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Mánudagur
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Fasteignasalan Húsið er með tveggja hæða 
raðhús við Fellahvarf í Kópavogi til sölu.F ellahvarf 13 er fimm til sex herbergja 183,2 

fermetra raðhús á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr. Húsið er í lokuðum 

botnlanga við Elliðavatn og frá því er útsýni yfir
vatnið og Bláfjöll.

Komið inn í forstofu á neðri hæð með náttúru-
flísum á gólfi og viðarskáp og þaðan inn á gang
sem einnig er flísalagður með náttúruflísum. Tvö 
svefnherbergi eru á hæðinni, bæði með parketti.
Baðherbergi er með ljósum flísum á gólfi og vegg, 
sturtu, handklæðaofni og glugga Sjónvbergi er með á

Upp á aðra hæð liggur stigi með kókosteppi
og fallegu handriði. Efri stigapallur er með nátt-
úruflísum á gólfi. Tvö svefnherbergi eru á hæð-
inni, bæði með parketti og viðarskápum. Bað-
herbergi er með náttúruflísum á gólfi og ljós-
um flísum á vegg, upphengt salerni, baðkar með
sturtuaðstöðu. Eldhús er með náttúruflísum á 
gólfi, sérsmíðaðri eikarinnréttingu frá HTH,
stálháf og tækjum frá AEG. Stofa og borðstofa 
eru með eikarparketti á gólfi og útgengi á stórar
flísalagðar svalir. Sjónvarpstenglar eru í öllum 
herbergjum og ljósahönnun er frá LumexHúsið er nýl

Stutt í náttúrufegurð

Fellahvarf 13 er nýlegt hús á rólegum stað.
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Rafrænt greiðslumat
Ráðgjöf og aðstoð
Lánsumsóknir rafrænt á NetinuSvar innan fjögurra daga
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HOF FASTEIGNASALA er með til sölu3ja til 4ra herbergja hæð með sér inn-gang í litlu viðgerðu fjölbýli við Hring-braut.

KLETTUR FASTEIGNASALA er með til sölu 300 fm einbýlishús í Hvarfahverfi við Elliðavatn

NESEIGNIR FASTEIGNASALA er með til
sölu 243,6 fm bjálkahús á útsýnisstað íBorgarnesi.

Ennþá til miðar í stæði

28. mars

Ný fasteignasala í 
Vesturbænum

Fór á stærstu tækni-
sýningu veraldar

 55,7 prósent 
þeirra sem afstöðu tóku í nýrri 
skoðanakönnun Fréttablaðsins á 
landsvísu segjast andvíg stækk-
un álversins í Straumsvík. Þetta 
er nokkuð lægra hlutfall en þegar 
sama spurning var lögð fyrir 24. 
febrúar. Þá sagðist 63,1 prósent 
þeirra sem afstöðu tóku vera and-
vígt stækkun. Lítill munur er á af-
stöðu eftir 
búsetu; 56,7 
prósent íbúa 
á höfuðborg-
arsvæðinu
segjast and-
víg stækkun, 
en 54,1 pró-
sent íbúa á 
landsbyggð-
inni.

Valgerður 
Halldórsdótt-
ir, einn tals-
manna Sólar í Straumi, segist geta 
verið ánægð með niðurstöðuna, 
miðað við það ótakmarkaða magn 
fjármuna sem Alcan hafi dælt í 
kosningabaráttuna. „Þetta hefur 
verið gríðarlega hörð kosninga-
barátta einstaklinga gegn stór-
fyrirtæki og bæjarstjórnin hefur 
valið að þegja þunnu hljóði. Þetta 
verður líklega notað sem skólar-
bókardæmi um hvernig eigi ekki 
að framkvæma íbúalýðræði. Það 
eru engar leikreglur og við, íbú-
arnir, fengum 450.000 króna styrk 
til að kynna okkar sjónarmið. Það 
er síðan algjörlega út í hött hversu 
miklu álfyrirtækið hefur til kost-
að.“

Hrannar Pétursson, upplýs-
ingafulltrúi Alcan á Íslandi, segir 
það ánægjulegt að fleiri séu nú 
fylgjandi stækkun álversins en í 
síðustu könnun blaðsins. „Á hinn 
bóginn er það afstaða Hafnfirð-
inga sem ræður þessu, en ekki 
landsmanna allra.“

Spurður hvort mikil kynning 
hefði ekki átt að skila enn meiri 

jákvæðri
fylgni við 
stækkunar-
áform seg-
ist Hrann-
ar ekki telja 
það. „Þótt við 
höfum aug-
lýst nokkuð 
í stóru blöð-
unum hefur 
það ekki 
verið mark-
mið okkar 

að sannfæra alla landsmenn um 
ágæti þessa verkefnis,“ segir 
hann.

Lúðvík Geirsson, bæjarstjóri í 
Hafnarfirði, er sammála Hrann-
ari um að erfitt sé að yfirfæra 
niðurstöður þessarar könnunar á 
stöðuna í Hafnarfirði.  „Ég held 
að þetta sé mjög í járnum, en það 
er niðurstaðan sem kemur upp úr 
kjörkössunum hér sem ræður úr-
slitum í þessu.“ 

Lúðvík segir álverskosninguna 
brenna á Hafnfirðingum og mikil 
umræða eigi sér stað í bænum 
um þessar mundir.  Hafnfirðing-
ar greiða atkvæði um stækkunina 
næsta laugardag.

Andstaða við 
stækkun ál-
vers minnkar
Tæp 56 prósent segjast nú vera andvíg stækkun 
álversins í Straumsvík en 63 prósent sögðust andvíg 
stækkun fyrir mánuði. Talsmaður Alcan og bæjar-
stjóri Hafnarfjarðar segja stöðuna í Hafnarfirði aðra.

Silvía Nótt á 
suðrænum slóðum

Stjórnmálaflokkum
verður ekki meinað að birta aug-
lýsingar í fjölmiðlum síðustu vik-
una fyrir kosningar, né verður 
óheimilt að auglýsa í sjónvarpi. 
Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins er þetta er niðurstaða við-
ræðna framkvæmdastjóra stjórn-
málaflokkanna, sem fundað hafa 
stíft um málið undanfarna daga.

