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3ÁRBLAÈ UM FASTEIGNIR

EIGNAST ÝRING
FASTEIGN
með til sölu
3ja herbergja ASALA er
hæð við Bólstaðar
íbúð á jarðhlíð í Reykjavík
.

14

HÚSIÐ
ÍSLENSKIR AÐALVERK
KLETTUR

Gallup í nóvember

2006.

Séríbúðir í sjö

Ás fasteigna
sala hefur á
skrá 21
að Bjarkarás
i nr. 1-29 í Garðabæ nýja íbúð
.

húsum

HÚSIÐ FASTEIGN
ASASLA er
sölu rúmgóða
með til
og
hæð í lyftuhúsi. bjarta endaíbúð á 6
Sjá síðu 3

fylgja baðkör,
handlauga
upphengd,
r, blöndunar
ert ráð fyrir
innbyggð
tæki og
staðsteypt
um sömu spónarteg salerni. Hægt er
um byggingum
lóð nr. 1-29
undir í baðinnrétt að velja
á
að Bjarkarás
eldhúsum.
i, með ýmiss
konar klæðningu
ingar og í
, auk húss
hjól og vagna.
Allar íbúðir
fyrir sorp,
eru með loftræstu,
Húsin eru
þvottahúsi,
tvílyft með
íbúðum. Lofthæð
flísalögðu
með skolvaski
samtals 30
er 2, 95 m
vél.
og tengi fyrir
á efri hæð.
á neðri hæð
þvottaog 2,6 m
Gluggar og
Engin íbúðanna
hurðir eru
er eins. Nefna
ar glerjaðir
herbergi
úr timbri.
má að svefneru rúmgóð
með tvöföldu
GluggKLETTUR FASTEIGN
en misstór
úr áli (állitað).
K-gleri og
þeirra fylgir
ytra byrði
og sumum
fataherbergi.
ASALA er með
sölu rúmgóða
Gert er ráð
Hægt er að
til
3-4 herbergja
fyrir bílageyms
velja á milli
Hólmgarð í
stæðum á
íbúð við
spón fyrir
fjögurra tegunda
lu með tólf
jarðhæð í
Reykjavík.
innrétting
bílahúsi nr. 25
af
húsum nr.
beyki og kirsuber. ar í eldhús, það er
Sjá síðu11
og fyrir tíu
níu til ellefu.
eik, birki,
bíla í
Eldhúsum
Aukabílastæði
gerð á lóðum
með einu hólfi
fylgja stálvaskar
eru ráðsvo
og
,
stæði. Bílageyms hverri íbúð fylgja
plötur í eldhús- borði, og blöndunar
tæki. Borðtvö bílalum/geymslum
og baðinnrétt
hurðir með
lagðar.
ingum eru
fylgja lyftureimdrifnum
plastsjálfvirku
mótor, fótósellu
Baðherber
m opnara.
gjum, flísalögðu
og
Verandir
hæðum og
m í hurðarhæ
fylgja neðri
útsýni efri
ð,
hæða er gott.
fullfrágengnar
Verð: Frá 34.650.000
Lóðir verða
með
gróðri.
- 53.000.000
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Carl Kruger,
öldungadeildarþingmaður
New
York-ríkis
í Bandarík
junum, vill banna
vegfarendum ríkisins
að hlusta á
tónlist í umferðin
ni.

FORSKOT AÈ SÎGN
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Undanfarin
tvö ár
upp á sjónvarps hefur Síminn boðið
þjónustu í
gegnum
ADSL og nýlega
tók fyrirtækið
kvöðla- og
markaðsverðlaunumvið frumþessa starfsemi
fyrir
.

Sjónvarpsþjónusta
og býður
Símans er
upp á erlendar
gagnvirk
myndband
stöðvar ásamt
aleigu heim
mun betri
í
gæðum en stofu. Þjónustan er í
hefur verið
áður hafa
þekkst og
vel tekið.
„Síminn er
„Íbúar á
eitt af fyrstu
svokölluðu
unum í heiminum
fjarskiptafyrirtækjhafa sérstakleg
m skuggasvæ
sem
þjónustu,“
en nú eru um a tekið þessari þjónustuðum
segir Linda býður upp á þessa
vel
stöðumaðu
ilum komin 25 prósent af íslenskum
r almannate Björk Waage, formeð þjónustun
heimngsla hjá Símanum.
hlutfall hjá
Síminn var
a og það er
hæsta
launa á árlegri tilnefndur til þriggja
Jóhannesd þjóð í dag,“ segir Katrín
óttir, framkvæm
Olga
fyrir skömmu ráðstefnu tölvurisan verðingssviðs Símans.
dastjóri einstakls Cisco
og varð hlutskarpa
frumkvöðl
Fram undan
astarfs fyrir
stur á
markaðsse
sögn Katrína eru enn betri tæknila
tæknilausn sviði
tning á
i
O
i

hlusta á tónlist
artólum þegar með heyrnslysin áttu
sér stað.
Öldungade

urinn Kruger ildarþingmaðendur greiði vill að vegfarsekt upp
tæpar 7.000
á
ar fyrir að krónur íslenskSamkvæm
eða tala í hlusta á tónlist
t dagblaðin
símann á
u The
Independe
meðan
gengið er yfir
nt
farendur látiðhafa þrír veggötu.
Hann
lífið í umferðtengir
arslysum
notkun
heyrnartóla
í New York-borg
það sem af
og segir að beint við slysin
er árinu og
þeir allir
með banni
hægt að koma
uppteknir voru
sé
við að
fleiri slík slys. í veg fyrir
RB

Farsælt starf Fulbright
á Íslandi í 50 ár
(OLLVINASAMTÎK STOFNUÈ Å TILEFNI AFM¾LISINS
4¥-!-«4 

Mustan
Stæ

g gallabu
Rétt verð: xur - 2.000
kr
9

-%34 ,%3.! $!'",!¨  ¥3,!.$)

3ÅMI  

Meirihluti styður
ekki ríkisstjórnina
Um 60 prósent styðja ekki núverandi ríkisstjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks, samkvæmt nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins. Tæp 63 prósent
þeirra sem eru óákveðnir hvaða flokk þeir munu kjósa eru andvíg stjórninni.
3+/¨!.!+®..5. Alls 58,2 prósent
þeirra sem afstöðu tóku í nýrri
skoðanakönnun
Fréttablaðsins
segjast nú ekki styðja ríkisstjórn
Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks. 41,8 prósent eru henni
fylgjandi. Stuðningur við núverandi ríkisstjórn undir stjórn
Geirs H. Haarde forsætisráðherra er því talsvert minni en
mældist í júní 2006, þegar meirihluti aðspurðra, eða 50,8 prósent,
sagðist styðja ríkisstjórnina.
Þá er stuðningur við ríkisstjórnina nokkuð minni en samanlagður stuðningur við ríkisstjórnarflokkana tvo, en 45,7
prósent sögðust myndu kjósa
annan hvorn flokkinn, eins og
fram kom í Fréttablaðinu í gær.
Mikill meirihluti þeirra sem

349¨52 ¶² .²6%2!.$)
2¥+)334*«2.
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3AMKV¾MT SKOÈANAKÎNNUN
&RÁTTABLAÈSINS  FEBRÒAR 

segjast myndu kjósa annan hvorn
stjórnarflokkanna segjast styðja
ríkisstjórnina, 94,3 prósent þeirra
sem styðja Sjálfstæðisflokkinn
og 84,2 prósent þeirra sem segjast styðja Framsóknarflokkinn.

Mikill minnihluti þeirra sem
segjast myndu kjósa einhvern
stjórnarandstöðuflokkinn styður
ríkisstjórnina. Mestur er þó
stuðningurinn hjá fylgisfólki
Frjálslynda flokksins, þrettán
prósent. Fimm prósent þeirra
sem styðja Samfylkingu styðja
ríkisstjórnina og tvö prósent
stuðningsfólks Vinstri grænna.
Ef litið er til þeirra sem ekki
gefa upp hvaða flokk þeir myndu
kjósa er stuðningur við ríkisstjórnina aðeins minni en meðaltalið. 37,4 prósent óákveðinna
styðja núverandi ríkisstjórn, 24,2
prósent þeirra sem ekki segjast
myndu kjósa eða skila auðu, en
helmingur þeirra sem neita að
gefa upp hvað þeir myndu kjósa.
SS SJ¹ SÅÈU 

!LÖJËÈADËMSTËLLINN Å (AAG

Dóms að vænta
um þjóðarmorð
!,¶*«¨!$«-34«,,).. Þrettán ára
málaferlum Bosníumanna gegn
Serbíu fyrir Alþjóðadómstólnum í
Haag lýkur í dag þegar kveðinn
verður upp úrskurður um það
hvort serbneska ríkið teljist hafa
gerst sekt um þjóðarmorð á
tímum Bosníustríðsins.
Dómurinn verður að teljast
sögulegur á hvorn veginn sem
hann fer. Komist dómstóllinn að
þeirri niðurstöðu að Serbar séu
sekir í málinu þá yrði það í fyrsta
sinn sem ríki eða þjóð hlyti slíkan
dóm.
Bosníustríðið stóð yfir á
árunum 1992 til 1995 og kostaði
meira en 100 þúsund manns lífið.

Stórt tollalagabrot í rannsókn
,®'2%',5-, Efnahagsbrotadeild
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"ÅLAINNFLUTNINGUR RANNSAKAÈUR
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Ríkislögreglustjóra hefur nú til
rannsóknar meint umfangsmikið
tollalagabrot sem tengist
innflutningi bíla, notaðra og
nýrra, til landsins frá Þýskalandi.
Helgi Magnús Gunnarsson,
saksóknari efnahagsbrota hjá
Ríkislögreglustjóra, staðfesti við
Fréttablaðið í gær að rannsókn
stæði yfir á meintu tollalagabroti.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins er um meint stórfellt
tollalagabrot að ræða sem tengist
innflutningi bíla frá Þýskalandi.
Lögreglan verst allra frekari
fregna af málinu.
SH
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3EGIR M¹LIÈ SNÒAST UM RÁTT KVENNA TIL AÈ NJËTA SAMB¾RILEGRA KJARA OG KARLMENN

dóttir, forstöðuiðjuþjálfi við geðsvið Landspítalans, telur undarlegt
að hún njóti ekki sömu launakjara
og forstöðusálfræðingar við spítalann. Málið snúist um rétt kvenna
til að njóta sambærilegra kjara og
karlmenn. Hún hefur lagt fram
kæru á hendur Landspítalanum til
kærunefndar jafnréttismála.

„Við sameiningu spítalanna
varð starf mitt mun umfangsmeira
en áður. Nýtt launakerfi fól ekki í
sér hækkun í samræmi við það,“
segir Elín sem segist hafa gert tillögur um að henni yrði greidd föst
yfirvinna vegna aukin álags. Það
hafi ekki komið til greina þó svo að
föst yfirvinna sé í launakjörum
tveggja karlkyns forstöðusálfræð-

Frá 8:30 til 10:30:

ÍSLAND - lífvænleg
uppspretta tækifæra?

Elín Ebba kærir Landspítalann
*!&.2¡44)3-, Elín Ebba Ásmunds-

Fimmtudaginn 1. mars:

inga við spítalann.
Elín segir spítalann hafa sagt
henni störfin væru séu ekki jafn
verðmæt. Hún segist þó ekki hafa
fengið nein haldbær rök við því.
Spítalinn hafi viðurkennt störfin
jafnverðmæt með því að bjóða
henni sama launaflokk og forstöðusálfræðingar eru í árið 2003.
KDK

Opinn fundur um möguleika
og tækifæri líftæknifyrirtækja,
stofnana og háskóla á Íslandi

Frá 13:00 til 15:00:

ÚTVISTUN
- allra hagur
Opin ráðstefna um stefnu og
ávinning að útvistun verkefna
og þróun opinberra innkaupa

Dagskrá, nánari upplýsingar
og skráning á www.si.is
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%NGIN ¹KVÎRÈUN UM RANNSËKN ¹ FUNDUM FJ¹RM¹LAFYRIRT¾KJA VERIÈ TEKIN

(EIMDALLUR UM KL¹MR¹ÈSTEFNU

Skoðun ekki til lykta leidd

Sakleysi uns
sekt er sönnuð

3!-+%00.)3-, Páll Gunnar Pálsson, forstjóri Samkeppniseftirlitsins, segir að engin ákvörðun liggi
fyrir um það hvort hafin verði
rannsókn á því hvort bankarnir
hafi haft ólöglegt samráð á fundum sínum með sparisjóðum og
kortafyrirtækjum
í
húsnæði
Reiknistofu bankanna í Seðlabanka Íslands.
Samkeppniseftirlitið
óskaði
eftir því í fyrrahaust við bankana
að huga þyrfti að sameiginlegu
eignarhaldi þeirra í fyrirtækjum
og þeirri aðstöðu sem þeir eru í,
meðal annars hjá Reiknistofu
bankanna. „Við höfum verið að
leita sjónarmiða bankanna og svo

Jói, eruð þið Simmi miklir
vildarvinir?
b*¹ VIÈ EIGUM INNI GRÅÈARLEGT MAGN
UPPSAFNAÈRA PUNKTA HVOR HJ¹
ÎÈRUMm
*ËHANNES SBJÎRNSSON ANNAR FÁLAGANNA
ÒR TVÅEYKINU SEM OFTAST ER KALLAÈ 3IMMI
OG *ËI VERÈUR BR¹TT SAMSTARFSMAÈUR 3IG
MARS 6ILHJ¹LMSSONAR VINAR SÅNS HJ¹ ,ANDS
BANKANUM 3IMMI TEKUR Ö¹ VIÈ STJËRN
DEILDAR SEM SÁR UM NÕTT VILDARKORTAKERFI

0,, '5..!2 0,33/. &ORSTJËRI 3AM

KEPPNISEFTIRLITSINS SEGIR ÖAÈ EIGA EFTIR
AÈ KOMA Å LJËS HVORT ¹ST¾ÈA VERÈUR TIL
FREKARI AÈGERÈA
&2¡44!",!¨)¨0,,

sjáum við í framhaldinu hvernig
þetta þróast og hvort það sé
ástæða til frekari aðgerða,“ segir

Páll Gunnar.
Þingmennirnir Jóhanna Sigurðardóttir
og
Ágúst
Ólafur Ágústsson, ásamt Jóhannesi
Gunnarssyni, formanni Neytendasamtakanna, hafa vakið athygli á
því að fundirnir geti verið vettvangur samráðs ef þeir eru ekki
undir eftirliti.
Helgi H. Steingrímsson, forstjóri Reiknistofu bankanna, og
stjórn Samtaka fjármálafyrirtækja hafa neitað að afhenda
Fréttablaðinu fundargerðir sínar.
Páll Gunnar segist ekki vilja taka
afstöðu til þess hvort það teljist
eðlilegt eður ei að afhenda slíkar
fundargerðir.
FB

Vinstri græn boða
stóriðjustopp í vor
Umhverfis- og velferðarmál, auk jafnréttismála, er það sem stendur upp úr
kosningaáherslum Vinstri grænna, að mati varaformanns og þingflokksformanns. Kosningaáherslurnar voru kynntar á síðasta degi landsfunar í gær.
34*«2.-, Frekari stóriðjufram-

34%).'2¥-52 * 3)'&²33/. 3TEINGRÅMUR
VILL AÈ NETLÎGREGLA KOMI Å VEG FYRIR DREIF
INGU KL¹MS ¹ NETINU
&2¡44!",!¨)¨34%&.

3TEINGRÅMUR * 3IGFÒSSON

Vill netlögreglu
34*«2.-, Steingrímur J.
Sigfússon, formaður Vinstri
grænna, vill setja á fót netlögregluembætti sem myndi koma í
veg fyrir dreifingu kláms á
netinu.
Þetta sagði Steingrímur í
viðtali í sjónvarpsþættinum Silfri
Egils þegar fyrirhuguð klámráðstefna hér á landi bar á góma.
Kvaðst hann jafnframt vera afar
mótfallinn nektar- og súlustöðum.
Ef hann fengi að ráða myndi
hann reyna að koma þeim úr landi
með öllum mögulegum ráðum. FB

kvæmdir verða stöðvaðar og Jafnréttisstofu verða veittar auknar
heimildir til eftirlits með fyrirtækjum ef Vinstrihreyfingin grænt framboð kemst í ríkisstjórn.
Þetta er meðal kosningaáherslna
flokksins fyrir þingkosningarnar í
vor, en þær voru samþykktar á
landsfundi flokksins í gær.
Hörðum orðum er farið um ríkisstjórnina í landsfundarályktun
sem samþykkt var á fundinum.
„Valdhroki og ólýðræðisleg vinnubrögð hafa verið fylgifiskar flokkanna tveggja, Framsóknarflokks
og Sjálfstæðisflokks,“ segir meðal
annars í ályktuninni.
Katrín Jakobsdóttir, varaformaður Vinstri grænna, segir
umhverfis- og velferðarmál vera
þau mál sem upp úr standa í kosningaáherslum flokksins. „Stóriðju-
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H¹SKËLASTIGIÈ

,®'2%',5&2¡44
¶RETT¹N TEKNIR ¹ HRAÈFERÈ
,ÎGREGLAN Å "ORGARNESI TËK ÖRETT¹N
MANNS FYRIR HRAÈAKSTUR FR¹ LAUGARDAGS
KVÎLDI ÖAR TIL SÅÈDEGIS ¹ SUNNUDAG
SEM ER HELDUR MIKIÈ ¹ EKKI LENGRI
TÅMA 3¹ SEM HRAÈAST ËK VAR ¹ 
KÅLËMETRA HRAÈA ¶¹ VAR EINN SVIPTUR
ÎKURÁTTINDUM FYRIR ÎLVUNARAKSTUR
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stoppið og sú yfirgripsmikla
umhverfisstefna sem við höfum
lagt fram á fundinum auk áherslunnar á að byggja upp norrænt velferðarþjóðfélag án gjaldtöku og að
vinna gegn mismunun í þjóðfélaginu er það sem stendur upp úr fyrir
mér,“ segir Katrín.
„Við höfum fengið ágætisbyr í
seglin að undanförnu og ég held að
það sé til marks um það að fólk
vilji kjósa um þessi mál. Ég held að
fólk telji að það séu ákveðin tímamót í þessum málaflokkum.“
Ögmundur Jónasson, þingflokksformaður Vinstri grænna,
nefnir umhverfis- og velferðarmál
eins og Katrín, og bætir við að jafnréttismál vegi afar þungt. Meðal
kosningaáherslna Vinstri grænna
er að veita Jafnréttisstofu auknar
heimildir til eftirlits með fyrirtækjum. „Við erum þeirrar skoðunar að forsenda þess að uppræta

kynbundinn launamun sé að koma í
veg fyrir launaleynd. Þetta er liður
í þeirri viðleitni og við höfum flutt
þingmál í þessa veru.“
Ögmundur telur að þegar í kjörklefann sé komið muni fólk staðnæmast við umhverfis- og velferðarmálin. „Síðan held ég að það
verði horft til kjaramisréttis í þjóðfélaginu,
jafnréttismála,
og
atvinnu- og byggðamála.“
Meðal
annarra
kosningaáherslna Vinstri grænna er að færa
þjóðinni Ríkisútvarpið aftur, friðsamleg utanríkisstefna og uppbygging hátækni- og þekkingargreina
með
eflingu
háskólastigsins.
Drög að samþykkt um að stjórnarskrárbinda skuli jöfn hlutföll
kynja í stjórnmálum og lögfesta
kynjahlutföll í stjórnum fyrirtækja
var vísað til flokksstjórnar til nánari útfærslu.
STIGUR FRETTABLADIDIS

,9+45. Stjórn Heimdallar, félags
ungra sjálfstæðismanna í Reykjavík, sendi frá sér ályktun í gær þar
sem félagið minnir á mikilvægi
þess að stjórnvöld og aðrir
málsmetandi aðilar í pólitískri
umræðu hér á landi hafi í heiðri
hefðir réttarríkisins, í ljósi
umræðu í samfélaginu í tengslum
við klámráðstefnu sem halda átti
hér á landi. Félagið minnir einnig á
mikilvægi þeirrar grundvallarreglu að allir séu saklausir uns
sekt er sönnuð og að virða verði
reglur um jafnræði, „líka þegar
þær snúa gegn þeim sem stunda
iðju og athafnir sem ekki eru
öllum að skapi“.
SH

+OSNINGAR Å 3ENEGAL

Wade forseti
segist bjartsýnn
3%.%'!, !0 Abcoulaye Wade, for-

seti Senegals, segist afar bjartsýnn
á að fá meirihluta í fyrri umferð
forsetakosninganna, sem haldnar
voru í gær, þannig að ekki þurfi að
efna til seinni umferðar.
Wade sigraði með yfirburðum í
kosningunum árið 2000 og steypti
þá af stóli forseta Sósíalistaflokksins, sem hafði stjórnað landinu
samfleytt í 40 ár. Hann boðaði þá
miklar breytingar, en nú sætir
hann gagnrýni fyrir að hafa ekki
breytt miklu í reynd.
GB

-514!$! !, 3!$2 (EFUR EKKI SÁST
OPINBERLEGA Å M¹NUÈ
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3JÅA LEIÈTOGINN !L 3ADR

Segist ekki sjá
nein batamerki
¥2!+ !0 Herskái sjíaklerkurinn

Muqtada al Sadr segist ekki sjá
að öryggisátak íraskra og
bandarískra hermanna í Bagdad
hafi borið neinn árangur, þrátt
fyrir að hafa nú staðið í þrjár
vikur.
Í ávarpi frá honum, sem lesið
var í gær, sagði hann að bílasprengjur væru enn að springa í
Bagdad.
Jafnframt hvatti hann sjía og
súnnía til að hætta að berjast
innbyrðis og koma sér þess í stað
upp „eigin öryggisráðstöfunum“,
frekar en að treysta á „hernámsliðið“.
GB
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Sýnir hve langt hefur miðað
"!.$!2¥+). !0 Condoleezza Rice,
utanríkisráðherra
Bandaríkjanna, segir forsetaframboð Baracks Obama ótvírætt merki um
það hve þróunin í Bandaríkjunum er komin langt á veg.
Bæði eru þau Rice og Obama
dökk á hörund. Obama er fyrsti
blökkumaðurinn sem þykir eiga
raunhæfan möguleika á að verða
kosinn forseti Bandaríkjanna, en
Rice er fyrsta þeldökka konan
sem setið hefur í embætti utanríkisráðherra.
Í viðtalinu benti hún á, að sitji
hún út kjörtímabilið þá hafi hvítur karlmaður ekki gegnt þessu
embætti í tólf ár, því á undan
henni hafi verið svartur karlmaður, Colin Powell, og þar á undan
hvít kona, Madeleine Albright.
„Þetta segir töluvert um það
hve langt hefur þokast hér í
landi,“ sagði hún, en tók jafn-

framt fram að kynþátturinn
skipti enn máli.
Þau Rice og Obama starfa
töluvert saman í utanríkismálanefnd öldungadeildarinnar, þar
sem Obama á sæti.
„Hann er í nefndinni minni og
við höfum alltaf átt mjög góð
samskipti. Mér finnst hann vera
stórkostleg persóna,“ sagði hún.
Hún neitaði hins vegar að
svara því hvort hún teldi hann
hafa nægilega mikla reynslu, og
einkum þá í utanríkismálum, til
að verða forseti.
„Bandaríska þjóðin verður að
meta það,“ sagði Rice og lagði
áherslu á að bandaríska þjóðin
ætti lokaorðið.
GB
#/.$/,%%::! 2)#% 3EGIR STUTT ÖANG
AÈ TIL AÈ KYNÖ¹TTUR HINDRI ENGAN LENG
UR Å AÈ VERÈA FORSETI "ANDARÅKJANNA
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&ASTEIGNAGJALD ¹ HESTHÒSI

Hækkar mikið
milli ára
36%)4!234*«2.!2-, Fasteigna-

gjald á 60 fermetra hesthúsi á
Söndum í Dýrafirði, sem er nú
flokkað sem atvinnuhúsnæði,
hefur hækkað um 225% á milli
ára á sama tíma og fasteignamat
hefur lækkað.
Í viðtali á thingeyri.is við
Sigþór Gunnarsson, formann
Hestamannafélagsins Storms á
Vestfjörðum, segir hann hækkunina með öllu ólíðandi. Afar
ósanngjarnt sé að leggja svo háa
álagningu á íþróttahús hestamanna á meðan Ísafjarðarbær
kosti uppbyggingu og rekstur
fyrir aðrar íþróttagreinar. Vonast
hann til að þessi álagning verði
dregin til baka í bæjarstjórn.
FB
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UM VARÈ FYRIR VÁLARBILUN FYRIR SKÎMMU
&2¡44!",!¨)¨(!2)

,OÈNUSKIPIÈ !NTARES

Dregið vegna
vélarbilunar
3*6!2²46%'52 Togarinn Frosti og

varðskip Landhelgisgæslunnar
drógu loðnuskipið Antares VE-18
á leið til Akraness í gær. Skipið
var um sex sjómílur norður af
Óðnisboða á Húnaflóa í fyrradag
þegar vélarbilun var í aðalvélinni.
Var skipið á leið til Þorlákshafnar
á Langanesi með um eitt þúsund
tonn af loðnu, að því er sagði á
eyjar.net.
Frosti hafði komið loðnuskipinu til aðstoðar auk þess sem
þyrla Landhelgisgæslunnar, TFLÍF, var send á vettvang. Dró
Frosti skipið í gær til móts við
varðskip Landhelgisgæslunnar
sem tók þá við drættinum.
FB
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&J¹RM¹LAR¹ÈHERRA SEGIR KRÎFUR !LCAN HAFA TAFIÈ FYRIR LAGABREYTINGUM

!UGLÕSTI ËDÕRAR TANNAÈGERÈIR

Hafnar ummælum ráðherra

Síminn hringdi
stanslaust

&*2-, Alcan hafnar ummælum
Árna Mathiesen fjármálaráðherra
um að fyrirtækið beri ábyrgð á
töfum sem orðið hafa á lagabreytingum um fyrirkomulag skattgreiðslna þess.
Hrannar Pétursson, upplýsingafulltrúi
Alcan, segir það
óeðlilegt að fyrirtæki sé talið
bera ábyrgð á
því hve langan
tíma það tekur
að leggja fram (2!..!2 0¡4523
lagabreytingar 3/.
fyrir
Alþingi.

færslan hefði átt að taka gildi,
Hafnarfjarðarbær og Alcan halda
því fram að það hefði átt að gerast í
byrjum árs 2004 og að ríkið skuldi
Hafnarfirði því 300 til 500 milljónir
króna. Ríkið að það sé einu til
tveimur árum síðar. Fjármálaráðherra segir Alcan bera ábyrgð á því
að langan tíma hafi tekið að breyta
skattgreiðslum. „Alcan hafði óraunhæfar hugmyndir um skattaumhverfið. Hugmyndir þeirra gerðu
ráð fyrir því að fyrirtækið yrði að
hluta til inni í almennu umhverfi en
að hluta til inni í því sem áður hafði
verið,“ segir Árni og bendir á að
lagafrumvarp um tilfærsluna sé í
smíðum í iðnaðarráðuneyti.
KDK

Alcan hafi þrýst á að það gæti tekið
skamman tíma og ekki farið fram á
annað en sömu reglur giltu um það
og önnur fyrirtæki í landinu.
Alcan óskaði eftir því að fara
inn í hefðbundið skattaumhverfi í
maí 2003 en áður
hafði fyrirtækið
greitt
framleiðslugjald til
ríkisins í stað
fasteignagjalda
til bæjarins eins
og hefð er fyrir
að
fyrirtæki
geri. Ágreining2.) -!4()%3%.
ur hefur verið
um hvenær yfir-

&«,+ Í auglýsingu sem birtist í

Blaðinu um helgina segir að
einhleypur ungur maður, Davíð
Gill Jónsson, taki að sér einfaldar
tannlæknaaðgerðir heima hjá
foreldrum sínum. Kemur þar
fram að hann sé ekki með
tannlæknapróf.
„Ég átti afmæli í gær [laugardag] og vinir mínir settu þetta í
blaðið. Síminn hringdi alveg
stanslaust,“ segir Davíð, sem
segist ekki vera í tannlæknanámi
eða nokkru sem tengist því.
„Þetta var bara eitthvert grín
hjá þeim, bara eitthvert rugl,“
segir hann um uppátæki „vina“
sinna.
FB

Konur andvígari stjórninni
Rúm 60 prósent kvenna og 55 prósent karla styðja ekki núverandi ríkisstjórn. Um 63 prósent óákveðinna
segjast ekki styðja núverandi ríkisstjórn. Mikill meirihluti stuðningsfólks Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks styður núverandi ríkisstjórn, en óverulegur hluti stuðningsfólks annarra flokka.
3+/¨!.!+®..5. Alls 41,8 prósent

þeirra sem tóku afstöðu í nýrri
skoðanakönnun
Fréttablaðsins
segjast styðja núverandi ríkisstjórn, en 58,2 segjast ekki styðja
hana. Þetta er talsvert minni
stuðningur en mældist þegar
Fréttablaðið spurði síðast um
stuðning við ríkisstjórnina í júní á
síðasta ári. Þá sagðist meirihluti
aðspurðra, 50,8 prósent, styðja
ríkisstjórnina.
Í skoðanakönnun Fréttablaðsins sem birtist í blaðinu í gær
sögðust 45,7 prósent myndu kjósa
annan hvorn stjórnarflokkinn,
Sjálfstæðisflokk eða Framsóknarflokk. Stuðningur við ríkisstjórnina er því heldur minni en samanlagður
stuðningur
við
ríkisstjórnarflokkana.
Enginn munur er á afstöðu til
ríkisstjórnarinnar eftir búsetu,
þrátt fyrir að færri íbúar höfuðborgarinnar segist myndu kjósa
annan hvorn ríkisstjórnarflokkanna en íbúar á landsbygginni. Ef
litið er á afstöðu kynjanna er nokkuð meiri munur og eru konur frekar andvígar ríkisstjórninni en
karlar.
61,4 prósent kvenna segjast nú
ekki styðja ríkisstjórnina, en 49,3
prósent kvenna voru sama sinnis í
júní. Þá segjast 55,0 prósent karla
nú ekki styðja ríkisstjórnina, en
49,1 prósent var sama sinnis í júní.
Þá var lítill munur eftir kyni, en
mikill munur eftir búsetu, þar sem
íbúar á höfuðborgarsvæðinu voru
ríkisstjórninni andvígir, en íbúar á
landsbyggðinni studdu ríkisstjórnina.
Nokkuð fleiri karlar en konur
segjast myndu kjósa annan hvorn
ríkisstjórnarflokkanna en styðja
núverandi ríkisstjórn. 48,2 prósent karla segjast myndu kjósa
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Framsóknarflokk eða Sjálfstæðisflokk, en 45,0 prósent karla styðja
stjórnina. Þá segjast 42,6 prósent
kvenna myndu kjósa annan hvorn
ríkisstjórnarflokkanna, en 38,6
prósent kvenna styðja núverandi
ríkisstjórn.
Ef stuðningur við ríkisstjórnina er skoðaður eftir því hvaða
flokk aðspurðir segjast myndu
kjósa ef gengið yrði til kosninga
nú, kemur það kannski ekki á
óvart að það er einungis meirihluti þeirra sem segjast myndu
kjósa Framsóknarflokk og Sjálfstæðisflokk sem styðja núverandi
ríkisstjórn. Stuðningur sjálfstæðisfólks við stjórnina er þó heldur
meiri.
Alls 94,3 prósent þeirra sem
segjast myndu kjósa Sjálfstæðisflokkinn segjast styðja núverandi
ríkisstjórn, en 84,2 prósent þeirra
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sem styðja Framsóknarflokkinn.
Af þeim sem segjast myndu
kjósa einhvern stjórnarandstöðuflokkinn er stuðningur við stjórnina mestur meðal þeirra sem
myndu kjósa Frjálslynda flokkinn, en 13 prósent þeirra sögðust
styðja
núverandi
ríkisstjórn.
Fimm prósent þeirra sem segjast
myndu kjósa Samfylkingu styðja
ríkisstjórnina, en tvö prósent
þeirra sem myndu kjósa Vinstri
græn.
Af þeim sem ekki gefa upp
hvaða flokk þeir myndu kjósa eru
einungis 37,0 prósent sem styðja
núverandi ríkisstjórn. 63,0 prósent þeirra styðja hana ekki.
Það má skipta þeim sem ekki
gefa upp hvaða flokk þeir kjósa í
þrjá hópa; þá sem segjast ekki
ætla að kjósa eða skila auðu, þá
sem eru óákveðnir og þá sem neita
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að svara spurningunni. Af þessum
þremur hópum eru óákveðnir
stærstir. 37,4 prósent óákveðinna
segjast styðja núverandi ríkisstjórn, en 62,6 prósent gera það
ekki. Einungis 24,2 prósent þeirra
sem segjast ekki munu kjósa, eða
ætla að skila auðu segjast styðja
núverandi ríkisstjórn, en helmingur þeirra sem neitar að gefa upp
hvaða flokk þeir myndu kjósa
styðja núverandi stjórn.
Hringt var í 800 kjósendur
laugardaginn 24. febrúar og skiptust svarendur jafnt eftir kyni og
hlutfallslega eftir kjördæmum.
Spurt var: Styður þú núverandi
ríkisstjórn? 87,9 prósent tóku
afstöðu til spurningarinnar. Af
þeim sem ekki tóku afstöðu til
spurningarinnar sögðust 7,9 prósent óákveðin en 4,3 prósent neituðu að svara. SVANBORG FRETTABLADIDIS
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6ESTMANNAEYINGAR FAGNA ÖVÅ AÈ SAMGÎNGUM¹L STANDI TIL BËTA
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Ferjulægi yrði algjör bylting

Rænt undan
Sómalíuströnd

3!-'®.'52 Elliði Vignisson, bæj-

Eiga samkeppnisyfirvöld að
rannsaka Reiknistofu bankanna?
*¹
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Vinna Íslendingar of mikið?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

%VRËPSKT GEIMFAR

arstjóri Vestmannaeyja, segir að
ákvörðun verði tekin í vor um það
hvort ráðist verði í framkvæmdir
við gerð ferjulægis í Bakkafjöru.
Þetta kom fram á fundi sem Vestmannaeyjabær átti með Siglingamálastofnun og Landgræðslunni
fyrir skömmu.
Verði ferjulægið að veruleika
myndi það taka um það bil hálftíma
að sigla á milli Vestmannaeyju og
Bakkafjöru, í stað tveggja klukkustunda og 45 mínútna sem það tekur
að sigla milli Eyja og Þorlákshafnar. Jafnframt er gert ráð fyrir allt
að sex ferðum á dag í stað tveggja
eins og nú er raunin. Myndu fram-

,®'2%',5&2¡44

Flaug í gær
framhjá Mars
¶µ3+!,!.$ !0 Evrópska geimfarið
Rosetta flaug framhjá reikistjörnunni Mars í aðeins
250 kílómetra
fjarlægð í gær.
Mikill fögnuður braust út í
Evrópsku
geimferðastofn2!5¨! 0,.%4
uninni í Darms!. -YND TEKIN
tadt í Þýskalandi
¹ FÎSTUDAG ÒR
 ÖÒSUND KM
þegar ljóst var að
FJARL¾GÈ
allt hefði gengið
&2¡44!",!¨)¨!0 að óskum.
Rosettu var
skotið á loft fyrir tæplega þremur
árum og er ferðinni heitið að fimm
kílómetra langri halastjörnu, sem
geimfarið á að komast á braut um
árið 2014. Meiningin er að lítið
lendingartæki verði sent frá
Rosettu niður á halastjörnuna til að
gera mælingar á henni.
GB

'RUNAÈUR UM AKSTUR UNDIR
¹HRIFUM FÅKNIEFNA
Lögreglan á Selfossi handtók
tvítugan karlmann klukkan níu á
föstudagsmorgun sem grunaður
er um að hafa ekið undir áhrifum
fíkniefna.

,®'2%',5&2¡44
«K ¹ STAUR UNDIR ¹HRIFUM
,ÎGREGLAN ¹ !KUREYRI HAFÈI AFSKIPTI
AF MANNI Å FYRRINËTT SEM HAFÈI EKIÈ ¹
LJËSASTAUR -AÈURINN ER GRUNAÈUR UM
AKSTUR UNDIR ¹HRIFUM LYFJA ®KUMAÈUR
INN SLAPP ËMEIDDUR ÒR ËHAPPINU EN
BÅLLINN SKEMMDIST TALSVERT

3,®++6),)¨
+VIKNAÈI Å GARDÅNU
%LDUR KOMST Å GARDÅNU Å HÒSI Å 3ELJA
HVERFI Å "REIÈHOLTI Å FYRRINËTT OG FËR
REYKSKYNJARI Å GANG VIÈ ÖAÈ (ÒSR¹È
ENDUR RÁÈU NIÈURLÎGUM ELDSINS SJ¹LFIR
EN SLÎKKVILIÈIÈ KOM ¹ STAÈINN OG
REYKR¾STI ÅBÒÈINA

ÁRANGUR Á ÖLLUM SVIÐUM

fyrirtæki í heimi, rúmlega
kvæmdirnar kosta 4,9 milljsexfalt öruggara að sigla í
arða króna.
Bakkafjörðinn heldur en í
„Við erum að tala um
Þorlákshöfn. „Í mínum
algera byltingu á samgönghuga er það ljóst að samum við Vestmannaeyjar ef
göngubót sem þessi myndi
þetta verður að veruleika,“
efla vaxtar- og búsetuskilsegir Elliði, sem segir möguyrði í Vestmannaeyjum enn
leikann á gerð ferjulægisins
frekar þótt sannarlega sé
hafa verið í rannsókn síðan
2001. „Fundurinn með Sigl- %,,)¨) 6)'.)33/. þetta ekki jafn góður kostur og jarðgöng. Vilji okkar
ingastofnun sýndi að sá
Eyjamanna er því að um leið og
kostur að hefja siglingar milli Vestlokarannsóknir og umhverfismat
mannaeyja og Bakkafjöru er jafnvegna Bakkafjöru fer fram verði
vel enn nærtækari, áreiðanlegri og
rannsóknum vegna jarðganga lokið
öflugri samgöngubót heldur en við
þannig að hægt verði með nokkurri
höfum hingað til þorað að vona.“
vissu að bera þessa tvo kosti
Að sögn Elliða telur Det Norske
saman,“ segir Elliði.
Veritas, sem er stærsta vottunarFB

+%.¥! !0 Sjóræningjar rændu

birgðaskipi frá Sameinuðu
þjóðunum skammt undan strönd
Sómalíu í gær.
Skipið hafði þá skömmu áður
losað farm sinn í höfn, matvæli
til neyðaraðstoðar í norðaustanverðri Sómalíu.
Tólf manna áhöfn var um borð
í skipinu, en ekki er vitað hver
örlög hennar urðu.
Ekki hafa borist neinar kröfur
frá sjóræningjunum.
Þetta er þriðja skipið frá Sameinuðu þjóðunum sem rænt er
undan ströndum Sómalíu frá því
2005.
GB

Stefnir í lokun iðjuþjálfunar hjá LSH
Allt bendir til þess að iðjuþjálfunardeild geðdeildar verði lokað í sumar ef ekki
tekst að fá starfsfólk. Sjúklingar og aðstandendur senda bréf til ráðherra og
yfirstjórnar. Undirskriftum er nú safnað til að mótmæla stöðu mála.
(%),"2)'¨)3-, Sylviane Péturs-

son, yfirmaður iðjuþjálfunardeildar geðdeildar, hefur sent bréf til
Hannesar Péturssonar, yfirmanns
geðdeildarinnar, og annarra yfirmanna til að benda þeim á að iðjuþjálfunardeildinni verði lokað 1.
maí verði ekkert gert í launamálum iðjuþjálfa og aðstoðarfólks
þeirra. Starfsfólk fæst ekki á
deildina vegna lágra launa.
Sylviane staðfestir að lokun
vofi yfir deildinni í vor ef ekki
takist að ráða iðjuþjálfa og aðstoðarmenn þeirra. Hún segir að illa
gangi að ráða fólk vegna lágra
launa. Þrisvar hafi verið auglýst
frá því í haust en enginn sótt um.
Fyrir jól hafi einn iðjuþjálfi sýnt
áhuga en hætt
við þar sem
hann
fékk
nærri 70 þúsundum hærri
laun
annars
staðar.
Sylviane
segir að frá 1.
júlí í sumar
verði um þrír
starfsmenn
(®&5- (9''*52
eftir til að
b6IÈ HÎFUM ÅTREKAÈ
sinna
50-60
AUGLÕST EFTIR STARFS
FËLKI EN ÖAÈ HEFUR
einstaklingum
EKKI BORIÈ ¹RANGUR
á dag. Það
6IÈ HÎFUM MIKLAR
gangi
ekki.
¹HYGGJUR AF ÖESSARI
„Við verðum
ÖRËUN m SEGIR (ANNES að loka deild0ÁTURSSON YFIRMAÈUR inni því að
GEÈDEILDAR
svona
fáir
geta ekki sinnt svona mörgum einstaklingum. Við getum ekki sinnt
öllum þeim verkefnum sem þarf
að sinna,“ segir hún.

¶!2& +2!&4!6%2+ 3YLVIANE 0ÁTURSSON DEILDARSTJËRI IÈJUÖJ¹LFUNARDEILDAR SEGIR AÈ

DEILDINNI VERÈI AÈ LOKA  MAÅ NEMA KRAFTAVERK GERIST EÈA YFIRSTJËRN ,3( BREYTI LAUNA
STEFNU SINNI ÖANNIG AÈ FËLK F¹IST TIL STARFA
&2¡44!",!¨)¨4%)452

Ástandið hefur verið kynnt
fyrir yfirstjórn, starfsmönnum,
sjúklingum og aðstandendum
þeirra. „Ég útskýrði þetta fyrir
fólki og margir eru slegnir,“ segir
hún, „við grétum öll saman en ef
ekkert kraftaverk gerist verður
að loka deildinni 1. maí. Það er
ekki hægt að sinna faglegu starfi
með deildina svona undirmannaða. LSH verður að breyta launastefnu sinni og stjórnendur spítalans verða að ákveða hvort þeir
vilja hafa endurhæfingu eða
ekki.“
Sjúklingar og aðstandendur eru
að safna undirskriftum og skrifa
bréf til að mótmæla þessari þróun
og hafa til dæmis tölvubréf verið

send til heilbrigðisráðherra og
yfirstjórnar spítalans.
Hannes Pétursson, yfirmaður
geðdeildar LSH, staðfestir að lág
laun séu sennilega aðalástæðan
fyrir manneklu á iðjuþjálfunardeild. „Við höfum ítrekað auglýst
eftir starfsfólki en það hefur ekki
borið árangur. Við höfum miklar
áhyggjur af þessari þróun en þetta
er svona víða innan spítalans. Ég
vil taka fram að það hefur ekki
verið tekin nein ákvörðun um
lokun enn sem komið er en ég tel
allt eins líklegt að það verði að
draga saman seglin eða færa til
fólk ef ekki rætist úr. Við gerum
það sem við getum.“
GHS FRETTABLADIDIS

,ÅTIL ¹HERSLA VIRÈIST LÎGÈ ¹ AÈ KOMA FËLKI MEÈ GEÈRASKANIR AFTUR TIL STARFA

Vefsmíði

Aðgerðarleysi kostar meira en
aðgerðir í málefnum öryrkja

Dreamweaver
Dreamweaver er eitt vinsælasta vefþróunarforrit
á markaðnum. Á þessu námskeiði verður farið í
helstu grunnatriði Dreamweaver og hvernig má
nota það til að búa til frambærilegar vefsíður og
halda þeim við.

(%),"2)'¨)3-, Geðraskanir eru ein helsta ástæða

Nemendur læra helstu atriði í vefsíðugerð og
hvernig á að kóða vefsíður með hjálp html og css
stílsniða. Í lok námskeiðs búa nemendur til
fullkláraðan vef.
Kennsla hefst 28. febrúar og lýkur 19. mars.
Kennt er mánudaga og miðvikudaga kl 18 - 21.30.
Lengd 31 std.
Verð kr. 29.000,-

FAXAFEN 10
108 REYKJAVÍK

GLERÁRGATA 36
600 AKUREYRI

Tölvuskólinn
þinn

WWW.TSK.IS
SKOLI@TSK.IS

SÍMI: 544 2210

örorku hér á landi. Frá árinu 2004 til 2005 hækkaði
hlutfall öryrkja, sem áttu við geðraskanir að stríða,
fór úr 28,7 prósentum upp í 31,3 prósent hjá konum
og úr 37,8 prósentum upp í 40,8 prósent hjá körlum.
Bergþór G. Böðvarsson, talsmaður notenda geðsviðs, komst aftur til starfa í þjóðfélaginu eftir að
hafa glímt við geðraskanir með hjálp iðjuþjálfunar.
Hann segir afar bagalegt að iðjuþjálfun geðsviðs
verði lokað í maí eins og nú stefnir í. Landspítalinn
virðist leggja litla áherslu á að reyna að koma notendum geðsviðs aftur út í samfélagið.
Stefán Ólafsson prófessor var einn þeirra sem
stóð að rannsókninni um algengi örorku. Í henni kom
meðal annars í ljós að örorka er mun algengari meðal
ungs fólks hér á landi heldur en á öðrum Norðurlöndum auk þess sem líkur eru á að öryrkjum eigi enn
eftir að fjölga hér á landi.
Stefán segir eina helstu ástæðuna fyrir því hve
margir ungir öryrkjar eru hér á landi vera þá að hér
sé mjög lítið gert til þess að hjálpa fólki aftur út á

,!.$30¥4!,).. ®RYRKJUM VEGNA GEÈRASKANA HEFUR FJÎLGAÈ
MJÎG ¹ UNDANFÎRNUM ¹RUM
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

vinnumarkað eftir veikindi svo sem með starfsendurhæfingu og virkniaukandi aðgerðum.
„Aðgerðaleysi í þessum efnum hefur í raun með
sér meiri kostnað heldur en aðgerðir til að efla starfsendurhæfingu þeirra sem þjást af geðröskunum,“
segir Stefán.
KDK

SPRON Lífeyrir

Frábær ávöxtun
lífeyrissparnaðarleiða SPRON

ARGUS 07-0132

Á síðasta ári var ávöxtun lífeyrissparnaðarleiða SPRON afar góð.
Sú stefna okkar að ná fram hámarksarðsemi á lífeyrissparnaðinn að teknu tilliti
til áhættu og sparnaðartíma náði fram að ganga.
SPRON býður 5 leiðir til lífeyrissparnaðar sem taka hver um sig
mið af aldri viðskiptavinar. Til viðbótar er leiðin Æviskeið þar sem
fjárfestingin flyst sjálfkrafa á milli leiða eftir því sem árin líða.
Á töflunni hér til hliðar sjást lífeyrissparnaðarleiðir SPRON
og ávöxtun þeirra á síðasta ári.

