUMSÕNINGU
0ÁTURS 'AUTS Å
,ONDON
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¥SLANDS
VINURINN
FÁKK BOÈ
FR¹ "IRNI
(LYNI
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 HRYGNINGU  ÎFUG RÎÈ  M¹LEINING 
DRULLA  SAMTÎK  HOPP  PRUMPA
 TVEIR EINS  SKARÈ  VIÈUR  GUÈ
 TEGUND
,«¨2¡44
 HRËSS  TVEIR EINS  LANDBÒNAÈ
ART¾KI  SVELGUR  HAGNÕTA  PÅPA
 ÅL¹T  MJÎG  FR¾NDB¹LKUR 
PERSËNUFORNAFN
,!53.
,2¡44  GOTI  ON  ORÈ  FOR 
AA  STÎKK  FRETA  ¾¾  ROF
 TRÁ  RA  TAGI
,«¨2¡44  LOFS  OO  TRAKTOR 
IÈA  NOTF¾RA  RÎR  KER  AFAR
 ¾TT  ÁG
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allra að fara til London en bætir
því við að vinnan við leikritið hafi
verið mikil. Hann segir að vel
verði séð um hópinn á meðan á
dvölinni stendur. „Barbican sér
um þetta allt. Við verðum
þarna algjörlega á
þeirra
vegum,
verðum í hálfan
mánuð og munum
leika á hverjum
degi,“ segir hann.
FB
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MEÈ 6ESTUR
PORTI M¾TIR
HUGSANLEGA ¹
FRUMSÕNINGUNA
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3KEMMTU SÁR ¹ 3IRKUS
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Uppfærsla Baltasars Kormáks á
leikritinu Pétri Gauti verður frumsýnd í Barbican-leikhúsinu í London 28. febrúar. Munu sýningar
standa yfir til 10. mars.
Stífar æfingar hafa staðið yfir
hérlendis að undanförnu og hafa þær
gengið vel. Fer leikhópurinn út eftir
næstu helgi en í
honum eru m.a.

„Ég ræði ekki mitt einkalíf við
fjölmiðla,“ sagði Halla Vilhjálmsdóttir, stjarnan úr Footloose og
kynnir X-Factor sjónvarpsþáttarins, aðspurð hvort hún hefði notið
nærveru breska stórleikarans
Judes Law á föstudaginn. Samkvæmt áreiðanlegum heimildum
Fréttablaðsins virðist hafa tekist
góð vinátta með íslensku leikkonunni og breska sjarmörnum en
Halla hefur á undanförnum árum
verið með annan fótinn í Bretlandi
þar sem hún er með umboðsmenn
á sínum snærum.
Halla og Jude fóru saman út að
borða á veitingastaðnum Domo
eftir X-Factor-þættinum lauk í
Vetrargarðinum á föstudag. Og
vildu fá að vera í friði. Til stóð að
Jude myndi sjá Höllu á sviðinu í
Vetrargarðinum ásamt börnunum
sínum þremur en hætt var við það
á síðustu stundu. Domo hefur verið
vinsæll með þotuliðsins á Íslandi
og vakið verðskuldaða athygli
fyrir skemmtilegt og lifandi andrúmsloft. Þau skelltu sér síðan á
Sirkus þar sem þau fengu sér einn
drykk eða tvo en ekki fór á milli
mála hjá gestum staðarins
að þarna var Jude sjálfur
kominn. Hann lét hins
vegar lítið fyrir sér
fara og ræddi málin
við Höllu. Fastagestir
Sirkuss kipptu sér
líka lítið upp við nær-
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TEKIST AÈ HALDA FERÈUM
SÅNUM HINGAÈ LEYNDUM
ÖAR TIL NÒ
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SKELLTU ÖAU SÁR SÅÈAN ¹ 3IRKUS

