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Misskilningur
um leynda galla
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HÚSEIGN
HÚSIÐ
KLETTUR
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NESEIGNIR
NÝTT
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LESTUR MEÐAL

„Ég eignaðist
fyrstu leikjatölv
þegar ég var
una
sjö ára. Það
tölva sem
var Family mína
er
var næstum lík Nintendo að mörgu game
leyti og
Þorsteinsson því jafn góð,“ segir
leikjatölvuáhugama Atli Viðar
Eftir daga
ður
Family
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ÁS FASTEIG
NASALA er
með
neðri sérhæð
við Öldugötu til sölu
í Hafnarfirði.

FASTEIG NASALA
BRYNJÓL FS
SONAR er
JÓNSmeð til sölu
129,6 fm raðhús
við Ásgarð
í Reykjavík
.
Básbryggja

33 stendur

á besta stað

við sjóinn í

Bryggjuhve
rfinu.

Á sólríkum
sta
sjávarsíðuna ð við

FRÉTTABLAÐIÐ/PJ

FBJ fasteigna
sala er með
til sölu raðhús
besta stað við
á
sjóinn

18,7%

ETUR

HÚSEIGN FASTEIG
NASALA er
til sölu hús
með
til niðurrifs
við Furugrun
Kópavogi.
dí

vesturglugga.
í Bryggjuhverfi.
Gengið er
út á stórar
vestursva
lir. Baðherbe
flísalagðar
rgi er með
flísum á gólfi
ásbryggja
sturtuklefa,
og veggjum.
33 er 201,7
parketi á
Tvö herbergi
fermetra
með um 33
gólfum eru
raðhús
með
fermetra
á hæðinni
snyrtingu.
innbyggðum
ásamt annarri
földum bílskúr
tvöá jarðhæð.
Á annarri
Forstofa er
hæð
með flísum
stórum vesturglu er stofa með parketi
gengið inn
í stórt forstofuh á gólfi en þaðan er
á gólfi,
ggum og vestursvö
útsýni er til
á gólfi og
lum. Mikið
hurð út í garð. erbergi með parketi
vesturs út
yfir höfnina
hverfinu og
Þvottahús
um á gólfi
í Bryggjuer með flísen á jarðhæð
út á sjóinn.
Á hæðinni
mjög gott baðh
er einnig geym
Teppi er á
er i
ti
l
b

B
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15

30

bær þegar
við höldum
ur með tveimur
partí. Hann
maracas hristum er spilaðalltaf gaman
og það er
sér græjurnaað sjá svipinn á fólki
þegar það
r í fyrsta sinn,“
andi.
segir Atli hlæjÍ safninu
tölvur ásamter að finna Sega Mega
Nintendo 8
tvær Nintendo
bita, Sega Drive
Saturn,
Atli á aukakópíu 64, og nýja Nintendo
af flestum
ef til kæmi
tölvunum Wii.
að
að hann spili ein þeirra bilaði, en sínum
segir þó
ekki jafn mikið
„Ég spila helst
og áður
f

landsins

R

6, 7
22
8, 24

Lestur á
fasteignablöð
um

3ÁRBLAÈ UM FASTEIGNIR

N ¹ NÅU LEIKJATÎLVUR

Atli Viðar
Þorsteins
tölvuáhugamaður son er mikill leikjaog á alls níu
Hann segist
talsins.
sjálfur vera
barn Nintendo
kynslóðarinnar
og
.fram yfir Counter tekur enn Mario Bros
Strike.
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Rúm 66 prósent eru hlynnt fyrirhuguðum stjórnarskrárbreytingum sem gera
ráð fyrir að auðlindir verði skilgreindar sem þjóðareign, samkvæmt nýrri könnun Fréttablaðsins. Fáir telja þó að frumvarpið nái fram að ganga á þessu þingi.

'L¾SILEGUR 'EORG
*ËN 'NARR SKARTAR
STËRKOSTLEGUM
SKALLA OG SKEGGI Å
NÕRRI Ö¹TTARÎÈ

3+/¨!.!+®..5. Rúm 66 prósent
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#HELSEA SLAPP FYRIR HORN

eru hlynnt fyrirhugaðri breytingu á stjórnarskrá sem gerir ráð
fyrir að auðlindir landsins verði í
þjóðareign. Einungis rúm 29 prósent 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 forsætisráðherra flytja frumvarpið á Alþingi í dag, fyrir hönd síns
og Jóns Sigurðssonar, formanns
Framsóknarflokksins.
Í frumvarpinu er lagt til að í
nýrri 79. grein stjórnarskrárinnar komi fram að náttúruauðlindir 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 frekar hlynntir fyrirhuguðum stjórnarskrárbreytingum
en
íbúar
innan þess. Tæpt 71 prósent íbúa
landsbyggðarinnar er fylgjandi
breytingunum en tæp 64 prósent
íbúa á höfuðborgarsvæðinu. Þá
eru kjósendur Frjálslynda flokksins
og
Framsóknarflokksins

hlynntari stjórnarskrárbreytingunum 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 prósent 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.
SS  SJ¹ SÅÈU  OG 

4%,52 ¶² !¨ !,¶).') (!&)
.'!. 4¥-! 4), !¨ !&'2%)¨!
&25-6!20 5- 34*«2.!2
3+22"2%94).'!2 &92)2
¶).'3,)4
*

 

.%)

 
3KV SKOÈANAKÎNNUN &RÁTTABLAÈSINS  MARS

Ætlar ekki að
bjóða sig fram

¥¶2«44)2 

6%¨2)¨ ¥ $!'
5
7
5

 

#HIRAC &RAKKLANDSFORSETI

#HELSEA SLAPP
MEÈ JAFNTEFLI
GEGN 4OTTEN
HAM EFTIR
AÈ HAFA LENT
  UNDIR Å ENSKU
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G¾R
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BJÖRK

KRONIKAN.IS

KOSIÐ UM FORSETA
Í FRAKKLANDI
Tímamót í vændum í
frönsku stjórnmálalíﬁ

„Djarfar
ákvarðanir
ekki alltaf
réttar“

37 AF 63
Netlæsi þingmanna
skiptir sköpum

BUBBI

DREAMGIRLS
Kvikmyndin
sem byggð er á
sögu The Supremes

„Bauð þeim að
leiðrétta lygina“

STJÓRNIN
SKELFUR
Beygir Framsókn
sjálfstæðismenn
eða fellur
ríkisstjórnin?

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

Krónikan VERÐ 590 kr.-

9 771670 721403

Setur
hlutina í
samhengi
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%LTIHRELLAR NOTAST Å SÅAUKNUM M¾LI VIÈ NÒTÅMAT¾KNI TIL OFSËKNA

3TAFR¾NT OFBELDI ¾ ALGENGARA
(%)-),)3/&"%,$) 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 kærustur. 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-staðsetningartæki 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 símanúmer og nota fyrirfram greidd símakort; notast aðeins 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 forviða, því jafnvel þótt ráðleggingunum sé fylgt í
þaula finni ofbeldismenn sér sífellt nýjar leiðir til
að hrella konurnar.
MHG

&2!++,!.$ !0 Jacques Chirac
Frakklandsforseti ætlar ekki að
bjóða sig fram í forsetakosningunum 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
*!#15%3 #()2!#
tilkynnti ákvörðun sína í sjónvarpsávarpi. „Ég ætla
ekki að biðja um atkvæði ykkar
fyrir þriðja kjörtímabilið,“ sagði
hann.
Samkvæmt skoðanakönnunum
er Nicolas Sarkozy innanríkisráðherra sigurstranglegastur í kosningunum.
GB

Farsæld
til framtíðar
Á Iðnþingi Samtaka iðnaðarins,
á Grand Hótel Reykjavík föstudaginn 16. mars, er efnt til umræðu
um hvernig velsæld verður áfram
tryggð á Íslandi.
Sjá dagskrá á www.si.is
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&RUMVARP FORMANNA STJËRNARFLOKKANNA UM AUÈLINDA¹KV¾ÈI Å STJËRNARSKR¹

3TAKK SÁR TIL MORGUNSUNDS Å ¹

&YRSTA UMR¾ÈA ¹ !LÖINGI Å DAG

Veiddur ölvaður úr sjónum

34*«2.-, Frumvarp til stjórnarskipunarlaga
um breytingu á stjórnarskrá Íslands um að náttúruauðlindir Íslands skulu vera þjóðareign verður tekið til fyrstu umræðu seinni partinn í dag.
Bundnar eru vonir til að atkvæðagreiðsla verði
annað kvöld.
Frumvarpinu verður síðan vísað til sérnefndar 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 alþingiskosningum.
Ef frumvarpið er samþykkt óbreytt á nýju
þingi verður það að ákvæði í stjórnarskrá.
Hversu langan tíma ferlið tekur skýrist í umræðum í dag.
SH¹

Einar, voru þetta stjörnuvitlausir menn?
b-IÈAÈ VIÈ HVERNIG ÖEIR LÁTU Ö¹ LEIT
ALLT ÒT FYRIR ÖAÈm
%INAR ¶ORVARÈARSON FRAMKV¾MDASTJËRI
(ANDKNATTLEIKSSAMBANDS ¥SLANDS REYNDI
AÈ STÎÈVA HËPSLAGSM¹L SEM BRUTUST ÒT ¹
MILLI ÖRIGGJA ¹HORFENDA OG ÎRYGGISVARÈA ¹
LEIK 3TJÎRNUNNAR OG &RAM Å ,AUGARDALSHÎLL
¹ LAUGARDAG

(UFVUDSTADSBLADET

Íslendingum
haldið góðum
&)..,!.$ Finnska dagblaðið Hufvudstadsbladet fjallaði um málefni finnska flugfélagsins Finnair
í leiðara í gær og sagði að meirihlutaeign finnska ríkisins í Finnair sé hagsmunamál finnsku þjóðarinnar. Hins vegar skipti miklu
máli að halda Íslendingunum
góðum. „Af hverju að neita þeim
um sæti í stjórninni?“
Björn Månsson, leiðarahöfundur Hufvudstadsbladet, segir:
„Annað mál er hversu skynsamleg 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 haldist vinsamlegur.“
GHS

(ËPSLAGSM¹L Å (ÎLLINNI

Óeirðaseggir
verði útilokaðir
«%)2¨)2 Einar Þorvarðarson,

framkvæmdastjóri HSÍ, segir
að óeirðaseggirnir sem stofnuðu
til slagsmála á bikarúrslitaleik
Stjörnunnar og Fram á laugardag, verði útilokaðir frá handboltaleikjum í framtíðinni.
Af myndum virðist sem fimm
stuðningsmenn Stjörnunnar hafi
byrjað slagsmálin. Myndatökumaður Stöðvar tvö náði myndum
frá upphafi handalögmálanna og
á þeim má sjá einn upphafsmannanna slá meðlim öryggisgæslunnar ítrekað. Á myndunum sést
einnig að einn meðlimur öryggisgæslunnar gekk lengra en aðrir.
HSÍ hefur beðið Stöð 2 um afrit af
þessum myndum og mun afhenda
þær lögreglunni sem mun rannsaka málið frekar.
SH¹

,®'2%',5-, Karlmaður á fer-
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Lendingarleyfi flugvélar 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.
&,5' Lendingarheimild var afturkölluð þegar Fokker-vél Flugfélags
Íslands hugðist lenda á Reykjavíkurflugvelli á föstudagskvöld. Farþegaflugvél 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 lendingarheimild en þar sem vélin sem var
fyrir á brautinni náði ekki að fara
frá í tæka tíð þá var hún afturkölluð, segir Hjördís Guðmundsdóttir,
upplýsingafulltrúi Flugstoða. Hjördís segir að ástæðan fyrir því að atvikið var ekki bókað sérstaklega sé
sú að ekki var talin hætta á ferðum.
Samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins hefði atvik sem þetta verið
fært til bókar á Keflavíkurflugvelli. Hjördís segir að sömu reglur
gildi um skráningu atvika á Reykjavíkurflugvelli og í Keflavík. „Flugumferðarstjórn er alls staðar eins í
heiminum þar sem ég þekki til.“
Aðspurð hvort lending Fokker-vél-

tugsaldri stakk sér til sunds í Ósá
við Bolungarvík á sjöunda tímanum í gærmorgun. Maðurinn, sem
var alklæddur, barst með ánni
til sjávar við Ósvör þar sem lögreglumenn 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 flæðarmálinu, þrekaður og bersýnilega í
mjög annarlegu ástandi.
Aðstæður voru erfiðar í fjörunni, sleipt og stórgrýtt, en björgunin tókst og var maðurinn fluttur á sjúkrahús þar sem hlúð var
að honum.
SH
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RUGLAST ¹ HONUM OG /SAMA
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/BAMA ER EKKI /SAMA

Barack segist
ekki móðgaður
"!.$!2¥+). !0 „Ég varð nú ekk-

&/++%2 &ARÖEGAVÁLAR &LUGFÁLAGS ¥SLANDS AF ÖESSARI TEGUND HAFA ÖJËNAÈ LENGI OG TIL

STENDUR AÈ ENDURNÕJA Ö¾R ¶¾R ERU FIMMTÅU S¾TA

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
(*®2$¥3 '5¨-5.$3$«44)2
500,µ3).'!&5,,42²) &,5'34/¨!

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

2%',5'%2¨ 5- 4),+9..).'!23+9,$5
) 6IÈAUKI ,ENDING EÈA TILRAUN TIL AÈ LENDA ¹ LOKAÈRI EÈA UPPTEKINNI FLUG
BRAUT
)) 6IÈAUKI !THUGASEMD  4ILKYNNINGARSKYLD ATVIK ERU ATVIK SEM HAFA EÈA
HEFÈU GETAÈ TEFLT ÎRYGGI Å STARFR¾KSLU Å TVÅSÕNU EÈA SKAPAÈ ËTRYGGT ¹STAND
%F TILKYNNANDI TELUR AÈ ATVIK HAFI EKKI TEFLT ÎRYGGI Å STARFR¾KSLU Å TVÅSÕNU EN
MYNDI GERA ÖAÈ EF ATVIKIÈ ENDURT¾KI SIG VIÈ BREYTTAR EN SENNILEGAR AÈ
ST¾ÈUR BER HONUM AÈ TILKYNNA ATVIKIÈ

&2¡44!",!¨)¨'6!

frávik.“ Hjördís minnir á að mikil
áhersla sé lögð á störf rannsóknarnefndar flugslysa. „Þar starfa tveir
menn en aðeins einn í rannsóknarnefnd umferðarslysa sem sýnir
hvað öll atvik í flugi eru tekin alvarlega. 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 flugöryggi.“
Þorkell Ágústsson, forstöðumaður rannsóknarnefndar flugslysa,
segir að hvert atvik sé svo ólíkt að
það verði að meta sérstaklega
hverju sinni. „Ef allir vita um stöðuna, 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.
SVAVAR FRETTABLADIDIS

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 fréttastöðvarinnar Fox, hafði gert sér
mat úr því hve nafnið Obama er
líkt nafni Al Kaída-leiðtogans
Osama bin Laden. Á fundi bandarískra fréttastjóra sagði Ails að nú
væri „Barack Obama á ferðinni.
En ég veit ekki hvort það er satt
að Bush forseti hafi hringt í Musharraf [forseta Pakistans] og sagt:
„Hvers vegna getum við ekki haft
uppi á þessum náunga?“
GB
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&ISKSALA GËÈ Å FEBRÒAR
!LLS VORU SELD RÒMLEGA  ÖÒSUND
TONN AF FISKI ¹ FISKMÎRKUÈUM LANDSINS
Å FEBRÒARM¹NUÈI ¶AÈ ER SVIPAÈ MAGN
OG SELT HEFUR VERIÈ Å ÖESSUM M¹N
UÈI UNDANFARIN TVÎ ¹R -EST VAR SALAN
Å FEBRÒAR  ER SELD VORU 
TONN EN AF ÖVÅ MAGNI VAR MEIRA EN
HELMINGUR LOÈNA

,ISTI YFIR SJËR¾NINGJASKIP
'REENPEACE SAMTÎKIN HAFA GEFIÈ ÒT
LISTA MEÈ NÎFNUM SKIPA SEM Ö¹TT
TAKA Å ËLÎGLEGUM OG ËSKR¹ÈUM VEIÈ
UM ¹ HEIMSHÎFUNUM  HEIMA
SÅÈU SAMTAKANNA KEMUR FRAM AÈ ÒT
GERÈ ÖESSARA SKIPA STEFNI FISKSTOFN
UM Å VOÈA EN TALIÈ ER AÈ VERÈM¾TI
HINS ËLÎGLEGA AFLA SÁ UM  MILLJARÈAR
BANDARÅKJADALA ¹ ¹RI

7ÏAA96<H>CH

4ËLF VORU HANDTEKNIR Å UMFANGSMESTU FÅKNIEFNALEIT ¹ 3UÈURNESJUM FYRR OG SÅÈAR
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Efni fundust við allar húsleitir
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,®'2%',5-, Tólf voru handteknir
á Suðurnesjum í fyrrinótt í umfangsmikilli lögregluaðgerð gegn
fíkniefnasölu og -dreifingu. Tæplega 40 lögreglumenn af Suðurnesjum og frá sérsveit og greiningardeild Ríkislögreglustjóra tóku þátt
í aðgerðinni, auk tollvarða og fíkniefnahunda. Aðgerðin er sú viðamesta af þessu tagi sem gerð hefur
verið á Suðurnesjum.
Farið var í fimm húsleitir samtímis 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 líkamsleit á 20 einstaklingum á
skemmtistöðum og fannst amfetamín á einum þeirra. Öllum sem

handteknir voru var sleppt eftir
yfirheyrslur.
Jóhann R. Benediktsson, lögreglustjóri 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 lögreglan á höfuðborgarsvæðinu í
áþekka aðgerð, þó aðeins á
skemmtistöðum borgarinnar. Jóhann segir sameiningu lögregluembætta hafa skilað meiri slagkrafti í aðgerðum sem þessum og
að brotamenn um land allt megi
fara að vara sig. „Þeir mega eiga
von á ýmsum aðgerðum á næstunni.“
SH
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9FIR  BJÎRGUNARSVEITARMENN LEITUÈU VIÈ ERFIÈAR AÈST¾ÈUR ÖRIGGJA VÁLSLEÈAMANNA Å VONSKUVEÈRI Å FYRRINËTT
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3LEÈAFËLKI HEFÈI ¹TT AÈ VERA H¾TTAN LJËS
"*®2'5. Veðurspáin fyrir sunnudagsnóttina

gaf það skýrt til kynna hvernig færi ef menn
myndu leggja af stað út í veðrið, segir Þorsteinn Þorkelsson hjá landsstjórn björgunarsveita, en mikið annríki í fyrrinótt var hjá
björgunarsveitum sem leituðu týndra vélsleðaog jeppamanna. Milljónatjón varð á farartækjum 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. „Veðurspáin í gær gaf alveg til kynna hvað mundi gerast
ef menn legðu út í veðrið.“
Tveir snjóbílar, einn jeppi og tveir vélsleðar 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.
SH
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Klóakblandað vatn
flæddi inn í bílana
$/2.)%2   ,ANDSFLUG HEFUR

NOKKRAR VIKUR TIL AÈ BREGÈAST VIÈ HARÈ
ORÈAÈRI SKÕRSLU
&2¡44!",!¨)¨

-ISTÎK Å AÈFLUGI ¹ (JALTLANDI

Alvarlegt atvik
hjá Landsflugi
&,5' Mikil hætta skapaðist þegar
farþegaflugvél Landsflugs með
tuttugu farþega um borð flaug
nálægt klettabelti í aðflugi að
Sumburgh-flugvelli á Hjaltlandseyjum. Þetta er niðurstaða
lokaskýrslu Rannsóknarnefndar
flugslysa á Bretlandi (AAIB) þar
sem mælt er með að íslensk yfirvöld flugmála rannsaki atvikið sérstaklega. Um mannleg mistök 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 flugvellinum hafi veðurskilyrði
versnað skyndilega. Jarðvari um
borð í vélinni gerði áhöfninni
viðvart um aðsteðjandi hættu en
flugstjórinn brást ekki við fyrirmælum um að hækka flugið.
SH¹
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4OGARARALLIÈ HAFIÈ
RLEG STOFNM¾LING BOTNFISKA ¹ ¥S
LANDSMIÈUM EÈA TOGARARALL EINS OG
VERKEFNIÈ ER KALLAÈ Å DAGLEGU TALI ER
HAFIÈ ¶RÅR TOGARAR TAKA Ö¹TT Å VERKEFN
INU "JARTUR .+ ,JËSAFELL 35 OG 0¹LL
0¹LSSON ¥3 AUK ÖESS SEM HAFRANN
SËKNASKIPIN TVÎ SINNA RANNSËKNUM Å
RALLINU

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 hádeginu. Íbúarnir voru óánægðir með mismunandi þjónustu tryggingafélaganna.
4*«. Slökkviliðið var kallað í fjölbýlishús 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 ættingjum 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 geymsluna. 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 minningargildi 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 símhringingu snemma í gærmorgun frá nágranna 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

¶522+!¨ /' (2%).3!¨
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LIÈIÈ VAR KALLAÈ ÒT Å
G¾RMORGUN VEGNA FLËÈS
I HÒSI VIÈ &RAMNESVEG
OG SÅÈAN Å BÅLAKJALLARA OG
GEYMSLUKJALLARA FJÎLBÕLIS
HÒSSINS VIÈ 3ËLVALLAGÎTU
  ¥BÒARNIR STËÈU Å
STRÎNGU FRAM EFTIR DEGI
VIÈ AÈ FARA Å GEGNUM
EIGUR SÅNAR ÖURRKA OG
HREINSA EFTIR AÈ BÅLAR
HÎFÈU VERIÈ DREGNIR
BURT

¥SLENSK ËPERUSÎNGKONA

Syngur í Royal
Albert Hall
4«.,)34 Sigríður Ósk Kristjánsdóttir óperusöngkona syngur á
morgun einsöng í einu virtasta
tónleikahúsi í Englandi, Royal
Albert Hall í
London. Um er
að ræða flutning á tónverkinu
Ocean World
eftir Peter Rose
og Anne Conlon.
Flytjendur
verksins
eru
fimm einsöngvarar og kór sem
3)'2¥¨52 «3+
samanstendur
+2)34*.3$«44)2
af 1500 börnum
við undirleik kammersveitarinnar
English Chamber Orchestra.
Sigríður er messósópran sem
stundar nám í óperusöng í Englandi og hefur tekið þátt í mörgum
uppfærslum hérlendis sem og í
Bretlandi. Uppselt er á tónleikana
á morgun.
SH
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%RLENDUM ÅBÒUM FJÎLGAR

!,,4  &,/4) b¶AÈ
"!2! "¥,! ¥ +!3+« b®NNUR TRYGGINGA

FÁLÎG LÁTU BARA DRAGA BÅLA Å KASKËTRYGG
INGU m SEGIR *ËN 3IGURÈSSON FORMAÈUR
HÒSFÁLAGSINS VIÈ 3ËLVALLAGÎTU
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

geymslum. Sumum bílunum hafi
verið hægt að aka strax burt en
aðra hafi þurft að draga. Eins hafi
tryggingafélögin brugðist misjafnlega við.
„Mér fannst þeir bregðast vel
við hjá TM. Þeir létu draga alla
bíla burt til hreinsunar og þurrkunar. 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

VAR ALLT ¹ FLOTI
ÖEGAR MAÈUR KOM
ÖARNA NIÈUR m SEGIR
"JÎRN &RIÈFINNSSON
FYRRVERANDI R¹ÈU
NEYTISSTJËRI

stað, og ekki vitað hver á að bæta
þó að það sé væntanlega tryggingafélag borgarinnar. Þetta eru
léleg viðbrögð,“ segir hann.
Þrjátíu og níu íbúðir eru í fjölbýlishúsinu við Sólvallagötu 80 til
84 og um þrjátíu bílastæði í kjallara. Íbúarnir vestan megin í húsinu 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.
GHS FRETTABLADIDIS

Þrefalt fleiri en
fyrir tíu árum
&¡,!'3-, Erlendum ríkisborgurum hefur fjölgað mikið hér á
landi undanfarin ár samkvæmt
nýjum tölum Hagstofunnar.
Hlutfall íbúa með erlent ríkisfang hefur meira en þrefaldast 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.
HLH
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Á að lækka virðisaukaskatt af
lyfjum niður í sjö prósent?
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Hefurðu áhuga á að skipta um
banka?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS
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.ÕR GERVIGRASVÎLLUR

RÁTTING &RAMTÅÈARLANDSINS

Með betri völlum landsins

Skýrari umhverfisstefnu

¥¶2«44)2 Í gærmorgun afhenti Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri Íþróttafélagi Reykjavíkur nýjan gervigrasvöll til afnota.
Afhendingin var gerð í tengslum
við 100 ára afmæli ÍR og voru þar
heiðursgestir og velunnarar félagsins samankomnir.
Gervigrasvöllurinn er 9 þúsund
fermetrar og flóðlýstur með 18 m
háum ljósamöstrum, en gervigrasið uppfyllir allar nýjustu kröfur
frá UEFA um gervigras. Að sögn
Jóns Halldórs Jónassonar, upplýsingastjóra framkvæmdasviðs
borgarinnar, þykir völlurinn afbragðsgóður og skipar sér í flokk
með betri völlum landsins.
MHG

5-(6%2&)3-, Samtökin Framtíðarlandið leggja áherslu á að
samtökin séu ekki stjórnmálaflokkur og muni því ekki bjóða
fram til Alþingis í maí. Í fréttatilkynningu frá samtökunum eru
allir stjórnmálaflokkar hvattir
til að auka áherslu á umhverfismál og náttúruvernd. Aukið fylgi
við Vinstri hreyfinguna - grænt
framboð telja þau að megi rekja
til afdráttarlausrar umhverfisstefnu 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. MHG

'/44 '%26)'2!3 'RASIÈ ¹ NÕJA ¥2 VELLINUM UPPFYLLIR ALLAR NÕJUSTU KRÎFUR

Hlynnt stjórnarskrárbreytingum 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.
0¡452 «3+!233/. -ÒGUR OG MARG

MENNI M¾TTI ¹ OPNUN KYNNINGARSKRIF
STOFUNNAR
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

3ËL Å 3TRAUMI Å (AFNARFIRÈI

Opnaði kosningaskrifstofu
¥"²!+/3.).'!2 Hátíð var í bæ

þegar Sól í Straumi opnaði í gær
kynningarskrifstofu á Hóteli Víkingi í Hafnarfirði, að sögn Péturs
Óskarssonar, talsmanns samtakanna Sólar í Straumi. Hann segir
að „múgur og margmenni“ hafi
mætt á opnunina og ánægjulegt
hafi verið að hitta félaga af Suðurlandi og Reykjanesi.
Fjáröflun Sólar í Straumi
byggist fyrst og fremst á framlögum frá einstaklingum og er
hún á lokasprettinum. Pétur segir
að í vikunni verði sent út prentað upplýsingaefni, í framhaldinu
verði Hafnfirðingum boðið á Al
Gore- myndina í bíó, á útitónleika
á Thorsplani og baráttufund í lok
mánaðarins auk þess sem fulltrúar samtakanna taki þátt í fundum
og opinberri umræðu.
GHS
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4VEIR ¹ SPÅTALA EFTIR BÅLVELTU
4VEIR VORU FLUTTIR LÅTILLEGA SLASAÈIR ¹
SJÒKRAHÒS ¹ ¥SAFIRÈI EFTIR BÅLVELTU ¹
(NÅFSDALSVEGI Å FYRRINËTT 2EKJA M¹
SLYSIÈ TIL H¹LKU EN NOKKUR KRAPI VAR ¹
VEGINUM OG AÈST¾ÈUR TIL AKSTURS AFAR
SL¾MAR

3+/¨!.!+®..5. Rúm 66 prósent
segjast hlynnt fyrirhuguðum breytingum á stjórnarskrá sem gerir
ráð fyrir að auðlindir séu í þjóðareign. Alls 33,6 prósent segjast því
andvíg. Konur eru heldur hlynntari þessum breytingum á stjórnarskrá en karlar; 68,8 prósent kvenna
eru hlynntar breytingunum en 64,5
prósent karla. Þá eru íbúar á landsbyggðinni heldur hlynntari breytingunum en íbúar á höfuðborgarsvæðinu og segjast 70,6 prósent
íbúa á landsbyggðinni vera hlynnt
stjórnarskrárákvæði um þjóðareign 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 kjósendur Frjálslynda flokksins, Framsóknarflokks, þeir sem eru
óákveðnir eða neita að svara eru í
meira mæli hlynntir stjórnarskrárbreytingunni en kjósendur annarra
flokka. 75,0 prósent kjósenda
Frjálslynda flokksins og 74,2 prósent þeirra sem segjast myndu
kjósa Framsóknarflokkinn eru
breytingunni samþykkir, 70, prósent 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 segjast 62,4 prósent stuðningsfólks
Sjálfstæðisflokksins vera stjórnarskrárbreytingunni hlynnt. Í sama
streng taka 64,8 prósent þeirra
sem segjast myndu kjósa Samfylkingu og 63,5 prósent þeirra sem
segjast myndu kjósa Vinstri græn.
Einnig var spurt hvort svarendur 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 stjórnarskrárfrumvarpið á þessu þingi.
29,4 prósent töldu tímann nægan.
Konur eru líklegri til að telja að
tíminn verði ónógur, eða 77,8 prósent 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 höfuðborgarsvæðinu.
Ef litið er til svara eftir því
hvaða flokk fólk myndi kjósa eru
það einungis stuðningsfólk Framsóknarflokksins sem telja að nægur
tími sé fram að þingslitum til að afgreiða stjórnarskrárbreytinguna,
eða 53,8 prósent þeirra. 32,9 prósent stuðningsfólks Sjálfstæðisflokksins 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 Samfylkingar og 75,9 prósent óákveðinna.
Þeir sem eru andvígir stjórnarskrárbreytingunni eru heldur
svartsýnni á að það náist að afgreiða frumvarpið fyrir þingslit,
eða 77,8 prósent þeirra. En 65,1
prósent þeirra sem eru hlynntir
breytingunni telja tímann of stuttan.
Hringt var í 800 manns á kosningaaldri 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-
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3KV SKOÈANAKÎNNUN &RÁTTABLAÈSINS  MARS

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 þeirrar spurningar. 13,1 prósent var
óákveðið.
SVANBORG FRETTABLADIDIS

"ORGARR¹È HEFUR SAMÖYKKT SÎLU ¹ FASTEIGNUM FYRIR   MILLJARÈA KRËNA

6ILTU STOFNA
FYRIRT¾KI
(NITMIÈAÈ N¹MSKEIÈ UM FÁLAGAFORM
SKATTLAGNINGU FYRIRT¾KJA FR¹DR¹TTARB¾RAN
REKSTRARKOSTNAÈ ¹BYRGÈ STJËRNENDA OÚ
.¹MSKEIÈIÈ SKIPTIST Å ÖRJ¹ HLUTA OG VERÈUR KENNT   OG  MARS
KL   AÈ (ALLVEIGARSTÅG  2EYKJAVÅK 6ERÈ  KR
,EIÈBEINANDI ER !NNA ,INDA "JARNADËTTIR HÁRAÈSDËMSLÎGMAÈUR ,,3J¹ N¹MSKEIÈSLÕSINGU ¹ WWWLEXISTAIS

.¹NARI UPPLÕSINGAR OG SKR¹NING Å SÅMA  
EÈA ¹ ALB ISJURISIS

,EIGA ¹ (ÎFÈATORGI SAMÖYKKT
2%9+*!6¥+ 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, umhverfissvið og fleiri starfseiningar. Borgarráðsfulltrúar Vinstri grænna og F-lista létu bóka að vinnubrögðin 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 Reykjavíkurlistanum 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.
(®&¨!4/2' "ORGARR¹È HEFUR SAMÖYKKT FAST

EIGNAVIÈSKIPTIN VIÈ %YKT ¹ (ÎFÈATORGI

Í svarbókun sinni bentu borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar á að um algeran útúrsnúning á staðreyndum 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“.
GHS

N†TT!
rgar
Fyrstu 5 árin bo
na af
ﬂú BARA vexti
ings
Íbú›aláni Kaupﬂ

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.
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.

Kaupﬂing vex me› ﬂér
*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.
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STA 2AGNHEIÈUR *ËHANNESDËTTIR ALÖINGISKONA UM NÕJU LYFJASTEFNUNA

6ERÈLAUNASKËLI HEIMSËTTUR

Jafnt aðgengi verði tryggt

Forsetahjón í
Ártúnsskóla

,9&*!-, Samhljómur virðist vera

 Hvert er vinnuheiti flokksins
sem Margrét Sverrisdóttir og
Ómar Ragnarsson hafa verið að
vinna að?
 Hvar þjösnuðust jeppamenn
á uppgræddu landi um helgina?
 Hvaða þrjú ráðuneyti koma
til greina í eitt atvinnuvegaráðuneyti?
36®2  ",3 

meðal alþingismanna um lyfjastefnuna sem Siv Friðleifsdóttir,
heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, 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 auðveldari innflutnings á ódýrum
samheitalyfjum.
Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir alþingiskona segir að mikilvægt
sé að hafa lyfjastefnu og tryggja
gott aðgengi landsmanna að nauðsynlegum lyfjum. Ekki megi gerast að ákveðin lyf séu ekki til í
landinu eins og hafi hent. Tryggja

34!
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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 lyfjum 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.
GHS

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.
(2).'3+/.52 +ONUR Å +VENFÁLAGINU

(RINGNUM HAFA STUTT "ARNASPÅTALANN
RAUSNARLEGA
&2¡44!",!¨)¨'6!