Skapaðu þér trausta framtíð!
Með SPRON Lífeyri áttu möguleika á frábærri ávöxtun.

Ávöxtun lífeyriss
parnaðar
árið 2006
SPRON Lífeyrir I

....... 11,96%

SPRON Lífeyrir II
SPRON Lífeyrir III
SPRON Lífeyrir IV
SPRON Lífeyrir V

Kynntu þér kosti lífeyrissparnaðar SPRON.

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

...... 12,01%
...... 13,92%
..... 22,76%

...... 29,40%

6%)345 36!2)¨
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!LLAR FR¾TEGUNDIR HEIMSINS VERÈA GEYMDAR Å SÁRSMÅÈAÈRI GEYMSLU

Dómsdagsgeymsla á Svalbarða
./2%'52 Norsk stjórnvöld áforma

 Hvaða fyrrverandi sjónvarpsmaður var nýverið ráðinn
til Landsbankans?
 Hvað er Ólafur Jóhann Borgþórsson, yngsti prestur landsins,
gamall?
 Hvaðan er kokkurinn sem
bar sigur af hólmi í matreiðslukeppni Food and Fun-hátíðar36®2). %25  3¥¨5 
innar?

að svokölluð „dómsdagsgeymsla“
á Svalbarða, sem mun geyma fræ
af öllum þekktum tegundum í
heiminum, verði tilbúin árið 2008.
BBC greinir frá þessu á fréttavef
sínum.
Alþjóðlega frægeymslan á
Svalbarða verður byggð inni í
fjallshlíð á hinni ísilögðu Spitsbergen sem er stærsta eyjan í
eyjaklasanum Svalbarða. Verður
hún hönnuð til að þola hnattrænar
hörmungar á borð við kjarnorkustríð eða náttúruhamfarir sem
muni eyðileggja fæðuuppsprettur
í heiminum.

Geymslan mun hafa pláss fyrir
þrjár milljónir fræsýna og verja
norsk stjórnvöld sem svarar 337
milljónum króna í að reisa geymsluna.
Fræjum hefur verið safnað alls
staðar að úr heiminum til að flytja
í geymsluna og hefur The Global
Crop Diversity-sjóðurinn haft
umsjón með söfnuninni og ber
ábyrgð á því að tryggja „varanlega varðveislu fjölbreytileika
jarðargróðurs“.
Geymslunni var valinn staður á
Svalbarða vegna þess hversu
afskekktur eyjaklasinn er og einnig vegna þess að það bauð upp á

.OKKUÈ UM SINUELDAÒTKÎLL

3P¹DËMAR UM ÖÒSUNDIR MANSALSTILFELLA ¹ (-

Íbúar slökktu
sinubruna víða

Upp komst um
fimm mansalstilfelli

"25.) Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út fjórum sinnum í
gær og einu sinni í fyrrinótt vegna
sinuelda.
Í fyrrinótt hafði verið kveikt í
sinu nærri Korpúlfsstöðum og
gekk greiðlega að slökkva þar.
Skemmdir urðu litlar sem engar.
Í gær var svo tilkynnt um fjóra
elda víðs vegar um höfuðborgarsvæðið. Á sumum stöðum hafði
íbúum í grennd tekist að slökkva
eldinn með vatni eða kæfa hann.
Slökkviliðið segir slíka framtakssemi mjög ánægjulega og hvetur
til hennar því eldurinn getur verið
fljótur að breiðast út, sérstaklega
ef vindur er mikill.
SH

,®'2%',5&2¡44
4ALIÈ AÈ BEITA ÖYRFTI KLIPPUM
REKSTUR VARÈ ¹ GATNAMËTUM 3KËG
ARSELS OG "REIÈHOLTSBRAUTAR Å "REIÈ
HOLTI Å FYRRINËTT ¥ FYRSTU VAR TALIÈ AÈ
BEITA ÖYRFTI KLIPPUM TIL AÈ N¹ FËLKI ÒR
ÎÈRUM BÅLNUM EN SÅÈAR KOM Å LJËS AÈ
SVO VAR EKKI ,ÅTILS H¹TTAR MEIÈSLI URÈU
¹ FËLKI VIÈ ¹REKSTURINN

miðlum í aðdraganda
Aðeins
mótsins. Einna lengst
fimm tilfelli mansals
gekk
umboðsmaður
komu upp í tengslum
jafnréttismála í Svívið
heimsmeistaraþjóð, Claes Borgström,
mótið í knattspyrnu
sem vildi að sænska
sem fram fór í Þýskafótboltalandsliðið
landi í fyrrasumar,
myndi
sniðganga
samkvæmt
skýrslu
mótið vegna þessa
sem þýsk stjórnvöld
máls.
sendu
EvrópusamSkýrsla sem hópur
bandinu og norska
óháðra
samtaka
í
Dagblaðið greinir frá
'%34)2 (%)-3-%)34!2!
Þýskalandi vann fyrir
á fréttavef sínum.
Þessi
niðurstaða -«43).3 3KIPULEGGJENDUR Evrópuráðið um mansal í tengslum við
gengur þvert á spá- VORU HARÈLEGA GAGRÕNDIR
heimsmeistaramótið
dóma sem voru uppi Å UMR¾ÈU UM MANSAL Å
styður þessa niðurum að 40.000 austur- AÈDRAGANDA HEIMSMEIST
evrópskar konur yrðu ARAMËTSINS ./2$)#0(/4/3!&0 stöðu þýskra stjórnvalda. Í skýrslunni kom fram að
fluttar til landsins og falboðnar
ekki hefði orðið vart við aukið
gestum mótsins. Sumir sem tóku
mansal og að ótti um slíkt hefði
dýpra í árinni töldu þennan fjölda
ekki verið á rökum reistur.
eiga eftir að hlaupa á hundruðum
Talið er að í dag séu um fimm
þúsunda.
milljónir kvenna og barna þvingSkipuleggjendur mótsins voru
aðar til að starfa í kynlífsiðnaði,
ásamt þýskum stjórnvöldum harðsamkvæmt tölum frá Alþjóðalega gagnrýndir í þessari umræðu
vinnumálastofnuninni.
af ýmsum aðgerðarsinnum og fjölSDG

36!,"!2¨)

þann jarðfræðilega stöðugleika
sem þarf í langtímaverkefni af
þessu tagi, að sögn Cary Fowler,
framkvæmdastjóra sjóðsins. SDG

&RJ¹LSLYNDI FLOKKURINN

Kolbrún efst í
Kraganum
34*«2.-, Kolbrún Stefánsdóttir,
ritari Frjálslynda flokksins, mun
leiða lista flokksins í Suðvesturkjördæmi fyrir alþingiskosningarnar í vor.
Kolbrún starfar sem framkvæmdastjóri Sjálfsbjargar og
var kjörin ritari flokksins á
landsþinginu fyrr á árinu.
Kolbrún lauk námi í viðskiptaog rekstrarfræði frá Endurmenntun HÍ árið 1999 og námi í
starfsmannastjórnun árið 2004.
Kolbrún starfaði um árabil sem
útibússtjóri Landsbankans víða
um land.
SH

¶µ3+!,!.$

44).') 392'¨52 3ÅÈASTLIÈIÈ SUMAR VORU LÅK  FËRNARLAMBA "OSNÅUSTRÅÈSINS LÎGÈ
TIL GRAFAR Å B¾NUM 0RIJEDOR Å "OSNÅU RÒMUM ¹RATUG EFTIR AÈ STRÅÈINU LAUK ,ÅKIN FUND
UST Å ËMERKTUM FJÎLDAGRÎFUM
&2¡44!",!¨)¨!0

Dæmt um
þjóðarmorð
Sögulegur dómsúrskurður verður felldur í dag þegar Alþjóðadómstóllinn dæmir um hvort Serbía beri
ábyrgð á þjóðarmorði á tímum Bosníustríðsins.
!,¶*«¨!$«-34«,,).. !0 Á morgun kveður Alþjóðadómstóllinn í
Haag upp úrskurð sem teljast
verður sögulegur hvernig svo
sem hann fellur. Tekin verður
afstaða til þess hvort Serbar hafi
gerst sekir um þjóðarmorð á
tímum Bosníustríðsins árin 1992
til 1995.
Hér er ekki spurt hvort einstaklingar, það er leiðtogar ríkisins og hermenn þess, teljist sekir
um glæpinn heldur serbneska
ríkið eða serbneska þjóðin í heild.
Bosnía og Hersegóvína sögðu
skilið við Júgóslavíu árið 1992 og
hófst þá þriggja ára stríð sem
talið er að hafi kostað meira en
100 þúsund manns lífið. Árið 1993
kærði Bosnía það sem þá var eftir
af Júgóslavíu til Alþjóðadómstólsins fyrir þjóðernishreinsanir og
krafðist fjárhagslegra skaðabóta.
Málið hefur verið til umfjöllunar hjá dómstólnum allar götur
síðan og nú er loks að vænta endanlegs úrskurðar, sem verður á
stærð við heila bók.
Bosníumenn halda því fram að
þjóðernishyggja Serbíu hafi alið á
þjóðarmorðshatri gagnvart Bosníu, auk þess sem fjárhags- og

hernaðaraðstoð frá Serbíu hafi
gert Bosníu-Serbum kleift að
fremja þjóðarmorð og enn fremur
hafi júgóslavneskir herforingjar
tekið virkan þátt í því að reka
múslima út úr Bosníu.
„Það er samansafn einstakra
glæpaverka, hin skelfilega endurtekning illra verka, sem á endanum verður greinilega að stórglæpnum þjóðarmorði,“ sagði
Thomas Franck, hinn bandaríski
lögmaður Bosníu, fyrir réttinum
á síðasta ári.
Serbar segja málið ekki svona
einfalt. Samkvæmt skilgreiningu
á þjóðarmorði felur það í sér skýran vilja til að þurrka út þjóðernishóp eða kynþátt, annaðhvort í
heild eða að hluta, eða í það
minnsta að hrekja hann burt frá
ákveðnum svæðum. Serbar segjast aldrei hafa unnið kerfisbundið
að neinum slíkum áformum.
„Munstur „venjulegra glæpa“
getur ekki einfaldlega tekið á sig
mynd þjóðarmorðs,“ sagði Sasa
Obradovic við réttarhöldin í maí,
heldur verður það að vera „ákveðinn glæpur, framinn með ákveðnu
hugarfari“.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS

¶*«¨!2-/2¨ 3+),'2%).4
3AMKV¾MT  GREIN ALÖJËÈASAMNINGS UM R¹ÈSTAFANIR GEGN OG REFSINGAR FYRIR
HËPMORÈ FR¹  ER ÖJËÈARMORÈ SKILGREINT ÖANNIG AÈ ÖAÈ FELIST Å EINUM EÈA
FLEIRI AF EFTIRTÎLDUM ATHÎFNUM SÁU Ö¾R FRAMDAR MEÈ ÖAÈ Å HUGA AÈ EYÈA Å
HEILD EÈA AÈ HLUTA TILTEKNUM ÖJËÈERNISHËPI KYNÖ¾TTI EÈA TRÒARHËPI
q AÈ MYRÈA EINSTAKLINGA ÒR HËPNUM
q AÈ VALDA EINSTAKLINGUM ÒR HËPNUM ALVARLEGUM LÅKAMLEGUM EÈA ANDLEG
UM S¹RSAUKA
q AÈ GERA LÅFSSKILYRÈI HËPSINS VÅSVITANDI ÖANNIG AÈ ÖAÈ VALDI EYÈINGU HANS Å
HEILD EÈA AÈ HLUTA
q AÈ GERA R¹ÈSTAFANIR SEM ¾TLAÈAR ERU TIL ÖESS AÈ HINDRA BARNSF¾ÈINGAR
INNAN HËPSINS
q AÈ F¾RA BÎRN HËPSINS YFIR Å ANNAN HËP

Dúndurtilboð
úr kjötborði!

LAMBAKÓTELETTUR
ÚR KJÖTBORÐI

1.264

afsláttur

kr.
kg

TRIPPAGÚLLAS
ÚR KJÖTBORÐI

598
5

afsláttur

Gullauga

kr.
kg

2kg
NÓATÚNS
KARTÖFLUR

269

kr.
2 kg

í desember

EGILS
KRISTALL

159

VÍNBER
GRÆN
kr.
2l

299

kr.
kg.

Verði ykkur að góðu!
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¶RIÈJUNGUR ÅBÒA HÎFUÈBORGARINNAR NÕTIR SÁR EKKI ÒTVISTARSV¾ÈI BORGARINNAR

TÎK HALDA ¹FRAM Å 3ËMALÅU

Öskjuhlíðin vinsælust hjá fólki

Óbreyttir borgarar illa staddir

2ÒSSLANDI TËKU HELDUR BETUR ¹ Å REIPTOGI
¹ VIKULÎNGUM H¹TÅÈARHÎLDUM TIL AÈ
KVEÈJA VETURINN SEM VENJA ER AÈ HALDA
Å (VÅTA 2ÒSSLANDI 2ÒSSLANDI OG ²KRAÅNU
¹ HVERJU ¹RI
&2¡44!",!¨)¨!0

+®..5. Nær helmingur borgarbúa
fer þrisvar sinnum eða oftar í
Öskjuhlíðina á ári. Þriðjungur borgarbúa fer aldrei á helstu útivistarsvæði borgarinnar. Þetta leiðir ný
könnun
Félagsvísindastofnunar
Háskóla Íslands í ljós.
„Það er gaman að sjá hversu
mikilvæg þessi svæði eru fyrir
borgarbúa og hve nauðsynlegt er
að hlú vel að þeim,“ segir Gunnar
Hersveinn Sigursteinsson, hjá
umhverfissviði Reykjavíkurborgar.
Af þeim svæðum sem spurt var
hvort íbúar á höfuðborgarsvæðinu
heimsóttu var Öskjuhlíðin vinsælust en 49 prósent borgarbúa fer

(ÒS ¹ 3P¹NI ¹ SÁRKJÎRUM

"¾JARSTJËRI ER ËS¹TTUR VIÈ ¹KVÎRÈUN -ARELS UM AÈ LOKA STARFSSTÎÈ SINNI ¹ ¥SAFIRÈI

-ANNVAL 3AMFYLKINGARINNAR

Kveðst sár og svikinn af Marel

Jakob Frímann
út og Björk inn

!46)..5-, Marel hefur ákveðið að loka 20 manna

34*«2.-, Jakob Frímann

starfsstöð sinni á Ísafirði 1. september næstkomandi.
Bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar kveðst ósáttur og sár út
af ákvörðuninni og sakar forstjóra Marels um að
ganga á bak orða sinna.
Áformin voru kynnt starfsfólki stöðvarinnar á
fundi nýlega. Að því er fram kemur í fréttatilkynningu frá Marel mun verða rætt við starfsfólkið um
mögulegan áhuga þess á starfi í höfuðstöðvum Marels í Garðabæ.
Framleiðslueiningin á Ísafirði var upphaflega fyrirtækið Póls sem Marel keypti árið 2004, en Póls hafði
þá glímt við taprekstur um skeið, að því er segir í tilkynningunni frá Marel. Í tilkynningunni segir að einingin sé nú orðin of lítil og óhagstæð til að unnt sé að
reka hana áfram.
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðar, er
allt annað en sáttur við forsvarsmenn Marel. „Ég er
mjög ósáttur og sár út í Marel fyrir þessa ákvörðun,“
segir hann. „Þegar Marel sameinaðist Póls árið 2004
tók forstjóri Marels sérstaklega fram að Marel keypti
ekki fyrirtæki til að leggja þau niður.“ Halldór segir
Ísfirðinga þarna missa mikilvægan vinnustað. „Þetta
er auðvitað vont en ég vonast til þess að menn geti

Magnússon, varaþingmaður
Samfylkingarinnar, tilkynnti í
sjónvarpsþættinum Silfri Egils á
Stöð 2 í gær að hann væri genginn
úr flokknum. Jakobi vegnaði ekki
vel í prófkjöri flokksins í Suðvesturkjördæmi í nóvember, sóttist
eftir þriðja sæti en hafnaði í því
áttunda. Hann mun ætla að leggja
hugsanlegu framboði umhverfisverndar- og velferðarsinna lið.
Jakob er þekktastur sem liðsmaður Stuðmanna og hefur einu sinni
tekið sæti á Alþingi.
Áður hafði Björk Vilhelmsdóttir, sem situr í borgarstjórn fyrir
Samfylkinguna og óháða, gengið
formlega til liðs við Samfylkinguna á ársþingi kvennahreyfingar
flokksins. Hún var áður liðsmaður Vinstri grænna en bauð sig
fram sem óháður í prófkjöri
Samfylkingarinnar og óháðra. SH

6%452 +6!$$52 (ERMENN Å (VÅTA

Bætir hag
aðstandenda
&¡,!'3-, „Það er alltof algengt
að fjölskyldur langveikra barna
séu efnalitlar eftir að hafa þurft
að vera frá vinnu í langan tíma.
Þetta á eftir að koma sér vel,“
segir Ragna Marínósdóttir,
framkvæmdastjóri Umhyggju.
Hún og Ómar Tryggvason,
starfsmaður Spánarsólar.is,
undirrituðu fyrir skömmu
samning sem gefur félagsmönnum Umhyggju og aðildarfélaga
kost á að leigja tvö hús á Spáni á
sérkjörum utan mesta ferðamannatímans.
Markmiðið er að gera
fjölskyldum langveikra barna
auðveldara með að fara í frí en
það getur oft verið vandkvæðum
bundið.
Ómar segir jafnframt að
verið sé að athuga hvort flugfélög geti einnig komið til móts við
þessar fjölskyldur.
KDK

®3+*5(,¥¨ !NN )REN /LDEN FR¹ .OREGI Å HELGARFERÈ ¹ ¥SLANDI SITUR FYRIR MEÈAN SAM

FERÈAMAÈUR HENNAR TEKUR MYND AF HENNI

þangað þrisvar eða oftar á ári, fast
á eftir kemur Elliðaárdalurinn en
þangað fara 42 prósent borgarbúa
þrisvar sinnum eða oftar árlega.

Þrír af hverjum fjórum svarendum
könnunarinnar höfðu farið að
minnsta kosti einu sinni á síðastliðnu ári í Grasagarðinn.
KDK

(!,,$«2 (!,,$«233/. «S¹TTUR MEÈ -AREL

&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

brugðist við. Eftir því sem þeir segja hjá Marel verður einhver möguleiki fyrir fólk að stofna fyrirtæki
sem gæti þá selt Marel framleiðslu.“
SH

3«-!,¥! !0 Samkvæmt upplýsingum frá Rauða krossinum hafa
um 430 borgarar slasast í átökum
stjórnarhers Sómalíu og
íslamskra uppreisnarhópa í
höfuðborg Sómalíu, Mógadisjú,
síðan í janúar. Þúsundir hafa flúið
borgina.
Von er á 8.000 manna friðargæsluliði á vegum Afríkubandalagsins á næstu vikum.
Litlar líkur eru á að koma
þeirra lægi ófriðaröldurnar, en
uppreisnarmenn hafa lofað
áframhaldandi árásum á allt
herlið sem stendur í vegi fyrir
valdatöku þeirra.
TG

Passat 100% lán
Klettháls

Klettháls

Klettháls

Klettháls

VW Passat 4x4 2,0 Trendline

VW Passat 2,0 Trendline

VW Passat 2,0 Trendline

VW Passat 2,0 Comfortline

Beinsk. árg. 04 ek. 20.000

Beinsk. árg. 03 ek. 61.000

Sjálfsk. árg. 04 ek. 25.000

Sjálfsk. árg. 01 ek. 102.000

Verð áður 2.190.000 kr. Verð 1.890.000 kr.

Verð áður 1.390.000 kr. Verð 1.220.000 kr.

Verð áður 1.990.000 kr. Verð 1.750.000 kr.

Verð áður 1.090.000 kr. Verð 890.000 kr.

Afborgun pr. mán.: 26.454

Afborgun pr. mán.: 19.565

Afborgun pr. mán.: 28.036

Afborgun pr. mán.: 16.819

kr. Í 84 mán.

kr. Í 72 mán.

kr. Í 84 mán.

kr. Í 60 mán.

Klettháls

Klettháls

Klettháls

Klettháls

VW Passat 1,6 Basicline

VW Passat 2,0 Trendline

VW Passat 1,6 Basicline

VW Passat 2,0 Trendline

Beinsk. árg. 04 ek. 72.000

Sjálfsk. árg. 03 ek. 62.000

Beinsk. árg. 00 ek. 92.000

Sjálfsk. árg. 03 ek. 70.000

Verð áður 1.350.000 kr. Verð 1.190.000 kr.

Verð áður 1.490.000 kr. Verð 1.320.000 kr.

Verð áður 950.000 kr. Verð 840.000 kr.

Verð áður 1.390.000 kr. Verð 1.220.000 kr.

Afborgun pr. mán.: 16.678 kr. Í 84 mán.

Afborgun pr. mán. 21.164

Afborgun pr. mán. 19.365

Afborgun pr. mán.: 19.565

kr. Í 72 mán.

kr. Í 48 mán.

kr. Í 72 mán.

ar
d
l
u
k
S
itt
e
n
m
engu

T
R
U
B
K
K
GE
!
R
Á
0
2
R
I
EFT

t
n
i
e
s
f
o
i
e
r
d
l
A
t
t
ý
n
á
p
p
u
a
j
r
að by

F í t o n / S Í A

Við lögum okkur að þínum þörfum
      $!"#       %
$  # "  
# # #      
 #      %    

www.spar.is



 FEBRÒAR  -.5$!'52

2ÅKISVALD HEFUR VERIÈ FRAMSELT ÖË EKKI SÁ HEIMILD TIL ÖESS Å STJËRNARSKR¹

3AT INNI Å SAUTJ¹N M¹NUÈI

Þörf á ákvæði um framsal

Gleymdist í
fangelsi

Undir yfirskriftinni
„Er
stjórnarskráin
úrelt?“ stóð Alþjóðamálastofnun
Háskóla Íslands á föstudag fyrir
málþingi um stjórnarskrána og
alþjóðavæðingu. Frummælendur
voru fjórir lögfræðingar, Björg
Thorarensen, Davíð Þór Björgvinsson, Þorsteinn Pálsson og
Kristrún Heimisdóttir.
Enginn frummælenda vildi
beinlínis taka undir að stjórnarskráin væri úrelt, en allir voru
þeir á sama máli um þörfina á að
inn í stjórnarskrána yrði bætt
ákvæði sem heimilaði takmarkað
framsal ríkisvalds. Með aðild
Íslands að ýmsum alþjóðasamn-

34*«2.!23+22-,

36/ ,!.'4 3%- !5'!¨ %9')2

,ISTUNNANDI VIRÈIR FYRIR SÁR VERKIÈ b2IM
INIm EFTIR ÖÕSKA LJËSMYNDARANN !NDREAS
'URSKY ¹ SAFNI Å -ÔNCHEN Å ¶ÕSKALANDI
./2$)#0(/4/3!&0

34*«2.!23+2). 3+%''2$$ &RUM

M¾LENDUR ¹ ÖINGI !LÖJËÈAM¹LASTOFN
UNAR ERU SAMM¹LA UM AÈ ÖARFT SÁ AÈ
B¾TA HEIMILD TIL TAKMARKAÈS FRAMSALS
RÅKISVALDS Å STJËRNARSKR¹NA
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

ingum hefði í reynd framsal ríkisvalds farið fram án þess að fyrir

því væri skýr heimild í stjórnarskránni. Munaði þar mestu um
EES-samninginn.
Kristrún sagði hið óljósa eðli
EES-réttar skapa íslenskum aðilum réttaróvissu sem illt væri við
að una. Gagnrýndi hún að frá því í
„fjórmenningaskýrslunni“
svonefndu frá árinu 1992, þar sem
komist var að þeirri niðurstöðu að
aðild Íslands að EES stangaðist
ekki á við stjórnarskrána, hefði
ítrekað verið vísað til áður ómótaðrar reglu um að framsal sé
heimilt upp að vissu marki, að því
gefnu að það sé „afmarkað, takmarkað og ekki íþyngjandi“.
AA

).$)!.! !0, Heimilislaus maður
sat í fangelsi í 17 mánuði án þess
að koma fyrir dóm. Maðurinn var
handtekinn fyrir að stela gosflösku.
Maðurinn, sem á við geðræn
vandamál að stríða, var samkvæmt opinberum skjölum látinn
laus skömmu eftir komu sína.
Þetta voru þær upplýsingar sem
geðlæknir, sem meta átti ástand
mannsins, fékk í febrúar 2006.
Mistökin uppgötvuðust ekki fyrr
en nýr fangelsisstjóri ákvað að
kanna bakgrunn allra fanga.
Maðurinn hefur verið látinn
laus og dvelur nú á geðsjúkrahúsi.
TG

3%44*!2.)2 !LLTOF MIKILL ÒRGANGUR ER SAGÈUR STREYMA UM HOLR¾SI FR¹ FYRIRT¾KJUM ¹
RTÒNSHÎFÈA ÖANNIG AÈ SETTJARNIR VIÈ ËSA %LLIÈA¹A KUNNI AÈ EYÈILEGGJAST &2¡44!",!¨)¨'6!

Umsóknarfrestur rennur út 1. mars
Menningarsjóður Landsbankans starfar sjálfstætt í bankanum undir sérstakri
stjórn. Markmið sjóðsins er að styrkja verðug mannúðar-, mennta- og menningarmál um land allt. Frestur til að skila umsóknum um framlög úr sjóðnum er
tvisvar á ári. Við viljum vekja athygli á að umsóknarfrestur vegna næstu úthlutunar rennur út 1. mars 2007.

ÍSLENSKA SIA.IS / LBI 36096 02/07

Hægt er að sækja um styrk úr Menningarsjóði Landsbankans á www.landsbanki.is og þar er
einnig að finna allar upplýsingar um sjóðinn. Einnig má senda umsókn í pósti með
utanáskriftinni: Menningarsjóður Landsbankans, Austurstræti 11, 101 Reykjavík. Öllum
umsóknum verður svarað að lokinni úthlutun.

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Holræsi fyrirtækja ógna
enn Elliðaám
Talið er að mikill úrgangur fyrirtækja á Ártúnshöfða geti eyðilagt settjarnir við ósa Elliðaáa. Samráðshópur um árnar segir að mjög þurfi að varast
að slaka á kröfum um vatnsvernd Elliðavatns.
5-(6%2&)3-, Samráðshópur um
Elliðaárnar segir það vera forgangsmál að rannsaka magn
úrgangs sem berist um holræsi
frá fyrirtækjum á Ártúnshöfða í
settjarnir við ósa Elliðaánna.
Settjörnum við Elliðaár er
ætlað að tryggja að mengað yfirborðsvatn renni ekki óhreinsað í
árnar og ógni lífríki þeirra. Í minnisblaði sérstaks samráðshóps um
Elliðaárnar kemur fram að ábendingar hafi borist um að settjarnir
við hið viðkvæma ósasvæði ánna
fái alltof mikinn úrgang ofan úr
Ártúnshöfða. Hætta sé á að tjarnirnar gegni ekki hlutverki sínu.
„Við bendum því umhverfisráði á að fá greinargerð um stöðu
þessara mála og hvort úrgangur
gegnum holræsi frá fyrirtækjum

SKOÐAÐU, VELDU,
PANTAÐU!
ODDI HÖNNUN P07.00.422

Verð á yfir 1000 prentlausnum.
Pantaðu þitt eintak á www.oddi.is

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

á Ártúnshöfða sé kominn í lag.
Forgangsmál núna,“ stendur undirstrikað í minnisblaðinu sem lagt
hefur verið fyrir umhverfisráð
Reykjavíkur.
Þá segir samráðshópurinn að
mjög sé þrengt að vatnasviði Elliðaánna í heild með byggð Kópavogsmegin
við
Elliðavatn.
Umhverfisráð er hvatt til að kanna
hvort Kópavogsbær hafi tekið
settjarnir í gagnið eins og ætlunin
hafi verið. „Þá
þarf að hafa mjög
varann á við að
slaka á vatnsverndarkröfum
við
Elliðavatn.
Umhverfisráð
þarf að taka þetta 34%&. *«. (!&
mál
föstum 34%). &ORMAÈUR
tökum og það SAMR¹ÈSHËPS UM
strax,“ er undir- %LLIÈA¹R
strikað í minnisblaðinu sem ritað er af formanni
samráðshópsins, Stefáni Jóni Hafstein.
Einnig varar samráðshópurinn
við ýmiss konar ágangi sem fari
sívaxandi við Elliðaárnar. Þær séu
viðkvæmt náttúrufyrirbrigði en
ekki almennur leikvöllur. Varað er
við því að lýsing verði aukin að
ráði við árnar og því að ráðist
verði í frekari mannvirkjagerð
nálægt þeim: „Ljósmagn hefur
áhrif á það hvernig laxfiskar stýra
hrygningu og á haustin þarf að
vera myrkt í dalnum eftir því sem
föng eru á.“
Stærð laxastofnsins og annarra
tegunda í Elliðaánum er sögð afar
viðkvæm. Veiðimenn hafi of sjaldan brugðist við tilmælum um að
sleppa veiddum fiski. Þess vegna
er lagt til að hver veiðimaður megi
aðeins veiða þrjá laxa næsta
sumar í stað fjögurra. „Og síðan
metið strax í haust 2007 hvort
minnka ætti kvótann enn frekar,“
segir í minnisblaði samráðshóps
um Elliðaárnar.
GAR FRETTABLADIDIS
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3VONA ERUM VIÈ
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 (EILDARVELTA VERÈBRÁFA Å +AUPHÎLL ¥SLANDS Å MILLJËNUM KRËNA

















Gagnrýni á eignarhald RB á Alþingi
3ÅÈUSTU VIKUNA HEFUR SKAPAST UMR¾ÈA Å SAMFÁLAGINU
UM EIGNARHALD BANKANNA Å 2EIKNISTOFU BANKANNA 2" 
*ËHANNA 3IGURÈARDËTTIR ÖINGMAÈUR 3AMFYLKINGARINNAR
SAGÈI ¹ !LÖINGI Å SÅÈUSTU VIKU AÈ SAMEIGINLEGT EIGNARHALD
BANKANNA Å 2" G¾TI SKAPAÈ GRUNDVÎLL FYRIR SAMR¹È ¹
MILLI ÖEIRRA MEÈAL ANNARS UM VEXTI OG ÖJËNUSTUGJÎLD
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Mikið réttindamál
&ÁLAG HEYRNAR
LAUSRA HEFUR SKOR
AÈ ¹ ALÖINGISMENN
AÈ VIÈURKENNA
ÅSLENSKT T¹KNM¹L
SEM MËÈURM¹L
HEYRNARLAUSRA
+RISTINN *ËN
"JARNASON ER
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FRAMKV¾MDASTJËRI
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&ÁLAGS HEYRNAR
&RAMKV¾MDA
LAUSRA
STJËRI &ÁLAGS
(VERS VEGNA
HEYRNARLAUSRA
ÖESSI KRAFA
¥ ¹RARAÈIR HEFUR &ÁLAG HEYRNARLAUSRA
BARIST FYRIR ÖVÅ AÈ ÅSLENSKT T¹KNM¹L
VERÈIR VIÈURKENNT MËÈURM¹L HEYRN
ARLAUSRA EN ÖVÅ EKKI ORÈIÈ ¹GENGT
¶ETTA ERU EINAR BRÕNUSTU RÁTTARB¾T
URNAR Å M¹LEFNUM HEYRNARLAUSRA
(VERJU BREYTIR ÖAÈ AÈ F¹ T¹KNM¹L
IÈ VIÈURKENNT SEM MËÈURM¹L
6IÈURKENNING ¹ T¹KNM¹LI V¾RI VIÈUR
KENNING ¹ TILVERURÁTTI HEYRNARLAUSRA
SVO VÅSAÈ SÁ Å FR¾G ORÈ NORSKA M¹L
VÅSINDAMANNSINS 4ERJE "ASILIER 6IÈ
TELJUM ÖÎRF ¹ SÁRSTÎKUM LÎGUM ÖAR
SEM ÖAÈ ER VIÈURKENNT OPINBERLEGA
AÈ ¹ ¥SLANDI BÒI ¥SLENDINGAR SEM
EIGA ANNAÈ MËÈURM¹L EN ÅSLENSKU
ÅSLENSKT T¹KNM¹L ,ÅF HEYRNARLAUSRA
HEYRNARSKERTRA OG DAUFBLINDRA MUN
BREYTAST MIKIÈ VIÈ VIÈURKENNINGU ¹
ÅSLENSKA T¹KNM¹LINU

2EIKNISTOFA BANKANNA ÖJËNAR BÎNKUM SPARISJËÈ
UM OG KORTAFYRIRT¾KJUM MEÈ REKSTRI TÎLVU
MIÈSTÎÈVAR 2EIKNISTOFAN ANNAST FJÎLBREYTT
VERKEFNI ¹ SVIÈI BANKAVIÈSKIPTA (ELSTU
TÎLVUKERFIN ERU ¹ SVIÈI INNL¹NA ÒTL¹NA
BËKHALDS GJALDEYRISVIÈSKIPTA DEBETKORTA
VIÈSKIPTA ÖJËNUSTUSÅMA OG GREIÈSLUÖJËN
USTU

(VERJIR ERU EIGENDUR 2"
%IGENDUR 2" ERU 3EÈLABANKI ¥SLANDS
,ANDSBANKI ¥SLANDS HF +AUPÖING BANKI HF
'LITNIR BANKI HF 3AMBAND ÅSLENSKRA SPARISJËÈA
'REIÈSLUMIÈLUN HF p 6ISA ¥SLAND OG +REDITKORT HF
'AGNRÕNI *ËHÎNNU BYGGIST ¹ ÖVÅ AÈ 2" VERÈI ALFARIÈ Å
EIGU OPINBERRA AÈILA 3EÈLABANKA ¥SLANDS ÖVÅ SLÅKT
MYNDI AUKA GEGNS¾I STOFNUNARINNAR OG KOMA Å
VEG FYRIR AÈ GRUNDVÎLLUR SKAPIST FYRIR SAMR¹È

Kosningaskjálfti kominn í Rússa
Undirbúningur fyrir þingkosningarnar haustið 2007
og forsetakosningarnar
vorið 2008 er í fullum gangi
í Rússlandi. Haukur Hauksson, magister í alþjóðamálum frá Moskvuháskóla,
segir að kosningaskjálfti sé
kominn í menn.
„Pútin er að setja fram sína menn.
Hann hefur sett Sergej Ivanov,
fyrrverandi KGB-mann og landvarnaráðherra í varaforsætisráðherraembættið og það bendir til
þess að hann eigi að vera arftaki
Pútíns og fulltrúi hans í forsetaslagnum vorið 2008. Á hinum
vængnum er enginn sterkur frambjóðandi. Stjórnarandstaðan er
sundurleit og ósamstæð og engin
merki um að frá henni komi sterkur kandidat í þetta einvígi,“ segir
Haukur Hauksson, sérfræðingur í
málefnum Rússlands.
Ekki er útséð um það hverjir
fara fram í forsetakosningunum.
Haukur á von á því að kandidatarnir verði um tíu talsins. Af þeim
þykir Sergej Ivanov sigurstranglegastur. Hann er lögfræðingur að
mennt, vinsæll og virtur og talinn
nútímalegur og frjálslyndur. Ivanov er talinn hafa komið með nýja
hugsjón inn í rússneska herinn og
barist þar á móti spillingu og misbeitingu valds. Ivanov hefur sér-
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stöðu sem borgaralegur ráðherra.
Hann er fyrsti varnarmálaráðherrann til að ganga í jakkafötum en
ekki í einkennisbúningi hermanna.
Veruleg umræða hefur verið um
ofbeldi innan rússneska hersins.
Haukur segir að rússneskar mæður
séu hræddar við að senda strákana
sína í herinn og hafi stofnað samtök
sem heiti Mæður hermanna. Þetta
séu virt og nokkuð sterk samtök
með góða lögfræðinga á sínum
snærum. Mæður hermanna hafi
staðið í málaferlum og fengið
dæmda herforingja sem hafi misnotað unga hermenn.
„Spilltir herforingjar hafa látið
þessa drengi í byggingarvinnu og
hin og þessi verkefni í trássi við
reglurnar. Ivanov hefur staðið fyrir
háværum réttarhöldum til að
stöðva þessa þróun,“ segir Haukur.
Hann kveðst hafa trú á því að
Ivanov og Pútín séu einlægir í viðleitni sinn við að byggja upp rússneskt lýðræðissamfélag og bendir
á að Pútín hafi tekist að halda
saman
stærsta
sambandsríki
heims. „Þeir vilja vel og vita að
margt er að. Þeir eru þjóðernissinnar og virða land, þjóð og sögu
Rússa. Þeir vilja taka inn góð vestræn gildi eins og virðingu fyrir einstaklingnum og lýðræðisþróun,“
segir hann.
"%2! (!' 2²33,!.$3 &92)2 "2*«34) 0ÒTÅN HEFUR VALIÈ EFTIRMANN SINN ¹ FORSETASTËLI

-ISSKIPTING AUÈS
Kosningamálin í haust og vetur eru
skýr, aðalmálið er misskipting á
fjármagni og auðlindum. Gríðarleg
gjá hefur myndast milli þeirra ríku
og fátæku þar sem aðeins tíu prósent landsmanna eiga níutíu prósent af fjármagninu. Haukur segir
að Pútín hafi reynt að vinna gegn
þessari þróun. Pútín hafi lýst yfir
að unnið verði að því að jafna hag
landsmanna en farið verði að lögum
og reglum. Heilbrigða og vel
menntaða millistétt vanti eftir að
eignir hafi verið afhentar fáum á
Jeltsín-tímanum.
Rússum hefur fækkað um milljón á ári. Það segir Haukur að sé
harmleikur og geti endað með
ósköpum fyrir stærsta land í heimi
en þróuninni hefur sem betur fer
verið snúið við, meðal annars með
því að greiða konum jafnvirði 700
þúsund króna fyrir að eignast tvö
börn eða fleiri. Í þetta hafi olíupeningarnir verið notaðir.
Morðið á rússneska njósnaranum Litvinenko hefur mikið verið til
umræðu á Vesturlöndum. Haukur
segir að Litvinenko hafi verið
glæpamaður sem fjallað sé um á
Vesturlöndum sem engil. Hann hafi
verið sjálfútlægur undir verndarvæng Breta en fyrst og fremst
verið að forðast rússneskt réttarkerfi. Litvinenko hafi á samviskunni leigumorð, til dæmis á
fréttamönnum, sjónvarpsmönnum
og viðskiptamönnum, hann hafi
fengið Lödu-verksmiðjurnar á silfurfati og farið með þær á hausinn
með stæl. Hann hafi líka átt þátt í
peningaþvætti.
3TUNDAÈI PYNTINGAR OG MANNR¹N
„Litvinenko barði fanga, pyntaði
andstæðinga til sagna, stundaði
hleranir, pyntingar og mannrán.
Svo er hann uppmálaður sem mannréttindafrömuður og engill á Vesturlöndum af því að hann dó úr eitr-

(ANN HEITIR 3ERGEJ )VANOV OG HEFUR VAKIÈ ATHYGLI FYRIR AÈ VERA FYRSTI VARNARM¹LAR¹È
HERRA LANDSINS TIL AÈ GANGA Å JAKKAFÎTUM (AUKUR HEFUR TRÒ ¹ 0ÒTÅN OG )VANOV OG TELUR
Ö¹ BERA HAG 2ÒSSLANDS FYRIR BRJËSTI
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&ORSETAEMB¾TTIÈ Å 2ÒSSLANDI ER
STERKT OG VALDAMIKIÈ -IKIL H¾TTA
VAR ¹ UPPLAUSN RÅKISINS EFTIR STJËRN
*ELTSÅNS EN 0ÒTÅN HEFUR MEÈ HERKJUM
TEKIST AÈ HALDA EYKINU SAMAN AÈ
MATI (AUKS
2ÒSSLAND SAMANSTENDUR AF 
RÅKJUM OG ER ÖAR MEÈ ST¾RSTA SAM
BANDSRÅKI HEIMS ¥ LANDINU BÒA 
ÖJËÈABROT EN 2ÒSSAR ERU  PRËSENT
b&ORSETINN ÖARF AÈ VERA VALDAMIKILL
OG FËLKIÈ VILL HAFA STERKAN LEIÈTOGA
¶AÈ ER VANT ÖVÅ AÈ HAFA STERKA HENDI
ALVEG FR¹ ÖVÅ ¹ KEISARATÅMANUM
ÖEGAR KEISARINN VAR FAÈIR LANDSINS
OG MILLILIÈUR GUÈS OG MANNA m SEGIR
(AUKUR
&LOKKAPËLITÅKIN EINKENNIST AF
EINUM STËRUM MIÈJUFLOKKI "IRNINUM
SEM HEFUR Ö¹ STEFNU EINA AÈ MATI
(AUKS AÈ HALDA VÎLDUM OG R¾ÈUR
LÎGUM OG LOFUM Å LANDINU "JÎRNINN
HEFUR TÎGLIN OG HAGLDIRNAR 3M¾RRI

un. Andstæðingar Pútíns eru taldir
englar sem ekki má gagnrýna.“
Talsvert hefur verið um morð á
blaðamönnum í Rússlandi. Haukur
segir að nokkrar kenningar séu um
það hverjir standi að morðunum.
Ein kenning sé sú að leyniþjónustan sé að losa Pútín við pólitíska
andstæðinga. Önnur sé sú að gamlir hernaðarhaukar hafi stofnað
leynisamtök til að kippa út óþægilegum aðilum. Þriðja kenningin
segi að utanaðkomandi öfl vilji
koma á óstöðugleika í rússnesku
samfélagi. Tvennt komi þar til
greina; Innlend öfl stefni að því til
að koma á neyðarlögum svo að
Pútín geti verið áfram forseti eða
að Vesturlönd vilji koma sem bjargvættur eins og gert hefur verið í
Úkraínu og Georgíu.
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(AUKUR (AUKSSON TELUR AÈ MISSKIPTING
RÅKRA OG F¹T¾KRA MUNI EINKENNA KOSN
INGABAR¹TTUNA FYRIR ÖINGKOSNINGARNAR Å
HAUST OG FORSETAKOSNINGARNAR EFTIR RÒMT
¹R

FLOKKAR ERU SVO TIL VINSTRI OG H¾GRI VIÈ
HANN +OMMÒNISTAR HAFA MISST SÅNA
STERKU STÎÈU OG SVO ERU UNGIR HAG
FR¾ÈINGAR OG HUGSJËNAMENN ¹KAF
LEGA SUNDRAÈIR ¹ H¾GRI KANTINUM
!È AUKI M¹ SVO NEFNA HINN
ÖEKKTA :HIRINOVSKY SEM OFT SEGIR
ÖAÈ SEM AÈRIR HUGSA EN ÖORA EKKI
AÈ SEGJA

„Tímasetningin er merkileg því
þetta hefur gerst rétt áður en Pútín
hefur farið í heimsóknir til Vesturlanda og þurft að svara óþægilegum spurningum á blaðamannafundum,“ segir Haukur.
Hann telur líklegast að annað
hvort sé um þjóðernissinnaða
glæpahópa innanlands að ræða og
íhaldssama kirkjunnar menn sem
vilja vinna gegn nýjungum eða að
Vesturlönd vilji hafa áhrif á þróun
mála í Rússlandi. Slíkt hafi gerst
áður eins og sagan sýni, til dæmis
þegar Jeltsín var endurkjörinn
sumarið 1996.
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-YND KOSNINGABAR¹TTUNNAR SKÕRIST

