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Atli Viðar Þorsteinsson er mikill leikja-tölvuáhugamaður og á alls níu talsins.Hann segist sjálfur vera barn Nintendo-kynslóðarinnar og tekur enn Mario Bros.fram yfir Counter Strike.
„Ég eignaðist fyrstu leikjatölvuna mína 
þegar ég var sjö ára. Það var Family game 
tölva sem er lík Nintendo að mörgu leyti og 
var næstum því jafn góð,“ segir Atli Viðar
Þorsteinsson leikjatölvuáhugamaðurEftir daga Familyí

bær þegar við höldum partí. Hann er spilað-
ur með tveimur maracas hristum og það er
alltaf gaman að sjá svipinn á fólki þegar það
sér græjurnar í fyrsta sinn,“ segir Atli hlæj-
andi.

Í safninu er að finna Sega Mega Drive
tölvur ásamt Nintendo 8 bita, Sega Saturn,
tvær Nintendo 64, og nýja Nintendo Wii. 
Atli á aukakópíu af flestum tölvunum sínum
ef til kæmi að ein þeirra bilaði, en segir þó
að hann spili ekki jafn mikið og áður„Ég spila helst f

Villtu vera ígóðu formi?

Farsæld

til framtíðar

Á Iðnþingi Samtaka iðnaðarins,
á Grand Hótel Reykjavík föstu-
daginn 16. mars, er efnt til umræðu
um hvernig velsæld verður áfram
tryggð á Íslandi.

Sjá dagskrá á www.si.is
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RÓSA
BJÖRK
„Djarfar
ákvarðanir
ekki alltaf 
réttar“ 

BUBBI
„Bauð þeim að
leiðrétta lygina“ 

ATHYGLIN FÖNGUÐ 
MEÐ OFBELDI
Sjónvarpsáhorfendur
eiga sífellt erfiðara
með að einbeita sér

STJÓRNIN
SKELFUR
Beygir Framsókn 
sjálfstæðismenn
eða fellur 
ríkisstjórnin?

    Setur
hlutina í

samhengi

Skemmtilegast að 
bjarga prinsessum

Misskilningur 
um leynda galla

fasteignirMest lesna fasteignablað landsins

FBJ fasteignasala er með til sölu raðhús á besta stað við sjóinn í Bryggjuhverfi.

B ásbryggja 33 er 201,7 fermetra raðhús
með um 33 fermetra innbyggðum tvö-
földum bílskúr á jarðhæð.Forstofa er með flísum á gólfi en þaðan er 

gengið inn í stórt forstofuherbergi með parketi
á gólfi og hurð út í garð. Þvottahús er með flís-
um á gólfi en á jarðhæð er einnig geym lTeppi er á ti

vesturglugga. Gengið er út á stórar flísalagðar 
vestursvalir. Baðherbergi er með sturtuklefa,
flísum á gólfi og veggjum. Tvö herbergi með 
parketi á gólfum eru á hæðinni ásamt annarri
snyrtingu.

Á annarri hæð er stofa með parketi á gólfi,
stórum vesturgluggum og vestursvölum. Mikið 
útsýni er til vesturs út yfir höfnina í Bryggju-
hverfinu og út á sjóinn. Á hæðinni er i
mjög gott baðh b

Á sólríkum stað við sjávarsíðuna

Básbryggja 33 stendur á besta stað við sjóinn í Bryggjuhverfinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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LESTUR MEÐAL 18-49 ÁRA
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Rafrænt greiðslumat
Ráðgjöf og aðstoð
Lánsumsóknir rafrænt á NetinuSvar innan fjögurra daga
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ÁS FASTEIGNASALA er með til sölu neðri sérhæð við Öldugötu í Hafnarfirði.

FASTEIGNASALA BRYNJÓLFS JÓNS-SONAR er með til sölu 129,6 fm raðhús 
við Ásgarð í Reykjavík.

HÚSEIGN FASTEIGNASALA er með til sölu hús til niðurrifs við Furugrund í Kópavogi.

Rúm 66 prósent 
eru hlynnt fyrirhugaðri breyt-
ingu á stjórnarskrá sem gerir ráð 
fyrir að auðlindir landsins verði í 
þjóðareign. Einungis rúm 29 pró-
sent telja hins vegar að Alþingi 
hafi nægan tíma til að afgreiða 
slíkt frumvarp áður en þing 
verður rofið. Samkvæmt áætlun 
þingsins mun Geir H. Haarde for-
sætisráðherra flytja frumvarp-
ið á Alþingi í dag, fyrir hönd síns 
og Jóns Sigurðssonar, formanns 
Framsóknarflokksins.

Í frumvarpinu er lagt til að í 
nýrri 79. grein stjórnarskrárinn-
ar komi fram að náttúruauðlind-
ir Íslands verði í þjóðareign sem 

beri að nýta til hagsbóta þjóðinni. 
Þetta ákvæði skuli þó ekki leiða til 
þess að brotið sé gegn réttindum 
einstaklinga eða lögaðila. Þá skuli 
ákvæðið ekki koma í veg fyrir að 
einkaaðilar geti fengið heimild til 
að nýta þessar auðlindir. 

Nokkur munur er á afstöðu 
fólks eftir búsetu og eru íbúar 
utan höfuðborgarsvæðisins frek-
ar hlynntir fyrirhuguðum stjórn-
arskrárbreytingum en íbúar 
innan þess. Tæpt 71 prósent íbúa 
landsbyggðarinnar er fylgjandi 
breytingunum en tæp 64 prósent 
íbúa á höfuðborgarsvæðinu. Þá 
eru kjósendur Frjálslynda flokks-
ins og Framsóknarflokksins 

hlynntari stjórnarskrárbreyting-
unum en kjósendur annarra 
flokka. Þrír af hverjum fjórum 
stuðningsmönnum þessara 
tveggja flokka eru fylgjandi 
stjórnarskrárbreytingunni.

Konur eru svartsýnni á að 
frumvarpið nái fram að ganga á 
þessu þingi en karlar. 77,8 pró-
sent kvenna telja að tíminn fram 
að þingslitum sé ekki nægur, en 
64,1 prósent karla.

Meirihluti stuðningsfólks allra 
flokka, utan Framsóknarflokks, 
telur að Alþingi hafi ekki nægan 
tíma fyrir þingslit til að afgreiða 
stjórnarskrárfrumvarpið.

Auðlindafrumvarp 
talið koma of seint
Rúm 66 prósent eru hlynnt fyrirhuguðum stjórnarskrárbreytingum sem gera 
ráð fyrir að auðlindir verði skilgreindar sem þjóðareign, samkvæmt nýrri könn-
un Fréttablaðsins. Fáir telja þó að frumvarpið nái fram að ganga á þessu þingi.

Nútímatækni á borð við sms-skeyti, 
tölvupóst og GPS-tæki eru meðal þeirra leiða sem 
ofbeldismenn nota í síauknum mæli til að elta uppi 
fyrrverandi eiginkonur, sambýliskonur eða kærust-
ur. Í Danmörku eru kvennaathvörf komin í samstarf 
við lögreglu til að gera mönnunum erfiðara fyrir. 

„Með nútímatækni hefur ofbeldismönnum opnast 
fleiri dyr til að ná stjórn á konunum,“ segir Anne 
Mau, formaður landssamtaka kvennaathvarfa.

Mennirnir koma njósnaforritum fyrir í tölvum 
kvennanna, stela farsímum, senda hótanir í gegnum 
sms og tölvupóst og sumir koma jafnvel GPS-stað-
setningartæki fyrir í fórum fyrrverandi maka til að 
fylgjast með ferðum þeirra. 

Danska lögreglan hefur nú útbúið lista með 
fimmtán atriðum sem ofsóttum konum er ráðlagt að 
fara eftir. Þar er þeim bent á að skipta um síma-
númer og nota fyrirfram greidd símakort; notast að-
eins við tölvupóstforrit sem hægt er að nálgast úr 
hvaða tölvu sem er, til dæmis Gmail eða Hotmail, 
tala ekki í síma þar sem greina má umhverfishljóð í 
kring og skrá nafn sitt hvergi á netinu þar sem slíkt 
má rekja með leitarvélum. 

Starfsmenn athvarfanna segjast þó stundum for-
viða, því jafnvel þótt ráðleggingunum sé fylgt í 
þaula finni ofbeldismenn sér sífellt nýjar leiðir til 
að hrella konurnar.

Jacques Chirac 
Frakklandsforseti ætlar ekki að 
bjóða sig fram í forsetakosningun-
um sem haldnar verða eftir hálfan 

annan mánuð. 
Chirac hefur 

verið forseti 
Frakklands í 
tvö kjörtímabil, 
samtals í tólf ár. 
Hann er orðinn 
74 ára en hefur 
verið þögull um 
áform sín þangað 
til í gær að hann 
tilkynnti ákvörð-

un sína í sjónvarpsávarpi. „Ég ætla 
ekki að biðja um atkvæði ykkar 
fyrir þriðja kjörtímabilið,“ sagði 
hann.

Samkvæmt skoðanakönnunum 
er Nicolas Sarkozy innanríkisráð-
herra sigurstranglegastur í kosn-
ingunum.

Ætlar ekki að 
bjóða sig fram



Lendingarheimild var aftur-
kölluð þegar Fokker-vél Flugfélags 
Íslands hugðist lenda á Reykjavík-
urflugvelli á föstudagskvöld. Far-
þegaflugvél sem var nýkomin frá 
Kúlúsúk á Grænlandi var fyrir á 
flugbrautinni. Atvikið var ekki 
bókað þar sem ekki var talin hætta 
á ferðum en upplýsingafulltrúi 
Flugstoða telur líklegt að atvikið 
verði rannsakað. Atvikið hefði 
verið skráð á Keflavíkurflugvelli, 
er mat flugumferðarstjóra.

„Það var búið að gefa lendingar-
heimild en þar sem vélin sem var 
fyrir á brautinni náði ekki að fara 
frá í tæka tíð þá var hún afturköll-
uð, segir Hjördís Guðmundsdóttir, 
upplýsingafulltrúi Flugstoða. Hjör-
dís segir að ástæðan fyrir því að at-
vikið var ekki bókað sérstaklega sé 
sú að ekki var talin hætta á ferð-
um.

Samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins hefði atvik sem þetta verið 
fært til bókar á Keflavíkurflug-
velli. Hjördís segir að sömu reglur 
gildi um skráningu atvika á Reykja-
víkurflugvelli og í Keflavík. „Flug-
umferðarstjórn er alls staðar eins í 
heiminum þar sem ég þekki til.“ 
Aðspurð hvort lending Fokker-vél-

arinnar verði rannsökuð segir 
Hjördís að það sé líklegt en full-
snemmt að fullyrða um slíkt. „Það 
eru reglulega skoðaðir atburðir 
sem á einhvern hátt gætu verið 

frávik.“ Hjördís minnir á að mikil 
áhersla sé lögð á störf rannsóknar-
nefndar flugslysa. „Þar starfa tveir 
menn en aðeins einn í rannsóknar-
nefnd umferðarslysa sem sýnir 
hvað öll atvik í flugi eru tekin al-
varlega. Þar er reynt að koma í veg 
fyrir að hlutirnir gerist aftur og 
fólk má vita að aldrei er slakað á 
kröfunum þegar kemur að flugör-
yggi.“

Þorkell Ágústsson, forstöðumað-
ur rannsóknarnefndar flugslysa, 
segir að hvert atvik sé svo ólíkt að 
það verði að meta sérstaklega 
hverju sinni. „Ef allir vita um stöð-
una, og breyta því sem átti að gera, 
er síður alvarlegt atvik. Svipað 
atvik þar sem menn vissu ekki af 
hvor öðrum og eitthvað kemur í 
ljós myndum við ef til vill flokka 
sem alvarlegt flugatvik.“ Þorkell 
getur ekki lagt mat á atvikið á 
föstudagskvöldið en telur að sé 
hætt við lendingu beri að tilkynna 
það til nefndarinnar. 

Það var búið að gefa 
lendingarheimild en þar 

sem vélin sem fyrir á brautinni 
náði ekki að fara frá í tæka tíð þá 
var hún afturkölluð

Lendingarleyfi flug-
vélar var afturkallað
Lendingarleyfi farþegavélar Flugfélags Íslands var afturkallað á föstudag vegna 
vélar sem var fyrir á brautinni. Upplýsingafulltrúi Flugstoða telur að atvikið 
verði rannsakað. Farþegar og sjónarvottar upplifðu atvikið sem hættuástand.

Tólf voru handteknir 
á Suðurnesjum í fyrrinótt í um-
fangsmikilli lögregluaðgerð gegn 
fíkniefnasölu og -dreifingu. Tæp-
lega 40 lögreglumenn af Suðurnesj-
um og frá sérsveit og greiningar-
deild Ríkislögreglustjóra tóku þátt 
í aðgerðinni, auk tollvarða og fíkni-
efnahunda. Aðgerðin er sú viða-
mesta af þessu tagi sem gerð hefur 
verið á Suðurnesjum.

Farið var í fimm húsleitir sam-
tímis snemma um kvöldið og voru 
níu handteknir. Um miðnætti var 
farið í eina húsleit til viðbótar og 
þrír handteknir. Fíkniefni fundust 
á öllum stöðum.

Samtals var lagt hald á um 150 
grömm af hassi, 65 grömm af hvítu 
efni og tíu e-töflur. Þá var gerð lík-
amsleit á 20 einstaklingum á 
skemmtistöðum og fannst amfet-
amín á einum þeirra. Öllum sem 

handteknir voru var sleppt eftir 
yfirheyrslur.

Jóhann R. Benediktsson, lög-
reglustjóri á Suðurnesjum, segir 
aðgerðina hafa heppnast framar 
vonum. „Við fórum í sex húsleitir 
og fundum efni alls staðar. Ég held 
að það hljóti að teljast afar góður 
árangur.“

Kvöldið og nóttina áður fór lög-
reglan á höfuðborgarsvæðinu í 
áþekka aðgerð, þó aðeins á 
skemmtistöðum borgarinnar. Jó-
hann segir sameiningu lögreglu-
embætta hafa skilað meiri slag-
krafti í aðgerðum sem þessum og 
að brotamenn um land allt megi 
fara að vara sig. „Þeir mega eiga 
von á ýmsum aðgerðum á næst-
unni.“

Efni fundust við allar húsleitir

Einar, voru þetta stjörnuvit-
lausir menn?

 Finnska dagblaðið Huf-
vudstadsbladet fjallaði um mál-
efni finnska flugfélagsins Finnair 
í leiðara í gær og sagði að meiri-
hlutaeign finnska ríkisins í Finn-
air sé hagsmunamál finnsku þjóð-
arinnar. Hins vegar skipti miklu 
máli að halda Íslendingunum 
góðum. „Af hverju að neita þeim 
um sæti í stjórninni?“

Björn Månsson, leiðarahöf-
undur Hufvudstadsbladet, segir: 
„Annað mál er hversu skynsam-
leg eigendapólitík það er að halda 
íslensku minnihlutaeigendunum 
utan stjórnarinnar þó að þeir hafi 
fært stóran hluta af eignarhaldi 
sínu á milliliði og eigi því ekki 
endilega lagalega kröfu á sæti í 
stjórninni.

Væntanlega er mikilvægt að 
áhugi íslensku fjárfestanna hald-
ist vinsamlegur.“

Íslendingum 
haldið góðum

 Karlmaður á fer-
tugsaldri stakk sér til sunds í Ósá 
við Bolungarvík á sjöunda tíman-
um í gærmorgun. Maðurinn, sem 
var alklæddur, barst með ánni 
til sjávar við Ósvör þar sem lög-
reglumenn frá Ísafirði biðu hans. 
Þeir veiddu hann upp með því að 
binda reipi í lögreglubíl og fara 
með það niður í fjöru til mannsins 
þar sem hann svamlaði í flæðar-
málinu, þrekaður og bersýnilega í 
mjög annarlegu ástandi.

Aðstæður voru erfiðar í fjör-
unni, sleipt og stórgrýtt, en björg-
unin tókst og var maðurinn flutt-
ur á sjúkrahús þar sem hlúð var 
að honum. 

Veiddur ölvað-
ur úr sjónum

Frumvarp til stjórnarskipunarlaga 
um breytingu á stjórnarskrá Íslands um að nátt-
úruauðlindir Íslands skulu vera þjóðareign verð-
ur tekið til fyrstu umræðu seinni partinn í dag. 
Bundnar eru vonir til að atkvæðagreiðsla verði 
annað kvöld. 

Frumvarpinu verður síðan vísað til sérnefnd-
ar um stjórnarskrármál sem fjallar um efni 
frumvarpsins og álitamál sem kunna að vakna.
Önnur og þriðja umræða fara síðan fram seinna 
í vikunni. Þar sem um stjórnarskrárbindingu er 
að ræða tekur hún ekki gildi strax heldur kemur 
málið fyrir nýtt þing að loknum alþingiskosning-
um.

Ef frumvarpið er samþykkt óbreytt á nýju 
þingi verður það að ákvæði í stjórnarskrá.
Hversu langan tíma ferlið tekur skýrist í umræð-
um í dag.

„Ég varð nú ekk-
ert mikið móðgaður út af þessum 
brandara,“ sagði Barack Obama, 
öldungadeildarþingmaður og 
hugsanlegur forsetaframbjóðandi 
í Bandaríkjunum. „Ég hef verið 
nefndur verri nöfnum.“

Roger Ails, yfirmaður frétta-
stöðvarinnar Fox, hafði gert sér 
mat úr því hve nafnið Obama er 
líkt nafni Al Kaída-leiðtogans 
Osama bin Laden. Á fundi banda-
rískra fréttastjóra sagði Ails að nú 
væri „Barack Obama á ferðinni. 
En ég veit ekki hvort það er satt 
að Bush forseti hafi hringt í Mus-
harraf [forseta Pakistans] og sagt: 
„Hvers vegna getum við ekki haft 
uppi á þessum náunga?“

Barack segist 
ekki móðgaður

Einar Þorvarðarson, 
framkvæmdastjóri HSÍ, segir 
að óeirðaseggirnir sem stofnuðu 
til slagsmála á bikarúrslitaleik 
Stjörnunnar og Fram á laugar-
dag, verði útilokaðir frá hand-
boltaleikjum í framtíðinni.
Af myndum virðist sem fimm 
stuðningsmenn Stjörnunnar hafi 
byrjað slagsmálin. Myndatöku-
maður Stöðvar tvö náði myndum 
frá upphafi handalögmálanna og 
á þeim má sjá einn upphafsmann-
anna slá meðlim öryggisgæsl-
unnar ítrekað. Á myndunum sést 
einnig að einn meðlimur öryggis-
gæslunnar gekk lengra en aðrir. 
HSÍ hefur beðið Stöð 2 um afrit af 
þessum myndum og mun afhenda 
þær lögreglunni sem mun rann-
saka málið frekar. 

Óeirðaseggir 
verði útilokaðir





Veðurspáin fyrir sunnudagsnóttina 
gaf það skýrt til kynna hvernig færi ef menn 
myndu leggja af stað út í veðrið, segir Þor-
steinn Þorkelsson hjá landsstjórn björgun-
arsveita, en mikið annríki í fyrrinótt var hjá 
björgunarsveitum sem leituðu týndra vélsleða- 
og jeppamanna. Milljónatjón varð á farartækj-
um sveitanna við leitina.

Á milli 150 og 200 björgunarsveitarmenn í 
43 hópum leituðu í fyrrakvöld og -nótt að 
þremur vélsleðamönnum sem lögðu af stað frá 
Lyngdalsheiði kvöldið áður. Mennirnir fundust 
í góðu ásigkomulagi á sjöunda tímanum í 
morgun í austanverðri Skjaldbreið. Verið var 
að kalla út fleira fólk þegar mennirnir fundust 
og þá var þyrlan TF-LÍF komin á loft og átti að 
aðstoða við fjarskipti.

Björgunarsveitarmennirnir voru flestir að 
koma úr öðru útkalli, þar sem leitað var að 
fimm jeppum á Langjökli. Sá hópur fannst 
síðar um nóttina.

„Það er hægt að læra það af þessari aðgerð 
að menn eiga alltaf að skoða veðurspá áður en 
haldið er af stað,“ segir Þorsteinn. „Veðurspá-
in í gær gaf alveg til kynna hvað mundi gerast 
ef menn legðu út í veðrið.“

Tveir snjóbílar, einn jeppi og tveir vélsleð-
ar urðu fyrir tjóni við leitina. „Við aðstæður 
eins og voru þarna er það reyndar frekar regla 
heldur en hitt að það verði eitthvert tjón og við 
reiknum bara með því,“ segir Þorsteinn.

 Slökkviliðið var kallað í fjöl-
býlishús við Framnesveg upp úr 
hálfníu í gærmorgun þar sem 
klóakblandað vatn hafði flætt inn 
í kjallara. Skömmu síðar kom í 
ljós að klóakblandað vatn hafði 
flætt inn í bílageymslu og kjallara 
á fjölbýlishúsinu við Sólvallagötu 
80 til 84 og verslunina Byko við 
Hringbraut. Vatnshæðin var tveir 
til þrír metrar þar sem mest var. 

Íbúarnir við Sólvallagötu stóðu í 
ströngu ásamt vinum og ættingj-
um í gær. „Það var allt á floti þegar 
maður kom þarna niður,“ segir 
Björn Friðfinnsson, fyrrverandi 
ráðuneytisstjóri, um aðkomuna í 
gærmorgun. „Það flæddi upp í 
sætin á bílunum og svo í geymsl-
una. Þar blotnuðu alls konar hlutir 
sem við erum að reyna að hreinsa 
og þurrka. Það tekur nokkra 
daga.“

Tjónið nemur líklega tugum 
milljóna en Björn telur þó ekki 
hægt að meta það því að skemmst 
hafi hlutir sem hafi meira minn-
ingargildi en verðgildi. „Tjónið er 
verulegt en mest er fjárhagstjónið 
á bílunum. Svo hafa skemmst 
myndir og málverk sem erfitt er 
að bjarga,“ segir hann og telur 
borgina skaðabótaskylda.

Jón Sigurðsson er formaður 
húsfélagsins. Hann fékk símhring-
ingu snemma í gærmorgun frá ná-
granna sem tilkynnti honum að 
bílageymslan væri full af vatni. 
„Ég hefði kannski haldið að það 
væri verið að plata mig ef þetta 
hefði ekki verið íbúi í húsinu. Ég 
tók þessu því ekki sem lygi,“ segir 
Jón og bendir á að skemmdirnar 
séu mismiklar eftir bílum og 

geymslum. Sumum bílunum hafi 
verið hægt að aka strax burt en 
aðra hafi þurft að draga. Eins hafi 
tryggingafélögin brugðist mis-
jafnlega við. 

„Mér fannst þeir bregðast vel 
við hjá TM. Þeir létu draga alla 
bíla burt til hreinsunar og þurrk-
unar. Önnur tryggingafélög létu 
bara draga bíla í kaskótryggingu 
og það finnst mér lélegt. Þetta er 
ekki spurning um krónur og aura. 
Þetta er slys, atburður sem á sér 

stað, og ekki vitað hver á að bæta 
þó að það sé væntanlega trygg-
ingafélag borgarinnar. Þetta eru 
léleg viðbrögð,“ segir hann. 

Þrjátíu og níu íbúðir eru í fjöl-
býlishúsinu við Sólvallagötu 80 til 
84 og um þrjátíu bílastæði í kjall-
ara. Íbúarnir vestan megin í hús-
inu hafa geymslur í kjallara undir 
sjávarmáli en þar var aðeins lítið 
vatn þar sem eldvarnahurðir 
komu að mestu leyti í veg fyrir að 
læki inn.  

Klóakblandað vatn 
flæddi inn í bílana
Klóakblandað vatn flæddi inn í kjallara fjölbýlishúss við Sólvallagötu 80 til 84 í 
Reykjavík í gærmorgun. Slökkviliðið var búið að dæla vatni burt upp úr hádeg-
inu. Íbúarnir voru óánægðir með mismunandi þjónustu tryggingafélaganna.

Mikil hætta skapaðist þegar 
farþegaflugvél Landsflugs með 
tuttugu farþega um borð flaug 
nálægt klettabelti í aðflugi að 
Sumburgh-flugvelli á Hjalt-
landseyjum. Þetta er niðurstaða 
lokaskýrslu Rannsóknarnefndar 
flugslysa á Bretlandi (AAIB) þar 
sem mælt er með að íslensk yf-
irvöld flugmála rannsaki atvik-
ið sérstaklega. Um mannleg mis-
tök flug-áhafnar vélarinnar er að 
ræða að mati AAIB.

Atvikið átti sér stað 11. júní 
árið 2006 og kemur fram í 
skýrslunni að í sjónflugi að flug-
vellinum hafi veðurskilyrði 
versnað skyndilega. Jarðvari um 
borð í vélinni gerði áhöfninni 
viðvart um aðsteðjandi hættu en 
flugstjórinn brást ekki við fyrir-
mælum um að hækka flugið.

Alvarlegt atvik 
hjá Landsflugi

Sigríður Ósk Kristjáns-
dóttir óperusöngkona syngur á 
morgun einsöng í einu virtasta 
tónleikahúsi í Englandi, Royal 

Albert Hall í 
London. Um er 
að ræða flutn-
ing á tónverkinu 
Ocean World 
eftir Peter Rose 
og Anne Conlon. 

Flytjendur
verksins eru 
fimm einsöngv-
arar og kór sem 
samanstendur
af 1500 börnum 

við undirleik kammersveitarinnar 
English Chamber Orchestra.

Sigríður er messósópran sem 
stundar nám í óperusöng í Eng-
landi og hefur tekið þátt í mörgum 
uppfærslum hérlendis sem og í 
Bretlandi. Uppselt er á tónleikana 
á morgun.

Syngur í Royal 
Albert Hall

 Erlendum ríkisborg-
urum hefur fjölgað mikið hér á 
landi undanfarin ár samkvæmt 
nýjum tölum Hagstofunnar. 

Hlutfall íbúa með erlent rík-
isfang hefur meira en þrefald-
ast síðasta áratug. Í fyrra voru 
erlendir ríkisborgarar rúmlega 
átján þúsund en rúmlega fimm 
þúsund árið 1996. 

Flestir þeirra útlendinga sem 
flytja hingað eru á aldrinum 30 
- 50 ára. Talsvert fleiri karlar en 
konur flytjast til landsins. Árið 
2001 var þessu öfugt farið.

Pólverjar eru fjölmennastir 
þeirra sem flytjast til landsins, 
um sex þúsund, en um þúsund 
Litháar, Þjóðverjar og Danir búa 
hér.  

Þrefalt fleiri en 
fyrir tíu árum





Rúm 66 prósent 
segjast hlynnt fyrirhuguðum breyt-
ingum á stjórnarskrá sem gerir 
ráð fyrir að auðlindir séu í þjóðar-
eign. Alls 33,6 prósent segjast því 
andvíg. Konur eru heldur hlynnt-
ari þessum breytingum á stjórnar-
skrá en karlar; 68,8 prósent kvenna 
eru hlynntar breytingunum en 64,5 
prósent karla. Þá eru íbúar á lands-
byggðinni heldur hlynntari breyt-
ingunum en íbúar á höfuðborgar-
svæðinu og segjast 70,6 prósent 
íbúa á landsbyggðinni vera hlynnt  
stjórnarskrárákvæði um þjóðar-
eign á auðlindum, en 63,7 prósent 
íbúa á höfuðborgarsvæðinu. 

Ef afstaða fólks er skoðuð eftir 
því hvaða flokk það myndi kjósa í 
kosningum kemur í ljós að kjós-
endur Frjálslynda flokksins, Fram-
sóknarflokks, þeir sem eru 
óákveðnir eða neita að svara eru í 
meira mæli hlynntir stjórnarskrár-
breytingunni en kjósendur annarra 
flokka. 75,0 prósent kjósenda 
Frjálslynda flokksins og 74,2 pró-
sent þeirra sem segjast myndu 
kjósa Framsóknarflokkinn eru 
breytingunni samþykkir, 70, pró-
sent óákveðinna og 68,4 prósent 
þeirra sem neituðu að gefa upp 
hvaða flokk þeir myndu kjósa. 

Minnstur er stuðningurinn 
meðal þeirra sem segjast myndu 
kjósa Sjálfstæðisflokkinn og segj-
ast 62,4 prósent stuðningsfólks 
Sjálfstæðisflokksins vera stjórnar-
skrárbreytingunni hlynnt. Í sama  
streng taka 64,8 prósent þeirra 
sem segjast myndu kjósa Samfylk-
ingu og 63,5 prósent þeirra sem 
segjast myndu kjósa Vinstri græn. 

Einnig var spurt hvort svarend-
ur teldu að Alþingi hefði nægan 
tíma til að afgreiða frumvarpið 

fyrir þingslit. 70,6 prósent þeirra 
sem afstöðu tóku töldu að ekki yrði 
nægur tími til að afgreiða stjórnar-
skrárfrumvarpið á þessu þingi. 
29,4 prósent töldu tímann nægan. 
Konur eru líklegri til að telja að 
tíminn verði ónógur, eða 77,8 pró-
sent þeirra. 64,1 prósent karla telja 
hins vegar að of skammt sé til 
þingslita. Þá telja 72,6 prósent íbúa 
á landsbyggðinni að tíminn sé ekki 
nægur, en 69,3 prósent íbúa á höf-
uðborgarsvæðinu.

Ef litið er til svara eftir því 
hvaða flokk fólk myndi kjósa eru 
það einungis stuðningsfólk Fram-
sóknarflokksins sem telja að nægur 
tími sé fram að þingslitum til að af-
greiða stjórnarskrárbreytinguna, 
eða 53,8 prósent þeirra. 32,9 pró-
sent stuðningsfólks Sjálfstæðis-
flokksins telur tímann nægan og 
31,3 prósent stuðningsfólks Vinstri 
grænna.

70,8 prósent stuðningsfólks 
Frjálsynda flokksins telur tímann 
hins vegar ekki vera nægan, 76,5 
prósent stuðningsfólks Samfylk-
ingar og 75,9 prósent óákveðinna.

Þeir sem eru andvígir stjórnar-
skrárbreytingunni eru heldur 
svartsýnni á að það náist að af-
greiða frumvarpið fyrir þingslit, 
eða 77,8 prósent þeirra. En 65,1 
prósent þeirra sem eru hlynntir 
breytingunni telja tímann of stutt-
an.

Hringt var í 800 manns á kosn-
ingaaldri laugardaginn 10. mars og 
skiptust svarendur jafnt eftir kyni 
og hlutfallslega eftir kjördæmum. 
Spurt var; Ert þú hlynnt(ur) eða 
andvíg(ur) fyrirhugaðri breytingu 
á stjórnarskrá sem gerir ráð fyrir 
að auðlindir séu í þjóðareign? og 
tóku 66,6 prósent afstöðu til spurn-

ingarinnar. 26,9 prósent voru 
óákveðin. Einnig var spurt; Telur 
þú að Alþingi hafi nægan tíma til 
að afgreiða frumvarp um stjórnar-

skrárbreytingar fyrir þingslit? og 
tóku 84,3 prósent afstöðu til þeirr-
ar spurningar. 13,1 prósent var 
óákveðið.

Hlynnt stjórnarskrárbreyting-
um en telja tímann ónægan
Meirihluti er fylgjandi stjórnarskrárbreytingu þess efnis að auðlindir séu skilgreindar sem þjóðareign, 
samkvæmt nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins. Mikill meirihluti telur þó að Alþingi hafi ekki nægan tíma 
fram að þingslitum til að afgreiða frumvarpið. Stuðningsfólk Framsóknarflokksins telur þó tímann nægan. 

 Borgarráð Reykjavíkur hefur samþykkt 
samning um sölu á fasteignunum að Borgartúni 1, 
Borgartúni 3, Skúlatúni 2 og Hverfisgötu 14-14a og 
leigu á skrifstofuhúsnæði að Borgartúni 10-12 fyrir 
framkvæmdasvið, skipulags- og byggingasvið, um-
hverfissvið og fleiri starfseiningar. Borgarráðsfull-
trúar Vinstri grænna og F-lista létu bóka að vinnu-
brögðin við undirbúning málsins vektu tortryggni.

Í svari borgarstjóra við fyrirspurn frá síðasta 
fundi kom meðal annars fram að hann teldi engan 
grundvallarmun á þeirri aðferð sem nú væri höfð 
við sölu og leigu húsnæðisins en var 
þegar málið var í vinnslu hjá Reykjavík-
urlistanum 2004 en gengið sé lengra í 
verðsamkeppni nú en þá. 

„Það skýtur því skökku við að þeir kjörnu 
fulltrúar sem stóðu þannig að málum,“ segir 
í svarinu, „lýsi nú nánast sambærilegum 
vinnubrögðum sem forkastanlegum,“ 
segir í svari borgarstjóra.

Í svarbókun sinni bentu borgarráðsfulltrúar Sam-
fylkingarinnar á að um algeran útúrsnúning á stað-
reyndum málsins væri að ræða í svari borgarstjóra. 
Ekki væri til dæmis svarað „með beinum hætti 
hver tók þá ákvörðun að ræða 
beint við Eykt en draga má 
þá ályktun að það hafi 
verið borgarstjóri“.

Í gærmorgun afhenti Vil-
hjálmur Þ. Vilhjálmsson borgar-
stjóri Íþróttafélagi Reykjavík-
ur nýjan gervigrasvöll til afnota. 
Afhendingin var gerð í tengslum 
við 100 ára afmæli ÍR og voru þar 
heiðursgestir og velunnarar fé-
lagsins samankomnir. 

Gervigrasvöllurinn er 9 þúsund 
fermetrar og flóðlýstur með 18 m 
háum ljósamöstrum, en gervigras-
ið uppfyllir allar nýjustu kröfur 
frá UEFA um gervigras. Að sögn 
Jóns Halldórs Jónassonar, upp-
lýsingastjóra framkvæmdasviðs 
borgarinnar, þykir völlurinn af-
bragðsgóður og skipar sér í flokk 
með betri völlum landsins.

Með betri völl-
um landsins

 Hátíð var í bæ 
þegar Sól í Straumi opnaði í gær 
kynningarskrifstofu á Hóteli Vík-
ingi í Hafnarfirði, að sögn Péturs 
Óskarssonar, talsmanns samtak-
anna Sólar í Straumi. Hann segir 
að „múgur og margmenni“ hafi 
mætt á opnunina og ánægjulegt 
hafi verið að hitta félaga af Suð-
urlandi og Reykjanesi. 

Fjáröflun Sólar í Straumi 
byggist fyrst og fremst á fram-
lögum frá einstaklingum og er 
hún á lokasprettinum. Pétur segir 
að í vikunni verði sent út prent-
að upplýsingaefni, í framhaldinu 
verði Hafnfirðingum boðið á Al 
Gore- myndina í bíó, á útitónleika 
á Thorsplani og baráttufund í lok 
mánaðarins auk þess sem fulltrú-
ar samtakanna taki þátt í fundum 
og opinberri umræðu. 

Opnaði kosn-
ingaskrifstofu

Samtökin Fram-
tíðarlandið leggja áherslu á að 
samtökin séu ekki stjórnmála-
flokkur og muni því ekki bjóða 
fram til Alþingis í maí. Í frétta-
tilkynningu frá samtökunum eru 
allir stjórnmálaflokkar hvattir 
til að auka áherslu á umhverfis-
mál og náttúruvernd. Aukið fylgi 
við Vinstri hreyfinguna - grænt 
framboð telja þau að megi rekja 
til afdráttarlausrar umhverfis-
stefnu þeirra og benda um leið 
á að stjórnmálamenn úr öllum 
flokkum, auk forseta landsins, 
hafi haft á orði að ekkert liggi á í 
virkjana- og stóriðjumálum.

Skýrari um-
hverfisstefnu

Á að lækka virðisaukaskatt af 
lyfjum niður í sjö prósent?

Hefurðu áhuga á að skipta um 
banka?



Kaupfling vex me› flér

Eftirfarandi er me›al fless sem bankinn getur bo›i› flér upp á flegar flú útskrifast úr háskólanámi e›a sambærilegu námi:

• 80% lán til íbú›akaupa – fyrstu 5 árin borgar flú bara vextina*
• 20% Vi›bótarlán til íbú›akaupa
• Námslokalán – allt a› 3 milljónir**
• Fjármálará›gjöf
• Gullkreditkort
• Persónulegur fljónustufulltrúi
• Tryggingar
• Lífeyrissparna›ur

Námslokatilbo› Kaupflings gildir í eitt ár frá útskrift. Kynntu flér nánar á kaupthing.is e›a í síma 444 7000.

*Fyrstu fimm árin eru einungis greiddir vextir af 80% íbú›aláninu, en eftir flann tíma er einnig greitt af höfu›stól.
Gildir einungis fyrir útskriftarnema úr háskóla e›a sambærilegu námi. ** A› flví gefnu a› umsækjandi standist mat bankans.

Hvort sem flú hyggst fara beint út á vinnumarka›inn eftir útskrift, halda áfram a› mennta flig e›a sko›a
heiminn, a›sto›ar Kaupfling flig vi› a› láta draumana ver›a a› veruleika.

Fyrstu 5 árin borgar

flú BARA vextina af

Íbú›aláni Kaupflings
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Verð á yfir 1000 prentlausnum!

EINFALT OG FLJÓTLEGT 
AÐ KAUPA PRENTVERK
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Prentsmiðjan Oddi ehf.  •  Höfðabakka 3-7  •  110 Reykjavík  •  Sími 515 5000  • Pantaðu eintak á www.oddi.is

 Samhljómur virðist vera 
meðal alþingismanna um lyfja-
stefnuna sem Siv Friðleifsdóttir, 
heilbrigðis- og tryggingamálaráð-
herra, kynnti í lok síðustu viku. Í 
lyfjastefnunni er meðal annars 
stefnt að lækkun virðisaukaskatts 
í sjö prósent og samstarfi um 
útboð og innkaup lyfja auk auð-
veldari innflutnings á ódýrum 
samheitalyfjum.

Ásta Ragnheiður Jóhannesdótt-
ir alþingiskona segir að mikilvægt 
sé að hafa lyfjastefnu og tryggja 
gott aðgengi landsmanna að nauð-
synlegum lyfjum. Ekki megi ger-
ast að ákveðin lyf séu ekki til í 
landinu eins og hafi hent. Tryggja 

þurfi öryggi, gæði, virkni og góða 
þjónustu og að lyfin séu notuð 
skynsamlega og á hagkvæman 
hátt.

„En ég tel líka mjög mikilvægt 
að fólk hafi jafnt aðgengi að lyfj-
um og það fari ekki eftir efnahag 
hvort fólk hafi aðgang að lyfjum 
eða ekki.

Mér finnst að það þurfi að 
koma til móts við þá sem geta ekki 
borgað þau lyf sem þeir þurfa 
vegna bágs efnahags. Mér finnst 
það ekki koma nægilega fram að 
það megi ekki mismuna fólki eftir 
því hvort það er ríkt eða fátækt,“ 
segir hún. 

Ásta Möller alþingiskona telur 
að það sé til bóta að setja fram 
lyfjastefnuna „því þá vitum við 
eftir hvaða prinsippum við erum 
að vinna“, segir hún.

Jafnt aðgengi verði tryggt

Konum í Kven-
félaginu Hringnum var þakkað 
formlega á Barnaspítala Hrings-
ins fyrir rausnarlegar gjafir á 
tækjum á föstudaginn. 

Gjafirnar eru meðal annars 
þrír fullkomnir hitakassar fyrir 
nýbura og fyrirbura, síblásturs-
vélar til öndunaraðstoðar, sem 
ætlaðar eru fyrirburum með 
óþroskuð lungu, og mælitæki. 
Áætlað verðmæti gjafa frá kven-
félaginu, sem teknar hafa verið 
í notkun á undanförnu ári, er um 
18 milljónir króna. 

Í um 50 ára sögu Barnaspítala 
Hringsins hefur hann notið afar 
mikils stuðnings frá Kvenfélag-
inu sem hefur átt drjúgan þátt í 
uppbyggingu hans.

Hringskonum 
þakkað fyrir

 Ártúnsskóli hlaut Ís-
lensku menntaverðlaunin árið 
2006 í flokki skóla sem vel hafa 
sinnt nýsköpun og farsælu sam-
hengi í fræðslustarfi. Af þessu 
tilefni heimsækja forsetahjónin 
skólann í dag. 

Nemendur munu flytja tónlist 
en forsetahjónin munu svo fara 
um skólann, kynna sér kennslu-
hætti og aðbúnað nemenda. For-
setinn mun einnig ávarpa nem-
endur og svara spurningum 
þeirra.

Ánægja foreldra með skólann 
hefur mælst hæst meðal grunn-
skóla, en yfir 92% foreldra eru 
sáttir.

Forsetahjón í 
Ártúnsskóla

Hvert er vinnuheiti flokksins 
sem Margrét Sverrisdóttir og 
Ómar Ragnarsson hafa verið að 
vinna að?

Hvar þjösnuðust jeppamenn 
á uppgræddu landi um helg-
ina?

Hvaða þrjú ráðuneyti koma 
til greina í eitt atvinnuvega-
ráðuneyti?

 Fjögurra daga gamalt 
barn fannst snemma í gærmorg-
un heilt á húfi í heimahúsi í Nýju-
Mexíkó, daginn eftir að því var 
rænt af fæðingardeild á sjúkra-
húsi í Texas.

Barninu, sem er drengur og 
hefur fengið nafnið Mychael Dart-
hard-Dawodu, var rænt aðfara-
nótt laugardagsins á sjúkrahúsi í 
bænum Lubbock. Barnsræninginn 
var kona sem þóttist vera hjúkr-
unarfræðingur. Hún hafði komið 
nokkrum sinnum inn á sjúkrastof-
una þar sem móðir drengsins lá 
ásamt drengnum og sagst þurfa að 
fara með drenginn vegna þess að 
gera þyrfti rannsóknir á honum.

Á eftirlitsmyndavélum má sjá 
barnsræningjann ganga út úr 
sjúkrahúsinu, klædd í bláar 
sjúkrahúsbuxur og gráa dúnúlpu 
með hettu yfir höfðinu. Barnið 
virðist hafa verið í handtösku sem 
hún hélt á út í rauða bifreið sem 
ekið var burt.

Barnið þjáðist af gulu sem ekki 
er óalgengt hjá nýfæddum börn-
um og var strax flutt á sjúkrahús í 
Clovis, bænum þar sem það 
fannst.

Tuttugu og eins árs gömul kona 
er í varðhaldi hjá lögreglunni í 
Clovis. Talið er að karlmaður hafi 
verið í vitorði með henni og hann 
hafi ekið rauðu bifreiðinni frá 
sjúkrahúsinu eftir að barninu var 
rænt.

Mikil leit hafði verið gerð að 
barninu bæði í Texas og Nýju-
Mexíkó, og höfðu lögreglunni bor-
ist fjölmargar vísbendingar frá 
fólki í báðum ríkjunum.

Stjórnendur sjúkrahússins í 

Lubbock sögðu allt starfsfólk bera 
nafnspjöld, en ekki var vitað hvort 
barnsræninginn var með nafn-
spjald þegar ránið var framið.

„Ég held að starfsfólkið hjá 

okkur hafi aldrei séð hana,“ sagði 
Gwen Stafford, einn af yfirmönn-
um sjúkrahússins. Konan gekk út 
af sjúkrahúsinu með barnið klukk-
an 1.20 aðfaranótt laugardags. 
Innan fimmtán mínútna var móð-
irin búin að láta vita að barnið 
væri horfið.

Þetta er í annað skiptið á innan 
við ári sem barni er rænt frá 
sjúkrahúsi í Lubbock. Í júní á síð-
asta ári var fjögurra daga gömlu 
stúlkubarni rænt frá móður sinni 
á öðru sjúkrahúsi. Barnsræning-
inn þá var einnig kona, en hún 
hafði komið í heimsókn til móður-
innar. Lögreglunni bárust fljót-
lega ábendingar sem leiddu til 
þess að ræninginn náðist daginn 
eftir og var barnið heilt á húfi.

Kona rændi þriggja 
daga gömlu barni
Rúmlega tvítug kona var handtekin í Nýju-Mexíkó í gær,  grunuð um að hafa 
rænt barni daginn áður. Konan þóttist vera hjúkrunarfræðingur og hafði áður 
sagt móðurinni að hún þyrfti að fara með barnið í rannsóknir.