"ARNASPÅTALI (RINGSINS

Hringskonum
þakkað fyrir
(%),"2)'¨)3-, Konum í Kvenfélaginu Hringnum var þakkað
formlega á Barnaspítala Hringsins fyrir rausnarlegar gjafir á
tækjum á föstudaginn.
Gjafirnar eru meðal annars
þrír fullkomnir hitakassar fyrir
nýbura og fyrirbura, síblástursvélar til öndunaraðstoðar, sem
ætlaðar eru fyrirburum með
óþroskuð lungu, og mælitæki.
Áætlað verðmæti gjafa frá kvenfélaginu, 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 Kvenfélaginu sem hefur átt drjúgan þátt í
uppbyggingu hans.
KDK

,®'2%',5&2¡44)2
2ËLEG HELGARNËTT Å BORGINNI
!ÈFARANËTT SUNNUDAGS VAR RËLEG HJ¹
LÎGREGLUNNI ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU OG
ER LÅKLEGT AÈ VEÈRIÈ HAFI ¹TT STËRAN Ö¹TT
Å ÖVÅ ¶Ë VORU SEX MANNS TEKNIR FYRIR
ÎLVUNARAKSTUR EITT UMFERÈARËHAPP VAR
TILKYNNT OG TV¾R LÅKAMS¹R¹SIR K¾RÈAR

,5""/#+ !0 Fjögurra daga gamalt
barn fannst snemma í gærmorgun heilt á húfi í heimahúsi í NýjuMexíkó, daginn eftir að því var
rænt af fæðingardeild á sjúkrahúsi í Texas.
Barninu, sem er drengur og
hefur fengið nafnið Mychael Darthard-Dawodu, var rænt aðfaranótt laugardagsins á sjúkrahúsi í
bænum Lubbock. Barnsræninginn
var kona sem þóttist vera hjúkrunarfræðingur. Hún hafði komið
nokkrum sinnum inn á sjúkrastofuna 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 börnum 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 NýjuMexíkó, og höfðu lögreglunni borist fjölmargar vísbendingar frá
fólki í báðum ríkjunum.
Stjórnendur sjúkrahússins í

-%..45. Ártúnsskóli hlaut Íslensku menntaverðlaunin árið
2006 í flokki skóla sem vel hafa
sinnt nýsköpun og farsælu samhengi í fræðslustarfi. Af þessu
tilefni heimsækja forsetahjónin
skólann í dag.
Nemendur munu flytja tónlist
en forsetahjónin munu svo fara
um skólann, kynna sér kennsluhætti og aðbúnað nemenda. Forsetinn mun einnig ávarpa nemendur og svara spurningum
þeirra.
Ánægja foreldra með skólann
hefur mælst hæst meðal grunnskóla, en yfir 92% foreldra eru
sáttir.
MHG

,OFTLEIÈIR TIL 4AÅLANDS

Ferðir hefjast
í nóvember
3!-'®.'52 Móðurfélag Heims-

ferða, Primera Travel Group,
hefur samið um leigu á breiðþotu
af gerðinni Boeing 767-300 af
Loftleiðum Icelandic.
Vélin, sem verður mönnuð íslenskri áhöfn, mun hefja ferðir í nóvember og liggur leiðin frá
Norðurlöndum til Taílands og
fleiri fjarlægra áfangastaða. Gert
er ráð fyrir um 35.000 farþegum 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.
MHG

,¹N Å ËL¹NI HJ¹ ÎKUMANNI

Ók bílnum inn
í svefnherbergi
3,93 Betur fór en á horfðist þegar

"!2.32.).')..  EFTIRLITSMYNDBÎNDUM M¹ SJ¹ KONUNA GANGA ÒT AF SJÒKRAHÒSINU
MEÈ BARNIÈ Å HANDTÎSKU
&2¡44!",!¨)¨!0

,)4,) $2%.'52).. -YCHAEL $ARTHARD

$AWODU HEITIR S¹ LITLI

&2¡44!",!¨)¨!0

Lubbock sögðu allt starfsfólk bera
nafnspjöld, en ekki var vitað hvort
barnsræninginn var með nafnspjald þegar ránið var framið.
„Ég held að starfsfólkið hjá

okkur hafi aldrei séð hana,“ sagði
Gwen Stafford, einn af yfirmönnum sjúkrahússins. Konan gekk út
af sjúkrahúsinu með barnið klukkan 1.20 aðfaranótt laugardags.
Innan fimmtán mínútna var móðirin 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 síðasta ári var fjögurra daga gömlu
stúlkubarni rænt frá móður sinni
á öðru sjúkrahúsi. Barnsræninginn þá var einnig kona, en hún
hafði komið í heimsókn til móðurinnar. Lögreglunni bárust fljótlega ábendingar sem leiddu til
þess að ræninginn náðist daginn
eftir og var barnið heilt á húfi.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS

37 ára gamall maður ók tíu metra
inn í íbúðarhús í Tirstrup í Danmörku í fyrrinótt. Til allrar hamingju var enginn heima þegar
slysið átti sér stað, en maðurinn endaði í svefnherbergi hússins. 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 hrunið. Bílstjórinn slapp ómeiddur en
lögreglu grunar hann um að hafa
verið undir áhrifum áfengis. MHG

,®'2%',5&2¡44
3LASAÈIST Å BÅLVELTU
+ARLMAÈUR FÁKK HÎFUÈ¹VERKA ÖEGAR
BÅLL HANS VALT ¹ 'RUNDARTANGA Å G¾R
MORGUN "ÅLL MANNSINS FËR Å GEGNUM
VEGRIÈ VIÈ VEGINN LENTI ¹ KYRRST¾ÈUM
BÅL ¹ BÅLAST¾ÈI OG VALT -AÈURINN VAR
FLUTTUR ¹ SJÒKRAHÒS ¹ !KRANESI OG VORU
MEIÈSLI HANS EKKI TALIN ALVARLEG

EINFALT OG FLJÓTLEGT
AÐ KAUPA PRENTVERK
ODDI HÖNNUN P07.00.422

Verð á yfir 1000 prentlausnum!
Prentsmiðjan Oddi ehf. • Höfðabakka 3-7 • 110 Reykjavík • Sími 515 5000 • Pantaðu eintak á www.oddi.is
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5NGUR Ö¹TTTAKANDI Å ¹RLEGRI VORH¹TÅÈ
VIÈ 4AKAO FJALL Å *APAN Å G¾R LÁT SIG EKKI
MUNA UM AÈ HLAUPA EINS OG AÈRIR YFIR
GLËANDI KOL
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¥SRAELSKUR FR¾ÈIMAÈUR SEGIR FLEST SUND LOKUÈ Å FRIÈARFERLINU

®KUMAÈURINN EINSKIS VAR

Vald Bandaríkjanna ofmetið

Datt í hálku og
varð fyrir bíl

-)¨ !53452,®.$ Máttur Bandaríkjanna til þess að leysa deilumál
Ísraela og Palestínumanna er oft
stórlega ofmetinn, bæði af Bandaríkjamönnum sjálfum og einnig í
Evrópuríkjum.
Þetta er mat ísraelska fræðimannsins Mark Heller, sem á
föstudag flutti fyrirlestur á vegum
Alþjóðastofnunar Háskóla Íslands
um þá valkosti sem Ísraelar standa
nú frammi fyrir gagnvart Palestínumönnum.
„Bandaríkin eru ekki almáttug,
þótt auðvitað mættu þau reyna
meira,“ sagði Heller, sem er yfirmaður rannsókna við Öryggismálastofnun Tel Aviv-háskóla.

$2 -!2+ (%,,%2 &JALLAÈI Å FYRIRLESTRI
SÅNUM UM VALKOSTI ¥SRAELS GAGNVART
0ALESTÅNUMÎNNUM
&2¡44!",!¨)¨'6!

Í fyrirlestri sínum sagði hann
stöðuna nú vera þannig að nánast

öll sund væru lokuð þeim sem
vildu koma raunverulegu friðarferli af stað á ný milli Palestínumanna og Ísraela. Þess í stað eru
Palestínumenn og Ísraelar að
byrja að feta annað ferli pólitískra
samskipta, sem gætu bætt lífsskilyrði bæði Palestínumanna og Ísraela og síðar meir jafnvel breytt
andrúmsloftinu þannig að hugsanlega verði hægt að reyna eiginlegar friðarviðræður á ný.
„En þetta er alveg á frumstigi,“
sagði Heller í viðtali við Fréttablaðið. „Og allt er það komið undir
því að Palestínumenn myndi nýja
þjóðstjórn og hún fari að viðmiðunarreglum fjórveldanna.“
GB

,®'2%',5-, 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 bílsins var að skutla mönnum heim á
sveitabæinn og einn þeirra hrasaði 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 talinn vera upphandleggs- eða axlarbrotinn.
SH

Ný tækifæri til
atvinnuþátttöku
Ráðstefna ÖBÍ og Vinnumálastofnunar í samstarfi við Alþýðusamband Íslands og
Samtök atvinnulífsins. Haldin í Gullhömrum, fimmtudaginn 22. mars 2007.
Dagskrá
)¨*5¶*,&5. ¥ (445 )ÈJUÖJ¹LFUNIN ER MIKILV¾GUR Ö¹TTUR Å ENDURH¾FINGU GEÈSJÒKL

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.

INGA EN IÈJUÖJ¹LFUNARDEILD 'EÈDEILDAR VERÈUR LOKAÈ  MAÅ VERÈI EKKERT AÈ GERT
*ËRUNN $ÎGG 3TEF¹NSDËTTIR OG (ELENA +OLBEINSDËTTIR M¾TA ¹ MORGNANA Å IÈJUÖJ¹LFUN
¹ 'EÈDEILD ,3(
&2¡44!",!¨)¨!.4/. "2).+

Sjúklingar
vilja bjarga
deildinni
Sjúklingar á iðjuþjálfunardeild berjast fyrir deildinni með undirskriftasöfnun, greinaskrifum og
viðtölum. Fólk fæst ekki til starfa vegna lágra launa
og er áætlað að loka deildinni 1. maí.
(%),"2)'¨)3-,
Sjúklingar og
starfsmenn iðjuþjálfunardeildar
geðdeildar hafa tekið höndum
saman í baráttunni fyrir því að
bjarga starfsemi iðjuþjálfunardeildar á Geðdeild LSH en deildinni verður lokað vegna manneklu 1. maí
verði
ekkert
gert. Fólk fæst
ekki til starfa
vegna lélegra
launa á deildinni.
„Iðjuþjálfunin hjálpar mér
að hafa rútínu á
mínu lífi. Ef ég
væri ekki í iðju-!'.²3
þjálfun væri ég
0¡45233/.
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 Kolbeinsdóttir, sem hefur sótt iðjuþjálfun á
Geðdeild LSH í tvö ár.
Helena hefur verið að velta
fyrir sér að fara út á vinnumarkaðinn en finnst hún ekki tilbúin
til þess alveg strax. „Ef iðjuþjálfunin 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 veikindanna þegar maður er kominn
út á vinnumarkaðinn,“ segir
hún.
Jórunn Dögg Stefánsdóttir
sækir líka iðjuþjálfunina. „Ég er
með geðhvörf og lenti í alvarlegum veikindum 2005. Iðjuþjálfun-

Ef ég væri ekki í iðjuþjálfun væri ég sofandi
inni í herbergi heima.
(%,%.! +/,"%).3$«44)2
3*²+,).'52  )¨*5¶*,&5.!2$%),$
'%¨$%),$!2 ,3(

in hefur hjálpað mér að ná mér
upp og efla sjálfstraustið,“ segir
Jórunn Dögg. „Hún er mikilvægur þáttur í endurhæfingunni, að
hjálpa manni að takast á við lífið
og komast aftur út á vinnumarkaðinn.“
Sjúklingar í iðjuþjálfun halda
úti bloggsíðu og eru að safna
undirskriftum til stuðnings starfsemi deildarinnar.
Sylviane Pétursson-Lecoultre,
stjórnandi deildarinnar, hefur
skrifað æðstu stjórnendum LSH
bréf til að gera grein fyrir stöðunni 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 erfitt um vik en auðvitað vonar
maður að þetta leysist með einhverju lagi. En það er ekki hægt
að brjóta kjarasamninga. Það
liggur í augum uppi.“
GHS FRETTABLADIDIS
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3TYRKTARFÁLAG KRABBAMEINSSJÒKRA

!BDULLAH *ËRDANÅUKONUNGUR ¹VARPAÈI "ANDARÅKJAÖING OG HVATTI ÖINGMENN TIL AÈ SKAPA AÈST¾ÈUR FYRIR FRIÈ

Unglingar gefa
unglingum fé

Finna þarf lausn án tafar á þessu ári

3492+52 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 unglingastarfs. Ólafur Einarsson og Þórir
Valdimarsson tóku við styrknum
fyrir hönd styrktarfélagsins. SÖS

7!3().'4/. !0 Abdullah Jórdaníukonungur sagði enga von til þess
að lausn finnist á deilu Ísraels og
Palestínumanna nema Bandaríkin
beiti sér af alefli í málinu.
Abdullah ávarpaði Bandaríkjaþing á fimmtudagskvöldið og hvatti
þingmenn til að skapa þær aðstæður að hægt verði að koma á varanlegum 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 árangur verði að sjást „ekki eftir eitt ár
eða fimm ár heldur á þessu ári.“
Ræðu sína flutti hann á lýtalausri 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 deilur Palestínumanna né tilraunir
Condoleezzu Rice til að koma friðarferlinu af stað á ný.
„Markmiðið hlýtur að vera friður sem allir hafa ávinning af,“ sagði
hann.
Áður en hann hélt til Washington hafði Abdullah gagnrýnt Ísrael
harðlega og sagði meginábyrgðina
á ástandinu liggja hjá Ísrael. Í ræðunni forðaðist hann þó að beina
spjótum sínum beint að Ísrael. GB

*«2$!.¥5+/.5.'52 ¥ 2¨534«, !BDULLAH FJALLAÈI Å R¾ÈU SINNI ¹ "ANDARÅKJAÖINGI
N¹NAST EINGÎNGU UM DEILUR ¥SRAELA OG 0ALESTÅNUMANNA  BAK VIÈ HANN SITJA ÖAU $ICK
#HENEY VARAFORSETI OG .ANCY 0ELOSI FORSETI FULLTRÒADEILDARINNAR
&2¡44!",!¨)¨!0

SIMPLY CLEVER

%FTIRLAUNAKERFIÈ Å ¶ÕSKALANDI

Eftirlaunaaldur
hækki í 67 ár
¶µ3+!,!.$ !0 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. Ríkisstjórnarflokkarnir tveir eru með
mikinn meirihluta í báðum
þingdeildum.
SDG

AFL OG HAGKVÆMNI
SAMEINAST

TÆKNIUNDRIÐ TDI® DÍSILVÉLIN EYÐIR AÐEINS 4,9 LÍTRUM

2²34)2 +/.5.'3(!,,!2)..!2 "ÎRN

AÈ LEIK SKAMMT FR¹ +ABÒL
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ÈSTAR¹È GEGN SAKARUPPGJÎF

Væri brot gegn
lögum íslams
!&'!.)34!. !0 Æðstaráð múslima-

klerka í Afganistan hafnar kröfu
þjóðþings landsins um að Afgönum, sem grunaðir eru um stríðsglæpi, verði veitt sakaruppgjöf.
Ráðið segir að virða beri rétt fórnarlambanna 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.
GB

,®'2%',5-,
"ÅLL FËR ¹ FLOT ¹ 3TOKKSEYRI
-USSO JEPPI OG B¹TAKERRA FËRU Å
SJËINN VIÈ FJÎRUNA ¹ 3TOKKSEYRI ¹
FÎSTUDAGSMORGUN ®KUMAÈUR BÅLSINS
BAKKAÈI KERRUNNI ÒT Å FL¾ÈARM¹LIÈ
TIL AÈ KOMA MËTORB¹T UPP ¹ HANA
GRÅÈARLEG ALDA KOM UPP ¹ LAND MEÈ
ÖEIM AFLEIÈINGUM AÈ BÅLLINN FËR ¹ FLOT
®KUMAÈURINN N¹ÈI AÈ KOMA BÅLNUM
UPP Å FJÎRUNA ¹ÈUR EN LÎGREGLAN KOM
¹ VETTVANG

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.



 MARS  -.5$!'52

-AJAR MËTFALLNIR 'EORGE "USH "ANDARÅKJAFORSETA

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

DAGSKRÁ:

Grafika 03/07

Illir andar hraktir á brott

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

'6!4%-!,! !0 Leiðtogar Majaindíána í Gvatemala eru ekki
ánægðir með fyrirhugaða heimsókn 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.
EBJ

"53( &2 «",¥¨!2 -«44®+52 &R¹

MËTM¾LUM Å 'VATEMALA

&2¡44!",!¨)¨!&0

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.

Verð kr. 3.900,Skráning á www.stjornvisi.is
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Stimpilgjöld
óverjanleg
skattlagning
Jóhanna Sigurðardóttir segir stimpilgjöld vera óverjanlega skattlagningu sem bitni illa á fyrirtækjum og
einstaklingum. Fjármálaráðherra telur óskynsamlegt
að afnema þau nú vegna þenslu.
34*«2.-, „Þetta er mjög ósann-

#+C55   A A1! 3 AC!
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AFNUMIÈ VERA Ö¹ AÈ ÖAU SÁU ORÈIN MIKILV¾G TEKJUÎFLUN FYRIR RÅKISSJËÈ 4EKJUR HANS
VEGNA GJALDSINS ERU ¹¾TLAÈAR   MILLJARÈAR ¹ ÖESSU ¹RI

   



gjarn skattur, bæði gagnvart fyrirtækjum 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 ríkissjóðs árið 2005 af gjaldinu rúmum
níu milljörðum króna. Þær eru áætlaðar 6,2 milljarðar á þessu ári samkvæmt fjárlögum.
Jóhanna segir gjaldið sérstaklega ósanngjarnt gagnvart íbúðareigendum. „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. Hámarkslán Íbúðalánasjóðs eru 18
milljónir þannig að stimpilgjöld af
þannig láni er um 270 þúsund krónur.“
Ríkið ber ekki neinn kostnað
vegna gjaldsins og því segir Jóhanna 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 fyrirkomulagi. „Það er mikill meirihluti fyrir
því á Alþingi að afnema þessi gjöld.
En þetta er orðin svo mikil tekjuöflun 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
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streng og segir stimpilgjaldið hindra
hreyfanleika neytenda á lánamarkaði. „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 afnumið. Samt hefur slíkt ekki verið
gert. Árni Mathiesen fjármálaráðherra segist þó gjarnan vilja losna
við stimpilgjaldið. „það er einfaldlega 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 réttum kringumstæðum gæti þetta
orðið beinlínis jákvæð efnahagsleg
aðgerð.“ Ekki náðist í Jón Sigurðsson, formann Framsóknarflokksins,
þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir.
THORDUR FRETTABLADIDIS
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Fyrir þá sem
standa vel
.EMENDUM Å
RB¾JARSKËLA
(AGASKËLA OG
2IMASKËLA
Å 2EYKJAVÅK
VERÈUR Å HAUST
BOÈIÈ AÈ LJÒKA
  OG 
BEKK ¹ TVEIMUR
¹RUM Å STAÈ
ÖRIGGJA %INAR
-AGNÒSSON
ER SKËLASTJËRI Å
(AGASKËLA
%).!2 -!'.²33/. !F HVERJU ER
BOÈIÈ UPP ¹
3KËLASTJËRI (AGA
SKËLA
ÖETTA
2ÁTT EINS OG
BOÈIÈ ER UPP ¹ STUÈNING VIÈ Ö¹
NEMENDUR SEM GENGUR VERR Å N¹MI
TELJUM VIÈ OKKUR VERÈA AÈ KOMA TIL
MËTS VIÈ Ö¹ SEM STANDA SIG AFBURÈA
VEL ¶AÈ HEFUR EINNIG VERIÈ ÖRÕST
INGUR FR¹ FORELDRAR¹ÈI UM AÈ ÖESSI
KOSTUR STANDI NEMENDUM TIL BOÈA
%R EFTIRSPURNIN MIKIL
¶AÈ ¹ EFTIR AÈ KYNNA ÖETTA EN AÈ
OKKAR MATI ER ÖETTA SPURNING UM
SVEIGJANLEIKA (ÒN VERÈUR EFLAUST
EINHVER EN REYNSLAN SEGIR OKKUR
AÈ NEMENDUR VILJA FYLGJA FÁLÎGUM
SÅNUM AÈ Å N¹MI (ÒN ER ÖVÅ AÈ
STËRUM HLUTA FÁLAGSLEGS EÈLIS
-UN ÖESSI ÖRËUN HALDA ¹FRAM
4ÅMINN EINN MUN LEIÈA ÖAÈ Å LJËS

RIÈ  SAMÖYKKTI !LÖINGI NÕ LÎG UM F¾È
INGAR OG FORELDRAORLOF ÖAR SEM GREIÈSLUR
VORU TEKJUTENGDAR OG ORLOFINU SKIPT MILLI FOR
ELDRA -EÈAL MARKMIÈA VAR AÈ
AUKA Ö¹TTTÎKU FEÈRA VIÈ UM
ÎNNUN BARNA SINNA JAFNA STÎÈU
KARLA OG KVENNA ¹ VINNU
MARKAÈI OG AUKA
BARNEIGNIR ²T ER
KOMIN NÕ SKÕRSLA
EFTIR )NGËLF 6
'ÅSLASON FÁLAGS
FR¾ÈING &¾È
INGAR OG FOR
ELDRAORLOF ¹ ¥S
LANDI ¶RËUN
EFTIR LAGASETN
INGUNA ¹RIÈ
 ÖAR SEM

(EFUR EITTHVAÈ ÖOKAST

6ÅSBENDINGAR ERU UM AÈ STAÈA KARLA OG
KVENNA ¹ VINNUMARKAÈI HAFI JAFNAST Å KJÎLFAR
LAGASETNINGARINNAR +ARLAVINNUSTAÈIR HUGSA
NÒ FYRIR F¾ÈINGARORLOFI VIÈ GERÈ FJ¹RHAGS
¹¾TLUNAR EN ÖAÈ HAFA KVENNAVINNUSTAÈIR
ALLTAF ÖURFT AÈ GERA %INNIG HEFUR KOMIÈ FRAM
AÈ KYNJAHLUTFÎLL ÖEIRRA SEM HËTAÈ ER AT
VINNUMISSI VEGNA F¾ÈINGARORLOFS HEFUR JAFN
AST .ÕLEG KÎNNUN SÕNIR LÅKA AÈ VIÈHORF
KVENNA TIL VINNUMARKAÈARINS ERU NÒ SVIP
UÈ VIÈHORFUM KARLA OG VIÈHORF KARLA TIL UM
HYGGJU¹BYRGÈAR Å FJÎLSKYLDUM HAFA N¹LGAST
VIÈHORF KVENNA

&LEST BENDIR TIL AÈ MARKMIÈIN SEM STEFNT VAR
AÈ HAFI F¾RST N¾R ENDA ÖYKIR FRAMKV¾MD
LAGANNA HAFA TEKIST AFAR VEL &YRSTA ¹RIÈ
SEM LÎGIN VORU Å GILDI 
VORU   PRËSENT FEÈRA Å
F¾ÈINGARORLOFI OG ¹RIÈ
 VAR HLUTFALLIÈ
  PRËSENT RIÈ
 TËKU FEÈUR
AÈ MEÈALTALI 
DAGA Å F¾ÈINGAROR
LOF EN KONUR  RIÈ
 TËKU FEÈUR AÈ MEÈ
ALTALI  DAGA EN KONUR


Í nýju frumvarpi um jafna stöðu
og jafnan rétt kvenna og karla,
sem lagt verður fram í haust, er
lagt til að Jafnréttisstofa fái heimild til að krefja opinberar stofnanir, 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 tilteknum 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 jafnréttismála ef gagnaðili höfðar mál
til ógildingar úrskurðinum.

$AGSEKTIR HEIMILAÈAR
Lagt er til að fjölgað verði í Jafnréttisráði og að ráðið taki þátt í
undirbúningi jafnréttisþings á

LinStyle servíettur og dúkar,
JustOne servíettur og
servíettubox

JustOne startpakki
servíettubox og 600
servíettur

&2¡44!",!¨)¨'6!

tveggja ára fresti. Jafnréttisáætlunum fyrirtækja sem hafa 25
starfsmenn eða fleiri á að fylgja
framkvæmdaáætlun til að ná jafnrétti 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 sveitarfélaga og á hlutfall hvors kyns að
vera fjörutíu prósent eða ekki
minna en þriðjungur í þriggja
manna nefndum. Jafnréttisumsögn skal fylgja öllum stjórnarfrumvörpum.
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 tilnefna minnst fjörutíu prósent af
hvoru kyni í nefndir, ráð og stjórnir 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 alþingismaður segir að frumvarpið sé að
mörgu leyti gott en gangi of langt
á nokkrum sviðum. Í því birtist
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LinStyle servíettur
40x40cm, 50stk

1982–2007

*¹ ¶RËUNIN SÕNIR AÈ FRJËSEMIN HEFUR AUKIST
¹ ¥SLANDI

&25-6!20 +9..4 )NGI 6ALUR *ËHANNSSON DEILDARSTJËRI 'UÈRÒN %RLENDSDËTTIR FYRRVERANDI H¾STARÁTTARDËMARI OG -AGNÒS 3TEF¹NS
SON FÁLAGSM¹LAR¹ÈHERRA VORU Å HËPI ÖEIRRA SEM KYNNTU NÕTT FRUMVARP TIL JAFNRÁTTIS SEM LAGT VERÈUR FRAM ¹ ÖINGI Å HAUST

794 kr.

25áraRekstrarvörur

(EFUR BARNEIGNUM EITTHVAÈ FJÎLGAÈ

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

2.388 kr.

RV6227A

(EFUR STAÈAN EITTHVAÈ JAFNAST MILLI KYNJ
ANNA

Launaleynd og sektir gagnrýndar

Lotus Professional
pappírsvörur mars
Á tilboði í
2007
Halldór Sigdórsson
Þjónn, aðstoðarverslunarstjóri hjá RV

REYNT ER AÈ META HVERNIG HAFI TIL TEKIST
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Sú hætta er fyrir hendi
að menn hrindi kærumáli í gang að tilefnislitlu.
"*!2.) "%.%$)+433/.
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N *AFNRÁTTISSTOFA GETUR KRAFIÈ OPINBERAR STOFNANIR SVEITARFÁLÎG ATVINNUREK
ENDUR OG FÁLAGASAMTÎK UM UPPLÕSINGAR %F Ö¾R ERU EKKI VEITTAR GETUR HÒN
LAGT ¹ DAGSEKTIR
N +¾RUNEFND GETUR KVEÈIÈ UPP BINDANDI ÒRSKURÈI
N -¹LSMEÈFERÈ FYRIR K¾RUNEFND BREYTIST TIL D¾MIS VERÈI GJAFSËKN VEITT K¾R
ANDA SEM HEFUR UNNIÈ M¹L EF GAGNAÈILI HÎFÈAR M¹L TIL ËGILDINGAR
N &JÎLGAÈ VERÈI Å *AFNRÁTTISR¹ÈI 2¹ÈIÈ TAKI Ö¹TT Å UNDIRBÒNINGI JAFNRÁTTISÖINGS
¹ TVEGGJA ¹RA FRESTI
N *AFNRÁTTIS¹¾TLUNUM FYRIRT¾KJA MEÈ  STARFSMENN EÈA FLEIRI FYLGI FRAM
KV¾MDA¹¾TLUN ¶¾R SKAL ENDURSKOÈA ¹ ÖRIGGJA ¹RA FRESTI 3Á ÖESSU EKKI
SINNT GETUR R¹ÈIÈ GRIPIÈ TIL DAGSEKTA
N ,AUNAMANNI ER HEIMILT AÈ VEITA UPPLÕSINGAR UM KJÎR SÅN
N -ENNTAM¹LAR¹ÈHERRA R¹ÈI JAFNRÁTTISR¹ÈGJAFA
N (LUTFALL HVORS KYNS VERÈI MINNST  PRËSENT Å NEFNDUM R¹ÈUM OG STJËRN
UM ¹ VEGUM RÅKIS OG SVEITARFÁLAGA
N *AFNRÁTTISUMSÎGN FYLGI ÎLLUM STJËRNARFRUMVÎRPUM
skýr áherslumunur milli Sjálfstæðisflokksins sem leggi áherslu
á jöfn tækifæri en sé mótfallinn
kvótum og sértækum aðgerðum og
hinna flokkanna sem beiti stíft
kynjakvótum, vilji gera Jafnréttisstofu að eins konar launalögreglu
og leggi áherslu á sértækar aðgerðir.

/F VÅÈT¾K HEIMILD
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 frumvarpstextinn 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 frumvarpstextanum, 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 aðdragandann 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 félagsmálaráðherra hefur sjálfur sagt að hann
leggi það fram í haust.
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"RÕNT ER AÈ RËTT¾KT FRUMVARP TIL JAFNRÁTTISLAGA
VERÈI SAMÖYKKT

Jafnréttislög sem
gagn er að
34%).5.. 34%&.3$«44)2 3+2)&!2

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 frumvarpið 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.

Það dugir augljóslega ekki að leggja upp með lög sem
gera ráð fyrir formlegu jafnrétti milli kynja.
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 formlegu 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 viðhorfsbreyting, 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 aðgerðum til að rétta hlut kvenna.
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Frjálshyggjan er fílhraust óbyrja
Í

hugum okkar eru „frjálshyggjumenn“ ungir Sjálfstæðismenn.
Meyhreinir pabbadrengir hittast í
ystu afkimum netheima, í kjallaranum heima hjá mömmu eða nýleigðum íbúðum vestur í Skjólum,
þar sem einir búmuna eru flatskjár og Friedman (brjóstmynd).
Þar sitja þeir íklæddir fermingarskyrtum og láta barkakýlin tifa
í takt eins og unghanar á gólæfingu. Fussa gegn opinberum fjáraustri og álykta með sölu leikhúsa og leikskóla. Ljóngáfaðir en
lítt þroskaðir. Þannig hefur þetta
verið um áratuga skeið. Nýjar
kynslóðir taka í sífellu upp frjálshyggjufánann og halda á honum
litla stund, á meðan hugsjónir þeirra fá að blómstra í Pabbaskjólinu 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 frjálshyggjunnar inn í fullorðinsár sín.
Enn færri draga hann að húni í
garði sínum. Það sem þeir gallhörðu einstaklingar eiga sameiginlegt er að flestir eru þeir barnlausir. Frjálshyggjan krefst barnleysis. Því aðeins barnlaus er
maðurinn frjáls, lífið einfalt og
hugsjónin hrein. Frjálshyggjan
stefnir að barnlausu þjóðfélagi.
Strax í fyrstu mæðraskoðun
fer að molna úr frelsishugsjóninni. „Þið getið auðvitað farið
í Partý-Sónar inní Faxafeni en
það kostar 15.600 krónur.“ Einnig er boðið upp á „hágæðafæðingu“ hjá Lífsins gjöf í Garðabæ
en hún kostar frá 700.000 og upp
í 1.200.000 ef valin eru mænudeyfing og keisaraskurður. Frjálshyggjudrengurinn þarf ekki nema
eitt augnaráð frá verðandi móður
(barnshafandi konur eru greindustu 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-
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líf, vökva sinn ástarvöxt. Og von
bráðar vill barnið kaupa klarinett:
Fyrr en varði situr litla prinsessan í Sinfóníuhljómsveit æskunnar
og blæs alla þá tónlist sem markaðurinn 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 Frjálshyggjufélaginu, sem nú hefur keypt sér
eigin „fundaíbúð“ þar sem enginn
býr nema andi frjálshyggjunnar;
fyrirmyndarþegninn í hinu komandi ríki frelsisins. Okkar maður
er enn sæmilega volgur í baráttunni en samþykkir með sýnilegum
semingi áskorun til ríkisstjórnar
um að Sinfóníuhljómsveit Íslands
verði úthýst af fjárlögum.
Svo heldur lífið áfram. Handleggir brotna og sálir kremjast.
Einn lendir í dópi og annar fær
krabbamein. Og alltaf þarf að
leita á náðir kerfisins, öryggisnetsins og almannaþjónustunnar, alls þessa sem gerir samfélag
siðað. Að lokum er gamli frjálshyggjustaurinn 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 frjálshyggjumaðurinn heldur hinsvegar tryggð
við málstaðinn enda tekst honum
að komast í gegnum lífið án teljandi styrkja, án hjálpar ríkis

og sveitar. Hann stendur einn
og frjáls af samhjálp meðborgara sinna, frjáls af hverkyns niðurgreiddri 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 grafnir 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 launum sínum svo fjarlægja mætti
frjálshyggjusteinbarnið úr maga
hans.
Þar sem frjálshyggjunni sleppir 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 nokkuð einsleitt flokkakerfi því allir
Íslendingar eru kratar í eðli sínu.
Sjálfstæðisflokkurinn er krataflokkur fyrir frjálshyggjufólk
sem varð foreldrar. Framsóknarflokkurinn er krataflokkur
fyrir fólk sem kallar kratismann
„samvinnuhugsjón“. Frjálslyndi
flokkurinn er krataflokkur fyrir
ófrjálslynda krata. Vinstri grænir eru krataflokkur fyrir fólk sem
ólst upp við kratahatur. Samfylkingin er krataflokkur fyrir fólk
sem dreymir um að allir kratar
kjósi sama flokkinn.

Kjarkleysi Samfylkingarinnar
kannanirnar um málið voru gerðar.
Oft eru stjórnmálamenn yfirlýsingaglaðir og jafnvel mun fúsari til að tjá
skoðanir sínar en ýmsir kæra sig um.
Nú þagna bæjarfulltrúar Samfylkingarfstöðuleysi meirihluta Samfylkingarinnar allir sem einn á sama tíma! Ég trúi
innar í Bæjarstjórn Hafnarfjarðar til
því ekki að enginn þessara ágætu bæjstækkunar álversins í Straumsvík er
arfulltrúa hafi skoðun á stækkun álversumhugsunarefni fyrir áhugamenn um
ins. Þess vegna er með ólíkindum að sjá
stjórnmál og lýðræði. Fólk sem býður sig
þá múlbundna, eins og Jón Baldvin
fram til stjórnmálastarfa er kosið til að
Hannibalsson komst svo skarplega að
taka ákvarðanir eða a.m.k. að taka afstöðu
orði í blaðagrein fyrir skömmu. Hvar er
til allra veigameiri mála sem upp koma.
2«3! '5¨"*!243$«44)2
lýðræðinu nú fyrir að fara hjá þeim?
Í aðdraganda síðustu sveitarstjórnarHafnfirðingar kjósa um stækkunina 31. mars
kosninga varð ljóst að fyrirhuguð stækkun álversins
næstkomandi. Þeir sem nú eru í meirihluta bæjarí Straumsvík væri mjög umdeild innan Hafnarfjarðstjórnar og kosnir voru til að stjórna bænum, skorar. Þess vegna ákvað meirihluti Samfylkingarinnar
ast beinlínis undan ábyrgðinni og láta sem gríðarað gefa ekki upp sína afstöðu í málinu.
legir hagsmunir bæjarins skipti þá engu máli. Að
Til að komast hjá því að taka ákvörðun var gripið
til þess ráðs að ,,virkja íbúalýðræðið’’ eins og það er bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar þori ekki að
gefa upp sína afstöðu í jafn þýðingarmiklu máli og
nefnt og láta Hafnfirðinga greiða atkvæði um stækkhér um ræðir, á sér vart hliðstæðu.
unina. Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar eru nú
Þessi þögn þeirra er dæmi um ótrúlegt kjarkhálfir í kápunni og bíða eftir niðurstöðum kosningleysi.
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
Rósa Guðbjartsdóttir er bæjarfulltrúi Sjálfstæðistaka fram að salan átti sér stað áður en skoðana- flokksins í Hafnarfirði.
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Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is

Atli Viðar Þorsteinsson er mikill leikjatölvuáhugamaður og á alls níu talsins.
Hann segist sjálfur vera barn Nintendokynslóðarinnar 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 hristuleik frá Dreamcast vera í mesta uppáhaldi.
„Leikurinn Samba de Amigo er alltaf frá-

bær þegar við höldum partí. Hann er spilaður með tveimur maracas hristum og það er
alltaf gaman að sjá svipinn á fólki þegar það
sér græjurnar í fyrsta sinn,“ segir Atli hlæjandi.
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.
RH FRETTABLADIDIS

Villtu vera í
góðu formi?
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Vodafone býður sjónvarp
beint í GSM-símann
Sjónvarp í símann er ný þjónusta 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.

Viltu sýn’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

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

„Farsímasjónvarpið er nokkuð þekkt fyrirbæri í Evrópu og
Asíu. Við höfum unnið að þessari þróun síðan í haust og getum
nú boðið upp á fréttir og annað
innlent efni fyrir notendur Vodafone live,“ segir Björn Víglundsson, framkvæmdastjóri markaðssviðs Vodafone.
Auk frétta Stöðvar 2 geta notendur nálgast Ísland í dag, veðurspá, 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 upptökur 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 svæðum sem eru með EDGE gagnaflutning. Fyrst um sinn á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri.
Með tilkomu þriðju kynslóða-

"JÎRN 6ÅGLUNDSSON FRAMKV¾MDASTJËRI MARKAÈSSVIÈS 6ODAFONE KYNNTI TIL LEIKS FYRIR
HELGI SJËNVARP Å SÅMANN
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

3JËNVARP Å SÅMANN ÖJËNUSTAN BÕÈUR NOTENDUM 6ODAFONE LIVE UPP ¹ SJËNVARPSFRÁTTIR Å
FARSÅMANUM

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 sjónvarpsstöðvum og hlakkar til að
fara í samstarf við framleiðendur á myndrænu efni.
Hann tekur það einnig fram
að ekkert ólöglegt myndrænt
efni verði í boði í gegnum Vodafone live þjónustuna og það sé
meðvituð stefna Vodafone.
Sjónvarp í símann er aðgengilegt í eftirtöldum símtækjum;
Nokia 6280, Nokia 6131 og Sony
Ericsson K790i. Þjónustan kostar 1.190 krónur á mánuði og fá
viðskiptavinir ótakmarkaðan aðgang að allri sjónvarpsþjónustu.
RH FRETTABLADIDIS

Viltu breyt’eikkurru? Vídeóvædd heimasíða
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg
Hið nýstofnaða margmiðlunarfyrirtæki Kapital
kynnir sig með tæknilegri heimasíðu sem vert er
að skoða. Slóðin er www.kapital.is

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

„Við sjáum vefi framtíðarinnar fyrir okkur mun líflegri en þeir hafa verið og heimasíðan okkar endurspeglar það. Í stað þess að setja saman venjulegan
vef þá reyndum við að nota vídeó sem smekklegast,“
segir Davíð Már Bjarnason, framkvæmdastjóri Kapital, þegar hann er beðinn um að útskýra tilurð síðunnar. Hann segir þó gamalkunna tækni notaða við
gerð vefjarins. „Vídeó er auðvitað búið að vera í notkun 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 fyrirtækjum, annars vegar fyrirtækinu Þeir tveir, sem hefur
framleitt auglýsingar fyrir sjónvarp á filmu, vídeói
eða DVD og hins vegar margmiðlunar- og hugbúnað-

 HEIMASÅÈUNNI ER STARFSFËLKIÈ ¹ HREYFINGU AÈ TAKA AF SÁR
GLERAUGUN BEYGJA SIG OG BROSA EN ÖAÈ GETUM VIÈ ÖVÅ MIÈUR
EKKI SÕNT

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.“
GUN FRETTABLADIDIS
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Leikir ársins 2006 að
mati leikjaframleiðenda
Nú stendur yfir Game Developers Conference 2007, en það
er árleg ráðstefna tölvuleikjaframleiðenda. Samkoman er
eins konar Óskarsverðlaunahátíð fyrir tölvuleiki.
Mikið er um dýrðir þegar leikjaframleiðendur koma saman, sýna
sig og sjá aðra, kynna vörur sínar
og velja svo leiki ársins. Hátíðin er eins og Óskarsverðlaunin án

fallega fólksins, rauða dregilsins,
Entertainment Tonight, og beinnar útsendingar á Stöð 2.
Verðlaunin sem veitt eru á ráðstefnunni eru nokkur. Meðal verðlaunahafa að þessu sinni var Alexey 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,

3HIGERU -IYAMOTO FÁKK VERÈLAUN FYRIR AÈ SKRIFA HANDRIT 4HE ,EGEND OG :ELDA OG
EINNIG FYRIR ¾VISTARF SITT (ANN ER MEÈAL ANNARS SKAPARI BR¾ÈRANNA GEÈUGU -ARIO OG
,UIGI

Margmiðlunartöflur
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.