Samkomulagið var svo gott sem 
í höfn í gærkvöldi og til stendur 
að kynna það á blaðamannafundi 
í dag. Heimildir Fréttablaðs-
ins herma að heildarauglýsinga-
kostnaður hvers flokks verði tak-
markaður, líklega við 28 millj-
ónir eins og rætt hefur verið 
um. Undanskildar þessari upp-
hæð verða auglýsingar sem birt-

ast í landshlutamiðlum, og verð-
ur flokkunum því heimilt að aug-
lýsa þar að vild. 

Tillögur voru lagðar fram um 
að meina flokkunum alfarið að 
auglýsa í sjónvarpi, auk þess að 
engar auglýsingar yrðu leyfðar í 
síðustu vikunni fyrir kosningar, 
en ekki mun hafa náðst samstaða 
um þær tillögur. 



Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.
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Ban Ki-moon, framkvæmda-
stjóri Sameinuðu þjóðanna, sagði í Ramallah á 
Vesturbakkanum í gær að tíminn væri ekki kom-
inn til að hitta fulltrúa palestínsku heimastjórnar-
innar úr Hamas-samtökunum herskáu. Með um-
mælunum olli hann liðsmönnum hinnar nýju sam-
stjórnar Hamas og Fatah vonbrigðum, en þeir 
höfðu vonast til að geta með myndun þjóðstjórn-
arinnar rofið hina alþjóðlegu einangrun sem fyrri 
stjórn Hamas kallaði yfir sig með því að neita 
að viðurkenna tilverurétt Ísraels og áður gerða 
samninga.

Condoleezza Rice, utanríkisráðherra Bandaríkj-
anna, er einnig á ferð við botn Miðjarðarhafs í því 
skyni að reyna að liðka fyrir því að friðarumleit-
anir milli Ísraela og Palestínumanna komist aftur 
í gang. 

Ban fagnaði myndun hinnar nýju stjórnar Pal-
estínumanna, en sagði „andrúmsloftið ekki fylli-
lega undir það búið“ að hafnar yrðu beinar við-
ræður við Hamas-menn. Samtökin eru enn á skrá 
yfir hryðjuverkasamtök í Bandaríkjunum og 
Evrópusambandinu, enda hafa liðsmenn þeirra á 

liðnum árum drepið yfir 250 Ísraela í sjálfsmorðs-
sprengjuárásum.

Sniðganga ráðamenn Hamas

 Skortur er á 
tæknimenntuðu fólki hjá verk-
fræðistofunum í landinu. Tækni-
menntað fólk, sérstaklega verk-
fræðingar á ákveðnum sviðum, 
hafa verið keyptir í stórum stíl, 
til dæmis til fjármálastofnana og í 
verktakageirann. Nú er svo komið 
að stórar stofur velta fyrir sér að 
leita markvisst eftir starfsfólki 
erlendis.

Logi Kristjánsson, fram-
kvæmdastjóri Verkfræðingafélags
Íslands og Tæknifræðingafélags 
Íslands, staðfestir að skortur sé 
á tæknimenntuðu fólki í landinu. 
Það hafi verið leyst, að minnsta 
kosti að hluta til, með því að láta þá 
sem fyrir eru vinna meira en ekki 
sé endalaust hægt að ganga í þann 
brunn. „Við urðum fyrst varir við 
þennan skort um mitt síðasta ár og 
kannski hefur það staðið lengur, ég 
þori ekki að fullyrða neitt um það,“ 
segir hann.

„Ég finn verulega fyrir því að 
komin er þreyta í okkar fólk en 
við fórum ekki að finna fyrir því 
fyrr en seinni part síðasta árs. 
Menn eru búnir að vinna óskap-
lega mikið og jafnvel meira en 
þeir óska eftir,“ segir Logi og telur 
þetta koma skýrt fram í félags-
störfunum. „Þeir mæta sjaldnar 
núorðið.“

Svava Bjarnadóttir, fjármála-
stjóri VGK hönnunar sem er ein 
af stærstu verkfræðistofunum í 
landinu, segir að fjármálastofnan-
ir hafi verið í tísku hjá viðskipta-
fræðingum og verkfræðingum 
síðustu tíu árin og sérstaklega nýt-
ist iðnaðar- og vélaverkfræðingar 
vel í fjármálafyrirtækjum. Mest-
ur sé skortur á verkfræðingum á 

húsbyggingasviði og með fram-
kvæmdafræði sem sérgrein. 

„Við horfum á bankana og verk-
takafyrirtækin sem keppinauta 
um starfskrafta og það er klár-
lega skortur á fólki í ákveðnum 
greinum verkfræðinnar, aðallega 
fólki með 10-15 ára reynslu. Þessi 
skortur er það alvarlegur að við 
horfum til þess að leita að starfs-
fólki í öðrum löndum en við fögn-
um auðvitað velgengni og útrás 
bankanna og erum sjálf á leið í 

útrás,“ segir hún. Logi segir að 
ekki hafi útskrifast nógu margir 
verkfræðingar og tæknifræðing-
ar á undanförnum árum miðað við 
þá þenslu sem hafi verið í nokkuð 
langan tíma. 

„Það eru fleiri erlendir verk- 
og tæknifræðimenntaðir menn á 
landinu núna en nokkru sinni. Þar 
utan er meira um að verk séu send 
utan. Við erum að hasla okkur völl 
á erlendum vettvangi sem er mjög 
gott.“  

Verkfræðistofurnar 
tapa fyrir bönkunum
Verulegur skortur er á tæknimenntuðu fólki hjá verkfræðistofum. Vinsælt er 
hjá verkfræðingum að ráða sig til fjármálastofnana. Stórar stofur velta fyrir sér 
að sækja fólk til útlanda. Of fáir verkfræðingar útskrifast.

Tæplega fimm-
tugur leigubílstjóri varð fyrir 
líkamsárás við vinnu í Garða-
stræti í Reykjavík í fyrrinótt. Ríf-
lega tvítugur karlmaður vildi fá 
far með bílnum, sem var á ferð, 
reyndi að stöðva hann og réðst 
síðan á leigubílstjórann.

Bílstjórinn fingurbrotnaði og 
að sögn samstarfskonu hans hlaut 
hann einnig talsverða áverka í 
andliti. Hann leitaði sér aðhlynn-
ingar á slysadeild. Árásarmaður-
inn var handtekinn og færður í 
fangageymslu en var sleppt í gær.