Móðurfélag Heims-
ferða, Primera Travel Group, 
hefur samið um leigu á breiðþotu 
af gerðinni Boeing 767-300 af 
Loftleiðum Icelandic. 

Vélin, sem verður mönnuð ís-
lenskri áhöfn, mun hefja ferð-
ir í nóvember og liggur leiðin frá 
Norðurlöndum til Taílands og 
fleiri fjarlægra áfangastaða. Gert 
er ráð fyrir um 35.000 farþeg-
um í fyrstu vetraráætlun. Árið 
2006 ferðuðust um 500.000 manns 
með Primera Travel Group og var 
velta fyrirtækisins 35 milljarðar 
króna. Loftleiðir Icelandic, sem 
er dótturfélag Icelandair Group, 
annast leiguflugsþjónustu fyrir 
flugfélög víða um heim.

Ferðir hefjast 
í nóvember

 Betur fór en á horfðist þegar 
37 ára gamall maður ók tíu metra 
inn í íbúðarhús í Tirstrup í Dan-
mörku í fyrrinótt. Til allrar ham-
ingju var enginn heima þegar 
slysið átti sér stað, en maður-
inn endaði í svefnherbergi húss-
ins. Þar sem byggingin var gerð 
úr hleðslugrjóti átti lögreglan í 
töluverðum vandræðum með að 
ná manni og bíl út úr húsinu, en 
það hefði hugsanlega getað hrun-
ið. Bílstjórinn slapp ómeiddur en 
lögreglu grunar hann um að hafa 
verið undir áhrifum áfengis.

Ók bílnum inn 
í svefnherbergi





Ný tækifæri til
atvinnuþátttöku

Ráðstefna ÖBÍ og Vinnumálastofnunar í samstarfi við Alþýðusamband Íslands og
Samtök atvinnulífsins. Haldin í Gullhömrum, fimmtudaginn 22. mars 2007.

Dagskrá

Fundarstjóri. Ragnhildur Arnljótsdóttir, ráðuneytisstjóri félagsmálaráðuneytinu

09.00 Skráning.

09.30 Setning ráðstefnu. Hr. Geir H. Haarde, forsætisráðherra.

09.45 Laila Gustavsen, ráðuneytisstjóri í Arbeids-og inkluderingsdepartementet í Noregi. 
„Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge.“

10.30 Kaffi.

10.50 Gunnar Kr. Guðmundsson, endurhæfingarlæknir. 
„Starfsendurhæfing nútíð og framtíð – nýjar áherslur.“

11.30 Bolli Þór Bollason, ráðuneytisstjóri í forsætisráðuneytinu. 
„Helstu niðurstöður örorkumatsnefndarinnar.“

12.00 Hádegishlé.

13.00 Toril Dale, Research Manager, department of research and development.
„Vocational multidisciplinary rehabilitation – improving and increasing a 
field of knowledge.“

13.40 Gylfi Arnbjörnsson, framkvæmdastjóri ASÍ. 
„Endurskoðun samningsbundinna veikinda- og slysaréttinda í ljósi nýrra viðhorfa til 
endurhæfingar.“

14.00 Hannes G. Sigurðsson, aðstoðarframkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins.
„Aðkoma atvinnurekenda að starfsendurhæfingarmálum í ljósi skýrslu 
örorkumatsnefndar.“

14.20 Hrafn Magnússon, framkvæmdastjóri Landssamtaka lífeyrissjóða. 
„Starfsendurhæfing – besta fjárfestingin!“

14.40 Kaffi.

15.00 Sigursteinn Másson, formaður ÖBÍ.
„Nýtt hlutverk stjórnkerfis í samfélagi sem byggir á virkni og þátttöku.“

15.20 Pallborðsumræður: Magnús Stefánsson félagsmálaráðherra, Ragnar Gunnar 
Þórhallsson, ÖBÍ, Sigurður Pétur Sigmundsson, Vinnumálastofnun, 
Hannes G. Sigurðsson, SA og Gylfi Arnbjörnsson, ASÍ.

15.50 Ráðstefnulok. Magnús Stefánsson, félagsmálaráðherra.

Skráning fer fram á heimasíðu ÖBÍ,  www.obi.is og www.congress.is 
Þátttökugjald er 4.000 kr. Innifalið er hádegismatur og kaffi.

Sjúklingar og 
starfsmenn iðjuþjálfunardeildar 
geðdeildar hafa tekið höndum 
saman í baráttunni fyrir því að 
bjarga starfsemi iðjuþjálfunar-
deildar á Geðdeild LSH en deild-
inni verður lokað vegna mann-

eklu 1. maí 
verði ekkert 
gert. Fólk fæst 
ekki til starfa 
vegna lélegra 
launa á deild-
inni. 

„Iðjuþjálfun-
in hjálpar mér 
að hafa rútínu á 
mínu lífi. Ef ég 
væri ekki í iðju-
þjálfun væri ég 
sofandi inni í 

herbergi heima. Iðjuþjálfunin 
verður til þess að ég fer á fætur 
og út á meðal fólks en ég er mjög 
lokuð og á það til að einangra 
mig,“ segir Helena Kolbeinsdótt-
ir, sem hefur sótt iðjuþjálfun á 
Geðdeild LSH í tvö ár. 

Helena hefur verið að velta 
fyrir sér að fara út á vinnumark-
aðinn en finnst hún ekki tilbúin 
til þess alveg strax. „Ef iðjuþjálf-
unin fellur niður þá veit ég ekki 
hvað ég geri. Maður fær aðhald í 
gegnum þessa deild, það er fylgst 
með og tekið meira tillit til veik-
indanna þegar maður er kominn 
út á vinnumarkaðinn,“ segir 
hún. 

Jórunn Dögg Stefánsdóttir 
sækir líka iðjuþjálfunina. „Ég er 
með geðhvörf og lenti í alvarleg-
um veikindum 2005. Iðjuþjálfun-

in hefur hjálpað mér að ná mér 
upp og efla sjálfstraustið,“ segir 
Jórunn Dögg. „Hún er mikilvæg-
ur þáttur í endurhæfingunni, að 
hjálpa manni að takast á við lífið 
og komast aftur út á vinnumark-
aðinn.“ 

Sjúklingar í iðjuþjálfun halda 
úti bloggsíðu og eru að safna 
undirskriftum til stuðnings starf-
semi deildarinnar. 

Sylviane Pétursson-Lecoultre, 
stjórnandi deildarinnar, hefur 
skrifað æðstu stjórnendum LSH 
bréf til að gera grein fyrir stöð-
unni og óska eftir svörum um 
þjónustuna við Hringbraut og 
hversu miklu máli það skipti 
LSH að hafa áfram iðjuþjálfun.

„Við höfum auðvitað áhyggjur 
af þessari stöðu,“ segir Magnús 
Pétursson, forstjóri LSH. „Þetta 
er deila um kjör og við fylgjum 
þeim samningum sem í gildi eru. 
Við  munum auðvitað skoða hvað 
hægt er að gera en það eru ekki 
margir kostir í þessari stöðu. Ef 
fólk fæst ekki til starfa þá er erf-
itt um vik en auðvitað vonar 
maður að þetta leysist með ein-
hverju lagi. En það er ekki hægt 
að brjóta kjarasamninga. Það 
liggur í augum uppi.“

Sjúklingar 
vilja bjarga 
deildinni
Sjúklingar á iðjuþjálfunardeild berjast fyrir deild-
inni með undirskriftasöfnun, greinaskrifum og 
viðtölum. Fólk fæst ekki til starfa vegna lágra launa 
og er áætlað að loka deildinni 1. maí. 

Ef ég væri ekki í iðju-
þjálfun væri ég sofandi 

inni í herbergi heima.

 Máttur Banda-
ríkjanna til þess að leysa deilumál 
Ísraela og Palestínumanna er oft 
stórlega ofmetinn, bæði af Banda-
ríkjamönnum sjálfum og einnig í 
Evrópuríkjum.

Þetta er mat ísraelska fræði-
mannsins Mark Heller, sem á 
föstudag flutti fyrirlestur á vegum 
Alþjóðastofnunar Háskóla Íslands 
um þá valkosti sem Ísraelar standa 
nú frammi fyrir gagnvart Palest-
ínumönnum.

„Bandaríkin eru ekki almáttug, 
þótt auðvitað mættu þau reyna 
meira,“ sagði Heller, sem er yfir-
maður rannsókna við Öryggis-
málastofnun Tel Aviv-háskóla.

Í fyrirlestri sínum sagði hann 
stöðuna nú vera þannig að nánast 

öll sund væru lokuð þeim sem 
vildu koma raunverulegu friðar-
ferli af stað á ný milli Palestínu-
manna og Ísraela. Þess í stað eru 
Palestínumenn og Ísraelar að 
byrja að feta annað ferli pólitískra 
samskipta, sem gætu bætt lífsskil-
yrði bæði Palestínumanna og Ísra-
ela og síðar meir jafnvel breytt 
andrúmsloftinu þannig að hugsan-
lega verði hægt að reyna eiginleg-
ar friðarviðræður á ný.

„En þetta er alveg á frumstigi,“ 
sagði Heller í viðtali við Frétta-
blaðið. „Og allt er það komið undir 
því að Palestínumenn myndi nýja 
þjóðstjórn og hún fari að viðmið-
unarreglum fjórveldanna.“

Vald Bandaríkjanna ofmetið
Ungur maður bein-

brotnaði þegar ekið var á hann á 
sveitabæ í Mývatnssveit á fjórða 
tímanum í fyrrinótt. Slysið varð 
með þeim hætti að ökumaður bíls-
ins var að skutla mönnum heim á 
sveitabæinn og einn þeirra hras-
aði í hálku fyrir aftan bílinn og 
datt. Ökumaðurinn varð þess ekki 
var, bakkaði af stað og ók á öxl 
þess sem féll.

Ökumaðurinn ók því næst af 
stað en áttaði sig stuttu síðar á 
því sem gerst hafði. Sá sem ekið 
var á var fluttur með sjúkrabíl á 
sjúkrahús á Akureyri, og er tal-
inn vera upphandleggs- eða axlar-
brotinn.

Datt í hálku og 
varð fyrir bíl



Abdullah Jórdan-
íukonungur sagði enga von til þess 
að lausn finnist á deilu Ísraels og 
Palestínumanna nema Bandaríkin 
beiti sér af alefli í málinu.

Abdullah ávarpaði Bandaríkja-
þing á fimmtudagskvöldið og hvatti 
þingmenn til að skapa þær aðstæð-
ur að hægt verði að koma á varan-
legum friði í Mið-Austurlöndum.

„Við væntum þess að þið takið 
að ykkur sögulegt hlutverk,“ sagði 
hann á fundi sameinaðs þings í 
Washington, og bætti við að árang-
ur verði að sjást „ekki eftir eitt ár 
eða fimm ár heldur á þessu ári.“

Ræðu sína flutti hann á lýta-
lausri ensku og þurfti nokkrum 

sinnum að gera hlé á máli sínu 
vegna lófataks áheyrenda.

Hann lagði áherslu á að bæði 
Ísraelar og Palestínumenn hafi 
gengið í gegnum miklar þjáningar, 
en minntist hvorki á innbyrðis deil-
ur Palestínumanna né tilraunir 
Condoleezzu Rice til að koma frið-
arferlinu af stað á ný.

„Markmiðið hlýtur að vera frið-
ur sem allir hafa ávinning af,“ sagði 
hann.

Áður en hann hélt til Washing-
ton hafði Abdullah gagnrýnt Ísrael 
harðlega og sagði meginábyrgðina 
á ástandinu liggja hjá Ísrael. Í ræð-
unni forðaðist hann þó að beina 
spjótum sínum beint að Ísrael. 

Finna þarf lausn án tafar á þessu ári 

Æðstaráð múslima-
klerka í Afganistan hafnar kröfu 
þjóðþings landsins um að Afgön-
um, sem grunaðir eru um stríðs-
glæpi, verði veitt sakaruppgjöf. 
Ráðið segir að virða beri rétt fórn-
arlambanna og vísar þar í íslömsk 
lög.

Báðar deildir þjóðþingsins í 
Afganistan höfðu samþykkt 
ályktun um sakaruppgjöf 
stríðsmanna, sem börðust gegn 
hernámi Sovétríkjanna á níunda 
áratug síðustu aldar eða í 
borgarastríðinu sem geisaði í 
landinu á tíunda áratugnum. 
Sakaruppgjöfin myndi þó aðeins 
ná til þeirra sem viðurkenna 
núverandi stjórn landsins.

Væri brot gegn 
lögum íslams

 Eftirlaunaaldur í 
Þýskalandi verður hækkaður upp 
í 67 ár samkvæmt frumvarpi 
ríkisstjórnarinnar sem neðri 
deild þýska þingsins samþykkti 
með miklum meirihluta á 
föstudag.

Þessari lagabreytingu er ætlað 
að draga úr kostnaði þýskra 
stjórnvalda við að sjá fyrir 
öldruðum Þjóðverjum sem fer 
sífjölgandi. Gert er ráð fyrir að 
hækkunin taki gildi smám saman 
á tímabilinu 2012 til 2024.

Fastlega er búist við því að 
efri deildin samþykki frumvarpið 
síðar í þessum mánuði. Ríkis-
stjórnarflokkarnir tveir eru með 
mikinn meirihluta í báðum 
þingdeildum.

Eftirlaunaaldur 
hækki í 67 ár

Félagsheimilið Selið gaf 
unglingahópi Styrktarfélags 
krabbameinssjúkra barna fimmtíu 
þúsund krónur síðastliðinn 
miðvikudag. Styrkurinn verður 
notaður til þess að efla enn frekar 
það starf hópsins sem hefur verið 
einstaklega fjörugt í vetur, að því 
er segir í tilkynningu.

Forsvarsmenn hópsins sem lét 
fé af hendi rakna sögðu að 
krakkana í félagsheimilinu hefði 
langað að láta gott af sér leiða og 
helst að það rynni til unglinga-
starfs. Ólafur Einarsson og Þórir 
Valdimarsson tóku við styrknum 
fyrir hönd styrktarfélagsins. 

Unglingar gefa 
unglingum fé

AFL OG HAGKVÆMNI 
SAMEINAST
TÆKNIUNDRIÐ TDI® DÍSILVÉLIN EYÐIR AÐEINS 4,9 LÍTRUM

SIMPLY CLEVER

GullnaStýrið
Skoda Octavia hefur meðal annars 
hlotið Gullna stýrið, einhver 
eftirsóttustu bílaverðlaun heims.

SkodaOctavia
Skoda Octavia með 1,9 lítra TDI® dísilvél sannar að afl
og hagkvæmni getur farið saman. Vélin skilar 105
hestöflum en eyðslan er einungis 4,9 lítrar í blönduðum
akstri á hverja 100 km.

Svo er Octavia TDI® einnig fáanleg fjórhjóladrifin og
meira en tilbúin í átök vetrarins. Hvort sem hindrunin er
háir snjóskaflar eða hátt eldsneytisverð þá ertu í
toppmálum á Skoda Octavia TDI®.

Í ágúst 2006 tókst Stefáni Ásgrímssyni, ritstjóra FÍB 
blaðsins, að ná eyðslu bílsins í 3,63 lítra þegar hann ók
rúmlega hringveginn, alls 1.515 km, í áheitaakstri HEKLU 
fyrir Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna. 



Verð kr. 3.900,-
Skráning á www.stjornvisi.is

Hátíðarfundur ánægjuvogarinnar verður haldinn 13. mars nk. á Nordica Hótel.
Húsið opnar kl. 8.15 og hefst formleg dagskrá  kl. 8.30.

Íslenska ánægjuvogin

DAGSKRÁ: SETNING:
Davíð Lúðvíksson, Samtökum iðnaðarins

KYNNING Á ÁNÆGJUVOGINNI OG HELSTU NIÐURSTÖÐUM ÁRSINS 2006
Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, Capacent-Gallup

VIÐSKIPTAVINURINN Í FYRIRRÚMI
Guðmundur Hauksson sparisjóðsstjóri

VIÐURKENNINGAR ÍSLENSKU ÁNÆGJUVOGARINNAR Í EFTIRTÖLDUM 
FLOKKUM: Martha Árnadóttir, Stjórnvísi

1.   Fjármálafyrirtæki
2.   Tryggingafélög
3.   Farsímafyrirtæki
4.   Internetveitur
5.   Raforkufyrirtæki
6.   Gosdrykkjaframleiðendur
7.   Smásöluverslanir

Það fyrirtæki sem hefur hæst heildarskor fær sérstaka viðurkenningu.

Hátíðin er sannkölluð uppskeruhátíð framsækinna fyrirtækja sem 
setja viðskiptavininn í öndvegi.

Fundurinn er morgunverðarfundur
og lýkur kl. 10.00.
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„Þetta er mjög ósann-
gjarn skattur, bæði gagnvart fyrir-
tækjum og einstaklingum,“ segir 
Jóhanna Sigurðardóttir, þingmaður 
Samfylkingarinnar, um 1,5 prósenta 
stimpilgjald sem samkvæmt lögum 
er skylt að greiða til ríkissjóðs af 
höfuðstóli allra lána. Samkvæmt 
ríkisreikningi námu tekjur ríkis-
sjóðs árið 2005 af gjaldinu rúmum 
níu milljörðum króna. Þær eru áætl-
aðar 6,2 milljarðar á þessu ári sam-
kvæmt fjárlögum. 

Jóhanna segir gjaldið sérstak-
lega ósanngjarnt gagnvart íbúðar-
eigendum. „Unga fólkið er að 
spenna bogann alveg á fullu þegar 
það er að kaupa sér íbúð. Þá kemur 
ríkisvaldið með krumluna og hirðir 
hundruð þúsunda í stimpilgjöld. Há-
markslán Íbúðalánasjóðs eru 18 
milljónir þannig að stimpilgjöld af 
þannig láni er um 270 þúsund krón-
ur.“ 

Ríkið ber ekki neinn kostnað 
vegna gjaldsins og því segir Jó-
hanna það ekki vera neitt annað en 
viðbótarskattheimtu. Auk þess lána 
bankarnir fólki fyrir gjaldinu og af 
því lánsfé þarf að greiða vexti og 
verðbætur út lánstímann. Þeir 
græða því líka á þessu fyrirkomu-
lagi. „Það er mikill meirihluti fyrir 
því á Alþingi að afnema þessi gjöld. 
En þetta er orðin svo mikil tekjuöfl-
un fyrir ríkissjóð að það er ekkert 
gert. Það getur hins vegar enginn 
varið þennan skatt. Hann er það 
óréttlátur.“ 

Sigurjón Þórðarson, þingmaður 
Frjálslynda flokksins, tekur í sama 

streng og segir stimpilgjaldið hindra 
hreyfanleika neytenda á lánamark-
aði. „Þetta gjald kemur í veg fyrir 
að þú farir með lánin þín á milli 
banka því ef það er gert þá leggst 
stimpilgjaldið aftur ofan á lánið. Við 
lögðum fram þingsályktunartillögu 
í haust um að þetta yrði aflagt í 
áföngum til að sýna ábyrgð. En í 
sjálfu sér gæti ég alveg fallist á að 
þetta yrði strax tekið af að fullu.“ 

Báðir stjórnarflokkarnir hafa 
ályktað um það á landsfundum 
sínum að stimpilgjaldið skyldi af-
numið. Samt hefur slíkt ekki verið 
gert. Árni Mathiesen fjármálaráð-
herra segist þó gjarnan vilja losna 
við stimpilgjaldið. „það er einfald-
lega ekki skynsamlegt að gera það 
nú vegna þess að það er svo mikil 
þensla á fasteignamarkaðinum. 
Afnám stimpilgjaldsins myndi leiða 
til enn meiri þenslu. En undir rétt-
um kringumstæðum gæti þetta 
orðið beinlínis jákvæð efnahagsleg 
aðgerð.“ Ekki náðist í Jón Sigurðs-
son, formann Framsóknarflokksins, 
þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. 

Stimpilgjöld 
óverjanleg 
skattlagning
Jóhanna Sigurðardóttir segir stimpilgjöld vera óverj-
anlega skattlagningu sem bitni illa á fyrirtækjum og 
einstaklingum. Fjármálaráðherra telur óskynsamlegt 
að afnema þau nú vegna þenslu.

 Leiðtogar Maja- 
indíána í Gvatemala eru ekki 
ánægðir með fyrirhugaða heim-
sókn Bush Bandaríkjaforseta til 
landsins.

Bush er nú á vikuferðalagi um 
Suður-Ameríku í þeim tilgangi 
að liðka til í samskiptum við lönd 
í álfunni. „Það er hrein móðgun 
við okkur og menningu okkar að 
maður eins og Bush fái að ferðast 
um heilög landsvæði innfæddra,“ 
er haft eftir talsmanni þeirra. 
Ráðgera Majarnir að fá presta til 
að „hrekja burt illa anda“ eftir 
að Bush Bandaríkjaforseti hefur 
átt þar leið um. Heimsókn Bush 
hefur víðar mætt andstöðu.

Illir andar hraktir á brott 
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Frjósemin hefur aukist á Íslandi

Magnús Stefánsson félags-
málaráðherra hefur kynnt 
frumvarp til laga um jafna 
stöðu og jafnan rétt kvenna 
og karla sem verður lagt 
fram á þingi í haust. Frum-
varpið er afar róttækt og 
felur í sér mörg nýmæli. 

Í nýju frumvarpi um jafna stöðu 
og jafnan rétt kvenna og karla, 
sem lagt verður fram í haust, er 
lagt til að Jafnréttisstofa fái heim-
ild til að krefja opinberar stofnan-
ir, sveitarfélög, atvinnurekendur 
og félagasamtök um upplýsingar 
um einstök mál sem eru í vinnslu. 
Verði upplýsingarnar ekki veittar 
er heimild til að beita dagsektum. 

Lagt er til að kærunefnd fái 
heimild til að kveða upp bindandi 
úrskurði og að nefndin geti frestað 
réttaráhrifum úrskurðar með til-
teknum skilyrðum. Sá sem kæra 
beinist gegn greiði kostnaðinn við 
kæruna. Sé kæra tilefnislaus getur 
nefndin úrskurðað að kærandi eigi 
að greiða málskostnað. Þá verði 
gjafsókn veitt kæranda sem unnið 
hefur mál fyrir kærunefnd jafn-
réttismála ef gagnaðili höfðar mál 
til ógildingar úrskurðinum. 

Lagt er til að fjölgað verði í Jafn-
réttisráði og að ráðið taki þátt í 
undirbúningi jafnréttisþings á 

tveggja ára fresti. Jafnréttisáætl-
unum fyrirtækja sem hafa 25 
starfsmenn eða fleiri á að fylgja 
framkvæmdaáætlun til að ná jafn-
rétti kynjanna á vinnustaðnum. 
Áætlanirnar skuli endurskoða á 
þriggja ára fresti og senda skýrslu 
til Jafnréttisstofu. Ef það er ekki 
gert sé heimilt að leggja dagsektir 
á viðkomandi fyrirtæki. 

Skylt verður að tilnefna bæði 
karl og konu í nefndir, ráð og 
stjórnir á vegum ríkis og sveitar-
félaga og á hlutfall hvors kyns að 
vera fjörutíu prósent eða ekki 
minna en þriðjungur í þriggja 
manna nefndum. Jafnréttisum-
sögn skal fylgja öllum stjórnar-
frumvörpum.

Kynbundinn launamunur 
nemur tæpum sextán prósentum. 
Guðrún Erlendsdóttir, fyrrverandi 
hæstaréttardómari, vonast til að 
launamunurinn jafnist út á tíu 
árum.

Guðrún segir að rætt hafi verið 
í nefndinni hvort tillagan um að til-
nefna minnst fjörutíu prósent af 
hvoru kyni í nefndir, ráð og stjórn-
ir ætti að ná lengra en bara til hins 
opinbera, til dæmis til fyrirtækja 
og lífeyrissjóða, en ákveðið hafi 
verið að taka ekki það skref að 
sinni.

Bjarni Benediktsson alþingis-
maður segir að frumvarpið sé að 
mörgu leyti gott en gangi of langt 
á nokkrum sviðum. Í því birtist 

skýr áherslumunur milli Sjálf-
stæðisflokksins sem leggi áherslu 
á jöfn tækifæri en sé mótfallinn 
kvótum og sértækum aðgerðum og 
hinna flokkanna sem beiti stíft 
kynjakvótum, vilji gera Jafnréttis-
stofu að eins konar launalögreglu 
og leggi áherslu á sértækar að-
gerðir.

Bjarni gagnrýnir að Jafnréttisstofa 
fái opna heimild til að gera kröfu 
um upplýsingar. „Hún er of víðtæk 
að mínu mati,“ segir hann. „Sú 
hætta er fyrir hendi að menn hrindi 
kærumáli í gang að tilefnislitlu og 
láti á það reyna hvort kærunefndin 
geti grafið upp uppýsingar.“

Bjarni bendir á að frumvarps-
textinn sé túlkaður of frjálslega 
þegar talað sé um að launaleynd 
verði aflétt. Það sé ekki rétt. Hann 
geti fallist á þá meginreglu að ekki 
megi gera launaleynd að skilyrði 
fyrir ráðningu, eins og segi í frum-
varpstextanum, en ekki styðja 
afnám launaleyndar. 

Mörður Árnason alþingismaður 
gerir fyrirvara um tvö efnisatriði; 
að jafnréttismálin séu best komin í 

forsætisráðuneytinu og efast um 
að nógu langt sé gengið við að efla 
áhrif og völd Jafnréttisstofu með 
því að veita henni sektarheimild 
eins og drögin gera ráð fyrir. „Ég 
tel að frumvarpið sé eins gott og 
það mögulega gat orðið,“ segir 
hann. 

Mörður rifjar upp aðdragand-
ann að núverandi jafnréttislögum, 
segir að frumvarp að því hafi verið 
mun beittara kringum 2000 en allar 
tennur verið dregnar úr því áður en 
það var samþykkt. „Það voru sömu 
flokkar, sem fengu meirihluta í 
kosningunum 1999, sem lögðu 
frumvarpið fram sem hálfgerðan 
aumingja árið eftir og það eru þau 
lög sem við búum við núna. Þá 
spyrjum við: Er þetta að gerast 
aftur?“

Þingflokkur Samfylkingarinnar 
hvetur til þess að frumvarpið verði 
lagt fram strax en félagsmálaráð-
herra hefur sjálfur sagt að hann 
leggi það fram í haust.

Launaleynd og sektir gagnrýndar
Fyrir þá sem 

standa vel

Sú hætta er fyrir hendi 
að menn hrindi kæru-

máli í gang að tilefnislitlu.
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Afstöðuleysi meirihluta Samfylkingar-
innar í Bæjarstjórn Hafnarfjarðar til 

stækkunar álversins í Straumsvík er 
umhugsunarefni fyrir áhugamenn um 
stjórnmál og lýðræði. Fólk sem býður sig 
fram til stjórnmálastarfa er kosið til að 
taka ákvarðanir eða a.m.k. að taka afstöðu 
til allra veigameiri mála sem upp koma.

Í aðdraganda síðustu sveitarstjórnar-
kosninga varð ljóst að fyrirhuguð stækkun álversins 
í Straumsvík væri mjög umdeild innan Hafnarfjarð-
ar. Þess vegna ákvað meirihluti Samfylkingarinnar 
að gefa ekki upp sína afstöðu í málinu.

Til að komast hjá því að taka ákvörðun var gripið 
til þess ráðs að ,,virkja íbúalýðræðið’’ eins og það er 
nefnt og láta Hafnfirðinga greiða atkvæði um stækk-
unina. Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar eru nú 
hálfir í kápunni og bíða eftir niðurstöðum kosning-
arinnar. Þeir þora engan að styggja og vilja því enn 
ekki segja sína skoðun. Í raun er þó Samfylkingin í 
Hafnarfirði þegar búin að taka afstöðu, hún er búin 
að selja Alcan lóð undir stækkunina. Rétt er þó að 
taka fram að salan átti sér stað áður en skoðana-

kannanirnar um málið voru gerðar. 
Oft eru stjórnmálamenn yfirlýsinga-

glaðir og jafnvel mun fúsari til að tjá 
skoðanir sínar en ýmsir kæra sig um. 
Nú þagna bæjarfulltrúar Samfylkingar-
innar allir sem einn á sama tíma! Ég trúi 
því ekki að enginn þessara ágætu bæj-
arfulltrúa hafi skoðun á stækkun álvers-
ins. Þess vegna er með ólíkindum að sjá 
þá múlbundna, eins og Jón Baldvin 
Hannibalsson komst svo skarplega að 
orði í blaðagrein fyrir skömmu. Hvar er 
lýðræðinu nú fyrir að fara hjá þeim?

Hafnfirðingar kjósa um stækkunina 31. mars 
næstkomandi. Þeir sem nú eru í meirihluta bæjar-
stjórnar og kosnir voru til að stjórna bænum, skor-
ast beinlínis undan ábyrgðinni og láta sem gríðar-
legir hagsmunir bæjarins skipti þá engu máli. Að 
bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar þori ekki að 
gefa upp sína afstöðu í jafn þýðingarmiklu máli og 
hér um ræðir, á sér vart hliðstæðu. 

Þessi þögn þeirra er dæmi um ótrúlegt kjark-
leysi. 

Rósa Guðbjartsdóttir er bæjarfulltrúi Sjálfstæðis-
flokksins í Hafnarfirði.

Kjarkleysi Samfylkingarinnar

Í
vikunni var kynnt frumvarp til laga um ný jafnréttislög. 
Frumvarpið er býsna róttækt miðað við núgildandi lög en 
sá er hængurinn á að ekki stendur til að leggja frumvarp-
ið fram á yfirstandandi þingi. Félagsmálaráðherra hefur 
sagst munu leggja frumvarpið fram í haust en telja verður 

allsendis óvíst hvað um það kann að verða á nýju þingi.
Endurskoðun jafnréttislaga var afar brýn. Íslendingar hafa átt 

sérstök jafnréttislög síðan árið 1977. Á þessum tíma hafa lögin 
verið endurskoðuð nokkrum sinnum og segja má að áherslan í 
jafnréttislögum hafi sveiflast frá lagatexta sem ekki er hægt 
að lesa úr að misrétti sé til staðar yfir í lög sem gera ráð fyrir 
að grípa verði til sértækra tímabundinna aðgerða til að tryggja 
konum sambærilegan rétt og karlar hafa. Í árum talið hafa lögin 
verið mun lengur með fyrrnefnda sniðinu eða með hlutlausum 
lagatexta sem að litlu eða engu leyti gefur til kynna að karlar 
séu betur settir í samfélaginu en konur.

Gera verður ráð fyrir því að tilgangurinn með lögum um 
jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla sé að koma á jafnrétti 
kynja. Enn er langt í land þrátt fyrir að jafnréttislög hafi verið 
í gildi hér á landi í þrjá áratugi. Það liggur því í augum uppi að 
lögin hafa ekki skilað þeim árangri sem til var ætlast. Það dugir 
augljóslega ekki að leggja upp með lög sem gera ráð fyrir form-
legu jafnrétti milli kynja. Lögin verða einnig að fela í sér skýrar 
leiðir til að raungera þetta jafnrétti.

Um þetta virðist ríkja sátt milli stjórnmálaflokka, annarra 
en Sjálfstæðisflokksins. Í fréttaskýringu í Fréttablaðinu í dag 
er haft eftir Bjarna Benediktssyni þingmanni að áherslumunur 
sé milli Sjálfstæðisflokksins og hinna flokkanna í afstöðunni til 
jafnréttislaganna. Bjarni segir sjálfstæðimenn andvíga kvótum 
og sértækum aðgerðum til að ná fram jafnrétti milli kynja. Þetta 
verða að teljast skýr skilaboð.

Vitanlega verður að horfast í augu við þá staðreynd að löggjöf 
ein og sér leiðir ekki til jafnrar stöðu karla og kvenna. Til þess 
að það takmark náist verður einnig að koma til viðhorfsbreyt-
ing, viðhorfsbreyting sem í það minnsta bjartsýnustu konur og 
karlar telja að sé að þokast í samfélaginu. Sú þróun er hins vegar 
afar hæg og fyrir liggur að hana verður að styðja með öflugri 
löggjöf þar sem horfst er í augu við staðreyndir og kveðið á um 
leiðir til að gera jafnrétti kynjanna að raunveruleika.

Íslendingar geta ekki setið með hendur í skauti og beðið eftir 
jafnrétti kynjanna. Hlutlaus löggjöf hefur ekki skilað þeim 
árangri sem vonast var til. Þess vegna er brýnt að þjóðin fái 
öflug jafnréttislög þar sem gert er ráð fyrir sértækum aðgerð-
um til að rétta hlut kvenna.

Jafnréttislög sem 
gagn er að

Það dugir augljóslega ekki að leggja upp með lög sem 
gera ráð fyrir formlegu jafnrétti milli kynja.

Íhugum okkar eru „frjálshyggju-
menn“ ungir Sjálfstæðismenn. 

Meyhreinir pabbadrengir hittast í 
ystu afkimum netheima, í kjallar-
anum heima hjá mömmu eða ný-
leigðum íbúðum vestur í Skjólum, 
þar sem einir búmuna eru flat-
skjár og Friedman (brjóstmynd). 
Þar sitja þeir íklæddir ferming-
arskyrtum og láta barkakýlin tifa 
í takt eins og unghanar á gólæf-
ingu. Fussa gegn opinberum fjár-
austri og álykta með sölu leik-
húsa og leikskóla. Ljóngáfaðir en 
lítt þroskaðir. Þannig hefur þetta 
verið um áratuga skeið. Nýjar 
kynslóðir taka í sífellu upp frjáls-
hyggjufánann og halda á honum 
litla stund, á meðan hugsjón-
ir þeirra fá að blómstra í Pabba-
skjólinu frá vindum lífsins, þar til 
þeir kynnast konu, eignast börn 
og setjast upp í bílinn sem ekur 
þeim inn í samfélag manna. 

Aðeins örfáir bera fána frjáls-
hyggjunnar inn í fullorðinsár sín. 
Enn færri draga hann að húni í 
garði sínum. Það sem þeir gall-
hörðu einstaklingar eiga sameig-
inlegt er að flestir eru þeir barn-
lausir. Frjálshyggjan krefst barn-
leysis. Því aðeins barnlaus er 
maðurinn frjáls, lífið einfalt og 
hugsjónin hrein. Frjálshyggjan 
stefnir að barnlausu þjóðfélagi.

 Strax í fyrstu mæðraskoðun 
fer að molna úr frelsishugsjón-
inni. „Þið getið auðvitað farið 
í Partý-Sónar inní Faxafeni en 
það kostar 15.600 krónur.“ Einn-
ig er boðið upp á „hágæðafæð-
ingu“ hjá Lífsins gjöf í Garðabæ 
en hún kostar frá 700.000 og upp 
í 1.200.000 ef valin eru mænu-
deyfing og keisaraskurður. Frjáls-
hyggjudrengurinn þarf ekki nema 
eitt augnaráð frá verðandi móður 
(barnshafandi konur eru greind-
ustu dýr jarðarinnar) til að kyngja 
kenningunni með kýli og öllu. 

Síðan tekur við fæðing og 
orlof. Frjálshyggjumaðurinn er 
skyndilega kominn á laun hjá hinu 
opinbera við að rækta sitt einka-

líf, vökva sinn ástarvöxt. Og von 
bráðar vill barnið kaupa klarinett: 
Fyrr en varði situr litla prinsess-
an í Sinfóníuhljómsveit æskunnar 
og blæs alla þá tónlist sem mark-
aðurinn hefur fúlsað við í hundrað 
ár. „Afhverju getur hún ekki bara 
hlustað á Wham og Duran eins og 
ég gerði?“ Faðirinn mætir nokkuð 
mæddur á fundi í Frjálshyggju-
félaginu, sem nú hefur keypt sér 
eigin „fundaíbúð“ þar sem enginn 
býr nema andi frjálshyggjunnar; 
fyrirmyndarþegninn í hinu kom-
andi ríki frelsisins. Okkar maður 
er enn sæmilega volgur í barátt-
unni en samþykkir með sýnilegum 
semingi áskorun til ríkisstjórnar 
um að Sinfóníuhljómsveit Íslands 
verði úthýst af fjárlögum. 

Svo heldur lífið áfram. Hand-
leggir brotna og sálir kremjast. 
Einn lendir í dópi og annar fær 
krabbamein. Og alltaf þarf að 
leita á náðir kerfisins, öryggis-
netsins og almannaþjónustunn-
ar, alls þessa sem gerir samfélag 
siðað. Að lokum er gamli frjáls-
hyggjustaurinn orðinn ráðsettur 
gúrmagi í Grafarvogi sem hlær 
mildilega þegar skjárinn birtir 
nýjustu samþykktir drengjanna 
vestur í Pabbaskjóli. Bumbuhnegg 
hans er náskylt brosi bóndans við 
huppskvettum kálfa sinna þegar 
þeir hlaupa út í sitt fyrsta vor. 
Kálfar eru og verða kálfar. 

Barnlausi frjálshyggjumað-
urinn heldur hinsvegar tryggð 
við málstaðinn enda tekst honum 
að komast í gegnum lífið án telj-
andi styrkja, án hjálpar ríkis 

og sveitar. Hann stendur einn 
og frjáls af samhjálp meðborg-
ara sinna, frjáls af hverkyns nið-
urgreiddri samneyslu á sviði 
menningar eða lista. Hann hefur 
kannski nokkrum sinnum farið á 
Vínartónleika Sinfóníunnar en þá 
krafist þess að fá að greiða fullt 
og frjáls verð fyrir sæti sitt: Þær 
167.000 krónur sem hann reiknaði 
út að miðinn þyrfti að kosta svo 
hljómsveitin bæri sig. 

Aukalykillinn að hugsjóninni er 
síðan góð heilsa. Hinn barnlausi 
boðberi frelsis má ekki klikka á 
henni. Aðeins mestu hreystimenni 
halda hugsjón sinni hreinni allt 
til dauðans þegar þeir eru grafn-
ir utangarðs af gröfufyrirtæki í 
eigu fjölskyldunnar, alfrjálsir af 
framlögum til þjóðkirkjunnar og 
kirkjugarða ríkisins. Því um leið 
og heilsan bilar fer hugsjónin líka: 
Þegar frjálshyggjumaður leggst 
undir hnífinn horfist hann í augu 
við grímuklæddan almúgann sem 
um árabil lagði fyrir hluta af laun-
um sínum svo fjarlægja mætti 
frjálshyggjusteinbarnið úr maga 
hans. 

Þar sem frjálshyggjunni slepp-
ir tekur þroskinn við. Eftir að 
kommúnisminn dó og eftir að allir 
flokkar urðu grænir má skipta 
stjórnmálum samtímans í tvær 
megin fylkingar: Frjálshyggju og 
kratisma. Sú fyrri telur um það bil 
1,2% þjóðarinnar, hin síðari nýtur 
98,8% fylgis. Afleiðingin er nokk-
uð einsleitt flokkakerfi því allir 
Íslendingar eru kratar í eðli sínu. 

Sjálfstæðisflokkurinn er krata-
flokkur fyrir frjálshyggjufólk 
sem varð foreldrar. Framsókn-
arflokkurinn er krataflokkur 
fyrir fólk sem kallar kratismann 
„samvinnuhugsjón“. Frjálslyndi 
flokkurinn er krataflokkur fyrir 
ófrjálslynda krata. Vinstri græn-
ir eru krataflokkur fyrir fólk sem 
ólst upp við kratahatur. Samfylk-
ingin er krataflokkur fyrir fólk 
sem dreymir um að allir kratar 
kjósi sama flokkinn.

Frjálshyggjan er fílhraust óbyrja



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Atli Viðar Þorsteinsson er mikill leikja-
tölvuáhugamaður og á alls níu talsins. 
Hann segist sjálfur vera barn Nintendo- 
kynslóðarinnar og tekur enn Mario Bros 
.fram yfir Counter Strike.

„Ég eignaðist fyrstu leikjatölvuna mína 
þegar ég var sjö ára. Það var Family game 
tölva sem er lík Nintendo að mörgu leyti og 
var næstum því jafn góð,“ segir Atli Viðar 
Þorsteinsson leikjatölvuáhugamaður.

Eftir daga Family game tölvunnar tók við 
tímabil þar sem Atli spilaði mikið Nintendo, 
eignaðist Sega Mega drive leikjatölvu og 
byrjaði síðan að safna leikjatölvunum í 
menntaskóla.

Í dag á hann níu leikjatölvur sem hann 
grípur í af og til og segir mexíkóskan hristu-
leik frá Dreamcast vera í mesta uppáhaldi.

„Leikurinn Samba de Amigo er alltaf frá-

bær þegar við höldum partí. Hann er spilað-
ur með tveimur maracas hristum og það er 
alltaf gaman að sjá svipinn á fólki þegar það 
sér græjurnar í fyrsta sinn,“ segir Atli hlæj-
andi.

Í safninu er að finna Sega Mega Drive 
tölvur ásamt Nintendo 8 bita, Sega Saturn, 
tvær Nintendo 64, og nýja Nintendo Wii. 
Atli á aukakópíu af flestum tölvunum sínum 
ef til kæmi að ein þeirra bilaði, en segir þó 
að hann spili ekki jafn mikið og áður. 

„Ég spila helst ef mér leiðist. Til dæmis 
þegar ég kem af djamminu og er að bíða 
eftir kærustunni minni en stundum býð ég 
líka vinum mínum í heimsókn til að spila,“ 
segir Atli sem er enn mjög hrifinn af gömlu 
Nintendo leikjunum. „Mér finnst ekkert 
varið í að vera einhver tölvuleikjahetja sem 
breytist í skrímsli. Ég vil miklu heldur vera 
Super Maro Bros. og bjarga prinsessum. 
Það er miklu skemmtilegra,“ segir Atli.

Skemmtilegast að
bjarga prinsessum

Tilboð dagsins!
heilsukjötfarsbollur

á 898.- kr.kg

Grensásvegi 48      gallerikjot.isOpið virka daga frá kl 10 -18:30 Laugardaga  frá kl 11 -17

Villtu vera í
góðu formi?



Sjónvarp í símann er ný þjón-
usta í Vodafone live sem kynnt 
var fyrir helgi. Notendur með 
nýjustu Nokia og Ericsson 
símana geta nú fengið fréttir 
og annað innlent sjónvarpsefni 
beint í símann og fram undan 
eru fleiri nýjungar.

„Farsímasjónvarpið er nokk-
uð þekkt fyrirbæri í Evrópu og 
Asíu. Við höfum unnið að þess-
ari þróun síðan í haust og getum 
nú boðið upp á fréttir og annað 
innlent efni fyrir notendur Voda-
fone live,“ segir Björn Víglunds-
son, framkvæmdastjóri mark-
aðssviðs Vodafone.   

Auk frétta Stöðvar 2 geta not-
endur nálgast Ísland í dag, veð-
urspá, íþróttafréttir, Kompás og 
Silfur Egils í gegnum þjónustuna 
ásamt beinum útsendingum 
fréttastöðvarinnar SKY news 
allan sólarhringinn. 

Notendur geta bæði skoðað 
beinar útsendingar eða náð í upp-
tökur af því efni sem er í boði. 
Innlenda efninu er skipt niður í 
aðgengilega kafla og þá er hægt 
að velja þá fréttaskýringu sem 
áhorfandinn vill sjá hverju 
sinni.

„Fyrst um sinn munum við 
bjóða upp á fréttatengt efni en 
síðan verður stefnan tekin á 
meiri afþreyingu og bæði innlent 
og erlent efni,“ segir Björn. 

Sjónvarp í símann er keyrt á 
núverandi dreifikerfi Vodafone 
og er aðgengilegt á þeim svæð-
um sem eru með EDGE gagna-
flutning. Fyrst um sinn á  höfuð-
borgarsvæðinu og á Akureyri.

Með tilkomu þriðju kynslóða-

sendanna verður dreifingin betri 
og að sögn Björns mun úrvalið 
einnig aukast samhliða þeirri 
þróun.

Björn segir Vodafone hafa 
mikinn áhuga á að sýna efni frá 
sem flestum íslenskum sjón-
varpsstöðvum og hlakkar til að 
fara í samstarf við framleiðend-
ur á myndrænu efni. 

Hann tekur það einnig fram 
að ekkert ólöglegt myndrænt 
efni verði í boði í gegnum Voda-
fone live þjónustuna og það sé 
meðvituð stefna Vodafone.