/KAMI VAR VERÈLAUNAÈUR FYRIR PERSËNU
SKÎPUN

fyrir besta handrit að tölvuleik
fyrir The Legend of Zelda: Twilight Princess.
Sigurvegari kvöldsins var hins
vegar leikurinn Gears of War.
Hann hirti verðlaun fyrir leik ársins, bestu grafíkina og bestu forritunina. 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. Leikurinn er sérstakur fyrir þær sakir að
hann er teiknaður þannig að hann
lítur út eins og gamalt japanskt
listaverk, enda listaverk í sjálfu
sér.
TG
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90% heimila ná Sirkus TV á ADSL kerfinu, Breiðbandinu, Digital Ísland en einnig er
hægt að ná Sirkus TV með venjulegu UHF loftneti
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Ráðgjöf og aðstoð
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Lánsumsóknir rafrænt á Netinu
Svar innan fjögurra daga
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Mest lesna fasteignablað landsins
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FASTEIGNASALA BRYNJÓLFS JÓNSSONAR er með til sölu 129,6 fm raðhús
við Ásgarð í Reykjavík.

Básbryggja 33 stendur á besta stað við sjóinn í Bryggjuhverfinu.

*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallup í nóvember 2006.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

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

35
30

ÁS FASTEIGNASALA er með til sölu
neðri sérhæð við Öldugötu í Hafnarfirði.

B

ásbryggja 33 er 201,7 fermetra raðhús
með um 33 fermetra innbyggðum tvöföldum 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 flísum 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 Bryggjuhverfinu 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.

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

LUNDUR FASTEIGNASALA er með til
sölu 3ja herbergja sérhæðir í nýju fjórbýlishúsi við Sogaveg í Reykjavík

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

F í t o n / S Í A

AÐEINS

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

Frjálsi fjárfestingarbankinn býður afar hagstæð lán í erlendri mynt með lánstíma til allt að 40
ára. Lántaki getur valið að greiða einungis vexti af láninu fyrstu þrjú árin og lágmarkað
þannig greiðslubyrði sína. Reiknaðu hvernig greiðslubyrði þín lækkar á www.frjalsi.is eða
hafðu samband við lánafulltrúa okkar.
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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). Atvinnuhúsnæði
með
innkeyrsluhurð, verslun
og skrifstofur. Hægt
er að nýta allt að 500
fm undir lager/verslun eðan léttan iðnað/framleiðslu.

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

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.atv.is • atv@atv.is
Suðurlandsbraut skrifstofu- og verslunarhúsnæði.

Rauðarárstígur - Fyrir verktaka!

Dugguvogur 325 fm iðnaðarhúsnæði.

Frum

Sérlega vel staðsett
1.440 fm verslunarog skrifstofuhúsnæði
miðsvæðis. Húsið er
3 hæðir auk kj. Hver
hæð um 360 fm.
Húsnæðið í dag
skiptist í ca. 40 skrifst. auk geymslurýmis
í kj. Deiluskipulag fyrir svæðið leyfir blandaða byggð og góður
möguleiki að hafa íbúðir á efri hæðum hússins og þjónustu/skrifstofur/verslun á jarðhæð. Möguleiki er að stækka húsið um ca 570
fm m.a. með aukahæð ofaná húsið. Frábært tækifæri fyrir verktaka. Fáið nánari upplýsingar á skrifstofu okkar.
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 verið 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. Einstakt tækifæri fyrir verktaka eða fasteignafélög.

150 fm lager á Höfðanum.

Héðinsgata 250 fm.
Til leigu gott innkeyrslubil á Höfðanum. Rýmið er um 150
fm og lofthæð yfir 3
mtr. Hentar sérlega vel
undir lager. Skilast nýmálað með nýrri innkeyrsluhurð.

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. mænishæð, 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 iðnaðarstarfsemi.

Til leigu sérlega vel
staðsett 325,4 fm iðnaðarhúsnæði með innkeyrsludyrum. Meðallofthæð um 3,7 mtr.
Fallega
innréttaðar
skrifstofur og kaffistofa. Hentar vel fyrirtækjum í léttum iðnaði.

Til leigu gott þjónustuhúsnæði sem áður hýsti flugfragt Flugleiða. Tveir inngangar,
vinnusalur
kaffiaðstaða og flottar skrifstofur, kerfisloft og
lagnir í stokkum.
Hentugt t.d. fyrir
heildverslun eða auglýsingastofu.
Hagstæð leiga. Laust nú
þegar.

Vesturhraun, Gbæ.

Völuteigur - NÝTT iðnaðarhúsnæði.

Til sölu nýtt glæsilegt
stálgrindarhús í eftirsóttu og sívaxandi
verslunar- og iðnaðarhverfi Garðabæjar.
Húsið er að grunnfleti
um 1500 fm. Vegghæð 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 lofthæðar. Teikningar og skilalýsing á skrifstofu okkar.

Til sölu í nýju stálgrindarhúsi 1.188 fm iðnaðarhúsnæði, þar af eru 98,8
fm milligólf undir skrifstofur. Rúmtak hússins
er 6.065 m3 og lofthæð
því góð. Möguleiki að
tví- eða þrískipta húsnæðinu með góðu móti.
Lóðin er rúmgóð 5.457
fm, verður malbikuð,
innkeyrsluhurðir beggja
vegna hússins og hægt að keyra þvert í gegn. Tilbúið til afhendingar fljótlega.

Reisulegt skrifstofuhús rís
HVAÐ ER VERIÐ
AÐ BYGGJA
Framkvæmdir hafnar á seinna
skrifstofu- og þjónustuhúsi á
Bíldshöfða 9.
Mynd sem sýnir húsin eins og þau koma til með að líta út.

Heimili að heiman vinsæl
Heilsárshúsabyggð búin öllum
helstu þægindum í landi Húsafells í Borgarbyggð.
„Við erum að kynna 40 húsa byggð á
frístundasvæði við Húsafell, þar
sem engu verður til sparað,“ segir
Ingólfur Þór Tómasson, stjórnarformaður hjá fyrirtækinu Camp North.
„Húsin eru ætluð einstaklingum og
fyrirtækjum í rekstrarhugleiðingum,“ heldur hann áfram. „Hugmyndin er sú að eigendur hafi húsin
til umráða í tólf vikur á ári. Annars
eru þau leigð út af okkur. Mikil eftirspurn 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 viðgerðir á húsunum.“
Ingólfur segir heilsárshúsin taka
sumarhúsum fram, sem standi mörg
hver auð stóran hluta ársins. „Auðvitað tekur sinn tíma að kynna svæð-

ið fyrir erlendum aðilum. Þegar
fram líða stundir er þó ekki spurning að húsin munu skila arði, sem
verður greiddur einu sinni til tvisvar sinnum á ári.“
Húsin eru á bilinu 170 til 200 fermetra 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 frístundasvæði, þar sem veitingastaður fyrir 500 gesti, æfingasalur,
nuddaðstaða, heilsulind og fundaraðstaða verða meðal annars í boði.
Þá eru útivistarmöguleikarnir óupptaldir, svo sem gönguferðir um
svæðið, hellaskoðanir og útreiðatúrar. Adrenalíngarður verður síðan
byggður til að auka aðdráttarafl
svæðisins frekar.“
Hægt er að afla sér frekari upplýsinga um húsin með því að hafa
samband við Re/Max Center í síma
414-4700.
roald@frettabladid.is

B

yggingaframkvæmdir
standa yfir á 8.000 fermetra stóru, átta hæða húsnæði með kjallara, þar sem efsta
hæðin er inndregin, að Bíldshöfða
9b. Um er að ræða seinna skrifstofuhús af tveimur sem deiliskipulag gerir ráð fyrir á vesturhluta lóðar.
Bíldshöfði afmarkar lóðina til
suðurs, Breiðhöfði til vesturs og
Dvergshöfði til norðurs. Iðnaðarhús við Bíldshöfða 1, 3, 5 og 7
afmarka lóðina til austurs. Gert er
ráð fyrir tveimur aðkomum að lóðinni, frá Bíldshöfða og Dvergshöfða.
Skrifstofur og meðfylgjandi

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

aðstaða eru á öllum hæðum. Þar
fyrir utan er gert ráð fyrir verslun og þjónustu með sérinngangi á
fyrstu hæðinni.
Innra skipulag byggingarinnar
er í meginatriðum tveggja ganga

Verið er að reisa 8.000 fermetra stórt skrifstofuhúsnæði á Bíldshöfða.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

MYND/ONNO

kerfi með snyrtikjörnum, geymslum og þess háttar inni í miðju
hennar.
Í kjallara eru geymslur og
tæknirými auk 132 bíla, staðsteyptrar og einangraðar, bílgeymslu 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 tenging er við bílgeymslu um brunastúkur.
Húsnæðið er í eigu fyrirtækisins Bygg. Gylfa og Gunnars, sem
annast jafnframt byggingaframkvæmdir. Arkitektar á Teiknistofunni Gylfi og félagar hannaði þau.
- rve
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LITLIKRIKI - 270 MOSFELLSBÆ
Endaraðhús á frábærum stað. Húsið
skilast fullfrágengið
að utan og tílbúið til
innréttinga og fullmálað að innan.
Mjög
glæsilega
hannað og falleg
endaraðhús á einni
hæð með millipalli
og innbyggðum bílskúr 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, baðherbergi, eldhús, stofa og borðstofa, innbyggður bílskúr.
42.500.000,NÝBYGGINGAR

Frum

TRÖLLAKÓR - 203 KÓP
Glæsileg og rúmgóð 3ja herbergja íbúð í fallegu 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 sameign hússins í bílageymslu. Sérlóð fylgir
íbúð á jarðhæð. Stutt í skóla, útivist og góðar gönguleiðir. Traustur byggingaraðili með
áratuga reynslu Ris ehf. 22.600.000,-

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

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

RAÐ- OG PARHÚS

RAÐHÚS VIÐ HÓLAVAÐ
Fallegt 2ja hæða 146,7 fm raðhús, byggt úr
steinsteyptri staðsteypu ásamt innbyggðum 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

ATVINNUHÚSNÆÐI

GRANDAVEGUR MEÐ
SKÚR- 107 REYKJAVÍK

BÍL-

Falleg og björt 3-4ra herbergja íbúð á jarðhæð u.þ.b. 108 fm ásamt 25 fm bílskúr. Lítið 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,-

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.

ÞORLÁKSGEISLI - 113 RVK
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.

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

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, baðherbergi og svefnherbergi. Geymsla fylgir með
eigninni. Góð eign á góðum stað.
18.900.000.-

3JA HERB.

SKÚTAHRAUN - 220 HFJ Endurnýjað skrifstofu og lagerhúsnæði á frábærum stað við Skútahraun í Hafnarfirði. Húsnæðið er í enduruppbyggingu að öllu leyti
og verður sérlega glæsilegt þegar framkvæmdum lýkur. Miklir möguleikar, hægt að
skipta plássinu í þrennt. 3 stórar innkeyrsludyr (4.50 m) ásamt 3 sérgönguhurðum.
Hurðirnar geta tekið við stórum flutningabílum (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 StórReykjavíkursvæðinu. Um er að ræða eign
sem er nýlega innréttuð og er öll í leigu.
Hentar vel undir hótelrekstur fyrir hluta ársins og gistiheimili einnig. Húsið er í topp
ástandi og selst með öllum búnaði, innréttingum, húsgögnum og tækjum. Morgunverðarsalur. Mjög góðar leigutekjur eru af
eigninni og er verð eignarinnar mjög gott
ef samið er strax. Góð áhvílandi lán
fylgja. Sjón er sögu ríkari.

SUMARBÚSTAÐIR

HOLTSGATA - 101 RVK
HÁTÚN - 105 RVK
BAUGAKÓR - 203 KÓP Falleg 128



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

Höfum fengið í sölu, fallega sérhæð ásamt
risi og bílskúr á góðum og eftirsóttum stað
miðsvæðis í Reykjavík. Hæðin skiptist í forstofu, 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. fasteignamati. Íbúðin hefur mikla möguleika, og
á það við um bílskúrinn líka. 39.900.000,-

Ný og glæsileg 2ja herbergja, 68,3 fm íbúð í
lyftuhúsi ásamt stæði í bílskýli á góðum stað
í Vesturbænum. Íbúðinni verður skilað fullfrágenginni að innan, án gólfefna, nema á
baði sem verður flísalagt. Húsið skilast fullfrágengið að utan, útveggir múraðir og málaðir með ljósum lit og klæddir með báraðri
álklæðningu. Bílakjallari verður með innkeyrslu frá Bræðraborgarstíg. Íbúðin er í
göngufæri frá miðbænum. Afhending er í
október 2006. 22.900.000,-

LUNDEYJARSUND - HRAUNBORGIR GRÍSMNESI Fallegur og vel með farið (A-hús) á góðum stað í hvamborgum. 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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Tungusel - 109 Reykjavík
3ja herb. Íbúð á 3. hæð í Seljahverfinu. Samtals 88,2 fm.
Snyrtileg eign í barnvænu hverfi. 2 herbergi ágætlega rúmgóð stofa.

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.

Melabraut 29 - 170 Seltjarnanesi
3ja herbergja íbúð á á 1. hæð m/ sérinngangi á Seltjarnarnesi. Samliggjandi stofur með parketi. Eldhús er rúmgott
með eldri innréttingu. Baðherbergi er allt endurnýjað með
flísum í hólf og gólf, sturtuklefi með nuddi. Verð 21,5 millj.

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.

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

2ja
Þinghólsbraut – Kópavogur

Eignir vikunnar

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

Björtusalir - Kópavogur

Frum

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

3ja

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

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.

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.

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.

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. innrétting, tæki og rafm. Smekkleg íbúð í gamla vesturbænum. Verð 17,3 millj.

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.

Digranesvegur – 200 Kópavogi
Mikið endurnýjuð, björt og falleg 94 fm, 3ja herbergja íbúð á jarðhæð. útsýni til suðurs og útgengi frá stofu út í fallegan suður garð.
Sér þvottahús innan íbúðar. Rúmgóð og björt stofa með parketi á
gólfi gluggum á tvo vegu og hurð út í fallegan garð. Verð. 21,9 milj.

Fáðu frítt sölumat
www.nytt.is

Reynir Erlingsson,
löggiltur fasteignasali

nytt heimili

®
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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.

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

NÝTT HEIMILI FYRIR ÞIG

nytt heimili

®

w w w.ny tt.is
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Vilhjálmur Bjarnason

lögg. fast.sali

Suðurlandsbraut 50

Helgi H. Jónsson

lögg. fast.sali

Bláu húsin v/Faxafen

Ólafur M. Sævarsson

sölumaður

Heimir H. Eðvarðsson

sölumaður

husid@husid.is

Sími 513 4300

ATVINNUHÚSNÆÐI
Auðbrekka - Kóp

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 skrifstofurýminu eru þrjú wc, kaffiaðstaða og starfsmannaaðstaða Lóðin er 6.279 fm og er byggingarréttur 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

Mjög gott atvinnuhúsnæði á 3. hæðum.
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 innkeyrsludyr 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 atvinnuhúsnæði ofan við Auðbrekku í íbúðarhúsnæði. Núverandi áform um breytingar á umræddum 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. Heildar 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 nýbyggingunni og garðinum milli húsanna með stæði fyrir 39 bíla. Aðalskipulag gerir ráð fyrir 14 bílastæðum fyrir framan jarðhæð hússins þar sem gert er ráð fyrir að verði verlsunar- 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

Hafnarbraut - Kóp

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.

Mjög gott 725,9 fm skv. FMR, atvinnuhúsnæði ásamt kjallara sem er ekki meðtalinn í fermetrafjölda 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 !!

Frum

Glerhús - Njarðarbraut

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

Snorrabraut - Reykjavík

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

Hringbraut
Ágætt ca 1600 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæðum á þessum frábæra stað. Eignin er öll í langtímaútleigu 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

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

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

•
•
•
•
•
•
•

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

Lóðir til sölu
Húsið fasteignasala hefur fengið í sölumeðferð ca. 11000 fm byggingarlóð fyrir atvinnustarfsemi 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
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Síðumúla 21
(Selmúlamegin)
105 Reykjavík
www.fbj.is • fbj@fbj.is

Misskilningur
um leynda galla

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 innarlega í lokaðri húsagötu rétt við Fossvogsdalinn. V. 73 m. 1344

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 fyrirbyggjandi áhrif.

D
SEL
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 skjólveggjum. V. 49,5 m. 1329

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

HEIÐARSEL Bjart, fallegt og vel umgengið 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. Húsið er mælt 167,2 fm og bílskúrinn 26,6 fm.
Fimm svefnherbergi eru í húsinu en gætu
verið sjö. V. 47,5 m. 1254

D
L
E
S
KLYFJASEL Fallegt 248,8 fm einbýlishús 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 Faxaflóann. V. 44,9 m. 1196

HÆÐIR

D
L
E
S
KRÓKABYGGÐ Vinalegt, fallegt og
mikið endurnýjað 108 fm endaraðhús með
innréttuðu rislofti og fallegri suðurlóð innarlega í húsagötu. V. 29,5 m. 1330
TUNGUVEGUR Fallegt og einkar vel
staðsett 225,9 fm einbýlishús, steinhús á
tveimur hæðum auk kjallara og 28 fm bílskúrs. Alls er eignin 253,9 fm. Í kjallara er
góð ca 75 fm íbúð með sérinngangi. V. 58 m.
1325

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

T

ÝT

N

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

D
SEL
GUÐRÚNARGATA - NÝTT Falleg og björt 81,8 fm 4ra herbergja hæð á
fyrstu hæð með nýbyggðum svölum á frábærum stað í Norðurmýrinni. V. 22,9 m. 1370
N
ÝT

STANGARHOLT Töluvert endurnýjuð, falleg og stílhrein alls 110,6 fm neðri sérhæð 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

T

Ólafur en það er kaupandans að tilkynna um meintan galla og gera
samkomulag við seljanda um hver
á að bæta úr honum.
Fasteignasala ber að gæta hagsmuna 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 aðgæsluskyldu kaupandans sem er mjög
rík. „Það er mælst til þess að kaupendur 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 fasteignaviðskiptum séu gallamál og vanefndir af
einhverjum toga. „Ég gæti ímyndað mér að einn fjórði eða fimmti
þessara mála lendi hjá lögmönnum. 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 seljanda þegar slík mál fara fyrir dómstóla og dómurinn getur lent hvorum megin sem er,“ segir Ólafur.
„Ég mæli með því að fólk skoði
eignir mjög vel áður en það gerir
tilboð því það hefur mjög fyrirbyggjandi áhrif.“

SÆVARLAND - NÝTT Sérlega fallegt 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 innarlega í lokaðri húsagötu. Opið gróið svæði er
við lóðarmörk að norðan- og vestanverðu. V.
69 m. 1366
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113 Reykjavík:

BÆJARTÚN - KÓP. Glæsilegt bjart

Frum

Ó

lafur segir leynda galla
leynast víða en bendir á að
hugtakið sé gjarnan rangtúlkað á markaðinum. „Kaupendur
hafa oft þann skilning að leyndur
galli sé galli sem seljandi er vísvitandi 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 eldavélarhellur 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 kaupandi heimild til að halda eftir hluta
kaupverðs þangað til seljandi hefur
bætt úr gallanum.“
Ólafur segir ákveðna sönnunarbyrði liggja kaupandans megin en
hann þarf að gefa seljandanum
kost á að bæta úr gallanum. „Það
kemur stundum fyrir að kaupendur bæti úr gallanum sjálfir og koma
síðan að rukka seljandann eftir á.
Það getur verið torsótt því búið er
að eyða sönnunargögnunum,“ segir

TVÆR ÍBÚÐIR
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Það er að mörgu að hyggja
þegar fasteignaviðskipti eiga
sér stað og oft koma í ljós gallar á eignum eftir að þær hafa
skipt um eigendur. Þá er hugsanlega um svokallaðan leyndan 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.

sigridurh@frettabladid.is

Með góðu útsýni í Grafarholti

SIGTÚN - NÝTT Góð 115,5 fm sérhæð með fjórum svefnherbergjum og tveimur stofum í góðu fjórbýlishúsi á þessum eftirsótta stað. V. 32,5 m. 1353

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

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

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

Marteinslaug 8: Tæknivædd fjögurra herbergja íbúð

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

T

Annað: Mikið útsýni á þrjá vegu.

EINBÝLI - RAÐHÚS
ÝT

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

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 sérinngangi. Eignin er nokkru stærri en mælingar
Fasteignamats gefa til kynna eða um 290 fm
alls að gólfleti. V. 74,5 m. 1302

N

Lýsing: Komið er inn á hol með náttúruflísum á gólfi og eikarskáp. Herbergi er með
parketi á gólfi og skáp. Eldhús er með eikarinnréttingu 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 halogenlýsingu. Útgengt er á suðursvalir með
glugga niður í gólf. Herbergi með eikarskáp
og parketti á gólfi. Baðherbergi er með
eikarinnréttingu, spegli, lýsingu, náttúruflísum 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.

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

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

KÓPAVOGSBRAUT Sérstaklega
falleg, björt og mikið endurnýjuð alls um
117,5 fm 3ja herbergja neðri sérhæð í tvíbýlishúsi á rólegum og góðum stað í Kópavogi.
V. 24,9 m. 1360

Brynjólfur Jónsson
hagf., lögg. fast.sali

Sigrún Unnsteinsd.
þjónustufulltrúi

Bjarni Jónsson
viðsk.fr. lögg. endursk.
og lögg. fast.sali.

T
ÝT
N

4ra HERB. OG STÆRRI

Þórunn S. Eiðsdóttir
viðsk.fræðingur MBA
sölufulltrúi

T
ÝT
N

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

D
L
E
S

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

SIGTÚN

Góð 115,1 fm efri hæð með fjórum 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

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

GNOÐARVOGUR Afar vinaleg, falleg og mjög mikið endurnýjuð 62 fm útsýnisíbúð á fjórðu og efstu hæð, í innsta stigagangi frá götu, í mikið endurnýjuðu fjölbýlishúsi á þessum eftirsótta stað. V. 17,5 m. 1362

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. Íbúðinni fylgir ca 15 fm geymsla sem er ekki í fermetratölu íbúðarinnar. V. 18,9 m. 1363
BARÐASTAÐIR Nýleg og stílhrein
glæsiíbúð á 2. hæð í vönduðu lyftuhúsi
byggðu af BYGG. Vandað, gegnheilt Merbauparket er á allri íbúðinni og mahagony-innréttingar í stíl. Út frá stofu eru góðar suðursvalir. V. 22,9 m. 1349
LÆKJASMÁRI Mjög falleg 86,2 fm
3ja herbergja íbúð á annarri hæð ásamt
stæði í bílageymsluhúsi í þriggja hæða nýlegu fjölbýli. V. 23,5 m. 1000

KJARRHÓLMI - NÝTT

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

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

ST LAU
R S
AX

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

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 smekklegan hátt og sameign mikið endurnýjuð. V. 23,5
m. 1275

3ja HERBERGJA

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 3ja4ra herb. íbúð með stórum austursvölum.
Íbúðin er öll mjög opin og innréttuð á amerískan hátt. V. 23,9 m. 1242

D
L
E
S
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 áveðurshlið. V. 13,9 m. 1361

ST LAU
R S
AX

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 fallegri 1.546 fm sjávarlóð. Alls er eignin skráð
157,2 fm. V. 34,9 m. 1364

T

ÝT

N

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

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

2ja HERBERGJA
T
ÝT
N

T

ÝT

N

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

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

116,4 fm björt og mikið endurnýjuð glæsiíbúð
á fyrstu hæð í góðu fjölbýlislyftuhúsi. Mikið
útsýni er út á sjóinn til Esjunnar og Akrafjallsins. Skjólgóð suðursólverönd að sunnanverðu. Íbúðin getur verið laus við kaupsamning.Áhvílandi 21,5 millj lán með 4,15%
vöxtum V. 26,9 m. 1068

D
SEL
UNUFELL

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

NÆFURÁS - NÝTT

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

AUSTURBRÚN
LAUS
STRAX Björt og góð 48,1 fm stúdíó-íbúð,

D
SEL

horníbúð á 3u hæð í þessu vinsæla lyftuhúsi.
Í húsinu er húsvörður. Íbúðin er með gluggum til noðrurs og vesturs og útsýni út á
Sundin. V. 14,5 m. 1326

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

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

T
ÝT
N

T

ÝT

N

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 sérlega glæsileg, björt og opin 2ja herbergja,
62,5 fm íbúð í fjórbýli á rólegum stað í vesturbænum. V. 18,5 m. 1124

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

ATVINNUHÚSNÆÐI
VINDÁS - NÝTT

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
T
ÝT
N

GRÓFARSEL Mjög góð og björt 3ja til
4ra herbergja 96,1 fm sérhæð og ris í Seljahverfi. Mjög skemmtilegt og barnvænt leiksvæði. V. 26,9 m. 1322
MOSARIMI

ST LAU
R S
AX

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

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

LAUS

ÁSGARÐUR - NÝTT Björt og vinaleg 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

D
SEL
ÍRABAKKI

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

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

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

T
ÝT
N

-

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

D
SEL
BERGSTAÐASTRÆTI - NÝTT

T
ÝT
N

HEIÐARHJALLI
STRAX Stórglæsileg,

T
ÝT
N

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

T
ÝT
N

HJALLABRAUT

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

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

SKEIFAN TIL LEIGU - 710,4 fm
verslunarhúsnæði á besta stað við Skeifuna í
Reykjavík. Mjög góð aðkoma og næg bílastæði. Húsnæðið skiptist í 456 fm verslunarhúsnæði 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
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L fréttablaðið L fasteignir

Magnús Emilsson
Ágústa Hauksdóttir
Freyja Sigurðardóttir

Löggiltur fasteignasali
Löggiltur fasteigasali
Löggiltur fasteignasali

12. MARS 2007

Helgi Jón Harðarson
Hilmar Þór Bryde
Þorbjörn Helgi Þórðarson

KELDUHVAMMUR - HF. 2
ÍBÚÐIR

Sölustjóri
Sölumaður
Sölumaður

Sigursveinn Þ. Jónsson
Hlynur Halldórsson
Hallfríður Jóhannsdóttir

Sölumaður
Sölumaður
Skjalavarsla

Hildur Halldórsdóttir
Kristín María Jónsdóttir

Ritari
Ritari

ÖLDUGATA - HF.

RAUÐAGERÐI - RVK.

ÁSBÚÐARTRÖÐ - HF. M. BÍLSKÚR

Vorum að fá í einkasölu 261 fm mikið endurnýjað glæsilegt 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

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

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

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

FÍFUVELLIR - RAÐH. HF.

STAÐARBAKKI - RVK.

STEKKJARHVAMMUR - HF.
ENDARAÐH

ENGJAVELLIR - HF. 3 EFTIR

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

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.

GAUKSÁS - HF.

FJÓLUHLÍÐ -HF.

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 Sverönd m/skjólgirðingu. V. 39,8 millj.

HRAUNBRÚN BÝLI/EFNALAUG

HF

EIN-

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

Frum

SÆVANGUR - HF.

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

SÆVANGUR - HF. GLÆSILEGT

FJÓLUVELLIR - HF.

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

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

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

HÓLMVAÐ 38 - 52 - RVK.

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

HÁIHVAMMUR - HF. GLÆSILEGT

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. EINBÝLI

nýkomið í einkasölu skemmtilegt einlyft einbýli m. innbyggðum bílskúr, samtals ca 180 fm. Nýtt glæsilegt eldhús, 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
Í sölu glæsil. einbýlishús um 250 fm vel staðsett á frábærum 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.

KLUKKUBERG
GLÆSILEG

-

HF

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

DREKAVELLIR - HF.

VESTURTÚN - ÁLFTANES
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. GLÆSILEGT
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.

Vorum að fá í sölu raðhús á 1 hæð m/innb. bílskúr á
þessum vinsæla stað á Völlunum í Hfj. Húsin afhendast
fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð, en fokheld að innan. Stærð 198 fm. V. 26,4 millj. Afhending í apríl 2007

FLÉTTUVELLIR - HF.

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. GLÆSILEG

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

Í einkasölu 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

LINDARBERG - HF. GLÆSIL.

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.

DREKAVELLIR - HF.

BLIKAÁS - HF.

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

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

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

Efri sérhæð á þessum vinsæla stað miðsvæðis í Hfj. íbúðin 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.

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

KLETTABERG - HF. PARHÚS

HNOÐRAVELLIR - HF. 1 HÚS
EFTIR

ARNARHRAUN - HF.

FLÉTTUVELLIR - HF. EINBÝLI

KVISTAVELLIR - HF.
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.

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.

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

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

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 gólffleti því efri hæðin er þó nokkuð undir súð. Skiptinga
eignarinnar. Neðri hæðin. forstofa, eldhús með borðkróki, þvottahús, hol, baðherbergi, stofa, borðstofa, 2
pallar og bílskúr. Sérlega vönduð eign sem vert er að
skoða. V. 53 millj.

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.

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.

Ágústa Hauksdóttir, Freyja Sigurðardóttir, Magnús Emilsson, löggiltir fasteignasalar

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

EINIHLÍÐ - HF. SÉRHÆÐ

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, sjónvarpshol og 3 rúmgóð herb. Eign í sérflokki. V. 29,9 millj.
no.95075-2

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.

HJALLABRAUT - HF.

KRÍUÁS - HF. GLÆSILEG

DAGGARVELLIR
GLÆSIL.

-

HF.

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

BERJAVELLIR - 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.

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

BERJAVELLIR - HF.

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

GRÆNAKINN - HF.

DREKAVELLIR - HF.

HRAUNBRÚN - HF. SÉRHÆÐ

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

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

HJALLABRAUT - HF.

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

BREKKUGATA - HF.

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
GLÆSIL.

-

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.

KÓP.

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

ENGJAVELLIR - HF.

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

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

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

BIRKIHOLT 3JA ÁLFTANES

SVÖLUÁS - HF.

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

ENGJAVELLIR - HF. 4RA
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.

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

BLIKAÁS -HF.

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

HVERFISGATA - HF.

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,baðherbergi.þvottahús,eldhús,stofu og geymslu. Góðar suður
svalir. Frábært útsýni verð 18.2. millj

Vogar - Vatnsleysa

MÝRARGATA - VOGAR

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.
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.

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.

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

EIKJUVOGUR - RVK.

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 innréttinga frá HTH og vönduð tækium. Eignin er með sér inngang og skiptist í forstofu,hol,herbergi,gestasnyrtingu,stofu,borðstofu, og eldhús. Á efri hæð er sjónvarpshol,tvö herbergi,baðherbergi og þvottahús. Tvennar
svalir og frábært útsýni. Tvö stæði í bílageymslu fylgja.
Eign í sérflokki. Verð 33,5. millj.

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

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

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

PERLUKÓR - 3JA KÓPAV.

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

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

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.

Falleg íbúð á þessum vinsæla stað í ásahverfinu í Garðabæ, 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, sjónvarpshol, eldhús með borðkróki, stofa, baðherbergi, 2
svalir, þvottahús, geymsla auk reglubundinnar sameignar. Eign fyrir vandláta. V. 35,9 millj.

NORÐURBRÚ - 4RA - GBÆ

GALTALIND - KÓP. 3JA
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. Eignin 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 forstofu,hol,eldhús,stofu,borðstofu,gang,baðherbergi,tvö
barnaherbergi,hjónaherbergi og geymslu.Góðar suður
svalir. Frábært útsýni. Verð 24,9. millj.

EYRARHOLT - HF. GLÆSILEG

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

LAXALIND - KÓP. LAUS

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.

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

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

VOGAR,

ASPARÁS - GBÆ.

BIRKIHOLT - ÁLFTANES

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

-

BREIÐVANGUR - HF.

HLÍÐARHJALLI - HF.

BURKNAVELLIR - HF.

HEIÐARGERÐI
3JA.

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

ERLUÁS - HF. SÉR INNG.

KIRKJUVELLIR - HF.

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

BURKNAVELLIR - HF.

DAGGARVELLIR - HF. SÉR
INNG.

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

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

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.

FAGRAHLÍÐ - HF. GLÆSILEG

BIRKIÁS - GBÆ.

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-

Í einkasölu sérlega fallegt og vel hannað pallabyggt endaraðhús 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.

Bæjarhrauni 10, Hafnarfirði - Sími 520 7500 - Fax 520 7501 - hraunhamar@hraunhamar.is - www.hraunhamar.is
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Sigurður Hjaltested Guðmundur Kristjánsson Kristján Ólafsson, hrl. Svavar Geir Svavarsson
löggiltur fasteignasali
sölustjóri
löggiltur fasteingasali löggiltur fasteignasali
sigurdur@klettur.is gudmundur@klettur.is
kristjan@klettur.is
svavar@klettur.is

EINBÝLI
FAGRIHJALLI - SUÐURHLÍÐAR KÓP.

Um er að ræða glæsilegt einbýlishús á tveimur 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.

HÆÐIR

EINBÝLI
VATNSENDI -

STÓRT EIN-

Frábær eign á yndislegum stað. Hér er um að
ræða ca 320 fm eign, sem skiptist í hús, hesthús og bílskúr. Húsið skiptist í forstofu, tvo
baðherbergi, opið rými með mikilli lofthæð,
stofu og borðstofu, eldhús og búr, þrjú
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.

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

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.

Frum

BÁSBRYGGJA - STÓR
OG RÚMGÓÐ ÍBÚÐ

4RA HERB.

RJÚPNASALIR - KÓP

ERLUÁS - HF.

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

Mjög vönduð og björt 109,7 fm 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð ásamt 25,7 fm bílskúr samtals um 135,4 fm. Sérinngangur.
Eldhús með eikarinnr. Baðherbergi. Rúmgóð 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 eikarparket og flísar, skrín gluggatjöld og
þunnar yfirgardínur. Ásett verð 29,9 m.

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.

EINBÝLI

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), íbúðin er snyrtileg og vel frágengin og af flísalögðum svölum er gott útsýni í suður og vestur.
Ásett verð: 25,5 millj.

RAÐHÚS

LOGAFOLD - 112 RVK

FAXAHVARF - KÓP.

BRIMNESBRAUT DALVÍK

Fasteignasalan Klettur kynnir glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum við Logafold í Grafarvogi 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

Höfum fengið til einkasölu mjög fallegt og vel
hannað rúmlega 300 fm einbýlishús í Hvarfahverfi 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 rúmgott andyri. Á þeirri hæð eru 2 herbergi, bað,
þvottahús, geymsla og bílskúr. Góðir möguleikar eru á því að skipuleggja sér íbúð í þessu
rými. Ásett verð 59,9 m.

Möguleiki á stækkun, 56 fm. óinnr. rými í risi.
Komið inn í forst., flísar á gólfi, fatahengi.
Tvö svefnh. fatask. í báðum. Baðh. með flísum 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.

4RA HERB.

4RA HERB.

BÝLI - HESTHÚS OG BÍLSKÚR

ÞINGHÓLSBRAUT KÓP.

4RA HERB.

EINBÝLI

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

SKÓGARÁS - 113
REYKJAVÍK

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

3JA HERB.
HÖRÐUKÓR
FRÁBÆRT ÚTSÝNI!!!