veru stórstjörnunnar
enda
öllu
vanir
Fræga fólkið
hefur
lagt
það í vana
sinn að kíkja á
staðinn þegar
það er hér á
landi.
Jude er nú
farinn
af
landi
brott.
Hélt af stað
áleiðis til Bretlands
árla
dags
á
laug-

ardag eftir velheppnað frí á
Íslandi. Leikarinn nýtti tímann vel
og eins og Fréttablaðið hefur
greint frá skellti hann sér meðal
annars í sund í Laugardalslauginni
og á skauta þar skammt frá í fríinu. Hann hefur jafnframt verið
tíður gestur hjá Íshestum í Hafnarfirði og samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins fékk leikarinn að
sjá híbýli Latabæjar í Garðabæ.
Fengu Law og börnin að skoða
brúðurnar og hið glæsilega upptökuver sem þættirnir eru teknir
upp í en börn Law eru miklir aðdáendur Íþróttaálfsins og Sollu stirðu
og hreinlega elska Latabæjarþættina sem sýndir eru við miklar vinsældir í Bretlandi.
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem
Jude Law heimsækir Ísland.
Nokkrum sögum fer af því
hvort þetta sé í annað eða
þriðja sinn en ljóst er að
honum hefur tekist ákaflega
vel að halda dvöl sinni
leyndri hingað til.
FGG
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+L¹MR¹ÈSTEFNAN Å "¾NDAHÎLLINNI Å
UPPHAFI MARS HEFUR VAKIÈ GRÅÈARLEGA
ATHYGLI OG LOGAR NETIÈ Å UMR¾ÈUM
UM M¹LIÈ &EMÅNISTAR ERU ¾FIR OG
ÖYKIR TIL D¾MIS TALSMANNI FÁLAGSINS
+ATRÅNU ®NNU 'UÈMUNDSDËTTUR
ËSVINNA AÈ ÖETTA LIÈ SÁ HÁR ¹ LANDI
ÖEGAR SJ¹LFUR BAR¹TTUDAGUR KVENNA
RENNUR UPP  MARS %N SITT SÕNIST
HVERJUM &RÁTTABLAÈIÈ HEYRÈI AÈ
ËNEFNDUR MAÈUR HEFÈI HRINGT ¹
(ËTEL 3ÎGU OG PANTAÈ SÁR GISTINGU
!ÈSPURÈUR HVEN¾R VAR
HANN EKKI ALVEG VISS EN
SPURÈI ¹ MËTI (VEN¾R
ER ÖAÈ AFTUR SEM
ÖESSI HËPUR KEMUR Å
TENGSLUM VIÈ KL¹M
R¹ÈSTEFNUNA
/G ÖAÈ ERU EKKI
BARA FEMINISTAR SEM TJ¹ SIG UM
KOMU KL¹MHUNDA HINGAÈ TIL LANDS
&RAMSËKNARMAÈURINN "JARNI (ARÈ
ARSSON SKRIFAR UM KL¹M OG KOMU
HËPSINS TIL ¥SLANDS ¹ BLOGGSÅÈU
SINNI b!UÈVITAÈ ER ÁG EINS OG &LOSI
«LAFSSON OG ALLIR AÈRIR KARLMENN ¹
¥SLANDI SVAG FYRIR KL¹MI !NNARS V¾RI
EITTHVAÈ AÈ MÁR m SKRIFAR "JARNI ¹
BLOGGIÈ SITT EN B¾TIR SÅÈAN VIÈ b%N
ÁG GERI MÁR GREIN FYRIR
AÈ BAKVIÈ KYNLÅFSIÈNAÈ
HEIMSINS STENDUR
HROTTALEG GL¾PASTARFS
SEMI MANSALS
EITURLYFJA MANN
FYRIRLITNINGAR OG
KÒGUNARm
¶AU VORU
MÎRG GL¾SILEG ATRIÈIN SEM BIRTUST
¹ SKJ¹M LANDSMANNA ÖEGAR
%URO VISION KEPPNIN VAR TIL LYKTA
LEIDD ¹ LAUGARDAGSKVÎLDIÈ %IRÅKUR
(AUKSSON ÖËTTI SKARA FRAM ÒR AÈ
MATI ÖJËÈARINNAR OG KEPPIR ÖVÅ Å
ANNAÈ SINN FYRIR HÎND ¥SLANDS ÖEGAR
HERLEGHEITIN HEFJAST Å &INNLANDI
(EFUR VERIÈ HAFT ¹ ORÈI AÈ Å FYRSTA
SKIPTI HAFI ÖJËÈIN GERT SÁR GREIN FYRIR
ÖVÅ AÈ PËLITÅK SKIPTIR EKKI SÅÈUR M¹LI Å
ÖESSARI KEPPNI EN LÎGIN SJ¹LF %IRÅKUR
HEFUR NEFNILEGA UM ¹RABIL VERIÈ EINN
SEX GESTA Å VINS¾LUM %URO VISION
Ö¾TTI SEM SÕNDUR HEFUR
VERIÈ UM GJÎRVÎLL
.ORÈURLÎND /G
GERA ¥SLENDINGAR ÖVÅ
SÁR VONIR UM AÈ
STIGAFJÎLDINN FR¹
FR¾NDÖJËÈUNUM
VERÈI H¾RRI NÒ
EN UNDANFARIN ¹R
JBGFGG