Sjónvarp í símann er aðgengi-
legt í eftirtöldum símtækjum; 
Nokia 6280, Nokia 6131 og Sony 
Ericsson K790i. Þjónustan kost-
ar 1.190 krónur á mánuði og fá 
viðskiptavinir ótakmarkaðan að-
gang að allri sjónvarpsþjónustu. 

Vodafone býður sjónvarp 
beint í GSM-símann 

Hið nýstofnaða margmiðlunarfyrirtæki Kapital 
kynnir sig með tæknilegri heimasíðu sem vert er 
að skoða. Slóðin er www.kapital.is 

„Við sjáum vefi framtíðarinnar fyrir okkur mun líf-
legri en þeir hafa verið og heimasíðan okkar endur-
speglar það. Í stað þess að setja saman venjulegan 
vef þá reyndum við að nota vídeó sem smekklegast,“ 
segir Davíð Már Bjarnason, framkvæmdastjóri Kapi-
tal, þegar hann er beðinn um að útskýra tilurð síð-
unnar. Hann segir þó gamalkunna tækni notaða við 
gerð vefjarins. „Vídeó er auðvitað búið að vera í notk-
un í mörg ár. Þetta snýst bara um hugmyndaflug. 
Gamla hugsunin er sú að fara inn á einhvern vef til að 
ná í einhvern link til að ná í einhverja möppu en við 
viljum gera vídeóið að parti af vefnum, þannig að 
hann verði skemmtileg upplifun.“

Davíð segir Kapital samsett úr tveimur fyrirtækj-
um, annars vegar fyrirtækinu Þeir tveir, sem hefur 
framleitt auglýsingar fyrir sjónvarp á filmu, vídeói 
eða DVD og hins vegar margmiðlunar- og hugbúnað-

arfyrirtækinu Prax sem hefur aðallega framleitt 
fyrir netið. Að lokum er hann spurður um viðbrögðin 
við síðunni og svarar: „Viðbrögðin eru góð. Við höfum 
varla við að svara fyrirspurnum.“

Vídeóvædd heimasíða

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Viltu breyt’eikkurru?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Ný útlit í viku
hverri!

Búðu til eigið útlit 
eða veldu tilbúið!

Viltu sýn’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg



Nú stendur yfir Game Develop-
ers Conference 2007, en það 
er árleg ráðstefna tölvuleikja-
framleiðenda. Samkoman er 
eins konar Óskarsverðlauna-
hátíð fyrir tölvuleiki.

Mikið er um dýrðir þegar leikja-
framleiðendur koma saman, sýna 
sig og sjá aðra, kynna vörur sínar 
og velja svo leiki ársins. Hátíð-
in er eins og Óskarsverðlaunin án 

fallega fólksins, rauða dregilsins, 
Entertainment Tonight, og beinn-
ar útsendingar á Stöð 2.

Verðlaunin sem veitt eru á ráð-
stefnunni eru nokkur. Meðal verð-
launahafa að þessu sinni var Alex-
ey Pajitnov en hann á heiðurinn að 
hinum heilaga gral tölvuleikjanna: 
Tetris. Annar risi innan geirans 
var heiðraður fyrir ævistarf sitt, 
Shigeru Miyamoto, en hann á að 
baki leiki eins og Donkey Kong, 
Super Mario Bros og Zelda. Hann 
hlaut reyndar önnur verðlaun líka, fyrir besta handrit að tölvuleik 

fyrir The Legend of Zelda: Twi-
light Princess.

Sigurvegari kvöldsins var hins 
vegar leikurinn Gears of War. 
Hann hirti verðlaun fyrir leik árs-
ins, bestu grafíkina og bestu for-
ritunina. Leikurinn er blóðugur 
fyrstu persónuskotleikur fyrir 
XBOX 360 og þykir hann einkar 
vel heppnaður. 

Af fleiri sigurvegurum má 
nefna Guitare Hero II en hann 
hlaut verðlaun fyrir besta hljóðið 
(hvað annað?), og Wii Sports fékk 
verðlaun fyrir leikjahönnun. Hinn 
sérstaki Okami fékk verðlaun 
fyrir bestu persónusköpunina, en 
þar er á ferð leikur sem fjallar um 
úlfhundinn Okami sem er guðleg 
vera í þjóðsögum Japana. Leikur-
inn er sérstakur fyrir þær sakir að 
hann er teiknaður þannig að hann 
lítur út eins og gamalt japanskt 
listaverk, enda listaverk í sjálfu 
sér.

Leikir ársins 2006 að 
mati leikjaframleiðenda

Krítartaflan kann að vera dauð en taflan sem slík 
er sprelllifandi, sérstaklega þær sem tengdar eru 
margmiðlun.

Smart Board töflur eru sérstakar fyrir margra hluta 
sakir. Þær virka líkt og venjulegur myndvarpi, nema 
hvað hægt er að hafa áhrif á gang mála með því að færa 
fingurinn til á töflunni. Hægt er að færa til hluti, ýta á 
takka og jafnvel skrifa með puttanum.

Töflurnar er hægt að fá hjá Varmás. Þær nýtast í bæði 
skólastofur og fundarherbergi og eru góð tilbreyting frá 
endalausum powerpoint-sýningum. 

Töflurnar kosta á bilinu 128 þúsund til 255 þúsund.

Margmiðlunartöflur

90% heimila ná Sirkus TV á ADSL kerfinu, Breiðbandinu, Digital Ísland en einnig er 
hægt að ná Sirkus TV með venjulegu UHF loftneti

www.minnsirkus.is/sirkustv
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fasteignir
Mest lesna fasteignablað landsins

FBJ fasteignasala er með til sölu raðhús á 
besta stað við sjóinn í Bryggjuhverfi.

B ásbryggja 33 er 201,7 fermetra raðhús 
með um 33 fermetra innbyggðum tvö-
földum bílskúr á jarðhæð. 

Forstofa er með flísum á gólfi en þaðan er 
gengið inn í stórt forstofuherbergi með parketi 
á gólfi og hurð út í garð. Þvottahús er með flís-
um á gólfi en á jarðhæð er einnig geymsla. 

Teppi er á stiga en á fyrstu hæð er stórt bjart 
eldhús með parketi og flísum á gólfi, fallegri 
innréttingu, stórum borðkrók og stórum 

vesturglugga. Gengið er út á stórar flísalagðar 
vestursvalir. Baðherbergi er með sturtuklefa, 
flísum á gólfi og veggjum. Tvö herbergi með 
parketi á gólfum eru á hæðinni ásamt annarri 
snyrtingu.

Á annarri hæð er stofa með parketi á gólfi, 
stórum vesturgluggum og vestursvölum. Mikið 
útsýni er til vesturs út yfir höfnina í Bryggju-
hverfinu og út á sjóinn. Á hæðinni er einnig 
mjög gott baðherbergi með sturtuklefa. Hátt er 
til lofts í hjónaherbergi.

Yfir stofunni er sjónvarpsstofa með parketi 
á gólfi. Lóð er fallega ræktuð en húsið stendur 
á sólríkum stað við sjávarsíðuna.

Á sólríkum stað við 
sjávarsíðuna

Básbryggja 33 stendur á besta stað við sjóinn í Bryggjuhverfinu. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

12. MARS 2007

ÁRBORGIR  14
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FASTEIGNASÖLUR

18,7%

37,5%

*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallup í nóvember 2006.

Lestur á 
fasteignablöðum

LESTUR MEÐAL 18-49 ÁRA
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VEXTIR FRÁ 

AÐEINS

Miðað við myntkörfu 4, 
Libor-vextir 29.1.2007.

3,2%
Frjálsi fjárfestingarbankinn býður afar hagstæð lán í erlendri mynt með lánstíma til allt að 40 

ára.  Lántaki getur valið að greiða einungis vexti af láninu fyrstu þrjú árin og lágmarkað

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

hafðu samband við lánafulltrúa okkar.

Þannig er mál
með vexti ...

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

Ráðgjöf og aðstoð

Lánsumsóknir rafrænt á Netinu

Svar innan fjögurra daga
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ÁS FASTEIGNASALA er með til sölu 
neðri sérhæð við Öldugötu í Hafnarfirði.

FASTEIGNASALA BRYNJÓLFS JÓNS-
SONAR er með til sölu 129,6 fm raðhús 
við Ásgarð í Reykjavík.

HÚSEIGN FASTEIGNASALA er með 
til sölu hús til niðurrifs við Furugrund í 
Kópavogi.

LUNDUR FASTEIGNASALA er með til 
sölu 3ja herbergja sérhæðir í nýju fjór-
býlishúsi við Sogaveg í Reykjavík
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Framkvæmdir hafnar á seinna 
skrifstofu- og þjónustuhúsi á 
Bíldshöfða 9.

B yggingaframkvæmdir
standa yfir á 8.000 fer-
metra stóru, átta hæða hús-

næði með kjallara, þar sem efsta 
hæðin er inndregin, að Bíldshöfða 
9b. Um er að ræða seinna skrif-
stofuhús af tveimur sem deili-
skipulag gerir ráð fyrir á vestur-
hluta lóðar.

Bíldshöfði afmarkar lóðina til 
suðurs, Breiðhöfði til vesturs og 
Dvergshöfði til norðurs. Iðnaðar-
hús við Bíldshöfða 1, 3, 5 og 7 
afmarka lóðina til austurs. Gert er 
ráð fyrir tveimur aðkomum að lóð-
inni, frá Bíldshöfða og Dvergs-
höfða.

Skrifstofur og meðfylgjandi 

aðstaða eru á öllum hæðum. Þar 
fyrir utan er gert ráð fyrir versl-
un og þjónustu með sérinngangi á 
fyrstu hæðinni.

Innra skipulag byggingarinnar 
er í meginatriðum tveggja ganga 

kerfi með snyrtikjörnum, geymsl-
um og þess háttar inni í miðju 
hennar.   

Í kjallara eru geymslur og 
tæknirými auk 132 bíla, stað-
steyptrar og einangraðar, bíl-
geymslu sem er að hluta til undir 
húsnæðinu. Þak bílageymslunnar 
nýtist sem bílastæði þar sem hún 
stendur út undan húsinu. Lyftur 
ganga niður í kjallarann og teng-
ing er við bílgeymslu um bruna-
stúkur.

Húsnæðið er í eigu fyrirtækis-
ins Bygg. Gylfa og Gunnars, sem 
annast jafnframt byggingafram-
kvæmdir. Arkitektar á Teiknistof-
unni Gylfi og félagar hannaði þau.

- rve

Reisulegt skrifstofuhús rís  

Verið er að reisa 8.000 fermetra stórt skrifstofuhúsnæði á Bíldshöfða. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Hérna sést húsið eins og það kemur til með að líta út fullklárað. MYND/ONNO

HVAÐ ER VERIÐ 
AÐ BYGGJA

Heilsárshúsabyggð búin öllum 
helstu þægindum í landi Húsa-
fells í Borgarbyggð.

„Við erum að kynna 40 húsa byggð á 
frístundasvæði við Húsafell, þar 
sem engu verður til sparað,“  segir 
Ingólfur Þór Tómasson, stjórnarfor-
maður hjá fyrirtækinu Camp North. 
„Húsin eru ætluð einstaklingum og 
fyrirtækjum í rekstrarhugleiðing-
um,“ heldur hann áfram. „Hug-
myndin er sú að eigendur hafi húsin 
til umráða í tólf vikur á ári. Annars 
eru þau leigð út af okkur. Mikil eftir-
spurn er eftir húsum  af þessu tagi 
erlendis frá. Þar eru svona heimili 
að heiman vinsæl. Leigupeningarnir 
renna í vasa eigenda og í rekstur á 
frístundasvæðinu, viðhald og við-
gerðir á húsunum.“

Ingólfur segir heilsárshúsin taka 
sumarhúsum fram, sem standi mörg 
hver auð stóran hluta ársins. „Auð-
vitað tekur sinn tíma að kynna svæð-

ið fyrir erlendum aðilum. Þegar 
fram líða stundir er þó ekki spurn-
ing að húsin munu skila arði, sem 
verður greiddur einu sinni til tvisv-
ar sinnum á ári.“

Húsin eru á bilinu 170 til 200 fer-
metra stór, sérstaklega innflutt frá 
Noregi og taka alveg upp í 420 
manns að sögn Ingólfs. „Húsgögn og 
innréttingar frá Austurríki fylgja 
húsunum. Þau eru staðsett á frí-
stundasvæði, þar sem veitingastað-
ur fyrir 500 gesti, æfingasalur, 
nuddaðstaða, heilsulind og fundar-
aðstaða verða meðal annars í boði. 
Þá eru útivistarmöguleikarnir óupp-
taldir, svo sem gönguferðir um 
svæðið, hellaskoðanir og útreiðatúr-
ar. Adrenalíngarður verður síðan 
byggður til að auka aðdráttarafl 
svæðisins frekar.“

Hægt er að afla sér frekari upp-
lýsinga um húsin með því að hafa 
samband við Re/Max Center í síma 
414-4700. roald@frettabladid.is

Heimili að heiman vinsæl
Mynd sem sýnir húsin eins og þau koma til með að líta út.
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Rauðarárstígur - Fyrir verktaka!
Sérlega vel staðsett
1.440 fm verslunar-
og skrifstofuhúsnæði
miðsvæðis. Húsið er
3 hæðir auk kj. Hver
hæð um 360 fm.
Húsnæðið í dag
skiptist í ca. 40 skrif-
st. auk geymslurýmis

í kj. Deiluskipulag fyrir svæðið leyfir blandaða byggð og góður
möguleiki að hafa íbúðir á efri hæðum hússins og þjónustu/skrif-
stofur/verslun á jarðhæð. Möguleiki er að stækka húsið um ca 570
fm m.a. með aukahæð ofaná húsið. Frábært tækifæri fyrir verk-
taka. Fáið nánari upplýsingar á skrifstofu okkar.

Dugguvogur 325 fm iðnaðarhúsnæði.
Til leigu sérlega vel
staðsett 325,4 fm iðn-
aðarhúsnæði með inn-
keyrsludyrum. Meðal-
lofthæð um 3,7 mtr.
Fallega innréttaðar
skrifstofur og kaffi-
stofa. Hentar vel fyrir-
tækjum í léttum iðnaði.

Dvergshöfði 640 - 950 fm.
Til sölu eða leigu á
mjög áberandi stað,
á horni Dvergshöfða
og Höfðabakka, um
640 fm til leigu eða
950 fm til sölu (hluti í
útleigu). Atvinnuhús-
næði með inn-
keyrsluhurð, verslun
og skrifstofur. Hægt
er að nýta allt að 500
fm undir lager/versl-
un eðan léttan iðn-
að/framleiðslu.

Héðinsgata 250 fm.
Til leigu gott þjón-
ustuhúsnæði sem áð-
ur hýsti flugfragt Flug-
leiða. Tveir inngangar,
vinnusalur kaffiað-
staða og flottar skrif-
stofur, kerfisloft og
lagnir í stokkum.
Hentugt t.d. fyrir
heildverslun eða aug-
lýsingastofu. Hag-
stæð leiga. Laust nú
þegar.

150 fm lager á Höfðanum.
Til leigu gott inn-
keyrslubil á Höfðan-
um. Rýmið er um 150
fm og lofthæð yfir 3
mtr. Hentar sérlega vel
undir lager. Skilast ný-
málað með nýrri inn-
keyrsluhurð.

Völuteigur - NÝTT iðnaðarhúsnæði.
Til sölu í nýju stálgrindar-
húsi 1.188 fm iðnaðar-
húsnæði, þar af eru 98,8
fm milligólf undir skrif-
stofur. Rúmtak hússins
er 6.065 m3 og lofthæð
því góð. Möguleiki að
tví- eða þrískipta hús-
næðinu með góðu móti.
Lóðin er rúmgóð 5.457
fm, verður malbikuð,
innkeyrsluhurðir beggja

vegna hússins og hægt að keyra þvert í gegn. Tilbúið til afhending-
ar fljótlega.

Vesturhraun, Gbæ.
Til sölu nýtt glæsilegt
stálgrindarhús í eftir-
sóttu og sívaxandi
verslunar- og iðnað-
arhverfi Garðabæjar.
Húsið er að grunnfleti
um 1500 fm. Vegg-
hæð er 7,4 mtr. og
lofthæð 9 mtr. í mæni.

Samtals eru 10 innkeyrsluhurðir á húsinu 3,5 mtr. háar, 8 á hlið og
2 á gafli. Húsnæðið hentar sérlega vel undir hverskyns iðnaðar-,
þjónustu- og framleiðslustarfsemi. Hægt er að skipta húsinu niður
í smærri einingar og auka gólfflöt með milligólfum sökum lofthæð-
ar. Teikningar og skilalýsing á skrifstofu okkar.

Suðurlandsbraut skrifstofu- og verslunarhúsnæði.

Til sölu, heil fasteign með byggingarrétti. Núverandi hús er rúml.
3.000 fm. Samþykktur er byggingarréttur til viðbótar um 2.800 fm
og hús þá samtals 5.700 fm. Skv. nýlegu deiliskipulagi hefur ver-
ið samþykkt meira nýtingarhlutfall á lóð og samkvæmt því væri
mögulegt að reisa allt að 6.900 fm húsnæði á samtals 7 hæðum.
Fyrir liggja teikningar að breytingum og endurnýjun hússins. Ein-
stakt tækifæri fyrir verktaka eða fasteignafélög.

Flugumýri, Mos, 968 fm iðnaðarhúsnæði.

Til sölu mjög gott 968 fm iðnaðarhúsnæði með hlaupaketti, auk
tæpl. 200 fm byggingarréttar (samþykkt viðbygging). Húsið er
fullfrágengið, skrifstofuaðstaða, wc. Húsið er með 9 mtr. mænis-
hæð, þakbirta og reyklosun í mæni. Hlaupaköttur gengur eftir öllu
húsinu gafla á milli á bitum á stálgrindarburðarvirkinu. Það eru 4
innkeyrsluhurðir, þar af 1 sem er 5x5 mtr. Hentar vel flestri iðnað-
arstarfsemi.

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.atv.is • atv@atv.is

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Óskar Mikaelsson,

ráðgjafi, atvinnuhúsnæði
og fyrirtæki

Valgeir Kristinsson,
Hrl., Lögg. faseignasali
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NÝBYGGINGAR

TRÖLLAKÓR - 203 KÓP
Glæsileg og rúmgóð 3ja herbergja íbúð í fal-
legu lyftuhúsi við Vatnsenda í Kópavogi. Sér
inngangur af svölum. Íbúðin skilast fullbúin,
án gólfefna. Sér þvottahús í íbúðuinni. Allar
íbúðin er með rúmgóðum herbergjum og
stórum suðursvölum. Innangengt úr sam-
eign hússins í bílageymslu. Sérlóð fylgir
íbúð á jarðhæð. Stutt í skóla, útivist og góð-
ar gönguleiðir. Traustur byggingaraðili með
áratuga reynslu Ris ehf. 22.600.000,-

ÁSAKÓR - 203 KÓP
Ný og falleg 133 fm, 5 herbergja íbúð í fjöl-
býli í Kórahverfinu við Elliðavatn. Íbúðin er
með sérsmíðaðri eldhúsinnréttingu frá tré-
smíðaverkstæði Sérverks. Stórt og rúmgott
baðherbergi, sem er flísalagt í hólf og gólf.
Sérafnotareitur fyrir íbúðina. Íbúðin skilast
án gólfefna. 29.800.000,-

BAUGAKÓR - 203 KÓP Falleg 128
fm 4-5 herbergja endaíbúð á Jarðhæð í nýju
lyftuhúsi í Kórahverfinu auk stæðis í bíla-
geymslu. 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,-

RAÐ- OG PARHÚS

RAÐHÚS VIÐ HÓLAVAÐ
Fallegt 2ja hæða 146,7 fm raðhús, byggt úr
steinsteyptri staðsteypu ásamt innbyggð-
um bílskúr. Húsið eru nú þegar uppsteypt
og tilbúið til afhendingar. Húsið er fullbúið
aða utan og að innan er kominn hiti í gólfin
og pússaðir úthringur á veggjum. Um er að
ræða gott hús með fallegri náttúru í kring. 

HÆÐIR

DIGRANESVEGUR - 200 KÓP
133,5 fm sérhæð, 4ra herbergja, ásamt 40,6
fm tvöföldum bílskúr, samtals 174,1 fm á
góðum stað í Kópavogi. Parket og flísar á
öllum gólfum. Góðar innréttingar. Tvöfaldur
bílskúr og stór garður fylgir eiginni. Frábært
útsýni. Spennandi eign á mjög eftir sóttum
stað. 41.900.000,-

4RA TIL 7 HERB.

HÁTÚN - 105 RVK
Höfum fengið í sölu, fallega sérhæð ásamt
risi og bílskúr á góðum og eftirsóttum stað
miðsvæðis í Reykjavík. Hæðin skiptist í for-
stofu, eldhús, baðherbergi, herbergi, stofu
og borðstofu. Í risi eru 3 góð svefnherbergi
og baðherbergi. Í kjallara er geymsla og
sameiginlegt þvottahús. Bílskúrinn er u.þ.b
helmingi stærri en gefið er upp s.k. fast-
eignamati. Íbúðin hefur mikla möguleika, og
á það við um bílskúrinn líka. 39.900.000,-

GRANDAVEGUR MEÐ BÍL-
SKÚR- 107 REYKJAVÍK
Falleg og björt 3-4ra herbergja íbúð á jarð-
hæð u.þ.b. 108 fm ásamt 25 fm bílskúr. Lít-
ið og vandað fjölbýli byggt af Óskari og
Braga byggingarfélagi. Parket og vandaðar
innréttingar. Góð verönd til suðurs. Allt sér,
m.a. geymsla og þvottahús. Góður bílskúr
með geymslulofti og sjálfvirkum opnara.
Verð 31.900.000,-

ÞORLÁKSGEISLI - 113 RVK
Ný og glæsileg 4 herbergja, 140,0 fm íbúð í
vönduðu fjölbýlishúsi með lyftu, í þessu vin-
sæla hverfi í Grafarholti. Íbúðin er með park-
et á gólfum.. Innréttingar og skápar eru
spónlagðar með eik. Stáltæki eru frá AEG.
Glæsileg eign í frábæru umhverfi.
33.600.000,-

3JA HERB.

HOLTSGATA - 101 RVK
Ný og glæsileg 2ja herbergja, 68,3 fm íbúð í
lyftuhúsi ásamt stæði í bílskýli á góðum stað
í Vesturbænum. Íbúðinni verður skilað full-
frágenginni að innan, án gólfefna, nema á
baði sem verður flísalagt. Húsið skilast full-
frágengið að utan, útveggir múraðir og mál-
aðir með ljósum lit og klæddir með báraðri
álklæðningu. Bílakjallari verður með inn-
keyrslu frá Bræðraborgarstíg. Íbúðin er í
göngufæri frá miðbænum. Afhending er í
október 2006. 22.900.000,-

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

2JA HERB.

FRAKKASTÍGUR - 101 RVK.
Góð 2ja herbergja 53,3 fm íbúð á annari
hæð auk 28,1 fm stæði í bílgeymslu. Íbúðin
skiptist í forstofu, eldhús, stofu, baðher-
bergi og svefnherbergi. Geymsla fylgir með
eigninni. Góð eign á góðum stað.
18.900.000.-

ATVINNUHÚSNÆÐI

SKÚTAHRAUN - 220 HFJ Endur-
nýjað skrifstofu og lagerhúsnæði á frábær-
um stað við Skútahraun í Hafnarfirði. Hús-
næðið er í enduruppbyggingu að öllu leyti
og verður sérlega glæsilegt þegar fram-
kvæmdum lýkur. Miklir möguleikar, hægt að
skipta plássinu í þrennt. 3 stórar innkeyrslu-
dyr (4.50 m) ásamt 3 sérgönguhurðum.
Hurðirnar geta tekið við stórum flutningabíl-
um (trailerum) og stórum vinnuvélum. Gólf
er sérsteypt með það í huga að bera
þungavinnuvélar. Húsið mun skilast með
malbikuðu plani. Lofthæð er mikill og er frá
6,50 upp í 7,30. Nánari upplýsingar Júlíus
823-2600
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 árs-
ins og gistiheimili einnig. Húsið er í topp
ástandi og selst með öllum búnaði, innrétt-
ingum, húsgögnum og tækjum. Morgun-
verðarsalur. Mjög góðar leigutekjur eru af
eigninni og er verð eignarinnar mjög gott
ef samið er strax. Góð áhvílandi lán
fylgja. Sjón er sögu ríkari.

LITLIKRIKI - 270 MOSFELLSBÆ 
Endaraðhús á frá-
bærum stað. Húsið
skilast fullfrágengið
að utan og tílbúið til
innréttinga og full-
málað að innan.
Mjög glæsilega
hannað og falleg
endaraðhús á einni
hæð með millipalli
og innbyggðum bíl-
skúr á frábærum

stað efst í Krikahverfi í Mosfellsbæ. Húsið stendur efst í byggðinni
rétt við lítinn furuskóg og ósnortna náttúru. Húsið er nýtískulegt
funkishús með mikilli lofthæð (lofthæð er 2,7m til 3,5m) teiknað
af Kristni Ragnarssyni arkitekt. Húsið skiptast þannig; forstofa,
gestasnyrting, geymsla / þvottahús, hol, þrjú svefnherbergi, bað-
herbergi, eldhús, stofa og borðstofa, innbyggður bílskúr.
42.500.000,-

GLÆSIÍBÚÐIR Í SANDAVAÐI
Glæsilegar og fullbúnar 2-3
herbergja íbúðir í nýju lyftuhúsi
við Sandavað. Forstofa með
flísum og fataskáp. Hol með
parketi og parketlögð stofa með
stórum suð- og vestursvölum.
Eldhús er parketlagt og opið inn
í stofuna. Vönduð stáltæki með

háf. Parketlögð herbergi. Sérþvottahús er í öllum íbúðum og
sérgeymsla í kjallara. Allt tréverk er úr eik. Fallegt útsýni er úr
öllum íbúðum m.a. yfir Elliðavatn og til fjalla. Þetta eru íbúðir sem
henta öllum, bæði ungum sem öldnum. Stæði í bílageymslu fylgir
öllum 3ja herbergja íbúðum. Sandavað 9-11 er á mjög góðum
stað í Norðlingaholti í Reykjavík. Stutt er í alla þjónustu m.a.
leikskóla o.fl. Frábærar gönguleiðir eru allt í kring m.a. með
Elliðavatni og víðar. Húsið stendur í jaðri útivistarsvæðis þar sem
er m.a. stór skógur o.fl.
Verð frá 23.500.000,-

Afhending íbúða er við undirritun kaupsamnings

SUMARBÚSTAÐIR

LUNDEYJARSUND - HRAUNBORGIR GRÍSM-
NESI Fallegur og vel með farið (A-hús) á góðum stað í hvam-
borgum. Húsið er umþb. 48fm og hefur verið endurnýjað að
hluta. Nýr 100fm sólpallur. Húsið er staðsett rétt við sundlaug
og golfvöll verð aðeins 7.900.000,-
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Álagrandi - 107 Reykjavík
Hlýleg og snyrtileg 127 fm sérhæð ásamt kjallara í
Vesturbæ Reykjavíkur. 3 svefnherbergi, 2 stofur, stórt
eldhús og 2 baðherbergi. Bílskúrsréttur. Húsið var allt
endurbyggt 2004. Verð 33,5 milj.

Norðurbrún - 105 Reykjavík
5-6 herb. efri sérhæð ásamt bílskúr í Laugarneshverfi. Íbúð-
in 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.

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

Blönduhlíð – 105 Reykjavík
Vel skipulögð 3ja 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 16,9 millj.

Seljavegur - 3ja herb.
57,7 fm. rishæð í 3ja hæða húsi. Íbúðin er undir súð að
hluta til. Búið er að endurbæta íbúð verulega, þ.m.t. inn-
rétting, tæki og rafm. Smekkleg íbúð í gamla vesturbæn-
um. Verð 17,3 millj.

Framnesvegur - 101 Reykjavík
3ja herb. Björt og falleg útsýnisíbúð í Vesturbænum.
Samtals 86,2 fm. Íbúðin er á fjórðu hæð (efstu) og hefur
útsýni í þrjár áttir. Eldhús er snyrtilegt með upprunalegri
ljósri innréttingu. Svefnherbergið er rúmgott.Samliggjandi
stofur með glæsilegu útsýni . Verð 21,5 milj.

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

Melabraut 29 - 170 Seltjarnanesi
3ja herbergja íbúð á á 1. hæð m/ sérinngangi á Seltjarnar-
nesi. 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.

Þinghólsbraut – Kópavogur
2ja herb. 54,4 fm Íbúð í Vesturbæ Kópavogs. Snyrtileg eign.
Fallegt útsýni. Verð. 14.5 milj.

Skipholt – Reykjavík
2ja herb 52.6 fm íbúð, sem hefur verið töluvert
endurnýjuð á smekklegan hátt. Ásett. 17,0 milj

Gautland – Fossvogur
2ja herb 50,2 fm íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli. Verönd í
suður. Gluggar háir og ná niður á gólf sem gerir íbúðina
mun bjartari. Ásett. 15,5 milj.

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

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

Eignir vikunnar
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VIÐ AÐSTOÐUM ÞIG VIÐ AÐ FINNA RÉTTU EIGNINA.

ERUM MEÐ KAUPENDUR SEM ERU AÐ LEITA AÐ:

3JA,4RA, 5 HERB ÍBÚÐUM OG SÉREIGNUM .

KYNNTU ÞÉR ÞJÓNUSTU OKKAR.

Dalsel - Reykjavík
Snyrtilegt og vel við haldið 5 herb. raðhús, 2 hæðir og kjallari, ásamt
stæði í lokaðri bílageymslu samtals 242,5 fm. Íbúðarhúsnæðið er
211,2 fm, þar af ca. 55fm 2ja. herb. Íbúð í kjallara með sérinngangi,
m/útleigumöguleika. Ásett verð: 40,9 milj.

Digranesvegur – 200 Kópavogi
Mikið endurnýjuð, björt og falleg 94 fm, 3ja herbergja íbúð á jarð-
hæð. 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. 21,9 milj.
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w w w . n y t t . i s
ytt heimilin ®

w w w . n y t t . i s

Fáðu frítt sölumat
www.nytt.isReynir Erlingsson,

löggiltur fasteignasali
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Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

Vilhjálmur Bjarnason lögg. fast.sali

Helgi H. Jónsson lögg. fast.sali

Ólafur M. Sævarsson sölumaður

Heimir H. Eðvarðsson sölumaður

Glerhús - Njarðarbraut

Glerhúsið við Reykjanesbraut er mjög skemmtilegt verslunarhúsnæði og gefur mikla
möguleika fyrir margskonar starfssemi. Húsnæðið sjálft er 976,9. fm og skiptist í sal sem
er 918,8  fm og 58.1 fm skrifstofurými á efri hæð fyrir miðju húsi en undir skrifstofurým-
inu eru þrjú  wc, kaffiaðstaða og starfsmannaaðstaða Lóðin er 6.279 fm og er bygging-
arréttur fyrir um 1.000 fm húsnæði á henni til viðbótar. Búið er að endurnýja húsið mikið.
Húsið hefur mikið auglýsingagildi frá Reykjanesbraut og er mikill uppgangur í þjónustu og
verslun á svæðinu.

Upplýsingar í síma 893-1485 Heimir Eðvarðsson heimir@husid.is 
og 820-0303 Ólafur Már Sævarsson olafurs@husid.is

Auðbrekka - Kóp
Mjög gott atvinnuhúsnæði á 3. hæð-
um.
Um er að ræða 1437,7 m² húsnæði á
góðum stað í Kópavogi á 1827,0 m²
lóð. Húsið er steypt.  Stórir og góðir
gluggar eru á framhlið hússins og
eru verkstæði á efri tveim hæðunum.
Góð lofthæð er í húsinu eða allt að 4
metrar á jarðhæð og 3,6 metrar á efri
hæðunum. Aðkoma að miðhæð
hússins er frá bakhlið en þar eru
góðar innkeyrsludyr. Tvennar inn-
keyrsludyr eru á framhlið húsins á
jarðhæð og stórir gluggar. Eignin er í

ótímabundinni útleigu að hluta til og eru leigutekjur eru ca 700.000.-800.000.- kr.
Í dag liggja fyrir breytingar á aðalskipulagi Kópavogsbæjar varðandi breytingar á atvinnu-
húsnæði ofan við Auðbrekku í íbúðarhúsnæði. Núverandi áform um breytingar á um-
ræddum reit eru stækkun á því húsnæði sem fyrir er um 817,5 m²,eða tvær hæðir ofan á
eignina. Einnig er gert ráð fyrir nýbyggingu á nýjum byggingarreit upp á 1386 m². Heild-
ar byggingarmagn á lóðinni yrði þá 3641,1 m².   Gert er ráð fyrir allt að 30 íbúðum.
Bílastæði eru fyrir framan eignina, malbikuð og máluð.  Bílastæðahús verða undir ný-
byggingunni og garðinum milli húsanna með stæði fyrir 39 bíla. Aðalskipulag gerir ráð fyr-
ir 14 bílastæðum fyrir framan jarðhæð hússins þar sem gert er ráð fyrir að verði verlsun-
ar- eða þjónustuhúsnæði, auk 11 bílastæða við Hamrabrekku fyrir íbúa. 

Upplýsingar í síma 893-1485 Heimir Eðvarðsson heimir@husid.is 
og 820-0303 Ólafur Már Sævarsson olafurs@husid.is

Bæjarflöt - Grafarvogi

Mjög gott 1201.2 fm iðnaðar og þjónustuhús. Burðarvirki hússins er límtrés einingar, en
utanhúsklæðning er samlokustál. Vegghæð er ca 5 metrar og nálægt 8 m. undir mæni.
Aðal byggingin er einnig með millilofti ca 200 m2 sem ekki er skráð í matsstærð. Húsið
er mjög vel staðsett og liggur vel að samgöngum, bílastæði er stór, malbikuð og gefa
möguleika ýmiskonar reksturs. 

Upplýsingar í síma 893-1485 Heimir Eðvarðsson heimir@husid.is 
og 820-0303 Ólafur Már Sævarsson olafurs@husid.is

Snorrabraut - Reykjavík

Mjög gott verslunar og skrifstofuhúsnæði

Mjög gott verslunar sem og skrifstofuhúsnæði á jarðhæð í verslunar og þjónustuhverfi
þar sem auglýsingagildi er mikið. Húsnæðið er 67,1 fm og er bjart og snyrtilegt.
Verð 15,9 millj.

Upplýsingar í síma 893 1485 Heimir Eðvarðsson heimir@husid.is 
og 820 0303 Ólafur Már Sævarsson olafurs@husid.is

Hafnarbraut - Kóp

Mjög gott 725,9 fm skv. FMR, atvinnuhúsnæði ásamt kjallara sem er ekki meðtalinn í fer-
metrafjölda FMR en er um 250 fm að sögn eigenda.
Húsnæðið er í dag nýtt sem íbúðarhúsnæði sem og herbergja útleiga en íbúðirnar eru
ósamþykktar. Að sögn eigenda fást þær samþykktar að uppfylltum skilyrðum sem víkja
að eldvörn milli íbúða og flóttaleiðum af annarri hæð (svölum).  Ágætisleigutekjur í dag.
Mjög góðir og miklir möguleikar á stækkun og breytingum. Verðtilboð !!

Upplýsingar í síma 893-1485 Heimir Eðvarðsson heimir@husid.is 
og 820-0303 Ólafur Már Sævarsson olafurs@husid.is

ATVINNUHÚSNÆÐI

Hringbraut
Ágætt ca 1600 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæðum á þessum frábæra stað.  Eignin er öll í lang-
tímaútleigu með góðum leigusamningi.  V. 230m.  Áhv. 200m í erlendri mynt.  Auðveld kaup!

Upplýsingar í síma 893-1485 Heimir Eðvarðsson heimir@husid.is 
og 820-0303 Ólafur Már Sævarsson olafurs@husid.is

Lóðir til sölu
Húsið fasteignasala hefur fengið í sölumeðferð ca. 11000 fm byggingarlóð fyrir atvinnustarf-
semi á einum besta stað í borginni. (Nýtingarhlutfall er í kringum 1.0.) Um er að ræða mjög
svo gott svæði til uppbyggingar á verslunar, skrifstofu og/eða iðnaðarhúsnæði.  

Upplýsingar í síma 893-1485 Heimir Eðvarðsson heimir@husid.is 
og 820-0303 Ólafur Már Sævarsson olafurs@husid.is

Atvinnuhúsnæði óskast
Húsið fasteignasala óskar eftir eftirfarandi atvinnuhúsnæðum fyrir viðskiptavini okkar !

• 400-850 fm iðnaðarhúsnæð með allt að 6m lofthæð.
• 100 fm skrifstofuhúsnæði á svæði 108.
• 200-250 fm skrifstofuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu.
• 200-300 fm verslunarpláss fyrir austurbæ eða miðbæ.
• 150 fm skrifstofuhúsnæði á svæði 101.
• 150-250 fm geymsluhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu.
• 600 fm skrifstohúsnæði.  Helst nýtt og eða nýlegt. 

Upplýsingar í síma 893-1485 Heimir Eðvarðsson heimir@husid.is 
og 820-0303 Ólafur Már Sævarsson olafurs@husid.is
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Það er að mörgu að hyggja 
þegar fasteignaviðskipti eiga 
sér stað og oft koma í ljós gall-
ar á eignum eftir að þær hafa 
skipt um eigendur. Þá er hugs-
anlega um svokallaðan leynd-
an galla að ræða en slík mál 
eru nokkuð algeng á borðum 
fasteignasala og lögmanna.  
Ólafur B. Blöndal, löggiltur 
fasteignasali hjá Fasteign.is, fer 
hér yfir þessi mál.

Ó lafur segir leynda galla 
leynast víða en bendir á að 
hugtakið sé gjarnan rang-

túlkað á markaðinum. „Kaupendur 
hafa oft þann skilning að leyndur 
galli sé galli sem seljandi er vísvit-
andi að leyna kaupandann. Það er 
mikill misskilningur því leyndur 
galli sést ekki með berum augum 
þegar eign er skoðuð,“ segir Ólafur 
og nefnir sem dæmi móðu milli 
glerja sem kemur í ljós í ákveðinni 
veðráttu. „Slíkt er mjög dæmigert 
fyrir leynda galla og fellur undir 
upplýsingaskyldu seljanda.“

Ólafur nefnir einnig þakleka, 
smit meðfram ofnum og þegar 
blöndunartæki, ofnar eða eldavél-
arhellur virka ekki sem skyldi en 
allt þetta þarf seljandi að upplýsa 
fasteignasalann um þegar hann 
gerir söluyfirlit yfir eignina. 

„Leyndur galli getur þó líka 
verið leyndur fyrir seljandanum 
þannig að undir skilgreininguna 
falla ekki eingöngu þeir gallar sem 
hann á að vita af,“ segir Ólafur og 
bætir því við að í flestum tilvikum 
sé seljandi bótaskyldur fram að 
útgáfu afsals eða lokagreiðslu. 
„Fram að þeim tíma hefur kaup-
andi heimild til að halda eftir hluta 
kaupverðs þangað til seljandi hefur 
bætt úr gallanum.“

Ólafur segir ákveðna sönnunar-
byrði liggja kaupandans megin en 
hann þarf að gefa seljandanum 
kost á að bæta úr gallanum. „Það 
kemur stundum fyrir að kaupend-
ur bæti úr gallanum sjálfir og koma 
síðan að rukka seljandann eftir á. 
Það getur verið torsótt því búið er 
að eyða sönnunargögnunum,“ segir 

Ólafur en það er kaupandans að til-
kynna um meintan galla og gera 
samkomulag við seljanda um hver 
á að bæta úr honum. 

Fasteignasala ber að gæta hags-
muna bæði kaupanda og seljanda 
og segir Ólafur að oft geti verið 
fínn línudans þar á milli. „Oft lenda 
fasteignasalar í mjög erfiðri stöðu 
því þeir eiga að reyna að leiða þessi 
mál til lykta. Ef það gengur ekki 
lenda þau á borðum lögmanna.“ 

Ólafur bendir einnig á aðgæslu-
skyldu kaupandans sem er mjög 
rík. „Það er mælst til þess að kaup-
endur skoði eignir mjög vel og ef 
einhverjar efasemdir eru um 
ástand þeirra er æskilegt að taka 
með sér fagmann,“ segir hann og 
bætir því við að algengustu málin 
sem komi upp í fasteignaviðskipt-
um séu gallamál og vanefndir af 
einhverjum toga. „Ég gæti ímynd-
að mér að einn fjórði eða fimmti 
þessara mála lendi hjá lögmönn-
um. Það eru mörg atriði sem þarf 
að gæta að eins og hversu lengi 
seljandinn hefur búið í eigninni, 
hvað hann veit mikið um hana, 
hvort kaupandinn skoðaði eignina 
vel og hvort hann sé fagmaður af 
einhverju tagi. Eins eru mismiklar 
kröfur gerðar til kaupanda og selj-
anda þegar slík mál fara fyrir dóm-
stóla og dómurinn getur lent hvor-
um megin sem er,“ segir Ólafur. 

„Ég mæli með því að fólk skoði 
eignir mjög vel áður en það gerir 
tilboð því það hefur mjög fyrir-
byggjandi áhrif.“

sigridurh@frettabladid.is

Misskilningur
um leynda galla

Ólafur B. Blöndal, löggiltur fasteignasali 
hjá Fasteign.is, bendir kaupendum á að 
skoða eignir mjög vel áður en þeir gera 
tilboð í eignir. Það hafi mjög fyrirbyggj-
andi áhrif.

Lýsing: Komið er inn á hol með náttúruflís-
um á gólfi og eikarskáp. Herbergi er með 
parketi á gólfi og skáp. Eldhús er með eikar-
innréttingu og Mustang flísum milli skápa 
og á sökklum. Öll tæki í eldhúsi eru úr stáli, 
einnig tvöfaldur ísskápur. Eikarparket á 
gólfi. Stofa og borðstofa eru með parketi á 
gólfum, niðurtekin loft að hluta með halog-
enlýsingu. Útgengt er á suðursvalir með 
glugga niður í gólf. Herbergi með eikarskáp 
og parketti á gólfi. Baðherbergi er með 
eikarinnréttingu, spegli, lýsingu, náttúru-
flísum á gólfi og hita. Baðkar er með nuddi 
og sturtu. Þvottahús er flísalagt með borði 
og gólfhita. Hjónaherbergi er rúmgott, 
fataherbergi innaf og innrétting frá Axis. Öll lýsing í íbúðinni er frá Lumex, 
myndavéladyrasími, gervihnattamóttakari og þjófavarnakerfi.  

Úti: Stæði í opinni bílgeymslu. Húsið er nánast viðhaldsfrítt að utan. Lóð er 
sameiginleg með öðrum íbúum hússins.

Annað: Mikið útsýni á þrjá vegu.

Verð: 31,9 milljónir  Fermetrar: 122,6  Fasteignasala: Stórborg, Kirkjustétt 4. 

