
fasteignirMest lesna fasteignablað landsins

Hallgrímskirkja trónir hátt yfir marglitum og lágum húsum Skólavörðuholtsins.

S 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 Turnin
73 metra hár en þ

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 kirkj-
una. Þjóðlegur stíll einkenndi arkitektúr hans.
Aðalbygging Háskóla Íslands, Þjóðleikhúsið og 
Kristskirkja í Landakoti eru einnig meðal hug-
arsmíða hans og verka. Hann notaði íslensk
fyrirmyndir og ísl k

Minnir á stuðlaberg, íslensk fjöll og jökla

Hallgrímskirkja er eitt helsta kennileiti borgarinnar þar sem hún trónir hátt yfir lágum húsum í Skólavörðuholtinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Rafrænt greiðslumat
Ráðgjöf og aðstoð
Lánsumsóknir rafrænt á NetinuSvar innan fjögurra daga
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EIGNAMIÐLUN SUÐURNESJA er með til sölu fallegt einbýlishús, ásamt bílskúr 
í Grindavík.

Sjá síðu 8

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

Sjá síðu 20

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

Sjá síðu 6

www.si.is
Sjá nánar á

Auglýst er eftir umsækjendum

um styrki til viðbótarnáms á sviði

húsgagna- og innréttingasmíði

en frestur rennur út 1. mars nk.

Nám
styrkir
stoðir
styrkir

Verð á sérbýli hefur hækkað 
um 14 prósent á einu ári

„Ég er stórhneykslað-
ur á viðbrögðum íslenskra yfir-
valda 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 inter-
netinu samkvæmt vefmælinga-

fyrirtækinu Alexa. Hann ólst upp 
í Gimli í Kanada og er Vestur-
Íslendingur.

Fréttablaðinu hefur borist 
yfirlýsing frá einum aðstandenda 
ráðstefnunnar, Christinu Pong, 
þar sem hún lýsir undrun sinni á 
þeim viðbrögðum sem samkom-
an hefur fengið. Hún leggur 
áherslu á að í ferðinni verði engin 
klámfengin hegðun á almanna-
færi.

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 ólög-
mætt sé á ferðinni sé það í hönd-
um yfirvalda, það sé ekki hlut-
verk hótelsins að taka 
siðferðislega afstöðu í þessu 
máli.

Erna Hauksdóttir, fram-
kvæmdastjóri Samtaka ferða-
þjónustunnar, 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 ráð-
stefnusal og tala saman.“

„Það þarf að vera mjög góð 
ástæða til að banna fólki að koma 
til landsins,“ segir Jón Karl Ólafs-
son, forstjóri Icelandair. „Það er 
því afskaplega lítið sem við 
getum gert.“ 

Furða sig á viðbrögðunum 
Scott Hjorleifsson, gestur á klámráðstefnu, segist hneykslaður á ummælum yfirvalda um samkomuna. Full-
trúar fyrirtækja sem tengjast atburðinum segja ekki þeirra hlutverk að taka siðferðislega afstöðu í málinu.

Yfirvöld í Nýju-Mex-
íkó í Bandaríkjunum hafa brugðið 
á nýstárlegt ráð til þess að koma í 
veg fyrir að menn aki undir áhrif-
um áfengis. Á börum og veitinga-
stöðum hefur verið komið fyrir 
þvagskálum sem vara karlmenn 
við þeim hættum sem fylgja ölvun-
arakstri. 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.

Talandi þvagskál

Dómar fyrir kynferðis-
brot gegn börnum hafa þyngst 
undanfarin ár. Í málaferlum er 
einnig meira litið til þeirra alvar-
legu afleiðinga sem kynferðisof-
beldi veldur börnum heldur en 
áður hefur verið gert.

Nýleg mildun Hæstaréttar á 
dómi héraðsdóms yfir manni sem 
sakfelldur var fyrir kynferðis-
brot 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, lögfræðing-
ur og kennari við lagadeild HR, 
segir að tvennt þurfi að hafa í 
huga varðandi þá umræðu sem 

kviknaði í kjölfar dómsins. Í 
fyrsta lagi hafi hann verið í 
þyngra lagi miðað við sambæri-
lega dóma þar sem málsatvik eru 
svipuð, og í öðru lagi liggi nú 
þegar fyrir frumvarp um breyt-
ingar á kynferðisbrotakafla 

almennra hegningarlaga. Atli 
Gíslason lögfræðingur segir að 
líta megi á frumvarpið sem svar 
við kalli almennings um að refs-
ingar 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, sérstak-
lega þeim sem snúi að börnum. 
Hann telur að refsiramminn sé 
langt frá því að vera nægilega 
nýttur í þessum málum.

Kynferðisbrotadómar þyngjast

Út að borða með 
Jude Law

 Heimsins fjöl-
mennasta vísindafélag, hið 
bandaríska AAAS, bættist í gær í 
hóp málsmetandi vísindastofnana 
í heiminum sem lýsa áhyggjum af 
loftslagsbreytingum af manna-
völdum.

Í einróma ályktun sem 
samþykkt var af stjórn félagsins 
eru hlýnun loftslags kölluð 
„vaxandi samfélagsógn“. Sam-
þykktin var gerð í framhaldi af 
nýjustu loftslagsskýrslu Samein-
uðu þjóðanna.

Loftslagsbreyt-
ingar eru ógn



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

Æ fleiri þiggja 
lífeyri erlendis

 Danskar stúlkur á 
aldrinum 15 til 18 ára munu geta 
farið í fóstureyðingu án vitundar 
foreldra sinna, nái frumvarp 
fram að ganga sem vinstriflokk-
urinn SF hefur lagt fram með 
stuðningi Jafnaðarmannaflokks-
ins 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 fóstureyð-
ingar tjáði Kamal Qureshi, 
þingmaður SF, dagblaðinu Urban.

Hægriflokkurinn Venstre, sem 
er stærsti flokkurinn á danska 
þinginu og fer fyrir ríkisstjórn-
inni, er á móti frumvarpinu á 
þeim grundvelli að unglingsstúlk-
ur séu of ungar til að taka svo 
stóra siðfræðilega ákvörðun.

Fóstureyðing 
heimiluð án 
leyfis foreldra 

Ellert, viltu ekki bara hafa 
Guðna úti á Kanarí?

Barack Obama, 
sem sækist eftir framboði til for-
seta Bandaríkjanna fyrir Demó-
krataflokkinn, lýsti því yfir um 
helgina að kjósendur væru til-
búnir til að kjósa sér forseta úr 
röðum blökkumanna. 

Obama var með þessu að svara 
ummælum áhrifamikils blökku-
mannaþingmanns 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 við-
stöddum hátt í 2.000 manns, sem 

nær allir voru svartir, í Claflin-
háskóla í Orangeburg í Suður-
Karolínu. „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 fagn-
aðarlæti fyrir. 

Ford, sem gegndi lykilhlut-
verki 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 fram-
boðs fyrir flokkinn í næstu for-
setakosningum. Hann segir 
Obama of reynslulítinn stjórn-
málamann til að gera sér raun-
hæfar vonir um að geta náð kjöri 
til forseta. 

Tilbúnir fyrir svartan forseta

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 þjóðar-
brota sem búa á Austurlandi en 
hátíðin á sér fyrirmynd á Vest-
fjörðum og höfuðborgarsvæðinu 
að sögn Kristínar Örnu Sigurðar-
dóttur, 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.   

Þjóðahátíðin 
vekur lukku  

„Fullvíst má telja að verðmæti sátta-
gerðarinnar sé á bilinu 6.500 til 8.000 milljónir fyrir 
eignarnámsþola,“ segir matsnefnd eignarnámsbóta 
sem staðfest hefur sátt í eignarnámsmáli á Vatns-
enda.

Eins komið hefur fram sömdu ábúandinn á Vatns-
enda, 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 gatna-
gerð Þorsteini að kostnaðarlausu. Þennan samning 
metur eignarnámsnefndin sem sagt á 6,5 til 8 millj-
arða króna fyrir Þorstein.

Auk framangreinds á Kópavogsbær að borga Þor-
steini 50 milljónir króna vegna umstangs í kring um 
söluna. Eignarnámsnefndin segir erfitt að ákveða 
hversu mikið vinnuframlag eigi að reikna Þorsteini 

og segist því einfaldlega miða við stærð viðskipt-
anna.

Þar sem Kópavogsbær og Þorsteinn Hjaltested 
voru tilbúnir með sátt fundaði matsnefnd eignarnáms-
bóta aðeins tvisvar um Vatnsendamálið. Fyrir þá vinnu 
á Kópavogsbær að greiða 600 þúsund krónur.  

Tuttugu ára gamall 
lundur Sinawik-kvenna, kvenna-
deildar Kiwanis-samtakanna, 
gjöreyðilagðist þegar Kópavogs-
bær og Klæðning ehf. hófu að 
leggja vatnslögn gegnum Heið-
mörk.

„Þetta er alveg skelfilegt. Hann 
er að mestu ónýtur lundurinn,“ 
segir Dagný Heiða  Vilhjálmsdótt-
ir, 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 náttúr-
unni, þessir menn.“ 

Dagný segir að Sinawik-félagið 
muni leita réttar síns á næstu 
dögum: „Það snýst ekki um pen-
inga heldur eru þetta gleðistundir 
og samvinna sem þarna var rutt 
niður.“

Hjálmar Hlöðversson, umdæm-
isstjóri 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 verk-
takinn 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, fram-
kvæmdastjóri 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 

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 skemmti-
legra að fá athugasemdir fyrr.“

Vignir Sigurðsson, fyrrverandi 
framkvæmdastjóri Skógræktar-
félags Reykjavíkur, segir það 
„bull og vitleysu“ sem Gunnar I. 
Birgisson bæjarstjóri sagði í 
Fréttablaðinu í gær um að Kópa-
vogsbær hafi farið yfir fram-
kvæmdina með Skógræktarfélag-
inu.

„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 Heið-
mörk 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 Reykja-
víkur.

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.

Þetta er alveg skelfilegt. 
Hann er að mestu ónýt-

ur lundurinn.“
Bæjarstjórnin vill efla 

Ísafjarðarhöfn sem þjónustumið-
stöð fyrir Austur-Grænland. Í 
tillögu kemur fram að kannaðir 
verði möguleikar á því að 
umskipunarhöfn fyrir siglingar í 
norðurhöfum verði staðsett á Vest-
fjörðum. 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 Ísafjarðar-
hafna var samþykkt samhljóða á 
bæjarstjórnarfundi á Ísafirði á 
dögunum. Atvinnumálanefnd 
bæjarins telur mikilvægt að 
strandsiglingar verði hafnar að 
nýju um landið.

Höfnin þjóni 
Grænlendingum
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Er öldrun úreld
í nútímasamfélagi?

Dagskrá:

Reykjavíkurborg, Háskólinn í Reykjavík og Álaborgarháskóli 
standa fyrir ráðstefnu um öldrun, rannsóknir, viðhorf, tækifæri og stefnumótun

Ráðstefna um ný viðhorf og róttæka stefnumótun í málefnum aldraðra,
haldin í Háskólanum í Reykjavík 22. & 23. feb. 2007

Fimmtudagur 22. febrúar:  Niðurstöður vísindarannsókna       Nýjar forsendur

08.30 Skráning
09.00 Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, borgarstjóri:

Setning ráðstefnunnar
09.10 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

10.00 Kaffihlé
10.20 Lawrence J. Whalley, prófessor í geðheilbrigðisfræðum við háskólann í Aberdeen:

Öldrun er ekki lengur sjálfgefin
11.10 Einar B. Baldursson, dósent í vinnusálfræði við Álaborgarháskóla:

Seinkun öldrunar – Að njóta ágóðans
11.40 Ásgeir R. Helgason, dósent í sálfræði við Karolinska Institutet í Svíþjóð og lýðheilsudeild
  Háskólans í Reykjavík, stýrir umræðum
12.00 Lok fyrri hluta ráðstefnunnar

Ath: Á fimmtudeginum fara fyrirlestrar og umræður fram á ensku.

Föstudagur 23. febrúar:  Nýjar forsendur       Ný tækifæri

08.30 Skráning
09.00 Benedikt Jóhannesson, framkvæmdastjóri Talnakönnunar:

Tekjur, skattar og lífeyrismál:
  Koma aldraðir inn á vinnumarkaðinn af nýjum krafti?
09.30 Einar B. Baldursson, dósent við Álaborgarháskóla:

Ný sýn:
  Öflugt fólk á besta aldri
  Samspil öldrunar, heilbrigðiskerfis og vinnumarkaðar
10.10 Kaffihlé
10.30 Guðlaugur Þór Þórðarson, alþingismaður:

Stefnumótun og framtíðarsýn í málefnum aldraðra
10.40 Jórunn Frímannsdóttir, formaður velferðarsviðs Reykjavíkurborgar:

Stefna Reykjavíkurborgar: Tækifærin framundan
10.50 Þór Sigfússon, forstjóri Sjóvár-Almennra:

Framtíðarsýn tryggingafélags um þjónustu við aldraða
11.05 Björn Leifsson, World Class:

Andleg og líkamleg heilsurækt þeirra sem vilja taka ábyrgð sjálfum sér fram eftir öllum aldri
11.20 Margrét Margeirsdóttir, formaður Félags eldri borgara í Reykjavík:

Fullorðnun nútímasamfélagsins - hvað þarf að breytast?
11.35 Guðfinna S. Bjarnadóttir, ráðstefnustjóri, samantekt
12.00 Ráðstefnulok.

Skráning hjá Guðrúnu Elvu

í síma 599-6310 eða á netfanginu

gudrunej@ru.is

Ráðstefnugjald 2.000 kr.

Kaffiveitingar innifaldar.

Bakhjarlar:

E
F

L
IR

a
lm

a
n

n
a

te
n

g
s

l



Ólafur Ragnar 
Grímsson telur að yfirgnæfandi 
meirihluti Íslendinga sé hlynntur 

því að forsetinn 
hafi áfram 
synjunarvald.

Forsetinn
sagði í þættin-
um Silfri Egils í 
gær að völd fari 
gjarnan í 
taugarnar á 
þeim sem ekki 
hafa þau. Menn 
skyldu þó hafa 

hugfast að á Íslandi sé valdið hjá 
þjóðinni, en ekki þinginu. Þetta sé 
grundvöllur íslenskrar stjórn-
skipunar.

Ólafur sagðist einnig telja að 
ákvörðun hans um að neita að 
staðfesta fjölmiðlafrumvarpið á 
sínum tíma hafi verið rétt.

Þjóðin hlynnt 
synjunarvaldi

Þingmeirihluti
demókrata í öldungadeild Banda-
ríkjaþings 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 sam-
þykkti árið 2002 og heimilaði for-
setanum að beita hervaldi gegn
Saddam Hussein.

Eftir vikulanga þingumræðu
um stefnu Bush varðandi hernað-
inn í Írak brást Hvíta húsið reiði-
lega við fullyrðingu Harrys Reid,
leiðtoga meirihlutans í öldunga-
deildinni, 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 Banda-
ríkjanna.

„Stríðið er erfitt, en lausnin er
ekki að hraða hernum af vett-
vangi. 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, tals-
maður Hvíta hússins.

Tveir þingnefndarformenn úr
röðum demókrata töluðu um
möguleikann á því að breyta sam-
þykktinni 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 bardög-
um í Írak,“ sagði Carl Levin, sem
stýrir hermálanefnd öldunga-
deildarinnar.

„Við getum uppfært samþykkt-
ina þannig að hún gefi mun
þrengra svigrúm [til stríðsrekstr-
ar í Írak], sem mun leysa her-
menn okkar undan því að bland-
ast í borgarastríð trúarhópa,“
sagði Levin.

Demókratinn Joe Biden, for-
maður utanríkismálanefndar öld-
ungadeildarinnar sem sækist
eftir forsetaframboðsútnefningu,

talaði um að afturkalla samþykkt-
ina frá 2002 og semja nýja í stað-
inn.

Fulltrúadeild þingsins sam-
þykkti 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 auk-
inn meirihluti fengist fyrir sam-
þykkt samhljóða ályktunar í öld-
ungadeildinni. Demókratar lýstu
engu að síður yfir sigri í málinu,
enda greiddi hlutfallslegur meiri-
hluti – 56-34 – atkvæði með álykt-
uninni, þar á meðal sjö þingmenn
repúblikana.

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. 

Aflaverðmæti
íslenskra skipa nam 70,5 milljörð-
um króna á fyrstu ellefu mánuð-
um 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 nóvem-
ber 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. 

Verðmæti botn-
fiskafla eykst

Við getum uppfært 
samþykktina þannig að 

hún gefi mun þrengra svigrúm til 
stríðsrekstrar í Írak

Enginn forfallakennari
hefur verið í Hagaskóla síðan um
áramótin þrátt fyrir að allt að fjór-
ir 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 ára-
mótum.

Flosi Kristjánsson aðstoðar-
skólastjóri segir að forfallakenn-
ari skólans hafi hætt störfum um
áramótin. Í fyrradag hafi nýr
kennari byrjað hjá skólanum,
meðal annars til að sinna forfalla-
kennslu, en annars sé reynt að
leysa úr slíku með starfsfólki inn-

anhúss. Forfallakennsla hafi hing-
að 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 eyrna-
merkt forfallakennslu og Flosi
telur að eitt stöðugildi fyrir ára-
mót hafi nýst vel. „Það er sjálfsagt
ekkert vit í öðru en að vera með að
minnsta kosti einn [forfallakenn-
ara],“ 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.