Talsvert var um pústra í mið-
borginni í fyrrinótt, að sögn lög-
reglu.

Fingurbraut 
leigubílstjóra

 Öflugur jarðskjálfti 
skók strandhérað í Mið-Japan í 
gærmorgun, með þeim afleiðing-
um að einn maður dó og yfir 160 
slösuðust. Jarðskjálftinn, sem 
átti upptök sín á hafsbotni undan 
Noto-nesi í Japanshafi, mæld-
ist 6,9 á Richter-kvarða að styrk-
leika.

Gömul sveitahús og hof hrundu, 
jarðskriður fóru af stað og lítil 
flóðbylgja skall á ströndinni af 
völdum skjálftans. Konan sem dó 
fékk stein-ljósker í höfuðið. Þeir 
sem slösuðust duttu eða fengu 
glerbrot og smáhluti yfir sig.

Einn dó og yfir 
160 slösuðust

Fjörutíu prósent 
kvenna eru óákveðin í afstöðu 
sinni til stjórnmálaflokka, þegar 
sjö vikur eru til kosninga. 

Í skoðanakönnun Fréttablaðs-
ins kemur fram að 35 prósent að-
spurðra hafa ekki gert upp hug 
sinn. Af þeim eru sextíu prósent 
kvenkyns. „Þetta hlýtur að vera 
ástæða fyrir flokkana að tala sér-
staklega til kvenna, fyrst þær eru 
á báðum áttum,“ segir Stefanía 
Óskarsdóttir stjórnmálafræðingur. 

Stefanía segir því að sóknarfæri 
flokka séu greinilega fyrir hendi. 
Margar konur virðist bíða eftir því 
að kosningabaráttan fari í fullan 
gang.

Margar konur 
óákveðnar enn

Þröstur Ólafsson, sem 
hefur verið áskrifandi að þýska 
vikublaðinu Spiegel í áratugi, fékk 
óvænta sendingu í umslagi utan af 
Spiegel-blaði sínu á föstudaginn 
var. Í umslaginu var ekkert Spiegel-
blað, heldur þess í stað bunki af 
öðrum bréfum sem ekkert erindi 
áttu við Þröst. „Fyrir fjórum vikum 
eða svo kom ekki eitt heftið þannig 
að ég hafði samband við Íslands-
póst. Þeir sögðu að ekkert hefði 
komið upp á hjá þeim. Svo gerist 
það bara núna á föstudaginn að ég 
fæ Spiegel-umslag og tek það upp 
og finn strax að það er ekki Spiegel 
í því heldur eitthvað annað.“

Í ljós kom að í umslaginu, sem er 

póstlagt í Þýskalandi, er fjöldi bréfa 
sem póstlögð eru á Íslandi, meðal 
annars bréf til sendiherra Finn-
lands, konu á Ránargötu og pólsks 
manns á Holtsvegi.

„Það er eins og einhver hjá póst-
inum hafi opnað umslagið, tekið 
Spiegel-blaðið út, og tínt póst í um-
slagið af handahófi. Þetta er alveg 
með ólíkindum,“ segir Þröstur.

Þröstur hefur ekkert séð af 
Spiegel-blaðinu sem vera átti í um-
slaginu en var búinn að hafa sam-
band við Spiegel í Þýskalandi og 
óska eftir að fá tölublaðið sent aftur. 
Hann hyggst afhenda Íslandspósti 
bréfin í vikunni og leita skýringa á 
málinu í leiðinni.

Eyfi, stofnið þið ekki grátkór á 
endanum?

Menn eru búnir að 
vinna óskaplega 

mikið og jafnvel meira en þeir 
óska eftir. 

Það er klárlega skortur 
á fólki í ákveðnum 

greinum verkfræðinnar.





Ef miðað er 
við niðurstöður skoðanakönnun-
ar Fréttablaðsins sem gerð var 
24. febrúar, eru nú fleiri á lands-
vísu fylgjandi stækkun álversins 
í Straumsvík. Nú segjast 55,7 pró-
sent þeirra sem afstöðu tóku vera 
andvíg stækkun, en 44,3 prósent 
fylgjandi. Í febrúar sögðust 63,1 
prósent vera andvíg stækkun og 
36,9 prósent fylgjandi. Kosið verð-
ur í Hafnarfirði um næstu helgi 
um deiliskipulag sem mun leyfa 
stækkun, verði tillagan samþykkt.

Nánast engin munur er á af-
stöðu fólks til stækkunar álvers-
ins í Straumsvík eftir búsetu, 
það er eftir því hvort fólk býr á 
höfuðborgarsvæðinu, þar sem 
mestrar áhrifa mun gæta, eða á 
landsbyggðinni. His vegar er tölu-
verður munur eftir kyni. 64,0 pró-
sent kvenna eru andvíg stækk-
uninni og 36,0 prósent þeirra eru 
fylgjandi. Meirihluti karlmanna, 
eða 52,0 prósent eru hins vegar 
fylgjandi stækkun, en 48,0 pró-
sent eru andvíg. Í febrúar var 
meirihluti karlmanna, 58,3 pró-
sent, andvígir stækkun. 

Ef litið er á afstöðu fólk eftir 
því hvaða stjórnmálalflokka 
það segist munu kjósa er meiri-
hluti stuðningsfólks Framsóknar-
flokks og Sjálfstæðisflokks fylgj-
andi stækkun álversins. 77,1 pró-
sent þeirra sem segjast myndu 
kjósa Framsóknarflokkinn eru 
fylgjandi stækkun og 73,4 prósent 
þeirra sem segjast myndu kjósa 
Sjálfstæðisflokkinn.

Stuðningsfólk Frjálslynda 
flokksins skiptist í tvær jafnstór-
ar fylkingar. Helmingur stuðn-

ingsmanna Frjálslynda flokksins 
er fylgjandi og helmingur andvíg-
ur stækkun. 

Meirihluti stuðningsmanna ann-
arra flokka er stækkun andvígur. 
Rúm 95 prósent stuðningsfólks 
umhverfisflokkanna tveggja, Ís-
landshreyfingarinnar og Vinstri 
grænna, eru andvíg stækkun. Þá 
er 65,4 prósent stuðningsmanna 
Samfylkingar andvíg stækkun, en 
34,6 prósent fylgjandi. 