Vinstri grænt
sækir á
¶/234%).. 0,33/. 3+2)&!2

F

ram til þessa hefur mynd komandi kosningabaráttu um
margt verið óskýr. Fleiri pólitísk spurningamerki hafa
verið á lofti en oftast áður á sama tíma í aðdraganda kosninga. Þessi mynd er þó smám saman að skýrast.
Eigi að síður er það svo að margt getur breyst á þeim
ellefu vikum sem eru til kosninga. Spádómar um úrslit eru því
óvissu háðir. Skoðanakannanir benda hins vegar til þess að Vinstri
grænt hafi sótt svo mjög í sig veðrið að líkurnar á því að stjórnarandstöðuflokkarnir nái meirihluta hafa styrkst til muna.
Enn sem komið er virðist Samfylkingin ekki hafa náð því kjörfylgi sem hún fékk við síðustu kosningar. Margt bendir þó til að
hún geti tryggt sér aðild að næstu ríkisstjórn án tillits til þess hvort
hún tapar eða vinnur þegar á kosningahólminn er komið.
Framsóknarflokkurinn hefur minnkað það mikið að Samfylkingin sýnist hafa fyllt það rúm sem hann hafði áður. Það færði Framsóknarflokknum um langan tíma þá stöðu að geta í flestum tilvikum
haft úrslitaáhrif á hvort mynduð yrði borgaraleg stjórn eða vinstri
stjórn án tillits til þess hvort flokkurinn var að tapa eða vinna.
Þegar Samfylkingin tekur þessa stöðu aukast líkurnar á varanlegri stjórnarsetu hennar. Á móti kemur að hún verður ekki það stóra
mótvægi við Sjálfstæðisflokkinn sem henni var ætlað í upphafi.
Á landsfundi Vinstri græns um liðna helgi lýsti formaðurinn því
mjög afdráttarlaust yfir að kosningarnar ættu ekki að snúast um
það hvaða annar flokkur en Framsóknarflokkurinn ætti að tryggja
áframhaldandi setu Sjálfstæðisflokksins í ríkisstjórn. Með þessari
yfirlýsingu hefur hann slegið mjög ákveðið á vangaveltur um samstarf við Sjálfstæðisflokkinn.
Þegar að því kemur að meta hvort Samfylkingin er líklegri til
þess að vinna til hægri eða vinstri eru það einkum tvö atriði sem
koma til álita. Í fyrsta lagi liggur fyrir yfirlýsing stjórnarandstöðuflokkanna um að kanna stjórnarmyndunarmöguleika nái þeir
meirihluta. Í þessu felst ekki skuldbinding. Samfylkingin yrði hins
vegar að finna sérstök rök fyrir því að róa á önnur mið.
Í þessu samhengi er einnig augljóst að árangur Vinstri græns
annars vegar og Sjálfstæðisflokksins hins vegar geta ráðið miklu
hér um. Reynslan frá tíma Framsóknarflokksins í þessari stöðu
sýnir að það fór mjög eftir því hvort Sjálfstæðisflokkurinn eða
Alþýðubandalagið voru að styrkja stöðu sína hvar framsóknarmönnum þótti öruggara að leggja lóð sín.
Að þessu virtu fara líkur á vinstri stjórn vaxandi eins og sakir
standa. Reyndar benda tvær skoðanakannanir í röð til að Samfylkingin og Vinstri grænt séu ekki fjarri því að geta myndað tveggja
flokka stjórn. Það væri nýlunda.
Annað í þessari mynd vekur athygli. Stjórnarflokkarnir hafa
það sem af er þessu ári gengið nokkuð á mjög takmarkaðan fjárlagaafgang. Stjórnarandstöðuflokkarnir eyddu honum hins vegar
öllum með sameiginlegum tillögum við fjárlagaafgreiðsluna sem
kynntar voru sem upphaf nýrrar fjármálastefnu þeirra.
Frá fjárlagaafgreiðslunni í desember hafa stjórnarandstöðuflokkarnir aukið útgjaldaloforð sín verulega. Alvarleg vandamál í
ríkisrekstrinum eru því að verða ein skýrasta línan í nýju myndverki stjórnmálanna.
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"ROT ¹ PRINSIPPUM
*AKOB &RÅMANN -AGNÒSSON TILKYNNTI
Å SJËNVARPSÖ¾TTINUM 3ILFRI %GILS Å G¾R
AÈ HANN HEFÈI SAGT SIG ÒR 3AMFYLKING
UNNI &RÁTTIRNAR VIRTUST KOMA ÎLLUM
SESSUNAUTUM HANS ¹ ËVART AÈ
!GLI UNDANSKILDUM SEM BAR
UPP SPURNINGUNA UM HVORT
HANN V¾RI BÒINN AÈ SEGJA SIG
ÒR FLOKKNUM *AKOB &RÅMANN
LÕSTI ÖVÅ AÈ EIN ERFIÈASTA
STUND HANS Å LÅFINU HAFI
VERIÈ ÖEGAR HANN VAR
KALLAÈUR INN ¹ ÖING
MEÈ ENGUM FYRIRVARA
TIL AÈ KJËSA GEGN
SKATTAL¾KKUNUM
¶AR HAFI HANN EKKI
GETAÈ KOSIÈ ¹ MËTI
FLOKKSLÅNUNNI ÖË

ÖAÈ HAFI VERIÈ ALGJÎRT BROT ¹ HANS
PRINSIPPUM OG VILJI HANN EKKI L¹TA
ÖAÈ HENDA SIG AFTUR "JÎRN )NGI
(RAFNSSON BORGARFULLTRÒI &RAM
SËKNARFLOKKSINS VAR FLJËTUR AÈ
SKJËTA ÖVÅ INN AÈ BUNDIÈ SÁ
Å STJËRNARSKR¹ AÈ ÖINGMENN
KJËSI EFTIR SANNF¾RINGU SINNI

02 MAÈUR PAR EXCELLENCE
*AKOB &RÅMANN GERÈI LÅTIÈ ÒR ÒRSÎGN
INNI OG SAGÈI HANA ENGAR STËRFRÁTTIR
"LOGGARINN OG BLAÈAMAÈURINN
$AVÅÈ ,OGI 3IGURÈSSON SEGIR
*AKOB &RÅMANN ÖË VERA b02
MANN PAR EXCELLENCEm SEM HAFI
LÅKLEGA SAGT !GLI AÈ YFIRLÕSINGAR
V¾RI AÈ V¾NTA $AVÅÈ ,OGI
BENDIR ¹ AÈ %GILL (ELGASON
SÁ FARINN AÈ SÁRH¾FA SIG Å

ÖESSU OG RIFJAR UPP ÖEGAR 6ALDIMAR
,EË &RIÈRIKSSON SAGÈI SIG ÒR
3AMFYLKINGUNNI Å 3ILFRI %GILS OG
KOMST FYRIR VIKIÈ Å KVÎLDFRÁTTIR
SJËNVARPS 6EÈJAR HANN ÖVÅ
N¾ST AÈ FRÁTT VERÈI SÎGÈ UM
*AKOB &RÅMANN Å KVÎLDFRÁTTUM
3TÎÈVAR  OG Ö¹ SÁ TILGANGINUM
LÅKLEGA N¹È

3TJËRNM¹LAFRASAR
¶EGAR -ARGRÁT 3VERRISDËTTIR TILKYNNTI
ÒRSÎGN SÅNA ÒR &RJ¹LSLYNDA FLOKKNUM
FYRIR SKÎMMU LÁT HÒN FLEYG ORÈ FALLA
SEM BLOGGARINN OG SJËNVARPSMAÈUR
INN 3TEINGRÅMUR 3¾VARR «LAFSSON TALDI
NÒ RÁTT AÈ HERMA UPP ¹ *AKOB b¶AÈ
VAR EKKI *AKOB SEM YFIRGAF 3AMFYLKING
UNA ÖAÈ VAR 3AMFYLKINGIN SEM YFIRGAF
HANNm
SDG FRETTABLADIDIS

Pólitískar hreingerningar
Könnun Fréttablaðsins í gær
sýndi eins og flestar kannanir síðustu mánaða að núverandi ríkisstjórn er töluvert fjarri því að
halda velli. Öll teikn benda því til
að í vor verði hægt að mynda
frjálslynda velferðarstjórn, sem
beitir sér fyrir umbótum í stjórnkerfi og atvinnulífi, slær stóriðju
á frest, eykur félagslegan jöfnuð
með áherslum á jafnrétti kynjanna og kjarabætur til lífeyrisþega, ryður braut fyrir þjóðaratkvæðagreiðslur,
styrkir
aðhaldshlutverk
Alþingis
og
frelsar það undan ofurveldi ráðherraræðis samhliða því að opna
á fordómalausa umræðu um
tengslin við Evrópu þar sem hagsmunir Íslands ráða för.
+,!33¥3+ *!&.!¨!234%&.!
Klassísk jafnaðarstefna leggur
jafnmikla áherslu á félagslegan
jöfnuð og öflugt atvinnulíf. Hvorugt getur án hins verið. Lifandi
sönnun þess eru yfirburðir Norðurlandanna þar sem norræna
módelið – klassísk jafnaðarstefna
í verki – hefur leitt til forskots á
öllum sviðum gagnvart hinu
ameríska módeli frjálshyggjunnar. Einu gildir hvort litið er til
félagslegs jöfnuðar, virks velferðarnets, menntunar, hugvits,
einstaklingsframtaks og auðsköpunar– alls staðar skarar hið norræna módel fram úr. Hér á landi
er Samfylkingin eina stjórnmálahreyfingin sem fylgir jafnaðarstefnu sem flokka má sem tæra
klassík.
Frjálslynd
velferðarstjórn
undir forystu jafnaðarmanna er
því það stjórnarmynstur sem er
líklegast til að skrúfa í senn ofan
af vaxandi ójöfnuði sem hefur
einkennt núverandi ríkisstjórn,
en ýta um leið kröftuglega undir
„nýja atvinnulífið“ með róttækri
uppstokkun á stjórnarráðinu, og
færslu á fjármunum frá hnígandi
greinum til sólrisugreina eins og
hátækni
og
þekkingarframleiðslu.
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Langmikilvægasta breytingin í lýðræðisátt væri
þó að taka upp þjóðaratkvæðagreiðslur ...
til dæmis um virkjanir
í þágu stóriðjuvera í
Straumsvík og Helguvík
– eða kvótakerfið.
&2*,3,9.$ 6%,&%2¨!234*«2.

Það verkefni, sem heitast brennur á nýrri, frjálslyndri velferðarstjórn, er að ráðast í tafarlausar
umbætur á kjörum aldraðra, þar
sem áherslan mun liggja á fjárhagslegu sjálfstæði þeirra, og
valfrelsi um búsetu og atvinnu. Í
því felst að ríkið á ekki að hamla
atvinnuþátttöku
þeirra
með
skerðingum og raunlækkun skattfrelsismarka, ekki að gera lífeyrisþega fjárhagslega ósjálfráða
með tengingum við tekjur maka,
ekki að þvinga hjón sundur með
aðskilnaði á hjúkrunarheimilum,
stefna að því að afleggja fjölbýli
á slíkum heimilum, og ekki þrískatta lífeyri þeirra eins og í dag.
Mannréttindi eiga að vera
útgangspunktur varðandi aldraða.
Jafnbrýnt verkefni er að slá
allri stóriðju á frest og hætta við
stækkun í Straumsvík og Helguvík. Um leið á að ráðast í ramma-

áætlun um náttúruvernd, eins og
Samfylkingin hefur lagt til, þar
sem verndargildi allra svæða er
kortlagt, og verðmæt svæði friðlýst um aldur og ævi í þágu komandi kynslóða.
Þriðja verkefnið sem brýnt er
að ráðast í er að jafna launamun
kynjanna og efla hlut kvenna í
stjórnun ríkisins. Glæsilegir
áfangar náðust í því í Reykjavík
undir forystu borgarstjórans
Ingibjargar Sólrúnar og engum
er betur treystandi til að ná sama
árangri innan ríkiskerfisins en
forsætisráðherranum Ingibjörgu
Sólrúnu.
50034/++5. /' 5-"452
Frjálslynd velferðarstjórn verður að beita sér fyrir uppstokkun
Stjórnarráðsins og lýðræðislegum umbótum. Hún á að leggja
niður landbúnaðar-, sjávarútvegsog iðnaðarráðuneytin og mynda
eitt, öflugt atvinnuvegaráðuneyti.
Samsvarandi breytingar þarf að
gera á nefndum Alþingis. Um leið
verður að frelsa Alþingi undan
alræði ráðherranna, veita stjórnarandstöðu hlutdeild í stjórnun
þingsins, breyta stjórnarskránni
þannig að Alþingi geti sett á laggir rannsóknarnefndir til að veita
framkvæmdavaldinu aðhald og
stöðu til að rannsaka mál einsog
Byrgið, Breiðavík, Heyrnleysingjaskólann, umdeilda ráðstöfun
fjármuna, og margt fleira.
Langmikilvægasta breytingin
í lýðræðisátt væri þó að taka upp
þjóðaratkvæðagreiðslur.
Samhliða því að halda í málskotsrétt
forsetans þarf að opna almenningi leið til að kalla fram þjóðaratkvæði um umdeild mál, til
dæmis um virkjanir í þágu stóriðjuvera í Straumsvík og Helguvík – eða kvótakerfið. Þau mál
varða alla þjóðina.
Það er kominn tími á nýtt blóð,
nýjan umbótavilja, frískt fólk –
og hvaða tími er betri til pólitískra hreingerninga í Stjórnarráðinu en einmitt vorið?

Nagladekk, svifryk og börn
ir til þess að viðhorfsbreyting sé að eiga sér
stað. Könnun sem framkvæmd var í fyrra
sýndi að 75% borgarbúa töldu að nagladekkin hefðu verið öruggari en vetrardekk í 10
daga eða færri, og rúmur helmingur taldi að
reint loft er einn af meginkostum
fjölda þessara daga mætti telja á fingrum
Reykjavíkurborgar. Tuttugu og níu
annarrar handar. Bíleigendur ættu allir að
daga á ári er svifryksmengun yfir heilsuhugleiða hvort 10 dagar á ári réttlæti nelgd
verndarmörkum. Þetta er 29 dögum of
dekk undir bílinn.
mikið og út frá niðurstöðum bandarískra
Við foreldrar sem aðrir verðum að hafa í
rannsókna þarf sérstaklega að huga að
huga þau ótrúlegu lífsgæði sem felast í að
svifryksmengun í umhverfi barna okkar. ¶/2"*®2' (%,'!
geta hvatt börnin til útvistar allt árið um
Í rannsókninni kom fram að lungnaþroski 6)'&²3$«44)2
hring. Í aðalnámskrá leikskóla er mikið lagt
er seinni hjá börnum sem búa við menguð
upp úr útivist og umhverfi leikskólabarna og útivist
svæði. Því er um að ræða afar mikilvægt umhverfog þroskavænlegt umhverfi í kringum skóla ávallt
ismál sem allir á höfuðborgarsvæðinu þurfa að vera
verið sérstök rós í hnappagatið á íslenskum leikmeðvitaðir um enda getur hver og einn gert sitt til
skólum. Við megum ekki til þess hugsa að framtíðin
að minnka mengun í borginni.
beri í skauti sér reglur um takmarkaða útiveru leikNagladekk eru helsti orsakavaldur svifryks.
skólabarna vegna svifryksmengunar. Allir, foreldrReykjavíkurborg hefur unnið markvisst starf til að
ar, fyrirtækjaeigendur og almennir bifreiðaeigendbrýna fyrir borgarbúum ábyrgð hvers og eins í
ur þurfa að tengja saman orsakir og afleiðingar
þessu samhengi. Umhverfissvið borgarinnar er til
varðandi svifryk. Svifryk hefur áhrif á lungnadæmis í mjög markvissum leiðangri við mælingar á
þroska yngstu Reykvíkinganna. Færri naglar, fagrsvifryki í borginni og hefur lagt mest allra sveitarir vetrarmorgnar og frískari börn ætti að vera leiðfélaga á sig vinnu við herferðir gegn nagladekkjum.
arljós borgarbúa.
Þessi vinna hefur áhrif enda hefur bílum á negldum
Höfundur er borgarfulltrúi.
dekkjum fækkað frá 2003 úr 60% í 50%. Þetta bend-
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ER SÁRHÎNNUÈ FYRIR
F¹T¾K BÎRN SEM
ANNARS MYNDU ALDREI
EIGNAST TÎLVU 6ÁLINA
ER H¾GT AÈ KNÕJA MEÈ
HANDAFLI
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6OLKSWAGEN 0OLO ER NÒ ¹ I0OD
TILBOÈI "ÅLLINN ER BÒINN I0OD
TENGI OG HONUM FYLGIR  '"
I0OD .ANO (ERLEGHEITIN KOSTA
SVO  KRËNUR ¹ M¹NUÈI
3AMSUNG ER

FARIÈ AÈ NÕTA
SÁR FR¾GA FËLK
IÈ TIL AÈ KYNNA
SÅMT¾KIN
SÅN 4ILKYNNT
VAR NOKKRUM
DÎGUM FYRIR
«SKARSVERÈ
LAUNAAFHEND
INGUNA AÈ
,EONARDO $I
#APRIO MYNDI
VERA MEÈ
3AMSUNG
"LACK #ARBON
SÅMA MEÈ   MEGAPIXELA
MYNDAVÁL Å VASANUM ¹ RAUÈA
DREGLINUM

TLI )POD VERÈI BANNAÈUR ¹ ,AUGAVEGINUM EINHVERN DAGINN

iPod bannaður á götum New York-borgar?
Carl Kruger, öldungadeildarþingmaður New
York-ríkis í Bandaríkjunum, vill banna vegfarendum ríkisins að hlusta á
tónlist í umferðinni.

#RACKDOW ER LEIKURINN FYRIR

AÈD¹ENDUR (ALO LEIKJANNA ¶AÈ
ER VEGNA ÖESS AÈ AÈGANGUR
AÈ "ETA ÒTG¹FU (ALO  FYLGIR
LEIKNUM ¶ARNA ER ¹G¾TIS LEIÈ
TIL AÈ F¹ FORSKOT ¹ S¾LUNA

'«¨!. $!'
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Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is

&RUMKVÎÈLAVERÈLAUN #ISCO STAÈFESTA MARKMIÈ 3ÅMANS UM T¾KNILEGT FORSKOT AÈ SÎGN ,INDU "JARKAR 7AAGE
FORSTÎÈUMANNS ALMANNATENGSLA 3ÅMANS
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

Framtíð sjónvarpsins
Undanfarin tvö ár hefur Síminn boðið
upp á sjónvarpsþjónustu í gegnum
ADSL og nýlega tók fyrirtækið við frumkvöðla- og markaðsverðlaunum fyrir
þessa starfsemi.
„Síminn er eitt af fyrstu fjarskiptafyrirtækjunum í heiminum sem býður upp á þessa
þjónustu,“ segir Linda Björk Waage, forstöðumaður almannatengsla hjá Símanum.
Síminn var tilnefndur til þriggja verðlauna á árlegri ráðstefnu tölvurisans Cisco
fyrir skömmu og varð hlutskarpastur á sviði
frumkvöðlastarfs fyrir tæknilausnir og
markaðssetningu á sjónvarpsþjónustunni.
Linda Björk segir verðlaunin staðfesta markmið Símans.
„Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að
bjóða markaðnum sífellt upp á tæknilegt forskot og vera með skýra framtíðarsýn,“ segir
Linda Björk og nefnir einnig að erlendir aðilar leiti tölvuvert til Símans eftir ráðgjöf um
tæknilausnir.

Sjónvarpsþjónusta Símans er gagnvirk
og býður upp á erlendar stöðvar ásamt
myndbandaleigu heim í stofu. Þjónustan er í
mun betri gæðum en áður hafa þekkst og
hefur verið vel tekið.
„Íbúar á svokölluðum skuggasvæðum
hafa sérstaklega tekið þessari þjónustu vel
en nú eru um 25 prósent af íslenskum heimilum komin með þjónustuna og það er hæsta
hlutfall hjá þjóð í dag,“ segir Katrín Olga
Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri einstaklingssviðs Símans.
Fram undan eru enn betri tæknilausnir að
sögn Katrínar Olgu enda krefjast stærri
skjáir betri gæða og til stendur að innleiða
svonefnda háskerpu eða HD sem stendur
fyrir High Definition upplausn.
Gagnvirka sjónvarpsefnið verður einnig í
meira úrvali, bæði sjónvarpsdagskrá og
kvikmyndir en að sögn Lindu Bjarkar munu
áhorfendur einnig geta tekið gagnvirkan
þátt að heiman úr stofunni og haft áhrif á
gang mála í sjónvarpssal þegar fram líða
stundir.
RH FRETTABLADIDIS

Samkvæmt dagblaðinu The
Independent hafa þrír vegfarendur látið lífið í umferðarslysum í New York-borg
það sem af er árinu og voru
þeir allir uppteknir við að

hlusta á tónlist með heyrnartólum þegar slysin áttu
sér stað.
Öldungadeildarþingmaðurinn Kruger vill að vegfarendur greiði sekt upp á
tæpar 7.000 krónur íslenskar fyrir að hlusta á tónlist
eða tala í símann á meðan
gengið er yfir götu.
Hann
tengir
notkun
heyrnartóla beint við slysin
og segir að með banni sé
hægt að koma í veg fyrir
fleiri slík slys.
RB

Mustang ga

llabuxur - 2.0
00 kr.
Rétt verð: 9.9
00 kr.
Stærðir 28 (ko
nur) og 32 (m
enn)
Sport Outlet
Vínlandsleið 2–4, efri hæð

Grafarholt
Nóatún

Margt Smátt
Toppskórinn

Húsasmiðj

an

Mosfellsbær

Vínlandsleið

Vesturlandsvegur

Reykjavík

Opnunartímar:
Virkir dagar kl. 12 – 18
Laugardagar kl. 12 – 16
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Bloggaðu með
símanum!
Hvar sem er og
hvenær sem er!
%RLING *ËHANN VINNUR AÈ DOKTORSVERKEFNI Å SKAMMTAFR¾ÈI ¶R¹TT FYRIR AÈ ÅMYNDIN KALLI ¹ AÈ HANN SÁ KL¾DDUR Å HVÅTAN SLOPP MEÈ
ÒFIÈ H¹R OG UMKRINGDUR LEISERGEISLUM SEGIR %RLING AÈ VERKEFNIÈ FELIST MEST Å ÒTREIKNINGUM SEM FRAM FARI ¹ SKRIFSTOFUNNI
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

Strengjafræðin eins og
skrifstofuvinna

Viltu sei’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Doktorsverkefni Erlings Jóhanns
Brynjólfssonar snýst um óabelskar jaðarsviðskenningar. Hljómar
flókið, enda er það flókið.
Þegar Erling segir hvað hann gerir
veit fólk ekki alltaf hvernig það á
að bregðast við. Óabelskar jaðarsviðskenningar eru ekki beint
hentugt umtalsefni í veislum og
margir snúa sér einfaldlega undan.
„Sumir hafa lesið sér eitthvað til
um strengjafræði, en óabelskar
jaðarsviðskenningar falla innan
sviðs þeirra, og spyrja út í verkefnið og eru áhugasamir,“ segir
Erling. „Algengast er samt að fólk
spyrji hvað ég ætli að vinna við

eftir námið.“
Fáar augljósar stöður bíða
strengjafræðinga eftir útskrift en
Erling er ekki að stressa sig á því.
„Ég tek bara eitt skref í einu og
þannig hef ég komist þangað sem
ég er núna. Ég ákvað ekki 16 ára
að verða eðlisfræðidoktor heldur
leiddi eitt af öðru,“ segir Erling.
„Ég veit ekkert hvað ég mun koma
til með að vinna við en það kemur
bara í ljós.“
Fyrir þá sem ekki vita (sem eru
að öllum líkindum langflestir)
tekst strengjafræði á við að sameina eðlisfræði á stórum skala,
sem afstæðiskenningin fæst við,

og eðlisfræði á smáum skala, sem
skammtafræðin fæst við. „Þessir
tveir pólar hafa verið ósamræmanlegir eins og eðlisfræðin er í
dag og verkefni mitt snýst um að
öðlast betri skilning á tengslunum,“ segir Erling.
Í hvað nýtist strengjafræðin?
Við fyrstu sýn er hún þekking
þekkingarinnar vegna en svo er
ekki. „Eins og með alla eðlisfræði
þá nýtist hún á einhvern hátt því
hún er grunnurinn að svo mörgu,“
segir Erling og bætir við hlæjandi:
„En þær skila seint nýrri kynslóð
farsíma eða einhverju slíku.“
TRYGGVI FRETTABLADIDIS

&RÅSKAÈ UPP ¹ PING PONG
Ný tegund leikjaborða.

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Unnendur ping pong og rúllettu
hafa ærna ástæðu til að gleðjast
þessa daga, þar sem þeir geta nú
spilað leikina á nýrri gerð leikjaborða.
Leikjaborðin þykja listilega
vel útfærð af hálfu hönnuðarins
Moritz Waldemeyer, sem er nafntogaður tæknisnillingur. Bæði
borðin eru hvít og nútímleg útlits,
ping pong borðið er ferhyrnt og
ílangt en rúllettuborðið hringlaga
alveg eins og fyrirmyndirnar.
Ljósa- og snertiskynjurum
hefur verið komið fyrir í borð-

plötunum. Með því að kveikja á
rúllettuborðinu myndast upplýst
kort og rúlletuhjól, sem stjórnast
af snertiflötunum. Ping pong
borðið virkar á svipaðan hátt,
nema aðrar leikreglur gilda auðvitað.
Einn helsti kosturinn við borðin er sá að á meðan þau eru ekki í
notkun líta þau út fyrir að vera
eins og hvert annað stofuborð.
Enda er hugmynd Waldemeyers
sprottin upp úr tilraunum hans
með að koma ljós- og snertiskynjara fyrir í eldhúsborð, til að
gera þau að stjórnborði fyrir öll

(ÁR ER NÕJA RÒLLETTUBORÈIÈ ANNAÈ
LEIKJABORÈANNA SEM ÖYKJA HAFA HEPPN
AST VEL

eldhústæki. Sú hugmynd fékk
ekki hljómgrunn, svo hún þróaðist út í leikjaborðin sem hafa
slegið í gegn.
- rve



-.5$!'52  FEBRÒAR 

Myndavél
með MP3
Nýjasta myndavél Samsung
mælist vel fyrir úti í heimi.
/8 ER MEÈ  -HZ ÎRGJÎRVA OG ÖR¹ÈLAUST NET SEM TENGIR TÎLVUR SAMAN ÖË AÈ EKKERT
INTERNET SAMBAND SÁ ¹ STAÈNUM

Fartölvur fyrir
fátæk börn
Til stendur að gefa sem flestum börnum þróunarlandanna
6.000 króna fartölvur. Þetta er
gert til að auka læsi.
Það kann að hljóma brjálæðislega
en One Laptop per Child átakið
(ein fartölva á barn eða OLPC)
miðar að því að koma fartölvu í
hendur allra barna sem að öðrum
kosti myndu aldrei eignast slíkna
grip. Fyrir utan að vera afskaplega göfugt og fallegt markmið er
tölvan sjálf meistarasmíð.
Draumurinn
um
fartölvur
handa börnum kviknaði á sjöunda
áratugnum, en þá var fyrsta forritunarmálið fyrir börn skapað. Í
þá daga voru tölvur stærri en
börnin sjálf svo af augljósum
ástæðum náði forritunarmálið lítilli útbreiðslu. Nú er öldin önnur
og búið er að hanna og kynna
fyrstu sérstöku barnatölvurnar
fyrir þróunarríki á vegum OLPC:
OX. Þær eru vægast sagt meistarasmíð.
OX er minni en skólabók, léttari en nestisbox, höggþétt, og
eyðir ótrúlega litlu rafmagni.
Skjárinn er 7,5“ og á hann er hægt
að horfa í skærasta sólarljósi,
skelin um vélina er 2,0 mm í stað
1,3 mm eins og venjulegt er, og í
stað harða disksins er flash-minni
sem er mun harðgerðara. Rafmagnseyðsla vélarinnar er um tvö
vött, tíu sinnum minni en hjá
venjulegri fartölvu. Þar að auki
inniheldur tölvan engin hættuleg
efni, enda slíkt ekki börnum bjóðandi.
Hægt er að hlaða vélina eftir
öllum hefðbundnum leiðum og
óhefðbundnum. Hægt er að hlaða

Samsung hefur markaðsett nýja
stafræna myndavél sem kallast i7
og hefur vakið töluverða athygli
fyrir flott útlit og skemmtilegar
stillingar.
Þessi svarta handhæga vasamyndavél er 7 megapixla, búin 3x
optískum aðdrætti, hristivörn,
andlitsgreini og síðast en ekki síst
snúanlegum, þriggja tommu LCD
snertiskjá.
Þar að auki er innbyggður MP3
spilari í myndavélinni, svo hlusta
má á tónlist í henni. Snúi maður
skjánum um 90 gráður má horfa á
myndbönd í vélinni, sem breytist í
upptökuvél ef skjánum er snúið
um 180 gráður. Myndböndin má
ennfremur klippa í myndavélinni,
svo óþarfi reynist að gera það í
tölvu.
Vélinni fylgir sérstakt ferðaforrit frá Samsung, sem sýnir
kort, veitingastaði, hótel og aðrar
gagnlegar upplýsingar um þrjátíu
þjóðlönd.

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

RVE

.ICHOLAS .EGROPONTE ER MAÈURINN ¹ BAK
VIÈ /,0# 3UMIR KALLA HANN (RËA HÎTT
EN HANN STELUR ÖË EKKI AF RÅKUM OG GEFUR
F¹T¾KUM HELDUR SANNF¾RIR HANN HINA
RÅKU UM AÈ DEILA AUÈI SÅNUM

hana með handsveif, með því að
toga í snúru, eða rugga til sérstökum hólki. Ein mínúta af puði skilar
tíu mínútum í notkun og veit sérhver maður að börn hafa næga
hreyfiorku sem þau á einn eða
annan hátt þurfa að fá útrás fyrir.
Hver fartölva kostar 150 dollara, eða um 10.000 krónur, og
standa vonir til að hægt verði að
ná kostnaðinum niður í 7.000 krónur áður en langt um líður. Markmið verkefnisins er einfalt. Það
snýst ekki um að gefa fartölvur,
heldur að mennta börn og gefa
þeim tækifæri til að tjá sig, prófa
sig áfram og leika sér. Bara ef
fleiri tækju OLPC sér til fyrir-
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Tölvulistinn.
Tölvulistinn.
Tölvulistinn.
Tölvulistinn.

Nóatúni
Glerárgötu
Hafnargötu
Miðvangi

17
36
90
2-4

Reykjavík.
Akureyri.
Keflavík.
E g i l s s t a ð i r.

414
414
414
414

1700
1730
1740
1735
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Séríbúðir í sjö húsum
Ás fasteignasala hefur á skrá 21 nýja íbúð
að Bjarkarási nr. 1-29 í Garðabæ.

G

ert ráð fyrir staðsteyptum byggingum á
lóð nr. 1-29 að Bjarkarási, með ýmiss
konar klæðningu, auk húss fyrir sorp,
hjól og vagna. Húsin eru tvílyft með samtals 30
íbúðum. Lofthæð er 2, 95 m á neðri hæð og 2,6 m
á efri hæð.
Engin íbúðanna er eins. Nefna má að svefnherbergi eru rúmgóð en misstór og sumum
þeirra fylgir fataherbergi.
Hægt er að velja á milli fjögurra tegunda af
spón fyrir innréttingar í eldhús, það er eik, birki,
beyki og kirsuber. Eldhúsum fylgja stálvaskar,
með einu hólfi og borði, og blöndunartæki. Borðplötur í eldhús- og baðinnréttingum eru plastlagðar.
Baðherbergjum, flísalögðum í hurðarhæð,

fylgja baðkör, handlaugar, blöndunartæki og
upphengd, innbyggð salerni. Hægt er að velja
um sömu spónartegundir í baðinnréttingar og í
eldhúsum.
Allar íbúðir eru með loftræstu, flísalögðu
þvottahúsi, með skolvaski og tengi fyrir þvottavél.
Gluggar og hurðir eru úr timbri. Gluggar glerjaðir með tvöföldu K-gleri og ytra byrði
úr áli (állitað).
Gert er ráð fyrir bílageymslu með tólf bílastæðum á jarðhæð í húsi nr. 25 og fyrir tíu bíla í
húsum nr. níu til ellefu. Aukabílastæði eru ráðgerð á lóðum svo hverri íbúð fylgja tvö bílastæði. Bílageymslum/geymslum fylgja lyftuhurðir með reimdrifnum mótor, fótósellu og
sjálfvirkum opnara. Verandir fylgja neðri
hæðum og útsýni efri hæða er gott. Lóðir verða
fullfrágengnar með gróðri.

Verð: Frá 34.650.000 - 53.000.000 miljónir Fermetrar: Frá 96,7 - 168,5 fm. Söluaðili: Ás fasteignasala.
Byggingaraðili: Tré-mót ehf. Arkitekt: Krark co Kristinn Ragnarsson arkitekt

HÚSIÐ FASTEIGNASASLA er með til
sölu rúmgóða og bjarta endaíbúð á 6
hæð í lyftuhúsi.
Sjá síðu 3

KLETTUR FASTEIGNASALA er með til
sölu rúmgóða 3-4 herbergja íbúð við
Hólmgarð í Reykjavík.
Sjá síðu11

SKEIFAN FASTEIGNASALA er með til
sölu 2ja hæða raðhús með innbyggðum
bílskúr við Hólavað í Reykjavík.

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

F í t o n / S Í A

AÐEINS

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

Frjálsi fjárfestingarbankinn býður afar hagstæð lán í erlendri mynt með lánstíma til allt að 40
ára. Lántaki getur valið að greiða einungis vexti af láninu fyrstu þrjú árin og lágmarkað
þannig greiðslubyrði sína. Reiknaðu hvernig greiðslubyrði þín lækkar á www.frjalsi.is eða
hafðu samband við lánafulltrúa okkar.
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Frum

NÝBYGGINGAR

Þorláksgeisli - 113 Rvk Ný og glæsileg 4
herbergja, 140,0 fm íbúð í vönduðu fjölbýlishúsi með lyftu, í þessu vinsæla hverfi í
Grafarholti. Íbúðin er með parket á gólfum..
Innréttingar og skápar eru spónlagðar með
eik. Stáltæki eru frá AEG. Glæsileg eign í
frábæru umhverfi. 33.600.000,-

SANDAVAÐ - 110 RVK Glæsileg 3ja herbergja íbúð á efstu hæð í nýju húsi. Sérinngangur og stæði í bílageymslu. Fullbúin
með innréttingum og gólfefnum. Mikil lofthæð og u.þ.b. 50 fm svalir með glæsilegu
útsýni. Pláss fyrir heitan pott. Lúxusíbúð,
sem vert er að skoða. Stærð íbúðar er 120
fm. 34.900.000,-

SANDAVAÐ - 110 RVK Glæsileg 3ja herbergja íbúð með sérinngang auk stæðis í
lokaðri bílageymslu. Íbúðunum er skilað
fullbúnum með gólfefnum og vönduðum
innréttingum frá HTH. Stórar svalir. Byggingaraðili: Keflavíkurverktakar hf. Stærð
íbúðar er 93 fm. 24.900.000,-

4RA TIL 7 HERB.

SANDAVAÐ - 110 RVK GlæsileG 2ja herbergja íbúð með sérinngang án stæðis í
bílageymslu. Íbúðunum er skilað fullbúnum
með gólfefnum og vönduðum innréttingum
frá HTH. Stórar svalir. Byggingaraðili: Keflavíkurverktakar hf. Íbúðin er 88 fm að stærð.
23.600.000,-

BAUGAKÓR - 203 KÓP Falleg 128 fm 4-5
herbergja endaíbúð á Jarðhæð í nýju lyftuhúsi í Kórahverfinu auk stæðis í bílageymslu. Íbúðin er fullbúin án gólfefna
nema á baði og þvottahúsi þar er flísalagt.
Eignin skiptist í forstofu, hol, þrjú herbergi,
stofu, borðstofu, eldhús, baðherbergi og
þvottahús. Fallegt álkætt hús sem er nánast
viðhalds frítt. Íbúðin er mjög björt með
glugga á þrjá vegu. Góð eign á góðum stað.
32.500.000,-

LITLIKRIKI - 270 MOSFELLSBÆ Raðhús
á frábærum stað. Húsin skilast fullfrágengin
að utan og tílbúin til innréttinga og fullmáluð að innan. Mjög glæsilega hönnuð og falleg raðhús á einni hæð með millipalli og innbyggðum bílskúr á frábærum stað efst í
Krikahverfi í Mosfellsbæ. 39.900.000,-

RJÚPUFELL - 109 RVK Góð 109,2 fm. 4ra
herb. íbúð á 3. hæð með yfirbyggðum svölum. Hol er með parketi á gólfi. Hjónaherb.
er með parketi og góðum skápum. Tvö
barnaherb. eru í íbúðinni og eru þau með
parketi og skápum. Baðherb. er með flísum
á gólfi, hvítum skáp undir vaski ásamt öðrum hliðarskáp. Eldhús er með eldri innréttingu, burstuðu stáli á milli skápa og á sökklum. Svalir eru yfirbyggðar og vísa í SV. Húsið að utan er álklætt og þakið er nýlegt. Stutt
í alla helstu þjónustu. Góð eign á góðum
stað. 17.700.000,-

MARTEINSLAUG - 113 RVK Björt og
glæsileg 4ra herb.122,6 fm íbúð ásamt
stæði í opnu bílskýli, á þriðju hæð í Grafarholti. Mjög fallegt útsýni. Íbúðin er með
gegnheilu Albino eikarparketi á gólfum, náttúrustein í anddyri og baðherbergi og flísum í
þvottarhúsi. Eldhúsið er með eikarinnréttingu, náttúrustein milli skápa, háfi og tvöföldum ísskáp. Niðurtekin loft að hluta með
halogenlýsingu, ásamt lýsingu í veggjum.
Herb. eru rúmgóð með fataskáp en í hjónaherbergi er rúmgott fataherbergi með innréttingu. Baðherb. er með nuddbaðkari,
klætt með náttúrustein ásamt stórum sturtuhaus, glugga og hita í gólfum. Þvottahúsið
er rúmgott með glugga. Lýsing frá Lumex,
myndavéladyrasími, gervihnattamóttakari,
þjófavarnakerfi og stór geymsla á jarðhæð.
Rúmgóðar svalir til suðurs. 31.900.000,-

EYJABAKKI - 109 RVK 134,1 fm íbúð í fjölbýlishúsi, ásamt bílskúr og stórri geymslu í
kjallara. Möguleiki er á að innrétta geymsluna, sem er 26 fm, og hafa af henni mjög
góðar leigutekjur. Íbúðin sjálf er 87,2 fm.
Eign sem býður upp á mikla möguleika.
25.500.000,-

3JA HERB.

DVERGABAKKI - 109 RVK 3ja herb. íbúð á
2. hæð í góðu og barnvænu umhverfi. Íbúðin skiptist í hol, 2 svefnherb., baðherbergi,
eldhús og stofu. Í kjallara fylgir herbergi,
sérgeymsla, sameiginlegt þvottahús, þurrkherbergi og hjólageymsla. 17.600.000,-

ATVINNUHÚSNÆÐI
HÓTEL - TIL SÖLU
Erum með til sölu glæsilegt og nýinnréttað
hótel á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Um er að
ræða eign sem er nýlega innréttuð og er öll
í leigu. Hentar vel undir hótelrekstur fyrir
hluta ársins og gistiheimili einnig. Húsið er í
topp ástandi og selst með öllum búnaði,
innréttingum, húsgögnum og tækjum.
Morgunverðarsalur. Mjög góðar leigutekjur
eru af eigninni og er verð eignarinnar mjög
gott ef samið er strax. Góð áhvílandi lán
fylgja. Sjón er sögu ríkari.

LAUGAVEGUR - TIL LEIGU Erum með til
leigu mjög gott verslunar- og þjónustuhúsnæði á götuhæð í þessu húsi. Plássið er
u.þ.b. 250 fm og er með stórum verslunargluggum og göngudyrum að framanverðu.
Að innan er plássið að mestu einn salur
með léttum innréttingum, niðurtekin loft
með lýsingu og tveimur afstúkuðum þjónusturýmum með glerhurðum. Innaf salnum
er kaffistofa, snyrtingar og geymslupláss.

Síðumúli - Lager- og verkstæðispláss til leigu
Til leigu gott atvinnuhúsnæði á götuhæð í
bakhúsi u.þ.b. 570 fm. Plássið er með innkeyrsludyrum að framanverðu og er síðan
rúmgóður og bjartur salur með gluggum og
góðri lofthæð. Húsið er klætt að utan og er
í mjög góðu ástandi. Frábær staðsetning í
Síðumúlanum í miðju verslunar- og athafnahverfi. Sanngjörn leiga. Plássið er laust til
afhendingar strax.Getur hentað undir ýmiskonar atvinnustarfsemi svo sem lager og
geymslupláss, verkstæðispláss og ýmsa
þjónustustarfsemi. Möguleiki að leigja
verslunarpláss í sama húsi. Upplýsingar
gefur Júlíus í s: 823-2600.

Félag fasteignasala

Würth – húsið Vesturhrauni í Garðabæ

Frum

Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS
Gsm: 863 6323
johann@vidskiptahusid.is

Jón S. Sigurjónsson
Hdl. & Löggiltur FSS
Gsm: 893 3003
jon@vidskiptahusid.is

Höfum í einkasölu þetta vel staðsetta hús, alls 1944 m þar af milliloft
432 m2 sem eru skrifstofur og starfsmannaaðstaða. Góð lofthæð og 5
stórar innkeyrsludyr. Lóðin er 15.000 m2 með góðum byggingarétti.
Tilboð óskast í eignina.
2

Þórhallur Björnsson
Löggiltur leigumiðlari
Sölumaður
Gsm: 899 6520
thorhallur@vidskiptahusid.is

Haraldur A. Haraldsson
Viðskiptafræðingur
Gsm: 690 3655
haraldur@vidskiptahusid.is
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Stærri íb. og sérhæðir

Kríuhólar - Rvk

2ja herbergja

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

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

Sími 513 4300

Frum

www.husid.is
Einbýli

Mjósund - Hfj.

Stærri íb. og sérh.

Rað- og parhús

Dofraborgir - Rvík

Glæsileg hæð í grónu rólegu
hverfi. Íbúðin afhendast að
innan með múruðum útveggjum og frágengnum loftum, sandspartlað og grunnmálað. Búið er að leggja í gólf
og eru þau tilbúin undir gólfefni. Hiti komin í húsið.
Vinnuljósarafmagn. Að utan
er húsið fullfrágengið og málað, hitalögn og hellur eru við
bílskúrinn, lóð að öðru leyti grófjöfnuð. Verð frá 30 millj.

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

Hjarðarholt - Akranes

Atvinnuhúsnæði

Mjög stór og rúmgóð 154,4
fm, sjö herb. neðri sérhæð í
steinsteyptu og klæddu tvíbýlishúsi með aukaherb. í
kjallara með wc ásamt 20,1
fm bílskúr á frábærum stað á
Akranesi. Samtals stærð
eignarinnar er 174,5 fm. Eignin skiptist í forstofu, stórt hol
eða sjónvarpshol, þvottahús,
baðherbergi og búr, 4 svefnherb., góða stofu og borðstofu ásamt sjónvarpsstofu sem mætti
nota sem herbergi ásamt aukaherbergi í kjallara. Verð 23,9 millj.

4ra herbergja

2ja herbergja

Grensásvegur - Rvk.
Til sölu eða Leigu atvinnuhúsnæði á 3
hæðum auk bakhúss á 2 hæðum alls
1567,3 fm.Miklir möguleikar, má innrétta sem skrifstofurými eða íbúðarherbergi og hentar vel undir margskonar starfsemi.
Byggingaréttur ofan á 3 hæð mögulegur.
Verð 230,0 millj.

Lindarvað - Norðlingarholti

Flétturimi - Reykjavík
Góð 4ra herbergja 98,4fm íbúð
á 3ju (efstu) hæð. Stutt í skóla
og þjónustu. Stofa, borðstofa
með parketi á gólfum, eldhús
með flísum og ljósri innréttingu,
hornsvalir til vesturs og norðurs, sér svefnherbergisálma
með 3 svefnh.baðherb m/baðkari m/sturtuaðstöðu, þvottahús. Verð 21,5 millj.

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

Laugarnesvegur - Reykjavík

Hraunbær - Rvk
Góð 57 fm.2ja herbergja íbúð
á 3ju hæð (efstu) með glæsilegu útsýni. Nýlegar vestur
svalir, búið að steniklæða
húsið að hluta. Leikvellir og
skóli í nágrenni. Mjög vel
staðsett eign.

•
•
•
•
•
•
•
•

Nýtt á skrá
127,5 fm 4ra herbergja sérhæðir í tvíbýlishúsum.
Bílskúr fylgir efri hæðunum.
Fullbúnar að utan og tilbúnar til innréttingar að innan.
Hitalagnir í gólfi.
Að utan eru húsið steinað í ljósum lit.
Lóðin fullbúin. Bílaplan og aðkoma hellulögð.
Hagstæð áhvílandi lán.

Suður Frakkland
Rivieran

Stórfengleg Villa um 250 fm með 80 fm bílgeymslu og sjálfstæðri íbúð ásamt glæsilegri sundlaug á 5.000 fm lóð.
Glæsilegt útsýni yfir Roquebrune. Glæsilegt eldhús, 70 fm stofa og 6 svefnherbergi öll með sér baðherbergi.
Villan er staðsett við Roquebrune-Sur-Argens mjög friðsælan bæ nálægt strönd, um 13 km Frá Fréjus og 65 km frá
flugvellinum í Nice.
Verð 2.400.000. EUR

Glæsileg Toccan villa hönnuð í gamaldags stíl. Aðalhúsið er 180 fm
einnig sjálfstæð 60fm íbúð ætluð fyrir þjónustufólk ásamt extra 32 fm
studio íbúð. Glæsilegt útsýni m.a. yfir Frönsku Riveruna. Umhverfis húsið
er 10.000 fm.land sem státar af mjög gömlum ólífutrjám ásamt ýmsum
glæsilegum gróðri.
Verð 1.150.000. EUR

Glæsileg Villa ca. 400 fm á 2.900 fm lóð á friðsælum og
fallegum stað, hentar mjög vel fyrir Bed & Breakfast þar sem
eignin er með 11 svefnherbergjum, 7 baðherbergjum og
mjög góðri aðstöðu. Sundlaug með 50 fm sundlaugahúsi. Sér
íbúð fyrir húsráðanda.Glæsileg eign í friðsælu umhverfi.
Verð 840.000. EUR

Glæsileg Villa ásamt tvöföldum bílskúr, stóru sundlaugahúsi
og góðri sundlaug á mjög friðsælum stað í rólegu umhverfi.
4 verandir á 3.200 fm lóð, í húsinu er glæsilegt eldhús, stórar
stofur og 3 svefnherbergi öll með baðherbergi.
Verð 601.000. EUR

Falleg 51 fm íbúð í fjölbýli í
Bargemon. Svalir með góðu
útsýni, einnig fylgir bílastæði.
Verð. 88.000. EUR

Mjög cosy steinhús byggt í klassískum frönskum stíl 22 fm verönd ásamt
glæsilegum ca 150 fm privat garði með sundlaug. Eignin er staðsett við
bæinn Callas, ca 30 km frá strönd ca 65 km til Cannes og ca 89 km frá
flugvellinum í Nice.
Verð 240.000. EUR
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Nokkrar ástæður þess að kaupa
fasteign hjá Atlas International
Atlas International er í fararbroddi fasteignafyrirtækja
við Miðjarðarhaﬁð.
Atlas International er fjölskyldufyrirtæki með yﬁr 30 ára
árangursríka reynslu og 71 þúsund viðskiptavini.
Atlas International hefur yﬁr að ráða stærstu
þjónustumiðstöð fyrir kaupendur í Evrópu.
Atlas International hefur umboðsmenn í yﬁr 20 löndum.
Um þriðjungur nýrra viðskipta okkar verður til vegna
meðmæla frá viðskiptavinum.

Frum

Atlas International hefur á boðstólum meira en 700
gerðir eigna sem velja má úr.