113 Reykjavík: Með góðu útsýni í Grafarholti
Marteinslaug 8: Tæknivædd fjögurra herbergja íbúð
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TVÆR ÍBÚÐIR

BÆJARTÚN - KÓP. Glæsilegt bjart
og vandað 218 fm einbýlshús á pöllum með
góðri 3ja herbergja aukaíbúð á jarðhæð og
góðum 33,8 fm bílskúr. Alls er eignin skráð
251,8 fm. Húsið er sérlega vel staðsett innar-
lega í lokaðri húsagötu rétt við Fossvogsda-
linn. V. 73 m. 1344

KALDASEL Vönduð 305 fm húseign á
góðum stað með 2ja herbergja aukaíbúð á
jarðhæð og bílskúr. Út frá stofu er glæsileg,
vel ræktuð suðurlóð með sólpalli og skjól-
veggjum. V. 49,5 m. 1329

TUNGUVEGUR Fallegt og einkar vel
staðsett 225,9 fm einbýlishús, steinhús á
tveimur hæðum auk kjallara og 28 fm bíl-
skúrs. Alls er eignin 253,9 fm. Í kjallara er
góð ca 75 fm íbúð með sérinngangi. V. 58 m.
1325

STANGARHOLT Töluvert endurnýj-
uð, falleg og stílhrein alls 110,6 fm neðri sér-
hæð og kjallari í tvíbýli. Búið er að útbúa 39,0
fm aukaíbúð í kjallaranum. Lítið mál er að
opna aftur milli hæða. V. 27,9 m. 1261

TUNGUVEGUR Glæsilegt, stílhreint
og nýlegt 256 fm einbýlishús. Húsið er
tveggja hæða auk kjallara. Glæsileg lóð með
stórri sólverönd. Í kjallara er 31,9 fm bílskúr
og geymsla og 58 fm stúdíó-íbúð með sérinn-
gangi. Eignin er nokkru stærri en mælingar
Fasteignamats gefa til kynna eða um 290 fm
alls að gólfleti. V. 74,5 m. 1302

EINBÝLI - RAÐHÚS

ÁSGARÐUR - NÝTT Einkar fallegt
og töluvert endurnýjað 129,6 fm raðhús á
þremur hæðum með mjög góðum suðursólp-
alli með skjólveggjum og 7 fm nýlegum
geymsluskúr V. 31,9 m. 1384

SÆVARLAND - NÝTT Sérlega fal-
legt og vel staðsett 301,3 fm endaraðhús á
tveimur hæðum með tveim sjálfstæðum
íbúðum, annarri uppi, hinni niðri. Íbúðarhúsið
er 277,9 fm og bílskúrinn 23,4 fm. Eignin
stendur á rólegum barnvænum stað innar-
lega í lokaðri húsagötu. Opið gróið svæði er
við lóðarmörk að norðan- og vestanverðu. V.
69 m. 1366

STÓRIHJALLI Bjart, snyrtilegt og vel
umgengið 228,1 fm endaraðhús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr á neðri
hæð. V. 41,9 m. 1351

KRÓKABYGGÐ Vinalegt, fallegt og
mikið endurnýjað 108 fm endaraðhús með
innréttuðu rislofti og fallegri suðurlóð innar-
lega í húsagötu. V. 29,5 m. 1330

SKÓLAGERÐI - KÓPAVOGI
Bjart og fallegt 168,6 fm parhús á tveimur
hæðum með góðri sólstofu, stórum suður-
svölum og fallegum garði auk 49,3 fm bíl-
skúrs á friðsælum stað í Kópavogi. Alls eign
er 217,0 fm. Getur verið laust fljótlega. V. 38,9
m. 1260

VESTURBERG Sérlega bjart, vel um
gengið og fallegt 127,3 fm raðhús á einni
hæð auk 27 fm bílskúrs. Birt stærð eignarinn-
ar er 154,3 fm. Í húsinu eru þrjú svefnher-
bergi en geta verið fjögur. V. 34,9 m. 1296

BÁSBRYGGJA Glæsilegt 201,7 fm
nýlegt raðhús með 32,9 fm innbyggðum tvö-
földum bílskúr á jarðhæð. Húsið stendur á
besta stað við sjóinn í Bryggjuhverfinu.
Ákveðin sala V. 47,5 m. 1250

FÍFUSEL Fallegt og mikið endurnýjað 200
fm endaraðhús innst í húsagötu ásamt stæði
í bílageymslu. V. 37,9 m. 1153

HEIÐARSEL Bjart, fallegt og vel um-
gengið 193,8 fm einbýlishús/tengihús á
tveimur hæðum. Efri hæð er töluvert undir
súð og er gólfflötur hússins því meiri en
mælingar Fasteignamats gefa til kynna. Hús-
ið er mælt 167,2 fm og bílskúrinn 26,6 fm.
Fimm svefnherbergi eru í húsinu en gætu
verið sjö. V. 47,5 m. 1254

KLYFJASEL Fallegt 248,8 fm einbýlis-
hús innarlega í lokaðri húsagötu sem skiptist
í kjallara, hæð og ris. Innbyggður bílskúr og
stúdíó-íbúð eru í kjallara. Húsið stendur hátt
og gott útsýni er yfir borgina og út á Faxa-
flóann. V. 44,9 m. 1196

HÆÐIR

BOLLAGATA - NÝTT Mjög falleg,
hlýleg og björt 4ra herbergja 87,0 fm hæð á
fyrstu hæð einstaklega vel staðsett í Norður-
mýrinni. V. 23,9 m. 1374

GUÐRÚNARGATA - NÝTT Fal-
leg og björt 81,8 fm 4ra herbergja hæð á
fyrstu hæð með nýbyggðum svölum á frá-
bærum stað í Norðurmýrinni. V. 22,9 m. 1370

SIGTÚN - NÝTT Góð 115,5 fm sér-
hæð með fjórum svefnherbergjum og tveim-
ur stofum í góðu fjórbýlishúsi á þessum eftir-
sótta stað. V. 32,5 m. 1353

VÍÐIMELUR - NÝTT Björt og falleg
86,7 fm þriggja herbergja efri hæð auk 21,9
fm bílskúrs. Alls er eignin 108,6 fm. V. 27,9 m.
1377

KÓPAVOGSBRAUT Sérstaklega
falleg, björt og mikið endurnýjuð alls um
117,5 fm 3ja herbergja neðri sérhæð í tvíbýl-
ishúsi á rólegum og góðum stað í Kópavogi.
V. 24,9 m. 1360
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Brynjólfur Jónsson
hagf., lögg. fast.sali

Bjarni Jónsson
viðsk.fr. lögg. endursk.

og lögg. fast.sali.

Þórunn S. Eiðsdóttir
viðsk.fræðingur MBA

sölufulltrúi

Sigrún Unnsteinsd.
þjónustufulltrúi

4ra HERB. OG STÆRRI

FROSTAFOLD - NÝTT Glæsileg
4ra herbergja 101,0 fm íbúð á þriðju hæð í
lyftuhúsi með þvottahús innan íbúðar. Frá-
bært útsýni af góðum suðvestursvölum. Gott
aðgengi og húsvörður V. 24,5 m. 1375

KJARRHÓLMI - NÝTT Glæsileg,
töluvert mikið endurnýjuð og björt fimm her-
bergja 103,9 fm íbúð á fyrstu hæð auk ca 10
fm geymslu sem er ekki í fermetratölu íbúð-
ar. Eldhús og baðherbergi eru endurnýjuð á
glæsilegan máta V. 25,9 m. 1373

KJARRHÓLMI Snyrtileg og björt 4ra
herb. 89,5 fm íbúð á 3. hæð á mjög góðum
stað neðst í Fossvogsdalnum. Barnvænn stór
garður með nýjum leiktækjum. V. 19,9 m.
1208

UNUFELL Snyrtileg, vel skipulögð og
hlýleg 101,4 fm 4ra herbergja endaíbúð á
jarðhæð með þvottahús innan íbúðar. V. 17,5
m. 1345

HJALLABRAUT Mjög falleg og hlý-
leg 103,9 fm, 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð
í góðu fjölbýli. Þvottahús er innan íbúðar. V.
19,4 m. 1328

MOSARIMI Björt og vel skipulögð
106,6 fm 4ra til 5 herbergja íbúð með sérinn-
gangi af svölum á efri hæð í tveggja hæða
fjölbýli. Lóð er falleg og sérlega barnvæn. V.
23,5 m. 1335

ÍRABAKKI Falleg og vel skipulögð 4ra
herbergja 80,4 fm íbúð á þriðju og efstu hæð
í góðu fjölbýli með tvennum svölum og glæsi-
legu útsýni. V. 16,9 m. 1142

GNOÐARVOGUR Afar vinaleg, fal-
leg og mjög mikið endurnýjuð 62 fm útsýnis-
íbúð á fjórðu og efstu hæð, í innsta stiga-
gangi frá götu, í mikið endurnýjuðu fjölbýlis-
húsi á þessum eftirsótta stað. V. 17,5 m. 1362

STELKSHÓLAR - LAUS
STRAX Falleg og björt 2ja herbergja, 60,8
fm íbúð á 3ju og efstu hæð í litlu fjölbýli.
Sameign er sérlega snyrtileg, búið að skipta
um teppi á göngum og skipta út hurðum.
Húsið er klætt að utan með Steni á áveðurs-
hlið. V. 13,9 m. 1361

AUSTURBRÚN - LAUS
STRAX Björt og góð 48,1 fm stúdíó-íbúð,
horníbúð á 3u hæð í þessu vinsæla lyftuhúsi.
Í húsinu er húsvörður. Íbúðin er með glugg-
um til noðrurs og vesturs og útsýni út á
Sundin. V. 14,5 m. 1326

LEIFSGATA Afar vinaleg og mikið
endurnýjuð 52,7 fm tveggja herbergja íbúð á
3ju hæð til vinstri í góðu fjölbýli á þessum ró-
lega og eftirsótta stað. V. 16,3 m. 1336

ÞORLÁKSGEISLI Glæsileg, nýleg og
rúmgóð alls um 74,4 fm 2ja herbergja íbúð
með þvottahús innan íbúðar og sérstæði í
bílageymslu í húsi byggðu árið 2004. Íbúðin
er afar vel staðsett við opið óbyggt svæði V.
20,9 m. 1333

ÁSVALLAGATA Nýuppgerð og sér-
lega glæsileg, björt og opin 2ja herbergja,
62,5 fm íbúð í fjórbýli á rólegum stað í vestur-
bænum. V. 18,5 m. 1124

ATVINNUHÚSNÆÐI

BERGSTAÐASTRÆTI - NÝTT
Gott 46,1 fm iðnaðarhúsnæði á jarðhæð með
tveimur inngöngum, gengið inn að bakatil, í
hjarta miðbæjarins við Bergstaðastræti. V.
8,9 m. 1372

SKEIFAN TIL LEIGU - 710,4 fm
verslunarhúsnæði á besta stað við Skeifuna í
Reykjavík. Mjög góð aðkoma og næg bíla-
stæði. Húsnæðið skiptist í 456 fm verslunar-
húsnæði með 5 m lofthæð, 85,2 fm lager með
um 3 m lofthæð og 169,3 fm skrifstofu- og
starfsmannaaðstöðu. Leigutími gæti orðið
allt til október 2015. Allar nánari upplýsingar
veitir Brynjólfur Jónsson. 1343

ÞÓRUFELL - NÝTT Vinaleg, björt og
vel skipulögð 78,1 fm 3ja herbergja íbúð á
fjórðu og efstu hæð með fallegu útsýni yfir
höfuðborgina V. 14,5 m. 1369

HJALLABRAUT Einstaklega falleg
og vel skipulögð 101,8 fm 3ja herbergja íbúð
á annarri hæð með góðum suðursvölum og
þvottahús innan íbúðar. Nýbúið er að taka
sameignina í gegn V. 19,3 m. 1357

GERÐHAMRAR Mjög góð 69 fm 3ja
herbergja íbúð með sérinngangi í tvíbýlishúsi
á rólegum og mjög góðum stað í lítilli lokaðri
húsagötu í Hamrahverfinu í Grafarvogi. Íbúð-
inni fylgir ca 15 fm geymsla sem er ekki í fer-
metratölu íbúðarinnar. V. 18,9 m. 1363

BARÐASTAÐIR Nýleg og stílhrein
glæsiíbúð á 2. hæð í vönduðu lyftuhúsi
byggðu af BYGG. Vandað, gegnheilt Merbau-
parket er á allri íbúðinni og mahagony-inn-
réttingar í stíl. Út frá stofu eru góðar suður-
svalir. V. 22,9 m. 1349

LÆKJASMÁRI Mjög falleg 86,2 fm
3ja herbergja íbúð á annarri hæð ásamt
stæði í bílageymsluhúsi í þriggja hæða ný-
legu fjölbýli. V. 23,5 m. 1000

NEÐSTALEITI Sérlega björt, vönduð
og glæsileg 3ja-4ra herbergja 94,8 fm íbúð á
1. hæð og jarðhæð í góðu fjölbýlishúsi. V.
26,9 m. 1249

BREKKULÆKUR Mjög sérstök,
glæsileg og mikið endurnýjuð 108,6 fm 3ja-
4ra herb. íbúð með stórum austursvölum.
Íbúðin er öll mjög opin og innréttuð á amer-
ískan hátt. V. 23,9 m. 1242

GAUTAVÍK Glæsileg, stílhrein og afar
vel umgengin 112,1 fm 3ja herbergja íbúð
með sérinngangi og þvottahúsi innan íbúðar
í fjórbýlishúsi. V. 24,5 m. 1230

EIÐISTORG - LAUS STRAX
116,4 fm björt og mikið endurnýjuð glæsiíbúð
á fyrstu hæð í góðu fjölbýlislyftuhúsi. Mikið
útsýni er út á sjóinn til Esjunnar og Akra-
fjallsins. Skjólgóð suðursólverönd að sunn-
anverðu. Íbúðin getur verið laus við kaup-
samning.Áhvílandi 21,5 millj lán með 4,15%
vöxtum V. 26,9 m. 1068

2ja HERBERGJA

KATRÍNARLIND - NÝTT Nýleg
82,3 fm tveggja herbergja stílhrein glæsiíbúð
á fjóðru og efstu hæð með sérinngangi af
svölum í vönduðu lyftuhúsi byggðu af BYGG.
V. 19,9 m. 1381

VINDÁS - NÝTT Hlýleg, björt og
einkar vel skipulögð 58,0 fm íbúð á annarri
hæð í góðu fjölbýli ásamt 22,0 fm stæði í bíla-
geymslu, alls eign er því 80,0 fm. V. 16,5 m.
1371

ÁSGARÐUR - NÝTT Björt og vina-
leg 58,5 fm 2ja herbergja íbúð á neðri hæð í
raðhúsi. Þvottahús er innan íbúðar og góður
suðursólpallur tilheyrir íbúðinni. V. 15,5 m.
1379

BERGSTAÐASTRÆTI - NÝTT
Góð og vinaleg 53,5 fm 2ja herbergja íbúð
með geymsluloft í risi þar sem mætti útbúa
herbergi á frábærum stað miðsvæðis í
Reykjavík Verð 8,9 m. 1380

VESTURBERG Mikið endurnýjuð og
glæsileg 110 fm íbúð á annarri hæð í góðu
fjölbýli. V. 21,5 m. 1278

KARFAVOGUR Sérlega rúmgóð og
björt 96,5 fm 4ra herbergja kjallaraíbúð í þrí-
býli í Vogunum. V. 21,5 m. 1253

KRÍUHÓLAR Mikið endurnýjuð og
glæsileg 4-5 herbergja 121,4 fm útsýnisíbúð á
6. hæð í góðu lyftuhúsi. Húsið hefur nýlega
verið klætt að utan á vandaðan og smekkleg-
an hátt og sameign mikið endurnýjuð. V. 23,5
m. 1275

3ja HERBERGJA

FLYÐRUGRANDI - NÝTT Falleg
67,8 fm þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð í
góðu fjölbýlishúsi á þessum vinsæla og eftir-
sótta stað. Íbúðin snýr til vesturs, og gott út-
sýni er yfir KR svæðið. V. 19,5 m. 1385

NÆFURÁS - NÝTT Falleg 3ja her-
bergja, 77,1 fm íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli
með fallegu útsýni til austurs yfir Rauðavatn.
V. 17,9 m. 1140

NÖKKVAVOGUR - NÝTT Björt
og falleg 3ja herbergja 67,9 fm íbúð í kjallara
í fallegu þríbýlishúsi á sívinsælum stað við
Nökkvavog í Reykjavík V. 16,2 m. 1368

RAUÐALÆKUR - NÝTT Björt og
vinaleg 84,2 fm þriggja herbergja íbúð á jarð-
hæð, með sérinngangi á vesturhlið hússins.
V. 21,9 m. 1378

SIGTÚN - NÝTT Glæsileg, töluvert
endurnýjuð og björt 3ja herbergja 91,4 fm
íbúð með sérinngangi í fjórbýlishúsi með
stórum garði á besta stað í bænum. V. 23,9
m. 1376

ÞINGHÓLSBRAUT Björt og mikið
endurnýjuð 119,3 fm neðri hæð í þríbýlishúsi,
steinhúsi, sem búið er að klæða að utan.
Eigninni fylgir 27 fm bílskúr og góð 10,9 fm
herbergi undir bílskúr. Húsið stendur á fal-
legri 1.546 fm sjávarlóð. Alls er eignin skráð
157,2 fm. V. 34,9 m. 1364

SIGTÚN Góð 115,1 fm efri hæð með fjór-
um svefnherbergjum og tveimur stofum í
góðu fjórbýlishúsi á þessum eftirsótta stað.
V. 27,9 m. 1354

BORGARHOLTSBRAUT Glæsileg
og mikið endurnýjuð 163,1 fm efri sérhæð
auk 39,3 fm bílskúrs, alls eign er því 202,4 fm.
Bílskúrinn var byggður á síðasta ári og var
þá íbúðin jafnframt stækkuð um sem nemur
bílskúrnum eða 39,3 fm. Góðar suðursvalir og
stór garður. V. 44,9 m. 1365

SKIPASUND Mjög falleg og rúmgóð
90,5 fm 4ra herbergja sérhæð í þríbýlishúsi
auk 35,2 fm bílskúrs, alls eign er 125,7 fm á
frábærum stað í Skipasundi. Fallegur garður
og upphituð hellulögð innkeyrsla er fyrir
framan bílskúrinn. V. 29,5 m. 1348

SAFAMÝRI Björt glæsileg og mjög
mikið endurnýjuð 137,2 fm efri sérhæð í góðu
þríbýlishúsi á þessum vinsæla og eftirsótta
stað. Gert er ráð fyrir arni í stofu. V. 39,7 m.
1319

GRÓFARSEL Mjög góð og björt 3ja til
4ra herbergja 96,1 fm sérhæð og ris í Selj-
ahverfi. Mjög skemmtilegt og barnvænt leik-
svæði. V. 26,9 m. 1322

HEIÐARHJALLI - LAUS
STRAX Stórglæsileg, stílhrein, björt og
vönduð 131,5 fm neðri sérhæð í tvíbýli með
stórri skjólgóðri suðursólverönd og heitum
potti. Eigninni fylgir góður 30,2 fm bílskúr
með glugga og sjálfvirkum opnara. Eignin er
því alls 161,7 fm. Húsið stendur innst í lokaðri
húsagötu. Mikið útsýni er til suðurs. Eignin er
laus til afhendingar við kaupsamning. EIGN Í
ALGJÖRUM SÉRFLOKKI V. 39,9 m. 1197
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ÖLDUGATA - HF.

Gott einbýli á 2 hæðum samtals um 138,5 fm vel stað-
sett í hjarta Hfj. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á
smekklegan hátt ásamt því að lóð hefur verið endur-
skipulögð. Glæsilegur garður m/sólpöllum og tilheyr-
andi. V. 35.millj. Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi
gsm.8960058.

STAÐARBAKKI - RVK.

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 svefnh. Mikið endurnýjað.
Pallur og heitur pottur. Falleg eign sem vert er að skoða.
V. 40,7 millj. 

FJÓLUHLÍÐ -HF.

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

HÓLMVAÐ 38 - 52 - RVK.

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

HÁIHVAMMUR - HF. GLÆSI-
LEGT

Í sölu glæsil. einbýlishús um 250 fm vel staðsett á frá-
bærum útsýnisstað í Hvammahv. í Hfj. 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.
Verð 63.7 millj. Upplýsingar Þorbjörn Helgi 8960058.

VESTURTÚN - ÁLFTANES

Í sölu glæsilegt endaraðhús á 1. hæð m/innb bílskúr
samtals um 141 fm, þar af er bílskúr 22 fm. Eignin er vel
staðsett á fallegum útsýnisstað við Vesturtún á Álftanesi
þar sem stutt er í skóla og leikskóla. Glæsilegur afgirtur
garður m/sólpöllum og tilheyrandi. Upplýsingar veitir
Þorbjörn Helgi gsm 8960058.

LINDARSMÁRI - KÓP.

Sérlega glæsilegt endaraðhús á þessum vinsæla stað í
smárahverfinu í Kópavogi. Húsið skráð 198,1 fm með
bílskúrnum sem er 22,4 fm. Húsið er mun stærra á gólf-
fleti því efri hæðin er þó nokkuð undir súð. Skiptinga
eignarinnar. Neðri hæðin. forstofa, eldhús með borð-
króki, þvottahús, hol, baðherbergi, stofa, borðstofa, 2
pallar og bílskúr. Sérlega vönduð eign sem vert er að
skoða. V. 53 millj. 

Ágústa Hauksdóttir, Freyja Sigurðardóttir, Magnús Emilsson, löggiltir fasteignasalar

RAUÐAGERÐI - RVK.

Fallegt einbýli á þessum vinsæla stað í smáíbúðarhverf-
inu. Húsið er samtals 291,6 fm m/bílskúr sem er 20,5 fm
og samþykktar auka íbúðar sem er 57,9 fm. Þetta er sér-
lega falleg eign sem vert er að skoða. 

STEKKJARHVAMMUR - HF.
ENDARAÐH

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt og vel staðsett tvílyft
endaraðhús m. innb. bílskúr samtals 187,9 fm. Húsið
skiptist m.a. þannig: 3-4 svefnherbergi, stofa, borðstofa,
elhús, sjónvarpsskáli, 2 baðherbergi o.fl. Góður garður,
útsýni. Tvennar svalir. Parket á gólfum. Góð eign. v. 40,5
millj.

FLÉTTUVELLIR - HF. EINBÝLI

Nýtt glæsilegt arkitektateiknað einbýli m. innbyggðum
bílskúr, samtals 215 fm. 4 svefnherbergi, stofa, eldhús
o.fl. Óvenju góð lofthæð í húsinu. Afh. fljótlega, fullbúið
að utan, tilbúið undir tréverk að innan. Góð staðsetning,
teikningar á skrifstofu. V. 46,9

NORÐURVANGUR - HF. EIN-
BÝLI

nýkomið í einkasölu skemmtilegt einlyft einbýli m. inn-
byggðum bílskúr, samtals ca 180 fm. Nýtt glæsilegt eld-
hús, parket o.fl. verönd m. potti. Frábær staðsetning,
hraunlóð, sjávarútsýni. Eign í sérflokki. Upplýsingar á
skrifstofu.

DREKAVELLIR 57,59 - HF.

Vönduð raðhús á 1 hæð, 187-207 fm. m. innb. bílskúr
byggð úr forsteyptum einingum, fullbúið að utan, en að
innan eru útveggir einangraðir og múraðir. Verð frá 29,9
millj. Afh. mars-apríl 2007

KLUKKUBERG - HF
GLÆSILEG

Nýkomin í einkasölu glæsileg efri sérhæð í góðu tvíbýli
m. innb. bílskúr, samtals 163 fm. Sérsmíðaðar
innréttingar, fjögur góð svefnherbergi. Frábær
staðsetning, vönduð eign. V.39,8 millj. no.41121-2

HJALLABRAUT - HF. GLÆSI-
LEG

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

HJALLABRAUT - HF.

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

ÁSBÚÐARTRÖÐ - HF. M. BÍL-
SKÚR

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

ENGJAVELLIR - HF. 3 EFTIR

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

ARNARHRAUN - HF.

Efri sérhæð á þessum vinsæla stað miðsvæðis í Hfj. íbúð-
in er 140,7 fm og bílskúrinn er 34,3 fm, samtals 175 fm.
Þetta er falleg eign sem vert er að skoða. V. 33,9 millj. 

DREKAVELLIR - HF.

Sérlega vönduð 129,3 fm 4ra herb íbúð, ásamt stæði í
bílageymslu, merktu B4. Íbúðin afhendist fullbúin
m/gólfefnum parket verður á öllum gólfum nema á baðh
og þvottahúsi verða flísar. V. 26,3 millj 

BLIKAÁS - HF.

Rúmgóð 119 fm endaíbúð á 1.hæð, jarðhæð, í litlu fjöl-
býli m/sér inngang, vel staðsett í Áslandshverfi í Hafnar-
firði. Góð eign sem vert er að skoða. V.28,3 millj.

DREKAVELLIR - HF.

Vönduð 123,2 fm 4ra herb íbúð (merkt 0204 á 2.hæð)
ásamt stæði í bílageymslu. Stórar suðursvalir út frá stofu
og glæsilegt útsýni, einnig er útgegnt út á norðursvalir út
frá svefnh. Íbúðin afhendist fullbúin án gólfefna nema á
baðh og þvottahúsi verða flísar á gólfum. V. 26,6 millj

KIRKJUVELLIR - HF.

Sérlega vönduð 4ra herb íbúð 116 fm með stæði í bíl-
geymslu. Vandaðar innréttingar. Rúmgóð herbergi. Bað-
herbergi flísalagt í hólf og gólf. Laus strax. V. 24,8 millj 

VÖRÐUBERG - HF.

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 - HF EIN-
BÝLI/EFNALAUG

Í einkasölu rótgróin efnalaug/þvottahús ásamt fasteign-
inni 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 sam-
an. rótgróið fyrirtæki Upplýsingar gefur Helgi Jón á skrif-
stofu Hraunhamars s. 893-2233 

SÆVANGUR - HF.

Glæsilegt mikið endurnýjað einbýli á 1 hæð m/bílskúr
samtals um 168,3 fm á frábærum útsýnisstað við Sæv-
ang 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. Upplýs-
ingar veittir Þorbjörn Helgi gsm. 896-0058.

SÆVANGUR - HF. GLÆSI-
LEGT

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

FJÓLUVELLIR - HF.

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

HNOÐRAVELLIR - HF. 1 HÚS
EFTIR

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 inn-
an. Stærð 198 fm. V. 26,4 millj. Afhending í apríl 2007

FLÉTTUVELLIR - HF.

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

DREKAVELLIR - HF. 

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

KELDUHVAMMUR - HF. 2
ÍBÚÐIR

Vorum að fá í einkasölu 261 fm mikið endurnýjað glæsi-
legt einbýli/tvíbýli 6-7 svefnh 2 baðh, 2 eldhús. Glæsilegt
eldhús, rúmgóð stofa/borðstofa með arinstæði. góður
skúr. Fallegur garður með verönd og heitum potti.
Verðtilboð

FÍFUVELLIR - RAÐH. HF.

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

GAUKSÁS - HF.

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

BJARMAHLÍÐ - HF. GLÆSIL.
EINB.

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. V. 46 millj. no
116917-1

KVISTAVELLIR - HF.

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

KLETTABERG - HF. PARHÚS

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

SELVOGSGATA - HF. GLÆSI-
LEGT

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

LINDARBERG - HF. GLÆSIL.

Nýkomið einkar glæsl. fullb. parhús 176 fm m/innb. bíl-
skúr. Glæsil. innréttingar, gott skipulag, fallega ræktuð
lóð. Frábær staðs. og útsýni. V. 43,8 millj. no. 117996

Fr
um

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir Löggiltur fasteigasali
Freyja Sigurðardóttir Löggiltur fasteignasali

Helgi Jón Harðarson Sölustjóri
Hilmar Þór Bryde Sölumaður
Þorbjörn Helgi Þórðarson Sölumaður

Sigursveinn Þ. Jónsson Sölumaður
Hlynur Halldórsson Sölumaður
Hallfríður Jóhannsdóttir Skjalavarsla

Hildur Halldórsdóttir Ritari
Kristín María Jónsdóttir Ritari
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BURKNAVELLIR - HF.

Í einkasölu á þessum frábæra stað við hraunið, glæsileg
128 fm. íbúð á efri hæð í litlu fjölbýli. Glæsilegar innr.,
mikil lofthæð, innb. halogen lýsing. Stórar stofur, sjón-
varpshol og 3 rúmgóð herb. Eign í sérflokki. V. 29,9 millj.
no.95075-2

HJALLABRAUT - HF.

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.

KIRKJUVELLIR - HF.

Vönduð 4ra herb 128,5 fm íbúð fullbúinn án gólfefna.
Vandaðar innréttingar, baðh. flísalagt í hólf og gólf.Rúm-
góð stofa. Eldhús með vandaðri eikarinnréttingu. V. 24,9
millj

ENGJAVELLIR - HF.

Sérlega glæsileg 4ja herb.íbúð innst botnlanga á frið-
sæla 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.

ENGJAVELLIR - HF. 4RA

Sérlega glæsileg fullbúin 134,6 fm 4ra herbergja íbúð á
jarðhæð í þessu glæsilega 6-býli. 
Vandað parket á íbúð. V. 29,8 millj 

DAGGARVELLIR - HF.

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

DAGGARVELLIR - HF. SÉR
INNG.

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

KIRKJUVELLIR - HF.

Glæsileg 4ra herbergja íbúð á 5 hæð 127 fm með vönd-
uðu eikarparketi. Rúmgóð herbergi. Baðh m/baðkari og
sturtuklefa. V. 25,3 millj

BURKNAVELLIR - HF.

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

EYRARHOLT - HF. GLÆSILEG

Nýkomin í einkasölu sérlega glæsileg 116 fm. íbúð í
góðu fjölbýli. 3 stór og góð herb. Mjög gott eldhús, fal-
legar innr., parket og flísar. Glæsilegt útsýni. Mjög góð
eign. V. 23,5 millj. no.118717-1

EINIHLÍÐ - HF. SÉRHÆÐ

Í einkasölu á þessum vinsæla stað, mjög góð efri sérhæð
í góðu tvíbýli m/bílskúr, samtals 144 fm 3 svefnh, stórar
stofur, fallega innréttað eldhús. 50 fm verönd í bakgarði.
Frábær staðsetning. V. 34,3 millj.

KRÍUÁS - HF. GLÆSILEG

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg vel innréttuð 110 fm
enda íbúð á efstu hæð í vönduðu litlu fjölbýli. Sér inn-
gangur, parket á gólfum, vandaðar innréttingar. Glæsi-
legt útsýni. V. 25,3 milllj. no 33162-2

BERJAVELLIR - HF.

Sérlega vönduð 128,1 fm. íbúð á 3ju hæð í litlu fjölbýli. 3
rúmgóð svefnherbergi, stórar yfirbyggðar hornsvalir. Sér-
lega falleg íbúð sem vert er að skoða. V. 25,8 millj.

HJALLABRAUT - HF.

Falleg og mikið endurnýjuð íbúð á þessum friðsæla stað
í Norðurbæ Hf. Íbúðin er 108,5 fm, Eignin skiptist m.a. í
3 svefnherb. stofa. sjónvarpshol og baðherbergi. Eignin
er til afhendingar við kaupsamning. Góð eign sem vert
er að skoða. V. 21,5 millj.

HVERFISGATA - HF.

Ágætis 65,4 fermetra 3-4ra herbergja íbúð á annarri
hæð í tvíbýli í hjarta Hafnarfjarðar. Eignin skiptist for-
stofu, gang, eldhús, baðherbergi, barnaherbergi, hjóna-
herbergi, stofu, borðstofu og herbergi í kjallara (ekki inn í
fm tölu íbúðar) með aðgang að sturtu sem er í útleigu.
verð 16,5 millj

BURKNAVELLIR - HF.

Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu
glæsileg fullbúina 134,8 fm 5 herbergja íbúð á tveimur
hæðum á frábærum stað í Vallarhverfi í Hafnarfirði.
Íbúðin er sérlega vönduð í alla staði, glæsilegar innrétt-
inga frá HTH og vönduð tækium. Eignin er með sér inn-
gang og skiptist í forstofu,hol,herbergi,gestasnyrt-
ingu,stofu,borðstofu, og eldhús. Á efri hæð er sjónvarps-
hol,tvö herbergi,baðherbergi og þvottahús. Tvennar
svalir og frábært útsýni. Tvö stæði í bílageymslu fylgja.
Eign í sérflokki. Verð 33,5. millj.

HLÍÐARHJALLI - HF.

Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu mjög
fallega vel skipulagða 97,6 fermetra íbúð á þriðju hæð í
góðu vel staðsettu fjölbýli í suðurhlíðum Kópavogs. Eign-
in er um 103 fermetrar en skráð hjá FMR 97,6 fermetrar
þar sem geymsla í kjallara um 5 fermetrar er ekki inn í
skráðri fermetratölu hjá FMR. Eignin skiptist í for-
stofu,hol,eldhús,stofu,borðstofu,gang,baðherbergi,tvö
barnaherbergi,hjónaherbergi og geymslu.Góðar suður
svalir. Frábært útsýni. Verð 24,9. millj.

PERLUKÓR - 3JA KÓPAV.

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

DAGGARVELLIR - HF.
GLÆSIL.

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

BERJAVELLIR - HF

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

GRÆNAKINN - HF.

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

SVÖLUÁS - HF.

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

BLIKAÁS -HF.

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

HÖRGSHOLT - HF.

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

ERLUÁS - HF. SÉR INNG.

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

LAXALIND - KÓP. LAUS

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

GALTALIND - KÓP. 3JA

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 sér-
flokki. V. 22,9 millj.

KALDAKINN - HF.

Falleg risíbúð á þessum góða stað í Kinnahverfinu í Hfj.
Íbúðin er 72,5 fm. Sameigjnl inng. Sérlega góð eign sem
nýtist frábærlega. V. 16.9 millj.

DREKAVELLIR - HF.

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

ÁLFHOLT - HF.

Nýkomin í einkasölu sérlega rúmgóð og falleg 95 fm.
íbúð á 3ju hæð (efstu) í góðu litlu fjölbýli. Íbúðin er vel
innréttuð m/nýstandsettu baðh. Rúmgóð herb. og gott
herb. í kjallara sem fylgir íbúðinni. V. 19,4 millj. no.
1188896

ARNARSMÁRI - KÓP.
GLÆSIL.

Nýkomin í einkasölu glæsil. vel skipulögð 3ja herb íbúð á
3. (efstu) hæð í mjög góðu fjölbýli. Parket, flísar, vandað-
ar innr, tvennar svalir, hús í mjög góðu standi. Frábær
staðs., útsýni. V. 21,6 millj. no 118949-1 

BIRKIHOLT 3JA ÁLFTANES

Nýkomin glæsileg ca 100 fm endaíb. á 3.h (efstu) í litlu
fjölbýli, sér inng, svalir, útsýni, vandaðar innr, flísar. V.
22,3 millj.

DAGGARVELLIR - HF. M.
BÍLSKÝLI

Sérlega skemmtileg 78 fm íbúð á 2 hæð í góður lyftuhúsi
á Völlunum. Rúmgóð herb. stórar suður svalir, sér stæði í
bílakjallara. Íbúðin getur losnað fljótlega. V. 19,3 millj.
no.90189-1

EIKJUVOGUR - RVK.

Sérlega falleg íbúð á þessum vinsæla stað í vogahverf-
inu. Íbúðin er 73,2 fm. Skipting eignar: forstofa, hol, eld-
hús með borðkróki. 2 stofur, svefnherbergi, baðherbergi
og geymsla. Góður sérinngangur, Þetta er falleg eign
sem vert er að skoða. V. 19,7 millj .

BREIÐVANGUR - HF.

Vorum að fá í einkasölu skemmtilega 3ja herb. 59,1 fm.
íbúð á 2. hæð, tvö rúmgóð herbergi með góðum skáp-
um. Stofa og eldhús í opnu rými með útgengi á suður
svalir. Laus fljótlega. V. 16,9 millj.

BIRKIHOLT - ÁLFTANES

Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu
glæsilega 95,1 fermetra 3ja herbergja endaíbúð með sér
inngang á 3 hæð í nýju viðhaldslitlu fjölbýli í Birkiholti á
Álftanesi . Eignin skiptist í forstofu, gang, tvö herbergi,
baðherbergi, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús og
geymslu. V. 22,3 millj.

FAGRAHLÍÐ - HF. GLÆSILEG 

Nýkomin í einkasölu á þesum frábæra stað, sérlega
glæsileg 68 fm. íbúð í vönduðu fjölbýli. Íbúðin er á
tveimur hæðum og öll hin vandaðasta. Parket og flísar á
gólfum. Sér garður. V.17,8 millj. no.103222-

HRAUNBRÚN - HF. SÉRHÆÐ

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

BREKKUGATA - HF.

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

SLÉTTAHRAUN - HF.

Snyrtileg 70 fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð á þessum
góða stað miðsvæðis í Hf. snyrtileg sameign. s.svalir.
V.14,9 millj. 

ASPARHOLT - ÁLFATANES
BIRKIHOLT - ÁLFTANES

Hraunhamar fasteignasla hefur tekið í einkasölu fallega
76,3 fermetra íbúð með sér inngang á þriðju hæð í nýju
viðhaldslitlu fjölbýli í Birkiholti í sveitafélagi Álftanes.
Eignin skiptist í forstofu,gang,herbergi,baðher-
bergi.þvottahús,eldhús,stofu og geymslu. Góðar suður
svalir. Frábært útsýni verð 18.2. millj
Vogar - Vatnsleysa

MÝRARGATA - VOGAR

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 botn-
langa, við sjávarsíðuna. V. 31,9 millj. no 107923-1

HEIÐARGERÐI - VOGAR,
3JA.

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

ASPARÁS - GBÆ.

Falleg íbúð á þessum vinsæla stað í ásahverfinu í Garða-
bæ, þetta er frábær útsýnisíbúð í litlu fjölbýli þar sem
einungis eru 4 íbúðir. Íbúðin er 117 fm með geymslu.
Skipting eignarinnar: Forstofa, hol, 3 svefnherbergi, sjón-
varpshol, eldhús með borðkróki, stofa, baðherbergi, 2
svalir, þvottahús, geymsla auk reglubundinnar sameign-
ar. Eign fyrir vandláta. V. 35,9 millj.

NORÐURBRÚ - 4RA - GBÆ

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

BIRKIÁS - GBÆ.

Í einkasölu sérlega fallegt og vel hannað pallabyggt end-
araðhús á útsýnisstað í Ásahverfinu í Gbæ. Eignin er
136,1 fm auk bílsk. 24,9 samtals 161 fm. Skipti á minni
eign koma til greina. Glæsilegur garður. Verð tilboð. 
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3JA HERB.
BÁSBRYGGJA -
BRYGGJUHVERFI

Falleg og rúmgóð 3-4ra herb. 85 fm íbúð á
jarðhæð með sérinng. ásamt 24 fm bílskúr,
samtals 109 fm Gólefni eru flísar og parket.
Fallegar kirsuberja innréttingar, eins í allri
íbúðinni. Stótgeymsla er innan íbúðar sem
nýst gæti sem 3ja herb. Sér lóð og hellulögð
verönd. Þv.herb. innan íbúðar. Sér geymsla í
sameign einnig. Ásett verð 29,9 m.

3JA HERB.
HAMRABORG KÓP.

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

3JA HERB.
HÖRÐUKÓR
FRÁBÆRT ÚTSÝNI!!!

Erum með í sölu glæsilega TÆPLEGA 100
FM. íbúð í nýbyggingu sem afhendist við kaup-
samning við Hörðukór. Íbúðin er á 13. hæð
með glæsilegu útsýni.Allar nánari upplýsingar
um eignina er hægt að fá hjá sölumönnum
Kletts Fasteignasölu. Ásett verð 26,9 m.

4RA HERB.
DREKAVELLIR -
HAFNAFJÖRÐUR.

Mjög glæsileg 105,4 fm 4ra herb. endaíbúð á 3.
hæð í nýlegu húsi. Íbúðin skiptist í forstofu,þrjú
svefnh., baðh., stofa, eldhús, þv.hús og geymsla.
Íbúðin er fullb. með öllum gólfefnum sem eru
fljótandi eikarparket og flísar.Hurðar spónlagð-
ar með eik. Innrétt. allar sérsmíðaðar frá Brún-
ás, spónlagðar með eik. Tæki í eldhúsi eru úr
stáli frá AEG, keramikhelluborð, bakarofn og
gufugleypir. Ásett verð 24,9 m.

3JA HERB.
KÓNGSBAKKI

Eldhús með nýlegum innréttingum frá Húsa-
smiðjunni og eikarparketi á gólfi, ofn og hell-
uborð frá Raftækjaverslun Íslands. Stofa
rúmgóð og útgengt á vestur svalir. Baðher-
bergi með tengi fyrir þvottavél og þurrkara,
nýleg innrétting.Tvö svefnh. Allt rafmagn í
íbúðinni er nýlegt (að sögn eiganda) svo
og hurðir og hurðakarmar sem eru úr
eik. Nýlegt gler er í öllum gluggum nema
stofu. Vel heppnað skipulag á leik- og
dvalarsvæði. Ásett verð: 20,9 m.

3JA HERB.
GLÓSALIR - KÓP.

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

3JA HERB.
ÁLFKONUHVARF -
EFSTA HÆÐ

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, suður-
svalir með frábæru útsýni yfir Elliðavatn og
Bláfjöllin. Sannarlega eign sem vert er að
skoða. Ásett verð: 24,9 m.

4RA HERB.
RJÚPNASALIR - KÓP

Nýleg og snyrtileg 4ra herbergja íbúð á góð-
um stað í Kópavogi. Íbúðin er við Rjúpnasali
og snýr í suður og vestur, stórar og góðar
svalir á móti suðri. Húsið er 12 hæða fjölbýl-
ishús með tveimur lyftum, bílastæði í lok-
aðri bílageymslu fylgir þessari íbúð,
íbúðin er 110,3 fm á 2, hæð hússins. Ásett
verð: 26,9 millj.

4RA HERB.
RJÚPNASALIR -
LYFTUHÚS.

Falleg og björt 4ra herb. 113,6 fm íbúð á 3.
hæð ásamt sérstæði í bílgeymslu. Stofan og
borðstofan er með fljótandi parketi á gólfi
eins á allri íbúðinni, útgengt á suðursvalir,
flísar á eldhúsi og baði. Ásett verð: 27,9 m.

EINBÝLI
FAXAHVARF - KÓP.

Höfum fengið til einkasölu mjög fallegt og vel
hannað rúmlega 300 fm einbýlishús í Hvarf-
ahverfi við Elliðavatn. Húsið er hannað af
Kristni Ragnarssyni arkitekt og er byggt á 4
pöllum til að fullnýta möguleika lóðarinnar
mtt útsýnis. Gengið er inn á fyrsta pall í rúm-
gott andyri. Á þeirri hæð eru 2 herbergi, bað,
þvottahús, geymsla og bílskúr. Góðir mögu-
leikar eru á því að skipuleggja sér íbúð í þessu
rými. Ásett verð 59,9 m.

EINBÝLI
FAGRIHJALLI - SUÐ-
URHLÍÐAR KÓP.

Um er að ræða glæsilegt einbýlishús á tveim-
ur 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 samkvæmt
fasteignamati ríkisins og þar af er bílskúrinn
35,3 fm í íbúðinni er einnig lítil einstaklings
íbúð með sérinngangi. Ásett verð. 74,9 m.

EINBÝLI
VATNSENDI - STÓRT EIN-

BÝLI - HESTHÚS OG BÍLSKÚR

Frábær eign á yndislegum stað. Hér er um að
ræða ca 320 fm eign, sem skiptist í hús, hest-
hús og bílskúr. Húsið skiptist í forstofu, tvo
baðherbergi, opið rými með mikilli lofthæð,
stofu og borðstofu, eldhús og búr, þrjú
barnah., þv.herb., hjónah. og fatah. Þetta er
sannarlega stór og góð eign á einstökum
stað. Allar nánari upplýisngar á skrifstofu
Kletts. Ásett verð 88,4 millj.

4RA HERB.
BÁSBRYGGJA - STÓR
OG RÚMGÓÐ ÍBÚÐ

Fullbúin íbúð á 2 hæðum, uppgefnir fm hjá
Fasteigamati ríkisins eru 117 fm og svo er
óskráð og óinnréttað rými um 70 fm eða
samtals ca 187 fm, mjög hátt til lofts og leyfi
fyrir þakgluggum.Eigninni fylgir stæði í lokaðri
bílag. Sérgeymsla í sameign. Sameiginleg hjóla
og vagnageymsla. Allar innréttingar í búðinni
eru úr kirsuberjavið. Ásett verð 41,9 millj.

RAÐHÚS
BRIMNESBRAUT -
DALVÍK

Möguleiki á stækkun, 56 fm. óinnr. rými í risi.
Komið inn í forst., flísar á gólfi, fatahengi.
Tvö svefnh. fatask. í báðum. Baðh. með flís-
um á gólfi og í kringum baðkar, hvítur efri
skápur. Stofa með parketi. Eldhús með
parketi, frá borðkr. er útg. á suðurverönd.
Þv.hús, hvít innrétt. Bjálkahús 9 fm. Þetta er
eign sem býður uppá þann möguleika að
stækka íbúðina eða gera aukaíbúð á efri
hæð. Samþ. teikningar. Ásett verð 13 m.

3JA HERB.
NAUSTABRYGGJA -
BRYGGJUHVERFI.