Af þeim sem ekki gáfu upp 

hvaða stjórnmálalflokk þeir muni 
kjósa segjast 54,3 prósent vera 
andvíg stækkun, en 45,7 prósent 
fylgjandi.

Hringt var í 800 manns á kosn-
ingaaldri, af landinu öllu og skipt-
ust svarendur jafnt eftir kyni og 
hlutfallslega eftir kjördæmum. 
Spurt var; Ert þú fylgjandi eða 
andvíg(ur) stækkun álversins í 
Straumsvík? 78,1 prósent tóku af-
stöðu til spurningarinnar.

Meirihluti andvígur 
stækkun í Straumsvík
Tæp 56 prósent segjast nú vera andvíg stækkun álversins í Straumsvík. Rúm 
63 prósent sögðust andvíg stækkuninni í könnun blaðsins í febrúar. Konur eru 
frekar líklegar til að vera andvígar stækkun en karlar. Lítill munur eftir búsetu.

 Fyrsti aðalfundur VM, 
Félags vélstjóra og málmtækni-
manna, var haldinn um helg-
ina á Grand Hótel Reykjavík. 
Þetta er fyrsti aðalfundur félags-
ins eftir sameiningu Vélstjórafé-
lags Íslands og Félags járniðnað-
armanna.

Fram kom á fundinum að sam-
eining félaganna hefði geng-
ið ágætlega og samkvæmt áætl-
un. Meðal þess sem samþykkt var 
á fundinum var að lækka félags-
gjöld um tuttugu prósent frá og 
með 1. janúar 2008. Það er einn 
af mörgum ávinningum félags-
manna eftir sameiningu félag-
anna.

Að loknum hefðbundnum aðal-
fundarstörfum var í fyrsta sinn 
úthlutað úr Akki, Styrktar- og 
menningarsjóði vélstjóra og vél-
fræðinga. Að þessu sinni komu 
rúmlega sex milljónir króna til 
úthlutunar og voru styrkþegar sjö 
talsins.

Félagsgjöldin 
lækka verulega

Tony Blair, forsætisráðherra Bret-
lands, sagði í gær að bresku sjóliðarnir fimmt-
án sem Íranar handtóku á Persaflóa á föstudag 
hefðu ekki verið í íranskri lögsögu og beindi 
þeim orðum til íranskra ráðamanna að breska 
ríkisstjórnin liti málið mjög alvarlegum augum. 
Á leiðtogafundi Evrópusambandsins í Berlín 
sagði Blair að fullyrðingar Írana um að Bretarn-
ir hefðu verið í heimildaleysi í íranskri lögsögu 
væru „einfaldlega ósannar“. 

„Ég vil finna lausn á málinu á eins einfaldan og 
nærfærinn hátt og unnt er,“ sagði Blair en bætti 
við að hann vonaðist til að Íranar skildu „hversu 
mikið grundvallarmál þetta er fyrir bresk stjórn-
völd“.

Bresk yfirvöld greindu frá því að sendierind-
rekar þeirra hefðu hitt fulltrúa Íransstjórnar í 
Teheran í gær, þar sem kröfum þeirra um að fá 

að hitta hina handteknu var hafnað. Íranar vildu 
ekki einu sinni gefa upp hvar nákvæmlega þeim 
væri haldið föngnum. Íranska ríkisstjórnvarpið 
sagði frá því að breski sendiherrann Geoffrey 
Adams hefði verið boðaður í utanríkisráðuneytið 
„til að taka á móti mótmælum við því að bresk-
ir sjóliðar hefðu ólöglega farið inn í lögsögu 
Írans“.

Talsmenn Íransstjórnar hafa lýst atvikinu sem 
„skýlausri innrás“ í íranska lögsögu en bresk yf-
irvöld hafa staðfastlega haldið því fram að sjólið-
arnir hafi verið í íraskri lögsögu í Shatt-el-Arab-
ósnum, en um hann liggja landamæri Íraks og 
Írans.

Sjóliðarnir voru ekki í íranskri lögsögu

 Slasaður sjómaður með 
stungusár á kálfa var sóttur um 
borð í kolmunnaskipið Guðmund 
VE suður af landinu í gærmorg-
un. Haft var samband við Land-
helgisgæsluna um hálffjögur í 
fyrradag, og var skipið þá statt 
um 400 sjómílur frá landi. Þyrlur 
Gæslunnar drífa ekki svo langt, 
þannig að skipið sigldi áleiðis til 
lands. Maðurinn var ekki kominn 
um borð í þyrluna fyrr en fimmt-
án klukkustundum síðar, klukkan 
hálfsjö í gærmorgun.

Maðurinn var fluttur á Land-
spítalann þar sem gert var að 
sárum hans, en talsvert hafði 
blætt úr kálfanum. Hann var út-
skrifaður í gær. 

Þyrlan kom 15 
tímum seinna

 Fagfjárfestar sóttust 
eftir 57 prósent fleiri hlutum í 
Teymi hf. en stóðu til boða í ný-
loknu hlutafjárútboði félagsins. 
Þetta kemur fram í tilkynningu 
frá félaginu.

Hlutafé Teymis var aukið um 
fjóra milljarða króna að sölu-
virði í útboðinu sem lauk á föstu-
dag. Núverandi hluthöfum bauðst 
að kaupa helming af auknu hluta-
fé og var umframeftirspurn því 
veruleg.

Teymi er eignarhaldsfélag í 
fjarskipta- og upplýsingatækni-
geiranum. Dótturfélög þess eru 
meðal annarra Vodafone, SKO, 
Kögun, Skýrr og EJS.

57 prósent um-
frameftirspurn



Neytendur athugið! Múrbúðin selur allar vörur sínar á lágmarksverði fyrir alla, alltaf. Gerið verð- og gæðasamanburð!
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 Meira en tveir áratug-
ir eru frá því sú hugmynd komst 
á kreik að gera göng eða brú milli 
Spánar og Afríku á Gíbraltar-
sundi. Þessi hugmynd virðist nú 
ætla að verða að veruleika. 

Bjartsýnir menn á Spáni og í 
Marokkó reikna með að vinna við 
göngin hefjist strax á næsta ári. 
Hugmyndin er sú að göngin verði 
eingöngu ætluð til járnbrautar-
ferða, en lestirnar geti flutt bæði 
farþega, vörufarm og bifreiðar.