Einn af tíu kennurum veikur
Áhöfn vinnsluskips

japanska hvalveiðiflotans í Suður-
Kyrrahafi, 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 Willi-
ams, 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.

Reyna enn að 
gera við skipið

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.

Með hálft kíló 
af amfetamíni





Bolludagsbragðið

Fáðu þér rjóma inn á milli
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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. 

Áttræð kona 
misnotaði dreng

Vilt þú þyngri viðurlög við 
ofsaakstri?

Ert þú sáttur við framlag 
Íslands í Eurovision?

 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. Skipuleggj-
endur sögðu 100.000 manns hafa 
mætt, en lögregla 40-50 þúsund. 

Þúsundir mót-
mæla herstöð

Karlmaður á þrítugs-
aldri 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.

Drakk bjór og 
svaf í hjólhýsi 

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. 

Almenningur 
fái betri kjör 

 „Ég er stórhneykslaður 
á viðbrögðum íslenskra yfirvalda 
við þessari samkomu,“ segir Scott 
Hjorleifsson, einn gesta á ráð-
stefnu 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 internet-
inu samkvæmt vefmælingafyrir-
tækinu Alexa. Hann ólst upp í 
Gimli í Kanada og er Vestur-
Íslendingur.

„Þessu ummæli yfirvalda og 
annarra um mögulegt mansal, 
þrælahald og framleiðslu barna-
kláms hjá ráðstefnugestum er 
hreinn rógburður og ég velti fyrir 
mér hvort viðkomandi séu með 
réttu ráði,“ segir hann. 

„Ég hef farið á tugi slíkra ráð-
stefna um allan heim síðustu sex 
ár og þetta er einfaldlega sam-
koma 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 

inn leikara, leikstjóra, upptöku-
búnað, upptökulið, förðunarfólk 
og fleira sem er allt til staðar í 
löndum sem leyfa framleiðslu á 
klámefni. Það svarar einfaldlega 
ekki kostnaði fyrir utan öll vanda-
málin sem skapast af því þessi 
framleiðsla er ólögleg á Íslandi.
Enginn framleiðandi myndi láta 
sér detta það í hug.“

Fréttablaðinu hefur borist yfir-
lýsing frá einum aðstandanda ráð-
stefnunnar, 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-

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 yfir-
valda, það sé ekki hlutverk hótels-
ins 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, fram-
kvæmdastjóri samtaka ferðaþjón-
ustunnar, tekur undir orð Hrann-
ar. „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 Ólafs-
son, 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 forsvars-
menn Iceland Express við vinnslu 
fréttarinnar.

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.

Fulltrúar ísraelskra 
og bandarískra stjórnvalda hafa 
komið sér saman um að snið-
ganga þá nýju stjórn Palestínu-
manna sem ekki hafnar ofbeldi 
eða viðurkennir Ísraelsríki og 
áður gerða friðarsamninga. Þetta 
sagði Ehud Olmert, forsætisráð-
herra Ísraels, í gær. 

Ólíklegt er talið að tilvonandi 
samstjórn beggja stærstu fylk-
inganna í palestínskum stjórn-
málum, hinna herskáu Hamas-
samtaka 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 Bandaríkj-
anna, um að Alþjóðlegi kvartett-
inn svonefndi – með fulltrúum 
Bandaríkjanna, Evrópusam-

bandsins, Sameinuðu þjóðanna 
og Rússlands, sem hefur ýtt á 
eftir friðarsamningum Ísraela og 
Palestínumanna – yrði að gefa 
hinni tilvonandi þjóðstjórn tæki-
færi á að sanna sig. Í sáttasam-
þykkt forystumanna Fatah og 
Hamas, undirritaðri í Mekka fyrr 
í mánuðinum, er aðeins talað um 
„virðingu“ fyrir fyrri friðar-
samningum.

Hnykkt á skilyrðum

 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 sjálfsmorðs-
sprengjumann. Þetta var annað 
slíka tilvikið á viku. 

Hermenn farast 
er þyrla hrapar

 Ástrali sem greip 1,3 
metra langan hákarl með berum 
höndum telur ölvun af völdum 
vodkadrykkju hafa skert dóm-
greindina.

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. 

Ákvað í ölvímu 
að grípa hákarl

Ingibjörg Sólrún Gísla-
dóttir, formaður Samfylkingarinn-
ar, 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 núver-
andi 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 

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, þing-
maður Samfylkingarinnar, var 
afar ánægð þegar Fréttablaðið 
náði af henni tali. „Já, það var hús-
fyllir og algjörlega troðfullur sal-
urinn, svo við þurftum að bæta við 
stólum. Aldraðir ætla greinilega 
ekki að láta koma svona fram við 
sig lengur.“

Aðstæður aldraðra siðleysi





Umhverfissvið
Reykjavíkurborgar er að vinna í 
því að koma á beintengingu við 
leikskóla, skóla og hjúkrunarheim-
ili í borginni, til dæmis með tölvu-
pósti eða hringingu, þannig að hægt 
sé að vara við þegar svifryksmeng-
un 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 Umhverfis-
sviði Reykjavíkurborgar. „Við 
ætlum að senda leikskólum tilmæli 

um að hleypa krökkum ekki út. Á 
svona dögum er best fyrir leik-
skólakrakka að halda sig innan-
dyra, 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 borgarinn-
ar sem sýnir svifryksmengun í 
borginni hverju sinni. 

Fyrirhugað er að auka mælingar 
á svifryksmengun og verða hugs-
anlega 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 mæli-
stöð er í eigu borgarinnar.  

Tilboð 16. - 25. febrúar

         frá 3.550 kr.

522 4400 • www.hertz.is
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Safnaðu
Vildarpunktum

Nýtt símanúmer 522 44 00

á sólarhring með 100 km akstur, 
kaskótryggingu og skatt innifalið.

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

Verð frá 1.890.000,-

Árið 1985 var Brigitte Mohn-
haup dæmd í fimmfalt lífstíðar 
fangelsi ásamt fimmtán árum 
til viðbótar, hvaða hryðjuverka-
samtökum tilheyrði hún?

Hvaða lið vann Lýsingarbik-
ar í körfuknattleik kvenna um 
helgina?

Hvaða heimsþekkti leikari 
hefur rölt um götur borgarinnar 
síðastliðna viku?

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 umsókn-
um 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. 

Taka við sumar-
starfsumsóknumVarar leikskólana við beint

Nýkjörinn forseti 
Túrkmenistans, Gurbanguly Ber-
dymukhamedov, var svarinn í emb-
ætti fyrir helgi eftir að hafa sigrað 
með tæplega 90 prósentum atkvæða 
í nýafstöðnum kosningunum. Hét 
hann því að að fylgja stefnu einræð-
isherrans fyrrverandi sem lést í 

desember, Saparmurat Niyazov, en 
boðaði jafnframt breytingar í þessu 
landi sem hefur í áratugi verið gegn-
sýrt af alltumlykjandi persónudýrk-
un á leiðtoganum.

Berdymukhamedov hefur meðal 
annars heitið því að almenningur fái 
aðgang að internetinu.

Umbætur boðaðar
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„Ég borga miklu minna fyrir símann núna“

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.

„Vinir mínir 
fengu mig til 
að skipta“

AÐALFUNDUR
GLITNIS BANKA HF.

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

Dagskrá:
• Setning fundar.

• Skýrsla stjórnar um starfsemi bankans árið 2006.

• 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.

• Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu bankans.

• Tillögur til breytinga á samþykktum félagsins. 

• Kosning til stjórnar Glitnis banka hf.

• Önnur mál. 

Atkvæðaseðlar og aðgöngumiðar að fundinum verða afhentir hlut-
höfum 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.
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Ný háþrýstidæla 
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 hreinsi-
efni eru valin með tilliti til þess 
sem hreinsa á og annarra 
aðstæðna.

Að því er segir í frétt fram-
kvæmdasviðs 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 

gerð tilraun með þann búnað 
fljótlega.“

Mikið álag er á starfs-
mönnum Barnavernd Reykjavík-
ur, að sögn Halldóru Drafnar 
Gunnarsdóttur framkvæmda-
stjóra. Þá virðist sem málum barna 
þar sem afbrot koma við sögu hafi 
fjölgað milli 2005 og 2006. Mála-
fjöldinn 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 nefnd-
arinnar að málum 2.313 barna í 
1.800 fjölskyldum. Árið 2004 voru 
börnin 2.100 í 1.700 fjölskyldum.“ 

Halldóra segir ákveðinn stíg-
anda í fjölda barna sem nefndin 

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 Frétta-
blaðsins þess efnis, að mál geti 
þurft að bíða svo vikum skiptir 
áður en nefndin tekur þau til með-
ferðar. Þeir sem haft hafa sam-
band 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 Vel-
ferðarráð tók á síðasta ári ákvörð-
un um að bæta við einu stöðugildi 
til þess að koma til móts við vax-
andi álag.“

Nú starfa þrjátíu manns hjá 
Barnavernd Reykjavíkur, að sögn 
Halldóru. Um er að ræða fjórtán 
félagsráðgjafa, átta ráðgjafa með 
háskólapróf, tvo lögfræðinga, sál-
fræðing, þrjá þjónustufulltrúa og 
tvo eftirlitsstarfsmenn.

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



339kr./pk.

Gríms fiskibollur

459kr./pk.

Sænskar kjötbollur

398kr./kg.

Goða kjötfars nýtt/saltað

199
Blandað saltkjöt

kr.
kg.

Goða síðubitar 99 kr.kg

 Goða hálsabitar 199 kr.kg798
Krónu saltkjöt 1. flokkur

kr.
kg.

299kr./pk.

Myllu vatnsdeigsbollur
með súkkulaði 6 stk. í pk

299kr./pk.

Myllu bolludagsbollur
með súkkulaði 6 stk. í pk

269kr./pk.

Litlar Myllu vatnsdeigs-
bollur 9 stk. í pk.

Bolla.. Bolla.. Bolla..

Frábært úrval af kartöflum, rófum og baunum

til að fullkomna Sprengidaginn

Sparaðu stórt - alla daga



fréttir og fróðleikur

Dómar fyrir kynferðisbrot 
gegn börnum hafa þyngst 
á undanförnum árum og 
í málaferlum er meira 
litið nú til þeirra alvarlegu 
afleiðinga sem kynferðisof-
beldi veldur börnum heldur 
en áður var gert. 

Mikil umræða vaknaði um refs-
ingar í kynferðisbrotamálum gegn 
börnum í byrjun mánaðarins 
þegar Hæstiréttur mildaði dóm 
héraðsdóms yfir manni sem sak-
felldur 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 dómaframkvæmd-
ar Hæstaréttar í málum, sem 
varða hliðstæð brot. 

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 

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 dóms-
málaráðuneyti 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 alvar-
legri augum en gert hefur verið. 

Atli Gíslason lögfræðingur 
segir að líta megi á það sem svar 
við kalli almennings um að refs-
ingar í slíkum málum beri að 
herða enn frekar en orðið hefur. 
Hann gagnrýnir þó að þær breyt-
ingar gerist ekki nægilega hratt 
og bendir á að dómar fyrir fíkni-
efnabrot hafi þyngst mun hraðar, 
það hafi Hæstiréttur sjálfur tekið 
ákvörðun um og slíkt eigi einnig 
að vera mögulegt í kynferðis-
brotamálum, þá sérstaklega þeim 
sem snúi að börnum. Refsiramm-
ann telur hann langt frá því nægi-
lega nýttan í þessum málum. 

Sveinn Andri Sveinsson lög-
maður er einn þeirra sem talað 
hafa gegn frekari nýtingu á refsi-
rammanum. Hann segir dómara 
hafa lent í öngstræti þegar kemur 
að fíkniefnadómum þar sem refsi-
ramminn 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 börn-
um í meðferð sé ekki nægilega 
nýtt úrræði. Fangelsismálastofn-
un sér nú aðallega um að úthluta 
mönnum meðferð. Atli segir stofn-
unina hafa staðið vel að málum en 
betur færi að menn væru skyldað-
ir til meðferðar af dómstólum. 
Úrræðið gæti verið hluti afplán-
unar sem gerendur eru dæmdir til 
að sæta og myndi nýtast betur en 
skilorðsbundnar refsingar, sem 
hann telur engu skila. 

Sönnunarbyrði í kynferðisbrota-
málum hefur einnig verið mjög til 
umræðu og hefur meðal annars 

verið lagt til að á henni verði 
slakað. Sveinn Andri telur slíkt þó 
afar varhugavert, þótt sönnunar-
byrðin sé oft erfið í kynferðis-
brotamálum 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 sönnunar-
færslna fyrir dómi og meira tillit 
tekið til þeirra afleiðinga sem 
brotin valda börnum. 

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 

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

Frumvarpið sem nú liggur fyrir 
þykir bera vitni um það viðhorf 
löggjafans að líta eigi á kynferðis-
brot gegn börnum alvarlegri 
augum  en gert hefur verið. Þar er 
gert ráð fyrir því að lágmarks-
refsing fyrir samræði eða kyn-
ferðisbrot 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 kyn-
ferðisbrot sem beinast gegn börn-
um 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. 

Dómar yfir kynferðisbrotamönn-
um hafa þyngst undanfarin árNauðsynlegt 

tæki á Íslandi

Hreinar hendur
örugg samskipti
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DAX Handspritt,
krem, sápur ofl.

Rekstrarvörur
1982–200725ára

Jóhanna Runólfsdóttir
sjúkraliði, ráðgjafi hjá RV

DAX Handáburður
250 ml
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Hluti af loftvarnakerfi NATO



Vísindamenn við Eötvös-háskól-
ann 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 fund-
inn upp fyrr en löngu eftir lok 
víkingaaldar, svo að lengi hefur 
það verið mönnum ráðgáta hvern-
ig 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, svo-
nefnda húsasnotru, eins og Páll 
Bergþórsson hefur eftir Græn-
lendingasögu, en því siglinga-
tæki 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 brýt-
ur 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 vís-
indatímaritsins 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 háskýj-
að og sólin skín ofan á skýjahul-
una.

Í samtali við Fréttablaðið 
bendir Páll Bergþórsson á að 
norskættaður Bandaríkjamaður, 
Leif Karlsen, hafi einnig gert til-
raunir með sólarstein fyrir bók 
sem hann skrifaði um siglinga-
tækni víkinga. 

Páll segir best að lesa af slík-
um steinum við sólarupprás og 
sólarlag. Hann telur þá því hafa 

getað nýst sem hjálpar-siglinga-
tæki, en húsasnotran hafi verið 
mikilvægari til að ákvarða hnatt-
stöðu og stefnu skips. 

Sólarsteins er getið í fornsög-
unum, en enginn slíkur steinn 
hefur fundist við fornleifaupp-
gröft svo vitað sé. 

Líkur á notkun sólarsteina

ÁRANGUR Á ÖLLUM SVIÐUM



KJÖTFARSBOLLUR
Í BRÚNNI SÓSU

699kr.
kg

200
kr. kg

Þú sparar

NÝTT KJÖTFARS
ÚR KJÖTBORÐI

kr.
kg498

SALTAÐ KJÖTFARS
ÚR KJÖTBORÐI

kr.
kg498

SÆLKERA KJÖTFARS
ÚT KJÖTBORÐI

kr.
kg598

Nýtt kjötfars úr kjötborði!

Allt sem þú þarft
    fyrir bolludaginn í Nóatúni!

FISKIBOLLUR
ÚR FISKBORÐI

598kr.
kg

37% 55afsláttur



Saltkjöt
fyrir sprengidaginn!

GOÐA HÁLSA- OG SÍÐUBITAR
FYRIR SPRENGIDAGINN

kr.
kg

NÓATÚNS SALTKJÖT
SÉRVALIÐ ÚR KJÖTBORÐI

kr.
kg

NÓATÚNS SALTKJÖT
BLANDAÐ

kr.
kg899

50%
afsláttur

Allt að

Verð frá:

rófur gulrætur laukur kartöflur

Allt sem þarf fyrir sprengidaginn!

Verði ykkur að góðu!



greinar@frettabladid.is

Þórir N. Kjartansson sendir mér tiltal 
vegna greinar sem ég skrifaði í Frétta-

blaðið 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 land-
eigenda. Samtök landeigenda krefjast þess 
að lögum um þjóðlendur verði breytt, þannig 
að ríkisvaldið geri ekki kröfur í jarðir með athuga-
semdalausum þinglýstum landamerkjabréfum. Eins 
og ég bendi á í pistil mínum, þá tryggðu margir land-
eigendur sér meira land en þeir höfðu rétt til við land-
skiptagerðina 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 upp-
lýsa Þóri um að íslenskir skotveiðimenn eru upp til 
hópa löghlýðnir borgarar. Kærur og dómar vegna ólög-
legra 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 þjóðlendumál-
um, þá gerum við þá sjálfsögðu kröfu að fjár-
málaráðherra 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 landeigend-

ur 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; óbyggða-
nefnd, héraðsdóm og hæstarétt. 

Er til of mikils mælst að gera þær kröfur til land-
eigenda 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.

Hverjir eiga Ísland?

ABC-kort

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

Hjálpaðu bágstöddum börnum og njóttu afsláttar í leiðinni

Með ABC-kortinu færðu 5% afslátt í verslunum 
Lyfju um land allt og 1% af upphæðinni rennur 
beint til ABC-barnahjálpar (afslátturinn á einnig 
við lyfseðilsskyld lyf).