Við höfum margar þjónustudeildir til að aðstoða þig.
Þar á meðal:
a. Atlas Insurance - tryggingaráðgjöf og þjónusta
b. Atlas Tax - lögfræðiþjónusta.
c. Atlas Property Management - leiguþjónusta o.ﬂ.
d. Atlas Moving in - afhending eigna og aðstoð við
að ﬂytja inn.
e. Atlas Client Service Center - þjónustumiðstöð
fyrir kaupendur.
Atlas International býður uppá niðurgreiddar kynnisferðir án nokkurs þrýstings um kaup.

Við tryggjum ávallt lægsta mögulega verðið.

Nánari uppl. milli kl: 12 og 16 alla virka daga – Sími: 586 2880 – Gsm: 696 1960
www.atlasiceland.com – sales@atlasiceland.com
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Heimalind - 201 Kópavogur
Fallegt endaraðhús á einni hæð samtals 157,6 fm 3 svefnherb., rúmgóð stofa, útgengi á pall. Fallegar innrétt. Eldhús
m/borðkrók. Baðherb. m/sturtu og baðkar. Verð 43,9 millj.

hamraborg 10 l 200 kópavogur l sími 414 6600 l fax 414 6601
reynir erlingsson l löggiltur fasteignasali l nytt@nytt.is

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

Norðurbrún - 105 Reykjavík

Eignir vikunnar

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

4ra
Digranesvegur 38 – Kópavogur
Mikið endurnýjuð, björt og falleg 94 fm, 3ja herbergja íbúð
á jarðhæð. útsýni til suðurs og útgengi frá stofu út í fallegan suður garð. Sér þvottahús innan íbúðar. Rúmgóð og
björt stofa með parketi á gólfi gluggum á tvo vegu og
hurð út í fallegan garð. Verð. 22,5 millj.

Björtusalir - Kópavogur

Frum

Falleg 4ra herb. Íbúð samtals 126,1 fm á jarðhæð í 5-íbúða
húsi í Salarhverfinu. Íbúðin er innréttuð á smekklegan hátt.
3 svefnherbergi. Gengið útfrá stofu á rúmgóða verönd í
suður. Þetta er í heild sinni vönduð íbúð í barnvænu hverfi,
stutt í þjónustu. Sjón er sögu ríkari. Verð 32,9 millj.

Álagrandi - 107 Reykjavík

Melabraut - Seltjarnanes.
3ja herbergja íbúð á á 1. hæð m/ sérinngangi á Seltjarnarnesi. Samliggjandi stofur með parketi. Eldhús er rúmgott
með eldri innréttingu. Baðherbergi er allt endurnýjað með
flísum í hólf og gólf, sturtuklefi með nuddi. Verð 21,5 millj

Hlýleg 127 fm íbúð á 1. hæð í þríbýli. Húsið er bárujárnsklætt timburhús á steyptum grunni. Var flutt af Laugaveginum 2004-2005 og var
allt endurbyggt. Snyrtilega innréttuð, gólffjalir sem veita henni hlýlegt yfirbragð. Verð 33,5millj.

2ja
Þorláksgeisli - 4ra
Bjartar og vel skipulagðar 3ja og 4ra herb. íbúðir í fallegu
lyftuhúsi með stæði í bílageymslu. Íbúðirnar eru tilbúnar
og afhendast án gólfefna. Afhending strax.

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

Akurvellir - Hafnarfjörður.

Blönduhlíð – 105 Reykjavík
Vel skipulögð3 herbergja þakíbúð (undir súð) í 3-býli. Falleg eign,
stofa og eldhús eitt rými. 2 Svefnherbergi. Baðherbergi með baðkari,
nýlega flísalagt,hitalögn í gólfi. Guggalaust herbergi í forstofu sem
nýta má t.d. sem fataherbergi. Þakjárn endurnýjað fyrir ca. 2 árum og
sameign máluð fyrir ári. Snyrtileg eign. Verð 17,5 millj.

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

3ja

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

Fáðu frítt sölumat - www.nytt.is

Vestuberg – Reykjavík

Grundarstígur - 101 Rvk

Mjög góða 95.9 fm. 3ja herberja íbúð á jarðhæð í klæddu
húsi. Sólskáli og útgangur út í garð. Eldhús með hvítri
innréttingu, 2 herbergi. Rúmgóð stofa.Baðherbergi
m/baðkari. Verð 17,7 millj.

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS
Gsm: 863 6323
johann@vidskiptahusid.is

Frum

Bæjarflöt 1 - Grafarvogur.
Strandgata 53 - Akureyri.
I dag rekið sem skemmtistaðurinn 1929/ ROCCO. Heildarstærð húsnæðis er 679,5 m2. Verð 120.000.000
Upplýsingar gefa Haraldur/ Þórhallur sölumenn atvinnuhúsnæðis.

Nýtt verslunar/ þjónustuhúsnæði alls 1867,5 m2, allt að 10 m
lofthæð. Milliloft að hluta. Góð bílastæði. Býður upp á fjölmarga notkunarmöguleika. Staðsett á góðum stað í Grafarvogi
Selst í heilu lagi eða minni hlutum. Verð 360.000.000

Jón S. Sigurjónsson
Hdl. & Löggiltur FSS
Gsm: 893 3003
jon@vidskiptahusid.is

Vesturhrauni 1 - Garðabæ.
Til sölu við Vesturhraun 1, í Garðabæ, nýtt stálgrindahús 1493
m2 að grunnfleti. Með millilofti er stærðin alls 1699. Vel
staðsett hús í mjög vaxandi hverfi. Verð 210.000.000

TIL LEIGU
Kaplahraun í Hafnarfirði.
Gott atvinnuhúsnæði 2361,5 m2, skv. FMR, að mestu leyti ein
skemma en innréttað að hluta sem skrifstofa og starfsmannaaðstaða á millilofti. Stór afgirt lóð, alls 7.494,1 m2
Verð 350.000.000.-

Þórhallur Björnsson
Löggiltur leigumiðlari
Sölumaður
Gsm: 899 6520
thorhallur@vidskiptahusid.is

Gott skrifstofuhúsnæði við Tunguháls 19.
Annars vegar 477 fm, skiptanlegt.
Og hins vegar tvær minni einingar samtals 289 fm.

ÓSKUM EFTIR
1000 fm - 1400 fm iðnaðarhúsnæði á einni hæð með 5 -6 m
lofthæð. Þarf að vera á höfuðborgarsvæðinu.

Haraldur A. Haraldsson
Viðskiptafræðingur
Gsm: 690 3655
haraldur@vidskiptahusid.is

Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • E-mail: vidskiptahusid@vidskiptahusid.is • www.vidskiptahusid.is

Til leigu/sölu

Til leigu eða sölu er:

Óseyri 1a Akureyri
Um er að ræðasamtals 1.100 fm
á jarðhæð.Hægter að skipta
húsnæðinuí minnieiningar.

Upplýsingar veita:
Hörður sími 896 3252
Stefán sími 892 2809

STIGAR OG HANDRIÐ
Við höfum lausn fyrir þig, mælum,
teiknum, smíðum og setjum upp
Tré og Stál, vinnum verkið frá A til Ö
Beinir stigar - Loftastigar
Handlistar - Stólpar - Pílárar
Mex - byggingavörur
Sími 567 1300 og 848 3215
www.byggingavorur.com

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager • Smíðað eftir máli
• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir
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GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR
VIÐ HÁTEIGSVEG 3

4ra herbergja

3ja herbergja

2ja herbergja

3ja herbergja

3ja herbergja

4ja herbergja

2ja herbergja

3ja herbergja

13 Glæsilegar og rúmgóðar fullbúnar
2-4 herbergja íbúðir við Háteigsveg í Reykjavík
Forstofa með fataskáp og flísum. Eldhús og stofa er opið rými.
Innréttingar eru fallegar með helluborði, stálháfi og veggofni. Frá
stofu er útgegnt út á svalir. Svefnherbergi eru rúmgóð, með
fataskápum og eru parketlögð. Baðherbergi er með innréttingu,
baðkari með sturtusetti og flísar eru á gólfum og veggjum.
Þvottahús er innan íbúðar og er flísalagt. Geymsla er í sameign. Allar
innréttingar eru frá Kvik og eru úr hnotu. Innihurðar og karmar eru
úr mahogny.

Verð frá 25,0 M

Þetta eru glæsilegar íbúðir, tvær 2ja herbergja frá 71-83 fm, sjö 3ja
herbergja frá 72-121 fm, fjórar 4ra herbergja frá 121-125 fm ásamt
bílastæðum á frábærum stað í hjarta Reykjavíkur, stutt er í leik- og
grunnskóla, framhaldskóla, strætósamgögnur og verslanir.
Allar nánari upplýsingar, teikningar og skilalýsing
fasteignasalan Neteign í síma 595 9090 eða með tölvupósti.
neteign@neteign.is

gefur

Björn Daníelsson
Hdl. Og löggiltur fasteignasali
Þverholti 14,
105 Reykjavík
Sími 595 9090
Gsm 849 4477
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Frum

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

www.as.is
Opið virka daga
kl.9–18

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

Sjá einnig myndir
í gluggum á Fjarðargötu

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

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

ARNARHRAUN -

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

NÝ

TT

EINBÝLI

MÁVAHRAUN -

Fallegt og vel
viðhaldið 208 fm einbýli m/bílskúr
á góðum stað. 4 sv.herb. Stór verönd. Verð 46,9 millj. 6288

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

-

ÁLFHOLT - SÉRINNGANGUR

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

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

STEKKJARHVAMMUR

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

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

NÝ

TT

4RA TIL 7 HERB.

FURUVELLIR -

FLÉTTUVELLIR - Í SMÍÐUM

BLIKAÁS - TVÆR ÍBÚÐIR -

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

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

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

VALLARBARÐ - M/BÍLSKÚR

LAUFVANGUR -

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

BURKNAVELLIR -

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

BREIÐVANGUR - M/BÍLSKÚR Talsvert endurnýjuð 145 fm
endaíbúð m/ bílskúr. 5 sv.herb.
Góð staðsetning. Verð 24,9 millj.
10068

NÝ

TT

205,6 einbýli
ásamt bílskúr. 5 sv.herb. Fallegar
innréttingar. Góð staðsetning. Verð
45,8 millj.

TRÖLLATEIGUR - MOS. 165,5

KÓRSALIR - KÓP. Sérlega fal-

ENGIHJALLI - Falleg og rúmgóð

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

leg 163,6 fm endaíbúð á jarðhæð
m/stæði í bílageymslu. 4 sv.herb.
Verð 38 millj. 6283

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

NÝ

HÆÐIR

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

TT

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

STEKKJARBERG - FALLEG

STEKKJARSEL - RVK Frábært
BREIÐVANGUR - Falleg 140 fm

LAUFVANGUR - Björt og falleg

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

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

íbúð m/bílskúr á 1. hæð. 4 sv.herb.
Stór stofa og sjónvarpshol. Verð
24,9 millj. 6291

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

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

FURUVELLIR - GLÆSILEGT

ÁLFHOLT - 161 fm efri hæð og

BREIÐVANGUR - 43 FM BÍLSKÚR Mikið endurnýjuð163 fm

DAGGARVELLIR -

DREKAVELLIR - LAUS
STRAX Glæsileg 105,4 fm endaí-

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

ris í klasahúsi. 4 sv.herb. Sérinngangur. Frábært útsýni. Verð 32,0
millj. 6260

ENDAÍBÚÐ m/bílskúr. 4 sv.herb.
Suðursvalir. Útsýni. Verð 27,5 millj.
6279

SMYRLAHRAUN - ENDAHÚS

ARNARHRAUN - LAUS Falleg

BREIÐVANGUR -

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

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

244 fm einbýli á tveim hæðum
m/bílskúr á góðum og rólegum
stað. Flott útsýni. Verð 58 millj.
6164

HÖRGATÚN - FALLEGT 196,3

HVERFISGATA -

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

KRÍUÁS - ÚTSÝNI

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

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

RAÐ- OG PARHÚS

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

Rúmgóð og
mikið endurnýjuð 144,5 fm íbúð á
3. hæð. 4 sv.herb. Suðvestursvalir.
Verð 24,5 millj. 6278

HJALLABRAUT STRAX Góð 108,5 fm

LAUS

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

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

FÍFUVELLIR -

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

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

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

ÞRASTARÁS - FALLEG

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

BREIÐVANGUR - ENDAÍBÚÐ

BURKNAVELLIR - Falleg og vel
skipulögð 102,3 fm íbúð á 2. hæð.
3 sv.herb. Suðvestursvalir. Verð
21,3 millj. 6237

STEKKJARKINN -

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

ARNARHRAUN - MEÐ AUKAÍBÚÐ 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

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

ÁLFHÓLSVEGUR - KÓP. Einstaklega skemmtilegt og vel staðsett raðhús m/bílskúr. 3 sv.herb.
Stór suðurgaður. Verð 34,9 millj.
6259

FAGRABERG -

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

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

NÝ

NÝ

TT

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

TT

ÞÚFUBARÐ - FALLEGT Fallegt

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

HOLTSGATA -

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

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

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

LANGAMÝRI - GBÆ Falleg
86,4 fm íbúð á neðri hæð í litlu
fjölbýli. 2 sv.herb. Útsýni. Verð
25,6 millj.

HRÍSMÓAR - GBÆ 97 fm íbúð
á 7. hæð. 2 sv.herb. Tvennar
svalir, stórkostlegt útsýni. Lyfta.
Verð 25,9 millj.

– Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali – Jónas Hólmgeirsson – Eiríkur Svanur Sigfússon – Jón Örn Kristinsson
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2JA HERB.

HAMRAHLÍÐ - RVÍK

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

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

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

íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli. Laus
fljótlega. Verð 14,9 millj. 6263

SUÐURHVAMMUR -

ÁLFKONUHVARF - KÓP.

KARLAGATA - RVÍK

HVAMMABRAUT - Björt og fal-

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

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

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

ÁLFHOLT - Vel skipulögð 66 fm

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

SUÐURGATA - STÚDÍÓ

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

ÞRASTARÁS
BÍLAGEYMSLA Falleg 74,8 fm íbúð á

STEINHELLA - HAFNARFJ.

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

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

Glæsilegt 1.920 fm atvinnuhúsnæði
á besta stað í helluhrauni. Átta
stórar innkeyrsluhurðar. Afhendist
tilbúið til innréttinga. 9942

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

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

ÁLFASKEIÐ -

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

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

NÝ

ATVINNUHÚSNÆÐI

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

TT

DAGGARVELLIR -

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

DVERGHOLT - Góð 100 fm íbúð

BURKNAVELLIR - FALLEG

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

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

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

LANGAMÝRI - GBÆR

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

RAUÐHELLA - HFJ.

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

FJARÐARGATA - HFJ. Gott
204 fm húsnæði á besta stað í
miðbæ Hfj. Húsnæðinu er skipt í
70 og 134 fm einingar sem eru í
útleigu.

LANDIÐ - LANDIÐ - LANDIÐ - LANDIÐ- LANDIÐ
NÝ

TT

GRINDAVÍK

ÓSBRAUT -

ÁSABRAUT -

LEYNISBRAUT - Bjart og fallegt
103,5 fm parhús.
Bílskúrsréttur.

2

sv.herb.

157,8 fm einbýli
BAÐSVELLIR - EINBÝLI 179 fm NORÐURVÖR - 151,1 fm einbýli m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 23,9 millj.
m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 26,5 millj. m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 24,5 millj. . 3991
10102
9689

MARARGATA - LAUST Nýtt og
glæsilegt 211 fm einbýli m/bílskúr. 5
sv.herb. Verð 34,9, 80% gott lán.
Ákv. sala 6084

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

SANDGERÐI

SUÐURGATA - 83,8 fm íbúð á 2.
STAÐARVÖR - LAUST 135,8 fm

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

LEYNISBRÚN -

AUSTURHÓP 14 OG 18 -

154,4 fm einbýli 209,0 fm einbýli m/bílskúr.
m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 23,8 millj. sv.herb. Verð 24,9 millj. 9656
9926

4

einbýli. 3 sv.herb. Verð 17,8 millj.
5245

STAÐARHRAUN -

139,4 fm raðhús m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 19,9
TÚNGATA - 90,2 fm neðri hæð. 2 millj. 3566
SUÐURVÖR - 147,5 fmparhús sv.herb. Verð 15,9 millj. 4658
m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 22,9 millj.
4436

MÁNASUND -

135,4 fm einbýli.
4 sv.herb. Verð 18,4 millj. 5130

NORÐURVÖR -

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

LANDIÐ

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

ÁLFABYGGÐ - SÚÐAVÍK

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

STEINSBÆR - TILVALIÐ SEM
SUMARHÚS 161 fm einbýli í eldri

REYKJAN.BÆR

ÁSABRAUT -

BORGARHRAUN - EINBÝLI

hæð í litlu fjölbýli. 2 sv.herb. Verð
9,9 millj. 6194

TT

Vel viðhaldið
119,5 fm einbýli. 3 sv.herb. Góð verönd. Verð 18,5 millj. 6280

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

NÝ

HVASSAHRAUN -

HEIÐARGERÐI -

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

Fallegt 94,2 fm einbýli á góðum
stað. 4 sv.herb. Verð 11,4 millj.

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

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

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

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

230 fm einbýli AUSTURVEGUR - 218 fm parm/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 26,0 millj. hús m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 20,9
millj. 3676
9811

AUSTURHÓP -

STRANDGATA NJARÐVÍKURBR. - EINBÝLI

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

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

SUMARHÚS

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

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

RÁNARGATA VÍKURBRAUT - LAUS STRAX
- LÆKKAÐ VERÐ 54,7 fm ris-

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

VOGAR

TJARNARBRAUT -

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

GARÐUR

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

íbúð. 2 sv.herb. Verð 8,7 millj. 9796

BORGARHRAUN -

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

AKURGERÐI - 137 fm parhús
205,2 fm einbýli MIÐHÓP 8 - 14 - 154,3 fm rað- m/bílskúr. 2-3 sv.herb. Húsið er ekki
hús
m/bílskúr.
3
sv.herb.
Verð
16,5
m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 23,9 millj.
fullbúið að innan. Verð 24,9 millj.
millj. 5487
9757
6170
VESTURHÓP -

KERHRAUN ÁRTÚN -

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

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

Birna Benediktsdóttir – Melkorka Guðmundsdóttir – Laufey Lind Sigurðardóttir, löggiltur fasteignasali
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Fjarðargötu 17
Hafnarfirði
Sími 520 2600
Fax 520 2601
Netfang as@as.is

Húseigendamál
Sigurður Helgi Guðjónsson hrl., formaður Húseigendafélagsins,
svarar spurningum

www.as.is
Opið virka daga
kl.9–18

NÝBYGGINGAR
ÍB Þ
ÚÐ RJ
IR ÁR
EF
TI
R

ALLT AÐ 90% LÁN
SELD

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

AKURVELLIR 1 - HFJ. Nýjar og glæsilegar 4ra herb. íbúðir. Ísskápur og uppþvottavél fylgir. Verð frá

EF EIN
TI
R

24,8 millj. 5260

SELD

ENGJAVELLIR 1 - HFJ.

Sérlega

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

EINIVELLIR 7 - HFJ.

Falleg 4ra

herb. ENDAÍBÚÐ á 2. hæð m/stæði í bí-

Frum

ÍB

ÚÐ ÁT
IR TA
EF
TI
R

lag. Verð 23,4 millj. 5159

FJÓLUVELLIR 2 - HFJ.

Glæsileg

hannað endaraðhús á einni hæð m/bílskúr. Áhvíl. 17 millj. til 40 ára hjá Íbúðalsj.
Verð 30,9 millj. 5395

DREKAVELLIR 18 - FULLBÚNAR
Glæsilegar 4ra herb. „“ FULLBÚNAR „“
íbúðir m/parketi og flísum á gólfum.

ÍB T
ÚÐ Ó
IR LF
EF
TI
R

Verð frá 26,1 millj. 4856

FJÓLUVELLIR 10-14 - HFJ.

244

EF EIN
TI
R

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

ESKIVELLIR 7 - HAFNARFJ. Fallegar 3ja-5 herb. íbúðir, verð frá 21,9

ENGJAVELLIR 3 - HFJ. - Falleg og

ÍB

ÚÐ SJ
IR Ö
EF
TI

R

millj. Afhending í feb.-apríl. 4467

ÍB

FJ

ÚÐ ÓR
IR AR
EF
TI
R

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

DREKAVELLIR 26 - HFJ. Vandaðar
KIRKJUVELLIR 3 - HFJ. Glæsilegar
3ja og 4ra herb. íbúðir, verð frá 19,4 millj.
5298

4ra herb. íbúðir, verð frá 24,9 millj. Afhending við kaupsamning. 4310

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Stjórnir húsfélaga
STJÓRN ÓÞÖRF Í MINNI HÚSUM
Í fjöleignarhúsum sem hýsa sjö
eignarhluta eða fleiri skal vera
stjórn, kjörin á aðalfundi með
einföldum meirihluta bæði miðað
við fjölda og eignarhluta. Í minni
fjöleignarhúsum er ekki skylt að
hafa sérstaka stjórn og fara þá
allir eigendur saman með það
vald og þau verkefni sem stjórnin
færi annars með. Þá er einnig
heimilt í slíkum fjöleignarhúsum
að fela einum eiganda að einhverju leyti eða öllu verkefni
stjórnar.
FJÖLDI STJÓRNARMANNA. VARAMENN.
VERKASKIPTING
Stjórn húsfélags skal að jafnaði
skipuð þremur mönnum og er
einn þeirra formaður sem kjósa
skal sérstaklega. Yfirleitt er
oddatala í stjórnum og er það viss
trygging fyrir ákvörðunar- og
starfshæfi stjórnar ef ágreiningur
rís. Ekki er skylt að kjósa
varamenn og er það lagt á vald
aðalfundarins. Stjórnin skiptir
með sér verkum eftir því sem
þurfa þykir.
HVERJIR ERU KJÖRGENGIR? FLEIRI FRÁ
SÖMU ÍBÚÐ
Kjörgengir til stjórnar eru
eigendur, makar þeirra eða
sambúðarfólk og nánir ættingjar.
Nánir ættingjar eru í fyrsta lagi
foreldrar og systkini og einnig
kjörforeldrar og kjörsystkini og
fósturforeldrar og fóstursystkini.
Einnig verður að telja nána
ættingja í þessu sambandi þá sem
með hjúskap eða óvígðri sambúð
tengjast þeim sem áður eru nefndir. Áskilið er að stjórnarmenn og
varamenn séu lögráða. Það er hins
vegar ekki skilyrði fyrir kjörgengi né stjórnarsetu, að viðkomandi búi eða reki starfsemi í
eigninni. Það er einnig hæpið að
hægt sé að setja það skilyrði, að
hverri eign geti aðeins tilheyrt
eitt stjórnarsæti. Samkvæmt því
er ekki útilokað að fleiri fjölskyldumeðlimir eða ættingjar
sitji saman í stjórn vegna einnar
íbúðar eða eignar. Það er hins
vegar ekki heppileg og æskileg
skipan og vekur gjarnan tortryggni.
STJÓRNARKJÖR. KJÖRTÍMI. FRÁVIKN
ING. AFSÖGN. VANTRAUST
Á eigendum hvílir skylda að taka
þátt í stjórnarkjöri og taka
kosningu. Í fjöleignarhúsalögum
eru þó engin sérstök úrræði til að
knýja eigendur til að taka
kosningu. Vitaskuld geta þó
eðlilegar og ástæður legið til
grundvallar synjun á að taka kjöri
í stjórn. Kjörtímabilið er eitt ár og
lýkur því í lok aðalfundar á því ári
sem kjörtímabilið rennur út. Það
er spurning hvort almennur
húsfundur sé bær að taka
ákvörðun um að setja stjórn eða
einstaka stjórnarmenn af. Með
því fer almennur fundur með vissum hætti inn á valdsvið aðalfundar. Samt sem áður er það heimilt í
ákveðnum tilvikum og við
sérstakar aðstæður. Það helgast af
neyðarsjónarmiðum, eins konar
félagslegum neyðarrétti. Það
verður að vera unnt að bregðast
við neyðaraðstæðum sem lama
húsfélag og starfsemi þess. Þá
getur stjórnarmaður hvenær sem
er sagt af sér. Eiganda sem glatar
kjörgenginu, t.d. með sölu á eign

sinni, ber að segja af sér. Hann
hvorki á né má sitja áfram í stjórn
eftir að hann hefur framselt
eignarrétt sinn og á ekki lengur
eigendahagsmuna að gæta.
EIGANDI ER FÉLAG EÐA FYRIRTÆKI
Þegar eigandi er fyrirtæki, félag
eða stofnun vakna ákveðnar
spurningar. Fyrirtæki eða félag
getur ekki sem slíkt verið
stjórnarmaður. Það er hins vegar
ekki hægt að draga þá ályktun. að
slíkur eigandi sé útilokaður frá
því að gæta hagsmuna sinna í
stjórninni. Þess vegar má slá því
föstu að maður sem er í stjórnunarstöðu hjá viðkomandi félagi eða
fyrirtæki eða stofnun sé kjörgengur í stjórn húsfélagsins.
Hann þarf ekki endilega að vera
framkvæmdastjóri eða stjórnarformaður því sá starfsmaður sem
fer með þann málaflokk eða deild
sem eignarhaldið fellur undir, t.d.
deildarstjóri eða skrifstofustjóri,
myndi líka vera kjörgengur.
Hugsanlega er lögmaður eiganda
líka kjörgengur í stjórn. Verður
óhjákvæmilega að játa viðkomandi eiganda sanngjörnu svigrúmi
til að tilnefna frambjóðanda af
sinni hálfu við stjórnakjör.
FORFÖLL OG BROTTHVARF FORMANNS
OG STJÓRNARMANNA
Varamenn taka sæti aðalmanna
við fráfall þeirra og langvinn
forföll og þegar stjórnarmaður
selur eign sína. Hins vegar er
hæpið að kalla til varamann þótt
stjórnarmaður sé fjarverandi á
einstökum fundi eða annars í
skemmri tíma. Ef stjórnarmenn
verða færri en kjörnir voru og
séu varamenn ekki til staðar,
verður að boða til aukaaðalfundar
til að kjósa stjórnarmenn og
varamenn. Stjórnin hefur ekki
heimild til að endurnýja sig og
kalla til utanstjórnarmenn í
stjórn. Jafnvel þótt formaðurinn
sé kosinn sérstaklega þá er hæpið
að skylt sé að boða til aukaaðalfundar til að kjósa nýjan formann
ef hann hverfur úr embætti.
Verður að telja að stjórnin geti
kosið sér nýjan formann og
varaformann úr sínum hópi fram
til næsta aðalfundar þegar
formaður fellur frá, glatar
kjörgengi, segir af sér eða
forfallast varanlega.
STJÓRNARFUNDIR. LÁGMARKS FUND
ARSÓKN. FUNDARGERÐIR
Formaðurinn boðar til stjórnarfunda þegar hann telur þess þörf
eða ef einhver stjórnarmaður
krefst þess. Skal boða stjórnarfundi með hæfilegum fyrirvara
og er þriggja daga fyrirvari
jafnan nægilegur. Jafnan skal
upplýsa stjórnarmenn um það
fyrirfram hvaða málefni verða
tekin fyrir á stjórnarfundi.
Formaður stýrir jafnan stjórnarfundum. Krafa er gerð um
lágmarksfundarsókn og er stjórn
aðeins ákvörðunarhæf þegar
meirihluti stjórnarmanna er til
staðar. Á stjórnarfundum er
málum ráðið til lykta með
einföldum meirihluta atkvæða en
falli atkvæði jöfn ræður atkvæði
formanns úrslitum. Færa skal í
fundargerðarbók meginatriði
þess sem gert er og ákveðið á
fundum og skal fundargerðin
undirrituð af viðstöddum
stjórnarmönnum.

RÍK UPPLÝSINGASKYLDA STJÓRNAR
Sú skylda hvílir á stjórn að hún
haldi eigendum upplýstum og
veiti þeim fræðslu um öll atriði
sem máli geta skipt um fjármál
og rekstur húsfélagsins og
starfsemi þess. Þessi upplýsingarskylda er nauðsynleg til að
eigendur geti sett sig inn í mál
og gætt hagsmuna sinna og veitt
stjórninni eðlilegt aðhald. Eins er
hún nauðsynleg til að fyrirbyggja félagsurg og eyða
tortryggni í garð stjórnar.
Starfsemi húsfélags á að vera
gegnsæ og opin og þar eiga engin
leyndarmál heima né pukur að
viðgangast. Upplýsingar geta
bæði verið gefnar á fundi og
utan funda, munnlega eða
skriflega eða með afhendingu
gagna eða ljósrita. Er stjórninni
t.d. skylt að láta eigendum í té
ljósrit fundargerða, bæði
húsfunda og stjórnarfunda. Er
stjórn og skylt að veita eigendum
upplýsingar og skýringar um öll
atriði er varða sameiginlegt
viðhald, efnahag og fjárhagsstöðu. Hafa eigendur rétt til að
skoða bækur félagsins, skjöl
þess, reikninga og bókhaldgögn
með hæfilegum fyrirvara en þó
að jafnaði að viðstöddum
stjórnarmanni.
STJÓRN HEFUR ÞRÖNGAR HEIMILDIR.
HÚSFUNDUR HEFUR SÍÐASTA ORÐIÐ
Stjórn getur tekið ákvarðanir
sem lúta að venjulegum daglegum rekstri og hagsmunagæslu.
Hún má láta framkvæma
minniháttar viðhald og viðgerðir
og getur gert brýnar ráðstafanir.
Sé hins vegar um að ræða
ráðstafanir og framkvæmdir
sem ganga lengra ber stjórn áður
að leggja þær fyrir húsfund. Á
það við um allar framkvæmdir,
sem eru verulegar hvað varðar
kostnað, umfang og óþægindi.
Gildir einu þótt um æskilegar og
jafnvel nauðsynlegar ráðstafanir
sé að ræða. Stjórn húsfélags
hefur afar þröngar heimildir t.d.
varðandi sameiginlegar framkvæmdir og þær eru því þrengri
sem húsið er minna og auðveldara er að kalla saman húsfundi.
Stjórn húsfélags í stórum húsum
þar sem fundarhöld eru þung í
vöfum hefur því meira svigrúm
og ríkari heimildir en stjórnir í
smærri húsum. Stjórnin hefur
ekkert sjálfstætt og endanlegt
vald og hver félagsmaður getur
skotið ákvörðunum stjórnar sem
honum viðkoma til húsfundar.
STJÓRNARSTÖRF ERU YFIRLEITT
ÓLAUNUÐ.
Það er meginregla að stjórnarstörf eru ólaunuð. Gildir það um
formann sem aðra stjórnarmenn.
Störf stjórnar bera blæ af
þegnskyldu sem eigendum er
almennt skylt að axla án sérstakrar þóknunar. Stjórn getur
ekki tekið ákvörðun um þóknun
til sín, heldur verður að taka
slíka ákvörðun á húsfélagsfundi.
Stjórnarstörf geta verið mismikil
eftir stærð húsa og umfangi
verkefna á hverjum tíma.
Stjórnarlaun geta eftir erli og
vinnuframlagi verið eðlileg,
sjálfsögð og sanngjörn, en það er
samt ætíð húsfundar að ákveða
þau.

Lesendum Fréttablaðsins er velkomið að senda fyrirspurn á netfangið huseigandi@frettabladid.is
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löggiltur fasteignasali
sölustjóri
löggiltur fasteingasali
löggiltur fasteignasali
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EINBÝLI

EINBÝLI

VATNSENDI - STÓRT
EINBÝLI - HESTHÚS
OG BÍLSKÚR

Frábær eign á yndislegum stað. Ca 320 fm
eign, sem skiptist í hús, hesthús og bílskúr.
Forstofu, 2 baðh., opið rými með mikilli lofthæð, stofu og borðst., eldhús og búr, 3
barnah., þv.herb., hjónah. og fatah. Nánari
uppl. á skrifst. Kletts. Ásett verð: 88,4 millj.

HÆÐIR

FAGRIHJALLI - SUÐURHLÍÐAR KÓP.

Glæsilegt einbýli á 2 hæðum 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 samkv. fasteignamati ríkisins og þar
af er bílsk. 35,3 fm. Einnig er lítil einstaklings
íbúð með sérinng. Ásett verð. 74,9 millj.

4RA HERB.

ÞINGHÓLSBRAUT 55
- KÓPAVOGI

Frum

HÓLMGARÐUR

Mjög björt og mikið endurnýjuð 130 fm sérhæð á sjávarlóð með frábæru útsýni ásamt 27
fm bílskúr, samtals 157 fm Gólfefni eru nýlegt
Merbo-parket og flísar. Suðursv. með stiga
niður í garðinn. Nýl. innrétt. og gólfefni. Bílskúrinn er á tvemur hæðum eða neðri hæðin
er eitt herbergi. Ásett verð 35,9 millj.

3JA HERB.

3JA HERB.

HÖRÐUKÓR FRÁBÆRT ÚTSÝNI!

Erum með í sölu glæsilega TÆPLEGA 100
FM. íbúð í nýbygg. sem afh. við kaupsamn. við
Hörðukór. Íbúðin er á 13. hæð með glæsil. útsýni.Allar nánari uppl. hjá sölumönnum Kletts
Fasteignasölu. Ásett verð 26,9 millj.

3JA HERB.
BRATTHOLT
HAFNAFJÖRÐUR.

Vel staðsett og rúmgóð 3-4 herbergja 82 fm
íbúð á 1.hæð á góðum stað í Reykjavík. Íbúðin býður upp á mikla möguleika, björt og falleg. Gólfefni er parket og dúkur. Fallegur
garður. Búið að skipta um lagnir undir húsi og
klæða vestur gafl. Ásett verð: 23,5 millj.

-

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

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

5 HERB.

6 HERB.

ÞINGHÓLSBRAUT SÉRHÆÐ

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 flísar. Stutt í skóla og nærliggjandi þjónustu. ´
Ásett verð: 41,4 millj.

4RA HERB.

Falleg og snyrtileg 5 herb. íbúð á góðum stað
í Vesturbæ Kópavogs. Íbúðin skiptist í fjögur
svefnherbergi, eldhús, þvottahús, baðherbergi
og stofu. Hús nýlega málað að utan að sögn
eiganda. Ásett verð: 29,9 millj.

4RA HERB.

REYKJANESBÆR GRÆNÁS

ÁLFKONUHVARF ENDAÍBÚÐ

4ra herb. íbúð á 1. hæð í fjölbýli. 3. sv.herb. og
sér-fataherb. Stofa, sjónv.horn og borðst.
Sólst. innaf stofu og gengið úr henni út á pall.
Eldh. er með nýrri innrétt. öll tæki ný. Baðherb. með mosaík flísum. Náttúrusteinn á
gólfi og nýmálað. Stór fataská. í andd. Allt
rafm. nýídregið, öll ljós fylgja. Ásett verð
18,9 millj.

Falleg og vel skipulögð, 120 fm 4ra herb. endaíbúð á góðum stað á Vatnsenda. Stæði í bílageymslu fylgir, falleg gólfefni parket og steinflísar, hornbaðkar, stór og góð geymsla, útsýni
í suður af svölum, stutt í fallega náttúru og
óbyggt svæði. Ásett verð: 28,8 millj.

3JA HERB.

HAMRABORG KÓPAVOGI

BÁSBRYGGJA
BRYGGJUHVERFI.

3JA HERB.

RJÚPNASALIR

Nýleg og snyrtileg 4ra herbergja íbúð á góðum stað í Kópavogi. Íbúðin er við Rjúpnasali
og snýr í suður og vestur, stórar og góðar
svalir á móti suðri. Húsið er 12 hæða fjölbýlishús með tveimur lyftum, bílastæði í lokaðri bílageymslu fylgir þessari íbúð,
íbúðin er 110,3 fm á 2, hæð hússins. Ásett
verð 27,4 millj.

4RA HERB.
RJÚPNASALIR

4ra herb. íbúð á 1. hæð. Innanhússarkitekt Hallgrímur Friðgeirsson sá um val á efnivið og
skipul., og íbúðin ber þess merki að vel er gengið frá öllu. Innr. og skápar úr hvíttaðri eik, náttúrusteinn á gólfi, hvíttað eikarparket, flísal. svalir. Íbúðin er 107,8 fm. Ásett verð er 25,9 millj.
Nán. uppl. gefa sölumenn Kletts fasteignasölu.

3JA HERB.

GLÓSALIR

ÁLFKONUHVARF EFSTA HÆÐ

Vel staðsett og rúmgóð 3ja herbergja íbúð á
1. hæð. Íbúðin er 93,3 fm, íbúðin hefur verið
töluvert endurnýjað að sögn eiganda, ný eldhúsinnrétting, nýtt parket og bað endurnýjað
að hluta. Sameiginleg bílageymsla er undir
Hamraborginni. Ásett verð: 21,9 millj.

Mjög falleg og rúmgóð 3-4ra herb. 85 fm íbúð
á jarðhæð með sérinng. ásamt 24 fm bílsk.,
samt. 109 fm. Gólefni eru flísar og parket. Fallegar kirsuberja innrétt., eins í allri íbúðinni.
Stór geymsla er innan íbúðar sem nýst gæti
sem 3ja herb. Sérlóð og hellulögð verönd. Þv.herb. innan íbúðar. Sérgeymsla í sameign
einnig. Ásett verð 29,9 millj.

Falleg og vel staðsett eign við Glósali í
Kópavogi. Um er að ræða stóra 107,1
fm þriggja herbergja íbúð á 2. hæð
(fyrstu miðað við inngang hússins), íbúðin er snyrtileg og vel frágengin og af flísalögðum svölum er gott útsýni í suður og vestur.
Ásett verð: 25,5 millj.

Mjög snyrtileg og falleg 3ja herbergja 96 fm
íbúð á 3ju hæð með sérinngang af svölum í
lyftuhúsi ásamt sérstæði í bílageymslu. Falleg
gólfefni, náttúruflísar og hnotu parket, suðursvalir með frábæru útsýni yfir Elliðavatn og
Bláfjöllin. Sannarlega eign sem vert er að
skoða. Ásett verð: 24,9 millj.

2JA HERB.

2JA HERB.

2JA HERB.

2JA HERB.

GYÐUFELL - RVK

Um er að ræða 2-3ja herb. tæplega 70 fm
íbúð á jarðhæð með sér verönd og garði. Opið úr forstofu inn í stofu og eldhús. Eldhúsið
er með parketi og hvítri innréttingu, borðkrókur. Stofa er með parketi á gólfi og útgengt á sér hellulagða verönd sem er yfirbyggð og opnanleg út á afgirta sér lóð. Möguleiki er að útbúa annað herb. af borðstofu, þar
er gluggi. Svefnh. og baðh. með dúk. Húsið er
klætt að utan. Ásett verð: 13,9 millj.

-

4RA HERB.

ÞINGHOLTIN GLÆSIÍBÚÐ!

Stórglæsileg 2ja til 3ja herb. lúxusíbúð á 2
hæð í 4ra hæða húsi á besta stað í Þingholtunum með ca 50 fm verönd og miklum
möguleikum, nýlegar innréttingar. Parket á
gólfum og flísar á baði og þvottahúsi.
Eldhúsið er með nýlegri fallegri innréttingu
og granít borðplötum, borðkrókur við glugga,
granítborð. Ásett verð: 24,9 millj.

LJÓSHEIMAR - 104
REYKJAVÍK

Falleg og snyrtileg 2ja herbergja 53 fm íbúð
á fjórðu hæð í lyftublokk. Snyrtilegar innréttingar, gólfefni parket og flísar. Sameign er vel
viðhaldið, sameiginlegt þvottahús. Ásett
verð: 14,9 millj.

NÖNNUFELL

Mjög snyrtileg 2ja til 3ja herb. tæplega 69
fm íbúð á 3ju hæð í álklæddu fjölbýlishúsi
sem er nánast viðhaldsfrítt næstu árin. Komið inn í forstofu með parket á gólfi og fatahengi. Íbúðin er öll parketlögð með fallegu
parketi lagt í 90°. Eldhús opin inn í stofu
með hvítri innréttingu og borðkrók. Stofan
er mjög rúmgóð, útgengt á yfirbyggðar
suðursvalir. Ásett verð 14,5 millj.

www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is
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Glæsilega hönnuð hús
Egilsstaðir - Reyðarfjörður
Í Norðurtúni á Egilsstöðum og Breiðamel á Reyðarfirði eru til sölu
glæsilega hönnuð einbýlishús. Húsin eru klædd álklæðningu og að
hluta með harðvið. Gluggar eru álklæddir timburgluggar. Húsin
þarfnast því lágmarksviðhalds.
Húsunum er skilað fullbúnum að utan með grófjafnaðri lóð. Að
innan er þeim skilað milli þess að vera fokheld og tilbúin til
innréttinga eða fullbúin án gólfefna.

Einbýlishús
Norðurtún – Egilsstöðum
Breiðimelur – Reyðarfirði

Geymsla
6,4 m2

Bílskúr
25,4 m2

4ra-5 herbergja með bílskúr
í stærðunum 172 – 194 fm

Stofa
33,4 m2

Forstofa
6,0 m2

wc
2,2 m2

Eldhús / borðstofa
24,9 m2
Alrými
18,9 m2

Herbergi
14,4 m2
Bað
6,6 m2

Dæmi um innréttingar og frágang á fullbúnu húsi.

Þvottur
5,1 m2

Herbergi
12,4 m2

Herbergi
12,4 m2

Verð frá 23,5 mkr.

Allar upplýsingar í síma 530 4200
www.iav.is

Íslenskir aðalverktakar hf., Miðvangi 1 - 3, 700 Egilsstaðir, sími 530 4200
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Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040, fax 534 4044
Erlendur Davíðsson, lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlari
www.eignastyring.is • eignastyring@eignastyring.is

FASTEIGNAMIÐLUN

Erlendur

BEYKIHLÍÐ,
REYKJAVÍK

ÁRMÚLI
REYKJAVÍK

SUÐURHÓLAR
REYKJAVÍK

Góð 3ja herbergja 83,3 fm. íbúð á 4.
hæð. Húsið viðgert og nýtt þak.
Verð kr. 21,9 millj.

Miklir möguleikar. Hæð og ris ásamt bílskúr. Spennandi tækifæri á þessum vinsæla stað.
Verð kr. 45,0 millj

Skrifstofuhúsnæði á 2. hæð, 233,5 fm.
að stærð. Getur losnað fljótlega. Áhvílandi ca. kr. 29 millj.
Verð kr. 37 millj.

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

GLITVELLIR
HAFNARFJÖRÐUR

HELLUVAÐ
REYKJAVÍK

LAUTASMÁRI
KÓPAVOGUR

SOGAVEGUR
REYKJAVÍK

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

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

Snyrtileg 5 herbergja íbúð á 2. hæð í litlu
fjölbýli. Þvottahús í íbúð. Góð staðsetning.
Verð kr. 26,9 millj.

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

FLJÓTASEL,
REYKJAVÍK

BÓLSTAÐARHLÍÐ,
REYKJAVÍK

GERÐHAMRAR,
REYKJAVÍK

VESTURBRÚNIR
ÁSGARÐSLANDI

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

Góð talsvert endurnýjuð 101,2 fm 3ja
herbergja íbúð á jarðhæð á þessum eftirsótta stað.
Verð kr 25,5 millj.

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

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

Frum

HAGAMELUR,
REYKJAVÍK

Þráðlaus þægindi frá Danfoss
Gólfhiti - einfaldari en nokkru sinni fyrr
Þráðlausar gólfhitastýringar
Háþróaðar en einfaldar
Við erum leiðandi í hönnun og
framleiðslu gólfhitastýringa
Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

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

Guðmundur Björn Steinþórsson
löggiltur fasteignasali

Jón Guðmundsson
sölustjóri

JÓNSGEISLI - GLÆSILEGT

KLEIFARSEL - GÓÐ EIGN

MOSGERÐI - 108 REYKJAVÍ

SKIPASUND - SÉR HÆÐ

Glæsilegt 235,5 fm einbýlishús á tveimur hæðum með
innbyggðum 25,4 fm bílskúr. Efri hæðin er innr. sem lúxus
íbúð með þremur stofum, eldhúsi, baðh. og einu stóru
svefnherbergi. Sérsmíðaðar eikar innr. og massíft plankaparket á gólfum. Neðri hæðin er innr. sem 3ja herbergja
íbúð. Frágengin lóð með stórum sólpalli. Glæsilegt útsýni.
Verð 68,9 millj.

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

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

Vorum að fá í sölu mjög góða efri sér hæð með sér inngang í tvíbýlishúsi og byggingarrétt á bílskúr. Á aðalhæð
eru opið hol, þrjú góð herbergi, fallegt baðherbergi, fallegt eldhús og stofa með svölum út af. Verð 29,7 millj.

NAUSTABRYGGJA - FALLEG

SUÐURHÓLAR - VIÐGERT

LAUTASMÁRI - NÝTT Í SÖLU

KELDULAND - ENDAÍBÚÐ

Mjög góða 131fm 5 herbergja íbúð á efstu hæð í nýlegu
fjölbýlishúsi. Þrjú herbergi með skáp og flísalagt baðherbergi. Björt stofa með suðursvölum út af og fallega innréttað eldhús. Mikil lofthæð. Gengið úr holi upp í rúmgott
sjónvarpsherbergi. Þvottaherbergi og geymsla í íbúð.
Verð 28,2 millj.

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

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

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

HRINGBRAUT - LAUS

SIGTÚN - RIS

VÍÐIMELUR - VIÐGERT HÚS

NAUSTABRYGGJA - BÍLSKÝLI

Vorum að fá í sölu góða 3ja til 4ra herbergja hæð með
sér inngang í litlu viðgerðu fjölbýli. Eignin skiptist í forstofu, hol, fjögur herbergi, eldhús og bað. Tveir inngangar eru í íbúðin. Verð 19,8 millj.

Vorum að fá í sölu mjög góða 3ja herbergja risíbúð góðu
fjórbýlishúsi. Fallega endurnýjað eldhús og góð stofa.
Tvö rúmgóð svefnherbergi og snyrtilegt baðherbergi.
Gott geymslu ris yfir íbúð. Verð 18,4 millj.