„Þetta er metnaðarfullt verk-
efni, en við erum viss um að geta 
ráðið við það,“ sagði Driss Jettou, 
forsætisráðherra Marokkó, þegar 
starfsbróðir hans frá Spáni, Jose 
Luis Rodriguez Zapatero, kom í 
heimsókn til höfuðborgarinnar 
Rabat nú í byrjun mars.

Þeir hétu því að hrinda þessu 
verki í framkvæmd, nú þegar 
þriggja ára undirbúningsvinnu er 
að ljúka.

Zapatero var alveg jafn bjart-
sýnn og sagði gangagerðina „sögu-
legt verkefni“ sem muni „breyta 
ásýnd Afríku og Evrópu.“

Gíbraltarsund er þrengra en 
Ermarsund milli Bretlands og 
Frakklands, sem nú hefur verið 
fært fyrir umferð í gegnum göng 
í þrettán ár. Ermarsundsgöngin 
eru 51,5 kílómetrar, eða tíu kíló-
metrum lengri en Gíbraltarsunds-
göngin verða, fari svo að þau verði 
gerð. Á hinn bóginn er Gíbraltar-
sund miklu dýpra en Ermarsund, 
þannig að bæði hönnun og vinna 
við göngin verður töluvert erfið-
ari viðfangs.

Óljóst er hver endanlegur kostn-
aður yrði, en nefndar hafa verið 
tölur sem svara frá innan við 500 
milljörðum króna og allt upp í 
þúsund milljarða króna og ríflega 
það. Kostnaður við gerð Ermar-
sundsganganna nam rúmlega þús-

und milljörðum króna, þannig að 
þetta verður líklega verkefni af 
sambærilegri stærðargráðu.

Hugmyndin er sú að fá Evrópu-
sambandið til að standa straum af 
kostnaðinum að verulegu leyti, en 
einnig muni ríkisfyrirtæki á Spáni 
og Marokkó safna fé til verkefn-
isins.

Í heild verða Gíbraltarsunds-
göngin um 40 kílómetrar að lengd, 

eða tæplega sex sinnum lengri en 
Hvalfjarðargöngin.

Meiningin er sú að gera þrenn 
göng, þannig að tvö þeirra verði 
fyrir járnbrautir, önnur fyrir um-
ferð til suðurs en hin til norðurs, 
og svo verði þriðju göngin á milli 
þeirra ætluð til að sinna viðhalds- 
og viðgerðarþjónustu ásamt neyð-
araðstoð.

Styttist í göng milli 
Evrópu og Afríku
Stjórnvöld á Spáni og í Marokkó stefna að því að gera göng undir Gíbraltar-
sund. Bjartsýni ræður ríkjum og er reiknað með að framkvæmdir geti hafist 
strax á næsta ári. Vonast er eftir fjármagni frá Evrópusambandinu.

© GRAPHIC NEWS

Járnbrautargöng milli Evrópu og Afríku
Áætlanir stjórnvalda á Spáni og
í Marokkó um að gera göng
milli Evrópu og Afríku um 
Gíbraltarsund eru óðum að
verða að veruleika.

Heimild: International Tunnelling Association, Lombardi Engineering
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Breski Norður-
Írlandsmálaráðherrann Peter Hain 
greindi frá því í gær að frestur sem 
bresk stjórnvöld hafa gefið stærstu 
stjórnmálaflokkum Norður-Írlands 
til að koma sér saman um að setj-

ast saman í nýja heimastjórn kynni 
að verða framlengdur eftir að 
stærsti flokkur sambandssinna, 
DUP, skuldbatt sig til að setjast 
þó niður til samingaviðræðna við 
fulltrúa Sinn Fein, stærsta flokks 

kaþólskra lýðveldissinna.  Flokks-
stjórn DUP ákvað á laugardag að 
sinna ekki frestinum sem breska 
stjórnin hafði gefið til stjórnar-
myndunar og rennur út í dag. En 
í samþykkt flokksins sagði Hain 
einnig felast góðar fréttir; flokkur-
inn hefði í fyrsta sinn sagst reiðu-
búinn til viðræðna við Sinn Fein 
innan næstu sex vikna. Breska 
stjórnin myndi gera sitt til að sjá 
til þess að af því verði. 

Norður-írska þingið kemur í dag 
í fyrsta sinn saman eftir kosningar 
7. mars. Fyrsta verk þess á að verða 
að kjósa hina tólf manna heima-
stjórn, en ljóst er að ekki verður af 
því nema samkomulag takist fyrst 
milli stærstu flokkanna; Sinn Fein 
og DUP. 

Gæti bjargað ríkisstjórninni
 Íslandshreyfingin og 

Frjálslyndi flokkurinn gætu vald-
ið því að ríkisstjórnin héldi velli, 
segir Baldur Þórhallsson, prófess-
or í stjórnmálafræði við Háskóla 
Íslands.

Samkvæmt lögum þarf fimm 
prósenta fylgi til að framboð geti 
fengið jöfnunarþingmann. Í nýj-
ustu könnun Fréttablaðsins nýtur 
Íslandshreyfingin fimm prósenta 
fylgis. „Það gæfi henni þrjá þing-
menn á Alþingi,“ segir Baldur. 
„Fái hún hins vegar 4,9 pró-
sent atkvæða nær hún kannski 
engum manni inn. Og ef flokkarn-
ir myndu báðir lenda undir fimm 
prósentunum, þá á hvorugur rétt á 

jöfnunarþingsætum. Samkvæmt 
könnun Fréttablaðsins er tæpt á 
því að þeir nái kjördæmakjörnum 
manni inn. Fari svo er ríkisstjórn-
in komin í meirihluta.“

„Sjálfstæðisflokkur og Fram-
sóknarflokkur eru samanlagt 
með meira fylgi en Samfylking 

og Vinstri græn. Stjórnin hefur á 
síðustu mánuðum ekki mælst með 
þingmeirihluta en ef þessir litlu 
flokkar taka til sín um níu pró-
senta fylgi og ná ekki inn mönn-
um er mun þyngra í vöfum fyrir 
stjórnarandstöðuna. Þetta gæti 
því gjörbreytt pólitískri stöðu 
mála,“ segir Baldur.

