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Smáauglýsingas
ími

'UÈNASON

OG 3M¹RI &REYR

3M¹RASSON

STEFNA ¹ HLJËÈMÒRINN

   

Å SUMAR MEÈ

Már í Amateur
Rocketry eru
með eldflaug
teikniborðinu
á
sem slá mun
heimsmet
hún kemst
ef
yfir hljóðhrað
a.

„Markmiði
ð
ic Rocketry hjá félaginu Amateur
hljóðhraða er að smíða flaug sem Icelandeða
stund,“ segja yfir 1200 kílómetra fer yfir
á
Már Guðnasso eldflaugasmiðirnir klukkuMagnú
n ne i í
S

40

Við fengum
leyfi frá sýslumann
málastjórn.
Flaugin lenti
i og
skotstað með
400-500 metraflugfallhlífinn
frá
aldrei nein
i svo það
hætta af henni,“
stafaði
Félagarni
segir Smári.
eldflaugas r eru þeir einu sem
míði á Íslandi
fást við
ill erlendis.
„Við höfum en áhugi er mikfrá eldflauga
fengið góða
áhugamön
aðstoð
notum til
num í Amerík
dæmis ld

18-49 ÁRA

37,5%
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Villtu vera í
góðu formi?
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LYNGHEI ÐI
- SELFOSS
I Fasteigna
Árborgir kynnir
salan
nýjað 117 m2 vinalegt, talsvert endureinbýli á tveimur
með 50 m2
hæðum
bílskúr. Frábær
góðu húsi.
staðsetning
á

BREIÐAV ÍK
- 112 RVK
Draumah
fasteignasala
kynnir einstakleg ús
82,3 fm 3ja
a fallega
herbergja íbúð
húsi sem stendur
á 1. hæð
innst í botnlang í
Vandaðar innrétting
agötu.
ar úr kirsuberja
og beykipark
viði
et og flísar
á gólfum. Afgirt
hellulögð suðvestur
sérverönd.

Húsið afhendist

fullbúið að

18,7%

Stjörnufans
í Superstar

utan.

Fagurt útsýn

Fasteignasalan
Hraunhamar
sölu fallegt
var að fá til
einbýlishús
í Vatnsendahverfinu í Kópavog
i.
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Lestur á
fasteignablöð
um

3ÁRBLAÈ UM FASTEIGNIR

NÕJUN ELDFLAUGINN

Smári Freyr
og Magnús
Icelandic

fasteignablað

FASTEIGNASÖLU

Heimilið sviðsett fyrir
fasteignamyndatöku

03 KEMUR
Å VERSLANIR HÁR
LENDIS ¹ FÎSTUDAG
4IL AÈ BYRJA
MEÈ VERÈA

OG EINNIG ER LEIKIR F¹ANLEGIR
H¾GT AÈ SPILA
ALLA GÎMLU
0LAYSTATION
OG
0LAYSTATION
 LEIKINA
(IVE ER MEÈ
¹N¾GUSTU VIÈ
SKIPTAVINI ¥SLANDS
ERU NIÈURSTÎÈU  ¶ETTA
R ¹N¾GJUVOG
INNAR FYRIR SÅÈASTA
AR
¹R
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ÁRBORGIR
ÁS
22
10-12
BÚMENN
DRAUMAH
9
ÚS
14-18
EIGNAMIÐLUN
EIGNAMIÐLUN
9
SUÐURNES
JA 13
EIGNASTÝR
ING
GARÐUR
23
HÓLL
13
HRAUNHAMAR
3
HRAUNHAM
9
AR
HÚSIÐ
20
KLETTUR
4
26-28
LYNGVÍK
LÖGMENN
5
SUÐURLAN
DS
NESEIGNIR
6
NÝTT HEIMILI
25
REMAX
7
9,25,29-31
STÓRBORG

Fréttabla›
i›

Á hljóðhraða
til himins
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6ODAFONE AUGLÕSIR
TÕRAVERÈ ¹ SÅMUM NÒ ¾VIN
SÅMARNIR AFHENDASTSÅNUM !LLIR
FORHLAÈNIR
FORSTILLTIR OG
MEÈ TVEGGJA
¹BYRGÈ 3JËNVARPSS
¹RA
 ER ¹  ÅMINN .OKIA
EN Å HONUM
ER H¾GT AÈ
HORFA
OG FRÁTTIR 3TÎÈVAR ¹ 3KY .EWS
 SVO EITT
HVAÈ SÁ NEFNT

fasteignabla
ðið
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Rafrænt greiðslum
at
Ráðgjöf og aðstoð
Lánsumsóknir
rafrænt á Netinu
Svar innan fjögurra
daga

fasteignir
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fasteignabla
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m SJËNVARP
ER
NÒ TIL SÕNIS Å 3VARI
T¾KNI 3JËNVARPIÈ
SEM KOSTAR 

MILLJËNIR ER AÈ
ÎLL
UM LÅKINDUM
ÖAÈ
ST¾RSTA ¹ ¥SLANDI
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FRÉTTABLAÐIÐ/G

i af svölum

í stofu sem
er mjög rúmgóð.
rúmgott og
Svefnherb
inn af því
ergi er
er fataherbe
bergi er einnig
rgi. Baðherá efri hæð.
Af efri hæð
amrakór 10
hússins er
er 228,5
stórar svalir,
útgengt á
bergja einbýlishú fermetra fimm hertvennar
suðursvalir
og norðursva
fallegu útsýni.
s á tveimur
Húsið skiptist
lir, með
í 187,3 fermetra hæðum.
41,2 fermetra
Húsið er
byggt úr
íbúð og
bílskúr.
forsteyptum
og afhendist
Komið er
einingum
fullbúið að
inn í rúmgott
aðri lóð.
utan með
þaðan sem
anddyri á
Að innan
neðri hæð
innangeng
verður eignin grófjafnt er í bílskúr
innrétting
faldur. Á hæðinni
ar og allir
tilbúin til
sem er tvöer
millivegg
einnig
ir
garð, tvö stór
sandsparslaði
hol með út
ir og út
h

H

3ÕNING MEÈ LÎGUNUM ÒR *ESUS #HRIST 3UPERSTAR

VA

STÓRAGE RÐI
fasteignasala REYKJAV ÍK Nýtt heimili
kynnir 3ja herbergja
á jarðhæð/k
íbúð
jallara, samtals
Snyrtileg íbúð
102,1 fm.
með
rúmgóð herbergi, sérinngangi. Tvö
gott skápaplás
Þvottahús
s.
og geymsla
innan íbúðar.
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3ÅMI  

Íslenskunám
kennaranema
skorið niður

,¾RIÈ MEIRA
UM +JARVAL
%INAR 'ARIBALDI %IRÅKSSON
MYNDLISTARMAÈUR ER EINN
FYRIRLESARA ¹ N¹MSKEIÈI
,ISTASAFNS 2EYKJAVÅKUR
UM M¹LARANN *ËHANNES 3
+JARVAL
-%..).' 

%INBEITIR SÁR AÈ
UPPELDINU

Prófessorar við Kennaraháskóla Íslands lýsa miklum áhyggjum af niðurskurði á íslenskukennslu við
skólann og ætla að berjast gegn honum. Rektor segir
þurfa að auka sérhæfingu og minnka forræðishyggju.

!NGELINA *OLIE ¾TLAR AÈ
SINNA VÅETNÎMSKUM SYNI
SÅNUM N¾STU M¹NUÈINA
&«,+ 

-%..45. Þrír prófessorar í ís-

(ARAKIRI &RAMSËKNAR
b3NEYPUFÎR &RAMSËKNAR VAR
FULLKOMNUÈ MEÈ ÖVÅ AÈ HÒN LÁT
ÅHALDIÈ KNÕJA SIG TIL AÈ SENDA AUÈ
LINDA¹KV¾ÈIÈ AFTUR INN Å STJËRNAR
SKR¹RNEFND FORS¾TISR¹ÈHERRA m SEGIR
®SSUR 3KARPHÁÈINSSON ¥ $!' 

/DDALEIKUR Å "ORGARNESI
3KALLAGRÅMSMENN TRYGGÈU SÁR
ODDALEIK ¹ ÖRIÈJUDAGINN MEÈ
SJÎ STIGA SIGRI Å 'RINDAVÅK Å
G¾R EN ¥SLANDSMEIST
ARAR .JARÈVÅKUR ERU
KOMNIR Å UNDANÒRSLIT
IN EFTIR ÎRUGGAN SIGUR Å
(VERAGERÈI
¥¶2«44)2 
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¥ DAG
VERÈUR H¾G BREYTILEG ¹TT VESTAN TIL ¹
LANDINU EN ¹FRAM LEIFAR AF STREKK
INGI AUSTAN TIL 3TÎKU ÁL NORÈAN OG
AUSTAN TIL EN BJART VEÈUR SYÈRA &ROST
VÅÈAST   STIG
6%¨52 

-%)34!2!4!+4!2 +RISTJANA 3¾UNN «LAFSDËTTIR ÒR 'ERPLU VARÈ ¥SLANDSMEISTARI Å GËLF
¾FINGUM ¹ ¥SLANDSMËTINU Å ¹HALDAFIMLEIKUM SEM FRAM FËR UM HELGINA (ÁR SÕNIR HÒN
FR¹B¾RAR ¾FINGAR SÅNAR &IMLEIKAFËLKIÈ Å 'ERPLU VAR MJÎG SIGURS¾LT ¹ MËTINU OG FÁKK
ÎLL VERÈLAUNIN NEMA SEX SJ¹ SÅÈU 
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lensku við Kennaraháskóla Íslands lýsa miklum áhyggjum af
rýrum hlut íslenskukennslu í
kennaranámi í nýrri kennsluskrá
skólans sem taka á gildi næsta
haust. Þetta kemur fram í bréfi
sem Baldur Hafstað, Sigurður
Konráðsson og Veturliði Óskarsson hafa ritað Íslenskri málnefnd,
Ólafi Proppé rektor og námsnefnd
kennarabrautar skólans.
Í nýju kennsluskránni er meðal
annars gert ráð fyrir að íslenskukennsla nema í fagkennaranámi
fyrir eldri stig grunnskóla minnki
úr tólf einingum í tvær, sem yrðu
hluti af fimm eininga námskeiði
um ritun fræðitexta, samskipti og
upplýsingatækni.
„Við höfum af þessu miklar
áhyggjur,“ segir Baldur. „Þeir
sem vilja sérhæfa sig á unglingastigi, sem er nokkuð stór hluti
kennara, munu ekki fá neina
íslenskukennslu sem heitið getur.“
Baldur segist þó nokkuð sáttur við
það að þeir sem nemi til almennra
bekkjarkennsluréttinda fái tíu
eininga íslenskukennslu.
„Það lenda allir kennarar í því
bæði að kenna íslensku og að leiðbeina nemendum með íslenskt
mál hvaða grein sem þeir kenna,“
segir Baldur og fullyrðir að nemendur við skólann vilji síst skera
niður íslenskukennsluna, frekar
auka hana ef eitthvað er. „Yngra
stigið og leikskólastigið er líka
mjög í vindinum líka. Þar er að
vísu einhver íslenskukennsla en
það er ljóst að þar er verulega

-IÈFLOKKURINN FÁKK FLEST ATKV¾ÈI Å KOSNINGUM TIL FINNSKA ÖJËÈÖINGSINS
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skorið niður. Ég geri ráð fyrir því
að menn utan skólans átti sig bara
ekki á því sem er að gerast. Við
munum berjast af krafti fyrir að
þetta nái ekki fram að ganga og
munum leita til æðri yfirvalda.“
Ólafur Proppé, rektor KHÍ, segist deila áhyggjum prófessoranna
af íslenskukennslu almennt í skólum. „En það sem spurningin snýst
um er hvort kennari sem til dæmis
er menntaður til að kenna tónlist á
líka að vera íslenskukennari. Inntökuskilyrði í KHÍ er stúdentspróf eða jafngildi þess þannig að
allir hafa einhvern bakgrunn í íslenskunámi.“
Ólafur segir jafnframt að á
mörgum sviðum verði íslenskukennslan aukin. „Sérstaklega hjá
þeim sem sérhæfa sig í kennslu
ungra barna.“ Hann segir breytingarnar ætlaðar til að mæta gagnrýni þess efnis að kennarar séu
ekki nægilega sérhæfðir. „Þetta
miðar einfaldlega að því að auka
sérhæfingu og minnka forræðishyggju um það hvað allir kennarar þurfa að læra.“
Ekki náðist í menntamálaráðherra vegna málsins.
SH

Ennþá til miðar í stæði

Hægrimenn hugsanlega í stjórn
&)..,!.$ Miðflokkurinn fékk flest

atkvæði í kosningum til finnska
þjóðþingsins, sem fram fóru í gær.
Þegar yfir níutíu prósent atkvæða
höfðu verið talin mældist Miðflokkurinn með naumt forskot á
Hægriflokkinn og Matti Vanhanen, forsætisráðherra og formaður
Miðflokksins, lýsti yfir sigri. Jafnaðarmannaflokkurinn, sem lengi
var stærsti flokkur Finnlands, féll
niður í þriðja sæti.
Í spá sem birt var í kosningasjón-

varpi finnska ríkissjónvarpsins, YLE,
var gert ráð fyrir
að
Miðflokkurinn fengi 51 þingmann, einum fleiri
en Hægriflokkurinn, en jafnaðarmenn fengju ekki
-!44)
nema 45 fulltrúa
6!.(!.%.
á hinu 200 manna
þjóðþingi Finna. Jafnaðarmenn
yrðu þar með átta fulltrúum færri

en hægrimenn tíu fleiri en í kosningunum 2003.
Þar sem samkvæmt þessu var
útlit fyrir að hægrimenn fengju
fleiri þingsæti en jafnaðarmenn
var ekki útséð um hvort Miðflokkurinn kysi að mynda samsteypustjórn með Hægriflokknum að
þessu sinni, en það þýddi að jafnaðarmenn færu í stjórnarandstöðu
í fyrsta sinn frá því árið 1995.
Sænski þjóðarflokkurinn fékk
4,5 prósent, jafnmikið og síðast. AA

28. mars
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-ANNSINS SEM NAUÈGAÈI KONU ¹ (ËTEL 3ÎGU UM HELGINA ER ENN LEITAÈ

!FTAKAVEÈUR VÅÈA UM LAND

,ÎGREGLA SKOÈAR EFTIRLITSMYNDAVÁLAR

Þrjú snjóflóð
féllu fyrir vestan

Maðurinn
sem
nauðgaði ungri konu á kvennasalerni í kjallara Hótels Sögu aðfaranótt laugardags er enn ófundinn.
Að sögn lögreglu hafa myndskeið
úr eftirlitsmyndavélum af hótelinu
verið skoðuð og hafa þau hjálpað til
við rannsóknina.
Hrönn Greipsdóttir, hótelstjóri
Hótels Sögu, segir starfsfólk hótelsins slegið yfir atburðinum. Hún
segist ekki viss um hvort hann gefi
tilefni til breytinga á gæslu á hótelinu. „Auðvitað er allt skoðað niður
í kjölinn þegar svona hörmulegir
atburðir verða, en við höfum sem
betur fer aldrei lent í neinu svona
áður og ég vona að þetta sé bara

,®'2%',5-,

Pétur, gerðuð þið ráð fyrir
þessum möguleika?
b¥ -ÎGULEIKHÒSINU ERU ENGIR MÎGU
LEIKAR ÒTILOKAÈIRm
6ATN FL¾DDI INN Å HÒSN¾ÈI -ÎGULEIKHÒSS
INS VIÈ ,AUGAVEG Å FYRRADAG ÖEGAR GÎMUL
VATNSLÎGN GAF SIG 0ÁTUR %GGERZ LEIKARI ER Å
STJËRN -ÎGULEIKHÒSSINS

+6%..!3.924).'). -AÈURINN RÁÈIST ¹

KONUNA INNI ¹ SALERNI (ËTELS 3ÎGU

algjörlega einstakt tilvik.“
Starfsfólk hótelsins reyndi að
hindra það að maðurinn yfirgæfi
hótelið, en ekki mun hafa verið um
nein átök við manninn að ræða.
„Starfsfólki mínu er uppálagt að aðstoða gesti eftir fremsta megni en

við viljum auðvitað ekki heldur að
starfsfólk okkar setji sig í hættu,“
segir Hrönn.
Fram hefur komið að konan
mætti annarri konu á leið inn á salernið, og hefur sú kona gefið sig
fram við lögreglu.
Mannsins er sem fyrr segir enn
leitað, en einhverjar vísbendingar
um ferðir hans hafa þó borist lögreglu. Maðurinn er á milli tvítugs og
þrítugs, um 165 sentimetrar á hæð,
krúnurakaður með dökkan hársvörð, dökkar augabrúnir og dökk
augu. Hann var klæddur í grænleitan jakka og bar grænleita derhúfu.
Að sögn lögreglu er talið að maðurinn sé frá Austur-Evrópu.
SH

3!-'®.'52 Ófært hefur verið
yfir Holtavörðuheiði og Hellisheiði síðan í gær vegna aftakaveðurs. Björgunarsveitamenn
höfðu sig alla við að ná tökum
á ástandinu, en fernt var flutt á
sjúkrahús eftir harðan árekstur. Fjöldi ökumanna sat fastur í
bílum sínum.
Þrjú snjóflóð féllu á veginn
milli Súðavíkur og Ísafjarðar í
gær. Ekki lá fyrir í gærkvöld hvenær vegurinn yrði ruddur. Illviðri gekk einnig yfir norðanvert
landið og Austurland. Landsbjörg
hefur hvatt fólk til að leggja ekki
í ferðalög að óþörfu.
RVE

3ËLVEIG 0ÁTURSDËTTIR KVEÈUR

«VEÈUR Å 3KANDINAVÅU

Talaði fyrir húsi
á Þingvöllum

Ferjur í vari
$!.-®2+ !0 Þúsundir ferjufar-

þega í Danmörku, Svíþjóð og Noregi voru veðurtepptar í gær, þar
sem mikil veðurhæð á Skagerak
olli því að skip héldu sig í vari.
Óveður gekk yfir suðurhluta
Skandinavíu og Danmörku, meðal
annars með þeim afleiðingum að
fjallvegir í sunnanverðum Noregi voru lokaðir. Tré féllu á vegi í
Suður-Svíþjóð og þar voru þúsundir heimila án rafmagns.
Því var spáð að veðrið gengi
fyrst niður undir morgun í dag,
mánudag.
AA

!,¶).') Sólveig Pétursdóttir

ávarpaði þingheim í síðasta sinn
sem forseti Alþingis við þingfrestun í fyrrakvöld. Sólveig
lætur nú af
þingmennsku
eftir sextán ára
setu.
Í ávarpi
sínu sem for3«,6%)'
seti kvaddi Sól0¡4523$«44)2
veig þá þingmenn sem nú láta af störfum og
tilgreindi sérstaklega þrjá varaforseta þingsins, Rannveigu Guðmundsdóttur, Jón Kristjánsson
og Sigríði Önnu Þórðardóttur, auk
Halldórs Blöndal og Margrétar
Frímannsdóttur.
Þá ítrekaði hún þá skoðun sína
að koma ætti upp fundaraðstöðu
fyrir Alþingi á söguslóðum þess á
Þingvöllum.
SH
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0LAY3TATION  KEMUR Å VIKUNNI
0LAY3TATION  NÕJASTA LEIKJATÎLVAN
FR¹ 3ONY KEMUR Å VERSLANIR %VRËPU ¹
FÎSTUDAG (ÁR ¹ LANDI MUN HÒN KOSTA
T¾PAR  ÖÒSUND KRËNUR

3!-2-$ 02«& (AGASKËLI RB¾JARSKËLI OG 2IMASKËLI ERU EINU SKËLARNIR SEM TAKA Ö¹TT Å VERKEFNINU TIL AÈ BYRJA MEÈ *ÒLÅUS 6ÅFILL
BÕST FASTLEGA VIÈ AÈ SKËLUNUM FJÎLGI ¹ N¾STU ¹RUM ÖEGAR REYNSLA ER KOMIN ¹ VERKEFNIÈ

Efri bekkir á tveimur
árum í stað þriggja

"2%4,!.$
#AMILLA HERTOGAYNJA AF #ORNWALL
EIGINKONA +ARLS "RETAPRINS ER AÈ
VERÈA AMMA 4ENGDADËTTIR HENNAR
3ARA "UYS OG SONURINN 4OM 0ARKER
"OWLES EIGA VON ¹ SÅNU FYRSTA BARNI Å
SEPTEMBER

$!.-®2+
3TAKK SIG Å H¹LSINN
 ¹RA GÎMUL KONA SEM FANNST L¹TIN ¹
HEIMILI SÅNU Å +AUPMANNAHÎFN Å G¾R
MORGUN MEÈ HNÅFSTUNGU ¹ H¹LSI ER AÈ
SÎGN LÎGREGLU TALIN HAFA VALDIÈ ¹VERKAN
UM SEM DRË HANA TIL DAUÈA SJ¹LF

S¹TTIR VIÈ FORS¾TISR¹ÈHERRANN
./2$)#0(/4/3!&0

3¾NSK STJËRNM¹L

Duglegum nemendum býðst í nýju verkefni að taka 8. til 10. bekk á tveimur árum.
„Mikilvægt að koma til móts við þá sem geta meira,“ segir skólastjóri Hagaskóla.
Formaður menntaráðs telur þessa leið betri en þá sem framhaldsskólar bjóða upp á.

Reinfeldt betur
treyst en Sahlin

þessum tíma.
„Nemendum finnst mikilvægt
að hafa verið í tíunda bekk, enda
er það síðasti bekkur grunnskólans og ákveðinn áfangi. Við tökum
undir það og teljum ekki farsælast að kippa nemendum úr níunda
bekk og beint í framhaldsskóla.“
Einar tekur undir orð Júlíusar um leiðina sem Versló og MR
bjóða upp á. „Ég er í hópi þeirra
sem finnst hafa verið gengið fram
hjá grunnskólunum og menntasviði í þessu máli. Allt í einu er
ákveðið að bjóða upp á þetta og ég
veit ekki til þess að það hafi verið
í samráði við einn né neinn.“
Vorið 2008 verður metið hvernig til hefur tekist með verkefnið
og skólaárið 2008–2009 undirbúið
þegar reynsla er komin á það.

Fredrik Reinfeldt, forsætisráðherra
og leiðtoga Hægriflokksins, vera
mun færari stjórnanda en Monu Sahlin, nýkjörinn formann sænska
Jafnaðarmannaflokksins.
Í könnun sem gerð var fyrir dagblaðið Dagens Nyheter sagðist
meirihluti hafa meiri trú á Reinfeldt en Sahlin í þremur af fjórum
kjarnasviðum stjórnmálanna. Aðeins á einu sviði – hver sé betur fær
um að blása Svíum í brjóst bjartsýni
á framtíðina – er jafntefli hjá leiðtogunum tveimur.
Skýr meirihluti vill hins vegar
frekar hafa Reinfeldt í forsvari
fyrir land sitt út á við, vill frekar að
hann stýri daglegu starfi ríkisstjórnarinnar og trúir honum betur til að
tryggja stjórnarstefnunni meirihluta á þingi.
AA

-%..45. Duglegir nemendur í sjö-

#AMILLA AÈ VERÈA AMMA

4!,).. &2!2) 3¾NSKIR KJËSENDUR ERU

unda bekk grunnskóla eiga brátt
kost á því að taka áttunda, níunda
og tíunda bekk á tveimur árum í
stað þriggja. Um er að ræða tilraunaverkefni á vegum menntaráðs Reykjavíkurborgar.
Þrír grunnskólar borgarinnar, Hagaskóli, Árbæjarskóli og
Rimaskóli taka þátt í verkefninu
sem hefst í vor. Nemendur verða
að hafa fengið að lágmarki átta í
einkunn á samræmdum prófum í
íslensku og stærðfræði í sjöunda
bekk til þess að geta nýtt sér flýtileiðina.
„Við vitum að það eru krakkar
í grunnskóla sem geta mun meira
en lagt er fyrir þá og þessu verkefni er ætlað að koma til móts
við þá,“ segir Einar Magnússon,

skólastjóri í Hagaskóla. „Þetta er
bara nútíminn, að gera námsleiðirnar sveigjanlegri.“
Hann segist þó ekki búast við að
margir nemendur verði í fyrsta
flýtihópnum. „Mig grunar að
félagslegi þátturinn sé svo sterkur hjá krökkunum að það muni
ekkert ógurlega margir vilja
þetta.“
Verzlunarskóli
Íslands
og
Menntaskólinn
í
Reykjavík
hyggjast bjóða afburðanemendum í níunda bekk að sleppa þeim
tíunda og fara beint upp í framhaldsskóla. Júlíus Vífill Ingvarsson, formaður menntaráðs Reykjavíkurborgar, telur þá leið áhugaverða en ekki þá bestu. Umrædd
flýtileið í gegnum efri bekki
grunnskóla sé eðlilegra skref á

36¥¶*«¨ Meirihluti Svía telur

BÍLL DAGSINS

4ORFI ,ÒTHERSSON -3 SJÒKLINGUR ER SNJËTEPPTUR ¹ HEIMILI SÅNU Å 2EYKJAVÅK

PEUGEOT 1007 1.6

Innilokaður vegna snjóskafla

Nýskr. 01.06 - Sjálfskiptur - Ekinn 8 þús. km. - Allt að 100% lán.
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NOTAÐIR BÍLAR
Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.

3!-'®.'52 Torfi Lúthersson, sem er bundinn hjólastól af völdum sjúkdómsins MS, hefur ekki komist
út fyrir hússins dyr í nokkra daga vegna snjóskafla.
Hann segir borgina síendurtekið hafa vanrækt störf
sín.
„Ég komst varla neitt þegar snjóaði í vetur,“ segir
Torfi. „Þá varð ég að láta mér lynda að hanga inni svo
dögum skipti, þar sem enginn ruddi snjóinn hérna
fyrir utan. Ég hafði samband við borgaryfirvöld til
að fá lausn mála, en var sagt að Öryrkjabandalagið
hefði með þetta að gera. Öryrkjabandalagið vísaði
aftur á borgina. Hvor benti á hinn og þar við sat.“
Torfi, sem býr á sambýli fyrir fatlaða, segir að
undir eðlilegum kringumstæðum hefði húsvörður
getað rutt snjóinn eða veitt ráð þegar borgin brást.
Hins vegar hafi starf húsvarðar verið lagt niður og
eftir sitji íbúarnir í þessum ómannúðlegu kringumstæðum. Enginn þori að kvarta.
Þorsteinn Birgisson, yfirmaður þjónustumiðstöðvar Reykjavíkurborgar á Stórhöfða, sem sinnir gatnamálum í borginni, varð undrandi þegar hann heyrði
af aðstæðum íbúa sambýlisins.
„Starfsmenn eiga að yfirfara göngustíga á virkum

),,&24 4ORFI ,ÒTHERSSON HEFUR ¹TT ERFITT MEÈ AÈ KOMAST LEIÈAR

SINNAR VEGNA MIKILLA SNJËA

&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

dögum og um helgar. Þetta kemur mér á óvart þar
sem vel er staðið að gatnamálum. Málið verður kannað til hlítar. Ef satt reynist eiga íbúarnir skilið að fá
afsökunarbeiðni vegna þessara yfirsjónar.“
RVE

GEFÐU BAKPOKAELDFLAUG
Í FERMINGARGJÖF

Í FRAMTÍÐINNI VERÐUR HÆGT AÐ GERA MIKLU MEIRA VIÐ PENINGINN.
Framtíðarreikningur er fermingargjöf sem verður verðmætari með hverju ári. Reikningurinn
ber alltaf bestu vexti sparireikninga bankans og þar að auki bætum við 2.000 kr. við hverja gjöf
upp á 5.000 kr. eða meira.* Framtíðarreikningurinn fæst í næsta útibúi Glitnis og á glitnir.is
* Tilboðið gildir fyrir alla sem eru fæddir 1993 og gildir allt að ﬁmm sinnum fyrir hvern einstakling.



'%.')¨ 

+!50 3!,!

'*!,$-)¨,!2
"ANDARÅKJADALUR

 

 

3TERLINGSPUND

 

 

%VRA

 

 

$ÎNSK KRËNA

 

 

.ORSK KRËNA

 

 

3¾NSK KRËNA

 

 

*APANSKT JEN

 

 

3$2

 

 

'%.')36¥3)4!,! +2«.5..!2
 
(%)-),$ 3EÈLABANKI ¥SLANDS

 MARS  -.5$!'52

&ÁLAG SUMARHÒSAEIGENDA Å +LAUSTURHËLUM FUNDAÈI UM UMSËKN 'UÈMUNDAR Å "YRGINU

&RUMVARP UM ¹FENGI Å BÒÈUM

,ÎGBÕLISUMSËKN MËTM¾LT HARÈLEGA

Hársbreidd frá
því að ná í gegn

&¡,!'3-, Þristur, félag land- og

sumarhúsaeigenda í landi Klausturhóla, mótmælir því að sex sumarhúsalóðum á svæðinu verði breytt í
tvö lögbýli. Guðmundur Jónsson,
fyrrverandi forstöðumaður Byrgisins, sótti um breytinguna en fyrirtæki hans á lóðirnar sex.
Félagið fundaði á laugardag og
var að sögn Agnars Kolbeinssonar,
fyrrverandi formanns, góð mæting.
„Það eru rétt innan við fjörutíu lönd
á svæðinu og það mættu tuttugu og
níu. Allir utan einn skrifuðu undir
samþykkt um að mótmæla því að
svæðinu verði breytt úr frístundasvæði í landbúnaðarsvæði.“ Sá sem
skrifaði ekki undir er Jón Arnarr

Einarsson, fyrrverandi aðstoðarforstöðumaður Byrgisins, en hann
á lóðirnar ásamt Guðmundi. Agnar
segir Jón hafa útskýrt sín sjónarmið á fundinum, sem hafi aðallega
snúist um að auðvelda húsnæðislánsveitingu.
„Þetta passar bara ekkert á
svona svæði,“ segir Agnar. „Við
höfum ekkert á móti því að mennirnir hafi búsetu þarna, en ekki á
þessum forsendum. Þetta er skipulagt frístundasvæði og við viljum
hafa það þannig.“
„Ég vil ekki tjá mig um þetta mál
við Fréttablaðið, frekar en nokkuð annað,“ sagði Jón Arnarr þegar
rætt var við hann.
SÖS

"²34!¨52).. ¥ '2¥-3.%3).5 3AM
ÖYKKT VAR AÈ MËTM¾LA LÎGBÕLISUMSËKN
INNI MEÈ TUTTUGU OG ¹TTA ATKV¾ÈUM
GEGN EINU

,ÎGREGLAN Å +ÒALA ,ÒMPÒR

Útilokar viðræður
við nýju stjórnina
&2!-4¥¨!23µ. 3VONA MUN ÖINGSALUR
!LÖINGIS LÅTA ÒT EF ¹LYKTUNIN UM F¹NANN
FER ALLA LEIÈ 'UÈMUNDUR LÁT SPL¾SA
F¹NANUM ¹ MYNDINA MEÈ TÎLVUT¾KNI

3AMÖYKKT Å SJÎUNDU TILRAUN

Fáninn fer upp
í þingsalnum
!,¶).') Ályktun um að íslenski
fáninn skuli vera í þingsal Alþingis var meðal þess sem var afgreitt á síðasta degi þings í fyrradag. Guðmundur Hallvarðsson,
þingmaður Sjálfstæðisflokksins,
mælti fyrir tillögunni, en hann
hefur barist fyrir henni lengi.
„Ég held að þetta hafi verið í
sjöunda sinn sem ég flutti þetta
mál. Það er óskiljanlegt að það
hafi tekið svona langan tíma að
koma þessu í gegn, en það hafðist
á elleftu stundu,“ segir hann.
Nú bíður ályktunin samþykkis
ríkisstjórnar og forsætisnefndar
þingsins. Ef allt fer vel má búast
við að fáninn fari upp í þingsalnum í sumar.
SÖS

,®'2%',5&2¡44)2
4VEIR ¹ SPÅTALA LÅTIÈ MEIDDIR
®KUMENN TVEGGJA BÅLA VORU FLUTT
IR ¹ SLYSADEILD EFTIR HARÈAN ¹REKSTUR ¹
MËTUM 3TEKKJARBAKKA OG (ÎFÈABAKKA
UM H¹DEGI Å G¾R 4ALIÈ ER AÈ ANNAR
HAFI EKIÈ GEGN RAUÈU LJËSI &ARÖEGI
ANNARS BÅLSINS SLAPP ËMEIDDUR

3EX ÎKUÖËRAR TEKNIR
,ÎGREGLAN ¹ 3UÈURNESJUM STÎÈV
AÈI SEX ÎKUMENN FYRIR HRAÈAKSTUR ¹
2EYKJANESBRAUTINNI Å G¾R 3¹ SEM
HRAÈAST ËK VAR ¹  KÅLËMETRA HRAÈA
¹ KLUKKUSTUND

Náðu átta litlum
innbrotsþjófum

Ísraelsstjórn útilokar viðræður við nýja þjóðstjórn Palestínumanna, sem skipuð er
fulltrúum bæði Fatah og Hamas, svo lengi sem hún fellst ekki afdráttarlaust á skilmálana fyrir slíkum viðræðum. Áfram verður þó rætt við Abbas Palestínuforseta.
¥32!%, !0 Ehud Olmert, forsætisráðherra Ísraels, útilokaði í gær
samningaviðræður við nýja samsteypustjórn Palestínumanna uns
hún hefur með afgerandi hætti
svarið af sér beitingu ofbeldis og
viðurkennt tilverurétt Ísraelsríkis.
Á ríkisstjórnarfundi sagðist
Olmert mundu sniðganga hina
nýju samstjórn Fatah- og Hamashreyfinga Palestínumanna og
hvatti hann alþjóðasamfélagið til
að gera slíkt hið sama.
Evrópusambandið er tilbúið til
að vinna með nýju palestínsku
samstjórninni, en hún verður
fyrst að fallast á skilmála alþjóðlega
sáttasemjarakvartettsins
svonefnda, sem kveða meðal annars á um viðurkenningu Ísraelsríkis. Þetta sagði talsmaður þýsku
stjórnarinnar í gær, en hún gegnir nú formennsku í Evrópusambandinu.
Palestínska þjóðstjórnin tók
formlega við á laugardag. Forystumenn bæði Fatah og Hamas
vonast til að myndun hennar megi
verða til þess að binda enda á átök
fylkinganna sem staðið hafa yfir
undanfarna mánuði og til að alþjóðasamfélagið falli frá þeim
efnahagslegu þvingunaraðgerðum sem Hamas-stjórnin kallaði
yfir sig fyrir ári með því að neita
staðfastlega að viðurkenna Ísrael
og áður gerða samninga.
Ísraelsstjórn óttast að tilurð
palestínsku
þjóðstjórnarinnar
gæti rofið samstöðu alþjóðasamfélagsins. Auk Ísraelsstjórnar hafa
bandarísk stjórnvöld einnig útilok-

34*«2.-, Litlu munaði að frumvarp, sem hefði heimilað sölu léttvíns og bjórs í matvöruverslunum, næði í gegn á Alþingi í fyrradag. Allsherjarnefnd Alþingis
hafði samþykkt málið en það var
tekið af dagskrá fyrir lokaafgreiðslu af ótta við málþóf.
Samkvæmt frumvarpinu skyldi
einokun ÁTVR verða afnumin af
sölu áfengis með vínandastyrk
22 prósent eða minna. Að því er
kemur fram í fréttum Stöðvar 2
lögðust vinstri græn gegn málinu og gaf Ögmundur Jónasson til
kynna á fundi þingflokksformanna
að það myndi kosta mikla umræðu
ef reynt yrði að ná því í gegn. SÖS

-!,!3¥! Lögreglan í Kúala Lúmpúr, höfuðborg Malasíu, handtók á
dögunum átta manna gengi smávaxinna ræningja fyrir fjölda innbrota.
Mennirnir, sem eru sumir vel
undir 150 sentimetrar að hæð,
skriðu inn um smá op til þess
að komast inn í húsin sem þeir
rændu úr. Þetta kemur fram á
fréttavef NBC.
Lögreglan fékk veður af genginu þegar húseigandi kom auga á
meðlimi þess laumast í kringum
nálægt hús. Ekki er ljóst hvort
mennirnir, sem eru milli 14 og 23
ára, eru dvergar eða einfaldlega
svona nettir.
SÖS

(6!..!$!,3(.*²+52 ¶JËÈGARÈURINN
MUN ÖEKJA EINN ¹TTUNDA HLUTA LANDSINS

6ATNAJÎKULSÖJËÈGARÈUR
¶2µ34  .µ*5 ¶*«¨34*«2.).! 5NGIR FYLGISMENN &ATAH HREYFINGARINNAR GANGA HJ¹

(AMAS ¹RËÈURSMYND Å (EBRON ¹ 6ESTURBAKKANUM ¥SRAELSSTJËRN ÖRÕSTIR ¹ NÕJA SAM
STJËRN PALESTÅNSKU FYLKINGANNA TVEGGJA AÈ VIÈURKENNA ¥SRAEL OG GERÈA SAMNINGA
&2¡44!",!¨)¨!0

að að taka aftur upp fjárstuðning
til palestínsku heimastjórnarinnar. En Norðmenn sögðust myndu
taka greiðslur upp á ný og Bretar
og Sameinuðu þjóðirnar gáfu einnig sveigjanleika til kynna.
Olmert sagði að þótt stjórnarsáttmáli palestínsku samsteypustjórnarinnar væri hófstilltari
en fyrirrennarans, sem Hamasliðar stóðu að einir, uppfyllti hann
ekki hinar alþjóðlegu kröfur um
að sverja af sér beitingu ofbeldis,
viðurkenna Ísrael og áður gerða
friðarsamninga. Olmert vakti líka
athygli á því að í nýja sáttmálanum væri kveðið á um „réttinn til
andspyrnu“.

„Við getum ekki átt í tengslum
við stjórnina eða ráðherra hennar þegar tillit er tekið til þess að
þetta er stjórn sem fellst ekki á
skilmála alþjóðasamfélagsins og
álítur hryðjuverk lögmætt markmið,“ sagði Olmert á ríkisstjórnarfundinum í Jerúsalem.
Olmert sagðist hins vegar
áfram mundu eiga samskipti við
Mahmoud Abbas, forseta Palestínumanna og leiðtoga Fatah. En
Olmert sagði viðræður við hann
munu takmarkast við „lífskjaramál“, það er hvernig bæta megi
aðstæður Palestínumanna sem
lifa við kröppustu kjörin.
AUDUNN FRETTABLADIDIS

Stærsti þjóðgarður Evrópu
5-(6%2&) Vatnajökulsþjóðgarður,
sem Alþingi samþykkti að stofna
áður en þingi lauk í fyrradag,
verður stærsti þjóðgarður í Evrópu. Allir stjórnmálaflokkarnir
stóðu saman að afgreiðslu málsins úr umhverfisnefnd.
Gert er ráð fyrir að Skaftafellsþjóðgarður og þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfrum renni inn í
Vatnajökulsþjóðgarð, sem verður
formlega opnaður í sumar. Hann
nær yfir rúmlega einn áttunda
hluta landsins. Umhverfisráðherra fagnaði sérstaklega samþykkt laganna á Alþingi í fyrradag.
SÖS
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Eiga framhaldsskólanemar að
fá ókeypis skólabækur?
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Var rétt að afnema fyrningarfrest í alvarlegustu kynferðisbrotum gegn börnum?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

 MARS  -.5$!'52

3TJËRNVÎLD Å 3IMBABVE ¹FELLAST VESTR¾N RÅKI FYRIR STUÈNING VIÈ STJËRNARANDSTÎÈUNA

¥RAKSSTRÅÈI MËTM¾LT VESTRA

Stjórnarandstæðingar barðir

Vilja skrúfa fyrir fjárveitingar

3)-"!"6% !0 Talsmaður helsta
leiðtoga stjórnarandstöðunnar í
Simbabve var barinn illa af lögreglumönnum er hann ætlaði að
fara úr landi í gær, sunnudag, að
því er annar talsmaður flokksins
greindi frá.
Nelson Chamisa, aðstoðarmaður Morgans Tsvangirai, leiðtoga Hreyfingar fyrir lýðræðisleg umskipti, varð fyrir líkamsárásinni á flugvellinum í Harare,
þaðan sem hann ætlaði að fljúga
um London til Brussel í Belgíu
til að mæta þar á fund. „Hann
var barinn í höfuðið með járnstöngum. Andlit hans var útatað
í blóði. Hann er þungt haldinn á

Vilja stjórnmálaflokkarnir hefja sölu
á léttvíni og öli í almennum verslunum
hér á landi?
Svari› fæst á a›alfundi Samtaka verslunar og ﬂjónustu
á Grand Hótel Reykjavík kl. 13:00 fimmtudaginn 22. mars.

einkareknu sjúkrahúsi í Harare,“
sagði Tendai Biti, framkvæmdastjóri flokksins frá Jóhannesarborg.
Áður en Chamisa var misþyrmt
með þessum hætti höfðu þrír aðrir
stjórnarandstæðingar verið handteknir aftur á flugvellinum, en
þeir eru ásamt Tsvangirai sagðir hafa orðið fyrir barsmíðum af
hálfu lögreglu þegar hún leysti
upp mótmælafund þann 11. mars.
Robert Mugabe forseti ítrekaði hins vegar þá skoðun sína,
að stjórnarandstæðingar væru
hryðjuverkamenn
sem
nytu
stuðnings Bretlands og annarra
Vesturlanda.
AASDG

"!.$!2¥+). !0 Hundruð andstæð-

¥ ,®'2%',5&9,'$ 3TJËRNARANDSTÎÈU
LEIÈTOGINN -ORGAN 4SVANGIRAI OG AÈRIR
SEM FANGELSAÈIR VORU EFTIR MËTM¾LAFUND
KOMU MARGIR LEMSTRAÈIR Å RÁTTARSAL
./2$)#0(/4/3!&0

inga Íraksstríðsins fylktu liði í
mótmælagöngu á Manhattan í
New York í gær og kröfðust þess
að skrúfað yrði fyrir fjárveitingar til stríðsrekstrarins og að
bandarísku hermennirnir í Írak
yrðu tafarlaust kallaðir heim.
Gangan var ein af mörgum
mótmælafundum sem efnt var til
í borgum Bandaríkjanna um helgina í tilefni af því að fjögur ár eru
liðin frá því innrásin hófst.
Leikarinn Tim Robbins, sem
var meðal ræðumanna kröfugöngunnar, sagði það að skrúfa
fyrir fjárveitingar „góða leið til
að koma hermönnunum heim“. AA

Fækkar í fiskiðnaði,
fjölgar í stjórnsýslu
Störfum í opinberri stjórnsýslu hefur fjölgað um fjögur þúsund á tíu árum.
Fjöldi margvíslegra þjónustustarfa hefur margfaldast. Á sama tíma hefur störfum í fiskiðnaði fækkað um fimm þúsund og í veiðum um næstum þrjú þúsund.