Af 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 karlformenn-
irnir verið að standa sig í vetur? 
Hafa þeir sett á dagskrá lækkun 
matarverðs, uppstokkun landbún-
aðar eða hugsanlega upptöku 
evru? Hafa þeir mótað flokkum 
sínum nýja stefnu í umhverfismál-
um 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 matarverðs-
málum 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 forsætisráð-
herra þar til hann skaut óvænt upp 
furðu karlrembulegum kolli um 
liðna helgi. Þó hefur honum tekist 
að lauma inn arfavondum málum 
eins og endurnýjun sauðfjársamn-
ings.

Því er spurt: Hafa fjórmenning-
arnir 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 stjórnarandstöð-
una. 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 

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 andstæð-
inga 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 Morgunblað-
inu. 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 Morgunblaðsvof-
unni jafnvel hið ómögulega: Að slá 
sig til riddara í augum femínista og 
koma höggi á hæstarétt (í hefndar-

skyni fyrir Baugsmálið) í einni og 
sömu fréttinni. Í kjölfarið loguðu 
allar bleikar bloggsíður Hádegis-
móra 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 jafnaðar-
manna, 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 klám-
þinga—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 kvenforsætisráðherr-
ann. „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.

Hið karlæga kvenelti
S

amkvæmt nýrri samanburðarrannsókn Barnahjálpar 
Sameinuðu þjóðanna sér þriðjungur fimmtán ára unglinga 
á Íslandi enga framtíð í starfsmenntun, telur sér áskap-
að að vinna láglaunastörf sem útheimta enga menntun. 
Metnaðarleysi unglinganna er ískyggilegur vitnisburður 

og ætti að skekja ráðuneyti menntamála og vekja stórar spurning-
ar 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, til-
tekinn 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 eftirstríðs-
árunum á Íslandi:  draugar fortíðarinnar úr opinberri framfærslu 
barna sem tekin voru af forsjáraðilum og vistuð hjá vandalausum 
eða á svokölluðum vistheimilum. Kleppjárnsreykir, Kumbaravog-
ur, 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 vandalaus-
um, 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 börn-
um 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 geðheilbrigð-
iskerfinu, 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 kvöld-
um. 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 upp-
gjöfina 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 mynd-
um og grimmari sögum en við þekkjum nýlega frá liðinni öld. 

Annarra 
manna börn



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Vesturlandsvegur

Reykjavík

Mosfellsbær

Húsasmiðjan

Nóatún

Toppskórinn

Margt Smátt

Vínlandsleið

Sport Outlet
Vínlandsleið 2–4, efri hæð

Grafarholt

Puma Kart Cat II V - 2.990 kr.Rétt verð: 4.990 kr.
Stærðir 28-35

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

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 glæpa-
manninum fyrir að lemja hrekkjusvínið 
síðan í barnaskóla, er liðin. Nú er tölvu-

leikjaframleiðslan í höndum stórra fyrir-
tækja þar sem fjöldi teiknara, hönnuða, og 
forritara vinna saman.

„Þetta byrjar með handriti sem er nokk-
ur hundruð blaðsíður. Þar er söguþræði lýst, 
umhverfinu, persónum og í raun öllu sem 
við kemur heiminum sem tölvuleikurinn fer 
fram í,“ segir Magnús Bergsson markaðs-
stjóri CCP. „Gerð handritsins tekur heil-
langan tíma, eða um eitt ár, enda er það eig-
inlega það mikilvægasta við hönnunina á 
leik.“

Handritasmíði er ekki eins manns vinna 
heldur verk sem fjölmargir koma að. Auk 
leikjasmiðsins (eða leikjasmiða) hafa teikn-
arar og aðrir listamenn mikið að segja um 
útkomuna. Framhald á síðu 2

Hver tölvuleikur er  
fjögur ár í framleiðslu 



Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Viltu breyt’eikkurru?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Ný útlit í viku
hverri!

Búðu til eigið útlit 
eða veldu tilbúið!

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is

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.

Handritið er í stöðugri þróun, kar-
akterar 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 for-
ritarar 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 fyr-
irtækja á nýjum vettvangi með 
nýja grafíkvél. Síðari leikir, sem 
byggja á sömu tækni, taka mun 
skemmri tíma í framleiðslu og 

munar þar mest um styttri forrit-
unartíma. „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 kvikmyndafyr-
irtækin í Hollywood geta einungis 
látið sig dreyma um.

Andvökunætur og háir 
staflar af pítsukössum

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

Hjá verslun-
inni Tölvu-
teki við 
Borgartún
33 má finna 
margt sniðugt 
enda verslunin 
ný af nálinni, var 
opnuð í desember síð-
astliðnum. Eitt af því 
sem hefur notið talsverðra 
vinsælda er örsmár minniskubb-
ur sem hefur samt eins gíga-
bæta USB2 háhraðaminni. 
Kubburinn er varla 
meira en einn senti-
metri og lokast inni 
í plasthulstur sem 
ver hann fyrir 
hnjaski.

Skúli Axelsson 

verslunarstjóri segir minniskubb-
inn 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 fyrirtæk-
inu OCZ 

sem
Skúli

segir
fram-
leiða

gæða-
tækni. Til dæmis 
séu skjákortin 
frá þeim öll með 
lífstíðarábyrgð.

Míní minniskubbur



Spilendur Nintendo Wii eiga 
það til að missa fjarstýring-
una í hita leiksins, eyðileggja 
sjónvörp og slasa sig og aðra. 
www.wiihaveaproblem.com 
fylgir þessu máli eftir.

Í hamaganginum sem fylgir notk-
un Nintendo Wii hefur komið í ljós 
að öryggisólin sem festir fjarstýr-
inguna við hönd spilarans, var 
ekki nógu sterk. Þetta gerði það að 
verkum að missti leikmaður fjar-
stýringuna (sem gerðist mjög oft) 

var voðinn vís. Brotin plasmasjón-
vörp, ónýt húsgögn, brotnir lík-
amspartar og glóðuraugu. Nin-
tendo brást við með því að styrkja 
ólina og hvetja leikmenn til að 
spila af varkárni.

Hin stórskemmtilega heima-
síða 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 ann-
arra, geta skemmt sér stórvel við 
að skoða þessa síðu.

-tg

Wii have a problem

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 kringl-
óttum OLED-skjá sem er aðeins 2,54 
sentimetrar að þvermáli. 

Síminn er þegar kominn á mark-
að 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.

Farsími í armbandsúrinu

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI





fasteignir
Mest lesna fasteignablað landsins

Hallgrímskirkja trónir hátt yfir marglitum 
og lágum húsum Skólavörðuholtsins.

S 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 kirkj-
una. Þjóðlegur stíll einkenndi arkitektúr hans. 
Aðalbygging Háskóla Íslands, Þjóðleikhúsið og 
Kristskirkja í Landakoti eru einnig meðal hug-
arsmíða hans og verka. Hann notaði íslenskar 
fyrirmyndir og íslenskt efni. Hallgrímskirkja 
varð hans síðasta verk en hún minnir á stuðla-
berg, íslensk fjöll og jökla.

Fleiri loftmyndir af höfuðborginni má sjá á 
síðu 12 í Fasteignablaðinu.

Minnir á stuðlaberg, 
íslensk fjöll og jökla

Hallgrímskirkja er eitt helsta kennileiti borgarinnar þar sem hún trónir hátt yfir lágum húsum í Skólavörðuholtinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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ÁRBORGIR  11

ÁS  20

DOMUS  6

DRAUMAHÚS  18

REMAX  12

EIGNAMIÐLUN SUÐURN.  8

EIGNASTÝRING  3

FASTEIGNASTOFAN  10

FAST.- OG FYRIRT.SALAN  11

HRAUNHAMAR  13-15

HÚSIÐ  23

KJÖREIGN  9

KLETTUR  4

LYNGVÍK  7

LÖGMENN SUÐURL.  2

VALHÖLL  16

FASTEIGNASÖLUR

18,7%

37,5%

*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallup í nóvember 2006.

Lestur á 
fasteignablöðum

LESTUR MEÐAL 18-49 ÁRA
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VEXTIR FRÁ 

AÐEINS

Miðað við myntkörfu 4,
Libor-vextir 29.1.2007.

3,2%
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.

Þannig er mál
með vexti ...

... að það er hægt að létta greiðslubyrðina.
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Rafrænt greiðslumat

Ráðgjöf og aðstoð

Lánsumsóknir rafrænt á Netinu

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

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

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

DOMUS FASTEIGNASALA hefur til sölu 
3ja herbergja 73,4 fm íbúð á jarðhæð í 
fallegu tvíbýli. Sjá síðu 6
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Vísitala fasteignaverðs fer 
hækkandi á ný, einkum á 
sérbýli sem hefur hækkað um 
14% frá því í janúar í fyrra. 

Í síðasta mánuði hækkaði vísi-
tala fasteignaverðs á höfuð-
borgarsvæðinu um 2,3% frá 

því í desember og um 6,9% meðal-
hækkun 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 sér-
fræðingur í greiningardeild Kaup-
þings og hún var beðin að spá í 
spilin. 

„Þó svo að verðið í desember 
hafi verið lægra en í nóvember-
mánuði sjáum við samt verulega 
sveiflu upp á við núna. Það gæti 
verið tímabundin og tilviljana-
kennd sveifla sem skýrðist af sölu 
nokkurra óvenju verðmætra eigna 
í janúar. Samt eru aðrar vísbend-
ingar líka um að fasteignamarkað-
urinn sé að taka við sér á ný. Verð-
bólguhorfurnar hafa batnað 
töluvert nú eftir að ákveðið var að 
lækka matarskattinn og því horf-
um 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 heimil-
anna.“ 

Ef fjöldi seldra eigna í janúar 

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 íbúð-
ir 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 miss-
erum athyglisverða rannsókn á 
þróun fasteignaverðs á höfuðborg-
arsvæðinu 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 teg-
undar 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 meðal-
lagi seljast á einum mánuði getur 
orðið ofmat á breytingu fasteigna-
verðs. Að sama skapi verður um 
vanmat að ræða ef gæði seldra 
fasteigna eru minni en í meðal-
lagi.“ gun@frettabladid.is

Verð á sérbýli hækkaði

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

Meindýr og meindýravarnir
Guðmundur Óli Scheving 

Barrlýs eru taldar upprunnar í gamla heiminum eða í 
Evrópu en hafa fyrir löngu borist til Ameríku. Barrlýs 
(Adelgidae) eru mjög útbreiddar í barrskógum á norð-
urhveli 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 hnúð-
arnir 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 eiturefna-
leyfi 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, Guð-
mundur Óli Scheving, Skordýrabók Fjölva 1974, Meindýr í húsum og gróðri 
1944, Geir Gígja

Lesendum fréttablaðsins er velkomið að að senda fyrirspurn á net-
fangið: gudmunduroli@simnet.is

Furulús og furubarrlús

Félag
fasteignasala

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 .

Álftarimi 28, Selfoss
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 parket-
lögð 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.

Furugrund 12, Selfossi
Fallegt parhús í góðu hverfi. Húsið er klætt að utan með liggjandi bjálka-
klæðningu 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/horn-
baðkeri og sturtu ásamt fallegri innréttingu, flísalögðu þvottahúsi m/lítilli
innréttingu. Garður er gróinn og möl er í innkeyrslu. Verð 28,9 m .

Lómhólmstjörn, Sveitarfélaginu Árborg
Timburhús frá SG einingahúsum byggt 2005 ásamt 13070 fm eignar-
lóð að Lómhólstjörn rétt við bæinn Byggðarhorn í Árborg. Húsið sam-
anstendur af forstofu, holi, stofu, eldhúsi, 3 herbergjum, baði og þvotta-
húsi. 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 hest-
hús 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 bárujárns-
klæðningar, en klæðningu vantar á eina hlið. Eignin er á tveimur hæð-
um og telur hún forstofu, eldhús, herbergisgang, svefnherbergi og bað-
herbergi 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 fyr-
ir sumarbústað. Mikil náttúrufegurð og mikið víðsýni. Möguleiki fyrir
hendi að kaupa fleiri aðliggjandi lóðir af sömu stærð. Verð 1,8 m.

Háengi 25, Selfossi.
92,7 fm parhús ásamt 28,9 fm bílskúr. Húsið er klætt að utan með lig-
gjandi timburklæðningu en þó er gafl hússins steníklæddur. Eignin telur
flísalagða forstofu m/skáp, plastparketlagan gang, flísaparketlagt eld-
hús 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 plastparket-
lögð svefnherbergi og eru skápar í tveim þeirra og dúklagt baðherbergi
m/baðkari - tengi. f. þvottavél er á baði. Verð 21,0 m.

Eyrarbraut 9, Stokkseyri.
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, baðher-
bergi m/sturtu og tvö svefnherbergi. Parket eru á öllum gólfum á hæð-
inni 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 stór-
um gluggum og álflekahurð með rafmagnsopnara. Timburverönd með
heitum potti er við húsið til suðurs. Verð 32,0 m.

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

Nánari upplýsingar má sjá á vefnum á
.sudurbyggd.is
.log.is/hagaland

og á skrifstofu Lögmanna Suðurlandi.

Austurvegi 3, Selfossi | S: 480 2900 | Fax: 482 2801
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Ólafur Björnsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Sigurður Sigurjónsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Christiane L. Bahner hdl.
Lögg. fasteignasali

Torfi R. Sigurðsson
Lögfræðingur

Ágúst Stefánsson
BA í lögfræði

Hallgrímur Óskarsson
Sölumaður

Steindór Guðmundsson
Iðnrekstrarfr./sölumaður

Anna Rúnarsdóttir
Ritari/skjalavarsla

Kristín Kristjánsdóttir
Ritari/skjalavarsla
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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

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

Danfoss hf
Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

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

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

SUÐURHÓLAR
REYKJAVÍK
Góð um 100 fm. 4ra herbergja íbúð á 3.
hæð. Hús nýlega viðgert að utan.
Verð kr. 18,9 millj.

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

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

www.eignastyring.is • eignastyring@eignastyring.isFASTEIGNAMIÐLUN
Erlendur

NÝTT

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

LAUTASMÁRI
KÓPAVOGUR
Snyrtileg 5 herbergja íbúð á 2. hæð í litlu
fjölbýli. Þvottahús í íbúð. Góð staðsetn-
ing.
Verð kr. 26,9 millj.

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

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

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

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

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

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

TVÆR ÍBÚÐIR NÝTT

NÝTT

NÝTT



Sigurður Hjaltested
löggiltur fasteignasali
sigurdur@klettur.is

Guðmundur Kristjánsson
sölustjóri

gudmundur@klettur.is

Kristján Ólafsson, hrl.
löggiltur fasteingasali
kristjan@klettur.is

Svavar Geir Svavarsson
löggiltur fasteignasali

svavar@klettur.is

Valþór Ólason
sölumaður

valthor@klettur.is

Valborg Sigrún Jónsdóttir
skjalagerð

valborg@klettur.is

4RA HERB.
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. Sól-
stofa innaf stofu og gengið úr henni út á pall. Eld-
hús er með nýrri innréttingu og öll tæki ný, ga-
seldavél 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.

HÆÐIR
ÞINGHÓLSBRAUT 55 -
KÓP.

Mjög björt og mikið endurnýjuð 130 fm sér-
hæð 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 gólf-
efni. Bílskúrinn er á tvemur hæðum eða neðri
hæðin er eitt herbergi. Ásett verð 35,9 m.

4RA HERB.
SKÓGARÁS

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 flís-
ar. Stutt í skóla og nærliggjandi þjónustu. ´
Ásett verð: 41,4 millj.

4RA HERB.
ÁLFKONUHVARF –
ENDAÍBÚÐ

Falleg og vel skipulögð, 120 fm 4ra herb. end-
aíbúð á góðum stað á Vatnsenda. Stæði í bíla-
geymslu fylgir íbúðinni, falleg gólfefni parket
og steinflísar, hornbaðkar, stór og góð
geymsla, útsýni í suður af svölum, stutt í fal-
lega náttúru og óbyggt svæði. Ásett verð
28,8 millj.

5RA HERB.
ÁLFKONUHVARF -
EFSTA HÆÐ

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.

EINBÝLI
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 eld-
húsi er viðarinnrétting og parket á gólfi. Í
húsinu eru 3 svefnherb. öll parketi á gólfi og
fataskápur í hjónaherb. Ásett verð 27 millj.

EINBÝLI
VATNSENDI - STÓRT EIN-
BÝLI - HESTHÚS OG BÍLSKÚR

Hér er um að ræða ca 320 fm eign, sem skipt-
ist í hús, hesthús og bílskúr. Húsið skiptist í
forstofu, 2 baðh., opið rými með mikilli loft-
hæð, 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.

5RA HERB.
BRATTHOLT -
HAFNAFJÖRÐUR.

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.

5RA HERB.
ENGIHJALLI

4-5 herb. íbúð við Engihjalla í lágreistri bygg-
ingu 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.

3JA HERB.
BÁSBRYGGJA -
BRYGGJUHVERFI

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 íbúð-
inni. Stót geymsla er innan íbúðar sem nýst
gæti sem 3ja herb. Sér lóð og hellulögð ver-
önd. Þvottah. innan íbúðar. Sér geymsla í sam-
eign einnig. Ásett verð 29,9 m.

3JA HERB.
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 eld-
húsinnrétting, nýtt parket og bað endurnýjað
að hluta. Sameiginleg bílageymsla er undir
Hamraborginni. Ásett verð: 21,9 millj.

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), íbúð-
in er snyrtileg og vel frágengin og af flísalögð-
um svölum er gott útsýni í suður og vestur.
Ásett verð: 25,5 millj.

EINBÝLI
FAGRIHJALLI - SUÐ-
URHLÍÐAR KÓP.