Erum með í sölu glæsilega TÆPLEGA 100
FM. íbúð í nýbyggingu sem afhendist við kaupsamning 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.

3JA HERB.

4RA HERB.

RJÚPNASALIR LYFTUHÚS.

DREKAVELLIR HAFNAFJÖRÐUR.

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.

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 spónlagðar með eik. Innrétt. allar sérsmíðaðar frá Brúnás, spónlagðar með eik. Tæki í eldhúsi eru úr
stáli frá AEG, keramikhelluborð, bakarofn og
gufugleypir. Ásett verð 24,9 m.

3JA HERB.

3JA HERB.

KÓNGSBAKKI

HAMRABORG KÓP.

Eldhús með nýlegum innréttingum frá Húsasmiðjunni og eikarparketi á gólfi, ofn og helluborð frá Raftækjaverslun Íslands. Stofa
rúmgóð og útgengt á vestur svalir. Baðherbergi 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.

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

3JA HERB.

3JA HERB.

ÁLFKONUHVARF EFSTA HÆÐ

NAUSTABRYGGJA BRYGGJUHVERFI.

BRATTHOLT HAFNAFJÖRÐUR.

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

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 kjallara 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.

Mjög falleg og björt 3ja herbergja 87,2 fm
íbúð á 3ju hæð (efstu) í fjölbýlishúsi með frábæru útsýni. Gólfefni eru parket og dúkur.
Þvottaherbergi innan íbúðar. Ásett verð
18,5 m.
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Grandahvarf 2, 4, 6, Kópavogi
Glæsilegar sérhæðir á besta stað við bakka Elliðavatns. Frábært útsýni og einstakt umhverfi.

Til sölu
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.

Verð frá
36,8 millj.

Útivistarreitur með útsýnisskífu, grillaðstöðu og sviði í rómverskum stíl.
Allar nánari upplýsingar, teikningar, skilalýsing og bæklingur fást hjá
fasteignasöluni Kletti.
www.jbb.is

Stórglæsilegar íbúðir við Baugakór 5 - 7
Frábært útsýni í grennd við fyrirhugaða íþróttaakademíu
Aðeins 4 íbúðir eftir

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.

2JA HERB.
GYÐUFELL - R.VÍK.

Um er að ræða 2-3ja herb. tæplega 70 fm
íbúð á jarðhæð með sér verönd og garði. Opið úr forstofu inn í stofu og eldhús. Eldhúsið
er með parketi og hvítri innréttingu, borðkrókur. Stofa er með parketi á gólfi og útgengt á sér hellulagða verönd sem er yfirbyggð og opnanleg út á afgirta sér lóð. Möguleiki er að útbúa annað 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 verönd og miklum möguleikum, nýlegar innréttingar. Parket á gólfum og flísar á baði og
þvottahúsi. Eldhúsið er með nýlegri fallegri innréttingu og granít borðplötum, borðkrókur við glugga, granítborð. Ásett verð:
24,9 millj.

TIL SÖLU - TIL LEIGU - FRÁBÆR STAÐSETNING
Fasteignasalan Klettur kynnir frábært tækifæri fyrir stórfyrirtæki og áhugasama fjárfesta að staðsetja sig miðsvæðis (í Kópavogi) á höfuðborgarsvæðinu. 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
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Frum

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

Ingólfur
Gissurarson
lögg. fast.sali
896 5222

YFIR

Bárður
Tryggvason

Þórarinn
Friðgeirsson

Ellert
Róbertsson

Magnús
Gunnarsson

sölustjóri

lögg. fast.sali

sölumaður

sölustj. atvinnuh.

896 5221

899 1882

893 4477

822 8242

Eldri borgarar

glæsil. hús með einstöku útsýni

Grandavegur 47. Góð suðvestur íbúð f. 60 ára og eldri.

99,5 fm íb. á 7. h. m. glæsil. útsýni til suðurs ásamt stæði í góðu
bílskýli/bílskúr og mikilli sameign.
Parket. Suðursv. Laus fljótl. Óskað er eftir tilboði í eignina. 6996

Krókabyggð - glæsil. einbýlishús.
Glæsil. einbýlish. á einni h.

Vorum að fá í einkasölu
glæsilegt ca 200 fm endahús á tveimur hæðum. Fjögur góð svefnherbergi. Stórar
svalir, vandaðar innréttingar
svo og gólfefni, fallegur
garður,hiti í stéttum, bílskúr
með góðri lofthæð og flísalögðu gólfi. Húsið er staðsett í lokaðri götu á mjög
góðum stað. Húsið er laust
fljótlega. V. 55 m. 4675

Vesturfold
glæsil. einbýli

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

Guðrún Pétursdóttir

ritari

skjalagerð

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

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

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

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

Litlihjalli - tvær íbúðir. Gott ca
240 fm endaraðh. á tveimur hæðum. Innb. bílskúr. Góðar stofur,
suður svalir, þrjú svefnherb. í
stærri íb. Sér 2ja herb. íb. á jarðh.
V. 44,9 m. 7260
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 endurnýjað 80 fm hús ásamt 20 fm nýbyggðu sérhúsi sem er í dag sem
nýtt sem stúdíóíbúð/vinnustofa, er í
útleigu. Möguleiki er að byggja ofan
á húsið. Glæsilegt baðherb., parket,
2 svefnherb. Frábær staðsetning i
101. Laust. V. 31,5 m. 4466

Í smíðum
Birkiás

-

glæsilegt

raðhús.

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

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

Stillholt - Akranes - lyftuhús bílskýli. Í einkasölu glæsilegt 10

Krossalind - glæsilegt útsýni.

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

Þóra
Þorgeirsdóttir

ritari

Bakkastaðir á einni hæð.

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

Akurhvarf
Klætt hús

Margrét
Sigurgeirsdóttir

Engjasel - glæsil. útsýni - gott
verð. Mjög gott velskipul. endaraðh.

Stærri eignir

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

Þorláksgeisli
endaraðhús

Pétur
Jóhannsson
sölum.
Snæfellsbæ.
S 893 4718

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

Skúlagata 40 m. bílsk. f. 50
ára og eldri. Í einkasölu falleg

Gvendargeisli
með bílskýli

Sigurður Jökull Ólafsson
Ljósmyndari
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Álftanes
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

Viggó
Jörgensson
lögg. fasteignasali.

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

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

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

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

Lindarvað - efri sérhæðir m. bílskúr. Glæsilegar 140 fm efri sérSkrúðás - 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

hæðir á frábærum stað ásamt ca 33
fm bílskúr sem afhendast fullfrágengnar án gólfefna með vönduðum
innréttingum og flísal. baðherb. 3
svefnherb. og gott sjónvarpshol. Afhendast ca sept. 2007 Verð 41,7 milj.
7468
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Vallholt - Ólafsvík einb. Einbýli við Vallholt í Ólafsvík. Húsið
er á einni hæð byggt 1968 úr
steypu 144,9 fm. Við húsið er sólstofa og sólpallur. Umhverfis lóðina sem er stór er nýlegt timburgrindverk og á lóðinni eru góð
barnaleiktæki sem fylgja við sölu.
Verð tilboð. 7164

Nýjar glæsil. séríbúðir í Garðabæ. Nýjar glæsil. séríb. í sjö 2ja h.
húsum á þessum einstakl. góða stað
í Garðabæ. Gert er ráð fyrir að eignirnar 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 mörgum íbúðanna. Lóð afh. fullfrág með
öllum gróðri en án leiktækja. Byggingaraðili er Tré-mót ehf.
4271

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

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
Brautarholt - Ólafsvík Góð 90 fm.
3 ja herb.íbúð á efri hæð í tveggja
íbúða húsi. Raflagnir, gluggar og þak
er nýlegt og tvær hliðar hússins eru
klæddar. Íbúðin lítur mjög vel út utan
sem innan. Húsið stendur á mjög
góðum stað og úr íbúðinni er gott útsýni yfir bæinn. Á lóð hússins er 25.1
fm. bílskúr. Verð tilboð 7046

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
Rjúpufell - með garðskála. Góð
mikið endurnýjuð ca 110 fm íbúð á
1.hæð í góðri blokk, sér garður með
góðri verönd. Parket á fletum gólfum. Íbúð er laus fljótlega. V. 18,9 m.
7389
Núpalind - m. . stæði í bílskýli.
Mjög góð velstaðs. ca 100 fm 3ja
herb. íb. á 4.h. í kl. fjölb. Góðar
suðv.svalir, glæsil. útsýni. Innb. bílskýli Öll sameign til fyrirm. bæði úti
og inni. Mjög gott aðgengi fyrir
hjólastóla í húsi. Laus strax. V. 25,9
m. 7206

Sérhæðir og 5-6 herb.

Nýjar séríb. v.Langholtsveg. ein seld ! 95-110 fm 3ja og 4ra
Krókavað - nýjar sérhæðir. Erum
með í einkasölu glæsilegar sérhæðir
á frábærum stað í Norðlingaholtinu.
Tvær neðri sérhæðir eftir 127,5 fm og
ein efri hæð ásamt bílkúr. Afh. fullfrágengnar með vönduðum innréttingum en án gólfefna.
Til afhendingar fljótlega. Sérafgirt
verönd með neðri hæðum og stór
verönd ofan á bílskúr fylgir efri hæð.
Verð neðri hæð 33,5 millj. Verð efri
hæð 39,9 millj. 4414
Þingvað - nýtt í sölu. Í einkasölu
frábærlega
velskipulögð
raðhús/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

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

Naustabryggja - með stæði í
bílskýli. Vorum að fá í einkasölu
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 flísar á öllum gólfum. V. 32,5 m. 7477

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

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

mjög góða 135,2 fm. 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð í góðu lyftuhúsi. Vandaðar innréttinga, parket og flísar á
öllum gólfum, þrennar svalir, þvottahús í íbúð. Snyrtileg sameign bæði
úti og inni. Gott stæði í lokuðu bílskýli fylgir íbúð. V. 31,5 m. 7378

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

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

á einni hæð innst í lokaðri götu á frábærum stað miðsvæðis á Akranesi.
Húsið er samt.165 fm m. viðbyggðum 29 fm bílsk., sem tengir húsið við
næsta hús. Húsið er nánast allt endurnýjað á vandaðan hátt m.a. nýl.
eldhús, parket, skápar, hurðir, endurn.bað, glæsil.suðvestur verönd
m.vönduðum heitum potti og fl. Sjón
er sögu ríkari. Verð 31,9 millj. 7527

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

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

Þórðarsveigur - með bílskýli. Í
Nýjar glæsiíbúðir í Fannahvarfi ein 4ra herb. íbúð eftir. í einkasölu ný glæsil. séríb. í 2ja h. húsi með
sérinng. í allar íbúðir. Íbúðin sem er á
efri hæð er 136,7 fm 4ra herb. endaíb. 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

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

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

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

2ja herb.íbúðir.

3ja herb. íbúðir.

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

Lautasmári - lyftuhús - afh.
strax Í einkasölu falleg velum-

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

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
Akranes - Glæsilegt endaraðhús á einni hæð á frábærum
stað. Mikið endurnýjað endaraðhús

ásamt 17,6 fm bílsk. í glæsil. fjölb í
Garðab. Nýl. baðherb. Hús ný klætt
að utan. Yfirb. svalir. Frábær staðsetning, stutt i alla þjónustu. V. 19,9
m. 7118

gengin 3ja herb. íb á 3. hæð í
vönduðu lyftuhúsi rétt við mikla
og góða þjónustu. Suðv.svalir.
Parket. Flísalagt baðherb. Maghoný innrétt. Mjög góð sameign.
V. 20,8 m. 2779

4ra-6 herb. íb.

Goðakór - ný hús til afh. fljótl.

Lyngmóar - m. bílskúr- laus
strax. Glæsil. 89 fm íb. á 3. h.

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

Brautarholt - Ólafsvík. Brautarholt í Ólafsvík. Eignin er á tveimur
hæðum og er alls 163.2 fm. Nýlegar
hurðir eru á efti hæðinni.Við húsið er
49 fm. bílskúr út timbri og er hann
nýtekinn í gegn. Umhverfis húsið
sem lítur allt vel út er vel gróinn garður. V 17,5 millj. 7116

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

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

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

Þrastarhöfði 59 - glæsilegt nýtt
einbýlishús á frábærum útsýnisstað við golfvöllinn í Mosf.bæ.
Nýkomið í einkasölu 266 fm einbýli
svo til innst í lokaðri götu á rólegum
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 innréttinga að innan eða skv. skilalýsingu í söluyfirliti og á www.nybyggingar.is (einbýli). Frábært skipulag.
Húsið er aðallega á einni hæð en
hluti á efri hæð. 4 rúmg. svefnherb.
góðar stofur og allt extra vandað.
Gott verð 48,5 millj. 7467

Akranes - Garðabraut. Velskipulagt raðhús á einni hæð. Ný-

Blöndubakki - góð kaup - gott
útsýni. Í einkasölu vönduð talsv.

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

endurnýjuð 4ra herb. 94 fm íb. á 1.
hæð í góðu fjölbýli. Parket. Nýl. eldhús, endurn. baðherb. Glæsilegt útsýni til suðvesturs. Góðar svalir.Áhv.byggsj og lífsj VR. V.19,4 m.
7400

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

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

ÞAKRENNUR
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.

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

Fyrsta rennan var framleidd árið 1956 og er enn í notkun.
Litir til á lager: Svartar, hvítar, rauðbrúnar og ólitaðar.

Þakið endurnýjað á þinghúsinu

Hágæða

Varmaskiptasamstæður
loftræstistokkar og tengistykki

Frum

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

www.storborg.is
6WHIiQ+UDIQ6WHIiQVVRQKGOO|JJLOWXUIDVWHLJQDVDOL

Augl. Þórhildar 1460.24

HAGBLIKK ehf.

Þrjú tilboð bárust í viðgerð á
þaki Alþingishússins og voru
þau opnuð í lok síðustu viku.
Það lægsta kom frá Stálsmiðjunni 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. Kostnaðaráætlun 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 viðgerðirnar og semja við verktakann.
- gun
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Félag fasteignasala

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.

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

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

Frum

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.

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.

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

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.

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

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

Bæjarflöt 1 Grafarvogi

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.

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.

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

Frum

Norðlingaholt í Reykjavík
Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Suðurlandsbraut 54
108 Reykjavík
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

220 Hafnarfjörður: Fallegt

Suðurgata 36: Tveggja hæða hús með aðliggjandi eignalóð

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 vatnslagnir. Með eigninni er möguleiki að kaupa 454 fm aðliggjandi eignarlóð
við Hamarsbraut 5.
Fermetrar: 312,7 Verð: 60 milljónir Fasteignasala: Ás fasteignasala

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 afhendingar um miðjan apríl n.k..

hús á heillandi stað

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.

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 fullbúnar með frágenginni lóð. Húsin eru í byggingu og er stefnt
er að því að íbúðirnar verði afhentar í apríl 2008.

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.

(ÒSEIGENDAFÁLAGIÈ VAR STOFNAÈ 
OG ER STARFSEMI ÖESS TVÅÖ¾TT

&ÁLAGSMENN ERU EINSTAKLINGAR FYRIRT¾KI OG HÒSFÁLÎG SEM NJËTA SÁR
KJARA VIÈ INNGÎNGU

 !LMENN HAGSMUNAG¾SLA FYRIR FAST
EIGNAEIGENDUR TD ¹RANGURSRÅK BAR¹TTA
FYRIR RÁTTARBËTUM LÎG UM FJÎLEIGN
ARHÒS HÒSALEIGU FASTEIGNAKAUP OG
FASTEIGNASÎLU 

&ÁLAGIÈ ER SJ¹LFST¾TT OG ËH¹È OG NÕTUR ENGRA STYRKJA ¶AÈ BÕR YFIR MIKILLI
REYNSLU OG ÖEKKINGU ¹ ÖEIM LAGASVIÈUM SEM SNERTA FASTEIGNIR OG
EIGENDUR ÖEIRRA
&ÁLAGSGJALDI ER Å HËF STILLT OG SÎMULEIÈIS ENDURGJALDI FYR
IR LÎGFR¾ÈIÖJËNUSTUNA

 ,ÎGFR¾ÈIÖJËNUSTA FYRIR FÁLAGSMENN
SÁRFRËÈIR LÎGFR¾ÈINGAR 

3KRIFSTOFA FÁLAGSINS ER AÈ 3ÅÈUMÒLA  2EYKJAVÅK SÅMI   NETFANG
POSTUR HUSEIGENDAFELAGIDIS (EIMASÅÈA FÁLAGSINS WWWHUSEIGENDAFELAGIDIS
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LUNDUR

www.lundur.is • lundur@lundur.is

FA S T E I G N A S A L A

SÍMI 533 1616
SUÐURLANDSBRAUT 10,

FAX 533 1617

2.HÆÐ, F/OFAN BLÓMASTOFU FRIÐFINNS, 108 REYKJAVÍK

Karl Gunnarsson
löggiltur
fasteignasali

Nína Karen
Jónsdóttir
skrifstofustjórn

Steinunn Ásgerður
Frímannsdóttir
sölumaður

rlendur r gg ason Kristj n
rnarsson Krist jörn igur sson
sölu a ur
sölu a ur
sölu a ur

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

Lautasmári - góð 3ja herbergja

NÝBYGGINGAR

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

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

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

FLÓKAGATA - M. AUKAHERBERGI

KVISTHAGI - miðhæð með bílskúr

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

100 fm aðalhæð í góðu þríbýli
ásamt 30 fm bílskúr. Samliggjandi skiptanlegar stofur m.útgengi á suð-vestursvalir, nýlega
standsett baðherbergi með
sturtu, eldhús með eldri innréttingu. Húsið hefur nýlega verið
tekið í gegn að utan. Nýlegt
þak. V. 37,9 m. 5341

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

SÉRBÝLI

Baldursgata í hjarta Reykjavíkur

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

Frum

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 skiptum. Hentugt fyrir verktaka.
5458

VESTURHÚS - GRAFARVOGI

Gullfallegt gott 134 fm einbýlishús ásamt 21 fm innbyggðum bílskúr, samtals
155 fm á góðum stað í innarlega 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 inngangi +10 fm í kjallara. Sér suðurverönd við innganginn í íbúðina. Göngufæri við Landsspítalann og Domus Medica
V. 27,4 m. 5319

eign með 2 samþykktum íbúðum á vinsælum 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

Holtsgata - Á 1107 fm eignarlóð

Reisuleg húseign með 2 samþykktum íbúðum og stórum bílskúr 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 bílskúr. 5460

GRASARIMI - GRAFARVOGI

LANGABREKKA - 2 ÍBÚÐIR Hús-

Reisuleg og vel byggð 450 fm
húseign, sem telur kjallara 2
hæðir og ris ásamt stórum bílskúr eða vinnustofu á einni
stærstu eignarlóð í Vesturbænum í Reykjavík. Margskonar
möguleikar á nýjum byggingum
á lóðinni. Tilboð óskast. 4255

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 rekstaraðila.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

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

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

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

ELDRI BORGARAR
GRETTISGATA - EINBÝLI Vinalegt

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

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-

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 jarðhæð.Sérafnotaréttur
á
verönd
útfrá
stofu.Góð lofthæð er í íbúðinni 2,70 m. Laus
strax. 5166

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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NÝJAR SÉRHÆÐIR - SOGAVEGUR 112

VESTURTÚN - ÁLFTANES Gullfallegt 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

UNUFELL 100 fm 4ra herbergja íbúð á
efstu hæð. Sér þvottahús í íbúð. V. 17,2 m.
5214

HÆÐIR

STRANDASEL

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

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

ÁSBÚÐARTRÖÐ Mjög björt nýstands-

LANDIÐ

ett 140 fm efri sérhæð ásamt bílskúr. Komið
er í flísalagt anddyri. Hol, eldhús með viðarinnréttingu,barnaherbergi,
hjónaherbergi,
baðherbergi flísalagt í hólf og gólf,sturtuklefi. Rúmgóð stofa. Parket á gólfum. V.
32,9 m. 5036

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

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

104 HJALLAVEGUR

Góð 3ja herbergja ris-íbúð í góðu tvíbýlishúsi „upp´í lóð“
. Hol, stofa, eldhús, 2 herbergi og baðherbergi. Eikar-parket á gólfum. Nýlegar ofnalagnir ofl. Þakið er nýlega viðgert og húsið
er klætt að utan. V. 16,9 m. 5443

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

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

4RA-6 HERB
105 RVK - LAUGATEIGUR Góð 3ja

RJÚPUFELL 4ra herbergja 114 fm íbúð
RJÚPUFELL Góð 4ra herbergja 107,3
fm íbúð á jarðhæð í viðhaldslitlu fjölbýlishúsi. 5233

á 3. hæð. Þvottahús í íbúð. SKIPTI Á EIGN Í
REYKJANESB EÐA SANDGERÐI MÖGULEG. V. 18,5 m. 5114

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

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

Falleg
AUÐARSTRÆTI - SÉR INNGANG- KRUMMAHÓLAR-ÚTSÝNI
UR Falleg, rúmgóð og talsvert endurnýjuð og vel skipulögð 5 herbergja 117 fm íbúð í

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

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

ÖNDVERÐARNES

NÝBÝLAVEGUR - M.BÍLSKÚR Fal-

4ra herbergja íbúð með sér inngangi í kjallara í þríbýli. LAUS FLJÓTLEGA V. 21,9 m.
5398

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

GRUNDARSTÍGUR Góð 2ja herbergja

Sumarbústaður í
landi Múrararfélags Reykjavíkur í Öndverðarnesi í Grímsnesi. Sundlaug og golfvöllur í
göngufæri. V. 12,5 m. 5259

66 fm íbúð á 1. hæð í Þingholtunum. V.
17,4m. 5352

lyftuhúsi. Yfirbyggðar suðursvalir. Skipti á
sérbýli með 2 íbúðum möguleg. V. 22,5 m.
4648

3JA HERB

AUSTURBERG - SÉRINNGANGUR

HRAUNBÆR - JARÐHÆÐ

GOÐATÚN GARÐABÆ - MEÐ BÍLMikið SKÚR Falleg 74 fm neðri sérhæð,í tvíbýli

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

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 innrétting. Nýlegt parket. 18,9m 5374

ásamt 24 fm bílskúr. Íbúðin skiptist í stofu,
baðherbergi, tvö svefnherbergi og gott eldhús með nýlegri maghonyinnréttingu. Sérbílastæði og falleg lóð. Gott brunabótamat
f.90% lán. Laus í apríl. V. 18,5 m. 5406

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

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

HÚSAVÍK - EINBÝLI Fallegt og vel
viðhaldið einbýlishús á 2 hæðum ásamt
innb.bílskúr samt. 188,1fm.; V. 22,5 m.
5220
BERJARIMI Falleg 60 fm 2ja herbergja
BÁSBRYGGJA - SÉR INNGANGUR Rúmgóð 112 fm 3ja herbergja íbúð
VALLARÁS Rúmgóð og talsvert endur-

KRÍUHÓLAR - GLÆSILEGT ÚT- nýjuð 3 herbergja 87 fm íbúð á 2. hæð í
SÝNI Snyrtileg 102 fm íbúð á 8. hæð í lyftuhúsi.
klæddu lyftuhúsi. Yfirbyggðar svalir. V. 21,5
m. 5301

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

með sér inngangi á jarðhæð í nýlegu húsi
ásamt stæði í bílgeymslu. Fallegar innréttingar og gólfefni. Sérafnotaréttur á lóð. V.
25,9 m. 5326

Öll sameign mjög snyrtileg. Skipti möguleg
á 2ja-3ja herbergja íbúð með sér inngangi í
Hólahverfi. V. 19,5 m. 5456

BREIÐAMÖRK

-

HVERAGERÐI

Einbýlishús á einni hæð 140 fm ásamt bílskúr/geymslu 28 fm. Skipti á eign á Reykjavíkursvæðinu möguleg. V. 22,5 m. 5086

BRÆÐRABORGARSTÍGUR

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

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

ENGIHJALLI

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

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

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

SAMBYGGÐ

-

ÞORLÁKSHÖFN

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

EYRARBAKKI - EYRARVEGUR

VEGHÚS-SÉRGARÐUR- BÍLSKÚR
Falleg 88 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð

ÁRSALIR Rúmgóð og glæsileg 122 fm með innbyggðum 25 fm bílskúr. Forstofa,
íbúð á 8. hæð í lyftublokk. 2 LYFTUR. Yfirbyggðar suðursvalir. Stórkostlegt útsýni. V.
33,9 m. 4146

stofa með útgengi á hellulagða verönd, opið
eldhús, 2 herbergi og flísalagt baðherbergi.
Skjólgóður sér garður. V. 22,2 m. 5440

107 RVK - HRINGBRAUT

Góð 2ja
herbergja íbúð á 2. hæð í nýstandsettu fjölbýli. Húsið var nýlega tekið í gegn að utan
og endursteinað. Skolplagnir endurnýjaðar.
V. 14,9 m. 5469

VESTURBERG

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

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

LAUFVANGUR -

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

BREIÐVANGUR - ENDAÍBÚÐ

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

STEKKJARKINN -

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

4RA TIL 7 HERB.

NÝ

TT

HÆÐIR

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

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

KRÍUÁS - ÚTSÝNI

HÁABARÐ - Fallegt 161 fm ein-

FLÉTTUVELLIR - Í SMÍÐUM

BREKKUGATA -

býli m/bílskúr. 3 sv.herb. Sólstofa, verönd og heitur pottur.
Verð 38,7 millj.

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

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

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

NÝ

NÝ

TT

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

TT

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

TRAÐARBERG

ARNARHRAUN -

-

FALLEG

BREIÐVANGUR -

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

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

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

KÓRSALIR - KÓP. Sérlega fal-

BURKNAVELLIR -

BREIÐVANGUR - M/BÍLSKÚR Talsvert endurnýjuð 145 fm

NÝ

TT

Mikið endurnýjuð 133,5 fm efri hæð m/bílskúr. 2-3 sv.herb. Sérinng. Útsýni. Verð 27,9 millj

SUÐURGATA -

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

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

NÖNNUSTÍGUR - LAUST Fal-

ÁLFKONUHVARF - GLÆSILEGT 272 fm einbýli ásamt bíl-

ÁSBÚÐARTRÖÐ -

legt mikið endurnýjað 144 fm einbýli á frábærum stað í miðbæ Hfj.
3-4 sv.herb. Verð 31,9 millj. 6334

skúr. 4 sv.herb. Frábær útsýnisstaður. Skipti möguleg á minni
eign. Verð 56,0 fm 9711

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

ÖLDUGATA -

FURUVELLIR - GLÆSILEGT

KVÍHOLT -

FURUVELLIR -

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

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

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

ÁLFHOLT - ÚTSÝNI Falleg 100

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

fm endaíbúð á efstu hæð á frábærum útsýnisstað. 3 sv.herb.
Verð 19,5 millj. 10036

BREIÐVANGUR - 43 FM BÍLSKÚR 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

BREIÐVANGUR -

DAGGARVELLIR -

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

NÝ

TT

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.

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

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

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

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

RAÐ- OG PARHÚS

MÁVAHRAUN -

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

SMYRLAHRAUN - ENDAHÚS

ÁLFHOLT - 161 fm efri hæð og

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

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

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

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

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

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

ARNARHRAUN - LAUS Falleg

TRAÐARBERG - Falleg 165 fm

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

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

HJALLABRAUT STRAX Góð 108,5 fm

LAUS

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

DREKAVELLIR - LAUS
STRAX Glæsileg 105,4 fm endaíbúð á 3. hæð. 3 sv.herb. Eikarinnréttingar, parket og flísar. Verð
24,9 fm 9754

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

HVERFISGATA -

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

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

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

VESTURBRAUT - Talsvert end-

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

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

STEKKJARHVAMMUR

HOLTSGATA -

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

FAGRABERG -

-

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

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

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

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

ÞRASTARÁS - FALLEG

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

110
fm íbúð á 1. hæð ásamt stæði í
bílageymslu. 3 sv.herb. Sérinngangur. Verð 25,5 millj. 3740
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STEINHELLA - HAFNARFJ.
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

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

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. Sérinngangur og verönd. Verð 19,9
millj. 6148

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

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

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 lokaðri götu. Verð 17,3 millj. 9797

2JA HERB.

DAGGARVELLIR -

ÁLFKONUHVARF - KÓP.

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

HJALLABRAUT - Sérlega falleg

ÁLFASKEIÐ - FLOTT EIGN

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

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

ÞRASTARÁS
BÍLAGEYMSLA Falleg 74,8 fm íbúð á
jarðhæð m/stæði í bílag. Sérinngangur. Verð 18,5 millj. 9973

HVAMMABRAUT - Björt og falleg 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

NÝ

TT

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

SUÐURHVAMMUR -

Björt og
falleg 72 fm íbúð á efstu hæð. Sólarsvalir 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 lofthæð. Afhending í jan.-feb. 2007.
Verð frá 10 millj. 9644

LANDIÐ - LANDIÐ - LANDIÐ - LANDIÐ- LANDIÐ
VOGAR

NÝ

TT

GRINDAVÍK

VESTURHÓP AUSTURVEGUR - 143 fm einbýli

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

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

m/bílskúr. 3 sv.herb. Verönd og
pottur. Verð 20,5 millj. 3790

ÓSBRAUT 130,5 fm parhús með bílskúr. 3 sv.herb. Verð
22,9 millj. 5436

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

ÁSABRAUT -

MARARGATA - LAUST Nýtt og

HEIÐARHRAUN -

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

SANDGERÐI

NORÐURVÖR BORGARHRAUN -

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

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

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

LEYNISBRAUT - ENDARAÐHÚS Bjart og fallegt 103,5 fm parhús. 2 sv.herb. Bílskúrsréttur. 6295

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

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

AUSTURHÓP 14 OG 18 BAÐSVELLIR - EINBÝLI 179 fm

209,0 fm einbýli m/bílskúr.
m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 26,5 millj. sv.herb. Verð 24,9 millj. 9656
10102

4

STAÐARVÖR - LAUST 135,8 fm

HVASSAHRAUN -

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

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

HEIÐARGERÐI -

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

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

REYKJAN.BÆR

ÁSABRAUT -

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

ÁLFABYGGÐ - SÚÐAVÍK

MÁNASUND -

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

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

NJARÐVÍKURBR. - EINBÝLI

Fallegt 94,2 fm einbýli á góðum stað. 4
sv.herb. Verð 11,4 millj. 6270

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

SUÐURVÖR
FRÁBÆR AUSTURVEGUR - 218 fm parSTAÐSETNING 147,5 fm parhús hús m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 20,9
m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 22,9 millj. millj. 3676
4436

VÍKURBRAUT - ENDURNÝJ- TJARNARBRAUT - Ný 100,5 fm
4ra herb. íbúð á 2. hæð. 3 sv.herb.
UÐ 161,7 fm efri hæð og ris. Verð Verð
17,9 millj. 9946

NORÐURVÖR -

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

AUSTURHÓP -

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

RÁNARGATA -

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

STEINSBÆR - TILVALIÐ SEM
SUMARHÚS 161 fm einbýli í eldri
hluta Eyrarbakka. 4 sv.herb. Verð
11,9 millj. 9966

TILBOÐ. 4027

GARÐUR

ÁSGATA - RAUFARHÖFN
BORGARHRAUN -

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

VÍKURBRAUT - LAUS STRAX MIÐHÓP 8 - 14 - 154,3 fm rað- LÆKKAÐ VERÐ 54,7 fm ris- hús m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 16,5
íbúð. 2 sv.herb. Verð 8,7 millj. 9796 millj. 5487

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

ÁRTÚN -

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

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

Jón Örn Kristinsson, lögg. fasteignasali - Birna Benediktsdóttir – Laufey Lind Sigurðardóttir, lögg. fasteignasali
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Opið virka daga
kl.9–18

SÍÐUMÚLI 33 - TIL LEIGU
VERSLUNAR-, LAGER- OG ÞJÓNUSTURÝMI

NÝBYGGINGAR
EI
N
EF ÍBÚ
TI Ð
R

ALLT AÐ 90% LÁN
Frum

SELD

DREKAVELLIR 4 - HAFNARFJ.
EINIVELLIR 7 - HFJ. -

Falleg 4ra
herb. ENDAÍBÚÐ á 2. hæð m/stæði í bílag. Verð 23,4 millj. 5159
ÐI SEX
R
EF
TI
R

ÍB T
ÚÐ VÆ
IR R
EF
TI
R

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

ÍB
Ú

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 innaf 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.

Frum

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

Allar nánari upplýsingar veita sölumenn Stórborgar.
DREKAVELLIR 18 -

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

ÍB

FJÓLUVELLIR 6-8 - HFJ. Glæsileg

E
ÚÐ LLE
IR FU
EF
TI
R

Glæsilegar 3ja
og 4ra herb. „“ FULLBÚNAR „“ íbúðir
m/parketi og flísum á gólfum. Verð frá
20 millj. 4856

Sími 534 8300 • Kirkjustétt 4 • 113 Reykjavík • www.storborg.is • storborg@storborg.is
MARTEINSLAUG 8 - 113 RVK

ESKIVELLIR 7 - HAFNARFJ. Fallegar 3ja-5 herb. íbúðir, verð frá 21,9
millj. Afhending í feb.-apríl. 4467
R
ÚÐ SE
IR X
EF
TI

Frum

EF EIN
TI
R

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

ÍB

FJÓLUVELLIR 10-14 - HFJ.

OPIÐ HÚS MILLI KL. 17:00 - 19:00

DREKAVELLIR 26 - HFJ. -

Vandaðar 4ra herb. íbúðir, verð frá 24,8 millj.
Afhending við kaupsamning. 4310

NÝ

TT

ÍB FJ
ÚÐ ÓR
IR AR
EF
TI
R

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

STÓRIKRIKI - MOSFELLSBÆR
KIRKJUVELLIR 3 - HFJ. - Glæsilegar 4ra herb. íbúðir, verð frá 24,6 millj.
5298

Glæsilegt 344 fm einbýli-/tvíbýlishús á góðum stað. Fullbúið að utan og fokhelt að innan.

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.

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

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

Danfoss hf
Skútuvogi 6 104 Reykjavík
Sími 510 4100 • www.danfoss.is
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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
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4RA HERB.

Í SMÍÐUM

Fellsmúli 7, Rvík verð 29,5 millj.
Aleksandra tekur á móti gestum kl. 14-18 í dag mánudag

Stamhólsvegur 240 Grindavík

LOGAFOLD, 112 RVK. 293,7
FM EINBÝLISHÚS Á GÓÐUM
STAÐ. VERÐ 66.6 MILLJ. Neðri

2 glæsilegar íbúðir á góðum stað
Skilalýsing á skrifstofu Neseigna//
Tilvalið fyrir fjárfesta.

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.

h: Forst, wc, skrifstofurími, sjónvarpsvefnh., geymsla+bílskúr. Efr ih: Stofur ,eldhús, svefnherb. borðst, baðherb.

EINBÝLI

Glæsilegt
Grindavík
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.

-

veitingahús

-

Vorum að fá í einkasölu
glæsilegt veitingahús þar sem engu hefur
verið til sparað í innréttingar, tæki og búnað. Fyrirtækið gerir út á einstaklingsmarkað
og hópa. Fín viðskiptavild.
Óskað er eftir tilboðum í rekstur og fasteign.

JARÐIR

Frum

2JA HERB.

BAÐSVELLIR, GRINDAVÍK

Kleppsvegur 100.8 fm.

Íbúð á 3
hæð með góðu útsýni. 2-3 svefnherbergi.
Góð stofa.baðherb. Eldhús, 2 geymslur+
frystihólf. Verð 22 millj.

ÁSMÝRI LAUGARÁSI EINBÝLISHÚS M/AUKAÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ VERÐ 36,8 MILLJ. 258 fm.

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

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

Frístundajörð í Borgarfirði
Þorláksgeisli - 2ja herbergja

Galtarholt 203,9fm íbúðarhús + 3,5ha+1.5 land.
Upplagt fyrir hestafólk,Starfsmannafélög,
orlofshús. Tilboð óskast

Vorum að fá í einkasölu glæsilega 2ja herbergja íbúð á þriðju hæð (eftstu) ásamt
stæði í bílskýli. Íbúðin er parket og flísalögð. Góður fataskápur í svefnherbergi.
Baðherbergi með góðri innréttingu og flísalagt. Góð eign á frábærum stað.
V. 21.1 millj.

Naustabryggja m. stæði í bílskýli Vorum að fá í sölu mjög góða 135,2
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.

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

ÓSKUM EFTIR EIGNUM!

með 104 ha grónu
landi ásamt veiðihlunnindum í Álftá.
Verð 75 millj.