Gu›jón Arnar
Kristjánsson

Ingibjörg Sólrún
Gísladóttir

ENNEMM / SÍA / NM26752

Einn tveir og þrír 362.018

Geir H. Haarde

Jón Sigur›sson

Steingrímur J.
Sigfússon

34*«2.-, Störfum á sviði margvíslegrar þjónustu hefur fjölgað
um 30 prósent á síðustu tíu árum.
Störf í greinum sem Hagstofan
skilgreinir sem þjónustustarfsemi
voru 93.200 árið 1995 en á síðasta
ári 122.500.
Á sama tíma hefur störfum við
fiskveiðar fækkað um 2.700 (40
prósent) og störfum í fiskiðnaði um
4.900 (55 prósent).
Þessar upplýsingar koma fram
í svari ráðherra
Hagstofu
(forsætisráðherra)
við
fyrirspurn
Birgis Ármannssonar,
þingmanns Sjálfstæðisflokks.
")2')2
„Ástæða þess
2-!..33/.
að ég spurði
voru þessar stöðugu fullyrðingar
um að ekkert hefði gerst í atvinnumálum í valdatíð Sjálfstæðisflokks
og Framsóknarflokks annað en að
það hefði verið vöxtur í gamaldags,
þunglamalegum iðnaði á borð við
stóriðju. Það kemur allavega ekki
fram í þessum tölum,“ segir Birgir. Þvert á móti sýni þær að Íslendingar séu á sömu siglingu og önnur
þróuð vestræn hagkerfi. „Við erum
að breytast í þjónustusamfélag.“
Á síðasta áratug hefur störfum
í opinberri stjórnsýslu fjölgað um
3.900. Þau voru 6.200 árið 1995 en
á síðasta ári 10.100. Birgi hugnast sú þróun illa, segir hana valda
sér áhyggjum. „Þetta þýðir að yfirbyggingin í opinbera kerfinu er að
stækka. Auðvitað kemur þetta að
hluta til vegna þess að viðfangsefnin eru að verða flóknari og krefjast meiri sérhæfingar. En þó ég

&,!+!¨ /' 3.924 3TÎRFUM Å FISKIÈNAÈI HEFUR F¾KKAÈ UM T¾PLEGA FIMM ÖÒSUND ¹ TÅU

¹RUM  SAMA TÅMA HEFUR STÎRFUM Å MARGVÅSLEGRI ÖJËNUSTU FJÎLGAÈ UM  ÖÒSUND
&2¡44!",!¨)¨'6!

viðurkenni að kröfurnar til stjórnsýslunnar aukist stöðugt þá veldur
þessi fjölgun áhyggjum.“
Mestur er vöxturinn í því sem
Hagstofan nefnir fasteignaviðskipti og ýmis þjónusta. Er þar
átt við lögfræðiþjónustu, endurskoðun og ýmsa sérhæfða þjónustu. Til þessa flokks heyrðu 8.600
störf árið 1995 en tíu árum síðar
eru þau orðin 15.100. Er það fjölgun um 75 prósent. Um 30 prósenta

fjölgun starfa er í hótel- og veitingahúsarekstri og samgöngum
og flutningum. Þá hefur störfum
í mannvirkjagerð fjölgað um 50
prósent.
Um fækkun starfa í fiskiðnaði
segir Birgir að tækniþróun hafi
leitt til þess að færri hendur þurfi
til að vinna sömu verk, auk þess
sem fryst sé um borð í skipum og
meira unnið erlendis.
BJORN FRETTABLADIDIS

¶2«5. &*®,$! 34!2&!
,ANDBÒNAÈUR
&ISKVEIÈAR
&ISKIÈNAÈUR
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-ANNVIRKJAGERÈ
6ERSLUN OG VIÈGERÈAÖJËNUSTA
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&RAMTÅÈARLANDIÈ HEFUR KYNNT S¹TTM¹LA UM N¹TTÒRUVERND OG NÕTINGU AUÈLINDA

Þjóðinni boðinn framtíðarsáttmáli

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

34*«2.-, Framtíðarlandið kynnti í gær sáttmála um
framtíð Íslands, sem þjóðinni allri og ráðamönnum
hennar er boðið að staðfesta. Í sáttmálanum er kveðið á um að byggt verði upp fjölbreytt og lifandi samfélag á Íslandi þar sem hugvit og sköpunargleði fær
að njóta sín og að áætlanir um náttúruvernd verði
lögfestar áður en frekar er aðhafst í orkuvinnslu.
Auk þess að Íslendingar axli ábyrgð á tímum viðsjárverðra loftslagsbreytinga í heiminum með því að
fylgja alþjóðlegum skuldbindingum um losun gróðurhúsalofttegunda.
Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands
er verndari sáttmálans. Andri Snær Magnason og
María Ellingsen kynntu sáttmálann á blaðamannafundi í gær og sögðu hann lagðan fram vegna þess að
deilur um virkjana- og stóriðjumál hafi klofið þjóðina
og muni aðeins magnast ef ekkert verður að gert.
Meðal þeirra sem þegar hafa stutt sáttmálann eru
Sigurbjörn Einarsson biskup, Ólafur Jóhann Ólafsson, rithöfundur og aðstoðarforstjóri Time Warner,
Steingrímur Hermannsson, fyrrverandi forsætisráðherra, Sigurjón Sighvatsson kvikmyndaframleið-

&2!-4¥¨!2,!.$)¨ !NDRI 3N¾R -AGNASON RITHÎFUNDUR -ARÅA

%LLINGSEN LEIKKONA OG FRÒ 6IGDÅS &INNBOGADËTTIR FYRRVERANDI
FORSETI ¥SLANDS KYNNTU S¹TTM¹LANN ¹ BLAÈAMANNAFUNDI Å G¾R

andi, handknattleiksmaðurinn Ólafur Stefánsson og
Hörður Arnarson, forstjóri Marels.
Hægt er að nálgast sáttmálann og skrifa undir
hann á vef Framtíðarlandsins, framtidarlandid.is. SH

 MARS  -.5$!'52

&YRRVERANDI FRAMKV¾MDASTJËRI SEGIR STÎÈU   ERFIÈA EFTIR AÈ "AUGUR KEYPTI KEÈJUNA

Man ekki eftir styrk frá Baugi
"!5'3-, Þórður Þórisson, fyrrverandi framkvæmdastjóri 10-11,
mundi ekki eftir því hvort verslunarkeðjan
hefði fengið 40
milljóna króna
styrk frá Baugi
vegna auglýsinga- og stjórnunarkostnaðar vegna ársins 2000, þegar
hann bar vitni í
¶«2¨52 ¶«2)33/.
Baugsmálinu í
Héraðsdómi Reykjavíkur á föstudag.
Spurður af Sigurði Tómasi
Magnússyni, settum ríkissaksókn-

ara, sagðist Þórður ekki muna eftir
því hvort 10-11 hefði fengið slíkan
styrk. Þeir Jón Ásgeir Jóhannesson og Tryggvi Jónsson eru
í einum ákærulið sakaðir um
meiriháttar bókhaldsbrot
með því að búa til gögn
sem ekki áttu sér stoð í
viðskiptum með því að
BAUGS
færa Baugi 40 milljónir króna til tekna á
viðskiptamannareikningi
Fjárfestingafélagsins Gaums, fjölskyldufyrirtækis Jóns Ásgeirs.
Ákærðu hafa skýrt þessa færslu
þannig að staða 10-11 hafi verið
verri en við var búist þegar Baugur eignaðist verslunarkeðjuna og

því hafi verið ákveðið að Gaumur
styrkti 10-11 um þessar 40 milljónir til að taka þátt í auglýsinga- og
stjórnunarkostnaði.
Gestur Jónsson, verjandi
Jóns Ásgeirs, spurði Þórð hvort
lögreglan hefði óskað eftir því
að hann gæfi skýrslu vegna
sem ÞórðM Á L I Ð málsins,
ur sagði ekki hafa
verið gert. Hann
staðfesti þó að
rekstur 10-11 hafi
gengið verr en reiknað var með
eftir að Baugur keypti verslunarkeðjuna og lagt hafi verið í gríðarlegan kostnað vegna auglýsinga.
BJ

Brutust inn og stálu
stílabókum nemenda
Tveir ungir menn greiddu fyrir gistingu á Hótel Holti með stolnu kreditkortanúmeri Akureyrarbæjar, brutust inn í skóla og stálu stílabókum nemenda og
stálu gosflöskum úr bakaríi í Kópavogi. Mál þeirra var þingfest í síðustu viku.
$«-3-, Mál á hendur tveimur

ungum mönnum vegna fjölmargra
afbrota var þingfest í Héraðsdómi
Norðurlands eystra í liðinni viku.
Ákærurnar á hendur mönnunum,
sem eru um tvítugt, eru meðal
annars vegna fjársvika, fíkniefnabrota, umferðarlagabrota og innbrota.
Yngri maðurinn var handtekinn í lok ágúst á síðasta ári eftir
að hafa reynt að stinga lögreglu
af eftir að hún hafði gefið honum
merki um að stöðva. Keyrði hann
meðal annars á miklum hraða eftir
göngustíg í íbúðarhverfi, á röngum vegarhelmingi, virti hvorki
stöðvunarskyldu né gaf stefnuljós. Þá beygði hann ítrekað öfugu
megin við umferðareyjar, tók
fram úr bílum með afar ógætilegum hætti áður en för hans endaði
með því að hann ók á aðra bifreið á
gatnamótum Hlíðarvegar og Lindarsmára.
Við handtöku kom í ljós að maðurinn var greinilega í ójafnvægi
og í ákærunni segir orðrétt að
hann hafi verið „undir það miklum áhrifum deyfandi lyfja að
hann gat ekki stjórnað bifreiðinni
örugglega.“
Í október var hann svo handtekinn í slagtogi við hinn manninn eftir að hafa brotist inn í bakarí Reynis bakara í Kópavogi og
stolið þaðan 14.500 krónum í peningum og sautján hálfslítra flöskum af Coca Cola. Rúmlega mán-
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"ROTIN VORU FRAMIN ¹ !KUREYRI OG
HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
 ¹GÒST 9NGRI MAÈURINN HANDTEKINN
VEGNA GRUNSEMDA UM AÈ HAFA EKIÈ
BIFREIÈ UM GÎTUR +ËPAVOGS ¹N ÎKURÁTT
INDA OG UNDIR ¹HRIFUM DEYFANDI LYFJA
¶EGAR LÎGREGLA REYNDI AÈ STÎÈVA HANN
SINNTI HANN EKKI BOÈUM HELDUR ËK
¹FRAM ¹ MIKLUM HRAÈA ®KUFERÈIN END
AÈI MEÈ ¹REKSTRI VIÈ AÈRA BIFREIÈ
 OKTËBER -ENNIRNIR ERU B¹ÈIR HAND
TEKNIR EFTIR AÈ HAFA BROTIST INN Å 2EYNIS
BAKARÅ Å +ËPAVOGI OG STOLIÈ ÖAÈAN LÅTIL
R¾ÈI AF PENINGUM OG SAUTJ¹N FLÎSKUM
AF #OCA #OLA Å H¹LFSLÅTRAUMBÒÈUM
 NËVEMBER -ENNIRNIR BRJËTAST INN Å
'LER¹RSKËLA ¹ !KUREYRI OG STELA ÖAÈAN
FIMM FARTÎLVUM TVEIMUR SKJ¹VÎRP
UM STAFR¾NUM MYNDAVÁLUM HÎRÈUM
DISKI KASSETTUM DISKETTUM OFN¾M

uði síðar brutust þeir félagar svo
aftur inn, í þetta sinn í Glerárskóla á Akureyri. Þar stálu þeir
töluverðu magni af dýrum raftækjum, meðal annars fimm fartölvum, auk þess sem þeir tókumeð sér ofnæmislyf og stílabækur með verkefnum nemenda við
skólann.
Þremur dögum síðar voru mennirnir komnir til höfuðborgarinnar
og bókuðu gistingu á Hótel Holti
með því að gefa upp greiðslukortanúmer í eigu Akureyrarbæjar. Þar
dvöldu þeir í tvær nætur og nutu
alls kyns veitinga. Hinn 20. nóvember ætluðu þeir að færa sig
um set og gerðu tilraun til að bóka

ISLYFJUM STÅLABËKUM MEÈ VERKEFNUM
NEMENDA OG KENNARA AUK REIÈUFJ¹R
 NËVEMBER -ENNIRNIR TVEIR BËKA
GISTINGU ¹ (ËTEL (OLTI Å TV¾R N¾TUR OG
NJËTA ÖAR VEITINGA 'EFA UPP GREIÈSLU
KORTANÒMER Å EIGU !KUREYRARB¾JAR TIL
GREIÈSLU
 NËVEMBER -ENNIRNIR YFIRGEFA (ËTEL
(OLT OG GERA TILRAUN TIL AÈ BËKA HER
BERGI Å FJËRAR N¾TUR ¹ &OSSHËTELI ,IND
VIÈ 2AUÈAR¹RSTÅG 'EFA UPP SAMA KRED
ITKORTANÒMER EN ERU HANDTEKNIR Å KJÎL
FARIÈ ÖAR SEM !KUREYRARB¾R VAR BÒINN
AÈ L¹TA LOKA KORTINU
 DESEMBER 9NGRI MAÈURINN HAND
TEKINN FYRIR AÈ AKA ¹N ÎKURÁTTINDA OG
UNDIR ¹HRIFUM FÅKNIEFNA UM GÎTUR !KUR
EYRAR ¥ KJÎLFARIÈ FINNST LÅTILR¾ÈI AF FÅKNI
EFNUM Å BÅLNUM OG ¹ HEIMILI HANS
%INNIG FINNAST TVEIR HNÅFAR Å VÎRSLU HANS

fjórar nætur á Fosshóteli Lind við
Rauðarárstíg og gáfu upp sama
greiðslukortanúmer. Þá var hins
vegar búið að láta loka kortinu og
mennirnir handteknir í kjölfarið.
Í byrjun desember var yngri
maðurinn svo aftur handtekinn
undir áhrifum eiturlyfja og án
ökuréttinda þar sem hann keyrði
um götur Akureyrar. Í bifreiðinni sem hann ók og á dvalarstað
hans fundust neysluskammtar
af amfetamíni, kókaíni, e-töflum,
LSD og kannabisefnum. Þá var
hann með í vörslu sinni veiðihníf
með 11,5 sentimetra löngu blaði
og fjaðurhníf.
THORDUR FRETTABLADIDIS

LANDSLAGS
Skráning og nánari
upplýsingar hjá skiptiborði
BYKO í síma 515 4000
milli kl. 9-17 virka daga.
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Greiddu niður
óhagstæðar skuldir
Óvenju
hagstætt lán!

16,55%

- Lægri greiðslubyrgði
- Lægra lántökugjald
- Óverðtryggt lán

Tilboðslánið hentar vel til að greiða niður óhagstæðar skuldir,
eða að láta draumana rætast, hvort sem það er eldhúsinnrétting,
uppþvottavél, framkvæmdir heimafyrir eða eitthvað annað…
…þitt er valið!

Dæmi um meðalgreiðslu á mánuði
Fjöldi ára

200.000 kr.

400.000 kr. 600.000 kr. 800.000 kr. 1.000.000 kr.

1

19.536

38.162

56.788

75.415

94.041

2

10.764

20.785

30.805

40.825

50.846

3

7.840

14.992

22.144

29.295

36.447

4

6.378

12.096

17.813

23.531

29.248

5

5.501

10.358

15.215

20.072

24.929

6

4.916

9.199

13.482

17.766

22.049

7

4.498

8.372

12.245

16.119

19.992

8

4.185

7.751

11.317

14.883

18.449

Þú getur sparað 382.100 kr.
með því að taka tilboðslán S24:
20%

21,15%
16,55%

10%

Forsendur: 1% lántökugjald - 1,5% stimpilgjald - 16,55% vextir - Kostnaður lánaður

0%

S24

Algengir vextir á
skammtímalánum
banka og sparisjóða

M.v. 2 milljón króna lán í 8 ár og 16,55% vexti hjá S24 og 21,15%
vexti hjá ónefndum fjármálafyrirtækjum (sem er 4,6% munur)
þá borgarðu 3.980 kr. minna á mánuði með því að vera með

Sæktu um
spararlán...
47.763 kr. á ári og 382.100 kr.

lánið hjá S24, þú

í heildina.

WWW.s24.is

Sæktu um lán...

WWW.s24.is

533 2424 – Sætún 1
*Miðað við vaxtatöflu S24 21.01.2007, sjálfvirka skuldfærslu af reikningi hjá S24.
*M.v. að umsækjandi uppfylli þau skilyrði sem S24 setur varðandi lánveitingar.
Tilboð þetta gildir til 15.03.2007.
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KÓPADRÁPI MÓTMÆLT Dýraverndarsinnar komu saman fyrir utan sendiráð Kanada í Berlín á fimmtudag til
þess að mótmæla kópadrápi frumbyggjanna í Kanada.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Víglundur Þorsteinsson fjallaði um auðlindir á Iðnþingi Samtaka iðnaðarins:

Eftirför lauk með árekstri:

Orkan er olía Íslendinga

Ók ölvaður á
lögreglubifreið

IÐNÞING „Við Íslendingar munum

LÖGREGLUMÁL Lögregla veitti ölv-

grundvalla hagvöxt okkar á þessari öld á miklum vexti í íslenskum
orkuiðnaði,“ sagði Víglundur Þorsteinsson, forstjóri BM Vallár, í
ræðu sinni á Iðnþingi á föstudag.
Víglundur fjallaði um auðlindir,
nýtingu þeirra og verndun og þátt
auðlindanýtingar í byggðaþróun.
„Það er góður kostur til að
styrkja og jafna búsetu á landinu að reisa álver á stöðum eins
og Reyðarfirði og Húsavík,“ sagði
Víglundur en bætti við að þegar
búið væri að stækka í Straumsvík og reisa álver á Húsavík væri
skynsamlegt að beina þróuninni á
nýjar brautir. Nauðsynlegt væri

að auka rannsóknir á nýtingu jarðvarma og þar væri mikilvægt að
finna leiðir til gjörnýtingar svo að
nýtingin samræmdist Ríó-yfirlýsingunni um sjálfbæra þróun.
„Endurnýjanleg orka verður
okkur Íslendingum það sem olían
var Sádum og öðrum arabaþjóðum
á síðustu öld,“ sagði Víglundur.
„Allir sjá þversögn þess að nota
olíu til að umbreyta lífmassa til
að blanda í olíu eins og nú er víða
verið að gera.“ Að mati Víglundar verður hagkvæmara til lengdar
að nýta rafmagn beint á ökutæki
heldur en að nýta það til framleiðslu lífmassa eða vetnis.
Þá sagði Víglundur að umræðan

IÐNÞING Víglundur líkti endurnýtanlegri

orku Íslendinga við olíuauðlindir arabaþjóða.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

um nýtingu auðlinda væri á villigötum og líkti mótmælunum gegn
Kárahnjúkavirkjun við rómantík
19. aldar manna.
-þo

uðum hálfþrítugum ökumanni eftirför í Grafarvogi í fyrrinótt. Lögregla gerði manninum að stöðva
bíl sinn á Vesturlandsvegi en
hann sinnti ekki stöðvunarmerkjum og ók inn í Grafarvog.
Eftirförinni lauk þegar maðurinn ók á annan lögreglubíl sem
kominn var á vettvang til aðstoðar. Ekki var um ofsaakstur að
ræða að sögn varðstjóra lögreglu
og enginn meiddist við áreksturinn.
Maðurinn gisti fangageymslur
lögreglu um nóttina og var sleppt
síðdegis í gær.
- sh

Aukaúthlutun loðnukvóta:

Morðtilraunir hafa ekki þaggað niður í Mariselu Ortiz Rivera sem berst gegn þöggun á kvennamorðum:

Loðnuveiðar
hafnar á ný

Segir yfirvöld þegja yfir kvennamorðum

VEIÐAR Loðnuveiðar hófust á ný á

MANNRÉTTINDAMÁL Um það bil fjögur hundr-

dögunum. Sjávarútvegsráðuneytið hefur ákveðið að auka loðnukvótann á vetrarvertíðinni um
fimmtán þúsund lestir eða í 385
þúsund lestir.
Á fréttavefnum eyjar.net
kemur fram að Guðmundur VE
og Antares VE hafi haldið út á
veiðar eftir að kvótinn var aukinn. Viðbótin er til komin vegna
vestangöngu sem Hafrannsóknastofnun mældi í byrjun þessa
mánaðar.

uð konur hafa myrtar og fjölmargar horfið
síðustu þrettán ár í borginni Ciudad Juárez í
Mexíkó. Fórnarlömbin hafa
venjulega verið á aldrinum
13 til 22 ára og af fátæku
fólki. Margar þeirra hafa
borið merki kynferðislegrar misnotkunar áður en þær
voru myrtar. Tala þeirra
barna sem misst hafa móður
sína er ekki kunn.
„Þau hafa gleymst rétt eins
MARISELA
og yfirvöld vilja helst gleyma
ORTIZ RIVERA
mæðrum þeirra,“ segir baráttukonan Marisela Ortiz Rivera sem kom hingað til lands til að kynna baráttumál sín. Marisela segir morðin óheillavænleg fyrir ímynd
staðarins og líkleg til að fæla burtu ferðamenn.
Yfirvöldum þyki því betra að yfir þeim sé
þagað. Græðgin sé réttvísinni yfirsterkari.
„Það var ekki fyrr en ég missti sjálf manneskju sem var mér nákomin að ég fór að berjast fyrir alvöru,“ segir hún. Limlest lík, Liliu

LÖGREGLUFRÉTTIR
Lítið slasaður eftir árekstur
Betur fór en á horfðist þegar tveir bílar
skullu saman á Vesturlandsvegi við
Laxá um hádegið í gær. Einn var fluttur á slysadeild lítið slasaður. Rekja má
slysið til hálku. Fimm manns voru í
bílunum og sluppu hinir ómeiddir.

Alejöndru Garcia Andrade, sautján ára, fannst
á víðavangi árið 2001. Lögreglunni þótti ekki
ástæða til að kanna málið frekar. Það var þá
sem Marisela og móðir stúlkunnar stofnuðu
samtökin Nuestras Hijas de Regreseo a Casa
sem berjast gegn refsileysi þegar kemur að
kvennamorðum.
„Alejandra var sérstök stúlka. Hún var falleg, greind og langaði að verða fréttakona.
Morð hennar átti ekki að þagga niður,“ segir
Marisela. Yfirvöld voru henni ósammála.
„Rannsóknarlögreglan áreitti mig og ég var
spurð hvað mér kæmi þetta við. Dætur mínar
hefðu ekki verið myrtar. Níðandi ummæli
voru skrifuð á húsið mitt og mér var hótað að
dætur mínar hlytu sömu örlög. Lögreglumenn
héldu byssu að gagnaugað á mér og sögðu að
konur sem gætu ekki þagað ætti að drepa,“
segir Marisela.
Árið 2003 hvatti Amnesty International fólk
til að styðja baráttu hennar og henni var veitt
vernd. Morðin sem fólk vildi ekki að væri
talað um urðu að alþjóðlegu baráttumáli enda
eru þau talin ein skelfilegasta birtingarmynd

TIL MINNINGAR Konur eru enn myrtar í borginni Ciudad

Juárez. Þegar hafa fjögur hundruð þeirra fundist látnar
og fjölmargar hafa horfið.
MYND/AMNESTY INTERNATIONAL

kynbundins ofbeldis sem viðgengst í nútímanum. Marisela minnir þó á að refsileysi við afbrotum gegn konum sé ekki einungis bundið
við Mexíkó. Víða í heiminum sé þeim málum
ýtt til hliðar. Því þurfi að breyta.
- kdk

PAJERO – hörkugóð kaup
Nokkur dæmi um glæsilega MMC PAJERO hjá Bílaþingi HEKLU

Laugavegi

Laugavegi

Laugavegi

MMC Pajero GLS 3,5 bensín

MMC Pajero Dakar 3,2 dísil

MMC Pajero GLS 3,2 dísil

Sjálfsk. Árg. 06. Ek. 15.000 km.

Sjálfsk. Árg. 05. Ek. 39.000 km.

Sjálfsk. Árg. 05 Ek. 54.000 km.

32" dekk og Antera felgur, varadekkshlíf, dráttarbeisli.

Varadekkshlíf, dráttarbeisli.

33" Anterabeyting, varadekkshlíf, dráttarbeisli.

Verð 4.790.000 kr.

Verð 4.550.000 kr.

Verð 4.690.000 kr.

Laugavegi

Laugavegi

Laugavegi

MMC Pajero GLS 3,2 dísil

MMC Pajero GLS 3,2 dísil

MMC Pajero GLS 3,5 bensín

Sjálfsk. Árg. 02. Ek. 104.000 km.

Sjálfsk. Árg. 04. Ek. 60.000 km.

Sjálfsk. Árg. 05. Ek. 27.000 km.

Varadekkshlíf, dráttarbeisli.

33" kantabreyting, varadekkshlíf, dráttarbeisli.

35" kantabreyting, varadekkshlíf, dráttarbeisli.

Verð 3.080.000 kr.

Verð 4.450.000 kr.

Verð 4.850.000 kr.

Laugavegi 174

sími 590 5000

Kletthálsi 11

sími 590 5040

www.bilathing.is

Númer eitt í notuðum bílum
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%FLA KENNSLU OG RANNSËKNIR

HR ræður tvo
deildarforseta
-%..4!-, Háskólinn í Reykjavík
hefur ráðið tvo nýja deildarforseta til skólans. Þeir munu stýra
tölvunarfræðideild annars vegar
og tækni- og verkfræðideild hins
vegar.
Dr. Ari Kristinn Jónsson verður deildarforseti tölvunarfræðideildar. Hann hefur undanfarin tíu ár starfað hjá bandarísku
geimferðastofnuninni (NASA) í
Kaliforníu.
Dr. Gunnar Guðni Tómasson
tekur við starfi deildarforseta
tækni- og verkfræðideildar. Hann
hefur starfað sem verkfræðingur hjá Verkfræðistofu Sigurðar
Thoroddsen frá árinu 1995.
SÖS

 6!+4)..) "ANDARÅSKIR HERMENN ¹ EFT
IRLITSFERÈ Å "AKÒBA NORÈVESTUR AF "AGDAD
!LLS HAFA YFIR  FÁLAGAR ÖEIRRA FALLIÈ Å
¥RAK FR¹ ÖVÅ INNR¹SIN HËFST &2¡44!",!¨)¨!0

TÎKIN Å ¥RAK

Sjö bandarískir
hermenn falla
¥2!+ !0 Talsmenn Bandaríkja-

hers í Írak greindu frá því í
gær, að sjö hermenn hefðu fallið í árásum uppreisnarmanna
um helgina. Fjórir þeirra fórust er vegkantssprengja sprakk
þar sem þeir voru á eftirlitsferð í
Vestur-Bagdad.
Þótt lítillega hafi dregið úr
átökum í Bagdad í sameiginlegu átaki bandaríska setuliðsins og íraska hersins til að bæta
öryggi í höfuðborginni undanfarinn mánuð banaði bílsprengja
átta Írökum í hverfi sjía í gær, að
sögn lögreglu og 28 særðust.
Með mannfalli helgarinnar í
röðum bandaríska herliðsins er
það í allt komið í 3.217 frá því innrásin hófst fyrir fjórum árum,
samkvæmt talningu AP-fréttastofunnar.
AA

,®'2%',5&2¡44)2
5NG KONA KLIPPT ÒR BÅL SÅNUM
+ONA UM TVÅTUGT VAR FLUTT ¹ SJÒKRA
HÒS EFTIR AÈ HAFA EKIÈ ¹ STAUR ¹ AFREIN
AF (AFNARFJARÈARVEGI SEM LIGGUR UPP Å
(AMRABORG Å FYRRAKVÎLD +ALLA ÖURFTI ¹
T¾KJABÅL TIL AÈ N¹ KONUNNI ÒR BÅLNUM
EN HÒN REYNDIST EKKI MIKIÈ SLÎSUÈ
"ÅLLINN SKEMMDIST MIKIÈ

(ASS OG AMFETAMÅN FANNST
4VEIR MENN VIÈURKENNDU AÈ EIGA
FIMM GRÎMM AF AMFETAMÅNI OG LÅTIL
R¾ÈI AF TËBAKSBLÎNDUÈU HASSI SEM
LÎGREGLAN ¹ 3UÈURNESJUM LAGÈI HALD ¹
Å HEIMAHÒSI Å 2EYKJANESB¾ Å FYRRINËTT
-¹LIÈ TELST UPPLÕST

Vinstri græn á ferð um landið
Fundur á Akranesi í kvöld

Alma Lísa Jóhannsdóttir, Björg Gunnarsdóttir og Árni Þór Sigurðsson.
spjalla við kjósendur á Akranesi í Skrúðgarðinum, Kirkjubraut 8, kl: 20:00
ALLT ANNAÐ LÍF! - með vinstri grænum
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 DESEMBER  3AMKEPPNIS
STOFNUN GERIR HÒSLEIT HJ¹ OLÅUFÁLÎG
UNUM
 MARS  /LÅUFÁLAGIÈ ¹KVEÈUR
AÈ STARFA MEÈ 3AMKEPPNISSTOFNUN
 JÒLÅ  &RÁTTABLAÈIÈ BIRTIR ¹GRIP
ÒR FRUMSKÕRSLU 3AMKEPPNISSTOFN
UNAR
 ¹GÒST  2ÅKISSAKSËKNARI FER
FRAM ¹ AÈ RÅKISLÎGREGLUSTJËRI AFLI FULL
N¾GJANDI GAGNA FR¹ 3AMKEPPNIS
STOFNUN TIL AÈ UNNT SÁ AÈ ATHUGA
HVORT HEFJA ÖURFI OPINBERA RANNSËKN
/KTËBER  (AFIN ER OPINBER
RANNSËKN HJ¹ EMB¾TTI RÅKISLÎGREGLU
STJËRA ¹ ¾TLUÈUM BROTUM OLÅUFÁLAG
ANNA FÁLÎGUNUM ¾ÈSTU STJËRNEND
UM OG MILLISTJËRNENDUM
 NËVEMBER  &J¹RLAGANEFND
!LÖINGIS LEGGUR TIL AUKAFJ¹RVEITINGU
VEGNA AUKINS UMFANGS STARFA EFNA
HAGSBROTADEILDAR RÅKISLÎGREGLUSTJËRA
 OKTËBER  3AMKEPPNIS
R¹È SEKTAR OLÅUFÁLÎGIN UM RÒMA  
MILLJARÈA KRËNA FYRIR BROT ¹ SAM
KEPPNISLÎGUM
 JANÒAR  FRÕJUNARNEFND
SAMKEPPNISM¹LA GEFUR ÒT ÒRSKURÈ
SINN OG L¾KKAR SEKTIR FÁLAGANNA UM
RÒMAN MILLJARÈ Å   MILLJARÈA KRËNA
+ER ¹ÈUR /LÅUFÁLAGIÈ HF OG /LÅS F¹
AFSL¹TT FYRIR SAMSTARF VIÈ SAMKEPPN
ISYFIRVÎLD 3EKT 3KELJUNGS L¾KK
AR MEST
 NËVEMBER  %FNAHAGSBROTA
DEILD RÅKISLÎGREGLUSTJËRA SENDIR RÅK

ISSAKSËKNARA NIÈURSTÎÈU LÎGREGLU
RANNSËKNAR ¹ SAMR¹ÈI OLÅUFÁLAGANNA
 NËVEMBER  2ÅKISLÎGREGLU
STJËRI SENDIR ÒT TILKYNNINGU UM LOK
RANNSËKNAR OG UPPLÕSIR AÈ M¹LIÈ SÁ
KOMIÈ TIL RÅKISSAKSËKNARA
 JANÒAR 3AMKEPPNISEFTIRLITIÈ
HAFNAR ÎLLUM KRÎFUM OLÅUFÁLAGANNA
UM AÈ ÒRSKURÈUR ¹FRÕJUNARNEFNDAR
SAMKEPPNISM¹LA VERÈI ËGILTUR +RÎF
UM FÁLAGANNA UM AÈ SEKTIR YRÈU
FELLDAR NIÈUR EÈA STËRL¾KKAÈAR VAR
EINNIG HAFNAÈ
 DESEMBER  +RISTINN "JÎRNS
SON %INAR "ENEDIKTSSON OG 'EIR
-AGNÒSSON ¹K¾RÈIR FYRIR Ö¹TT SINN
Å ËUMDEILDU SAMR¹ÈI K¾RAN ER Å
 LIÈUM 3AMA DAG VORU OLÅUFÁLÎG
IN D¾MD TIL ÖESS AÈ GREIÈA 2EYKJA
VÅKURBORG  MILLJËNIR KRËNA Å B¾TUR
FYRIR SAMR¹È VIÈ GERÈ TILBOÈA FYRIR
ÒTBOÈ ¹ VEGUM BORGARINNAR Å OKTËB
ER 
 FEBRÒAR  (ÁRAÈSDËMUR
2EYKJAVÅKUR VÅSAR M¹LI ¹K¾RUVALDS
INS GEGN FORSTJËRUM OLÅUFÁLAGANNA
FR¹ DËMI
 FEBRÒAR  (ÁRAÈSDËMUR ÒR
SKURÈAR +ER ¹ÈUR /LÅUFÁLAGIÈ TIL
ÖESS AÈ GREIÈA 3IGURÈI (REINSSYNI
TRÁSMIÈ FR¹ (ÒSAVÅK FIMMT¹N ÖÒS
UND KRËNUR Å B¾TUR VEGNA SAMR¹ÈS
 MARS  (¾STIRÁTTUR VÅSAR
M¹LI ¹K¾RUVALDSINS GEGN +RISTNI
%INARI OG 'EIR FR¹ DËMI (ELGI -AGN
ÒS 'UNNARSSON SAKSËKNARI ÒTILOKAR
ENDUR¹K¾RU

Gjöf náttúrunnar til þín

Omega-3
F I S K I O L Í A

Omega-3 fiskiolía inniheldur hátt hlutfall Omega-3
fitusýra, einkum EPA og DHA sem eru okkur
lífsnauðsynlegar.

+2)34).. "*®2.33/. (¾TTUR SEM

'%)2 -!'.²33/. 6AR FORSTJËRI /LÅUFÁ

FORSTJËRI 3KELJUNGS EN ER UMSVIFAMIKILL
KAUPSÕSLUMAÈUR

LAGSINS HF NÒ +ERS ¹ ÖEIM TÅMA SEM
FORSTJËRI /LÅS
STËRFELLT SAMR¹È OLÅUFÁLAGANNA ¹TTI SÁR
STAÈ
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

&2¡44!",!¨)¨'6!
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Ekki refsað fyrir
óumdeild brot
Forstjórum stóru olíufélaganna þriggja verður ekki
refsað fyrir óumdeild brot
á samkeppnislögum. Gloppur í lögunum, sem í raun
fríuðu forstjórana ábyrgð á
umfangsmestu samkeppnisbrotum Íslandssögunnar,
hafa verið lagfærðar.
„Að menn séu að bera saman
bækur sínar í sameiginlegri verðlagningu? Því vísa ég, enn og aftur,
alfarið á bug.“
Þessi orð lét Kristinn Björnsson, þáverandi forstjóri Skeljungs,
falla í fréttum Ríkissjónvarpsins
22. ágúst árið 1994. Rannsókn samkeppnisyfirvalda, sem hófst 18.
desember 2001 með húsleit í höfuðstöðvum olíufélaganna, leiddi
í ljós að þessi orð Kristins voru
ósönn með öllu. Yfirmenn stærstu
olíufélaganna þriggja, Skeljungs,
Olís og Olíufélagsins hf. Esso,
höfðu samráð um ákvörðun verðs
á olíu og ýmsum öðrum vörum félaganna, kerfisbundna markaðsskiptingu og gerð útboða vegna
viðskipta við stóra viðskiptavini.
Fyrir þetta hafa félögin verið
sektuð um 1,5 milljarða króna. Félögin báðust opinberlega afsökunar á brotum sínum með heilsíðuauglýsingum í dagblöðum, í kjölfar frétta sem sýndu svart á hvítu
að samráð hafði verið viðhaft yfir
átta ára tímabil, á árunum 1993 til
og með meirihluta árs 2001.

&ORSTJËRUNUM VERÈUR EKKI REFSAÈ
Nú er það endanlega ljóst, með
dómi Hæstaréttar frá 16. mars, að
forstjórar olíufélaganna á árunum 1993 til og með 2001, Kristinn
Björnsson, Einar Benediktsson og
Geir Magnússon, verða ekki sóttir
til saka fyrir hlutdeild sína í óumdeildum brotum á samkeppnislögum. Brotin eru langsamlega um-

fangsmestu brot sem samkeppnisyfirvöld hafa rannsakað hér á
landi og komið upp um.
Meginforsenda
meirihluta
Hæstaréttar fyrir dóminum, sem
staðfesti frávísun héraðsdóms frá
12. febrúar, er sú að fyrirkomulag
í lögum, um hvernig ætti að standa
að meðferð máls ef grunur vaknaði um að brotið hafi verið gegn
samkeppnislögum, væri ekki nógu
skýrt. Jafnframt er lögð áhersla á
að þessi óskýrleiki í lögum sé fyrir
hendi þegar hugað sé að því hvernig eigi að haga opinberri rannsókn
jafnhliða meðferð samkeppnisyfirvalda á brotum. Ólafur Börkur Þorvaldsson hæstaréttardómari skilaði sératkvæði en hann var
eini dómarinn sem vildi að málið
fengi efnislega meðferð.

'IRT FYRIR GLOPPUR Å KERFINU
Nýlega voru gerðar breytingar á samkeppnislögum sem eiga
að girða fyrir þá gloppu í lögum,
sem gerði það að verkum að Einari, Geir og Kristni verður ekki
refsað fyrir umfangsmestu brot á
samkeppnislögum sem samkeppnisyfirvöld hafa komið upp um hér
á landi. Ábyrgð starfsmanna fyrirtækja á að vera skýrari nú en
hún var og meðferð mála á vera
hnökralaus bæði hjá samkeppnisyfirvöldum og hjá lögreglu.
Ábendingar um þessa gloppu,
sem fríaði forstjórana ábyrgð,
komu fram á upphafsstigum málsins, bæði frá ákæruvaldinu og lögmönnum olíufélaganna.
Á þeim forsendum meðal annars lét Ragnar H. Hall, lögmaður
Kristins, hafa eftir sér í Fréttablaðinu þegar ákærurnar voru
birtar forstjórunum 13. desember
í fyrra að sú ákvörðun að ákæra
forstjórana væri „lögfræðileg tilraunastarfsemi“.
-¹L FYRIR DËMI p NIÈURSTÎÈU BEÈIÈ
Reykjavíkurborg voru dæmdar skaðabætur upp á 78 milljón-

Fjöldi rannsókna víða um heim hafa sýnt fram á
jákvæða eiginleika þeirra fyrir heilsuna.

Omega-3 fiskiolía byggir upp ónæmiskerfið á
marga vegu og hefur jákvæð áhrif á:
sjón

minni

hjarta og æðakerfi

andlega líðan

blóðþrýsting

námsárangur

kólesteról í blóði

þroska heila og
miðtaugakerfis

liði

á meðgöngu
rakastig húðarinnar
Má taka með lýsi.

www.lysi.is
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ir króna vegna samráðs olíufélaganna fyrir útboð borgarinnar og
Strætó bs. í október 1996. Þess er
beðið að Hæstiréttur dæmi í málinu en olíufélögin áfrýjuðu niðurstöðunni.
„Er einhver að halda því fram
í fullri alvöru að samráð olíufélaganna hafi ekki valdið tjóni?“
spurði Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, hæstaréttarlögmaður og lögmaður Reykjavíkurborgar, í upphafi málflutnings síns við aðalmeðferð málsins í héraðsdómi.
Lögmenn olíufélaganna héldu því
fram að það væri ekkert sem benti
til þess að Reykjavíkurborg hefði
tapað á samráðinu en héraðsdómur komst að annarri niðurstöðu og
féllst á varakröfu borgarinnar.
Þess er beðið að Hæstiréttur
dæmi í málinu en önnur fyrirtæki,
meðal annars Flugleiðir, ÍSAL og
útgerðarfélagið Brim, eru enn að
skoða málin með það fyrir augum
að leita réttar síns. Vestmannaeyjabær hefur þegar farið í mál
við olíufélögin en mál bæjarins
verður þingfest á næstunni í Héraðsdómi Reykjavíkur.
Sigurði Hreinssyni, trésmiði
frá Húsavík, voru dæmdar fimmtán þúsund krónur í bætur vegna
samráðs olíufélaganna 16. febrúar. Tæplega 200 manns bíða niðurstöðu málsins í Hæstarétti með
það fyrir augum að fara í mál. Þeir
hafa sett sig í samband við Neytendasamtökin en Lögfræðistofa
Reykjavíkur vinnur að málinu
fyrir samtökin.
Hörður F. Harðarson, lögmaður Skeljungs, hefur látið hafa eftir
sér í Fréttablaðinu að hugsanlega
verði samið um bætur, staðfesti
Hæstiréttur dóminn á máli Sigurðar.

&2¡44!3+µ2).'
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ÝSA

MEÐ HVÍTLAUK OG RJÓMAOSTI

ÝSA

MEÐ FRÖNSKU SINNEPI OG GRASLAUK

899

899

kr.
kg

kr.
kg

Þú spararr. kg.

SALTFISKUR

400 k

MEÐ RAUÐLAUK OG HVÍTLAUK

Þú spararr. kg.

998

kr.
kg

MEÐ KOKTEILTÓMÖTUM OG GRÆNMETI

!
Nýtt í Nóatúni
ÝSA

Í THAI GREEN CURRY

899

MEÐ KOKTEILTÓMÖTUM OG BASIL

Í INDVERSKU KARRÝ

899

AÐ DÖNSKUM HÆTTI
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kr.
kg
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899

kr.
kg

kr.
kg

ÞORSKFLÖK
RAUÐSPRETTA
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kg
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ÝSA
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Hvítlauks
baguette

199 kr. pk.

„Verði ykkur að góðu!“
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-ÎRG M¹L VORU SAMÖYKKT FYRIR
ÖINGLOK EINS OG ENDRAN¾R

Afnám fyrningarfrests stórt skref
34%).5.. 34%&.3$«44)2 3+2)&!2

F

yrir leikmenn eru þinglokin ár hvert, og ekki síst á kosningavori, mikið sjónarspil. Þingmenn semja sín í milli um
hvaða frumvörp eiga að komast í gegn fyrir þinglok og hver
ekki og fyrir utanaðkomandi liggur ekki endilega beint við
að skilja forgangsröðunina. Ýmis smámál eru afgreidd sem
lög frá Alþingi meðan stærri máli liggja óbætt hjá garði.
Þessi andi sveif sem fyrr yfir vötnum við lok þingsins sem
slitið var laust eftir miðnætti aðfaranótt gærdagsins. Til dæmis
var samþykkt að þjóðfáninn skuli vera í þingsalnum og lög um
sameiningu Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslands. Hins
vegar var samgönguáætlun til 2018 ekki samþykkt og ekki heldur fjölmiðlalögin margumræddu og umdeildu.
Þeir eru þó áreiðanlega margir sem fagna því að meðal lagabreytinga sem 133. löggjafarþing afgreiddi var breyting á hegningarlögum þess efnis að afnema fyrningarfrest í alvarlegustu
kynferðisbrotamálum.

Að svipta barn æsku sinni og sakleysi með því að
svívirða það kynferðislega er sá glæpur sem gengur
næst því að taka mann af lífi.
Kynferðisglæpir gegn börnum er einhverjir alvarlegustu glæpir
sem hægt er að fremja. Að svipta barn æsku sinni og sakleysi með
því að svívirða það kynferðislega er sá glæpur sem gengur næst því
að taka mann af lífi. Eðli þessara mála er þannig að iðulega koma þau
ekki upp á yfirborðið fyrr en löngu eftir að glæpurinn hefur verið
framinn og því er sönnunarbyrðin oft erfið. Framgangur kynferðisbrotamála gegn börnum hefur því verið þungur í dómskerfinu.
Mörgum þykja einnig dómar í kynferðisbrotamálum gegn
börnum býsna vægir, ekki síst samanborið við dóma í fíkniefnamálum. Samþykkt Alþingis á ákvæði um afnám fyrningarfrests
í alvarlegustu kynferðisbrotamálum gegn börnum er vissulega
ótengd lengd dóma. Engu að síður má þó vona að hún boði viðhorfsbreytingu sem fyrr en síðar muni skila sér til dómstóla.
Hitt er öruggt að samþykkt Alþingis frá því á laugardaginn
styrkir réttarstöðu barna í íslensku samfélagi og er skref í þá átt
að viðurkenna í framkvæmd sérstök mannréttindi barna. Hún
er einnig viðurkenning á þeirri skýlausu skyldu samfélagsins að
vernda börn með öllum tiltækum aðferðum gegn ofbeldi.
Þingmenn eiga heiður skilinn fyrir að sýna nú samstöðu um framgöngu þessa réttlætismáls sem nú lá fyrir þinginu í þriðja sinn. Sérstakan heiður á þó þingmaðurinn ungi skilinn, varaformaður Samfylkingarinnar Ágúst Ólafur Ágústsson. Hann hefur verið fyrsti
flutningsmaður málsins og unnið ötullega að framgangi þess.
Með samþykki afnáms fyrningarfrests í alvarlegustu kynferðisbrotamálum gegn börnum hefur einn fjölmargra tálma í framgangi þessara sorglegu mála verið fjarlægður og ekki er annað
hægt en að fagna því og óska þingheimi og þjóðinni til hamingju
með þetta framfaraspor.
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"ÒMERANG

%UROVISION

,ÒÈVÅK "ERGVINSSON ÖINGMAÈUR 3AM
FYLKINGAR ER EINN ÖEIRRA SEM HEFUR
STIGIÈ FRAM OG GAGNRÕNT AÈ FORSTJËR
AR OLÅUFÁLAGANNA GANGI ËD¾MDIR Å
BURT FR¹ VERÈSAMR¹ÈSM¹LINU -¹LIÈ
HAFI EKKI FENGIÈ EFNISLEGA MEÈFERÈ
%N HVAÈA DËMARI Å (¾STARÁTTI VILDI AÈ
M¹LIÈ FENGI EFNISLEGA MEÈFERÈ *Ò
ÖAÈ VAR «LAFUR "ÎRKUR ¶ORVALDSSON
3AMI «LAFUR "ÎRKUR OG ,ÒÈVÅK GAGN
RÕNDI AÈ V¾RI SKIPAÈUR DËMARI VIÈ
RÁTTINN (ANN ¹TTI AÈ VERA STRENGJA
BRÒÈA ÅHALDSINS «H¾FUR TIL VERKS
INS 6ARLA HUGSA SJ¹LFST¾ÈA HUGS
UN ,ÒÈVÅK LAGÈI MEIRA AÈ SEGJA
FRAM FRUMVARP ¹ !LÖINGI SEM ¹TTI
AÈ BREYTA SKIPUNARFERLI DËMARA
%N NÒ ER HANN SAMM¹LA ÖESS
UM bËH¾FAm DËMARA 3VONA ER
VERÎLDIN OFT SKRÅTIN

¶AÈ ER ALLTAF AÈ VERÈA VINS¾LLA OG VIN
S¾LLA AÈ FYLGJAST MEÈ STËRAFM¾L
UM OG ¹RSH¹TÅÈUM +AUPÖING HÁLT
TIL D¾MIS GL¾SILEGA ¹RSH¹TÅÈ ¹ LAUG
ARDAGSKVÎLD ÖAR SEM ÖEMAÈ VAR
%UROVISION -¾LTIST ÖAÈ VEL FYRIR HJ¹
STARFSFËLKI OG KOM FLESTUM ¹ ËVART AÈ
SJ¹ HINA DÎNSKU /LSEN BR¾ÈUR STÅGA ¹
SVIÈ VIÈ MIKINN FÎGNUÈ BANKAFËLKS ¶¹
VAR M¾TT LANDSLIÈ ¥SLANDS Å %UROVISION
%IKI (AUKS AUÈVITAÈ 3ELMA
"JÎRNSDËTTIR 3TEBBI OG
%YFI OG 0¹LL «SKAR

3J¹LFSGRÅN
+ËPAVOGSB¾R HÁLT
LÅKA ¹RSH¹TÅÈ
SÅNA ¹ LAUGAR
DAGSKVÎLDIÈ
-¾TTU STARFS

MENN B¾JARINS VEL ¹ H¹TÅÈINA ÖAR
SEM UMGJÎRÈIN VAR ÎLL HIN GL¾SILEG
ASTA 'UNNAR "IRGISSON B¾JARSTJËRI
HEFUR AUÈVITAÈ VERIÈ Å SVIÈSLJËSINU
UNDANFARIÈ OG ÖVÅ SPENNINGUR HJ¹
FËLKI AÈ SJ¹ HVERNIG GRÅNISTINN ®RN
RNASON SEM VAR VEISLUSTJËRI MYNDI
TAKA HANN Å GEGN ®RN VAR GËÈUR OG
GERÈI AUÈVITAÈ GRÅN AÈ ¾ÈSTA MANNI
STJËRNSÕSLUNNAR (INS VEGAR MUN
'UNNAR SJ¹LFUR HAFA VERIÈ ENN BETRI
ÖEGAR HANN GERÈI GRÅN AÈ SJ¹LFUM SÁR
3AGÈI ®RN FARA MJÒKUM HÎNDUM UM
SIG ENDA HAFI HANN REDDAÈ HONUM
GËÈRI LËÈ OG SPURÈI GESTI HVORT
ÖEIR HEFÈU EKKI VERIÈ ¹N¾GÈ
IR MEÈ ÎLL TRÁN SEM HANN
HEFÈI PLANTAÈ FYRIR FRAM
AN ÅÖRËTTAHÒSIÈ ¶AÈ ER F¹TT
SEM HAGGAR B¾JARSTJËRAN
BJORGVIN FRETTABLADIDIS
UM

Harakiri Framsóknar
É

g minnist ekki jafn hörmulegrar sneypufarar hjá nokkrum flokki og Framsókn fór á
endanum varðandi stjórnarskrármálið. Sjálfstæðisflokkurinn teymdi hann á asnaeyrunum gegnum málið, og fullkomnaði sneypuförina með því að
fleygja flokknum rakleiðis á nefið
í forina þegar Sjálfstæðisflokkurinn knúði í gegn að auðlindaákvæðið yrði gert afturreka inn í
stjórnarskrárnefnd forsætisráðherra. Þetta var Írak allt upp á
nýtt. Framsókn lúffaði skjálfandi
í hnjánum.
Forysta Framsóknar átti kost á
að mynda nýjan meirihluta á Alþingi um að taka auðlindaákvæði
upp í stjórnarskrá, senda Sjálfstæðisflokkinn í minnihluta og
fleygja honum þannig út úr ríkisstjórn. Ekki er ólíklegt að Framsókn hefði þá gengið til kosninga
með Jón Sigurðsson sem forsætisráðherra í minnihlutastjórn
og í svipaðri stöðu um stjórnarmyndun og Ólafur Jóhannesson
var 1979. Forysta Framsóknar
bilaði á taugum á endasprettinum – og málinu lyktaði með opinberu harakiri Framsóknar. Í lok
hinnar ótrúlegu stjórnarskrárviku hrundi Framsókn ofan í ríflega 6% fylgi.

GREININGUR Å RÅKISSTJËRN
Það vakti mikla athygli strax í
upphafi að frumvarp Geirs H.
Haarde og Jóns Sigurðssonar um
auðlindaákvæðið var ekki ríkisstjórnarfrumvarp, heldur borið
fram sem þingmannafrumvarp
þeirra tveggja. Þessi sérkennilega staða benti strax til að svo
mikill ágreiningur hefði verið í
ríkisstjórninni, að ekki hefði tekist að leggja málið fram sem
sameiginlegt stjórnarfrumvarp.
Þegar Alþýðuflokkurinn knúði
Davíð Oddsson, þáverandi forsætisráðherra, til að leggja fram
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¥ $!' \ !UÈLINDA¹KV¾ÈI
Sjálfstæðisflokknum tókst því
að beygja Framsóknarflokkinn, gera hann ótrúverðugan
í augum þjóðarinnar og eigin
flokksmanna.
skylt frumvarp vorið 1995 var
það að sjálfsögðu stjórnarfrumvarp.
Í umræðum á Alþingi kom
skýringin í ljós. Ræður Sivjar
Friðleifsdóttur og Jónínu Bjartmarz voru allar á sömu nótum
og málflutningur Samfylkingarinnar og stjórnarandstöðu. Þær
vildu að ekki væri hægt að selja
eða láta þjóðareign af hendi með
varanlegum hætti, og afnotaréttinn væri einungis hægt að veita
tímabundið. Þær voru því á allt
annarri skoðun en Sjálfstæðismenn, sem sögðu afdráttarlaust
að ákvæðið ætti ekki að breyta
neinu. Þungavigtarþingmaður
flokksins gekk svo langt að kalla
frumvarpið hreina „þykjustu“ í
Kastljóssþætti með mér.
Jón Sigurðsson, formaður
Framsóknar, var hins vegar ítrekað gerður afturreka með þennan skilning af Sjálfstæðisflokknum. Því undu Siv og Jónína ekki.
Það var því bullandi ágreiningur
innan ríkisstjórnarinnar. Það var
ástæðan fyrir því að frumvarpið var ekki lagt fram sem ríkisstjórnarfrumvarp heldur sem tillaga tveggja þingmanna.