Glæsileg 106 fm 3ja - 4ra herb. endaíb. á 1.
hæð með sérgarði ásamt sér stæði í bílg.
Anddyri, borðst., stofu m/sjónv.rými, eldh.,
barnah., hjónah., baðh., þv.hús, geymslu í kjall-
ara stæði í bílag. Massíft parket úr hlyn
sem er nýlega pússað og mattlakkað. Ölur er
í öllum innréttingum. Innrétt. eru frá
Axis. Lýsing hönnuð af Lumex. Laus til
afh. við kaups.! Ásett verð 26,9 m.

3JA HERB.
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BRATTHOLT -
HAFNAFJÖRÐUR.

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

4RA HERB.
SKÓGARÁS - 113
REYKJAVÍK

6 herbergja íbúð á tveimur hæðum,
stór og rúmgóð 188 fm íbúð ásamt 25 fm bíl-
skúr samtals ca 213 fm Íbúðin er á fjórðu
hæð, gólfefni a.m.l. rauðeikar parket, korkur
og flísar. Stutt í skóla og nærliggjandi þjón-
ustu. Ásett verð: 41,4 m.

EINBÝLI
LOGAFOLD - 112 RVK

Fasteignasalan Klettur kynnir glæsilegt einbýl-
ishús á tveimur hæðum við Logafold í Grafar-
vogi í Reykjavík. Húsið er skráð 235,4 fm
Garður er fallegur og í rækt, skjólgirðing er
kringum stóran pall með heitum potti. Plan
að framann með hita undir. Þetta er falleg eign
á góðum stað í Grafarvogi. Ásett verð: 59,5

HÆÐIR
ÞINGHÓLSBRAUT -
KÓP.

Mjög björt og mikið endurnýjuð 130 fm sér-
hæð á sjávarlóð með frábæru útsýni ásamt 27
fm bílskúr, samtals 157 fm Gólfefni eru nýlegt
Merbo parket og flísar. Suðursvalir með stiga
niður í garðinn . Nýlegar innrétt. og gólfefni.
Bílskúr. er á 2 hæðum eða neðri hæðin er eitt
herb. Falleg sérhæð. Ásett verð 35,9 m.

Fr
u

m

4RA HERB.
ERLUÁS - HF.

Mjög vönduð og björt 109,7 fm 4ra her-
bergja íbúð á fyrstu hæð ásamt 25,7 fm bíl-
skúr samtals um 135,4 fm. Sérinngangur.
Eldhús með eikarinnr. Baðherbergi. Rúm-
góð stofa með útgengi á góðar suður
svalir með flottu útsýni. Þvottahús. Stór
góður bílskúr með geymslu. Innrétt. eru
allar úr eik og gólfefni eru massivt eik-
arparket og flísar, skrín gluggatjöld og
þunnar yfirgardínur. Ásett verð 29,9 m.
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2JA HERB.
GYÐUFELL - R.VÍK.

Um er að ræða 2-3ja herb. tæplega 70 fm
íbúð á jarðhæð með sér verönd og garði. Op-
ið úr forstofu inn í stofu og eldhús. Eldhúsið
er með parketi og hvítri innréttingu, borð-
krókur. Stofa er með parketi á gólfi og út-
gengt á sér hellulagða verönd sem er yfir-
byggð og opnanleg út á afgirta sér lóð. Mögu-
leiki er að útbúa annað herbergi af borðstofu,
þar er gluggi. Svefnherbergi og baðherb. með
dúk á gólfi. Húsið er klætt að utan. Ásett
verð: 13,9 m.

2JA HERB.
ÞINGHOLTIN -
GLÆSIÍBÚÐ !!!

2ja til 3ja herb. lúxusíbúð á 2 hæð í 4ra
hæða húsi á besta stað með ca 50 fm ver-
önd og miklum möguleikum, nýlegar innrétt-
ingar. Parket á gólfum og flísar á baði og
þvottahúsi. Eldhúsið er með nýlegri fal-
legri innréttingu og granít borðplötum, borð-
krókur við glugga, granítborð. Ásett verð:
24,9 millj.

Grandahvarf  2, 4, 6, Kópavogi
Glæsilegar sérhæðir á besta stað við bakka Elliðavatns. Frábært útsýni og einstakt umhverfi.

Til sölu

www.jbb.is

Við Grandahvarf eru þrjú fjölbýlishús, öll á þremur hæðum. Í hverju húsi 
eru sex íbúðir. Allar ibúðirnar eru vandaðar sérhæðir frá 124-144 fm að
stærð.

• Glæsilegar fullbúnar sérhæðir 

• Sérlóð fyrir íbúðir á neðstu hæð með trépalli

• Glæsilegur frágangur lóða og sameiginlegra svæða

• Afhending mars-maí

Myndavél með upptöku verður uppsett við innkeyrslu í götuna, vöktuð af 
stjórnstöð Öryggismiðstöðvarinnar. Einnig fylgir öryggiskerfi hverri íbúð.

Útivistarreitur með útsýnisskífu, grillaðstöðu og sviði í rómverskum stíl.

Allar nánari upplýsingar, teikningar, skilalýsing og bæklingur fást hjá 
fasteignasöluni Kletti.

Verð frá
 36,8 millj.

Stórglæsilegar íbúðir við Baugakór 5 - 7
Frábært útsýni í grennd við fyrirhugaða íþróttaakademíu

Frábærar 3ja og 4ra herbergja, stórglæsilegar íbúðir í ýmsum útfærslum
Íbúðirnar við Baugakór eru einstaklega glæsilegar. 18 íbúðir frá 96 - 140 fm í einu stigahúsi
með lyftu og svalagangi

12 glæsilegar 3ja herbergja íbúðir frá 96 - 98 fm
6 glæsilegar 4ra herbergja íbúðir frá 136 - 140 fm
Öllum íbúðum skilað fullbúnum án gólfefna nema flísalagt er í forstofu, þvottahúsi

og baði með flísum frá Álfaborg
Innréttingar frá InnX
Glæsileg lóð með steinsteyptum og malbikuðum bílastæðum
Hitalögn í stéttum við inngang og bílastæði

Möguleik er á að fá íbúðirnar afhentar með parketi frá Harðviðarvali og lýsingu frá Lumex
Nánari upplýsingar veita sölumenn fasteignasölunnar Kletts í síma 534 5400
Þessar íbúðir eru frábær kostur fyrir þá sem vilja nýjar íbúðir á fallegum og rólegum stað.

Sölumenn verða á staðnum milli 18:00-19:00
Fullbúin sýningaríbúð.

TIL SÖLU - TIL LEIGU - FRÁBÆR STAÐSETNING

Fasteignasalan Klettur kynnir frábært tækifæri fyrir stórfyrirtæki og áhuga-
sama fjárfesta að staðsetja sig miðsvæðis (í Kópavogi) á höfuðborgarsvæð-
inu. Húsið er staðsett á mótum Fífuhvammsvegar og Reykjanesbrautar.

Um er að ræða um 12,000 fm verslunar - og skrifstofubyggingu á fjórum
hæðum, þar sem hver hæð er c.a. 3000 fm.

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR ER HÆGT AÐ NÁLGAST HJÁ
SÖLUMÖNNUM KLETTS

Aðeins 4 íbúðir eftirAðeins 4 íbúðir eftir
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Eldri borgarar

Stærri eignir

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

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 af-
hendingar strax. V. 54,0 7397

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

Hafnarfjörður - einbýli á einni
hæð. Fallegt og skemmtilegt 187
fm einbýli m. innb. 36 fm bílskúr. 4
svefnherb öll m. skápum. Skemmtil.
stofur m. útg. á glæsilega timburver-
önd. Góðar innrétt. Nýstandsett bað.
Gott skipulag. V. 49,0 m. 7487

Skúlagata 40 m. bílsk. f. 50
ára og eldri. Í einkasölu falleg
99,5 fm íb. á 7. h. m. glæsil. út-
sýni til suðurs ásamt stæði í góðu
bílskýli/bílskúr og mikilli sameign.
Parket. Suðursv. Laus fljótl. Ósk-
að er eftir tilboði í eignina. 6996

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

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

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

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,leik-
skóla og golfvelli. V. 44,9. m. 7258

Furuás Garðabæ Glæsil. 250 fm.
einb á einum besta stað í Ásahverf-
inu. Innb. bílsk. glæsil. 50 fm. stofur
sérsm. innrétt. Fallegur garður í hás-
uður með stórum sólpalli. Eign í sérfl.
Óskað ef eftir tilboðum í húsið. 7266

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

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. Af-
girtur garður. v. 37,8 m. 7174

Gnípuheiði - glæsilegt einbýli.
Glæsil. 250 fm einbýlish. á einst. út-
sýnisstað. Húsið er á 2. hæðum með
mögul. á 2ja herb. séríbúð á jarð-
hæð. Glæsilegar stofur massíft park-
et. Stórar suðursvalir. Eign á einstök-
um 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
Bragagata - einbýli Mikið endur-
nýjað 80 fm hús ásamt 20 fm ný-
byggðu sérhúsi sem er í dag sem
nýtt sem stúdíóíbúð/vinnustofa, er í
útleigu. Möguleiki er að byggja ofan
á húsið. Glæsilegt baðherb., parket,
2 svefnherb. Frábær staðsetning i
101. Laust. V. 31,5 m. 4466

Í smíðum   

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

Lindarvað - efri sérhæðir m. bíl-
skúr. Glæsilegar 140 fm efri sér-
hæðir á frábærum stað ásamt ca 33
fm bílskúr sem afhendast fullfrá-
gengnar án gólfefna með vönduðum
innréttingum og flísal. baðherb. 3
svefnherb. og gott sjónvarpshol. Af-
hendast ca sept. 2007 Verð 41,7 milj.
7468

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

ÁlftanesÁlftanes
glæsil. hús með einstöku útsýni glæsil. hús með einstöku útsýni 

Glæsilegt 196,9 fm einbýli
ásamt 52 fm bílskúr,samtals
248,9 fm. Húsið er tilb. til
innréttinga í dag og selst
þannig, gólfhitalögn, mikil
lofthæð, einstakt útsýni til
Bessastaða og víðar. Eign í
sérfl. V. 51,0 m. 7549

GvendargeisliGvendargeisli
með bílskýli með bílskýli 

Vorum að fá í einkasölu
glæsilega 129 fm hæð með
sér inngangi í mjög vel stað-
settu húsi. Þrjú góð svefn-
herbergi, stórar suður svalir.
Parket og flísar á öllum gólf-
um, þvottahús í íbúð. Gott
stæði í lokuðu bílskýli sem
er aðeins fyrir þrjá bíla. V. 35
m. 7531

ÞorláksgeisliÞorláksgeisli
endaraðhúsendaraðhús

Vorum að fá í einkasölu
glæsilegt ca 200 fm enda-
hús á tveimur hæðum. Fjög-
ur góð svefnherbergi. Stórar
svalir, vandaðar innréttingar
svo og gólfefni, fallegur
garður,hiti í stéttum, bílskúr
með góðri lofthæð og flís-
alögðu gólfi. Húsið er stað-
sett í lokaðri götu á mjög
góðum stað. Húsið er laust
fljótlega. V. 55 m. 4675

VVesturfoldesturfold
glæsil. einbýliglæsil. 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. 7517

AkurhvarfAkurhvarf
Klætt húsKlætt hús

Vorum að fá í einkasölu
mjög góða 120,7 fm endaí-
búð á jarðhæð í mjög vel
staðsettri blokk, íbúð fylgir
gott stæði í lokuðu bílskýli.
Parket og flísar á öllum gólf-
um, sér suður garður.
Þvottahús í íbúð. V. 29,9 m.
7489
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Nýjar glæsil. séríbúðir í Garða-
bæ. Nýjar glæsil. séríb. í sjö 2ja h.
húsum á þessum einstakl. góða stað
í Garðabæ. Gert er ráð fyrir að eign-
irnar verði afhentar fullb. án gólfefna
með vönd. innrétt. og flísal. glæsil
baðherb. Mjög skemmtilega teiknuð
hús. Lofthæð neðri hæða er 2,95 m
og efri hæðar 2,6 m. Íbúðirnar eru frá
117 fm uppí 169 fm og fylgir stæði í
bílskýli 22 af 30 íbúðum. Sérverönd
fullfrág. fylgir íbúðum neðri hæða og
svalir frá 7,5 -57 fm fylgja íbúðum efri
hæðar. Glæsilegt útsýni er úr mörg-
um íbúðanna. Lóð afh. fullfrág með
öllum gróðri en án leiktækja. Bygg-
ingaraðili er Tré-mót ehf.

4271

Krókavað - nýjar sérhæðir. Erum
með í einkasölu glæsilegar sérhæðir
á frábærum stað í Norðlingaholtinu.
Tvær neðri sérhæðir eftir 127,5 fm og
ein efri hæð ásamt bílkúr. Afh. fullfrá-
gengnar með vönduðum innrétting-
um en án gólfefna.
Til afhendingar fljótlega. Sérafgirt
verönd með neðri hæðum og stór
verönd ofan á bílskúr fylgir efri hæð.
Verð neðri hæð 33,5 millj. Verð efri
hæð 39,9 millj. 4414
Þingvað - nýtt í sölu. Í einkasölu
frábærlega velskipulögð rað-
hús/tengihús á mjög góðum stað í
Norðlingaholtinu. Húsin sem eru frá
204 fm afh. fullbúin að utan með
frág. lóð og bílastæðum og rétt rífl.
fokheld að innan . Verð frá 39,3 millj.
Möguleiki að fá húsin lengra komin
jafnvel allt að því fullbúin. 7364

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

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

Þrastarhöfði 59 - glæsilegt nýtt
einbýlishús á frábærum útsýnis-
stað við golfvöllinn í Mosf.bæ.
Nýkomið í einkasölu 266 fm einbýli
svo til innst í lokaðri götu á rólegum
staðl Húsið sem er hágæða sænskt
timbureiningahús á steyptri plötu er
til afh. í mars n.k. fullbúið að utan,
lóð grófjöfnuð og u.þ.b. tilbúið til inn-
réttinga að innan eða skv. skilalýs-
ingu í söluyfirliti og á www.nybygg-
ingar.is (einbýli). Frábært skipulag.
Húsið er aðallega á einni hæð en
hluti á efri hæð. 4 rúmg. svefnherb.
góðar stofur og allt extra vandað.
Gott verð 48,5 millj. 7467

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

Nýjar séríb. v.Langholtsveg. -
ein seld ! 95-110 fm 3ja og 4ra
herb. íbúðir í nýju glæsil. þríb.húsi
sem er að rísa við Langholtsveg. Íb.
afh. fullb. án gólfefna í vor m. vönd.
innrétt. og flísal. baðherb. Fráb. stað-
setn. Verð efri hæða 32,5 millj og
neðri hæð 39,8 millj. Uppl. á
www.nybyggingar.is eða á Valhöll.
7321
Akraland - 1050 fm lóð. Í einka-
sölu lóð á besta stað í Akralandi, allar
upplýsingar veitir Bárður H Tryggva-
son. 7373
Rauðavað 4ra herb. til afh. strax
- Möguleg allt að 90 % lánakjör.
Í einkasölu ný glæsileg 119 fm 4ra
herb. íb. á 2. h. Afh. fljótlega fullb.án
gólfefna. Sérinng. af svölum. Stæði í
fullb. glæsil. bílskýli fylgir eigninni. V.
26,9 millj. Verðið gerist varla betra en
þetta ! V. 26,9 m. 3747

Landsbyggðin

Akranes - Glæsilegt endarað-
hús á einni hæð á frábærum
stað. Mikið endurnýjað endaraðhús
á einni hæð innst í lokaðri götu á frá-
bærum stað miðsvæðis á Akranesi.
Húsið er samt.165 fm m. viðbyggð-
um 29 fm bílsk., sem tengir húsið við
næsta hús. Húsið er nánast allt end-
urnýjað á vandaðan hátt m.a. nýl.
eldhús, parket, skápar, hurðir, end-
urn.bað, glæsil.suðvestur verönd
m.vönduðum heitum potti og fl. Sjón
er sögu ríkari. Verð 31,9 millj. 7527

Brautarholt - Ólafsvík. Brautar-
holt 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 garð-
ur. V 17,5 millj. 7116

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

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 út-
sýni yfir bæinn. Á lóð hússins er 25.1
fm. bílskúr. Verð tilboð 7046

Sérhæðir og 5-6 herb.

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

Fannahvarf - sérinng. Í einkasölu
ný stórglæsileg 112 fm éfri hæð með
sérinngangi. Íbúðin er glæsilega inn-
réttuð, mikið skápapláss, eikarpark-
et, glæsilegt bað og eldhús, upp-
þvottavél og tvöfaldur ísskápur
fylgja. Eign í sérfl. V. 30,9 m. 7476

4ra-6 herb. íb.   

Nýjar glæsiíbúðir í Fannahvarfi -
ein 4ra herb. íbúð eftir. í einka-
sölu ný glæsil. séríb. í 2ja h. húsi með
sérinng. í allar íbúðir. Íbúðin sem er á
efri hæð er 136,7 fm 4ra herb. end-
aíb. Íb. verður afh. fullb. án gólfefna
með vönd. innrétt. frá AXIS að hluta
til að vali kaupenda. Hús, lóð og
bílast. fullb verð 32,5 millj. . Sjá
www.nybyggingar.is

7035

Fellsmúli - glæsil. 125 fm íb.
Glæsileg 125 fm 6 herb. íbúð á 1
hæð í enda í nýviðgerðu fjölbýli. 4
svefnherb. nýlegt parket, hurðir og fl.
Glæsilegt flísalagt baðherb. með
hornbaðkari. Frábær eign á góðum
stað. Stórar stofur. 7546

Blöndubakki - góð kaup - gott
útsýni. Í einkasölu vönduð talsv.
endurnýjuð 4ra herb. 94 fm íb. á 1.
hæð í góðu fjölbýli. Parket. Nýl. eld-
hús, endurn. baðherb. Glæsilegt út-
sýni til suðvesturs. Góðar sval-
ir.Áhv.byggsj og lífsj VR. V.19,4 m.
7400

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

Vallholt - Ólafsvík einb. Ein-
býli við Vallholt í Ólafsvík. Húsið
er á einni hæð byggt 1968 úr
steypu 144,9 fm. Við húsið er sól-
stofa og sólpallur. Umhverfis lóð-
ina sem er stór er nýlegt timbur-
grindverk og á lóðinni eru góð
barnaleiktæki sem fylgja við sölu.
Verð tilboð. 7164

Rjúpufell - með garðskála. Góð
mikið endurnýjuð ca 110 fm íbúð á
1.hæð í góðri blokk, sér garður með
góðri verönd. Parket á fletum gólf-
um. Íbúð er laus fljótlega. V. 18,9 m.
7389

Naustabryggja - með stæði í
bílskýli. Vorum að fá í einkasölu
mjög góða 135,2 fm. 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð í góðu lyftuhúsi. Vand-
aðar innréttinga, parket og flísar á
öllum gólfum, þrennar svalir, þvotta-
hús í íbúð. Snyrtileg sameign bæði
úti og inni. Gott stæði í lokuðu bíl-
skýli fylgir íbúð. V. 31,5 m. 7378

Þórðarsveigur - með bílskýli. Í
einkasölu góð vel skipul. 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.

Rjúpnasalir - lyftuhús Vönduð
velskipulögð 94 fm íbúð á 2. hæð í
nýl. glæsil. lyftuhúsi í Salahverfi.
Parket og flísar. Suðvestursvalir.
Vandaðar innréttingar. Flísal. bað-
herb. Sérþvottahús. V 22,9 millj.
7538

Krummahólar - glæsilegt út-
sýni. Vorum að fá í einkasölu rúm-
góða ca 90 fm 3ja herbergja íbúð á 7
hæð í klæddri lyftublokk, yfirbyggðar
svalir. Parket og flísar á öllum gólf-
um, nýlegt eldhús. V. 17,8 m. 7514

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

Stigahlíð - Glæsil.íbúð með
miklu útsýni. Vorum að fá í
einkasölu glæsilega mikið endur-
nýjaða 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

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

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. 21,9 m. 7254

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

Lyngmóar - m. bílskúr- laus
strax. 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 stað-
setning, stutt i alla þjónustu. V. 19,9
m. 7118

Berjavellir - laus strax. Vorum að
fá góða 86 fm 3ja herb. íbúð á jarð-
hæð með sér verönd. Þvottahús í
íbúð, parket og flísar á öllum gólfum.
Ísskápur og uppþvottavél fylgja. V.
19,4 m. 7515
Austurberg - m. bílskúr - frá-
bært verð Falleg 81 fm íb. á 2. h.
með góðum bílskúr. Nýtt fallegt eldh.
Parket. Stórar suðursv. V.17,9 m.
6970
Álfkonuhvarf. - Sérinng. - bíl-
skýli. Vönduð ca 100 fm íb. m. sér-
inng. af svölum. Suðursv. Gott stæði
í lok. bílsk. fylgir. V. 24,9 m. 4584

2ja herb.íbúðir.

Efstasund - risíbúð Kósý og fal-
leg 2ja herb. íbúð í sex íb. húsi.
Parket, nýstandsett baðherb. V. 13,4
m. 7547

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

Bragagata - laus strax.
Í einkasölu góð 65 fm íbúð á tveimur
hæðum í þessu fallega endurnýjaða
húsi á fráb. stað í miðbæ Reykjavík-
ur. Sérinngangur. V. 16,5 m. Laus.
Lyklar á Valhöll

Lautasmári - lyftuhús - afh.
strax Í einkasölu falleg velum-
gengin 3ja herb. íb á 3. hæð í
vönduðu lyftuhúsi rétt við mikla
og góða þjónustu. Suðv.svalir.
Parket. Flísalagt baðherb. Mag-
honý innrétt. Mjög góð sameign.
V. 20,8 m. 2779
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Þrjú tilboð bárust í viðgerð á 
þaki Alþingishússins og voru 
þau opnuð í lok síðustu viku. 
Það lægsta kom frá Stálsmiðj-
unni ehf., ríflega 19,8 milljónir, 
næst var tilboð Spýtunnar 
ehf. sem er verktakafyrirtæki 
á Ísafirði. Það var ríflega 20,3 
milljónir en Ístak var langhæst 
með 43,9 milljónir. Kostnaðar-
áætlun hljóðaði upp á ríflega 
20,4 milljónir. Að sögn Ólafs 
Thorarensen, umsjónarmanns 
fasteigna þingsins, eru gömlu 
steinflísarnar á þaki hússins 
aðeins farnar að fúna og nýjar 
en alveg eins flísar koma frá 
Alta í Noregi. „Það hefur aðeins 
einu sinni áður verið skipt um 
stein og það var fyrir 70 árum 
svo þakið er ótrúlega gott 
miðað við aldur,“ segir hann 
og upplýsir að eftir sé að meta 
tilboðin sem bárust í viðgerð-
irnar og semja við verktakann.

- gun 

Þakið endurnýj-
að á þinghúsinu

Sjötíu ár eru frá því síðast var skipt 
um þakstein á Alþingishúsinu en 
bráðum fær það nýjan stein frá 
Noregi. 

Viðhaldsfríar

ÞAKRENNUR

Smiðjuvegi 4C
Box 281  202 Kópavogur
Sími 587 2202  Fax 587 2203
hagblikk@hagblikk.is www.hagblikk.is

Varmaskiptasamstæður
loftræstistokkar og tengistykki

Hágæða

HAGBLIKK ehf.

Þegar hús eru klædd með „viðhaldsfrírri“ klæðningu er nauðsynlegt að nota „viðhaldsfríar“ þakrennur.

Rennurnar frá Grövík Verk í Noregi eru gerðar úr 0,9 mm áli og tærast ekki, ryðga, né brotna.

Fyrsta rennan var framleidd árið 1956 og er enn í notkun.

Litir til á lager: Svartar, hvítar, rauðbrúnar og ólitaðar.
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Fr
um



fasteignir fréttablaðið12. MARS 2007 15

Lýsing: Á neðri hæðinni var eitt sinn verslun og þar er enn verslunarpláss 
með sérinngangi. Ljósar flísar eru á gólfi, geymsla undir stiga, en þessu 
plássi væri hægt að breyta í íbúð. Á neðri hæðinni er einnig séríbúð með 
forstofu, holi og þvottahúsi með ljósum flísum, svefnherbergi með parketi 
á gólfi, og eldhúsi með viðarinnréttingu, ljósum flísum á milli skápa, vél, 
ofn, borðkrók og plastparketi á gólfi. Þar er einnig baðherbergi með 
sturtuklefa og ljósum flísum í hólf og gólf. Stofan er með plastparketi á 
gólfi, útgengt er út á pall og lóð úr stofunni. Innangengt er í íbúð á efri 
hæð af neðri hæðinni. Úr forstofunni niðri liggur stigi upp á pall þar sem 
útgengt er út á flísalagðar suðurvalir, og þaðan upp á efri hæðina. Þar 
tekur við hol með teppi. Eldhúsið er með eldri viðarinnréttingu, flísum á 
milli skápa, vél, ofn, viftu, borðkrók og parketi á gólfi. Í íbúðinni eru þrjú 
svefnherbergi og möguleiki á því fjórða. Baðherbergið er með baðkari 
með sturtu, skápum og flísum í hólf og gólf. Stofan og borðstofan eru með 
teppi, en úr stofunni er hægt að ganga út á flísalagðar vestursvalir.

Úti: Gróinn garður.

Annað: Til eru teikningar af þriðju hæðinni. 50 fm bílskúr með hita, 
rafmagni, vatni og hurðaopnara. Rafmagn nýlegt og nýleg tafla og vatns-
lagnir. Með eigninni er möguleiki að kaupa 454 fm aðliggjandi eignarlóð 
við Hamarsbraut 5.

Fermetrar: 312,7  Verð: 60 milljónir  Fasteignasala: Ás fasteignasala

220 Hafnarfjörður: Fallegt hús á heillandi stað
Suðurgata 36: Tveggja hæða hús með aðliggjandi eignalóð

Félag fasteignasala

Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími 566 8800 • E-mail vidskiptahusid@vidskiptahusid.is • www.vidskiptahusid.is
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Vesturhraun 5 Garðabær
Höfum í einkasölu Würth-húsið við Vesturhraun 5. Alls 1.944 fm að grunnfleti með
góðum milliloftum. Lóðin er alls 15.000 fm. Tilboð óskast í eignina.

Reykjanesbær
Nýtt atvinnuhúsnæði við Hólmbergsbraut 5 í Reykjanesbæ. Um er að ræða 2.500 fm
á einni hæð, skipt niður í 10 einingar sem hægt er að kaupa stakar.

Kaplahraun í Hafnarfirði
Gott atvinnuhúsnæði, 2.361,5 fm skv. FMR, sem er að mestu leyti ein skemma en
er innréttað að hluta sem skrifstofa og starfsmannaaðstaða á millilofti. Stór afgirt
lóð, alls 7.494,1 fm. Verð 350 milljónir.

Hafnarbraut í Kópavogi
Til sölu á góðum stað í kópavogi, 725,9 fm húsnæði. Innréttað sem leiguíbúðir og
leiguherbergi. Húsnæðið er nú að mestu í útleigu. Gott tækifæri fyrir fjárfesta.

Garðabær – Nýtt iðnaðar- og lagerhúsnæði
Á hraununum í Garðabæ. Stærð 1.699 fm með millilofti. Lóð 4.855. Glæsilegt hús.
Verð 210 milljónir.

Bæjarflöt 4 Grafarvogi
Gott húsnæði, 1.200 fm á einni hæð með ca. 200 fm millilofti. Sér afgirt lóð, 3.800
fm. Verð 200 milljónir.

Strandgata 53 - Akureyri
Í dag rekið sem skemmtistaðurinn 1929/ ROCCO. Heildarstærð húsnæðis er
679,5 fm. Frekari upplýsingar veita sölumenn Viðskiptahússins.

Bæjarflöt 1 Grafarvogi
Nýtt verslunar/þjónustuhúsnæði, alls 1.867,5 fm með 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 einingum. Verð 360 milljónir.

Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS

Gsm: 863 6323
johann@vidskiptahusid.is

Jón S. Sigurjónsson
Hdl. & Löggiltur FSS

Gsm: 893 3003
jon@vidskiptahusid.is

Haraldur A. Haraldsson
Viðskiptafræðingur

Gsm: 690 3655
haraldur@vidskiptahusid.is

Þórhallur Björnsson
Löggiltur leigumiðlari

Sölumaður
Gsm: 899 6520

thorhallur@vidskiptahusid.is

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag

Suðurlandsbraut 54
108 Reykjavík

Sími 552 5644
Fax 552 5944

bumenn@bumenn.is

www.bumenn.is

Búmenn auglýsa íbúðir
Norðlingaholt í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 27 íbúðum í þremur þriggja hæða
fjölbýlishúsum við Ferjuvað 7, 9 og 11 í Norðlingaholti. Á hverri
hæð eru tvær 3ja herbergja og ein tveggja herbergja íbúð eða 
samtals 9 íbúðir í hverju húsi. Stæði í bílakjallara fylgir öllum
íbúðum í Ferjuvaði 7 og 9. Engin bílakjallari er undir Ferjuvaði
11. Lyftur eru í öllum húsunum. Íbúðirnar verða afhentar full-
búnar með frágenginni lóð. Húsin eru í byggingu og er stefnt
er að því að íbúðirnar verði afhentar í apríl 2008.

Vaðlatún á Akureyri
Til sölu er búseturéttur í 5 fullbúnum íbúðum í raðhúsi við
Vaðlatún 2-10 á Akureyri. Íbúðirnar eru rúmlega 95 fm og fylgir
24 fm bílskúr öllum íbúðunum. Íbúðirnar geta verið til afhend-
ingar um miðjan apríl n.k..

Umsóknarfrestur er til 26. mars n.k.

Hægt er að fá nánari upplýsingum á skrifstofu félagsins í 
síma 552-5644 milli kl. 9-15 Varðandi Vaðlatún á Akureyri 
er hægt að fá nánari upplýsingar hjá Bjarna F. Jónassyni í 
síma 892-8908.

Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri.
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LUNDUR
F A S T E I G N A S A L A

SÍMI 533 1616          FAX 533 1617
SUÐURLANDSBRAUT 10,    2.HÆÐ, F/OFAN BLÓMASTOFU FRIÐFINNS,   108 REYKJAVÍK

Nína Karen
Jónsdóttir

skrifstofustjórn

Karl Gunnarsson
löggiltur

fasteignasali

rlendur r gg ason
sölu a ur

Kristj n rnarsson
sölu a ur

Krist jörn igur sson
sölu a ur

www.lundur. is •  lundur@lundur. is

Opið mán. til fim. 8.30-18, fös. 8.30-17. Þjónustus. eftir lokun 691-8616

ELDRI BORGARAR

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

HVASSALEITI 56-58 Falleg og vel
umgengin 2ja herbergja íbúð á jarð-
hæð.Sérafnotaréttur á verönd útfrá
stofu.Góð lofthæð er í íbúðinni 2,70 m. Laus
strax. 5166

NÝBYGGINGAR

KVISTAVELLIR - HAFNARFJÖRÐ-
UR Einbýlishús á einni hæð í byggingu
samtals 163 fm þar af íbúð 132 fm og 31 fm
bílskúr. Húsið afhendist fullfrágengið að ut-
an með grófjafnaðri lóð og að innan er hús-
inu skilað óeinangruðu. Byggingaraðili er
Akur h.f. Akranesi. 5241

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

SÉRBÝLI

LANGABREKKA - 2 ÍBÚÐIR Hús-
eign með 2 samþykktum íbúðum á vinsæl-
um stað í Kópavogi.
Falleg og rúmgóð 143 fm íbúð á 2 hæðum.
Góð 65 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð.
Sér garður.
Bílskúrsréttur og teikningar eru til. V. 49,5
m. 5399

FURULUNDUR - GARÐABÆR Vel
staðsett og töluvert endurnýjað 197 fm ein-
býlishús með tvöföldum 51 fm bílskúr. Nýtt
þak. Stórt hellulagt plan með hitalögn fram-
an við bílskúr.Laust fljótlega. V. 55,9 m.
5311

REYKJABYGGÐ Mikið endurnýjað 179
fm einnar hæðar einbýlishús með innbyggð-
um bílskúr í Mosfellsbæ. Stórar stofur, nýtt
eldhús, á sér gangi 4 herbergi og baðher-
bergi. Húsið er vel staðsett á jaðarlóð.  5292

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

GRETTISGATA - EINBÝLI Vinalegt
og fallegt 142 fm einbýli(bakhús) kjallari og
tvær hæðir. Rúmgóðar stofur á efri hæð og
rúmgott eldhús og borðstofa á neðri hæð.
V. 34,9 m. 5224

MIÐHÚS-MAKASKIPTI Á
MINNI EIGN. Glæsilegt 271fm ein-
býlishús með tvöföldum bílskúr og auka
íbúð með sér inngangi. Húsið skiptist í
140,2 fm aðalhæð með 55,9 fm bílskúr
og 75,2 fm 2ja herbergja íbúð með sér
inngangi.

Óskað er eftir makaskiptum á minni eign
i sama hverfi. 4769
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Steinunn Ásgerður
Frímannsdóttir

sölumaður

BLÓMLEGT TÆKIFÆRI
Til sölu er vinsæl og vel staðsett blómabúð
sem hefur verið rekin við góðan orðstír á
sama stað í yfir 30 ár. Vaxandi velta. Miklir
möguleikar fyrir útsjónarsama rekstarað-
ila.Nánari upplýsingar á Lundi. 5471

VANTAR - VANTAR - VANTAR
Fyrir ákveðna kaupendur vantar okkur
- Hæð með bílskúr á Teigum, Lækjum eða

í Túnum.
- Gott sérbýli í Kópavogi.
- 3ja herbergja íbúð í Vesturbæ 5459

Skógarás - Byggingalóð

Lóðin að Skógarási 21 er 702
fm og skv. teikningu er gert ráð
fyrir tveggja íbúða 282fm ein-
býlishúsi með tveimur íbúðum
og innbyggðum bílskúr. Frábær
útsýnisstaður í rótgrónu hverfi.
5207

FLÓKAGATA - M. AUKAHERBERGI
Góð 3ja herbergja efri hæð
ásamt stóru herbergi í kjallara á
góðum stað í Norðurmýri. Hol
með skáp, eldhús, samliggjandi
stofur með útgengi á suðursval-
ir, herbergi með skápum, flísa-
lagt baðherbergi. Geymsluloft
yfir íbúðinni. Í kjallara er stórt
herbergi (21fm) sem hentar vel
til útleigu. V. 24,9 m. 5472

Baldursgata í hjarta Reykjavíkur
Húseign sem stendur á 282 fm
eignarlóð. Húsið er 206,2 fm á
tveimur hæðum + ris. Gert er
ráð fyrir að byggja við og
hækka núverandi húsnæði
þannig að heildarstærð hússins
verði 510 fm. Möguleiki á skipt-
um. Hentugt fyrir verktaka.
5458

VESTURHÚS - GRAFARVOGI
Reisuleg húseign með 2 sam-
þykktum íbúðum og stórum bíl-
skúr á frábærum útsýnisstað
suð- vestan í Húsahverfi við
Grafarvog. Þarfnast lagfæringar
að innan. Stórar svalir ofan á
bílskúr og gert ráð fyrir sólstofu.
Miklir möguleikar. Tvöfaldur bíl-
skúr. 5460

GRASARIMI - GRAFARVOGI
Gullfallegt gott 134 fm ein-
býlishús ásamt 21 fm inn-
byggðum bílskúr, samtals
155 fm á góðum stað í inn-
arlega í botnlanga. Húsið
skiptist í stofu/borðstofu, 3
herbergi, hol, góða stofu,
nýstandsett eldhús, gott

baðherbergi, gestasnyrtingu og gott þvottahús. Góðir sólpallar og
falleg lóð, hellulagt bílaplan með hitalögnum. 5384

Þorfinnsgata - Stutt í miðbæinn
Neðri hæð 110 fm með sér inn-
gangi +10 fm í kjallara. Sér suð-
urverönd við innganginn í íbúð-
ina. Göngufæri við Landsspítal-
ann og Domus Medica
V. 27,4 m. 5319

Lautasmári - góð 3ja herbergja
Rúmgóð og vel innréttuð 98 fm
3ja herbergja íbúð á 3. hæð í
nýlegu fjölbýlishúsi. Þvottahús
innan íbúðar. V. 24,5 m. 5400

KVISTHAGI - miðhæð með bílskúr
100 fm aðalhæð í góðu þríbýli
ásamt 30 fm bílskúr. Samliggj-
andi skiptanlegar stofur m.út-
gengi á suð-vestursvalir, nýlega
standsett baðherbergi með
sturtu, eldhús með eldri innrétt-
ingu. Húsið hefur nýlega verið
tekið í gegn að utan. Nýlegt
þak. V. 37,9 m. 5341

FANNAFOLD - PARHÚS
Gullfalleg og björt 112 fm
4ra herbergja íbúð á tveim-
ur hæðum í parhúsi ásamt
25 fm bílskúr, samtals 137
fm, innst í botnlanga. Efri
hæð; forstofa, hol, rúmgóð
stofa með útgengi á austur-

svalir,borðstofa og eldhús. Parketlagður stigi til neðri hæðar sem
skiptist í; hol með útgengi á verönd, 3 herbergi og flísalagt gullfallegt
baðherbergi.Parket og flísar á gólfum. V. 37,5 m. 5373

Holtsgata - Á 1107 fm eignarlóð
Reisuleg og vel byggð 450 fm
húseign, sem telur kjallara 2
hæðir og ris ásamt stórum bíl-
skúr eða vinnustofu á einni
stærstu eignarlóð í Vesturbæn-
um í Reykjavík. Margskonar
möguleikar á nýjum byggingum
á lóðinni. Tilboð óskast. 4255

KROSSALIND - KÓPAVOGI
Glæsilegt 170,7 fm 6 herbergja
parhús á tveimur hæðum með
innbyggðum 26,2 fm. bílskúr,
samtals 196,9 fm. Fjögur svefn-
herbergi, tvö baðherbergi,
Sólpallur bæði fyrir framan og
aftan hús. V. 49,8 m. 5420
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UNUFELL 100 fm 4ra herbergja íbúð á
efstu hæð. Sér þvottahús í íbúð. V. 17,2 m.
5214

STRANDASEL Björt og rúmgóð 4ra
herbergja 101 fm íbúð á 3. hæð (efstu). V.
19,9 m. 4864

HJARÐARHAGI Mikið endurnýjuð 4ra
herbergja 118 fm endaíbúð í nýlega við-
gerðu fjölbýlishúsi ásamt bílskúr. 5154

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

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

KRUMMAHÓLAR-ÚTSÝNI Falleg
og vel skipulögð 5 herbergja 117 fm íbúð í
lyftuhúsi. Yfirbyggðar suðursvalir. Skipti á
sérbýli með 2 íbúðum möguleg. V. 22,5 m.
4648

3JA HERB

GOÐATÚN GARÐABÆ - MEÐ BÍL-
SKÚR Falleg 74 fm neðri sérhæð,í tvíbýli
ásamt 24 fm bílskúr. Íbúðin skiptist í stofu,
baðherbergi, tvö svefnherbergi og gott eld-
hús með nýlegri maghonyinnréttingu. Sér-
bílastæði og falleg lóð. Gott brunabótamat
f.90% lán. Laus í apríl. V. 18,5 m. 5406

VALLARÁS Rúmgóð og talsvert endur-
nýjuð 3 herbergja 87 fm íbúð á 2. hæð í
lyftuhúsi.
Öll sameign mjög snyrtileg. Skipti möguleg
á 2ja-3ja herbergja íbúð með sér inngangi í
Hólahverfi. V. 19,5 m. 5456

ENGIHJALLI Vel skipulögð 90 fm 3ja
herbergja íbúð á
6. hæð í góðu lyftuhúsi. V. 17,9 m. 5451

VEGHÚS-SÉRGARÐUR- BÍLSKÚR
Falleg 88 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð
með innbyggðum 25 fm bílskúr. Forstofa,
stofa með útgengi á hellulagða verönd, opið
eldhús, 2 herbergi og flísalagt baðherbergi.
Skjólgóður sér garður. V. 22,2 m. 5440

104 HJALLAVEGUR Góð 3ja her-
bergja ris-íbúð í góðu tvíbýlishúsi „upp´í lóð“
. Hol, stofa, eldhús, 2 herbergi og baðher-
bergi. Eikar-parket á gólfum. Nýlegar ofna-
lagnir ofl. Þakið er nýlega viðgert og húsið
er klætt að utan. V. 16,9 m. 5443

105 RVK - LAUGATEIGUR Góð 3ja
herbergja íbúð í kjallara í góðu og vel stað-
settu tvíbýli/fjórbýli. Fremri forstofa, hol,
stofa, eldhús með borðkrók, 2 herbergi,
baðherbergi og geymslu. Nýtt gler og
gluggar. Fallegur suðurgarður. Stutt í Laug-
ardalinn. V. 17,9 m. 5432

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

AUSTURBERG - SÉRINNGANGUR
Falleg og rúmgóð nýlega standsett 91 fm
3ja herbergja íbúð á 3. hæð. Sér inngangur
af svölum.Nýleg tæki í eldhúsi, nýlega
standsett flísalagt baðherbergi, nýleg inn-
rétting. Nýlegt parket. 18,9m 5374

BÁSBRYGGJA - SÉR INNGANG-
UR Rúmgóð 112 fm 3ja herbergja íbúð
með sér inngangi á jarðhæð í nýlegu húsi
ásamt stæði í bílgeymslu. Fallegar innrétt-
ingar og gólfefni. Sérafnotaréttur á lóð. V.
25,9 m. 5326

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

2JA HERB

107 RVK - HRINGBRAUT Góð 2ja
herbergja íbúð á 2. hæð í nýstandsettu fjöl-
býli. Húsið var nýlega tekið í gegn að utan
og endursteinað. Skolplagnir endurnýjaðar.
V. 14,9 m. 5469

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

HÁBERG - GOTT 4,15% LÁN Rúm-
góð 75 fm 2ja - 3ja herbergja íbúð með sér
inngangi af svölum á 2. hæð í litlu fjölbýlis-
húsi. Gaflar klæddir. Stutt í alla þjónustu
s.s. verslanir, sundlaug, leikskóla, grunn-
skóla, fjölbrautarskóla ofl. LAUS STRAX. V.
15,9 m. 5434

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

FURUGRUND Góð 2ja herbergja íbúð á
3. hæð í góðu fjölbýlishúsi.Hol,eld-
hús,stofa,svefnherbergi og baðherbergi.
Nýlegt parket á gólfum. Vestursvalir. Sam-
eign öll í góðu standi. V. 15,9 m. 5361

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

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

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

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

LANDIÐ

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

KEFLAVÍK - HÁTEIGUR Ágæt 5-6
herbergja 110 fm neðri sérhæð með sérinn-
gangi í tvíbýli auk 40 fm í kjallara.Anddyri,
hol, 2 samliggjandi stofur, baðherbergi, 2
svefnherbergi, eldhús, þvottaherbergi og
geymsla. Niðri eru 2 svefnherbergi, geymsla
og baðherbergi. Nýlegar ofnalagnir og ný-
legt járn á þaki. Áhvílandi lán með 4,15%
vöxtum. V. 18,9 m. 5380

ÖNDVERÐARNES Sumarbústaður í
landi Múrararfélags Reykjavíkur í Öndverð-
arnesi í Grímsnesi. Sundlaug og golfvöllur í
göngufæri. V. 12,5 m. 5259

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

HÚSAVÍK - EINBÝLI Fallegt og vel
viðhaldið einbýlishús á 2 hæðum ásamt
innb.bílskúr samt. 188,1fm.; V. 22,5 m.
5220

BREIÐAMÖRK - HVERAGERÐI
Einbýlishús á einni hæð 140 fm ásamt bíl-
skúr/geymslu 28 fm. Skipti á eign á Reykja-
víkursvæðinu möguleg. V. 22,5 m. 5086

SAMBYGGÐ - ÞORLÁKSHÖFN
2JA HERBERGJA 62 fm ÍBÚÐ Á 3. HÆÐ. V.
9,6 m. 5041

EYRARBAKKI - EYRARVEGUR
Nýlegt parhús á Eyrarbakka, 92 fm 3ja
herbergja íbúð. Nýlegt timburhús með
aluzink-klæðningu, byggt árið 2004. Úr
stofu er útgengt á timburverönd. Á gólf-
um er fallegt eikarparket, skápar, hurðir
og eldhúsinnrétting er einnig úr eik.Gott
4,15% lán áhvílandi. V. 15,9 m. 5426

VESTURTÚN - ÁLFTANES Gullfal-
legt og vel innréttað 137 fm raðhús á einni
hæð ásamt innbyggðum bílskúr. Nýlegar
innréttingar og vönduð gólfefni.Gólfhiti og
hornbaðkar í baðherbergi. Lóðin er gróin og
eignin er í heild glæsileg. Gott útsýni. V.
38,9 m. 5375

HÆÐIR

ÁSBÚÐARTRÖÐ Mjög björt nýstands-
ett 140 fm efri sérhæð ásamt bílskúr. Komið
er í flísalagt anddyri. Hol, eldhús með viðar-
innréttingu,barnaherbergi, hjónaherbergi,
baðherbergi flísalagt í hólf og gólf,sturt-
uklefi. Rúmgóð stofa. Parket á gólfum. V.
32,9 m. 5036

ÁLFHÓLSVEGUR Efri sérhæð í þríbýl-
ishúsi 134 fm ásamt 25 fm bílskúr. Húsið er
Steni-klætt. Stigahús, fremri forstofa,
þvottahús/geymsla, eldhús með nýrri inn-
réttingu, stór stofa með útgengi á vestur-
svalir og á sér gangi eru 4 svefnherbergi og
flísalagt baðherbergi. Parket og korkur á
gólfum. Góður bílskúr. V. 34,9 m. 5291

4RA-6 HERB

RJÚPUFELL Góð 4ra herbergja 107,3
fm íbúð á jarðhæð í viðhaldslitlu fjölbýlis-
húsi. 5233

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

HRAUNBÆR - JARÐHÆÐ Mikið
endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á jarðhæð.
Engar tröppur. Hol, eldhús með borðkrók,
stofa, 3 svefnherbergi og nýtt, flísalagt bað-
herbergi. Nýlegar innréttingar. Eikarparket
og flísar á gólfum. Afgirtur sérafnotaréttur.
Stutt í alla þjónustu. Gott lán áhvílandi. V.
22,9 m. 5105

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

FÍFUSEL - M.BÍLGEYMSLU Falleg
4ra herbergja 107 fm íbúð á 1.hæð ásamt
stæði í bílageymsluhúsi. Nýlegar innrétting-
ar og gólfefni. Sér þvottahús í íbúð. Skipti á
3ja herbergja íbúð á jarðhæð í Seljahverfi
æskileg. V. 22,9 m. 5260

ÁRSALIR Rúmgóð og glæsileg 122 fm
íbúð á 8. hæð í lyftublokk. 2 LYFTUR. Yfir-
byggðar suðursvalir. Stórkostlegt útsýni. V.
33,9 m. 4146

NÝJAR SÉRHÆÐIR - SOGAVEGUR 112

Vandaðar 3ja herbergja sérhæðir í nýju fjórbýlishúsi. Sér inngangur er í hverja íbúð. Íbúðir á neðri hæð eru
með útgengi á suðurverönd og stórar suðursvalir á efri hæð. Fremri forstofa, hol, eldhús, stofa/borðstofa, 2
rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og geymsla, allt innan íbúðar. Vandaðar eikar-innréttingar. Á
gólfum er eikarparket og grásteinsflísar. Tvö sér bílastæði fylgja hverri íbúð. V. 30,8 m 5268
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um

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

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

EINBÝLI

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

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

HÆÐIR

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

4RA TIL 7 HERB.