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 fasteigna-
mati ríkisins og þar af er bílskúrinn 35,3 fm í
íbúðinni er einnig lítil einstaklings íbúð með
sérinngangi. Ásett verð. 74,9 millj.

RAÐHÚS
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, hvít-
ur 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.

2JA HERB.
SKIPHOLT -  2JA HERB.

GLÆSILEG ÍBÚÐ Mjög falleg og vel skipu-
lögð 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 fata-
sk. Eldh með partketi og fallegri eikarinnr, t.f.
uppþv.vél. Stofa og borðst. með parketi, út-
gengt er úr stofu á suðursvalir. Sameiginlegt
þv.hús er í sameign. Ásett verð: 16,9 millj.

2JA HERB.
ÞINGHOLTIN 

Stórglæsileg 2ja til 3ja herbergja lúxusíbúð
á 2 hæð í 4ra hæða húsi á besta stað í Þingholt-
unum 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.

2JA HERB.

4RA HERB.
RJÚPNASALIR - KÓPAVOGI

Fasteignasalan Klettur var að fá í sölu glæsilega 4ra herbergja íbúð við Rjúpnasali á 1. hæð, íbúð-
in 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 millj-
ónir, nánari upplýsingar um eignina gefa sölumenn Kletts fasteignasölu.
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GYÐUFELL - R.VÍK

Um er að ræða 2-3ja herb. tæplega 70 fm
íbúð á jarðhæð með sérverönd og garði. Op-
ið úr forst. inn í stofu og eldhús. Eldhúsið
með parketi og hvítri innrétt., borðk. Stofa
með parketi og útgengt á sérhellulagða ver-
önd sem er yfirb. og opnanleg út á afgirta sér-
lóð. Mögul. er að útbúa annað herb. af borð-
st., með glugga. Svefn- og baðherb. með dúk.
Húsið er klætt að utan. Ásett verð: 13,9 m.





www.domus.is
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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

JÖRFAGRUND - 116 KJALARNES

Verð 32,9 millj.

Bókaðu skoðun

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

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
840 2100/440 6014

HRAUNBÆR - 110 REYKJAVÍK

Laus við
kaupsamning

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

GNITAKÓR - 202 KÓPAVOGUR

Verð 44,9 millj.

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.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

664 6013/440 6013

JÖRFABAKKI - 109 REYKJAVÍK

Verð 17,9 millj.

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

KELDUHVAMMUR - 220 HAFNARFJÖRÐUR

Verð 29,9 millj.

Bókaðu skoðun

Íbúðin er 151,4 fm.; 4 svefnherbergi, sjónvarpsrými, vinnurými, stofa, borð-
stofa, 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.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

664 6013/440 6013

LINDASMÁRI - 200 KÓPAVOGUR

Verð 34,5 millj.

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.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
840 2100/440 6014

SOGAVEGUR - 108 REYKJAVÍK

Verð 48,9 millj.

Bókaðu skoðun

Mjög góð 96,6 fm. 4ra herbergja íbúð á 2.hæð á barnvænum stað í Hjalla-
hverfi 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

TRÖNUHJALLI - 200 KÓPAVOGUR

Verð 22,9 millj

Bókaðu skoðun

Fr
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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 mið-
svæðis í grónu hverfi í Kópavogi.

Davíð Jónsson
Sölufulltrúi

864 4949
david@domus.is

LAUFBREKKA - 200 KÓPAVOGUR

Verð 34,7 millj.

Bókaðu skoðun

Góð 3ja herbergja 73,4 fm. íbúð á jarðhæð í fallegu tvíbýli. Rúmgott eld-
hús 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.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

664 6013/440 6013

LANGHOLTSVEGUR - 104 REYKJAVÍK

Verð 17,9 millj.

Bókaðu skoðun

Bjarni Björgvinsson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Jón Eiríksson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Kristján Gestsson
Löggiltur fasteignasali

Linda B. Stefánsdóttir
Viðskiptafræðingur

Löggiltur fasteignasali

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

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

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

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

TRAUST VIÐSKIPTI Í TVO ÁRATUGI

SÍMI 588 9490

SIGRÚN GISSURADÓTTIR
LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SIGRUN@LYNGVIK.IS

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

LYNGVÍK ER SKRÁÐ Í
FÉLAG FASTEIGNASALA

KÓRSALIR
GLÆSIHÆÐMEÐ ÚTSÝNI

Um er að ræða glæsilega
264 fm íbúð á tveimur
hæðum að hluta með 4
svölum og góðu útsýni. Ar-
instofa, þaksvalir fyrir
heitan pott, stórt sér bað-
herbergi með nuddkari inn
af hjónaherbergi.

Allar nánari uppls. veitir Steinar S. Jónsson Lyngvík.

SÓLHEIMAR
FLOTT ÍBÚÐ

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. Endurnýj-
að flísalagt baðherbergi. Nýtt nú-
tímalegt 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
SÉRHÆÐMEÐ BÍLSKÚR.

Um er að ræða mjög vel
staðsetta 100 fm sérhæð í
þriggja íbúða húsi, ásamt
28 fm bílskúr. Afgirtur suð-
ur 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 flís-
ar á gólfum.
Verð 25,8 m.

SNÆLAND
LAUS STRAX

Um er að ræða mjög vel
staðsetta 24,5 fm sam-
þykkta studioíbúð í
Fossvogi, íbúðinni fylgir
sér geymsla, ásamt
sam.þvottahúsi og hjóla-
geymslu. Verð 8,8 m.

GRANDAVEGUR
LYFTUHÚS

Um er að ræða góða og
vel staðsetta 73,5 fm 2ja
herbergja íbúð á 4.hæð í
lyftuhúsi. Vestur svalir
með útsýni. Þvottaher-
beri innan íbúðar.
V.18,9 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 lyftu-
hús. Suður svalir.
Verð 21,9 m.

BORGARHOLTSBRAUT
HÆÐM/BÍLSKÚR.

Mjög vel staðsetta
4ra herbergja sérhæð
í 3ja íbúða húsi.
Hæðinni fylgir sér-
stæður 34 fm bílskúr
með nýju þaki. AF-
HENDING VIÐ KAUP-
SAMNING.

HÁTÚN
NÝ ÍBÚÐMEÐ

GLÆSILEGU ÚTSÝNI.
Um er að ræða 68,8 fm
tveggja herbergja íbúð á
7.hæð, ásamt stórum
norður svölum. Íbúðin
skilast fullbúin án gólf-
efna, baðherbergi flísa-
lagt, góðar innréttingar.
V. 26,9 m

FUNAHÖFÐI
LAUST STRAX

Um er að ræða mjög vel
staðsett 607 fm atvinnu-
húsnæði á tveimur hæð-
um. Verð 75 m.
Allar nánari upplýsingar
veitir Steinar á Lyngvík
S.588-9490.

EYJABAKKI
4-5 HERBERGJA

Vorum að fá í sölu mjög
góða og mikið endurnýj-
aða 4ra herbergja endaí-
búð á 3.hæð ásamt sér
21 fm herbergi í kjallara
sem hefur aðgengi að
snyrtingu. Hús og sam-
eign í góðu standi.
Verð 20,9 m.

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.

AKURGERÐI

190 VOGAR
Um er að ræða gott og
vel staðsett 143 fm ein-
býlishús á einni hæð
með fjórum svefnher-
bergjum. Teikningar af
tvöföldum bílskúr. Fal-
legur 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 lyftu-
húsi, ásamt stæði í bíl-
geymslu. 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 inn-
gangi í þriggja íbúða
húsi við Barðavog.
Verð 14,9 m.
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Eignamiðlun Suðurnesja
Sigurður V. Ragnarsson, löggiltur fasteignasali

Reynir Ólafsson, löggiltur fasteignasali

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

Arnarhraun 21, Grindavík
Fallegt einbýlishús ásamt bílskúr klætt með
múrsteini 165,8 ferm.  3 svefnherb. Bílskúr flí-
salagður. Hellulögð innkeyrsla. Sólpallur. 
Verð 30.000.000,-

Suðurhóp 11 og 13, Gr.vík
Nýtt parhús og nýr bíll Toyota Corolla, í
Grindavík, aðeins 35 mín fjarlægð frá Kringl-
unni. Íbúðin er fullbúin að innan sem utan og
bíllinn fylgir með. Nánari upplýsingar á
skrifstofu.

Vesturhóp / Austurhóp,
Grindavík
Einbýlishús í byggingu sem skilast fokhelt, til-
búið undir tréverk eða fullbúið. Möguleiki að
taka ódýrari eign upp í. 
Verð frá 16.000.000,-

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

Glæsivellir 20B, Grindavík
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,-

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.

Vörðusund 1, Grindavík
Nýtt iðnaðarhúsnæði, stálgrindarhús einangr-
að 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,-

Suðurvör 11, Grindavík
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,-

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

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

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

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,-

Fr
um

Selsvellir 17, Grindavík
Fallegt einbýli ásamt bílskúr 176,6 ferm. Nýtt
þak og -kantur. Búið að endurnýja neyslu-
vatnslagnir. Ný skjólgirðing á baklóð. Nýtt
hellulagt plan með hita. Verð 29.800.000,-

Laut 14, Grindavík
10 íbúða fjölbýli á 2 hæðum. Sérinngang.
Fullbúnar með vönduðum innrétt. Uppþv.vél
og ísskápur. Parket og flísar. Gólf hljóðein-
angruð. 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.

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 gólf-
hita, 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,-

ERUM MEÐ KAUPENDUR

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

• 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

• Sérbýli í Laugarneshverfi allt að 60.000.000.- kr

• 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

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

• 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

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

Taktu næsta skref í lífinu, skref í rétta átt, skref uppávið með RE/MAX Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

FASTEIGNIR
TRAUST • VIRÐING • ÞJÓNUSTA

AF EFTIRTÖLDUM EIGNUM!

Stefán Páll
Sölufulltrúi

Lögg. fasteignasali
821 7337

Jörfabakki 22
109 Reykjavík

Verð: 13.9
Stærð: 61,7 fm

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 10.1
Bílskúr: Nei

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

Anna Karen
Sölufulltrúi

862 1109
annaks@remax.is

Kitty Johansen
Sölufulltrúi

695 4161
kitty@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús 18:30 - 19:00

UMBROT
VIÐ TÖKUM AÐ OKKUR ALLT

Grensásvegi – 12A – sími: 568 1000 – frum@frum.is – www.frum.is
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Fasteignasalastéttin 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 stjórn-
sýslunefnd sem ranglega er kölluð Eftirlitsnefnd Félags fasteignasala – EFF. 
Þá nefnd á að mínu mati að leggja niður strax og færa eftirlitið til Félags fast-
eignasala – 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 dóms-
málaráðuneytinu 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. 

Eftirlitsnefnd Félags fast-
eignasala verði lögð niður 
- og ránsfeng skilað

Úr pontunni
Viggó Jörgensson fasteignasali

Lýsing: Gengið er inn á efri hæð. Þar er forstofa, 
gestasalerni, vinnuherberbergi, stofa, borðstofa og 
eldhús og á neðri hæð tvö svefnherbergi og hjónaher-
bergi, 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. Baðher-
bergið 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

201 Kópavogur:

Vítt útsýni og veglegur garður
Mánalind 5: Snyrtilegt parhús á tveimur hæðum

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 

221 Hafnarfjörður: 

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



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

108 Reykjavík:  Tvær hæðir og stór garður
Rauðagerði 61: Tveggja hæða einbýlishús með háalofti

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

GLUGGI TIL FRAMTÍÐAR …

• ENGIN MÁLNINGAVINNA

• HVORKI FÚI NÉ RYÐ

• FRÁBÆR HITA OG HLJÓÐEINANGRUN

• FALLEGT ÚTLIT

• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR

• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING

FASTEIGNAHÖLLIN Jóhanna Guðmundsóttir
löggiltur fasteignasali

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

Dynhóll - Sandgerði
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.

Guðnýjarbraut - Reykjanesbæ
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.

Verð: 28.000.000 Verð: 27.500.000 

Þú ert í öruggum höndum hjá ÁS fasteignasölu
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SÓLSÓLTÚNTÚN
SELFOSSISELFOSSI

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

Atli Snær

Sigvarðsson

sölumaður

Anna Dóra 

Jónsdóttir 

ritari/sölumaður

Þorsteinn 

Magnússon

sölumaður

Guðjón Ægir 

Sigurjónsson hrl.

Óskar 

Sigurðsson hrl.

Sigríður

Sigurbjartardóttir

ritari

HELGASTHELGASTAÐIRAÐIR
STOKKSEYRISTOKKSEYRI

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.

ÁSTJÖRNÁSTJÖRN
SELFOSSISELFOSSI

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

AUSTURMÖRKAUSTURMÖRK
HVERAGERÐIHVERAGERÐI

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

ÁSTJÖRNÁSTJÖRN
SELFOSSISELFOSSI

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.

FÍFUTJÖRNFÍFUTJÖRN
SELFOSSISELFOSSI

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.

VESTURBRÚNIRVESTURBRÚNIR
GRÍMSNESIGRÍMSNESI

Vandað og fullbúið bjálkahús ásamt góðu
gestahúsi á 8800 m2 eignarlóð. Góður
pallur, pottur og saunahús. Lóð skemmti-
leg og gróin. Verð 20,9 millj.

Höfum nokkra áhugasama kaup-
endur af góðum parhúsum í
Lindahverfinu og næsta ná-
grenni.

Nánari upplýsingar hjá 
Atla s: 899-1178

Fr
um

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

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

Ögurhvarf, Kóp, 3.340 m2.
Atvinnuhúsnæði með
súlulausu lagerrými,
verslunarrými og
skrifstofuálmu. Hús-
næðið 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 skil-
alýsing á skrifstofu.

Fornubúðir Hfj. 180 fm innkeyrslubil.
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.

Bíldshöfði, verslunar- og skrifstofuhúsn.
Frábærlega staðsett á
Höfðanum, til leigu
nýtt og glæsilegt
verslunar- og skrif-
stofuhúsnæði 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 teikn-
ingar á

Óseyrarbraut Hfj, 355 fm innkeyrslubil.
Til leigu miðsvæðis í
Hafnarfirði og við höfn-
ina, gott innkeyrslubil
með 1 innkeyrsluhurð.
Góð aðkoma. LAUST.

Hlíðasmári verslunar- og skrifstofuhúsn.
Til leigu glæsilegt
verslunar- og skrif-
stofuhúsnæði 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 leigj-
endur. Frágangur

verður að utan sem innan með glæsilegasta móti. Húsnæðið verð-
ur afhent eftir mitt ár 2007.

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

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.

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.
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 að-
ila. Afhending strax.

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

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

Hársnyrtistofa í góðu hverfi. 
5 vinnustöðvar og 2 vaskstólar. Í góðu húsnæði  og vel búin tækj-
um. Til sölu af sérstökum ástæðum. Til afhendingar starx ef ósk-
að er. Frábært verð.

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

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Óskar Mikaelsson,

ráðgjafi, atvinnuhúsnæði 
og fyrirtæki

Valgeir Kristinsson, 
Hrl., Lögg. faseignasali
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Höfuðborgin er fögur á að líta úr háloftunum.

Þ 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 fimmtu-
daginn. Hún er nú haldin í sjötta sinn og stendur yfir dag-
ana 22.-24. febrúar. Frá fimmtudagskvöldi til laugardags-
kvölds geta borgarbúar notið fjölbreyttrar dagskrár í 
menningarstofnunum í Reykjavík, horft á óvenjulegar 
íþróttauppákomur og glæsilega viðburði á strætum úti.

solveig@frettabladid.is

Ég lofa ljóst þín stræti

Byggðin er þétt í vesturbæ Kópavogs. Hér sést einnig vel hvernig flugvöll-
urinn liggur.

Sólheimablokkirnar skaga upp úr lágreistri byggðinni.

Turn Hallgrímskirkju er 73 metra hár og þaðan er gott útsýni yfir lög og láð, þó ekki jafn gott og úr háloftunum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

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

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

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

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.

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.

Drekavellir 26 - Hf.

Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.
Baðherbergi og þvottahús flísaslögð

Byggingaraðilar Ingvar og Kristján 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

Kirkjuvellir 5 - Hfj.
4ra herbergja

íbúðir

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 18 - Hf.

Íbúðirnar afhendast fullbúnar án
gólfefna. Baðherbergi og

þvottahús flísaslögð
Byggingaraðili Fjarðarmót ehf.

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

• Vandaðar
innréttingar og tæki

• Góður frágangur
• Traustir verktakar
• Afhending strax

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.



KLUKKUBERG - HF.

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

DREKAVELLIR 57,59 - HF 

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

SELVOGSGATA - HF.
GLÆSILEGT

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

LINDARBERG - HF.
GLÆSIL.

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

GLÆSIVELLIR - 
GRINDAVÍK

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.

ÖLDUGATA - HF.

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

FJÓLUHLÍÐ -HF.

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 þjón-
ustu. V.44,9 millj.

Ágústa Hauksdóttir, Freyja Sigurðardóttir, Magnús Emilsson, löggiltir fasteignasalar

STAÐARBAKKI - RVK.

Sérlega fallegt pallabyggt endaraðhús á þessum vin-
sæla 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. 

HRAUNBRÚN - 
EINBÝLI/EFNALAUG

Þvottahús/efnalaug
Höfum fengið í einkasölu rótgróna efnalaug/þvotta-
hús 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 hús-
eign. Húseign og fyrirtæki selt saman. rótgróið fyrir-
tæki Upplýsingar gefur Helgi Jón á skrifstofu Hraun-
hamars s. 893-2233

HJALLABRAUT - HF.
GLÆSILEG

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

FLÓKAGATA - HF.