"ARBABRELLA 3J¹LFST¾ÈISMANNA
Auðvitað ætlaði Sjálfstæðisflokkurinn aldrei að samþykkja breytingu á stjórnarskrá sem gæti
dregið úr sérhagsmunum útgerðarmanna. Í umfjöllun sérnefndar þingsins kom ótvírætt í ljós
hjá helstu stjórnskipunarfræðingum landsins að frumvarpið myndi auka réttaróvissu og
var stjórnskipulega ótækt. Enginn þeirra sérfræðinga sem sérnefndin kallaði til mælti með
samþykkt þess. Að því leyti fengu
formenn stjórnarflokkanna algera falleinkunn. Prófessorarnir
Eiríkur Tómasson og Björg Thorarensen, sem ríkisstjórnin valdi
sem sérfræðinga stjórnarskrárnefndar forsætisráðherra, kváðu
upp úr með að ákvæði frumvarpsins mætti túlka á þann veg, að það
styrkti séreignarrétt útgerðarmanna á kvótanum.
Við þær aðstæður átti Framsóknarflokkurinn kost á að
mynda meirihluta á Alþingi um
að setja inn í frumvarpið skýr
ákvæði um að þjóðareign mætti
aldrei selja eða afhenda með varanlegum hætti, heldur einungis láta í té tímabundinn afnotarétt
gegn gjaldi. Framsókn beygði sig
hins vegar undir hótunum Sjálfstæðismanna.
Sneypuför Framsóknar var
fullkomnuð með því að hún lét
íhaldið knýja sig til að senda auðlindaákvæðið aftur inn í stjórnarskrárnefnd forsætisráðherra
– þar sem Framsókn hafði ekki
þorað að samþykkja málið í óþökk
íhaldsins.
Sjálfstæðisflokknum tókst því
að beygja Framsóknarflokkinn,
gera hann ótrúverðugan í augum
þjóðarinnar og eigin flokksmanna
– og fá áframhaldandi neitunarvald á málinu inni í stjórnarskrárnefndinni. Barbabrella Geirs H.
Haarde gekk upp – en kostaði
Framsókn pólitískt framhaldslíf.

Samfylking vill stóriðjuhlé
5-2¨!.
3TËRIÈJA

Þ

og brýn mál mun hljóma oftar og hærra
hér á landi í náinni framtíð. Samfylkingin hefur frá upphafi barist fyrir auknum
heimildum til þess að krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu undir forystu Jóhönnu
Sigurðardóttur.

egar Hafnfirðingar ganga að kjörborðinu í íbúakosningu um stækkun álversins í Straumsvík hafa þeir í hendi sér
6ERNDUM FYRST p VIRKJUM SVO
valdið til þess að stöðva stækkunaráform
Alcan. Það gera þeir með því að merkja
Fagra Ísland er yfirskrift stefnumótunar
nei við tillögu að nýju deiliskipulagi sem
Samfylkingarinnar í umhverfis- og náttgerir ráð fyrir þreföldun álversins. Velji
úruvernd. Þar er gert ráð fyrir því að Ísfólk að samþykkja skipulagstillöguna
lendingar geri stóriðjuhlé og nýti tímann
þá verður gert ráð fyrir stækkuninni í ¶«25..
til þess að kortleggja náttúru Íslands með
Straumsvík í skipulagi Hafnarfjarðarbæj- 36%)."*!2.!2$«44)2
tilliti til þess hvaða verðmætu svæði við
ar. Nýtt deiliskipulag er hins vegar ekki
viljum vernda og jafnframt hvaða svæði
endanleg ávísun á stækkun. Þá á eftir að taka afvið teljum óhætt að nýta með öðrum hætti. Svo að
stöðu til orkuöflunar, þjóðhagslegra áhrifa og fleiri
þetta sé framkvæmanlegt þarf að taka leyfisveitingþátta. Sú staðreynd vill gleymast í umræðunni um
ar til rannsókna og nýtingar á orkukostum úr höndíbúakosninguna í Hafnarfirði.
um iðnaðarráðherra og færa þær aftur til Alþingis. Aðeins þannig er hægt að fá yfirsýn yfir þá kosti
6ALD OG VILJI FËLKSINS
sem okkur bjóðast, forgangsraða þeim og vernda þá
eða nýta til hagsbóta fyrir alla landsmenn. Það er
Það er í senn lofsvert og til eftirbreytni að bæjarmikilvægt að Hafnfirðingum sé stefna Samfylkingstjórnin í Hafnarfirði skuli hafa ákveðið að setja
arinnar í umhverfismálum skýr þegar þeir ganga
ákvörðun um skipulag sem rúmar stækkað álver
að kjörborði 31. mars nk.
í hendur bæjarbúa. Með því stígur Samfylkingin í Hafnarfirði stórt skref í átt til aukins íbúalýðHöfundur er þingmaður Samfylkingarinnar í Suðræðis hér á landi. Ég er sannfærð um að krafan um
vesturkjördæmi.
íbúakosningar og þjóðaratkvæðagreiðslur um stór
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ÎRUGGLEGA Å FORRITUNARKEPPNI
FRAMHALDSSKËLANNA $RAUMUR
DRENGJANNA Å LIÈINU ER AÈ
FORRITA FYRIR TÎLVULEIKI
EN SJ¹LFIR SEGJAST ÖEIR
LÎNGU H¾TTIR AÈ SPILA
TÎLVULEIKI SJ¹LFIR

m SJËNVARP ER
NÒ TIL SÕNIS Å 3VARI
T¾KNI 3JËNVARPIÈ
SEM KOSTAR  
MILLJËNIR ER AÈ ÎLL
UM LÅKINDUM ÖAÈ
ST¾RSTA ¹ ¥SLANDI
'2*52 

'2*52 

(%)-),)

(%),3!

(²3

"®2.

.-

&%2¨)2

-!452

"¥,!2

4¥3+!

'2*52

!46)..!

4),"/¨

6)..56¡,!2 /&,

!,,4 ()44
; '2*52 =
6ODAFONE AUGLÕSIR NÒ ¾VIN

TÕRAVERÈ ¹ SÅMUM SÅNUM !LLIR
SÅMARNIR AFHENDAST FORHLAÈNIR
FORSTILLTIR OG MEÈ TVEGGJA ¹RA
¹BYRGÈ 3JËNVARPSSÅMINN .OKIA
 ER ¹  EN Å HONUM
ER H¾GT AÈ HORFA ¹ 3KY .EWS
OG FRÁTTIR 3TÎÈVAR  SVO EITT
HVAÈ SÁ NEFNT

03 KEMUR Å VERSLANIR HÁR

LENDIS ¹ FÎSTUDAG 4IL AÈ BYRJA
MEÈ VERÈA  LEIKIR F¹ANLEGIR
OG EINNIG ER H¾GT AÈ SPILA
ALLA GÎMLU 0LAYSTATION OG
0LAYSTATION  LEIKINA
(IVE ER MEÈ ¹N¾GUSTU VIÈ

SKIPTAVINI ¥SLANDS  ¶ETTA
ERU NIÈURSTÎÈUR ¹N¾GJUVOGAR
INNAR FYRIR SÅÈASTA ¹R
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Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is

-AGNÒS -¹R 'UÈNASON OG 3M¹RI &REYR 3M¹RASSON STEFNA ¹ HLJËÈMÒRINN Å SUMAR MEÈ NÕJUN ELDFLAUGINNI

Á hljóðhraða til himins
Smári Freyr og Magnús Már í Amateur
Icelandic Rocketry eru með eldflaug á
teikniborðinu sem slá mun heimsmet ef
hún kemst yfir hljóðhraða.
„Markmiðið hjá félaginu Amateur Icelandic Rocketry er að smíða flaug sem fer yfir
hljóðhraða eða yfir 1200 kílómetra á klukkustund,“ segja eldflaugasmiðirnir Magnús
Már Guðnasson, nemi í efnafræði við HÍ, og
Smári Freyr Smárason , nemi í pípulagningum við Iðnskólann í Hafnarfirði.
Fyrsta flaugin sem þeir hönnuðu og
smíðuðu var Air 203. Henni var skotið á
loft í fyrra og flaug í 1.081 metra hæð á 15
sekúndum og náði 590 kílómetra hámarkshraða. Hún var með innbyggða fallhlíf og
tölvustýribúnað sem bæði mældi hraða og
opnaði fallhlífina.

Við fengum leyfi frá sýslumanni og flugmálastjórn. Flaugin lenti 400-500 metra frá
skotstað með fallhlífinni svo það stafaði
aldrei nein hætta af henni,“ segir Smári.
Félagarnir eru þeir einu sem fást við
eldflaugasmíði á Íslandi en áhugi er mikill erlendis. „Við höfum fengið góða aðstoð
frá eldflaugaáhugamönnum í Ameríku og
notum til dæmis eldsneytisuppskrift frá félaga okkar þaðan,“ segir Magnús.
Flauginni sem nú er í smíðum verður
skotið á loft í sumar og markmiðið er að slá
heimsmet. „Þetta er í fyrsta sinn sem flaug
með þessa gerð eldsneytis rýfur hljóðmúrinn ef allt gengur að óskum,“ segir Magnús.
Félagið er með aðstöðu hjá Félagsmiðstöðinni Músík og motór í Hafnarfirði en
framtakið er alfarið styrkt af fyrirtækjum.
RH FRETTABLADIDIS
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Villtu vera í
góðu formi?

     


Tilboð dagsins!
Ítalskar hakkbollur í sólberjasósu
á 990.- kr.kg

Opið virka daga frá kl 10 -18:30 Laugardaga frá kl 11 -17 Grensásvegi 48 Búðarkór 1 gallerikjot.is
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2INGO MYNDAVEFURINN HEFUR B¾TT ÖJËNUSTUNA OG BÕÈUR NÒ
NOTENDUM AÈ DEILA MYNDBÎNDUM SÅNUM ¹SAMT LJËSMYNDUM
WWWRINGOCOM

'ASMIÈSTÎÈVAR 6ATNSHITARAR
Å BÅLA B¹TA HÒSBÅLA FELLIHÕSI SUMARBÒSTAÈI OÚ
Lokað brunahólf
= enginn opinn eldur
Tekur loft utan frá rými = engin hætta á súrefnisskorti
Skilar afgasi út úr rými = engin mengun

E-2400/E-4000
Hitar með blæstri,
tveggja hraða
með thermostati.

Vatnshitari
Hitar bæði vatn og rýmið,
allt að 6000 wött,
með thermostati.

S-2200
Þilofnar í alla ferðabíla
og bústaði, einnig
möguleiki á blæstri.

Mjög hljóðlátar og öruggar enda 50 ára reynsla.
Uppfylla alla þýska og ce-öryggisstaðla.

BÍLARAF

4RUMA UMBOÈIÈ
Auðbrekku 20 • S. 564 0400
3TR¹KARNIR ÒR SIGURLIÈI &ORRITUNARKEPPNI FRAMHALDSSKËLANNA VONA AÈ SIGURINN OPNI DYR INN Å FORRITUNARBRANSANN
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

Sigruðu með C sharp
Forritunarkeppni framhaldsskólanna fór nýverið fram í tölvunarfræðisvið Háskólans í Reykjavík. Keppt var í þremur deildum
þar sem liðið Titus Livy frá Iðnskóla Reykjavíkur fór með sigur
af hólmi í Alfa-deildinni.
Forritunarkeppni framhaldsskólanna er í umsjón tölvunarfræðisviðs Háskólans í Reykjavík.
Þetta er í sjötta sinn sem keppnin
fer fram og í ár mættu átján lið til
leiks frá tíu framhaldsskólum.
Keppt var í þremur deildum,
Alfa fyrir lengra komna, Beta
fyrir miðlungsreynda og Delta
fyrir byrjendur.
„Við byrjuðum að vinna saman

viku fyrir keppnina og fengum
gott frí í skólanum til undirbúnings,“ segir Guðni Þór Guðnason
sem ásamt Magnúsi Skúlasyni
og Eyþóri Sigmundssyni skipuðu
liðið Titus Livy frá Iðnskólanum
í Reykjavík sem fór með sigur af
hólmi í Alfadeildinni.
Keppninni var skipt í tvo hluta
þar sem fyrri hlutinn snerist um
minni verkefni sem átti að leysa
innan tímamarka. Seinni hlutinn
var forritun á tölvuleiknum Lúdó
en að eigin sögn eru strákarnir
samt löngu hættir að spila tölvuleiki.
„Draumurinn er að komast í
forritunarstarf sem fyrst og þótt

við séum nánast hættir að spila
tölvuspil væri gaman að forrita
og hanna forrit fyrir tölvuleiki,”
segir Guðni Már.
Strákarnir hafa verið iðnir við
forritun í tvö til þrjú ár og lært
nokkur forritunarmál í leiðinni.
„C sharp forritunarmálið er í
mestu uppáhaldi. Við notuðum það
í keppninni en núna erum við að
læra á Python,“ segir Guðni Þór
en tölvuleikurinn EVE online sem
er hannaður og rekinn af CCP er
einmitt að stærstum hluta forritaður með Python og strákarnir eru á einu máli um að starf hjá
CCP væri draumurinn.
RH FRETTABLADIDIS

Umhverfisvænni ljósaperur
Ljósaperur byggja á 125 ára
gamalli tækni. Philips og
stærstu umhverfissamtök
Bandaríkjanna telja tíma kominn á breytingar.

(AFLIÈI VIRÈIST ANSI SM¹VAXINN VIÈ HLIÈ SJËNVARPSINS
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Risasjónvarp fyrir
1,3 milljónir
Svar tækni hefur á boðstólunum 65“ plasmasjónvarp. Myndgæðineru mjög góð miðað við
stærðina.
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Sumir eiga sjónvarp en aðrir eiga
SJÓNVARP. Þeir sem eiga 1,3
milljónir króna og langar í RISASJÓNVARP ættu að koma sér
niður í Svar tækni. Þar gefur að
líta 65“ PV600 plasmasjónvarp frá
Panasonic.
„Maður verður eiginlega að
koma sjálfur og upplifa tækið til
að skilja stærðina og sjá þessi
klikkuðu myndgæði,“ segir Hafliði Jónsson eins og góðum sölumanni sæmir. „Það er svo ótrúlegt

að það eru eiginlega betri myndgæði í þessu sjónvarpi en bestu
32“ og 37“ sjónvörpunum okkar.“
Tækið er með upplausn upp á
1920x1080, 5.000:1 skerpu og 29
milljarða lita. „Ástæðan fyrir
myndgæðunum er Full HD tæknin
en fá tæki eru búin slíkri tækni,“
segir Hafliði.
Sjónvarpið verður til sýnis í
versluninni í nokkra daga en eftir
það fer það til kaupanda þess.
„Við erum ekki með þessi sjónvörp á lager en það er hægt að
panta í gegnum okkur,“ segir Hafliði. Eins og áður kom fram kostar sjónvarpið 1,3 milljónir en fyrir
slíkan pening má til dæmis fara
1.444 sinnum í bíó.
TG

Stærstu umhverfissamtök Bandaríkjanna NRDC ætla í samstarfi
við Philips að koma með lausnir á
ljósaperum og ljósakerfi sem eru
mun umhverfisvænni en það sem
er nú í notkun. Á blaðamannafundi
þar sem þetta var tilkynnt sögðust
þeir ætla að ljúka verkinu fyrir
árið 2016.
„Tími er kominn á breytingar
og þetta er snjöll hugmynd,“ segir
Noah Horowitz, yfirvísindamaður
NRDC. „Með nýjum ljósaperum
og ljósabúnaði munum við spara
orku, draga úr mengun og draga
úr gróðurhúsaáhrifum, og rafmagnsreikningar munu lækka.“
Nú þegar eru á markaðinum
vörur sem eru orkusparandi eins
og sparperur sem endast tíu sinnum lengur en aðrar perur. Von er
á fleiri slíkum vörum frá Philips
og öðrum framleiðendum, eins og
betri halógenperum og díóðum.
Þær ljósaperur sem notaðar
eru í dag eru
byggðar á 125
ára
gamalli
tækni og segja
forsvarsmenn
Philips
tíma 0HILIPS OG .2$# ¾TLA
vera kominn á AÈ FINNA UPP LJËSA
PERUR SEM DRAGA ÒR
breytingar.
KEÖ GRËÈURHÒSA¹HRIFUM
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&ARSÅMASALA HÁLT ¹FRAM AÈ AUK
AST ¹ ¹RINU  &R¹ ÖESSU ER
GREINT Å SKÕRSLU GREININGARFYRIR
T¾KISINS )$# 9FIR EINN MILLJARÈ
UR FARSÅMA VAR FRAMLEIDDUR OG ER
ÖAÈ H¾KKUN UM RÒM  PRË
SENT FR¹ ¹RINU 
3T¾RSTI FRAMLEIÈANDI HEIMS ER
.OKIA MEÈ  PRËSENTA MARKAÈS
HLUTDEILD ¶AÈ ÖÕÈIR AÈ FYRIRT¾KIÈ SELDI UM  MILLJ
ËNIR SÅMA ¹ ¹RINU EÈA T¾PLEGA EINA MILLJËN ¹ DAG
-OTOROLA KEMUR N¾ST MEÈ  PRËSENTS MARKAÈSHLUTDEILD
3AMSUNG ER Å ÖRIÈJA S¾TI MEÈ  PRËSENT ÖAR ¹ EFTIR KEMUR
3ONY %RICSON MEÈ   PRËSENT OG Å FIMMTA S¾TI ER ,' MEÈ  
PRËSENT

RA
TÁG

S . IS

ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!
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'ODFATHER ER EINN AF FJÎLMÎRGUM
LEIKJUM SEM ¾TLAÈUR ER FYRIR ELDRI
SPILARA

4EIKNIMYNDIR Å ÖRÅVÅDD

%LDRI SPILARAR
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3Ò KYNSLËÈ SEM ËLST UPP MEÈ
-ARIO OG :ELDA ER ORÈIN FULLORÈ
IN (ÒN ¹ SÅN EIGIN BÎRN EN Å STAÈ
ÖESS AÈ SITJA HJ¹ ¹ MEÈAN BÎRN
IN SPILA TÎLVULEIKI TAKA FORELDRARN
IR FULLAN Ö¹TT
"ANDARÅSK RANNSËKN HEFUR SÕNT
FRAM ¹ ÖAÈ AÈ UM  PRËSENT
LEIKJATÎLVUEIGENDA ER Å HJËNABANDI
OG  PRËSENT EIGA EITT BARN ¶ETTA
ERU ËTRÒLEGAR TÎLUR OG HAFI .IEL
SEN.ET2ATINGS RÁTT FYRIR SÁR EN
FYRIRT¾KIÈ STËÈ FYRIR RANNSËKNINNI
KOMAST BÎRNIN EKKERT Å TÎLVUNA ÖVÅ
MAMMA OG PABBI ERU OF UPPTEK
IN Å 4EKKEN

¶¾R VORU EKKI BURÈ
UGAR TILRAUNIR KVIK
MYNDARISANNA TIL AÈ
FRAMLEIÈA ÖRÅVÅDDAR
MYNDIR ¹ SÅÈUSTU ÎLD
&REDDIE +RUGER VAR
ALLT ANNAÈ EN ËGN
VEKJANDI Å MISHEPPN
AÈRI ÖRÅVÅDD .Ò ¹
HINS VEGAR AÈ REYNA
AFTUR OG MUN -EET
THE 2OBINSSONS FR¹
$ISNEY VERÈA Å ÖRÅVÅDD
EN HÒN VERÈUR FRUMSÕND Å ÖESSUM M¹NUÈI VESTANHAFS
$REAMWORKS !NIMATION MUN HAFA ALLAR MYNDIR SÅNAR Å ÖRÅVÅDD FR¹ OG MEÈ
 EN Ö¹ KEMUR -ONSTERS VS !LIENS ÒT .EI ÖETTA ER EKKI FRAMHALD !LIEN
VS 0REDATOR HELDUR TEIKNIMYND UM SKRÅMSLAVEIÈARA ¹ EFTIR GEIMVERUM 
SAMA ¹RI KEMUR !VATAR FR¹ &OX ÒT OG JÒ MIKIÈ RÁTT HÒN VERÈUR LÅKA Å ÖRÅVÅDD
TG

NÚ FÆRÐU GRAS.IS
FÉTTIR Í SÍMANN!

Leikir

Skemmtun

ALLT UM HOLLYWOOD
ENTERTAINMENT TONIGHT OG INSIDER
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3T¾RSTA T¾KNISÕNING VERALDAR
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#E")4 T¾KNISÕNINGIN Å (ANNOVER STENDUR NÒ YFIR EN Å UM  ¹R HEFUR HÒN
VERIÈ LEIÈANDI ¹ SÅNU SVIÈI 3ÕNINGIN ER SÒ ST¾RSTA Å HEIMINUM EN GERT ER R¹È
FYRIR AÈ  ÖÒSUND GESTIR HEIMS¾KI SÕNINGARSV¾ÈIÈ Å ¹R
 AÈILAR SÕNA VÎRUR SÅNAR OG UPPFINNINGAR ¹  ÖÒSUND FERMETRUM
ÖANNIG AÈ ENGUM ¾TTI AÈ LEIÈAST (¾GT ER AÈ SKOÈA NÕJUNGAR ¹ FLESTUM
T¾KNISVIÈUM ALLT FR¹ NANËT¾KNI TIL SJËNVARPSSKJ¹A &YRIRFRAM ER BÒIST VIÈ ÖVÅ
AÈ STJÎRNUR SÕNINGARINNAR VERÈI ANNARS VEGAR ENDURKOMA TÒBUSJËNVARPANNA
SEM ÖÎKK SÁ NÕRRI T¾KNI ERU ORÈIN ÖYNNRI EN FLATSKJ¹RSJËNVÎRP OG HINS VEGAR
NÕ TEGUND LYKLABORÈA MEÈ DÅËÈULJËSUM SEM GERA BORÈINU KLEIFT AÈ SÕNA
MYNDIR

,EIKJAFORRITARAR
VINNA OF MIKIÈ
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,EIKJAHÎNNUÈURINN #HRIS 4AYLOR SEG
IST Å SAMTALI VIÈ WWWGAMESPOTCOM
HAFA BREYTT FYRIRKOMULAGI FYRIRT¾KIS
SÅNS 'AD 0OWERED 'AMES SVO FOR
RITARAR HANS ÖYRFTU EKKI AÈ VINNA JAFN
MIKLA YFIRVINNU #HRIS SEM ÖEKKTAST
&ORRITARAR TÎLVULEIKJA ÖURFA OFT AÈ
UR ER FYRIR AÈ VERA MAÈURINN AÈ BAKI
VINNA MYRKRANNA ¹ MILLI
4OTAL !NNIHILATION $UNGEON 3IEGE OG
3UPREME #OMMANDER SEGIR AÈ LEIKIRNIR VERÈI EINFALDLEGA BETRI EF FORRITAR
ARNIR ERU EKKI PÅSKAÈIR ¹FRAM
b$UNGEON 3IEGE LEIKIRNIR HEFÈU ORÈIÈ MUN BETRI HEFÈUM VIÈ UNNIÈ MEÈ
SAMA HUGARFARI OG VIÈ GERUM NÒNA MEÈ 3UPREME #OMMANDER m SAGÈI
4AYLOR b&ORRITARAR ERU SKAPANDI FËLK OG ÖAÈ GENGUR EKKI AÈ SENDA Ö¹ HEIM
SEINT ¹ KVÎLDIN ÎRÖREYTTA ÖVÅ Ö¹ H¾TTA ÖEIR AÈ GETA SKAPAÈm
4AYLOR SENDIR SITT FËLK ÖESS Å STAÈ HEIM ¹ RÁTTUM TÅMA OG VILL AÈ ÖAÈ EYÈI
TÅMA MEÈ FJÎLSKYLDUNNI b¶AÈ ÖARF AÈ FJÎLSKYLDUV¾ÈA BRANSANN ÖVÅ ÖAÈ
MARGSKILAR SÁR 3TARFSFËLKIÈ FER Ö¹ HEIM EN H¾TTIR EKKI AÈ HUGSA UM VINN
UNA ¶ANNIG F¾ÈAST HUGMYNDIR SEM ANNARS MYNDU ALDREI LÅTA DAGSINS LJËS Å
ÎRÖREYTTUM HUGUMm

 

  

    

  

 


  


  



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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3ENDIBÅLAR

(ÒSBÅLL &ORD %CONOLINE % #OACHMAN
¹RG  %K  Ö KM 5PPL  
OG ARGERDI ISLANDIAIS

$ODGE 2AM  FERÈABÅLL ¹RG k 5PPL
Å S        

"ENZ !TECO  ¹RG k %INN MEÈ
ÎLLU 3  

0ALLBÅLAR

4VEIR NYJIR #APTAINS STËLAR TIL SÎLU UPPL
Å  

2ENAULT -EGANE )) .ÕSKR 
CC  DYRA FIMMGÅRA LJËSGR¹R EKINN
 Ö 6ERÈ 

"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS

(JËLHÕSI

 MANNA BÅLL

(ONDA 3HUTTLE RG  EKINN 
Ö KM 'ËÈUR SJ¹LFSK BÅLL M TOPPLÒGU
CRUSIC OG ÎLLUM HELSTU Ö¾GINDUM
SETT VERÈ  ÖÒS HV  ÖÒS
4ILBOÈ ËSKAST 5PPL Å S  

0ALLBÅLAR ¹ ²TSÎLU

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

4IL SÎLU &IAT 0ANDA ¹RG k EK 
Ö STGRVERÈ  Ö HVÅLANDI  Ö
!FBORGUN  KR ¹ M¹N 5PPL Å S
 

"ÅLAR TIL SÎLU
  MILLJËNIR
0ALFINGER +RANI   4- RG k ¥ GËÈU
LAGI ÖR¹ÈLAUS STÕRING %INNIG  KRABBAR
3  

$ODGE 2AM -EGA #AP  ,ARAMIE
$IESEL ¹RG  EKINN  Ö KM 'ËÈUR
"ÅLL 3  

"ÅLAR ËSKAST
«SKA EFTIR (ONDA !CCORD k l 3KOÈA
ALLT   EÈA JOISPOISN HOTMAIL
COM

*EPPAR

4ILBOÈ AÈEINS  ÖÒS ÒT

3UBARU )MPREZA 7AGON ¹RG k EK
 ÖÒS , SSK HV  ÖÒS 6ERÈ
 ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 
67 4OUAREQ DIESEL   GÅRA
BEINSKIPTUR %KINN  KM 6ERÈ
 5PPL Å S   JONBIRG
IRVALSSON DIPLODE

2ÕMINGARSALA

2ÕMINGARSALA ¹ (OBBY HJËLHÕSUM
2ÕMUM FYRIR ¹RGERÈ  ALLRA SÅÈUSTU
HÒSIN MEÈ MIKLUM AFSL¾TTI
&YRSTUR
KEMUR FYRSTUR F¾R HÒSIN ERU HLAÈIN
AUKABÒNAÈI ALLT AÈ  KR AFSL¹TTUR
(OBBYHÒSIÈ UMBOÈSAÈILI FYRIR (OBBY
¹ ¥SLANDI $UGGUVOGI  3  
WWWHOBBYHUSIDIS

3PLÒNKUNÕR OG
3PARNEYTINN

$ODGE #ALIBER ER AF NÕRRI KYNSLËÈ
BANDARÅSKRA BÅLA SEM SAMEINAR G¾ÈI
LÒXUSBÒNAÈ OG SPARNEYTNI   LÅTRAR
PRKM 'L¾SILEGUR FËLKSBÅLLJEPPLING
UR SEM EINNIG F¾ST MEÈ FJËRHJËLADRIFI
'RÅPTU NÕJAN $ODGE #ALIBER ¹ VERKSMIÈJ
UÒTSÎLU Å DAG ¹ KR  ,¾KKUN
DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM
ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARA
KAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG
%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI
3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU L¾GRA VERÈ 
¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK
BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA
  EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

4ILBOÈ  ÖÒS ÒT

--# LANCER k %KINN  ÖÒS DÎKKBL¹R
SJ¹LFSK SPOILER
¹LFELGUR SETT 
ÖÒS 5PPL Å S  

(VERGI L¾GRA VERÈ

&ORD %XPL  &ALLEGUR Å GËÈU STANDI
%K  ÖÒS KM 6ERÈ  ÖÒS .ÕL m
!LL 4ERRAIN ¹ FELG FYLGJA MEÈ 5PPL Å S
 

4OYOTA (IACE 7$  EKINN ÖÒS
KM AUKA S¾TI DR¹TTARK 3ÎLUVERÈ YFIR
TAKA ¹ L¹NI CA ÖÒS
GREIÈSLA ¹
VSK 5PPL Å SÅMA 
6ILL EKKI EINHVER KAUPA --# XSTATION
¹RG k %KINN  ÖÒS 'ËÈUR VINNUB
EÈA Å HESTANA EÈA HVAÈ SEM ER 5PPL Å
SÅMA   EÈA  

"ÅLABÒÈ "ENNA EHF
6AGNHÎFÈA 
3ÅMI  
WWWBENNIIS

0ATROL ¹RG k BREYTTUR AF ICECOOL ¹ b
FR¹B¾RT EINTAK M ÎLLU ¹KV   SETT
 TILBOÈ   STGR 5PPL Å SÅMA
 

4V¾R /PEL !STRA B¹ÈAR  ¹RG ®NNUR
 OG HIN  VÁL BEINSKIPTAR
®NNUR  DYRA HIN  DYRA 6ERÈ ÖÒS
STAÈGR F DYRA BÅLINN 6ERÈ 
ÖÒS STGR F DYRA BÅLINN 3 


  ÖÒS

4IL SÎLU VEGNA FLUTNINGS 67 0OLO
#OMFORTLINE ¹RG k EK  ÖÒS .Õ
TÅMAREIM SETT VERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ
ËSKAST 3  

4/9/4! ,%853   L
INNANB¾JAR

3UZUKI 'RAND 6ITARA 8, ¹RG k 3SK 3K
k EK  Ö  MANNA 'ËÈUR BÅLL 6ERÈ
 Ö ,¹N GETUR FYLGT !TH SKIPTI 5PPL
Å S  

- "ENZ -,  ¹RG  EK  Ö
'L¾SILEGUR BÅLL ,EÈURINNR TOPPLÒGA OFL
6  Ö !TH SKIPTI 3  

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

'RÅPTU NÕJAN EÈA NÕLEGAN JEPPA ¹ ÒTSÎLU
MEIRA EN MILLJËN UNDIR MARKAÈSVERÈI
"ÅLINN HEIM Å FLUGI MEÈ )CELANDAIR
.OKKUR D¾MI ¹   BÅLUM *EEP
'RAND #HEROKEE FR¹   &ORD %XPLORER
MEÈ NÕJA ÒTLITINU FR¹  $ODGE
$URANGO FR¹  0ORSCHE #AYENNE
FR¹  4OYOTA 4ACOMA FR¹ 
&ORD & FR¹  4OYOTA &JCRUISER
TORF¾RUJEPPI FR¹  .ÕR  "ENZ
-, $ÅSEL ,¾KKUN DOLLAR OG HEILD
SÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN
OG ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA
MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM
4IL SÎLU .ISSAN .AVARA k EK  Ö
6ERÈ  Ö 5PPL Å S  

+OJUHÒS ¹ TILBOÈI TIL AFHENDINGAR STRAX
¹RGERÈ   (LAÈIN AUKABÒNAÈI
EINSTAKT T¾KIF¾RI 3VEFNRÕMI FYRIR 
4RYGGÈU ÖÁR KOJUHÒS ¹ FR¹B¾RU VERÈI
SKOÈAÈU HÒSIN ¹ WWWHOBBYHUSID
IS (OBBYHÒSIÈ UMBOÈSAÈILI (OBBY ¹
¥SLANDI $UGGUVOGI  3ÅMI  

(ÒSBÅLAR

,ANDHAUS 

'L¾SILEGUR HÒSBÅLL TIL SÎLU '-# 
4HOR 0INNACLE 4URBO DIESEL EK  ÖÒS
KM 5PPL Å S   OG ARGERDI
ISLANDIAIS

LËÈ

(OBBY ,ANDHAUS 5-,  SEM NÕ
MEÈ LËÈ ¹ ,AUGARVATNI !UKABÒNAÈUR
F CA  Ö !LDE OFNAKERFI GËLFHITI FLAT
SKJ¹ SJËNVARP  FERM HEILS¹RS FORTJALD
MEÈ SÒLUM TIMBUR ÖAKI OG GËLFI -YNDIR
OG N¹NARI UPPL Å S   OG 
 WWWVAGNASMIDJANIS

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

Lánsumsóknir rafrænt á Netinu
Svar innan fjögurra daga
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FASTEIGNASÖLUR

LYNGHEIÐI - SELFOSSI Fasteignasalan
Árborgir kynnir vinalegt, talsvert endurnýjað 117 m2 einbýli á tveimur hæðum
með 50 m2 bílskúr. Frábær staðsetning á
góðu húsi.
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20

Fréttabla›i›

25

Húsið afhendist fullbúið að utan.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fagurt útsýni af svölum
Fasteignasalan Hraunhamar var að fá til
sölu fallegt einbýlishús í Vatnsendahverfinu í Kópavogi.

35
30

BREIÐAVÍK - 112 RVK Draumahús
fasteignasala kynnir einstaklega fallega
82,3 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í
húsi sem stendur innst í botnlangagötu.
Vandaðar innréttingar úr kirsuberjaviði
og beykiparket og flísar á gólfum. Afgirt
hellulögð suðvestur sérverönd.

*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallup í nóvember 2006.

H

amrakór 10 er 228,5 fermetra fimm herbergja einbýlishús á tveimur hæðum.
Húsið skiptist í 187,3 fermetra íbúð og
41,2 fermetra bílskúr.
Komið er inn í rúmgott anddyri á neðri hæð
þaðan sem innangengt er í bílskúr sem er tvöfaldur. Á hæðinni er einnig hol með útgengi í
garð, tvö stór herbergi, baðherbergi og þvottahús.
Á annarri hæð er opið hol. Eldhús er opið inn

í stofu sem er mjög rúmgóð. Svefnherbergi er
rúmgott og inn af því er fataherbergi. Baðherbergi er einnig á efri hæð.
Af efri hæð hússins er útgengt á tvennar
stórar svalir, suðursvalir og norðursvalir, með
fallegu útsýni.
Húsið er byggt úr forsteyptum einingum
og afhendist fullbúið að utan með grófjafnaðri lóð. Að innan verður eignin tilbúin til
innréttingar og allir milliveggir og útveggir sandsparslaðir og málaðir. Allar raflagnir
eru komnar í húsið og búið að draga í vinnuljósarafmagn. Hitalögn og gólfhiti er tilbúinn.
Frostfrítt efni er í stétt og bílaplani.
Ásett verð er 45,6 milljónir.

STÓRAGERÐI - REYKJAVÍK Nýtt heimili
fasteignasala kynnir 3ja herbergja íbúð
á jarðhæð/kjallara, samtals 102,1 fm.
Snyrtileg íbúð með sérinngangi. Tvö
rúmgóð herbergi, gott skápapláss.
Þvottahús og geymsla innan íbúðar.

ÆGISÍÐA - VESTURBÆR Lyngvík fasteignasala kynnir 58,6 fm 2ja herbergja
risíbúð á góðum stað í Vesturbæ. Verð
14,9 m.

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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Félag fasteignasala

Kaplahraun 2-4 Hafnarfirði.

Ármúli 18 Reykjavík.

Gott atvinnuhúsnæði 2361,5 fm,
skv. FMR, að mestu leyti ein
skemma en innréttað að hluta sem
skrifstofa og starfsmannaaðstaða á
millilofti. Stór afgirt lóð, alls
7.494,1 fm. Verð 350 milljónir

Um er að ræða vel staðsett skrifstofuhúsnæði
á 2. hæð alls 410 fm.

Vesturhraun 1 Garðabær.

Vesturhraun 5 Garðabær.

Nýtt og glæsilegt iðnaðar og lagerhúsnæði á hraununum í Garðabæ.
Stærð 1.699 fm með millilofti. Lóð
4.855 fm. Verð 210 milljónir.

Höfum í einkasölu Würth-húsið við Vesturhraun 5. Alls 1944 fm að grunnfleti með góðum milliloftum. Lóðin er alls 15.000 fm.
Tilboð óskast í eignina.

Frum

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

Reykjanesbær

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

Bæjarflöt 4 Grafarvogi.
Nýtt atvinnuhúsnæði við Hólmbergsbraut 5 í
Reykjanesbæ. Um er að ræða 2500 fm á einni
hæð skipt niður í 10 einingar sem hægt er að
kaupa stakar.

Gott húsnæði 1200 fm á einni hæð
með ca 200 fm millilofti. Sér afgirt
lóð 3800 fm.
Verð 200 milljónir.
Þórhallur Björnsson
Löggiltur leigumiðlari
Sölumaður
Gsm: 899 6520
thorhallur@vidskiptahusid.is

TIL LEIGU
Víkurhvarf 6 Kópavogi.

Tunguháls 19 Reykjavík.
Til leigu mjög gott skrifstofuhúsnæði, alls um
765 fm. Möguleiki að skipta niður í minni einingar.

Til leigu mjög gott atvinnuhúsnæði alls 443 fm með þremur
stórum innkeyrsludyrum og
sýningargluggum.

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

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

Sviðsetur íslensk heimili

112 Reykjavík:

Glæsilegt hús innst í
lokaðri götu
Garðhús 53: Efri sérhæð í tvíbýli
Lýsing: Hæðin skiptist í stofu með arni
þaðan sem útgengt er út á yfirbyggðar svalir, eldhús. þrjú svefnherbergi, hol og ytri forstofu. Eldhúsið er með fallegri lakksprautaðri viðarinnréttingu og góðum tækjum frá
Blomberg. AEG uppþvottavél fylgir. Borðkrókurinn er ágætur og út frá honum er útgengt út á svalir. Hægt er að ganga út á þessar sömu svalir úr hjónaherberginu. Baðherbergið er með glugga, þar er flísalagt með
ljósum flísum og þar er handlaug í borði og
sturtuklefi. Lagt er fyrir þvottavél í baðherberginu en núverandi eigendur eru með
þvottavél og þurrkara í bílskúrnum. Gólfefni í
íbúðinni eru Merbau parket og fallegar flísar.
Úti: Mjög góð aðkoma.
Annað: Íbúðin er í húsi við enda botnlangagötu. Innbyggður bílskúr á neðri hæðinni.
Verð: 35 milljónir Fermetrar: 128,4, þar af
23,5 í bílskúr Fasteignasala: Garður

Guðríður Hilmarsdóttir stofnaði heimasviðsetningafyrirtækið Inroomdesign í
Svíþjóð á síðasta ári. Vegna þess hve vel
gekk gerði hún sér lítið fyrir og stofnaði
systurfyrirtæki hérlendis til að auka sölumöguleika íslenskra fasteigna.
„Það má eiginlega segja að ég hafi skellt
mér hingað í björgunarleiðangur, þegar ég
komst að því að svona fyrirtæki vantaði,“
segir Guðríður og hlær. „Mitt hlutverk er
að sviðsetja heimili fyrir sölu, bæði fyrir
ljósmyndatökur og sýningar, til að gera
þau seljanlegri. Það getur nefnilega margborgað sig að sviðsetja heimilið sitt fyrir
sölu.“
Guðríður og samstarfsfólk hennar vinnur í áföngum. „Við heimsækjum fyrst seljendur til að meta vinnuna sem er fyrir
höndum. Svo veitum við ráðgjöf um hvað
megi betur fara. Óski seljendur eftir frekari þjónustu getum við gert kostnaðaráætlun, fengið hluti lánaða sem vantar og
stillt upp fyrir myndatökur og opið hús.
Við getum líka séð um að kynna húsnæðið
fyrir væntalegum kaupendum.“
Að sögn Guðríðar flaska margir seljendur á því að taka nógu vel til fyrir myndatöku og sýningar. Oft þurfi sáralítið til
að gera eign seljanlegri. „Það getur gert
gæfumun að skipta nokkrum hlutum út.
Blóm og kertaljós fyrir utan hús geta haft
ótrúleg áhrif. Slíkt fellur undir lítilsháttar
sviðsetningu. Í ákveðnum tilvikum getur
verið betra að gera meiriháttar breytingar. Það er allt undir seljendum komið hvað
þeir vilja ganga langt.“
Guðríður segir það hafa sýnt sig að
heimasviðsetningar skila árangri. „Kannanir á Englandi sýna að seljendur hafa aukið

Guðríður Hilmarsdóttur sviðsetur heimili fyrir myndatökur og sýningar. Hún segir það hafa gefið góða raun
hérlendis.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hér sést íbúð áður en Guðríður og samstarfsfólk
hennar hafa tekið til hendinni.

Munurinn leynir sér ekki eftir að Guðríður og félagar hafa lokið sér af.

gróða sinn um tíu til tuttugu prósent eftir
sviðsetningu. Söluverð hefur aukist um
átta til fimmtán prósent í Svíþjóð. Ég get
sjálf nefnt sem dæmi að eftir svona sviðsetningu á íslensku húsnæði, gerðu þrír af

fimm aðilum kauptilboð eftir að hafa skoðað það. Það telst bara nokkuð gott.“
Hægt er að fá frekari upplýsingar um
Inroomdesign á vefsíðunni www.inroomdesign.com.
roald@frettabladid.is

fasteignir L fréttablaðið L

19. MARS 2007

*

Franz Jezorski

*ath. afslátturinn gildir einungis hjá Hól Reykjavík

Björn
Daníelsson

Ástrós
Hjálmtýsdóttir

Stefán B.
Bjarnason

Kristín
Daníelsdóttir
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Vilhjálmur Bjarnason
Helgi H. Jónsson
Guðný Guðmundsdóttir
Gunnar Magnússon
Hrafnhildur Helgadóttir
Kolbeinn Sigurðsson
Kristinn Erlendsson
Ólafur H. Haraldsson
Ólafur M. Sævarsson

Rað- og parhús

Kólguvað - Norðlingaholti

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

3 herbergja

Álfatún – Kóp.

Frum

Sörlaskjól - Rvk.

2 herbergja

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.

Glæsileg
4ra
herbergja.127,5 fm neðri sérhæð ( endahús ). Aðeins 7
hús í götunni. Íbúðin er
með góðu útsýni og skilast
fullbúin utan sem innan.
Hellulagt bílaplan . Eignin
afhendist við undirritun
kaupsamnings.
Verð 35,9 millj.

Stærri íb. og sérhæðir

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

3 herbergja

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

Sími 513 4300
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 16,9 millj.

Kristnibraut - Rvk.

2 herbergja

Engjavellir - Hfj.

Glæsileg mikið endurnýjuð
90 fm, 3ja herbergja íbúð
með sér inngangi í tveggja
íbúða húsi. Fallegt nýtt eldhús með eikar innréttingu,
vönduð tæki frá AEG, flísar
á gólfi. Baðherbergi allt
tekið í gegn með flísum á
gólfi, baðkar og sturtuaðstaða. Stór og björt stofa
með parketi á gólfi. Þvottahús innan íbúðar með flísum á gólfi. Heimtaug, mælagrind og nýr rafmagnsskápur. Skolp og dren endurnýjað.
ÍBÚÐ SEM VERT ER AÐ SKOÐA . Verð 23,5 millj.

Mjög björt og falleg 83,7 fm
3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi. Sérinngangur inn í
íbúð af svölum. Eldhús
með viðarinnréttingu og
parketi á gólfi. Borðstofa
og stofa með parketi á gólfi
og útgang á svalir. Baðherbergi með flísum á gólfi og
við baðkar. Svefnherbergin
eru tvö og bæði með parketi á gólfi og skápum.
Þvottahús innan íbúðar með flísum á gólfi. Verð 20,4 millj.

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.

Lindarvað
Norðlingaholti

Fellahvarf
Kópavogi

Klettakór
Kópavogi

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

Fallegt raðhús á mjög góðum útsýnisstað við Elliðavatn. Húsið er 183 fm á tveim hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið er vel skipulagt með 5-6
herbergjum og stórum svölum með fallegu útsýni.
Gólfefni eru parket og flísar, baðherbergi eru tvö og
eldhús rúmgott. Verð 49,5 millj.

•
•
•
•
•
•

Glæsilegar íbúðir með sérinngangi og bílskýli.
Íbúðirnar skilast í júní tilbúnar án gólfefna.
Stærð íbúða um 177 fm. ýmist á 1-2 hæðum.
Verð frá 43-49 milljónir.
Byggingaraðili er ÁF-hús.
Hringið og pantið tíma til að skoða.

O P I Ð : M á n u d a g a t i l f ö s t u d a g a k l . 9 : 0 0 - 1 7 : 0 0 — w w w. h u s i d . i s

Hluti af nýju hverfi
HVAÐ ER VERIÐ AÐ BYGGJA?
Framvæmdir hafnar á nýju íbúahverfi í
Kópavogi.

F

ramkvæmdir eru hafnar á fyrsta hluta
nýs íbúðahverfis í Lundi í Kópavogi.
Nú er verið að reisa tíu hæða fjölbýlishús að Lundi 1 með íbúðir á stærðarbilinu 120
til 155 fermetra nema á efstu hæð þar sem
tvær 160 fermetra þakíbúðir verða.
Húsið verður álklætt með álklæddum

gluggum og svölum, sem verða með svalalokunum. Íbúðunum verður skilað fullbúnum án
gólfefna, fyrir utan baðherbergi og þvottahús
sem verða flísalögð.
Íbúðirnar verða hitaðar með gólfhita.
Sturtubotnar og hornbaðker með nuddi munu
fylgja öllum íbúðum. Fataherbergi verða inn
af hjónaherbergjum. Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnási verða í íbúðunum. Sameign verður frágengin innan sem utan.
Tvær lyftur verða í húsinu, sjúkralyfta
og önnur venjuleg. Stæði í bílgeymslu munu
fylgja öllum íbúðum.

Lundur 1 er tíu hæða hús með íbúðir á stærðarbilinu 120- 155 fermetra nema á efstu hæð þar sem tvær 160
fermetra þakíbúðir verða.
MYND/ONNO

Byggingaframkvæmdir standa yfir á Lundi 1 í
Kópavogi. Íbúðirnar verða til sölu hjá Fjárfestingu
fasteignasölu.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Lundur 1 er hluti af nýju íbúðhverfi sem Byggingafélag Gylfa og Gunnars hf. er að reisa í Lundarhverfinu í Kópavogi.
MYND/ONNO

Húsið er hluti af nýju íbúðahverfi sem
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf. er að
reisa í Lundarhverfinu í Kópavogi. Ráðgert
er að byggðin samanstandi af um 400 íbúðum,
í lág- og háreistum húsum, fjölbýlis-, rað- og
parhúsum. Skipulag gerir líka ráð fyrir grænum svæðum sem flæða á milli húsanna.

Arkitektarnir Guðmundur Gunnlaugsson hjá Teiknistofunni Arcús og Gunnar Páll
Kristinsson hjá Rýma arkitektum eiga heiðurinn að hönnun hússins. Íbúðirnar verða til
sölu hjá Fjárfestingu fasteignasölu og verða
fyrstu íbúðirnar afhentar í nóvember 2007.
-rve
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TRAUST VIÐSKIPTI Í TVO ÁRATUGI

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

LANGHOLTSVEGUR
ATVINNUHÚSNÆÐI.

Allar nánari upplýsingar
veitir Steinar á Lyngvík
í síma 588 9490.

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.

ÞÓRÐARSVEIGUR
MEÐ STÆÐI
Í BÍLGEYMSLU

SÓLHEIMAR
FLOTT ÍBÚÐ

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

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

HAMRABORG
LYFTUHÚS

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

ÁSABRAUT - KEFLAVÍK

SIGRÚN GISSURADÓTTIR
LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SIGRUN@LYNGVIK.IS

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

SÍMI 588 9490
ÁLFKONUHVARF
M/STÆÐI
Í BÍLGEYMSLU

LYNGVÍK ER SKRÁÐ Í
FÉLAG FASTEIGNASALA

ATVINNUHÚSNÆÐI

AUÐBREKKA BYGGINGARÉTTUR

Um er að ræða mjög vel staðsetta 3ja herbergja
íbúð á efstuhæð 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.