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

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

HVERAFOLD - RÚMGÓÐ

ÆSUFELL - GÓÐ KAUP

AUSTURBERG - LAUS

AUSTURBRÚN - ENDURNÝJUÐ

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

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

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

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

600 Akureyri:

Veitinga- og skemmtistaður
Strandgata 53: 679,5 fermetra atvinnuhúsnæði
(²3%)'%.$!&¡,!')¨ 6!2 34/&.!¨  /' %2 34!2&3%-) ¶%33 46¥¶44
 !LMENN HAGSMUNAG¾SLA FYRIR
FASTEIGNAEIGENDUR TD ¹RANGURSRÅK
BAR¹TTA FYRIR RÁTTARBËTUM LÎG UM
FJÎLEIGNARHÒS HÒSALEIGU FAST
EIGNAKAUP OG FASTEIGNASÎLU 

 ,ÎGFR¾ÈIÖJËNUSTA FYRIR FÁLAGS
MENN SÁRFRËÈIR LÎGFR¾ÈINGAR 

Lýsing: Strandgata 53 á Akureyri er gamalt hús sem var
endurbyggt fyrir nokkrum árum og opnað sem skemmtistaðurinn Oddvitin. Margur maðurinn og konan hefur
þar stigið dansinn og fengið sér hressingu á stórum bar sem er eftir endilögnu salnum. Góðar snyrtingar eru í
anddyri. Í dag er þarna reknir skemmtistaðirnir 1929 og Rocco og selst eignin með öllu sem henni tilheyrir.

&ÁLAGSMENN ERU EINSTAKLINGAR FYRIRT¾KI OG HÒSFÁLÎG SEM NJËTA SÁRKJARA VIÈ INNGÎNGU

Úti: Staðurinn stendur á Oddeyrinni á Akureyri, alveg niður á tanganum.

&ÁLAGIÈ ER SJ¹LFST¾TT OG ËH¹È OG NÕTUR ENGRA STYRKJA ¶AÈ BÕR YFIR MIKILLI REYNSLU OG
ÖEKKINGU ¹ ÖEIM LAGASVIÈUM SEM SNERTA FASTEIGNIR OG EIGENDUR ÖEIRRA

Annað: Kringum 1940 var hér rekin vélsmiðjan Atli, en þar var Alfreð Möller einn af forsvarsmönnum. Á árunum
1956 til 58 fékk vésmiðjan Atli mjög stóran og fullkominn rennibekk sem þótti mikið framtak á þeim árum og
segir heimildamaður að sennilega sé þessi rennibekkur enn í notkun í Slippstöðinni. Vélsmiðjan Atli var fjölmennur vinnustaður sem framkvæmdi alla venjulega járnsmíðavinnu og annaðist til dæmis viðhald á togurum
Útgerðarfélags Akureyringa um áraraðir.

&ÁLAGSGJALDI ER Å HËF STILLT OG SÎMULEIÈIS ENDURGJALDI FYRIR LÎGFR¾ÈIÖJËNUSTUNA
3KRIFSTOFA FÁLAGSINS ER AÈ 3ÅÈUMÒLA  2EYKJAVÅK SÅMI   NETFANG
POSTUR HUSEIGENDAFELAGIDIS
(EIMASÅÈA FÁLAGSINS WWWHUSEIGENDAFELAGIDIS

Verð: 120.000.000 Fermetrar: 679,5 Fasteignasala: Viðskiptahúsið
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H ó l a v a ð 1 - 1 1 – R e y k j a ví k
Glæsileg raðhús á frábærum stað í Norðlingaholti

læsileg 2ja hæða 146,7 raðhús sem byggð er úr

G

staðsteyptri steinsteypu, með innbyggðum bílskúr.
Húsin eru uppsteypt nú þegar og tilbúin til afhend-

ingar fullbúin að utan. Að innan eru afhendast húsin með
hita í gólfum og pússuðum úthring. Húsin standa við

Frum

Hólavað 1 - 11 í Norðlingaholti og miðast heildarskipulagsáætlun svæðis við raðhús með einhalla þaki og góða
tengingu við útivistarsvæði í nágrenni. Byggðin lækkar til
suðurs sem gerir staðsetninguna mjög heillandi fyrir fjölEfri hæð

skyldufólk og aðra tengda náttúru og útivist. Sjá teikningar og nánari skilalýsingu á skrifstofu okkar.
Verð 36,9 millj. miðjuhús
Verð 37,9 millj. endahús
 FULLBÚIN AÐ UTAN
 PÚSSAÐIR ÚTVEGGIR AÐ INNAN
 HITI Í GÓLFUM
 SUÐURLÓÐ
 FRÁBÆRT ÚTIVISTARSVÆÐI

Neðri hæð

 TRAUSTUR BYGGINGARAÐILI
 TILBÚIN TIL AFHENDINGAR

Suðurlandsbraut 46 • www.skeifan.is

Sími 568 5556 • Fax 568 5515

EYSTEINN SIGURÐSSON, lögg. fasteignasali
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Frum

Síðumúla 27– Sími 588 4477 – Fax 588 4479
www.valholl.is - Opið mánud. - föstud. 9-17
Lokað um helgar
Ingólfur G. Gissurarson lögg. fasteignasali.

Skógarhæð - glæsil. hús

Ingólfur
Gissurarson
lögg. fast.sali
896 5222

YFIR

Bárður
Tryggvason

Þórarinn
Friðgeirsson

Ellert
Róbertsson

Magnús
Gunnarsson

sölustjóri

lögg. fast.sali

sölumaður

sölustj. atvinnuh.

896 5221

899 1882

893 4477

822 8242

Viggó
Jörgensson
lögg. fasteignasali.

Sigurður Jökull Ólafsson
Ljósmyndari

Pétur
Jóhannsson
sölum.
Snæfellsbæ.
S 893 4718

Margrét
Sigurgeirsdóttir

Þóra
Þorgeirsdóttir

Guðrún Pétursdóttir

ritari

ritari

skjalagerð

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

Í einkasölu glæsil. 190 fm hús á 1 h. Glæsil. verðlaunagarður. Gatan var kosin fallegasta gata Garðabæjar 2002. 4 svefnherb. Vand. innrétt. Falleg eign á
fráb. stað. Stutt í bæði grunnskóla og framhaldsskóla. V. 59,8 m 7218

Berjarimi
með bílskýli og verönd.

Hafnarfjörður - einbýli á einni
hæð. Fallegt og skemmtilegt 187

Engjasel
glæsil. útsýni - gott verð.
Mjög gott velskipul. endaraðh.
á 3.hæðum á fráb. útsýnisst.
ásamt stæði í bílskýli (stórt
stæði.) Húsið er klætt að utan.
Mjög gott hús. Góð sólarverönd. Afgirtur garður. v. 37,8 m.
7174

Góð stór 94,8 fm 3ja herb.
íbúð á 1 hæð með góðri verönd sem snýr í suðvestur.
Parket og flísar á öllum gólfum, þvottahús í íbúð. V. 21,8
m. 7520

Birkiás
glæsilegt raðhús.
Glæsil. 161 m endaraðh. á 2.
hæðum á fráb. stað í Ásahverfinu í Garðabæ m. innbyggðum bílskúr. 3 svefnherb. Stórglæsilegt útsýni.
Húsið er til afhendingar
strax. V. 54,0 7397

fm einbýli m. innb. 36 fm bílskúr. 4
svefnherb öll m. skápum. Skemmtil.
stofur m. útg. á glæsilega timburverönd. Góðar innrétt. Nýstandsett bað.
Gott skipulag. V. 49,0 m. 7487

Gullsmári.
Fyrir eldri borgara.
Vorum að fá í einkasölu mjög góða 75,6 fm 3ja herb. íbúð á
9. hæð í góðri blokk, íbúð fylgir gott 24,7 fm stæði í lokuðu
bílskýli. Yfirbyggða svalir sem snúa í suður, glæsilegt útsýni.
Parket og flísar á öllum gólfum. Íbúð er til afhendingar við
kaupsamning. V. 28,9 m. 7497

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

Akraland - 1050 fm lóð.
Í einkasölu lóð á besta stað í Akralandi.

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

Engjasel
glæsil. útsýni - gott verð.
Mjög gott velskipul. endaraðh.
á 3.hæðum á fráb. útsýnisst.
ásamt stæði í bílskýli (stórt
stæði.) Húsið er klætt að utan.
Mjög gott hús. Góð sólarverönd. Afgirtur garður. v. 37,8 m.
7174

Allar upplýsingar veitir
Bárður H Tryggvason. 7373
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 Vesturbæ. Þvottaherb. í íb.,
Mjög góðar suðvestur svalir með fallegu útsýni á Bláfjöll og Reykjanes.
Húsvörður, heitur pottur, sauna, samkomusalur og fl. Laus strax. Verð
18,8 millj. 7358

Stærri eignir

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 timburverönd. V.
53,5 millj. 7382

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

Bakkastaðir á einni hæð.
Í
einkasölu mjög gott 180 fm raðh. á
einni h. m. góðum innb. bílsk. m.
góðri lofthæð. Parket og flísar.Gott
velstaðs. hús rétt hjá t.d. skóla,leikskóla og golfvelli. V. 44,9. m. 7258

Vesturfold
glæsilegt einbýli
Í einkasölu glæsilegt 240 fm
einbýli á fráb. barnvænum
stað. Falleg fjallasýn, m.a.
vestur á Jökul. 4 svefnherb.
vandaðar innréttingar og gólfefni. 100 fm sólpallur. V. 65 m.

Glæsil einb.í Bæjargili. Í einkaSkúlagata 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

sölu 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

Furuás Garðabæ Glæsil. 250 fm.
einb á einum besta stað í Ásahverfinu. Innb. bílsk. glæsil. 50 fm. stofur
sérsm. innrétt. Fallegur garður í hásuður með stórum sólpalli. Eign í sérfl.
Óskað ef eftir tilboðum í húsið. 7266
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Sandholt - laust strax. Gott

Akurhvarf - Klætt hús.

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

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

Brautarholt - Ólafsvík.

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

Brautarholt í Ólafsvík. Eignin er á tveimur
hæðum og er alls 163.2 fm. Nýlegar
hurðir eru á efti hæðinni.Við húsið er
49 fm. bílskúr út timbri og er hann
nýtekinn í gegn. Umhverfis húsið
sem lítur allt vel út er vel gróinn garður. Tilboð óskast. 7116
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 íbúðinni er gott útsýni yfir bæinn. Á lóð hússins er 25.1
fm. bílskúr. Verð tilboð 7046

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

Möðrufell. Góð ca 80 fm íbúð í
Laufengi - Grafarvogur

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

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

Þórðarsveigur - með bílskýli.
Vorum að fá í einkasölu góða vel
skipulagða 125,2 fm 4ra herbergja
íbúð á 2. hæð með sér inngangi.
Sérsmíðaðar vandaðar innréttingar.
Parket og flísar á öllum gólfum, suðursvalir. V. 31,9 áhv ca 21 miljón í
góðum lánum. 7273

3ja herb. íbúðir.
Skrúðás - Garðabæ Í einkasölu
fallegt nýlegt 230 fm einbýlishús á 2
hæðum á frábærum útsýnisstað. 4
góð svefnherb. Innb. 37 fm bílskúr.
Fallegur garður með timburverönd og
heitum potti. Frágengið bílaplan og
stéttar. Verð tilboð. 7193

Lyngmóar - m. bílskúr Glæsil. 89
fm íb. á 3. h. ásamt 17,6 fm bílsk. í
glæsil. fjölb í Garðab. Nýl. baðherb.
Hús ný klætt að utan. Yfirb. svalir.
Frábær staðsetning, stutt i alla þjónustu. V. 20,9 m. 7118
vel staðs. blokk, góðar svalir.
Snyrtil. sameign bæði úti og inni.
V. 14,9 m. 7194

Berjavellir - laus strax. Vorum að
fá góða 86 fm 3ja herb. íbúð á jarðhæð með sér verönd. Þvottahús í
íbúð, parket og flísar á öllum gólfum.
Ísskápur og uppþvottavél fylgja. V.
19,4 m. 7515

Krummahólar - glæsilegt útsýni. Vorum að fá í einkasölu rúmgóða ca 90 fm 3ja herbergja íbúð á 7
hæð í klæddri lyfurblokk, yfirbyggðar
svalir. Parket og flísar á öllum gólfum, nýlegt eldhús. V. 17,8 m. 7514

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

Akranes - Garðabraut. Velskipulagt 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. Endurn. baðherb. og
fl. Verð 27,7 m. 7490

Sérhæðir og 5-6 herb.

Álfkonuhvarf. - Sérinng. - bílskýli. Vönduð ca 100 fm íb. m. sér-

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

inng. af svölum. Suðursv. Gott stæði
í lok. bílsk. fylgir. V. 24,9 m. 4584

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

2ja herb.íbúðir.

Kristnibraut- 4. hæð lyfta.
Í
einkasölu glæsileg fullbúin 3ja herb.
102,2 fm á 4.hæð í þessu glæsilega
lyftuhúsi. Parket, vandaðar innréttingar. Sérsjónvarpshol. Fallegt útsýni. Suðursvalir. V. 23,7 millj. 7337
Þórsgata. Vorum að fá í sölu tvær
nýlega standsettar 2ja herbergja
íbúðir í sama húsi, báðar með sér
inngangi, parketi og flísum á gólfi.
Allt nýtt m.a. rafmagn,gler, innréttingar og gólfefni. V. 15,7 m. 7504

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

Gnípuheiði.

Glæsilegt

útsýni.

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

Naustabryggja - með stæði í
bílskýli. Vorum að fá í einkasölu
mjög góða 135,2 fm. 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð í góðu lyftuhúsi. Vandaðar innréttinga, parket og flísar á
öllum gólfum, þrennar svalir, þvottahús í íbúð. Snyrtileg sameign bæði
úti og inni. Gott stæði í lokuðu bílskýli fylgir íbúð. V. 31,9 m. 7378

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

Miðvangur - Hafnarfirði Vorum

Gnípuheiði - glæsilegt einbýli.
Glæsil. 250 fm einbýlish. á einst. útsýnisstað. Húsið er á 2. hæðum með
mögul. á 2ja herb. séríbúð á jarðhæð. Glæsilegar stofur massívt parket. Stórar suðursvalir. Eign á einstökum stað. Verð 71,0 millj. 4045 4045

Miðhús. skipti á minna. Vorum
að fá í einkasölu glæsilegt 271,3 fm
einbýli sem er með sér 2ja herbergja
íbúð á jarðhæð. Húsið er staðset á
góðum útsýnistað. Möguleg skipti á
minna sérbýli í Grafarvogi. 6808

Strandvegur - glæsil. útsýni.
Stórglæsil.160 fm íb. á 3.h/efstu í nýl.
vönd. húsi ásamt stæði í bílsk. íb. er
glæsil. innrétt. m. vönd. sérsm. innrétt. glæsil. flísal. baðherb. Granít
borðplötur. 7001

Bragagata - einbýli Mikið endurnýjað 80 fm hús ásamt 20 fm nýbyggðu sérhúsi sem er í dag sem
nýtt sem stúdíóíbúð/vinnustofa, er í
útleigu. Möguleiki er að byggja ofan
á húsið. Glæsilegt baðherb., parket,
2 svefnherb. Frábær staðsetning i
101. Laust. V. 31,5 m. 4466

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

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

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

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

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

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

4ra-6 herb. íb.

Atvinnuhúsnæði.
Höfðabakki

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 timburgrindverk og á lóðinni eru góð
barnaleiktæki sem fylgja við sölu.
Verð tilboð. 7164

Fífurimi - sérinngangur Glæsileg

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

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

Mjög góð velstaðs. ca 100 fm 3ja
herb. íb. á 4.h. í kl. fjölb. Góðar
suðv.svalir, glæsil. útsýni. Innb. bílskýli Öll sameign til fyrirm. bæði úti
og inni. Mjög gott aðgengi fyrir
hjólastóla í húsi. Laus strax. V. 25,9
m. 7206

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

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

Asparholt - 225 Álf

Birkihólar - 800 Sel

Ný
tt

Ný
tt

Álfheimar - 104 Rvk

20.900.000

73,6 fm + ca 4 fm geymsla, 2ja herb.
íbúð á 3. hæð með stæði í lokaðri bílgeymslu. Gluggar á 3 vegu, suðursvalir. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800

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

Hraunbær - 110 Rvk

Lækjasmári - 201 Kóp

Ný
tt

21.700.000

26.500.000

Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja
100,9 fm íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli.
Baðherbergi hefur verið endurnýjað með sturtuklefa með nuddstútum, útvarpi o.f.l Þórarinn s. 530 1811

22.900.000

Fín 90,4 fm 3ja herbergja björt og opin
íbúða á 2. hæð.
Óli s. 530 1812

Falleg og björt 3ja herb 89 fm íbúð á 3.
hæð ásamt sér stæði í lokaðri bílageymslu. Laus fljótlega.
Óli s.530 1812

Spóahólar - 111 Rvk

Básbryggja - 110 Rvk

22.400.000
Vel skipulögð 91,7 fm 4ra herbergja íbúð
í kjallara með sérinngang á þessum eftirsótta stað.
Þórarinn s. 530 1811

16.900.000

25.900.000

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

99,7 fm. 3ja herb. íbúð með sérinngang
á 1. hæð í húsi staðsett i enda á lokuðum botnlanga. Vandaðar innréttingar
og flísar á gólfum. Þórarinn s. 530 1811

Gullsmári - 201 Kóp

Reyrengi - 112 Rvk

13.900.000
Falleg 56,7 fm 2ja herbergja íbúð í kjallara ósamþykkt með sérinngang í
góðu fjórbýli á frábærum stað í miðbænum.
Þórarinn s. 530 1811

Grænlandsleið - 113 Rvk
Ný
tt

Krossalind - 201 Kóp

Hólavallagata - 101 Rvk

Ný
tt

20.500.000

Ný
tt

Frum

Ný
tt

Hofsvallagata - 107 Rvk

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

Ný
tt

24.200.000

22.900.000 - LAUS FLJÓTLEGA

22.900.000

Góð 4 herb. íbúð á 1. hæð í Smárahverfinu með sér afgirtum garði. Íbúðin er 86,9 fm auk 5,9 fm geymslu í sameign. Pantið skoðun í s. 530 1800

98,8 fm íbúð á 3. og efstu hæð auk 4,4
fm geymslu. Sérinngangur og stæði í
opnu bílskýli.
Helgi Már s. 530 1808

Sléttahraun - 220 Hfj

Smáratún - 230 Rbæ
53.000.000

Ný
tt

Logaland - 108 Rvk

Ný
tt

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

21.600.000

11.900.000

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

74,5 fm 3 herbergja íbúð í kjallara í tvíbýli. Sérinngangur. Eign á góðum stað
í Keflavík, þarfnast lagfæringar.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800

222,3fm, 6 herbergja. einstaklega fallegt
parhús í Grafarholti, þ.a. 30fm bílskúr.
Húsið er á 2 hæðum og allt hið smekklegasta. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800 OG 530 1820.

Lækjamót - 245 San
Ný
tt

49.800.000

Rað- og parhús
Fljótasel - 109 Rvk

49.900.000 - LAUST STRAX
Mjög vel staðsett 213 fm raðhús í Fossvoginum á 2. hæðum. 6 svefnherbergi +
stofa. Laust til afhendingar við kaupsamning - Fallegt útsýni yfir Fossvoginn - 2 inngangar. Sigurður s. 530 1809

Hamraberg - 111 Rvk

46.900.000

31.500.000

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

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

22.900.000
Einbýlishús 197,4 fm (þ.a. 42,8 fm bílskúr) 6 herbergja, 4 svefnherbergi og 2
stofur. Húsið er í dag rúmlega fokhelt, búið að einangra að innan.
Þórarinn s. 530 1811
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Föst lág
söluþóknun
Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is
sölumaður/ljósmyndari

Hlín Hlöðversdóttir
hlin@draumahus.is
ritari

Óli Antonsson
olia@draumahus.is
sölumaður

Margrét B. Eiríksdóttir
greta@draumahus.is
ritari

Draumaeign

Draumaeign

Fitjaás - 230 Rbæ

Ný
tt

Ný
tt

Kambsvegur - 104 Rvk

Ný
tt

Rjúpnasalir - 201 Kóp

Nýbygging

24.900.000
Einstaklega falleg og vel skipulögð
93,3 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í
lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu.
Íbúðin er með afar glæsilegum eikarinnréttingum. Stórar suðaustursvalir.
Þórarinn s. 530 1811

27.400.000
Fín 110 fm 5 herb. sérhæð með sérinngangi og góðri timburverönd útaf stofu.
Eldhús og baðherbergi með nýlega
endurn. innréttingum. Góður staður. Óli s. 530 1812

Gott 230 fm einbýlishús á einni hæð með innb. bílskúr. Skilað fokheldu innan og frág. utan með grófjafnaðri lóð. Hús á góðum stað miðsvæðis.
Teikningar og myndir. Óli s. 530 1812

Akureyri

Einbýli
Hæðarbyggð - 210 Gbæ

Kleifargerði - 600 Aey

Sumarhús

Lækjartún - 600 Aey

Stóraborg - 311 Bor

Ný
tt

Heiðarbrún - 810 Hve

25.900.000

Föst lág
söluþóknun

26.900.000

TILBOÐ ÓSKAST

28.500.000

Frá 19.800.000.

23.900.000

Gott 5 herbergja 132fm einbýli á einni
hæð ásamt 39 fm tvöf. bílsk., samt.171
fm í Hveragerði. Eign sem býður uppá
mikla möguleika. Helgi Már s. 530 1808

294,2 fm einbýli á 2 hæðum á frábærum stað. Stór lóð, miklu útsýni. Neðri
hæð að mestu nýtt sem séríbúð. Tvöf.
bílsk. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800.

127,2 fm 5 herb. einbýli ásamt 42 fm
bílskúr, samtals 169,2 fm á góðum stað
við Kleifargerði þar sem stutt er í alla
þjónustu. Helgi Már s. 530 1808

97,4 - 109,2 fm 3-4 herb. íbúðir í nýju
fjölbýli með sérinng. á Akureyri. Fullb.
án gólfefna að undanskildu baðh. og
forst. Helgi Már s. 530 1808

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
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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

NÝJAR ÍBÚÐIR
Rauðamýri 1–3 - Mos.

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

Frum

Baugakór 24 - Kóp.
Aðeins ein eftir

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.
Afhending strax.
Byggingaraðili er Tréás ehf.

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

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

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

Glæsileg raðhús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr
Stærð 172,4 fm.
Glæsileg hönnun
afhendast fokheld að innan en
fullbúin að utan.
Verð frá 30 milljónum
Byggingaraðili Steinval ehf.

Kirkjuvellir 9 - Hf
Lúxusíbúðir
2ja og 3ja herbergja íbúðir
fullbúnar íbúðir með gólfefnum.
Vandað myndsímakerfi.
Innréttingar frá Modulia, tæki frá Ariston.
Hiti í öllum gólfum íbúða.
Óvenjumikil lofthæð í íbúðum og
bílakjallara.
Íbúðum fylgja Bang og Olufsen hljómtæki
Sérstaklega vel hljóðeinangrað
Verð frá 20,1 milljón
J&S byggingarverktakar ehf.

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

Drekavellir 26 - Hf.

Drekavellir 18 - Hf.
•
•
•
•
•

Hólmavað 38-52 - Rvk.

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

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

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

•
•
•
•

Sjónvarpsdyrasími
Álutanhúsklæðning
Góður frágangur
Afhending strax

Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.
Baðherbergi og þvottahús flísaslögð

Byggingaraðilar Ingvar og Kristján ehf.

Ágústa Hauksdóttir, Freyja Sigurðardóttir & Magnús Emilsson, löggiltir fasteignasalar - Sími 520 7500 - Fax 520 7501 - www.hraunhamar.is
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DREKAVELLIR - HF.

HÁIHVAMMUR
GLÆSILEGT EIN

KLUKKUBERG - HF.

-

HF.

STEKKJARHVAMMUR - HF.
3JA-4RA

VÖRÐUBERG - HF.

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

MÝRARGATA - VOGAR

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.

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

HRAUNBRÚN
BÝLI/EFNALAUG

EIN-

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

KELDUHVAMMUR - HF. 2
ÍBÚÐIR

DREKAVELLIR 57,59 - HF
Vönduð raðhús á 1 hæð 187 fm-207 fm m/innb bílskúr byggð úr forsteyptum einingum, fullbúin að utan en að innan útveggir einangraðir og múraðir. V.
frá 29,9 millj AFH. MARS - APRIL 2007

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

SÆVANGUR - HF.

Vorum að fá í einkasölu 261 fm glæsilegt einbýli
með samþykktri 2ja herb. íbúð á jarðhæð. 6-7
svefnh 2 baðh, 2 eldhús. Glæsilegt eldhús, rúmgóð
stofa/borðstofa með arinstæði. Góður skúr. Fallegur
garður með verönd og heitum potti. verðtilboð

Frum

FÍFUVELLIR - RAÐH. HF.

SÆVANGUR - HF. GLÆSILEGT

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 nánast strax. Byggingaraðili er Viðar
Jónsson. V. 30,9 millj.

HNOÐRAVELLIR 12-14 HF.

MÓABARÐ - HF. SÉRHÆÐ

HF.

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

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

-

HJALLABRAUT
GLÆSILEG

-

-

HF.

HF.

HF.

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

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

FLÓKAGATA - HF.

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

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

ESKIVELLIR - HF. GLÆSILEG

STAÐARBAKKI - RVK.
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.

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

HÓLMVAÐ 38 - 52

Glæsileg tvílyft raðhús með innbyggðum bílskúr,
samtals 172 fm. Húsin afhendast í sumar, fullbúin
að utan og fokheld að innan. Frábær hönnun, einstök staðsetning og útsýni. Byggingaraðili Steinval
ehf. Verð 30-31 millj.

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

-

Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í sölu glæsilegt einbýlishús um 250 fermetrar vel staðsett á frábærum útsýnisstað í Hvammahverfi í Hafnarfirði.
Falleg lóð með u.þ.b. 80 fm. sólpall, frábæru útsýni
og möguleiki á auka íbúð á neðri hæð.Húsið er
skráð 234 fm. en að sögn eiganda er 15 fm. ósamþykkt rými á neðri hæð. Eignin skiptist í forstofu,
hol, eldhús með þvottahúsi inn af, stofu með arni,
borðstofu, sjónvarpshol, gang, 3 barnaherbergi,
baðherbergi, hjónaherbergi með fataherbergi og
baðherbergi inn af. Á neðri hæð er sér inngangur,
þrjú herbergi, baðherbergi og geymsla. Verð 63.7
millj. Upplýsingar Þorbjörn Helgi 8960058.

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

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

BJARMAHLÍÐ
GLÆSIL. EINB.

-

HJALLABRAUT - HF.

HF.

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

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

Mjög góð 129,8 fm 4-5 herb. íbúð á efstu hæð í
klæddu fjölbýli. Stutt í alla þjónustu. Verð. 21,9
millj.

FJÓLUHLÍÐ -HF.

ENGJAVELLIR -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.

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

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

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

KLETTABERG - HF. PARHÚS

ÖLDUGATA - HF.

ÁSBÚÐARTRÖÐ - HF. M.
BÍLSKÚR

BURKNAVELLIR - HF. ENDAÍBÚÐ

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

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

Í einkasölu sérlega skemmtileg efri sérhæð og ris m.
góðum bílskúr, samtals 140 fm. Fjögur góð svefnherbergi, ný gólfefni, ný standsett baðherbergi. Góð
eign, frábær staðsetning, útsýni. Verð 32,9 millj.
no.67767-1

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

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

KRÍUÁS - HF. GLÆSILEG

KVISTAVELLIR - HF.

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

Ágústa Hauksdóttir, Freyja Sigurðardóttir, Magnús Emilsson, löggiltir fasteignasalar
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ARNARHRAUN - HF.

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

SUÐURBRAUT - HF.

DAGGARVELLIR - HF. M.
BÍLSKÝLI

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

DAGGARVELLIR
GLÆSIL.

BLIKAÁS - HF.

-

HF.

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 smekklegan hátt, sérsmíðaðar innr. og vönduð gólfefni. V.
18,7 Millj.

HEIÐARGERÐI - VOGAR,
3JA.

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.

HAFNARGATA - VOGUM
Hraunhamar kynnir fína íbúð miðsvæðis í Vogunum.
íbúðin er 77,4 fm. Skipting eignarinnar eru forstofa,
2 svefnherbergi, hol, stofa, eldhús með borðkróki.
geymsla og svalir. Sameiginlegur inngangur. gólfefni
eru að mestu p.parket. Þetta er fín eign sem vert er
að skoða. Verð 12,4 millj.
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.

VÍÐIHVAMMUR - KÓP. M.
BÍLSKÚR

HJALLABRAUT - HF.

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

LAXALIND - KÓP. LAUS
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

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

BERJAVELLIR - HF
NORÐURBRÚ - 4RA - GBÆ

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

ENGJAVELLIR - HF.

Nýkomin í einkasölu mjög góð miðhæð í þríbýli m.
bílskúr, samtals 120 fm. Þrjú svefnherbergi rúmgott
eldhús, flísalagt bað. Mjög góður bílskúr m. hita og
rafmagni. Frábær staðsetning. V. 21,9 millj.
no.58527-1

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.

GALTALIND - KÓP. 3JA

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

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

GRÆNAKINN - HF.
Sérlega glæsileg 4ja herb.íbúð innst botnlanga á
friðsæla stað, íbúðin er 125 fm og er á efstu hæð,
annarri hæð frá götu. Fallegar innréttingar frá Brúnás. Eign sem vert er að skoða. V. 26 millj.

DAGGARVELLIR - HF.

Nýkomin í einkasölu sérlega glæsileg 116 fm. íbúð í
góðu fjölbýli. Þrjú stór og góð herbergi. Mjög gott
eldhús, fallegar innréttingar, parket og flísar. Glæsilegt útsýni. Mjög góð eign. Verð 23,5 millj.
no.118717-1

BIRKIÁS - GBÆ.
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.

EINIHLÍÐ - HF. SÉRHÆÐ

DREKAVELLIR - HF.

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

DAGGARVELLIR - HF. SÉR
INNG.

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

Nýkomin í einkasölu á þessum vinsæla stað, mjög
góð efri sérhæð í góðu tvíbýli með góðum bílskúr,
samtals 144 fm. Þrjú svefnherbergi, stórar stofur,
fallega innréttað eldhús. 50 fm. verönd í bakgarði.
Frábær staðsetning. Verð 34,3 millj.

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

SVÖLUÁS - HF.

BURKNAVELLIR - HF.
Í 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.
Nýkomin í einkasölu á þessum frábæra stað við
hraunið, glæsileg 128 fm. íbúð á efri hæð í litlu fjölbýli. Glæsilegar innréttingar, mikil lofthæð, innbyggð halogen lýsing. Stórar stofur, sjónvarpshol og
þrjú rúmgóð herbergi. Eign í sérflokki. Verð 29,9
millj. no.95075-2

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

LYNGMÓAR - GBÆ

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

BLIKAÁS -HF.

KIRKJUVELLIR - HF.
PERLUKÓR - 3JA KÓPAV.
.Nýkomin glæsileg ca 100 fm endaíb. á 3.h (efstu) í
litlu fjölbýli, sér inngangur, svalir, útsýni, vandaðar
innréttingar, flísar. Verð 22,3 millj.

ÁLFHOLT - 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.

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

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., s-svalir. V. 25,2 millj.

LERKIÁS - GBÆ. RAÐHÚS

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.

HÖRGSHOLT - HF.

BURKNAVELLIR - HF.
Nýkomin í einkasölu sérlega rúmgóð og falleg 95
fm. íbúð á 3ju hæð (efstu) í góðu litlu fjölbýli. Íbúðin
er mjög vel innréttuð m. nýstandsettu baðherbergi.
Rúmgóð herbergi og mjög gott herbergi í kjallara
sem fylgir íbúðinni. Verð 19,4 millj. no. 1188896

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

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

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.

KRÍUÁS - HF.

ERLUÁS - HF. SÉR INNG.

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

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

HRAUNBRÚN - HF. SÉRHÆÐ

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

SIGURHÆÐ - GBÆ. EINBÝLI

LÓMASALIR - KÓP.

Glæsileg 125 fm. 4ra herbergja endaíbúð í glæsilegu
lyftuhúsi m. sér stæði í bílgeymslu. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. V. 30,9 millj. no.117511-1

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

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

Bæjarhrauni 10, Hafnarfirði - Sími 520 7500 - Fax 520 7501 - hraunhamar@hraunhamar.is - www.hraunhamar.is
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Þú færð það
á einum stað
England
70-90 cm
fjórar stærðir
Krómlitað eða hvítt
Frá 23.900

Finland
80x140
Krómlitað
eða hvítt
Kr. 18.900

án botns

France
140-160cm
fjórar stærðir
Krómlitað eða hvítt
Frá 41.900

Denmark
86x140
Kr.Krómlitað
20.000
eða hvítt
90x90x2150mm
Kr. 18.900

án botns

Spain
70-90 cm fjórar stærðir
Krómlitað eða hvítt
Frá kr. 18.900
Greece
75-90 cm
þrjár stærðir
Krómlitað eða hvítt
Frá 21.900
án botns

án botns

n
i
g
En ,
f
í
l
h onar
k
s
r
e
v
?
h
f
í
l

Germany
100-120cm
þrjár stærðir
Krómlitað eða hvítt
Frá kr. 25.900

Norway
97,5x140
Krómlitað
eða hvítt
Kr. 22.900

Luxemburg
100x140
Krómlitað
eða hvítt
Kr. 22.900

án botns
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Reykjavíkurvegur 64
220 Hafnarfjörður. Sími: 565-5566
www.sturta.is
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3KÒTAHRAUN " S   (ONDA
-AZDA --# .ISSAN 4OYOTA .OTAÈIR
VARAHLUTIR Å FLESTAR GERÈIR BÅLA +AUPUM
BÅLA TIL NIÈURRIFS

4IL SÎLU

®LL ALMENN R¾STINGARÖJËNUSTA FYRIR EIN
STAKLINGA FYRIRT¾KI OG STOFNANIR 3ÅMI
     HREINGERNINGAR
IS

(EDD $R¹TTABÅLAÖJËNUSTA
 "ÅLAPARTAR

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

+ÎRFUBÅLALEIGAN

¶ARFT ÖÒ AÈ STOFNA FYRIRT¾KI 6IÈ GETUM
AÈSTOÈAÈ ²TBÒUM ÎLL NAUÈSYNLEG GÎGN
#ENTURION ¥SLAND EHF  

&J¹RM¹L

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

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

"ËKHALD 63+ LAUN SKATTSKÕRSLUR OG
STOFNUN FYRIRT¾KJA &AGLEG VINNUBRÎGÈ ¹
SANNGJÎRNU VERÈI "ËKHALD OG ÖJËNUSTA
EHF SÅMI  

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

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

&J¹RHAGSAÈSTOÈ

.¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA   
MARKADSSTOFAN MARKADSSTOFANIS
-ARKAÈSSTOFAN EHF .ETHYL D 
2VK

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

2¹ÈGJÎF

4), 3®,5

&J¹RHAGSAÈSTOÈ

.¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA   
MARKADSSTOFAN MARKADSSTOFANIS

4IL BYGGINGA
"ESTA LAUSN FYRIR ÖRÎNG RÕMI !DDCO EHF
3   EÈA ADDCO ADDCOIS

-ARKAÈSSTOFAN EHF .ETHYL D 
2VK

4IL  LAZY BOY TIL SÎLU SELJAST ËDÕRT 5PPL
Å S  
 ÕMSAR ST¾RÈIR AF ÅSSK¹PUM ¹  OG
 Ö ÖVOTTAVÁL ¹  Ö 5PPÖVOTTAVÁL
¹  Ö ®RBYLGJUOFN ¹  Ö 3TËLAR ¹ 
Ö 3NJËÖOTA ¹  Ö m 46 ¹  Ö 3 


%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  

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

4EK AÈ MÁR REGLULEG ÖRIF &YRIRT¾KI OG
HEIMILI %INNIG FLUTNINGSÖRIF 3 


-¹LARAR
¶ARFTU AÈ L¹TA M¹LA

!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA 4ILBOÈ 5PPL
Å S  
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4RÁSMÅÈI

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

4RÁSMIÈUR
6ANTAR ÖIG TRÁSMIÈ %R KOMIÈ AÈ
ENDURNÕJUN 'ET B¾TT VIÈ VERK
EFNUM ÒTI SEM INNI 'LUGGAR OG
LAUSAFÎG 4ILBOÈ  4ÅMAVINNA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
EÈA FAX  

"ÒSLËÈA FLUTN PÅANË FLUTN OG ALLIR
ALMENNIR FLUTN !UKAMAÈUR EF ËSKAÈ ER
-* FLUTNINGAR 3     

(ÒSAVIÈHALD

(ÒSAVIÈHALD

.UDD
6ILTU NUDD  (AFÈU SAMBAND Å SÅMA
 
.OTALEGT NUDD 5PPL Å SÅMA  

3NYRTING

(EIMILIST¾KI

¶AK OG UTANHÒSSKL¾ÈNINGAR OG ALLT
HÒSAVIÈHALD 2AGNAR 6 3IGURÈSSON EHF
3  

'LERJUNGLUGGAVIÈGERÈIR
-ËÈUHREINSUN GLERJA

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

&LÅSALÎGN MÒRVINNA
M¹LUN SMÅÈI

6ILTU NÕTT BAÈHERBERGI ELDHÒS EÈA
BREYTINGAR INNANHÒSS KL¹RAÈAR STRAX Å
FEBRÒAR )ÈNAÈARMANNATEYMI VANTAR
FLEIRI VERKEFNI SM¹ OG STËR Å FEBMARS
%RUM RÎSKIR OG ÖRÅFUM EFTIR OKKUR WWW
HUSVERKIS 3  

'UFUSTRAUBORÈ FYRIR KRÎFU
HARÈA 
 STYTTRI STRAUTÅMI

"L¹STUR K¾LISOG OG HITI Å BORÈI  LÅTRA
VATNSTANKUR   BAR GUFUÖRÕSTINGUR
0ROFESSIONAL STRAUBOLTI 4ILBOÈ  KR
3ENDUM UM LAND ALLT 3ÅMAR  
EÈA   WWWRAFHEIMILIDIS

0ÅPULAGNIR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å
PÅPULÎGNUM 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 
   

2AINBOW 2YKSUGUR 'OTT
VERÈ

4IL SÎLU ERU NOTAÈAR 2AINBOW RYKSUGUR
9FIRFARIN AF UMBOÈI BYRGÈ 5PPL Å S
  ¹ DAGINN OG   KVÎLD
OG HELGAR

3TÅFLUÖJËNUSTA

'EFINS
+RISTJANA SP¹MIÈILL TEKUR FËLK Å EINKA
TÅMA ¶EIR SEM TIL MÅN VILJA LEITA PANTIÈ
TÅMA Å S     

"ËKAHILLUSAMST¾ÈA F¾ST GEFINS GEGN
ÖVÅ AÈ VERA SËTT %INN HEIMILSSÅMI 3
 

"ELLAIS S    
%52/6)3!

,ABRADOR BOXER ÅSLENSK TÅK F¾ST GEFIN
5PPL Å S   % KL 

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

$ÕRAHALD

"ELLAIS

WWWTAROTIS

4AROTN¹MSKEIÈ 4ALNASPEKIN¹MSKEIÈ
3KR¹N DAGLEGA 5PPL ¹ VEF EÈA Å S
 (RINGDU NÒNA

3P¹DËMAR

(UNDAR¾KTIN AÈ
$ALSMYNNI AUGLÕSIR

(EILSUVÎRUR

+ÅKTU ¹ HEIMSÅÈU OKKAR WWW
DALSMYNNIIS
3ÅMI   WWWDALS
MYNNIIS

-IÈLA TIL ÖÅN ÖVÅ SEM ÖEIR SEM FARNIR ERU
SEGJA MÁR UM FRAMTÅÈ ÖÅNA %INKATÅMAR
%RLA S  

%NGLALJËS   EÈA
 
%URO6ISA

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

&J¹RHAGSAÈSTOÈ

.¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA   
MARKADSSTOFAN MARKADSSTOFANIS
-ARKAÈSSTOFAN EHF .ETHYL D 
2VK

2AFVIRKJUN

9NDISLEGIR 3CHAFER HVOLPAR TIL SÎLU
'UNNARSHOLTS )ZOLA X 5RAN 4ILB 4IL
AFHENDINGAR  MARS 5PPL Å S 

«SKA EFTIR ,ABRADOR HVOLPI M¹ VERA LÅTIÈ
BLANDAÈUR 5PPL Å S  

!ROSE 4ÎLVUPÒÈINN

,ÅFR¾NN TÎLVUSTOÈPÒÈI UNDIR ÒLLIÈINN
$REGUR ÒR BËLGUM OG FYRIRBYGGIR ÎNNUR
MEIÈSL ,ÅFR¾N VERSLUN 'REEN !PPLE
,AUGAVEGI  WWWGREENAPPLEIS

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS
-ISSTI  KG ¹  VK ¶Ò GETUR ÖAÈ
LÅKA MEÈ (ERBALIFE 2ANNVEIG  
WWWHEILSUVALTOPDIETIS
"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     

,EIKSKËLINN 
«SKUM EFTIR MATR¹È Å LÅTINN
EINKAREKINN LEIKSKËLA 6INNUTÅMI
 
HUGASAMIR HAFI SAMBAND VIÈ
(ULDU Å S  

RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFT
IRFYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3
 
,ÁTTARA LÅF MEÈ (ERBALIFE +AUPAUKI OG
¹RANGURSTENGD VERÈLAUN 3  OG
  WWWLETTARALIFIS

+OMDU MEÈ Å ¹TAK

%RUM AÈ FARA AF STAÈ MEÈ HËP ÖAR SEM
¹HERSLA ER LÎGÈ ¹ AÈ LÁTTAST OG L¹TA SÁR
LÅÈA VEL !ÈHALD REGLULEGAR M¾LINGAR
FR¾ÈSLA OG ¹RANGURSTENGD VERÈLAUN Å
BOÈI .¹NARI UPPL HJ¹ ¥RISI Å S  
EÈA 'UNNARI Å S  

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

,EIGJENDUR TAKIÈ EFTIR ¶IÈ ERUÈ SKREFI ¹
UNDAN Å LEIT AÈ RÁTTU ÅBÒÈINNI MEÈ HJ¹LP
,EIGULISTANS +ÅKTU INN ¹ WWWLEIGU
LISTINNIS EÈA HAFÈU SAMB VIÈ OKKUR Å
S  
 HERB ÅBÒÈ TIL LEIGU MIÈSV¾ÈIS 
2VK 5PPL Å SÅMA  
4IL LEIGU Å -OSFELSB¾  FM ÅBÒÈ ,AUS
STRAX  ÖÒS ¹ M¹NUÈI 5PPL Å S 
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(ÒSN¾ÈI ËSKAST

-¹LARAR !THUGIÈ

(!&.!2&* REGLUSAMUR  ¹RS FRAM
KV¾MDASTJËRI ËSKAR EFTIR ÅBÒÈ EÈA HÒSI
Å HAFNARFIRÈI  HERB
REYKLAUS GSM
 

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

%RTU SJ¹LFST¾ÈUR
SNYRTIFR¾ÈINGUR
(¾ ERTU AÈ LEITA ÖÁR AÈ VINNU
ÖAR SEM AÈ ÖÒ GETUR ÖÁNAÈ
VEL UNNIÈ SJ¹LFST¾TT OG R¹ÈIÈ
ÖÁR SJ¹LF Å FR¹B¾RRI VINNUAÈ
STÎÈU LEITAÈU Ö¹ EKKI LENGRA
ÖVÅ HÁRNA GEFST ÖÁR FR¹B¾RT
T¾KIF¾RI AÈ VINNA SEM SJ¹LF
ST¾ÈUR )0, R¹ÈGJAFI )0, STEND
UR FYRIR INTENSE PULSE LIGHT
MEÈ ÖESSARI T¾KNI GETUM VIÈ
NÒ EYTT ËA¾SKILEGUM H¹RUM
VARANLEGA UNNIÈ ¹ ACNE OG
RËSROÈA HRUKKUVANDAM¹LUM
ÎRUM OSFRV ËTRÒLEGA SPENN
ANDI OG ¹RANGURSRÅK MEÈFERÈ Å
ALLA STAÈI
(AFÈU SAMBAND EF ÖÒ VILT
VINNA SJ¹LFST¾TT Å SÅMA 
 (ANNA +RISTÅN $IDRIKSEN

,EIKSKËLINN 3KERJAGARÈUR

(REINSIT¾KNI EHF ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA KARL
EÈA KONU TIL STARFA 6IÈKOMANDI ÖARF AÈ
HAFA MINNI VINNUVÁLARÁTTINDI EÈA MEIRA
PRËF 'ËÈUR VINNUTÅMI OG STARFSUMHVERFI
GOTT 5PPL VEITTAR Å S   EÈA
 

6IÈ ¹ LEIKSKËLANUM 3KERJAGARÈI
ERUM AÈ LEITA AÈ SKEMMTILEGU
FËLKI Å LIÈ MEÈ OKKUR TIL AÈ
VINNA MEÈ FR¹B¾RUM KRÎKKUM
¹ STAÈ ÖAR SEM RÅKIR GLEÈI OG
GËÈUR STARFSANDI
5PPLÕSINGAR Å S   
 

²THRINGJARAR

«SKUM EFTIR ÒTHRINGJURUM Å AUKASTARF
¹ KVÎLDIN 'ËÈIR TEKJUMÎGULEIKAR
5PPLÕSINGAR VEITIR )NGIBJÎRG S  
EÈA ELI TMIIS

%RËTÅSKAR
LJËSMYNDIR ËSKAST

2AUÈA 4ORGIÈ VILL KAUPA FALLEGAR ERËTÅSKAR
LJËSMYNDIR KVENNA  ¹RA OG ELDRI &REKARI
UPPLÕSINGAR ¹ WWWRAUDATORGIDIS

-EIRAPRËF

5PPSKRIFTIR

«SKA EFTIR LESTUNARMANNI Å FRAMTÅÈARSTARF
¹ FLUTNINGASTÎÈ MEÈ MEIRAPRËF 5PPL Å
S  

$EILDU UPPSKRIFTUM ÖÅNUM MEÈ VINUM
OG FJÎLSKYLDU WWWMATSELDIS

6ANTAR RAFVIRKJA Å VINNU EÈA NEMA GËÈA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   OG 