„Það að flokkur nái fimm pró-
sentum hefur afar mikla þýðingu, 
því þá fær hann að öllum líkind-
um þrjá þingmenn kjörna á einu 
bretti,“ segir Baldur, sem telur 
þennan fimm prósenta þröskuld 
einmitt gerðan til að koma í veg 
fyrir að margir smáflokkar kom-
ist inn á Alþingi.

Ertu skráð(ur) í stjórnmála-
flokk?

Eiga grunnskólanemar að fá að 
halda tölvuleikjamót í skólum?

Lögreglan á Akur-
eyri handtók karlmann á þrítugs-
aldri aðfaranótt laugardags á veit-
ingastað sem hann hafði brotist 
inn á. Maðurinn var önnum kaf-
inn við að safna sér drykkjarföng-
um af barnum þegar lögregluna 
bar að garði. Hann stökk á flótta 
en náðist og fékk að gista fanga-
geymslur.

Daginn eftir var gerð húsleit 
heima hjá manninum og fannst þá 
vísir að umfangsmikilli kannabis-
rækt. Gróðurhús hafði verið út-
búið í einu herberginu og hald var 
lagt á þrjátíu blómapotta og annan 
búnað sem einsýnt þótti að væri 
ætlaður til ræktunarinnar.

Gripinn við að 
stela drykkjum



Verði ykkur að góðu!
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„Mér finnst við svo 
fordómafull í garð heimilislausra. 
Þetta eru manneskjur sem glíma 
við sjúkdóm og geta ekkert að því 
gert,“ sagði Eva Lind Björnsdótt-
ir á málþingi um málefni heimil-
islausra sem haldið var á föstu-
daginn. Eva var sjálf á götunni 
um tíma og sagði að sérstaklega 
þyrfti að hlúa að konum í þessum 
aðstæðum.

„Konukot er opið frá klukkan 
níu á kvöldin til tíu á morgnana. 
Það segir sig sjálft að það er ekki 
nóg. Konur á götunni þurfa húsa-
skjól og aðhlynningu allan sólar-
hringinn,“ sagði Eva.

Talið er að á hverjum tíma séu á 

bilinu fjörutíu til sextíu einstakl-
ingar heimilislausir í Reykjavík. 
Konur eru í miklum minnihluta 
en á þinginu kom fram að opin-
berum tölur um fjölda heimilis-
lausra kvenna bæri að taka með 

fyrirvara. Margar konur hefðu 
ekki þak yfir höfuðið en keyptu 
sér nótt og nótt, til dæmis með 
því að selja sig. 

„Konur á götunni eru neyddar 
til þess að stunda vændi,“ sagði 
Eva. „Þetta hef ég horft upp á. 
Allt niður í tólf ára gamlar stúlk-
ur og upp í sextugar konur. Það 
er okkar verkefni að koma þess-
um konum til hjálpar,“ sagði Eva 
og bætti því við að þjónusta við 
heimilislausar konur væri afar 
takmörkuð. Þær ættu til dæmis 
erfitt með að leita sér aðstoð-
ar eftir nauðgun og fengju enga 
áfallahjálp ef börn væru tekin af 
þeim.

 Stjórnmálaflokk-
ar verða að skila fjárframlögum 
frá einstaklingum sem fara yfir 
300 þúsund krónur svo fljótt sem 
auðið er, eða leggja þau inn á sér-
stakan bundinn reikning, sam-
kvæmt reglum um reikningshald 
stjórnmálasamtaka sem Ríkisend-
urskoðun hefur gefið út.

Reglunum er ætlað að skýra 
hvernig fyrirkomulagið á fram-
lögum til stjórnmálaflokka eigi 
að vera eftir að ákveðið var að há-
marksframlag hvers einstaklings 
til flokks mætti ekki vera hærra 
en 300 þúsund krónur á ári.

Í reglunum er meðal annars 
tekið fram að erlendir ríkisborg-
arar og fyrirtæki megi ekki leggja 
fé til íslenskra stjórnmálaflokka, 
og að framlög tengdra aðila skuli 
takmarkast við samtals 300 þús-
und krónur.

Stjórnmálaflokkum er óheimilt 

að selja vörur og þjónustu í fjár-
öflunarskyni, utan við að leigja út 
eigið húsnæði og að reka útgáfu-
starfsemi til að kynna frambjóð-
endur og stefnu. Undanskilin er 

þó óregluleg kaffisala, merkja-
sala, sala happdrættismiða og bar-
sala, að því gefnu að enginn versli 
fyrir hærri upphæð en 100 þúsund 
krónur á ári.

Verða að skila háum framlögum

Hver er formaður hinnar 
nýstofnuðu Íslandshreyfingar?

Guðrún Björnsdóttir sigraði í 
kvennaflokki Grand Prix-móts-
ins um helgina. Hvaða íþrótt 
keppir hún í og fyrir hvaða 
félag? 

Hvar var Lan-móti aflýst 
nýverið? 

Þrír ungir menn 
voru handteknir eftir vopnað 
rán í verslun 10-11 við Setberg í 
Hafnarfirði á þriðja tímanum í 
fyrrinótt.

Mennirnir, tveir undir tvítugu 
og einn um tvítugt, réðust inn í 
verslunina og ógnuðu starfsmanni 
með dúkahníf. Einn ræningjanna 
huldi augu sín með sólgleraugum 
og hinir voru með lambhúshett-
ur á höfði. Þeir þvinguðu starfs-
manninn til að opna peningakassa 
og tæmdu hann, stálu sígarettum 
og létu sig hverfa á bíl. Lögreglan 
fann þá skömmu síðar hjá Vífils-
stöðum. Enginn meiddist í ráninu.

Mennirnir voru yfirheyrðir í 
gær og að sögn lögreglu verður 
líklega farið fram á gæsluvarð-
hald yfir þeim.

Ógnuðu starfs-
manni vopnað-
ir dúkahníf

Borgarráð í Largo í 
Flórída ákvað um helgina að Steve 
Stanton yrði leystur frá störf-
um fyrir borgina eftir að Stanton 
greindi frá áformum sínum um að 
gangast undir kynskiptaaðgerð. 

Stanton gegnir embætti fram-
kvæmdastjóra hjá borginni og 
hefur verið æðsti embættismaður 
hennar, utan borgarstjóra, í fjór-
tán ár. 