FJÁRFESTAR – FJÁRFESTAR

Vantar eftirfarandi eignir á skrá fyrir ákveðna kaupendur;






Ánastaðir jörð

Fjársterkir fjárfestar.

Einbýlishús á Seltjarnarnesi
Raðhús í vesturbæ, Seltjarnarnesi
Sérhæð í vesturbæ
Eign með sérinng. í fjölbýli í vesturbæ
Vi n s a m l e g a h a f i ð s a m b a n d v i ð s ö l u m e n n N e s e i g n a

Höfum verið beðnir um að útvega atvinnuhúsnæði með traustum leigusamningum 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

LIND

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Hnoðravellir 14
Hafnarfjörður
BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 699 5008

Verð: 26,8

Hannes S.
Sölufulltrúi

Stærð: 198
Byggingarár: 2006
Bílskúr: já

699 5008

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.

hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Kornakur 5 LÓÐ

Verð: 24,9

Hannes S.
Sölufulltrúi

Stærð: 704

699 5008
hannes@remax.is

210 Garðabær
BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 699 5008
Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

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

693 4085

gylfi@remax.is

gylfi@remax.is

U M B R O T

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

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.

Engjasel - Raðhús Vorum að fá í
sölu raðhús á 3 hæðum ásamt stæði í bílageymslu. Um er að ræða eign í barnvænu
hverfi. Húsið er mjög vel skipulagt og töluvert endurnýjað m.a. allt gler á framhlið.
Húsið skiptist þannig að um er að ræða
rúmgóð svefnherbergi, stofa og borðastofa, sjóvarpshol, gestsnyrting og baðherbergi. V. 39,9 millj.
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Guðmundur Björn Steinþórsson
löggiltur fasteignasali

KLUKKUBERG - 2JA ÍBÚÐA HÚS

JÓNSGEISLI - GLÆSILEGT

GARÐHÚS - RAÐHÚS

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.

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

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 sólstofa. Parket og flísar á gólfum. Góð suður baklóð með
stórum sólpalli. Verð 45,8 millj.

GRÝTUBAKKI - ENDURNÝJUÐ

SUÐURHÓLAR - VIÐGERT

HRINGBRAUT - LAUS

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.

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

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.

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

KELDULAND - ENDAÍBÚÐ

VÍÐIMELUR - VIÐGERT HÚS

NAUSTABRYGGJA - BÍLSKÝLI

SIGTÚN - RISHÆÐ

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.

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

Mjög góða 3ja herbergja risíbúð góðu fjórbýlishúsi. Fallega endurnýjað eldhús og góð stofa. Tvö rúmgóð svefnherbergi og snyrtilegt baðherbergi með sturtu. Geymslu
ris yfir íbúð. Verð 18,4 millj.

AUSTURBERG - LAUS

SKYGGNISSKÓGUR - ÚTHLÍÐ

HEIÐARBYGGÐ - FLÚÐIR

ÖNDVERÐARNES - SUMARHÚS

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

Vandað 54,2 fm heilsárshús við Guðjónsgötu í Skyggnisskógi, Úthlíð í Biskupstungum. Þrjú svefnherbergi go
baðherbergi með sturtu. Eldhús og stofa eru í sama rýminu. Stór verönd við húsið með stórum heitum potti. Hitaveita og rafmagn. Húsið stendur á 5.624 fm kjarri vaxinni
sumarhúsalóð. Frábært útsýni yfir Heklu svo og nærliggjandi sveitir. Stutt er í alla þjónustu. Verð 16,7 millj

Frábærlega staðsett 58,3 fm sumarhús rétt utan við Flúðir. 2-3 svefnherb., góð stofa og eldhús. Stór verönd og
glæsilegt útsýni yfir sveitina og til fjalla. Falleg og vel gróin 5.236 fm lóð í glæsilegu umhverfi. Heitvatn og rafmagn.
Verð 15,6 millj

Nýtt fallegt 60 fm sumarhús á vel staðsettri lóð með útsýni yfir Hvítá. Húsið er fullbúið að utan en einangrað og
plastað að innan með óuppsettum milliveggjagrindum.
Verð 14 millj.

LAUTASMÁRI - NÝTT Í SÖLU

Frum

Jón Guðmundsson
sölustjóri

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.

NAUSTABRYGGJA - FALLEG

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

www.hofid.is
110 Reykjavík:

Stórar svalir og stæði í bílageymslu

Sandavað 11: Tveggja til þriggja herbergja íbúðir með sérinngangi
Fasteignasalan Stórborg hefur til sölu tveggja til þriggja herbergja 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 einangraðir, múraðir með gifsmúr og málaðir en aðrir veggir spaslaðir og málaðir. Í eldhúsum eru eldhústæki af viðurkenndri gerð,
keramik helluborð, blástursofn og háfur. Á baðherbergjum eru
Íbúðirnar skilast fullfrágengnar að innan.
skápar með hillum undir vöskum, vegghengd salerni með innbyggðum 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.
Innréttingar eru frá HTH.

Verð: frá 23,6 milljónum Fasteignasala: Stórborg
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4ra herbergja

Veghús - Grafarvogur

2ja herbergja

Falleg og vel skipulögð 121
fm 4ra herbergja íbúð á annari
hæð í góðu þriggja hæða fjölbýli. Góð íbúð í Grafarvoginum þar sem aðgengi er gott
og stutt í alla helstu þjónustu
svo sem sund, verslanir, veitingastaði, golfvelli og líkamsræktarstöðvar. Húsaskóli og
tveir leikskólar í göngufæri.
Verð 25,9 millj.

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, svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús/geymsla, stofu, svalir, borðstofu og eldhús. Falleg íbúð.
Verð 17,6 millj.

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

4ra herbergja

Stærri íb./sérh.

Kólguvað - Norðlingaholti
Stórglæsileg
4ra
herbergja.127,5 fm neðri sérhæð. Húsið er tvíbýlishús
með sérinngangi og er innst í
botnlangagötu. Íbúðin er fullbúin að utan sem innan með
vönduðum innréttingum frá
Designa Ísland. Laus við
kaupsamning. Verð 34,9 millj.

Frum

2ja herbergja

Íbúðin þín loksins fundin. Húsið fasteignasala
kynnir: Mjög rúmgóð
88,2 fm 4ja herb. ris
íbúð, enn er mun stærri
að gólffleti. Íbúðin nýtist
mjög vel, björt og rúmgóð með frábæru útsýni.

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

Mávahlíð - Rvk

3ja herbergja

Álfatún - Fossvogsdalur

Lindarvað 10
110 Reykjavík

Góð 3 herbergja íbúð
á efstu hæð með fallegt útsýni. Mjög
barnvæn staður, stutt
í leikskóla, snælandsskóla, íþróttasvæði
HK og útivistarsvæðið
Fossvogsdalinn. Gólfefni eru parket og flísar, vandaðar innréttingar bæði í eldhúsi og á baðherbergi. Vel þess virði að skoða.
Verð 23,8 millj.

3ja herbergja

Bergþórugata - Rvk.
Björt og góð 2ja herb. íbúð í kjallara í
góðu fimm íbúða steinhúsi í miðbænum. Sameiginlegur inngangur, gengið
niður hálfan stiga niður á þessa hæð.
Göngufæri í bæinn.
Verð 16,9m

Karfavogur - Rvk
3ja herbergja björt risíbúð í
104 Reykjavík með nýlega
uppgerðu eldhúsi með vönduðum tækjum. Risloft með
þakglugga fyrir ofan íbúðina.
Verð 14,9 millj.

•
•
•
•
•
•
•
•

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.

Suður Frakkland
Rivieran

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

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

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

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

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

Mjög cosy steinhús byggt í klassískum frönskum stíl 22 fm verönd ásamt
glæsilegum ca 150 fm privat garði með sundlaug. Eignin er staðsett við
bæinn Callas, ca 30 km frá strönd ca 65 km til Cannes og ca 89 km frá
flugvellinum í Nice.
Verð 240.000. EUR
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Húseigendamál
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Sigurður Helgi Guðjónsson hrl., formaður Húseigendafélagsins,
svarar spurningum
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Húsfélög, eðli, sérkenni, hlutverk og vald

ÞARF EKKI AÐ STOFNA. UPPHAFS
FUNDUR
Húsfélag þarf ekki að stofna
formlega því þau eru til í sérhverju fjöleignarhúsi í krafti laganna þegar eignaraðildin er með
þeim hætti sem þau mæla fyrir
um. Þess vegna er ekki þörf á eiginlegum stofnfundi en fyrsti fundur 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 sameiginlega og hver fyrir sig ábyrgð á
því að húsfélag starfi lögum samkvæmt. Þess vegna er talið að
færri og jafnvel einstakur eigandi geti gert nauðsynlegar ráðstafanir til að blása lífi í sofandi
eða óvirkt húsfélag eða koma því
á koppinn, þ.á m. að boða með löglegum hætti til húsfundar.
SKYLDUAÐILD OG FÉLAGAFRELSI
Samkvæmt 74. gr. stjórnarskrárinnar má engan skylda til aðildar
að félagi nema nauðsyn krefji til
að félag geti sinnt lögmæltu
hlutverki vegna almannahagsmuna eða réttinda annarra.
Húsfélag er einmitt skólabókardæmi um óhjákvæmilega skyldu
til að vera í félagi vegna sameiginlegra og samtvinnaðra hagsmuna. 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 stjórnarskránni.

HLUTVERK, TILGANGUR OG VALD
Hlutverk húsfélaga er fyrst og
fremst að annast varðveislu, viðhald, endurbætur og rekstur sameignarinnar 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 húsfélagsins er því fyrst og fremst
bundið við sameignina og ákvarðanir sem varða hana og nauðsynlegar 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 fjöleignarhúsalögum og að fundir
fari fram samkvæmt fyrirmælum
þeirra laga og almennum fundarreglum, sem miða að því að allir
eigendur hafi jafna aðstöðu til að
setja fram skoðanir sínar og málalyktir 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 lýðræðislegra starfsaðferða sem segja
má að hvíli á gagnkvæmu trausti
og tillitssemi og á samstöðu um
meginmarkmið og vinnubrögð
þótt skoðanir kunni að vera skiptar um ýmis mál.
MEGINREGLA AÐ EINFALDUR MEIRI
HLUTI RÁÐI
Meginreglan er sú, að einfaldur
meirihluti á húsfundi geti tekið
ákvarðanir og það heyrir til undantekninga að aukinn meirihluti
eða allir eigendur þurfi að samþykkja ákvörðun. Það leiðir að
viðteknum lögskýringarreglum
og sjónarmiðum að túlka ber
undantekningar frá meginreglunni þröngt þannig að jafna

eru líkur á því að til ákvarðana
nægi samþykki einfalds meirihluta. Má eina ferðina enn segja,
að ef maður þarf að velta vöngum og klóra sér í kollinum þá séu
yfirgnæfandi líkur fyrir því að
meginreglan um einfaldan meirihluta eigi við en ekki undantekningarnar um samþykki 2/3 hluta
eða allra.
VALD MEIRIHLUTA ER Á ÞRÖNGU SVIÐI
NAUÐSYNLEGT OG VENJULEGT
Meginreglan er að til ákvarðana
húsfélags nægi einfaldur meirihluti eigenda miðað við eignarhlutföll á löglegum húsfundi.
Sem mótvægi við þetta mikla og
víðtæka vald er valdsvið húsfélags á hinn bóginn þröngt og nær
það fyrst og fremst til ákvarðana og ráðstafana, sem eru nauðsynlegar, venjulegar og eðlilegar til forsvaranlegs viðhalds og
reksturs, þ.e. til að viðhalda henni
í óbreyttu ásigkomulagi. Minnihlutinn getur ekki sett sig á móti
slíkum ráðstöfunum jafnvel þótt
þær séu mjög kostnaðarsamar.
Það er eitt höfuðeinkennið á húsfélagi, að hægt er að þvinga
minnihluta í ríkum mæli til að
taka þátt í útgjöldum vegna ráðstafana og framkvæmda, sem
hann hefur greitt atkvæði á móti.

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

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

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

BREYTINGAR, ENDURBÆTUR OG
NÝJUNGAR
En vald húsfélags nær lengra því
það hefur innan vissra marka
vald til að taka ákvarðanir um
breytingar, endurbætur og nýjungar. Það vill segja að einfaldur
meirihluti getur ákveðið og ráðist í vissar framkvæmdir á allra
kostnað, sem ekki eru nauðsynlegar eða venjulegar en meirihlutinn telur æskilegar.
TAKMARKATILVIK. SVIGRÚM
Má segja, að einfaldur meirihluti
íbúðareigenda, miðað við eignarhlutföll 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 ákvarðanir um óvenjulegar og meiriháttar endurbætur. Mörkin hér á
milli eru ekki alltaf glögg og verður einkum að horfa til kostnaðarins, sem svo aftur verður að skoða
í samhengi við almennt ástand og
gæðastig hússins og hvað er tíðkanlegt 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 íbúðareigendur verða ekki með afli atkvæða
þvingaðir til að taka þátt í kostnaði við framkvæmdir, búnað og
tilfæringar, sem eru mjög óvenjulegar, óhóflegar (lúxus) og dýrar.
Þarf samþykki allra þegar um
slíkt er að tefla.
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Frum

EIGNARRÉTTURINN ER ÞRÍÞÆTTUR
Húsfélag er fremur af eignarréttarlegum toga en félagslegum. Eignarréttur í fjöleignarhúsi
er þríþættur: 1. Séreignarréttur.
2. Sameignarréttur. 3. Réttur og
skylda til þátttöku í húsfélagi.
Þessir þrír þættir eru algjörlega samtvinnaðir og óaðskiljanlegir og þessi þrenning er
grundvöllur þessa eignarforms.
Fjöleignarhúsafyrirkomulagið
hvílir á þeim grunni að húsfélög
séu til staðar og að félagsaðild sé
skyldubundin og fortakslaus.

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 fjöleignarhúsalögunum. Þyki fyrirmæli laganna ekki eiga við eða
vera nægilega nákvæm getur
húsfélag sett sér sérstaklega
samþykktir.
Til viðbótar fyrirmælum laganna eða ákvæðum sérstakra
samþykkta gilda svo um húsfélög ýmis meginsjónarmið og reglur, sem gilda í félögum, þ.á m.
svo nefnd fundarsköp.Húsfélög
eru eins og áður segir eignarréttarlegt fyrirbæri, sprottin af sérstöku formi sameignar og geta
reglur um sameign haft gildi og
þýðingu viðvíkjandi húsfélög.
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Hreinn Pálsson hrl. og lögg. fasteignasali.

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 lokafrágang á íbúð þessa dagana og skilar hann gólfum í eldhúsi, holi, geymslu og þvottahúsi með náttúrustein 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.

Frum

SÉRKENNI HÚSFÉLAGA
Þeim málum í fjöleignarhúsum,
sem varða sameignina og sameiginlega hagsmuni, verða íbúðareigendur að ráða í félagi. Þess vegna
eru til í öllum fjöleignarhúsum
húsfélög, sem eigendur eru sjálfkrafa og ófrávíkjanlega í. Húsfélag er ekki félag í hefðbundnum
skilningi. Húsfélag er til í krafti
laga vegna hins sérstaka eignaforms og eignaaðildar, sem ríkir í
fjöleignarhúsum og hlutverk þess
er að annast um sameiginleg mál.
Þátttaka í húsfélagi er órjúfanlega tengd eignaraðild að séreignum. Allir eigendur eru skyldubundnir félagsmenn í því og sá
sem kaupir eign í fjöleignarhúsi
verður sjálfkrafa félagi í húsfélaginu. Enginn getur sagt sig úr
húsfélagi nema með því að selja
eign sína.
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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 vandaðri 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. Flísar 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.

Frum

Lesendum Fréttablaðsins er velkomið að senda fyrirspurn á netfangið huseigandi@frettabladid.is

www.storborg.is
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Bæjarhrauni 10 Hafnarfirði • Sími 520 7500
hraunhamar@hraunhamar.is • www.hraunhamar.is
Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali
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Erla
Viggos
Ritari

FASTEIGNAMIÐLUN

Gísli
Björgvinsson
sölufulltrúi

Erlendur Davíðsson,
lögg. fast.sali og
verðbréfamiðlari

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040, fax 534 4044 - www.eignastyring.is • eignastyring@eignastyring.is

NÝTT

NÝTT

KRUMMAHÓLAR,
REYKJAVÍK

TUNGUVEGUR,
REYKJAVÍK

ÆSUSTAÐIR,
MOSFELLSBÆR

HAGAMELUR,
REYKJAVÍK

Rúmgóð 5 herbergja 120 fm. íbúð á 3.
hæð í lyftuhúsi. Húsið klætt að utan og
yfirbyggðar svalir.

Skemmtilegt 130 fm. 3ja hæða raðhús á
góðum stað. 3-4 svefnherbergi. Hús nýlega tekið í gegn að utan, sérsuðurgarður.
Verð kr. 29,8 millj.

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.

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

ÞVERHOLT
REYKJAVÍK

VESTURBRÚNIR
ÁSGARÐSLANDI

ÁRMÚLI
REYKJAVÍK

SUÐURHÓLAR
REYKJAVÍK

Einstaklega vel staðsett og snyrtileg 75,5
fm. 2ja-3ja herbergja íbúð á 2. hæð.
Verð kr. 18,9 millj.

Vel staðsett, fallegur heilsársbústaður og
gestahús á eignarlandi. Vandaður bústaður að innan og utan. Hitaveita. Kjarri
vaxið land. Verð kr. 23,5 millj.

Skrifstofuhúsnæði á 2. hæð, 233,5 fm.
að stærð. Getur losnað fljótlega. Áhvílandi ca. kr. 29 millj.
Verð kr. 35,9 millj.

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

GLITVELLIR
HAFNARFJÖRÐUR

HELLUVAÐ
REYKJAVÍK

LAUTASMÁRI
KÓPAVOGUR

BÓLSTAÐARHLÍÐ,
REYKJAVÍK

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

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

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

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

Frum

Frum

NÝTT

Við náum árangri með þína eign
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Sigurður J. Sigurðsson
sigurdur@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Eðvarð Matthíasson
edvard@draumahus.is
löggiltur fasteignasali
sölustjóri

Draumaeignir
Rjúpnasalir - 201 Kóp

Þórarinn Thorarensen
thorarinn@draumahus.is
sölumaður

Sigurður Samúelsson
sigurdursam@draumahus.is
sölumaður

Stefanía T. Kristjánsdóttir
stefania@draumahus.is
sölumaður

2ja herbergja
Bergþórugata - 101 Rvk

Kristín S. Sigurðardóttir
kristin@draumahus.is
skjalagerð

Bergur Þ. Steingrímson
bergur@draumahus.is
fjármálastjóri

Draumaeignir

Víkurás - 110 Rvk

Depluhólar - 111 Rvk

Ný
tt

Hjalti Pálmason hdl.,
hjalti@draumahus.is
löggiltur fasteignasali
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18.300.000

16.500.000

Skemmtileg 60,8fm 2ja herbergja íbúð
á 1.hæð á góðum stað í 101, mjög góð
fyrstu kaup.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1820

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

3ja herbergja
Asparholt - 225 Álf

Básbryggja - 110 Rvk

25.700.000

Tilboð óskast !

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

448,4 fm 11 herbergja einbýlishús þ.a.
58,2 fm aukaíbúð með sérinngang. Frábært útsýni yfir alla Reykjavík.
Þórarinn s. 530 1811

Ný
tt

Hjallabraut - 220 Hfj.

20.900.000

25.900.000

Falleg 96,1 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í
nýlegu fjölbýli m. sérinngangi af svölum. Vandaðar innréttingar og gólfefni,
gott útsýni. Þórarinn s. 530 1811

Einstaklega falleg 99,7 fm 3ja herbergja íbúð með sérinngang á 1. hæð
í húsi staðsett i enda á lokuðum botnlanga. Þórarinn s. 530 1811

Hólavallagata - 101 Rvk

Ný
tt

Frum

Grettisgata - 101 Rvk

Höfum kaupanda
að sérbýli á einni

18.500.000
54.900.000
Fallegt 316,4 fm 9 herbergja endaraðhús 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

hæð í Mosfellsbæ
13.900.000

4ra til 7 herbergja
Kársnesbraut - 200 Kóp

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

Rekagrandi - 107 Rvk

Kristnibraut - 113 Rvk

Ný
tt

Jörfabakki - 109 Rvk

Mikið uppgerð 61,2fm 3ja herbergja
íbúð á 2.hæð á frábærum stað í 101.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1820

25.900.000

21.900.000

115,8 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð í fjórbýli með 26 fm bílskúr (hluti af heildarfm) Húsið er í mjög góðu ástandi
innan sem utan. Þórarinn s. 530 1811

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

Rað- og parhús
Svöluás - 221 Hfj

Þorláksgeisli - 113 Rvk
35.500.000

106 fm og 5. herbergja íbúð, þar af 1
herbergi í kjallara í útleigu Laus við
undirritun kaupsamnings.
Sigurður s. 530 1809

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

Ný
tt

Ný
tt

19.900.000

Krossalind - 201 Kóp

Lækjamót - 245 San
47.400.000

48.000.000

212,5 fm 5 herbergja fallegt parhús
með 25,2 fm innbyggðum bílskúr á frábærum stað í Áslandshverfi í Hafnarfirði. Þórarinn s. 530 1811

190 fm 6 herb. raðhús á 2 hæðum með
innb. 31,7 fm bílsk. Húsið er smekklegt,
stendur hátt með góðum suðursvölum. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1820

Laus strax
Hlíðarhjalli - 200 Kóp

Seljavegur - 101 Rvk

22.900.000
49.800.000
Afar fallegt 170,7 fm 6 herbergja parhús
á tveimur hæðum með innbyggðum 26,2
fm bílskúr, samtals 196,9 fm.
Þórarinn s. 530 1811

23.900.00

19.200.000

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

69,9 fm 3 herbergja íbúð á 1. hæð í þríbýli. Ásamt 2 geymslum samtals 19,5
fm.
Stefanía s. 530 1805

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

Hlín Hlöðversdóttir
hlin@draumahus.is
ritari

Óli Antonsson
olia@draumahus.is
sölumaður

Margrét B. Eiríksdóttir
greta@draumahus.is
ritari

Draumaeign

Draumaeign
Álfheimar - 104 Rvk

Lækjarhjalli - 200 Kóp

Ný
tt

Furuberg - 221 Hfj

Draumaeign

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

24.200.000

69.900.000

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

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

Fitjaás - 230 Rbæ

Garðbraut - 250 Gar
Ný
tt

Esjugrund - 116 Rvk

Einbýli

Atvinnuhúsnæði

Fálkaklettur - 310 Bor

Dalshraun - 220 Hfj

Ný
tt

Einbýli

41.900.000

25.900.000

30.900.000

37.000.000

17.900.000

6. herb. einbýli með sjávarútsýni, alls
213 fm á einni hæð með tvöföldum bílskúr. Húsið er á Kjalarnesi, á fallegum útsýnisstað. Sigurður s. 530 1809

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

Sex herbergja 244,3 fm. einbýlishús
þ.a. 46,9 fm. sérstæður bílskúr á góðum stað í Garði. Unnið er að gagngerum. Helgi Már s. 530 1808

230,4 fm einbýlishús með 2 aðskildum
íbúðum + 32,8 fm bílskúr -samtals
263,2 fm Rólegur staður miklir möguleikar. Óli s. 530 1812

Restur + Húsnæði: Bónus Bón Hafnarfirði ásamt 103,8 fm atvinnuhúsnæði
með stórri innkeyrsludyr.
Þórarinn s. 530 1811

...meira en þú þarft þegar þú selur fasteign
Reiknaðu
dæmið
sjálf(ur)

Aðrar fasteignasölur, raundæmi:
Söluverð á eign

0 - 100.000.000

3ja - 5 herbergja íbúðir*

Söluþóknun óháð verði íbúðar

249.900
0

Ýmis söluþóknunargjöld
(t.d. skoðunargjald, umsýslukostnaður ofl.)

Fast verð án vsk
Vsk (24,5%)
Samtals

249.900
61.226

311.126

*Kynntu þér verðskrá fyrir aðrar eignir
Verð miðast við einkasölu

Söluverð á eign

15.000.000

Söluþóknun (Kynntu þér mismunandi prósentur) 2,3% 345.000
Ýmis söluþóknunargjöld
10.000

22.000.000
1,95%

429.000

30.000.000
1,5%

450.000

25.000

30.000

355.000

454.000

480.000

86.975

111.230

117.600

441.975

565.230

597.600

130.849

254.104

286.474

(Kr. 0 til 50.000,- mismunandi eftir fasteignasölum)

Samtals án vsk
Vsk (24,5%)
Samtals

ÞÚ SPARAR:

%
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TRAUST VIÐSKIPTI Í TVO ÁRATUGI

LYNGVÍK FASTEIGNASALA
+(
.%
SÍÐUMÚLA
33 • 108$!+
REYKJAVÍK.
+
 %#

SÍMI 588 9490
• FAX 5684790
"""$!%$!$!
WWW.LYNGVIK.IS • LYNGVIK@LYNGVIK.IS

KÓPAVOGUR
BYGGINGARLÓÐ
Vorum að fá í sölu mjög vel
staðsetta byggingarlóð undir
4ra íbúða hús, ásamt tveimur bílskúrum um 700 fm.
Glæsilegar teikningar.
Allar nánari upplýsingar
veitir Steinar á Lyngvík í
síma 588 9490.

OPNUNARTÍMI
OPNUNARTÍMI:
*

 9:00


MÁNUD.
- FIMMTUD.:
- 17:00
-
- 9:00


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

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.

HÁTÚN - NÝ ÍBÚÐ Í
LYFTUHÚSI.

GRANDAVEGUR LYFTUHÚS

SIGRÚN GISSURADÓTTIR
LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SIGRUN@LYNGVIK.IS

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

SÍMI 588 9490
LÓMASALIR 3JA HERBERGJA 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.

EYJABAKKI 4-5 HERBERGJA

LYNGVÍK ER SKRÁÐ Í
FÉLAG FASTEIGNASALA

ATVINNUHÚSNÆÐI

AUÐBREKKA BYGGINGARÉTTUR

Um er að ræða 1181 fm skrifstofuhúsn. Samkvæmt
nýju deiliskipilagi er gert ráð fyrir stækkun á húsnæðinu 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 góðum leigusamningi. stórt port. Allar nánari uppls.
veitir Kristberg 892-1931

Frum

HRÍSMÝRI - SELFOSS

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.

BARÐAVOGUR - 2JA
HERBERGJA M/SÉR
INNGANGI.

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.

SÓLHEIMAR - FLOTT ÍBÚÐ

Vorum að fá í sölu mjög góða og mikið endurnýjaða 4ra herbergja endaíbúð á 3.hæð ásamt sér 21
fm herbergi í kjallara sem hefur aðgengi að snyrtingu. Hús og sameign í góðu standi. Verð 20,9 m.

HESTHÚS Í
HAFNARFIRÐI

Um er að ræða nýlegt 964 fm atvinnuhúsnæði sem
gefur mikla möguleika. Húsnæðið er á tveimur hæðum 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 byggingarétti, næg bílastæði. Allar nánari upplýsingar
veitir Kristberg í síma 892-1931.

Um er að ræða 71,7 fm 2ja herbergja íbúð í kjallara
með sér inngangi í þriggja íbúða húsi við Barðavog. Verð 14,9 m.

ÁLFKONUHVARF M/STÆÐI Í BÍLGEYMSLU

Um er að ræða mjög vel staðsetta 3ja herbergja
íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi, ásamt stæði í bílgeymslu. Íbúðin er í leigi til 15.6.07 og er hún sýnd
í samráði við sölumenn á Lyngvík Verð 24,8 m.

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 suðursvölum. Flott íbúð með góðu útsýni. Verð 22,9 m.

ÞÓRÐARSVEIGUR MEÐ STÆÐI Í BÍLGEYMSLU

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

Vorum að fá í sölu gott 61 fm sex hesta hús við
Kaldárselsveg í Hafnarfirði. Verð 6,9

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.

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 atvinnuhúsnæði á tveimur hæðu. Verð 75 m. Allar nánari
upplýsingar veitir Steinar á Lyngvík S.588-9490.
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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

Álfaheiði - Kópavogi

Aðalþing - 203Kópavogur

Stærð í fermetrum: 179
Fjöldi herbergja:4 svefnherbergi.
Tegund eignar: Einbýli

Stærð í fermetrum: 247
Fjöldi herbergja: 5 herbergja
Tegund eignar: Einbýli

Verð: 46,0 millj.

Verð: frá 59,9 millj.

Fallegt einbýlishús í suðurhlíðum Kópavog. Húsið er 179 fm með innb. bílskúr. Gengið er inn á flísilagða forstofu, 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 baðherbergi 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

Glæsileg raðhús við Elliðavatn: Vorum að fá í sölu fjögur glæsileg 253 fm. raðhús á 2 hæðum á einum besta útsýnisstað við Elliðavatnið. Afhent fullbúinn að innan sem utan en án gólfefna. Lóð fullfrágengin. Vandaðar innréttingar 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.

Allar nánari upplýsingar gefur Baldvin Ómar í 898-1177

Teikningar og allar nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar í síma 898-1177

Tjarnabrekka 10 Álftanesi

Tjarnabrekka 12

Stærð í fermetrum: 265
Fjöldi herbergja: 5 herbergja
Tegund eignar: Einbýli

Stærð í fermetrum: 295
Fjöldi herbergja: 5 herbergja
Tegund eignar: Einbýli

Verð: 58 millj.

Verð: 62,9 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 fataherbergi. 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. Þvottahúsiðer 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

Furugrund 200 Kópavogur
Höfum í einkasölu hús til niðurrifs í Kópavogi. Samþykktar 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.

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

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.

Allar nánari upplýsingar gefur Baldvin Ómar í 898-1177

Nánari upplýsingar á skrifstofu HÚSEIGNAR.

Súðarvogur - 104 Reykjavík

Bjarkargata

Stærð í fermetrum: 600
Fjöldi herbergja: Íbúðir 5
Tegund eignar: Fjölbýli

Stærð í fermetrum: 116
Fjöldi herbergja: 3-4
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 vandaðar 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

Verð: 32,5 millj.
HÚSEIGN KYNNIR FALLEGA 3-4 HERBERGJA ÍBÚÐ Á FRÁBÆRUM STAÐ MEÐ GÓÐUM ÚTLEIGU MÖGULEIKUM. Forstofan er með granít flísum á gólfi. Baðherbergið er mjög rúmgott með nýlegri sturtu og blöndunartækjum 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

Veghús

Kleppsvegur

Stærð í fermetrum: 92,2
Fjöldi herbergja: 3
Tegund eignar: Fjölbýli

Stærð í fermetrum: 54,4
Fjöldi herbergja: 2
Tegund eignar: Fjölbýli

Verð: 18,9 millj.

Verð: 14,9 millj.

Mjög góð 92,2 fm 3ja herbergja íbúð í lyftublokk á fjórðu hæð. Íbúðin skiptist í forstofu, tvö herbergi, baðherbergi, 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 baðherbergi með innréttingu og baðkari. Flísalagt eldhús með viðarinnréttingu. Gott þvottahús innaf eldhúsi. Flísalögð 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.

HÚSEIGN kynnir: Góð 57,4 fm tveggja herbergja íbúð á vinsælum stað við Kleppsveg. Íbúðin er töluvert upprunaleg og hentar
vel til innréttingar. Skiptist íbúðin í eldhús, svefnherbergi, baðherbergi og stofu. Nánari lýsing. Parket er á holi og stofu, Skápur er í holinu. Eldhúsið er með upprunalega innréttingu og glugga. Svefnherbergið er með hurð út á svalirnar og góðir skápar eru í herberginu. Stofan er rúmgóð 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

Allar frekari upplýsingar gefur Ástþór Helgason GSM: 898 1005

Hjallavegur

Fiskakvísl

Stærð í fermetrum: 54,4
Fjöldi herbergja: 2
Tegund eignar: Fjölbýli

Stærð í fermetrum: 128,9fm
Fjöldi herbergja: 2
Tegund eignar: Fjölbýli

Verð: 14,9 millj.

Verð: 32,5 millj.

HÚSEIGN kynnir: 54,4 fm 2ja herbergja íbúð í tvíbýlishúsi byggðu
1948 við Hjallaveg í Reykjavík. Íbúðin skiptist í forstofu, baðherbergi, eldhús, stofu, svefnherbergi. Geymsla og þvottahús í sameign. 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 innréttingu, efri og neðri skápum með flísum á milli skápa. Stofa er parketlögð með gluggum út í garð. Svefnherbergi
er parketlagt með skápum.

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 frekari upplýsingar gefur Ástþór Helgason GSM: 898 1005

Allar nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar í síma 898-1177

fasteignir L fréttablaðið L 31

12. MARS 2007

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

TRAUST • VIRÐING • ÞJÓNUSTA

FASTEIGNIR
FASTEIGNIR
Stefán Páll
Sölufulltrúi
Lögg. fasteignasali
821 7337

TRAUST • VIRÐING • ÞJÓNUSTA

Beinn sími: 578 8800

rðt

ilb

Sölufulltrúi
898 0419

www.remax.is/fasteignir

Rauðarárstígur 31, 101 Reykjavík - 1.440 fm2
Ve

Bergur Heiðar

Verðtilboð

oð

FJÁRFESTAR ATHUGIÐ!
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.

Víðibrekka 11-13-15, Grímsnes

Frá 17.700.000.-kr.

Esjugrund, Kjalarnes - 5 herb.

Verð: Verðtilboð
m2: 1.400

34.500.000.-kr.

HRINGIÐ
OG BÓKIÐ SKOÐUN
Lýsing eignar

Verð: 34.500.000.-kr.

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: 218
Herb.: 5
Brunab.mat: 23,75 M
Bílskúr: 42 m2
Byggingarár: 1985

Valsheiði 28, Hveragerði - 5 herb.

GLÆSILEGT ÚTSÝNI Í VÍÐIBREKKU
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.

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

34.900.000.-kr.

Verð: frá 17.700.000.-kr.
Byggingarár: 2007

HRINGIÐ
OG BÓKIÐ SKOÐUN
Lýsing eignar

Verð: 34.900.000.-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

RE/MAX FASTEIGNIR • Engjateig 9 • 105 Reykjavík • Sími: 578 8800 • Fax: 578 8809
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Nokkrar ástæður þess að kaupa
fasteign hjá Atlas International
Atlas International er í fararbroddi fasteignafyrirtækja
við Miðjarðarhaﬁð.
Atlas International er fjölskyldufyrirtæki með yﬁr 30 ára
árangursríka reynslu og 71 þúsund viðskiptavini.

Við höfum margar þjónustudeildir til að aðstoða þig.
Þar á meðal:
a. Atlas Insurance - tryggingaráðgjöf og þjónusta
b. Atlas Tax - lögfræðiþjónusta.
c. Atlas Property Management - leiguþjónusta o.ﬂ.

Atlas International hefur yﬁr að ráða stærstu
þjónustumiðstöð fyrir kaupendur í Evrópu.

Frum

Atlas International hefur umboðsmenn í yﬁr 20 löndum.

d. Atlas Moving in - afhending eigna.
e. Atlas Client Service Center - þjónustumiðstöð
fyrir kaupendur.

Um þriðjungur nýrra viðskipta okkar verður til vegna
meðmæla frá viðskiptavinum.

Atlas International býður uppá niðurgreiddar kynnisferðir án nokkurs þrýstings um kaup.

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

Við tryggjum ávallt lægsta mögulega verðið.