%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

3TARFSKONA ËSKAST Å EINN OG H¹LFAN
M¹NUÈ FR¹  APRÅL TIL LOK MAÅ Å AÈSTOÈ
VIÈ SAUÈBURÈ 'ËÈ LAUN Å BOÈI .¹NARI
UPPLÕSINGAR Å SÅMA  

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

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

4ILKYNNINGAR

(¹RSNYRTISVEINN

%INKAM¹L

(¹RSNYRTISVEINN ËSKAST ¹ H¹RSNYRTISTOFU
Å MIÈBORGINNI 5PPL GEFUR 3IGURP¹LL Å
SÅMA   EÈA  
«SKA EFTIR ÖJËNUM OG AÈSTOÈARFËLKI
Å VEITINGASAL +VÎLD OG HELGARVINNA
2AUÈAR¹ 3TEIKHÒS SÅMI   
 

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

3ALTFISKVERKUN Å (AFNARFIRÈI ËSKAR EFTIR
 DUGLEGUM STARFSKRÎFTUM MIKIL VINNA
FRAMUNDAN 3  

!TVINNA ËSKAST
²TVEGUM STARFSFËLK FR¹
0ËLLANDI OG 0ORTÒGAL

(RËI (ÎTTUR
(RINGBRAUT  «SKAR EFTIR
STARFSFËLKI Å SAL 5M ER AÈ R¾ÈA
B¾ÈI DAG KVÎLD OG HELGARVINNU
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
%VA EFTIR KL 

,EIKSKËLINN 
«SKUM EFTIR MATR¹È Å LÅTINN
EINKAREKINN LEIKSKËLA 6INNUTÅMI
 
HUGASAMIR HAFI SAMBAND VIÈ
(ULDU Å S  

Å EFTIRTALIN STÎRF 
3MIÈI -ÒRARA 0ÅPARA 2AFVIRKJA
6ÁLVIRKJA -EIRAPRËFSBÅLSTJËRA
4¾KJASTJËRNENDUR 6ERKAMENN
(JÒKRUNARFËLK OG ÎNNUR STÎRF
SAMKV¾MT ËSKUM ATVINNUREK
ANDA
3!3 3TARFSMANNALEIGAN
5PPL GEFUR 3VERRIR Å S 

 WWWJOHANNGIS 6ERTU VEL
KOMINN 

3UBARU ,EGACY STW k   %KINN Ö
4ILBOÈ ËSKAST 3  

'""&"")",



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

µMISLEGT



«SKA EFTIR AÈ LEIGJA VEITINGA OG VERSLUN
ARHÒSN¾ÈI 5PPL Å S   !NNA

!TVINNA Å BOÈI

«SKUM EFTIR M¹LURUM EÈA
VÎNUM MÎNNUM
5PPL Å SÅMA  

"JÎRNSBAKARÅ ËSKAR EFTIR STARFSKRAFTI TIL
AFGREIÈSLUSTARFA 6INNUTÅMI ER FR¹ KL 
 (ELGA GEFUR FREKARI UPPLÕSINGAR Å
SÅMA  

    

!TVINNUHÒSN¾ÈI

%UROPRIS STÎRF Å BOÈI 3  
%UROPRIS

!"(,,!"!!")#
" !%    $!   $ ( 
%  $$&".#!"#-##! *! +
 # % +  "!" !") #)!! 
 $#&%  
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GTW`#
USabW`ROUZSUO

 AÈ (EIMSHREÈJALEIKARNIR SVO
NEFNDU SEM FRAM FARA ¹RLEGA Å 'ORN
JI Å -ILANOVAC Å 3ERBÅU ER ST¾RSTA OG
ELSTA KEPPNI Å ELDAMENNSKU ¹ EIST
UM Å HEIMINUM 9FIR ÖÒSUND GEST
IR FYLGDUST MEÈ LEIKUNUM  ÖAR
SEM LIÈIN ELDUÈU  KG AF EISTUM ÒR
NAUTUM VILLISVÅNUM ÒLFÎLDUM KENG
ÒRUM OG JAFNVEL STRÒTUM

 AÈ HIN BANDARÅSKA 3ARAH 0AR
SONS F¾DD  JÒLÅ  ER YNGSTA
KONAN TIL AÈ KOMAST Å BANDARÅSKA
ËLYMPÅULIÈIÈ Å ÅSHOKKÅ KVENNA (ÒN
VAR AÈEINS  ¹RA OG  DAGA ÖEGAR
HÒN VAR VALIN  DESEMBER 
 AÈ FYRSTU ÖEKKTU DRÎG AÈ NÅUNDU
SINFËNÅU "EETHOVENS VORU SELD ¹
SEM NEMUR  KRËNUM Å
UPPBOÈSHÒSI 3OTHEBYS Å ,UNDÒN
UM  MAÅ  ¶AÈ ER METFÁ FYRIR
EINA BLAÈSÅÈU ÒR NËTNAHANDRITI
 AÈ 3TEPHAN +OVALTCHUK EYDDI 
¹RUM ¹ H¹ALOFTINU HEIMA HJ¹ SÁR Å
-ONTCHINTS ²KRANÅU (ANN FËR Å FEL
UR ¹ SÅNUM TÅMA FYRIR NASISTUM EN
GAF SIG FRAM ¹RIÈ  ÖEGAR SYSTIR
HANS LÁST ¶¹ VAR HANN  ¹RA

(ELENA -ARTA 3TEF¹NSDËTTIR LÅFFR¾ÈINGUR OG SÎNGKONA

b"ËKIN SEM ÁG VAR AÈ LJÒKA VIÈ
HEITIR 6ERONIKA ¹KVEÈUR AÈ DEYJA
(ÒN ER EFTIR 0AULO #OELHO OG ER
MJÎG VEL SKRIFUÈ 3AGAN FJALLAR
UM ÖAÈ HVERNIG KONA SEM HAFÈI
Å HYGGJU AÈ FYRIRFARA SÁR TEKST ¹
VIÈ LÅFIÈ EFTIR AÈ HENNI ER BJARGAÈ
+ONAN ER VISTUÈ ¹ GEÈSJÒKRAHÒSI
ÖAR SEM MARGAR ¹HRIFAMIKLAR PER
SËNUR DVELJA LÅKA OG BËKIN FJALLAR
AÈ MIKLU LEYTI UM ÖAU ¹HRIF SEM
Ö¾R HAFA HVER ¹ AÈRA 3ÁRSTAKLEGA
ÖAU ¹HRIF SEM AÈALPERSËNAN HEFUR
¹ VISTMENNINA MEÈ BREYTTU LÅFSVIÈ
HORFI (ÒN ÖARF AÈ HORFAST Å AUGU
VIÈ ANDLEGA SJÒKDËMA ANNARRA

=Z[_Vhi*#bVgh
@kZccV{iV`
C{bh`Z^Â
`a#%+#%* b{c#b^Â#[h#
`a#%+#%* b{c#Äg^#[^b#
`a#&%#&* b{c#Äg^#[^b#
`a#&,#(% b{c#b^Â#[h#
`a#&-#(% b{c#b^Â#[^b#

 AÈ UNGVERSKA HLJËMSVEITIN 3ZI
AMI HEFUR HALDIÈ LENGSTU TËNLEIKA
Å HEIMI (ÒN SETTI NÕTT HEIMSMET
ÖEGAR HÒN HÁLT  KLUKKUSTUNDA
LANGA TËNLEIKA Å "ÒDAPEST Å 5NG
VERJALANDI DAGANA   MARS


 AÈ VÅSINDAMENN TELJA
(%/ VERA ELSTU STJÎRNU VETR
ARBRAUTARINNAR 4ELJA Ö¾R AÈ ALD
UR STJÎRNUNNAR SEM ER Å  LJË
S¹RAFJARL¾GÈ FR¹ JÎRÈU GETI VERIÈ
ALLT AÈ   MILLJARÈAR ¹RA (ÒN VARÈ
MEÈ ÎÈRUM ORÈUM TIL Å UPPHAFI
ALHEIMSINS
 AÈ TËNLISTARMAÈURINN 2OBBIE
7ILLIAMS HEFUR UNNIÈ TIL FLESTRA "RIT
VERÈLAUNA (ANN HEFUR UNNIÈ TIL
FIMMT¹N VERÈLAUNA ¹ FERLINUM

-

k^`cV{iV`

 AÈ ST¾RSTA S¹PUSTYKKI SEM GERT
HEFUR VERIÈ M¾LDIST   X   X  
M OG VË   TONN 5NILEVER 3OUTH
!FRICA (OME  0ERSONAL #ARE Å $UR
BAN 3 !FRÅKU LÁT BÒA S¹PUNA TIL OG
VAR VERKINU LOKIÈ  ¹GÒST 

 AÈ VERÈM¾TASTA MYNDASÎGUBLAÈ
Å HEIMI FËR ¹   MILJËNIR KRËNA
!LDREI HEFUR MYNDASAGA SELST JAFN
DÕRUM DËMUM OG bPAY COPYm EIN
TAKIÈ ÖAR SEM GREIÈSLUR TIL TEIKNARA
KOMA FRAM AF -ARVEL #OMICS NR
 "ANDARÅKJAMAÈURINN *AY 0ARRINO
KEYPTI ÖAÈ

VISTMANNA OG ÖAÈ ER HENNI MJÎG
L¾RDËMSRÅKT ,¾KNIRINN ¹ SJÒKRA
HÒSINU KEMUR LÅKA MIKIÈ VIÈ SÎGU
HUGI HANS ¹ S¹LR¾NUM SJÒKDËM
UM ER MIKILL OG HANN PRËFAR ÕMSAR
NÕJAR LEIÈIR TIL AÈ L¾KNA VISTMENN
SJÒKRAHÒSSINS
¶ESSI FR¹SÎGN SNERTI MIG MJÎG
DJÒPT -EÈ HENNI VEITIR HÎFUNDUR
INN SÕN INN Å HEIM ÖEIRRA SEM EIGA
ANDLEGA ERFITT OG ERU Å TILFINNINGA
LEGRI KREPPU Å STÎÈUGRI BAR¹TTU VIÈ
UMHEIMINN OG ÖJËÈFÁLAGIÈ ¶ETTA
ER MÎGNUÈ OG HJARTN¾M SAGA
KONU SEM L¾RIR AÈ LIFA LÅFINU EINS
OG HVER DAGUR SÁ HENNAR SÅÈASTIm

ÌiV`hc{bh`Z^Â

 AÈ MESTA VEGALENGD SEM NOKK
UR HEFUR SPÕTT TËBAKSKLESSU ER  
M ¶ESSUM ¹RANGRI N¹ÈI "ANDARÅKJA
MAÈURINN $AVID /$ELL ¹ HEIMS
MEISTARAMËTINU Å TËBAKSSPÕTING
UM SEM BL¹SIÈ VAR TIL Å #ALICO 'HOST
4OWN Å +ALIFORNÅU "ANDARÅKJUNUM
 MARS 

 AÈ 2ÒSSAR HAFA UNNIÈ FLEST
HEIMSBIKARVERÈLAUN Å SPRETTGÎNGU
KVENNA ¶EIR HAFA UNNIÈ SAUTJ¹N
VERÈLAUN  KM TIL    KM EFT
IR ÖAÈ ¹ HEIMSBIKARMËTUM Å SKÅÈA
SKOTFIMI FIMM GULL ¹TTA SILFUR OG
FJÎGUR BRONS 2ÒSSAR HAFA UNNIÈ TIL
 VERÈLAUNA Å KARLA OG KVENNA
FLOKKI FLEIRI EN NOKKUR ÎNNUR ÖJËÈ
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Mögnuð og hjartnæm

 AÈ ALDREI HAFA FLEIRI LÅKÖR¹IR VERIÈ
L¾KNAÈIR EN FR¹ ¹RUNUM  
¶¹ FENGU TÅU MILLJËNIR HOLDSVEIKRA
MEINA SINNA BËT

 AÈ ST¾RSTA -ARÅULÅKNESKI ER FJËR
T¹N METRA H¹TT OG STENDUR ¹ SAUTJ
¹N METRA H¹UM STÎPLI 5M R¾ÈIR
STYTTU AF -ARÅU MEY MEÈ *ESÒBARN
IÈ Å FANGINU SEM STENDUR ¹ SKU
H¾ÈINNI FYRIR OFAN BORGINA (ASKOVO
Å SUNNANVERÈRI "ÒLGARÅU ¶AÈ VAR
AFHJÒPAÈ  SEPTEMBER 
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Leið til þjóðarsáttar í auðlindamálum
F

rumvarp um heildaráætlun um nýtingu
og vernd náttúruauðlinda Íslands markar leið til þjóðarsáttar um þessi mikilvægu
málefni. Frumvarpið er kaflaskil í þessu
mikla deilumáli. Frumvarpið er afrakstur
nefndarvinnu með þátttöku allra flokka
undir forsæti Karls Axelssonar lögmanns,
en fyrrverandi iðnaðarráðherra Valgerður
Sverrisdóttir beitti sér fyrir málinu á
alþingi.
Nefndin komst að sameiginlegri niðurstöðu í flestum atriðum. Að óreyndu verður
því ekki trúað að stjórnarandstaðan snúist
gegn þessu þjóðþrifamáli.
Það er mjög mikilvægt að okkur takist að
koma þessu máli upp úr því hjólfari deilna
og streitu sem verið hefur um skeið. Auðvitað verða menn aldrei alveg á eitt sáttir

Dísilbílar og
loftmengun
5-2¨!
-ENGUN

Í

Fréttablaðinu 13. febrúar 2007
birtist eftirfarandi fyrirsögn
„Minni mengun með dísilbílum“ og
þar undir má lesa undirfyrirsögnina
„Umhverfismál: Ein besta aðferðin
til að draga úr mengandi útblæstri
frá bílum er að skipta bensínbílum
út fyrir dísilbíla“ að sögn Sigurðar
Friðleifssonar frá
Orkusetrinu.
Þessi fyrirsögn
er mjög villandi
og segir ekki nema
hálfan
sannleikann.
Fyrst ber að
skilgreina
loftmengun. Talað er
um mengað and- 3)'2¥¨52
rúmsloft
þegar $2/0,!5'
styrkur
loftteg- *«.3$«44)2
unda eða ryks
eykst eða minnkar, af manna völdum. Styrkur mengandi lofttegunda
getur verið hættulegur heilsu fólks,
gróðri eða umhverfi á annan hátt.
Ef horft er aðeins til gróðurhúsalofttegunda
þá
vissulega
menga dísilbílar minna. Hins vegar
menga dísilbílar mun meira af
NOx, ryki og sóti miðað við sambærilegan bensínbíl. Rannsóknir
sem gerðar hafa verið fyrir starfandi vinnuhóp á vegum ESB um
bætt loftgæði (Clean Air for Europe/CAFE) hafa sýnt að rykmengun (PM2,5) er lang áhrifamesta
loftmengun í Evrópu í dag og NOx
mengun kemur þar næst. Einnig
vil ég benda á frétt sem birtist í
Morgunblaðinu miðvikudaginn 14.
febrúar um loftmengun við leikskóla í Reykjavík. Þar kemur fram
að NOx og svifryksmengun er yfir
heilsuverndarmörkum við 20 leikskóla. Í skýrslu sem starfshópur
umhverfisráðuneytis birti í nóvember 2006 og heitir Staða og þróun
svifryksmengunar á höfðuborgarsvæðinu – Niðurstöður og tillögur
starfshóps umhverfisráðuneytisins kemur fram á bls. 8 hve alvarleg áhrif svifryk hefur á heilsufar
fólks. Að þessum orðum sögðum tel
ég mjög villandi að tala um að dísilbílar mengi minna.
Þegar fullkominn hreinsibúnaður verður komin í allar framleiddar dísilbifreiðar, þá má hugsanlega
kasta fram þessari fullyrðingu.
Á meðan væri réttast að orða
fyrirsögnina „Dísilbílar menga
minna af gróðurhúsalofttegundum“.

Höfundur er B.Sc. nemi í umhverfisfræði við Háskólann á Akureyri.

um einstök verkefni eða framkvæmdir, en
miklu skiptir þó að sem allra mest sátt geti
náðst um almennan heildarramma.
Í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að
tveir starfshópar, annar á vegum iðnaðarráðherra og hinn á
vegum umhverfisráðherra, vinni að undirbúningi heildaráætlunar, en síðan yfirtaki
forsætisráðherra
málið enda er þetta
sameiginlegt verkefni
allra stjórnvalda.
Stefnt er að því að
frumvarp um heildaráætlun verði síðan lagt
*«. 3)'52¨33/.
fyrir Alþingi á árinu
2010. Heildaráætlunin taki bæði til fallvatna og jarðhita og lýsi annars vegar þeim
stöðum og svæðum þar sem talið er óhætt
og skynsamlegt að virkja og einnig þeim

stöðum og svæðum sem talið er réttmætt að
vernda af umhverfisástæðum og af öðrum
sökum. Síðan muni Alþingi fjalla um slíka
áætlun með reglulegu millibili í framtíðinni.

Það er mjög mikilvægt að okkur takist
að koma þessu máli upp úr því hjólfari
deilna og streitu sem verið hefur um
skeið.
Gert er ráð fyrir breytingum á stjórnsýslu orkumála, en einkum þeirri að nánari
ákvarðanir um útfærslur og heimildir færist frá iðnaðarráðherra til Orkustofnunar.
Þá eru í frumvarpinu ákvæði um stjórnsýslu og tilhögun þegar velja þarf á milli
tveggja eða fleiri umsækjenda um sömu
verkefni. Ákvæði um þetta hafa ekki verið
fyrir hendi og er þetta mikilvægt skref í

framþróun orkumarkaðar á landi hér.
Þá er í frumvarpinu ráð fyrir því gert að
á meðan unnið er að heildaráætluninni verði
engin ný – áður ósamþykkt – virkjanaverkefni tekin fyrir án þess að Alþingi samþykki
hvert slíkt sérstaklega enda hafi verkefnið
hlotið viðhlítandi umsagnir og umhverfismat.
Loks eru í frumvarpinu mikilvæg ákvæði
um að skylt verði að taka gjald fyrir rannsóknarleyfi og nýtingarleyfi. Auk þess geta
aðilar sem fyrr samið um gjald fyrir nýtingu. Þetta auðlindagjald getur í framtíðinni
orðið grundvöllur að auðlindasjóði íslensku
þjóðarinnar, en t.d. í Alaska hafa menn slíkan sjóð og nýta þar arðinn af auðlindunum
til þjóðþrifamála og sérstakra verkefna eða
endurgreiða almenningi beint út af tekjum
sjóðsins.
Höfundur er
formaður Framsóknarflokksins.
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„Þegar ég hlusta á
Pavarotti hugsa ég með
mér: „Hvað hef ég verið
að gera með röddina
mína í öll þessi ár?“

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

AFMÆLI
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Sprengja í kjallara World Trade Center

 *ARÈSKJ¹LFTI Å 0ORTÒGAL

¥ H¹DEGINU ÖEGAR KLUKKAN VAR
INGIN STËÈ FRAM UNDIR KVÎLD
¹TJ¹N MÅNÒTUR GENGIN Å EITT
2ÒMU ¹RI SÅÈAR VORU ÖRÅR
ÅSLAMSKIR BËKSTAFSTRÒARMENN
ÖENNAN DAG ¹RIÈ  VARÈ
MIKIL SPRENGING Å BÅLAGEYMSLU
D¾MDIR FYRIR AÈILD SÅNA AÈ
(EIMSVIÈSKIPTAMIÈSTÎÈVAR
¹R¹SINNI EN S¹ SEM TALINN VAR
INNAR 7ORLD 4RADE #ENTER Å
HÎFUÈPAURINN GEKK LAUS Å TVÎ
.EW 9ORK Å "ANDARÅKJUNUM
¹R 3¹ HEITIR 2AMZI !HMED
9OUSEF OG VAR HANDTEKINN
6IÈ SPRENGINGUNA VARÈ TIL GÅGUR
SEM VAR N¾RRI TUTTUGU METRAR Å
Å 0AKISTAN Å FEBRÒAR 
ÖVERM¹L OG NOKKUR STEINSTEYPT
(ANN ER SAGÈUR HAFA J¹TAÈ
7/2,$ 42!$% #%.4%2
OG J¹RNSTYRKT GËLF Å GRENND VIÈ
AÈILD SÅNA FYRIR LEYNIÖJËNUSTU
"ANDARÅKJANNA OG SAGST EKKI
SPRENGINGUNA G¹FU SIG
(RYÈJUVERKAMÎNNUNUM SEM AÈ SPRENGING
SJ¹ EFTIR ÎÈRU EN AÈ TURNARNIR HAFI EKKI FALLIÈ VIÈ
UNNI STËÈU MISTËKST AÈ SKEMMA UNDIRSTÎÈUR
ÖAÈ AÈ SPRENGT VAR RÒMLEGA H¹LFT TONN AF SPRENGI
SKÕJAKLJÒFANNA EN URÈU ENGU AÈ SÅÈUR SEX MANNS EFNI Å KJALLARANUM
AÈ BANA OG TALIÈ ER AÈ YFIR ÖÒSUND HAFI SLASAST
(ÎFUÈPAURARNIR ¹ BAK VIÈ SPRENGINGUNA VORU
+OSTNAÈUR VEGNA SKEMMDA VAR TALINN NEMA YFIR
SVO Å NËVEMBER ¹RIÈ  D¾MDIR Å ¾VILANGT
 MILLJÎRÈUM KRËNA %FTIR ¹R¹SINA VORU TVÅBURA
FANGELSI ¹N N¹ÈUNARMÎGULEIKA %INS MANNS ER
ENN LEITAÈ SEM GRUNAÈUR ER UM AÈILD AÈ SPRENG
TURNARNIR RÕMDIR EN ÖAR VORU UM  ÖÒSUND
MANNS MARGIR ÖJ¹ÈIR VEGNA REYKMENGUNAR 2ÕM INGUNNI













VERÈUR TUGÖÒSUNDUM AÈ
BANA OG LEGGUR ,ISSABON
OG FLEIRI BORGIR Å RÒST
(OLLENDINGAR STR¹FELLA
ENSKA NÕLENDUBÒA Å
!MBOYNA Å )NDËNESÅU
3VÅAR F¹ YFIRR¹È YFIR SUÈUR
HLUTA 3VÅÖJËÈAR FR¹ $ÎNUM
Å (RËARSKELDUFRIÈNUM
&YRSTI ÅSLENSKI H¹RGREIÈSLU
MEISTARINN +RISTËLÅNA
+RAGH OPNAR STOFU Å
2EYKJAVÅK
¶ÕSKAR FLUGVÁLAR VARPA
SPRENGJUM ¹ &ENEYJAR Å
HEIMSTYRJÎLDINNI FYRRI
*ËNAS *ËNSSON DËMSM¹LA
R¹ÈHERRA SKRIFAR m3TËRU
BOMBUNAn Å 4ÅMANN
7INSTON #HURCHILL UPPLÕSIR
AÈ "RETAR HAFI BÒIÈ TIL SÅNA
EIGIN ATËMSPRENGJU
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3VERRIR (ERMANNSSON
FYRRVERANDI R¹ÈHERRA ER  ¹RA

"IRNA ¶ËRÈARDËTTIR
LEIÈSÎGUMAÈUR ER  ¹RA

3ALVÎR +RISTJANA 'ISSURARDËTTIR
LEKTOR ER  ¹RA

SDÅS 4HORODDSEN
KVIKMYNDAGERÈARMAÈUR ER  ¹RA

'ÅSLI -ARTEINN "ALDURSSON
BORGARFULLTRÒI ER  ¹RA

"JARNI 'UÈJËNSSON
FËTBOLTAMAÈUR ER  ¹RA

3TOFNA HOLLVINASAMTÎK
Fimmtíu ár eru liðin síðan tvíhliða
samningur á milli Íslands og Bandaríkjanna um Fulbright-stofnunina á
Íslandi var undirritaður.
Af því tilefni var boðað til móttöku í
Háskóla Íslands síðastliðinn föstudag.
Heiðursgestur var frú Harriet Fulbright, ekkja J. Williams Fulbrights,
stofnanda samtakanna, sem er stödd
hér á landi í fyrsta sinn.
„Það er í rauninni mögnuð starfsemi sem fer fram hjá Fulbright víða
um heim. Hvað okkur varðar þá hafa
milli 1200 til 1300 manns fengið styrki,
bæði Íslendingar og Bandaríkjamenn,
og þetta hefur hjálpað fólki alveg
heilmikið,“ segir Lára Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Fulbright á Íslandi.
Fulbright veitir einnig námsráðgjöf
til þeirra sem hyggja á nám í Bandaríkjunum auk þess sem fræði- og listamenn eiga kost á því að fá styrki í
gegnum stofnunina.
Á meðal þekktra nemenda sem hafa
fengið Fulbright-styrk má nefna Jón
Sigurðsson, formann Framsóknarflokksins, Jón Baldvin Hannibalsson,
Ásdísi Höllu Bragadóttur, Sigríði
Snævarr, Sigurjón Sighvatsson og
Hannes Hólmstein Gissurarson. „Að fá
Fulbright-styrk felst ekki bara í því að
fá peninga nánast án allra kvaða heldur er Fulbright líka svo virt. Það hjálpar þér að komast inn í skóla og að fá
vinnu seinna meir. Það er afar mikils
virði að geta haft þetta á ferilskránni,“
segir Lára.
Til stendur að stofna hollvinasamtök fyrrverandi Fulbright-styrkþega
sem eiga að styðja við bakið á stofnun-

,2! *«.3$«44)2 &RAMKV¾MDASTJËRI &ULBRIGHT ¹ ¥SLANDI SEGIR STOFNUNINA HAFA HJ¹LPAÈ FËLKI
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inni og styrkþegunum. Sendar verða út
tilkynningar á næstunni til þeirra
íslensku styrkþega sem Fulbright
hefur upplýsingar um. Lára vill biðja

þá sem ekki næst samband við og vilja
taka þátt, endilega að hafa samband
við Fulbright-stofnunina.
FREYR FRETTABLADIDIS

Dagný í formannstólinn
Okkar bestu þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát
og útför móður okkar, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

Elísabetar Pétursdóttur
Hraunvangi 3, (áður Þúfubarði 12)
Hafnarfirði,

Eygló Þorláksdóttir
Michael Mather
Erla Þorláksdóttir
Erling Ásgeirsson
Sigurður G. Þorláksson
Ragnhildur Harðardóttir
Petra Þorláksdóttir
Örn Arnarsson
Ægir Þorláksson
Sólveig Stefánsdóttir
Særún Þorláksdóttir
Guðjón B. Sverrisson
Vignir Þorláksson
Sigrún Vilhelmsdóttir
Anna María Þorláksdóttir
Rafn A. Guðjónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

15% afsláttur af öllum

legsteinum og fylgihlutum

Dagný Ósk Aradóttir var á
fimmtudaginn kjörin formaður Stúdentaráðs á árlegum skiptafundi. Dagný leiddi
lista Röskvu í nýafstöðnum
kosningum til Stúdentaráðs
þar sem fylkingunni tókst að
hafa sigur, í fyrsta sinn síðan
2002 þegar Röskva tapaði
naumlega. Fram að því hafði
Röskva verið stærsta fylkingin í háskólapólítikinni í
ellefu ár.

Dagný Ósk er aðeins
sjötta konan í 87 ára sögu
ráðsins sem gegnir þessu
embætti og eru Röskvuliðar
sannfærðir um að mikilvægt skref hafi þarna verið
stigið í jafnréttisbaráttunni.
Meðal þess sem er á stefnuskrá nýkjörins Stúdentaráðs
er að gera málefni stúdenta
að kosningamáli í komandi
Alþingiskosningum. „Mikilvægt er fá skýra stefnu frá

flokkunum sem eru í framboði um hvernig þeir vilja
sjá fjármögnun háskólastigsins háttað og hvort þeir
vilji bæta fjárhagsstöðu
stúdenta,“ stendur í fréttatilkynningu frá Stúdentaráði.
FGG
$!'.µ «3+ 3JÎTTA KONAN SEM
SEST Å STËL FORMANNS 3TÒDENTAR¹ÈS
Å  ¹RA SÎGU R¹ÈSINS

Álfaálög á dansflokknum
Hvert áfallið á fætur
öðru hefur riðið yfir
Íslenska dansflokkinn
undanfarnar vikur, á
meðan hann stóð í æfingum fyrir sýninguna Í
okkar nafni, sem
frumsýnd var á
föstudaginn.
„Það eru nokkrir eftir heilir, við
skulum orða það
þannig,“
sagði
Valgerður Rúnarsdóttir dansari.
Sjálf er hún með
rifinn liðþófa í
hné, einn dansari
fór í bakinu, annar
nefbrotnaði og braut

úr tönn og sá þriðji sleit liðbönd í
ökkla. Þar að auki hafa pestir og
veikindi herjað á hópinn. Sýningin samanstendur af tveimur
verkum, en í öðru þeirra eru
fjórtán dansarar, jafn margir
og eru í dansflokknum. „Það
hafa allir verið á nálum, af
því það er enginn eftir til að
hlaupa
í
skarðið
vegna
meiðsla,“ sagði Valgerður. Það
fór því svo að æfingastjóri
hópsins, Gianluca Vincentini,
varð að taka að sér hlutverk.
6!,'%2¨52 2².!23$«44)2

%R VARLA ¹N¾GÈ MEÈ ¹STANDIÈ HJ¹
¥SLENSKA DANSFLOKKNUM ÖAR SEM
HVERT ËHAPPIÈ ¹ F¾TUR ÎÈRU HEFUR
RIÈIÈ YFIR FLOKKINN SÅÈAN ¾FINGAR ¹ ¥
OKKAR NAFNI HËFUST

Álfar og huldufólk eru þema annars verksins, og var það orðið mál
manna að einhverjir af því kyni
hefðu reiðst hópnum. „Við fórum í
það verkefni með alls konar álfasögur í huga, og vorum að grafa upp
gamlar þjóðsögur. Við sögðum einmitt við danshöfundinn, Roberto Oliván, að svona gerðist stundum hér.
Fólk reyndi að byggja vegi og það
gengi bara ekkert,“ sagði Valgerður.
„Ég er nú eiginlega farin að hallast að
því að þetta gæti bara verið,“ sagði
hún og hló við. Frumsýningin fór þó
fram á réttum tíma þrátt fyrir allt.
„Það eru allir svo miklir fagmenn að
ef eitthvað klikkar standa allir saman
og leggjast á eitt. Það er þetta gamla
góða: the show must go on,“ sagði Valgerður.
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Karlarnir í Hollywood geta verið
litlir og ljótir,
með skalla, horaðir eða með
vömb. Þeir geta
mætt í sama smókingnum ár eftir ár á
Óskarsverðlaunahátíðina án nokkurra athugasemda. Ef leikkona
myndi mæta í sama kjól og í fyrra
á hátíðina yrði uppi fótur og fit og
ekki ólíklegt að það myndi skaða
feril hennar til frambúðar.
Allar konur þekkja svo sem þá
þörf að þurfa að vera í einhverju
nýju við sérstök tækifæri. Þörfin
er í sjálfu sér saklaus og í heimi
frægðarinnar hafa konur jafnvel
getað nýtt sér þetta til að ná sér í

þá athygli sem þær þurfa. Verra
þykir mér þó að það sé oftar en
ekki eina athyglin sem þær þurfa.
Feitu karlarnir með skallana
eru fengnir til að leika feitu karlana með skallana. Vanti konu til
að leika sköllótta feita konu, er
hárið rakað af fallegu leikkonunni og svamp stungið undir
peysuna til að búa til stóran maga.
Fallegu leikkonurnar fá reyndar
stöku sinnum að leika ljótar
konur, eins og Charlize Theron í
Monster og man ég vel þegar
Oprah spurði hana hvernig henni
hefði liðið svona ljótri á skjánum.
Datt engum í hug að ráða bara
ljóta leikkonu í hlutverkið? Sennilega hefði sú leikkona ekki hlotið
neinar tilnefningar til Óskars-

verðlauna, þótt hún hefði sýnt
jafnsterkan leik og Charlize, og
hún hefði ekki verið flott á rauða
dreglinum. Í Hollywood er nefnilega mikilvægast af öllu fyrir
konur að vera fallegar, hæfileikarnir eru í öðru sæti.
Ég get ekki alveg gert það upp
við mig hvort mér finnst það
fáránlegt eða eðlilegt. Útlitið er
eitthvað sem konur hafa fram
yfir karlana sem er ástæða þess
að öllum er skítsama um smókinginn þeirra. Myndirnar af þeim
vekja ekki eins mikla athygli og
af konunum. Mér finnst þó eitthvað stórskrítið við það að bara
gullfallegar konur eigi séns í
Hollywood og að tvisvar í sama
kjólnum geti haft skaðleg áhrif.
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Jæja, ný
aðferð ...

Eða
kannski ...

Ég held að
ég haﬁ lést
um nokkur
kíló!

N 'ELGJAN

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

Ég get ekki klárað
eplið mitt ...
Langar þig
í Palli?

„Skipulagði útdeilingu
á matpökkum til
nemdenda sem minna
mega sín.”

Já takk.

Ójá!

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

„DAUÐUR, SKÍTUGUR, TÓMUR“

Nei,
kjella
mín, ekki
aftur.

Ertu enn að
reyna að bæta
ferilskrána fyrir
framhaldsskólann?

%FTIR 4ONY ,OPES

Jæja, Eiríkur,
gengur kúrinn
ekki vel?

DAGUR VONAR

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

Ég kalla þetta ...

Loftræstingu!

N "ARNAL¹N
Solla, hvað
er að?

Sniff

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

Ég var leið
eftir að
hafa séð
fréttirnar.

Elskan mín en
leiðinlegt!

Stundum verður mamma líka
leið eftir að hafa horft á þær ...

Hvað var það sem
gerði þig leiða?
Það voru engar
leikfangaauglýsingar!
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Ungir spreyta sig

Tveggja gesta dans

Ekki verður sýningum fyrr lokið á
Flagara í framsókn í Íslensku
óperunni í Ingólfsstræti en það
koma nýjar sviðsetningar upp.
Það er tveir ástsælir einþáttungar
eftir meistarann Giacomo Puccini
sem Óperustúdíó Íslensku óperunnar stendur fyrir: Systur Angelicu og Gianni Schicchi. Er frumsýning fyrirhuguð 21. mars.
Æfingar eru komnar vel á veg og
taka yfir þrjátíu söngnemendur
og fjörutíu nemendur í hljóðfæraleik þátt í verkefninu.
Þetta er fjórða árið í röð sem
Íslenska óperan stendur fyrir sýningarhaldi á vegum Óperustúdíós
og reynsla síðustu þriggja ára
hefur sýnt að það er mikill áhugi
fyrir verkefninu bæði meðal þátttakenda sem og áhorfenda. Það er
Glitnir sem leggur sviðsetningunni lið með fjárstyrk. Hljómsveitarstjóri er Daníel Bjarnason
og leikstjóri Ingólfur Níels Árnason. Leikmynda- og búningahönnuður Óperustúdíósins er Hlín
Gunnarsdóttir og ljósahönnuður
Jóhann Bjarni Pálmason.
Ingólfur Níels segir það mikilvægt fyrir söngnemendur að fá
tækifæri til að taka þátt í verkefni
sem þessu; „í Óperustúdíóinu fá
nemendur tækifæri til að taka þátt
í verkefni sem unnið er að öllu
leyti eins og önnur verkefni
Íslensku óperunnar og í óperuhúsum almennt. Það er hægt að líta á
þátttökuna sem viðbót við námið,
hér fá nemendurnir tækifæri til
að spreyta sig í leiklist og sviðshreyfingum samhliða söngnum á
meðan skólarnir leggja meiri
áherslu á söng og raddþjálfun.”

Það er sögulegt ár hafið í íslenskum listdansi: upphaf hans má
rekja til konungskomunnar 1907
en í fylgdarliði var Berthelsen sá
sem Stefanía Guðmundsdóttir og
Árni Eiríksson fengu hingað til að
kenna dans. Fjórum áratugum
seinna stofna menntaðir listdansarar Félag íslenskra listdansara
og fagna nú sextíu ára afmæli.
Sýning ÍD á föstudagskvöld, Í
okkar nafni, rímar af tilviljun við
tímamót: það eru útlendir menn
sem semja dansana, annar þeirra
gerir sér mat úr hvernig dansinn
verður til úr nýkviknuðu lífi,
skynjun um hreyfinguna sem
sjálfstætt form. Hinn leitar aftur í
forna menningu, hvískur í myrkri,
heimsókn á annars manns land, og
deilu dagsins um nýtingu náttúrunnar í landinu okkar.
Höfundar dansanna vinna eftir
svipuðum línum: slitróttur og
veikbyggður þráður er spunninn
upp um þematískt efni frekar
almenns eðlis. Hugmyndin er
klædd athöfnum, gerðum, sporum
sem lýsa hana upp, magna innan
hennar aðstæður eða andstæður.
Verkin hafa yfir sér mismunandi
áferð: André Gingras sem er kanadískur skilar verki sem er byggt
upp í þremur þáttum. Jürgen De
Blonde semur raftónlist og Lind
Völundardóttir klæðir dansarana.
Þetta var öguð smíð með löngum
og hægum upphafskafla, léttari
miðkafla og loks stífum og átakamiklum lokahnykk.
Hinn gesturinn er Roberto Olivan.
Hans verk sækir mátt sinn í
íslenska tónlist: þulusöng Sólveigar Indriðadóttur, Heklu og Elegíu
Jóns Leifs sem eru ópus 52 og 53.
Og raunar sópar tónlistin dönsurunum og höfundarverki Roberto
sOlivan út af sviðinu. Hvorki dansararnir né Spánverjinn hafa roð í
Jón og hans krafta. En meiningin
er samt ekki vitlaus hjá Roberto.

4«.3+,$)¨ ')!#/-/ 05##).) .EM
ENDUR Å «PERUSTÒDÅËI ¥SLENSKU ËPERUNN
AR ¾FA TVO EINÖ¹TTUNGA

Óperustúdíóið er starfrækt í samvinnu við tónlistarskóla á höfuðborgarsvæðinu.
Einþáttungarnir tveir er löngu
þekktir og hafa verið fluttir hér
áður: þá samdi tónskáldið sem
hluta af þríleik og ætlaðist til að
þeir væru fluttir saman, Il tabarro, Suor Angelica, og Gianni
Schicchi. Verkið var frumflutt
1918 í Metropolitan óperunni í
New York. Il Tabarro er samið í
ætt verismo, Systir Angelica er
kirkjulegt verk meðan Gianni er
kómedía. Verkefni Óperustúdíósins geyma tvær víðkunnar og
frægar aríur: O mio babbino caro
og Senza mamma.
PBB

Ástin og gleymskan
Æfingar eru hafnar á nýju leikriti
eftir Eric-Emmanuel Schmitt í
Þjóðleikhúsinu. Verkið „Hjónabandsglæpir“ verður frumsýnt í
leikstjórn Eddu Heiðrúnar Backman 18. apríl næstkomandi.
Leikrit Schmitts „Abel Snorko
býr einn“ og „Gesturinn“ hafa
notið gífurlegra vinsælda meðal
íslenskra áhorfenda en Hjónabandsglæpir er eitt af nýjustu
leikverkum skáldsins og hefur
hlotið frábærar viðtökur, jafnt í
heimalandi höfundar sem erlendis. Von er á Schmitt í heimsókn til
landsins í tilefni af frönsku menningarkynningunni Pourquoi pas?
en hann verður gestur í Viku bókarinnar um miðjan apríl.
Hjónabandsglæpir er nærgöngult og átakaþrungið leikrit um ástina, minnið og gleymskuna. Hjón
hafa verið gift í fimmtán ár þegar
eiginmaðurinn verður skyndilega
fyrir því að missa minnið. Með
aðstoð hennar reynir hann að komast að því hver hann er. Er hægt að
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¹ +JARVALSSTÎÈUM STENDUR YFIR
SÕNINGIN + Ö¹TTURINN -¹LARINN
*ËHANNES 3 +JARVAL EN ÖAR LEITAST
SÕNINGARSTJËRINN %INAR 'ARIBALDI
%IRÅKSSON VIÈ AÈ SVIPTA HULUNNI AF
GOÈSÎGNINNI +JARVAL OG HLEYPA ¹HORF
ANDANUM BEINT AÈ VERKUM HANS 
MORGUN KL  TEKUR SÕNINGARSTJËRINN
Ö¹TT Å SPJALLI VIÈ GESTI UM SÕNINGUNA

Hann tekur ekki afstöðu en dregur fram gerólík sjónarmið þegar á
hólminn er komið skömmu áður
en dansinn sjálfur hefst. En átökin verða sundruð og bygging
verksins var frekar kaotísk langt
fram eftir uns Valgerður Rúnarsdóttir steig á sviðið í einsöng, er
víst réttast að kalla þá kveinstafi.
Verkið allt var losaralegt í byggingu, dæmigert spunadæmi.
Sýningin dró fram ýmsa fleti á
Íslenska dansflokknum. Hópurinn
er ekki vel samstæður lengur.
Sumir dansaranna eru teknir að
eldast. Persónuleikar fá ekki að
standa út. Þau njóta sín heldur
ekki sem corps þó tilkomumikið
sé að sjá flokkinn á fljúgandi
ferð.
Sem oft áður reynir feikimikið á
myndvísi danshöfundanna. Fjárhagur flokksins leyfir aldrei að
hann fái í raun nema sparsömustu
leikmynd, stundum enga. það fer
að verða býsna þreytandi. Langflestir höfundar sem hingað koma
til að kasta einhverju upp halda
sig fjarri sögusniði – narratíf. Það
er líklega skráð í ráðningarsamninginn ellegar það kjörlendi sem
Katrín Hall vill að flokkurinn
starfi í. Enn er flokkurinn ekki
tekinn að fást við texta af neinni
sort. Það er ekki getuleysi heldur
innibyrgt í þeim verkefnum sem
hann fær. Raunar stendur hann
sig alla jafna betur ef verkin koma
hingað unnin en þau sem hér eru
smíðuð. Höfundar fá einfaldlega
ekki þann tíma sem þarf.
Þetta kvöld var flokkurinn undir
meðallagi í vinnu sinni. Verkin
voru bæði miðlungi spennandi.
Þau leiddu í ljós að í lengri verkum eru sumir einstaklingar í
flokknum ekki í nægilega góðu
líkamsástandi til að ná sínu besta
fram. Það var eins og það vantaði
bæði hita og gleði í vinnuna. Enda
fannst það á þeim sauðtrygga
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$ANSAR EFTIR !NDRÁ 'INGRAS OG
2OBERTO /LIVAN
,EIKMYND OG BÒNINGAR ,IND
6ÎLUNDARDËTTIR OG %LÅN %DDA
RNADËTTIR

((
$ANSFLOKKUR ¹ TÅMAMËTUM MEÈ
DAUFLEGA SÕNINGU

frumsýningarsal sem situr ekki á
fögnuði sínum hafi hann hrifist.
Móttökur voru blendnar. Aðstandendur beggja verka voru kallaðir
á svið eftir seinna verkið sem var
klaufalegt. Opinber umræða um
hvert ÍD stefnir er ekki til. Brátt
kemur til þess að listrænn stjórnandi flokkins lætur af störfum.
Hvert á flokkurinn að halda þá og
hverjir verða þar innanborðs?
0¹LL "ALDVIN "ALDVINSSON
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EFTIR %RIC %MMANUEL 3CHMITT
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tendra aftur loga ástarinnar eftir
áralanga sambúð?
Með hlutverkin tvö í sýningunni fara Elva Ósk Ólafsdóttir og
Hilmir Snær Guðnason. Höfundur
leikmyndar og búninga er Jón
Axel Björnsson, tónlist semur
Óskar Guðjónsson og þýðandi er
Kristján Þórður Hrafnsson. KHH
 SAMA STAÈ GEFUR EINNIG AÈ LÅTA SÕN
INGUNA &OSS ÖAR SEM FJËRIR LISTAMENN
KANNA TENGSL LISTAR OG N¹TTÒRU

F  RLEG LJËSMYNDASÕN
ING "LAÈALJËSMYNDARAFÁLAGS
¥SLANDS STENDUR YFIR Å 'ERÈARSAFNI
Å +ËPAVOGI  SAMA STAÈ M¹ SJ¹
SÁRSTAKA SÕNINGU ¹ LJËSMYNDUM SEX
LJËSMYNDARA SEM BER YFIRSKRIFTINA
+¹RAHNJÒKAR

F  +RISTÅN 'UÈMUNDSDËTTIR
SÕNIR ¹ #AFÁ +ARËLÅNU ¹ !KUREYRI
3ÕNINGIN "ARNSLEGAR MINNINGAR
LÎSTUR MANNSINS SAMANSTENDUR
AF TEXTAVERKUM ¹ GLASAMOTTUM OG
VEGGJUM 3ÕNINGIN STENDUR TIL  MARS

N N "+52
F  &INNSKIR RITHÎFUNDAR LESA ÒR
VERKUM SÅNUM Å .ORR¾NA HÒSINU
(ÎFUNDARNIR 4APIO +OIVUKARI !NJA
3NELLMAN OG -ARIA !NTAS R¾ÈA
UM VERK SÅN OG FINNSKAR SAMTÅMA
BËKMENNTIR

N N +6)+-9.$!3µ.).'!2
F  +VIKMYNDAKLÒBBURINN

L
E
S
N
A
Sýnt á
Litla sviði
Borgarleikhússins

&JALAKÎTTURINN SÕNIR Å 4JARNARBÅËI
+L  ER MYNDIN 4RÎNURNAR FLJÒGA
4HE #RANES !RE &LYING KL  MYND
IN (ARÈJAXL +NALLHART OG KL  2ISI
'IANT
5PPLÕSINGAR UM VIÈBURÈI OG SÕNINGAR
SENDIST ¹ HVAR FRETTABLADIDIS EKKI

Tilboðsverð til Vörðu- og Námufélaga kr. 1.900 á fyrstu 10 sýningarnar
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'LAUMUR OG GLITUR ¹ NÕJUM 1 BAR
Q bar kom formlega út úr
skápnum á fimmtudagskvöldið. Efnt var til veglegs opnunarteitis í tilefni
af breyttum áherslum í
rekstri staðarins, og miðað
við fjöldann sem lagði leið
sína á barinn á fimmtudagskvöldið virðast breytingarnar mælast vel fyrir.