Ráðið neitar því að Stanton sé 
leystur frá störfum vegna kyn-
skiptanna, en segir ákvörðun hans 
hafa valdið ringulreið og upplausn 
í borginni. Stanton hefur ekki gert 
upp við sig hvort til lögsóknar 
komi.

Ætlar í kyn-
skiptaaðgerð

Tony Blair, forsætisráð-
herra Bretlands, hvatti á afmæl-
is-leiðtogafundi Evrópusambands-
ins í Berlín í gær 
til þess að Sam-
einuðu þjóðirnar 
ákveddu refsi-
aðgerðir gegn 
Súdanstjórn.
Að ákveða flug-
bannssvæði yfir 
Darfúr-héraði 
væri meðal að-
gerða sem kæmu þar til greina. 

Leiðtogarnir vörðu „umtals-
verðum hluta“ fundar síns í Berl-
ín í gær í umræður um ástandið í 
Darfúr, sem þeir sögðu „óþolandi“. 
„Aðgerðir Súdanstjórnar eru al-
gerlega ólíðandi,“ sagði Blair. 
Angela Merkel, kanslari Þýska-
lands sem nú gegnir formennsk-
unni í ESB, tók undir orð Blairs.

SÞ ákveði refsi-
aðgerðir

Konur á götunni eru 
neyddar til þess að 

stunda vændi. Þetta hef ég horft 
upp á. Allt niður í tólf ára gamlar 
stúlkur og upp í sextugar konur. 
Það er okkar verkefni að koma 
þessum konum til hjálpar.



Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu



10% vaxtaauki!

Nýttu þér þetta TILBOÐ og stofnaðu reikning á spron.is

Þeir sem stofna sparnaðarreikningana SPRON Vaxtabót eða Viðbót
á Netinu fyrir 1. maí næstkomandi fá um næstu áramót 
10% vaxtaauka á áunna vexti til 1. júlí nk.
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 Ákveðið hefur verið að 
takmarkað reykingabann verði 
innleitt á veitinga- og vínveit-
ingahúsum Þýskalands, en reyk-
ingafólk mun áfram hafa völ á að 
reykja í sérstökum reykherbergj-
um og sumir staðir, svo sem til-
teknar krár og bjórtjöld, kunna að 
verða undanþegnar banninu. 

Þetta hafa stjórnir þýsku sam-
bandslandanna 16 komið sér 
saman um, að því er Christian 
Wulff, forsætisráðherra Neðra-
Saxlands, greindi frá. Málefni 
veitingastaða eru á valdsviði sam-
bandslandanna, ekki sambands-
ríkisstjórnarinnar í Berlín. Hún 
ákvað í síðasta mánuði reykinga-

bann í almenningssamgöngum og 
byggingum sambandsríkisins. 

Sátt um reykingabann

 Verndun við-
kvæmra vistkerfa fyrir skaðleg-
um áhrifum fiskveiða og aðgerðir 
gegn ólöglegum veiðum voru of-
arlega á baugi á fundi fiskimála-
nefndar matvæla- og landbúnað-
arstofnunar Sameinuðu þjóðanna 
(FAO) sem er nýlega lokið. Íslensk 
stjórnvöld hafa lagt mikla áherslu 
á að unnið sé með markvissum 
hætti í þessu máli og var tilkynnt 
á fundinum um þá ákvörðun Ís-
lands að leggja fram um sjö millj-
óna króna rannsóknafé til FAO.

Samkomulag varð um að á vett-
vangi FAO yrðu mótaðar viðmiðun-
arreglur um verndun viðkvæmra 
vistkerfa fyrir skaðlegum áhrif-
um fiskveiða. Viðmiðunarregl-
urnar munu auðvelda ríkjum að 

stjórna djúpsjávarveiðum skipa á 
þann hátt að þau valdi ekki skaða. 
Samþykkt var tímaáætlun sem 
gerir ráð fyrir því að viðmiðunar-
reglurnar verði tilbúnar í ársbyrj-
un 2008.

Vegna baráttu FAO gegn ólög-
legum fiskveiðum er lögð mest 
áhersla á tvö atriði, annars vegar 
bætt eftirlit í höfnum og hins 
vegar mikilvægi þess að koma í 
veg fyrir veiðar skipa sem sigla 
undir hentifána. 

Samkomulag varð jafnframt 
um að sú staðreynd að fjöldi ríkja 
hefur enga raunverulega stjórn á 
veiðum skipa sem sigla undir fána 
þeirra sé eitt helsta vandamálið 
varðandi ólöglegar fiskveiðar. 



Rottueitur í dýr-
amat frá bandaríska fyrirtæk-
inu Menu Foods varð að minnsta 
kosti sextán dýrum að aldurstila. 
Í kjölfarið afturkallaði fyrirtækið 
sextíu milljónir dósa af katta- og 
hundamat. Vörurnar eru seldar í 
Norður-Ameríku. 

Við rannsókn fundu vísinda-
menn amínópterin í dýramatnum. 
Efnið er notað til að eitra fyrir 
nagdýrum í sumum löndum, en sú 
notkun þess er bönnuð í Banda-
ríkjunum. Talið er að hveitiglút-
en í matnum hafi innihaldið eitrið. 
Ekki er vitað hvernig eitrið komst 
í snertingu við glútenið, sem var 
keypt frá Kína.

Rottueitur olli 
dauða 16 dýra

 Tugþúsundir Kúrda 
í Tyrklandi söfnuðust saman fyrir 
helgi til að fagna Nowrus-hátíð-
inni, sem markar nýtt kúrdískt 
ár. Samkvæmt hefð nota kúrdísk-
ir aðgerðarsinnar þennan viðburð 
til að halda á lofti kröfum um að-
skilnað.

Tyrknesk yfirvöld voru viðbú-
in átökum og lögðu áherslu á að 
ólögleg mótmæli yrðu ekki liðin.

Undanfarin ár hafa hátíðar-
höldin endað með óeirðum þar 
sem tugir hafa látið lífið. Spenna 
er sérlega mikil í ár eftir hand-
tökur og ákærur á hendur fjölda 
kúrdískra stjórnmálamanna 
vegna meintra tengsla við upp-
reisnarmenn Kúrdíska verka-
mannaflokksins (PKK).