Nánari uppl. milli kl: 12 og 16 alla virka daga – Sími: 586 2880 – Gsm: 696 1960
www.atlasiceland.com – sales@atlasiceland.com
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"ÅLAÖJËNUSTA

(LJËÈF¾RI
(ÎFUM OPNAÈ VERSLUN AÈ +¹RSNESBRAUT
 MEÈ NÕJAR OG NOTAÈAR HARMONIKUR
OG ÎLLUM FYLGIHLUTUM 6ISAEURO RAÈ
GREIÈSLUR HTTPWWWHARMONIKANIS
3     

4ROMMARI ËSKAST

«SKUM EFTIR ÖUNGAROKKSTROMMARA
0LATA FRAMUNDAN
MEIRA SKILEGUR
ALDUR  ¹RA HRIFAVALDAR ,AMB /F
'OD 0ANTERA 3LAYER OFL 5PPLÕSINGAR
FRETTIR MUSICIS

(LJËMT¾KI
%IGUM TIL S¾TI MEÈ LOFT OG GORMAFJÎÈR
UN Å VÎRUBÅLA VINNUVÁLAR DR¹TTARVÁLAR
OG LYFTARA 6ÁLABORG +RËKH¹LSI & 2VK
  .JARÈARNESI  !KUREYRI 


(ANNA OG SMÅÈA STIGA &¹ST ¹ ÕMSUM
BYGGINGARSTIGUM 3ÁRLAUSNIR Å ÖRENGSLUM
 ¹RA REYNSLA 5PPL Å S  
$/+!2 TENGI UPPSL¹TTAREFNI Xm OG
Xm ËSKAST KEYPT 5PPL Å GSM 


6ERSLUN

6ARAHLUTIR
"ÅLAPARTASALAN S

3KÒTAHRAUN " S  
(ONDA
-AZDA
.ISSAN 4OYOTA
$R¹TTARBÅLAÖJËNUSTA VIÈGERÈIR OG SALA ¹
BÅLUM +AUPUM BÅLA TIL NIÈURRIFS

(EDD $R¹TTABÅLAÖJËNUSTA
 "ÅLAPARTAR

"ÅLAPARTASALA SEM SÁRH¾FIR SIG Å -USSO
"ENS 67 3KODA !UDI -MC &REELANDER
OG FL /PIÈ M¹N FÎST   )ÈNDALUR 
 6OGUM 3  
%IGUM ¹ LAGER ÒRVAL VARAHLUTA Å MA
#ASE 3TEYR -C#ORMICK OG -& DR¹TTAR
VÁLAR (AGST¾TT VERÈ 6ÁLABORG +RËKH¹LSI
&  2VK   .JARÈARNESI
 !KUREYRI  

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

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

%' 4ËNAR
²RVAL AF HARMONIKUM Å ÕMSUM
ST¾RÈUM OG GERÈUM AUK FYLGI
HLUTA ËLAR POKAR HARMONIKU
NËTUR HARMONIKU OG GEISLADISK
AR -JÎG HAGST¾È VERÈ
3ÅMI !KUREYRI    
 3ÅMI 2EYKJAVÅK  
   (ARMONIKUKENNSLA
FYRIR BYRJENDUR

3JËNVARP

0ARTAR S  

0ARTAR +APLAHRAUNI  S  
6ARAHLUTIR Å BÅLA Ö¹M &ORD /PEL
$AEWOO +AUPUM BÅLA

,ANDHAUS

'ETUM ÒTVEGAÈ (OBBY ,ANDHAUS 5-,
 SEM NÕ !UKABÒNAÈUR F CA  Ö
!LDE OFNAKERFI GËLFHITI FLATSKJ¹ SJËNVARP
 FERM HEILS¹RS FORTJALD MEÈ SÒLUM
ÖAKI OG GËLFI -YNDIR OG N¹NARI UPPL ¹
WWWVAGNASMIDJANIS OG Å S  
OG  

,ANDHAUS 

LËÈ

%RUM MEÈ Å SÎLU EITT GL¾SILEGASTA HJËL
HÕSIÈ ¹ ,AUGARVATNI (OBBY ,ANDHAUS
5-,  MEÈ ÎLLU !LLT INNBÒ FYLGIR CA
 FM PALLUR MEÈ GRINDVERKI GEYMSLU
SKÒR OG GRILLHÒSI .¹NARI UPPLÕSINGAR OG
MYNDIR ¹ WWWVAGNASMIDJANIS OG Å
SÅMA  

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

0ARTAR 643  3UBARU )MPRESA  '8 k
4OYOTA .ISSAN /PEL !UDI  k
,ANCER 'OLF /PIÈ   ,AU   3ÅMI
 
(¹ÖRÕSTID¾LUR FYRIR MATV¾LA OG IÈN
FYRIT¾KI ,IPRAR OG TRAUSTAR ÖRIGGJA FASA
H¹ÖRÕSTID¾LUR MEÈ ÖRÕSTINGSSTILLI 
METRA SLÎNGU OG  LÅTRA HREINSIEFNAKÒT
+4  BAR  LKLST KR 
¹N VSK +4  BAR  LKLST
KR  ¹N VSK +4  BAR
 LKLST KR  ¹N VSK 6ÁLABORG
+RËKH¹LSI & GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI 
3ÅMI  

,YFTARAR

4ÎLVUR

"ÅLAPARTAR OG ÖJËNUSTA 3
 

(REINGERNINGAR

3UBARU .ISSAN --# 4OYOTA &ORD
(YUNDAI 3UZUKI $AIHATSU /PEL 67
0EUGEOT 2ENO 3KODA OFL $ALSHRAUN
 3ENDUM FRÅTT ¹ FLUTNING

"ÅLAPARTAR EHF
3  

%IGUM MIKIÈ ÒRVAL AF VARAHLUTUM Å
FLESTAR GERÈIR 4OYOTA BIFREIÈA +AUPUM
4OYOTA BÅLA /PIÈ VIRKA DAGA FR¹ KL 
 BILAPARTAR BILAPARTARIS
WWWBILAPARTARIS

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

0ARTASALAN 3ÅMI  

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

4IL SÎLU HJËLHÕSI +AUS SPORT NÕSKR¹È
k LÅTIÈ NOTAÈ TV AUKAH SËLARSELLA
 VATNSKÒTAR  GASKÒTAR RAFM  
W 'OTT VERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

*APANSKAR 6ÁLAR
"ÅLAPARTASALA

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

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

&ELLIHÕSI

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

4IL BYGGINGA

6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     

+ÎRFUBÅLALEIGAN

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

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

4IL SÎLU

4EK AÈ MÁR REGLULEG ÖRIF &YRIRT¾KI OG
HEIMILI %INNIG FLUTNINGSÖRIF 3V¾ÈI EHF
3  
4EK AÈ MÁR VENJULEG HEIMILISÖRIF Å
HEIMAHÒSUM %R VANDVIRK 5PPL Å S 
   

,YFTARAVARAHLUTIR

6ARAHLUTIR Å FLESTAR TEGUNDIR LYFTARA +EÈJUR
MASTURSLEGUR DEKK GAFFLAR OFL 6ÁLABORG
+RËKH¹LSI & GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI
 2VK   .JARÈARNESI  
!K  

,ÅTIL HEILDVERSLUN MEÈ HEILSUVÎRUR OG
F¾ÈUBËTAREFNI 'ËÈ VIÈSKIPTASAM
BÎND 4¾KIF¾RI FYRIR DUGLEGA AÈILA 'OTT
VERÈ OG GREIÈSLUKJÎR  TRÒNAÈUR
5PPLÕSINGAR ¹ HEILDV VISIRIS

"¹TAR

4IL SÎLU  MAHONY NOTAÈAR HURÈIR CM
BREIÈAR MEÈ KÎRMUM OG LÎMUM EINN
IG MAHONY BÅLSKURÈSHURÈ 5PPL ¥ S
 
"ESTA LAUSN FYRIR ÖRÎNG RÕMI !DDCO EHF
3   EÈA ADDCO ADDCOIS

6INNUVÁLAR

VATNASPORTIS

&LOTTASTI B¹TURINN ¹ VATNINU Å SUMAR ER
FR¹ #AMPION WWWVATNASPORTIS 3ÅMI
 

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


"AÈINNRÁTTING TIL SÎLU )NNIHELDUR 
VASKA SK¹PA OG HORNBAÈKAR 5PPL Å S
 

"¥,!2 4), 3®,5
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'ARÈYRKJA

&J¹RM¹L

3P¹DËMAR

&J¹RHAGSAÈSTOÈ

.¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA   
MARKADSSTOFAN MARKADSSTOFANIS

WWWTAROTIS

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

&J¹RHAGSAÈSTOÈ

.¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA   
MARKADSSTOFAN MARKADSSTOFANIS

-ARKAÈSSTOFAN EHF .ETHYL D 
2VK

-ARKAÈSSTOFAN EHF .ETHYL D 
2VK

&RAMTALSÖJËNUSTA %INFALT FRAMTAL
KR  &RAMTALSÖJËNUSTA (2 SÅMI


%NGLALJËS TIL ÖÅN  

%R SPENNANDI TÅMI FRAMUNDAN (VAÈ
VILTU VITA ¹ NÕJA ¹RINU !NDLEG LEIÈSÎGN
FYRIRB¾NIR TRÒNAÈUR %R VIÈ ALLA DAGA FR¹
  ,¹RA SP¹MIÈILL 6ISA%URO S 
  KR MÅN

2¹ÈGJÎF
&J¹RHAGSAÈSTOÈ

4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS
"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     
RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFT
IRFYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3
 
,ÁTTARA LÅF MEÈ (ERBALIFE +AUPAUKI OG
¹RANGURSTENGD VERÈLAUN 3  OG
  WWWLETTARALIFIS

&¾ÈUBËTAREFNI

.¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA   
MARKADSSTOFAN MARKADSSTOFANIS

2AFVIRKJUN

-ARKAÈSSTOFAN EHF .ETHYL D 
2VK

6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST ¶Ò GETUR ÖAÈ
MEÈ (ERBALIFE (AFÈU SAMBAND «LÎF 3
  OLSIAR HOTMAILCOM
(ERBALIFE SKYNSAMLEG N¾RING FYRIR ALLA
5PPL WWWDAGAMUNURIS OG Å S 


-¹LARAR
¶ARFTU AÈ L¹TA M¹LA

!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA 4ILBOÈ 5PPL
Å S  

.UDD
6ILTU NUDD  (AFÈU SAMBAND Å SÅMA
 

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

3NYRTING

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3  
"ÒSLËÈA FLUTN PÅANË FLUTN OG ALLIR
ALMENNIR FLUTN !UKAMAÈUR EF ËSKAÈ ER
-* FLUTNINGAR 3     
"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

(ÒSAVIÈHALD
0ÅPULAGNIR

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

0ARKET OG FLÅSALAGNIR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR PARKET OG FLÅSA
LÎGNUM 5PPL Å S   MILLI
 

«3 VERK

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å INN
RÁTTINGAUPPSETNINGUM PARKETLÎGNUM
FLÅSALÎGNUM OG M¹LUN 3  

(ÒSAVIÈHALD

.Ò ER RÁTTI TÅMINN FYRIR TRJ¹KLIPPINGAR
SEM OG AÈ F¹ TILBOÈ Å GARÈSL¹TT OG ÎNNUR
VERKEFNI SUMARSINS (ÒSFÁLÎG EINSTAKL
INGAR OG FYRIRT¾KI VERIÈ VELKOMIN Å HËP
¹N¾GÈRA VIÈSKIPTAVINA FR¹  'ARÈAR
"EST S  

'ARÈYRKJA

&ELLI TRÁ KLIPPI GRISJA OG SNYRTI RUNNA
(ALLDËR GARÈYRKJUM 3  

4RÁSMÅÈI

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

'LERJUNGLUGGAVIÈGERÈIR
-ËÈUHREINSUN GLERJA

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

&LÅSALÎGN MÒRVINNA
M¹LUN SMÅÈI

"ËKHALD

6ILTU NÕTT BAÈHERBERGI ELDHÒS EÈA
BREYTINGAR
INNANHÒSS
KL¹RAÈAR
)ÈNAÈARMANNATEYMI TEKUR AÈ SÁR VERK
EFNI SM¹ OG STËR %RUM RÎSKIR OG ÖRÅFUM
EFTIR OKKUR WWWHUSVERKIS
3 


3TÅFLUÖJËNUSTA
-IÈLA TIL ÖÅN ÖVÅ SEM
ÖEIR SEM FARNIR ERU SEGJA
MÁR UM FRAMTÅÈ ÖÅNA

(EILSUVÎRUR

%INKATÅMAR %RLA S  

"ËKHALD 63+ LAUN SKATTSKÕRSLUR OG
STOFNUN FYRIRT¾KJA &AGLEG VINNUBRÎGÈ ¹
SANNGJÎRNU VERÈI "ËKHALD OG ÖJËNUSTA
EHF SÅMI  
"ËKHALD SKATTSKIL SKATTFRAMTÎL FJ¹R
M¹LAÖJ STOFNUN FÁLAGA 3-#/ REIKN
INGSHALD OG R¹ÈGJÎF 3  

"ËKHALD OG SKATTFRAMTÎL

6SK UPPGJÎR LAUNAUPPGJÎR OG FLEIRA 
¹RA REYNSLA ¹N¾GÈRA VIÈSKIPTAVINA 3
 

3KATTFRAMTÎL

"ËKHALD

!LHLIÈA ÖJËNUSTA 2¹ÈÖING S  
    

(ÒSGÎGN

4),+9..).'!2

4ÎLVUR
6ANDAÈAR TÎLVUVIÈGERÈIR

+EM ¹ STAÈINN OG GERI VIÈ 6IÈURKENNDUR
AF -ICROSOFT  ¹RA REYNSLA 2ÅKHARÈUR
-IÈNET EHF 3  

)ÈNAÈUR
4IL LEIGU ®FLUGAR 2AFSTÎÈVAR  KVA
AUK VINNUSTAÈAGIRÈINGA $3 LAUSNIR EHF
3ÅMI  

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

"ELLAIS S    
%52/6)3!

3PILASP¹ 4AROT $RAUMAR¹ÈNINGAR
!NDLEG LEIÈSÎGN "IÈ FYRIR ÖEIM SEM
VILJA RATUGA GËÈ REYNSLA +L  
VIRKA DAGA OG   LAUGARDAGA
"ELLAIS
3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹KONAN
9RSA Å BEINU SAMB 3  
3ÅMASP¹ DRAUMAR¹ÈNINGAR

(ÎFUM TIL SÎLU VEL MEÈ FARIN SKRIFSTOFU
HÒSGÎGN SVO SEM SKRIFBORÈ SKRIFBORÈS
STËLA SK¹PA OG FLEIRA 5PPL VEITIR (LYNUR
Å S  

'EFINS
 LITLIR FJÎRK¹LFAR EIN L¾ÈA OG EINN HÎGNI
ËSKA EFTIR HEIMILI  HELST SAMAN  ¶ETTA
ER EKKI SLÎNGU EIGENDUR 5PPL Å S 
   
"LANDAÈUR ,ABRADOR HVOLPUR F¾ST GEFINS
5PPL Å S   E KL 
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(EIMILIST¾KI

«SKA EFTIR   HERB ÅBÒÈ ¹ HÎFUÈBORG
ARSV¾ÈINU ®RUGGAR GREIÈSLUR OG MEÈ
M¾LI EF ËSKAÈ ER 5PPL Å S  

!TVINNA ËSKAST
.ONNABITI

&ASTEIGNIR
3P¹NN

FYRIR ÖIG

6ILTU EIGNAST HEIMILI Å SËLINNI +YNNING
¹ 'RAND (ËTEL  MARS KL  HTTP
WWWLALUNAHUSCOM

2ËTGRËINN VEITINGASTAÈUR Å MIÈ
BORGINNI ËSKAR EFTIR J¹KV¾ÈU
OG STUNDVÅSU FËLKI Å HLUTASTARF
 FULLT STARF VAKTAVINNA
3VEIGJANLEGAR VAKTIR LÅFLEGT
STARFSUMHVERFI OG GËÈ LAUN Å
BOÈI FYRIR RÁTTA AÈILA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

²TVEGUM STARFSFËLK FR¹
0ËLLANDI OG 0ORTÒGAL
Å EFTIRTALIN STÎRF 
3MIÈI -ÒRARA 0ÅPARA 2AFVIRKJA
6ÁLVIRKJA -EIRAPRËFSBÅLSTJËRA
4¾KJASTJËRNENDUR 6ERKAMENN
(JÒKRUNARFËLK OG ÎNNUR STÎRF
SAMKV¾MT ËSKUM ATVINNUREK
ANDA
3!3 3TARFSMANNALEIGAN
5PPL GEFUR 3VERRIR Å S 

!TVINNUHÒSN¾ÈI

'UFUSTRAUBORÈ FYRIR KRÎFU
HARÈA 
 STYTTRI STRAUTÅMI

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

4IL LEIGU  FM SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI ¹ 
H¾È AÈ 3ÒÈARVOGI  2VK (ÒSN¾ÈIÈ ER
TIL AFHENDINGAR STRAX ¥ HÒSN¾ÈINU ERU
SÅMA OG TÎLVULAGNIR AÈGANGUR AÈ SAM
EIGINLEGRI KAFFISTOFU OG FULLBÒIN FUNDAR
HERBERGI 5PPL Å SÅMA  

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

2AINBOW 2YKSUGUR 'OTT
VERÈ

µMISLEGT

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

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

5PPSKRIFTIR

$EILDU UPPSKRIFTUM ÖÅNUM MEÈ VINUM
OG FJÎLSKYLDU WWWMATSELDIS

%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

$ÕRAHALD

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

6EITINGAHÒSIÈ

%INKAM¹L

,AUGA ¹S

/KKUR VANTAR ¹HUGASAMAN
OG LÅFSGLAÈAN STARFSKRAFT Å SAL
'ËÈUR STARFSANDI 'ËÈ LAUN FYRIR
RÁTTAN AÈILA
.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ STAÈN
UM 6EITINGAHÒSIÈ ,AUGA ¹S
,AUGAR¹SVEGI  3  

«SKA EFTIR VÎNUM GRÎFUMANNI MMEIRA
PRËF Å 2EYKJANESB¾ 3  

!LÖJËÈLEG HUNDASÕNING
¥SHUNDA
VERÈUR HALDIN HELGINA  
APRÅL NK Å REIÈHÎLL &¹KS Å
6ÅÈIDAL
3K¹NING ER HAFIN Å SÅMA 
    OG ¹ ISHUND
ARIS !LLIR HUNDAR VELKOMNIR
3KR¹NINGARFRESTUR ER TIL
MARS

"ARINN

¶INN EIGIN GEYMSLUBÅLSKÒR   OG 
M %INNIG BRETTI "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI
IÈNAÈARMENN 5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3
  WWWGEYMSLAEITTIS
"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

2¹ÈSKONA ËSKAST

%INST¾ÈUR FAÈIR MEÈ  BÎRN ËSKAR EFTIR
R¹ÈSKONU Å SVEIT 5PPL Å S 

!TVINNA Å BOÈI

6ANUR J¹RNAMAÈUR ËSKAST TIL ''
*¹RNAVERKTAKA 5PPL Å S   'EIRI
EÈA   'ULLI

%FNALAUG 'RAFARVOGS

3TARFSKRAFTUR ËSKAST Å EFNALAUG 5PPL Å
S  

6EITINGAHÒS Å +ËPAVOGI

6ÁLAVÎRÈUR OG MATSVEINN ËSKAST ¹ 4
4OGSKIP 5PPL Å S    


¥SLENSKUM¾LANDI STARFSFËLK ËSK
AST SKILEGUR ALDUR  
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

«SKA EFTIR H¹RGREIÈSLUNEMA Å STËLALEIGU
EÈA FULLT STARF SEM FYRST 5PPL Å S 


!46)..!

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

F U LLT S TAR F OG H LUTA S TÖR F
(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
(JËN UM  OG UNGLINGSDËTTUR VANTAR
GOTT HÒSNHELST Å +ËP MEÈ GËÈU
GEYMSLUPL¹SSI FR¹ APRÅL MAÅ OG Å CA
¹R 4RAUST OG ¹REIÈANLEGT FËLK *ÎKULL

3/3 0AR SEM EIGA VON ¹ SÕNU FYRSTA BARNI
BR¹ÈVANTAR ÅBÒÈ FYRIR MAÅ ®RUGGUM
GREIÈSLUM HEITÈ OG REGLUSEMI 5PPL Å
S  

4),+9..).'!2

"JÎRNSBAKARÅ VESTURB¾ ËSKAR EFTIR STARFS
KRAFTI TIL AFGREIÈSLUSTARFA(ELGA GEFUR
FREKARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA  EÈA
NETFANGIÈ BJORNSBAKARI BJORNSBAKARIIS

/KKUR VANTAR M¹LARA Å VINNU EÈA MENN
VANA M¹LNINGARVINNU ,ITALÅNAN EHF 3
    

+ÅKTU ¹ HEIMSÅÈU OKKAR WWW
DALSMYNNIIS
3ÅMI   WWWDALS
MYNNIIS

4IL LEIGU NÕ JA HERB ÅBÒÈ Å MIÈB¾
2EYKJAVÅKUR 2EGLUSEMI OG SNYRTI
MENNSKA SKILYRÈI &YRIRFRAMGREIÈSLA
5PPL Å S     

3TARFSFËLK FR¹ ,ETTLANDI SMIÈIR VERKA
MENN BÅLSTJËRAR OFL 3 

&ËLK ËSKAST Å ELDHÒS OG SAL ¹ HRESSASTA
BARINN Å B¾NUM 3  

'ARÈVÁLAR EHF ËSKA EFTIR MÎNNUM Å
VINNU VIÈ LËÈAFRAMKV¾MDIR Å SUMAR
2EYNSLA AF HELLULÎGNUM ER ¾SKILEG EKKI
SKILYRÈI 5PPL VEITIR (ÎRÈUR Å S 


(UNDAR¾KTIN AÈ
$ALSMYNNI AUGLÕSIR

,EIGJENDUR TAKIÈ EFTIR ¶IÈ ERUÈ SKREFI ¹
UNDAN Å LEIT AÈ RÁTTU ÅBÒÈINNI MEÈ HJ¹LP
,EIGULISTANS +ÅKTU INN ¹ WWWLEIGU
LISTINNIS EÈA HAFÈU SAMB VIÈ OKKUR Å
S  

4VÅTUGUR MAÈUR ËSKAR EFTIR BYGGINGA
VINNU GETUR BYRJAÈ STRAX (AFIÈ SAM
BAND Å SÅMA  

" "AR"ISTRO ËSKAR EFTIR DUGLEGU
HRESSU OG ¹BYRGU FËLKI ¹ KVÎLDIN OG
UM HELGAR 5MSËKNIR SENDIST ¹ SOLOLI
SIMNETIS

6ILJUM B¾TA VIÈ OKKUR
STARFSMANNI Å ÖJËNUSTU
&ULLT STARF !ÈEINS ÅSLENSKU
M¾LANDI UMS¾KJENDUR KOMA
TIL GREINA ,¹GMARKSALDUR ER
 ¹RA
5MSËKNIR ¹ STAÈNUM OG ¹
WWWKRINGLUKRAINIS EÈA S
 

10-11 óskar eftir duglegu og jákvæðu starfsfólki
í verslanir sínar á höfuðborgarsvæðinu.Við óskum
eftir starfsfólki í stöður vaktstjóra og þurfa umsækjendur 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

!KUREYRARÚUGVÎLLUR
'REINARGERÈ DEILISKIPULAGS AUGLÕST AÈ NÕJU EFTIR BREYTINGAR
!KUREYRARB¾R AUGLÕSIR HÁR MEÈ GREINARGERÈ DEILISKIPU
LAGS !KUREYRARÚUGVALLAR AÈ NÕJU EFTIR BREYTINGAR SKV  GR
SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA
+AÚANÒMERUM HEFUR VERIÈ BREYTT %INNIG HAFA VERIÈ GERÈ
AR BREYTINGAR ¹ H¹MARKSH¾È BYGGINGA OG NÕTINGARHLUTFALLI
LËÈA 3KIPULAGSSKILM¹LAR HAFA JAFNFRAMT VERIÈ GERÈIR FYRIR
VIÈBYGGINGU &LUGSTÎÈVARBYGGINGAR
'REINARGERÈIN MUN LIGGJA FRAMMI Å ÖJËNUSTUANDDYRI !KUR
EYRARB¾JAR 'EISLAGÎTU   H¾È N¾STU  VIKUR FR¹ BIRTINGU
ÖESSARAR AUGLÕSINGAR FR¹  MARS TIL  APRÅL  SVO AÈ
ÖEIR SEM ÖESS ËSKA GETI KYNNT SÁR HANA OG GERT VIÈ HANA
ATHUGASEMDIR 4ILLAGAN ER EINNIG BIRT ¹ HEIMASÅÈU !KUREYR
ARB¾JAR WWWAKUREYRIIS UNDIR !UGLÕSINGAR OG UMSËKNIR
3KIPULAGSTILLÎGUR
&RESTUR TIL AÈ GERA ATHUGASEMDIR VIÈ TILLÎGUNA RENNUR ÒT KL
 M¹NUDAGINN  APRÅL  OG SKAL ATHUGASEMDUM
SKILAÈ TIL 3KIPULAGSDEILDAR !KUREYRARB¾JAR 'EISLAGÎTU  
H¾È (VER S¹ SEM EKKI GERIR ATHUGASEMDIR VIÈ AUGLÕSTA TIL
LÎGU INNAN ÖESSA FRESTS TELST VERA HENNI SAMÖYKKUR
3KIPULAGS OG BYGGINGARFULLTRÒI !KUREYRARB¾JAR

www.visir.is

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR
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Spennumyndir bestar
+ATRÅN *ÒLÅUSDËTTIR ÖINGKONA HORFÈI
SÅÈAST ¹ MYNDINA 4HE -ANCHURIAN
#ANDIDATE b-ÁR FANNST HÒN MJÎG
FÅN OG M¾LI ALVEG MEÈ HENNI m
SEGIR HÒN
+ATRÅN SEGIST SAMT EKKI HAFA HAFT
MIKINN TÅMA TIL AÈ HORFA ¹ VÅDEË
UPP ¹ SÅÈKASTIÈ b¡G HORFI TÎLUVERT
¹ BÅËMYNDIR EN ÖAÈ ER MJÎG TÅMA
BILABUNDIÈ OG ÁG HEF EKKI HAFT
MIKINN TÅMA AÈ UNDANFÎRNU ¡G
¹ HINS VEGAR VOÈA MIKIÈ AF $6$
MYNDUM OG HORFI MIKIÈ ¹ Ö¾R
ÖEGAR ÁG HEF TÅMA /FT ER VERIÈ
AÈ SELJA MYNDIR ¹ N¹NAST SAMA
VERÈI OG Ö¾R ERU LEIGÈAR ¹ SVO ÁG
KAUPI Ö¾R MIKLU FREKAR ¡G KEYPTI

TIL D¾MIS 4HE -ANCHURIAN #ANDI
DATE ¹ EINHVERJU ROSATILBOÈI ¹SAMT
3YRIANA SEM ÁG HORFÈI LÅKA ¹ UM
DAGINN OG MÁR FANNST LÅKA SVOLÅT
IÈ GËÈm
3PENNUMYNDIR ERU Å MESTU
UPP¹HALDI HJ¹ +ATRÅNU b¡G ER VOÈA
MIKIÈ FYRIR SVONA LÎGGUHASARMYND
IR OG MORÈG¹TUR 3VO FINNST MÁR
ROSALEGA GAMAN AÈ HORFA ¹ GAMLA
VESTRA EN ÁG SAFNA ÖEIM OG *OHN
7AYNE ER Å MIKLU UPP¹HALDIm

+ATRÅN SAFNAR VESTRUM OG HELDUR MIKIÈ
UPP ¹ *OHN 7AYNE
&2¡44!",!¨)¨% «,

Kafﬁð frá
Te & Kafﬁ
Þú finnur kaffi við þitt hæfi
frá Te & Kaffi í verslunum
um land allt.
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Hverjir eiga stjórnarskrána?
5-2¨!.
3TJËRNARSKR¹IN

U

ndanfarið hefur Framsóknarflokkurinn boðið þjóðinni upp á merkilegt
sjónarspil. Rétt fyrir þinglok er rokið upp
til handa og fóta og Sjálfstæðisflokkurinn krafinn efnda um ákveðnar breytingar á stjórnarskránni. Þetta er gert í krafti
stjórnarsáttmála sem gerður var fyrir fjórum árum og þrátt fyrir að sérstök stjórnarskrárnefnd undir formennsku framsóknarmanns hafi verið að störfum. Í ofanálag
skulum við einnig minnast þess að Framsóknarflokkurinn hafði forsætisráðuneytið 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 Framsóknarflokknum upp á samstarf í málinu. Stjórnarflokkarnir sömdu á endanum 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 hefðir við endurskoðun stjórn")2')2
arskrárinnar. Hingað til
(%2-!..33/.
hefur verið lögð áhersla á
samstöðu flokka um breytingar 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 algjöra samstöðu flokka orki tvímælis, breytingar 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

Sú hugmynd að afgreiða stjórnarskrárbreytingu á nokkrum dögum fyrir
þinglok er lítilsvirðing við almenning í
landinu.
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 óeðlilegt 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 hugmynd að afgreiða stjórnarskrárbreytingu á
nokkrum dögum fyrir þinglok er lítilsvirðing við almenning í landinu. Samkomulag á
næturfundum milli stjórnarflokkanna um
breytingar á stjórnarskránni er atburður án
fordæmis og boðar ekki gott um stjórnarskrárbreytingar í framtíðinni. Framsóknarflokkinn hefur sett niður og viðhorf formanns flokksins til stjórnarskrárbreytinga
bera vott um þröngan og heldur vanþróaðan
skilning á lýðræðinu.
Höfundur er stjórnmálafræðingur.

"2¡& 4), ",!¨3).3
!È TALA UNDIR RËS
GIR 'EIRDAL LISTAMAÈUR SKRIFAR
4ALSMENN &RJ¹LSLYNDA FLOKKSINS VIRÈ
AST HAFA AF ÖVÅ TALSVERÈAR ¹HYGGJUR
SVONA RÁTT FYRIR KOSNINGAR AÈ ALLIR SÁU
AÈ MISSKILJA ÖEIRRA M¹LFLUTNING 6ISSU
LEGA ER ÖAÈ SL¾MT AÈ ALLIR SÁU SVONA
VONDIR VIÈ Ö¹ OG ËSANNGJARNIR 3LÅKT
G¾TI FLOKKAST UNDIR EINELTI OG ÖAÈ ER
SKO LJËTT -ARGT LÅTUR ¹G¾TLEGA ÒT SEM
HINIR FRJ¹LSLYNDU MANNVINIR SETJA FRAM
EN ÖAÈ ERU HINAR H¹LFKVEÈNU VÅSUR
SEM ERU H¾TTULEGAR ¥ M¹FLUTNINGN
UM ER HLUSTANDI EÈA LESANDI L¹TINN
GETA Å EYÈURNAR ¶AÈ ER EINS OG SAGT
VAR EINU SINNI bHANN ER KANNSKE EKKI
SEKUR EN HANN G¾TI SAMT ALVEG HAFA
GERT ÖETTAm
3Ò KRAFA TALSMANNA &RJ¹LSLYNDA
FLOKKSINS AÈ FARA Å MANNGREININGAR¹LIT
ÖEGAR FËLK KEMUR TIL LANDSINS STANGAST
¹ VIÈ STJËRNARSKR¹ LÕÈVELDISINS OG VARÈ
AR VIÈ LÎG AÈ HVETJA TIL ÖESS 6ISSU
LEGA ER ÖAÈ SKILJANLEGT AÈ ÖAÈ HUGN
IST FRJ¹LSLYNDU MANNVINUNUM BETUR
AÈ F¹ HINGAÈ TIL LANDS HARÈDUGLEGA
LJËSH¾RÈA OG KRISTNA 0ËLVERJA HELDUR
EN FËLK FR¹ DÎKKUM LÎNDUM ¶AÈ ¾TTI
ALLAVEGA AÈ FALLA Å GËÈAN JARÈVEG HJ¹
BLESSUÈUM FORMANNINUM OG V¾RI LÅKA
GËÈ LEIÈ TIL ÖESS AÈ FJÎLGA Å FLOKKNUM
3LÅKT ER SAMT EKKI AÈ SKAPI MEIRIHLUTA
ÖJËÈARINNAR SEM HEFUR KYNNST ¹ EIGIN
SKINNI MANNKOSTUM FËLKS AF MISMUN
ANDI UPPRUNA OG METUR ÖAÈ AÈ VERÈ
LEIKUM
&ËLK ¹ AÈ F¹ AÈ LEITA SÁR BETRA LÅFS
FYRIR SIG OG SÅNA HÁR ¹ LANDI OG F¹ AÈ
STOÈ VIÈ ÖAÈ TIL ÖESS AÈ VERÈA NÕTIR
ÖJËÈFÁLAGSÖEGNAR 6IÈ ERUM KOMIN
AF SLÅKU FËLKI AF ËLÅKUM UPPRUNA OG
ERUM ÖESS VEGNA ÖAÈ SEM VIÈ ERUM Å
DAG EINSTÎK ¥SLENSK ÖJËÈ
¶AÈ BER AÈ HAFA Å HUGA AÈ S¹ SEM
VIÈ TELJUM VERA EINN MESTA ¥SLENDING
INN OG ST¾RUM OKKUR AF VÅKINGURINN
%GILL 3KALLAGRÅMSSON VAR EINS OG KALL
AÈ ER BLANDAÈUR ,ANGAMMA HANS VAR
,APPI 3AMI EINS OG Ö¹ VAR KALLAÈ
(ENNI VAR LÕST SVO b(ÒN VAR L¹G VEXTI
OG ANDLIT HENNAR VAR FET ¹ BREIDDm
¶AÈ ER SVOLÅTIÈ LANGT FR¹ HINU LJËS
H¾RÈA KRISTNA ÒTLITI SEM TALSMENN
&RJ¹LSLYNDA FLOKKSINS VILJA EINGÎNGU
HLEYPA INN Å LANDIÈ

Ferming 2007
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6IÈ HVETJUM LESENDUR TIL AÈ SENDA
OKKUR LÅNU OG LEGGJA ORÈ Å BELG UM
M¹LEFNI LÅÈANDI STUNDAR 'REINAR
OG BRÁF SKULU VERA STUTT OG GAGN
ORÈ %INGÎNGU ER TEKIÈ ¹ MËTI EFNI
SEM SENT ER FR¹ 3KOÈANASÅÈUNNI
¹ VISIRIS ¶AR ERU N¹NARI LEIÈBEIN
INGAR 2ITSTJËRN ¹KVEÈUR HVORT EFNI
BIRTIST Å &RÁTTABLAÈINU EÈA 6ÅSI EÈA
Å B¹ÈUM MIÈLUNUM AÈ HLUTA EÈA
Å HEILD SKILINN ER RÁTTUR TIL LEIÈRÁTT
INGA OG TIL AÈ STYTTA EFNI
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mið-fös: 10-21, lau: 11-21 og sun: Lokað
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„Ástríða mín er ekki böl mitt, heldur
vanmáttur minn til að hafa stjórn á
henni.“
-IKLAR TRÎLLASÎGUR HAFA GENGIÈ UM EITURLYFJA
NEYSLU BANDARÅSKA RITHÎFUNDARINS *ACKS +EROUAC
EN SUMIR DRAGA ÖË Å EFA AÈ H¾GT SÁ AÈ SKRIFA
BËKMENNTIR ¹ BORÈ VIÈ  VEGUM ÒTI Å EINUM RYKK Å
AMFETAMÅNVÅMU

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

AFMÆLI

¶%44! '%2¨)34  -!23 

-%2+)3!4"52¨)2

Mick Jagger giftist Biöncu de Macias

 +ËK SELT Å FLÎSKU Å FYRSTA

-ICK OG "IANCA *AGGER ÖËTTU MEÈ GL¾SILEGUSTU
PÎRUM HEIMS ¹ ÖEIM TÅMA SEM ÖAU VORU GIFT
¶EGAR ÖAU KYNNTUST VAR "IANCA ËÖEKKT MEÈ ÎLLU
EN -ICK ¹TTI Å SAMBANDI VIÈ BARNSMËÈUR SÅNA
-ÎRSHU (UNT ¶AÈ SAMBAND ENTIST EKKI LENGI EFTIR
AÈ "IANCA KOM TIL SKJALANNA OG ÖEGAR ÖAU GENGU
Å ÖAÈ HEILAGA  MARS  BAR "IANCA DËTTUR
ÖEIRRA *ADE UNDIR BELTI
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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.

Jóhanna Harpa Árnadóttir tekur við
sem formaður Verkfræðingafélags Íslands 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 hagsmunaog áherslumálum félagsmanna. Það er
rétt að taka það fram að þetta er ekki
kjarafélag, heldur fagfélag. Með starfsemi þess skapast vettvangur fyrir
stéttina til að eflast og þroskast félagslega 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 stéttarfélags verkfræðinga, og var formaður
þess á seinasta starfsári,“ sagði hún.
Jóhanna er fyrsta konan til að gegna
formennsku í Verkfræðingafélagi Íslands. „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 Jóhanna. Konur eru í dag mikill minnihluti innan verkfræðingastéttarinnar,
en fjölgar ört. „Ég held að það sé vegna
þess að menntun íslenskra verkfræðinga er mjög góð og það hefur sýnt sig
að atvinnulífið sækist í auknum mæli
eftir starfskröftum þeirra. Það er ekkert háð kyni, og eins og í öðrum greinum hafa konur sótt í sig veðrið. Stelpur
sjá að það er eftirsóknarvert að hafa
þessa menntun,“ sagði hún. „Launatölur hjá háskólamenntuðu fólki í opin-
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bera geiranum sýna að kynbundinn
launamunur er minnstur hjá verkfræðingum,“ sagði Jóhanna, sem er ánægð
með þá staðreynd. „Þó hlýtur markmiðið 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 þekktist 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.