LÓMASALIR
3JA HERB. 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.

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

HRÍSMÝRI - SELFOSS

GRANDAVEGUR
LYFTUHÚS
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 76,5 fm 3ja herbergja íbúð á 5.hæð
í lyftuhúsi. Stæði í bílgeymslu. Verð 18,4 m.

ÆGISÍÐA
VESTURBÆR

Um er að ræða mjög vel staðsetta 108 fm hæð,
ásamt 28 fm bílskúr. Íbúðin er laus strax.
Verð 16,9 m.

LANGHOLTSVEGUR
SÉRHÆÐ MEÐ
BÍLSKÚR.

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.

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

Um er að ræða 58,6 fm 2ja herbergja risíbúð á góðum stað í Vesturbæ. Verð 14,9 m

HAMRAHLÍÐ

Um er að ræða mjög vel staðsetta 95,8 fm 3ja herbergja íbúð á 3.hæð í virðulegu húsnæði við
Hamrahlíð. Verð 24,9 m.

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.

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.

SMIÐSHÖFÐI ATVINNUHÚSNÆÐI.

Um er að ræða 1820 fm iðnarðarhúsnæði með
ónýttum byggingarrétti og góðu porti. Allar nánari
uppls. veitir Kristberg 892-1931.

BORGARHOLTSBRAUT
HÆÐ M/BÍLSKÚR.

EYJABAKKI
4-5 HERBERGJA

Mjög vel staðsetta 4ra herbergja sérhæð í 3ja íbúða
húsi. Hæðinni fylgir sérstæður 34 fm bílskúr með
nýju þaki. AFHENDING VIÐ KAUPSAMNING.

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.

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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Ólafur Björnsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Sigurður Sigurjónsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Christiane L. Bahner hdl.
Lögg. fasteignasali

Torfi R. Sigurðsson
Lögfræðingur

Ágúst Stefánsson
BA í lögfræði

Hallgrímur Óskarsson
Sölumaður

Steindór Guðmundsson
Iðnrekstrarfr./sölumaður

Anna Rúnarsdóttir
Ritari/skjalavarsla

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

Kristín Kristjánsdóttir
Ritari/skjalavarsla

Félag
fasteignasala

Grænamörk 2a, íbúð 104, Selfossi
Sóltún 5, Selfossi

Um er að ræða 68,1 m² íbúð á efstu hæð í fjölbýlishúsi þar sem útsýnið gerist vart betra ásamt góðu stæði í bílageymslu. Verð 16.9 m.

Frum

Um er að ræða snyrtilegt 96,7 fm endaraðhús ásamt sambyggðum
20,5 fm bílskúr í Fosslandinu. Húsið er timburhús byggt 2003, klætt
með múrsteinsklæðningu. Verð 24.7 m.

Fossvegur 6, íbúð 404, Selfossi

Grafhólar 1-5, Selfossi

Álftarimi 1, íb. 301, Selfossi

Dverghólar 8, Selfossi

Um er að ræða 104,4 m² íbúð ásamt 5,4 m² geymslu og 22,9 m² bílskúr. Íbúðin er í fjölbýlishúsi byggðu 1982. Eignin telur forstofu m/hengi,
sjónvarpshol, þrjú svefnherbergi, eldhús og stofu. Gólfefni eru flísar og
plastparket. Verð 18,5 m.

Um er að ræða 144,8 m² parhús þar af er 30,8 m² bílskúr. Húsið er
byggt úr timbri árið 2001. Eignin telur forstofu, hol, rúmgóða stofu, eldhús m/snyrtilegri innréttingu, ísskápur og uppþvottavél fylgir, þrjú svefnherbergi. Stór verönd með skjólveggjum og heitum potti. Verð 27,3 m.

Kirkjuvegur 17, Selfossi

Lóurimi 21, Selfossi

133,1 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt 86,8 m² bílskúr og 26,5
m² gróðurhúsi. Íbúðarhúsið er byggt árið 1953 úr holsteini og er stærð
hússins þannig að hæðin er 82,1 m² og risið er 51,0 m². Húsið er klætt
að utan með standandi timburklæðningu og er bárujárn á þaki. Staðsetningin er sérstaklega góð þar sem stutt er í skóla og íþróttasvæði
og öll þjónusta er á næstu grösum í miðbænum. Verð 38,5 m.

Gott 166,7 m² steinsteypt raðhús þar af er 30,9 m² sambyggður bílskúr
á góðum stað. Eignin telur m.a. stofu m/uppteknu panilklæddu lofti,
eldhús m/hvít-beyki innréttingu, af millipalli liggur stigi upp á loft sem er
hægt að nýta sem sjónvarpsherbergi eð svefnherbergi, þvottahús
m/innréttingu og stórri sturtu, þrjú svefnherbergi, baðherbergi m/baðkari og innréttingu. Verð 26,8 m.

Spilda úr jörðinni Kjarnholtum 1,
Bláskógabyggð
Þelamörk 5, Hveragerði
Ágætt 117,7 m² einbýlishús. Húsið er byggt árið 1973. Eignin telur m.a.
forstofu m/skáp holi, flísalagðri stofu flísalögðu eldhúsi m/nýlegri mahony innréttingu, flísalögðu baði m/hvítri innréttingu, þremur svefnherbergjum og flísalögðu þvottahúsi með stórum skáp. Búið er að stúka af
fjórða svefnherbergið við hlið stofunnar með léttum vegg. Garður er gróinn og sólpallur er við húsið til suðurs, hellögð stétt. Lítill geymsluskúr á
lóð. Bílskúrsréttur. Verð 24,0 m.

Um er að ræða glæsilega fullbúna 81,5 m². endaíbúð í nýju raðhúsi fyrir 50 ára og eldri. Íbúðin telur forstofu, þvottahús, baðh. m/innréttingu,
rúmgott svefnherbergi með stórum skápum og svalahurð, stofu og eldhús. Gólfefni eru eikarparket og flísar. Malbikað bílaplan og hellulagðar
stéttar við húsið og timbursólpallur framan við húsið. Verð 21,9 m.

10,0 ha. vel staðsetta frístundalóð
með útsýni yfir Tungnafljót.
Lóðin hentar vel til beitar, skógræktar,
jarðyrkju eða annarar frístundaiðju.
Verð 10 m.

Um er að ræða 191,0 m² raðhús en þar af er 35,0 m² bílskúr. Í hverri
íbúð verða fjögur svefnherbergi, þrjú í sér álmu með baðherbergi og eitt
forstofuherbergi, gestasalerni, stofa, borðstofa, eldhús og anddyri. Innangengt er í bílskúr og geymslu í gegnum þvottahús. Afhendist fullbúið að utan fokhelt að innan. Verð frá 19,5 m.

Baugstjörn 6, Selfossi
Snyrtilegt og gott steinsteypt 100 m² parhús þar af er 28,1 m² bílskúr.
Eigin telur m.a. forstofu m/skáp, eldhús m/hvítri innréttingu og keramik
helluborði, parketlagðri stofu tveimur herbergjum þar af og baðherbergi
m/hvítri innréttingu. Verönd með heitum potti. Stétt og innkeyrsla framan við húsið er hellulögð. Verð 20,6 m.

Höfum í sölu hjá okkur
einbýlis, rað og parhúsalóðir
í Suðurbyggð og Hagalandi.
Nánari upplýsingar má sjá á vefnum á
www.sudurbyggd.is
og www.log.is/hagaland
og á skrifstofu Lögmanna Suðurlandi.

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

201 Kópavogur:

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

Skemmtileg íbúð á góðum stað

Lautasmári 5: Re/Max Torg hefur á skrá vel skipulagða þriggja herbergja og
94,1 fermetra stóra íbúð í lyftuhúsi.
Lýsing: Forstofa með hvítsprautulökkuðum fataskápum og plastparketi á gólfi. Þaðan er
gengið inn í hol með plastparketi. Innréttingar eru á tveimur veggjum í eldhúsi og plastparket á gólfi. Efri eldhússkápar ná upp í loft og neðri skápar eru úr mahoníi og hvítsprautulökkuðum viði. Stofa innst í íbúð með útgengi á vestursvalir með trégólfi. Baðherbergi er
flísalagt í hólf og gólf, með baðkari, sturtuklefa og innréttingu undir og yfir vaski. Tvö rúmgóð svefnherbergi, með hvítsprautulökkuðum skápum og plastparketlögðu gólfi. Þvottahús
með flísalögðu gólfi, þvottavél og þurrkara. Sérgeymsla og hjólageymsla í sameign.
Nánari lýsing: Stutt er í verslanir og þjónustu, skóla og leikskóla.
Verð: 23.500.000 kr. Fermetrar: 94,1 fermetrar Fasteignasala: Re/Max Torg

fasteignir L fréttablaðið L

19. MARS 2007

nytt heimili

®

w w w.ny tt.is

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

4ra

rað

hús

Tungusel - 109 Reykjavík

Dalsel - Reykjavík

Björtusalir - Kópavogur

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.

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.

Frum

Blönduhlíð – 105 Reykjavík

Eignir vikunnar

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.

Stóragerði - Reykjavík

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 bjartari. Ásett. 15,5 milj.

Norðurbrún - 105 Reykjavík

3ja herb. 76,3 fm íbúð í Suðurhlíðum
Kópavogs. 2. herb. rúmgóð. Snyrtilegt
eldhús m/hvítri nýlegri innréttingu.
Gengið út á verönd úr stofu.
Ásett verð 19,9 milj.

2ja

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 Þinghólsbraut – Kópavogur
herbergi í forstofu sem nýta má t.d. sem fata- 2ja herb. 54,4 fm Íbúð í Vesturbæ Kópavogs.
herbergi. Þakjárn endurnýjað fyrir ca. 2 árum Snyrtileg eign. Fallegt útsýni. Verð. 14.5 milj.
og sameign máluð fyrir ári. Snyrtileg eign.
Verð 16,9 millj.

3ja herbergja íbúð á jarðhæð/kjallari
Samtals 102,1 fm. Snyrtileg íbúð með
sérinngangi. 2. rúmgóð herbergi, gott
skápapláss. Þvottahús og geymsla innan íbúðar.
Ásett verð 23,9 milj.

Hlíðarhjalli - Kópavogur

Melabraut - 170 Seltjarn.
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.

3ja
Álagrandi - 107 Reykjavík

3ja herb. Íbúð á 3. hæð í Seljahverfinu. Samtals
88,2 fm. Snyrtileg eign í barnvænu hverfi. 2 herbergi ágætlega rúmgóð stofa. Verð 19.2 milj.

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.

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.

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.

Skipholt – Reykjavík
2ja herb 52.6 fm íbúð, sem hefur verið töluvert
endurnýjuð á smekklegan hátt.
Ásett. 16,9 milj.

Vesturhraun, Gbæ.

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
Rauðarárstígur - Fyrir verktaka!

Dvergshöfði 640 - 950 fm.

Völuteigur - NÝTT iðnaðarhúsnæði.

Frum

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.
Sérlega vel staðsett 1.440 fm verslunar- og skrifstofuhúsnæði
miðsvæðis við Rauðarárstíg. Húsið er 3 hæðir auk kjallara. Hver
hæð er um 360 fm. Húsnæðið í dag skiptist í ca. 40 skrifstofur auk
geymslurýmis í kjallara. Deiluskipulag fyrir svæðið leyfir blandaða
byggð og er því 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. Nánari uppl. á skrifstofu okkar.

Flugumýri, Mos, 968 fm iðnaðarhúsnæði.

150 - 320 fm lager/iðnaður á Höfðanum.

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.

Héðinsgata 250 fm.

Til leigu gott innkeyrslubil á Höfðanum. Rýmið er um 150
fm og lofthæð yfir 3
mtr. sem er laust, auk
þess er hægt að fá ca.
170 fm til viðbótar
sem afhendast 1. maí
n.k. Hentar sérlega vel
undir lager-, smíðaeða létta iðnaðarstarfsemi. Skilast standsett
með nýjum innkeyrsluhurðum.

Dugguvogur 325 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 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 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.

Stórhöfði, 440 fm skrifstofuhúsn.
Til leigu í nýlegu og
glæsilegu húsnæði um
440 fm skrifstofurými á
3. hæð hússins. Frábært
útsýni, góð aðkoma og
bílastæði. Lyfta er í húsinu.
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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. Verð 42,5 millj.
NÝBYGGINGAR

RAÐ- OG PARHÚS

4RA TIL 7 HERB.

FRAKKASTÍGUR - 101 RVK.
ASPARFELL - 111 RVK
Góð 5 herbergja 129,6 fm íbúð á 2. hæð og
3.hæð í lyftuhúsi í Breiðholtinu. Íbúðinni fylgir 18,6 fm bílskúr. Samtals telur eignin 148,6
fm. Verið er að leggja lokahönd á að klæða
húsið með viðhaldslítillri klæðningu. Þak er
nýlega endurnýjað og er lyfta nýlega endurnýjuð. Góð eign á góðum stað.

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.
Verð 18,9 millj.

Verð 26,3 millj.

3JA HERB.

FLYÐRUGRANDI - 107 RVK.

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

Frum

Verð 34,9 millj.

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.

ESJUGRUND 116 KJALARNES
Frábært fermetraverð. Skipti á minni íbúð á
höfuðborgarsvæðinu koma til greina. 306 fm
raðhús á 3 hæðum. Á hæðinni eru 2 rúmgóð
svefnherb., baðherb., þvottahús og eldhús.
Ca. 10 fm sólstofa liggur samhliða stofu og
eldhúsi og úr henni er gengið út á 50 fm pall
þar sem er nuddpottur fyrir 4-6. Á þriðju
hæð er gott herb. með frábæru útsýni yfir
Reykjavík. Á neðstu hæð er geymsla og 45
fm. rými sem er nú nýtt sem sjónvarpsstofa
og leikherbergi. Á neðstu hæð er líka 70 fm.,
2 herb. íbúð sem er í útleigu og leigist á 55
þús. á mánuði. Húsinu fylgir líka 42 fm. bílskúr.
Verðtilboð

Verð 22,6 millj.

Nýinnréttuð glæsileg hæð ásamt bílskúr í
litlu fjölbýli við Flyðrugrandann í Reykjavík,
rétt við KR völlinn. Íbúðin er öll nýlega tekin
í gegn og innréttuð frá grunni. Allt nýtt m.a.
gólfefni, lýsing, hurðir, innréttingar, baðherbergi, eldhús. Bílskúr fylgir eigninni. Góð
eign á góðum stað.
Verð 42,9 millj.

FRAKKASTÍGUR-101 RVK

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.
Verð 17,6 millj.

MARTEINSLAUG - 113 RVK
Björt og mjög glæsileg 4ra herb. 122,6 fm
íbúð ásamt stæði í bílskýli, á þriðju hæð í
Grafarholtinu. Íbúðin er með gegnheilu eikarparketi á gólfum, náttúrustein í anddyri og
á baðherb. Eldhúsið er með eikarinnréttingu,
náttúrustein milli skápa, háfi og tvöföldum
ísskáp. Herbergin eru rúmgóð með fataskáp, hjónaherbergi er rúmgott með fataherbergi innaf. Baðherbergið er með nuddbaðkari, stórum sturtuhaus, glugga og hita í
gólfum. Þvottahúsið er rúmgott með glugga.
Stór geymsla á jarðhæð og svalir til suðurs.
Mjög fallegt útsýni.
Verð 31,9 millj.

Fallegt 2ja hæða 146,7 fm raðhús ásamt
innbyggðum bílskúr, byggt úr steinsteyptri
staðsteypu. Húsið eru nú þegar uppsteypt
og tilbúið til afhendingar. Húsið er fullbúið að
utan og inni er kominn hiti í gólfin og pússaðir útveggir. Um er að ræða gott hús með
fallegri náttúru í kring.
Verð 32,9 millj.

HÆÐIR

GRANDAVEGUR MEÐ BÍLSKÚR- 107 REYKJAVÍK
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 31,9 millj.

Verð 17,9 millj.

ATVINNUHÚSNÆÐI

2JA HERB.

KEFLAVÍKURFLUGVALLARSVÆÐIÐ

HOLTSGATA - 101 RVK NÁMSMENN
HÓLAVAÐ - 110 RVK

Mjög fallega 52,6 fm íbúð á jarðhæð í nýlegu
íbúðarhúsi við Frakkastíg. Íbúðin skiptist í
parketlagða forstofu með fataskáp, rúmgott
hjónaherbergi með parket á gólfum og góðum fataskápum. Stóra parketlagða stofu
með útgengi á fallega verönd. Eldhúskrók,
með fallegri eikarinnréttingu og parket á
gólfi. Einnig er í íbúðinni rúmgott þvottahús/geymsla, sem má nýta á ýmsan hátt.

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.
Verð 22,9 millj.

Stórborg kynnir: Erum með í einkasölu
mjög vandaða og stóra stálgrindarskemmu
sem er u.þ.b. 3200 fm. Skemman er í einkaeigu og er staðsett á Keflavíkurflugvallarsvæðinu og er í mjög góðu ástandi. Lofthæð
frá 7-10 metrum. Skemman er öll með lýsingu og uppituð og einangruð að hluta. Nýlegt þak er á allri eigninni (einangrað). Starfsmannaaðstaða og mjög gott útisvæði fyrir
gáma. 4 innkeyrsludyr. Einhverjar hillusamstæður geta fylgt. Malbikuð lóð að hluta.
Mjög góð eign á verði sem ekki þekkist á
markaðnum almenn fyrir slík hús.
Allar nánari upplýsingar gefur Stefán
Hrafn Stefánsson hdl í s: 823-2610.

SUMARBÚSTAÐIR

BAUGAKÓR - 203 KÓP
Falleg 128 fm 4-5 herbergja endaíbúð á
Jarðhæð, auk stæðis í bílageymslu. Íbúðin
er fullbúin án gólfefna nema á baði og
þvottahúsi þar er flísalagt. Fallegt álkætt
hús sem er nánast viðhalds frítt. Íbúðin er
mjög björt með glugga á þrjá vegu. Góð
eign á góðum stað.
Verð 32,5 millj.

DIGRANESVEGUR - 200 KÓP
133,5 fm sérhæð, 4ra herb., 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 eftirsóttum stað.
Verð 41.9 millj.

Allar íbúðir með sér inngangi og fallegt útsýni yfir Elliðavatnið, Heiðmörkina og Bláfjöllin. Stutt í góðar gögnuleiðir, útivist og
sport s.s veiði og hestamennsku. Stórar
svalir fylgja íbúðum á efri hæðum en sér afnot af lóð fylgir 1. hæð þar sem hægt er að
setja upp skjólveggi. íbúðir eru 3-5 herbergja og 105-177 fm.

Frum

KLETTAKÓR - KÓPAVOGUR

EYJABAKKI - 109 RVK
134,1 fm íbúð í fjölbýli, ásamt bílskúr og stórri
geymslu í kjallara. Mögul. er á að innrétta
geymsluna, sem er 26 fm, og hafa af henni
mjög góðar leigutekjur. Íbúðin sjálf er 87,2
fm. Eign sem býður upp á mikla möguleika.
Verð 25,5 millj.

LUNDEYJARSUND - HRAUNBORGIR GRÍSMNESI
Nýjar 2ja herbergja íbúðir á þessum vinsæla
stað. Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna.
Stutt í alla þjónustu og verslun.

Fallegur og vel með farið (A-hús) á góðum
stað í Hvamborgum. Húsið er umþb. 48 fm
og hefur verið endurnýjað að hluta. Nýr
100fm sólpallur. Húsið er staðsett rétt við
sundlaug og golfvöll verð aðeins

Verð 18,4 millj.

Verð 7,9 millj.

HÁTÚN LYFTUHÚS - RVK

www.storborg.is
Stefán Hrafn Stefánsson hdl. löggiltur fasteignasali
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ATVINNUHÚSNÆÐI

NÝTT Í SÖLU

SKÚTUVOGUR - RVÍK.

_ Vorum að fá glæsilegar

EYRARTRÖÐ - HF.

2ja, 3ja og 4ra herbergja
íbúðir í einkasölu. Allar
íbúðirnar eru fullbúnar,
án gólfefna og til af-

Verslun/skrifst./atv.h. Um er að ræða glæsilegt ca
1000 fm sem skiptist þannig: 1. hæð, verslun og
skrifstofur 340 fm. 2. hæð, 340 fm. skrifstofuhúsnæði. Jarðhæð, ca 340 fm. lagerhúsnæði.
Myndir á mbl.is. Upplýsingar á skrifstofu.

Frum

hendingar strax.

BÆJARHRAUN
VERSLUN/ATVIN

_ Efsta hæðin er inndregin

-

Nýkomið sérlega gott atvinnuh m/ góðri lofthæð
og innkeyrsludyrum, 158,3 fm. endabil. Góð staðsetning, tilvalin eign fyrir fiskvinnslu, léttan iðnað
íbúð o.fl. V. 21,5 millj.

KAPLAHRAUN - HF.

HF.

og með stórum svölum
og glæsilegu útsýni til
Bjáfjalla, Esjunnar,
Nýkomið glæsilegt verslunar- og atvinnuhúsnæði
á þessum frábæra stað, samtals 670 fm. Tilvalin
eign fyrir verslun, heildsölu o.fl. Til sölu- og eða
leigu. Uppl. á skrifstofu.

Rauðavatns og víðar.

162 fm atvinnuhúsnæði. Skipting eignar: neðri
hæð 120 fm efri hæð 44 fm. um er að ræða rúmgóðan vinnslusal á 1 hæð með innkeyrsludyr
ásamt búningsklefa og salerni. Skrifstofu, kaffistofu og lager á 2 hæð. Rúmgóð lóð. Nánari upplýsingar á skrifstofu Hraunhamars. Verð tilboð

HELLUHRAUN - HF.

STEINHELLA - HF.

_ Í næsta nágrenni er
ósnortin friðuð náttúra
með fallegum gönguleið-

Glæsilegt atvinnuhúsn. í byggingu á besta stað í
Helluhrauni í Hf. Húsin eru um 1320 fm hvert
m/mögleika á ca 600 fm. millilofti alls um 1920
fm. 8 stórar innkeyrsluhurðar.

um.

DRANGAHRAUN - HF
Byggingarmeistari:
Guðleifur Sigurðsson

Hraunhamar kynnir: Atvinnuhúsnæði á besta
stað,. samtals stærð því 237,5 fm. Innkeyrsludyr
og ágæt baklóð. Frábær staðsetning, örstutt frá
Bónus og Húsasmiðjunni. Húsnæðið þarfnast einhverra lagfæringa og endurnýjunar við. V. 35
millj. Upplýsingar gefur Helgi Jón á skrifstofu.

LÓNSBRAUT - HF. ATVH.

Frum

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

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

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.

Í einkasölu glæsilegt skrifstofu og iðnaðarhúsnæði 918,7 fm. vel staðsett innst í botnlanga við
Drangahraun númer 14 Hf. Húsnæðið skiptist í
3x123 fm. með góðum innkeyrsludyrum og
göngudyrum þar sem lofthæð er um ca 4,50
metrar. Eitt bil með tveimur innkeyrsludyrum sem
er 186 fm. og fylgir því skrifstofuhæð sem fyrsta
hæð 121 fm. samtals um 307 fm. Tvær skrifstofuhæðir sem eru 2x121 fm, glæsilegt útsýni. Lyfta
er í húsinu. Húsið afhendist fullbúið að utan,
klætt, og að innan, skrifstofubilin fullfrágengin,
en iðnaðarbilin tilbúin undir tréverk . Lóð verður
fullfrágengin með malbikuðu plani. Uppl. á
skrifstofu.

Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri.

AUÐBREKKA - KÓP

FORNUBÚÐIR - HF.
Vorum að fá í sölu 229 fm. iðnaðarhúsnæði á
jarðhæð miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. Um
er að ræða 2 eignahluta, annan 109 fm (0102)
en hinn 119 fm.(0103). Hentar vel fyrir verktaka
eða heildsölu. Nánari upplýsingar veitir Svenni í
síma 866-0160

Umsóknarfrestur er til 26. mars n.k.
Hægt er að fá nánari upplýsingum á skrifstofu félagsins
í síma 552-5644 milli kl. 9-15.

Sérlega gott nýlegt 100,8 fm.atvinnuhúsnæði,
sem skiptist þannig: Neðri hæð 75 fm. auk millilofts ca 30 fm. (kaffistofa/skrifstofurými + tölvulagnir). Innkeyrsludyr 4x4 metrar. Tilvalin eign fyrir léttan iðnað, litla heildsölu o.fl. V.15,9 millj.

RAUÐHELLA - HF.
Í sölu gott innkeyrslubil sme er m/mikilli lofthæð,
grunnflötur 120 fm og 50 fm milligólf samtals
um 170 fm. Eignin skiptist í móttöku, sal m/stórum innkeyrsludyrum. Milliloft m/baðh. eldhúsaðstöðu og skrifstofu. Malbikuð lóð. Frábær staðs. í
nálægð við höfnina og fiskimarkaðinn. Húsnæðinu skilað frágengu utan sem innan.

STEINHELLA - HF.

Um er að ræða glæsilegt nýtt (málað að innan)
250,2 fm. atvinnuhúsnæði. Hiti í gólfum. Húsnæðið skiptist í rúmgóðan vinnslusal, góð lofthæð, möguleiki á millilofti 3ja fasa rafmagn. Innkeyrsludyr 4,2 metrar, bilið ca 115*X22. Rúmgóð
lóð, malbikuð. Afhendist fullbúið. Strax.

ÁRMÚLI - RVK

Um er að ræða sérlega glæsil iðnaðarbil (endabil) á þessum góða stað í Hfj. Bilið er á 2 hæðum.
Neðri hæðin er 116,5 fm og efri hæðin er 36,4
fm. Góður hringstigi milli hæða. Salerni er á
neðri hæðinni. Stór innkeyrsluhurð. Þetta er sérlega vandað húsnæði sem hægt er að mæla
með. Lóð er fullfrágengin. Bilið er til afhendingar
við kaupsamning.

Vorum að fá í sölu/leigu á annari hæð 410 fm.
skrifstofuhúsnæði á besta stað við Ármúlann
með sér inngang. Húsnæðið verður til afhendingar fljótlega. Nánari upplýsingar veitir Svenni í
síma 866-0160

FLATAHRAUN – HF. SKRIFSTOFUH. TIL SÖLU/LEIGU
Glæsilegt nýlegt 250 fm. skrifstofuhúsnæði til
leigu á 2. hæð (efstu) í nýlegu verslunar og þjónustu/skrifstofuhúsi. Lyfta er í húsinu. Húsið skiptist m.a. í móttöku, 7 skrifstofur, fundarherbergi,
kaffistofu, snyrtingu o.fl. Góð
aðkoma og bílastæði. Laust
strax.
Upplýsingar gefur
Helgi Jón Harðarson
sölustjóri
s. 893-2233

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali
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ARNARHRAUN -

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

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

EINBÝLI

BAUGHOLT - KEFLAVÍK Sérlega glæsilegt 398 fm einbýli m/bílskúr. Falleg lóð, verönd, sundlaug,
æfingasalur, gufubað o.fl. Góð
staðsetning. Verð 74 millj. 6085

3JA HERB.

FURUVELLIR -

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

BREKKUGATA -

Mikið endurnýjuð 133,5 fm efri hæð m/bílskúr.
2-3 sv.herb. Sérinng. Útsýni. Verð
27,9 millj 6292

FAGRAKINN - MEÐ BÍLSKÚR Falleg 129,4 fm neðri hæð
með bílskúr. 4 sv.herb. Sérinngangur. Verönd. Verð 25,9 millj.
2540

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

SUÐURGATA - 312,7 fm hús á
góðum stað sem skiptist í tvær
íbúðir, bílskúr og verslunarpláss
sem hægt er að breyta í íbúð. Verð
60 millj. 6338

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

GALTALIND - KÓP.

NÝ
TT

4RA TIL 7 HERB.

Rúmgóð og
björt 131 fm íbúð á 1. hæð. 5
sv.herb. Suðursvalir. Verð 22,9
millj. 6340

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

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

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

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

KVÍHOLT -

BREIÐVANGUR - 43 FM BÍLSKÚR Mikið endurnýjuð163 fm

HJALLABRAUT STRAX Góð 108,5 fm

Sérlega
falleg 148,4 fm íbúð m/bílskúr í litlu
fjölbýli á góðum stað. 3 sv.herb.
Svalir, verönd og sérlóð. Verð 35,7
millj. 6321

BREIÐVANGUR -

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

NÝ
TT

RAÐ- OG PARHÚS

BRÁVALLAGATA - RVÍK Sérlega björt og falleg neðri hæð á
frábærum stað. Verð 25,9 millj.

HÁABARÐ - Fallegt 161 fm einbýli m/bílskúr. 3 sv.herb. Sólstofa,
verönd og heitur pottur. Verð 38,7
millj. 6329

SMYRLAHRAUN - ENDAHÚS

ÖLDUGATA -

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

FAGRABERG -

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

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

HVERFISGATA -

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

FJÓLUVELLIR 2-8 - HFJ.

ÁLFHOLT - 161 fm efri hæð og

Glæsileg raðhús á einni hæð
m/bílskúr. Áhv. 17 millj. til 40 ára
hjá Íbúðalsj. Verð frá 29,9 millj.

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

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

ÞÚFUBARÐ - FALLEGT Fallegt

FJÓLUVELLIR 10-14 - HFJ.

ARNARHRAUN - LAUS Falleg

TRAÐARBERG - Falleg 165 fm

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

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

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

STEKKJARHVAMMUR

-

ÖLDUSLÓÐ - LAUS STRAX

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

Falleg 130 fm hæð og ris m/nýlegum 90 fm bílskúr m/kjallara undir.
5 sv.herb. Verð 36,9 millj. 6067

ÁSBÚÐARTRÖÐ -

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

LAUS

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

EYRARHOLT - Sérlega falleg
96,6 fm íbúð á 1. hæð. 2 sv.herb.
Svalir og verönd. Verð 20,5 millj.
6396

REYKJAVÍKURVEGUR - 74,6
fm 2-3ja herb. íbúð á 3. hæð á
góðum stað miðsvæðis í Hf. Verð
15,0 millj. 6188

NÝ

TT

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

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

BURKNAVELLIR - LAUS

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

TRAÐARBERG

-

FALLEG

HJALLABRAUT - Rúmgóð og
skemmtileg 100 fm íbúð á 1. hæð.
2 sv.herb. SV-svalir. Nýlegt eldhús
o.fl. Verð 18,7 millj. 6392

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

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

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

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

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

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

HÆÐIR

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

LÆKJARGATA - AUKAÍBÚÐ
Sérlega fallegt og vandað 220 fm
einbýli í miðbæ Hafnarfj. 4 sv.herb.
Afgirt verönd. Aukaíbúð í kj. Verð
49,9 millj. 9969

KRÍUÁS - ÚTSÝNI

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

ENGJAVELLIR - Sérlega
glæsileg 158 fm 5 herbergja íbúð
á 2. hæð í sex íbúða húsi. Verð
32,7 millj.

HVERFISGATA - GLÆSIÍBÚÐIR Nýjar fullbúnar íbúðir með
vönduðum innréttingum og gólfefnum. Verð frá 29,9 millj. 10037

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

LAUFVANGUR -

STEKKJARBERG - FALLEG

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

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

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

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

BREIÐVANGUR - 5 HERB.

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

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

Kári Halldórsson, lögg. fasteignasali – Jónas Hólmgeirsson – Eiríkur Svanur Sigfússon, lögg. fasteignasali – Melkorka Guðmundsdóttir
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2JA HERB.

DAGGARVELLIR -

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

DVERGHOLT - Góð 100 fm íbúð

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

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

ESKILUNDUR - Glæsilegur fullbúinn 54 fm sumarbústaður í landi
Miðfells, Þingvallasveit. Eignarlóð.
Frábært útsýni. Verð 16,5 millj.
6296

NÝ
TT

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

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

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

URÐARSTÍGUR -

Góð neðri
hæð í tvíbýli. Sérinng. Hús í góðu
ástandi að utan og innan. Verð
15,9 millj. 9970

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

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

SOGSBAKKI - Glæsilegt 115 fm
sumarhús á 6000 fm eignarlóð í
nýju frístundahúsa hverfi rétt við
Sogið í Grímsnesi.
6128

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

KERHRAUN -

ATVINNUHÚSNÆÐI

VESTURHOLT -

Falleg 80 fm
neðri hæð í tvíbýli. 2 sv.herb. Sérinngangur og verönd. Verð 19,9
millj. 6148

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

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

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

SUMARHÚS

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

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

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

TJARNHOLTSMÝRI
GRÍMSNESI 2,5 hektara eignar-

BORGARLEYNIR - GRÍMSNESI Nýtt 109,3 fm sumarhús í

land og 105 fm heilsárshús. Verð
19,9 millj. 9725

landi Miðengis.
9822

Verð 19,6 millj.

LANDIÐ - LANDIÐ - LANDIÐ - LANDIÐ- LANDIÐ
GRINDAVÍK

MARARGATA - LAUST Nýtt og

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

NORÐURVÖR - 151,1 fm einbýli
m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 24,5 millj. ÁSABRAUT - 157,8 fm einbýli
m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 21,9 millj.
9689
m/bílskúr. 3 sv.herb. Verönd og
. 3991
pottur. Verð 20,5 millj. 3790

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

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

LANDIÐ

AUSTURVEGUR - 143 fm einbýli

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

AUSTURHÓP 14 OG 18 209,0 fm einbýli m/bílskúr.
172 fm ein- sv.herb. Verð 24,9 millj. 9656
býli m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 23,5
millj. 6020

BORGARHRAUN -

LEYNISBRAUT - ENDARAÐHÚS Bjart og fallegt 103,5 fm par-

STRANDGATA -

4

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

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

hús. 2 sv.herb. Bílskúrsréttur. 6295

ÁLFABYGGÐ - SÚÐAVÍK
NJARÐVÍKURBR. - EINBÝLI
LEYNISBRÚN STAÐARHRAUN - Fallegt 150 fm
raðhús m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð
22,9 millj. 6252

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

ÁSABRAUT - 96,9 fm 3ja herb.
íbúð á 2. hæð. Verð 19,9 millj. 5194
VÍKURBRAUT - ENDURNÝJUÐ 161,7 fm efri hæð og ris. Verð
TILBOÐ. 4027

TJARNARBRAUT -

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

GARÐUR

AUSTURVEGUR -

SUÐURVÖR
FRÁBÆR
STAÐSETNING 147,5 fm parhús

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

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

NORÐURVÖR -

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

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

RÁNARGATA - 216,9 fm einbýli
230 fm einbýli m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 28,5 millj.
m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 26,0 millj. 5528
9811

AUSTURHÓP -

BORGARHRAUN -

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

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

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

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

VESTURHÓP -

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

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

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

SANDGERÐI

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

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

Jón Örn Kristinsson, lögg. fasteignasali - Birna Benediktsdóttir – Laufey Lind Sigurðardóttir, lögg. fasteignasali

Fjarðargötu 17
Hafnarfirði
Sími 520 2600
Fax 520 2601
Netfang as@as.is
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www.as.is
Opið virka daga
kl.9–18

NÝBYGGINGAR
EF EIN
TI
R

NÝ
TT

ALLT AÐ 90% LÁN

BJARKARÁS - GBÆ -

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

NÝ

ÍB FJ
ÚÐ ÓR
IR AR
EF
TI
R

TT

Sérlega
glæsilegar og rúmgóðar lúxusíbúðir á
frábærum útsýnisstað efst í Ásahverfinu.

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

Frum

EF EIN
TI
R

NÝ

TT

FLATAHRAUN - HFJ Glæsilegar
íbúðir í 5 hæða lyftuhúsi á frábærum
stað. Afh. við kaupsamn. Verð frá 17,9
millj. 6344

STÓRIKRIKI - MOSFELLSBÆR
Glæsilegt 344 fm einbýli-/tvíbýlishús á
góðum stað. Fullbúið að utan og fokhelt
að innan. 6317

Falleg 4ra
herb. ENDAÍBÚÐ á 2. hæð m/stæði í bílag. Verð 23,4 millj. 5159

ÍB

ÚÐ SE
IR X
EF
TI

R

SELD

EINIVELLIR 7 - HFJ. -

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

Kristaldómkirkjan (1979) í Kaliforníu.

DREKAVELLIR 18 -

T
EF VÖ
TI
R

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

E
ÚÐ LLE
IR FU
EF
TI
R

ENGJAVELLIR 1 - HFJ.

ÍB

EF EIN
TI
R

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

ESKIVELLIR 7 - HAFNARFJ. -

FJÓLUVELLIR 2-8 - HFJ. Glæsileg

ÍB
ÚÐ SE
IR X
EF
TI
R

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

raðhús á einni hæð m/bílskúr. Áhv. 17
millj. til 40 ára hjá Íbúðalsj. Verð frá 29,9
millj.

FJÓLUVELLIR 10-14 - HFJ.

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

DREKAVELLIR 26 - HFJ. -

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

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Hneykslaði gagnrýn
Framlag Philips Cortelyou Johnson (1906-2005) til
sögu bandarísks arkitektúrs þykir ómetanlegt. Hann
átti aftur á móti ekki alltaf upp á pallborðið hjá gagnrýnendum og vakti stundum hneykslan fyrir djarfar ákvarðanir.
Johnson átti fjölbreyttan starfsferil að baki og
var vel að sér í arkitektúr þegar hann innritaðist í
Harvard Graduate School of Design 34 ára gamall.
Johnson hafði þá meðal annars gegnt stöðu fyrsta
forstjóra arkitektúrs- og hönnunardeildar Nútímalistasafns New York og var annar höfundur bókarinnar The International Style, sem naut ómældra
vinsælda. Johnson hafði því þegar skapað sér nafn á
meðal arkitekta þegar hann hannaði sín fyrstu verk.
„Glerhúsið“ (1949) þykir vera á meðal bestu byrjendaverka Johnsons, hús sem er alfarið gert úr gleri
eins og heitið bendir til. Þá útnefndi New York Times
Seagram-bygginguna (1956), 39 hæða háhýsi á Park

Avenue, mikilvægasta mannvirki tuttugustu aldarinnar, en hana hannaði hann í samstarfi við lærimeistara sinn, Ludwig Mies van der Rohe (18861969).
Johnson naut orðið töluverðrar virðingar fyrir
verk sín, þegar hann breytti skyndilega um stefnu
á áttræðisaldri og fór að hanna undir merkjum póstmódernisma. Stefnubreytingin, sem var kennd við
yngri arkitekta, vakti hneykslan á meðal gagnrýnenda og samstarfsfélaga arkitektsins. Aðrir fögnuðu
henni hins vegar og nú þykja AT&T höfuðstöðvarnar
í New York, sem Johnson hafði veg og vanda af því
að gera, á meðal flottari mannvirkja sem hafa verið
hönnuð undir merkjum stefnunnar.
Johnson lést 99 ára gamall og skilur eftir sig fjölda
glæsilegra mannvirkja, sem margir telja minnisvarða um einn fremsta arkitekt heims og áhrifavald
á byggingarstíl.
- rve

Seagram-byggingin (1956) í New York.

Lipstick-byggingin (1986) í New York.

5JM-FJHV0SMBOEP 'MPSJEB
5JMMFJHVGNOâUUFJCâMJTIÞTÓ&"(-&$3&&, 
0SMBOEP4UVUUJOOÈ%JTOFZTW§J§)ÞTJ§FSJOOÈ
ÚSZHHJTTW§JWJ§GSÈCSBOHPMGWÚMM3ÞNGZSJSÈUUB
NBOTPHFJOOJHCBSOBSÞN¶HBS§JOVNFSFJOLBTVOE
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Víkurbraut 46
240 Grindavík

Eignamiðlun Suðurnesja
Sigurður V. Ragnarsson, löggiltur fasteignasali
Reynir Ólafsson, löggiltur fasteignasali

Kári Fanndal Guðbrandsson,
Sigrún Sigurpálsdóttir,
lögg. fasteignasali.

Sími 426 7711
Hafnargötu 20
230 Keflavík
Sími 421 1700
www.es.is

S. 562 1200 862 3311

Selsvellir 7, Grindavík
Glæsilegt einbýlishús ásamt bílskúr 181,7
ferm. Ný gólfefni á mestum hluta hússins.
Búið að endurnýja þak og þakkant. Hellulagt plan með hita. Stór sólpallur ásamt
heitum potti. Verð: 29.900.000,-

LANGAMÝRI

Vesturhóp 4, Grindavík
Fallegt parhús í byggingu sem skilast fullbúið með gólfefnum, innréttingu í eldhúsi og
skápum í herbergjum. Eftir að fullgera baðherbergi en gólfefni verða komin. Hellulagt
plan með hita að framan, tyrft lóð. Sólpallur
um 30 ferm. hellulagður, gengið út úr stofu.
Verð: 32.900.000,-

Glæsilegt raðhús á þessum góða
stað í Garðabæ. Húsið er samtals
303,9 fm Innbyggður bilskúr. Á aðalhæðinni er stofa, borðstofa, eldhús, búr, snyrting og hol. Á efstu
hæð eru 4 svefnherbergi, stórt baðherbergi, þvottaherbergi og rúmgott
sjónvarpshol. Á jarðhæð eru tvö
samliggjandi herbergi með sér
sturtubaði, forstofa, hol, bílskúr og
geymsla. Mjög gott hús. Fallegur
garður. Þrennar svalir og verönd.

Litluvellir 16, Grindavík
Gott 2ja herb. raðhús. Nýlegt parket á gólfum nema baði en þar eru nýlegar flísar. Útgengt úr stofu á sólpall. Verð: 12.500.000,-

KJARTANSGATA

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

Vorum að fá í einkasölu mjög góða
3ja herbergja íbúð á neðstu hæð í
þessu fallega húsi.. Íbúðin r 79,7 fm
og skiptist í góða stofu, glæsilegt
hjónaherbergi, annað svefn-/vinnuherbergi, eldhús með fallegri innréttingu og nýstandsettu baðherbergi, hol og ytriforstofa. Nýl. parket. Þetta er gullfalleg og einstaklega notaleg íbúð. Fallegur garður. Eftirsóttur staður. Verð: 18,7
millj.

Selsvellir 19, Grindavík
Mikið endurnýjað einbýlishús 160 ferm
ásamt bílskúr. Baðið er nýtekið í gegn. Þak
er endurnýjað ásamt þakkanti. Nýjir plastgluggar og K-einangrunargler í öllu húsinu
og einnig í bílskúr. Nýjar hurðir á bílskúr.
Varmaskiptir. Verð: 25.900.000,Staðarhraun 28A, Grindavík
Gott 3ja herbergja raðhús 78,8 ferm. 2
svefnherbergi. Sólpallur, gengið út úr stofu.
Gott áhvílandi lán frá með 4,15% vöxtum.
Verð: 14.500.000,-

GARÐHÚS - GULLFALLEG EFRI SÉRHÆÐ
Vorum að fá í einkasölu 4ra herbergja sérhæð í tvíbýlishúsi ásamt
innbyggðum bílskúr. Íbúðin er 104,9
fm og bílskúrinn 23,5 fm, samt.
128,4 fm Skipulag: stofa með arni
og mjög
stórum svölum, þrjú
svefnherbergi, eldhús (gengið úr því
út á rúmgóðar svalir (grillsvalir),
baðherbergi, hol og forstofa. Björt,
falleg og vönduð íbúð. Verð: 35,0
millj.

Staðarvör 2, Grindavík
Gott 135,8 ferm. einbýlishús. Baðið er nýlega endurnýjað. Búið að endurnýja alla
ofna, forhitari. Búið að endurnýja alla ofna,
forhitari. Skóli og leikskóli í ca. 200 m fjarlægð. Verð: 17.800.000,-

Skipastígur 30
Glæsilegt endaraðhús 103,8 ferm.ásamt
23,2 ferm. bílskúr. Sérlega glæsilega innréttað hús. Vandaðar innréttingar og allur frágangur fyrsta flokks. Húsið er hannað af
innanhúsarkitekt. Verð: 24.500.000,Ásvellir 8b, Grindavík
Parhús 2 svefnherb. Nýtt plastparket á
stofum og herbergjum. Gott áhvílandi lán
með 4,15 vöxtum. Vinsæl eign.
Verð: 15.400.000,-

Johnson var stundum umdeildur en er
nú í hávegum hafður.

Píramídar (2000) eftir Johnson við
Chrysler Trylons- bygginguna í New York.

Glæsivellir 20B, Grindavík
Mjög gott og vel staðsett parhús 109,6
ferm. ásamt bílskúr 25 ferm. 3 svefnherbergi. Grunnur að sólstofu er kominn. Gott
geymsluloft í bílskúr. Verð: 22.900.000,Mánasund 8, Grindavík
135,4 fm einbýlishús. 4 svefnherbergi. Forstofuherb. og baðherb. nýlega endurnýjað
Forhitari. Nýlegt þak á húsi. Bílskúrsréttur
og til eru teikningar af bílskúr. Mjög góður
staður. TILBOÐ
Laut 14, Grindavík
Glæsilegt 10 íbúða fjölbýlishús á tveimur
hæðum. Allar íbúðirnar hafa sérinngang.
Íbúðirnar skilast fullbúnar með vönduðum
innréttingum.
3ja herb. íbúðir kr. 18.800.000,- og 4ra
herb. íbúðir kr. 20.800.000,Afhending 1. okt. 2007
Byggingaraðili: Grindin ehf.
Suðurhóp 1, Grindavík
Glæsilegt 20 íbúða hús í byggingu í Grindavík, fyrir 50 ára og eldri. Lyfta í húsinu. Bílageymslur fylgja hverri íbúð. Skilast með
vönduðum innréttingum, flísar á anddyri,
baðherbergi og þvottaherbergi. Fataskápar í
herbergjum og anddyri. Aðeins 4 íbúðir eftir
Verð frá kr. 21.900.000,Byggingaraðili: Grindin ehf.
Suðurhóp 8 og 10, Grindavík
Parhús í byggingu 146,6 ferm. úr timbri
klætt með standandi vatnsklæðningu.
Skilast tilbúin undir tréverk. Slípuð gólfplata
með hita í gólfi. Búið að steypa vegg fyrir
pall að aftan. Öll gólfefni komin. Á baði er
komið baðkar og wc, flísalagðir veggir og
gólf. Stutt í íþróttahús og sundlaug. Nýr
skóli er fyrirhugaður rétt hjá.
Verð: 23.900.000,Austurhóp, Grindavík
Einbýlishús í byggingu 151,7 ferm. sem
skilast fokheld, tilbúin undir tréverk eða fullbúin.
Fokheld hús kr. 16.000.000,Fullbúin hús kr. 28.800.000,-

New York fylkis-leikhúsið (1964) eftir
Johnson.

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

ARNARHRAUN - HAFNARFIRÐI
Frum

Frum

endur

Hólavellir 18, Grindavík
Gott 74,3 ferm. raðhús ásamt 28 ferm. bílskúr. Húsið skiptist í 2 svefnherb. eldhús,
baðherb. og stofu. Vinsælar eignir. Gott
áhvílandi lán með 4,15% vöxtum. Verð:
17.800.000,-

TRAUST
ÞJÓNUSTA Í
ÁRATUGI

Mjjög góð 3jja herb. 110,2 fm neðri
sérhæð í tvíbýlishúsi. Íbúðin er
stofa, tvö svefnherbergi (í dag notuð sem þrjú herbergi), hol, eldhús,
baðherbergi og forstofa. Eldhús
er mjög rúmgott með ALNO innréttingu. Mjög stór sólpallur, heitur
pottur. Sérlega aðgengileg og vel
staðsett íbúð. Laus
fljótlega.
Verð: 26,3 millj.

BOÐAHLEIN - FYRIR 60 ÁRA OG EL
Mjög
huggulegt og einstaklega
þægilegt lítið raðhús. Úr stofu er
gengið út í lítinn garð sem tengist
opnu, óhreyfðu, náttúrulegu svæði.
Hellulögð, sérlega skjólgóð verönd.
Húsið stendur í næsta nágrenni við
Hrafnistu í Hafnarfirði og er tengt
öryggishnöppum við stofnunina og
nýtur ýmissar þjónustu þaðan. Hús
fyrir þá er velja öryggi og friðsæld. Laust. Verð: 21,9 millj.