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

ENGJAVELLIR -HF.

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

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

MÓABARÐ - HF. SÉRHÆÐ

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

KELDUHVAMMUR - HF.
SÉRHÆÐ

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

HJALLABRAUT - HF.

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

ESKIVELLIR - HF. GLÆSI-
LEG

Góð 4ra herb. íbúð á 2. hæð 102,6 fm ás. stæði í bíl-
geymslu. Íbúðinni verður skilað fullbúinni að utan
sem að innan en án gólfefna. Baðherb. m. flísalögð-
um 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

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

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

VÖRÐUBERG - HF.

Nýkomið í einkasölu, sérlega glæsil. tvílyft endarað-
hús m/innb.bílskúr, samtals ca 170 fm. Húsið skipt-
ist m.a. þannig, stofa, eldhús, 4 svefnh. sjónvarps-
hol o.fl. Stór S-verönd m/skjólgirðingu. V. 39,8 millj.

SÆVANGUR - HF.

Glæsilegt mikið endurnýjað einbýli á 1 hæð m/bíl-
skúr samtals um 168,3 fm á frábærum útsýnisstað
við Sævang í Hfj. Mikið endurnýjuð á mjög smekk-
legan hátt þar með talið innréttingar og gólfefni.
Skemmtileg aðkoma er að húsinu, hellulagðar stétt-
ar og plan. Glæsileg hraunlóð m/hraunpollum . Ein-
stök staðsetning.Upplýsingar veittir Þorbjörn Helgi
gsm. 896-0058.

SÆVANGUR - HF. 
GLÆSILEGT

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

FJÓLUVELLIR - HF.

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

HNOÐRAVELLIR 12-14 HF.

Vorum að fá í sölu raðhús á 1 hæð m/innb. bílskúr á
þessum vinsæla stað á Völlunum í Hfj. Húsin af-
hendast 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 virki-
lega vel staðsett rétt við skóla. V. 37,9 millj.

MÝRARGATA - VOGAR

Nýkomið glæsil. nýlegt einb. á 1. hæð m/innb. bíl-
skúr, 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

KELDUHVAMMUR - HF.

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

FÍFUVELLIR - RAÐH. HF.

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 út-
sýni. Til afhendingar strax. V. 34,9 millj. 

GAUKSÁS - HF.

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

BJARMAHLÍÐ - HF.
GLÆSIL. EINB.

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

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.

KLETTABERG - HF. PARHÚS

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

Fr
um



Bæjarhrauni 10, Hafnarfirði - Sími 520 7500 - Fax 520 7501 - hraunhamar@hraunhamar.is - www.hraunhamar.is

BLIKAÁS - 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.

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 Brún-
ás. Eign sem vert er að skoða. V. 26 millj.

DAGGARVELLIR - HF. 
SÉR INNG.

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

KIRKJUVELLIR - HF.

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.

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

TRAÐARBERG -HF.

Glæsileg 131,9 fm. íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli
staðsett í nálægð við skóla og leikskóla í Setberg-
slandi 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 inn-
réttingar 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 svöl-
um. Íbúðin er fullbúin. V.22,9 millj.

ARNARHRAUN - HF.

efrisérhæð á þessum vinsæla stað miðsvæðis í Hafn-
arfirði. 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. 

HJALLABRAUT - HF.

4ra herbergja 108,9 fm íbúð á þriðju hæð með
glugga á þrjá vegu í góðu fjölbýli í norðurbæ Hafn-
arfjarðar. Stutt í alla þjónustu..Verð 19,8. millj.

SUÐURBRAUT - 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.

PERLUKÓR - 3JA KÓPAV.

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

HÁABERG - HF. SÉRHÆÐ 

Skemmtileg 80 fm. neðri sérhæð m/glæsilegri ver-
önd. 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.

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. Fal-
legur afgirtur sólpallur. Glæsileg eign. V. 27,4. millj.

DAGGARVELLIR - HF. 
M. BÍLSKÝLI

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 - HF.
GLÆSIL.

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

GRÆNAKINN - HF.

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. 

SVÖLUÁS - HF.

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

HÖRGSHOLT - HF.

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.

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

HEIÐARGERÐI - VOGAR,
3JA.

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

KRÍUÁS - HF.

Í einkasölu nýleg 87,3 fm. 3ja herb. íbúð á jarðhæð í
glæsil. litlu fjölb. Sér inng. Sér geymsla ásamt sam-
eiginl hjóla og vagnageymslu. Góð staðs., stutt í
skóla og leikskóla. Íbúðin getur verið laus 1 mars
2007. V. 20,7 millj.

GALTALIND - KÓP. 3JA

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.

LAUFVANGUR - 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 smekkleg-
an hátt, sérsmíðaðar innr. og vönduð gólfefni. V.
18,7 Millj.

LAXALIND - KÓP. LAUS

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. 

BERJAVELLIR - HF

Snyrtileg 85,7 fm. 3ja herb. íbúð á 2. hæð. í vönd-
uðu fjölbýli. Vandaðar innréttingar, stutt í skóla og
aðra þjónustu. Verð 19,9 millj.

DREKAVELLIR - HF.

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.

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

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

LUNDARBREKKA - KÓP.

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 kaupsamn-
ing.

BURKNAVELLIR - HF.

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

BREKKUGATA - HF.

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

SLÉTTAHRAUN - HF.

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

SLÉTTAHRAUN - HF.

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

LYNGMÓAR - GBÆ

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.

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

NORÐURBRÚ - 4RA - GBÆ

Stórglæsilega 135 fm. íbúð á 4.hæð (efstu) í lyftu-
húsi. 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 end-
anlega 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 sér-
flokki. 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 garð-
ur.Verð kr.54. Millj. 



Eldri borgarar

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 Vestur-
bæ. Þvottaherb. í íb., Mjög góðar suð-
vestur svalir með fallegu útsýni á Bláfjöll
og Reykjanes. Húsvörður, heitur pottur,
sauna, samkomusalur og fl. Laus strax.
Verð 18,8 millj.  7358

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

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. verð-
launagarður. Einstakl. velstaðs. hús.
7272

Skógarhæð - glæsil. hús Í einka-
sölu glæsil. 190 fm hús á 1 h. Glæsil.
verðlaunagarður. Gatan var kosin falleg-
asta gata Garðabæjar 2002. 4 svefn-
herb. Vand. innrétt. Falleg eign á fráb.
stað. Stutt í bæði grunnskóla og fram-
haldsskóla. V. 61,0 m  7218

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

Bakkastaðir á einni hæð. Í einka-
sölu 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

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 eft-
ir tilboðum í húsið.  7266

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

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

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

Gnípuheiði - glæsilegt einbýli.
Glæsil. 250 fm einbýlish. á einst. útsýn-
isstað. Húsið er á 2. hæðum með mög-
ul. á 2ja herb. séríbúð á jarðhæð. Glæsi-
legar stofur massíft parket. Stórar suð-
ursvalir. 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 út-
sýnistað. Möguleg skipti á minna sérbýli
í Grafarvogi.  6808
Strandvegur - glæsil. útsýni. Stór-
glæsil.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 endurnýj-
að 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 svefn-
herb. Frábær staðsetning i 101. Laust.
V. 31,5 m.  4466

Stillholt - Akranes Stillholt - Akranes 
lyftuhús - bílskýli. lyftuhús - bílskýli. 

Í einkasölu glæsilegt 10 hæða lyftu-
hús 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, pent-
house íb. afhendast tilb. til innrétt-
inga. Stæði í bílskýli fylgir flestum
íbúðanna. Húsið verður álklætt að
utan og því nær viðhaldsfrítt. Lóð
og bílastæði afh. fullfrág. 

Verð á 2ja frá 15,9 millj. 

Verð á 3ja frá 20,5 millj. 

Verð á 4ra frá 23,9 millj. 

Verð á penthouse 32,5 og 36,5 millj. 

Upplýsingar á valhöll eða á
www.nybyggingar.is  7402

Þrastarhöfði 59 Þrastarhöfði 59 
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. skil-
alýsingu í söluyfirliti og á www.ny-
byggingar.is (einbýli). Frábært skipu-
lag. Húsið er aðallega á einni hæð
en hluti á efri hæð. 4 rúmg. svefn-
herb. góðar stofur og allt extra
vandað. Gott verð 48,5 millj.  7467

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

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

KrKrossalindossalind
glæsilegt útsýni. 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

HafnarfjörðurHafnarfjörður
einbýli á einni hæð. einbýli á einni hæð. 

Fallegt og skemmtilegt 187 fm
einbýli m. innb. 36 fm bílskúr. 4
svefnherb öll m. skápum.
Skemmtil. stofur m. útg. á glæsi-
lega timburverönd. Góðar innrétt.
Nýstandsett bað. Gott skipulag. V.
49,0 m.  7487

LindarvaðLindarvað
efri sérhæðir m. bílskúrefri sérhæðir m. bílskúr..

Glæsilegar 140 fm efri sérhæðir á
frábærum stað ásamt ca 33 fm bíl-
skúr sem afhendast fullfrágengnar
án gólfefna með vönduðum inn-
réttingum og flísal. baðherb. 3
svefnherb. og gott sjónvarpshol.
Afhendast ca sept. 2007 Verð 41,7
milj.  7468

Glæsilegt hús í Skjólsölum.Glæsilegt hús í Skjólsölum.
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 timbur-
verönd. V. 53,5 millj.  7382

EspilundurEspilundur
Garðabæ.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

Glæsil einb.í Bæjargili.Glæsil einb.í Bæjargili.
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
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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 ver-
önd 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

Goðakór - ný hús til afh. fljótl.
Glæsileg raðhús/einb. á frábærum út-
sýnisstað. 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

Ný einb.í Kórahverfi m. tvöf.bíl-
skúr. Hamrakór 228 fm hús m. inn-
byggðum tvöf. bílsk. Húsin afh. fullbúin
að utan m. grófjafnaðri lóð og tilb.til inn-
réttinga að innan og máluð í ljósum lit.
Mjög gott verð og húsin eru til afhend-
ingar mjög fljótlega. V. frá aðeins 45,6
millj.  4155

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.ny-
byggingar.is  6860

Nýjar séríb. v.Langholtsveg. 95-
110 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 upp-
lýsingar veitir Bárður H Tryggvason.
7373
Rauðavað 4ra herb. til afh. strax -
Möguleg allt að 90 % lánakjör. Í
einkasölu ný glæsileg 119 fm 4ra herb.
íb. á 2. h. Afh. fljótlega fullb.án gólfefna.
Sérinng. af svölum. Stæði í fullb. glæsil.
bílskýli fylgir eigninni. V. 26,9 millj. Verðið
gerist varla betra en þetta ! V. 26,9 m.
3747

Landsbyggðin   

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 timburgrind-
verk og á lóðinni eru góð barnaleiktæki
sem fylgja við sölu. Verð tilboð.  7164

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

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

Akranes - Garðabraut. Velskipu-
lagt raðhús á einni hæð. Nýkomið
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. End-
urn. baðherb. og fl. Verð 27,7 m.  7490

Sérhæðir og 5-6 herb.   

Fannahvarf - sérinng. Í einkasölu ný
stórglæsileg 112 fm éfri hæð með sér-
inngangi. Íbúðin er glæsilega innréttuð,
mikið skápapláss, eikarparket, glæsilegt
bað og eldhús, uppþvottavél og tvöfald-
ur ísskápur fylgja. Eign í sérfl. V. 30,9 m.
7476

4ra-6 herb. íb.    

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

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

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

Gnípuheiði. Glæsilegt út-
sýni. 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

Stigahlíð - Glæsil.íbúð með miklu
útsýni. Vorum að fá í einkasölu glæsi-
lega mikið endurnýjaða 4-5 herb. íbúð á
4.hæð(efstu) í fallegu fjölbýli ásamt
stækkunarmögul. í risi. Nýl. eldhús, bað-
herb.,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. Nýstands-
ett og flísalagt baðherbergi, gott risloft
sem væri hægt að nýta sem herbergi. V.
27,9 m.  1732

Naustabryggja - með stæði í bíl-
skýli. Vorum að fá í einkasölu mjög
góða 135,2 fm. 4ra herbergja íbúð á 3.
hæð í góðu lyftuhúsi. Vandaðar innrétt-
inga, parket og flísar á öllum gólfum,
þrennar svalir, þvottahús í íbúð. Snyrti-
leg sameign bæði úti og inni. Gott stæði
í lokuðu bílskýli fylgir íbúð. V. 32,2 m.
7378

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

Daggarvellir - 40 fm suðurverönd.
Ný glæsileg 4ra herb. íbúð á 1 hæð.
Sérinngangur. Parket. Vandaðar innrétt-
ingar. Glæsilegur sólpallur. Stutt í skóla,
leikskóla og Íþróttasvæði Hauka. V. 21,8
m.  7327
Kársnesbraut - bílskúr Vel skipu-
lögð 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

Þórðarsveigur - með bílskýli. Vor-
um að fá í einkasölu góða vel skipu-
lagða 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.   

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 sam-
eign. V. 17,7 m.  7463

Laufengi - Grafarvogur Ný-
komin í einkasölu falleg 4ra herb.
endaíb. á 3. h. í fallegu nýl. gegn-
umt. fjölb. 3 góð svefnherb. Flís-
al. baðherb. Fráb. staðsetn. V.
20,9 m.  7165

Bakkar - útsýnissíbúð. Í
einkasölu vönduð talsv. endurnýj-
uð 4ra herb. 94 fm íb. á 1. hæð í
góðu fjölbýli. Parket. Nýl. eldhús,
endurn. baðherb. Glæsilegt út-
sýni til suðvesturs. Góðar svalir.
v.19,4 millj.  7400

Akurhvarf - Klætt hús. Vor-
um 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

Furugrund - með aukaherb. í út-
leigu. Í einkasölu mjög góð talsv. end-
urn. 3ja herb. íbúð á 2.hæð í góðu fjöl-
býli ásamt aukaherb. í kj. m. aðgangi
að snyrtingu. Endurn. eldhús. Parket.
Góðar svalir. Ágætt útsýni. V. 20,9 millj.
7479

Hólmgarður - mikið endurnýjuð.
Vorum að fá í einkasölu góða ca 82 fm
íbúð á jarðhæð í góðu tvíbýli. Sér inn-
gangur, parket og flísar á gólfum. V.
19,9m.  7395

Kristnibraut- 4. hæð lyfta. Í einka-
sölu glæsileg fullbúin 3ja herb. 102,2 fm
á 4.hæð í þessu glæsilega lyftuhúsi.
Parket, vandaðar innréttingar. Sérsjón-
varpshol. Fallegt útsýni. Suðursvalir. V.
23,7 millj.  7337

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

Lautasmári - lyftuhús - afh. strax Í
einkasölu falleg velumgengin 3ja herb.
íb á 3. hæð í vönduðu lyftuhúsi rétt við
mikla og góða þjónustu. Suðv.svalir.
Parket. Flísalagt baðherb. Maghoný
innrétt. Mjög góð sameign. V. 20,8 m.
2779

Birkiholt - Álftanesi Stórglæsil. 95
fm íb. á 3.h. m. sérinng. Íb. er ný og
sérl. glæsil. innrétt. Sérhönnuð lýsing.
Granít í borðplötu. Parket. Glæsil. út-
sýni. V. 22,5 m.  7254

Fífulind - Kópav. Nýleg falleg
íbúð. Nýkomin í einkasölu glæsileg
rúmgóð 93 fm 3ja herb. íb. á 2.hæð í
góðu nýl. fjölb. Sérinngandur af svala-
gangi, 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./ til-
boð.  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 að-
gengi fyrir hjólastóla í húsi. Laus strax.
V. 25,9 m.  7206

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

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

Sólvallagata - laus strax. Í einka-
sölu endurn. 3ja herb. íbúð í kj. m. sér-
inng. í velstaðs. húsi. Íbúð er nýl. inn-
rétt. m. vönd. innrétt. og parketi og flís-
um á gólfum. V. 15,9 m  3956

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

2ja herb.íbúðir.   
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 !

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

Seilugrandi - með bílskýli Vorum
að fá í einkasölu góða mikið endurnýj-
aða 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 kaup-
samning. V. 17,4 m.  7131

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

Atvinnuhúsnæði.   

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

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

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

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



Gullengi - 112 Rvk

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

Víkurás - 110 Rvk

16.500.000
Falleg 57,6 fm íbúð á efstu hæð með
góðu útsýni, suðursvölum og 21,8 fm
stæði í bílskýli. 
Óli s. 530 1812

Sléttahraun - 220 Hfj

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

Völvufell - 111 Rvk

24.900.000
108,3 fm 4ra herbergja Glæsilega upp-
gerð íbúð á 2. hæð. Sérgeymsla í kjall-
ara. Glæsilegar innréttingar. Yfirb.
svalir. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800.