HÁHOLT - Góð 107,6 fm íbúð á
3. hæð. 3 sv.herb. Suðursvalir.
Flott útsýni. 5546

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

STEKKJARKINN - Góð 90 fm
neðri hæð í tvíbýli. 3 sv.herb. Sér-
inngangur. Verð 19,9 millj. 6060

HÁABARÐ - Fallegt 161 fm ein-
býli m/bílskúr. 3 sv.herb. Sól-
stofa, verönd og heitur pottur.
Verð 38,7 millj.

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

BREKKUGATA - Mikið endur-
nýjuð 133,5 fm efri hæð m/bíl-
skúr. 2-3 sv.herb. Sérinng. Út-
sýni. Verð 27,9 millj

BREIÐVANGUR - Rúmgóð og
björt 131 fm íbúð á 1. hæð. 5
sv.herb. Suðursvalir. Verð 22,9
millj.

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

TRAÐARBERG - FALLEG
110,5 fm íbúð á jarðhæð í litlu fjöl-
býli á góðum stað í Setberginu. 3
sv.herb. Verönd m/skjólveggjum.
Verð 27,9 millj. 10113

SUÐURGATA - 312,7 fm hús á
góðum stað sem skiptist í tvær
íbúðir, bílskúr og verslunarpláss
sem hægt er að breyta í íbúð.
Verð 60 millj.

FURUVELLIR - 205,6 einbýli
ásamt bílskúr. 5 sv.herb. Fallegar
innréttingar. Góð staðsetning. Verð
45,8 millj. 9771

GALTALIND - KÓP. Sérlega
falleg 148,4 fm íbúð m/bílskúr í litlu
fjölbýli á góðum stað. 3 sv.herb.
Svalir, verönd og sérlóð. Verð 36,9
millj. 6321

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

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

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

NÖNNUSTÍGUR - LAUST Fal-
legt mikið endurnýjað 144 fm ein-
býli á frábærum stað í miðbæ Hfj.
3-4 sv.herb. Verð 31,9 millj. 6334

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

ÁSBÚÐARTRÖÐ - Falleg og
björt 139,5 fm efri hæð m/bílskúr.
4 sv.herb. Sérinngangur. Fallegt
útsýni. Verð 32,9 millj. 6320

BREIÐVANGUR - Falleg 140 fm
íbúð m/bílskúr á 1. hæð. 4 sv.herb.
Stór stofa og sjónvarpshol. Verð
24,9 millj. 6291

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

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

ÖLDUGATA - Fallegt 134,2 fm
einbýli á góðum stað. 4 sv.herb.
Verð 29,0 millj. 6303

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

KVÍHOLT - Falleg 150 fm neðri
hæð m/bílskúr. 3-4 sv.herb. Sér-
inngangur. Útsýni. Verð 32,4 millj.
6298

BREIÐVANGUR - 43 FM BÍL-
SKÚR Mikið endurnýjuð163 fm
ENDAÍBÚÐ m/bílskúr. 4 sv.herb.
Suðursvalir. Útsýni. Verð 27,5 millj.
6279

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

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

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

RAÐ- OG PARHÚS

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

ÁLFHOLT - 161 fm efri hæð og
ris í klasahúsi. 4 sv.herb. Sérinn-
gangur. Frábært útsýni. Verð 32,0
millj. 6260

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

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

DREKAVELLIR - LAUS
STRAX Glæsileg 105,4 fm endaí-
búð á 3. hæð. 3 sv.herb. Eikarinn-
réttingar, parket og flísar. Verð
24,9 fm 9754

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

ÁLFHÓLSVEGUR - KÓP. Ein-
staklega skemmtilegt og vel stað-
sett raðhús m/bílskúr. 3 sv.herb.
Stór suðurgarður. Verð 34,9 millj.
6259

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

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

HJALLABRAUT - LAUS
STRAX Góð 108,5 fm 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. Sérinn-
gangur. Útsýni. Verð 21,2 millj.
2426

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

FAGRABERG - Fallegt 212 fm
raðhús m/bílskúr á góðum stað í
Setberginu. 3 sv.herb. Verönd og
heitur pottur. Verð 46,9 millj. 6174

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

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

BERJAVELLIR Glæsileg 117,5
fm íbúð á jarðhæð. 3 sv.herb. Mikil
lofthæð. 55 fm verönd. Verð 25,9
millj. 10104

3JA HERB.

LANGAMÝRI - GBÆ Falleg
86,4 fm íbúð á efri hæð í vinsælu
húsi. 2 sv.herb. Sérinng. Stórar
sólarsvalir. Verð 25,6 millj. 6297

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

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

HOLTSGATA - Mikið endurnýj-
uð 107 fm miðhæð með bílskúr. 3
sv.herb. Sérinngangur. Verð 24,5
millj. 10056

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

ÞRASTARÁS - FALLEG 110
fm íbúð á 1. hæð ásamt stæði í
bílageymslu. 3 sv.herb. Sérinn-
gangur. Verð 25,5 millj. 3740

HRÍSMÓAR - GBÆ 97 fm íbúð
á 7. hæð. 2 sv.herb. Tvennar sval-
ir, stórkostlegt útsýni. Lyfta. Verð
25,9 millj. 6256

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

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

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

KARLAGATA - RVÍK - LAUS
„LAUS STRAX „ Björt og góð 57
fm íbúð á 1. hæð á frábærum stað.
2 sv.herb. Verð 16,5 millj. 9641

HJALLABRAUT - Falleg mikið
endurnýjuð 66,9 fm 2ja herb. íbúð
á 2. hæð. Vestursvalir. 6314

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

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

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

VESTURHOLT - Falleg 80 fm
neðri hæð í tvíbýli. 2 sv.herb. Sér-
inngangur og verönd. Verð 19,9
millj. 6148

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

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

RAUÐHELLA - HFJ. TIL SÖLU
EÐA LEIGU - 275 fm atv.húsnæði
á góðum stað. Mjög stór malbikuð
lóð, gott úti/-gámapláss. Verð 41,5
millj. 10021

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

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

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

2JA HERB.

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

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

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. 6272

VÖRÐUSUND - GRINDAVÍK
172,6 fm atv.húsnæði, fullbúið að
utan og tilb. til innréttinga að innan.
Verð frá 17,0 millj. 9650

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

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

SUÐURHVAMMUR - Björt og
falleg 72 fm íbúð á efstu hæð. Sól-
arsvalir og frábært útsýni. Verð
15,9 millj. 6335

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

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

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

LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ- LANDIÐ
GRINDAVÍK

SUÐURVÖR - Fallegt 160 fm par-
hús m/bílskúr. 3-4 sv.herb. Sólpallur
og heitur pottur. Verð 23,9 millj.
6328

LEYNISBRAUT - ENDARAÐ-
HÚS Bjart og fallegt 103,5 fm par-
hús. 2 sv.herb. Bílskúrsréttur. 6295

HVASSAHRAUN - Vel viðhaldið
119,5 fm einbýli. 3 sv.herb. Góð ver-
önd. Verð 18,5 millj. 6280

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

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

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

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

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

BAÐSVELLIR - EINBÝLI 179 fm
m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 26,5 millj.
10102

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

SUÐURVÖR - FRÁBÆR
STAÐSETNING 147,5 fm parhús
m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 22,9 millj.
4436

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HEIÐARHRAUN - 130,5 fm par-
hús með bílskúr. 3 sv.herb. Verð
22,9 millj. 5436

ÁSABRAUT - 157,8 fm einbýli
m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 21,9 millj.
. 3991

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

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

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

SELSVELLIR - LAUST STRAX
Mikið endurnýjað 174,2 fm einbýli
m/bílskúr. 4-5 sv.herb. Falleg og
vönduð eign. Verð 27,9 millj. 9635

VOGAR

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

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

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

REYKJAN.BÆR

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

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

GARÐUR

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

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

SANDGERÐI

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

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

LANDIÐ

ÁLFABYGGÐ - SÚÐAVÍK Fal-
legt 94,2 fm einbýli á góðum stað. 4
sv.herb. Verð 11,4 millj. 6270

STEINSBÆR - TILVALIÐ SEM
SUMARHÚS 161 fm einbýli í eldri
hluta Eyrarbakka. 4 sv.herb. Verð
11,9 millj. 9966

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

NÝTT

NÝTT
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MARTEINSLAUG 8 - 113 RVK

OPIÐ HÚS MILLI KL. 17:00 - 19:00

Björt, glæsileg 4ra herbergja 122,6 fm íbúð ásamt stæði í opnu bílskýli, á þriðju hæð í Grafarholti.
Mjög fallegt útsýni. Íbúðin er með gegnheilu albino eikarparketi á gólfum, náttúrusteini í anddyri og
baðherbergi og flísum í þvottarhúsi. Í eldhúsið er eikarinnrétting, náttúrusteinn milli skápa, háfur og
tvöfaldur ísskápur. Niðurtekin loft að hluta með halogenlýsingu, ásamt lýsingu í veggjum. Herbergi
stór með fataskápum en í hjónaherbergi er rúmgott fataherbergi með innréttingu. Baðherbergi er
með nuddbaðkari, klætt með náttúrusteini ásamt stórum sturtuhaus, glugga og hita í gólfum.
Þvottahús er rúmgott með glugga. Lýsing frá Lumex, myndavéladyrasími, gervihnattamóttakari,
þjófavarnakerfi og stór geymsla á jarðhæð. Góðar svalir til suðurs. Verð kr. 31.900.000,-

Júlíus tekur á móti gestum. Sími 823 2600

Allar nánari upplýsingar veita sölumenn Stórborgar.

Fr
um

NÝBYGGINGARNÝBYGGINGAR
ALLT AÐ 90% LÁN

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

www.as.is
Opið virka daga
kl.9–18

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Fr
um

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

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

FJÓLUVELLIR 6-8 - HFJ. Glæsileg
hannað endaraðhús á einni hæð m/bíl-
skúr. Áhvíl. 17 millj. til 40 ára hjá Íbúðalsj.
Verð 30,9 millj. 5395

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

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

KIRKJUVELLIR 3 - HFJ. - Glæsi-
legar 4ra herb. íbúðir, verð frá 24,6 millj.
5298

EINIVELLIR 7 - HFJ. - Falleg 4ra

herb. ENDAÍBÚÐ á 2. hæð m/stæði í bí-
lag. Verð 23,4 millj.   5159

DREKAVELLIR 18 - Glæsilegar 3ja

og 4ra herb. „“ FULLBÚNAR „“ íbúðir
m/parketi og flísum á gólfum. Verð frá
20 millj. 4856

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

DREKAVELLIR 26 - HFJ. - Vand-

aðar 4ra herb. íbúðir, verð frá 24,8 millj.
Afhending við kaupsamning. 4310

STÓRIKRIKI - MOSFELLSBÆR
Glæsilegt 344 fm einbýli-/tvíbýlis-
hús á góðum stað. Fullbúið að ut-
an og fokhelt að innan.
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Þráðlaus þægindi frá Danfoss

Gólfhiti - einfaldari en nokkru sinni fyrr
Þráðlausar gólfhitastýringar

Háþróaðar en einfaldar
Við erum leiðandi í hönnun og

framleiðslu gólfhitastýringa

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

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

Fr
um

Sími 534 8300 • Kirkjustétt 4 • 113 Reykjavík • www.storborg.is • storborg@storborg.is

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

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

Allar nánari upplýsingar veita sölumenn Stórborgar.
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Gunnar Valdimarsson
lögg. fasteignasali
og viðsk.fræðingur

gsm: 895 7838
gunnar@neseignir.is

Kári Kort
sölustj. íbúðarhúsn.

gsm: 892 2506
kari@neseignir.is

Kristinn Kjartansson
sölustj. atvinnuhúsn.

gsm: 820 0762
kristinn@neseignir.is

Pétur Kristinsson
fjármálaráðgjöf
gsm: 893 9048

pk@isl.is

4RA HERB.

Fellsmúli 7, Rvík verð 29,5 millj.
Aleksandra tekur á móti gest-
um kl. 14-18 í dag mánudag

Hol, eldhús með borðkrók.
Björt og falleg stofa, borðstofa m/útg. á
svalir.
Tvö barnaherbergi m/mögul á 1 í viðbót.
Hjónaherbergi með góðum fataskápum.
Glæsilegt nýstandsett baðherbergi.

Kleppsvegur 100.8 fm. Íbúð á 3
hæð með góðu útsýni. 2-3 svefnherbergi.
Góð stofa.baðherb. Eldhús, 2 geymslur+
frystihólf. Verð 22 millj.

Naustabryggja m. stæði í bíl-
skýli Vorum að fá í sölu mjög góða 135,2
fm 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð í góðu
lyftuhúsi. Vandaðar innréttingar, parket og
flísar á öllum gólfum, þvottahús í íbúð.
Snyrtileg sameign bæði innan og utandyra.
Gott stæði í lokuðu bílskýli fyrlgir íbúð.
Verð 31,5 millj.

Efstahraun 240 Grindavík 150
fm raðhús með góðum bílskúr.
Forstofa,hol m/fataskáp flísar á gólfi.
Þrjú barnaherbergi,stórt hjónaherb.
Borðstofa m/uppteknu lofti m/glugga
Björt stofa m/útg í garð.
Góð eign miðsvæðis.

2JA HERB.

Þorláksgeisli - 2ja herbergja
Vorum að fá í einkasölu glæsilega 2ja her-
bergja íbúð á þriðju hæð (eftstu) ásamt
stæði í bílskýli. Íbúðin er parket og flís-
alögð. Góður fataskápur í svefnherbergi.
Baðherbergi með góðri innréttingu og flísa-
lagt. Góð eign á frábærum stað.
V. 21.1 millj.

ATVINNUHÚSNÆÐI
FYRIR FJÁRFESTA
Atvinnuhúsnæði 500 fm í hverag.
Íbúðarhús m4-6 íbúðum Hverag.
Lóðir í Reykjavík.
Frístundajörð í Borgarfirði
Frístundajörð+hestar+golf í Borgarf.
Sumarhús+ frístundalóðir

LOGAFOLD, 112 RVK. 293,7
FM EINBÝLISHÚS Á GÓÐUM
STAÐ. VERÐ 66.6 MILLJ. Neðri
h: Forst, wc, skrifstofurími, sjónvarps-
vefnh., geymsla+bílskúr. Efr ih: Stofur ,eld-
hús, svefnherb. borðst, baðherb.

BAÐSVELLIR, GRINDAVÍK
Fallegt 151 fm einbýli á frábærum stað
Verð 22,8 millj.
Flísalögð m/forstofa m/ herbergi
Sjónvarpshol,björt stofa m/útg á pall.
Eldhús m/fallegum innrétt.+borðkrók
Stór tvöfaldur bílskúr.

RAÐ- OG PARHÚS

Engjasel - Raðhús Vorum að fá í
sölu raðhús á 3 hæðum ásamt stæði í bíla-
geymslu. Um er að ræða eign í barnvænu
hverfi. Húsið er mjög vel skipulagt og tölu-
vert endurnýjað m.a. allt gler á framhlið.
Húsið skiptist þannig að um er að ræða
rúmgóð svefnherbergi, stofa og borð-
astofa, sjóvarpshol, gestsnyrting og bað-
herbergi. V. 39,9 millj.

Í SMÍÐUM

Stamhólsvegur 240 Grindavík
2 glæsilegar íbúðir á góðum stað
Skilalýsing á skrifstofu Neseigna//
Tilvalið fyrir fjárfesta.

EINBÝLI

ÁSMÝRI LAUGARÁSI EINBÝL-
ISHÚS M/AUKAÍBÚÐ Á JARÐ-
HÆÐ VERÐ 36,8 MILLJ. 258 fm.
Einstakt útsýni. 80 fm. íbúð á neðri hæð m.
sérinngangi. 12.700fm leigulóð sem gefur
möguleika á fleiri byggingum. Allar nánari
upplýsingar hjá Neseignum s. 535-0200

Sólarströnd Langar þig að eignast
einbýlishús á frábærum stað? 2einbýlishús
frá 160 fm frá kr 9 millj. 190 fm frá kr 10
millj. og 270 fm frá kr 12,2 millj.
Skilalýsing á skrifstofu.

Glæsilegt - veitingahús -
Grindavík Vorum að fá í einkasölu
glæsilegt veitingahús þar sem engu hefur
verið til sparað í innréttingar, tæki og bún-
að. Fyrirtækið gerir út á einstaklingsmarkað
og hópa. Fín viðskiptavild.
Óskað er eftir tilboðum í rekstur og fast-
eign.

JARÐIR

Frístundajörð í Borgarfirði Galt-
arholt 203,9fm íbúðarhús + 3,5ha+1.5 land.
Upplagt fyrir hestafólk,Starfsmannafélög,
orlofshús. Tilboð óskast

Ánastaðir jörð með 104 ha grónu
landi ásamt veiðihlunnindum í Álftá.
Verð 75 millj.

ÓSKUM EFTIR EIGNUM!
Vantar eftirfarandi eignir á skrá fyrir ákveðna kaupendur;

Einbýl ishús á Selt jarnarnesi
Raðhús í  vesturbæ, Selt jarnarnesi
Sérhæð í  vesturbæ
Eign með sér inng.  í  f jö lbýl i  í  vesturbæ
Vinsamlega haf ið samband v ið sölumenn Neseigna

FJÁRFESTAR – FJÁRFESTAR
Fjársterkir fjárfestar. Höfum verið beðnir um að útvega atvinnuhúsnæði með traustum leigusamn-
ingum fyrir fjársterka aðila til kaups.
Verðhugmyndir allt frá 100 millj. og upp í 3 milljarða. Allar nánari uppl. gefnar á skrifstofu Neseigna.

Byggingarlóðir Erum með á söluskrá okkar nokkrar stórar og góðar byggingalóðir fyrir fjársterka aðila.
Um er að ræða lóðir á stór Reykjavíkursvæðinu. Byggingamagn er u.þ.b. 80 þúsund fm.

Allar nánari uppl. gefnar á skrifstofu Neseigna

FASTEIGNASALA I ÁNANAUSTUM V/ SÓLVALLAGÖTU 84 I NESEIGNIR@NESEIGNIR.IS I NESEIGNIR.IS

Kornakur 5 LÓÐ
210 Garðabær

Verð: 24,9
Stærð: 704

Remax Lind kynnir 704 fm lóð að Kornakri 5 með 266 fm byggingarreits. Vel er hugað að þjónustu innan
skipulagssvæðisins  og  í  næsta  nágreNni  þess.  Þar  er  gert  ráð  fyrir  verslunar-  og  þjónustumiðstöð,
leikskóla og þá eru öflugir skólar, Hofstaðaskóli og Fjölbrautaskólinn, í göngufræi.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 699 5008

Hnoðravellir 14
Hafnarfjörður

Verð: 26,8
Stærð: 198

Byggingarár: 2006
Bílskúr: já

Remax  Lind  kynnir;  fallegt  raðhús á  einni  hæð  með  innbyggðum  bílskúr,  samtals  198,2  fm.  Húsið  er
byggt úr steypu með marmarasalla að utan og lóð verður grófjöfnuð. Húsin afhendast fullbúin að utan
og fokheld að innan.  AFHENDING Í MARS 2007.
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Fasteignasalan Stórborg hefur til sölu tveggja til þriggja her-
bergja íbúðir að Sandavaði með sérinngangi auk stæðis í lokaðri 
bílageymslu. 

Lýsing: Íbúðirnar skilast fullfrágengnar að innan með gólfefnum 
og vönduðum innréttingum frá HTH. Steyptir veggir eru ein-
angraðir, múraðir með gifsmúr og málaðir en aðrir veggir spasl-
aðir og málaðir. Í eldhúsum eru eldhústæki af viðurkenndri gerð, 
keramik helluborð, blástursofn og háfur. Á baðherbergjum eru 
skápar með hillum undir vöskum, vegghengd salerni með inn-
byggðum vatnskössum og baðkör með sturtum. Í þvottahúsum eru skolvaskar og vinnuborð. Gólf baðherbergja 
og þvottahúsa eru flísalögð. Reykskynjarar, slökkvitæki og lyfjaskápar fylgja öllum íbúðum og í bílageymslu er 
sjálfvirkt vatnsúða slökkvikerfi.

Verð: frá 23,6 milljónum  Fasteignasala: Stórborg

110 Reykjavík:  Stórar svalir og stæði í bílageymslu
Sandavað 11: Tveggja til þriggja herbergja íbúðir með sérinngangi

Íbúðirnar skilast fullfrágengnar að innan.

Innréttingar eru frá HTH.

SUÐURHÓLAR - VIÐGERT

Mjög góða 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í nýlega viðgerðu
fjölbýlishús. Eldhús með snyrtilegri innréttingu, rúmgóð
og björt stofa og borðstofa. Flísalagt baðherbergi með
þvottaraðstöðu og þrjú góð herbergi með skáp. Ákv. 13
millj.. Verð 18,9 millj.

HRINGBRAUT - LAUS

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

GRÝTUBAKKI - ENDURNÝJUÐ

Góða 4ra herbergja íbúð á 3. hæð (efstu) í góðu fjölbýlis-
húsi. Nýlega endurnýjað flísalagt baðherbergi og 3 rúm-
góð herbergi með skáp. Snyrtilegt eldhús með borðkrók
og björt og góð stofa með útgang á svalir. Verð 18,5 millj.

NAUSTABRYGGJA - BÍLSKÝLI

Glæsilega 101 fm 3-4ra herbegja íbúðir á 2. hæð í vönd-
uðu fjölbýlishúsi ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er
með vönduðum maghoný innréttingum og fallegu eikarp-
arketi á gólfi. Flísalagðar vestursvalir út af stofum. Áhv.

lán L.Í. með 4,15% vöxtum. Verð 25 millj.

SIGTÚN - RISHÆÐ

Mjög góða 3ja herbergja risíbúð góðu fjórbýlishúsi. Fal-
lega endurnýjað eldhús og góð stofa. Tvö rúmgóð svefn-
herbergi og snyrtilegt baðherbergi með sturtu. Geymslu
ris yfir íbúð. Verð 18,4 millj.

KELDULAND - ENDAÍBÚÐ

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 21,9 millj.

VÍÐIMELUR - VIÐGERT HÚS

Mjög góð 3ja herbergja 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.

HEIÐARBYGGÐ - FLÚÐIR

Frábærlega staðsett 58,3 fm sumarhús rétt utan við Flúð-
ir. 2-3 svefnherb., góð stofa og eldhús. Stór verönd og
glæsilegt útsýni yfir sveitina og til fjalla. Falleg og vel gró-
in 5.236 fm lóð í glæsilegu umhverfi. Heitvatn og rafmagn.
Verð 15,6 millj

ÖNDVERÐARNES - SUMARHÚS

Nýtt fallegt 60 fm sumarhús á vel staðsettri lóð með út-
sýni yfir Hvítá. Húsið er fullbúið að utan en einangrað og
plastað að innan með óuppsettum milliveggjagrindum.
Verð 14 millj.

AUSTURBERG - LAUS

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

SKYGGNISSKÓGUR - ÚTHLÍÐ

Vandað 54,2 fm heilsárshús við Guðjónsgötu í Skyggnis-
skógi, Úthlíð í Biskupstungum. Þrjú svefnherbergi go
baðherbergi með sturtu. Eldhús og stofa eru í sama rým-
inu. Stór verönd við húsið með stórum heitum potti. Hita-
veita og rafmagn. Húsið stendur á 5.624 fm kjarri vaxinni
sumarhúsalóð. Frábært útsýni yfir Heklu svo og nærlig-
gjandi sveitir. Stutt er í alla þjónustu. Verð 16,7 millj

GARÐHÚS - RAÐHÚS

Vorum að fá í sölu mjög gott raðhús á tveim hæðum með
innbyggðum bílskúr. Neðri hæð, forstofa, bílskúr, hol,
baðherbergi, tvö herbergi og þvottaherbergi. Efri hæð,
opið hol, eldhús, þrjú herbergi, baðherbergi, stofa og sól-
stofa. Parket og flísar á gólfum. Góð suður baklóð með

stórum sólpalli. Verð 45,8 millj.

NAUSTABRYGGJA - FALLEG

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

KLUKKUBERG - 2JA ÍBÚÐA HÚS

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

JÓNSGEISLI - GLÆSILEGT

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 plank-
aparket á gólfum. Neðri hæðin er innr. sem 3ja herbergja
íbúð. Frágengin lóð með stórum sólpalli. Glæsilegt útsýni.

Verð 68,9 millj.
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Guðmundur Björn Steinþórsson
löggiltur fasteignasali

Jón Guðmundsson
sölustjóri

LAUTASMÁRI - NÝTT Í SÖLU

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

www.hofid.is
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Fr
um 3ja herbergja Álfatún - Fossvogsdalur

Góð 3 herbergja íbúð
á efstu hæð með fal-
legt útsýni. Mjög
barnvæn staður, stutt
í leikskóla, snælands-
skóla, íþróttasvæði
HK og útivistarsvæðið
Fossvogsdalinn. Gólf-
efni eru parket og flís-
ar, vandaðar innrétt-

ingar bæði í eldhúsi og á baðherbergi. Vel þess virði að skoða.
Verð 23,8 millj.

4ra herbergja Veghús - Grafarvogur
Falleg og vel skipulögð 121
fm 4ra herbergja íbúð á annari
hæð í góðu þriggja hæða fjöl-
býli. Góð íbúð í Grafarvogin-
um þar sem aðgengi er gott
og stutt í alla helstu þjónustu
svo sem sund, verslanir, veit-
ingastaði, golfvelli og líkams-
ræktarstöðvar. Húsaskóli og
tveir leikskólar í göngufæri.
Verð 25,9 millj.

4ra herbergja Mávahlíð - Rvk
Íbúðin þín loksins fund-
in. Húsið fasteignasala
kynnir: Mjög rúmgóð
88,2 fm 4ja herb. ris
íbúð, enn er mun stærri
að gólffleti. Íbúðin nýtist
mjög vel, björt og rúm-
góð með frábæru út-
sýni.

3ja herbergja Karfavogur - Rvk
3ja herbergja björt risíbúð í
104 Reykjavík með nýlega
uppgerðu eldhúsi með vönd-
uðum tækjum. Risloft með
þakglugga fyrir ofan íbúðina.
Verð 14,9 millj.

Stærri íb./sérh. Kólguvað - Norðlingaholti
Stórglæsileg 4ra her-
bergja.127,5 fm neðri sér-
hæð. Húsið er tvíbýlishús
með sérinngangi og er innst í
botnlangagötu. Íbúðin er full-
búin að utan sem innan með
vönduðum innréttingum frá
Designa Ísland. Laus við
kaupsamning. Verð 34,9 millj.

2ja herbergja Bergþórugata - Rvk.
Björt og góð 2ja herb. íbúð í kjallara í
góðu fimm íbúða steinhúsi í miðbæn-
um. Sameiginlegur inngangur, gengið
niður hálfan stiga niður á þessa hæð.
Göngufæri í bæinn.
Verð 16,9m

2ja herbergja Engjavellir - Hfj.
Engjavellir, falleg 2ja herbergja
íbúð með sér inngangi af svölum
ásamt sér geymslu á 3 hæð
(efstu ) í nýlegu fjölbýli. Eignin er
64,2 fm að stærð ásamt 6,7 fm
sér geymslu samtals 70,9 fm og
skiptist í forstofu, gang, svefn-
herbergi, baðherbergi, þvotta-
hús/geymsla, stofu, svalir, borð-
stofu og eldhús. Falleg íbúð.
Verð 17,6 millj.

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, stór-
ar stofur og 3 svefnherbergi öll með baðherbergi.
Verð 601.000. 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

Glæsileg Villa ca. 400 fm á 2.900 fm lóð á friðsælum og fal-
legum 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

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

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 flugvell-
inum 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 hús-
ið er 10.000 fm.land sem státar af mjög gömlum ólífutrjám ásamt ýms-
um glæsilegum gróðri.
Verð 1.150.000. EUR

Suður FrakklandSuður Frakkland
RivieranRivieran

Suðurlandsbraut 50
Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

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

Lindarvað 10
110 Reykjavík

• 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 er húsið steinað í ljósum lit.

• Lóðin fullbúin.

• Bílaplan og aðkoma hellulögð.
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SÉRKENNI HÚSFÉLAGA
Þeim málum í fjöleignarhúsum, 
sem varða sameignina og sameig-
inlega hagsmuni, verða íbúðareig-
endur að ráða í félagi. Þess vegna 
eru til í öllum fjöleignarhúsum 
húsfélög, sem eigendur eru sjálf-
krafa og ófrávíkjanlega í. Húsfé-
lag er ekki félag í hefðbundnum 
skilningi. Húsfélag er til í krafti 
laga vegna hins sérstaka eigna-
forms og eignaaðildar, sem ríkir í 
fjöleignarhúsum og hlutverk þess 
er að annast um sameiginleg mál. 
Þátttaka í húsfélagi er órjúfan-
lega tengd eignaraðild að séreign-
um. Allir eigendur eru skyldu-
bundnir félagsmenn í því og sá 
sem kaupir eign í fjöleignarhúsi 
verður sjálfkrafa félagi í húsfé-
laginu. Enginn getur sagt sig úr 
húsfélagi nema með því að selja 
eign sína.

EIGNARRÉTTURINN ER ÞRÍÞÆTTUR
Húsfélag er fremur af eignar-
réttarlegum toga en félagsleg-
um. Eignarréttur í fjöleignarhúsi 
er þríþættur: 1. Séreignarréttur.  
2. Sameignarréttur. 3. Réttur og 
skylda til þátttöku í húsfélagi. 

Þessir  þrír þættir eru algjör-
lega samtvinnaðir og óaðskilj-
anlegir og þessi þrenning er 
grundvöllur þessa  eignarforms. 
Fjöleignarhúsafyrirkomulagið
hvílir á þeim grunni að húsfélög 
séu til staðar og að félagsaðild sé 
skyldubundin og fortakslaus.

ÞARF EKKI AÐ STOFNA. UPPHAFS
FUNDUR
Húsfélag þarf ekki að stofna 
formlega því þau eru til í sér-
hverju fjöleignarhúsi í krafti lag-
anna þegar eignaraðildin er með 
þeim hætti sem þau mæla fyrir 
um. Þess vegna er ekki þörf á eig-
inlegum stofnfundi en fyrsti fund-
ur í nýju fjöleignarhúsi ber keim 
af stofnfundi. Einhverjir verða að 
taka af skarið og boða til hans og 
er víst að ¼ hluti eigenda getur 
gert það. Eigendur bera sameig-
inlega og hver fyrir sig ábyrgð á 
því að húsfélag starfi lögum sam-
kvæmt. Þess vegna er talið að 
færri og jafnvel einstakur eig-
andi geti gert nauðsynlegar ráð-
stafanir til að blása lífi í sofandi 
eða óvirkt húsfélag eða koma því 
á koppinn, þ.á m. að boða með lög-
legum hætti til húsfundar.  

SKYLDUAÐILD OG FÉLAGAFRELSI
Samkvæmt 74. gr. stjórnarskrár-
innar má engan skylda til aðildar 
að félagi nema nauðsyn krefji til 
að félag geti sinnt lögmæltu 
hlutverki vegna almannahags-
muna eða réttinda annarra. 
Húsfélag er einmitt skólabókar-
dæmi um óhjákvæmilega skyldu 
til að vera í félagi vegna sameig-
inlegra og samtvinnaðra  hags-
muna. Húsfélög og skylduaðild að 
þeim er svo sjálfsögð að fáir 
vefengja tilvistarrétt þeirra og 
skylduaðild að þeim. Það tjóar því 
lítið fyrir þrætufúsa að skella 
hurðum og segja sig úr lögum við 
húsfélag veifandi stjórnar-
skránni.

REGLUR UM HÚSFÉLÖG
Í öllum félögum gilda einhverjar 
fastar reglur um félagsstarfið og 
það skipulag sem félagið lýtur. 
Slíkar reglur eru ýmist nefndar 
lög eða samþykktir. Húsfélög 
skilja sig frá öðrum félögum með 
því að reglur um þau eru í fjöl-
eignarhúsalögunum. Þyki fyrir-
mæli laganna ekki eiga við eða 
vera nægilega nákvæm getur 
húsfélag sett sér sérstaklega 
samþykktir. 

Til viðbótar fyrirmælum lag-
anna eða ákvæðum sérstakra 
samþykkta gilda svo um húsfé-
lög ýmis meginsjónarmið og regl-
ur, sem gilda í félögum, þ.á m. 
svo nefnd fundarsköp.Húsfélög 
eru eins og áður segir eignarrétt-
arlegt fyrirbæri, sprottin af sér-
stöku formi sameignar og geta 
reglur um sameign haft gildi og 
þýðingu viðvíkjandi húsfélög.

HLUTVERK, TILGANGUR OG VALD
Hlutverk húsfélaga er fyrst og 
fremst að annast varðveislu, við-
hald, endurbætur og rekstur sam-
eignarinnar þannig að hún fái 
sem best þjónað þörfum eigenda 
og að hagnýting hússins, bæði 
séreigna og sameigna, sé ávallt 
með eðlilegum hætti og þannig að 
verðgildi eigna haldist. Vald hús-
félagsins er því fyrst og fremst 
bundið við sameignina og ákvarð-
anir sem varða hana og nauðsyn-
legar eru vegna sameiginlegra 
hagsmuna eigenda. Húsfélag 
hefur mjög þröngar heimildir til 
að taka ákvarðanir sem snerta 
séreignir.

LÝÐRÆÐISLEGAR AÐFERÐIR OG 
SJÓNARMIÐ
Húsfélagið getur því aðeins gegnt 
hlutverki sínu að í því ríki það 
skipulag sem ákveðið er í fjöl-
eignarhúsalögum og að fundir 
fari fram samkvæmt fyrirmælum 
þeirra laga og almennum fundar-
reglum, sem miða að því að allir 
eigendur hafi jafna aðstöðu til að 
setja fram skoðanir sínar og mála-
lyktir fáist að meginstefnu til í 
samræmi við vilja meirihlutans. 
Í húsfélögum hefur meirihlutinn 
mikið vald og það  byggist á því að 
hann gefi minnihlutanum full færi 
á að tjá sig áður en ákvörðun er 
tekin. Það er forsenda fyrir því að 
húsfélag geti starfað í samræmi 
við tilgang sinn að gætt sé lýðræð-
islegra starfsaðferða sem segja 
má að hvíli á gagnkvæmu trausti 
og tillitssemi og á samstöðu um 
meginmarkmið og vinnubrögð 
þótt skoðanir kunni að vera skipt-
ar um ýmis mál. 

MEGINREGLA AÐ EINFALDUR MEIRI
HLUTI RÁÐI
Meginreglan er sú, að einfaldur 
meirihluti á húsfundi geti tekið 
ákvarðanir og það heyrir til und-
antekninga að aukinn meirihluti 
eða allir eigendur þurfi að sam-
þykkja ákvörðun. Það leiðir að 
viðteknum lögskýringarreglum 
og sjónarmiðum að túlka ber 
undantekningar frá meginregl-
unni þröngt þannig að jafna 

eru líkur á því að til ákvarðana 
nægi samþykki einfalds meiri-
hluta. Má eina ferðina enn segja, 
að ef maður þarf að velta vöng-
um og klóra sér í kollinum þá séu 
yfirgnæfandi líkur fyrir því að 
meginreglan um einfaldan meiri-
hluta eigi við en ekki undantekn-
ingarnar um samþykki 2/3 hluta 
eða allra.

VALD MEIRIHLUTA ER Á ÞRÖNGU SVIÐI 
NAUÐSYNLEGT OG VENJULEGT
Meginreglan er að til ákvarðana 
húsfélags nægi einfaldur meiri-
hluti eigenda miðað við eignar-
hlutföll á löglegum húsfundi. 
Sem mótvægi við þetta mikla og 
víðtæka vald er valdsvið húsfé-
lags á hinn bóginn þröngt og nær 
það fyrst og fremst til ákvarð-
ana og ráðstafana, sem eru nauð-
synlegar, venjulegar og eðlileg-
ar til forsvaranlegs viðhalds og 
reksturs, þ.e. til að viðhalda henni 
í óbreyttu ásigkomulagi. Minni-
hlutinn getur ekki sett sig á móti 
slíkum ráðstöfunum jafnvel þótt 
þær séu mjög kostnaðarsamar. 
Það er eitt höfuðeinkennið á hús-
félagi, að hægt er að þvinga 
minnihluta í ríkum mæli til að 
taka þátt í útgjöldum vegna ráð-
stafana og framkvæmda, sem 
hann hefur greitt atkvæði á móti.  

BREYTINGAR, ENDURBÆTUR OG 
NÝJUNGAR
En vald húsfélags nær lengra því 
það hefur innan vissra marka 
vald til að taka ákvarðanir um 
breytingar, endurbætur og nýj-
ungar. Það vill segja að einfaldur 
meirihluti getur ákveðið og ráð-
ist í vissar framkvæmdir á allra 
kostnað, sem ekki eru nauðsyn-
legar eða venjulegar en meiri-
hlutinn telur æskilegar. 

TAKMARKATILVIK. SVIGRÚM
Má segja, að einfaldur meirihluti 
íbúðareigenda, miðað við eignar-
hlutföll geti tekið ákvarðanir um 
venjulegar viðgerðir og viðhald 
og minniháttar endurnýjanir og 
endurbætur. En hins vegar verður 
að krefjast aukins meirihluta, þ.e. 
2/3 hluta bæði miðað við fjölda og 
eignarhluta, til að taka ákvarð-
anir um óvenjulegar og meiri-
háttar endurbætur. Mörkin hér á 
milli eru ekki alltaf glögg og verð-
ur einkum að horfa til kostnaðar-
ins, sem svo aftur verður að skoða 
í samhengi við almennt ástand og 
gæðastig hússins og hvað er tíðk-
anlegt í sambærilegum húsum. 
Húsfélag hefur talsvert valfrelsi 
og nokkuð rúmt svigrúm til að 
velja á milli mismunandi kosta, 
lausna eða leiða.

ÓVENJULEGAR, ÓHÓFLEGAR OG 
DÝRAR FRAMKVÆMDIR
Vald húsfélags takmarkast loks 
af því, að einstakir íbúðareigend-
ur verða ekki með afli atkvæða 
þvingaðir til að taka þátt í kostn-
aði við framkvæmdir, búnað og 
tilfæringar, sem eru mjög óvenju-
legar, óhóflegar (lúxus) og dýrar.  
Þarf samþykki allra þegar um 
slíkt er að tefla.

Húsfélög, eðli, sérkenni, hlutverk og vald

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

Lesendum Fréttablaðsins er velkomið að senda fyrirspurn á netfangið huseigandi@frettabladid.is

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

Hreinn Pálsson hrl. og lögg. fasteignasali.

Stekkjarholt 11 og 13, Reyðarfirði

Til sölu eru tvö mjög vönduð nýbyggð parhús á Reyðarfirði. Stærð hvors húss um 
sig með bílskúr er 235,9 fm. Öll herbergi hússins eru mjög rúmgóð og björt. Þetta 
stórglæsilega hús stendur á mjög fallegum stað á Reyðarfirði. Hönnun húss og 
allur frágangur miðar að því að lágmarka allt viðhald. Húsið er teiknað og hannað 
hjá ATS teiknistofu á Akureyri / Egilsstöðum. Byggingaraðili er Austurfell ehf.
Húsin verða afhent fullgerð með gólfefnum og innréttingum í mars - apríl 2007. 
Sjón er sögu ríkari. - Verð húss er kr. 48.000.000

Allar nánari upplýsingar eru veittar hjá Fasteignasölunni ehf, 
Hofsbót 4, Akureyri. Sími 462 1878. 

Hermann R. Jónsson sölustjóri sími 861 5025
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Hofsbót 4 – Akureyri
Sími 462 1878
GSM 861 5025
Fax 461 1878

Bæjarhrauni 10 Hafnarfirði • Sími 520 7500
hraunhamar@hraunhamar.is • www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

SUÐURGATA 76 HAFNARFIRÐI - VERÐ 35,5 MILLJ. 
Vorum  að fá í einkasölu Sérlega falleg efri sérhæð í góðu tvíbýli 166 fm auk bílskúrs 26,2 fm samtals
192,2 fm. Góð forstofa, flísalögð. Stigapallur með góðum skáp. Rúmgott hol. Gott eldhús með vand-
aðri innréttingu flísar á milli skápa, háfur, keramik helluborð, borðkrókur. Gott þvottaherbergi með
góðum skápum, flísar á gólfi. Gestasnyrting flísalögð. Stór og falleg stofa og borðstofa. Rúmgóður
sjónvarpsskáli. Svefnherbergisgangur, útgangur út á rúmgóðar suður svalir. Tvö góð barnaherbergi
Stórt baðherbergi, flísalagt í hólf og gólf, sturtuklefi og baðkar. Rúmgott svefnherbergi með skáp. Flís-
ar á skála, eldhúsi og baðherbergi. Parket er á stofu og herbergjum. Sérlega falleg og vönduð íbúð.
Geymsla og góður bílskúr með hita og rafmagni á jarðhæð. Búið er að endurnýja alla rafmagnstengla
og slökkvara Frábær staðsetning og útsýni.