HÆÐARGARÐUR - 60 ÁRA OG ELDRI
Mjög góð 3ja herbergja 85,3 fm
íbúð í þessu eftirsótta húsi. Íbúðin
er í dag góð stofa, opið eldhús,
gott svefnherbergi, annað herbergi
sem hefur verið bætt við stofuna,
baðherbergi og hol. Stæði í bílageymsluhúsi. Lyfta.
Mjög góð
eign, frábær staðsetning.

ÖNDVERÐARNES!
Höfum í sölu mjög fallegan og frábærlega velstaðsettan sumarbústað
í Grímsnesinu. Húsið er 44,4 fm auk
góðs svefnlofts, fullgert. Heitt og
kalt vatn. Stutt á golfvöllinn og í
sund. Verð: 16,0 millj.

VANTAR EIGNIR Á SKRÁ!
Vantar allar stærðir og gerðir fasteigna á söluskrá.
Vinsamlega hafið samband.
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Hjalti Pálmason hdl.,
hjalti@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Sigurður J. Sigurðsson
sigurdur@draumahus.is
löggiltur fasteignasali
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Eðvarð Matthíasson
edvard@draumahus.is
löggiltur fasteignasali
sölustjóri

Þórarinn Thorarensen
thorarinn@draumahus.is
sölumaður

Sigurður Samúelsson
sigurdursam@draumahus.is
sölumaður

Stefanía T. Kristjánsdóttir
stefania@draumahus.is
sölumaður

2ja-3ja herbergja

Draumaeignir

Suðurhólar - 111 Rvk

Kristín S. Sigurðardóttir
kristin@draumahus.is
skjalagerð

Bergur Þ. Steingrímson
bergur@draumahus.is
fjármálastjóri

Draumaeignir

Vindás - 110 Rvk
Breiðavík - 112 Rvk
Ný
tt

Básbryggja - 110 Rvk

14.900.000

Seld

Tveggja herbergja 74,6 fm íbúð á 3.
hæð í litlu fjölbýli við Suðurhóla.
Helgi Már s. 530 1808

Björt og skemmtileg 2. herb. 58 fm
íbúð á 3. og efstu hæð með fallegu útsýni til suðurs og vesturs. Sam. þv.hús
og sérgeymsla. Sigurður s. 530 1809

Ársalir - 201 Kóp

Gullengi - 112 Rvk

25.900.000

19.500.000

Einstaklega falleg 99,7 fm 3ja herbergja
íbúð með sérinngang á 1. hæð í húsi
staðsett i enda á lokuðum botnlanga.
Vandaðar innréttingar úr mahogny og
eikarparket og flísar á gólfum. Barnvænt umhverfi með sparkvelli og róluvelli ásamt sameiginlegum listi garði. Þórarinn s. 530 1811

31.900.000 Laus fljótlega

19.900.000

Glæsileg 3ja - 4ra herb 122,3 fm búð á
(10) efstu hæð með frábæru útsýni á
þessum eftirsótta stað í Kópavogi.
Stutt í þjónustu. Óli s. 530 1812

Fín 86,3 fm 3ja herb. íbúð á rólegum
stað og með ágætu útsýni.
Óli s. 530 1812

Smáratún - 230 Rbæ

Reyrengi - 112 Rvk

Hjallabraut - 220 Hfj.

Ný
tt

Frum

Glósalir - 201 Kóp

Einstaklega falleg 82,3 fm 3ja herbergja
íbúð á 1. hæð í húsi staðsett i enda á
lokuðum botnlanga. Vandaðar innréttingar úr kirsuberjavið og beykiparket og flísar á gólfum. Afgirt Suðvestur
sérverönd hellulögð. Þórarinn s. 530 1811

18.900.000
73,2 fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í
lyftuhúsi(gengið beint inná 2. hæð)
Vandaðar innréttingar frá HTH og gólfefni vönduð..
Þórarinn s. 530 1811

19.900.000

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

3ja herb. 82 fm góð íbúð með sérinngangi af svölum og stæði í opnu bílskýli. Róleg staðsetning en stutt í
þjónustu. Óli s. 530 1812

4ra til 7 herbergja
Berjarimi - 112 Rvk

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

Jörfabakki - 109 Rvk

Goðaborgir - 112 Rvk
Ný
tt

Hólavallagata - 101 Rvk

10.900.000

27.200.000

24.500.000

130,3 fm 4 herbergja íbúð á 3 og efstu
hæð í fjölbýli. Þ.a. er stæði í bílageymslu 28,5 fm Falleg og björt íbúð.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1805

4. herb. 105 fm íbúð á jarðhæð með
sérinngangi í 7 íbúða húsi. 3 svefnherbergi. Mjög góð eign á vinsælum stað
í Grafarvoginum. Sigurður s. 530 1809

Kársnesbraut - 200 Kóp

Kelduland - 108 Rvk

13.900.000

Ný
tt

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

19.900.000
106 fm og 5. herbergja íbúð, þar af 1
herbergi í kjallara í útleigu Laus við
undirritun kaupsamnings.
Sigurður s. 530 1809

Krossalind - 201 Kóp

Lækjamót - 245 San
25.900.000

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

85,9 fm 4ra herb. endaíbúð á 2. hæð í
með stórum svölum og fallegu útsýni.
Íbúðin er nýuppgerð. Fallegar innrétt.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1806

Klapparstígur - 101 Rvk

Rjúpufell - 111 Rvk
Ný
tt

25.700.000

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

Gott fjárfestingatækifæri

19.900.000

119,4 fm á 2. hæð með 2ja íbúða
möguleika. Björt íbúð með mikilli lofthæð.
Óli s. 530 1812

Góð 4ra herbergja 110,8 fm íbúð með
yfirbyggðum / upphituðum svölum á 2.
hæð við Rjúpufell.
Helgi Már s. 530 1808

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

Richard H. Sævarsson
richard@draumahus.is
sölumaður

Draumaeign
Melás - 210 Gbæ

Suðurhvammur - 220 Hfj

Ný
tt

Barðastaðir - 112 Rvk

Draumaeign

41.500.000
22.500.000

31.000.000

Mjög rúmgóð 3ja herb 99,7 fm íbúð á
2.hæð suðvestursvölum. Smekklegar
innréttingar og gólfefni.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800

Mjög Falleg 133,8fm 4ra herb. efri sérhæð með sér inngangi og bílskúr á
mjög góðum stað í Garðabæ .
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800

Einbýli
Esjugrund - 116 Rvk

Vandað 226,7 fm 6 herbergja endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum 29,5 fm bílskúr. Hiti í plani, fallegur garður með palli og hellum og stórar suður svalir. Húsið er í alla staði
mjög vandað. Aukaherbergi í bílskúr. Eddi s. 530 1806

Sumarhús

Draumaeign
Fitjaás - 230 Rbæ

Hreðavatn - 311 Bor

Stampar - Háls í Kjós

Ný
tt

Engjasel - 109 Rvk

25.900.000

41.900.000

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

Kothúsavegur - 250 Gar

Nönnustígur - 220 Hfj

16.000.000 Laus fljótlega

14.000.000

Mikið endurnýjaður 51,5 fm sumarbústaður ásamt litlum geymsluskúr við
Hreðavatn/Bifröst í Borgarfirði.
Óli s. 530 1812

Nýtt 62,5 fm 3ja herb. heilsárshús á
einni hæð í landi Háls í Kjós. við hlið
Hvammsvíkur. Aðeins 33 km frá Mos.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1820

Tjarnarás - 301 Bor

Stóraborg - 311 Bor

Ný
tt

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

39.900.000
14.000.000

31.900.000

4 herbergja 125,1 fm einbýli á 2 hæðum og kjallari í Garði.
Stefanía s. 530 1805

143,7 fm 4 herbergja snyrtilegt einbýli
með fallegu garði við miðbæ Hafnarfjarðar.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1820

Urðarstígur - 220 Hfj

Fálkaklettur - 310 Bor

7 herb. 220 fm endaraðhús á þremur
hæðum ásamt stæði í bílageymslu við
Engjasel. Á gólfum er parket, flísar og
dúkar. Helgi Már s. 530 1808

Raðhús
Furuberg - 221 Hfj

Grænlandsleið - 113. Rvík

20.000.000

23.900.000

Fallegt 3-4ra herb. 63,1 fm heilsárshús
v/Eyrarvatn Svínad. auk 21 fm bátaskýlis. Húsið stendur á 1 HA leigulóð.
Helgi Már s. 530 1808

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

Ásvegur - 600 Aey

Akureyri
Hafnarstræti - 600 Aey

32.900.000

37.000.000

53.000.000

39.900.000

23.500.000

Frá 11.500.000

Einstakt 117 fm mikið endurnýjað einbýlishús á fínum stað við miðbæ Hafnarfjarðar.
Óli s. 530 1812

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

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

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. Þórarinn s. 530 1811

Falleg 4 herb. íbúð á 1. hæð með sérinngangi auk íbúðarherbergis í kjallara og geymslu samt. 144 fm á góðum
stað á Akureyri. Helgi Már s. 530 1808

46,8 - 66,7 fm 2 herb. nýjar íbúðir í nýuppgerðu húsi í miðbæ Akureyrar.
Skilast fullb. Möguleiki á að kaupa
með innbúi. Helgi Már s. 530 1808

4ra-7 herbergja
Hlíðarhjalli - 200 Kóp

Dalshraun - 220 Hfj

Lækjartún - 600 Aey

Ný
tt

Lundarbrekka - 200 Kóp

Atvinnuhúsnæði

22.500.000

23.900.00

17.900.000

Frá 19.800.000

Falleg 92,7 fm 4ra herbergja endaíbúð
með sérinngangi af svölum.
Óli s. 530 1812

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

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

97,4 - 109,2 fm 3 - 4 herb. íbúðir í nýju
fjölbýli með sérinngangi á góðum stað
á Akureyri. Fullb. án gólfe. f. utan
baðh. og forst. Helgi Már s. 530 1808
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Selfoss og nágrenni
Draumaeignir

Draumaeignir

Ný
tt

Lyngbrekka - 801 Sel
Ný
tt

Lækjarbakki - 800 Sel
Ný
tt

Undirhlíð - 801 Sel

Draumaeignir

4 SUMARHÚSALÓÐIR
50.000.000
336 fm. einbýlishús á 996,6 fm. lóð. Samþykktar teikningar lyggja fyrir af húsi
á tveimur hæðum með möguleika á aukíbúð. Tvöfaldur bílskúr. Verðið miðast við fokheldi en einnig hægt að fá það lengra komið.
UPPLÝSINGAR S. 530 1800/1806.

82,1 fm 4ra herbergja glæsilegt sumarhús. Með fallegu útsýni. Húsið er stærra að grunnfleti og skilast fullbúið.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1806.

Lækjarbakki - 800 Sel
Ný
tt

Ný
tt

Lyngheiði - 800 Sel

23.900.000

Lækjarbrekka - 801 Sel
Ný
tt

3 x 8.200 fm og 1 x 6.500 fm eignalóðir á samtals kr. 8.400.000 í landi Minna
Mosfells í Grímsnes- og Grafningshreppi í skipulagðri frístundabyggð með
56 lóðum. Heimilt er að reisa eitt hús á lóðinni sem má vera allt að 150 og
geymslu, svefnhús eða gróðurhús allt að 25 fm.
NÁNARI UPPLÝSINGAR 530 1800/1806.

27.000.000
52.000.000

227 fm 7 herbergja einbýlishús í miðbænum á Selfossi (stærra að gólffleti).
Þetta er einstakt hús. Mikið endurnýjað og fallegt með frábærum garði. Fallegar innréttingar og gólfefni. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1806

281 fm. 5 herbergja einbýli á 908,8 fm. útsýnislóð við Ölfusá. Húsið er steypt
á tveimur hæðum með innbyggðum 47 fm. bílskúr. SKILAST FULLBÚIÐ.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1820 UTAN SKRIFSTOFUTÍMA 530 1806

Sumarhús
Lækjarbrekka - 801 Sel
Ný
tt

Ný
tt

Ný
tt

Hólsbraut - 801 Sel

Sumarhúslóðir
Starmói - 800 Sel
Ný
tt

Parhús
Hólsbraut - 801 Sel

90,5 fm 3ja herbergja sumarhús Vestan
við Búrfell í Grímsnesi á 4.816 fm eignarlóð. 45 mín. keyrsla frá Rauðavatni. Húsið er fullbúið með náttúrflísum á gólfi,
hvíttuðum við í veggjum og loftum. Fallegar innréttingar í eldhúsi og baði.
Nuddbaðkar og gufuklefi á baðherbergi. Steyptur hefur verið sökkull fyrir
garðskála. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1806.

Starmói - 800 Sel
Ný
tt

39.000.000

18.300.000

18.300.000

19.000.000

10.000.000

15.000.000

193,2 fm parhús á 670 fm lóð. Húsin
eru staðsett hjá Borg í Grímsnes- og
Grafningshreppi í námunda við nýjan
golfvöll. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800

193,2 fm parhús á 670 fm lóð. Húsin
eru staðsett hjá Borg í Grímsnes og
Grafningshreppi í námunda við nýjan
gólfvöll. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800

68,2 fm 3ja herb. sumarhús vestan við
Búrfell í Grímsnesi á 4.821 fm eignarlóð. Skilast fullb. með gólfe. að eigin
vali. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1806.

610,1 fm byggingarlóð, innst í botnlanga. Lóðin er við bakka Ölfusár. Gert
er ráð fyrir einbýlishúsi lóðinni.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1820

801,5 fm byggingarlóð, innst í botnlanga. Lóðin er við bakka Ölfusár með
fallegu útsýni til fjalla. FRÁBÆR STAÐUR. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1820

MÖGULEIKI Á 6% VERÐTRYGGÐRI VIÐBÓTAR LÁNVEITINGU
FRÁ SELJANDA Á ÖLLUM EIGNUM HÉR AÐ OFAN
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Selfoss og nágrenni
Draumaeign

Draumaeign

Birkihólar - 800 Sel

Draumaeign

Heiðarbrún - 810 Hve

Birkihólar - 800 Sel

26.900.000

Sumarhús
Dvergahraun - 801 Sel
Öldubyggð - 801 Sel
Ný
tt

Sumarhús
Djáknavegur - 801 Sel
Djáknavegur - Úthlíð

Sumarhúsalóðir
Dvergahraun - 801 Sel
Dvergahraun - 801 Sel
Ný
tt

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

Ný
tt

TILBOÐ ÓSKAST

Nýtt 4ra til 5 herbergja 176,1 fm endaraðhús á einni hæð með allt að 3,35 m.
lofthæð. Húsið skilast fullklárað (jafnvel með gólfefnum) með grófjafnarði
lóð en þó búið að helluleggja að framanverðu. Þetta er timburhús (einingar) með fallegri klæðningu úr báruáli og Síberíu lerki. Gólfhiti.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800 OG 530 1820

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

26.900.000

15.900.000

26.900.000

26.000.000

TILBOÐ ÓSKAST

TILBOÐ ÓSKAST

Stórglæsilegt og vandað 114 fm heilsárshús í Úthlíð, auk 26 fm gesta/gufubaðshúss á veröndinni. Stór 150 fm
verönd. Bókið skoðun í 530 1800

Mjög vandað 88 m2 4-5 herbergja
heilsárshús ásamt 10 m2 smáhýsi í fallegu umhverfi í landi Úthlíðar.
Bókið skoðun í 530 1800

102 fm 4 herb. heilsárshús á steyptum
grunni með gólfhita. 6700 fm kjarri
vaxin eignarlóð til móts við Kerið. 140
fm verönd. Helgi Már s. 530 1808

100,3 fm heilsárshús á 2 hæðum á
eignalóð. Húsið afh. fullbúið með verönd og heitum potti. Laus við kaups.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1820

10.800 fm EIGNARLÓÐ á frábærum útsýnisstað til móts við Kerið. Aðeins 67
km. frá Höfuðborginni. NÁNARI UPPLÝSINGAR S. 530 1800/1820

10.800 FM. EIGNARLÓÐ MEÐ HÚSI AÐ
EIGIN VALI á frábærum útsýnisstað til
móts við Kerið í Grímsnesi. NÁNARI
UPPLÝSINGAR S. 530 1800/1820

"+2+"$+"+2#%"#$
(,.1%A7
'>0,A
5-C/)74

A4%4)%56(,*1%5G/744%71'>0,
G/78(4AC(,*1



-%+(4&(4*-%E&HA,4

G/7@F.171 F+CA8(4A,E&HA%4








B0,55G/7@F.171%4*-G/'
6'5.2A71%4*-%/'705I5/7.2561%A742)/

#$&",-&#
#5. 
%06%/5






'$%+."&",#"-'"","""
    



G/78(4AC(,*1



G/7@F.171 :1167@D40,5071%1',34F5(1674   
B0,55G/7@F.171%4*-G/'


4 6,/ 


 






 

































0,5071%1',()6,4)%56(,*1%5G/70

%06%/5C185.
#5. 





%06%/5





18 L fréttablaðið L fasteignir

19. MARS 2007

 

1"

/##$"&,

,+$$"#
4%70%+H5E5%056%4),8,A#,A5.,36%+H5,A.:11%)%56(,*1,48,A564(1'74 3C1%4
%//24.%2*(9E.F"04>A,4)7//&H1%4*>A%(,*1,4)4C+,178,46%&:**,1*%)D/%*,
C 3C1,!(%/56%6(4273
I4#',5.74(4.20,115(0,11,+(/'74733/I5,1*%47058>A,1(,*1,41%42*1>56%1C*4(11,

#$$" %!
0/+/+-%
; 62)1%A 

    

;()74&:**6 

(,*1,4

;(A5.4,)562)74E0(,4%(1 /G1'70
; 6>4567)-C40C/%):4,46>., 3C1%42*84F37C&:4*-%56)-C40G*171
;()74+/26,A%/@-FA/(*8(4A/%71):4,4*>A,2*@-F17567
;,66%)/(,A%1',):4,46>.-70 3C1%4C5E1758,A,

      

 

    

    
    

4%70%+H5(+);-%/6,C/0%521+'/2* ,*74A74 ,*74A5521/G**,/6,4)%56(,*1%5%/%4
G4.,11, ; (:.-%8E.; E0,   ; 64%1'*G67 ; %)1%4)-G4A74; E0,   ;%9  
'4%70%+75'4%70%+75,5;'4%70%+75,5

fasteignir L fréttablaðið L 19

19. MARS 2007

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

Fjölbýli í blíðu og stríðu

ALLT MANNANNA BRÖLT GETUR
VALDIÐ ÓNÆÐI. KYNLEG MÁL.
ÁNÆGJA EINS ER ANNARS AMI
Til Húseigendafélagins rata mál
í öllum regnbogans litum og af
öllum stærðum og gerðum. Allt
frá léttum pirringi upp í háalvarleg mál þar sem miklir hagsmunir, fjárhagslegir og mannlegir, eru
í húfi. Öll mannleg athafnasemi
getur þróast í ónæði gagnvart sambýlingum. Það getur verið hávaði,
sóðaskapur, lykt, reykur, titringur og hvaðeina. Meira að segja
hefur hávært og hömlulaust kynlíf
orðið til vandræða. Slík mál flokkast stundum undir náttúruhamfarir. Það er gömul saga og ný að
sumir eru fyrirferðarmeiri í því
efni en aðrir og aðrir viðkvæmari en sumir. Þar sannast hið fornkveðna að það sem einum er til
ánægju og yndisauka getur verið
öðrum til ama, óþæginda og leiðinda. Það er oft skammt öfganna á
milli í fjölbýli.
LÍNUDANS. HÚS HINS HIMNESKA
FRIÐAR. VÍTISHÚS
Lífið og samskiptin í fjölbýli eru
línudans. Það er fín línan milli
athafnafrelsis og hagnýtingar eins
og friðar annars. Jafnvægið er
hárfínt og viðkvæmt. Þar gildir
hið gullna meðalhóf sem mörgum
gengur svo tregt að finna og rata.
Mörkin milli athafnafrelsis eins
og friðar og næðisréttar annars
eru hárfín og þarf lítið til að raska
þeim með afdrifaríkum afleiðingum. Smæstu mál geta á augabragði
orðið stór og blossað upp í illviðráðanlegt ófriðarbál þar sem deilt
er um allt. Hús hins himneska friðar getur á örskotsstundu breyst í
vítishús þar sem hvorki er vært né
í burtu fært.
NÁGRANNADEILUR TAKA TOLL OG
SKAÐA ALLA
Friður verður að fullum fjandskap
þar sem öllum vopnum er beitt og
ekkert er heilagt. Þá eru það hinar
mætu og sómakæru systur, skynsemi og sanngirni, sem fyrstar
flýja hús. Svona húsböl gerir líf
fólks illbærilegt. Fólki er lífsnauðsynlegt að fá frið og næði heima til
að hvílast og safna kröftum fyrir
lífsbaráttuna. Nágrannadeilur eru
slítandi orkusugur og eitra mikið
og fljótt úr frá sér. Í stað þess að
fólk hvílist og hlaði batteríin heima
þá er það vansælt og úttaugað
þegar það fer að heiman.
SMÁMÁL MAGNAST Í ALSHERJAR
STRÍÐ
Undirrót deilu er kannski skór á
sameiginlegum gangi en birtingarmyndin og víglínan er orðin allt
önnur. Orðahnippingar þróast í
allsherjarstríð þar sem umburðar-

lyndi og tillitsemi falla fyrst í valinn og þar sem ekkert er heilagt og
öllum vopnum er beitt. Afleiðingin
verður vansælt fólk, slæmur andi,
fullkomið samskiptaleysi, lamað
húsfélag og niðurnýdd sameign.
GRUNNT Á FREKJU OG YFIRGANGI.
FREKJUGENIÐ
Borgarlíf og náið sambýli á sér ekki
ýkja langa sögu hér. Við erum enn
dálítið vanþróuð í samskiptum við
sameigendur okkar. Alla vega virðast ófriður, leiðindi, þras og þrætur
í fjölbýli vera algengara hér en
annars staðar. Við virðumst hreinlega vera seinfærari í sambýli og
reglufylgni en siðaðar þjóðir. Sennilega erum við með óheflaðara eða
öflugra frekjugen en aðrar þjóðir.
Það er einatt stutt í landnámsmanninn og Bjart í Sumarhúsum hjá eigendum fjöleignahúsa. Menn seilast
eins langt og þeir mögulega geta
og helst lengra ef það smuga. Þeir
slá eign sinni á sameign sem liggur
vel við og nýta sameign eins og hún
sé þeirra einkaeign og gefa sameigendum sínum langt nef. Landamerkjaþrætur eru forn þjóðaríþrótt sem hefur flust á mölina og
inn í fjölbýlishúsin og lifir þar góðu
lífi og nærist á frekju, tillitsleysi og
yfirgangi.
SKYLDUR SAMEIGENDA. TILLITSSEMI
Eigendum er skylt að haga hagnýtingu sinni og umgengni þannig
að aðrir í húsinu verði ekki fyrir
meiri ama, ónæði og óþægindum
en óhjákvæmilegt er og venjulegt
í sambærilegum húsum. Eiganda
ber að taka sanngjarnt og eðlilegt tillit til sambýlisfólks síns og
fara eftir lögum og reglum og samþykktum húsfélagsins í því efni.
Í flestum tilvikum er sambýlið til
allrar hamingju með ágætum og
þá oftast af sjálfu sér án þess að
menn séu að velta fyrir sér reglum
og fari meðvitað eftir þeim. Hin
nauðsynlegu gildi, tillitssemi og
umburðarlyndi, eru sem betur fer í
heiðri hjá flestu fólki.
EITTHVERT ÓNÆÐI ER ÓUMFLÝJAN
LEGT. VENJULEGT FJÖLSKYLDUBRÖLT
Þessi gullnu gildi og eðlileg gagnkvæm virðing eru lykillinn að góðu
og friðsömu sambýli. Gleymist
þau þá fer allt í háaloft og hund og
kött hvað sem lög og reglur segja.
Nágrannar verða að sætta sig við
viss óþægindi og vissar truflanir sem óhjákvæmilega fylgja fjölbýli. Venjulegt fjölskyldubrambolt
verða menn að þola. Fólk í fjölbýli
er ekki eitt í heiminum og kemst
aldrei hjá því að verða vart við
granna sína og það brölt sem fylgir
venjulegu heimilislífi. Það er einatt
mjög erfitt að draga mörkin milli
þess sem má og ekki má. Sumar
athafnir eru leyfilegar þótt þeim
fylgi ónæði og óþægindi. Það er
ómögulegt að gefa um það nákvæm
viðmið.
LÍTIL FJÖLBÝLISHÚS OFT ERFIÐ.
MÖGNUN OG STUTT Í HEIFT
Lítil fjölbýishús geta verið slæm.
Þar mætast stálinn stinn. Þar eru
það einstaklingar sem kljást en ekki
meiri og minnihluti. Þar er maður á
mann. Smá mál verða stór á augabragði. Það er mikill eldsmatur og
mögnun í návíginu. Það sem virðast
fáránleg smámál og tittlingaskítur eru stórmál þrungin miklum tilfinningum hjá þeim sem hlut eiga
að máli. Þess vegna eru aðgerðir og
viðbrögð fólks oft skondin og ekki í

takt við tilefnið í augum þeirra sem
utan standa. Sýnu erfiðust eru eldri
fjölbýishús sem upphaflega voru
einbýlishús. Staðsetning, afstaða og
aðkoma að sameign er oft bévítans
klúður. Í þannig húsum er oft innibyggð uppspretta fyrir leiðindi og
deilur sem standa áratugum saman
og kosta eigendur fúlgur, fyrirhöfn,
frið og andlega heilsu.
FYRIRFERÐARMIKLIR OG VIÐKVÆMIR.
EIGENDUR PASSA EKKI SAMAN
Eigendur hljóta alltaf að verða fyrir
einhverju ónæði eða óþægindum.
Hjá því verður ekki komist, það
leiðir af eðli hlutanna, Palli er ekki
einn í heiminum, loft eins er annars
gólf o.s.frv. Þeir sem eru fyrirferðarmiklir og háværir eiga ekki kröfu
á því að sameigendurnir umlíði
þeim það auka ónæði og röskun sem
því fylgir. Sömuleiðis eiga eigendur sem eru viðkvæmari en gengur
og gerist fyrir ónæði eða áreiti ekki
lögvarða kröfu á því að sameigendurnir taki sérstakt tillit til þeirra.
Stundum passar fólk hreinlega ekki
saman. Það er indælt, normalt og
ágætt sitt í hvoru lagi og getur búið
sátt við alla á jarðríki, alla nema
bara ekki þessa granna sína. Þá er
einhver dularfull efnafræði eða
hormónaflækja í gangi.
ERU KVENNARÁÐ KÖLD? FÓLK PASSAR
EKKI SAMAN
Og meðan ég man þá virðast konur
ekki hótinu skárri í sambýli en
karlar. Þær draga ekkert af sér ef
þannig verkast og vill. Vilja sumir
meira að segja meina að á bak við
allar deilur og leiðindi standi kona
sem oti vesælum bónda sínum eins
og leikbrúðu til vondra verka. Slíkt
þótti bara fínt til forna eða þannig
og kannski eimir enn eftir af því.

GLUGGI TIL FRAMTÍÐAR …
• ENGIN MÁLNINGAVINNA

BIBLÍAN. ALLT Í HIMNALAGI EÐA AND
SKOTINN LAUS
Ef fólk færi almennt eftir hinni
góðu bók um að gera öðrum ekki
neitt sem það vill ekki að aðrir gjöri
því þá væri allt í himnalagi. En við
erum því miður upp til hópa
þrjóskir, yfirgangssamir, ráðríkir,
heimaríkir, frekjuhundar sem eiga
bágt með að setja sig í spor annarra
og beita málamiðlun. Í stað þess að
fara eftir vitiþrungnu boði Nýja
testamentisins virðist fóki tamara
að fara eftir grimmdarlegum og
hefnigjörnum boðum Gamla
testamentisins um auga fyrir auga
og tönn fyrir tönn. Og þá er sko andskotinn laus.
ATHUGASEMDIR
Fréttablaðinu hafa borist það
margar fyrirspurnir að því verður
ekki við komið að svara þeim
öllum beint og sérstaklega. Hefur
sú leið verið valin að flokka þær
eftir lagasviðum og lagaatriðum
er þær lúta að og fjalla um þau
efni og lagaatriði sem mest er
spurt um. Það er gert með
almennum hætti í greinaformi án
þess að einstakar fyrirspurnir séu
tilgreindar og birtar. Með því má
slá margar flugur í einu höggi, þ.e.
svara mörgum fyrirspurnum með
einni grein. Það gengur fyrir að
fjalla um mikilvæg efni sem
snerta margra og hafa almennt
gildi eða almenna þýðingu. Reynt
er að fjalla um efni sem fyrirspurnir lúta að í tímaröð þegar því
verður viðkomið. Sumar fyrirspurnir eru svo þröngar og
sértækar að þær verða að mæta
afgangi.

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

• HVORKI FÚI NÉ RYÐ
• FRÁBÆR HITA OG HLJÓÐEINANGRUN
• FALLEGT ÚTLIT
• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR
• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING
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F í t o n / S Í A

OFT GRUNNT Á ÞVÍ GÓÐA. MÁLA
MIÐLUN NAUÐSYNLEG
Í fjöleignarhúsum er fólk undir
sama þaki og inni á gafli hvert hjá
öðru og deilir húsi og friði, gögnum og gæðum og kostum og kynjum, með öðrum eigendum. Slíkt
eignaform og sambýlisfyrirkomulag hefur marga kosti en býður á
hinn bóginn upp á vandamál, sem
flest má rekja til mannlegs breyskleika og skorti á þeim þroska, tillitssemi og umburðarlyndi, sem er
forsenda fyrir heilbrigðu og farsælu sambýli. Gott fjölbýli byggist á sífelldri málamiðlun og línudansi þar sem áðurnefnd gildi spila
stærstu rulluna.
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Magnús Emilsson
Ágústa Hauksdóttir
Freyja Sigurðardóttir

Löggiltur fasteignasali
Löggiltur fasteigasali
Löggiltur fasteignasali
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Helgi Jón Harðarson
Hilmar Þór Bryde
Þorbjörn Helgi Þórðarson

STEKKJARHVAMMUR - HF.
ENDARAÐH

Sölustjóri
Sölumaður
Sölumaður

Sigursveinn Þ. Jónsson
Hlynur Halldórsson
Hallfríður Jóhannsdóttir

STAÐARBAKKI - RVK.

Sölumaður
Sölumaður
Skjalavarsla

Hildur Halldórsdóttir
Kristín María Jónsdóttir

Ritari
Ritari

KELDUHVAMMUR - HF. 2
ÍBÚÐIR

KELDUHVAMMUR - HF. SÉRHÆÐ

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. V. 59
millj

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

DREKAVELLIR - HF.

Fallegt 213,8 fm einbýli á 1 hæð þar af er bílskúr 30 fm.
Húsið er í nálægð við skóla og leikskóla í vallarhverfi í
Hfj. Óskað er eftir tilboðum í eignina. Upplýsingar veitir
Þorbjörn Helgi gsm 8960058.

VÖRÐUBERG - HF.

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt tvílyft endaraðhús
m. innb. bílskúr samtals 187,9 fm. Húsið skiptist: Stofa,
borðstofa, eldhús, 3 rúmgóð svefnh, sjónvarpskáli, baðherbergi o.fl. Afgirtur suður garður, tvennar svalir. Góð
staðsetning. v. 40,5 millj. Myndir á mbl.is

BJARMAHLÍÐ - HF. GLÆSIL.
EINB.

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

FJÓLUHLÍÐ -HF.

NORÐURVANGUR - HF. EINBÝLI
KRÍUÁS - HF. GLÆSILEG

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-

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.
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

HÓLMVAÐ 38 - 52 - RVK.

Í einkasölu skemmtilegt einlyft einbýli m/innb. bílskúr,
samtals ca 180 fm. Nýtt glæsilegt eldhús, parket o.fl.
verönd m. potti. Frábær staðsetning, hornlóð, sjávarútsýni. Eign í sérflokki. Upplýsingar á skrifstofu.

ERLUÁS - HF.RAÐHÚS

Frum

KVISTAVELLIR - HF.

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

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

KLETTABERG - HF. PARHÚS

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

ARNARHRAUN - HF.
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.

Glæsilegt raðhús 163,9 fm m/innb bílskúr 27,5 fm samtals 191,4 fm. S-svalir. Bílskúr fullbúin með millilofti,.
Góð eign. Úsýni. V. 42,9 millj. no 109196-2

HÁIHVAMMUR - HF. GLÆSILEGT
HJALLABRAUT - HF. GLÆSILEG

SÆVANGUR - HF.

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.

DREKAVELLIR - HF.

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
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

DREKAVELLIR 57,59 - HF.

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.

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

KLUKKUBERG - HF.
Mjög falleg 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.

LINDARSMÁRI - KÓP.

LINDARBERG - HF. GLÆSIL.
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.

DREKAVELLIR - HF.

Sérl glæsil endaraðhús á þessum vinsæla stað í smárahv
í Kópav. Húsið er skráð 198,1 fm m/bílskúrnum sem er
22,4 fm. Vönduð eign sem vert er að skoða. V. 53 millj.

RAUÐAGERÐI - RVK.

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

ÖLDUGATA - HF.

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

BLIKAÁS - HF.

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

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

HJALLABRAUT - HF.

Vönduð raðhús á 1. hæð, 187-207 fm m/innb. Bílskúr.
Byggð úr forsteyptum einingum, fullbúið að utan, að
innan eru útveggir einangraðir og múraðir. V. Frá 29,9
millj. Afh. Mars-apríl

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.

HNOÐRAVELLIR - HF. 1 HÚS
EFTIR

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

VESTURTÚN - ÁLFTANES

SELVOGSGATA - HF. GLÆSILEGT

FJÓLUVELLIR - HF.

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.

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.

FLÉTTUVELLIR - HF. EINBÝLI

Sérlega falleg vel innréttuð efri sérhæð í góðu tvíbýli á
frábærum útsýnisstað í Setbergslandi í Hfj. Íbúðin er
skráð 126,3 fm auk bílskúrs á neðri hæð 36,3 fm, samtals 162,6 fm. Mjög góð eign á frábærum stað. V. 39,8
millj.

ÁSBÚÐARTRÖÐ - HF. M. BÍLSKÚR

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

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.

ENGJAVELLIR -HF. 3 EFTIR

FLÉTTUVELLIR - HF.

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

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 garrður m/sólpöllum og tilheyrandi. V. 35.millj. Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi
gsm.8960058.

Nýtt glæsilegt arkitektateiknað einbýli m. innbyggðum
bílskúr, samt. 215 fm. 4 svefnh., 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 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.

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

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

BURKNAVELLIR - HF.

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. 25,7 millj.

BURKNAVELLIR - HF.

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.

DAGGARVELLIR - HF. M.
BÍLSKÝLI

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

BIRKIHOLT - ÁLFTANES

DREKAVELLIR - HF.

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

ARNARSMÁRI
GLÆSIL.

EYRARHOLT - HF. GLÆSILEG

HRAUNBRÚN - HF. SÉRHÆÐ

-

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
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

EINIHLÍÐ - HF. SÉRHÆÐ

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.

DAGGARVELLIR
GLÆSIL.

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.

-

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.
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

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

ÁLFHOLT - 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

ENGJAVELLIR - HF.

VESTURBERG - RVÍK.

SLÉTTAHRAUN - HF.

BREIÐVANGUR - HF.

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.

BERJAVELLIR - HF

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

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

HF.

KIRKJUVELLIR - 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.

BREKKUGATA - HF.

KÓP.

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

HJALLABRAUT - 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 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

Mjög falleg og björt íbúð á jarðhæð. Rúmgott svefnh.
Glæsilegt baðh. Þvottah, inn í íbúð. Glæsilegt eldhús.
Rúmgóð stofa, útgegnt út á stóran, 22 fm lokaðan pall,
sem snýr í suður. Stutt er í skóla, leikskóla, íþróttahús og
sundlaug. V. 18,5 millj

VESTURBERG - RVÍK.

EIKJUVOGUR - RVK.
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.

Falleg íbúð á þessum góða stað í breiðholtinu. íbúðin er
60,8 fm og er á þriðju hæð. gott svefnh, stofa, eldhus og
þvottahús. Eign sem vert er að skoða. V. 14,4 millj.

GRÆNAKINN - HF.

ENGJAVELLIR - HF. 4RA

Sérlega falleg íbúð á þessum vinsæla stað í vogahv.
Íbúðin er 73,2 fm. Góður sérinngangur, Þetta er falleg
eign sem vert er að skoða. V. 19,7 millj .

MÝRARGATA - VOGAR

GALTALIND - KÓP. 3JA

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

Sérlega falleg íbúð á þessum góða stað í breiðholtinu.
Íbúðin er á efstu hæð og er 105 fm. 3 svefnh, rúmgóð
stofa, sjónvarpshol, mikið útsýni. V. 19,9 millj.

SUÐURBRAUT - HF.

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

SVÖLUÁS - HF.

DAGGARVELLIR - HF.

Glæsileg ca 88,6 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.

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

HLÍÐARHJALLI - KÓP.

HRÍSMÓAR - GBÆ.

Í einkasölu mjög falleg vel skipulögð 97,6 fm íbúð á
þriðju hæð í góðu vel staðsettu fjölbýli í suðurhlíðum
Kópav. Eignin er um 103 fm en skráð hjá FMR 97,6 fm
þar sem geymsla í kjallara um 5 fm er ekki inn í skráðri
fm.tölu hjá FMR. Frábært útsýni. V. 24,9. millj.

Nýkomin í einkasölu sérl. fallleg björt, rúmgóð 3-4 herb.
íbúð (4ra á teikn) á 5. hæð í lyftuhúsi. Stofa, borðstofa,
sjónvarpsh, eldhús, 2 herb. þvottah o.fl. Tvennar svalir.
Útsýni. Húsvörður, stutt í alla þjónustu. o.fl. V. 26,8 millj.

ÁLFASKEIÐ - HF.

ASPARÁS - GBÆ.

Vönduð 3ja herb 84,5 fm, stutt í skóla. V. 19,9 millj

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

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

DAGGARVELLIR - HF. SÉR
INNG.

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

HÖRGSHOLT - HF.
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

Í einkasölu glæsileg 95,1 fm 4ra herb íbúð á 1 hæð í
góðu nýlegu húsi vel staðsett nálægt allri þjónustu í
Smáranum í Kópav. Góð suður verönd. V. 25,5 millj.

Í einkasölu snyrtileg 3ja herb íbúð á jarðhæð. Góð forst.
Vönduð eldhúsinnr,ágætis stofa, baðh m/hornbaðkari, 2
góð svefnh. Útgengi í sérlega fallega hraunlóð. V. 23,4
millj.

HVERFISGATA - HF.
KRÍUÁS - HF.

Sérlega falleg, rúmgóð, björt 100 fm. íbúð á 3ju hæð
(efstu) í góðu fjölbýli. Svalir, tvö ágæt svefnherbergi,
björt stofa, eldhús, sér þvottaherbergi ofl. Frábært útsýni. V. 19,6 millj.

LAXALIND - KÓP. LAUS
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

KIRKJUVELLIR - HF.

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 glæsil. 92,5 fm neðri sérhæð í nýl.
4býli. Sér inng. Sér afgirt verönd í suður, góð staðsetning
innst í botnlanga, næg bílast. Eign í sérflokki. V. 23,9
millj.

KRÍUÁS - HF.

Glæsileg vel skipulögð 104,7 fm íbúð á frábærum útsýnisstað í 4 íbúða húsi í Áslandshverfi í fj. Íbúðin er m/sér
inng. og er smekklega innréttuð m/vönduðum innr. V.
27,4. millj. Upplýsingar veittir Þorbjörn Helgi gsm.8960058

Falleg íbúð á þessum vinsæla stað í ásahv í Gbæ, þetta
er frábær útsýnisíbúð í litlu fjölbýli þar sem einungis eru
4 íbúðir. Íbúðin er 117 fm m/geymslu. Eign fyrir vandláta. V. 35,9 millj.

NORÐURBRÚ - 4RA - GBÆ
BIRKIHOLT - ÁLFTANES

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.

Í einkasölu falleg 76,3 fm íbúð m/sér inng á 3 hæð í nýju
viðhaldslitlu fjölbýli í Birkiholti í sveitafélagi Álftanes.
Suður svalir. Frábært útsýni V. 18.2. millj

KALDAKINN - HF.

FAGRAHLÍÐ - 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.

Nýkomin í einkasölu á þessum frábæra stað, sérlega
glæsileg 68 fm. íbúð í vönduðu fjölbýli. Íbúðin er á 2
hæðum og öll hin vandaðasta. Parket og flísar á gólfum.
Sér garður. V. 17,8 millj. no. 103222-1

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.

BIRKIÁS - GBÆ.

Í einkasölu sérlega fallegt og vel hannað pallabyggt endaraðhús á besta útsýnisstað í Ásahverfinu í Gbæ. Eignin
er 136,1 fm auk bílskúrs 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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Atli Snær
Sigvarðsson
sölumaður

Anna Dóra
Jónsdóttir
ritari/sölumaður

Þorsteinn
Magnússon
sölumaður

Guðjón Ægir
Sigurjónsson hrl.

Óskar
Sigurðsson hrl.

Sigríður
Sigurbjartardóttir
ritari
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Lyngheiði - Selfossi

Birkihólar - Selfossi

Fagramýri - Selfossi.

Talsvert endurnýjað einbýlishús með góðum innréttingum. 3
svefnherbergi, nuddbaðkar, verönd og heitur pottur, stór ófrágengin bílskúr. Verð 23,9 millj.

Vinalegt talsvert endurnýjað 117 m2 einbýli á tveimur hæðum
með 50 m2 bílskúr. Frábær staðsetning á góðu húsi.
Verð 29,8 millj.

Vandað og vel staðsett 165 fm parhús í byggingu. 3 svefnherbergi, innbyggður bílskúr. Afhendist rúmlega tilbúið til innréttinga.
Verð 26,5 millj.

Gott nýlegt endaraðhús í Fosslandinu. 3 svefnherbergi, stór stofa,
gólfefni parket og flísar. Góð verönd, hellulagt upphitað bílaplan.
Verð 25,9 millj.

Dælengi - Selfossi

Kjarrhólar - Selfossi

Birkihólar 9-11 Selfossi

Álftarimi - Selfossi.

Gott steypt talsvert endurnýjað einbýli í grónu hverfi. Möguleiki á
allt að 5 svefnherbergjum. Pottur og verönd.
Verð 29,9 millj.

Glæsilegt 220 m2 einbýli að meðtöldum bílskúr. 4 herbergi, góð
lofthæð, klætt með duropal og jatoba harðvið. Afh fokhelt.
Verð 23,5 millj.

Ný glæsileg parhús við nýja grunnskólann. Skemmtileg hönnun
og vönduð smíði. Skilast tilbúið til innréttinga með fullfrágegnu
rafmagni og fullmálað. Verð 26,9 millj.

Góð 3ja herbergja endaíbúð á efstu hæð í góðu viðhaldslitlu lyftuhúsi. Gott skipulag í bjartri velstaðsettri eign.
Verð 17,3 millj.

Hellubakki 4 og 6 - Selfossi.

Tjaldhólar - Selfossi.

Langamýri - Selfossi.

Víðibrekka - Grímsnesi

Vel skipulögð einbýlishús úr forsteyptum einingum, 4 svefnh, afhendast í núverandi ástandi, tæplega tilbúin til innréttinga. Góð
kaup. Verð 23,9 millj.

Gott 161 m2 endaraðhús með innbyggðum bílsk. Góðar innréttingar og gólfefni, hiti í gólfum, halogen lýsing. Góð áhvílandi lán
Verð 27,7 millj.

Einstaklega vel innréttuð og skipulögð endaíbúð á tveimur hæðum í nýlegu steyptu raðhúsi. Eign í algjörum sérflokki.
Verð 20,5 millj.

Glæsilegt fullbúið heilsárshús. Húsið er alls 101 m svefnlofti. Gólfplata er steypt með hitalögn. Innréttingar og gólfefni eru vönduð
og frábært útsýni. Verð 23,9 millj.

Frum

Stjörnusteinar - Stokkseyri.

Frum

Vindakór 14-16 Kópavogi
á einstökum útssýnisstað!

Valhöll fasteignasala sími 588-4477 kynnir í einkasölu glæsilegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir frá 105-142
fm að stærð í nýju vönduður lyftuhúsi á einstaklega góðum útsýnisstað í Kópavogi. Tvær lyftur eru í húsinu. Góðar svalir og sérafnotaréttur með jarðhæðum. Sérgeymslur og sérþvottahús innan íbúðanna.
Glæsilegt útsýni er úr öllum íbúðum og úr endaíb er útsýni yfir Elliðavatn!
Rúmgóðir bílskúrar 32 fm brúttó fylgja 5 af 22 íbúðum. Gert er ráð fyrir að afhenda íbúðirnar í ágúst
2007 fullfrágengnar án gólfefna með vönduðum innréttingum frá Byko af Modulia gerð og eru skápar og
innréttingar í eldhúsi uppí loft. Baðherbergi eru fullflisalögð með vönduðum flísum og þvottahúsgólf
einnig. Lóð og bílastæði afhendast fullfrágengið (án leiktækja og trjágróðurs) . Mjög gott skipulag íbúða.
Teikningar og nánari upplýsingar má sjá á www.nybyggingar.is

Verð 3ja herb. íbúð 105 fm er 24,9 m.
Verð 4ra herb. íbúða 122,5 fm er frá 29,4 m.

Verð 4ra herb. íbúða 129,3 fm með bílskúr er 33,9 m.
Verð 4ra herb. íbúðar 142,7 fm með bílskúr er 37,250 þ.

Valhöll fasteignasala Síðumúla 27 sími 588-4477 - Ingólfur G. Gissurarson lögg. fs.
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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

NÝTT

KRUMMAHÓLAR,
REYKJAVÍK

STAMPAR,
KJÓS

ÆSUSTAÐIR,
MOSFELLSBÆR

HAGAMELUR,
REYKJAVÍK

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

Glæsilegt sumarhús á tveimur hæðum.
Selst fullbúið með vönduðum innréttingum. Frábær staðsetning við sjóinn. Verð
kr. 20 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.

Frum

SELT

SOGAVEGUR
REYKJAVÍK

BEYKIHLÍÐ,
REYKJAVÍK

ÁRMÚLI,
REYKJAVÍK

SUÐURHÓLAR,
REYKJAVÍK

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

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

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

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

Hágæða

Varmaskiptasamstæður
loftræstistokkar og tengistykki

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

Þórhildar 1460.24

HAGBLIKK ehf.
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Húsaþyrping í námunda við Hverfisgötu 70 . Á sumum stöðum milli Laugavegs og Hverfisgötu eru húsaraðirnar fjórar og hér mætast
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
göturnar tvær.

Þetta reisulega hús stendur við Vatnsstíg.

Húsin á milli
Milli Laugavegs og Hverfisgötu leynast víða lítil og falleg hús
eins og ljósmyndarinn Gunnar V. Andrésson komst að þegar
hann rölti um miðbæinn.

L

ítil bárujárnshús, misvel farin en öll sjarmerandi á sinn hátt
leynast í skjóli bygginga sem standa við Laugaveg og Hverfisgötu. Þar eru þau vel falin augum þeirra sem rápa á milli
verslana í miðbænum. Þeim sem slysast til að rölta inn í húsasund
sem liggja milli gatanna tveggja finnst það líkt og þeir gangi inn í
allt aðra veröld, þar sem stór tré gnæfa yfir þéttri byggðinni og ekkerthús er eins.
-sgi

Þetta bakhús er líklega dæmigert fyrir húsin sem reist voru í miðbænum um aldamótin.

Hér hefur gömul skúrbygging orðið að íbúðarhúsi við Hverfisgötu. Tvö grenitré
sem komin eru vel til ára sinna standa í garðinum og hvít möl markar göngustíg
upp að dyrum.

Listamenn með úðabrúsa hafa farið hamförum í undirgöngum við Hverfisgötu.