Álfaborgir - 112 Rvk

18.900.000   
85,7 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð
með sérinngangi og sérgarði. Bíla-
stæði fyrir framan inngang. Fallegt út-
sýni. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800

Laugarnesvegur - 105 Rvk

26.500.000
Falleg 2 herb. 79,4 fm íbúð með sérinn-
g. á jarðhæð ásamt 7,1 fm geymslu,
samtals 86,5 fm auk stæði í bíla-
geymslu. Helgi Már s. 530 1808

Hlíðarhjalli - 200 Kóp

23.900.00
Falleg 93,2 fm íbúð með 3 svefnher-
bergjum, suðursvölum og góðu útsýni
í suðurhlíðum Kópavogs. 
Óli s. 530 1812

Gullsmári - 201 Kóp 

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

Spóahólar - 111 Rvk

16.900.000
3. herb. íbúð, 80 fm á 1. hæð. Stutt í
alla þjónustu eins og matvöruverslan-
ir, leikskóla, skóla og íþróttaaðstöðu. 
Sigurður s. 530 1809

Rjúpnasalir - 201 Kóp

25.700.000
Einstaklega falleg 95,6 fm 3ja her-
bergja íbúð á 2. hæð með sérinngang
í litlu fjölbýli. Íbúðin er með afar glæsi-
leg. Þórarinn s. 530 1811

Jakasel - 109 Rvk

46.800.000
223,9 fm 8 herbergja Gullfallegt Par-
hús á besta stað í seljahverfi, þ.a. 22,8
fm bílskúr. Húsinu er mjög vel við hald-
ið. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800.

Viðarás - 110 Rvk

48.500.000
Fallegt 193 fm, 5 herb. parhús á útsýn-
isstað í Árbænum.  Nýlegt arkitekt-
ahannað eldhús.  Frábær staðsetning
fyrir barnafólk. Sigurður s. 530 1809

Krummahólar - 111 Rvk

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

Hringbraut - 220 Hfj

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

Haðarstígur - 101 Rvk

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

Fljótasel - 109 Rvk

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

2ja-3ja herbergja

4ra til 7 herbergja

4ra til 7 herbergja

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

Sigurður J. Sigurðsson
sigurdur@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Eðvarð Matthíasson
edvard@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

sölustjóri

Þórarinn Thorarensen
thorarinn@draumahus.is

sölumaður

Sigurður Samúelsson
sigurdursam@draumahus.is

sölumaður

Kristín S. Sigurðardóttir
kristin@draumahus.is

skjalagerð

Bergur Þ. Steingrímson
bergur@draumahus.is

fjármálastjóri

Stefanía T. Kristjánsdóttir
stefania@draumahus.is

sölumaður

Draumaeign

Heiðarbrún - 810 Hve

26.900.000
Gott 5 herbergja 132fm einbýli á einni
hæð ásamt 39 fm tvöföldum bílskúr,
samtals 171 fm á góðum stað í Hvera-
gerði.  Eign sem býður uppá mikla möguleika.  
Helgi Már s. 530 1808

Draumaeign

Leirubakki - 109 Rvk

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

Draumaeignir

Hamraberg - 111 Rvk

31.500.000
124,6 fm 5 herbergja fallegt Raðhús á
góðum stað í breiðholti. Húsið er ný-
uppgert að utan.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800 OG 530 1820.

Krossalind - 201 Kóp

Lerkibyggð - 270 Mos

TILBOÐ ÓSKAST
MIKLIR MÖGULEIKAR. Ca. 215 fm ein-
býli 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 ein-
angruð að utan og múrsteinsklædd. Efri
hæð er með mikilli lofthæð, fallegu útsýni og svölum. GOTT TÆKIFÆRI FYR-
IR FRAMTAKSSAMA. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800 OG 530 1820

Lækjamót - 245 San

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

NýttNýtt Nýtt

Nýtt

Nýtt

Nýtt

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

Rað- og parhús



Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is
sölumaður/ljósmyndari

Hlín Hlöðversdóttir
hlin@draumahus.is

ritari

Margrét B. Eiríksdóttir
greta@draumahus.is

ritari

Óli Antonsson 
olia@draumahus.is

sölumaður

 - 5

Draumaeign

Nýbýlavegur - 200 Kóp

33.900.000   LÆKKAÐ VERÐ.
ÍBÚÐ EÐA ATVINNUHÚSNÆÐI
188,5 fm 3ja til 4ra herbergja íbúð með
innbyggðum bílskúr, sérinngangi,
svölum, fallegu útsýni og 3,3 m. loft-
hæð.  MJÖG SÉRSTÖK EIGN. 
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800 OG 530 1820.

Draumaeign

Stóraborg - 311 Bor

23.900.000
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

Draumaeign

Birkihólar - 802 Sel

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

Einbýli Laus strax

Freyjuvellir - 230 Rbæ

27.500.000
130,4 fm einbýlishús á einni hæð á vin-
sælum stað í Keflavík, þ.a. 28,7 fm bíl-
skúr með miklu geymslurými. BÓKIÐ
SKOÐUN S. 530 1800 OG 530 1820

Strýtusel - 109 Rvk

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

Kristnibraut - 113 Rvk

28.900.000
Mjög falleg 4. herb. 126 fm íbúð á jarð-
hæð með sérinngangi. Svalir í austur
og verönd í suðvestur. 
Sigurður s. 530 1809

Hólmgarður - 108 Rvk

15.500.000   LAUS STRAX!
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

Djáknavegur - 801 Sel

26.900.000
Vandað 114 fm heilsárshús í Úthlíð,
auk 26 fm gesta-/gufubaðs-húss á
veröndinni. Stór 150 fm verönd er um-
hverfis bústaðinn. 

Sumarhús

Föst lág
söluþóknun

Nýtt Nýtt
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ÁLFASKEIÐ - Falleg mikið end-
urnýjuð 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 frá-
bærum útsýnisstað. 3 sv.herb.
Verð 19,5 millj. 10036

ELDRI BORGARAR

HRAUNBÆR - 68,9 fm 2ja
herb. íbúð fyrir eldri borgara. Hús-
vörður. Mikil sameign og félags-
starf. Verð 22,8 millj. 10114

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

HÆÐIR

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

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

STEKKJARBERG - FALLEG
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

EINBÝLI

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

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

VESTURHOLT - ÚTSÝNI Sér-
lega falleg 207 fm efri hæð m/bíl-
skúr innst í botnlanga við friðað
svæði. 5 sv.herb. Pallur og pottur.
Verð 44,5 millj. 6254

ÖLDUSLÓÐ - LAUS FLJÓTL.
128,6 fm efri hæð m/bílskúr. Sér-
inng. 3 sv.herb. Stutt í skóla og
leikskóla. Verð 24,9 millj. 3157

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

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

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. Sérinn-
gangur. Frábært útsýni. Verð 32,0
millj.

FAGRAKINN - MEÐ BÍL-
SKÚR Falleg 129,4 fm neðri hæð
með bílskúr. 4 sv.herb. Sérinn-
gangur. Verönd. Verð 25,9 millj.
2540

ENGIHJALLI - Falleg og rúmgóð
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. Sérinn-
gangur. Útsýni. Verð 21,2 millj.
2426

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

FURUVELLIR - GLÆSILEGT
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. Sérinn-
gangur. Verð 25,9 millj. 6210

4RA TIL 7 HERB.

DAGGARVELLIR - Falleg 94 fm
íbúð á 2. hæð m/stæði í bíla-
geymslu. 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 flís-
ar. Verð 21,9 millj. 6190

3JA HERB.

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

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

RAÐ- OG PARHÚS

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. Sérinn-
gangur. Verð 29,9 millj. 6058

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

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

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

ÞÚFUBARÐ - FALLEGT Fallegt
og vel viðhaldið 228 fm einbýli
m/bílskúr. 5 sv.herb. Svalir og ver-
önd. Verð 41,6 millj. 6064

VATTARÁS - GBÆ - Fallegt
151,7 fm raðhús m/bílskúr á góð-
um stað. 3 sv.herb. Verönd
m/skjólveggjum. Verð 49,5 millj.

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

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

HJALLABRAUT - LAUS
STRAX Góð 108,5 fm íbúð á 3.
hæð. 3 sv.herb. Suðurvalir. Gott
útsýni. Verð 21,5 millj. 6168

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

ARNARHRAUN - MEÐ AUK-
AÍBÚÐ Gott talsvert endurnýjað
282 fm pallbyggt einbýli m/bílskúr.
5 sv.herb. auk 3ja herb. aukaíbúð
á jarðhæð. Verönd m/heitum potti.
Verð 45,9 millj. 3673

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

ÖLDUSLÓÐ - LAUS STRAX
Falleg 130 fm hæð og ris m/nýleg-
um 90 fm bílskúr m/kjallara undir.
5 sv.herb. Verð 38,9 millj. 6067

TRAÐARBERG - Falleg 165 fm
íbúð á tveimur hæðum á góðum
stað í Setberginu. 5 sv.herb. Verð
36,9 millj. 6264

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

VALLARÁS - RVÍK Góð 87 fm
íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. 2 sv.herb.
Suðursvalir. Húsvörður. Verð 18,9
millj. 6262

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

STEKKJARHVAMMUR -
184,8 fm raðhús m/bílskúr. 4
sv.herb. Suðurverönd. Góður stað-
ur. Verð 38,5 millj. 9967

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MÓABARÐ - Falleg talsvert end-
urnýjuð 82,5 fm íbúð á 1. hæð. 2
sv.herb. Góðar svalir. Verð 16,9
millj. 6189
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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
á jarðhæð. 2 sv.herb. Stutt í skóla
og leikskóla. Verð 19,9 millj.
10060

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

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

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

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

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

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

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

2JA HERB.

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

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 lok-
aðri götu. Verð 17,3 millj. 9797

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

ÁLFKONUHVARF - KÓP. Fal-
leg 88 fm íbúð á 2. hæð m/stæði í
bílageymslu. 2 sv.herb. Verð 23,0
millj. 6116

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

HVAMMABRAUT - Björt og fal-
leg 72 fm íbúð á jarðhæð á góðum
stað. Verð 16 millj. 6265

ÞRASTARÁS - BÍLA-
GEYMSLA Falleg 74,8 fm íbúð á
jarðhæð m/stæði í bílag. Sérinn-
gangur. Verð 18,5 millj.  9973

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

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

ÁLFASKEIÐ - FLOTT EIGN
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 frábær-
um 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

ATVINNUHÚSNÆÐI

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

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

HVASSAHRAUN - Vel viðhaldið
119,5 fm einbýli. 3 sv.herb. Góð ver-
önd. Verð 18,5 millj.

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

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

BORGARHRAUN - 168,6 fm ein-
býli m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 26,5
millj. 6187

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

VÍKURBRAUT - M/ STÚDÍÓÍ-
BÚÐ OG NÝJUM BÍLSKÚR 113
fm neðri hæð m/ 51 fm bílskúr. 3
sv.herb. Verð 16,9 millj.  6129

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

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

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

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

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

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

NORÐURVÖR - 151,1 fm einbýli
m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 24,5 millj.
9689

AUSTURHÓP 14 OG 18 -
209,0 fm einbýli m/bílskúr. 4
sv.herb. Verð 24,9 millj.  9656

ÁSABRAUT - 96,9 fm 3ja herb.
íbúð á 2. hæð. Verð 19,9 millj. 5194

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

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

MIÐHÓP 8 - 14 - 154,3 fm rað-
hús m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 16,5
millj. 5487

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

ÁSABRAUT - 157,8 fm einbýli
m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 23,9 millj.
. 3991

STAÐARVÖR - LAUST 135,8 fm
einbýli. 3 sv.herb. Verð 17,8 millj.
5245

STAÐARHRAUN - 139,4 fm rað-
hús m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 19,9
millj. 3566

BLÓMSTURVELLIR - 176,4 fm
einbýli m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð
28,9 millj. 5114

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

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

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

VOGAR

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

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

HEIÐARGERÐI - 181 fm einbýli
m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 28,9 millj.
6117

HÓLAGATA - 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

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

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

LÓMATJÖRN 5 - 163,9 fm ein-
býli m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 20,0
millj. 9794

GARÐUR

ÁRTÚN - 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

STRANDGATA - Talsvert endur-
nýjað 495 fm atv.húsnæði. 4.000 fm
lóð. Verð 31,8 millj. 6114

NORÐURGATA - SANDGERÐI
123 fm einbýli á tveimur hæðum. 3-
4 sv.herb. Verð 16,5 millj. 5403

LANDIÐ

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

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

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

HAFNARBRAUT - BÍLDUDAL-
UR Stærð 111,8 fm Verð 4,5 millj.
5341

ÁSGATA - RAUFARHÖFN Fal-
legt 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

NÝTT
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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 geng-
ur út á notkun svokallaðra upplýs-
ingalíkana við undirbúning, hönn-
un, byggingu og rekstur 
mannvirkja.

„Hlutbundin hönnun liggur 
aðferðafræðinni til grundvallar,“ 
segir Óskar Valdimarsson, for-
stjóri Framkvæmdasýslu ríkisins.
„Nánar tiltekið þrívíða hönnunar-
forritið, 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 eigin-
leika, 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 hlut-
bundin hönnun í byggingu og rekst-
ur mannvirkja. „Byggingaverktak-
inn getur farið eftir svona líkani 
við gerð bygginga,“ segir Óskar.
„Hann getur skoðað burðarþol eða 
lagnir svo dæmi séu tekin. Sum for-
ritanna sýna ennfremur hvort eitt-
hvað gengur upp eða ekki og leggja 
til lausnir ólíkt dæmigerðum þríð-
víddarforritum sem sýna hlutina 
einfaldlega í þrívídd. Ég veit um 
íslenskt fyrirtæki sem hefur nýtt 
sér þessa tækni við hönnun loft-
ræstilagna. Þeir nota sín forrit til 
að sjá hvernig mismunandi blásar-
ar 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 

hvar þau fáist. Allt gæti þetta 
komið sér vel fyrir tilvonandi sölu-
aðila, eigendur og rekstraraðila.

„Þeir fá hluta upplýsinganna í 
sérstöku rekstrarforriti með í 
kaupunum. Þeir geta líkað látið for-
ritið reikna út hversu marga fer-
metra 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. Mögu-
leikarnir eru í raun óendanlegir.“

Kostir þessarar aðferðafræði 
eru margir að mati Óskars. „Notk-
un upplýsingaforrita dregur til 
dæmis úr því að dýrkeypt mistök 
komi seinna í ljós. Með aðstoð for-
ritanna uppgötvast þau strax á 
hönnunarstigi og eru leiðrétt,“ 
segir hann. „Svo er hægt að fram-
kvæma alls kyns aðgerðir í þeim á 
stuttum tíma, eins og magntalnigu 
sem þurfti áður að greiða hönnuð-
um fyrir og gat tekið langan tíma.“

Möguleikarnir óteljanlegir

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

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

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

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 ákveðn-
um rýmum. Fingrafaraskann-
ana 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 
góður kostur. - eö

Farið inn á 
fingraförunum

NÝBYGGINGARNÝBYGGINGAR
ALLT AÐ 90% LÁN

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

www.as.is
Opið virka daga
kl.9–18

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

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

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

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

FJÓLUVELLIR 10-14 - HFJ. 244
fm raðhús á einni hæð m/bílskúr, verð
frá 30,4 millj. - frábært fermetraverð
5401

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

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

AKURVELLIR 1 - HFJ.
Nýjar og glæsilegar 4ra herb. íbúðir. Ís-

skápur og uppþvottavél fylgir. Verð frá
24,8 millj. 5260

EINIVELLIR 7 - HFJ. Falleg 4ra
herb. ENDAÍBÚÐ á 2. hæð m/stæði í bí-
lag. Verð 23,4 millj. 5159

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

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

DREKAVELLIR 26 - HFJ. Vandaðar
4ra herb. íbúðir, verð frá 24,9 millj. Af-
hending við kaupsamning. 4310
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Hreinn Pálsson hrl. og lögg. fasteignasali.

Stekkjarholt 11 og 13, Reyðarfirði

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
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Hofsbót 4 – Akureyri
Sími 462 1878
GSM 861 5025
Fax 461 1878
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Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

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

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

-  he i l shugar  um þinn hag -

Rauðavað 13 - 25
110 Reykjavík

Stærri íb. og sérh. Þinghólsbraut - Kóp.
Mjög stór og rúmgóð
161,4 fm, sjö her-
bergja efri sérhæð í
snyrtilegu og klæddu
þríbýlishúsi með
glæsilegu útsýni og
aukaherbergi í kjallara
ásamt 26,1 fm sér-
byggðum bílskúr á frá-
bærum stað í vestur-
bæ Kópavogs. Eignin
skiptist í 4 svefnherb.,
stóra stofu og arin-

stofu, góða borðstofu sem mætti loka og nota sem herbergi ásamt
aukaherb. í kjallara. Stutt í gönguleiðir meðfram ströndinni, í sundlaug-
ina og skóla ásamt verslun og þjónustu í Hamraborg. Verð 39,9 m.

Stærri íb. og sérh. Krókavað – Norðlingarholt
Mjög rúmgóð og falleg 4ra
herbergja 127,5 fm neðri
sérhæð á jarðhæð í
tveggja hæða, steyptu og
steinuðu fallegu tvíbýlis-
húsi sem í eru tvær sér-
hæðir. Húsið stendur í ró-
legri botnlangagötu. Eikar
innréttingar, skápar, hurð-
ar 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.

Stærri íb. og sérh. 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.

Einbýli 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 Hafn-
arfjarðabæjar. Húsið
stendur á 286,2 fm lóð
og er keyrt og komið að
því frá Strandgötunni á
milli rauða, nýja fallega
hússins og blá upp-
gerða bárujárnsklædda
húsinu. Búið er að setja

nýja og er mjög fallegt og sjarmerandi. Verð 28,7 m.

Rað- og parhús Fellasmári - Kóp.

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

Nýbyggingar Hraunbær - Hveragerði.