Elskulegur eiginmaður, faðir, stjúpfaðir,
tengdafaðir og afi,

Pálmi Guðmundsson
Blikahólum 2, Reykjavík,

lést á líknardeildinni í Kópavogi að morgni mánudagsins 5. mars. Útförin fer fram frá Fossvogskirkju miðvikudaginn 14. mars kl. 13.00. Blóm eru vinsamlegast
afþökkuð en þeim sem vilja minnast hans er bent á
Krabbameinsfélagið.
Lilja Þorleifsdóttir
Fríða Pálmadóttir
Hrund Pálmadóttir
Hörður Hinriksson
Valgerður Anna Sigurðardóttir
og afabörn.

Guðfinna Ingimarsdóttir
Halldór Már Sæmundsson
Inga Þórhalla Njálsdóttir
Guðni Hjartarson

15% afsláttur af öllum

legsteinum og fylgihlutum
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²TSKRIFT 3KËLA  Å (¹SKËLANUM Å 2EYKJAVÅK SÅÈASTLIÈINN FIMMTUDAG

Hagnýt námskeið í fjölmiðlun
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 reglulega fyrir hagnýtum námskeiðum í samstarfi við Símennt 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 standast sérstök inntökuskilyrði.
Í nýafstöðnu námskeiði

voru
undirstöðuatriði
fréttamennsku tekin sérstaklega fyrir og fyrr í
vetur var haldið námskeið í
rannsóknarblaðamennsku.
Jónas Kristjánsson ritstjóri
var kennari og fyrirlesari á
báðum námskeiðum.
SÖS
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Þegar ég var
lítil var ekki til
myndbandsupptökuvél á heimilinu. Ég minnist þess ekki
heldur að foreldrar
vina
minna og frændsystkina 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 afmælinu. Svo virðist sem til séu krúttleg myndskeið úr frumbernsku

allra sem síðar verða frægir.
Engar slíkar myndir eru til af
mér enda kom ekki myndbandsupptökuvél á heimilið fyrr en árið
1993 ef ég man rétt. Þá greip um
sig eitthvert æði meðal þjóðarinnar sem varði í nokkur ár. Á skólaskemmtunum stóðu pabbarnir í
röðum með vélarnar sínar og tóku
öll herlegheitin upp og sumir
mættu jafnvel með græjuna með
sér í fermingar- og afmælisveislur 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 viðbjóður. Þar að auki var ég frekar
feimin við vélina og sneri mér
undan með óskiljanlegu unglingaurri 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 sunnudagsviðtal í Kastljósinu. Hvað finnst
ykkur? Á ég að taka þessar upptökur með?
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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.

N 'ELGJAN
Hæ!

Fyrirgefðu Elvis minn, ég efast
um að þau vilji vera vinir okkar!

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

Hvað er títt!

Ég sagði þér það
... dömurnar elska
sjóbrettagaura!

Sjóbrettagaurar eru
afslappaðir og svalir,
það fær dömurnar til
að brosa!
Já!

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

Eða þá að þær
brosa af því það er
enginn sjór í 100 km
fjarlægð!
Fliss!

Hvernig
eru
öldurnar
strákar?

%FTIR 4ONY ,OPES

Ætlarðu nú að fara að gera
eitthvað við þessum hrotum?

„DAUÐUR, SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

Ég er forvitinn að vita
hvað er í hárinu á
henni.

Ég er forvitin að vita
hvað er í nestinu
hennar.

N "ARNAL¹N
Veistu, þegar maður verður
fullorðinn ræður maður alveg hvað
maður gerir, maður
má bara gera það sem Er það!?!
maður vill!!!

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

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!

Suss! Láttu
Ég er fullorðinn og þetta
ekki svona, þú
hljómar ekki eins og mitt líf! hræðir þau

Ég líka!

bara!
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Von er á nýrri bók í
haust eftir afganskameríska
rithöfundinn
Kahled
Hosseini sem sló í
gegn með skáldsögunni
Flugdrekahlauparanum. Enn
snýr höfundurinn
sér að örlögum
fólks í Afganistan,
nú tveggja kvenna
og er saga þeirra
rakin á þrjátíu ára
bili: undir harðstjórn
sovéska
hersins, borgarastyrjöld og stjórn
talibana. Konurnar
hafa ólíka skoðun á
ástinni og hlutverki

fjölskyldunnar en
læra af sameiginlegri reynslu sinni
hvaða þýðingu það
hefur að vera manneskja 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 Flugdrekahlauparinn
hefur þegar komið
út í 34 löndum og
var með söluhæstu
titlum hér á landi í
fyrra.
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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 skrumskæling. Það lýsir sér til dæmis vel í
háðskum og mátulega broguðum
söngtextum verksins.
Öll tæki leikhússins eru virkjuð af kostgæfni þar sem allt helst
í hendur, útlitið er afar vel heppnað og flott, upplýst af mikilli fagmennsku. Myndböndin voru líka
vel gerð, frumleg og bættu heilmiklu við þetta sjónarspil.
Galli er þó að hljóðið var óþarflega hátt í söngatriðum en tveir
dragtklæddir
ársmiðaeigendur
heyrðust hvískra að sýningu lokinni að hávaðinn hefði verið
„skelfilegur“. Ekki bætti reykurinn 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 leikhúsgestanna töluvert – sem er vel því
ekki veitir af uppbyggilegri afþreyingu fyrir erfingja landsins.
Hópurinn allur hefur sáð ríkulega og uppsker eftir því. Þessi
sýning Þjóðleikhússins vekur bæði
ómældan hlátur og spurningar.
+RISTRÒN (EIÈA (AUKSDËTTIR

ÍSLENSKA / SIA.IS / ISP 36376 02/06

Það er öllu til tjaldað á stóra sviðinu í Þjóðleikhúsinu þar sem söngleikurinn Leg var frumsýndur
fyrir helgi. Mér er nær að halda
að annað eins havarí hafi vart sést
þar áður.
Sýningin er afar kröftug og litrík, keyrð upp af dúndrandi tónlistarbræðingi sem gefur Webber
og félögum þokkalegan selbita.
Viðfangsefnið er mannleg náttúra
í sinni ógeðfelldustu mynd en sýningin fer lengst á frumlegheitunum og húmornum sem er aðalsmerki leikskáldsins, þetta yndislega óviðeigandi skopskyn hans er
alveg laust við pólitíska rétthugsun og í Legi er skotleyfið á alla;
smáborgarar, róttæklingar og foreldrar fá jafn mikið á baukinn og
unglingsgrey og fóstur. Grínið er
gengdarlaust, barnalegt, ádeilukennt og áhrifamikið.
Sögusviðið er framtíðarlandið
Ísland sem er ofurselt yfirborðsmennsku og afþreyingariðnaði –
fjölskyldufaðirinn Ari er svo aðgerðalaus í vinnunni að hann
stundar viðstöðulitla sjálfsfróun
og sonurinn er tölvuleikjafíkill.
Þannig er vísanaheimurinn bundinn við okkar nútímabrölt, raunveruleikasjónvarp, stóriðjuuppbyggingu og útrásarhneigð. Samhengið í Legi er býsna stórt, þetta
er næsta kosmískt allt saman enda
kemur á daginn að framtíð jarðarinnar er í húfi og valdhafinn er
nítján ára ófrísk gelgja úr Garðabæ.
Sagan sjálf er óttalega þunn og
langsótt – eins og algengt er í söngleikjum – 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, unglingsstúlkuna 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 úthverfapíunnar.
Persónur Legs eru allar mjög
ýktar og yfirkeyrðar en leikhópurinn pakkar þeim saman svo úr
verður mikið sprell með mátulegar meiningar, háð og spé í hæfilegu 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

Ný bók frá Hosseini

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
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Stílistar í uppsveiflu á Íslandi
EMM School of Makeup stendur
fyrir námskeiði fyrir upprennandi 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 námskeiðið, 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 borist til skólans vegna þeirra. „Þau
námskeið voru
miklu lengri,
dýpri og flóknari.
Þetta er meira svona beint í æð.
Það er kennt föstudag til sunnudags, tvær helgar í röð,“ sagði
Sóley.
Á námskeiðinu verður farið
yfir tískustrauma jafnt sem hátísku, og nemendur fá tilsögn í
hárgreiðslu og förðun. „Þetta er
rosalega sniðugt fyrir alla sem
hafa áhuga á, eða eru að læra eitthvað tengt fatahönnun, stíliseringu 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 ósýnilegt 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.
SUN

3«,%9 345$«44)2

3EGIST FINNA FYRIR ¾ MEIRI
¹HUGA ¹ STARFI STÅLISTA

,UKKULEGIR
GESTIR ¹ ,EGI
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 frumsýningargestir ánægðir með kvöldið í Þjóðleikhúsinu.

«3*,%' ¥BÒUM *ODHPUR ¹ )NDLANDI
ÖËTTI EKKI MIKIÈ TIL %LIZABETH (URLEY
KOMA OG FANNST HÒN OF GÎMUL TIL AÈ
GIFTA SIG

Elsta brúður
í bænum
Elizabeth Hurley þykir fögur á
Vesturlöndum, en hún vakti ekki
mikla hrifningu íbúa Jodhpur á
Indlandi, þar sem hún fagnar
brúðkaupi sínu og indversks eiginmanns síns, Arun Nayar.
„Var þessi gamla kerling að
gifta sig? Hún er elsta brúður sem
Jodhpur hefur orðið vitni að,“
sagði Kastury Ghosh, verslunareigandi í bænum. Enginn bæjarbúa vissi hver Hurley var áður en
hún tók höllina í nágrenni bæjarins 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.

3®.'52 /' $!.3 3ÎNGKONURNAR +RISTJANA 3TEF¹NSDËTTIR OG (ERA "JÎRK ¶ËRHALLSDËTTIR

SPJÎLLUÈU VIÈ 3VEINBJÎRGU ¶ËRHALLSDËTTUR DANSHÎFUND SEM SAMDI DANSANA FYRIR ,EG
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6).3, 6%2+ ¶AU 4ORFI OG (ILDUR LÁTU SIG
¥ '«¨2! 6).! («0) 3ILJA !ÈALSTEINSDËTTIR 2ËSA 3IGRÒN *ËNSDËTTIR 0¹LL SGEIR SGEIRS

SON OG 'UNNAR +ARLSSON VORU ¹N¾GÈ MEÈ KVÎLDIÈ

EKKI VANTA ¹ FRUMSÕNINGUNA ENDA VERK
(UGLEIKS $AGSSONAR VINS¾L HJ¹ UNGA
FËLKINU

-44 4), ,%)+3 µR ¶RASTARDËTTIR OG

3ÅMON "IRGISSON VORU GLÎÈ Å BRAGÈI
ÖEGAR ÖAU M¾TTU TIL LEIKS

Grísk verslun á Laugavegi
Fyrsta Hype-verslunin á Norðurlöndum opnaði á Laugavegi á dögunum. Hype er grísk merkjavara
fyrir konur. Kristín Eva Sveinsdóttir flytur vörurnar inn og segir
hún línuna vera afar fjölbreytta.
„Það má fá skó, skart og töskur,
og allt frá gallabuxum upp í spariföt,“ 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.
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Sér ingar
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Sérblöð um fermingar fylgja Fréttablaðinu,
17. mars, 22. mars og 31. mars.
.'¨ -%¨ (90% ¶AU 'RÁTAR ¶ËR

Um 160.000 lesendur

Umfjöllun í fermingarblaði:
• Skreytingar • Gjafirnar
• Fermingarfötin • Matur
• Ljósmyndarar • Hárgreiðsla
• Viðtöl við fermingarbörn
-og margt fleira

*ËHANNSSON 4ANJA «LAFSDËTTIR OG $AVÅÈ
¶ËR 3¾VARSSON VORU ÎLL ¹N¾GÈ AÈ SJ¹
ÖË AÈ FÎTIN FR¹ (YPE V¾RU EINGÎNGU FYRIR
KONUR

&,/44)2 ¥ 4!5).5 3TEF¹N (ILMARSSON OG %YJËLFUR +RISTJ¹NSSON SKEMMTU GESTUM (YPE
OG TËKU SIG VEL ÒT INNAN UM GRÅSKU KL¾ÈIN
&2¡44!",!¨)¨"2).+

Allar nánari upplýsingar veitir Ruth Bergsdóttir í
síma 550-5876 eða 694-4103. Netfang: ruth@365.is
Blaðinu er dreift með Fréttablaðinu í 105.000 eintökum um allt land.
'«¨!2 6)¨4®+52 +RISTÅN %VA 3VEINS
– stærsti fjölmiðillinn!

DËTTIR SEM REKUR (YPE VAR S¾L AÈ SJ¹
¹SAMT +JARTANI *ËHANNSSYNI

 4!,) (¹RGREIÈSLUMAÈURINN "ÎÈVAR ¶ËR
OG 2AGNHEIÈUR 'UÈFINNA SPJÎLLUÈU VIÈ
FRÅÈAN FLOKK KVENNA

¥ 34¥, 3IGURLÅNA 'UÈJËNSDËTTIR OG 0¹LL

)NGIMARSSON TËKU SIG VEL ÒT Å SVÎRTU OG
HVÅTU Å OPNUNARTEITINU
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SÍMI 564 0000
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

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

VENUS
THE LAST KING OF SCOTLAND
NOTES ON A SCANDAL**
PAN´S LABYRINTH **
LITTLE MISS SUNSHINE **
THE PURSUIT OF HAPPYNESS **
** SÍÐUSTU SÝNINGAR

kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 5.30, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
kl. 6 og 8 B.I. 12 ÁRA
kl. 0.30 B.I. 16 ÁRA
kl. 10 B.I. 7 ÁRA
kl. 5.30 og 8

ARN R S
FILMFE ARBÍÓ
ST.ISSSTKERÁNIN I
N
DUR G
YFIR

kl. 6, 8 og 10
kl. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
kl. 6 B.I. 12 ÁRA

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

inni.
„Þessa
stundina
finnst mér ég ekki geta
lagt mig allan fram fyrir
ykkur,“ sagði Eddie í yfirlýsingu til aðdáenda sinna.
Eddie, sem er 52 ára, hefur
lengi átt við áfengisvandamál að stríða.
$!6)$ ,%% 2/4( 6AN (ALEN ER

¹ LEIÈINNI Å SÅNA FYRSTU TËNLEIKA
FERÈ Å LANGAN TÅMA

KLUKKAN 17.00

MÁ
1 2 NUDAG
.
TJ M A UR

NORBIT
SMOKIN´ ACES
GHOST RIDER

450 kr. í bíó!

Van Halen í meðferð
Eddie Van Halen, gítarleikari hljómsveitarinnar
Van Halen, er á leiðinni í
áfengismeðferð. Svo gæti
farið að fyrirhugaðri tónleikaferð sveitarinnar um
Norður-Ameríku
yrði
frestað af þessum sökum.
Fyrrum söngvari Van
Halen, David Lee Roth,
hefur þegar samþykkt að
taka þátt í tónleikaferð-

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

ANDREI RUBLEV

Lay Low spilar á blúskvöldi
Tónlistarkonan Lay Low treður
upp í fyrsta sinn undir formerkjum blússins á Classic Rock í
kvöld. Samtökin Blues Iceland
Promotion standa fyrir tónleikunum.
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 blúsaðari 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 nefnir hún bandarísku blúskonuna Elizabeth 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.
FB

,!9 ,/7 4ËNLISTARKONAN ,AY
,OW ¾TLAR AÈ KOMA FRAM UNDIR
FORMERKJUM BLÒSSINS Å KVÎLD
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

(Andrey Rublyov),
(RUS), Andrei Tarkovsky, 1969.

I FYRIR INDLAND

Nýtt frá Clint Eastwood

KLUKKAN 22.00

Clint Eastwood ætlar næst að
leikstýra myndinni The Changeling. Viðræður eru hafnar við Angelinu Jolie um að hún taki að sér

KLUKKAN 20.00

(Reykjavik Documentary Workshop)
(IND/UK), Sandhya Suri, 2005.

AUSTAN VIÐ EDEN
(East of Eden),
(USA), Elia Kazan, 1955.

aðalhlutverkið. Myndin fjallar
um konu sem hittir son sinn eftir
að honum hafði verið rænt mörgum árum áður. Óttast hún að hann
#,).4 %!347//$ (ARÈ

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

JAXLINN %ASTWOOD ¾TLAR
AÈ LEIKSTÕRA MYNDINNI 4HE
#HANGELING

sé ekki sá sem hann segist vera
og ákveður að rannsaka málið
með hjálp lögreglunnar í Los Angeles.
Jolie hefur undanfarið verið
að leika í myndinni A Mighthy
Heart auk þess sem hún mun birtast 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 Óskarsverðlauna fyrir myndina en laut í
lægra haldi fyrir Martin Scorsese.

Blár broddgöltur í meðallagi
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Sendu SMS JA BCF
á 1900 og þú gætir
unnið bíómiða fyrir tvo!
Vinningar eru
bíómiðar, fullt af Pepsi,
DVD myndir og margt fleira!

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-leikjunum 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 beinustu 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 slæmur. Leikmaðurinn er í hlutverki
Sonic, sem vaknar einn daginn við
að andi biður hann að bjarga sögunum 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 Wiifjarstýringunni til hliðar og færir
hana áfram til að drepa óvinina
auk þess að nota takkana.
Vissulega er sagan vandræðalega léleg, raddsetningin svo slæm
að ég skipti samstundis yfir á japanskt tal til að losna við bjánahrollinn 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 hraðatilfinningin sem einkennir broddgaltarleikina 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 Wiifjarstýringuna eins og stýri ættu
frekar að kaupa sér Excite Truck.
3ALVAR ¶ËR 3IGURÈARSON

4®,65,%)+)2
3ONIC AND THE 3ECRET 2INGS
"L¹I BRODDGÎLTURINN SNÕR AFTUR Å
EINUM SK¹STA LEIK SÅNUM UNDAN
FARIN ¹R ¶AÈ SEGIR SAMT MEIRA UM
FYRRI LEIKINA EN ÖENNAN SEM ER
RÁTT YFIR MEÈALLAGI
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BREAKING AND ENTERING
Frönsk- Kvikmyndahátíð 3.Mars Til 1. Apríl
ÞIÐ VITIÐ
HVER HANN
ER...

...SVONA BYRJAÐI ÞAÐ

Sýnd í Háskólabíói

Sýnd í Háskólabíói

SÍÐUSTU SÝNINGAR

Sýnd í Háskólabíói

SÍÐUSTU SÝNINGAR

/ ÁLFABAKKA
B.i.16

NORBIT

kl. 5:50 - 8 -10:20

Leyfð

kl. 3:40 - 5:50 - 8 -10:20 Leyfð THE BRIDGE TO TER...

kl. 3:40 - 5:50

Leyfð

MUSIC & LYRICS

kl. 5:50 - 8 - 10:20

Leyfð

MUSIC & LYRICS VIP

kl. 3:40 - 5:50 - 8 -10:20

VEFURINN HEN... M/- Ísl tal

kl. 3:40

Leyfð

BLOOD DIAMOND

kl. 8 - 10:40

B.i.16

SMOKIN ACES

kl. 5:50 - 8 - 10:30

B.i.16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal.

kl. 3:40

Leyfð

THE BRIDGE TO T... M/- Ísl tal

kl. 5:50

Leyfð

BREAKING AND ENTERING kl. 10:20

B.i.12

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal.

kl. 3:40

Leyfð

HANNIBAL RISING

B.i.16

kl. 5:50 - 8 - 10:20

MUSIC & LYRICS

kl. 8 - 10:20

B.i.12

ALPHA DOG

SÍÐUSTU SÝNINGAR

B.i.12

TELL NO ONE

BREAKING AND EN...

kl. 10:40

B.i.12

PARIS, JE T’AIME

kl 22:20

LETTERS FROM IW...

kl. 8

B.i.16

LES BRONZES

kl.17:45

PERFUME

kl. 8

B.i.12

LE POULPE

kl.20:00

DREAMGIRLS

kl. 5:30

B.i.7

LA SEPARATION

kl.22:15

BABEL

kl. 10:40

B.i.16

FORELDRAR

kl. 6

/ KEFLAVÍK

/ KRINGLUNNI
kl. 5:50 - 8

BLOOD & CHOCOLATE

Sýnd í Háskólabíói

SÍÐUSTU SÝNINGAR

BLOOD & CHOCOLATE kl. 5:50-8:10-10:30

DIGITAL

/ AKUREYRI

NUMBER 23

kl. 8 - 10

B.i. 16

MUSIC & LYRICS

kl. 6 - 8 - 10

Leyfð

MUSIC AND LYRICS

kl. 8

Leyfð

THE BRIDGE TO TERE...

kl. 6

Leyfð

GHOST RIDER

kl. 10:10

B.i. 12

BLOOD & CHOCOLATE

kl 8 - 10

B.i.12

Skráðu þig á

6ILJA LÅKA L¾GRI VASK ¹ $6$
Meðan bóka- og tónlistarunnendur gleðjast yfir
nýtilkominni lækkun
virðisaukaskatts á bækur
og geisladiska, sitja kvikmyndaáhugamenn eftir
með sárt ennið. Listamenn
og dreifingaraðilar segja
listgreinum mismunað og
vilja að virðisaukaskattur á
mynddiskum lækki líka.

kl 17:40 - 20:00

&2¡44)2 !& &«,+)
3ALMA (AYEK ¹ VON ¹
BARNI MEÈ UNNUSTA SÅNUM
FRANSKA KAUPSÕSLUMANNIN
UM &RAN¿OIS (ENRI 0IN
AULT 4ALSMAÈUR (AYEK
STAÈFESTI ÖUNGUNINA ¹
FÎSTUDAG EFTIR AÈ MYNDIR
AF (AYEK ÖAR SEM HÒN
ÖËTTI LÅTA ÒT FYRIR AÈ
EIGA VON ¹ BARNI GENGU
MANNA ¹ MILLI ¹ NETINU
¶AÈ VAR ÖË HEIMASÅÈAN
HILTONPEREZCOM

SAMbio.is

SEM SAGÈI FYRST FR¹ ÖUNGUN
INNI (AYEK OG 0INAULT HAFA
L¹TIÈ LÅTIÈ FYRIR SÁR FARA SÅÈAN
ÖAU BYRJUÈU SAMAN EN
ÖAU ERU TRÒLOFUÈ Å DAG 0IN
AULT ER FRAMKV¾MDA
STJËRI FYRIRT¾KISINS
002 SEM ¹ MEÈAL
ANNARS TÅSKUHÒSIN
'UCCI OG 9VES 3AINT
,AURENT %KKI ER ENN
VITAÈ HVEN¾R BARNIÈ
¹ AÈ KOMA Å HEIMINN

Rómantísk gamanmynd
sem fær þig til að grenja úr hlátri.

Virðisaukaskattur á bækur og
geisladiska lækkaði úr 14 og 24,5
prósentum niður í sjö prósent.
Bóka- og tónlistarunnendur fagna
kjarabótunum en
kvikmyndaáhugamenn sitja eftir með sárt
ennið því ríkið leggur enn þá fullan virðisaukaskatt á DVD-diska.
„Það er klárlega verið að mismuna
listgreinum,“ segir Björn Sigurðsson, 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. Algengt verð á geisladiskum fyrir lækkun
virðisaukaskatts 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, forseti BÍL og leikstjóri, segir að
um mismunun
virðist
vera að ræða.
„Niðurstaða
fundarins var
sú að okkur
þykir auðvit-

Hugh Grant
hefur aldrei
verið betri.

að ánægjulegt að virðisaukaskattur á listafurðum skuli lækka en
teljum að hann ætti að ná til DVDdiska líka. Ég veit ekki til þess að
íslenskir kvikmyndagerðarmenn
hafi gert þetta að sérstöku baráttumáli, en það er ágætt að á
þetta sé bent.“
Sigurður
Jónsson,
framkvæmdastjóri Verslunar og þjónustu, segist gjarnan hafa viljað sjá
lækkunina ná til DVD-diska líka
en bendir á að þrýstingur hagsmunaaðila skipti máli í þessum
efnum. „Þegar það varð til dæmis
ljóst að virðisaukaskattur á bækur
myndi lækka beittu menn í tónlistargeiranum
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 bókarinnar 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 virðisaukaskatt 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.“
BERGSTEINN FRETTABLADIDIS
"®¨6!2 *«.33/. /' '²34
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ÅSLENSKRA LISTAMANNA SEGIR AÈ SÁR
VIRÈIST SEM VERIÈ SÁ AÈ MIS
MUNA LISTGREINUM !ÈSTOÈ
ARMAÈUR FJ¹RM¹LA
R¹ÈHERRA SEGIR
NAUÈSYNLEGT AÈ
FORGANGSRAÈA
ÖEGAR SKATTAR
ERU L¾KKAÈIR
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Gildir til og með 16. mars
Gildir ekki í lúxus VIP og ekki á önnur tilboð
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SENDU SMS BTC PS3 Á NÚMERIÐ 1900 SVARAÐU EINNI SPURNINGU UM
PLAYSTATION OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!
AÐALVINNINGURINN
PS3 + 23”SONY LCD + LEIKIR FYRIR PS3 SPILAÐU Í BESTU GÆÐUM!

12. HVER VINNUR!
FULLT AF AUKAVINNINGUM: PSP TÖLVUR · SONY ERICSSON FARSÍMAR · PS2 TÖLVUR · TÖLVULEIKIR
BÍÓMIÐAR Á TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES · DVD MYNDIR · FULLT FULLT AF PEPSI OG MARGT FLEIRA!
Vinningar verÐa afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. MeÐ því aÐ taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytiÐ. * AÐalvinningur er dregin úr öllum innsendum SMS skeytum.
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 "IRGIR ,EIFUR ¹ LEIÈ TIL +ÅNA
¥ G¾R HËF "IRGIR ,EIFUR (AFÖËRSSON KYLFINGUR FERÈALAG
SITT FR¹ ,ÒXEMBORG TIL +ÅNA ÖAR SEM HANN MUN KEPPA
¹ MËTI Å %VRËPUMËTARÎÈINNI Å GOLFI
SEM FER FRAM ¹ (AINAN EYJU %INS
OG GEFUR AÈ SKILJA ER FERÈALAGIÈ
LANGT OG ¹¾TLAÈ AÈ ÖAÈ TAKI
UM SËLARHRING (ANN ¾TTI
AÈ VERA KOMINN ¹ LEIÈARENDA UM
KVÎLDMATARLEYTIÈ Å KVÎLD AÈ STAÈARTÅMA

SPORT FRETTABLADIDIS

Keppti á sínu fyrsta móti í átján mánuði
3TANGARSTÎKKVARINN ¶ËREY %DDA %LÅSDËTTIR
KEPPTI ¹ MËTI Å FYRSTA SINN Å ¹TJ¹N M¹NUÈI
¹ FÎSTUDAGINN VAR 4¾PT ¹R ER LIÈIÈ SÅÈAN
HÒN GEKKST UNDIR AÈGERÈ ¹ ÎXL
b¶ETTA GEKK MJÎG VEL OG FRAMAR ÎLLUM
VONUM Å RAUN m SAGÈI ¶ËREY SEM STÎKK
  M (ÒN FELLDI ÖRÅVEGIS   M
¶AÈ ER AUÈVITAÈ LANGT FR¹ HENNAR
BESTA EN AFAR GËÈ BYRJUN EFTIR SVO
LANGVINN MEIÈSLI
b¶ETTA ER SAMT BÒIÈ AÈ LÅÈA
ALVEG ËTRÒLEGA HRATT ENDA HEF ÁG
ALLTAF VERIÈ ¹KVEÈIN Å ÖVÅ AÈ N¹
MÁR AFTUR ¹ STRIK ¶AÈ HEFUR ALDREI
VERIÈ NEINN EFI UM ÖAÈ HJ¹ MÁR
.EMA KANNSKI HELST RÁTT EFTIR AÈ
GERÈINA ÖEGAR ÁG GAT EKKERT HREYFT
MIG ¶¹ FANNST MÁR ÖAÈ ËTRÒLEGT AÈ ÁG

¾TTI NOKKRU SINNI EFTIR AÈ GETA STOKK
IÈ AFTUR m B¾TTI HÒN VIÈ
¶RÅR NAGLAR VORU SETTIR Å ÎXL ¶ËREYJ
AR OG SEGIR HÒN BATANN HAFA GENG
IÈ VEL b¶AÈ HAFA F¹ BAKSLÎG KOMIÈ
+ANNSKI HELST NÒ Å JANÒAR ÖEGAR ÁG
FËR AÈ STÎKKVA MEIRA ¹ ¾FING
UM ¶¹ ¹KVAÈ ÁG AÈ GEFA
MÁR ÖRIGGJA VIKNA FRÅ FR¹
STÎKKVUM OG EFTIR ÖAÈ VARÈ
ÎXLIN STRAX MUN BETRIm
(ÒN SEGIST ÖË ENN FINNA
TIL b¡G GET EKKI LEGIÈ ¹ ÎXL
INNI ¹ NËTTINNI OG EKKI HELD
UR HANGIÈ ¹ R¹ ¶AÈ ER Å RAUN
ËTRÒLEGT AÈ ÁG GETI YFIR HÎFUÈ
STOKKIÈ ¶¹ FINN ÁG NEFNILEGA
LÅTIÈ TIL Å ÎXLINNIm

¶ËREY KEMUR HEIM TIL ¥SLANDS Å DAG Å STUTT
FRÅ (ÒN ¾TLAR AÈ NOTA TÅMANN TIL AÈ GANGA
FR¹ ÕMSUM M¹LUM Å N¹MI SÅNU SEM OG AÈ
SINNA ÎÈRUM HLUTUM .¾STU MËT SEM HÒN
MUN KEPPA ¹ VERÈA EKKI FYRR EN Å MAÅM¹N
UÈI
b¡G ¹KVAÈ AÈ KEPPA AÈEINS ¹ ÖESSU EINA
MËTI Å VETUR EN ÖAÈ VAR AÈALLEGA TIL GAMANS
GERT OG TIL AÈ SJ¹ HVAR ÁG ST¾ÈI .Ò ÖARF ÁG
AÈ ¾FA MEIRA OG KOMAST Å KEPPNISFORMm
!ÈSPURÈ SEGIST HÒN HAFA H¹LEIT MARKMIÈ
EINS OG ¹VALLT b-ARKMIÈIÈ HEFUR ALLTAF VERIÈ
AÈ KOMAST INN ¹ GULLMËTIN 4IL ÖESS ÖARF ÁG
AÈ KOMAST YFIR   M SEM ALLRA FYRST ¶AÈ
ER MITT TAKMARK (VORT ÁG N¾ ÖVÅ ¹ ÖESSU
¹RI EÈA ÖVÅ N¾STA VEIT ÁG EKKI ¡G N¾ ÖVÅ
EINHVERN TÅMANN ¹ ¾VINNIm

%NGIN UPPGJÎF HJ¹ #HELSEA
'5¨*«. (ÁR Å LEIK MEÈ 5  LIÈI ¥SLANDS

'UÈJËN "ALDVINSSON

Fékk jákvæð
viðbrögð
&«4"/,4) Guðjón Baldvinsson

kom aftur til Íslands í gær eftir
tveggja vikna dvöl hjá norska úrvalsdeildarliðinu Álasund. Hann
fékk góð ummæli bæði frá þjálfara 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.
ES¹

!LEX &ERGUSON

Queiroz getur
tekið við af mér
&«4"/,4) 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 aðstoðarmaður 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.“
ES¹

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.
&«4"/,4) „Ég lagði mitt fram með
innáskiptingum mínum en leikmönnunum tókst að klára verkefnið. Þetta snýst allt um leikmennina,“ sagði Jose Mourinho, knattspyrnustjóri 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 leikmenn Chelsea sig aldrei sigraða
og náðu fram jafntefli og þar með
öðrum leik á heimavelli Tottenham. Leikurinn var liður í fjórðungsúrslitum ensku bikarkeppninnar 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 Middlesbrough 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 gestunum yfir í gær en Frank Lampard
jafnaði metin skömmu síðar.
Skrautlegt sjálfsmark hjá Michael

EKKI

OG

KYNLÍF

ZERO

FORLEIKUR?

Enska bikarkeppnin
#(%,3%! 4/44%.(!-



  $IMITAR "ERBATOV    &RANK ,AMPARD
   -ICHAEL %SSIEN SJ¹LFSMARK   
(OSSAM 'HALY    &RANK ,AMPARD   
3ALOMON +ALOU  
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  (AMEUR "OUAZZA  

Ítalska úrvalsdeildin
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  2ONALDO    *ULIO 2ICARDO #RUZ   
:LATAN )BRAHIMOVIC  

3+2!54,%'4 3*,&3-!2+ 3TUÈNINGSMENN #HELSEA TRÒA VART EIGIN AUGUM EFTIR AÈ

-ICHAEL %SSIEN SKORAR ËTRÒLEGT SJ¹LFSMARK (ANN OG 0ETR #ECH MARKVÎRÈUR LIGGJA Å
GRASINU OG BOLTINN Å NETINU
./2$)# 0(/4/3'%449

Essien fylgdi í kjölfarið og Hossam
Ghaly skoraði svo þriðja mark
Tottenham áður en flautað var til
leikhlés.
Lampard skoraði svo aftur í síðari hálfleik og varamaðurinn Salomon Kalou jafnaði metin þegar
skammt var til leiksloka.
Varnarleikur Chelsea var í
molum í leiknum í fjarveru fyrirliðans John Terry. Mourinho ákvað
því að setja allt púður í sóknarleikinn 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 jöfnunarmarki 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.“
EIRIKUR FRETTABLADIDIS

./2$)# 0(/4/3'%449

Þýska úrvalsdeildin
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  ,UKAS 0ODOLSKI    - 2OSENBERG  
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Danska úrvalsdeildin
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"JARNI «LAFUR %IRÅKSSON (ËLMAR ®RN 2ÒNARSSON
OG (ÎRÈUR 3VEINSSON VORU ALLIR Å BYRJUNARLIÈI 3ILKE
BORG (ÎRÈUR VAR TEKINN AF VELLI Å H¹LFLEIK OG (ËLMAR
¹  MÅNÒTU 3ILKEBORG ER SEM FYRR Å NEÈSTA S¾TI
DEILDARINNAR MEÈ ¹TTA STIG EFTIR ¹TJ¹N LEIKI

!: &%9%.//2$

Lemgo dró úr titilvonum Flensburg
(!.$"/,4) Ásgeir Örn Hallgrímsson skoraði fimm mörk þegar
hans menn í Lemgo lögðu Flensburg á heimavelli, 34-30. Þar með
dvínuðu titilvonir Flensburg talsvert en liðið hefur nú tapað tveimur 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 lentum 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 hálfleikur 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 vitanlega 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 laugardaginn léttan sigur á Wetzlar, 3427. Róbert Gunnarsson skoraði
fjögur mörk, Guðjón Valur Sigurðsson eitt og þá lék Sverre
Jakobsson í vörn.