Nokkur gömul hús hafa þurft að víkja fyrir bílastæðum. Hér sér enn móta fyrir einu þeirra og einhver hefur tekið sér pensil í hönd og
málað himinn og sól á útvegginn.
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Gunnar Valdimarsson
lögg. fasteignasali
og viðsk.fræðingur
gsm: 895 7838
gunnar@neseignir.is

Kári Kort
gsm: 892 2506
kari@neseignir.is

Kristinn Kjartansson
gsm: 820 0762
kristinn@neseignir.is

Pétur Kristinsson
fjármálaráðgjöf
gsm: 893 9048
pk@isl.is
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RAÐ- OG PARHÚS

Granaskjól-107 Reykjavík
Björt og falleg 124,9 fm sérhæð í
tvíbýlishúsi á frábærum stað v/
Granaskjól í vesturbæ Reykjavík.
3-4 svefnherbergi, björt stofa og
borðstofa. Eldhús með nýlegri
innréttingu. Tvennar svalir. Garður í rækt. Góð eign í tveggja
íbúða húsi á vinsælum stað.

Frum

Vorum að fá í sölu glæsilega nýuppgerða íbúð með sérinngangi í
góðu fjölbýlishúsi við Flyðrugranda í Reykjavík. Eignin hefur öll
verið tekin í gegn. 3 svefnherbergi, gengið út í sérgarð frá
hjónaherbergi. 24.7 fm bílskúr
fylgir eigninni. Góð sér geymsla í
sameign ásamt gufubaði og
sturtuaðstöðu á þakhæð hússins. Hér er um að ræða glæsilega eign
á frábærum stað í vesturbæ Reykjavíkur.

Vorum að fá í einkasölu glæsilega 2ja herb.
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.

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 4 rúmgóð svefnherbergi,
stofa og borðastofa, sjóvarpshol, gestsnyrting og baðherbergi.
V. 39,9 millj.

Fokheldur 94fm Sumarbústaður við Hallkellshóla

Ánastaðir

Grímsnesi. Verð 12,5 millj.
Upplýsingar hjá Neseignum s-535 0200

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

Neðri h: Forst, wc, skrifstofurími,
sjónvarpsvefnh, geymsla+bílskúr.
Efr ih: Stofur ,eldhús, 4 svefnherb. borðst, baðherb.

V. 30.5 millj.

Verð 66.6 millj.

Efstahraun 240 Grindavík 150
fm raðhús með góðum bílskúr.
*
*
*
*
*

Forstofa,hol m/fataskáp flísar á gólfi.
Þrjú barnaherbergi,stórt hjónaherb.
Borðstofa m/uppteknu lofti m/glugga
Björt stofa m/útg í garð.
Góð eign miðsvæðis.

4RA HERB.

Naustabryggja - með stæði í bílskýli
Vorum að fá í sölu mjög góða
135,2 fm 4ra herbergja íbúð á 3ju
hæð í góðu lyftuhúsi. Vandaðar
innréttingar, parket og flísar á öllum gólfum, þvottahús í íbúð.
Snyrtileg sameign bæði innan og
utandyra. Gott stæði í lokuðu bílskýli fyrlgir íbúð.

Verð 5,5millj. Aðeins 5 stk eftir.
Nánari upplýsingar Neseignir

SUMARBÚSTAÐIR

Bankastræti - 101 Reykjavík

V. 44.4 millj.

Frístundalóðir 10,87 ha Ánabakkar Borgarfirði

LOGAFOLD, 112 REYKJAVÍK
293,7 FM EINBÝLISHÚS Á GÓÐUM STAÐ.

V .42,9 millj.

Vorum að fá í einkasölu 148,6 fm
hæð (efstu) í 4ra hæða húsi við
Bankastræti í Reykjavík. Íbúðin er
m.a. með 2 svefnherbergjum,
tvennum svölum og henni fylgja
2 bílstæði. Hér er um að ræða
einstaka eign með frábæru útsýni
í hjarta Reykjavíkur.

JARÐIR

Þorláksgeisli - 2ja herbergja

V. 36,5 millj.

Flyðrugrandi - 107 Reykjavík

2JA HERB.

FJÁRFESTAR – FJÁRFESTAR
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.
Bankastræti - Fjárfestar. Erum með í einkasölu 149,4 fm hæð á góðum stað
við Bankastræti. Eignin er í útleigu, traustar leigutekjur. Verð tilboð

Allar nánari uppl. gefnar á skrifstofu Neseigna

ÓSKUM EFTIR EIGNUM!
Óskum eftir fyrir ákveðna kaupendur:
Fellsmúli 7, Rvík verð 29,5 millj
Hol,eldhús með borðkrók. Björt og falleg
stofa, borðstofa m/útg.á svalir. 2 barnaherb. m/mögul á 1 í viðbót. Hjónah. með góðum fataskápum. Glæsil. nýstandsett baðh.







Einbýlishúsi á Seltjarnarnesi
Raðhúsi í vesturbæ/Seltjarnarnes
Sérhæð í vesturbæ, Garðabæ og eða holtum ca 200 fm
Einbýlishúsi í Fossvogi
Sérbýli í Þingholtum

Vinsamlega hafið samband við sölumenn Neseigna í síma 535-0200
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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

EINBÝLI

LOGAFOLD - EINBÝLISHÚS

EINBÝLI

FAGRIHJALLI - SUÐURHLÍÐAR KÓPAVOGS

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 m.

4RA HERB.

Frum

Mjög falleg og fullbúin íbúð á
tveimur hæðum, uppgefnir fermetrar 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 bílageymslu. Sér geymsla í sameign.
Sameiginleg hjóla og vagnageymsla. Allar innréttingar í búðinni eru úr kirsuberjavið.
Ásett verð 41,9 millj.

RJÚPNASALIR - SALAHVERFI

Nýleg og snyrtileg 4ra herb. íbúð á góðum
stað. Íbúðin snýr í suður og vestur, stórar og
góðar svalir á móti suðri. Húsið er 12 hæða
fjölbýlishús með 2 lyftum, bílast. í lokaðri
bílag. fylgir þessari íbúð, íbúðin er 110,3
fm á 2, hæð hússins. Ásett verð 26,9 millj.

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.

4RA HERB.
ERLUÁS - HF.

Mjög vönduð og björt 109,7 fm 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð ásamt 25,7 fm bílskúr samtals um 135,4 fm í lyftuhúsi. Sérinngangur er í íbúðina og skiptist í forstofu, forstofuherbergi, gang, barnah., hjónah., bað., eldhús, stofu, þv.hús, bílskúr og geymslu. Innr.
eru allar úr eik og gólfefni eru massivt
eikarparket og fallegar flísar, skrín
gluggatjöld og þunnar yfirgardínur.
Ásett verð 29,9 m.

3JA HERB.
NAUSTABRYGGJA

Glæsileg 106 fm 3ja - 4ra herb. endaíbúð á
1. hæð með sérgarði ásamt sér stæði í bílgeymslu. Massíft parket úr hlyn er á öllum gólfum. Ölur er í öllum innréttingum. Innréttingarnar eru frá Axis. Lýsing
er hönnuð af Lumex. Laus til afhendingar við kaupsamn.! Ásett verð 26,9 m.

FAXAHVARF - KÓP.

Um er að ræða glæsilegt einbýlishús á
tveimur hæðum í Fagrahjalla í Kópavogi 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.

4RA HERB.

BÁSBRYGGJA - STÓR OG RÚMGÓÐ ÍBÚÐ

4RA HERB.

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

RJÚPNASALIR
LYFTUHÚS.

SKÓGARÁS

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

3JA HERB.

-

Mjög falleg og björt 4ra herb. 113,6 fm íbúð á
3ju 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.

3JA HERB.

HÖRÐUKÓR
FRÁBÆRT ÚTSÝNI !!!

Erum með í sölu glæsilega TÆPLEGA 100 fm
íbúð í nýb. sem afh. við kaups. Íbúðin er á 13.
hæð með glæsil. útsýni.Allar nánari upplýsingar um eignina er hægt að fá hjá sölumönnum
Kletts Fasteignasölu. Ásett verð 26,9 m.

3JA HERB.
BRATTHOLT
HAFNAFJÖRÐUR.

4RA HERB.

-

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.

Höfum fengið til einkasölu mjög fallegt og vel
hannað rúmlega 300 fm einbýlishús. Húsið 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.

4RA HERB.
DREKAVELLIR - HF.

Mjög glæsileg 105,4 fm 4ra herb. endaíbúð á
3. hæð í nýl. húsi. Íbúðin skiptist í forstofu
með skáp, þrjú svefnherbergi, baðherbergi,
stofa, eldhús, þv.hús og geymsla. Íbúðin er fullbúin með öllum gólfefnum sem eru fljótandi
eikarparket og flísar. Hurðar spónl. með eik.
Innréttingar allar sérsmíðaðar frá Brúnás,
spónlagðar með eik, þ.e. fatask., baðinnr. og
eldhúsinnr. sem ná upp í loft. Tæki í eldhúsi
eru úr stáli frá AEG. Ásett verð 24,9 m.

3JA HERB.

HAMRABORG

BÁSBRYGGJA

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

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

2JA HERB.

2JA HERB.

ÞINGHOLTIN
GLÆSIÍBÚÐ!

-

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

SKIPHOLT - GLÆSILEG
2JA HERB. ÍBÚÐ!

Vel skipulögð 2ja herb. íbúð á 2 hæð. Eikarparketi á allri íbúðinni, innaf forst. er mjög
rúmg. geymsla (gæti nýst sem lítið barnh., án
glugga að vísu). Allar innrétt. eru frá HTH í
íbúðinni. Baðh. er með flísum á gólfi og fallegri
eikarinnrétt., stór nudd-horn-sturtukl., tengt
fyrir þv.vél. Svefnh. er með og fatask. Eldhúsið
er með fallegri eikarinnr., t. f. uppþ.vél. Sameiginl. þv.hús. Ásett verð: 16,9 m.
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3JA HERB.

3JA HERB.

HRAFNSHÓLAR

KÓNGSBAKKI

3 herbergja 83.8 fm íbúð. sem skiptist í anddyri, stofu og herb. með plastparketi á gólfi.
Stórt herbergi með dúk á gólfi. Eldhús með
eldri innréttingu og parketi á gólfi (nýr gluggi
síðan 2002). skrifstofurými með dúk á gólfi.
baððherbergi með baðkari og sturtuaðstöðu, dúkur á gólfi. Sameiginlegt þvottahús
með efrihæð, innangengt úr anddyri. Hiti í
stétt framan við húsið. Næg bílastæði og
stutt í alla þjónustu. Ásett verð:18,3 millj.

Eldhús með nýlegum innréttingum og eikarparketi á gólfi. Stofa rúmgóð og björt með
eikarparketi og útgengt á v-svalir. Baðherb.
með flísum á veggjum og gólfi, hitil í gólfi,
baðkar, tengi fyrir þvottavél og þurrkara, nýleg innrétting.Tvö svefnherb. með skápum
og eikarparketi á gólfum. Allt rafmagn í íbúðinni er nýlegt, svo og hurðir og hurðakarmar. Nýlegt gler er í öllum gluggum nema
stofu. Kóngsbakki 1-15 fékk viðurkenningu
frá Reykjavíkurborg:Vel heppnað skipulag á
leik- og dvalarsvæði. Ásett verð: 20,9 m.

SUMARHÚS
ARKARHOLT BORGARFIRÐI

Fallegt sumarhús 38fm + 15fm svefnloft. Forstofa með fatahengi, tvö svefnh. Stofan björt
og rúmgóð með útgengi á stóra u-laga sólverönd, einnig er kamína. Í húsinu er sjálfvirkt
sjálfhlaðandi 12 volta sólarorkurafkerfi með
mjög öflugum rafgeymi. Lóðin er 0,5 hektari,
leigulóð.

2JA HERB.
SUMARHÚS Í LANDI

3JA HERB.
HRAUNBRAUT VESTURBÆR KÓPAVOGS

Fasteignasalan Klettur var að hefja sölu á vel
staðsettri sérhæð í tvíbýli á góðum stað í
Vesturbæ Kópavogs. Íbúðin er 135,2 fm og
bílskúr sem eigninni fylgir er 32,0 fm alls er
því birt stærð eignarinnar 167,2 fm. Íbúðin
er í lokuðum botnlanga á kyrrlátum og góðum stað, stutt er í alla þjónustu, sérinngangur er í íbúðina. Ásett verð: 36,9

EINBÝLI
Skálahlíð Mosfellsbær

Einbýlishús á frábærum útsýnisstað upplýsingar á
skrifstofu Kletts fasteignasölu

SUMARHÚ SUMARHÚS
HÚSAFELL - SUMARH.

KAMBSHÓLS Í SVÍNADAL

ÞÓRISSTAÐIR GRÍMSNESI

Sumarbústaðurinn stendur á leigulóð sem er
ca 5000 m2 að stærð. Bústaðurinn 49,3 fm +
ca 25 fm svefnloft, verður afhendur fullbúinn
með innréttingum frá HTH, einnig verða
hurðir, stigi upp á svefnloft og parket á gólfum. L- laga sólpallur skilast fullbúinn ásamt
rotþró, lagnir komnar að lóðarmörkum. Heitur pottur. Uppl veita sölumenn Kletts.

Sumarhús á 17,500 fm einkalóð á frábærum
stað í Grímsnes og Grafningshreppi, um er að
ræða ca 33 fm sumarhús + svefnloft + aukahús/köld geymsla á lóð. Einkalóð og mögulegt
væri að byggja við húsið, ekki möguleiki að
skipta lóðinni, mikil gróður í kringum húsið
og á lóðinni sjálfri, sléttir grasfletir við lóð.
Lóðin er hornlóð og með fínu útsýni. Heitur
pottur. Allar nánari uppl. veita sölumenn
Kletts fasteignasölu

SÓLLAND (SOLLAND) hús frá RC húsum
sem ráðgert er að reisa í Húsafelli á fallegum
stað. Um er að ræða 93 fm hús á steyptum
sökkli, áætlað er að húsið verði til afhendingar í sumar 2007, allar nánari upplýsingar er
hægt að fá hjá sölumönnum Kletts fasteignasölu

HÚSAFELL - SUMARH.

SUMARHÚS

SÓLGEISLI (SOLLYS) hús frá RC húsum sem
ráðgert er að reisa í Húsafelli á fallegum stað.
Um er að ræða 93 fm hús + 25,6 svefnloft,
húsið er reist á steyptum sökkli, áætlað er að
húsið verði til´afhendingar í sumar 2007, allar
nánari upplýsingar er hægt að fá hjá sölumönnum Kletts fasteignasölu

www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is
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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

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

Frum

Urðarhvarf
Fasteignasalan Klettur var að taka í sölu atvinnuhús við Urðarhvarf í Kópavogi. Byggingin er ein
samhangandi bygging sex hæða auk bílakjallara, 6 hæðin er inndregin. Gert er ráð fyrir að í húsinu
verði starfsemi fyrir veerslun á 1. og 2. hæð og skrifstofur á öðrum hæðum. Allar nánari upplýsingar um eignina og veglegan STÆRÐIR Á VERSLUN OG SKRIFSTOFUM BÍLASTÆÐAKJALLARAR:
bækling með lýsingu eignar- 1. hæð um . . . . . . . . . . . . . . 950 fm
Neðri bílastæðakjallari er um . . 950 fm
2.
hæð
um
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
965
fm
Efri bílastæðakjallari er um . . . 585 fm
innar, teikningum, og myndAlls um . . . . . . . . . . . . . . . . . 1535 fm
um er hægt að nálgast hjá 3. hæð um . . . . . . . . . . . . . . 965 fm
4. hæð um . . . . . . . . . . . . . . 965 fm
sölumönnum Kletts fast- 5. hæð um . . . . . . . . . . . . . . 965 fm
eignasölu. Möguleiki er að 6. hæð um . . . . . . . . . . . . . . 375 fm
Alls um . . . . . . . . . . . . . . . . 5185 fm
kaupa einingar eða leigja.

VESTURHRAUN - IÐNAÐAROG
OG ATVINNUHÚS

Hægt er að kaupa stök bil frá c.a. 300 fm alls 5 bil í húsinu. Um er að ræða Iðnaðar/atvinnuhús
við Vesturhraun 1 í Garðabæ, aðkoma frá Hafnarfirði. Húsið er á einni hæð með mikilli lofthæð frá
7,5 metrum við enda húss og 9,5 m við miðju hússins, möguleiki er að setja upp milliloft í þremur
bilum c.a. 71,4 fm. (samkomulag). Góð aðkoma og næg bílastæði á lóð. Skv. skilalýsingu skal
húsið vera 1493,3 fm án millilofta og skilast þannig.Húslýsing skv. teikningum: Húsið er byggt ofan á steypta sökkla og plötu. Burðargrind húss er stálgrind, grindin er klædd með einangruðum
samlokueiningum. Þak hússins er klædd með einangruðum samlokueiningum. Allir skilveggir innanhúss eru samlokuveggir eða gipsveggir fylltir með steinull. Staðsetning gáma fyrir almennt sorp
er sýnt á afstöumynd. Öll gluggalaus rými verða loftræst. Traustur byggingaaðili.
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VILTU SELJA ÞÍNA EIGN
HRATT OG ÖRUGGLEGA ?
HRINGDU NÚNA
OG FÁÐU OKKUR
TIL AÐ SELJA ÞÍNA EIGN
S: 822 3702

Bakkastaðir 167

www.kubbur.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Gunnar
Sölustjóri

822 3702
gv@remax.is

SEXFALDUR ÁRANGUR
Teymi sem skilar árangri

RE/MAX LIND Bæjarlind 14-16 • 201 Kópavogur • Sími: 520 9500 • Fax: 520 9559

Þórarinn
Jónsson Hdl.
Lögg. fasteignasali

Vignir
Sölufulltrúi

Snorri Björn
Sölufulltrúi

Hreiðar
Sölufulltrúi

865 4039

699 4407

694 2324

vignir@remax.is

snorri@remax.is

hreidar@remax.is

Konráð
Sölfulltrúi
konrad@remax.is
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KRAFTUR :: TRAUST :: ÁRANGUR

VIÐ NÁUM ÁRANGRI
Í FA S T E I G N AV I Ð S K I P T U M
Á H E I M S M Æ L I K VA R Ð A
Ásdís Ósk Valsdóttir
Löggiltur fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Ásdís :: Hafdís:
• Hafa hlotið alþjóðaviðurkenningar í fasteignaviðskiptum
• Hafa verið söluhæstar innan RE/MAX á Íslandi þrjú ár í röð 2004, 2005 og 2006
• Eru meðal 1% topp sölufulltrúa í Remax í heiminum, 120.000 sölufulltrúar í 66 löndum

Hafdís Rafnsdóttir
Sölustjóri

• Eru með kraftmikið söluteymi

895 6107

• Veita persónulega og góða þjónustu

hafdis@remax.is

ÞARFTU AÐ SELJA,
HRINGDU NÚNA
OG VELDU RÉTTA TEYMIÐ!
S: 8630402 // 8956107
Andrés Björnsson

Dorothea Jóhannsdóttir

Berglind Hólm Birgisdóttir

Hólmfríður Hildimundardóttir

Sölufulltrúi/ Innanhússarkitek FHi

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

Ritari

andres@remax.is

dorothea@remax.is

berglind@remax.is

holmfridur@remax.is

849 2971

898 3326

694 4000

861 7534

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign.

RE/MAX Torg :: Garðatorgi 5 :: 210 Garðabær :: Sími: 520 9595 :: Fax: 520 9599

ÍSLENSKA / SIA.IS / ISP 36376 02/06

Ert þú að flytja innanlands?
Mundu að tilkynna um breytt heimilisfang þitt og allra
fjölskyldumeðlima á postur.is eða næsta pósthúsi. Einnig
þarf að tilkynna um breytt heimilisfang til Hagstofu Íslands,
viðskiptabanka og allra sem senda þér bréf. Pósturinn sér
ekki um slíkar tilkynningar.
Áframsending er í boði fyrir þá sem flytja innanlands.
Almennar bréfasendingar sem stílaðar eru á gamla heimilisfangið eru þá áframsendar á nýja heimilisfangið.
Biðpóstur er í boði fyrir þá sem eru ekki heima hjá sér
tímabundið. Pósturinn þinn áframsendir á umbeðið pósthús
þar sem þú getur nálgast hann þegar þér hentar.
Sækja þarf um ofangreinda þjónustu á postur.is eða næsta
pósthúsi. Áframsendingargjald fyrir þrjá mánuði er 990 kr.
og mánaðargjald fyrir biðpóst er 580 kr.
Að sjálfsögðu er hægt að tilkynna um flutning án þess að
greiða þjónustugjald en þá mun áframsending ekki taka
gildi og endursenda verður þau bréf sem berast á gamla
heimilisfangið.
Þjónustuver | sími 580 1200 | postur@postur.is | www.postur.is
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Å S  

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

&LÅSALÎGN MÒRVINNA
M¹LUN SMÅÈI

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


(EILSUVÎRUR

0ARKET OG FLÅSALAGNIR

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

4), 3®,5

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR PARKET OG FLÅSA
LÎGNUM 5PPL Å S   MILLI
 
4EK AÈ MÁR ALLT ALM VIÈHALD HÒSA
SS M¹LUN MÒRUN FLÅSA  PARKETLAGNIR
OG TRÁSMÅÈI NÕSMÅÈI ¹ GLUGGUM OG
ÅSETNINGU &ÎST TILBOÈ EÈA TÅMAVINNA
3  

3TÅFLUÖJËNUSTA

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

4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS

%INKATÅMAR %RLA S  

"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
 

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

,ÁTTARA LÅF MEÈ (ERBALIFE +AUPAUKI OG
¹RANGURSTENGD VERÈLAUN 3  OG
  WWWLETTARALIFIS

2AFVIRKJAR
2AFVIRKI ËSKAST TIL STARFA FJÎL
BREYTT VERKEFNI FARMUNDAN
HUGASAMIR HAFI SAMBAND
Å S   EÈA SIGURTAK
INTERNETIS

,2 -%'25. VIRKAR HRATT ,2 ER  ¹RA
ÖÕSKT FYRIRT¾KI OG ER ST¾RSTA FYRIRT¾KI
Å EVRËPU SINNAR TEGUNDAR +OMUM OG
KYNNUM S  

.UDD
6ILTU NUDD  (AFÈU SAMBAND Å SÅMA
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2ÒTUBÅLSTJËRI

&¾ÈUBËTAREFNI

6ANTAR RÒTUBÅLSTJËRA TIL STARFA SEM FYRST
5PPL Å S     

6EITINGAHÒS Å +ËPAVOGI

WWWDIETIS q WWW
DIETIS
"ETRI LÅÈAN ALVEG SÅÈAN
(ERBALIFE LYKILLINN AÈ BETRI
LÅFSSTÅL
WWWDIETIS q WWWDIETIS
-ARGRÁT S  

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

¥SLENSKUM¾LANDI STARFSFËLK
ËSKAST
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

'ËÈ AUKAVINNA 

 ¹RA ORIENTAL L¾ÈA BRÒNYRJËTT
%YRNAMERKT EKKI MEÈ ËL 4ÕNDIST 
MARS SL FR¹ 3OGAVEGI  'ËÈ FUNDAR
LAUN Å BOÈI 6ÁDÅS  

%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

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

%ITT VINS¾LASTA VEITINGAHÒS LANDSINS
ËSKAR EFTIR MATREIÈSLUNEMA ¹ SAMNING
SEM FYRST 5PPL ERU GEFNAR ¹ STAÈNUM
ÖRIÈJUDAGINN  MARS FR¹   HJ¹
3TEF¹NI YFIRMATREIÈSLUMANNI

 KETTLINGAR F¹ST GEFINS ¹ GËÈ HEIMILI
5PPL Å S  

%INKAM¹L
!TVINNA ËSKAST

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
,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  

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
2EYKLAUS PAR FR¹ $ANMÎRK ËSKA EFTIR
IBUD I 2VK .ON SMOKING UNIVERSITY ST
COUPLE FROM $ENMARK LOOKING FOR AN
APPARTEMENT I 2VK FROM THE  OF JULI
7E ARE STAYING AT LEAST A YEAR -AX
 KR SABINEH RUCDK

(ÒSGÎGN

µMISLEGT

!RGENTÅNA 3TEIKHÒS

,¾KJARGATA

®KUKENNSLA

2ÎSKA MENN VANTAR ¹ HJËLBARÈAVERKST
5PPL Å S   EÈA ¹ STAÈNUM
"ARÈINN 3KÒTUVOGI 
«SKA EFTIR FËLKI Å SÅMASÎLU ¹ MJÎG GËÈRI
VÎRU   KVÎLD Å VIKU UNNIÈ FR¹ KL  
5PPL Å S   FR¹ KL  

3OGAVEGUR 2ANYA ER
TÕND

(ERBALIFE SKYNSAMLEG N¾RING FYRIR ALLA
5PPL WWWDAGAMUNURIS OG Å S 


®KUKENNSLA AÈSTOÈ VIÈ ENDURTÎKUPRËF
OG AKSTURSMAT +ENNI ¹ "-7 $ 3
  OG   0¹LL !NDRÁSSON

(JËLBARÈAVERKST¾ÈIÈ
"ARÈINN

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

«SKUM EFTIR AFGREIÈSLUFËLKI FR¹
  ALLA VIRKA DAGA
.¹NARI UPPL Å S  
$AGBJARTUR

²TVEGUM STARFSFËLK FR¹
0ËLLANDI OG 0ORTÒGAL

3TARFSFËLK FR¹ ,ETTLANDI SMIÈIR VERKA
MENN BÅLSTJËRAR SUÈUMENN OFL 3 


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 

0ÎKKUNARSTARF
3N¾FISKUR HF SEM ER HEILDSALA
MEÈ FRYSTIVÎRUR FYRIR VEITINGA
HÒS OG VERSLANIR ËSKAR EFTIR
DUGLEGUM STARFSKRAFTI Å PÎKKUN
¶¾GILEG VINNA Å LITLU FYRIRT¾KI
6INNUTÅMI FR¹ KL  TIL 
¶ARF AÈ GETA BYRJAÈ SEM FYRST
5PPL Å S   *ËN EÈA
SENDIÈ TÎLVUPËST ¹ JON SNAE
FISKURIS

&!34%)'.)2

$RAPPLITAÈ SËFASETT    ¹  ÖÒS
%INNIG STOFUBORÈ ¹  ÖÒS OG mSJËN
VARP 5PPL Å S  

¶ERNA ËSKAST  A JOB IN
HOUSEKEEPING

(EIMILIST¾KI

'ISTHÒS Å MIÈB¾ 2VK ËSKAR
EFTIR ÖERNU TIL STARFA NÒ ÖEGAR
&RAMTÅÈARSTARF %F ÅSLENSKUKUNN
¹TTA ER EKKI TIL STAÈAR ER GËÈ
ENSKUKUNN¹TTA NAUÈSYNLEG
'ËÈ LAUN Å BOÈI FYRIR DUGLEGA
OG SAMVISKUSAMAN STARFSKRAFT
%INNIG VANTAR OKKUR ÖERNUR TIL
STARFA Å SUMAR
5PPL Å SÅMA   OG LOV
ISA SUNNAIS

0ROVENTUS

2YKSUGUKERFI Å ÎLL HÒS 

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

$ÕRAHALD

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

%MPLOYMENT AGENCY SEEKS
CARPENTERS
GENERAL WORKERS ELECTRICIANS
IRONBINDERS PLUMMERS MASONS
HEAVY DUTY DRIVERS PAINTORS
AND MORE FOR THE CONSTRUCTION
AREA
0ROVENTUS #ALL *OAO TLF 


"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

(REINR¾KTAÈIR $VERG 3CHNAUZER TIL SÎLU
MEÈ ¾TTBËK FR¹ (2&¥ 5PPL Å S 


!TVINNA Å BOÈI
(UNDAR¾KTIN AÈ
$ALSMYNNI AUGLÕSIR
+ÅKTU ¹ HEIMSÅÈU OKKAR WWW
DALSMYNNIIS
3ÅMI   WWWDALS
MYNNIIS

+ÎKUHORNIÈ
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA HRESSAN OG
DUGLEGAN STARFSKRAFT Å VERSLUN
OKKAR AÈ "¾JARLIND  
5PPL Å SÅMA   3IRRÕ 
  'UÈNI

+AFFIHÒS "AKARÅ

+ELI ER TÕNDUR (NN TÕNDIST ¹ M¹NUDAGS
KVÎLD  &R¹ 2AUÈAR¹STÅG ¶EIR SEM
HAFA SÁÈ (ANN VINSAMLEGAST HAFIÈ SAM
BAN Å SÅMA     

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

,EIKSKËLINN 6INAMINNI
,AUS ER TIL UMSËKNAR 
STAÈA STARFSMANNS Å LEIKSKËL
ANUM 6INAMINNI !SPARFELLI
  2EYKJAVÅK ,EIKSKËLINN
6INAMINNI ER EINKAREKINN
TVEGGJA DEILDA LEIKSKËLI ¥ STARF
INU MEÈ BÎRNUNUM ER LÎGÈ
AÈAL¹HERSLA ¹ FÁLAGSF¾RNI SAM
SKIPTI SJ¹LFST¾ÈI OG SJ¹LFSVIT
UND SKILEGT ER AÈ VIÈKOMANDI
HAFI REYNSLU AF LEIKSKËLASTARFI
EÈA VINNU MEÈ BÎRNUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR F¹ST HJ¹
3ËLVEIGU LEIKSKËLASTJËRA Å SÅMA
  EÈA  

VIÐ TÖKUM AÐ OKKUR ALLT

UMBROT
Grensásvegi – 12A – sími: 568 1000

¥SPËLSKA R¹ÈNINGARÖJËNUSTAN BÕÈUR
PËLSKA STARFSMENN 3ÅMAR   
 OG   EÈA ISPOLSKA
ISPOLSKACOM

frum@frum.is – www.frum.is
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Örlaga- og ástarsögur
b¡G GEF ÒT 2AUÈU SERÅUNA OG KEMST
EKKI YFIR MEIRA EN AÈ LESA ENSKU
B¾KURNAR TIL AÈ VELJA Å HANA ¶AÈ
KOMA ÒT FIMMTÅU ¹ M¹NUÈI OG
ÁG LES FIMMT¹N ¡G ÖARF AÈ VELJA Å
FLOKKANA ÎRLAGASÎGUR ¹ST AFBROT
SJÒKRAHÒSSÎGUR OG FLEIRI FLOKKA
ÖANNIG AÈ ÖAÈ ER EKKERT ANNAÈ LES
EFNI SEM KEMST AÈ HJ¹ MÁR OG ÖAÈ
ERU STËRAR ST¾ÈUR AF BËKUM ¹ N¹TT
BORÈINU HJ¹ MÁR m SEGIR 2ËSA 'UÈ
MUNDSDËTTIR KENND VIÈ SPRENT OG
HL¾R DILLANDI HL¹TRI

Sannkallaður
brautryðjandi

!MELIA -ARY %ARHART F¾DDIST
¹RIÈ  &YRSTA FLUGFERÈ HENN
AR ¹TTI SÁR STAÈ ER HÒN VAR SJÎ
¹RA EN Ö¹ BYGGÈI HÒN OG FR¾NDI
HENNAR EFTIRLÅKINGU AF RÒSSÅ
BANA ¹ SKÒRÖAKI ¶AR FLAUG HÒN
FRAM AF ÖAKSKEGGINU Å TRÁKASSA
OG UPPSKAR SPRUNGNA VÎR OG RIF
INN KJËL
%ARHART FËR Å FYRSTU ALVÎRU FLUG
FERÈINA ¹RIÈ  OG SAGÈI %AR
HART SÅÈAR AÈ HÒN HEFÈI ¹KVEÈ
IÈ AÈ VERÈA FLUGMAÈUR ÖEGAR
FLUGVÁLIN VAR KOMIN Å  METRA
H¾È RI SÅÈAR BYRJAÈI %ARHART
FORMLEGA AÈ L¾RA FLUG HJ¹ EIN
UM FREMSTA KVENKYNS FLUG
MANNI ÖESS TÅMA !NITU b.ETAn
3NOOK
RIÈ  VARÈ %ARHART  KONA
SÎGUNNAR TIL AÈ F¹ FLUGSKÅRTEINI
(ÒN SETTI NOKKUR H¾ÈARMET
¹ N¾STU ¹RUM EN EFTIR RÒMA
 TÅMA Å LOFTINU ¹N STËR
V¾GILEGRA ËHAPPA VARÈ HÒN AÈ
H¾TTA AÈ FLJÒGA VEGNA ÖR¹L¹TRAR
ENNISHOLUSÕKINGAR
#HARLES ,INDBERGH VARÈ FYRST
UR ALLRA TIL AÈ FLJÒGA ÖVERT YF
IR !TLANTSHAFIÈ EINN SÅNS LIÈS
¹RIÈ  !UÈKÕFINGURINN !MY
'UEST VAR HANDVISS UM AÈ KONA
G¾TI EINNIG FLOGIÈ YFIR !TLANTS
HAFIÈ (ÒN KOSTAÈI FLUGLEIÈANGUR
¹RI SÅÈAR EN Å ÖEIRRI FERÈ VAR %AR
HART FARÖEGI EÈA bKARTÎFLUPOKIm
EINS OG HÒN ORÈAÈI ÖAÈ SJ¹LF
 MAÅ ¹RIÈ  LAGÈI %ARHART
AF STAÈ Å FLUG YFIR !TLANTSHAFIÈ Å
ÖETTA SKIPTIÈ EIN SÅNS LIÈS EN Ö¹
HAFÈI %ARHART LOKSINS LOSNAÈ VIÈ
SÕKINGUNA FYRIR FULLT OG ALLT (ÒN
LENTI ¹ ¥RLANDI SÅÈAR UM DAGINN
OG FRÁTTIR AF FLUGI HENNAR BREIDD
UST HRATT ÒT OG SKÎMMU SÅÈAR
VAR HENNI VEITTUR (¹TTVIRTI FLUG
KROSSINN $ISTINGUISHED &LYING
#ROSS FYRSTRI ALLRA KVENNA
 N¾STU ¹RUM HÁLT %ARHART
¹FRAM AÈ SL¹ MET OG VAR MEÈ
AL ANNARS FYRSTA MANNESKJAN
TIL AÈ FLJÒGA EIN YFIR +YRRAHAFIÈ
(ÒN VAR EINNIG ORÈIÈ FEMÅNÅSK
FYRIRMYND HANNAÈI EIGIN FATA
LÅNU OG VAR GRÅÈARLEGA VIRT INNAN
FLUGGEIRANS SEM FRAM AÈ ÖESSU
HAFÈI V¾GAST SAGT VERIÈ KARLL¾G
UR MARGIR SEGJA AÈ SVO SÁ ENN 
RIÈ  LAGÈI %ARHART AF STAÈ
Å FERÈ SEM ¹TTI AÈ VERÈA SÅÈ
ASTA ÖREKVIRKIÈ (ÒN ¾TLAÈI SÁR
AÈ VERÈA FYRST ALLRA ¹SAMT SIGL
INGAFR¾ÈINGI SÅNUM &RED .OON
AN TIL AÈ FLJÒGA KRINGUM HNÎTT
INN ®RLÎGIN ¾TLUÈU SÁR ANN
AÈ ¶EGAR PARIÈ FLAUG FR¹ EYJUNNI
,AE Å +YRRAHAFI TIL (OWARD EYJAR
SEM ER ¹ ST¾RÈ VIÈ 6IÈEY VILLT
UST ÖAU AF LEIÈ ¶RJÒ BANDARÅSK
HERSKIP REYNDU AÈ VARÈA LEIÈINA
EN ALLT KOM FYRIR EKKI %FTIR NOKK
UR ILLSKILJANLEG SKILABOÈ REYNDI
%ARHART AÈ FINNA EITT SKIPANNA
ÖVÅ ÒTSÁÈ VAR MEÈ AÈ KOMAST ¹
¹FANGASTAÈ 3ÅÈUSTU SKILABOÈIN
SEM HERSKIPIÈ FÁKK FR¹ %ARHART
VORU b6IÈ ERUM AÈ FLJÒGA FRAM
OG TIL BAKA Å NORÈUR OG SUÈURm
,EITIN AÈ %ARHART OG .OONAN ER
SÒ UMFANGSMESTA OG DÕRASTA Å
SÎGU "ANDARÅKJANNA ENN ÖANN
DAG Å DAG (VORKI TANGUR NÁ TET
UR FANNST AF %ARHART OG ENN
GANGA ÕMSAR SÎGUR UM HUGSAN
LEG AFDRIF HENNAR

2ËSA LES FIMMT¹N REYFARA ¹ M¹NUÈI
ALLT ¹RIÈ &2¡44!",!¨)¨'6!

.µ44
James Bond snýr aftur
á leigurnar
3IÈLEYSINGINN MEÈ BRËKARSËTTINA
*AMES "OND ER KOMINN ¹ MYND
BANDALEIGUR .Ò ER H¾GT AÈ SJ¹
HANN GRIMMARI EN NOKKRU SINNI
HEIMA Å STOFU $ANIEL #RAIG ÖYKIR
GËÈUR RÁTT EINS OG MYNDIN ÎLL EF
UNDANSKILIN ER KJ¹NALEG ¹STARSAGA
ÖAR SEM "OND ER MEIRI KARLMAÈUR Å
LITLA PUTTA EN AÈRIR Å ÎLLUM LÅKAMAN
UM SAMKV¾MT AÈAL KVENHETJUNNI
"OND ¾TTI AÈ BÅÈA ¹ N¾STU LEIGU
EF SKAPIÈ KALLAR ¹ HEILALAUSAR EN VEL
ÒTF¾RÈAR FLÁTTUR OG SLAGSM¹L "OND
HEFUR HELDUR ALDREI VERIÈ ¹ FLOTT
ARI BÅL
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Ávextir frelsisins gætu hætt að vaxa
5-2¨!.
&RELSI

Ö

ll manneskjuleg undur samtíma okkar eru ávextir frelsisins. Frelsið er eins og næringarrík gróðurmold í akri undir ferskum, súrefnisríkum regnúða. Fræ
sem falla í hana skjóta strax upp
frjóöngum, vaxa hratt og teygja
grænar spírur til sólar. Ef frelsi
fortíðar var kalt og eigingjarnt er
frelsi framtíðarinnar kærleiksríkt
og umburðarlynt – felur í sér tækifæri fyrir alla til að njóta sín og
byggir brýr milli stétta og kynja.
Vinstri pólitík og sósíalismi
eru eins og þurr, köld og næringarsnauð mold sem kæfir fræ svo
þau fara forgörðum. Regnið er
ríkisvætt og sólin skín á hið opinbera en ekki fræin. „Til eru fræ,
sem fengu þennan dóm: Að falla
í jörð, en verða aldrei blóm“ orti
Davíð Stefánsson skáld um þannig
þjóðfélag.
Vinstri veruleiki er yndislegur
fyrir þá sem elska að vinna fyrir
ríkið og hafa aðra undir hæl sínum
– paradís embættismanna ríkisins
sem stjórna lífi fólksins í landinu
eins og þeim sýnist. Mergð slíkra
einstaklinga fyllir alla pósta í
vinstrisinnuðum löndum. Í mjög
vinstrisinnuðum löndum verður
til grimm elíta örfárra sem hannar líf milljóna einstaklinga sem
allir hafa ólíka hæfileika og þrár
og bannar þeim ekki aðeins að yfirgefa eigið land heldur næstumþví að anda.
Andstæða alls þessa er frelsið sem við þekkjum öll svo vel.
Og erum alltaf að reyna að bæta.
Frelsið er eins og lýðræðið og lýð-

endurnýjað Sjálfstæðisræðið er eins og mannflokkinn í anda frelsis og
eskjan. Jafn stórkostlegt
lýðræðis. Bætt hann. Í
og hún og jafn ófullkomanda þess að ekkert kerfi
ið og hún. Ekkert í manngert af manneskjunni
lífinu er þannig að hægt
verður fullkomnara en
sé að afgreiða það í eitt
hún sjálf. Frelsishyggjskipti fyrir öll. Bursta
an er mannúðarhyggja
þarf tennurnar á hverjþví hún byggir á þeirri
um degi, þvo sér, klæða
hugmynd að manneskjan
sig og borða – slá blettsjálf sé upphaf og endir
inn, mála og endurnýja.
alls. Að stærsta undur
Að öllu þarf að hlúa til 2!'.!2
heimsins sé hún. Hún
að það grotni ekki niður. (!,,$«233/.
hafnar því að hægt sé að
Líka lýðræðinu. Líka
afgreiða manneskjuna í eitt skipti
frelsinu. Frelsið er aldrei endanfyrir öll eins og vinstri pólitíkuslegt heldur stöðug áskorun eins og
ar boða – því hæfileikar hennar og
lífið.
snilli geti sífellt komið með nýjar
Þetta skilur núverandi forysta
og óvæntar víddir í tilveruna.
Sjálfstæðisflokksins betur en oddKosturinn við frjálst og opið
vitar annarra stjórnmálaflokka á
lýðræðisþjóðfélag er þessi síÍslandi. Frelsiselskandi fólk hefur

fellda og gagnrýna endurskoðun á
okkur sjálfum og umhverfi okkar.
Því ef við – hinir frjálsu borgarar
í opnu lýðræðisþjóðfélagi – sofnum á verðinum getur umhverfi
okkar versnað hratt. Refir í sauðargærum eru víða. Frjálsir borgarar lýðræðislanda þurfa sífellt
að vera vakandi. Frelsið er eins og
hvítvoðungur sem þarf að næra og
vernda. Eða fjöregg sem hægt er
að missa. Svo hratt getur það glatast.
Sjálfstæðisflokkur dagsins í
dag er eini stjórnmálaflokkurinn
á Íslandi sem berst fyrir frelsi,
skilur hve brothætt það er og fattar skyldleika frelsis og hófsemdar – frelsis og sjálfsaga – frelsis
og virðingar fyrir sjálfum sér og
öðrum. Sjálfstæðisflokkur dags-

ins í dag er eini íslenski flokkurinn sem ver frelsi, réttindi og
reisn okkar einstaklinganna með
oddi og egg.
Varúð: Vinstra ofsóknarþjóðfélag gæti orðið að veruleika á Íslandi. Þá er aðeins eitt sem gerist: Ófrelsi kemst í tísku í stað
frelsis. Skattar hækka. Ofsóknir
og innrásir í fyrirtæki og jafnvel
heimili til að þvinga fram þröngsýnan pólitískan rétttrúnað verða
daglegt brauð, einokun ríkisins á
öllu undir stjórn herja embættismanna, ófrjáls opnunartími verslana og bjórbann. Ávextir frelsisins munu hætta að vaxa.
Höfundur er kvikmyndagerðarmaður.

3AAB

Segðu Saab!
Það sést úr mílu fjarlægð þegar Saab er á ferðinni. Því það segir einfaldlega:
Saab. Hvað segir þú? Brostu út að eyrum og segðu Saab! Þá sést að þú ert
manneskja með góðan smekk fyrir vandaðri vöru, gæðum, klassa. Það sést að
þú lætur ekki bjóða þér hvað sem er. Það sést að þú hefur stíl. Já, þú ert
manneskja sem segir Saab! Saab 9-5 Arc er samheiti yfir klassískt útlit, fágun
og smekk, gæði, öryggi og tækni. Hann er rúmgóður, þægilegur, hljómþíður,
lipur, mjúkur, öruggur, með glæsilegri leðurinnréttingu, með mjúkum hemlum,
sjálfskiptur, skemmtilega hannaður, ríkulega búinn, í einu orði sagt: Saab.
Segðu Saab! Saab 9-5 Arc!
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+¾RI $ICK
¶RÎSTUR 3VERRISSON SKRIFAR FORSTJËRA
#%/ !LCAN )NC OPIÈ BRÁF
¥ VIÈTALI VIÈ 2EUTERS FRÁTTASTOFUNA
FR¹  DESEMBER  UM FRAM
KV¾MDIR !LCAN )NC ¹ N¾STU MISSER
UM ER MEÈAL ANNARS HAFT EFTIR ÖÁR AÈ
VERIÈ V¾RI AÈ N¹ SAMKOMULAGI UM
LANGTÅMA ORKUSAMNINGA VEGNA UÖB
 MILLJARÈA KRËNA BILLION ST¾KK
UNAR ¹ ¹LVERI YKKAR ¹ ¥SLANDI ¶Ò SEGIR
AÈ ST¾KKAÈ VERÈI Å  TONN ¹
¹RI ÒR  TONNUM 3VO SEGIR
ÖÒ EINNIG AÈ BÒIÈ SÁ bAÈ GANGA FR¹
HLUTA AF ORKUÎFLUN VEGNA VERKEFNIS
INS SEM MUN GERA ÖAÈ AÈ ST¾RSTA ¹L
VERI %VRËPU OG FYRIRT¾KIÈ SÁ MJÎG
N¹L¾GT ÖVÅ AÈ LJÒKA SAMNINGUM
VEGNA ÖESSAm
.Ò LANGAR MIG AÈ SPYRJA ÖIG SEM
¾ÈSTA YFIRMANN 2ANNVEIGAR 2IST
OG SEM FORSTJËRA !LCAN )NC HVERS
VEGNA ÖÒ LÕSIR ÖVÅ YFIR AÈ VERIÈ SÁ AÈ
ST¾KKA ¹LVER FYRIRT¾KISINS ¹ ¥SLANDI
¹N ÖESS AÈ MINNAST EINU ORÈI ¹ Ö¹
STAÈREYND AÈ ÅBÒAR (AFNARFJARÈAR SÁU
Å AÈSTÎÈU TIL AÈ HAFNA ST¾KKUNINNI Å
FYRIRLIGGJANDI KOSNINGUM UM M¹LIÈ
(VERS VEGNA KÕSTU AUK ÖESS AÈ ÖEGJA
UM AÈ ÖESSI ST¾KKUN EIGI AÈ VERA Å
BLËMLEGU B¾JARFÁLAGI MEÈ 
ÅBÒUM Å N¹L¾GÈ VIÈ GRUNNSKËLA LEIK
SKËLA OG HEIMILI
.Ò ER !LCAN )NC FYRIRT¾KI ¹ MARKAÈI
OG ER ÖÁR EKKI ÖAR MEÈ SKYLT AÈ VEITA
GAGNS¾JAR UPPLÕSINGAR UM FYRIRHUG
AÈAR FJ¹RFESTINGAR FYRIRT¾KISINS SEM
ÖÒ ERT Å FORSVARI FYRIR
(VAÈ VELDUR ÖESSARI ¾PANDI ÖÎGN
ÖINNI UM FYRIRHUGAÈA ÅBÒAKOSN
INGU "ÕR ÖAR EITTHVAÈ AÈ BAKI SEM
VIÈ (AFNFIRÈINGAR VITUM EKKERT UM
EÈA ER ÖETTA TIL MARKS UM VIRÈING
ARLEYSI ÖITT GAGNVART SKOÈUNUM OG
KOSNINGARÁTTI RÒMLEGA  (AFN
FIRÈINGA
+¾RI $ICK VINSAMLEGAST GEFÈU OKKUR
(AFNFIRÈINGUM SVÎR SEM FYRST

Búnaður sem segir Saab:
• Tölvustýrð loftkæld miðstöð (ACC)
• SAHR virk höfuðvörn að framan (Saab Active Head Restraint)
• Tölvustýrð spólvörn
• Stöðugleikakerfi
• Xenon ljósabúnaður sem stillir sig sjálfur
• Aksturstölva
• Saab Sentronic sjálfskipting

+ORNADEKK BLÅFA

Verð 4.190.000 kr.