Falleg raðhús í byggingu, 143,3 fm að stærð og þar af 25 fm í inn-
byggðum bílskúr í Hveragerði. Eignin skiptist í : Anddyri, hol, 2 her-
bergi, 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 Bergstaðarstræti - Rvk.
Höfum fengið til sölu
tvær 2 herbergja 28
fm, samþykktar íbúðir
á 1 hæð í þessu fal-
lega 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 selj-
ast saman eða sitt í hvoru lagi.

2ja herbergja Grettisgata- Rvk.
Er þetta HÚSIÐ þitt. 2ja
herbergja vel skipulagða
íbúð á jarðhæð með sér-
inngangi og öllu sér og
innan íbúðarinnar í stein-
steyptu og nokkuð snyrti-
legu sex íbúða hús á eign-
arlóð á frábærum og róleg-
um stað í miðbæ Reykja-
víkur, stutt að labba í bæ-
inn en samt þægilega langt
frá. Stórt herbergi með
stórum skáp. Björt íbúð,
mikið af gluggum. Verð
11,7 m.

2ja herbergja Laugarnesvegur - Rvk.

Sérstök og skemmtileg 2 herbergja íbúð á tveimur hæðum með sérinn-
gangi 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 loft-
hæð á efri hæð. Stutt í alla þjónustu. Flott eign á góðum stað. Verð
19,9m.

2ja herbergja Hraunbær - Rvk.

Góð 62 fm 2ja-3ja her-
bergja íbúð á fyrstu
hæð. Eldhús með bey-
kiparketi á gólfi, snyrti-
leg 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 veggj-
um, baðkar og sturt-
uaðstaða. Svefnher-

bergi með dúk á gólfi og góðum skápum. Séð er um þrif. Verð 15,5 m

Sumarhús Sumarhús - Sturlureykir
Glæsilegt 54,4 fm sumarhús á
5200fm eignarlóð í landi Sturlur-
eykja í Reykholtsdal í Borgar-
firði. Húsið, sem er panilklætt,
er með tveimur svefnherbergj-
um með fataskápum, baðher-
bergi með sturtu, forstofu, eld-
húsi með góðri innréttingu og

stofu. Stofa og eldhús eru í sama rými. Rúmgott svefnloft með spóna-
parketi 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 til-
valið undir fjölskyldu samkomur. Verð kr. 15,5 millj.
Bústaðurinn er vel staðsettur ofarlega í hlíð og þaðan er frábært útsýni
yfir Reykholtsdalinn.

Jörð Eyvindará við Egilsstaði
Höfum fengið til sölu jörð-
ina Eyvindará á Fljóts-
dalshéraði, rétt norðan
við Egilsstaði. Jörðin er
587 ha. og er án húsa-
kosts. Efri hlutinn jarðar-
innar gæti hentað vel til
sumarhúsabyggðar og
jafnvel skógræktar og er
hluti svæðisins bundinn
samningi við Héraðs-
skóga, svo má minnast á
mögulega virkjanamögu-

leika í Miðhúsaánni. Neðri hlutinn sýnist geta hentað mjög vel til íbúð-
arbyggðar og þá helst þá hluti sem er næst Egilsstöðum. Malarnám
hefur verið á eyrunum við ánna.

• 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.

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. Sér-
inngangur og afgirt
hellulögð verönd. Þrjú
svefnherbergi með park-
eti á gólfum. Hvít eld-
húsinnrétting, vönduð
tæki úr burstuðu stáli,
tengi fyrir uppþvottavél,
flísar á milli skápa, park-
et á gólfi og borðkrókur.
Baðherbergi er flísalagt í
hólf og gólf og er ein-

staklega 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.













Fyrri hluti greinarinnar birtist í 
Fréttablaðinu föstudaginn 16. 

febrúar.

Eitt 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 safn-
aði saman rónum. Þeir væru hýst-
ir í verksmiðjuhúsi í Hafnarfirði. 

Ég fór þangað og þar voru 20-
25 útigangsmenn er fengu húsa-
skjól, mat og ummönnun með trú-
arlegu ívafi. Síðan hefur þessi 
starfsemi verið í m.a. Rockville 
og á Efri-Brú. Góðir styrkir hafa 
fengist frá fleiri aðilum, m.a. Her-
dísi Þorvaldsdóttur leikkonu. Hik-
laust má staðhæfa að vistfólki var 
haldið í sæmilegum holdum með 
gjöfum frá Bónus. Samkvæmt 
skýrslu Steinunnar Marteinsdótt-
ur 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 Fjöl-
braut á Selfossi vegna þess að þau 
höfðu ekki frið til náms á óreglu-
heimilum. Tvö af þeim taka lík-
lega stúdentspróf í vor. Í Rock-
ville var einnig rekinn skóli en þá 
komu reglulega kennarar frá Fjöl-
brautaskólanum í Keflavík í heim-
sókn.

Ég hef reynt að fá lækna, 
hjúkrunarlið og sálfræðinga til að 
sinna þessum vistmönnum án 
árangurs. Reglan var að illa haldn-
ir vistmenn voru látna leita göngu-
deildar 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 Öss-
urarsonar yfirlæknis í Morgun-
blaðinu nýlega. En við Magnús 
Skúlason geðlæknir og heilsu-
gæslan höfum sinnt þessum  sjúkl-
ingum, ég aðallega með strjálum 
vitjunum og stöðugum bakvökt-
um. Öðrum málum höfum við ekki 
sinnt hvorki rekstrarlega né eftir-
liti með 12 spora og trúarlegum 
athöfnum forstöðumanns. Afeitr-
un 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 fjölmiðl-
um um þetta mál eru hreinar slúð-
ursögur, m.a. að tíu konur hafi 
orðið ófrískar á árunum 2001-2007 
eftir starfsmenn á Efri-Brú. Sam-
kvæmt læknaskýrslum er hugs-
anlegt að um eina kona sé að ræða 
af um 240 konum sem vistuðust 
þar og við því var brugðist. Þegar 

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

1. Sjúklingar er þjást 
af afleiðingum langvinnr-
ar vímuefnaneyslu (5-15 ár) þarfn-
ast langrar meðferðar, 6-24 mán-
aða eða lengri að áliti færustu 
sérfræðinga en hefur ekki náðst 
sögum skorts á áhuga ráðamanna 
og fjármagni.

Nauðsynlegt er að eiga kost á 
fleiri vel byggðum vistheimilum 

og göngudeildum sem vista 
þessa sjúklinga til lengri 
dvalar.

Efla þarf SÁÁ starfsem-
ina verulega og göngudeild-
ir geðdeilda þarf að stórefla 
því að vandamálið vex. 
Heppilegast væri að vist-
heimili eins og Efri-Brú 
væri rekið í nánum tengsl-
um við geðdeild Landspítal-
ans. 

2. Auk vitjana lækna þurfa að 
starfa þar sál- og félagsfræðingar 
ásamt iðjuþálfurum og áfengis-
ráðgjöfum. Mjög erfitt er að fá 
fullstarfandi lækna, hjúkrunar-
fólk og annað fagfólk til starfa 
með þessa sjúklinga. 

3. Efri-Brú verður nú yfirtekin 

af öðru trúfélagi væntanlega undir 
stjórn Félagsmálaráðuneytis. 

4. Í Danmörku sér kirkjan að 
verulegu leyti um meðferð þess-
ara sjúklinga en í Noregi líknar- 
og trúfélög. Víða í Mið- og Suður-
Evrópu 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 þing-
menn þeirra skoðunar að hið opin-
bera 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 Vífils-
staðir, á öðrum staðnum er rekin 

meðferðarstöð fyrir unga fíkni-
efnaneytendur. Bylgja góðra áætl-
ana 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 lönd-
um verðum við að veita þessu 
fólki hjálp enda skylda okkar eins 
og lög kveða á um. Skýrslur land-
læknis 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 land-
læknir.

Velferðarríkið sinnir illa úthýstum sjúklingum
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túkall
Saltkjöt og baunir,

Saltkjöt og baunir eru skemmtilegasta matarhef›in sem Íslendingar eiga.

Sprengidagurinn er á morgun, tökum hann me› trompi.



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

Ingibjargar Helgadóttur
Álfaskeiði 92, Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir til starfsfólks heimahlynningar LSH
fyrir ómetanlegt starf.

Þórður Einarsson
Ragnar Þórðarson Margrét Arngrímsdóttir
Einar Borg Þórðarson Gerður Guðmundsdóttir
Jakob Helgi Þórðarson
og ömmustelpur.

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 Pétur Már Pétursson
Einar S. Bjarnason Elín Þóra Sverrisdóttir
Guðrún Björk Bjarnadóttir Páll Guðmundsson
Ásmundur Bjarnason Sigrún Davíðsdóttir
og barnabörn.

15% afsláttur af öllum 
legsteinum og fylgihlutum

„Sannleikurinn er sá að 
menntamenn, og þá einkum 
blaðamenn og kennarar, eru 

flestir andvígir kapítalisma.“ 

Þalídómíð-börnin fá bætur

Úlfljótur, tímarit laganema við lög-
fræðideild Háskóla Íslands, á 60 ára 
afmæli um þessar mundir. „Fyrsta tölu-
blaðið kom út í lok febrúar 1947,“ sagði 
Þórhildur Líndal ritstjóri. „Við vitum 
ekki nákvæmlega á hvaða degi það var. 
Árshátíðardagur Orators, félags laga-
nema, er sextándi febrúar, og blaðið 
kom út skömmu eftir hann,“ útskýrði 
hún. Tímaritið heitir í höfuðið á hinum 
forna lögsögumanni Úlfljóti, sem jafn-
framt 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 und-
antekningar hafi verið þar á. „Tímarit-
ið hefur komið út á hverju ári nema 
árinu 1951. Það má kannski að ein-
hverju leyti rekja það til þess að þetta 
var fyrsta árið sem Tímarit lögfræð-
inga var gefið út. Auk þess var fjárhag-
urinn 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 fjöl-
marga lögfræðinga og lögfræðistofur 
jafnframt vera áskrifendur að tímarit-
inu. „Ég held það megi segja að allir 
helstu lögfræðingar landsins kaupi Úlf-
ljót. Það  er líka eitt helsta fræðiritið á 
sviði lögfræði, ásamt Tímariti lögfræð-
inga,“ sagði Þórhildur. Fræðigreinar og 
viðtöl skipa stærstan sess í blaðinu. 

Þórhildur telur tímaritið vera 
ósmissandi þátt í starfi lagadeildarinn-
ar. „Algjörlega. Það er líka notað mikið 
í kennslu. Okkur eru settar fyrir rit-
gerðir sem hafa birst í Úlfljóti,“ sagði 
hún. „Ég sé lagadeildina varla fyrir 
mér án Úlfljóts,“ bætti hún við.

Alls 59 nemendur Háskól-
ans í Reykjavík voru á 
miðvikudag heiðraðir fyrir 
framúrskarandi námsár-
angur 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 verkfræði-
deild, þar voru nítján karlar 
verðlaunaðir á móti níu 
konum.

Góður árang-
ur kvenna

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 sam-
einast um nám með þessum hætti og bjóða upp á sameigin-
lega prófgráðu. Við undirritun samningsins sagði Ágúst að 
ætlunin væri að búa til námsbraut þar sem styrkleikar skól-
anna tveggja væru nýttir til fulls og íslenski hesturinn fengi 
þann sess sem honum bæri innan íslensks fræðasamfélags. 
Þá var skrifað undir rammasamkomulag um frekara sam-
starf skólanna tveggja. 

Bjóða nám í hestafræði

Óvenjuleg íþróttamynd
Mynd ársins var valin hjá 
Blaðaljósmyndarafélagi 
Íslands um helgina. Árni 
Torfason ljósmyndari og 
formaður félagsins átti sig-
urmyndina sem var að mati 
dómnefndar bæði óvenju-
leg og falleg íþróttamynd.   
Myndina tók Árni af Sif 
Pálsdóttur sem varð fyrst 
íslenskra kvenna Norður-
landameistari í fjölþraut 
fimleika.

Verðlaun voru veitt í 10 
flokkum. Auk Árna fengu 
þeir Júlíus Sigurjónsson, 
Þorvaldur Örn Kristmunds-
son, 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 for-
maður dómnefndar afhenti 
verðlaunin en Geir H. 

Haarde forsætisráðherra 
opnaði sýninguna að við-
stöddu fjölmenni. Sýning 
stendur til 18. mars. 

Nánari upplýsingar 

ásamt myndum og vinn-
ingshöfum  er að finna á 
vef Blaðaljósmyndarafé-
lags Íslands: www.press-
photo.is 



Transgenderfólk og stuðnings-
menn þess stofnuðu á fimmtu-
dag 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 Kristjáns-
dóttir vélfræðingur sem er ein 
þriggja kvenna í bráðabirgða-
stjórn.  

Stofnar hags-
munafélag

- hjá okkur færðu gómsætar
                                      fiskibollur.

Bolludagur
         alla leið

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

AFMÆLI



Það er alveg hreint 
merkilegt að til 
skuli vera hrukkótt-
ar konur. Appelsínu-
húð og tannskemmd-
ir ættu líka að heyra 
sögunni til. Á hverj-
um degi sjáum við 
nefnilega fjölmarg-

ar auglýsingar í blöðum og sjón-
varpi um vörur sem geta útrýmt 
þessum vandamálum. Kremin og 
fegrunarmeðulin eru óteljandi og 
öll eru þau auglýst með vísunum í 
líffræðilegar rannsóknir eða við-
töl við sérfræðinga. Þetta hljómar 
allt svo gáfulega og um leið og 
hugtök eins og Omega 3 og ph-
gildi eru notuð í auglýsingunum 
lætur maður gabbast.

Nýjasta yngingarkremið frá Nivea 
heitir DNAge. Nafnið læðist inn í 
undirmeðvitundina. „Þetta krem 
lagar í manni DNA-ið,“ hugsar 
maður og skellir kreminu í inn-
kaupakörfuna. Grípur svo með sér 
hreinsimjólk með fjölvítamínum 
og ginsengblandað augngel í leið-
inni.

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 sturtu-
sápu 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 grenningarsokka-
buxurnar 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 vara-
salvinn 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.

Namm, Chateau du 
derreé árgangur 1997. 
Stórkostlegt ár í sögu 

Suður Frakklands.

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 
vissi ekki að 
þú vissir svo 

mikið um vín.

Taktu
þessu
með

fyrirvara.

Finnurðu
þennan ljúfa 
kanilkeim?

Já .. Já.

Með raddgreiningar-
forritinu getur þú talað 

við tölvuna og hún gerir 
það sem þú 

segir henni ...
Prufaðu.

Hringdu í 
pípara.

Sjáðu. það 
stendur, hringdu 

í pípara.

Nú.
Ég hélt að tölvan 
myndi hringja í 

pípara.

Miðað við 
mann sem 
kann ekki 
að poppa í 
örbylgjuofni

gerir þú miklar 
kröfur til tækninar.

Þau sáu þetta í 
teiknimynd og 
vildu endilega 

prufa!

Ég er meiri 

kattapersóna en 

hundapersóna.

Hey, ég sjáði 
þennan strák 
á leikvellinum 

í dag!

„Ég sá þennan 
strák á 

leikvellinum í 
dag“

Nú sást 
þú hann 

líka!?!
MasterCard

Mundu

ferðaávísunina!



Breski leikhópurinn Cheek 
by Jowl er meðal gesta 
Listahátíðar í Reykjavík í 
vor en þar á bæ hafa menn 
lengi svermt fyrir þess-
um heimsfræga flokki. 
Hópurinn mun setja upp 
splunkunýja uppfærslu sína 
á Cymbeline eftir Shake-
speare.

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-sýn-
ingar auk annarra sígildra verka, 
þar á meðal verk eftir Tsjekhov, 
Racine og Tennessee Williams. 

Listrænir stjórnendur og stofn-
endur hópsins, leikstjórinn Declan
Donnellan og þúsundþjalasmiður-
inn Nick Ormerod starfa afar náið 
saman en undanfarinn aldarfjórð-
ung hafa þeir sett upp tæplega 
þrjátíu leikrit undir merkjum 
Cheek by Jowl, sýnt þau í yfir þrjú 
hundruð borgum í fjörutíu lönd-
um. Hópurinn er marglofaður og 
bókaður langt fram í tímann. 

Félagar úr hópnum voru stadd-
ir hér á landi í undirbúningsleið-
angri fyrir stuttu en verkefnis-
stjórinn 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 for-
sýnt í Lúxembúrg litlu áður. 
„Cymbeline er eitt af síðustu verk-
um Shakespeares og líklega eitt 
það undarlegasta,“ segir hún og 

fleiri hafa látið þess getið að verk-
ið sé óvenjulegt og anarkíst. Verk-
ið 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 aðal-
kvenhetja 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 

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 sýn-
ingum hópsins sé að þær hverfist 
allar um list leikarans fremur en 
um texta eða brellur. Declan hefur 
aukinheldur skrifað bók um leik-
húskenningar 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 leik-
listarskólann en það  er frábært að 
fylgjast með þeim starfa með 
reynsluboltunum,“ segir Anna og 
bætir því við að hópurinn sé afar 
spenntur fyrir Íslandsheimsókn-
inni.

Cheek by Jowl starfar nú í sam-
starfi 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 Bret-
land en þeir félagar vinna einnig í 
samstarfi við leikhús í Moskvu og 
Sankti Pétursborg.

Nánari upplýsingar um flokk-
inn og dagskrá hans er að finna á 
heimasíðu Listahátíðar, www.lista-
hatid.is.

16 17 18 19 20 21  22 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 Norð-
fjörð, 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.

Ilmurinn ræddur

Miðasalan í Iðnó er opin 11.00 til 16:00 virka daga.
Sími miðasölu er 562 9700.