Segist vera
saklaus
Leikarinn Daniel Baldwin hefur
lýst sig saklausan af ákæru um að
hafa
stolið
bifreið undir
lok
síðasta
árs.
Baldwin
var handtekinn fyrir að
stela bíl Kens
Smith, vinar
síns til langs
tíma. Segist $!.)%, "!,$7).
"ALDWIN SEGIST VERA
leikarinn
SAKLAUS AF ¹K¾RU UM
aðeins
hafa
BÅLÖJËFNAÈ
fengið bílinn
lánaðan og að um misskilning hafi
verið að ræða.
Verði Baldwin fundinn sekur á
hann allt að þriggja ára fangelsi
yfir höfði sér. Hann er bróðir leikaranna Alecs, Williams og Stephens Baldwin. Hefur hann m.a.
leikið í sjónvarpsþáttunum Homicide: Life on the Street.

',)--%2 /' ',%¨) 3TARFSFËLK STAÈARINS

VAR GLIMMERPRÕTT Å TILEFNI DAGSINS OG
REKSTRARSTJËRINN «LI (JÎRTUR OG !NNA "R¹
VORU ENGAR UNDANTEKNINGAR
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

3+%''2¨52 ¶AU !RNAR 6IDDI OG (ILDUR NUTU KVÎLDSINS Å GËÈUM FÁLAGSSKAP OG HÎFÈU GREINILEGA UM ÕMISLEGT AÈ R¾ÈA

(*«.!36)052 (JËNIN (REFNA OG "ENJA
MÅN VORU S¾T SAMAN OG SKEMMTU SÁR
VEL ¹ FIMMTUDAGSKVÎLDIÈ

$5,²¨  1 "!2 ¶EIR *OEL OG :UNGA VORU

DULARFULLIR ¹ SVIP ÖAR SEM ÖEIR FYLGDUST
MEÈ $* +ITTY ÖEYTA SKÅFUM

&2¥¨ &,*«¨ &ANNÕ +ATRÅN OG ,ILJA TËKU
SIG VEL ÒT Å OPNUNARPARTÅINU

"2/3-),$!2 %RLA OG +ATRÅN BROSTU

HRINGINN OG VORU AUGLJËSLEGA ¹N¾GÈAR
MEÈ KVÎLDIÈ
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'LAÈIR MATARUNNENDUR ¹ !PËTEKINU
$%.)3% 2)#(!2$3 $ENISE 2ICHARDS LENTI

Å BÅLSLYSI ¹ DÎGUNUM

Richards í
bílslysi
Leikkonan Denise Richards lenti í
bílslysi á dögunum þegar hún ætlaði að hjálpa tveggja ára dóttur
sinni út úr bíl sínum. Kom þá
annar bíll aðvífandi og ók á hurðina á bíl Richards þannig að hún
fór af. Munaði engu að Richards
léti lífið.
Þegar kærasti Richards, Richie
Sambora úr hljómsveitinni Bon
Jovi, frétti af slysinu flýtti hann
sér heim til Richards til að hughreysta hana, enda var hún vitaskuld í miklu uppnámi.

Rokkspíri
frá Bon Jovi
Rokkarinn og
hjartaknúsarinn Jon Bon
Jovi hefur gert
samning
við
snyrtivörufyrirtækið
Coty
Inc um að þróa
nýjan rakspíra "/. */6) 2OKK
sem kemur í ARINN "ON *OVI
verslanir síðar ER AÈ ÖRËA NÕJAN
RAKSPÅRA
á þessu ári.
Bon Jovi fetar þar með í fótspor stjarna á borð við Kate Moss,
Paris Hilton og Beckham-hjónin
sem hafa öll sett ilmvötn sín á
markað með góðum árangri.

Fimmta Food and Fun hátíðin fór af stað á miðvikudagskvöldið. Matarunnendur alls staðar að gerðu sér
glaðan dag á fimmmtudagskvöldið og mættu brosmildir í nýárspartí á Apótekinu.
Eins og sjá má á myndunum
var enginn skortur á stemningu.

'!-,)2 &¡,!'!2 ¶AÈ URÈU FAGN

AÈARFUNDIR ÖEGAR %YÖËR 2ÒNARSSON
YFIRMATREIÈSLUMAÈUR HJ¹ 3IGGA (ALL ¹
«ÈINSVÁUM OG &OOD AND &UN DËMAR
INN *ONAS ,UNDGREN FR¹ .OREGI HITTUST
AFTUR EN ,UNDGREN VAR KEPPANDI ¹
H¹TÅÈINNI Å FYRRA
&2¡44!",!¨)¨2«3!
-!4!2(*!, ¶ËRHALLUR 'UNNARSSON OG "RYNJA .ORDQUIST STËÈU ¹ SPJALLI VIÈ 'US SEM ER FASTAGESTUR ¹ &OOD AND &UN OG EIGANDI
NOKKURRA GL¾SILEGUSTU VEITINGASTAÈA 7ASHINGTONBORGAR

&!'-%..  &%2¨ !LFREÈ «MAR !LBERTS
SON EINN AF LANDSLIÈSMÎNNUM MAT
REIÈSLUMANNA SKEMMTI SÁR ¹SAMT (ALL
DËRI %INI 'UÈBJARTSSYNI MATREIÈSLUNEMA
OG ¶R¹NI &REY 6IGFÒSSYNI SEM KEPPIR UM
TITILINN -ATREIÈSLUMAÈUR ¹RSINS

 '«¨2) 345.$ 3VALA «LAFSDËTTIR

KONA 3IGGA (ALL OG 2OBERT 7IEDMAIER
EINN DËMARANNA Å ¹R R¾DDU M¹LIN ¹
!PËTEKINU

.µ23',%¨) 3TARFSFËLKIÈ VAR KL¾TT Å
SITT NÕ¹RSLEGASTA PÒSS Å TAKT VIÈ ÖEMA
VEISLUNNAR

6).!345.$ ¶AÈ FËR VEL ¹ MEÈ 'UÈLAUGU
(ALLDËRSDËTTUR HÎNNUÈI OG 3ASHA FR¹ 3T
0ÁTURSBORG SEM KOM MEÈ RÒSSNESKA
TEYMINU HINGAÈ TIL LANDS

HEIMSFRUMSÝNING
MYND EFTIR JOEL
SCHUMACHER

“FORREST WHITAKER ER HREINT ÚT SAGT
MAGNAÐUR Í HLUTVERKI HARÐSTJÓRANS OG
SÝNIR SVO AÐ EKKI VERÐUR UM VILLST AÐ
HÉR FER EINN FREMSTI LEIKARI
SAMTÍMANS. B.S. - FRÉTTABLAÐIÐ

SÍMI 564 0000

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

THE NUMBER 23
kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
THE LAST KING OF SCOTLAND
kl. 5.20, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
THE LAST KING SÝND Í LÚXUS
kl. 5.20, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
GHOST RIDER
kl. 5.30, 8 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
THE PURSUIT OF HAPPYNESS
kl. 8 og 10.30
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 4 og 4.45 STUTTMYND
VEFUR KARLOTTU ÍSL. TAL
kl. 3.40
NIGHT AT THE MUSEUM
kl. 5.40

THE LAST KING OF SCOTLAND
NOTES ON A SCANDAL
PAN´S LABYRINTH
LITTLE MISS SUNSHINE
KÖLD SLÓÐ/COLD TRAIL

kl. 5.30, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
kl. 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
kl. 5.45 ENGLISH SUBTITLES B.I. 12

THE NUMBER 23
GHOST RIDER
NOTES ON A SCANDAL

kl. 6, 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
kl. 8 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
kl. 6 B.I. 12 ÁRA

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

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

Keyrt og flogið yfir
fjöll og firnindi
Excite Truck fyrir Nintendo Wii er
eins konar arftaki leiksins Excite
Bike sem kom út á upprunalegu
Nintendo-leikjatölvunni
fyrir
rúmum tuttugu árum. Í honum
þeysist leikmaðurinn á trukkum á
ofsahraða um vegi og fjöll með það
í huga að stökkva lengst, keyra
hraðast, klessa á sem flesta og
koma fyrst í mark.
Það sem gerir leikinn sérstakan
er hvernig leikmaðurinn stýrir bílunum. Í staðinn fyrir að nota lítinn
analog-pinna á stýripinna, eins og í
flestum bílaleikjum á leikjatölvum, heldur leikmaðurinn á Wiifjarstýringunni með báðum höndum og hreyfir hana eins og hann sé
að halda um stýri.
Þessi nýstárlegi spilunarmáti
gerir leikinn ótrúlega skemmtilegan og auðveldan í spilun. Eins og
gefur að skilja er mun náttúrulegra að stýra bíl í tölvuleik eins og
maður sé að stýra alvöru bíl, en
ekki hreyfa lítinn pinna.
Ólíkt flestum bílaleikjum er
markmiðið í Excite Truck ekki eingöngu að koma fyrstur í mark.
Markmiðið er að safna stigum, sem
þú færð vissulega fyrir að vinna
keppnir, en þú getur einnig klesst á
aðra bíla og stokkið gríðarlega
langt til að fá stig, svo eitthvað sé
nefnt. Markmiðið er í rauninni að
keyra brautina á sem brjálaðastan
hátt, og helst sigra í leiðinni.
Grafíkin er hvorki áberandi góð
né áberandi léleg, en það skiptir
litlu máli því grafík er langt í frá
aðalatriðið í leik sem þessum. Hún
stendur fyrir sínu og það nægir.
Eins skemmtilegur og Excite
Truck er þá mætti hann vera lengri
og bjóða upp á fleiri brautir. End-

¥ ,/&4).5 %ITT AF ÖVÅ SKEMMTILEGRA SEM

H¾GT ER AÈ GERA Å LEIKNUM ER AÈ STÎKKVA
GRÅÈARLEGA LANGT

4®,65,%)+)2
%XCITE 4RUCK
!RFTAKI HINS KLASSÅSKA %XCITE "IKE
VELDUR EKKI VONBRIGÈUM (ANN
ER HRAÈUR EINS OG FJANDINN SJ¹LFUR
OG ÖAÈ HEFUR SJALDAN VERIÈ JAFN
GAMAN AÈ STÕRA BÅL Å TÎLVULEIK
(R¾ÈILEG TËNLIST OG F¹AR BRAUTIR
DRAGA HANN ÖË ÎRLÅTIÈ NIÈUR

FILMFE ARBÍÓ
ST.ISSSTKERÁNIN I
NDUR G
YFIR

Magnús Ver Magnússon
lék nýverið í bandarískri
bjórauglýsingu. Hann segir
að sér hafi liðið eins og
Hollywood-stjörnu meðan á
tökunum stóð.
„Þetta er herferð fyrir Coors,“
segir Magnús Ver Magnússon,
kraftajötuninn góðkunni sem lék
nýlega í bandarískri bjórauglýsingu. „Coors Light,“ bætir hann
við og hlær enda kannski hálf
fyndið að maður slíkur
vexti skuli leika í auglýsingu fyrir hitaeiningasnauðan
öllara. „ Ég er
reyndar hrifinn
af þessum bjór,
hann er ekki of
bragðmikill en
viðurkenni að
ég geri ekki
mikið af því að
drekka
bjór,“
segir

((((
urspilunargildið felst að mestu
leyti í því að spila sömu (eða svipaðar) brautir aftur á hærra erfiðleikastigi til þess að ná fleiri stigum og betri bílum. Það er svo sem
ágætt, en betra hefði verið að fá
fleiri ólíkar brautir.
Tónlistin í leiknum er algjörlega
innantóm blanda af rokki og lyftutónlist. Hún er litlu meira en hávær
þögn, en sem betur fer er hægt að
spila eigin tónlist í leiknum með
MP3-lögum á SD-korti.
Excite Truck er ætlað að vera
hraður og skemmtilegur, og það
tekst honum. Að stökkva átta
hundruð metra yfir stóran skóg á
pallbíl og lenda beint ofan á bíl
keppinautar er hlægilega gaman.
Vel þess virði að kaupa.
3ALVAR ¶ËR 3IGURÈARSON

KLUKKAN 17.00

MÁ
26. NUDA
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(ITTI 3TALLONE ¹ FLUGVELLINUM

TRÖNURNAR FLJÚGA

(The Cranes Are Flying
/ Letyat zhuravli)
(RUS), Mikheil Kalatozishvili, 1957

KLUKKAN 19.00

HARÐJAXL
(Tough Enough / Knallhart)
(GER), Detlev Buck, 2006.

KLUKKAN 21.00

R I S I

(Giant), (USA), George Stevens, 1956.

Magnús. Meðal annarra sem taka
þátt í þessari herferð Coors er
Michael Johnson sem margir
íþróttaáhugamenn ættu að kannast við en hann einokaði 200 og 400
metra hlaupin og er margfaldur
ólympíuverðlaunahafi í þessum
greinum. „Mér leið nú reyndar
eins og alvöru Hollywood-stjörnu,
flaug út á Saga Class, gisti á fyrsta
flokks hóteli og fékk minn eigin
húsbíl,“ segir Magnús. „Og það
voru í kringum sextíu manns sem
störfuðu við gerð auglýsingarinnar,“ bætir hann við. Magnús vildi
ekki gefa upp hver launin væru,
sagði þó að þau væru rífleg og
nægðu fyrir salti í grautinn.
Auglýsingin
gengur
mikið út á krafta Magnúsar og lyftir hann meðal
annars bíl upp fyrir hausinn á sér, rífur hurð af
hjörum og slær mann út
af bar fyrir slysni. Gerð
auglýsingarinnar
tók
heilan dag og kom Magnús heim fyrir nokkrum
dögum. Hann vissi þó ekki
hvenær herferðinni yrði
hleypt af stokkunum en
gerði ráð fyrir að hann
fengi sent eintak
þegar auglýsingin
hans væri tilbúin
til
sýningar.
Magnús segist ekki hafa
gert mikið
af því að
leika í
svona
stórum

-)#(!%, */(.3/. -ARGFALDUR «LYMP

ÅUVERÈLAUNAHAFI OG FEYKIVINS¾LL ÅÖRËTTA
MAÈUR ÖAR VESTRA

auglýsingum en hann hefur verið
tíður gestur þar vestra. Var meðal
annars fyrstu Íslendinga til að
koma fram í þætti Davids Letterman.
Og Magnús viðurkennir að
leynt og ljóst hafi það alltaf verið
draumur um að gera eitthvað í
Hollywood. „Er Arnold ekki orðinn alltof gamall?“ segir Magnús í
gríni en ljóst má vera að þar liggur meiri alvara að baki. Og að
venju þegar fólk heldur til Englaborgarinnar í Kaliforníu er stutt í
stórstjörnurnar. „Ég var nú bara á
flugvellinum í Kaliforníu og var
að ræða málin við eitthvað fólk. Þá
kom sjálfur Sly Stallone á röltinu
framhjá og kinkaði kolli til mín.
Ég veit nú reyndar ekkert hvort
hann þekkti mig eða ekki,“ segir
Magnús.
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

-!'.²3 6%2 (EFUR LEYNT OG LJËST LAGT DRÎG AÈ FERLI Å

(OLLYWOOD OG LEIKUR Å BJËRAUGLÕSINGU FYRIR #OORS ,IGHT

Predikarinn Nick Cave
Þessi tvöfaldi DVD-mynddiskur
hefur að geyma lög sem Nick
Cave tók upp með hljómsveit
sinni The Bad Seeds á tvennum
tónleikum í London 2003 og 2004.
Þeir fyrri voru haldnir til að
fylgja eftir tvöföldu plötunni
Abbatoir Blues/The Lyre of Orpheus en hinir síðari til að fylgja
eftir Nocturama.
Aðdáendur Caves finna hér
mikið hnossgæti. Báðir tónleikarnir í London eru ákaflega vel
heppnaðir og fara Cave og félagar á kostum á sviðinu eins og
þeirra er von og vísa. Cave líkist
mest predikara þegar hann þrumar út úr sér textunum, oftast nær
einn með hljóðnemann á meðan
hinir spila í bakgrunninum. Lokalag fyrri disksins, Stagger Lee, er
sérstaklega eftirminnilegt og fer

ekki á milli mála að Cave og félagar gefa sig alla í spilamennskuna.
Lýsingin á sviðinu gerir útkomuna ennþá magnaðari, þar sem
skiptist á rauð og hvít ljósadýrð.
Fyrir þá sem fóru á eftirminnilega tónleika Caves í Laugardalshöll í fyrra eru DVD-diskarnir
tveir jafnframt mjög góð upprifjun því flest laganna þar hljómuðu
einnig í London. Má þar nefna
gullmola á borð við God is in the
House, Red Right Hand, Bring it
On og hið áðurnefnda Stagger
Lee. Í viðhafnarútgáfu fylgja
jafnframt með tveir geisladiskar,
um 90 mínútur alls að lengd, sem
voru teknir upp á The Abbatoir
Blues-tónleikaferðinni víðs vegar
um Evrópu og standa þeir vel
fyrir sínu.
&REYR "JARNASON

$6$
4HE !BBATOIR "LUES 4OUR
.ICK #AVE AND THE "AD 3EEDS

((((
-IKIÈ HNOSSG¾TI FYRIR AÈD¹ENDUR
.ICKS #AVE SEM HELDUR ¹HORFENDUM Å
HELJARGREIPUM FR¹ UPPHAFI TIL ENDA

Frá leikstjóra English Patient og Cold Mountain

Stærsta opnun á fjölskyldumynd í Bandaríkjunum í Ár

4

JUDE LAW

JULIETTE BINOCHE

TILNEFNINGAR TIL

ÓSKARSVERÐLAUNA

ROBIN WRIGHT

GOLDE GLOBE

BESTA ERLENDA MYNDIN

ÞIÐ VITIÐ HVER
HANN ER...
SVALASTA SPENNUMYND ÁRSINS

BREAKING AND ENTERING

...SVONA BYRJAÐI ÞAÐ

Frá þeim sömu og færðu okkur

Með „Íslandsvininum og sjarminum Jude Law” ásamt óskarsverðlauna leikkonunni Juliette Binoche

Chronicles Of Narnia:

5

Háskólabíó
The lion, the witch and the wardrobe

TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS

7
TILNEFNINGAR

Ævintýraleg spenna og hasar

TIL ÓSKARS

Sýnd í Háskólabíói

20% AFSLÁTTUR EF GREITT ER
MEÐ SPRON-KORTI

8
TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS

/ ÁLFABAKKA
BREAKING AND ENTERING

Sýnd í Háskólabíói

Sýnd í SAMbíóunum kringlunni

kl. 5:30 - 8 - 10:30

B.i.12

BREAKING AND ENTERING VIP kl. 5:30 - 8 - 10:30

BREAKING AND ENTERING kl. 5:30 - 8 - 10:30

B.i.12

BLOOD DIAMOND

kl. 8 - 10:40

B.i.16

LETTERS FROM IWO JIMA kl. 5:30 - 8 - 10:40

B.i.16

BABEL

kl. 10:40

B.i.16

PERFUME

kl. 6 - 9

B.i.12

FORELDRAR

kl. 6

Leyfð

DREAMGIRLS

kl. 5:30 - 8

B.i.7

/ KEFLAVÍK

/ KRINGLUNNI

BLOOD DIAMOND

kl. 8 - 10:40

B.i.16

GHOST RIDER

BABEL

kl. 8 - 10:40

B.i.16

kl. 5:40 - 8 - 10:30

/ AKUREYRI

B.i.12

BRIDGE TO TERABITHIA

kl. 8

Leyfð

BREAKING AND ENTERING

kl 8 - 10

B.i.12

THE BRIDGE TO TEREBITHIA kl. 5:50 - 8

Leyfð

MAN OF THE YEAR

kl. 10

B.i. 7

THE BRIDGE TO TEREBITHIA

kl. 6

Leyfð

BRIDGE TO TEREBITHIA

kl. 3:40 - 5:50

Leyfð

VEFURINN HENN... M/- Ísl tal kl. 3:40 - 5:50

Leyfð

HANNIBAL RISING

kl. 8 - 10:30

B.i.16

ROCKY BALBOA

kl. 8

B.i. 12

ALPHA DOG

kl 8

B.i.16

HANNIBAL RISING

kl. 8 - 10:30

B.i.16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal

kl. 3:40

Leyfð

ALPHA DOG

kl. 10:10

B.i.16

PERFUME

kl. 10:10

B.i. 16

HANNIBAL RISING

kl 10

B.i.16

ALPHA DOG

kl. 5:40 - 8 - 10:30

B.i.16

FORELDRAR

kl. 3:40

Leyfð

VEFURINN HENN... M/- Ísl tal

kl. 5:50

Leyfð

PERFUME

kl. 5:20

B.i.12

Skráðu þig á

Hannibal litli
Rétt eins og Hannibal Lecter
gerir við fórnarlömb sín, smjattar rithöfundurinn Thomas Harris
á frægustu mannætu síns tíma.
Hannibal Rising er fimmta myndin um Lecter (tvær byggja reyndar á sömu bók) og í þetta sinn er
ljósinu brugðið á uppvaxtarár
Hannibals og leitað skýringa á
annarlegum matarsmekk hans.
Upp úr dúrnum kemur að Hannibal ólst upp á óðalssetri í Litháen
þar sem hann missir foreldra sína
í lok seinni heimsstyrjaldar. Þau
systir hans eru tekin í gíslingu af
óþjóðalýð, sem myrðir systurina
og étur til að komast af í vetrarhörkunum. Hannibal kemst lífs
af, elst upp á munaðarleysingjahæli þar til hann flýr til Frakklands á náðir ekkju frænda síns,
kynnist austrænum bardagalistum og líffærafræði og hyggur á
hefndir.
Anthony Hopkins er fjarri
góðu gamni eins og gefur að skilja
en með hlutverk mannætunnar
fer hinn snoppufríði Frakki
Gaspard Ulliel. Því miður reynist
hann ekki hafa nokkra burði til að
búa til óhugnanlega eða áhrifamikla persónu úr hinum unga
Hannibal, hvað þá bera uppi heila
kvikmynd eins og af honum er
ætlast. Það er beinlínis leitun að
lurðulegri mannætu. Ulliel hefur
augljóslega ekki góð tök á enskri
tungu, á bágt með að koma setningum frá sér og lítur oft á tíðum
út fyrir að vita ekki hvað hann er
að segja.
Atburðarásin er auk þess rislítil, langdregin; stútfull af klisjum og laus við allan hrylling,
Rhys Ifans, sem leikur þorparann
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Leyfð

+RUMMINN ¹ SKJ¹NUM ¹ NÕ
Eins og þjóð þekkir rífur Ingvi Hrafn kjaft yfir
hverju sem er, hvenær sem
er og við hvern sem er. ÍNN
er að fara í loftið í dag og
Hrafnaþing, sem margir
sakna, er fyrsti þáttur á
dagskrá nýrrar sjónvarpsstöðvar.

+6)+-9.$)2
(ANNIBAL 2ISING
,EIKSTJËRI 0ETER 7EBER
!ÈALHLUTVERK 'ASPARD 5LLIEL 2HYS
)FANS OG 'ONG ,I

(
.IÈURSTAÈA 5LLIEL ER VONLAUS Å
HLUTVERKI MANN¾TUNNAR SAGAN
ER HRÒTLEIÈINLEG RISLÅTIL OG LAUS VIÈ
HRYLLING OG GREFUR UNDAN ÖVÅ SEM
SÅÈAR KEMUR

Grutas, var til dæmis meira ógnvekjandi í Little Nicky. Verst er
að sagan grefur undan því sem
koma skal; Hannibal kemst í kast
við lögin í Frakklandi og er grunaður um hroðalegustu glæpi, flýr
til annars lands og heldur áfram
uppteknum hætti án þess að þurfa
svo mikið að skipta um nafn.
Sennilega væri heillvænlegast fyrir Harris að koma Hannibal undir græna torfu sem allra
fyrst og vinna ekki frekari skaða
á því sem hann hefur áður gert og
miklu betur.
"ERGSTEINN 3IGURÈSSON

„Lokafyrirmæli hershöfðingjans
Maríönnu Friðjónsdóttur eru fyrirliggjandi. Tékklisti. Við stefnum á að fara í loftið í dag. Þú
verður að tala við Ingva Örn.
Hann er bossinn í þessu,” segir
Ingvi Hrafn Jónsson sjónvarpsstjarna. Og er völlur á honum að
vanda.
Sjónvarpsstöð feðganna Ingva
Hrafns og sonar hans Ingva Orra
er nú alveg við það að fara í loftið. Stefnt er að fyrstu útsendingu
í dag klukkan tvö. Með þættinum
Hrafnaþingi. En allt þetta sem í
fyrstu var lítil hugmynd sem nú
er orðið allstórt batterí, fullbúin
sjónvarpsstöð tæknilega fullkomin, er nú orðin að veruleika. Til
stendur að senda út á breiðbandi
Símans sem og á netinu.
„Já, hann er í ham núna en
okkar samstarf hefur gengið
vonum framar. Við vorum ekki
vissir um hvernig færi. Erum
feðgar. Og líkir. En þetta hefur
gengið merkilega vel. Við vinnum
vel saman og erum ánægðir og
undrandi hversu vel við náum
saman,” segir Ingvi Orri sem er
framkvæmdastjóri ÍNN – Íslands
nýjasta nýtt – aðspurður um

3*«.6!203&*®,3+9,$! (JËNIN )NGVI (RAFN *ËNSSON 2AGNHEIÈUR 3ARA (AFSTEINSDËTTIR

¹SAMT SONUM SÅNUM )NGVA /RRA (AFSTEINI %RNI OG )NGVA (RAFNI *R (AFSTEINSSYNI
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

hvernig karl faðir hans er í samstarfi.
Ingvi Orri segir stofnkostnað
trúnaðarmál en segir þó að hann
hafi verið mjög hagstæður miðað
við það sem gengur og gerist í
þessum geira.
„Við miðum okkur við að koma
Hrafnaþingi í loftið í dag. Ef guð
lofar. Hrafnaþing verður á dagskrá frá tvö til þrjú á virkum
dögum. Svo er stefnt að því að
bæta inn efni á ÍNN í rólegheitum. Höfum verið að skoða aðrar
hugmyndir og hvetjum fólk sem
telur sig eiga heima í sjónvarpi
og hefur eitthvað að segja að setja
sig í samband. Við erum opnir
fyrir öllu. Til dæmis að sjálfstæðir framleiðendur komi inn með

þátt, framleiði hann og noti
aðstöðuna okkar til að gera hann
kláran. Allt verður þetta innlend
dagskrá, viðskipti, þjóðmál og
pólitík,” segir Ingvi Orri.
Ingvi Hrafn segir að á ÍNN
verði allt rætt frá A til Ö að mestu
í beinni útsendingu. „Ég sjálfur
ríf kjaft yfir hverju sem er hvenær sem er við hvern sem er. Talsjónvarp. Maríanna kallar þetta
það. Hún er okkar ráðgjafi. Með
doktorspróf í þessu. Ég kalla
þetta að vera í háskóla Maríönnu,“segir Ingvi Hrafn og
greinilega kominn hugur í hann
enda af nægu að taka þegar þjóðmálin og pólitíkin er annars vegar.
Og kosningar á næsta leiti.
JAKOB FRETTABLADIDIS

Raggi Bjarna og Eivör á stórtónleikum
Landsbankans í fyrra. „Þeir
Stórsöngvarinn Ragnar Bjarnahafa verið að kynna þetta
son, sem er öllum kunnur sem
úti um allt land með alls
Raggi Bjarna, syngur á tónkonar
tónleikum
og
leikunum Heyr mitt ljúfasta
uppákomum, og vildu fá
lag í Háskólabíói 3. mars
mig með stórri hljómnæstkomandi.Með honum
sveit,“ sagði Raggi.
verður Eivör Pálsdóttir,
„Ég ólst upp í Lækjarog hundrað manna förugötunni og Landsneyti. „Þetta er fjörutíu
bankinn
er
þar
manna hljómsveit og
skammt undan. Svo
sextíu manna kór.
syngur Selkórinn frá
Hljóðfæraleikararnir
Seltjarnarnesi
með
eru úr Sinfóníuhljómmér, og þar var ég einsveitinni, og svo
mitt alltaf á sumrin.
verða strákarnir úr
Þetta eru svona
Stórsveit Reykjaskemmtilegar
tilvíkur líka með,“
viljanir,“
sagði
sagði
Raggi
hann.
léttur í lund.
Raggi
sagði
Að sögn Ragga
ýmsar söngkonur
eru tónleikarnhafa komið til greina
ir til komnir
%)6®2 0,3$«44)2 +EMUR
í skipulagningu tónvegna 120 ára
FRAM MEÈ 2AGGA ¹ STËRTËN
leikanna. „Ég er
afmælis
LEIKUNUM Å (¹SKËLABÅËI

búinn að syngja með flestum af
þessum dívum okkar, en
eina söngkonan sem ég
hafði aldrei sungið með
var Eivör. Við vorum líka
búin að tala um að við
þyrftum að gera þetta
einhvern tíma, svo þetta
verður stórskemmtilegt,“
sagði Raggi.
Efnisskráin teygir sig
yfir breitt svið tónlistar. „Þetta verður Sinatra-músík
og swing og
ýmislegt.
Við
syngjum úr My
Fair
Lady,
dúetta og svo
verða náttúrulega íslensk
lög,“ sagði
Raggi.
Útsetning-

ar eru í höndum Þóris Baldurssonar, sem stjórnar jafnframt hljómsveitinni, og
Þorgeir Ástvaldsson mun
gegna hlutverki sögumanns. Uppselt er á fyrri
tónleikana, en miða á þá
seinni, sem hefjast klukkan átta, má enn nálgast á
midi.is.
SUN
2!'') "*!2.!

(EFUR SUNGIÈ
MEÈ ÎLLUM
ÅSLENSKU
DÅVUNUM
FYRIR UTAN
%IVÎRU
0¹LS
DËTTUR

+,!8/.3 3PILAR ¹ (RËARSKELDU Å SUMAR

Klaxons á
Hróarskeldu
Bresku hljómsveitirnar Klaxons,
sem spilaði á síðustu Airwaveshátíð, og Basement Jaxx hafa bæst
í hóp þeirra sem koma fram á Hróarskelduhátíðinni í byrjun júlí.
Áður höfðu stór nöfn á borð við
The Red Hot Chili Peppers og
Björk boðað komu sína á hátíðina.
Á heimasíðunni roskilde-festival.
is er nú í gangi leikur þar sem
hægt er að vinna tvo miða á hátíðina. Dregið verður út réttum svörum 1. apríl næstkomandi.
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 !LEX Å HEIMSKLASSA
-ICHAEL 2OTH ÖJ¹LFARI ÖÕSKA LIÈSINS 46
'ROSSWALLSTADT VAR Å SKÕJUNUM MEÈ FRAMMISTÎÈU
!LEXANDERS 0ETERSSON Å   ÒTISIGRI ¹ "IRKI ¥VARI
'UÈMUNDSSYNI OG FÁLÎGUM Å 4U3 . ,ÔBBECKE Å
ÖÕSKU BUNDESLIGUNNI Å HANDBOLTA UM HELGINA
!LEXANDER SKORAÈI  MÎRK ÒR  SKOTI
ÖAR AF  ÖEIRRA ÒR VÅTAKÎSTUM b!LEX ER
FR¹B¾R LEIKMAÈUR SEM GEFUR ALLTAF ALLT
SITT Å LEIKINA (ANN HÁLT OKKUR ¹ FLOTI
Å SEINNI H¹LFLEIK MEÈ MÎGNUÈU
EINSTAKLINGSFRAMTAKI OG
ÖETTA VAR HEIMSKLASSA
FRAMMISTAÈA m SAGÈI 2OTH
EFTIR LEIKINN

SPORT FRETTABLADIDIS

Vildi komast í toppbaráttulið
3NORRI 3TEINN 'UÈJËNSSON VATKI MIKLA ATHYGLI ¹ (- ÖEGAR
HANN SKORAÈI  MÎRK GEGN $ÎNUM Å ¹TTA LIÈA ÒRSLITUM
(- Å HANDBOLTA (ANN HEFUR NÒ ¹KVEÈIÈ AÈ SKIPTA UM
UMHVERFI OG SPILA Å DÎNSKU DEILDINNI ¹ N¾STA TÅMABILI
(ANN FER TIL '/' ¹SAMT FÁLAGA SÅNUM Å ÅSLENSKA LANDS
LIÈINU SGEIRI %RNI (ALLGRÅMSSYNI EN SAMNINGAR BEGGJA
LEIKMANNA Å ¶ÕSKALANDI RENNA ÒT Å VOR 3NORRI 3TEINN
HEFUR SPILAÈ MEÈ ÖÕSKA LIÈINU -INDEN UNDANFARIN
TVÎ ¹R OG SGEIR ®RN HEFUR LEIKIÈ MEÈ ,OGA 'EIRSSYNI
HJ¹ ,EMGO FR¹ 
b¡G HEYRÈI AF ¹HUGA ÖEIRRA STRAX EFTIR (- OG Ö¹ FËRU
ALLS KONAR ÖREIFINGAR Å GANG ¶AÈ KOM EKKI BARA TIL
GREINA AÈ FARA TIL $ANMERKUR ¶ETTA ER BÒIÈ AÈ
VERA MIKIÈ PÒSLUSPIL OG ÁG ER BÒINN AÈ HUGSA
MIKIÈ UM ÖETTA n SEGIR 3NORRI 3TEINN b¡G
ER BÒINN AÈ VERA Å FJÎGUR ¹R Å ¶ÕSKA
LANDI ÖAR SEM ÁG HEF KUNNAÈ MJÎG
VEL VIÈ MIG ¶AÈ ER SVOLÅTIÈ SÅÈAN AÈ

ÁG TËK Ö¹ ¹KVÎRÈUN AÈ ÁG VILDI FARA Å LIÈ SEM ER AÈ SPILA UM BIKARA
¶EGAR ÖAÈ GEKK EKKI AÈ KOMAST Å EITT AF BETRI LIÈUNUM Å ¶ÕSKALANDI
Ö¹ ¹KVAÈ ÁG AÈ FARA YFIR TIL $ANMERKUR n SEGIR 3NORRI 3TEINN
b-ARKMIÈIN HJ¹ LIÈINU ERU AÈ VERA ¹FRAM ¹ TOPPNUM OG BERJAST UM
TITILINN ¹ N¾STA ¹RI OG ÖAÈ VAR EITTHVAÈ SEM ÁG VILDI ¡G ER BÒINN AÈ
PRËFA AÈ SPILA Å FALLBAR¹TTU Å ¶ÕSKALANDI OG HEF L¾RT GRÅÈARLEGA
MIKIÈ AF ÖVÅ EN NÒ VILDI ÁG FREKAR KYNNAST HINU n SEGIR 3NORRI
3TEINN (ANN SEGIR SIG OG SGEIR ®RN HAFA TEKIÈ ÖESSA
¹KVÎRÈUN SAMAN
b%IN AF ¹ST¾ÈUNUM AF HVERJU VIÈ FÎRUM TIL '/' ER AÈ
VIÈ TELJUM OKKUR GETA STYRKT LIÈIÈ MIKIÈ -IÈJUMAÈ
URINN OG H¾GRI SKYTTAN ERU AÈ FARA FR¹ LIÈINU OG ÖAÈ
HÁKK SAMAN AÈ VIÈ ÖYRFTUM AÈ KOMA B¹ÈIR TIL ÖESS
AÈ LIÈIÈ YRÈI N¾GILEGA STERKT 6IÈ VORUM SAMM¹LA
UM AÈ EF VIÈ F¾RUM B¹ÈIR Ö¹ YRÈI LIÈIÈ N¾GILEGA
STERKT TIL ÖESS AÈ VERA Å TOPPBAR¹TTUNNI m SEGIR
3NORRI 3TEINN SEM BINDUR MIKLAR VONIR VIÈ AÈ F¹ AÈ
KEPPA Å %VRËPUKEPPNINNI Å FYRSTA SINN ¹ FERLINUM

$ROGBA S¹ UM UNGLINGANA
Didier Drogba skoraði bæði mörk Chelsea í 2-1 sigri á Arsenal í viðburðaríkum
úrslitaleik enska deildarbikarsins. Þrjú rauð spjöld fóru á loft í lok leiksins.

&,/4452 ®RN !RNARSON VANN FLUGSUNDS

EINVÅGIÈ ¹ GULLMËTI +2
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'ULLMËT +2 Å ,AUGARDAL

Örn vann Super Challenge
35.$ Örn Arnarson vann KR

Super Challenge á gullmóti KR
sem fram fór í Laugardalnum um
helgina. Örn setti þar mótsmet og
varð aðeins 3/10 úr sekúndu frá
eigin Íslandsmeti þegar hann
synti 50 metra flugsund á 27,84
sekúndum. Örn hafði betur í
úrslitum gegn Mario Todravocic
frá Króatíu sem er silfurhafi frá
Evrópumóti unglinga 2006. Sanja
Jovanovic frá Króatíu vann
kvennakeppnina en þar varð
Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir úr
Ægi í öðru sæti. Keppni í Super
Challenge fór fram með útsláttarfyrirkomulagi þar sem átta karlar
og átta konur hófu keppni.
ËËJ

.ORSKI FËTBOLTINN

Emil líka á leið
til Viking
&«4"/,4) Emil Hallfreðsson gæti

verið á leiðinni til norska
úrvalsdeildarliðsins Viking en
hann er efstur á óskalista Egil
Østenstad, yfirmanns knattspyrnumála félagsins. Þetta
kemur fram í frétt í Rogalands
Avis en samningur Emils við
Tottenham rennur út í sumar.
Viking hefur þegar fengið til sín
Íslendinginn Hannes Sigurðsson
en þeir félagar léku einmitt
saman í yngri flokkum FH á árum
áður en fyrir hjá liðinu er síðan
Birkir Bjarnason.
ËËJ

%VRËPUKEPPNI FÁLAGSLIÈA

Ólík staða hjá
Skjern og FCK

&«4"/,4) Chelsea varð
enskur
deildarbikarmeistari í fjórða sinn
eftir 2-1 sigur á Arsenal í viðburðaríkum úrslitaleik á Þúsaldarvellinum í Cardiff í gær. Fílabeinsstrandarbúinn Didier Drogba
skoraði bæði mörk Chelsea, þar af
kom sigurmarkið þegar sex mínútur voru eftir af hefðbundnum
leiktíma en 12 mínútum var bætt
við vegna meiðsla fyrirliða Chelsea, Johns Terry.
„Þetta er skrýtinn dagur. Við
unnum og gleðjumst vegna þess
en okkar hugur er hjá JT. Það er
mjög erfitt að horfa á þetta en
hann var aðeins í eins metra fjarlægð frá mér,“ sagði Drogba eftir
leikinn.
Eins og spáð hafði verið tefldi
Arsene Wenger, stjóri Arsenal,
áfram fram unglingaliði og þeir
Thierry Henry, Jens Lehmann,
Gilberto and Tomas Rosicky voru
allir í jakkafötum á bekknum. Jose
Mourinho var hins vegar með sitt
sterkasta lið í leiknum.
„Ungu strákarnir spiluðu mjög
vel hjá Arsenal alveg eins og þeir
gerðu þegar þeir unnu Liverpool,
Everton and Tottenham. Í seinni
hálfleik var hins vegar allt annar
leikur í gangi og við vorum með
yfirburði og áttum sigurinn skilinn,“ sagði Jose Mourinho, stjóri
Chelsea.
Theo Walcott kom Arsenal yfir
með frábæru marki og skemmtilega samvinnu við Diaby eftir
aðeins tólf mínútur en Drogba
jafnaði átta mínútum síðar eftir

Danmörku, Skjern og FCK, eru í
ólíkri stöðu fyrir síðari leik sinn í
átta liða úrslitum Evrópukeppni
félagsliða. Skjern, sem Aron
Kristjánsson þjálfar og þrír
Íslendingar leika með, sigraði
franska liðið Dunkerque 28-23 á
útivelli þar sem Vignir Svavarsson skoraði 5 mörk fyrir Skjern.
FCK frá Kaupmannahöfn, sem
Arnór Atlason spilar með, tapaði
35-27 á útivelli á móti Magdeburg. Arnór skoraði fjögur mörk
á móti sínum gömlu félögum.
Seinni leikirnir fara fram um
næstu helgi.
ËËJ
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,AMPARD LYFTI ENSKA DEILDAR
BIKARNUM Å G¾R
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flotta sendingu frá Michael Ballack inn fyrir vörnina. Arsenal
byrjaði leikinn frábærlega en
síðan jafnaðist leikurinn. Drogba
skoraði síðan sigurmarkið í lokin
með laglegum skalla eftir fyrirgjöf Arjen Robben. Þetta var 28.
mark Drogba á tímabilinu og hann
sá til þess að Arsene Wenger hefur
enn ekki tekist að vinna deildarbikarinn í Englandi.
Seinheppni Johns Terry ætlar
engan enda að taka í vetur því í
upphafi síðari hálfleiks lá hann
óvígur eftir að hafa reynt að skalla
inn hornspyrnu Arjen Robben.
Abou Diaby, hjá Arsenal ætlaði að
hreinsa en sparkaði beint í höfuð
Terry sem missti meðvitund og
var borinn út af með hálskraga og
súrefnisgrímu. Terry fór beint á

laugardag og við nýttum þetta
tækifæri til að saxa á þá. Leikurinn gegn ÍR sat eitthvað í okkur
en við hugsum bara um deildina
núna og fram undan eru tveir
stórleikir gegn Fram með aðeins
viku millibili,“ sagði Kristján
Halldórsson, þálfari Stjörnunnar.
Patrekur Jóhannesson og Tite
Kalandadze voru markahæstir í
Stjörnuliðinu með fimm mörk
hvor en Vladimir Ðuric sá um
sóknarleikinn hinum megin á vellinum og skoraði sex mörk.
EGM

+®2&5"/,4) ÍR-ingar fóru illa með

OG FÁLAGAR Å BIKARMEISTARALIÈI ¥2 FËRU ILLA
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  $IDIER $ROGBA 
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sjúkrahús.
Á 10. mínútu uppbótartímans
varð allt vitlaust og leikurinn
leystist upp í slagsmál. Það endaði
með að John Obi Mikel hjá Chelsea og þeir Kolo Toure og Emmanuel Adebayor hjá Arsenal fengu
allir að líta rauða spjaldið. Frank
Lampard og Cesc Fabregas fengu
að líta gula spjaldið við sama tilefni.
„Við unnum bikarinn fyrir
John. Við munum fara með bikarinn á sjúkrahúsið ef það er mögulegt,“ sagði Frank Lampard, varafyrirliði Chelsea, sem tók við
bikarnum. Lampard var ánægður
með Drogba. „Didier er sá besti í
heimi á þessari stundu. Hann er að
gera þetta fyrir okkur í hverri
viku.“
OOJ FRETTABLADIDIS

lærisveina gamla þjálfara síns,
Bárðar Eyþórssonar, í Seljaskólanum í gær. ÍR vann leikinn með
33 stiga mun, 101-68, en Bárður
stjórnaði liðinu í fyrstu sjö leikjum tímabilsins,
ÍR-liðið gerði út um leikinn í
upphafi seinni hálfleiks þegar
liðið skoraði 22 stig í röð og breytti
stöðunni úr 52-43 í 74-43. Eftir það
var leikurinn búinn og staða Fjöln-
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6ARIN SKOT 2OLAND 6ALUR %RADZE 
-ÎRK ÒR HRAÈAUPPHLAUPUM  'UÈMUNDUR 
%LÅAS  
&ISKUÈ VÅTI  "JÎRN  «LAFUR 
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR
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LAUGUR !RNARSON   !RNAR *ËN !GNARSSON  
(EIMIR ®RN RNASON   (AUKUR 3IGURVINSSON
  SBJÎRN 3TEF¹NSSON   !RNAR ¶ËR
3¾ÖËRSSON   %YMAR +RUGER  
"RYNJAR ¶ËR (REINSSON   
6ARIN SKOT (LYNUR -ORTHENS  %RLINGUR 2EYR
+LEMENZSON 
-ÎRK ÒR HRAÈAUPPHLAUPUM  $URIC  SBJÎRN
 'UÈLAUGUR "RYNJAR 
&ISKUÈ VÅTI  SBJÎRN (EIMIR (AUKUR
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR

(+ !+52%92)

 

-ARKAH¾STIR HJ¹ (+ 6ALDIMAR ¶ËRSSON  !UG
USTAS 3TRAZDAS  2AGNAR (JALTESTED  3IGURGEIR
RNI GISSON 
-ARKAH¾STIR HJ¹ !KUREYRI -AGNÒS 3TEF¹NSSON
 %INAR ,OGI &RIÈJËNSSON  'ORAN 'USIC 

&2!- ¥2

 

-ARKAH¾STIR HJ¹ &RAM *ËHANN 'UNNAR %INARS
SON  !NDRI "ERG HARALDSSON  ¶ORRI " 'UNNARS
SON  :OLTAN "EL¹NYI  (ARALDUR ¶ORVARÈARSON 
-ARKAH¾STIR HJ¹ ¥2 "JÎRGVIN (ËLMGEIRSSON 
«LAFUR 3IGURJËNSSON 
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Lengjubikarinn í fótbolta
(+ 6¥+).'52

®25''4 3TJARNAN VANN ÎRUGGAN

SIGUR ¹ &YLKI Å G¾R (ÁR SKORAR $AVID
+EKELIA FYRIR LIÈIÈ
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

ÍR lék sér að Fjölni

,¡4452 3)'52 (REGGVIÈUR -AGNÒSSON



  4HEO 7ALCOTT 
  $ROGBA  

  2YAN 4AYLOR 

)CELAND %XPRESS DEILD KARLA Å KÎRFUBOLTA

(!.$"/,4) Íslendingaliðin í

#(%,3%! !23%.!,

7)'!. .%7#!34,%

Fylkir réð ekki við Stjörnuna
gjarnan 27-24 sigur á liði Fylkis í
DHL-deildinni í gær. Mikið jafnræði var í fyrri hálfleik og liðin
skiptust á að skora. Staðan var 1312 í hálfleik en Stjörnumenn skoruðu fimm fyrstu mörkin í síðari
hálfleik og lagði það grunninn að
sigri liðsins.
„Við áttum í basli með Fylkisliðið enda eru þar líkamlega sterkir leikmenn innanborðs sem spila
oftast góða vörn. En við fengum
stigin út úr þessum leik og það
skiptir máli. Valur tapaði stigum á

Enski deildarbikarinn

Enska úrvalsdeildin

'ARÈB¾INGAR ERU FARNIR AÈ N¹LGAST TOPPBAR¹TTU Å $(, DEILD KARLA Å HANDBOLTA

(!.$"/,4) Stjarnan vann sann-

²23,)4). ¥ '2

is á botninum versnaði enn frekar.
ÍR-ingurinn Sveinbjörn Classen hélt áfram að leika vel og skoraði 17 af 24 stigum sínum í
umræddum þriðja leikhluta. Annars átti allt ÍR-liðið stjörnuleik og
Grafarvogsliðið átti aldrei möguleika í þessum leik. Til að bæta
gráu ofan á svart var Hörður Axel
Vilhjálmsson rekinn út úr húsi og
á yfir höfði sér leikbann.
ËËJ



  'UNNAR +RISTJ¹NSSON    *ËN ¶ORGRÅMUR
3TEF¹NSSON    «LAFUR 6ALDIMAR *ÒLÅUSSON
VÅTI   6ALUR ²LFARSSON 6ÅKINGI FÁKK RAUÈA
SPJALDIÈ Å UPPBËTARTÅMA

'2).$!6¥+ 34*!2.!.