-ARGRÁT SGEIRSDËTTIR FJALLAR UM
AKSTUR Å H¹LKU

Saab 9-5 Arc // 2.0 turbo sjálfskiptur // 150 hestöfl
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¡G KEYRÈI ¹ÈUR FYRR UM ÖAÈ BIL ¹TTA
KLUKKUSTUNDIR ¹ DAG "YRJAÈI ¹ AÈ
KEYRA ¹ KEÈJUM ¶¾R REYNDUST ILLA EN
BÅLLINN SKAUTAÈI BARA ¹ SVELLINU ¶¹
FËR ÁG ¹ NAGLA ¶AÈ REYNDIST JAFN ILLA
SKAUTAÈI LÅKA ¹ ÖEIM ¡G SPURÈIST FYRIR
OG VAR Ö¹ BENT ¹ KORNADEKK ¶AU
DUGÈU SKAUTUÈU EKKI OG ÖAU SP¾NA
HELDUR EKKI UPP GÎTURNAR
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Bandaríkjamenn ráðast á Írak

 «PERAN &AUST EFTIR #HARLES

.¹KV¾MLEGA FJÎGUR ¹R ERU
SAGÈI ¥RAK VERA EINA AF SJÎ
LIÈIN SÅÈAN 'EORGE 7 "USH
ÖJËÈUM SEM VEITTU HRYÈJU
VERKAMÎNNUM FJ¹RHAGSAÈ
"ANDARÅKJAFORSETI TILKYNNTI Å
SJËNVARPS¹VARPI AÈ "ANDA
STOÈ EÈA ÖJ¹LFUÈU Ö¹
RÅKJAHER MEÈ HJ¹LP BANDA
¶AÈ VAR SVO  MARS
MANNA SINNA ¾TLAÈI AÈ
 SEM "USH GAF 3ADD
R¹ÈAST INN Å ¥RAK .EFND
AM (USSEIN OG SONUM
HANS LOKAVIÈVÎRUN OG GAF
IST VERKEFNIÈ /PERATION )RAQI
ÖEIM TVO SËLARHRINGA TIL AÈ
&REEDOM EÈA &RELSUN ¥RAKS
4AKMARKIÈ VAR AÈ STEYPA
YFIRGEFA LANDIÈ EÈA EIGA
EINR¾ÈISHERRANUM 3ADD
STRÅÈ YFIR HÎFÈI SÁR ,ÁTU
AM (USSEIN AF STËLI OG FINNA (%2-%.. 4ALIÈ ER AÈ UM  BANDARÅSKIR
ÖEIR VARNARORÈIN SEM VIND
UM EYRU ÖJËTA OG FËRU
KJARNORKUVOPN SEM ¹TTU AÈ HERMENN HAFI FALLIÈ Å ¥RAKSSTRÅÈINU
VERA Å LANDINU R¹SIN Å ¥RAK
HVERGI  MAÅ  LÕSTI
"USH ÖVÅ YFIR AÈ TAKMARK
¹TTI SÁR EINS OG H¹LFS ¹RS AÈ
DRAGANDA EÈA FR¹ ÖVÅ HRYÈJUVERKAMENN RÁÈUST ¹
INU HEFÈI VERIÈ N¹È Å ¥RAK ¶¹ HAFÈI (USSEIN VERIÈ
TVÅBURATURNANA OG VARNARM¹LAR¹ÈUNEYTI "ANDARÅKJ HANDSAMAÈUR EN ENGIN KJARNAVOPN FUNDIST ¥ DAG
ANNA  SEPTEMBER  "ANDARÅSKA LEYNIÖJËN
STANDA BARDAGAR ENN YFIR Å LANDINU 4ALIÈ ER AÈ UM
 BANDARÅSKIR HERMENN HAFI FALLIÈ Å STRÅÈINU OG
USTAN RANNSAKAÈI UMSVIFALAUST HVORT ¥RAKAR TENGD
UST !L +AÅDA ¹ EINHVERN H¹TT AUK ÖESS SEM "USH
UM  ÖÒSUND ¥RAKAR

„Ég tek að mér fyrirtæki og
breyti því í eitthvað miklu
stærra. Af þeim fyrirtækjum sem ég hef tekið að mér,
hef ég bara selt eitt.“
6IÈSKIPTAJÎFURINN "JÎRGËLFUR
4HOR SEM ¹ STËRAFM¾LI Å DAG
Å VIÈTALI VIÈ &RÁTTABLAÈIÈ FYRIR
FJËRUM ¹RUM

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

AFMÆLI

'OUNOD ER FRUMSÕND Å
0ARÅS
 "RÅET "JARNHÁÈINSDËTT
IR TEKUR TIL M¹LS ¹ B¾J
ARSTJËRNARFUNDI Å 2EYKJA
VÅK FYRST KVENNA 4ILLAGA
HENNAR UM FJ¹RVEITINGU TIL
SUNDKENNSLU FYRIR STÒLKUR
VAR SAMÖYKKT
 (¾STIRÁTTUR "ANDARÅKJANNA
STAÈFESTIR AÈ VINNUDAG
URINN VIÈ LAGNINGU J¹RN
BRAUTA SKULI VERA ¹TTA
TÅMAR
 (VERAGOS HEFST ¹ 2EYKJA
NESFJALLGARÈI
 .ASISTAHER ¶ÕSKALANDS HER
TEKUR 5NGVERJALAND
 3JËNVARPAÈ ER Å FYRSTA SINN
FR¹ «SKARSVERÈLAUNAH¹TÅÈ
INNI GAMANLEIKARINN "OB
(OPE ER KYNNIR
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SON HËTEL
HALDARI ER
 ¹RA

3IGURÈ
UR "JÎRNS
SON ËPERU
SÎNGVARI ER
 ¹RA

6ALGERÈUR
-ATTHÅAS
DËTTIR SJËN
VARPSKONA ER
 ¹RA

3ÎNGKONAN
,EONCIE ER
 ¹RA

*ËHANNA
+ %YJËLFS
DËTTIR FRAM
KV¾MDA
STJËRI ¥S
LANDSDEILDAR
!MNESTY )NT
ERNATIONAL ER
 ¹RA

'UNNAR
(ELGI +RIST
INSSON PRËF
ESSOR VIÈ (¥
ER  ¹RA

*AKOBÅNA (
RNADËTT
IR HEILSUS¹L
FR¾ÈINGUR OG
TËKAKSVARN
ARFRÎMUÈUR
ER  ¹RA

3INDRI 0¹LL
+JARTANSSON
KVIKMYNDA
GERÈARMAÈUR
ER  ¹RA

¥SLENSKT SKYR VINS¾LT
Útflutningur á skyri.is til Bandaríkjanna sló öll met þegar hann fimmfaldaðist í síðustu viku. Þá voru um 9 tonn
af skyri flutt út, en það samsvarar um
53.000 litlum skyrdósum.
Skyr.is hefur verið fáanlegt í um
þrjátíu verslunum Whole Foods Market verslunarkeðjunnar um hríð, og
vakið mikla lukku ytra. Í síðustu viku
bættu aðrar fjörutíu verslanir innan
keðjunnar, í New York, Boston og nágrenni, skyri.is í hillurnar hjá sér og
skýrist aukningin á útflutningnum
því að miklu leyti af því. Skyr.is er þó
ekki eina íslenska mjólkurafurðin sem
hægt er að kaupa í Bandaríkjunum,
því Whole Foods selur einnig íslenskt
smjör, og osta á borð við Höfðingja og
Stóra-Dímon.
Guðbrandur Sigurðsson, forstjóri
Mjólkursamsölunnar, segir aukninguna marka ákveðin tímamót í útflutningnum. „Bandríkjamenn hafa frá
upphafi verið mjög hrifnir af íslenska
skyrinu,“ segir hann. „Við höfum búið
okkur vel undir þessa söluaukningu og
því var ekki neinum erfiðleikum bundið að mæta þessum stóraukna útflutningi.“
Neysla Bandaríkjamanna á skyri
slagar þó ekki enn upp í skyrát Íslendinga. Hér á landi seljast um tuttugu
tonn í hverri viku.
Whole Foods Market verslunarkeðjan samanstendur af yfir 190 verslunum í þremur löndum; Bandaríkjunum,
Kanada og Bretlandi. Verslanirnar
selja lífræna matvöru, ásamt innfluttum vörum á borð við mjólkurafurðir
frá Íslandi.
SUNNA FRETTABLADIDIS

4¥-!-«4 ¥ ²4&,54.).') 'UÈBRANDUR 3IGURÈSSON FORSTJËRI -3 SEGIR AUKNINGUNA MARKA TÅMA
MËT Å ÒTFLUTNINGI MJËLKURAFURÈA TIL "ANDARÅKJANNA

Móðir okkar og amma,

Sigurrós Lárusdóttir
húsmóðir, Vesturgötu 50A,

lést á hjúkrunarheimilinu Víðinesi 7. mars.
Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju mánudaginn
19. mars klukkan 13.00.
Þorsteinn Viðar Antonsson
Sigríður Eygló Antonsdóttir
Kolbrún Lilja Antonsdóttir
Grétar Örn Antonsson
Atli Viðar Þorsteinsson
Katrín Edda Þorsteinsdóttir
Helga Björk Stefánsdóttir
Valdís Ösp Ingvadóttir
Lúcinda Árnadóttir
Eyrún Rós Árnadóttir
Vera Grétarsdóttir
Anton Ívarsson
Benedikt Ívarsson
og Anna Birna Ívarsdóttir

Fallegir legsteinar
á góðu verði
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Kvenlögmenn heiðraðir
Félag kvenna í lögmennsku bauð til ráðstefnu á Hótel Sögu í gær, þar sem þær
Auður Þorbergsdóttir fv. héraðsdómari, Guðrún Erlendsdóttir fv. hæstaréttardómari og Ragnhildur Helgadóttir fv. ráðherra og alþingismaður voru
gerðar að heiðursfélögum. Þær voru
á meðal fimm fyrstu kvennanna sem

útskrifuðust úr lagadeild Háskóla Íslands. Ráðstefnan bar heitið Kvenlögfræðingar í fortíð, nútíð og framtíð.
„Þegar við stofnuðum Félag kvenna
í lögmennsku stefndum við alltaf á
að halda ráðstefnu um stöðu kvenlögmanna. Við ætlum að fá reynslusögur frá þeim sem eru í starfinu núna og

hafa verið, og reyna að spá í framtíðina,“ sagði Vala Valtýsdóttir, formaður
félagsins. Félag kvenna í lögmennsku
var stofnað í mars 2004, en rúmlega 70
konur eiga aðild að því.
Eftir ráðstefnuna stóð Sólveig Pétursdóttir, forseti Alþingis, fyrir móttöku.
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Það ætlaði allt að
verða vitlaust um
daginn þegar Smáralindin
sendi
út
bækling með mynd af
stelpu að beygja sig
eftir bangsa. Minni
umræða hefur verið
um annan bækling
sem borinn var í hús í síðustu viku.
Sá var frá Habitat og þótt þar hafi
ekki verið neinar dónalegar myndir af fermningarbörnum þá fór
bæklingurinn svo sannarlega fyrir
brjóstið á mér. Um var að ræða
þykkan doðrant prentaðan á glanspappír með fjölmörgum fallegum myndum. Textinn í bæklingnum var hins vegar svo illa unninn
að það var ekki nokkur leið að ráða

fram úr honum. Ég fékk hausverk
við lesturinn. Á einni síðunni sóð:
„Duttlunga flug mín hafa verið
dekruð með þessu, glingur borðum“ og annars staðar var skrifað:
„Með sérstakri ljósahönnun sem
nær öllum boxunum í tískunauðsynjum, er þetta nauðsynlegt í herbergi.“ Þá er einnig minnst á það
í bæklingnum að hönnuðir hafi
þurft að hugsa hliðlægt og það sem
Íslendingar kalla doppur í daglegu
tali var þýtt sem polka deplar.
Ég veit af nokkrum sem sáu sig
knúna til þess að hringja í umrædda húsgagnavöruverslun til
þess að kvarta. Þar á bæ lofuðu
menn að splæsa í prófarkarlesara
og íslenskumælandi þýðanda næst.
Síminn hafði víst ekki stoppað.

Ég sé ekki nokkurn mun á þessum tveimur bæklingum. Þeir eru
báðir skelfilega klámfengnir. Að
minnsta kosti ef tekið er tillit til
orðabókarskýringa. Þegar orðinu
klám er flett upp í íslenskri orðabók Marðar Árnasonar er hefðbundna skýringin, þessi sem felur
í sér dónaorðið og kynferðislegu
skýrskotanirnar, ekki sú fyrsta
sem minnst er á. Nei, fyrsta orðabókarskýringin á klámi er eftirfarandi: „Grófgert, illa unnið verk.“
Bæklingurinn frá Habitat er svo
sannarlega illa unnið verk og því
fæ ég ekki annað séð en hann sé hið
argasta klám.
Það er vandasamt verk að gefa
út bæklinga á tímum klámvæðingar.
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%FTIR &RODE °VERLI

Jói ... Ég verð því
Hvað
miður að segja meinarðu?
að þetta er ekki Er það ég?,
að ganga hjá er eitthvað
okkur!
að mér?

Tja ... Ég hef
kannski örfáar
athugasemdir ...

Eins
og?

Hefurðu
nægan tíma?

N 'ELGJAN

Mikið er ég glaður
Nei, ég
að þú hafðir tíma til hef alveg
að koma með mér,
tíma, hef
ég hélt að þú værir
fullt af
upptekinn með þessari
tíma!
nýju!

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

Hvers vegna hummar
hann alltaf lagið úr
Galdrakalinum í Oz
þegar þú skammar
hann?

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

„DAUÐUR, SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

%FTIR 4ONY ,OPES

Góðu fréttirnar eru
að við vitum hvað
er að ... Slæmu
fréttirnar eru að við
erum ekki enn búnir
að ákveða hvor
okkar fær nafnið sitt
fremst, við greinina í
Læknablaðinu ...

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

Halló

Eru allir búnir að
gleyma því að það býr
köttur hérna!

Hmmm ... En fallegur
vasi, og hann stendur
bara við brúnina á
borðinu.

N "ARNAL¹N

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

Þið komið ekki inn með
drulluga fætur!
Allt í lagi.

Hefurðu tekið eftir því Hannes
að það verður alltaf erﬁðara og
erﬁðara að gera mömmu til hæﬁs.
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J¹ -¹LI OG MENNINGU ER KOMIN ÒT
"ARNABËKIN STËR OG STERK HARÈ
SPJALDA BENDIBËK FYRIR YNGSTU BÎRNIN
3IGÖRÒÈUR 'UNN
ARSDËTTIR ÖÕDDI
"ARNABËKIN ER
SKEMMTILEG BËK
SEM LITLU BÎRN
IN OG FORELDRAR
ÖEIRRA GETA SKOÈ
AÈ SAMAN AFTUR
OG AFTUR  HVERRI
OPNU ERU LITRÅK
AR LJËSMYNDAR AF
BÎRNUM AÈ LEIK
OG ÕMSUM HLUTUM
SEM BÎRNIN UMGANG
AST Å DAGLEGU LÅFI SÅNU 6IÈ LESTUR
BËKARINNAR REKST BARNIÈ ¹ FJÎLMÎRG NÕ
ORÈ OG ORÈASAMBÎND OG Å EINFÎLDUM
SPURNINGUM ERU HUGTÎK ¹ BORÈ VIÈ
LITI OG FORM KYNNT (VER OPNA HEFST ¹
RÅMUÈUM TEXTA SEM L¾TUR VEL Å LITLUM
EYRUM "ARNABËKIN GETUR ORÈIÈ UPP
SPRETTA MARGRA GËÈRA SAMVERUSTUNDA
BARNA OG FORELDRA

Lærið meira um meistara Kjarval
Fræðsludeild Listasafns Reykjavíkur skipuleggur námskeið um líf
og list Jóhannesar Kjarvals næstu
fimmtudagskvöld. Námskeiðið ber yfirskriftina „Ófullgerð
mynd - Málarinn Jóhannes S.
Kjarval“ og fer fram á Kjarvalsstöðum en þar stendur
nú yfir harla óvenjuleg sýning á verkum listamannsins.
Námskeiðið veitir öllum
tækifæri til að kynnast
margbrotnum hliðum
Kjarvals og kanna
áhrif hans á ís+2)34¥.
'5¨.!$«44)2
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lenskt menningarlíf. Fyrirlesararnir hafa með rannsóknum sínum
og skrifum um Kjarval öðlast fjölbreytta sýn á viðfangsefnið
og gefa þannig einstæða
innsýn í líf og list þessa
ástsæla listamanns.
Listfræðingurinn
Eiríkur
Þorláksson
ríður á vaðið fimmtudaginn 29. mars og
fjallar þá almennt
um æviferil listamannsins
og
varpar ljósi á
þá þætti í lífshlaupinu
sem leiddu
hann
á
brautir
listarinn-

ar og urðu til þess að Kjaval varð
að þeim áhrifavaldi í
íslensku
menningarlífi sem raun ber
vitni.
Silja
Aðalsteinsdóttir
bókmenntafræðingur
fjallar
um goðsögnina Kjarval á námskeiðinu og
Kristín G. Guðnadóttir listfræðingur ræðir við námskeiðsgesti um stíla,
strauma og stefnur í
verkum listamannsins og skoðar slíkt
með
mynddæmum.
Fyrrgreindir fyrirlesarar tóku allir þátt í
að skrifa bókina um

Kjarval sem Nesútgáfan gaf út
árið 2005 og hlaut Íslensku bókmenntaverðlaunin sama ár.
Fjórði fyrirlesarinn er Einar
Garibaldi Einarsson, myndlistarmaður og sýningarstjóri „K-þáttarins“, sýningarinnar sem nú er
uppi á Kjarvalsstöðum.
Námskeiðinu lýkur síðan
með ferð þátttakenda
og fyrirlesara til Þingvalla laugardaginn
5. maí.
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¹L OG MENNING GEFUR EINNIG ÒT
FR¾ÈSLUBËKINA -ANNSLÅKAM
ANN &JÎLMARGIR SÁRFR¾ÈINGAR KOMU AÈ
GERÈ BËKARINNAR EN HÒN KOM UPPHAF
LEGA ÒT HJ¹ $ORL
ING +INDERSLEY FOR
LAGINU Å %NGLANDI
'UÈRÒN "JARKA
DËTTIR ÖÕDDI
-ANNSLÅKAM
INN ER STËRGL¾SI
LEG ALFR¾ÈIBËK
UM MANNSLÅKAM
ANN FYRIR BÎRN FR¹
 ¹RA ALDRI "ËKIN
ER Å SAMA BËKA
FLOKKI OG METSÎLUB¾K
URNAR !TLAS BARNANNA OG $ÕRA
RÅKIÈ &JALLAÈ ER ÅTARLEGA UM ALLA HLUTA
MANNSLÅKAMANS OG HVERNIG ÖEIR VINNA
SAMAN  LJËSMYNDUM TEKNUM MEÈ
NÕJUSTU T¾KNI ER SÕNT HVERNIG VIÈ
LÅTUM ÒT AÈ UTAN OG INNAN OG MEÈ
SKÕRINGARMYNDUM ER SÕNT N¹KV¾M
LEGA HVAÈA HLUTVERKI HVER LÅKAMSHLUTI
GEGNIR µMISS KONAR SPURNINGAR OG
VERKEFNI GERA BËKINA Å SENN FRËÈLEGA
OG SKEMMTILEGA FYRIR BÎRN ¹ ÎLLUM
ALDRI OG ALLA FJÎLSKYLDUNA
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-¹NUDAGUR
N N 4«.,%)+!2
F  "ANDARÅSKA SÎNGDÅVAN
#ANDICE )VORY FR¹ .EW 9ORK
HELDUR TËNLEIKA ¹ $OMO BAR
¶INGHOLTSSTR¾TI

N N 3µ.).'!2
F  .EMENDUR Å UNDIRBÒN

N†TT!
gar
Fyrstu 5 árin bor
a af
ﬂú BARA vextin
ings
Íbú›aláni Kaupﬂ

INGSDEILD -YNDLISTARSKËLANS Å
2EYKJAVIK SÕNA Å 'ALLERÅ 4UKT
0ËSTHÒSSTR¾TI   6ERKIN ¹ SÕNING
UNNI ERU UNNIN Å LJËSMYNDA¹FANGA
OG TÎLVU¹FANGA N¹MSINS 3ÕNINGIN
ER OPIN MILI   ALLA VIRKA DAGA OG
STENDUR TIL  MARS

F  9FIRLITSSÕNING ¹ VERKUM
MYNDLISTAKONUNNAR 2ÒRÅ STENDUR
YFIR Å 'ERÈUBERGI 3ÕNINGIN 4ÅMI
!FST¾ÈI 'ILDI ER OPIN VIRKA DAGA
FR¹   OG MILLI   UM HELGAR
3ÕNINGIN STENDUR TIL  APRÅL
5PPLÕSINGAR UM VIÈBURÈI OG SÕNINGAR
SENDIST ¹ HVAR FRETTABLADIDIS EKKI
SÅÈAR EN SËLARHRING FYRIR BIRTINGU

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:

Draumalandið
eftir Andra Snæ Magnason

Frumsýning

 MARS ÙMMTUD  SÕN KL 

16.mars
 MARSföstudagur
FÎSTUD  SÕNkl.
KL20:00

 MARSﬁmmtud.
LAUGARD 
SÕN kl.
KL 20:00

22.mars
2.sýn
MARS ÙMMTUD SÕN KL 
23.mars
föstud. 3.sýn kl. 20:00
 MARS FÎSTUD SÕN KL 

24.mars laugard. 4.sýn kl. 20:00

• 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.

MARS LAUGARD SÕN KL 

Kaupﬂing vex me› ﬂér
Strandgata 50, Hafnarfirði. Miðasala
í síma 555 2222 og á www.midi.is

*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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Ný málaferli gegn Heather Mills
Heather Mills, fyrrverandi eiginkona bítilsins Sir Pauls McCartney, gæti átt málaferli yfir höfði sér
fyrir að ryðjast inn á bóndabæ án
leyfis. Heather fór seint að kvöldi
inn á búgarð í Somerset á Englandi
til að finna sannanir um grimmdarverk gegn dýrum. Verknaður
þessi var í samvinnu við samtökin
Viva!
Eigandi búgarðsins
er Michael Underhill
og hann er ekki sáttur.
Underhill hótar að fara í
mál við fyrirsætuna fyrrverandi fyrir að ryðjast í
óleyfi inn á land hans.
-##!24.%9 3TENDUR Å SKILN

AÈI VIÈ (EATHER -ILLS

„Þetta er ólöglegt og ég hyggst
grípa til aðgerða. Við getum ekki
sætt okkur við að fólk komi inn á
búgarðinn þegar því sýnist. Undandarið höfum við orðið vör við
veikindi hjá grísunum okkar - það
getur vel verið að þetta fólk hafi
komið með sjúkdóma inn á
búgarðinn. Það veit ekki
hvaða ama þetta veldur
okkur,“ segir hann.
Auglýsingaherferð er
hafin með myndefni
sem tekið var upp með
Mills á umræddum
búgarði. Þar ásakar
Heather Mills verslunarkeðjuna Marks
& Spencer um að kaupa
kjöt frá bændum sem

(%!4(%2 -),,3  LEIÈ Å RÁTTARSAL FYRIR AÈ RYÈJAST Å ËLEYFI INN ¹ BÒGARÈ
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&ÎÈUR ,INDSAY ,OHAN VAR
SLEPPT ÒR FANGELSI FYRIR HELGI
EFTIR RÒMLEGA EINS OG H¹LFS ¹RS
FANGELSISVIST -ICHAEL ,OHAN
ER LANGT ÖVÅ FR¹ NIÈURBROTINN
OG ER SAMKV¾MT FRAMLEIÈAND
ANUM "RETT (UDSON STÒT
FULLUR AF HUGMYNDUM AÈ
RAUNVERULEIKAÖ¹TTUM %IN
ÖEIRRA HUGMYNDA BYGG
IR ¹ ÖVÅ AÈ SAFNA SAMAN

FR¾GUM FEÈGINUM ¹ EYÈIEYJU
-ICHAEL OG ,INDSAY MYNDU
AÈ SJ¹LFSÎGÈU M¾TA OG MEÈ Å
FÎR YRÈU 2ICK OG 0ARIS (ILTON
¹SAMT *OE OG *ESSICU 3IMP
SON ,INDSAY ,OHAN HEFUR AÈ
VÅSU EKKI TALAÈ VIÈ FÎÈUR SINN Å
D¹GËÈAN TÅMA EN HANN VIRÈ
IST EKKI SETJA ÖAÈ FYRIR SIG

",«-,%'52 ¶AÈ ÎRLAÈI EKKI ¹ SAMVISKUBITI HJ¹ 2AGNARI ¹ FIMMTUDAGSKVÎLDIÈ -EÈ HONUM ¹ MYNDINNI ER 3IGRÅÈUR 3UNNA

3AMVISKUBIT 2AGNARS Å I
Listamaðurinn fjölhæfi Ragnar Kjartansson opnaði sína fyrstu
einkasýningu í gallerí i8 við Klapparstíg á fimmtudagskvöldið. Ragnar hefur látið til sín taka bæði í
myndlist og tónlist en kýs sjálfur
að kalla sig gjörningalistamann.
Yfirskrift
sýningarinnar,
sem
stendur til 21. apríl, er Samviskubit. Það var þó ekki annað á gestunum að sjá en að þeir væru tiltölulega áhyggjulausir.

Landsbankaleikar
á skíðum 24. mars

.'*5,%' +6®,$345.$ "IRTA
'UÈJËNSDËTTIR OG 5NNUR -JÎLL VIRTUST
¹N¾GÈAR MEÈ KVÎLDIÈ

&*®,-%..4 ¶AU -ATTHEW )NGËLFUR OG

%LÅN KUNNU VEL AÈ META FYRSTU EINKASÕN
INGU 2AGNARS +JARTANSSONAR

Landsbankaleikarnir, barnaskíðamót Ármanns, fara fram laugardaginn
24. mars næstkomandi. Mótið er ætlað öllum börnum á aldrinum 5-10 ára
sem finnst gaman á skíðum, ekki bara keppnisfólki.
Skráning á mótið fer fram á vef landsbankans, www.landsbanki.is, út
fimmtudaginn 22. mars næstkomandi. Mótið verður haldið við Skíðaskála
Ármanns sem er í Suðurgili í Bláfjöllum. Ekkert þátttökugjald.

10.00–11.00
11.00–11.30
11.30–12.30
12.30–13.30

Afhending númera í Ármannsskála og andlitsmálun.
Brautarskoðun í fylgd Sprota og trúðanna.
Leikjabraut fyrir byrjendur. Yngstu börnin byrja.
Braut fyrir lengra komna. Yngstu börnin byrja.

Samhliðasvigbrautir verða fyrir alla til að spreyta sig á móti félögum
sínum á meðan fjölskylduskemmtunin stendur yfir. Foreldrar, systkini
og allir þátttakendur í leikunum eru hvattir til að vera með.
• Á meðan leikarnir standa yfir verður boðið upp á andlitsmálun fyrir þátttakendur.
• SS býður upp á pylsuveislu fyrir iðkendur og fjölskyldur þeirra.
• Allir þátttakendur fá afhentar gjafir og viðurkenningu frá Landsbankanum.

skráning á www.landsbanki.is

ÍSLENSKA SIA.IS LBI 36765 03.2007

Dagskrá

,)34). 3+/¨5¨ 'UNNAR 6ALTÕSSON OG ¶ËRIR «LAFSSON VORU ¹
MEÈAL ÖEIRRA SEM SKOÈUÈU AFURÈIR 2AGNARS

&!2)¨ 9&)2 -,). 3IGURÈUR &INNSSON HRISTULEIKARI 3INGAPORE
3LING OG #URVER 4HORODDSEN VORU ¹N¾GÈIR AÈ SJ¹

Hjálpar Pax að aðlagast
Leikkonan Angelina Jolie ætlar að
einbeita sér að uppeldi hins ættleidda Pax Thien Jolie frá Víetnam á næstunni. „Ég ætla að vera
heima og aðstoða Pax við að aðlagast nýju lífi,“ sagði Jolie. „Ég
á fjögur börn og að veita þeim
umhyggju er það mikilvægasta í
augnablikinu. Ég er mjög stolt og
ánægð með að vera móðir þeirra.“
Jolie leiðist sú mikla fjölmiðlaumfjöllun sem Pax hefur fengið og
hefur áhyggjur af því að hún eigi
eftir að hafa áhrif á hann. „Ljósmyndir um fréttir af honum eiga
eftir að pirra hann. Mér finnst
leiðinlegt að þurfa að kynna Pax
fyrir svona lífi.“
Jolie átti fyrir þrjú börn, hinn

fimm ára Maddox, Zahöru sem er
tveggja ára og Siloh sem hún eignaðist með kærasta sínum Brad Pitt.
Jolie segist alla tíð hafa langað að
ættleiða börn. „Allir hljóta að vera
sammála því að börn þurfa á fjölskyldum að halda. Ég get hjálpað
börnum til þess. Hvers vegna ætti
ég að neita þeim um það?“
Að sögn hjúkrunarkonu á munaðarleysingjahælinu þar sem Pax
átti heima, hafði starfsliðið ekki
hugmynd um að Jolie og Pitt væru
stjörnur þegar þau komu þangað fyrst í fyrra. „Við héldum að
þau væru venjulegt par sem vildi
leika við börnin og gefa þeim gjafir. Þau komu með fullt af leikföngum,“ sagði hún.

*/,)% 0)44 /' -!$$/8 !NGELINA *OLIE
¾TLAR AÈ EINBEITA SÁR AÈ UPPELDI BARN
ANNA SINNA FJÎGURRA

FÓR BEINT Á TOPPINN Í USA!

ÞESSI ER STÓR... VIÐ MÆLDUM!
UPPLIFÐU MYNDINA SEM FÉKK ENGIN ÓSKARSVERÐLAUN!

„FRÁBÆR LEIKUR OG
EFTIRMINNILEG MYND!“
- B.S., FRÉTTABLAÐIÐ

FRÁBÆR GAMANMYND ÞAR SEM GERT ER GRÍN AF HELSTU STÓRMYNDUM SÍÐASTA ÁRS.

SÍMI 564 0000
EPIC MOVIE
kl. 4, 6, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
EPIC MOVIE SÝND Í LÚXUS
kl. 4, 6, 8 og 10
NORBIT
kl. 3.30, 5.40, 8 og 10.20
THE NUMBER 23
kl. 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
GHOST RIDER
kl. 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

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000
EPIC MOVIE
VENUS
THE LAST KING OF SCOTLAND
NOTES ON A SCANDAL**
PAN´S LABYRINTH **
LITTLE MISS SUNSHINE **
** SÍÐUSTU SÝNINGAR

kl. 6, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 5.30, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
kl. 8 B.I. 12 ÁRA
kl. 10 B.I. 16 ÁRA
kl. 5.50 B.I. 7 ÁRA

EPIC MOVIE
NORBIT
SMOKIN´ ACES

kl. 6, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
kl. 6 og 8
kl. 10 B.I. 16 ÁRA

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

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

Tilvalið með hækkandi sól
Hinn frábæra íslenska tónlistarbloggsíða Hefur þú heyrt
þetta?
(www.egillhardar.com/
music) kynnti einu sinni fyrir
mér brosmilda sveit að nafni The
Little Ones. Í fyrra kom út fyrsta
stuttskífa hennar að nafni Sing
Song. Ekki fór mikið fyrir plötunni nema að útsendarar Astralwerks þefuðu gripinn uppi, sem
varð til þess að platan fékk alheimsdreifingu og er nú meðal
annars fáanleg hér á landi. Því
er ekki úr vegi að halda áfram
starfi Egils Harðarsonar og halda
áfram dreifingu gleðipoppsboðskap The Little Ones.
Sing Song er aðeins sjö laga
skífa en þessi sjö lög hafa öll eitthvað til brunns að bera. Tónlistina má flokka sem krafta-gleðiindí-popp en gnægð hljómsveita í
svipuðum pælingum hefur verið
hægt að finna úti um allan heim á
undanförnum misserum. Hljómsveitum í þessum geira hættir
reyndar oft til að verða tilgerðarlegar við að reyna að gera tilgerðalitla tónlist. Tónlistin verður
oft utangarðs þegar hljómsveitirnar einblína á að hanna ímynd
sína. Því verður að teljast góður
árangur þegar sveitir ná að skera
sig úr fjöldanum og ná virkilega

að gera tilgerðarlaust gleðipopp.
Þannig er einmitt málið með The
Little Ones.
Lögin innihalda öll hinar fínustu lagasmíðar sem ná reyndar að rista misdjúpt. Hljómurinn
minnir oft á hina frönsku Phoenix (sem gaf út frábæra plötu
í fyrra, It‘s Never Been Like
That) en aldrei þannig að það
fari í taugarnar á manni. Eins og
hjá Phoenix er aðalsmerki The
Little Ones samspil gítarleikaranna tveggja, sem leyfa litríkum tónum að valhoppa. Samspilið endurspeglast best í lögunum
Cha Cha Cha og Oh, MJ! en í því
síðarnefnda fléttast líka við laglínuna ótrúlega þéttur bassi sem
gerir mikið fyrir lagið. Besta
lagið er samt Face the Facts sem
hentar einkar vel á tímum hækkandi sólar, gott ef lagið nær ekki
flýta fyrir því ferli jafnvel enn
meira.
The Little Ones er samt ennþá
hljómsveit í þróun og á enn eftir
að skapa sína sérstöðu því þó að
hún sé eftirtektarverð hefur hún
enn ekki náð að skipa sér sama
sess og hágæða krafta-gleði-indípoppssveitir í meistaraflokki, líkt
og til dæmis The New Pornographers, The Apples in Stereo, Peter

Vill hærri laun en
Bruce Springsteen
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Upptökustjórinn og Idol-dómarinn illskeytti, Simon Cowell, segist eiga að fá fimm sinnum meira
borgað
en
tónlistarmaðurinn
Bruce Springsteen fær hjá plötuframleiðanda þeirra beggja, Sony
BMG.
„Ég sel fleiri plötur en Bruce
Springsteen. Á síðastliðnum fimm
árum hef ég selt yfir 100 milljónir
platna.
Ef hann fær
um
sjö
milljarða
í laun ætti
ég að fá
35
millarða,“
sagði
Cowell,
sem
er einnig
dómari
í X-

0LATA SEM MINNIR KANNSKI HELST TIL
MIKIÈ ¹ 0HOENIX EN INNIHELDUR SAMT
AFAR GLEÈIV¾NT KRAFTAPOPP SEM PASSAR
VEL VIÈ TÅÈARANDANN

Bjorn & John, Neutral Milk Hotel
og Architecture in Helsinki. Ég
hef samt mikla trú á þessari sveit
í framtíðinni.

NÚÐLUR
MEÐ KJÚKLINGI Í SOJASÓSU

Factor í Bretlandi. Allir sigurvegarar X-Factor frá yfir þrjátíu löndum eru samningsbundnir
Sony BMG. Fyrirtækið hefur einnig á sínum snærum sigurvegara
American Idol og þá sem lenda í
næstu sætum á eftir. Segir Cowell
sigurvegarana í Idol vera mestu
tónlistarmenn jarðarinnar.
Í desember í fyrra samdi Cowell
við ITV-sjónvarpsstððina
um að halda
áfram sem
dómari í XFactor til ársins
2009.
Fær
hann
í sinn hlut
tæpa þrjá
milljarða
króna.

'2¨5'52 )DOL OG 8 &ACTOR DËMARINN

ILLSKEYTTI 3IMON #OWELL VILL F¹ FIMM
SINNUM MEIRA EN "RUCE 3PRINGSTEEN

"2²3) &¾R SJÎ MILLJARÈA Å LAUN

3TEINÖËR (ELGI !RNSTEINSSON

Kosin móðir ársins
Breska fyrirsætan Jordan var nýverið kosin stjörnumamma ársins
í atkvæðagreiðslu sem vörulistinn Grattan stendur fyrir. „Í fyrsta
skipti í lífi mínu er ég alveg orðlaus,“ sagði Jordan um sigurinn.
Hún er örugglega ekki ein um það,
því hún hefur hingað til helst getið
sér orð fyrir að vera afar brjóstgóð
og vera oft nærbuxnalaus þegar
hún fer út á lífið.
Jordan á tvö börn, Harvey, sem er
fjögurra ára gamall og blindur, og
Junior, tveggja ára. Yngra barnið á
hún með Peter Andre, en hún ber nú
annað barn þeirra hjóna undir belti.
Jordan sagði á dögunum í viðtali við
Cosmopolitan að hún þyldi ekki að
vera ólétt. „Hvernig getur manni
ekki liðið kerlingarlega með risamaga sem stendur út í loftið?“ sagði
hún. Von er á þriðja barni móður
ársins í sumar.

¶/,)2 %++) «,¡445 (IN BRJËSTGËÈA

*ORDAN ÖOLIR EKKI AÈ VERA ËLÁTT EN HÒN
VAR VALIN MËÈIR ¹RSINS AF NOTENDUM
'RATTAN Å "RETLANDI
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¥ SAMSTARÙ VIÈ VESTURPORT
&ÎS  KL  5003
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ÁRSINS
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Rómantísk gamanmynd

Hefur þú einhvern
tíman gert mjög
stór mistök?

STÆRSTA OPNUN ÁRSINS Í BANDARÍKJUNUM

TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI

Frönsk- Kvikmyndahátíð 3.Mars Til 1. Apríl

BREAKING AND ENTERING
/ ÁLFABAKKA
300.

kl. 5:30 - 8 -9:15-10:30

300. VIP

kl. 5:30 - 8 - 10:30

BLOOD & CHOCOLATE

kl. 8 - 10:30

MUSIC & LYRICS

kl. 5:50 - 8 - 10:20

300.

kl. 5:30 -8 -10:10 -10:30

B.i.16

BREAKING AND ENTERING kl. 5:50

B.i.12

NORBIT

kl. 5:50 - 8 - 10:20

Leyfð

B.i.12

BRIDGE TO TEREBITHIA

kl. 4 - 6

Leyfð

MUSIC & LYRICS

kl. 8

Leyfð

Leyfð

VEFURINN ... M/- Ísl tal

kl. 3:50

Leyfð

BRIDGE TO TEREBITHIA

kl. 5:50

Leyfð

SMOKIN ACES

kl. 5:50 - 8 - 10:20

DIGITAL
DIGITAL

¥SFIRÈINGAR HEIMTA FORLEIK
Auglýsingaherferð Coke
Zero fór fyrir brjóstið á
Ísfirðingum. Auglýsingaskilti var tekið niður eftir
að kvartanir bárust.

4%+)¨ .)¨52 ¶ETTA SLAGORÈ FËR FYRIR
BRJËSTIÈ ¹ GËÈBORGURUM ¥SAFJARÈAR SEM
KRÎFÈUST ÖESS AÈ ÖETTA YRÈI FJARL¾GT

B.i.16

DREAMGIRLS

kl. 5:30

kl. 8 - 10:15

B.i.12

PARIS, JE T’AIME

kl 17:40

LETTERS FROM...

kl. 5:30

B.i.16

HORS DE PRIX kl 17:40 – 20:00 – 22:20

BLOOD DIAMOND

kl. 8

B.i.16

TELL NO ONE

B.i.7

kl 20:00 - 22:20

/ KEFLAVÍK

/ AKUREYRI

300

kl. 8 - 10:30

B.i. 16

300

kl. 5:40 - 8 - 10:20

B.i. 16

NUMBER 23

kl. 8

B.i. 16

MUSIC & LYRICS

kl. 6 - 8

Leyfð

LAST KING...

kl. 10

B.i. 16

BLOOD & CHOCOLATE

kl. 10

B.i. 12

&2¡44)2 !& &«,+)
$REW "ARRYMORE S¹ST L¹TA VEL AÈ
LEIKSTJËRANUM 3PIKE *ONZE ¹ VEIT
INGASTAÈNUM )VY AT THE 3HORE Å
3ANTA -ONICA SÅÈASTLIÈINN ÖRIÈJU
DAG %INS OG KUNNUGT ER H¾TTI
"ARRYMORE MEÈ &ABRIZIO -OR
ETTI TROMMARA 3TROKES EFTIR
RÒMLEGA FJÎGURRA ¹RA SAM
BAND Å JANÒAR ¹ ÖESSU ¹RI
(ÒN HEFUR SAGST VERA MJÎG
HAMINGJUSÎM EFTIR SAM
BANDSSLITIN ÖAR SEM HÒN
GETI NÒ EINBEITT SÁR AÈ
SJ¹LFRI SÁR ¶EIR SEM S¹U

MÁ
1 9 NUDAG
.
TJ M A UR

ARN R S
FILMFE ARBÍÓ
ST.ISSSTKERÁNIN I
N
DUR G
YFIR

TIL SKÎTUHJÒANNA ¹ VEIT
INGASTAÈNUM SÎGÈU
ÖAU VARLA HAFA GETAÈ
HAFT AUGUN AF HVORT
ÎÈRU ¹ MEÈAN ¹
STEFNUMËTINU STËÈ
3PIKE ER FYRRVERANDI
EIGINMAÈUR 3OFIU
#OPPOLA OG HEFUR
LEIKSTÕRT MYNDUM
¹ BORÈ VIÈ "EING
*OHN -ALKOVICH
OG !DAPTATION

KLUKKAN 19.00

EILÍF ÆSKA

(James Dean: Forever Young)
(USA), Michael J. Sheridan, 2005.

KLUKKAN 21.00

SYNDIR
FEÐRANNA
(Rebel without a cause),
(USA), Nicholas Ray, 1955.

+2)34*. ¶«2 4ËK NIÈUR SKILTI FR¹ 6ÅFILFELL ÖAR SEM NÕI KËLADRYKKURINN #OKE :ERO ER

KYNNTUR

inni þótt vissulega sé hún ögrandi.
Coke Zero er einhver stærsta herferð sem Vífilfell hefur lagt út í
og kom forstjóri Coke í Skandinavíu meðal annars hingað í þeim
erindagjörðum að fylgjast með er
henni var hleypt úr hlaði. „Þetta er
ekki gert til að vera með einhverjar ærumeiðingar og þetta er hugsað sem einhver gálgahúmor gagnvart okkur strákunum,“ bætir
hann við. „Við erum ekki beint að

10%

gera grín að karlpeningnum heldur erum við kannski að segja það
sem margir hugsa en segja ekki.
Fyrirmyndin kemur frá Norðurlöndunum og við urðum að aðlaga
þetta að okkur,“ bætir hann við.
Haukur segist ekki vita hvort íslenska þjóðin sé óvenju hörundsár
um þessar mundir. „Ég held að
þetta sé ákaflega lítill hópur sem
tekur þetta nærri sér.“

P I PAR • SÍA

BJARNI HAUKUR (HELLISBÚINN)
Í FRÁBÆRRI GAMANSÝNINGU
MARS
17/3 UPPSELT, Kl.20.00
18/3 ÖRFÁ SÆTI LAUS, Kl.20.00
22/3 ÖRFÁ SÆTI LAUS, Kl.20.00
23/3 ÖRFÁ SÆTI LAUS, Kl.20.00
24/3 UPPSELT, Kl.20.00
30/3 LAUS SÆTI, Kl.20.00
31/3 LAUS SÆTI, ATH kl. 19.00
31/3 kl. 22 LAUS SÆTI. ATH. Kl. 22.00
APRÍL
4/4 LAUS SÆTI Kl. 20.00
13/4 LAUS SÆTI Kl. 20.00
14/4 LAUS SÆTI Kl. 20.00
ÓSÓTTAR PANTANIR SELDAR DAGLEGA!!
Miðasalan í Iðnó er opin 11 - 16 virka daga.
Sími miðasölu er 562 9700.

EKKI

BRJÓSTAHALDARAR

FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

„Glens og grín
Bjarna Hauks
um pabbahlutverkið
er ein besta skemmtun
sem í boði er í Reykjavík
um þessar mundir“
FJÓRAR STJÖRNUR
Jón Viðar, ÍSAFOLD

vaxtaauki!

AF HVERJU

pabbinn.is

ZERO

MEÐ
8dXV"8daVoZgd!8d`ZoZgd!i]ZYncVb^Xg^WWdcYZk^XZVcYi]Z8dXV"8daVXdcidjgWdiiaZVgZigVYZbVg`hd[I]Z8dXV"8daV8dbeVcn#'%%*I]Z8dXV"8daV8dbeVcn#

„Við tókum niður einn fánann eftir
að okkur bárust þó nokkuð margar
kvartanir á stuttum tíma,“ segir
Kristján Þór Kristjánsson, verslunarstjóri Samkaupa á Ísafirði.
Auglýsingaskilti með slagorðum
hins nýja drykkjar frá Coke, Coke
Zero, fór eitthvað fyrir brjóstið á
góðborgurum bæjarins og særði
blygðunarkennd þeirra en þar stóð
„Af hverju ekkert kynlíf með Zero
forleik“. Kristján segist sjálfur
ekki hafa myndað sér sína skoðun á þessari herferð gosdrykkjarins og enn væru uppi skilti með
öðrum slagorðum.
Haukur
Sörli
Sigurvinsson
markaðsstjóri fyrir Zero-herferðina segist ekki hafa fundið fyrir
mikilli andúð gagnvart herferð-

kl. 6:30 - 9 - 10:40

BLOOD & CHOCOLATE

/ KRINGLUNNI
B.i.16

B.i.16

300.

SMELLUM?
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 6ERSTA FRAMMISTAÈAN Å  ¹R
+EFLVÅKINGAR UNNU EKKI LEIK Å
ÒRSLITAKEPPNI KÎRFUBOLTANS Å ¹R EFTIR AÈ
3N¾FELLINGAR SLËGU Ö¹   ÒT ÒR ¹TTA
LIÈA ÒRSLITUM Å ÒRSLITAKEPPNI
)CELAND %XPRESS DEILDARINNAR
¶ETTA ER Å FYRSTA SINN SÅÈAN
 EÈA Å  ¹R SEM
+EFLAVÅKURLIÈIÈ VINNUR
EKKI LEIK Å ÒRSLITAKEPPNI
¶ETTA ER LÅKA AÈEINS Å
ANNAÈ SINN FR¹ ÖEIM
TÅMA SEM +EFLAVÅKURLIÈIÈ
ER EKKI Å UNDANÒRSLITUM
ÒRSLITAKEPPNINNAR

SPORT FRETTABLADIDIS

")2')2 ,%)&52 (!&¶«233/. .¨) 3¥.5- "%34! 2!.'2) ¥ %62«05-«4!2®¨)..)

Hækkaði sig um 22 sæti á lokahringnum
"IRGIR ,EIFUR (AFÖËRSSON ATVINNUKYLFINGUR ÒR
'+' N¹ÈI SÅNUM BESTA ¹RANGRI ¹ %VRËPU
MËTARÎÈINNI ÖEGAR HANN N¹ÈI  S¾TINU ¹
4#, MËTINU Å +ÅNA "IRGIR ,EIFUR ¹TTI FR¹B¾RAN
LOKAHRING ÖAR SEM HANN LÁK HOLURNAR ¹ FJËR
UM UNDIR PARI OG ENDAÈI ÖVÅ MËTIÈ ¹ 
HÎGGUM EÈA  UNDIR PARI
b¡G ER Å ÖESSU TIL AÈ N¹ ¹RANGRI ¶ETTA ER
BESTI ¹RANGURINN MINN TIL ÖESSA OG HANN
HJ¹LPAR MANNI OG SÕNIR AÈ MAÈUR ER ¹ UPP
LEIÈ .Ò ER BARA AÈ B¾TA ÖENNAN ¹RANG
UR OG ÖAÈ ER N¾STA MARKMIÈ m SEGIR "IRG
IR ,EIFUR OG B¾TIR VIÈ b¶AÈ VAR BR¹ÈNAUÈ
SYNLEGT AÈ SPILA GËÈAN LOKAHRING OG RÅFA SIG
UPP LISTANN  SÅÈUSTU TVEIMUR MËTUM HEF
ÁG KOMIST Å GEGNUM NIÈURSKURÈINN EN SÅÈAN
ENDAÈ FYRIR AFTAN MIÈJU 3ÅÈUSTU NÅU HOL
URNAR VORU MJÎG GËÈAR FYRIR UTAN EITT LÁLEGT

HÎGG OG ÁG VAR VIRKILEGA S¹TTUR MEÈ AÈ SKILA
MÁR UNDIR PARI SÅÈASTA HRINGINN m SAGÈI "IRG
IR ,EIFUR SEM FËR UPP UM  S¾TI
¹
LOKAHRINGNUM
b¶AÈ ER LANGT AÈ FARA TIL +ÅNA OG
S¾TT AÈ ÖAÈ SKULI GANGA VEL ÖVÅ
ÖAÈ ER BÒIÈ AÈ HAFA FYRIR ÖVÅ AÈ
KOMA HINGAÈ OG ÖETTA KOSTAR
SITT m SEGIR "IRGIR SEM ER ¹ FAR
ALDSF¾TI ¹ N¾STU VIKUM
ÖVÅ FRAMUNDAN ER MËT ¹
-ADEIRA
b,EIKFORMIÈ ER EKK
ERT BÒIÈ AÈ VERA NEITT
GRÅÈARLEGA MIKIÈ ÖVÅ
ÖETTA ER BARA ANNAÈ
MËTIÈ MITT ¹ ¹RINU ¡G
ER ÖVÅ VIRKILEGA S¹TTUR

VIÈ AÈ N¹ AÈ ENDA ÖETTA SVONA VEL -AÈUR
ER EKKI ALVEG KOMINN Å SPILAFORMIÈ EN ÖETTA
MËT HJ¹LPAR TIL ÖAR m SEGIR "IRGIR SEM VAR
¹N¾GÈUR MEÈ STÎÈUGLEIKANN EN HANN SPIL
AÈI HRINGANA FJËRA ¹ PARI EÈA BETUR
-EÈ ÖESSUM GËÈA ¹RANGRI H¾KKAÈI "IRGIR
,EIFUR SIG UM  S¾TI ¹ PENINGALISTANUM OG
ER ÖVÅ KOMINN UPP Å  S¾TI EN  H¾STU
TRYGGJA SIG INN ¹ MËTARÎÈINA ¹ N¾STA ¹RI
b¶AÈ ER ALVEG RAUNH¾FT AÈ N¹ INN ¹ TOPP
 EN VIÈ F¹UM EKKI EINS MÎRG MËT OG
ÖEIR SEM VORU Å  EFSTU S¾TUNUNUM
¹RIÈ ¹ UNDAN ¶AÈ ÖARF NOKKRAR GËÈAR
VIKUR OG VIÈ SJ¹UM TIL HVAÈ ÖAÈ SKIL
AR SÁR ¡G EINBEITI MÁR BARA AÈ EINU
MËTI Å EINU OG ER EKKERT AÈ SP¹ Å
ÖESSU NEITT NÒNA m SAGÈI "IRGIR ,EIF
UR AÈ LOKUM

/DDALEIKUR Å "ORGARNESINU
Skallagrímsmenn unnu aftur heimavallarréttinn í Grindavík í gær. Njarðvíkingar eru komnir í undanúrslit líkt og Snæfell en Hamar/Selfoss er úr leik.