Brjálaður yfir brotthvarfi Sigga
„Þetta er bara fáránlegt. Að svona
hæfileikar sem kannski koma
fram á tíu eða tuttugu ára fresti,
skuli vera úr leik er náttúrulega
bara hneyksli,“ segir Einar Bárðarson en hinn geðþekki Akureyringur Sigurður Ingimundarson
var sendur heim síðastliðinn
föstudag af dómnefndinni í XFactor þættinum sem sýndur
er á Stöð 2. Stóð valið á milli
hans og stúlknadúettsins Gís
og ákvað Ellý, sem var í
%).!2 "2¨!2 %R ËS¹TT

UR MEÈ BROTTHVARF 3IGGA
ÒR 8 &ACTOR OG TELUR
KEPPINAUTA SÅNA HAFA
GERT REGINMISTÎK

oddastöðu, að senda Sigga heim,
Einari til mikillar furðu og reiði.
„Ég er náttúrlega bara miður mín
að rödd í þessum gæðaflokki skuli
hafa lokið keppni og hver einasti
maður sem hefur einhvern tímann
hlustað á tónlist veit að þetta
var ekki rétt ákvörðun,“ heldur Einar áfram og er greinilega mikið niðri fyrir. „Þeir
eru ekki margir sem gætu
leyst Pál Rósinkranz af
hólmi og verið jafnvel
betri en hann,“ bætir
Einar við. „Og þessi
niðurstaða var þættinum eða keppninni
ekki
til
framdráttar og

ég held að þjóðin sé sammála mér
í því.“
Umboðsmaðurinn segist ekki
hafa gert upp hug sinn hvort af
einhverju
frekara
samstarfi
þeirra tveggja verði í framtíðinni.
„En ég mun allavega ekki eyða
símanúmerinu hans og Sigurður
verður mér ofarlega í huga þegar
kemur að útgáfu eða tónleikum,“
segir hann.
Einar sendir keppinautum
sínum úr dómnefndinni, þeim Ellý
og Páli Óskari, tóninn. „Þetta voru
einfaldlega samantekin ráð hjá
þeim. Þau voru búin að ákveða að
ef einhver úr mínum hópi myndi
lenda í þessari ljónagryfju yrði sá
og hinn sami sendur heim, sama