Fr
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BAUGAKÓR 26 KÓPAVOGI - VERÐ 32,9 MILLJ
Vorum að fá í einkasölu glæsilega 122 fm efri hæð í fjórbýlishúsi með sérinngangi á þessum vinsæla
stað. Rúmgóð forstofa með góðum skápum náttúrusteinn á gólfi. Inn af forstofu er rúmgóð geymsla
með hillum og náttúrustein á gólfi. Glæsilegt eldhús með vandaðri eikarinnréttingu, keramik helluborð,
ofn og vifta frá AEG allt stállitað. Góður borðkrókur náttúrusteinn á gólfi. Stofan er opin í eldhús með
útgengi á stórarsvalir. Svefnh. með góðu skápaplássi. Tvö rúmg. barnah. m. skápum. Baðh. m. glæsil.
hornbaðkari með nuddi, vönduð innrétt., flísal. í hólf og gólf. Rúmg. þv.hús. Eigandi er að leggja lokafrá-
gang á íbúð þessa dagana og skilar hann gólfum í eldhúsi, holi, geymslu og þvottahúsi með náttúru-
stein á gólfum. Vandað eikarparket er á öðrum gólfum íbúðar. Halogen lýsing er í stofu og eldhúsloftum.
Fyrir gluggum verða hvít rúllugluggatjöld. Sérlega glæsileg eign laus fljótlega.

Sími 534 8300 •  Kirkjustét t  4  •  113 Reykjavík  •  www.storborg.is  •  s torborg@storborg.is

www.storborg.is 
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KRUMMAHÓLAR,
REYKJAVÍK
Rúmgóð 5 herbergja 120 fm. íbúð á 3.
hæð í lyftuhúsi. Húsið klætt að utan og
yfirbyggðar svalir.

TUNGUVEGUR,
REYKJAVÍK
Skemmtilegt 130 fm. 3ja hæða raðhús á
góðum stað. 3-4 svefnherbergi. Hús ný-
lega tekið í gegn að utan, sérsuðurgarður. 
Verð kr. 29,8 millj.

ÆSUSTAÐIR,
MOSFELLSBÆR
Viltu vera fjarri erli borgarinnar? Einbýli á
eini hæð um 120 fm, stendur á ca. 6.000
fm. eignarlóð. Miklir möguleikar.
Verð kr. 47,9 millj.

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

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040, fax 534 4044 - www.eignastyring.is • eignastyring@eignastyring.is

FASTEIGNAMIÐLUN
Erlendur Davíðsson,

lögg. fast.sali og
verðbréfamiðlari

Gísli
Björgvinsson
sölufulltrúi

Erla
Viggos
Ritari

NÝTT NÝTT NÝTT

ÞVERHOLT
REYKJAVÍK
Einstaklega vel staðsett og snyrtileg 75,5
fm. 2ja-3ja herbergja íbúð á 2. hæð.
Verð kr. 18,9 millj.

VESTURBRÚNIR
ÁSGARÐSLANDI
Vel staðsett, fallegur heilsársbústaður og
gestahús á eignarlandi. Vandaður bú-
staður að innan og utan. Hitaveita. Kjarri
vaxið land. Verð kr. 23,5 millj.

ÁRMÚLI
REYKJAVÍK
Skrifstofuhúsnæði á 2. hæð, 233,5 fm.
að stærð. Getur losnað fljótlega. Áhvíl-
andi ca. kr. 29 millj.
Verð kr. 35,9 millj.

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

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

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

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

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

Við náum árangri með þína eign
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Bergþórugata - 101 Rvk

18.300.000
Skemmtileg 60,8fm 2ja herbergja íbúð
á 1.hæð á góðum stað í 101, mjög góð
fyrstu kaup.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1820

Víkurás - 110 Rvk

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

Asparholt - 225 Álf

20.900.000
Falleg 96,1 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í
nýlegu fjölbýli m. sérinngangi af svöl-
um. Vandaðar innréttingar og gólfefni,
gott útsýni. Þórarinn s. 530 1811

Básbryggja - 110 Rvk

25.900.000
Einstaklega falleg 99,7 fm 3ja her-
bergja íbúð með sérinngang á 1. hæð
í húsi staðsett i enda á lokuðum botn-
langa. Þórarinn s. 530 1811

Grettisgata - 101 Rvk

18.500.000
Mikið uppgerð 61,2fm 3ja herbergja
íbúð á 2.hæð á frábærum stað í 101.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1820

Kársnesbraut - 200 Kóp

25.900.000
115,8 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð í fjór-
býli með 26 fm bílskúr (hluti af heild-
arfm) Húsið er í mjög góðu ástandi
innan sem utan. Þórarinn s. 530 1811

Rekagrandi - 107 Rvk

21.900.000
Snyrtileg 86,9 fm 3ja herb. íbúð á 3 og
4 hæð og stæði í bílskýli.
Óli s. 530 1812

Svöluás - 221 Hfj

47.400.000
212,5 fm 5 herbergja fallegt parhús
með 25,2 fm innbyggðum bílskúr á frá-
bærum stað í Áslandshverfi í Hafnar-
firði. Þórarinn s. 530 1811

Þorláksgeisli - 113 Rvk

48.000.000
190 fm 6 herb. raðhús á 2 hæðum með
innb. 31,7 fm bílsk. Húsið er smekklegt,
stendur hátt með góðum suðursvöl-
um. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1820

Hlíðarhjalli - 200 Kóp

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

Seljavegur - 101 Rvk

19.200.000
69,9 fm 3 herbergja íbúð á 1. hæð í þrí-
býli. Ásamt 2 geymslum samtals 19,5
fm.
Stefanía s. 530 1805

Laus strax

4ra til 7 herbergja

Rað- og parhús

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

Sigurður J. Sigurðsson
sigurdur@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Eðvarð Matthíasson
edvard@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

sölustjóri

Þórarinn Thorarensen
thorarinn@draumahus.is

sölumaður

Sigurður Samúelsson
sigurdursam@draumahus.is

sölumaður

Kristín S. Sigurðardóttir
kristin@draumahus.is

skjalagerð

Bergur Þ. Steingrímson
bergur@draumahus.is

fjármálastjóri

Stefanía T. Kristjánsdóttir
stefania@draumahus.is

sölumaður

2ja herbergja

3ja herbergja

Draumaeignir

Depluhólar - 111 Rvk

Tilboð óskast !
448,4 fm 11 herbergja einbýlishús þ.a.
58,2 fm aukaíbúð með sérinngang. Frá-
bært útsýni yfir alla Reykjavík.
Þórarinn s. 530 1811

Hólavallagata - 101 Rvk

Kristnibraut - 113 Rvk

35.500.000
Glæsileg 178,7 fm 4ra herb. Íbúð á 3
hæð þ.a. 21 fm bílskúr. Tvennar svalir
með frábæru útsýni. Eign fyrir vandláta í róglegum 4 íbúða stigagangi.
Helgi Már s. 530 1808

Lækjamót - 245 San

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

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

Draumaeignir

Rjúpnasalir - 201 Kóp

Hjallabraut - 220 Hfj.

Jörfabakki - 109 Rvk

19.900.000
106 fm og 5. herbergja íbúð, þar af 1
herbergi í kjallara í útleigu Laus við
undirritun kaupsamnings.
Sigurður s. 530 1809

Krossalind - 201 Kóp

49.800.000
Afar fallegt 170,7 fm 6 herbergja parhús
á tveimur hæðum með innbyggðum 26,2
fm bílskúr, samtals 196,9 fm.
Þórarinn s. 530 1811

54.900.000
Fallegt 316,4 fm 9 herbergja endarað-
hús með innbyggðum 31,1 fm bílskúr.
Séríbúð á neðrihæð sem er 138,5 fm
með sérinngang, hentar vel til útleigu.  Húsið í góðu ástandi bæði að innan
sem utan. Þórarinn s. 530 1811

Nýtt

Nýtt

Nýtt

Nýtt

Nýtt

Nýtt

Fr
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Höfum kaupanda

að sérbýli á einni

hæð í Mosfellsbæ

25.700.000
Einstaklega falleg 95,6 fm. 3ja herb.
endaíbúð á 2. hæð með sérinngang í
litlu fjölbýli.Íbúðin er með afar glæsilegum eikarinnrétt. og Mustang flísum
á gólfi. Lóð er fallega frágengin með leiktækjum. Þórarinn s. 530 1811
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Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is
sölumaður/ljósmyndari

Hlín Hlöðversdóttir
hlin@draumahus.is

ritari

Margrét B. Eiríksdóttir
greta@draumahus.is

ritari

Óli Antonsson
olia@draumahus.is

sölumaður

%1,5%

Söluverð á eign
3ja - 5 herbergja íbúðir*

Söluþóknun óháð verði íbúðar

Ýmis söluþóknunargjöld

(t.d. skoðunargjald, umsýslukostnaður ofl.)

Söluverð á eign

Söluþóknun (Kynntu þér mismunandi prósentur)

Ýmis söluþóknunargjöld 

(Kr. 0 til 50.000,- mismunandi eftir fasteignasölum)

Samtals án vsk

Vsk (24,5%) 

Samtals

Reiknaðu
dæmið

sjálf(ur)

Verð miðast við einkasölu

ÞÚ SPARAR:

311.126

0

Fast verð án vsk

Vsk (24,5%)

249.900
61.226

355.000 454.000 480.000

117.600

597.600

111.23086.975

441.975 565.230

254.104130.849 286.474

30.00025.00010.000

249.900 345.0002,3% 429.000 450.000

22.000.000 30.000.00015.000.000

1,95%

0 - 100.000.000

Samtals

*Kynntu þér verðskrá fyrir aðrar eignir

...meira en þú þarft þegar þú selur fasteign

Aðrar fasteignasölur, raundæmi:

Draumaeign

Furuberg - 221 Hfj

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

Draumaeign

Álfheimar - 104 Rvk

24.200.000
Falleg og vel skipulögð 4ra herb. 108,7
fm íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli. Baðh.
hefur verið endurnýjað með sturtuklefa
með nuddstútum, útvarpi o.f.l. Nýlegur
ísskápur og uppþvottavél fylgja. Þórarinn s. 530 1811

Draumaeign

Lækjarhjalli - 200 Kóp

69.900.000
Einstaklega fallegt einbýlishús í
suðurhlíðum Kópavogs.  Húsið er með
5 svefnh. og 2 stofum og er 284,4 fm.
Húsið er á tveimur hæðum með
tvöföldum bílskúr.  Virkilega vönduð eign. Sigurður s. 530 1809

Einbýli Einbýli

Esjugrund - 116 Rvk

41.900.000
6. herb. einbýli með sjávarútsýni, alls
213 fm á einni hæð með tvöföldum bíl-
skúr. Húsið er á Kjalarnesi, á falleg-
um útsýnisstað. Sigurður s. 530 1809

Fitjaás - 230 Rbæ

25.900.000
Gott 230 fm einbýli á einni hæð með
innb. bílskúr. Skilað fokheldu innan og
frág. utan með grófjafnaðri lóð.  Hús á
góðum stað miðsvæðis. Óli s. 530 1812

Garðbraut - 250 Gar

30.900.000
Sex herbergja 244,3 fm. einbýlishús
þ.a. 46,9 fm. sérstæður bílskúr á góð-
um stað í Garði. Unnið er að gagnger-
um. Helgi Már s. 530 1808

Fálkaklettur - 310 Bor

37.000.000
230,4 fm einbýlishús með 2 aðskildum
íbúðum + 32,8 fm bílskúr -samtals
263,2 fm Rólegur staður miklir mögu-
leikar. Óli s. 530 1812

Dalshraun - 220 Hfj

17.900.000
Restur + Húsnæði:   Bónus Bón Hafn-
arfirði ásamt 103,8 fm atvinnuhúsnæði
með stórri innkeyrsludyr.
Þórarinn s. 530 1811

Atvinnuhúsnæði

Nýtt

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

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

TRAUST VIÐSKIPTI Í TVO ÁRATUGI

SÍMI 588 9490

SIGRÚN GISSURADÓTTIR
LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SIGRUN@LYNGVIK.IS

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

LYNGVÍK ER SKRÁÐ Í
FÉLAG FASTEIGNASALA

LANGHOLTSVEGUR -
SÉRHÆÐ MEÐ

BÍLSKÚR.

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

KÓPAVOGUR
BYGG-

INGARLÓÐ
Vorum að fá í sölu mjög vel
staðsetta byggingarlóð undir
4ra íbúða hús, ásamt tveim-
ur bílskúrum um 700 fm. 
Glæsilegar teikningar. 
Allar nánari upplýsingar
veitir Steinar á Lyngvík í
síma 588 9490.

BORGARHOLTSBRAUT
- HÆÐ M/BÍLSKÚR.

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

LÓMASALIR 3JA HER-
BERGJA Á EFSTU HÆÐ

MEÐ BÍLSKÝLI OG
GÓÐU ÚTSÝNI.

Um er að ræða 95 fm 3ja herbergja íbúð á
5.hæð með vestur svölum. Íbúðinni fylgir 7,6 fm
sér geymsla. Parket og flísar á gólfum. Verð
25,8 m.

ÁLFKONUHVARF -
M/STÆÐI Í BÍL-

GEYMSLU

Um er að ræða mjög vel staðsetta 3ja herbergja
íbúð á efstu  hæð í lyftuhúsi, ásamt stæði í bíl-
geymslu. Íbúðin er í leigi til 15.6.07 og er hún sýnd
í samráði við sölumenn á Lyngvík Verð 24,8 m.

HÁTÚN - NÝ ÍBÚÐ Í
LYFTUHÚSI.

Um er að ræða nýja 64 fm 2ja herbergja íbúð á
6.hæð með góðu útsýni í nýju húsi við Hátún.
Íbúðin skilast fullbúin án gólfefna. V. 23,9 m.

GRANDAVEGUR -
LYFTUHÚS

Um er að ræða góða og vel staðsetta 73,5 fm 2ja
herbergja íbúð á 4.hæð í lyftuhúsi. Vestur svalir
með útsýni. Þvottaherberi innan íbúðar. V.18,9 m.

EYJABAKKI -
4-5 HERBERGJA

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

HESTHÚS Í
HAFNARFIRÐI

Vorum að fá í sölu gott 61 fm sex hesta hús við
Kaldárselsveg í Hafnarfirði. Verð 6,9

BARÐAVOGUR - 2JA
HERBERGJA M/SÉR

INNGANGI.

Um er að ræða 71,7 fm 2ja herbergja íbúð í kjallara
með sér inngangi í þriggja íbúða húsi við Barða-
vog. Verð 14,9 m.

SÓLHEIMAR - FLOTT ÍBÚÐ

Mjög góð og mikið endurnýjuð 3ja herbergja 85 fm
íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi með húsverði. Tvö góð
herbergi með parketi og skápum og annað með
austur svölum. Endurnýjað flísalagt baðherbergi.
Nýtt nútímalegt eldhús með parketi á gólfi, sem er
opið yfir í stofu. Björt stofa með parketi og suður-
svölum. Flott íbúð með góðu útsýni. Verð 22,9 m.

ÞÓRÐARSVEIGUR -
MEÐ STÆÐI Í BÍL-

GEYMSLU

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

AUÐBREKKA -
BYGGINGARÉTTUR

Um er að ræða 1181 fm skrifstofuhúsn. Samkvæmt
nýju deiliskipilagi er gert ráð fyrir stækkun á húsnæð-
inu og því breytt í 19 íbúðir ásamt verslunarhúsnæði á
jarðhæð, alls um 2300 fm með með bílgeymslu.

FUNAHÖFÐI -
ATVINNUHÚSNÆÐI

Um er að ræða 1320 fm atvinnuhúsnæði með góð-
um leigusamningi. stórt port. Allar nánari uppls.
veitir Kristberg 892-1931

HRÍSMÝRI - SELFOSS

Um er að ræða nýlegt 964 fm atvinnuhúsnæði sem
gefur mikla möguleika. Húsnæðið er á tveimur hæð-
um að hluta. Húsnæðið stendur á 2400 fm lóð með
góðum bílastæðum á áberandi stað sem er í mikilli
uppbyggingu. Húsnæðið er til afhendingar strax. 

LANGHOLTSVEGUR -
ATVINNUHÚSNÆÐI.

Um er að ræða 471 fm skrifstofuhúsnæði sem
stendur á tveimur lóðum með mögulegum bygg-
ingarétti, næg bílastæði. Allar nánari upplýsingar
veitir Kristberg í síma 892-1931.

SMIÐSHÖFÐI -
ATVINNUHÚSNÆÐI.

Um er að ræða 1820 fm iðnarðarhúsnæði með
ónýttum byggingarrétti og góðu porti. Allar nánari
uppls. veitir Kristberg 892-1931.

FUNAHÖFÐI -
LAUST STRAX

Um er að ræða mjög vel staðsett 607 fm atvinnu-
húsnæði á tveimur hæðu. Verð 75 m. Allar nánari
upplýsingar veitir Steinar á Lyngvík S.588-9490.
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Aðalþing - 203Kópavogur
Stærð í fermetrum: 247
Fjöldi herbergja: 5 herbergja
Tegund eignar: Einbýli
Verð: frá 59,9 millj.

Glæsileg raðhús við Elliðavatn: Vorum að fá í sölu fjögur glæsileg 253 fm. raðhús á 2 hæðum á einum besta út-
sýnisstað við Elliðavatnið. Afhent fullbúinn að innan sem utan en án gólfefna. Lóð fullfrágengin. Vandaðar inn-
réttingar frá GKS. Gluggar, útihurðir og bílskúrshurðir eru úr mahogny . Hægt er að hafa áhrif á innréttingar og
innra skipulag ef komið er snemma inní byggingaferlið. Gengið er inná neðri hæð inní rúmgott anddyri með
skáp. 3 rúmgóð svefnherbergi eru á neðri hæðinni (14,2 fm. -15,7 fm.) ásamt baðherbergi, geymslu og bílskúr.
Á efri hæð er baðherbergi, rúmgott hjónaherbergi með fataherbergi innaf og þvottahús. Eldhús er opið inní
borðstofu og stofu. Góðar svalir í suðurátt. Verð frá 58,9 millj. Traustur byggingaraðili.

Teikningar og allar nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar í síma 898-1177

Tjarnabrekka 10 Álftanesi
Stærð í fermetrum: 265
Fjöldi herbergja: 5 herbergja
Tegund eignar: Einbýli
Verð: 58 millj.

HÚSEIGN KYNNIR: GLÆSILEGT 265 FM EINBÝLISHÚS, ÞAR AF ER TVÖFALDUR 41,9 FM BÍLSKÚR. Húsið
verður afhent tilbúið til innréttinga samkvæmt ÍST 51:2001 staðlinum, full klárað að utan og milliveggir komnir
upp. Svefnherbergin eru fjögur, þrjú rúmgóð barnaherbergi og glæsileg hjónasvíta með sérbaðherbergi og fata-
herbergi. Stofa, borðstofa og sjónvarpshol eru miðsvæðis í húsinu. Eldhúsið er rúmgott og opið inn í borðstofu.
Baðherbergin og salerni eru þrjú eitt inn af hjónaherbergi, gestasnyrting og annað gott baðherbergi. Þvottahús-
iðer á milli forstofu og bílskúrs. Bílskúrinn er rúmgóður. EIGN FYRIR VANDLÁTA MEÐ GLÆSILEGU ÚTSÝNI
OG Í MIKILLI NÁLÆGÐ VIÐ NÁTTÚRUNA.

Allar nánari upplýsingar gefur Baldvin Ómar í 898-1177

Tjarnabrekka 12
Stærð í fermetrum: 295
Fjöldi herbergja: 5 herbergja
Tegund eignar: Einbýli
Verð: 62,9 millj.

HÚSEIGN KYNNIR: GLÆSILEGT 295 FM EINBÝLISHÚS, ÞAR AF ER TVÖFALDUR 41,9 FM BÍLSKÚR. Húsið
verður afhent tilbúið til innréttinga samkvæmt ÍST 51:2001 staðlinum, full klárað að utan og milliveggir komnir
upp. Svefnherbergin eru fjögur, þrjú rúmgóð barnaherbergi og glæsileg hjónasvíta með sé orðstofu.
Baðherbergin og salerni eru þrjú eitt inn af hjónaherbergi, gestasnyrting og annað gott baðherbergi. Þvottahúsið
er á milli forstofu og bílskúrs. Rúmgott útsýnis herbergi ca.30 fm á sér hæð. Bílskúrinn er rúmgóður. EIGN
FYRIR VANDLÁTA MEÐ GLÆSILEGU ÚTSÝNI OG Í MIKILLI NÁLÆGÐ VIÐ NÁTTÚRUNA.   

Allar nánari upplýsingar gefur Baldvin Ómar í 898-1177

Furugrund 200 Kópavogur
Höfum í einkasölu hús til niðurrifs í Kópavogi. Sam-
þykktar teikningar fyrir 6 íbúða hús með 12 stæðum í
bílastæðishúsi. Allar nánari upplýsingar veitir Baldvin
Ómar í síma 898-1177 eða á skrifstofu Húseignar í
585-0100.

Allar nánari upplýsingar gefur Baldvin Ómar í 898-1177

Laugavegur
Stærð í fermetrum: 298,7
Fjöldi herbergja:
Tegund eignar: Atvinnu/Fjölbýli

Verð: Tilboð Óskast
HÚSEIGN KYNNIR: 298,7 fm heil húseign (fyrir utan 22,5 fm
íbúðar á 3. hæð) á þremur hæðum miðsvæðis við Laugaveg í
Reykjavík. Eignin skiptist í tvö verslunarpláss, iðnaðarpláss og
tvær íbúðir. Eign sem býður upp á mikla möguleika.

Nánari upplýsingar á skrifstofu HÚSEIGNAR.

Súðarvogur - 104 Reykjavík
Stærð í fermetrum: 600
Fjöldi herbergja: Íbúðir 5
Tegund eignar: Fjölbýli
Verð: Tilboð óskast
HÚSEIGN KYNNIR: Um er að ræða húsnæði á tveimur hæðum
í bakhúsi við Súðarvog, 2 X 300 fm sem eru 5 íbúðir, að öllum
stærðum. Eignin selst í einu lagi..Íbúðirnar eru allar mjög vand-

aðar með góðum innréttingum og tækjum Húsnæðið fæst samþykkt fyrir íbúðarlán að sögn eiganda sjón er
sögu ríkari. Góð staðsetning og frábært fjárfestinga tækifæri

Allar frekari upplýsingar gefur Ástþór Helgason GSM: 898 1005

Bjarkargata
Stærð í fermetrum: 116
Fjöldi herbergja: 3-4
Tegund eignar: Fjölbýli

Verð: 32,5 millj.
HÚSEIGN KYNNIR FALLEGA 3-4 HERBERGJA ÍBÚÐ Á FRÁBÆRUM STAÐ MEÐ GÓÐUM ÚTLEIGU MÖGU-
LEIKUM. Forstofan er með granít flísum á gólfi. Baðherbergið er mjög rúmgott með nýlegri sturtu og blöndunar-
tækjum og lítilli innréttingu, flísar á gólfi. Hjónaherbergið er með skáp, parket á gólfi. Eldhúsið er með granít
flísum á gólfi og fallegri hvítri eldhúsinnréttingu. Stofan er rúmgóð með viðargólfi í gamla stílnum. Borðstofan
er með viðargólfi og möguleika á að loka því rými og hafa það sem herbergi. Rúmgott herbergi er á gangi með
parketi á gólfi með í baðherbergi sem er nýlegt í alla staði sturtan, vaskur, blöndunartæki og salerni.

Allar frekari upplýsingar gefur Ástþór Helgason GSM: 898 1005

Kleppsvegur
Stærð í fermetrum: 54,4
Fjöldi herbergja: 2
Tegund eignar: Fjölbýli
Verð: 14,9 millj.
HÚSEIGN kynnir: Góð 57,4 fm tveggja herbergja íbúð á vinsæl-
um stað við Kleppsveg. Íbúðin er töluvert upprunaleg og hentar
vel til innréttingar. Skiptist íbúðin í eldhús, svefnherbergi, bað-

herbergi og stofu. Nánari lýsing. Parket er á holi og stofu, Skápur er í holinu. Eldhúsið er með upprunalega inn-
réttingu og glugga. Svefnherbergið er með hurð út á svalirnar og góðir skápar eru í herberginu. Stofan er rúm-
góð og góðir gluggar eru á stofunni. Baðherbergið er nokkuð rúmgott með baðkerfi og flísum á gólfi og upp á
miðja veggi.

Allar frekari upplýsingar gefur Ástþór Helgason GSM: 898 1005

Fiskakvísl
Stærð í fermetrum: 128,9fm
Fjöldi herbergja: 2
Tegund eignar: Fjölbýli

Verð: 32,5 millj.
Fiskakvísl 2 hæð með einstöku útsýni. Glæsileg 4-5 herbergja
íbúð á tveimur hæðum innst í botlanga. Stórar suður og vestur
svalir. Stutt í útivistarsvæði í Elliðadalnum. Einstakt útsýni (sjá

www.huseign.is). Stutt í leikskóla og grunnskóla sem hefur fengið menntaverðluanin fyrir frammistöðu. Íbúðin
skiptist í tvö svefnherbergi, stofu, eldhús og baðherbergi. Á efri hæð er 30 fm hjónaherbergi auk fataherbgis.
Bílskýlisréttur. Íbúðin er laus fljótlega.

Allar nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar í síma 898-1177

Veghús
Stærð í fermetrum: 92,2
Fjöldi herbergja: 3
Tegund eignar: Fjölbýli

Verð: 18,9 millj.
Mjög góð 92,2 fm 3ja herbergja íbúð í lyftublokk á fjórðu hæð. Íbúðin skiptist í forstofu, tvö herbergi, baðher-
bergi, stofu, eldhús, þvottahús, borðstofu og geymslu. Nánari lýsing; komið er inn á flísalagða forstofu. Góð
geymsla með hillum við inngang í íbúð. Tvö dúklögð herbergi, annað með rúmgóðum skápum. Dúklagt bað-
herbergi með innréttingu og baðkari. Flísalagt eldhús með viðarinnréttingu. Gott þvottahús innaf eldhúsi. Flís-
alögð stofa með útgangi á svalir. Húsvörður, tvær lyftur, hjóla- og vagnageymsla. Góð sameign. Geymsla er við
hliðina á íbúðinni. Íbúðin er laus til afhendingar strax. Seljandi lánar upp að 90% af kaupverði.

Allar frekari upplýsingar gefur Ástþór Helgason GSM: 898 1005

Hjallavegur
Stærð í fermetrum: 54,4
Fjöldi herbergja: 2
Tegund eignar: Fjölbýli
Verð: 14,9 millj.
HÚSEIGN kynnir: 54,4 fm 2ja herbergja íbúð í tvíbýlishúsi byggðu
1948 við Hjallaveg í Reykjavík. Íbúðin skiptist í forstofu, baðher-
bergi, eldhús, stofu, svefnherbergi. Geymsla og þvottahús í sam-
eign. Nánari lýsing: Gengið er inn flísalagða forstofu. Baðherbergi

er flísalagt með sturtuklefa. Inn af forstofu er flísalagt hol með skápum. Eldhús er dúkalagt með ljósri innrétt-
ingu, efri og neðri skápum með flísum á milli skápa. Stofa er parketlögð með gluggum út í garð. Svefnherbergi
er parketlagt með skápum.

Allar frekari upplýsingar gefur Ástþór Helgason GSM: 898 1005

Álfaheiði - Kópavogi
Stærð í fermetrum: 179
Fjöldi herbergja:4 svefnherbergi.
Tegund eignar: Einbýli
Verð: 46,0 millj.

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

Allar nánari upplýsingar gefur Baldvin Ómar í 898-1177

Guðmundur St.
Lögg.fast og hdl

Baldvin Ómar
Sölustjóri

S. 898-1177

Áslaug
Sölumaður

S. 822-9519

Gyða
Sölumaður
S.695-1095

Ástþór
Sölumaður

S. 898-1005
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FASTEIGNIR

TRAUST • VIRÐING • ÞJÓNUSTA

Beinn sími: 578 8800 www.remax.is/fasteignir

RE/MAX Fasteignir kynna: Rauðarárstígur 31, 1.440 fm
eign á besta stað í hjarta borgarinnar. Húsið skiptist í þrjár 
hæðir og kjallara, hver um sig 360 fm. Í dag eru í húsinu 
um 40 skrifstofur sem mögulegt er að leigja út. Hugmynd 
núverandi eiganda er að breikka húsið og byggja ofan á 
það. Núverandi eigandi hefur þegar lagt nokkra vinnu í 
það ferli m.a. er byrjað að teikna og afla nauðsynlegra
samþykkta. Samkvæmt núverandi áætlun yrði byggt
ofan á húsið “penthouse íbúðir” og restinni af húsinu 
ásamt viðbyggingu breytt í íbúðir og/eða skrifstofur með 
geymslum og þvottahús í kjallara.
Taka má fram að eignin er sérlega vel staðsett varðandi
endursölu á þeim íbúðum sem í húsinu yrðu.

Fallegt tvílyft 218,5 fm einbýlisihús að Esjugrund á Kjalarnesi með
tvöföldum bílskúr og stórri lóð. Stutt í náttúruna og frábært útsýni til 
Reykjavíkur . Eign sem bíður upp á marga möguleika

m2: 1.400 

Verð: Verðtilboð

Byggingarár: 2007

Verð: frá 17.700.000.-kr.

m2: 218 

Herb.: 5

Brunab.mat: 23,75 M

Bílskúr: 42 m2

Byggingarár: 1985

Verð: 34.500.000.-kr.Lýsing eignar

Húsið skilast fullbúið að utan  með bjálkaklæðningu, veg að 
húsi , vindpappa undir klæðningu,  glerjuðum gluggum og
hurðum. Gereft kringum glugga og hurðir,  stölluðu þakjárni
og rennum í svörtum lit. Þakkantur verður klæddur með 
vatnsklæðningu/ bjálkaklæðningu að framanverðu og
undir með minni / bjálkaklæðningu og í þakkant koma ljós. 
Innandyra skilast húsið ullað og plastað með öllum 
milliveggjum og millilofti klæddu 22mm gólfplötum ásamt
rafmagnsgrind,  neysluvatni , gólfhita í hverju rými , rotþró
og öllum lögnum tengdum henni. Drenlagnir verða
tengdar þakrennum. Rafmagsinntak og kaldavatsinntak
verða komin ásamt vinnurafmagni.

GLÆSILEGT ÚTSÝNI Í VÍÐIBREKKU

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN

FJÁRFESTAR ATHUGIÐ!

Rauðarárstígur 31, 101 Reykjavík - 1.440 fm2   Verðtilboð

Verðtilboð

Víðibrekka 11-13-15, Grímsnes  Frá 17.700.000.-kr. Esjugrund, Kjalarnes - 5 herb.  34.500.000.-kr.

Nýtt og glæsilegt 198,1 fm. 4-5 herb einbýlishús í 
Valsheiði í Hveragerði þar af 32,3 fm. rúmgóður
bílskúr. Glæsileg eign í vel skipulögðu hverfi.
Fallegt rúmgott baðherbergi með tvöföldu 
nuddbaðkari.

m2: 198 

Herb.: 5

Bílskúr: 32,3 m2

Byggingarár: 2005

Lýsing eignarHRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN

Valsheiði 28, Hveragerði - 5 herb.  

Verð: 34.900.000.-kr.

34.900.000.-kr.

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

FASTEIGNIR

TRAUST • VIRÐING • ÞJÓNUSTA

Stefán Páll
Sölufulltrúi
Lögg. fasteignasali
821 7337

Bergur Heiðar

Sölufulltrúi

898 0419

FASTEIGNIR
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Nokkrar ástæður þess að kaupa
fasteign hjá Atlas International

Nánari uppl. milli kl: 12 og 16 alla virka daga – Sími: 586 2880 – Gsm: 696 1960

www.atlasiceland.com – sales@atlasiceland.com

F
ru

m

international

SKOÐUNARFERÐIR FRÁ 15.500.-

Ertu á leiðinni til Spánar…?  Má bjóða þér að skoða úrvalið okkar í ókeypis dagsskoðunarferð?

– Hafðu samband og fáðu glæsilega nýja íslenska bæklinga senda heim –

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.

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. AtlasTax - lögfræðiþjónusta.

c. Atlas Property Management - leiguþjónusta o.fl.

d. Atlas Moving in - afhending eigna.

e. Atlas Client Service Center - þjónustumiðstöð

fyrir kaupendur.

Atlas International býður uppá niðurgreiddar kynnis-

ferðir án nokkurs þrýstings um kaup.

Við tryggjum ávallt lægsta mögulega verðið.

Spánn,
Kýpur og Grikkland







FFUULLLLT ST STTARARF OG HF OG HLLUTUTAASSTTÖRÖRFF

10-11 óskar eftir duglegu og jákvæðu starfsfólki 
í verslanir sínar á höfuðborgarsvæðinu.Við óskum

eftir starfsfólki í stöður vaktstjóra og þurfa umsækj-
endur að vera 20 ára. Einnig eru lausar stöður 

almennra starfsmanna og þurfa umsækjendur að
vera 18 ára á árinu. Hjá okkur er andinn góður, 

félagslíf er virkt og taka starfsmenn verslana vel á
móti nýliðum. Við bjóðum upp á margskonar vaktir,
sem geta hentað með skóla, eða annari vinnu. Um

er að ræða dagvaktir, kvöldvaktir og næturvaktir.
Umsækjendum er bent á að hægt er að sækja um

beint í verslunum okkar eða þá að senda inn 
umsókn á netinu.

Umsóknum er hægt að skila á vefnum 
www.10-11.is

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is



Kaffið frá
Te & Kaffi
Þú finnur kaffi við þitt hæfi

frá Te & Kaffi í verslunum

um land allt.

stundin

bragðið

stemningin

Spennumyndir bestar



Undanfarið hefur Framsóknarflokk-
urinn boðið þjóðinni upp á merkilegt 

sjónarspil. Rétt fyrir þinglok er rokið upp 
til handa og fóta og Sjálfstæðisflokkur-
inn krafinn efnda um ákveðnar breyting-
ar á stjórnarskránni. Þetta er gert í krafti 
stjórnarsáttmála sem gerður var fyrir fjór-
um árum og þrátt fyrir að sérstök stjórn-
arskrárnefnd undir formennsku framsókn-
armanns hafi verið að störfum. Í ofanálag 
skulum við einnig minnast þess að Fram-
sóknarflokkurinn hafði forsætisráðuneyt-
ið um tíma og hefur því haft næg tækifæri 
til að leiða málið til lykta með eðlilegum 
hætti.

Stjórnarandstaðan hefur séð sér leik á 

borði og boðið Framsókn-
arflokknum upp á sam-
starf í málinu.  Stjórnar-
flokkarnir sömdu á end-
anum sín á milli um málið, 
án þess að ráðfæra sig við 
aðra flokka. Hvernig sem 
á málið er litið þá er hér 
gengið þvert á allar hefð-
ir við endurskoðun stjórn-
arskrárinnar. Hingað til 
hefur verið lögð áhersla á 
samstöðu flokka um breyt-

ingar á stjórnarskránni. Með því að setja 
málið í stjórnarsáttmála var gefið í skyn að 
flokkarnir tveir gerðu upp um málið sín á 
milli, án þátttöku stjórnarandstöðunnar. 

Út af fyrir sig má segja að áherslan á al-
gjöra samstöðu flokka orki tvímælis, breyt-
ingar á stjórnarskránni verða að geta átt 

sér stað án þess að allir samþykki. Slíkt er 
þó vart réttlætanlegt án þess að reynt hafi 
verið að ná samkomulagi flokkanna allra, 
áður en einstaka flokkar semja sín á milli 
um breytingar. Hvernig sem flokkarnir 

haga sér í þessu efni verður þó að gera eina 
ófrávíkjanlega kröfu til þeirra: tillaga um 
breytingu á stjórnarskránni verður að koma 
fram það tímanlega að almenningur geti 
rætt málið og komið fram athugasemdum. 
Ummæli fræðimanna síðustu dagana benda 
eindregið til þess að umrætt mál sé öllu 

flóknara en í fyrstu mætti ætla, og því óeðli-
legt að gera ráð fyrir því að almenningur 
myndi sér skoðun án almennrar umræðu í 
samfélaginu.

Framsóknarflokkurinn – og ýmsir aðrir 
flokkar raunar einnig – virðast hafa gleymt 
því hverjir eiga stjórnarskrána. Sú hug-
mynd að afgreiða stjórnarskrárbreytingu á 
nokkrum dögum fyrir þinglok er lítilsvirð-
ing við almenning í landinu. Samkomulag á 
næturfundum milli stjórnarflokkanna um 
breytingar á stjórnarskránni er atburður án 
fordæmis og boðar ekki gott um stjórnar-
skrárbreytingar í framtíðinni. Framsóknar-
flokkinn hefur sett niður og viðhorf for-
manns flokksins til stjórnarskrárbreytinga 
bera vott um þröngan og heldur vanþróaðan 
skilning á lýðræðinu. 

Höfundur er stjórnmálafræðingur.

Hverjir eiga stjórnarskrána?

Sú hugmynd að afgreiða stjórnarskrár-
breytingu á nokkrum dögum fyrir 
þinglok er lítilsvirðing við almenning í 
landinu.

Ferming 2007

mið-fös: 10-21, lau: 11-21 og sun: Lokað



„Ástríða mín er ekki böl mitt, heldur 
vanmáttur minn til að hafa stjórn á 

henni.“

Jóhanna Harpa Árnadóttir tekur við 
sem formaður Verkfræðingafélags Ís-
lands síðar í þessum mánuði. Hún 
starfar við áhættustýringu hjá 
Straumi-Burðarási fjárfestingabanka, 
en segir nýtt hlutverk leggjast afar vel 
í sig. „Ég er bæði mjög stolt og þakklát 
fyrir að vera treyst fyrir þessu starfi,“ 
sagði Jóhanna. Í félaginu eru í dag um 
1.100 meðlimir. 

„Verkfræðingafélagið stendur vörð 
um starfsheitið verkfræðingur, sem er 
lögverndað, og vinnur að hagsmuna- 
og áherslumálum félagsmanna. Það er 
rétt að taka það fram að þetta er ekki 
kjarafélag, heldur fagfélag. Með starf-
semi þess skapast vettvangur fyrir 
stéttina til að eflast og þroskast félags-
lega og faglega,“ útskýrði Jóhanna, 
sem hefur lengi verið virk í félaginu. 
„Ég var í stjórninni frá 2000 til 2004. 
Ég hef einnig verið í stjórn stéttarfé-
lags verkfræðinga, og var formaður 
þess á seinasta starfsári,“ sagði hún. 

Jóhanna er fyrsta konan til að gegna 
formennsku í Verkfræðingafélagi Ís-
lands. „Það er eðlilegt að það hafi verið 
einhver bið á því að kona tæki við því 
embætti, því konur komu jú fimmtíu 
árum seinna inn í fagið,“ sagði Jó-
hanna. Konur eru í dag mikill minni-
hluti innan verkfræðingastéttarinnar, 
en fjölgar ört. „Ég held að það sé vegna 
þess að menntun íslenskra verkfræð-
inga er mjög góð og það hefur sýnt sig 
að atvinnulífið sækist í auknum mæli 
eftir starfskröftum þeirra. Það er ekk-
ert háð kyni, og eins og í öðrum grein-
um hafa konur sótt í sig veðrið. Stelpur 
sjá að það er eftirsóknarvert að hafa 
þessa menntun,“ sagði hún. „Launatöl-
ur hjá háskólamenntuðu fólki í opin-

bera geiranum sýna að kynbundinn 
launamunur er minnstur hjá verkfræð-
ingum,“ sagði Jóhanna, sem er ánægð 
með þá staðreynd. „Þó hlýtur mark-
miðið að vera að útrýma þeim mun 
alveg,“ bætti hún við. 

Verkfræði segir Jóhanna hafa 
breyst töluvert á síðustu árum og 
starfssvið verkfræðinga breikkað. 
„Þetta er fjölbreytt menntun sem 

gefur mikla möguleika, þó að þeir sem 
það kjósa geti líka sérhæft sig mikið. 
En við sjáum núna að fjármálageirinn, 
til dæmis, hefur undanfarin ár sóst 
mikið eftir verkfræðingum. Það þekkt-
ist ekki fyrir tuttugu, þrjátíu árum. 
Starfið er ekki endilega þannig að þú 
sért í skóm með stáltá og öryggishjálm 
einhvers staðar uppi á fjöllum,“ sagði 
Jóhanna kímin.

Mick Jagger giftist Biöncu de Macias

Elskulegur eiginmaður, faðir, stjúpfaðir,
tengdafaðir og afi,

Pálmi Guðmundsson
Blikahólum 2, Reykjavík,

lést á líknardeildinni í Kópavogi að morgni mánudags-
ins 5. mars. Útförin fer fram frá Fossvogskirkju mið-
vikudaginn 14. mars kl. 13.00. Blóm eru vinsamlegast
afþökkuð en þeim sem vilja minnast hans er bent á
Krabbameinsfélagið.

Lilja Þorleifsdóttir
Fríða Pálmadóttir       Guðfinna Ingimarsdóttir
Hrund Pálmadóttir       Halldór Már Sæmundsson
Hörður Hinriksson       Inga Þórhalla Njálsdóttir
Valgerður Anna Sigurðardóttir  Guðni Hjartarson
og afabörn.

15% afsláttur af öllum 
legsteinum og fylgihlutum

90 ára afmæli
Lára F. Hákonardóttir
fyrrv. kaupmaður í blómabúðinni 

Runna, Hrísateigi 1,

verður níutíu ára í dag l2. mars. Af því 
tilefni tekur hún á móti ætting jum og 
vinum á afmælisdaginn í félagsheimili 

KR, Frostaskjóli 2 milli kl. l7-20.

Útskrift Skóla 365 fór fram 
í Háskólanum í Reykjavík 
síðastliðinn fimmtudag. 
Fjórtán nemendur voru í 
útskriftarhópnum, en þetta 
er í annað sinn sem skólinn 
útskrifar nemendur. Dr. 
Svafa Grönfeldt rektor og 
Ari Edwald, forstjóri 365, 

voru meðal þeirra sem tóku 
til máls á útskriftinni en 
þar voru einnig afhent 
verðlaun til nemenda sem 
báru af í náminu.

Skóli 365 stendur reglu-
lega fyrir hagnýtum nám-
skeiðum í samstarfi við Sí-
mennt Háskólans í Reykja-

vík, sem meðal annars eru 
sérsniðin að þörfum þeirra 
sem starfa við fjölmiðla. 
Námskeiðin eru opin öllum 
sem starfa við fjölmiðla 
sem og öðrum sem stand-
ast sérstök inntökuskil-
yrði.

Í nýafstöðnu námskeiði 

voru undirstöðuatriði 
fréttamennsku tekin sér-
staklega fyrir og fyrr í 
vetur var haldið námskeið í 
rannsóknarblaðamennsku. 
Jónas Kristjánsson ritstjóri 
var kennari og fyrirlesari á 
báðum námskeiðum.

Hagnýt námskeið í fjölmiðlun

AFMÆLI 





Þegar ég var 
lítil var ekki til 
myndbandsupp-
tökuvél á heim-
ilinu. Ég minn-
ist þess ekki 
heldur að for-
eldrar vina 
minna og frænd-
systkina hafi átt 
slíka græju. 

Þess vegna verð ég alltaf svolítið 
hissa þegar fræga fólkið, sem 
sumt er á aldur við mig, mætir í 
viðtöl og sjónvarpsþætti og tekur 
með sér einhverjar eldgamlar 
upptökur þar sem það sést syngja 
í hárbursta á þriggja ára afmæl-
inu. Svo virðist sem til séu krútt-
leg myndskeið úr frumbernsku 

allra sem síðar verða frægir. 
Engar slíkar myndir eru til af 

mér enda kom ekki myndbands-
upptökuvél á heimilið fyrr en árið 
1993 ef ég man rétt. Þá greip um 
sig eitthvert æði meðal þjóðarinn-
ar sem varði í nokkur ár. Á skóla-
skemmtunum stóðu pabbarnir í 
röðum með vélarnar sínar og tóku 
öll herlegheitin upp og sumir 
mættu jafnvel með græjuna með 
sér í fermingar- og afmælisveisl-
ur og mynduðu stanslaust í marga 
klukkutíma.