Dagur
vatnsins
Ísland og Þúsaldarmarkmið SÞ
í vatns- og fráveitumálum
Ráðstefna í Orkuveituhúsinu
22. mars 2007, kl. 13.00-17.00

Setning
Guðmundur Þóroddsson, forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur og
varaformaður Samorku

Ávarp: Stefna stjórnvalda að Þúsaldarmarkmiðum SÞ
Valgerður Sverrisdóttir, utanríkisráðherra

Þúsaldarmarkmið Sameinuðu þjóðanna
Þröstur Gylfason, Félagi Sameinuðu þjóðanna

Þúsaldarmarkmið í vatns- og fráveitumálum
María J. Gunnarsdóttir, Samorku

Hreint vatn í þágu heilbrigðis: Verkefni í Malaví
Þórdís Sigurðardóttir, Þróunarsamvinnustofnun Íslands

Vatn í stríði og friði
Gestur Hrólfsson, Rauða krossi Íslands

+®2&5"/,4) Íslandsmeistararnir úr
Njarðvík eru komnir í undanúrslit Iceland Express deildar karla
eftir öruggan 26 stiga sigur, 60-86,
á Hamar/Selfoss í Hveragerði en
í einvígi Skallagríms og Grindavíkur þarf oddaleik í Borgarnesi á þriðjudaginn eftir sjö stiga
sigur Borgnesinga í háspennuleik
í Grindavík í gær.
Skallagrímsmenn voru upp við
vegg og spyrntu svo sannarlega
á móti í Grindavík í gær. Skallagrímur leiddi eftir 5 mínútur, 912, enda vel studdir af stuðningsmönnum sínum. Grindavík jafnaði
sig þó þegar á leið en Skallagrímur hafði yfirhöndina eftir fyrsta
leikhluta 23-26. Baráttan minnkaði
ekkert í upphafi annars leikhluta
en Axel Kárason átti sannkallaðan
stjörnukafla undir lok hálfleiksins og setti niður tvo þrista og kom
forskoti gestanna í fimmtán stig.
Grindvíkingar klóruðu þó aðeins í
bakkann og staðan var 35-46 í hálfleik.
Grindvíkingar byrjuðu þriðja
leikhluta virkilega sterkt og skoruðu sex fyrstu stigin áður en
Skallagrímur náði að svara. Skallagrímsmenn juku muninn og staðan að fyrir lokaleikhlutann var 5266 fyrir Skallagrím. Skallagrím-

ur hélt Grindvíkingum í skefjum
fyrstu mínútur fjórða leikhluta og
staðan var 60-70 þegar 6 mínútur
voru eftir af leiknum. Næstu mínútur tóku heimamenn vel til hendinni og komu stöðunni í 68-73.
Skallagrímur náði að setja aukna
pressu á heimamenn með góðum
stigum og þegar 2 ½ mínúta var
eftir af leiknum var staðan 70-79
fyrir gestina. Það er alveg óhætt
að segja að spennan hafi verið rafmögnuð undir lokin en þegar 45
sekúndur voru eftir var staðan 7479 og Grindvíkingar til alls líklegir.
Axel Kárason setti niður tvö gríðarlega mikilvæg vítaskot þegar aðeins 14,5 sekúndur voru eftir og í
kjölfarið tryggði Skallagrímur sér
mikilvægan sigur 80-87.
„Þetta var alveg rosalega mikilvægt að taka þennan leik. Mér
fannst þetta aldrei öruggt því
Grindavík getur komið til baka
hvenær sem er. En það er alveg
á hreinu að við töpum ekki tveim
leikjum í röð á heimavelli,“ sagði
maður leiksins, Axel Kárason hjá
Skallagrími, sem var gríðarlega
ánægður í leikslok.
Það verða því tveir oddaleikir á
þriðjdaginn, í DHL-höllinni (KRÍR) í Borgarnesi (SkallagrímurGrindavík).
HÖ ËËJ

34)'!(3452 $ARREL &LAKE SKORAÈI 
STIG FYRIR 3KALLAGRÅM Å G¾R
6¥+52&2¡44)2

-EISTARAMËT ¥SLANDS VAR HALDIÈ Å ,AUGARDALSLAUGINNI UM HELGINA

Jón Oddur vann alla bikara í boði
35.$ KR-ingurinn Jón Oddur
Sigurðsson fékk Sigurðar-, Guðmundar- og Pálsbikarinn á lokaathöfn Meistaramóts Íslands í sundi.
Jón Oddur fékk Sigurðarbikarinn
fyrir besta bringusundsafrekið en
Jón Oddur synti 50 metra bringu

á tímanum 28:96 sekúndum. Jón
Oddur hlaut einnig Pálsbikarinn (besta afrekið á Íslandsmeistaramótinu) og Guðmundarbikarinn (besta afrek karla) fyrir þetta
sund. Ragnheiður Ragnarsdóttir úr KR fékk Kolbrúnarbikar-

inn fyrir besta afrek kvenna milli
Íslandsmeistaramóta í 50 metra
laug fyrir 100 metra skriðsund
sem hún synti á tímanum 57:18
sek. á Evrópumeistaramótinu í
Búdapest á síðast liðnu sumri.
ËËJ

Kafﬁhlé

(LÅÈARENDAPILTAR UNNU Å RB¾NUM OG ERU ¹FRAM ¹ TOPPNUM Å $(, DEILD KARLA

Vatn á ótal vegu

Valur er áfram í bílstjórasætinu

Anna M. Þ. Ólafsdóttir, Hjálparstarﬁ kirkjunnar

Vatn og hreinlæti í neyðaraðstoð í Eþíópíu
Kristjón Þorkelsson, Rauða krossi Íslands

Umræður um framtíðarsýn Íslendinga
til að uppfylla þúsaldarmarkmiðin í þessum málaﬂokki
Hermann Ingólfsson, utanríkisráðuneyti
Dagur Jónsson, Vatnsveitu Hafnarfjarðar
Hrund Ólöf Andradóttir, Verkfræðideild Háskóla Íslands
Guðrún Gísladóttir, Íslensku vatnafræðinefndinni
Fundarstjóri: Kristín Ástgeirsdóttir

Skráning á www.samorka.is/dagurvatnsins
eða í síma 588 4430

(!.$"/,4) Valsmenn eru áfram
með eins stigs forskot á toppi
DHL-deildar karla eftir sex marka
útisigur, 29-35, á Fylki í Árbænum í gær. Valsmenn höfðu frumkvæðið allan tímann, komust í 05, leiddu 13-16 í hálfleik og náðu
mest átta marka mun um miðjan
seinni hálfleik.
„Þetta var góður sigur því það
er erfitt að spila hérna, þetta er
gríðarlega reynt og gott lið. Þeir
eiga örugglega eftir að ná sér í
fleiri stig þetta var einn erfiðasti útivöllurinn í fyrra þannig að
ég er mjög sáttur,“ sagði Óskar
Bjarni Óskarsson, þjálfari Valsmanna eftir leik.
„Það sýnir breiddina í okkar
liði að Siggi er að koma hér inn
og standa sig frábærlega og Ernir
byrjaði mjög vel. Við erum í þessarri stöðu í dag af því að við erum
með marga góða leikmenn,“ sagði
Óskar Bjarni og Valsmenn máttu
þannig við því að Markús Máni
Michaelsson var langt frá sínu
besta með sem dæmi fleiri tap-

«'.!.$) %RNIR (RAFN !RNARSON ¹TTI Ö¹TT
Å  MÎRKUM 6ALSMANNA Å G¾R SKORAÈI 
SJ¹LFUR OG ¹TTI  STOÈSENDINGAR AÈ AUKI
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

aða bolta (7) en mörk (5). „Markús er langt frá því að þurfa að bera
þetta lið uppi, við vinnum ÍR með
tólf mörkum án hans og vinnum
þennan leik þótt hann hafi ekki
spilað vel,“ segir Óskar Bjarni
sem sér fram á spennandi daga
framundan.
„Næstu tveir leikir eru rosaleg-

ir, Stjarnan heima í síðasta leiknum okkar í Höllinni og svo HK
úti,“ sagði Óskar Bjarni að lokum.
Agnar Jón Agnarsson átti stórleik í Fylkissókninni og skoraði 12
mörk úr 16 skotum þar af 9 mörk
með stórglæsilegum langskotum.
„Vörnin var skelfileg en hún
hefur verið okkar besta vopn. Við
eigum að gera miklu betur því við
erum með svo góðan mannskap.
Það er eins og við náum ekki upp
almennilegri baráttu og almennilegum anda. Þetta er óútskýranlegt. Við eigum mjög góða möguleika á að halda okkur uppi en þá
þurfum við að fara að byrja á því
að hala inn einhver stig,“ sagði
Agnar eftir leik.
Ólafur Helgi Gíslason varði vel
í Valsmarkinu allan leikinn, Ernir
Hrafn var mjög öflugur með 8
mörk og 6 stoðsendingar og Sigurður Eggertsson lífgaði upp á
leikinn með leiftursnöggri og sex
marka innkomu sem kom Fylkismönnum hvað eftir annað í opna
skjöldu.
ËËJ
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¥SLANDSMËTIÈ Å ¹HALDAFIMLEIKUM FËR FRAM UM HELGINA

Viktor vann fimm
gullverðlaun í gær
&)-,%)+!2 Gerpla vann alla Ís-

landsmeistaratitla nema einn á Íslandsmótinu í áhaldafimleikum
sem fram fór í Fimleikahúsi Ármanns í Laugardal um helgina.
Viktor
Kristmannsson
var
maður helgarinnar en hann vann
gull á fimm áhöldum í gær til viðbótar Íslandsmeistaratitlinum í
fjölþraut sem hann vann á laugardaginn. Viktor vann sigur á gólfi,
í hringjum, í stökki og á svifrá og
þá voru hann og Dýri Kristjánsson
efstir og jafnir á tvíslánni.
Íslandsmeistarinn í fjölþraut

3)'523,, 6IKTOR

+RISTMANNSSON VANN
TIL SEX GULLVERÈLAUNA ¹
¥SLANDSMËTINU Å ¹HALDA
FIMLEIKUM UM HELGINA
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

kvenna Margrét Hulda Karlsdóttir bætti við tveimur gullum, á slá
og á tvíslá. Fríða Rún Einarsdóttir
vann stökkið og Kristjana Sæunn
Ólafsdóttir stóð sig best á gólfinu.
Heimastrákurinn Bjarki Ásgeirsson tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn á bogahesti og var eini
meistarinn utan Kópavogsfélagsins. Bjarki vann alls til fimm
verðlauna á mótinu (1 gull, 2 silfur, 2 brons) en Tinna Óðinsdóttir
tryggði einu verðlaun Gróttu með
því að ná silfri á tvíslá.
ËËJ

¶2%&!,$52 -%)34!2) -ARGRÁT (ULDA
+ARLSDËTTIR SÕNDI GL¾SILEG TILÖRIF UM
HELGINA
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-
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-ÎRK &YLKIS SKOT  !RNAR *ËN !GNARSSON  
%YMAR +RUGER   (EIMIR ®RN RNASON 
 !RNAR ¶ËR 3¾ÖËRSSON   "RYNJAR
¶ËR (REINSSON   ¥VAR 'RÁTARSSON   ¶ËRIR
*ÒLÅUSSON   6LADIMIR $URIC   (AUKUR
3IGURVINSSON   SBJÎRN 3TEF¹NSSON   'UÈ
LAUGUR !RNARSSON   
6ARIN SKOT (LYNUR -ORTHENS  %RLINGUR +LEM
ENZSON 
-ÎRK ÒR HRAÈAUPPHLAUPUM  "RYNJAR ¥VAR
!RNAR (EIMIR 
&ISKUÈ VÅTI  !RNAR  'UÈLAUGUR  !RNAR *ËN
¶ËRIR 
"ROTTREKSTRAR ²T AF Å  MÅNÒTUR
-ÎRK 6ALS SKOT  %RNIR (RAFN !RNARSON  
3IGURÈUR %GGERTSSON   !RNËR 'UNNARSSON
  -ARKÒS -¹NI -ICHAELSSON  
&ANNAR &RIÈGEIRSSON   )NGVAR RNASON  
GIR (RAFN *ËNSSON   (JALTI 0¹LMASON  
«LAFUR 'ÅSLASON   
6ARIN SKOT «LAFUR 'ÅSLASON 
-ÎRK ÒR HRAÈAUPPHLAUPUM  !RNËR  &ANNAR
%RNIR GIR (RAFN -ARKÒS 
&ISKUÈ VÅTI  &ANNAR  GIR (RAFN 
"ROTTREKSTAR ²T AF Å  MÅNÒTUR

34*!2.!. (+

 

-ÎRK 3TJÎRNUNNAR 'UNNAR )NGI *ËHANNSSON 
0ATREKUR *ËHANNESSON  4ITE +ALANDADZE  $AVID
+EKELIA  6OLODYMYR +YSIL  "JÎRN &RIÈRIKSSON 
%LÅAS -¹R (ALLDËRSSON  !RNAR 4HEËDËRSSON 
-ÎRK (+ !UGUSTAS 3TRAZDAS  2AGNAR (JALTESTED
 6ALDIMAR ¶ËRSSON  4OMAS %ITUTIS  "RYNJAR
&REYR 6ALSTEINSSON  «LAFUR "JARKI 2AGNARSSON 
3IGURGEIR RNI GISSON  3ERGEY 0ETRAYTIS 
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%NSKA ÒRVALSDEILDIN

Sigurmark í
uppbótartíma
&«4"/,4) Andy Johnson tryggði

Everton 1–0 sigur á Arsenal með
marki í uppbótartíma. Markið
kom Everton í hóp sex efstu liða
og varð til þess að forskot Arsenal, í þriðja sætinu, á Liverpool
minnkaði um eitt stig.
Liverpool gerði markalaust
jafntefli á útivelli gegn Aston
Villa í steindauðum og leiðinlegum leik. Hermann Hreiðarsson og
félagar í Charlton unnu dýrmætan 2–0 heimasigur á Newcastle og
eru nú fjórum stigum frá öruggu
sæti. Fallbaráttan harðnar því
mikið eftir úrslit helgarinnar. ËËJ

BVm^EÂ^&(*m&+*@g#&(#.%%

mið-fös: 10-21, lau: 11-21 og sun: Lokað



 MARS  -.5$!'52

2!9 2/-!./
(INN ÅTALSK AMERÅSK ¾TTAÈI LEIKARI 2AY F¾DDIST Å 1UEENS Å
.EW 9ORK ¹RIÈ  ¶ËTT ËTRÒLEGT MEGI VIRÈAST FËR 2AY Å H¹
SKËLA TIL AÈ GERAST BËKHALDARI EN H¾TTI ÖË FLJËTLEGA (ANN
BIRTIST FLJËTLEGA Å GAMANÖ¹TTUM (ÒMOR HANS ÖËTTI EKKI
HENTA GRÅNÖ¹TTUM OG ÖVÅ ¹TTI HANN NOKKUÈ ERFITT UPPDR¹TT
AR ÖAR TIL HANN HËF AÈ LEIKA Å SÅNUM EIGIN Ö¹TTUM %VERYBODY
,OVES 2AYMOND ¹RIÈ  RIÈ
 SLË 2AY ÎLL MET OG VARÈ
H¾ST LAUNAÈI SJËNVARPSLEIKARI
SÎGUNNAR MEÈ  MILLJËNIR DOLL
ARA ¹ ¹RI 2AY LEIKUR Å %VERYBODY
,OVES 2AYMOND ¹ 3KJ¹%IN
UM KL  Å KVÎLD

%++) -)33! !&
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Hvað vegur fullvaxin og vel nærð flatlús?
¥SLENDINGAR HAFA MIKLA ¹ST ¹ SPURNINGALEIKJUM HVERS KONAR -ÁR
KIPPIR Å KYNIÈ HVAÈ ÖAÈ VARÈAR %LSKA SPURNINGAKEPPNIR %LSKA 4RIVI
AL 0URSUIT (VAÈ ER BETRA EN AÈ SITJA YFIR JËLAKÎKUM OG HEITU SÒKKU
LAÈI OG VELTA FYRIR SÁR NAFNI ¹ AFRÁTT EÈA SKRIÈJÎKLI Å NORÈAN
VERÈUM 6ATNAJÎKLI 3UMIR MUNA HVER VAR ¥SLANDSMEIST
ARI Å BOCCIA ¹RIÈ  ALLT ÖESSU STËRSKEMMTILEGA SPILI
AÈ ÖAKKA ¡G HEF PERSËNULEGA EINU SINNI KLIKKAÈ ¹ ÖVÅ
AÈ NEFNA AÈSETUR FORSETA ¥SLANDS 3ÅÈAN ER ÖAÈ ¾VIN
LEGA KALLAÈ "ESSASTAÈIR ÖEGAR EINHVER KLIKKAR ¹ AUÈ
VELDU SPURNINGUNUM Å MÅNUM VINAHËPI ¡G HUGSA
ALLTAF UM ÖESSA NIÈURL¾GINGU MÅNA ÖEGAR ÁG ¹ LEIÈ
UM LFTANESIÈ %INSTAKA MARTRAÈIR HAFA LÅKA FYLGT ¶¹ ER
ÁG EINN Å LIÈI ¹ MËTI )LLUGA *ÎKULSSYNI 3TEF¹NI 0¹LSSYNI OG
3VERRI *AKOBSSYNI Å SJËNVARPSSAL ²RSLITASPURNINGIN ER ALLT
AF SÒ SAMA "ESSASTAÈASPURNINGIN ¡G KLIKKA ¶EIR HL¾GJA SIG
M¹TTLAUSA F¹ ÖJËÈARATHYGLI OG ¹ST UNGRA MEYJA %INS OG ALLIR
SEM VINNA SPURNINGAKEPPNIR

3*«.6!20)¨

INN 



'REYS !NATOMY 3TÎÈ

T



,A LEGENDE VRAI DE LA TOUR %IFFEL &RÎNSK
HEIMILDAMYND Å TVEIMUR HLUTUM UM TURN
INN FR¾GA Å 0ARÅS SEM TËK FIMM ¹R AÈ REISA
OG VAR FULLGERÈUR  MARS  SKÎMMU
FYRIR HEIMSSÕNINGUNA 4URNINN ER  METRA
H¹R OG ÒR J¹RNI -ARGIR TÎLDU ËHUGSANDI AÈ
BYGGJA SVO H¹TT MANNVIRKI EN VERKFR¾ÈING
URINN OG ARKITEKTINN 'USTAVE %IFFEL GERÈI
DRAUMINN AÈ VERULEIKA 3EINNI HLUTINN VERÈ
UR SÕNDUR AÈ VIKU LIÈINNI

 ,ÅFSH¹SKI

!TRIÈI Å Ö¹TTUNUM ERU EKKI VIÈ H¾FI BARNA



37!4 3TÎÈ  BÅË

 4ÅUFRÁTTIR
 %NSKU MÎRKIN
 3PAUGSTOFAN
 +ASTLJËS
 $AGSKR¹RLOK

34®¨  "¥«

,OST 3JËNVARPIÈ
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 37!4
 3VAMPUR 3VEINSSON "ÅËMYNDIN
 4HE #OMMITMENTS E
 (OW TO +ILL 9OUR .EIGHBORS $
 3VAMPUR 3VEINSSON "ÅËMYNDIN
 4HE #OMMITMENTS E
 (OW TO +ILL 9OUR .EIGHBORS $
 37!4 (ASARSPENNUMYND AF
ALLRA BESTU GERÈ !ÈALHLUTVERK 3AMUEL ,
*ACKSON #OLIN &ARRELL

 $ARKLIGHT $ULARFULL OG ¾VINTÕRALEG
HASARMYND



IGHT 3IRKUS

%NTERTAINMENT 4ON

 #RADLE  THE 'RAVE
 2OBOCOP 
 $ARKLIGHT

¥ KVÎLD KENNIR *AMIE ¹HORFENDUM AÈ ELDA
HEFÈBUNDINN JAPANSKAN MAT

 'REYS !NATOMY

6INS¾LASTI Ö¹TTURINN Å "ANDARÅKJUNUM ÖAR
SEM NÒ RÅKIR 'REYS !NATOMY ¾ÈI ¶¾TTIRN
IR GERAST ¹ SKURÈSTOFU ¹ 'RACE SPÅTALANUM Å
3EATTLE BORG OG ÖAR STARFA UNGIR OG BR¹ÈEFNI
LEGIR SKURÈL¾KNAR

 !MERICAN )DOL






)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

T

 'RALLARARNIR
 4ASMANÅA
 /PRAH
 ¥ FÅNU FORMI 
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 &ORBOÈIN FEGURÈ
 !MAZING 2ACE
 7HOSE ,INE )S IT !NYWAY
 3ISTERS
 (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

.ÕJAR FRÁTTIR AF FR¾GA FËLKINU KVIKMYND
UM SJËNVARPI TËNLIST TÅSKU OG ALLS KYNS UPP
¹KOMUR SEM GERAST Å BRANSANUM ERU GERÈ
GËÈ SKIL Å ÖESSUM FR¾GU Ö¹TTUM

 "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
 4HE /# 

 *ANICE $ICKINSON -ODELING !GE

T

4HE /# 3KJ¹REINN

 %NSKU MÎRKIN
 ,EIÈARLJËS
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 -YNDASAFNIÈ
 &YNDIN OG FURÈULEG DÕR 
 ,ITLA PRINSESSAN 
 (ALLI OG RISAEÈLUFATAN 
 STFANGNAR STELPUR 
 &RÁTTIR
 6EÈUR
 +ASTLJËS
 3ANNLEIKURINN UM %IFFEL TURN

3+*2%)..

T

 (ELGARSPORTIÈ



3PURNINGAKEPPNIR ERU EINSTAKLEGA VEL HEPPNAÈ SJËNVARPSEFNI ¶AÈ
ER EKKI ANNAÈ H¾GT EN AÈ D¹ST AÈ ÖEIM SEM TAKA Ö¹TT &ËLK SEM
TEKUR Ö¹ ¹H¾TTU AÈ KLIKKA ¹ "ESSASTAÈASPURNINGU FYRIR FRAMAN AL
ÖJËÈ ERU HETJUR Å MINNI BËK ¶ETTA ERU GLADIATORAR SAMTÅM
ANS SEM LEGGJA ALLT Å SÎLURNAR TIL AÈ SKEMMTA OKKUR HINUM
¥ 'ETTU BETUR HEFUR ÖAÈ ¹VALLT VERIÈ SVO AÈ SPURNINGASMIÈ
URINN OG DËMARI KEPPNINNAR NÕTUR SÁRSTAKRAR VIRÈINGAR
(ANN ¹ HANA SKILIÈ SVO MIKIÈ RÅÈUR ¹ HUGMYNDAFLUGI VIÈ
KOMANDI TIL AÈ Ö¾TTIRNIR GANGI UPP $AVÅÈ ¶ËR *ËNSSON
ER SÁRSTAKLEGA H¾FUR (ANN ER FRËÈUR OG M¹TULEGA MIK
ILL BESSERWISSER TIL AÈ L¹TA Å ÖAÈ SKÅNA AÈ HANN HAFI EKKI
ÖURFT AÈ FLETTA EINNI EINUSTU BËK ¹ MEÈAN HANN SAMDI
SPURNINGAR SEM TRAUÈLA NOKKUR MAÈUR GETUR VITAÈ SVAR
IÈ VIÈ
(VAÈ SPURNINGUNA HÁR AÈ OFAN VARÈAR Ö¹ VEIT ÖETTA
N¹TTÒRULEGA EKKI NOKKUR MAÈUR .EMA EF V¾RI $AVÅÈ
¶ËR

%FTIR AÈ HAFA VERIÈ DËMARI Å Ö¹TTUNUM !M
ERICAS .EXT 4OP -ODEL Å NOKKUR ¹R FANNST
*ANICE KOMINN TÅMI TIL AÈ BREYTA TIL (ÒN
¹KVAÈ ÖVÅ AÈ OPNA SÅNA EIGIN UMBOÈSSKRIF
STOFU OG TIL AÈ GERA VERKEFNIÈ ENN MEIRA
SPENNANDI L¾TUR HÒN TAKA ALLT FERLIÈ UPP FYRIR
SJËNVARPIÈ

+AITLIN F¾R EINKAKENNARA 3UMMER OG 3ETH
VITA EKKI ALVEG Å HVORN FËTINN ÖAU EIGA AÈ
STÅGA OG 3ANDY ER EKKI ALVEG S¹TTUR VIÈ VERU
&RANKS Å .EWPORT

 $IRTY $ANCING
 4UESDAY .IGHT "OOK #LUB .µ4
¥ Ö¹TTUNUM 4UESDAY .IGHT "OOK #LUB F¹UM
VIÈ AÈ FYLGJAST MEÈ HËPI HÒSM¾ÈRA SEM
HITTAST ÎLL ÖRIÈJUDAGSKVÎLD Å SAUMAKLÒBBI

 4RADING 3POUSES
.OKKRAR FJÎLSKYLDUR TAKA SIG TIL OG PRËFA NÕTT
LÅF

 )NSIDER
¥ ÖESSUM Ö¹TTUM FARA STJËRNENDUR MEÈ
OKKUR Å INNSTA HRING STJARNANNA ÖAR SEM VIÈ
F¹UM AÈ SJ¹ EINKAVIÈTÎL NÕJUSTU UPPLÕS
INGARNAR OG SANNLEIKANN ¹ BAKVIÈ HEITASTA
SLÒÈRIÈ Å (OLLYWOOD ¶ESSIR SKEMMTILEGU
Ö¾TTIR KOMA FR¹ SÎMU FRAMLEIÈENDUM OG
%NTERTAINMENT 4ONIGHT

 4WENTY &OUR  E
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

 (EROES 
"ANDARÅSK Ö¹TTARÎÈ UM VENJULEGT FËLK SEM
ÎÈLAST ËVENJULEGA H¾FILEIKA 0ETER ER Å FANG
ELSI EFTIR AÈ HANN VAR HANDTEKINN Å /DESSA
OG .ATHAN ÖARF AÈ REYNA AÈ BJARGA M¹L
UNUM #LAIRE REYNIR AÈ SEGJA PABBA SÅNUM
SANNLEIKANN -ATT OG !UDREY F¹ NÕJAR VÅS
BENDINGAR UM 3YLAR OG .IKI ÖARF AÈ TAKA ERF
IÈA ¹KVÎRÈUN TIL AÈ BJARGA FJÎLSKYLDU SINNI

 #3) 
"ANDARÅSKIR Ö¾TTIR UM STÎRF RANNSËKNARDEILD
AR ,AS 6EGAS BORGAR 'RISSOM RANNSAKAR
MORÈ Å SL¹TURHÒSI OG AGNARSM¹ EFTIRLÅKING AF
MORÈSTAÈNUM FINNST SKAMMT FR¹

 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND
 *AY ,ENO
 "OSTON ,EGAL E
 0SYCH E
 6ÎRUTORG
 "EVERLY (ILLS  E
 -ELROSE 0LACE E

²RSLITASLAGURINN ER HAFINN Å !MERICAN )DOL EN
NÒ ERU AÈEINS ÖEIR  BESTU EFTIR

 !MERICAN )DOL
 #ROSSING *ORDAN
 0RISON "REAK
 3HARK
 !WFULLY "IG !DVENTURE !N
 "LIND *USTICE
 )NTO THE 7EST
 *AMIE /LIVER MEÈ SÅNU NEFI
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP
4Å6Å

3+*2 30/24
3*«.6!20 ./2¨52,!.$3
 . &RÁTTIR OG AÈ ÖEIM LOKNUM VEÈ
URFRÁTTIR OG MAGASÅNÖ¹TTUR $AGSKR¹IN ER END
URSÕND ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL  N¾STA
DAG
 OG  TAK MEÈ 'UÈRÒNU
'ÅSLA %NDURSÕNING ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI FR¹
 TIL  N¾STA DAG

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

 7IGAN &ULHAM FR¹  MARS
 "LACKBURN 7EST (AM FR¹ 
MARS

 ¶RUMUSKOT
 ¥TÎLSKU MÎRKIN
 -AN 5TD "OLTON FR¹  MARS
 !È LEIKSLOKUM
 ¥TÎLSKU MÎRKIN E
 #HARLTON .EWCASTLE
 $AGSKR¹RLOK
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!MERICAN )DOL
3TËR STUND RENNUR UPP Å KVÎLD Å
!MERICAN )DOL ÖEGAR SJ¹LF ÒRSLITA
KEPPNIN HEFST "ANDARÅSKA ÖJËÈ
IN HEFUR VALIÈ TËLF FRAMB¾RILEG
USTU SÎNGVARANA TIL AÈ KEPPA TIL ÒR
SLITA OG ALLIR ERU ÖEIR STAÈR¹ÈNIR Å AÈ
VERÈA N¾STA )DOL STJARNA "ANDA
RÅKJANNA ²RSLITAKEPPNIN VERÈUR
STJÎRNUM HLAÈIN EN Å HVERJUM Ö¾TTI
VERÈUR MARGFR¾GUR GESTADËM
ARI SEM MUN MIÈLA ÖEKKINGU SINNI
OG REYNSLU TIL KEPPENDA ¥ ÖESSUM
FYRSTA Ö¾TTI VERÈUR SÎNGDÅVAN $IANA 2OSS GESTADËMARI EN HÒN ER EIN FAR
S¾LASTA SÎNGKONA TËNLISTARSÎGUNNAR OG ¹ AÈ BAKI FLEIRI SÎNGSMELLI EN FLEST
IR AÈRIR B¾ÈI EIN OG MEÈ 4HE 3UPREMES ¹  ¹RATUG SÅÈUSTU ALDAR ¶¾TTIRN
IR SEM SÕNDIR ERU ¹ TVEIMUR KVÎLDUM VESTANHAFS ERU SÕNDIR Å HEILD SINNI ¹
M¹NUDÎGUM ¹ 3TÎÈ  +EPPENDUR BYRJA ¹ AÈ SYNGJA LÎGIN SÅN OG STRAX ¹ EFTIR
KEMUR ANNAR Ö¹TTUR ÖAR SEM ÒRSLITIN VERÈA TILKYNNT

&RÎNSK HEIMILDARMYND Å TVEIMUR HLUT
UM UM TURNINN FR¾GA Å 0ARÅS &IMM
¹R TËK AÈ REISA TURNINN EN HANN VAR
FULLGERÈUR  MARS  SKÎMMU
FYRIR HEIMSSÕNINGUNA 4URNINN ER 
METRA H¹R OG ÒR J¹RNI -ARGIR TÎLDU
ËHUGSANDI AÈ BYGGJA SVO H¹TT MANN
VIRKI EN VERK
FR¾ÈINGURINN
OG ARKITEKT
INN 'USTAVE
%IFFEL LÁT
DRAUMINN
VERÈA AÈ
VERULEIKA
3EINNI HLUT
INN VERÈ
UR SÕNDUR AÈ
VIKU LIÈINNI

23  &-   
 6EÈURFREGNIR  "¾N 
&RÁTTIR  -ORGUNVAKTIN 
&RÁTTAYFIRLIT  -ORGUNFRÁTTIR 
&RÁTTAYFIRLIT  &RÁTTIR  ,AUFSK¹LINN
 -ORGUNLEIKFIMI  &RÁTTIR 
6EÈURFREGNIR  3TEFNUMËT
 &RÁTTIR
 3AMFÁLAGIÈ Å N¾RMYND
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 6ÅTT OG BREITT
 &RÁTTIR
 ²TVARPSSAGAN ,ANDSLAG ER ALDREI
ASNALEGT
 -IÈDEGISTËNAR
 &RÁTTIR
 +ROSSGÎTUR

 3ÅÈDEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 (LAUPANËTAN
 &RÁTTIR
 6ÅÈSJ¹
 +VÎLDFRÁTTIR
 3PEGILLINN
 6ITINN
 ,AUFSK¹LINN
 3ÎNGVAM¹L
 6ÅSINDAMAÈUR ¹ TALI
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 ,ESTUR 0ASSÅUS¹LMA
 ²R TËNLISTARLÅFINU
 &RÁTTIR
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM

&-   4ALSTÎÈIN &-   ²TVARP 3AGA &-   "YLGJAN &-   &-  4OPP
TËNLISTARSTÎÈIN &-   ²TVARP ,ATIB¾R  &JÎLSKYLDU ÒTVARP &-   ,INDIN 
+RISTILEGT EFNI &-   ,ÁTT "YLGJAN  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   ²TVARP "OÈUN
 +RISTILEGT EFNI &-   8! 2ADÅË   SPORA EFNI &-   8 IÈ  %NGINN VIÈBJËÈUR

 3P¾NSKI BOLTINN 2EAL :ARAGOZA
!TL -ADRID
 0'! 4OUR  "EIN ÒTSENDING FR¹
LOKADEGI BOÈSMËTS !RNOLDS 0ALMERS
 #OCA #OLA MÎRKIN (ÁR ER FARIÈ YFIR
ALLT ÖAÈ HELSTA SEM GERÈIST Å LIÈINNI UMFERÈ Å
ENSKU  DEILDINNI Å KNATTSPYRNU

 &! #UP  -AN 5TD -IDD
LESBROUGH "EIN ÒTSENDING FR¹ SÅÈARI LEIK
-ANCHESTER 5NITED OG -IDDLESBROUGH Å ¹TTA
LIÈA ÒRSLITUM ENSKU BIKARKEPPNINNAR &! #UP
&YRRI LEIK LIÈANNA ¹ 2IVERSIDE LAUK MEÈ JAFN
TEFLI  ,EIKIÈ VERÈUR TIL ÖRAUTAR
 &! #UP  4OTTENHAM #HEL
SEA

 ¶ÕSKI HANDBOLTINN
 3P¾NSKU MÎRKIN
 &OOTBALL AND 0OKER ,EGENDS ¥
HEIMSMËTARÎÈINNI Å PËKER ERU SAUTJ¹N MËT
SEM FRAM FARA VÅÈS VEGAR UM HEIMINN ¶AR
ER KEPPT UM H¹AR UPPH¾ÈIR OG GJARNAN ERU
ÖAR ATVINNUMENN ¹ FERÈ 6IÈ OG VIÈ ERU SVO
HALDIN ËHEFÈBUNDIN MËT ÖAR SEM STËRSTJÎRN
UM ÒR (OLLYWOOD EÈA ÅÖRËTTUM ER BOÈIÈ AÈ
SETJAST AÈ SPILABORÈINU

… MEÐ
HÓPINN
ÞINN
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 $EN LILLE PRINSESSE  0ETER 0EDAL 
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MIN HEMMELIGE VEN  0OSTMAND
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HAGSTÆÐAR HÓPAFERÐIR
Vinnufundir, árshátíðir eða hvaða tilefni
sem er. Þegar styrkja skal liðsheildina og
eiga góða stund saman eru hagstæðar
hópaferðir svarið.

Reykjavík, Akureyri, Egilsstaðir, Ísafjörður,
Vestmannaeyjar og Þórshöfn í Færeyjum.
Allar upplýsingar í síma 570 3075 og
hopadeild@flugfelag.is

flugfelag.is
Egilsstaðir
Ísafjörður
Akureyri
Vestmannaeyjar
Þórshöfn í Færeyjum
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Tæknileg mistök hjá Eiríki Haukssyni

„Það hefur aðallega verið Bylgjan, en ég hef aðeins hlustað á
Útvarp Sögu undanfarið. Svo er
það náttúrulega slökunartónlistin alltaf í andlitsböðunum.“

Myndbandið við Eurovision-lagið Ég les í lófa
þínum sem var frumsýnt á dögunum hefur
vakið mikla athygli, sérstaklega fyrir brúnan
háralit hins annars rauðhærða Eiríks
Haukssonar.
Eiríkur segir að síminn hjá sér
hafi verið rauðglóandi að undanförnu og gerir sér fyllilega
grein fyrir að ekki séu allir
sáttir. „Ég segi bara eins og
Árni Johnsen: „Þetta voru
tæknileg mistök,“ segir Eiríkur og hlær. „Við erum að tala
um mann sem hefur aldrei
'!-,) '«¨) %)+) (!5+3
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3TJÎRNUFANS Å 3UPERSTAR
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(ÁR SÁST KAPPINN EINS OG
FLESTIR ÖEKKJA HANN EN
%IRÅKUR HEFUR ALDREI ¹ÈUR
GERT NEITT VIÈ H¹RIÈ SÁR

gert neitt við hárið á sér. Það átti bara að tóna
hárið eins stundum er gert fyrir svona tökur
en svo var bara enginn rauður litur eftir. Nú
er bara að reyna að láta vind og vatn leika
um hárið svo maður fái upprunalega litinn
aftur,“ segir Eiríkur, sem er engu að síður
ánægður með myndbandið. „Miðað við
átta tíma vinnu í skítakulda í Hvalfirðinum þá er þetta fínt.“
Enska útgáfan af Ég les í lófa þínum
fær góða dóma á Eurovision-síðunni Esctoday.com. Þar segja flestir að lagið sé aldeilis frábært og eigi
mjög góða möguleika á að komast áfram í úrslitin. Rödd Eiríks Haukssonar er sögð afar
kröftug og telja margir að
þriðja skiptið hans í úrslitunum eigi eftir að verða
það besta hingað til.
FB
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,2¡44  M¾LIEINING ¹ SPENNU RAF
STRAUMS  HALLË  YFIRGAF  ÖR¹ 
PENINGA  FYRIRT¾KI  HR¾¾TA 
SKËLI  FLJËTF¾RNI  FOR  TËNLISTAR
MAÈUR  TEIKNING AF FERLI
,«¨2¡44  OFNEYSLA  ËGRYNNI 
KLAPP  VIÈUR  UPPN¹M  KN¾PA
 UNG STÒLKA  SËT  STARFSGREIN
 GUÈ
,!53.

„Við erum að setja saman hljómsveit sem verður afar vel skipuð. Annars er undirbúningur bara
í gangi og lítið hægt að segja um
sýninguna á þessu stigi málsins,“
segir Björn Hlynur Haraldsson
leikari. Björn vinnur þessa dagana að undirbúningi uppsetningar
Vesturports á Jesus Christ Superstar sem fer á fjalirnar í sumar.
Fjöldi þekktra tónlistarmanna
og leikara mun koma að Superstar
í sumar en ekki hefur enn verið
gengið frá hlutverkaskipan ennþá.
Meðal þeirra sem gefið hafa vilyrði fyrir því að taka þátt í verkefninu eru Krummi Björgvinsson
úr Mínus, Jenni úr Brainpolice,
Bjarni Hall úr Jeff Who? og söngkonan Lára Sveinsdóttir. Þá munu
leikararnir Ólafur Darri Ólafsson, Ingvar E. Sigurðsson og Ólafur Egill Egilsson sömuleiðis hafa
staðfest að þeir verði með.
Björn Hlynur segir að erfitt sé
að segja til um nákvæmlega hvernig uppsetning hans á Jesus Christ
Superstar verði. „Við gerum þetta
alla vega eftir okkar höfði. Ég
vona að þetta verði ekki of fyrirsjáanlegt,“ segir hann.
Um tíma leit út fyrir að tvær
sýningar með lögunum úr Jesus
Christ Superstar yrðu settar upp
hérlendis í sumar. Meðlimir hljómsveitarinnar Dúndurfrétta höfðu áformað að
setja upp sýningu en hafa
horfið frá því eftir að þeim
var gert ljóst að Vesturport
á réttinn að sýningunni.
Björn Hlynur er annars með mörg járn í
eldinum um þessar
mundir. Fyrir utan
Superstar er fyrirhugað að hann leikstýri nýju verki sem
sett verður upp á Akureyri í haust. „Þetta
er
samstarfsverkefni milli LA og Vesturports, sýning sem
ég mun skrifa og leikstýra. Þetta er verk sem
er búið að vera fast í

RSH¹TÅÈ +AUPÖINGS VAR HALDIN Å
,AUGARDALSHÎLL ¹ LAUGARDAGSKVÎLD
!ÈALNÒMER KVÎLDSINS VORU /LSEN
BR¾ÈURNIR DÎNSKU SEM VAR MIKIÈ
FAGNAÈ ÖEGAR ÖEIR SUNGU LAGIÈ SITT
VÅÈFR¾GA &LY ON
THE 7INGS OF
,OVE %UROV
ISION VAR
ÖEMA
KVÎLDS
INS OG SKEMMTI
ATRIÈIN TENGDUST FLEST ÖVÅ ÖEMA
%IRÅKUR (AUKSSON VAR AÈ SJ¹LF
SÎGÈU FENGINN TIL AÈ M¾TA OG
SYNGJA NÕJA LAGIÈ EN HANN STEIG SVO
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MEÈ )CY TRÅËINU
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hausnum á mér í þó nokkurn tíma og ég þarf að fara
að koma út. Ég get lofað því
að það verður athyglisverð
mönnun í þessu verki,“ segir
Björn Hlynur.
HDM FRETTABLADIDIS
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ÖVÅ AÈ REYNA AÈ SANN
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REYKINGUM
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Fljúga í herþyrlum upp á fjallstinda
Gullsmiðurinn Ólafur Stefánsson
og flugvirkinn Hrannar Sigurðsson
eru að leggja af stað í mikla svaðilför til Kákasus-fjallgarðsins en þar
hyggjast þeir renna sér niður snæviþaktar hlíðar fjallanna á snjóbrettum. Hið mikla ferðalag hefst
mánudaginn 21. mars og lýkur
ekki fyrr en 5. apríl. „Við duttum
niður á þetta þegar við vorum að
skipuleggja ferð í Alpana,“ segir
Ólafur en þá rákust þeir á vefsíðu þar sem skíðaferðir til Rússlands voru kynntar. „Eitt leiddi af
öðru og nú erum við bara farnir að
pakka niður og undirbúa okkur,“
útskýrir Ólafur. Ferðalagið hefst
með tiltölulega notalegri flugferð til London, þaðan til Moskvu
og svo hefst ævintýrið. „Við fljúgum síðan með lítilli rellu til Sotsjí sem stendur við Svartahaf en
þetta verður örugglega hættuleg-

asta stund ferðarinnar,“ segir Ólafur og hlær en rússneskar flugvélar hafa orð á sér fyrir að vera
frekar vafasamar.
Sotsjí er velþekktur sumarleyfisstaður rússneskra auðjöfra og
mafíósa en vinirnir staldra stutt
þar við. „Við förum með rútu til
Krasnja Poljana sem er í rúmlega
sjö hundruð metra hæð,“ útskýrir Ólafur.
Þeir félagar gera síðan ráð fyrir
að prófa brekkurnar með hefðbundnum skíðalyftum en svo verða
þeir fluttir með MI 8, rússneskum
herþyrlum, upp á tinda Kákasus-fjallgarðsins. Þaðan geta þeir
rennt sér niður í rúmlega fjörutíu
mínútur samfleytt. „Þarna verðum við í níu daga og höldum síðan
aftur til Moskvu og reynum að
drekka í okkur rússneska menningu. Eða eins mikið og heilsan

(2!..!2 /' «,!&52 %RU AÈ LEGGJA AF STAÈ Å MIKLA ¾VINTÕRAFERÈ TIL +¹KASUS FJALLANNA

ÖAR SEM ÖEIR ¾TLA AÈ RENNA SÁR NIÈUR ¹ SNJËBRETTUM

leyfir,“ segir Ólafur.
Þeir Ólafur og Hrannar eru
miklir ofurhugar og snjóbrettaiðkun er ekki eina jaðarsport-

ið sem þeir leggja stund á. „Nei,
við höfum verið að reyna við mótorkross, köfun, veiði og straumvatnsíþróttir,“ segir Ólafur.
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Neytandinn
sem auðlind

B

+6«4!+%2&) í verslun yrði
þannig að verslunarkvóta væri
úthlutað til þeirra sem nú eru
að berjast við að stunda þessa
áhættusömu
atvinnugrein.
Kvótaeignin yrði í hlutfalli við
veltu hverrar verslunar undanfarin þrjú ár. Kvótalausu fólki
væri að sjálfsögðu óheimilt að
stunda verslun og viðskipti þótt
hugsanlega mætti heimila söfnurum að skiptast á frímerkjum
innbyrðis.
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otnlaus viðskiptahalli þjóðarinnar bendir til þess að verðmætasta auðlind hennar, neytendastofninn, sé gróflega ofnýttur, enda hefur hvaða sótraftur
sem er ótakmarkað veiðileyfi
á hinn íslenska neytanda. Því
væri skynsamlegt að koma hér á
kerfi til að vernda neytandann og
tryggja að ekki verði svo nærri
honum gengið að hann og þjóðin öll verði gjaldþrota. Langbesta
aðferðin sem fundin hefur verið
upp til að vernda auðlindir er hið
eitursnjalla kvótakerfi. Síðan það
var tekið upp við fiskveiðistjórnun hafa bæði þorskurinn og útgerðarmenn svifið um með sælubros á vör.
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+6«4!+%2&) í verslun mundi
gera verslun í landinu hagkvæmari og skilvirkari. Öflugir aðilar gætu keypt verslunarkvótann
af eigendum gamalla og úreltra
smáverslana, þannig að þeir sem
nú reka óarðbærar búðarholur í
fámennum krummaskuðum gætu
selt verslunarkvóta sinn og sest
í helgan stein í Reykjavík. Einnig gætu verslunarkvótaeigendur leigt út verslunarkvóta sinn
og stundað þannig arðbær viðskipti án þess að þurfa framar að
standa í að vigta ketfars.
+6«4!+%2&) í verslun mundi
stuðla að skynsamlegri versunarrekstri. Ein verslun í hverjum
landsfjórðungi og tvær í Reykjavík gætu hæglega afkastað öllum
viðskiptum sem íslenski neytendastofninn getur staðið undir.
Til að ná þjóðarsátt um kvótakerfi
í verslun mætti slaka inn í stjórnarskrána málamyndaákvæði um
að neytandinn sem auðlind yrði
áfram hluti af þjóðinni og eign
þjóðarinnar ... bla ... bla ... bla
... þótt leyfið til að nýta auðlindina og braska með hana væri að
sjálfsögðu í höndum kaupmanna
og afkomenda þeirra. Þetta þolir
enga bið. Verndun íslenska neytandastofnsins er stærsta hagsmunamál samtímans.
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