3IGURBJÎRN )NGIMUNDARSON (ALLDËR /RRI "JÎRNS
SON ¶ORVALDUR RNASON 3INDRI 3IGURÖËRSSON OG
-AGNÒS "JÎRGVINSSON

Iceland Express-deild karla
¥2 &*®,.)2

 

3TIG ¥2 3VEINBJÎRN #LAESSEN   MÅN HITTI ÒR
 AF  SKOTUM (REGGVIÈUR -AGNÒSSON  .ATE
"ROWN   STOÈS  STOLNIR «MAR 3¾VARSSON
 «LAFUR 3IGURÈSSON  +EITH 6ASSELL  %IRÅKUR
®NUNDARSON   STOÈS  STOLNIR «LAFUR ¶ËRIS
SON 
3TIG &JÎLNIS +AREEM *OHNSON  (JALTI 6ILHJ¹LMS
SON  (ÎRÈUR !XEL 6ILHJ¹LMSSON  RNI 2AGN
ARSSON  .ÅELS 0¹LL $UNGAL  3VERRIR +ARLSSON 
¶ORSTEINN 3VERRISSON  6ALUR 3IGURÈSSON  RNI
¶ËR *ËNSSON 

'2).$!6¥+ 3+!,,!'2¥-52
(!-!23%,&/33 +%&,!6¥+
4).$!34«,, 3.&%,,

 
 
 

.JARÈVÅK TEKUR ¹ MËTI +2 Å KVÎLD Å TOPPSLAG DEILD
ARINNAR OG HEFST LEIKURINN KLUKKAN  Å .JARÈVÅK

 *!-%3 30!$%2

6)¨ 4+)¨ 36!6!2 (6!2¨33/. 3+2)&!2 5- ,)34!3®'5

&¾DDUR  FEBRÒAR  Å "OSTON
-ASSACHUSETTS 3ONUR KENNARANNA
4ODDS OG *EAN 3PADER &ËR Å KVIK
MYNDASKËLA EN N¹ÈI EKKI AÈ KL¹RA
HANN ,AGÈI MEÈAL ANNARS STUND ¹
JËGA ¹ÈUR EN HANN FÁKK SITT FYRSTA
HLUTVERK ,ÁK Å LITLUM OG ËDÕRUM
MYNDUM EN MEÈ FRAMMISTÎÈU SINNI
Å 3EX ,IES AND 6IDEOTAPE ¹RIÈ 
OPNUÈUST DYRNAR AÈ ST¾RRI OG VEIGA
MEIRI HLUTVERKUM ¶EGAR HANN LÁK Å
ÖEIRRI MYND KYNNTIST HANN NÒVERANDI EIGINKONU SINNI
SEM STARFAÈI VIÈ FÎRÈUN Å MYNDINNI *AMES 3PADER
ER MIKILL AÈD¹ANDI "OB $YLAN ¶Ò SÁRÈ 3PADER Å 4HE
0ENTAGON 0APERS ¹ 3TÎÈ  "ÅË Å KVÎLD

%++) -)33! !&

(ANN ER ËNEITANLEGA SVOLÅTIÈ VIÈKUNNANLEGUR RAÈMORÈINGINN $EXTER
SEM NÒ BAÈAR SIG Å BLËÈI Å NÕRRI Ö¹TTARÎÈ ¹ 3KJ¹ EINUM -AÈURINN
HEFUR HÎNDLAÈ HAMINGJUNA ÖVÅ HANN VINNUR VIÈ BLËÈGREININGU HJ¹
LÎGREGLUNNI Å -IAMI ¹ MILLI ÖESS SEM HANN MYRÈIR GL¾PAMENN SEM
RÁTTVÅSIN HEFUR MISST AF -ORÈIN ERU EINA ¹HUGAM¹L HANS OG HANN
VAND
AR TIL VERKA 5NUN ER ¹ AÈ HORFA HVERNIG HANN
MURKAR LÅFTËRUNA ÒR FËLKI ENDA M¹ SEGJA AÈ
HANN HAFI TEKIÈ ANNARS SUBBULEGT FYRIRB¾RI
OG GERT ÒR ÖVÅ LISTFORM ¶¹TTURINN ER ÖVÅ
Å AÈRA RÎNDINA LISTAPRËGRAM ÖVÅ ÖAR ER
SKÎPUNARG¹FUNNI GEFINN LAUS TAUMURINN Å
ÖEIM MEGINTILGANGI AÈ TJ¹ TILFINNINGAR EÈA
SKILNING LISTAMANNSINS SVO AÈRIR F¹I NOTIÈ
VERKSINS
%N EKKERT ER NÕTT UNDIR SËLINNI ¶EIR SEM
HAFA KYNNT SÁR LISTASÎGU RAÈMORÈINGJA
TAKA EFTIR ÖVÅ AÈ $EXTER NÕTIR SÁR ÕMISLEGT

3*«.6!20)¨

3+*2%)..

 (ELGARSPORTIÈ
 %NSKU MÎRKIN
 ,EIÈARLJËS 'UIDING ,IGHT
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 -YNDASAFNIÈ
 &YNDIN OG FURÈULEG DÕR 
 ,ITLA PRINSESSAN 
 ,UBBI L¾KNIR  $R $OG
 STFANGNAR STELPUR 
 &RÁTTIR
 6EÈUR
 +ASTLJËS
 *ÎRÈIN  0LANET %ARTH "RESK

)CE 0RINCESS 34®¨ 

"¥«



T

UR HEIMILDAMYNDAFLOKKUR ÖAR SEM BRUGÈIÈ
ER UPP SVIPMYND AF *ÎRÈINNI N¹TTÒRU HENNAR
OG DÕRALÅFI ¥ ÖESSUM Ö¾TTI ER FJALLAÈ UM LÅF
RÅKIÈ ¹ GRUNNS¾VI 4EXTAÈ ¹ SÅÈU  Å 4EXTA
VARPI



 ,ÅFSH¹SKI ,OST "ANDARÅSKUR

MYNDAFLOKKUR UM HËP FËLKS SEM KOMST LÅFS
AF ÒR FLUGSLYSI OG NEYDDIST TIL AÈ HEFJA NÕTT LÅF
¹ AFSKEKKTRI EYJU Å 3UÈUR +YRRAHAFI ÖAR SEM
ÕMSAR ËGNIR LEYNAST -EÈAL LEIKENDA ERU
.AVEEN !NDREWS %MILIE DE 2AVIN -ATT
HEW &OX *ORGE 'ARCIA -AGGIE 'RACE $OM
INIC -ONAGHAN 9UNJIN +IM 4ERRY /l1UINN
OG *OSH (OLLOWAY !TRIÈI Å Ö¹TTUNUM ERU EKKI
VIÈ H¾FI BARNA

3UNDERLAND

$ERBY

3µ.







4ÅUFRÁTTIR
%NSKU MÎRKIN E
+ASTLJËS

 !MERICAN )DOL 
 !MERICAN )DOL 
 !MERICAN )DOL 
 3HARK  (¹KARLINN ¶EGAR 

$AGSKR¹RLOK

 4HE 0ENTAGON 0APERS
 "ÎRNIN Å «L¹TAGARÈI
 4HE 'IRL 7ITH A 0EARL %ARRING
 )CE 0RINCESS ¥SPRINSESSAN
 "ÎRNIN Å «L¹TAGARÈI
 4HE 'IRL 7ITH A 0EARL %ARRING
 )CE 0RINCESS ¥SPRINSESSAN
 4HE 0ENTAGON 0APERS 0ENTAGON

T

(EROES 3+*2%)..

SKJÎLIN (ÎRKUSPENNANDI SJËNVARPSMYND

 #ITY OF 'HOSTS $RAUGABORGIN
 )NDIANA *ONES AND THE ,AST
#RUSADE



,OST 2²6

 'RALLARARNIR 4INY 4OONS
 4ASMANÅA 4AZ -ANIA
 ¥ FÅNU FORMI 
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 2ELATED  3YSTRABÎND
 'ANGA STJÎRNURNAR AFTUR
 7HOSE ,INE )S IT !NYWAY
  MÅNÒTUR  -INUTES
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .¹GRANNAR .EIGHBOURS
 3ISTERS 3YSTUR
 7IFE 3WAP  E
 4HE #OMEBACK 
 ,ISTEN 5P  4AKIÈ EFTIR
 0UNKD  'ËMAÈUR
 4VÅBURASYSTURNAR 
 3KRÅMSLASPILIÈ 
 3M¹ SKRÅTNIR FORELDRAR
 6ÁLA 6ILLI
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .¹GRANNAR .EIGHBOURS
 ¥ÖRËTTIR OG VEÈUR
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 ¥SLAND Å DAG
 *AMIE /LIVER MEÈ SÅNU NEFI
 'REYS !NATOMY  ,¾KNA
LÅF "IÈSTOFAN ER YFIRFULL AF SJÒKLINGUM MEÈ
SJALDG¾FAN SMITSJÒKDËM SEM LEIÈIR TIL ÖESS
AÈ EINN L¾KNANNA SMITAST

3PAUGSTOFAN E

34®¨  "¥«



ÒR FORTÅÈINNI VIÈ LISTSKÎPUN SÅNA EINS OG KANNSKI ALLIR SANNIR MEISTARAR
LISTASÎGUNNAR HAFA GERT ¹ UNDAN HONUM (ANN TEKUR SÁR TIL D¾MIS
RAÈMORÈINGJA FR¹ 2ÒSSLANDI TIL FYRIRMYNDAR Å FYRSTA Ö¾TTINUM ÖEGAR
HANN HËTAR EINU FËRNARLAMBI SÅNU AÈ HANN MUNI SKERA AF HONUM
AUGNLOKIN EF HANN HORFÈI EKKI FRAMAN Å HANN ¶AÈ GERÈI !NDREI #HIK
ATILOV EINMITT AF ÖVÅ AÈ HANN VILDI AÈ FËRNARLÎMB SÅN HORFÈU ¹ HANN ¹
MEÈAN HANN PYNTAÈI ÖAU ,IST Å SINNI T¾RUSTU MYND
¶AÈ SEM ALLTAF HEFUR FARIÈ Å TAUGARNAR ¹ ÖEIM SEM UNNA SANNRI
DR¹PSLIST ER AÈ SÎFNUN LISTAVERKA ER H¹È VISSUM TAKMÎRKUNUM %KKI
KEMUR TIL GREINA AÈ HENGJA UPP LÅK Å STOFUNNI ÖVÅ Ö¹ K¾MIST FLJËTT
UPP UM ¹HUGAM¹LIÈ SEM ËUMFLÕJANLEGA G¾TI VALDIÈ ËN¾ÈI FYRIR
LISTUNNANDANN %INNIG ER VARÈVEISLA VERKANNA VANDAM¹L
%N EINS OG FYRR Ö¹ GEYMIR FORTÅÈIN LAUSNINA ,ISTAMAÈURINN %D 'EIN
LEYSTI VERK SÅN UPP OG VARÈVEITTI HLUTA ÖEIRRA MEÈ SÒTUN ÖURRKUN OG
FRYSTINGU 'AMAN VERÈUR AÈ SJ¹ HVORT $EXTER MUN Å N¾STU Ö¹TTUM
SAFNA EINHVERJU ÎÈRU EN BLËÈSÕNUM ÒR N¾STU VIÈFANGSEFNUM
SÅNUM

 -ALICIOUS )NTENT #IVILITY
 #ITY OF 'HOSTS $RAUGABORGIN

¹RA STÒLKA ER NUMIN ¹ BROTT ÒR ALMENNINGS
GARÈI OG MYRT Ö¹ TELUR 3TARK SIG GREINA TENG
INGU VIÈ ANNAÈ  ¹RA GAMALT MORÈ ¶¹
HAFÈI 3TARK VERIÈ VERJANDI HINS SAKFELLDA SEM
Ö¹ VAR D¾MDUR FYRIR MORÈ

 )NSIDER E
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 ¥SLAND Å DAG
 3EINFELD
  H¾È TIL VINSTRI 
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT
 *ANICE $ICKINSON *ANICE $ICKINSON
L¾TUR ÖVÅ ALLT FLAKKA FYRIR FRAMAN MYNDAVÁL
ARNAR ÖR¹TT FYRIR AÈ ¹ KÎFLUM KOMI HÒN EKK
ERT ALLT OF VEL ÒT MEÈ HEGÈUN SINNI &R¹B¾R
IR Ö¾TTIR SEM AÈ AÈD¹ENDUR !MERICAS .EXT
4OP -ODEL MEGA EKKI MISSA AF

 4UESDAY .IGHT "OOK #LUB ¥ Ö¹TT
UNUM 4UESDAY .IGHT "OOK #LUB F¹UM VIÈ
AÈ FYLGJAST MEÈ HËPI AF HÒSM¾ÈRUM SEM
HITTAST ÎLL ÖRIÈJUDAGSKVÎLD Å SAUMAKLÒBBI
¶AR R¾ÈA Ö¾R ALLT ¹ MILLI HIMINS OG JARÈAR OG
UPPLÕSA VANDAM¹L SÅN SEM OG ¹N¾GJU HVORT
SEM UM ER AÈ R¾ÈA KYNLÅF EÈA FJÎLSKYLDU
VANDAM¹L &YLGSTU MEÈ RAUNVERULEGUM HÒS
M¾ÈRUM R¾ÈA SAMAN OPINSK¹TT FYRIR FRAM
AN MYNDAVÁLARNAR
 4RADING 3POUSES %R GRASIÈ GR¾NNA
HINUMEGIN .OKKRAR FJÎLSKYLDUR TAKA SIG TIL
OG PRËFA NÕTT LÅF %R LÅF ÖEIRRA EKKI NËGU GOTT
EÈA ERU ÖAU VANÖAKKL¹T 6IÈ FYLGJUMST MEÈ
NOKKRUM FJÎLSKYLDUM ÖAR SEM M¾ÈUR OG
FEÈUR SKIPTA UM FJÎLSKYLDUR ¥ HVERRI VIKU
MUN EINN HÒSR¹ÈANDI SKIPTA UM HLUTVERK
VIÈ ANNAN HÒSR¹ÈANDA ¶AU MUNU ALA UPP
BÎRN ÖEIRRA HUGSA UM HEIMILIÈ ÖEIRRA OG F¹
ÖANNIG AÈ UPPLIFA ANNAÈ LÅF &YRIR SUMA ER
ÖETTA GOTT FRÅ EN FYRIR AÈRA ALGJÎR MARTRÎÈ
 )NSIDER
 4WENTY &OUR  E
 3EINFELD
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E %F ÖÒ
VILT VITA HVAÈ ER AÈ GERAST Å (OLLYWOOD Ö¹
VILTU EKKI MISSA AF ÖESSUM Ö¹TTUM

 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

 4HE $IARY OF %LLEN 2IMBAU
ER $AGBËK %LLEN 2IMBAUER !LVÎRU DRAU
GAMYND BYGGÈ ¹ PERSËNUM EFTIR 3TEP
HEN +ING !ÈALHLUTVERK +ATE "URTON 3TE
VEN "RAND ,ISA "RENNER ,EIKSTJËRI #RAIG 2
"AXLEY  3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM

 (EAD OF 3TATE ¶JËÈHÎFÈINGINN
 *AMIE /LIVER MEÈ SÅNU NEFI
 'REYS !NATOMY 
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

 "EVERLY (ILLS  E
 2ACHAEL 2AY E
 6ÎRUTORG
 -ELROSE 0LACE E
 6ÎRUTORG
 7HAT ) ,IKE !BOUT 9OU E
 'AME TÅVÅ E
 "EVERLY (ILLS 
 2ACHAEL 2AY
 -ELROSE 0LACE
 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND E
 -ALCOLM IN THE -IDDLE E
 4HE /# "ANDARÅSK UNGLINGASER
ÅA +AITLIN ER Å STRÅÈI VIÈ SKËLASYSTUR SÅNA OG
KEMUR HÎGGI ¹ HANA 3ANDY OG +IRSTEN REYNA
AÈ B¾TA SAMBANDIÈ VIÈ 2YAN ¹ MEÈAN
3ETH ER AÈ HEIMS¾KJA 3UMMER Å H¹SKËLANN

T

 %VERYBODY ,OVES
2AYMOND 3+*2%)..

Listin að fjarlægja augnalok

 (EROES 3URESH ER KOMINN TIL )ND
LANDS EN ER ¹SËTTUR AF UNDARLEGUM DRAUM
UM .IKI BYRJAR AÈ ¹TTA SIG ¹ ÖVÅ HVAÈ ER AÈ
GERAST OG FÁLAGARNIR (IRO OG !NDO KYNNAST
¹HUGAVERÈRI STÒLKU ¹ LEIÈ SINNI TIL .EW 9ORK
0ETER LEITAR AÈ M¹LVERKI SEM )SAAC HAFÈI SELT
OG F¾R HJ¹LP FR¹ BRËÈUR SÅNUM #LAIRE VON
AST TIL AÈ LÅF SITT VERÈI EÈLILEGT ¹ NÕ EN PABBI
HENNAR LEITAR AÈ ANNARRI HETJU

 #3) 'RISSOM RANNSAKAR MORÈ ¹
ALDRAÈRI KONU OG FINNUR AFTUR AGNARSM¹TT
MËDEL AF MORÈSTAÈNUM 'REG ÖARF AÈ
M¾TA Å RÁTTARHÎLD ÖAR SEM ¹KVARÈAÈ ER UM
SÎK HANS Å DAUÈA UNGLINGS
 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND
 *AY ,ENO
 "OSTON ,EGAL E
 0SYCH E
 6ÎRUTORG
 "EVERLY (ILLS  E
 -ELROSE 0LACE E

3+*2 30/24
3*«.6!20 ./2¨52,!.$3
 . &RÁTTIR OG AÈ ÖEIM LOKNUM VEÈ
URFRÁTTIR OG MAGASÅNÖ¹TTUR $AGSKR¹IN ER END
URSÕND ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL  N¾STA
DAG

 OG  TAK MEÈ 'UÈRÒNU
'ÅSLA %NDURSÕNING ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI FR¹
 TIL  N¾STA DAG

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

 7IGAN .EWCASTLE FR¹  FEB
 "LACKB 0ORTSM FR¹  FEB
 ¶RUMUSKOT &ARIÈ ER YFIR LEIKI LIÈINNAR
HELGAR OG ÎLL MÎRKIN SÕND 6IÈTÎL VIÈ KNATT
SPYRNUSTJËRA OG LEIKMENN

 ¥TÎLSKU MÎRKIN
 ,IVERP 3HEFF 5TD FR¹  FEB
 !È LEIKSLOKUM
 7ATFORD %VERTON FR¹  FEB
 $AGSKR¹RLOK

Tilboð dagsins!
kjötbollur á 698.- kr.kg

- Steiktar kjötbollur í brúnsósu

Opið virka daga frá kl 10 -19
Grensásvegi 48 gallerykjot.is

T

6)¨ -,5- -%¨ 0,!.%4
%!24( 2²6 +, 

¥ +6®,$
¥ +6®,$ +, 
'REYS !NATOMY

"RESKI HEIMILDAMYNDAFLOKKURINN
*ÎRÈIN HEFUR VAKIÈ MIKLA ATHYGLI EN
Å Ö¹TTUNUM ER BRUGÈIÈ ER UPP SVIP
MYND AF *ÎRÈINNI N¹TTÒRU HENNAR OG
DÕRALÅFI ËTRÒLEG AUGNABLIK HAFA N¹ÈST
¹ FILMU Å ÖESSUM Ö¹TTUM SEM ERU
FR¹B¾R AFÖREYING MIKIÈ FYRIR AUGAÈ OG
FR¾ÈANDI Å OF¹NALAG ¥ Ö¾TTI KVÎLDSINS
ER FJALLAÈ UM LÅFRÅKIÈ ¹ GRUNNS¾VI
!THYGLI ER VAKIN ¹ ÖVÅ AÈ Ö¾TTIRNIR ERU
TEXTAÈIR ¹ SÅÈU  Å 4EXTAVARPI

6INS¾LUSTU Ö¾TTIRNIR Å "ANDA
RÅKJUNUM UM ÖESSAR MUNDIR
¶¾TTIRNIR SEM UNNU TIL 'OLDEN
'LOBE VERÈLAUNA FYRIR SKÎMMU
GERAST ¹ SKURÈSTOFU ¹ 'RACE SPÅT
ALANUM Å 3EATTLE ÖAR SEM STARFA
UNGIR OG BR¹ÈEFNILEGIR SKURÈ
L¾KNAR %N FLËKIÈ EINKALÅF UNGU
L¾KNANNA ¹ ÖAÈ TIL AÈ GERA STARFIÈ
ÖEIRRA ENNÖ¹ ERFIÈARA 3MITFARALD
UR HERJAR ¹ ÅBÒA 3EATTLE 'EORGE
/l-ALLEY TEKST ¹ VIÈ SORGINA Å
SVEFNHERBERGINU Å Ö¾TTI KVÎLDSINS
7EBBER YFIRL¾KNIR ¹KVEÈUR AÈ
SEGJA STARFI SÅNU LAUSU OG FARA ¹
EFTIRLAUN OG MIKIL VALDABAR¹TTA
ER Å V¾NDUM MILLI HUGSANLEGRA
EFTIRMANNA HANS

23  &-   
 6EÈURFREGNIR
 "¾N
 &RÁTTIR
 -ORGUNVAKTIN
 ,AUFSK¹LINN
 -ORGUNLEIKFIMI
 6EÈURFREGNIR
 3TEFNUMËT
 3AMFÁLAGIÈ Å N¾RMYND
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6ÅTT OG BREITT
 ²TVARPSSAGAN 3NORRABRAUT 
 -IÈDEGISTËNAR
 +ROSSGÎTUR
 &RÁTTIR

 (LAUPANËTAN
 6ÅÈSJ¹
 +VÎLDFRÁTTIR
 3PEGILLINN
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 6ITINN
 ,AUFSK¹LINN
 3ÎNGVAM¹L
 5NGIR VÅSINDAMENN 
 &RÁTTIR
 ,ESTUR 0ASSÅUS¹LMA 
 ²R TËNLISTARLÅFINU (LJËÈRITUN FR¹
TËNLEIKUM 3TEF¹NS 2AGNARS (ÎSKULDSSONAR
FLAUTULEIKARA OG %LISAVETU +OPELMAN PÅANË
LEIKARA SEM HALDNIR VORU  JANÒAR SL
 3AMTENGDAR R¹SIR TIL MORGUNS

&-   4ALSTÎÈIN &-   ²TVARP 3AGA &-   "YLGJAN &-   &-  4OPP
TËNLISTARSTÎÈIN &-   ²TVARP ,ATIB¾R  &JÎLSKYLDU ÒTVARP &-   ,INDIN 
+RISTILEGT EFNI &-   ,ÁTT "YLGJAN  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   ²TVARP "OÈUN
 +RISTILEGT EFNI &-   +ISS  .ÕJA BÅTIÈ Å B¾NUM &-   8! 2ADÅË   SPORA
EFNI &-   8&-  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   8 )¨  %NGINN VIÈBJËÈUR

 3P¾NSKI BOLTINN "ARCELONA !TL
"ILBAO ²TSENDING FR¹ LEIK ¹ 3P¹NI
 (EIMSMËTARÎÈIN Å GOLFI
 ¶ÕSKI HANDBOLTINN ¶¹TTUR UM
ÖÕSKA HANDBOLTANN ÖAR SEM FJÎLMARG
IR ¥SLENDINGAR ERU Å SVIÈSLJËSINU (ANDBOLT
INN NÕTUR GÅFURLEGRA VINS¾LDA HJ¹ ¶JËÈVERJUM
OG HALLIRNAR ERU FULLAR EÈA ÖÁTT SETNAR ¹ FLEST
UM LEIKJUM

Stuðningur sem þú treystir, þægindi sem þú elskar

 #OCA #OLA DEILDIN 3UNDERLAND
$ERBY "EIN ÒTSENDING FR¹ VIÈUREIGN 3UND
ERLAND OG $ERBY #OUNTY Å #OCA #OLA DEILD
INNI ¹ %NGLANDI ¥RINN 2OY +EANE ER VIÈ
STJËRNVÎLINN HJ¹ 3UNDERLAND OG ÖAR ¹ B¾
BINDA MENN MIKLAR VONIR VIÈ AÈ HANN N¹I
¹RANGRI
 3P¾NSKU MÎRKIN ¥TARLEG UMFJÎLLUN
UM SÅÈUSTU UMFERÈ Å SP¾NSKA BOLTANUM
-ÎRKIN ÒR ÎLLUM LEIKJUM UMFERÈARINNAR TIL
ÖRIFIN OG UMDEILDU ATVIKIN
 #OCA #OLA MÎRKIN
 &OOTBALL )CON
 &OOTBALL AND 0OKER ,EGENDS

Stærsti rúmaframleiðandi í heimi!

(EIMSMËTARÎÈIN Å PËKER INNIHELDUR SAUTJ¹N
MËT SEM FRAM FARA VÅÈS VEGAR UM HEIMINN
¶AR ER KEPPT UM STËRAR UPPH¾ÈIR

Hversvegna

?

Sealy Posturepedic eru vinsælustu heilsurúm Bandaríkjanna síðastliðin 30 ár.
Sealy eyðir meiri fjármunum í vöruþróun en allir aðrir dýnuframleiðendur heims.

 .ÕJAR EIGNIR p NÕJUSTU EIGNIRNAR ¹
MARKAÈNUM SÕNDAR

Nýjung! Öll Sealy rúm eru með MicroTech botni sem tryggður er gegn braki.

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

 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR p ,ITLAR OG

Hversvegna

MEÈALSTËRAR EIGNIR SÕNDAR

?

Sealy Posturepedic gormurinn sem er hjartað í heilsudýnunni,
er hannaður í samvinnu við nokkra færustu bæklunarskurðlækna
Bandaríkjanna. Hann bregst mismunandi við þyngd og því geta
tveir misþungir einstaklingar notað sömu dýnuna.

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

Hversvegna

?

Sérhannaður styrktarkantur Uni Cased sem tryggir hámarksnýtingu á svefnﬂeti, ásamt því að kantar dýnunnar veita betri
stuðning. „Thermo Bond“ uppbyggingin dregur úr hreyﬁngu á
milli einstaklinga í sama rúmi.

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

Hversvegna

?

MikroTech neðri dýnan er sterkari og sveigjanlegri en aðrir botnar
og með MicroSpan dempurum sem festir eru ofan á viðar og
stálbita í botni neðri dýnunnar. Stálið og MicroSpan efnið sjá um
órtúlega langa endingu neðri dýnunnar.

Hversvegna

?

DSS gormurinn gefur tvenns konar stuðning. Léttan stuðning við
lögun líkamans og réttan bakstuðning frá sjónarhóli læknavísindanna.

Hversvegna

?

No ﬂip, það þarf aldrei að snúa Sealy dýnu.

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

Einkaleyfin 4 frá Sealy:
Micro Tech

Uni cased
Posturepedic
gormurinn

DSS gormurinn
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 2AMP OM MATEMATIK  -ATTEPATRULLEN
 -ATTEPATRULLEN  2APPORT  !GENDA
 3PORTSPEGELN  .ILS (OLGERSSONS UNDER
BARA RESA  2APPORT  'OMORRON 3VERIGE
 'ARAGE OM FILM  +ROKOMAX 
#HARLIE OCH ,OLA  2¼KNA MED SK¼GG 
$JURBEBISAR  /RKESTERN OCH BARN SOM KOMP
ONERAR  $R $OGG  2AMSDUELL 
,ILLA SPORTSPEGELN  2APPORT  3ALTÎN
 0LUS  /RKESTERLIV  3UPERNATURAL
 2APPORT  +ULTURNYHETERNA  "INGO
2OYALE  3OPRANOS

Opið: mán-fös. 10-18 og lau. 11-15
Reykjavík: Mörkin 4, sími: 533 3500

Akureyri: Hofsbót 4, sími: 462 3504

Egilsstaðir: Miðvangur 1, sími: 471 2954

Bræður setja svip sinn á Meistarann
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„Ég hlusta á allt mögulegt, við
erum með marga mismunandi
„play“-lista í gangi hérna. En ég
er hrifnust af Portishead, Björk,
Stevie Wonder og Sinatra.“
'UÈRÒN !LDA (ELGADËTTIR VAKTSTJËRI ¹
0RIKINU "ANKASTR¾TI
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3VÎR VIÈ SPURNINGUM ¹ BLS 
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„Þetta er skemmtiþáttur og menn
verða að haga sér eftir því,“ segir
Gísli Ásgeirsson, bróðir Páls
Ásgeirs Ásgeirssonar, sem sýndi
vægast sagt stórskemmtileg tilþrif í síðasta Meistaraþætti. Páll
Ásgeir lagði allt undir, sama hver
staðan var, og spennan var mögnuð í lokin þegar keppinautur hans,
Svanborg
Sigmarsdóttir, gat
stolið sigrinum í
síðustu
spurningu eftir að Páll
hafði
leitt

keppnina allan tímann. „Ég held
að það toppi enginn þessa frammistöðu,“ bætir Gísli við.
Gísli verður sjálfur í Meistaranum á skírdag en sagðist ekki
vita hvernig hann myndi haga
sínum leik og taldi ótímabært að
koma fram með einhverjar yfirlýsingar um hernaðartækni.
„Aðrir hlutir eru mikilvægari
um þessar mundir. Ég er ekki
einu sinni búinn að ákveða í
hverju ég á að vera en skjáþokki er jú mikilvægastur í
þessu,“ bætir Gísli við.
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%R EKKI BÒINN
AÈ ¹KVEÈA SÅNA
HERNAÈART¾KNI FYRIR
-EISTARANN

STËRSKEMMTILEG
TILÖRIF OG LAGÈI ALLTAF
ALLT UNDIR

Logi Bergmann Eiðsson, spyrillinn góðkunni, sagðist aldrei hafa
orðið vitni að öðru eins. „Ég verð
að segja að ég hlakka til að fá Gísla
í þáttinn enda eru þeir bræður
miklir húmoristar,“ segir Logi og
bætir því við að hann hafi verið
ánægður með framkomu Páls.
„Það var svona sem við lögðum
þáttinn upp, að menn tækju
áhættu.“
Páll Ásgeir var sjálfur hinn
rólegasti og viðurkenndi að
hann hefði lagt leik sinn
svona upp. „Að taka
allar áhættur sem í
boði voru,“ segir Páll.
„Mér skildist að
þetta væri skemmtiþáttur og ákvað að

%'),, %'),33/. ,%)+34µ2)2 /' 4%+52 500 #3) -)!-)

#3) 4%9-)¨ %GILL HEFUR SAMFARA ÖVÅ AÈ

STJËRNA TÎKUM SETIÈ Å LEIKSTJËRASTËLNUM
OG LEIKSTÕRIR NOKKRUM Ö¹TTUM Å NÕRRI
SERÅU

0ÁTUR ®RN 'UÈMUNDSSON OG
FÁLAGAR HANS Å HLJËMSVEITINNI
$ÒNDURFRÁTTUM HYGGJAST SETJA UPP
SÕNINGU MEÈ LÎGUNUM ÒR SÎNG
LEIKNUM *ESUS #HRIST 3UPERSTAR ¹
VORM¹NUÈUM %KKI ER UM AÈ R¾ÈA
SÎNGLEIKINN MARGFR¾GA SEM ¹ÈUR
HEFUR VERIÈ SETTUR UPP HÁRLENDIS
OG MEÈAL ANNARS SKARTAÈI 0ÁTRI Å
AÈALHLUTVERKI Å EINNI UPPF¾RSLUNNI
HELDUR SÎNGSÕNINGU SEM
VERÈUR AÈ LÅKINDUM Å
!USTURB¾ $ÒNDURFRÁTTA
MENN ¾TLA AÈ LEGGJA
MIKIÈ Å SÕNINGU
SÅNA OG HAFA MEÈAL
ANNARS FENGIÈ TIL LIÈS
VIÈ SIG ÖAU 'UÈRÒNU
'UNNARSDËTTUR OG
&RIÈRIK «MAR

%'),, ®2. %R HÁR TIL H¾GRI ¹SAMT -ICHAEL "ALLHAUS SEM ER N¹NASTI SAMSTARFSMAÈUR

-ARTIN 3CORSESE OG STJËRNAÈI KVIKMYNDATÎKUM Å MYNDUM ¹ BORÈ VIÈ 4HE $EPARTED
OG 'OODFELLAS

bæði CSI: Las Vegas og CSI: New
York en hvorugur þessara þátta
hefur náð að skáka vinsældum
Miami-liðsins sem allir hafa verið
sýndir á Skjá einum. Egill Örn
hefur samfara því að stjórna kvikmyndatöku í þáttunum sest í leikstjórastólinn og komið að framleiðslu nokkurra þátta. Þegar
Fréttablaðið náði tali af honum var
tökumaðurinn reyndar önnum kafinn og varð að bregða sér frá í
stutta stund enda var David Caruso
beint fyrir framan nefið á honum
og tökur á þætti nýhafnar.
Egill, eða Eagle eins og hann
kallar sig, hefur verið búsettur í
Bandaríkjunum í átján ár og segir
það alltaf hafa verið í spilunum að
ílengjast í Englaborginni. Hann
hóf feril sinn sem tökumaður hjá

,/') (AFÈI ALDREI
ORÈIÈ VITNI AÈ ÎÈRU
EINS Å -EISTARANUM

&2¡44)2 !& &«,+)

3KEMMTIR  MILLJËNUM
JARÈARBÒA Å VIKU HVERRI

„Verðlaunin voru afhent á sunnudaginn í síðustu viku á Century
Hyatt Hotel en ég vann ekki, því
miður,“ segir Egill Örn Egilsson,kvikmyndatökumaður
sem
var nýlega tilnefndur til svokallaðra ASC-verðlauna fyrir kvikmyndatöku sína í sjónvarpsþáttunum CSI: Miami.
Verðlaunin eru meðal þeirra
virtustu hjá tökumönnum í Bandaríkjunum og þykir jafnvel enn
meiri heiður að vera tilnefndur til
þeirra en til sjálfra Óskarsverðlaunanna eða Emmy. „Annars var
þetta bara mjög mikil upphefð að
vera tilnefndur og hljóta náð fyrir
augum þessarar nefndar sem skipuð er gömlum refum úr þessum
iðnaði,“ bætir Egill Örn við. Hann
upplýsir jafnframt að þessi tilnefning hafi orðið til þess að tilboðum rigni yfir hann en Egill
tekur þessu öllu með stakri ró.
Sjónvarpsþættirnir um Horatio
Caine og meinafræðingadeild hans
í Miami njóta gríðarlegra vinsælda um allan heim og er talið að
í kringum fimmtíu milljónir horfi
á þá reglulega. Þeir eru aðrir í röðinni í þessum meinafræðinga-þríleik Jerrys Bruckheimer, en til eru

leggja mitt á vogarskálarnar til að
það gengi upp,“ bætir hann við.
Páll undirbjó sig þó ekkert sérstaklega fyrir þáttinn heldur
reyndi eftir fremsta megni að
vera rólegur. „Stress getur byggt
upp veggi fyrir minnið og ég
reyndi að koma í veg fyrir það,“
útskýrir Páll sem taldi það ekki
ákjósanlegt
sjónvarpsefni ef þeir
bræður
myndu
mætast. „Ég efast
um að fólk myndi
skilja
húmorinn
okkar.“
FGG

Zalman King en leikstjórinn er
þekktur fyrir erótískar kvikmyndir sínar. Síðan lá leiðin í sjónvarpsþáttaröðina Red Shoe Diaries þar
sem erótíkin var aldrei langt
undan og svo loks í CSI þar sem
tökumaðurinn hefur blómstrað.
„Ég er búinn að vera að gera þetta
í einn og hálfan áratug,“ segir Egill
Örn en vinna við þættina er mikil
törn. „En ákaflega gaman, þú ert
með fótinn á bensíngjöfinni í tíu
mánuði og léttir ekki pressunni af
henni fyrr en allt er búið,“ segir
Egill. Í hina tvo mánuðina ferðast
Egill síðan um heiminn, tekur upp
auglýsingar og viðrar mótorfákinn
en Egill er mikill mótorhjólakappi
og þykir fátt skemmtilegra en að
þeysast um fjöll og firnindi á hjólinu.
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

%KKI ERU ÖË ALLIR ¹ EITT S¹TTIR VIÈ
ÖESSI ¹FORM 0ÁTURS OG FÁLAGA Å
$ÒNDURFRÁTTUM ¶ANNIG MUNU
ÖEIR NÕLEGA HAFA FENGIÈ SÅMTAL FR¹
LEIKHËPNUM 6ESTURPORTI ÖAR SEM
'ÅSLI ®RN 'ARÈARSSON SYSTIR HANS
2AKEL 'ARÈARSDËTTIR OG FLEIRI R¹ÈA
RÅKJUM (ERMT ER AÈ 6ESTURPORTSFËLK
HAFI KEYPT LEYFIÈ ¹ UPPSETNINGU
SÎNGLEIKSINS *ESUS #HRIST 3UPER
STAR OG ¾TLI MEÈ HANN ¹ FJALIRNAR
Å SUMAR ¶AU HAFI ÖVÅ EKKI VERIÈ
PAR HRIFIN AF FYRIR¾TLUNUM
$ÒNDURFRÁTTAMANNA OG
REYNT AÈ F¹ Ö¹ OFAN AF
UPPSETNINGU SÎNGSÕNING
ARINNAR 0ÁTUR ®RN OG
FÁLAGAR MUNU HINS
VEGAR VERA STAÈR¹ÈNIR
Å AÈ HALDA SÅNUM
PLÎNUM
5PPTÎKUSTJËRINN 6ALGEIR 3IGURÈS
SON ER VINS¾LL MEÈAL ERLENDRA
TËNLISTARMANNA Å ËH¹ÈA GEIRANUM
%FTIR MARGRA ¹RA SAMSTARF MEÈ
"JÎRK 'UÈMUNDSDËTTUR
BAUÈST HONUM AÈ TAKA
UPP PLÎTU 7ILL /LD
HAM Å FYRRA OG NÒ HEFUR
ANNAÈ VERKEFNI REKIÈ
¹ FJÎRUR HANS UPP
TÎKUR ¹ NÕRRI PLÎTU
¥SLANDSVINANNA Å
#OCOROSIE
HDM
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Skandall að aflýsa ráðstefnunni
„Greiðslan var ekki kominn í gegn
og ég varð því ekki fyrir neinu
fjárhagslegu tjóni vegna þessa,“
segir Sigurður Valdimar Steinþórsson, eigandi vefsíðunnar
klam.is. Sigurður hugðist sækja
Snowgathering-ráðstefnuna sem
halda átti í Reykjavík í mars en
var aflýst fyrir helgi eftir að ráðstefnugestum var meinað að gista
á Hótel Sögu.
Á ráðstefnunni hugðust klámframleiðendur víða að úr Evrópu
hittast og skemmta sér saman.
Aðgangseyririnn var í kringum
hundrað þúsund krónur og var
Sigurður kominn með öll gögn í
hendurnar. Hann hafði ekki gert
upp við sig til hvaða ráðstafana
yrði gripið vegna þessarar ákvörðunar Radisson hótelsins og þrýstings frá stjórnvöldum þegar
Fréttablaðið náði tali af honum.
„Ætli ég verði ekki bara að mótmæla þessu öllu og vera með sem
mest læti,“ segir Sigurður. „Þetta
ætti að skýrast á næstu dögum.“

Sigurður segist hafa fengið þó
nokkuð af pósti frá ráðstefnugestum og eru þeir allir á sama máli,
þeir skilji lítið sem ekkert í þessum viðbrögðum á landinu. „Ég
reikna með því að heyra frá öðrum
en þetta er náttúrlega skandall, í
einu orði sagt,“ segir Sigurður
sem er þó handviss um að ráðstefna af þessu tagi verði haldin
hér á landi, fyrr eða síðar.
„Kannski ekki á kosningaári,“
bætir hann við. „Sama hvað þeir
segja núna þá geta þeir ekki haldið svona hlutum til streitu,“ segir
Sigurður.
Eftir að Fréttablaðið birti frétt
um þátttöku Sigurðar og tilveru
vefsíðunnar klam.is hefði mátt
ætla að hann hefði fengið einhvern
póst eða símhringingar frá andstæðingum kláms. „Nei, enginn
hefur hringt í mig. Þessu fólki
virðist vera alveg sama um innlenda klámhunda en hafa megnustu óbeit á þeim erlendu.“

3)'52¨52 6!,$)-!2 (AFÈI FENGIÈ ÎLL
GÎGN EN SLAPP VIÈ AÈ GREIÈA MËTSGJALDIÈ
SEM VAR RÒMAR HUNDRAÈ ÖÒSUND KRËNUR
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Kraftmikið

VOR 2007

8 vikna námskeið

hefjast 5. mars

KONUR ÁTAK
KARLAR ÁTAK
PEAK PILATES
- 1. og 2. stig
- NÝBAKAÐAR MÆÐUR með börnin með- sérhópur

Skráning í Laugum í síma 553 0000 og Spönginni í
síma 553 5000
Nú er hægt að ganga frá skráningu á öll námskeiðin

ROPE YOGA
- takmarkaður fjöldi

á heimasíðu okkar www.worldclass.is
Ný og fjölbreytt stundaskrá yoga, shape, step, salsa
og margt fleira sjá www.worldclass.is
Aðgangur að Laugardalslaug, tækjasölum og opnum
tímum fylgir námskeiðum.

JÓGA á meðgöngu
- takmarkaður fjöldi

HERÞJÁLFUN
- Námskeið fyrir þá sem vilja miklu meira en við hin

Laugar s. 553 0000 - Spöngin s.553 5000 - Í húsi Orkuveitunnar s.562 6200
www.worldclass.is

- Lifið heil

3¥-!.²-%2 &2¡44!",!¨3).3   FAX   2ITSTJËRN   FAX   RITSTJORN FRETTABLADIDIS
$2%)&).' DREIFING POSTHUSIDIS !UGLÕSINGADEILD AUGLYSINGAR FRETTABLADIDIS 6EFFANG VISIRIS

3-!5',µ3).'!3¥-).. %2  
8AA8@@"FÜ4"A@%)$&#

6)¨ 3%'*5- &2¡44)2

Lyfja Lágmúla
Lyfja Smáratorgi
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Hergagnaframleiðsla í
dýraríkinu

Í

síðustu viku bárust skuggalegar
fréttir úr myrkviðum Senegals.
Dýra- og mannfræðingar sem voru
þar að njósna um lifnaðarhætti
sjimpansa komust að því að þessir
frændur okkar eru ekki jafnsaklausir og þeir vilja vera láta. Með
földum myndavélum tókst vísindamönnunum að festa á filmu að það
sem hingað til hefur verið talið
saklaust föndur eða leikur með
trjágreinar er í raun og veru stórfelld framleiðsla á hergögnum
sem aparnir nota í árásarskyni.
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hafa sjimpansarnir í Senegal verið staðnir að því
að naga endann á trjágreinum,
ydda þær og breyta í hættuleg lagvopn eða spjót. Spjótin nota aparnir síðan til þess að reka inn í holur
þar sem hinir smávöxnu og friðsömu náttapar (otelemur crassicaudatus) hvíla í fasta svefni og
eiga sér ekki ills von. Eitt dráp
hefur verið staðfest þegar sjimpansa-apynja rak spjót sitt inn í
holu og gekk spjótið í gegnum
náttapa sem árásaraðilinn dró
síðan út úr fylgsninu og át með
húð og hári.

().'!¨ 4), hefur verið talið að
maðurinn (homo sapiens) væri
eina dýrategundin sem hefði náð
nægilegum andlegum þroska til að
smíða sér vopn til að auðvelda sér
að ganga milli bols og höfuðs á
öðrum lífverum. Að vísu telja
Bandaríkjamenn að arabar séu að
auðga úran í Íran í illum tilgangi
en það athæfi hefur ekki náðst á
filmu eins og hið augljósa hernaðarbrölt sjimpansanna í Senegal.
 ¶%33!2) stundu er ekki hægt

að segja til um hvernig Bush forseti og Bandaríkjastjórn muni
bregðast við þeirri óvæntu ógn
sem mannkyninu stafar af þessu
löglausa framferði sjimpansanna í
Senegal. Sjálfir vilja þeir meina að
spjótaframleiðslan sé aðeins liður
í því að bæta almenn lífskjör tegundarinnar en óhjákvæmilega
verður að skoða þetta óhugnanlega
mál í víðara samhengi með tilliti
til varanlegs friðar í heiminum.
Þeir sem vegast á með spjótum í
dag eru vísir til þess að auðga úran
á morgun og skrifa nafnlaus bréf
hinn daginn og allir vita að það
verður ekki lengi líft í veröldinni
ef fleiri dýrategundir en homo
sapiens ná mannlegum þroska.
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