Þegar myndbandsupptökuvélin 
kom á mitt heimili var ég 12 ára og 
upp á mitt allra ljótasta. Þetta 
myndaæði reið yfir um það bil 
tveimur árum síðar þegar ég var í 
kringum fermingu og lítið farin að 

fríkka. Með öðrum orðum – öll 
myndbönd af mér sýna mig á mínu 
allra versta gelgjuskeiði. Ég er 
ekkert nema útlimir, með óvenju 
stórt nef, fáránlegan gelgjuhlátur 
og spangir í þokkabót. Það eru 
ekki til myndskeið sem sýna mig 
hjalandi á gæruteppi eða takandi 
fyrstu skrefin. Nei, bara þessi við-
bjóður. Þar að auki var ég frekar 
feimin við vélina og sneri mér 
undan með óskiljanlegu unglinga-
urri í hvert sinn sem henni var 
beint að mér. 

Ég veit ekki hvað ég geri ef ég 
verð einhvern tímann fræg og Eva 
María býður mér í sunnudagsvið-
tal í Kastljósinu. Hvað finnst 
ykkur? Á ég að taka þessar upp-
tökur með? 

    

                   

                      

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

              

              

  

                   
                   

Stærsti kosturinn við að eiga 
hund er að maður kynnist öðrum 
hundaeigendum svo auðveldlega!

Maður lendir aldrei í 
vandræðum með umræðuefni 

við annan hundaeiganda!

Já, og ef það klikkar getur maður 
alltaf tekið hundana til fyrirmyndar 
og bara þefað af rassinum á hvor 

öðru.

Fyrirgefðu Elvis minn, ég efast 
um að þau vilji vera vinir okkar!

Hæ! Hvað er títt!
Ég sagði þér það 
... dömurnar elska 

sjóbrettagaura!

Sjóbrettagaurar eru 
afslappaðir og svalir, 
það fær dömurnar til 

að brosa!
Já!

Eða þá að þær 
brosa af því það er 

enginn sjór í 100 km 
fjarlægð! Fliss!

Hvernig
eru

öldurnar
strákar?

Ætlarðu nú að fara að gera 
eitthvað við þessum hrotum?

Ég er forvitinn að vita 
hvað er í hárinu á 

henni.

Ég er forvitin að vita 
hvað er í nestinu 

hennar.

Veistu, þegar maður verður 
fullorðinn ræður maður alveg hvað 

maður gerir, maður 
má bara gera það sem 

maður vill!!! Er það!?!

Já, maður getur keypt sér það 
sem maður vill, borðað hvað 
sem er og vakað eins lengi og 

manni sýnist! Vá!

Ég hlakka 
ótrúlega
mikið til!

Ég líka!

Ég er fullorðinn og þetta 
hljómar ekki eins og mitt líf!

Suss! Láttu 
ekki svona, þú 

hræðir þau 
bara!



9 10 11 12 13 14  15Von er á nýrri bók í 
haust eftir afgansk-
ameríska rithöf-
undinn Kahled 
Hosseini sem sló í 
gegn með skáldsög-
unni   Flugdreka-
hlauparanum. Enn 
snýr höfundurinn 
sér að örlögum 
fólks í Afganistan, 
nú tveggja kvenna 
og er saga þeirra 
rakin á þrjátíu ára 
bili: undir harð-
stjórn sovéska 
hersins, borgara-
styrjöld og stjórn 
talibana.  Konurnar 
hafa ólíka skoðun á 
ástinni og hlutverki 

fjölskyldunnar en 
læra af sameigin-
legri reynslu sinni 
hvaða þýðingu það 
hefur að vera mann-
eskja og hversu 
mikið afl býr í 
mannshjartanu.

Bókin heitir A 
Thousand Splendid 
Suns eða Þúsund 
sólir skína og 
kemur út ensku 
þann 27. maí. 

Skáldsagan Flug-
drekahlauparinn
hefur þegar komið 
út í 34 löndum og 
var með söluhæstu 
titlum hér á landi í 
fyrra.

Ný bók frá Hosseini
Það er öllu til tjaldað á stóra svið-
inu í Þjóðleikhúsinu þar sem söng-
leikurinn Leg var frumsýndur 
fyrir helgi. Mér er nær að halda 
að annað eins havarí hafi vart sést 
þar áður. 

Sýningin er afar kröftug og lit-
rík, keyrð upp af dúndrandi tón-
listarbræðingi sem gefur Webber 
og félögum þokkalegan selbita. 
Viðfangsefnið er mannleg náttúra 
í sinni ógeðfelldustu mynd en sýn-
ingin fer lengst á frumlegheitun-
um og húmornum sem er aðals-
merki leikskáldsins, þetta yndis-
lega óviðeigandi skopskyn hans er 
alveg laust við pólitíska rétthugs-
un og í Legi er skotleyfið á alla; 
smáborgarar, róttæklingar og for-
eldrar fá jafn mikið á baukinn og 
unglingsgrey og fóstur. Grínið er 
gengdarlaust, barnalegt, ádeilu-
kennt og áhrifamikið.

Sögusviðið er framtíðarlandið 
Ísland sem er ofurselt yfirborðs-
mennsku og afþreyingariðnaði – 
fjölskyldufaðirinn Ari er svo að-
gerðalaus í vinnunni að hann 
stundar viðstöðulitla sjálfsfróun 
og sonurinn er tölvuleikjafíkill. 
Þannig er vísanaheimurinn bund-
inn við okkar nútímabrölt, raun-
veruleikasjónvarp, stóriðjuupp-
byggingu og útrásarhneigð. Sam-
hengið í Legi er býsna stórt, þetta 
er næsta kosmískt allt saman enda 
kemur á daginn að framtíð jarðar-
innar er í húfi og valdhafinn er 
nítján ára ófrísk gelgja úr Garða-
bæ.

Sagan sjálf er óttalega þunn og 
langsótt – eins og algengt er í söng-
leikjum  – en það kemur vart að 
sök því nóg er til að taka athyglina 
frá þeim áhyggjum, til dæmis vel 
heppnað útlit og góð frammistaða 
leikaranna. Aðalhlutverkið,  ungl-
ingsstúlkuna óléttu, leikur Dóra 
Jóhannsdóttir og skilar fínni 
frammistöðu. Gelgjan Kata er 
gjörsamlega tvívíð til að byrja 
með en vinnur á og Dóru lætur vel 
að túlka þetta spillta sakleysi út-
hverfapíunnar.

Persónur Legs eru allar mjög 
ýktar og yfirkeyrðar en leikhóp-
urinn pakkar þeim saman svo úr 
verður mikið sprell með mátuleg-
ar meiningar, háð og spé í hæfi-
legu magni með góðum kómískum 
tímasetningum og slettu af samúð. 
Að öðrum ólöstuðum verð ég að 
nefna Eddu Björgu Eyjólfsdóttur 
sem leikur vinkonuna Ingunni  og 
Kjartan Guðjónsson (Ari) sem 
hreinlega ærðu suma áhorfendur 
úr hlátri og söngnúmer Halldóru 
Geirharðsdóttur sem voru hreint 
óborganleg. Friðrik Friðriksson á 

líka hrós skilið fyrir sinn leik.
Tónlistin er afar fjörlegur 

hrærigrautur sem auðvelt er að fá 
á heilann. Leikararnir syngja hver 
með sínu nefi sem er fínt því þetta 
er ekki fágaður Söngvaseiður 
heldur glaðhlakkaleg skrumskæl-
ing. Það lýsir sér til dæmis vel í 
háðskum og mátulega broguðum 
söngtextum verksins.

Öll tæki leikhússins eru virkj-
uð af kostgæfni þar sem allt helst 
í hendur, útlitið er afar vel heppn-
að og flott, upplýst af mikilli fag-
mennsku. Myndböndin voru líka 
vel gerð, frumleg og bættu heil-
miklu við þetta sjónarspil. 

Galli er þó að hljóðið var óþarf-
lega hátt í söngatriðum en tveir 
dragtklæddir ársmiðaeigendur 
heyrðust hvískra að sýningu lok-
inni að hávaðinn hefði verið 
„skelfilegur“. Ekki bætti reykur-
inn á ástandið í plussklæddu 
menningarmusterinu sem er 
óvæntur vettvangur fyrir þetta 
verk og vil ég eyrnamerkja eina 
stjörnu þjóðleikhússtjóranum 
fyrir hugrekkið. Þessi sýning mun 
án efa lækka meðalaldur leikhús-
gestanna töluvert – sem er vel því 
ekki veitir af uppbyggilegri af-
þreyingu fyrir erfingja landsins. 

Hópurinn allur hefur sáð ríku-
lega og uppsker eftir því. Þessi 
sýning Þjóðleikhússins vekur bæði 
ómældan hlátur og spurningar. 

Yndislega óviðeigandi

Draumalandið frumsýnt 16. mars
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Hverjir eiga heima hérna?
Það eru vinsamleg tilmæli okkar hjá Póstinum að bréfalúgur 
og póstkassar séu merkt skýrt og greinilega með fullu nafni 
allra sem búa í viðkomandi húsi.

Lélegar eða alls engar merkingar geta orðið til þess að 
endursenda verði póst, sendanda og viðtakanda til verulegra 
óþæginda. Aðstoð þín og tillitssemi auðvelda okkur að koma 
póstinum til þín hratt og örugglega.

Þjónustuver | sími 580 1200 | postur@postur.is | www.postur.is



Frumsýningar söngleiksins Legs, eftir Hugleik Dagsson, 
hefur verið beðið með eftirvæntingu. Þegar tjöldin féllu á 
fimmtudagskvöldið var það mál manna að Hugleiki hefði 
tekist firnavel upp, og eins og myndirnar sýna voru frum-
sýningargestir ánægðir með kvöldið í Þjóðleikhúsinu. 

Elizabeth Hurley þykir fögur á 
Vesturlöndum, en hún vakti ekki 
mikla hrifningu íbúa Jodhpur á 
Indlandi, þar sem hún fagnar 
brúðkaupi sínu og indversks eig-
inmanns síns, Arun Nayar. 

„Var þessi gamla kerling að 
gifta sig? Hún er elsta brúður sem 
Jodhpur hefur orðið vitni að,“ 
sagði Kastury Ghosh, verslunar-
eigandi í bænum. Enginn bæjar-
búa vissi hver Hurley var áður en 
hún tók höllina í nágrenni bæjar-
ins á leigu. Eftir heimsókn hennar 
hefur Hurley hækkað nokkuð í 
áliti og þykir nú nokkuð ásjáleg. 
Fólk veltir því þó enn fyrir sér 
fyrir hvað fyrirsætan er fræg.

Elsta brúður 
í bænum

Fyrsta Hype-verslunin á Norður-
löndum opnaði á Laugavegi á dög-
unum. Hype er grísk merkjavara 
fyrir konur. Kristín Eva Sveins-
dóttir flytur vörurnar inn og segir 
hún línuna vera afar fjölbreytta.

„Það má fá skó, skart og töskur, 
og allt frá gallabuxum upp í spari-
föt,“ sagði Kristín Eva, sem er 
ánægð með viðtökurnar sem búðin 
hefur hlotið. Í opnunarteitinu sem 
haldið var í salarkynnum Hype 
var margt góðra gesta, eins og 
myndirnar bera vitni um.

Grísk verslun á Laugavegi

EMM School of Makeup stendur 
fyrir námskeiði fyrir upprenn-
andi stílista næstu tvær helgar. 
Sóley Ástudóttir, einn eigenda 
Emm, segir námskeiðið vera það 
eina sinnar tegundar hér á landi. 
„Ef það er eitthvað kennt, er það 
samt ekkert í líkingu við það sem 
Anna Clausen gerir hjá okkur,“ 
sagði hún. Anna, sem kennir nám-
skeiðið, er mikill reynslubolti í 
stílistabransanum.

Hún lærð í London College of 
Fashion og hefur jafnframt kennt 
í hinum virta Central St. Martins 
skóla í London. „Hún er búin að 
stílisera allt mögulegt, fyrir iD og 
Kylie Minogue og Sugababes, 
svona til dæmis,“ sagði Sóley. 

Emm hefur áður haldið tvö 
námskeið í stíliseringu og segir 
Sóley fjölda fyrirspurna hafa bor-
ist til skólans vegna þeirra. „Þau 
námskeið voru  miklu lengri, 
dýpri og flóknari. 

Þetta er meira svona beint í æð. 
Það er kennt föstudag til sunnu-
dags, tvær helgar í röð,“ sagði 
Sóley.

Á námskeiðinu verður farið 
yfir tískustrauma jafnt sem há-
tísku, og nemendur fá tilsögn í 
hárgreiðslu og förðun. „Þetta er 
rosalega sniðugt fyrir alla sem 
hafa áhuga á, eða eru að læra eitt-
hvað tengt fatahönnun, stíliser-
ingu eða förðun,“ sagði Sóley, og 
bendir á heimasíðuna emm.is 

fyrir nánari upplýsingar.
Hún kveðst hafa orðið vör við 

síaukinn áhuga á starfi stílista. 
„Þetta hefur verið mjög ósýni-
legt starf. 

En á bak við allar auglýsingar 
sem maður sér, sjónvarpsþætti 
eða myndatökur, er alltaf stílisti. 
Þetta er mikil vinna og mikið af 
kláru fólki í þessu,“ sagði hún.

Stílistar í uppsveiflu á Íslandi

– stærsti fjölmiðillinn!

Um 160.000 lesendur

Blaðinu er dreift með Fréttablaðinu í 105.000 eintökum um allt land.

Sérblöð um

fermingar

Sérblöð um fermingar fylgja Fréttablaðinu, 
 17. mars, 22. mars og  31. mars. 

Allar nánari upplýsingar veitir Ruth Bergsdóttir í 
síma 550-5876 eða 694-4103. Netfang: ruth@365.is

Umfjöllun í fermingarblaði: 
• Skreytingar • Gjafirnar
• Fermingarfötin • Matur
• Ljósmyndarar • Hárgreiðsla
• Viðtöl við fermingarbörn 
-og margt fleira
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VENUS        kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
THE LAST KING OF SCOTLAND     kl. 5.30, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
NOTES ON A SCANDAL**     kl. 6 og 8 B.I. 12 ÁRA
PAN´S LABYRINTH **     kl. 0.30 B.I. 16 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE **     kl. 10 B.I. 7 ÁRA
THE PURSUIT OF HAPPYNESS **     kl. 5.30 og 8
** SÍÐUSTU SÝNINGAR

NORBIT          kl. 3.30, 5.40, 8 og 10.20
NORBIT SÝND Í LÚXUS         kl. 3.30, 5.40, 8 og 10.20
THE NUMBER 23       kl. 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
THE LAST KING OF SCOTLAND       kl. 5.20, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
GHOST RIDER       kl. 3, 5.30, 8 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 4 og 4.45 STUTTMYND
NIGHT AT THE MUSEUM       kl. 3.30 og 5.40

NORBIT        kl. 6, 8 og 10
SMOKIN  ́ACES     kl. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
GHOST RIDER     kl. 6 B.I. 12 ÁRA

Flestir sem hafa spilað tölvuleiki 
kannast við Sonic, broddgöltinn 
bláa sem hleypur á ógnarhraða 
yfir, undir og í gegnum hindranir 
á leið sinni í gegnum margvísleg 
borð. Margir hafa jafnvel prófað 
einhvern af klassísku Sonic-leikj-
unum sem komu út á Sega Mega 
Drive forðum daga. 

Færri vita hins vegar að síðan 
þá hefur Sonic-serían drabbast 
hratt og örugglega niður, og hafa 
síðustu tíu leikir eða svo farið bein-
ustu leið í tilboðshrúguna á næstu 
bensínstöð. Það var því ekki við 
miklu að búast þegar Sega gaf út 
nýjasta Sonic-leikinn á Nintendo 
Wii, sem ber nafnið Sonic and the 
Secret Rings.

Eftir nokkurra klukkutíma 
spilun kemur hins vegar í ljós 
að leikurinn er ekki svo slæm-
ur. Leikmaðurinn er í hlutverki 
Sonic, sem vaknar einn daginn við 
að andi biður hann að bjarga sög-
unum í Þúsund og einni nótt, sem 
vondi kallinn Erazor Djinn er að 
stroka út með göldrum sínum.

Sonic er fluttur inn í bókina og 
upphefst þá fjörið. Í grunninn 
snýst leikurinn um að stýra Sonic 
í gegnum eitt borð af öðru, þar 

sem hann hleypur á geysilegum 
hraða milli hindrana, drepur óvini 
og kemst í mark. Leikmaðurinn 
stýrir Sonic með því að halla Wii-
fjarstýringunni til hliðar og færir 
hana áfram til að drepa óvinina 
auk þess að nota takkana.

Vissulega er sagan vandræða-
lega léleg, raddsetningin svo slæm 
að ég skipti samstundis yfir á jap-
anskt tal til að losna við bjána-
hrollinn og tónlistin innantómt 
táningarokk, en leikurinn sjálfur 
er vel spilanlegur og á köflum 
nokkuð skemmtilegur. Borðin 
sjálf eru líka falleg og sæmilega 
gerð, þótt þau séu ansi fá.

Sonic-aðdáendur sem hafa 
reglulega orðið fyrir gífurlegum 
vonbrigðum undanfarin ár gætu 
keypt margt verra en þennan leik. 
Hann er tiltölulega klassískur af 
Sonic-leik að vera og hraðatilfinn-
ingin sem einkennir broddgaltar-
leikina er til staðar.

Þeir sem hafa hins vegar ekki 
mikinn áhuga á Sonic og langar 
bara í einhvern hraðan leik sem 
stýrt er með því að hreyfa Wii-
fjarstýringuna eins og stýri ættu 
frekar að kaupa sér Excite Truck. 

Blár broddgöltur í meðallagi

Tónlistarkonan Lay Low treður 
upp í fyrsta sinn undir formerkj-
um blússins á Classic Rock í 
kvöld. Samtökin Blues Iceland 
Promotion standa fyrir tónleikun-
um.

Tónlist Lay Low er töluvert 
blússkotin en hingað til hefur hún 
ekki spilað á blúskvöldi sem 
þessu. „Ég mun spila sömu gömlu 
lögin mín en kannski verður blús-
aðari stemning en áður,“ segir 
Lay Low. „Ég ætlaði að vera með 
hljómsveit en það varð ekkert af 
því þannig að ég verð kannski 
bara ein,“ segir hún. Spurð um 

áhrifavald úr blúsheiminum nefn-
ir hún bandarísku blúskonuna El-
izabeth Cotten til sögunnar. „Hún 
er dáin en það er skemmtilegt það 
sem hún var að gera.“

Tónleikarnir hefjast klukkan 21 
og er frítt inn. Hljómsveitin Royal 
Fortune hitar upp.

Lay Low spilar á blúskvöldi

Clint Eastwood ætlar næst að 
leikstýra myndinni The Changel-
ing. Viðræður eru hafnar við Ang-
elinu Jolie um að hún taki að sér 

aðalhlutverkið. Myndin fjallar 
um konu sem hittir son sinn eftir 
að honum hafði verið rænt mörg-
um árum áður. Óttast hún að hann 

sé ekki sá sem hann segist vera 
og ákveður að rannsaka málið 
með hjálp lögreglunnar í Los Ang-
eles.

Jolie hefur undanfarið verið 
að leika í myndinni A Mighthy 
Heart auk þess sem hún mun birt-
ast á hvíta tjaldinu í Beowulf og 
Atlas Shrugged á næstunni. Hinn 
76 ára Eastwood leikstýrði síðast 
Letters From Iwo Jima, sem var 
að hluta til tekin upp hér á landi.

Var hann tilnefndur til Óskars-
verðlauna fyrir myndina en laut í 
lægra haldi fyrir Martin Scor-
sese.

Nýtt frá Clint Eastwood

Eddie Van Halen, gítar-
leikari hljómsveitarinnar 
Van Halen, er á leiðinni í 
áfengismeðferð. Svo gæti 
farið að fyrirhugaðri tón-
leikaferð sveitarinnar um 
Norður-Ameríku yrði 
frestað af þessum sökum. 
Fyrrum söngvari Van 
Halen, David Lee Roth, 
hefur þegar samþykkt að 
taka þátt í tónleikaferð-

inni. „Þessa stundina 
finnst mér ég ekki geta 
lagt mig allan fram fyrir 
ykkur,“ sagði Eddie í yfir-
lýsingu til aðdáenda sinna. 
Eddie, sem er 52 ára, hefur 
lengi átt við áfengisvanda-
mál að stríða. 

MÁNUDAGUR
1 2 . M A R S
TJARNARBÍÓISKRÁNINGSTENDUR YFIR

FILMFEST.IS

(Reykjavik Documentary Workshop)
(IND/UK), Sandhya Suri, 2005.

(East of Eden),
(USA), Elia Kazan, 1955.

(Andrey Rublyov),
(RUS), Andrei Tarkovsky, 1969.

KLUKKAN  17.00

KLUKKAN  20.00

KLUKKAN  22.00

ANDREI RUBLEV

I FYRIR INDLAND

AUSTAN VIÐ EDEN
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Sendu SMS JA BCF
      á 1900 og þú gætir

             unnið bíómiða fyrir tvo!
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H V E RV I N N U R !

Vinningar eru
bíómiðar, fullt af Pepsi,

DVD myndir og margt fleira!

Van Halen í meðferð



...SVONA BYRJAÐI ÞAÐ

ÞIÐ VITIÐ
HVER HANN

ER...

Frönsk- Kvikmyndahátíð 3.Mars Til 1. Apríl
BLOOD & CHOCOLATE kl. 5:50-8:10-10:30 B.i.12

BREAKING AND EN... kl. 10:40   B.i.12

LETTERS FROM IW... kl. 8 B.i.16

PERFUME kl. 8 B.i.12

DREAMGIRLS kl. 5:30 B.i.7

BABEL kl. 10:40 B.i.16 FORELDRAR kl. 6Sýnd í Háskólabíói
SÍÐUSTU SÝNINGAR

Sýnd í Háskólabíói
SÍÐUSTU SÝNINGAR

Sýnd í Háskólabíói
SÍÐUSTU SÝNINGAR

Sýnd í Háskólabíói
SÍÐUSTU SÝNINGAR

TELL NO ONE kl 17:40 - 20:00

PARIS, JE T’AIME  kl 22:20

LES BRONZES kl.17:45

LE POULPE kl.20:00

LA SEPARATION kl.22:15

Hörku hasarmynd frá leikstjóra NARC

Megi besti leigumorðinginn vinna

Milljón dollarar. Sjö leigumorðingjar. Eitt skotmark.

BREAKING AND ENTERING

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

DIGITAL

ALPHA DOG kl. 5:50 - 8 B.i.16

THE BRIDGE TO TER... kl. 3:40 - 5:50 Leyfð

VEFURINN HEN... M/- Ísl tal kl. 3:40 Leyfð

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

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

BLOOD & CHOCOLATE kl. 5:50 - 8 - 10:20  B.i.12

MUSIC & LYRICS kl. 3:40 - 5:50 - 8 -10:20 Leyfð

MUSIC & LYRICS VIP kl. 3:40 - 5:50 - 8 -10:20

SMOKIN ACES kl. 5:50 - 8 - 10:30 B.i.16

BREAKING AND ENTERING kl. 10:20   B.i.12

HANNIBAL RISING kl. 8 - 10:20   B.i.16

NORBIT kl.  5:50 - 8 -10:20 Leyfð

MUSIC & LYRICS kl. 5:50 - 8 - 10:20   Leyfð

BLOOD DIAMOND kl. 8 - 10:40 B.i.16

THE BRIDGE TO T... M/- Ísl tal kl. 5:50 Leyfð

NUMBER 23 kl. 8 - 10 B.i. 16

MUSIC AND LYRICS kl. 8 Leyfð

GHOST RIDER kl. 10:10 B.i. 12

MUSIC & LYRICS kl.  6 - 8 - 10 Leyfð

THE BRIDGE TO TERE... kl. 6 Leyfð

BLOOD & CHOCOLATE kl  8 - 10 B.i.12

Skráðu þig á SAMbio.is

  

NÝ HROLLVEKJA
FRÁ FRAMLEIÐENDUM UNDERWORLD

Meðan bóka- og tónlistar-
unnendur gleðjast yfir 
nýtilkominni lækkun 
virðisaukaskatts á bækur 
og geisladiska, sitja kvik-
myndaáhugamenn eftir 
með sárt ennið. Listamenn 
og dreifingaraðilar segja 
listgreinum mismunað og 
vilja að virðisaukaskattur á 
mynddiskum lækki líka.

Virðisaukaskattur á bækur og 
geisladiska lækkaði úr 14 og 24,5 
prósentum niður í sjö prósent. 
Bóka- og tónlistarunnendur fagna 
kjarabótunum en  kvikmynda-
áhugamenn sitja eftir með sárt 
ennið því ríkið leggur enn þá full-
an virðisaukaskatt á DVD-diska. 
„Það er klárlega verið að mismuna 
listgreinum,“ segir Björn Sigurðs-
son, framkvæmdastjóri Senu, sem 
selur bæði geisladiska og DVD. 
„Verðmunurinn milli geisladiska 
og DVD-diska er því enn meiri en 
áður og við munum beita okkur 
fyrir því að virðisaukaskattur á 
DVD verði líka lækkaður.“ Fyrir 
nýja mynd á DVD er ekki óalgengt 
að fólk greiði tæplega 
2.300 krónur. Al-
gengt verð á geisla-
diskum fyrir lækk-
un virðisauka-
skatts var 2.100 
krónur en eftir 
lækkun kosta þeir 
um 1.800 krónur.

Stjórn Bandalags 
íslenskra listamanna 
tók málið fyrir á fundi 
á fimmtudag, Ágúst 
Guðmundsson, for-
seti BÍL og leik-
stjóri, segir að 
um mismun-
un virðist 
vera að ræða. 
„Niðurstaða
fundarins var 
sú að okkur 
þykir auðvit-

að ánægjulegt að virðisaukaskatt-
ur á listafurðum skuli lækka en 
teljum að hann ætti að ná til DVD-
diska líka. Ég veit ekki til þess að 
íslenskir kvikmyndagerðarmenn  
hafi gert þetta að sérstöku bar-
áttumáli, en það er ágætt að á 
þetta sé bent.“ 

Sigurður Jónsson, fram-
kvæmdastjóri Verslunar og þjón-
ustu, segist gjarnan hafa viljað sjá 
lækkunina ná til DVD-diska líka 
en bendir á að þrýstingur hags-
munaaðila skipti máli í þessum 
efnum. „Þegar það varð til dæmis 
ljóst að virðisaukaskattur á bækur 
myndi lækka beittu menn í tónlist-
argeiranum sér 
mjög fyrir því að 
það myndi 
líka ná til 
geisladiska;

skrifuðu

greinar í blöð og fleira sem hafði 
ábyggilega sitt að segja. Kannski 
vantaði einhvern til að berjast 
fyrir því að vaskurinn á DVD 
lækkaði.“

Böðvar Jónsson, aðstoðarmaður 
fjármálaráðherra, segir málið 
ekki einfalt og að stjórnvöld verði 
að forgangsraða. „Það þarf að 
lækka skatta í þrepum og þetta 
var það skref sem var stigið núna. 
Það er mikil samkeppni milli bók-
arinnar og geisladisksins, um það 
er ekki deilt, þess vegna var 
ákveðið að lækka geisladiska til 
jafns við bækur.“ Böðvar segir þó 
koma til greina að lækka líka virð-
isaukaskatt á DVD-diska. „Það er 
eitt af því sem menn verða að 

skoða í framhaldinu, hvort það 
séu efnahagslegar forsendur til 
að halda áfram að lækka 
skatta.“

Hugh Grant
hefur aldrei 
verið betri.

Gildir ekki í lúxus VIP og ekki á önnur tilboð

Gildir til og með 16. mars

sem fær þig til að grenja úr hlátri. 
Rómantísk gamanmynd
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Enska bikarkeppnin

Ítalska úrvalsdeildin

Þýska úrvalsdeildin

Danska úrvalsdeildin

Hollenska úrvalsdeildin

Skoska úrvalsdeildin

Þýska úrvalsdeildin

 Ásgeir Örn Hallgríms-
son skoraði fimm mörk þegar 
hans menn í Lemgo lögðu Flens-
burg á heimavelli, 34-30. Þar með 
dvínuðu titilvonir Flensburg tals-
vert en liðið hefur nú tapað tveim-
ur af síðustu þremur leikjum 
sínum í deildinni. Logi Geirsson 
lék ekki með Lemgo vegna 
meiðsla. Hann verður klár eftir 
rúma viku en hann fylgdist með 
leiknum í gær. 

„Við byrjuðum afar illa og lent-
um 9-3 undir. Það virtist sem þeir 
ætluðu bara að rúlla yfir okkur en 
þá náðum við að vinna okkur inn í 
leikinn og náðum forystunni fyrir 
hálfleik. Svo kom góður síðari hálf-
leikur og menn eins og Ásgeir 
komu sterkir inn og áttu stórleik. 
Hann var í byrjunarliðinu, lék í 
skyttustöðunni og átti frábæran 
dag,“ sagði Logi. „Við eigum vitan-
lega engan möguleika á titlinum en 
þetta var engu að síður mikilvægt 
upp á framhaldið því við stefnum 
að því að ná Evrópusæti. Það hefur 
verið þungt yfir þessu hjá okkur en 
þetta var góður sigur í dag.“

Gummersbach vann á laugar-
daginn léttan sigur á Wetzlar, 34-
27. Róbert Gunnarsson skoraði 
fjögur mörk, Guðjón Valur Sig-
urðsson eitt og þá lék Sverre 
Jakobsson í vörn. 

Eftir leiki helgarinnar er Gum-
merbach komið í þriðja sæti deild-
arinnar og er jafnt Hamburg að 
stigum. Kiel vann í gær Minden, 
36-29, og er með tveggja stiga for-
skot á þessi lið.

Það verður því æsispennandi 
viðureign á föstudag þegar Gum-
mersbach tekur á móti Lemgo. 
Hamborg og Gummersbach eiga 
einnig eftir að mætast innbyrðis.

Lemgo dró úr titil-
vonum Flensburg

 Guðjón Baldvinsson 
kom aftur til Íslands í gær eftir 
tveggja vikna dvöl hjá norska úr-
valsdeildarliðinu Álasund. Hann 
fékk góð ummæli bæði frá þjálf-
ara liðsins sem og yfirmanni 
íþróttamála félagsins. 

Stjórn Álasundar mun funda 
á morgun þar sem meðal annars 
verður tekin ákvörðun um næsta 
skref í málefnum Guðjóns.

Fékk jákvæð 
viðbrögð

Keppti á sínu fyrsta móti í átján mánuði

 „Ég lagði mitt fram með 
innáskiptingum mínum en leik-
mönnunum tókst að klára verkefn-
ið. Þetta snýst allt um leikmenn-
ina,“ sagði Jose Mourinho, knatt-
spyrnustjóri Chelsea, eftir leik 
sinna manna gegn Tottenham. Eftir 
slæman fyrri hálfleik þar sem 
varnarleikur Chelsea var í molum 
komst Tottenham í 3-1 forystu. 

Þrátt fyrir mótlætið játuðu leik-
menn Chelsea sig aldrei sigraða 
og náðu fram jafntefli og þar með 
öðrum leik á heimavelli Totten-
ham. Leikurinn var liður í fjórð-
ungsúrslitum ensku bikarkeppn-
innar en þrír leikir fóru fram í 
gær.

Blackburn vann góðan 2-0 sigur 
á Manchester City og Watford 
vann Plymouth á útivelli, 1-0.

Manchester United og Middles-
brough skildu jöfn í fjórða leiknum 
á laugardag og mætast því aftur.

„Viðhorf leikmanna var afar 
gott í leiknum,“ sagði Mourinho. 
„Við vorum nærri því dottnir úr 
ensku bikarkeppninni þegar við 
vorum tveimur mörkum undir en 
að leik loknum erum við enn með í 
þessari keppni.“

Dimitar Berbatov kom gestun-
um yfir í gær en Frank Lampard 
jafnaði metin skömmu síðar. 
Skrautlegt sjálfsmark hjá Michael 

Essien fylgdi í kjölfarið og Hossam 
Ghaly skoraði svo þriðja mark 
Tottenham áður en flautað var til 
leikhlés.

Lampard skoraði svo aftur í síð-
ari hálfleik og varamaðurinn Sal-
omon Kalou jafnaði metin þegar 
skammt var til leiksloka. 

Varnarleikur Chelsea var í 
molum í leiknum í fjarveru fyrir-
liðans John Terry. Mourinho ákvað 
því að setja allt púður í sóknar-
leikinn í síðari hálfleik og vona 

það besta. Það gekk eftir.
Martin Jol, stjóri Tottenham, 

var vitanlega ósáttur með að hafa 
misst unninn leik niður í jafntefli. 
„Við lékum vel fyrstu 20 mínútur 
leiksins og komum þeim á óvart. 
Það var heppnisstimpill á jöfnun-
armarki þeirra og annað mark 
þeirra var ódýrt. Ég vissi að við 
gætum gert út um leikinn með 
fjórða markinu og fengum svo 
sannarlega tækifærin til þess.“

Englandsmeistarar Chelsea verða seint sakaðir um að gefast upp þegar á móti 
blæs. Liðið náði jafntefli gegn Tottenham eftir að hafa lent tveimur mörkum 
undir og mætast liðin því aftur í fjórðungsúrslitum ensku bikarkeppninnar.

Alex Ferguson sagði í 
viðtali við Mail on Sunday í gær 
að hann verði við stjórnvölinn hjá 
Manchester United í að minnsta 
kosti tvö ár í viðbót.

Einnig segir hann að aðstoðar-
maður sinn, Carlos Queiroz, yrði 
góður eftirmaður sinn. „Hann 
yrði fullfær um að sinna starfinu. 
En það er ekki mitt að segja hver 
verður næsti stjóri liðsins.“

Queiroz getur 
tekið við af mér
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„Ég hlusta nú bara á gufuna 
gömlu. Ég hef verið á þessum 
stað í 35 ár og hlustað á gufuna 
jafn lengi, ég er eiginlega alltaf 
með hana í gangi.“

„Já, það stefnir í mikið góðæri hjá okkur í ár,“ 
segir Snæbjörn Arngrímsson, forleggjari hjá 
Bjarti, en von er á nýjum bókum eftir tvo 
helstu gullkálfa útgáfunnar, J.K. 
Rowling og Dan Brown. 

Bækurnar um galdrastrákinn 
Harry Potter hafa notið gríðar-
legra vinsælda um allan heim og 
það er ekkert launungarmál að þær 
hafa fleytt Bjarti langt, alls selst 
í tæplega 110 þúsund eintök-
um hér á landi. Þá hefur Dan 
Brown ekki síður malað gull 
fyrir útgáfuna; bækur hans 
hafa selst í um 52 þúsund 
eintökum hér á landi, þar af 
er Da Vinci lykillinn helm-
ingur. Snæbjörn er því 
bjartsýnn á að nýjasta 
bók Browns, The Solom-

on Key – Salómons lykillinn – eigi eftir að selj-
ast vel. „Þegar Da Vinci lykillinn kom fyrst út 
var bókin lítt þekkt og fyrir þau jól seldust um 
3.500 eintök af innbundnum eintökum, þannig 
að við seldum hana fyrst og fremst í kilju. 
Síðan hefur vegur Browns farið vaxandi og við 
vonumst til þess að innbundna bókin seljist 
betur, það er drýgra.“ 

Snæbjörn játar þó að góðærið verði trega-
blandið því sjöunda bókin um Harry Potter 

er jafnframt sú síðasta í flokknum og sú 
kýr mjólkar því ekki mikið meira. Hann 
segist þó ekki leita logandi ljósi að stað-
gengli galdrastráksins. „Svona æði 
grípur aðeins um sig á nokkurra ára 

fresti. Þegar ég keypti réttinn að Harry Potter 
var þetta óþekkt bók. Ég man að ég var á bens-
ínstöð þegar ég rak augun í for- síðu-
grein um Harry Potter í 
Time. Þá vissi ég að þetta 
var eitthvað merkilegt. 
Maður veit annars aldrei 
hvað verður vinsælt. 
Maður verður bara að 
gefa út það sem manni 
finnst sjálfum 
skemmtilegt; það er 
vís leið til glötunar að 
veðja bara á möguleg-
ar metsölubækur.“ 

Tregablandið góðæri fram undan hjá Bjarti 

„Mikil endalaus andskotans ládeyða ríkir á öldum 
ljósvakans hér á landi. Er virkilega enginn sem legg-
ur í þessar öldur? Fyrir utan gömlu og góðu gufuna 
er fátt að hlusta á, nema ef til vill Útvarp Sögu.“ 
Svona hefst síðasta bloggfærsla hins geðstirða 
Georgs Bjarnfreðarsonar sem vaknar til lífsins á 
skjám landsmanna þegar sjónvarpsþátturinn Nætur-
vaktin hefur göngu sína. „Georg er til,“ segir Jón 
Gnarr, skapari persónunnar, en hann leikur aðalhlut-
verkið í þáttunum ásamt Pétri Jóhanni Sigfússyni og 
Jörundi Ragnarssyni. „Ég hef samt aðallega notað 
bloggið til að koma mér í karakter, færa mig nær 
þessum manni sem ég er reyndar kominn með hálf-
gert ógeð á,“ bætir Jón við.

Ef marka má bloggsíðuna www.georgbjarnfredar-
son.blogspot.com er starfsmaðurinn á bensínstöðinni 
ekkert sérstaklega spennandi náungi. Þegar rennt er 
niður síðuna má sjá myndir af „fjölskyldumeðlim-
um“ hans sem flestir líta út fyrir að vera frekar á 
skjön við samfélagið. Jón útilokar þó ekki að Georg 
eigi eftir að öðlast sjálfstætt líf á netinu líkt og sjón-
varpsmaðurinn Borat eða poppstjarnan Silvía Nótt. 
„Þá getur maður auðvitað sagt bara hvað sem er án 
þess að taka ábyrgð á því sjálfur.“

Jón lagði mikið á sig fyrir hlutverkið, safnaði 
myndarlegu skeggi og lét raka á sig skalla sem hann 

er í óða önn að safna hári yfir. „Já, þessu er sem betur 
fer lokið,“ segir Jón en tökum lauk aðfaranótt fimmtu-
dags „Og nú bíð ég bara spenntur eftir að sjá afrakst-
urinn,“ bætir hann við en ekki er ljóst hvenær þáttur-
inn fer í loftið.

Í hóp með Borat og Silvíu Nótt

Varla hefur það farið fram hjá 
nokkrum lesanda Fréttablaðsins að 
hjartaknúsarinn sjálfur Leonardo 
DiCaprio var á landinu yfir helgina 
fyrir myndatöku Vanity Fair. Ef í 
harðbakkann hefði slegið og Leon-
ardo forfalllast af einhverjum 
sökum hefði glanstímaritið ekki 
þurft að leita langt yfir skammt því 
Leonardo á sannkallaðan tvífara 
hér á landi. Sá heitir Ágúst Sverrir 
Daníelsson, 24 ára nemi í nuddi og 
verðandi faðir að fyrsta barni sínu 
ásamt unnustu sinni, Evu Guðrúnu, 
tannlæknanema í Háskóla Íslands. 

Þegar Fréttablaðið náði í skottið 
á honum var Ágúst í vinnunni en 
hann keyrir út þvott til hótela og 
veitingahúsa. Því skyldi enginn úti-
loka að félagarnir rækjust á hvor 
annan. „Ég hafði nú reyndar ekki 
frétt af þessu, að hann væri að 
koma,“ svarar Ágúst, aðspurður 
hvort hann hefði haft veður af 
komu tvífara síns.

Ágúst segist aðallega hafa heyrt 
af þessari samlíkingu frá útlend-
ingum sem komi hingað til lands. 
Hann  hefur starfað sem leiðsögu-
maður í jöklaferðum og nýlega 
lenti hann í heldur skondinni lífs-
reynslu. „Það kom hingað rík fjöl-
skylda frá Los Angeles sem ég var 
að aðstoða. Litla stelpan þeirra var 
alltaf að taka af mér myndir og 
undir rest ákvað ég að forvitnast af 
hverju hún væri að því. Svarið kom 
mér heldur betur á óvart; hún ætl-
aði að sýna vinkonum sínum í 
Bandaríkjunum hversu líkur leið-
sögumaðurinn væri Leonardo Di-
Caprio,“ segir Ágúst og hefur aug-
ljóslega gaman af.

Og stundum hefur þetta sína 
kosti. Þegar þau skötuhjú fóru til 
Króatíu fyrir tæpum þremur árum 
kom meintur tvífari að góðum 
notum. „Við sátum á veitingastað 

nokkur saman og fengum allt frítt 
enda héldu þjónarnir að þarna væri 
sjálfur Leonardo mættur,“ segir 
Ágúst og skellir upp úr. Og eitt 
sumarið stóðst þrjátíu manna 
ferðahópur frá Japan ekki mátið og 
smellti myndum af Ágústi þar sem 
hann sat í sínum mestu makindum í 
heita potti Laugardalshallarinnar. 
Ástæðan: allir héldu þeir að Holly-
wood-stjarnan sæti þarna og spók-
aði sig meðal borgarbúa.

Ágúst segist sjálfur ekki vera 
meðvitaður um hversu líkur hann 
sé Leonardo en bætir því við að 
móðir vinkonu hans hafi fyrst 
komið auga á þetta og alltaf kallað 
hann Leó. Þetta nafn hefur reyndar 
fylgt honum síðan því útlendingar 
sem Ágúst leiðbeinir kalla hann 
öllu jöfnu þessu nafni. „Mér þótti 
þetta fyrst pínulítið kjánalegt en 
núna hef ég bara gaman af og tek 
þátt í gríninu.“
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- Lifið heil

Brúnegg á morgnana
Hrein orka, góð næring, gott í maga
Fáðu þér eitt ..eða tvö ! BRÚNEGG

FRJÁLSAR HÆNUR
VISTVÆN EGG

Gamall skólabróðir minn fær 
svartsýnisköst öðru hverju. 

Fyrir helgina klifaði hann á því að 
konur muni „ráða því hvaða rík-
isstjórn verður mynduð“. Bölsýn-
ismaðurinn lét ekki huggast þótt 
honum væri bent á að komandi 
kosningar snúist fyrst og fremst 
um hefðbundið framsal þjóðar-
innar á ákvörðunarrétti sínum 
til handa fjórflokknum sem svo 
dyggilega hefur staðið vörð um 
hin karllægu gildi hingað til. Og 
ekki þarf að hafa áhyggjur af 
fimmtu herdeildinni sem kall-
ar sig frjálslynda og hefur ný-
verið sannað karlmennsku sína 
með því að útskúfa kvensnift sem 
varð uppvís að þeirri ónáttúru að 
sækjast eftir stöðuhækkun. 

 að allt fari á 
versta veg: Engu að síður munu 
Ólafur R. Grímsson, Geir H. 
Haarde, Steingrímur J. Sigfús-
son, Guðjón A. Kristjánsson, 
Jón Sigurðsson og Ingibjörg S. 
Gísladóttir „ráða því hvaða rík-
isstjórn verður mynduð“. Kynja-
hlutfall þessa hóps endurspegl-
ar með sanngjörnum hætti völd 
og áhrif íslenskra kvenna í þjóð-
félaginu: Ein kona og fimm karl-
ar  – og hefði þótt gott fyrir hund-
rað árum.

 kemur einhvern 
tímann að því að langlundargeð 
kvenfólksins þrýtur og ekki verði 
lengur hægt að kaupa frið með 
dagheimilisplássum eða strætó-
miðum. En burtséð frá pólitísk-
um völdum eru peningavöld í inn-
múruðum höndum eins og sjá má 
af lista Forbes yfir ríkustu ein-
staklinga veraldar. Af 690 manns 
á þeim lista eru nú 68 konur, þar 
af hafa 7 brotist til auðlegðar af 
eigin rammleik en 61 með þeim 
aðferðum sem konum eru ætlað-
ar nú um stundir. 

 að 
óttast að konur séu að hrifsa til 
sín völdin. Samt er full ástæða til 
að halda vöku sinni því konur sem 
virðast ekki kunna að virða eign-
arrétt á valdi og heimta að því sé 
úthlutað eftir jafnræðisreglu eru 
líklegar til að vilja skipta sér af 
dreifingu annarra lífsgæða, jafn-
vel peninga svo fáránlegt sem 
það nú væri. En það er framtíð-
armúsík og fullkomlega ástæðu-
laust að kvíða fyrir 12. maí næst-
komandi.

Ótímabærar 
áhyggjur