3)'') %INAR SEGIR RÎDD HANS VERA
EINSTAKA OG AÈ SVONA H¾FILEIKAR KOMI
AÈEINS FRAM ¹ ¹RATUGA FRESTI

hver það væri,“ segir hann. Einar
telur að aukin harka sé nú hlaupin
í leikinn en hans sterkasti mótleikur verði að einbeita sér að hinum
og undirbúa þau sem best fyrir
næstu orrustu.
FGG
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Lyfja Lágmúla
Lyfja Smáratorgi
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Í fréttum:
Þetta helst ...
lenti á höfði níu ára
stúlku
Rúða
Hauksson verður fulltrúi Íslands í Helsinki
Eiríkur
lamdi Riise með golfkylfu
Bellamy
snoðklippt á húðflúrsstofu
Britney
fyrir framan sjónvarpið
í rúmt ár
Látinn

!,¶).')3+/3.).'!2

nálgast. Þess vegna reyna fjölmiðlar
og kjósendur eftir megni að fylgjast með og greina stöðu mála í
þjóðfélaginu til að geta tekið yfirvegaða afstöðu á kjördegi. Á hinni
ágætu netsíðu mbl.is er hægt að
sjá hvaða fréttir vekja mesta
athygli og má af því draga ýmsar
ályktanir.

&9234! &2¡44). fjallar um
málefni barna. Þar segir frá heimilisófriði er tösku var kastað í
glugga. Fór stórt stykki úr rúðu
niður á götu og lenti á höfði níu ára
stúlku. Rúðan var lárétt þegar hún
lenti en stúlkan var með húfu og í
góðri úlpu svo hana sakaði ekki.
®..52 &2¡44).

fjallar um
menningarmál: Eiríkur Hauksson
mun syngja fyrir Íslands hönd í
forkeppni
Söngvakeppni
evrópskra sjónvarpsstöðva sem fer
fram 10. maí næstkomandi í Helsinki.
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FIMM STJÖRNU HÓTEL Á
ÞRIGGJA STJÖRNU VERÐI!
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fjallar um
íþróttir, nánar tiltekið hina vinsælu
íþróttagrein
karlaknattspyrnu, en enskir fjölmiðlar skýra
frá því að Craig Bellamy hjá Liverpool hafi lamið félaga sinn John
Arne Riise með golfkylfu í æfingabúðum liðsins í Portúgal.
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Eg^cXZhhNV^oVZghig`dhiaZ\iamjh]iZa
hZb]Z[jghaZ\^ÂZ[i^gb^cc^aZ\V\Z\c]_{ÏhaZcY^c\jbZcYVhgaZ\V[_ah`naYjk¨cc
d\h`Zbbi^aZ\jg\^hi^hiVÂjg#Ì]iZa^cjZgj[^bb[_aWgZnii^gkZ^i^c\VhiVÂ^gd\Y_hWVg
hZbZgk^ch¨aa]^iVcjbÃ\Zijg]VaY^ÂÄg[dgb^[jaaWcjba`Vbhg¨`iVghVa!he^aVÂ
kZ\\iZcc^hd\iZcc^hZÂVhaV`VÂ{]Z^ahja^cY^cc^#Ì]iZa^cjZghÂVc@^`daVcYhZbZg&%
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&*«2¨! &2¡44). fjallar um
tísku sem bendir til þess að stefnumið flokkanna í menningarmálum
verði ofarlega á baugi í kosningunum í vor. Í fréttinni er greint frá
því að söngkonan Britney Spears
hafi mætt nauðasköllótt á húðflúrsstofu í Kaliforníu og látið
flúra tvennar varir, rauðar og
bleikar á úlnlið sinn.
&)--4! &2¡44).

fjallar um
alþjóðamál: Karlmaður fannst látinn fyrir framan sjónvarpið sitt á
heimili sínu í Bandaríkjunum fyrir
skömmu. Þar hafði maðurinn setið
látinn í stól í rúmt ár og enn var
kveikt á sjónvarpinu. Þegar Ísland
tekur sæti í Öryggisráði S.Þ. væri
snjallt að leggja fram tillögu um
alþjóðlegan orkusparnað með því
að skylda sjónvarpsnotendur til að
nota fjarstýringu sem slekkur á
rafmagnstækjum heimilisins þegar
hjarta notandans hættir að slá.
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