(! 2ONALDO FAGNAR MARKI SÅNU Å DAG

Hollenska úrvalsdeildin

¶ÕSKA ÒRVALSDEILDIN Å HANDBOLTA Å FULLUM GANGI

AF HVERJU
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'RÁTAR 2AFN 3TEINSSON LÁK ALLAN LEIKINN FYRIR !:
SEM ER Å ÎÈRU S¾TI DEILDARINNAR MEÈ  STIG ¹TTA
STIGUM ¹ EFTIR TOPPLIÈI 036
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!RNAR ¶ËR 6IÈARSSON KOM INN ¹ SEM VARAMAÈUR
¹  MÅNÒTU ²RSLITIN ÖÕDDU AÈ LIÈIN HÎFÈU S¾TA
SKIPTI Å  OG  S¾TI DEILDARINNAR !JAX ER MEÈ 
STIG EN 4WENTE Å FJËRÈA S¾TINU MEÈ 

Skoska úrvalsdeildin
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  5GO %HIOGU  
#ELTIC ER ENN LANGEFST Å DEILDINNI MEÈ  STIG EN
2ANGERS KEMUR N¾ST MEÈ  STIG EFTIR  LEIKI

Þýska úrvalsdeildin
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SGEIR ®RN (ALLGRÅMSSON SKORAÈI  MÎRK FYRIR
,EMGO
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%INAR ®RN *ËNSSON SKORAÈI TVÎ MÎRK FYRIR -INDEN
EN 3NORRI 3TEINN 'UÈJËNSSON EKKERT

+2/.!5®342).'%. '2/337!,,34  
!LEXANDER 0ETERSSON SKORAÈI FIMM MÎRK FYRIR
'ROSSWALLSTAD EN %INAR (ËLMGEIRSSON EKKERT

3'%)2 ®2. TTI FR¹B¾RAN DAG Å G¾R ER
HANN SKORAÈI FIMM MÎRK FYRIR ,EMGO
(ÁR ER HANN Å LEIK GEGN +IEL Å SÅÈASTA
M¹NUÈI OG VERST FRÎNSKU SKYTTUNNI
.ICOLA +ARABATIC
./2$)# 0(/4/3'%449

Eftir leiki helgarinnar er Gummerbach komið í þriðja sæti deildarinnar og er jafnt Hamburg að
stigum. Kiel vann í gær Minden,
36-29, og er með tveggja stiga forskot á þessi lið.
Það verður því æsispennandi
viðureign á föstudag þegar Gummersbach tekur á móti Lemgo.
Hamborg og Gummersbach eiga
einnig eftir að mætast innbyrðis.
ES¹
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 #(!2,):% 4(%2/.
#HARLIZE 4HERON ER F¾DD OG UPPALIN ¹ BËNDAB¾ RÁTT FYRIR
UTAN *ËHANNESBORG Å 3UÈUR !FRÅKU (ÒN L¾RÈI BALLETT Å
MÎRG ¹R OG HEFUR B¾ÈI DANSAÈ Å 3VANAVATN
INU OG (NETUBRJËTNUM (ÒN FLUTTI UNG TIL
.EW 9ORK Å LEIT AÈ ATVINNUT¾KIF¾RUM OG
FÁKK VINNU HJ¹ JOFFREY BALLETTINUM ÖAR
Å BORG #HARLIZE ÖURFTI ÖË FLJËTLEGA AÈ
H¾TTA DANSI SÎKUM MEIÈSLA Å HNÁI
OG MËÈIR HENNAR SENDI HANA  ¹RA
TIL ,OS !NGELES TIL AÈ REYNA FYRIR SÁR
Å KVIKMYNDUM TTA M¹NUÈUM
SÅÈAR VAR #HARLIZE KOMIN MEÈ
SITT FYRSTA KVIKMYNDAHLUTVERK
#HARLIZE LEIKUR Å MYNDINNI
7AKIN 5P IN 2ENO SEM SÕND
VERÈUR ¹ 3TÎÈ  "ÅË KL 

%++) -)33! !&

"ËNDINN "JÎRN (ALLDËRSSON BJË ¹ B¾NUM ²LFSSTÎÈUM Å ,OÈMUND
ARFIRÈI ¹  ÎLD (ANN SKRIFAÈI DAGBËK STËRAN HLUTA ¾VI SINNAR ÖAR
SEM HANN GREINDI FR¹ ÖVÅ MARKVERÈASTA SEM ¹ DAGA HANS DREIF 6IÈ
LESTUR BËKANNA ER EKKI HJ¹ ÖVÅ KOMIST AÈ SJ¹ Ö¾R SEM FRÁTTASKRIF
SEM EIGA MARGT SAMEIGINLEGT VIÈ FRÁTTAFLUTNING OKKAR TÅMA ¶AU
LÕSA DAGLEGU AMSTRI AÈSTEÈJANDI VANDA OG HÎRMUNGUM AUK ÖESS
SEM VEÈRI ER LÕST AF N¹KV¾MNI ¹ HVERJUM DEGI
%ITT GERIR DAGBËK "JÎRNS ÖË SÁRSTAKA ¶EGAR VERU
LEGA KREPPTI AÈ TJ¹ÈI BËNDINN SIG Å BUNDNU M¹LI
$AUÈINN KVÅÈINN OG ËVISSA N¾STA DAGS VAR INN
TAK bFRÁTTANNAn (ANN VAR SVARTSÕNN ¹ FRAMTÅÈ
INA OG HAFÈI KANNSKI EKKI ¹ST¾ÈU TIL ANNARS
¡G SKRIFA FRÁTTIR ¹ HVERJUM DEGI EINS OG "JÎRN
%FTIRLEIÈIS MUN ÁG FYLGJA FORD¾MI BËNDANS
ÒR ,OÈMUNDARFIRÈI OG SKRIFA FRÁTTIR Å BUNDNU
M¹LI Å ÖEIRRI VON AÈ ÖAÈ VEITI MÁR HUGARRË ¹
SAMA H¹TT OG HONUM

T

,OST "ANDARÅSKUR MYNDAFLOKKUR UM HËP
FËLKS SEM KOMST LÅFS AF ÒR FLUGSLYSI OG
NEYDDIST TIL AÈ HEFJA NÕTT LÅF ¹ AFSKEKKTRI EYJU
Å 3UÈUR +YRRAHAFI ÖAR SEM ÕMSAR ËGNIR LEYN
AST !TRIÈI Å Ö¹TTUNUM ERU EKKI VIÈ H¾FI
BARNA

 4ÅUFRÁTTIR
 "ARSMÅÈAR
"EATEN "RESK SJËNVARPSMYND FR¹ 
UM HJËN OG SON ÖEIRRA UNGAN EN FJÎLSKYLDAN
LIFIR LÅFI SÅNU Å SKUGGA HEIMILISOFBELDIS



*ANICE $ICKINSON
-ODELING !GENCY 3IRKUS

 3PAUGSTOFAN
 +ASTLJËS
 $AGSKR¹RLOK

34®¨  "¥«
 7AKIN 5P IN 2ENO
 (ARRY 0OTTER AND THE #HAMB
ER OF 3ECRETS



,ÅFSH¹SKI 2ÒV

 4HE 'UYS
  'OING /N 
 (ARRY 0OTTER AND THE #HAMBER
OF 3ECRETS

T

 4HE 'UYS
  'OING /N 
 7AKIN 5P IN 2ENO
!ÈALHLUTVERK "ILLY "OB 4HORNTON #HARLIZE
4HERON 0ATRICK 3WAYZE .ATASHA 2ICHARDSON



(EROES 3KJ¹REINN

$¹RASKAP MANNKYNSINS FYLGIR SÒ ÎRFYRNDA SP¹
AÈ SENN MUNI HIMNINUM BL¾ÈA OG VIÈ MUNUM SJ¹
AÈ ENGINN VERÈUR TIL OKKAR AÈ OFAN SENDUR
TIL AÈ BL¹SA LÅFI Å SVIÈNAR OG ÎRFOKA LENDUR
.¾ST VERÈA ORTAR FRÁTTIR AÈ VIKU LIÈINNI

 $IRTY $EEDS
 'ODS AND 'ENERALS
 $IRTY $EEDS

3+*2%)..
 'RALLARARNIR
 4ASMANÅA
 /PRAH
 ¥ FÅNU FORMI 
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 &ORBOÈIN FEGURÈ
 !MAZING 2ACE 
 7HOSE ,INE )S IT !NYWAY
 3ISTERS  E
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .¹GRANNAR
 3ISTERS
 7IFE 3WAP  E
 4HE #OMEBACK 
 ,ISTEN 5P 
 0UNKD 
 4VÅBURASYSTURNAR 
 3KRÅMSLASPILIÈ 
 3M¹ SKRÅTNIR FORELDRAR
 6ÁLA 6ILLI
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .¹GRANNAR
 ¥SLAND Å DAG OG VEÈUR
 &RÁTTIR
 ¥SLAND Å DAG ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 *AMIE /LIVER MEÈ SÅNU NEFI
 *AMIE HEIMS¾KIR JURTAKONUNA *EKKA
OG NOTAR JURTIRNAR HENNAR TIL AÈ ELDA GËM
S¾TA M¹LTÅÈ

 'REYS !NATOMY 
 !MERICAN )DOL 
 !MERICAN )DOL 
 !MERICAN )DOL 
 0RISON "REAK 
&LËTTINN ÒR RAMMGIRTASTA FANGELSI "ANDARÅKJ
ANNA HELDUR ¹FRAM Å ÖESSARI ANNARRI SERÅU
AF SPENNUÖ¾TTINUM VINS¾LA 0RISON "REAK
"ÎNNUÈ BÎRNUM

 3HARK 
.ÕIR BANDARÅSKIR SPENNUÖ¾TTIR SEM SLEGIÈ
HAFA Å GEGN VESTANHAFS

 4HEY
 "LIND *USTICE 
 )NTO THE 7EST 
 *AMIE /LIVER p MEÈ SÅNU NEFI
 'REYS !NATOMY 
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP
4Å6Å






)NSIDER E
&RÁTTIR
¥SLAND Å DAG
&ASHION 4ELEVISION

¥ ÖESSUM FR¾GU Ö¹TTUM F¾RÈU AÈ SJ¹ ALLT
ÖAÈ HEITASTA OG NÕJASTA Å TÅSKUHEIMINUM Å
DAG

 %NTERTAINMENT 4ONIGHT
¥ GEGNUM ¹RIN HEFUR %NTERTAINMENT 4ON
IGHT FJALLAÈ UM ALLT ÖAÈ SEM ER AÈ GERAST Å
SKEMMTANABRANSANUM OG ¹TT EINKAVIÈTÎL
VIÈ FR¾GAR STJÎRNUR .ÕJAR FRÁTTIR AF FR¾GA FËLK
INU KVIKMYNDUM SJËNVARPI TËNLIST TÅSKU OG
ALLS KYNS UPP¹KOMUR SEM GERAST Å BRANSAN
UM ERU GERÈ GËÈ SKIL Å ÖESSUM FR¾GU Ö¹TT
UM %F ÖÒ VILT VITA HVAÈ ER AÈ GERAST Å (OLLY
WOOD Ö¹ VILTU EKKI MISSA AF ÖESSUM Ö¹TT
UM ,EYFÈ ÎLLUM ALDURSHËPUM

 *ANICE $ICKINSON -ODELING
!GE
*ANICE $ICKINSON ER FYRSTA OFURMËDEL
HEIMS AÈ EIGIN SÎGN %FTIR AÈ HAFA VERIÈ
DËMARI Å Ö¹TTUNUM !MERICAS .EXT 4OP
-ODEL Å NOKKUR ¹R FANNST *ANICE KOMINN TÅMI
TIL AÈ BREYTA TIL (ÒN ¹KVAÈ ÖVÅ AÈ OPNA SÅNA
EIGIN UMBOÈSSKRIFSTOFU OG TIL AÈ GERA VERK
EFNIÈ ENN MEIRA SPENNANDI L¾TUR HÒN TAKA
ALLT FERLIÈ UPP FYRIR SJËNVARPIÈ
 $IRTY $ANCING
 4UESDAY .IGHT "OOK #LUB .µ44
¥ Ö¹TTUNUM 4UESDAY .IGHT "OOK #LUB F¹UM
VIÈ AÈ FYLGJAST MEÈ HËPI AF HÒSM¾ÈRUM
SEM HITTAST ÎLL ÖRIÈJUDAGSKVÎLD Å SAUMA
KLÒBBI ¶AR R¾ÈA Ö¾R ALLT ¹ MILLI HIMINS OG
JARÈAR OG UPPLÕSA VANDAM¹L SÅN SEM OG
¹N¾GJU HVORT SEM UM ER AÈ R¾ÈA KYNLÅF
EÈA FJÎLSKYLDUVANDAM¹L

 4RADING 3POUSES
 )NSIDER
 4WENTY &OUR   E
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

 "EVERLY (ILLS  E
 2ACHAEL 2AY E
 6ÎRUTORG
 -ELROSE 0LACE E
 6ÎRUTORG
 'AME TÅVÅ E
 "EVERLY (ILLS 
 -ELROSE 0LACE
 2ACHAEL 2AY
 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND E
 -ALCOLM IN THE -IDDLE E
"ANDARÅSK GAMANSERÅA UM G¹FNALJËSIÈ -AL
COLM OG STËRFURÈULEGA FJÎLSKYLDU HANS

 4HE /# 
2YAN OG 4AYLOR ¾TLA AÈ KEYRA TIL ,AS 6EGAS
OG 3ETH OG 3UMMER ¹KVEÈA AÈ KOMA MEÈ
*ULIE TREYSTIR EKKI NÕJA BËKHALDARANUM HJ¹
STEFNUMËTAÖJËNUSTINNI

T

 (ELGARSPORTIÈ
 ,EIÈARLJËS
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 -YNDASAFNIÈ
 &YNDIN OG FURÈULEG DÕR 
 ,ITLA PRINSESSAN 
 (ALLI OG RISAEÈLUFATAN 
 STFANGNAR STELPUR 
 &RÁTTIR
 6EÈUR
 +ASTLJËS
 *ÎRÈIN 

 ,ÅFSH¹SKI

7AKIN 5P IN 2ENO
3TÎÈ  BÅË

'LEYMDUR ER 'UÈ VOR ANDSKOTINN ¾RIST AF GLEÈI
LITLAUS ER VERÎLDIN BLËMIN FÎLNA ¹ BEÈI
TÎPUÈ ER MANNÒÈIN HATRIÈ SVELLUR OG KRAUMAR
VONLEYSIÈ ALGJÎRT GLEYMDIR BARNANNA DRAUMAR

3*«.6!20)¨

0LANET %ARTH "RESKUR HEIMILDAMYNDAFLOKK
UR ÖAR SEM BRUGÈIÈ ER UPP SVIPMYND AF
*ÎRÈINNI N¹TTÒRU HENNAR OG DÕRALÅFI ¥ ÖESS
UM Ö¾TTI ER FJALLAÈ UM HAFDJÒPIN 4EXTAÈ ¹
SÅÈU  Å 4EXTAVARPI



$IMMUR Å NORÈRI SVARTUR Å SUÈRI OG AUSTRI
SIGNA SIG PRESTAR NUNNUR GR¹TA Å KLAUSTRI
-ËÈUR¹ST DEYR FEÈUR SVERJA AF SÁR D¾TUR
FËLK BÎLVAR ¹ DAGINN EN ÎRVINGLAÈ BIÈUR UM N¾TUR

T

*AMIE /LIVER 3TÎÈ 

Dauðinn, kvíðinn og (frétta)tíminn

T



6)¨ 4+)¨ 36!6!2 (6!2¨33/. /24) 5- &2¡44)2 '2$!'3).3

 (EROES 
"ANDARÅSK Ö¹TTARÎÈ UM VENJULEGT FËLK SEM
ÎÈLAST ËVENJULEGA H¾FILEIKA
 #3) 
"ANDARÅSKIR Ö¾TTIR UM STÎRF RANNSËKNAR
DEILDAR ,AS 6EGAS BORGAR "ÅLL GAMALS MAF
ÅËSA SEM HVARF FYRIR MÎRGUM ¹RUM FINNST Å
STÎÈUVATNI ¥ BÅLNUM FINNAST GÎGN SEM TENGJ
AST NÕLEGU MORÈI

 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND
"ANDARÅSKUR GAMANÖ¹TTUR UM HINN SEIN
HEPPNA FJÎLSKYLDUFÎÈUR 2AYMOND $EBRU
EIGINKONU HANS OG FORELDRA SEM BÒA HINU
MEGIN VIÈ GÎTUNA

 *AY ,ENO
 "OSTON ,EGAL E
 0SYCH E
 6ÎRUTORG
 "EVERLY (ILLS  E
 -ELROSE 0LACE E

3*«.6!20 ./2¨52,!.$3
 . &RÁTTIR OG AÈ ÖEIM LOKNUM VEÈ
URFRÁTTIR OG MAGASÅNÖ¹TTUR $AGSKR¹IN ER END
URSÕND ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL  N¾STA
DAG
 TAK MEÈ 'UÈRÒNU 'ÅSLA %ND
URSÕNING ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI FR¹  TIL
 N¾STA DAG

3+*2 30/24
 3HEFF 5TD %VERTON FR¹  MARS
 ¥TÎLSKU MÎRKIN
3VIPMYNDIR ÒR ÎLLUM LEIKJUM SÅÈUSTU
UMFERÈAR Å ÅTALSKA BOLTANUM

 )NTER !# -ILAN FR¹  MARS
 !RSENAL -AN #ITY FR¹  FEB
 $AGSKR¹RLOK

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

Vertu inní Fréttablaðinu
með þitt kynningarefni
Notaðu mest lesna* blað landsins
til að dreifa kynningarefni til
þinna viðskiptavina
Áhugasamir auglýsendur vinsamlegast hafið samband
í síma 5505844 | orn.geirsson@365.is
Vertu inní Fréttablaðinu með þitt kynningarefni

Einblöðungar - bæklingar - blöð - umslög

– Vel lesið

*Gallup maí 2006
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'REYlS !NATOMY
¥ KVÎLD ÖURFA SKURÈL¾KNARN
IR ¹ 3EATTLE 'RACE AÈ FARA ¹
VETTVANG SKELFILEGS FERJUSLYSS
ÖAR SEM GLUNDROÈI OG SKELF
ING R¾ÈUR RÅKJUM "URKE OG
#HRISTINA EIGA EINNIG Å VAND
R¾ÈUM EN ÖAU ERU EKKI ¹
EITT S¹TT UM HVEN¾R ÖAU EIGI
AÈ TILKYNNA TRÒLOFUN SÅNA
¶¹TTURINN VERÈUR HÎRKU
SPENNANDI OG MEGA SANNIR
'REYS AÈD¹ENDUR ALLS EKKI
L¹TA HANN FRAMHJ¹ SÁR FARA
ENDA ER HANN FYRSTI HLUTI AF
ÖREMUR Å ÖESSARI SPENNU
ÖRUNGNU SÎGU UM FERJUSLYSIÈ
OG ¹HRIF ÖESS ¹ STARFSFËLKIÈ

 %VRËPUMËTARÎÈIN 3INGAPORE
-ASTERS

 3P¾NSKI BOLTINN /SASUNA 6AL
ENCIA

 &! #UP  "LACKBURN -AN
#ITY

 %NSKU BIKARMÎRKIN 
 ¶ÕSKI HANDBOLTINN
 3P¾NSKU MÎRKIN
 #OCA #OLA MÎRKIN (ÁR ER FARIÈ YFIR
ALLT ÖAÈ HELSTA SEM GERÈIST Å LIÈINNI UMFERÈ Å
ENSKU  DEILDINNI Å KNATTSPYRNU -ÎRG FÁLAG
ANNA Å DEILDINNI ERU MEÈ ÅSLENSKA LEIKMENN
¹ SÅNUM SN¾RUM OG ÖVÅ K¾RKOMIÈ AÈ F¹
T¾KIF¾RI TIL ÖESS AÈ FYLGJAST MEÈ TILÖRIFUM
ÖEIRRA Å HVERRI EINUSTU UMFERÈ

 &OOTBALL AND 0OKER ,EGENDS
(EIMSMËTARÎÈIN Å PËKER INNIHELDUR SAUTJ
¹N MËT SEM FRAM FARA VÅÈS VEGAR UM HEIM
INN 'JARNAN ERU ÖAR ATVINNUMENN AÈ STÎRF
UM EN VIÈ OG VIÈ ERU HALDIN ËHEFÈBUNDN
ARI MËT ÖAR SEM STËRSTJÎRNUM ÒR (OLLYWOOD
EÈA ÅÖRËTTUM ER BOÈIÈ AÈ SETJAST AÈ SPILA
BORÈINU
 3P¾NSKI BOLTINN "ARCELONA 2EAL
-ADRID

 .ÕJAR EIGNIR p .ÕJUSTU EIGNIRNAR ¹
MARKAÈNUM SÕNDAR

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

 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR p ,ITLAR OG
MEÈALSTËRAR EIGNIR SÕNDAR

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

 $EN LILLE PRINSESSE  0ETER 0EDAL 
!NTON
MIN HEMMELIGE VEN  0OSTMAND
0ER  2UBBADUBBERS  +ONGEHUSET 
)TALIENSKE FRISTELSER  .½R LIVET BLIVER FOR SV¾RT
 !TTENTION -OBNING  $2 $ERUDE I +INA
 (ERLUFSHOLM  46 !VISEN  
3ÐNDAG  %KSPERIMENT -OBNING N½R DE
VOKSNE SL½S  !FTENSHOWET  6AGN HOS
KIWIERNE  .YHEDER P½ TEGNSPROG  46
!VISEN MED VEJRET  $AWSONlS #REEK 
(JERTEFLIMMER  %N H½RREJSENDE HARE 
-ONSTER ALLERGI  4ROLDSPEJLET  $EN LILLE
BRANDSKOLE  'URLI 'RIS  !FTENSHOWET
 46 !VISEN MED 3PORT  !FTENSHOWET
MED 6EJRET  5D I DET BL½  7INDSOR
#ASTLE  46 !VISEN  (ORISONT 
3PORT.YT  (ERCULE 0OIROT  /"3 
0OUL -ARTINSEN KAVALKADE  (JERTEFLIMMER

 3ORGENS ANSIKTER  3ISTE NYTT  -ED
HJARTET P½ RETTE STADEN  3ISTE NYTT  5T
I NATUREN ,UFTKRIG  3ISTE NYTT  ,ONELY
0LANET  3ISTE NYTT  3CHRÎDINGERS KATT
 -IGRAPOLIS "EST P½ BORTEBANE  3ISTE
NYTT  .ORGE RUNDT  PEN HIMMEL 
3ISTE NYTT  ,YOKO  $EN BL½ SANDENS
HEMMELIGHET  3ISTE NYTT  4OTALT GENIALT
 &ABRIKKEN  3ISTE NYTT  /DDASAT
.YHETER P½ SAMISK  4ID FOR TEGN 
-¹N¹ID 46 3AMISK BARNE TV  .YHETER P½
TEGNSPR½K  -IKKES KLUBBHUS  3AUER
 $ISTRIKTSNYHETER  $AGSREVYEN 
0ULS  &AKTOR "ARE -ARTE  2EDAKSJON
%.  $ISTRIKTSNYHETER  $AGSREVYEN 
 &ORBRYTELSEN  #ATO "EKKEVOLD 
+VELDSNYTT  3TORE 3TUDIO  $ALZIEL OG
0ASCOE  $ALZIEL OG 0ASCOE

364 
 6¼RLDEN  %KONOMICOACHING  2AMP
OM MATEMATIK  -ATTEPATRULLEN 
-ATTEPATRULLEN  2APPORT  !GENDA 
3PORTSPEGELN  %N FLICKA KOMMER TILL STAN
 2APPORT  'OMORRON 3VERIGE 
6ET HUT  +ROKOMAX  #HARLIE OCH
,OLA  2¼KNA MED SK¼GG  $JURBEBISAR
 /RKESTERN OCH BARN SOM KOMPONERAR 
$R $OGG  +¼NSLIGA BITAR  ,ILLA SPORT
SPEGELN  2APPORT  ,EENDE GULDBRUNA
ÎGON  0LUS  +OBRA  3UPERNATURAL
 2APPORT  +ULTURNYHETERNA  (UR
MAN FEJKAR ETT DANSBAND  "INGO 2OYALE
 3OPRANOS  3¼NDNINGAR FR½N 364 
'OMORRON 3VERIGE

6)¨ -,5- -%¨ *®2¨).
3JËNVARPIÈ KL 

T

¥ +6®,$

¥ KVÎLD VERÈUR FJALLAÈ UM HÎFIN SEM
ENN ERU AÈ MESTU ËKÎNNUÈ 5NDAN
STRÎND 6ENESÒELA SÁST  TONNA HVAL
H¹FUR H¹MA Å SIG FISK OG HÎFRUNGAVAÈA
R¾ÈST ¹ BR¹È SÅNA ¹ ËGNARHRAÈA 6IÈ
+OSTA 2ÅKA REYNA SMOKKFISKAR AÈ SNÒA
¹ BERGM¹LSLEITARBÒNAÈ HÎFRUNGA
DJÒPSJ¹VARKOLKRABBAR FLJÒGA UM HAFIÈ
¹ V¾NGJUM OG VAMPÅRUSMOKKFISKAR
F¾LA BURT R¾NINGJA MEÈ LJËSASÕNINGU
¥ HAFDJÒPINU
UNDAN STRÎND
-EXÅKË ÁTA
¹LAR OG KRABBAR
STËRT HR¾ ¹
METTÅMA OG
ÖRIGGJA METRA
LANGIR SEGL
FISKAR DANSA
DAUÈADANS

23  &-   
















"¾N 3ÁRA 'UÈNÕ (ALLGRÅMSDËTTIR
-ORGUNVAKTIN &RÁTTIR OG FRËÈLEIKUR
,AUFSK¹LINN
-ORGUNLEIKFIMI
3TEFNUMËT
3AMFÁLAGIÈ Å N¾RMYND
&RÁTTAYFIRLIT
(¹DEGISÒTVARP
(¹DEGISFRÁTTIR
6EÈURFREGNIR
$¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
6ÅTT OG BREITT
²TVARPSSAGAN 3NORRABRAUT 
-IÈDEGISTËNAR EFTIR "ÁLA "ARTËK
+ROSSGÎTUR

 (LAUPANËTAN ¶¹TTUR UM TËNLIST
 6ÅÈSJ¹
 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 3PEGILLINN
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 6ITINN
 ,AUFSK¹LINN
 3ÎNGVAM¹L &R¹ EYJUNNI GR¾NU
 6ÅSINDAMAÈUR ¹ TALI
 ,ESTUR 0ASSÅUS¹LMA
 ²R TËNLISTARLÅFINU 5MSJËN 5NA
-ARGRÁT *ËNSDËTTIR
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM TIL
MORGUNS

&-   4ALSTÎÈIN &-   ²TVARP 3AGA &-   "YLGJAN &-   &-  4OPP
TËNLISTARSTÎÈIN &-   ²TVARP ,ATIB¾R  &JÎLSKYLDU ÒTVARP &-   ,INDIN 
+RISTILEGT EFNI &-   ,ÁTT "YLGJAN  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   ²TVARP "OÈUN
 +RISTILEGT EFNI &-   +ISS  .ÕJA BÅTIÈ Å B¾NUM &-   8! 2ADÅË   SPORA
EFNI &-   8&-  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   8 )¨  %NGINN VIÈBJËÈUR



,®'). 6)¨ 6)..5.!

 MARS  -.5$!'52

Tregablandið góðæri fram undan hjá Bjarti

„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.“
(ERMANN *ËNSSON ÒRSMIÈUR VIÈ 6ELTU
SUND
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,2¡44
 ¹N  GYLTA  ÖRÅ  KN¾PA  TVEIR
EINS  KORTABËK  PRESSUGER 
TVEIR EINS  ANGRA  FOR  STÎÈUG
HREYFING  INNILOKA
,«¨2¡44
 UNGDËMUR  TVEIR EINS  HAGNAÈ
UR  ËHRËÈUR  MËTB¹RUR  FISKUR 
TEMJA  FLOKKA  RÒM ¹BREIÈA 
HOLSKRÒFA
,!53.
,2¡44  UTAN  SÒ  TRÅ  KR¹ 
ÈÈ  ATLAS  ÎLGER  LL  AMA
 AUR  IÈ  KRËA
,«¨2¡44  ¾SKA  TT  ARÈSEMI 
NÅÈ  ÒRTÎLUR  ¹LL  AGA  RAÈA
 LAK  RË

6%)345 36!2)¨
3VÎR VIÈ SPURNINGUM ¹ BLS 

 ¥SLANDSFLOKKURINN
 )NNAN LANDGR¾ÈSLUGIRÈINGAR
VIÈ ¶ORL¹KSHÎFN

 ,ANDBÒNAÈAR SJ¹VARÒTVEGS
VIÈSKIPTA OG IÈNAÈARR¹ÈUNEYTI

„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 gríðarlegra vinsælda um allan heim og
það er ekkert launungarmál að þær
hafa fleytt Bjarti langt, alls selst
í tæplega 110 þúsund eintökum 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 helmingur. Snæbjörn er því
bjartsýnn á að nýjasta
bók Browns, The Solom-

on Key – Salómons lykillinn – eigi eftir að seljast 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 tregablandið 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 staðgengli 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 bensínstöð þegar ég rak augun í forsíðugrein 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 mögulegar metsölubækur.“ BS
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MALAÈ GULL FYRIR FORLAGIÈ
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¥SLENSKUR TVÅFARI $I#APRIO FÁKK
FRÅTT ÒT AÈ BORÈA Å +RËATÅU
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 Leonardo 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 útiloka 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 útlendingum sem komi hingað til lands.
Hann hefur starfað sem leiðsögumaður í jöklaferðum og nýlega
lenti hann í heldur skondinni lífsreynslu. „Það kom hingað rík fjölskylda 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 ætlaði að sýna vinkonum sínum í
Bandaríkjunum hversu líkur leiðsögumaðurinn væri Leonardo DiCaprio,“ segir Ágúst og hefur augljóslega 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

VANTAR ÞIG PÍPULAGNINGARMENN?
Höfum milligöngu um að útvega
innlenda sem erlenda starfsmenn
fyrir ýmsar greinar atvinnulífsins
Er starfsmannaleiga rétta
lausnin fyrir þig?
STARFSMANNAMIÐLUN

VOOT STARFSMANNAMIÐLUN • HAFNARGATA 90
230 REYKJANESBÆR • SÍMI 581 2222 • WWW.VOOT.IS

www.visir.is

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

$)#!02)/ TTI AÈ

GETA FENGIÈ FRÅTT NUDD
HJ¹ TVÅFARA SÅNUM
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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 Hollywood-stjarnan sæti þarna og spókaði 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.“

&RÁTT VIKUBLAÈSINS 3IRKUSS SEM
DREIFT ER MEÈ
&RÁTTABLAÈINU UM
KAUP KVIKMYNDA
GERÈARMANNANNA
*ÒLÅUSAR +EMP OG
)NGVARS ¶ËRÈAR
SONAR ¹ TVEIMUR
¹TJ¹N M¹NAÈA
LJËNUM VAKTI
VERÈSKULDAÈA
ATHYGLI %KKI VAR
Ö¹ LJËST HVAÈ YRÈI
UM LJËNIN TVÎ EN
SAMKV¾MT HEIMILDUM &RÁTTABLAÈS
INS VINNA ÖEIR FÁLAGAR NÒ
HÎRÈUM HÎNDUM AÈ
ÖVÅ AÈ F¹ LEYFI FYRIR AÈ
F¹ R¹NDÕRIN TIL LANDS
INS ¶AÈ G¾TI ÖË ORÈIÈ
ÖRAUTINNI ÖYNGRI ÖVÅ
SAMKV¾MT FRÁTT 3IRKUSS
ÖYRFTI AÈ FLYTJA INN SÁR
ÖJ¹LFAÈAN LJËNATEMJARA
OG ÒTBÒA UMHVERFI
SEM V¾RI LÅKT
ÖEIRRA N¹TTÒRULEGA
UMHVERFI (EFUR ÖVÅ
JAFNFRAMT VERIÈ FLEYGT FRAM Å MEIRA
GRÅNI EN ALVÎRU AÈ ÖARNA ¾TLI +VIK
MYNDAFÁLAG ¥SLANDS AÈ SK¹KA SJ¹LFU
-'- LJËNINU ,EO SEM ÎSKRAÈI
H¹TT OG SNJALLT Å UPPHAFI MYNDA FR¹
KVIKMYNDAVERINU
6EITINGASTAÈURINN 6IÈ FJÎRUBORÈIÈ ¹
3TOKKSEYRI HEFUR EKKI FARIÈ VARHLUTA
AF KOMU STËRSTJARNA TIL ¥SLANDS
NÕVERIÈ &RÁTTAVEFURINN 3UÈUR
LANDIS GREINIR FR¹ ÖVÅ AÈ ÖJËNAR
VEITINGASTAÈARINS HAFI VERIÈ BÒNIR
AÈ DEKKA UPP SJÎ MANNA BORÈ FYRIR
HLJËMSVEITINA )NCUBUS EN HÒN HAFI
EKKI L¹TIÈ SJ¹ SIG 4IL AÈ B¾TA GR¹U
OFAN ¹ SVART HAFÈI HJARTAKNÒSARINN
*UDE ,AW VERIÈ BÒINN AÈ
PANTA BORÈ ÖEGAR HANN
DVALDIST HÁR ¹ LANDI EN
EKKI SÁÈ SÁR F¾RT AÈ
M¾TA %RU G¹RUNG
ARNIR Å SUNNLENSKU
SVEITINNI FARNIR AÈ
KALLA STAÈINN b%KKI
STAÈm FR¾GA FËLKSINS
FGG

Í hóp með Borat og Silvíu Nótt
„Mikil endalaus andskotans ládeyða ríkir á öldum
ljósvakans hér á landi. Er virkilega enginn sem leggur 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 Næturvaktin hefur göngu sína. „Georg er til,“ segir Jón
Gnarr, skapari persónunnar, en hann leikur aðalhlutverkið 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 hálfgert ógeð á,“ bætir Jón við.
Ef marka má bloggsíðuna www.georgbjarnfredarson.blogspot.com er starfsmaðurinn á bensínstöðinni
ekkert sérstaklega spennandi náungi. Þegar rennt er
niður síðuna má sjá myndir af „fjölskyldumeðlimum“ 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 sjónvarpsmaðurinn 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
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er í óða önn að safna hári yfir. „Já, þessu er sem betur
fer lokið,“ segir Jón en tökum lauk aðfaranótt fimmtudags „Og nú bíð ég bara spenntur eftir að sjá afraksturinn,“ bætir hann við en ekki er ljóst hvenær þátturinn fer í loftið.
FGG

- Lifið heil
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Lyfja Lágmúla
Lyfja Smáratorgi
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Ótímabærar
áhyggjur

G

amall skólabróðir minn fær
svartsýnisköst öðru hverju.
Fyrir helgina klifaði hann á því að
konur muni „ráða því hvaða ríkisstjórn verður mynduð“. Bölsýnismaðurinn lét ekki huggast þótt
honum væri bent á að komandi
kosningar snúist fyrst og fremst
um hefðbundið framsal þjóðarinnar 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 kallar sig frjálslynda og hefur nýverið sannað karlmennsku sína
með því að útskúfa kvensnift sem
varð uppvís að þeirri ónáttúru að
sækjast eftir stöðuhækkun.

%. 3%4*5- 36/ að allt fari á
versta veg: Engu að síður munu
Ólafur R. Grímsson, Geir H.
Haarde, Steingrímur J. Sigfússon, Guðjón A. Kristjánsson,
Jón Sigurðsson og Ingibjörg S.
Gísladóttir „ráða því hvaða ríkisstjórn verður mynduð“. Kynjahlutfall þessa hóps endurspeglar með sanngjörnum hætti völd
og áhrif íslenskra kvenna í þjóðfélaginu: Ein kona og fimm karlar – og hefði þótt gott fyrir hundrað árum.
(5'3!.,%'! kemur einhvern
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Zg]VccWZhij`Vje^cYV\#EVi][^cYZgZgaZ^VcY^Waa{
aajbhk^jb!bZ]gZ^cibV\cVVchiVVaWcV0 Vgb{
cZ[cV&,{a[Za\jg!{iiVk^iVWV`hc^hheZ\a^!+Y^h`V\Z^haV"
he^aVgV!gZ\ch`nc_VgV!ikVgeh[_Vghig^c\jhig^!ik[VaYV
ad[i`¨a^c\jd\\VgYcjad[ieV#EVi][^cYZg^ccWjgjee{
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tímann að því að langlundargeð
kvenfólksins þrýtur og ekki verði
lengur hægt að kaupa frið með
dagheimilisplássum eða strætómiðum. En burtséð frá pólitískum völdum eru peningavöld í innmúruðum höndum eins og sjá má
af lista Forbes yfir ríkustu einstaklinga 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 ætlaðar nú um stundir.
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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 eignarrétt á valdi og heimta að því sé
úthlutað eftir jafnræðisreglu eru
líklegar til að vilja skipta sér af
dreifingu annarra lífsgæða, jafnvel peninga svo fáránlegt sem
það nú væri. En það er framtíðarmúsík og fullkomlega ástæðulaust að kvíða fyrir 12. maí næstkomandi.
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Brúnegg á morgnana
Hrein orka, góð næring, gott í maga

Fáðu þér eitt ..eða tvö !

BRÚNEGG
FRJÁLSAR HÆNUR
VISTVÆN EGG