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!!

Í GLÆNÝRRI GAMANSÝNINGU
BJARNI HAUKUR (HELLISBÚINN)

pabbinn.is

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

                           

                      

                     



Söngleikurinn Abbababb var frumsýndur í Hafnarfjarðarleikhúsinu á 
dögunum. Eins og við var að búast var uppselt á sýninguna og voru gest-
irnir 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.

Ungir gestir á Abbababb

Edda útgáfa fluttist búferl-
um á dögunum og hefur nú 
komið sér fyrir við Síðu-
múla 28. Í tilefni flutning-
anna bauð forlagið höfund-
um innan sinnna vébanda 
að líta við í nýju húsakynn-
unum og þiggja veitingar. 

KVEF?

NEFÚÐI HÁLSTÖFLUR VERKJALYF FRUNSUKREM

Það er engin ástæða til að láta sér líða illa.
Komdu og fáðu ráðgjöf hjá okkur.

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 infl úensu eða í mikilli sól (t.d. á skíðum). Ekki á að nota lyfi ð 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 lyfi nu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Otrivin nefúðinn og nefdroparnir innihalda xýlómetasólin sem vinnur gegn bólgu, nefstífl u og slímmyndun vegna kvefs og bráðrar bólgu í ennis- og kinnholum. Otrivin virkar fl jótt og áhrifi n vara í 6-10 klst. Otrivin getur
valdið aukaverkunum, s.s. ertingu í slímhúð og sviðatilfi nningu. 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 lyfi nu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Strepsils töfl ur 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 tafl a látin
leysast hægt upp í munni á 2-3 klst fresti. Lyfi ð þarf venjulega að nota í 3-4 daga og stundum í allt að eina viku. Einnig má leysa upp 1-2 töfl ur 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 munnsogstöfl ur, 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 töfl ur. 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 lyfi ð er notað. Þeir sem þola ekki acetýlsalisýru, íbuprófen eða önnur
bólgueyðandi lyf eða eru með astma eiga ekki að nota Voltaren Dolo®. Notið lyfi ð 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.

Leikstjórinn Martin Scorsese 
ætlar að framleiða ásamt Graham 
King kvikmynd um yngri ár Vikt-
oríu, drottningar Bretlands árin 
1837 til 1901.

Leikstjóri myndarinnar verður 
Kanadamaðurinn Jean-Marc Val-
lee. Handritshöfundur verður 
Julian Fellowes, sem fékk Óskar-
inn fyrir handrit sitt að Gosford 
Park árið 2002. „Við teljum okkur 
þekkja síðari ár Viktoríu Breta-
drottningar en það að hún var 
bæði magnaður og rómantískur 
persónuleiki allt frá unglingsár-
um er flestum hulið,“ sagði Gra-
ham King. „Ég leitaði lengi að 
bresku verkefni og er hæstánægð-
ur með að geta fært sögu drottn-
ingarinnar á hvíta tjaldið. Að 
vinna myndina með Marty verður 
líka sérstaklega gaman.“

Áætlað er að tökur á myndinni 
hefjist síðar á þessu ári. 

Mynd um 
Viktoríu

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 hár-
greiðslustofu og viti menn, hárið 
var allt farið. Aðdáendur söngkon-
unnar fylgdust með skelfingu 
lostnir í gegnum glugga hár-
greiðslustofu í miðborg Los Ang-
eles þegar hárgreiðslumaður lét 
hina ljósu lokka fjúka og eftir stóð 
ber skallinn. Britney lét þar ekki 
við staðar numið heldur fór á húð-
flúrstofu, 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 Clap-
ton í Antigua á Valentínusardag-
inn 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.

Britney Spears búin að missa það



„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. Þór-
hallsson, framkvæmdastjóri 
Græna ljóssins. Honum var boðið 
á sérstaka sýningu á nýjustu kvik-
mynd Morgans Spurlock á Berlín-
arhátíðinni en hún ber hið 
skemmtilega nafn Where in the 

World is Osama bin Laden eða 
Hvar er Osama? Þar ferðast leik-
stjórinn til arabalandanna í þeim 
erindagjörðum að reyna hafa uppi 
á meintum forsprakka al-Kaída 
hryðjuverkasamtakanna.

„Ég fékk fyrst hefðbundið til-
boð 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 

kjaftaði frá einhverju um mynd-
ina,“ bætir Ísleifur við. „Og þegar 
ég loks hafði framvísað 
skilríkjum og ætlaði að 
fá mér sæti var Har-
vey Weinstein sestur á 
fremsta bekk,“ segir 
Ísleifur en Weinstein 
þessi er einn valda-
mesti maðurinn í 
Hollywood um þessar 
mundir og hefur fram-
leitt kvikmyndir á borð 
við Hringadróttins-
sögu-þríleikinn.

Spurlock vakti 
fyrst verulega 
athygli fyrir 
myndina 
Supersize 

Me sem gaf McDonald‘s-ham-
borgarakeðjunni ærlega á bauk-
inn. 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 horað-

ur,“ segir Ísleifur.

Stíf gæsla í kringum Spurlock
Paula Abdul, einn af þremur 
dómurum American Idol, seg-
ist aldrei hafa notað áfengi, 
hvað þá við tökur á þættinum. 

Abdul hefur 
verið gagnrýnd 
fyrir undarlega 
hegðun í þætt-
inum og telja 
margir að hún 
hafi einfaldlega 
verið full. „Ég 
hef aldrei verið 
ölvuð og hef 
aldrei notað 
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 mögu-
legt,“ 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.

Notar ekki 
áfengi

Platan Back To Black með bresku 
söngkonunni Amy Winehouse er 
nýkomin út. Þessi tuttugu og 
þriggja ára gamla söngkona fór 
nýverið á topp breska breiðskífu-
listans 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 plöt-
unnar, Rehab, samdi Amy eftir að 
útgáfufyrirtækið sem hún var hjá 
hvatti hana til að fara í áfengis-
meðferð. Brást hún við með því að 
segja upp samningi sínum viðfyr-
irtækið og gefa fyrsta smáskífu-
lagi 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. 

Önnur 
plata Amy
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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 hug-
myndir og mikla trú á þróun eins 
og myndir á borð við Blade Runn-
er 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 ímyndunar-
afl 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 sveit-
arinnar 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 sveitarinn-
ar 1965 Records. Hér eru stoltir 
fortíðarfíklar á ferð. Þannig svip-
ar The View mikið til írsku sveit-
arinnar The Thrills, bresku sveit-
arinnar The Kooks eða The Rakes 

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 Dylan-
áhrifa (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 Trades-
man) 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.

Stoltir fortíðarfíklar

Hljómsveitin Jakobínarína er um 
þessar mundir á tónleikaferðalagi 
um Bretland sem stendur yfir til 
22. febrúar. 

Fyrstu tónleikarnir voru í Glas-
gow á fimmtudagskvöld. Sveitin 
hefur að undanförnu verið að taka 
upp lög fyrir sína fyrstu plötu með 
upptökustjóranum Jan Kybert, 
sem hefur unnið með hljómsveit-
um á borð við Oasis, Massive Att-
ack og The Verve auk þess sem 
hann aðstoðaði Björk Guðmunds-
dóttur 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. 

Á ferð um 
Bretland

Rúmlega eitt hundrað af fremstu 
tónlistarmönnum heimsins munu 
koma fram á tónleikum í sumar 
til að vekja athygli á baráttunni 
gegn auknum gróðurhúsaáhrif-
um 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 yfirskrift-
inni Live Earth, verða haldnir 
samtímis hinn 7. júlí í borgum á 
borð við London, Sydney og 
Jóhannesarborg. Verður skipu-
lagningin í líkingu við Live 8-tón-
leikana sem voru haldnir fyrir 
tveimur árum af Bob Geldof.

Í þetta sinn hefur Al Gore, 
fyrrverandi forseta-
frambjóðandi í 
Bandaríkjunum,
veg og vanda af 
tónleikunum.
Heimildarmynd
hans, An Incon-

venient Truth, er tilnefnd til 
tvennra Óskarsverðlauna. Fjall-
ar hún um hættuna sem stafar af 
auknum hita á jörðinni. „Við 
verðum að koma þessum mikil-
vægu skilaboðum út til fólksins,“ 

sagði Gore þegar hann til-
kynnti um tón-

leikana.
Vonast er til 

að Live Earth 
nái til tveggja 
milljarða
manna í 
gegnum
sjónvarp-

ið, útvarpið 
og netið.

Live Earth í sumar
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 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 fótleggj-
um Riise er hann lá í rúminu.

Slúðurblaðið News of the World 
hefur þetta eftir nafnlausri heim-
ild sem á að hafa verið sjónarvott-
ur að öllu saman. 

Nettavisen í Noregi greindi frá 
því í gær að Riise hefði ekki drukk-
ið 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-

mennina og félagið sjálft en liðið á 
gríðarlegan mikilvægan leik fyrir 
höndum gegn Barcelona á mið-
vikudag í fyrri leik liðanna í 16-
liða úrslitum Meistaradeildarinn-
ar.

Rafael Benitez mun hafa stíað 
þá í sundur á endanum en hann 
sagði í gær að þeir sem yrðu upp-
vísir að því að brjóta reglur félags-
ins 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 frétta-
flutning dagsins er liðsandinn í 
hópnum afar góður,“ sagði Benitez.

Vildi hefna fyrir 
rifrildi á karókíbar

Síðustu fjórar holurnar reyndust dýrkeyptar

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 heims-
meistaramótinu.

Austurríki vann gull í liða-
keppninni í gær og hlaut flest 
verðlaun allra þjóða, níu talsins. 
Svíar komu næstir með sjö.

Pärson fékk 
fimm verðlaun

 Í nótt fór stjörnuleikur NBA-
deildarinnar fram en eins og 
venjan er fór troðslu- og 3ja 
stigaskotkeppnin fram á laugar-
dagskvöldið.

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.

Green besti 
troðarinn

 Mikið hefur verið rætt 
og ritað um sterka vörn Fylkis-
manna en Framarar áttu ekki í 
miklum vandræðum með hana í 
gær. „Við vorum búnir að undir-
búa okkur vel alla vikuna og það 
skilaði sér,“ sagði Guðmundur Þ. 
Guðmundsson, þjálfari Fram. 

„Þetta var gríðarlega mikil-
vægur 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 for-
ystu létu þeir hana aldrei af hendi 
en þeir höfðu fimm marka for-
ystu í hálfleik 19-14. Þeir slökuðu 
talsvert mikið á eftir það og 
hleyptu heimamönnum inn í leik-
inn. Staðan var 22-23 þegar Fram-
arar gáfu aftur í og unnu á endan-
um níu marka sigur.

Hornamennirnir Stefán Stef-
ánsson og Þorri Gunnarsson áttu 
báðir stórleik fyrir Fram og skor-
uðu átta mörk hvor. Fylkisliðið 
var langt frá sínu besta og sér-
staklega kom á óvart hve varnar-
leikur liðsins var slakur.

„Spennustigið var hátt hjá 
báðum liðum en það var mun 
minna tempó í okkar spili miðað 
við síðasta leik. Það komu jákvæð-
ir 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 svekkt-
ur í leikslok.

Nú þegar þrettán umferðum er 
lokið í DHL-deildinni er Fylkir í 
fallsæti, tveimur stigum á eftir 

Haukum. Framarar komust hins 
vegar upp í fjórða sætið og spila-
mennska 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 verk-
efni,“ sagði Guðmundur Guð-
mundsson, bjartsýnn á framhaldið.

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.



DHL-deild karla

DHL-deild kvenna

Enska bikarkeppnin

Hollenska úrvalsdeildin

Spænska úrvalsdeildin

 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. 

Tottenham 
vann Fulham

 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 Akureyring-
um í gær en þeir voru kafsigldir 
strax í fyrri hálfleik. Magnús Stef-
ánsson hélt uppi sóknarleik þeirra 
en aðeins þrír leikmenn skoruðu 
tólf mörk Akureyrar í fyrri hálf-
leik á meðan Stjörnumenn settu 
þau sautján.

Roland Eradze átti fínan dag í 
marki Stjörnunnar. Gestirnir skor-

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 Akur-
eyringar horfðu ráðþrota hver á 
annan á meðan Stjörnumenn skor-
uðu hvert markið á fætur öðru og 

tóku örugga forystu á nýjan leik.
Greina mátti uppgjafarsvip á 

Akureyringum löngu fyrir leiks-
lok 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.

Algjört andleysi Akureyringa

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.

Vörn Börsunga 
úti á þekju



Gleðilegan
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- Steiktar kjötbollur í brúnsósu

Rúgbrauð sem segir sex!



2.790.000kr.
Saab 9-3 Linear 1.8 i, beinskiptur

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.

Nú bjóðum við þér eina af þotunum í Saab bílaflotanum, 9-3 Linear, á frábæru verði.

Komdu og reynsluaktu, finndu muninn!
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„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 Ce-
line Dion, Westlife og Smokie.“

Uppfærsla Baltasars Kormáks á 
leikritinu Pétri Gauti verður frum-
sýnd í Barbican-leikhúsinu í Lond-
on 28. febrúar. Munu sýningar 
standa yfir til 10. mars.

Stífar æfingar hafa staðið yfir 
hérlendis að undan-

förnu og hafa þær 
gengið vel. Fer leik-
hópurinn út eftir 
næstu helgi en í 
honum eru m.a. 

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 frumsýning-
una. „Það lítur út fyrir að þeir 
komi þó svo að ég geti ekki lofað 

því,“ segir hann.
Baltasar Kormá-

kur segir að mikil 
tilhlökkun sé meðal 

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 verð- um
þarna algjörlega á 
þeirra vegum, 
verðum í hálfan 
mánuð og munum 
leika á hverjum 
degi,“ segir hann. 

Stórstjörnum boðið á frumsýningu

„Ég ræði ekki mitt einkalíf við 
fjölmiðla,“ sagði Halla Vilhjálms-
dóttir, stjarnan úr Footloose og 
kynnir X-Factor sjónvarpsþáttar-
ins, aðspurð hvort hún hefði notið 
nærveru breska stórleikarans 
Judes Law á föstudaginn. Sam-
kvæmt áreiðanlegum heimildum 
Fréttablaðsins virðist hafa tekist 
góð vinátta með íslensku leikkon-
unni 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 and-
rúmsloft. 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-

veru stórstjörn-
unnar 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 Bret-

lands 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 frí-
inu. Hann hefur jafnframt verið 
tíður gestur hjá Íshestum í Hafn-
arfirði og samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins fékk leikarinn að 
sjá híbýli Latabæjar í Garðabæ. 
Fengu Law og börnin að skoða 
brúðurnar og hið glæsilega upp-
tökuver sem þættirnir eru teknir 
upp í en börn Law eru miklir aðdá-
endur Íþróttaálfsins og Sollu stirðu 
og hreinlega elska Latabæjarþætt-
ina sem sýndir eru við miklar vin-
sældir 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.

„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 Bárð-
arson en hinn geðþekki Akureyr-
ingur Sigurður Ingimundarson 
var sendur heim síðastliðinn 
föstudag af dómnefndinni í X-
Factor þættinum sem sýndur 
er á Stöð 2. Stóð valið á milli 
hans og stúlknadúettsins Gís 
og ákvað Ellý, sem var í 

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,“ held-
ur Einar áfram og er greini-
lega 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 þætt-
inum eða keppn-

inni 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 

hver það væri,“ segir hann. Einar 
telur að aukin harka sé nú hlaupin 
í leikinn en hans sterkasti mótleik-
ur verði að einbeita sér að hinum 
og undirbúa þau sem best fyrir 
næstu orrustu.

Brjálaður yfir brotthvarfi Sigga
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FIMM STJÖRNU HÓTEL Á 
ÞRIGGJA STJÖRNU VERÐI!
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Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

Rúða lenti á höfði níu ára 
stúlku
Eiríkur Hauksson verður full-
trúi Íslands í Helsinki 
Bellamy lamdi Riise með golf-
kylfu
Britney snoðklippt á húðflúrs-
stofu
Látinn fyrir framan sjónvarpið 
í rúmt ár 

nálg-
ast. Þess vegna reyna fjölmiðlar 
og kjósendur eftir megni að fylgj-
ast með og greina stöðu mála í 
þjóðfélaginu til að geta tekið yfir-
vegaða 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.

 fjallar um 
málefni barna. Þar segir frá heim-
ilisófriði 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. 

 fjallar um 
menningarmál: Eiríkur Hauksson 
mun syngja fyrir Íslands hönd í 
forkeppni Söngvakeppni evr-
ópskra sjónvarpsstöðva sem fer 
fram 10. maí næstkomandi í Hels-
inki.

 fjallar um 
íþróttir, nánar tiltekið hina vin-
sælu íþróttagrein karlaknatt-
spyrnu, en enskir fjölmiðlar skýra 
frá því að Craig Bellamy hjá Liver-
pool hafi lamið félaga sinn John 
Arne Riise með golfkylfu í æfinga-
búðum liðsins í Portúgal.

 fjallar um 
tísku sem bendir til þess að stefnu-
mið flokkanna í menningarmálum 
verði ofarlega á baugi í kosningun-
um í vor. Í fréttinni er greint frá 
því að söngkonan Britney Spears 
hafi mætt nauðasköllótt á húð-
flúrsstofu í Kaliforníu og látið 
flúra tvennar varir, rauðar og 
bleikar á úlnlið sinn.

fjallar um 
alþjóðamál: Karlmaður fannst lát-
inn 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.

Í fréttum: 
Þetta helst ...