Ótti um átök á 
hátíð Kúrda



Virðing
Réttlæti

Aðalfundur VR
verður haldinn á Nordica hótel í kvöld
og hefst kl. 19:30.

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf
Framlag í VR varasjóð
Laga- og reglugerðabreytingar

Flugfélagið Icelandair 
hefur sótt um heimild til þess að 
fækka flugliðum um borð í Boeing 
757-vélum félagsins í Bandaríkja-
flugi. Hingað til hafa verið fimm 
til sex flugfreyjur og flugþjónar á 
vakt en eftir breytingarnar verður 
heimilt að fljúga með fjóra flugliða 
milli Bandaríkjanna og Íslands. 

Guðjón Arngrímsson, upplýs-
ingafulltrúi Icelandair, segir að 
breytingarnar séu gerðar í hag-
ræðingarskyni. „Það stendur ekki 
til að minnka þjónustu við farþega 
og eins mun ekki koma til neinna 
uppsagna,“ segir Guðjón og bætir 
því við að í vor komi sextíu til sjö-
tíu nýir flugliðar til starfa hjá fé-

laginu, sem 
er ívið meira 
en verið hefur 
undanfarin ár. 

Flugfreyj-
ur og flugþjón-
ar hafa áhyggj-
ur af þessum 
niðurskurði.
„Það segir sig 
sjálft að álag-
ið mun aukast,“ 

segir Sigrún Jónsdóttir, formaður 
Flugfreyjufélags Íslands. Félag-
ið hefur ekki gefið frá sér form-
lega yfirlýsingu vegna breyting-
anna en Sigrún segir að málið hafi 
mikið verið rætt enda sé álag á 

flugfreyjur og flugþjóna nú þegar 
mikið í Bandaríkjaflugi. 

„Ég hef verið að skoða mál hjá 
kollegum mínum í Kanada. Þar 
var farið fram á sambærilegar 
breytingar sem flugmálayfirvöld 
þar í landi samþykktu ekki,“ segir 
Sigrún og bendir á að eftir breyt-
ingarnar verði aðeins einn örygg-
isvörður fyrir hver fimmtíu sæti.

Heimildarveiting sem þessi þarf 
að fara fyrir flugöryggisstofnun 
Evrópu, EASA. Samkvæmt upp-
lýsingum frá Flugmálastjórn Ís-
lands hefur EASA samþykkt 
breytingarnar og því er ekkert því 
til fyrirstöðu að fækka flugliðum í 
Bandaríkjaflugi Icelandair.

Flugliðar óttast aukið álag

 Ríkiseinokun á íþrótta-
veðmálafyrirtækjum í Danmörku, 
Finnlandi og Ungverjalandi stríð-
ir gegn lögum Evrópusambands-
ins um frjálst flæði þjónustu, sam-
kvæmt úrskurði framkvæmda-
stjórnar sambandsins. Er þeim 
tilmælum beint til ríkjanna að þau 
breyti lögum sínum til samræmis 
við lög ESB.

Framkvæmdastjórnin hóf rann-
sókn í kjölfar kvartana frá fyrir-
tækjum í öðrum aðildarríkjum 
sem var meinað að vera með starf-
semi í ríkjunum þremur.

Í úrskurði sínum telur fram-
kvæmdastjórnin ekki sýnt að ein-
okun ríkjanna á íþróttaveðmála-
fyrirtækjum sé nauðsynleg eða 
réttlát. Ennfremur telur fram-
kvæmdastjórnin ekki verjanlegt 

að slík fyrirtæki njóti góðs af því 
að teljast ekki rekin í hagnaðar-
skyni þar sem þau þurfi að upp-
fylla tekjumarkmið og markaðs-
setja þjónustu sína.

Evrópudómstóllinn hefur áður 
úrskurðað að allar takmarkanir 
sem ætlað er að vernda almenna 
hagsmuni, eins og neytendavernd, 
verði að vera „mótsagnalausar 
og markvissar.“ Aðildarríki mega 
ekki segja að þörf sé á að tak-
marka aðgang borgara að veð-
málaþjónustu og hvetja um leið 
til þátttöku í ríkisreknum happa-
drættum, leikjum og veðmálum 
þar sem ríkið græðir.

Berist ekki viðbrögð við þessum 
tilmælum innan tveggja mánaða 
getur framkvæmdastjórnin vísað 
málinu til Evrópudómstólsins.

 Hæstiréttur 
í Rússlandi hefur fyrir-
skipað að stjórnarand-
stöðuflokkurinn Flokkur 
lýðveldissinna verði lagð-
ur niður á þeim grundvelli 
að hann sé of smár. 

Leiðtogi flokksins, Vlad-
imír Ryzhkov, hafnar þeim 
rökum og segir þetta hluta 
af herferð stjórnvalda við 
að berja niður andstöðu í 

aðdraganda þingkosninga 
sem fram fara í landinu í 
desember.

Degi fyrr lögðu sak-
sóknarar til að annar 
rússneskur stjórnarand-
stöðuflokkur, Þjóðar-
flokkur bolsévika, yrði 
lagður niður. Sá hefur 
staðið á bak við nýleg 
mótmæli gegn stjórnvöld-
um.

Andstöðuflokkur lagður niður
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HugurAx er eitt af stærstu hugbúnaðarfyrirtækjum landsins með yfir 130 starfsmenn, 
öflugt teymi ráðgjafa og sérfræðinga. Við leggjum áherslu á faglega þjónustu og lausnir
sem virka í íslensku umhverfi. Við einföldum það sem aðrir reyna að flækja.



Ég veit hver arðsemin er. Ég veit hvort við
stöndumst áætlanir og veit hvernig reksturinn
gengur. Ég veit hvort vörustjórnunin virkar.

Það er komin alveg ný útgáfa af Ópusallt,
viðskiptalausninni sem gerir allt starfsfólk
aðeins klárara.

Nánari upplýsingar www.opusallt.is
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Samfylkingin er einn flokka um að 
hafa lagt fram heildstæða stefnu 

um náttúruvernd og auðlindanýt-
ingu, Fagra Ísland. Samfylkingin 
hefur líka lagt fram verðlaunatillög-
ur um eflingu sprotafyrirtækja og 
uppbyggingu hátækniiðnaðar. Það er 
engin tilviljun. 

Samfylkingin er stór jafnaðar-
flokkur og þar rúmast fjölbreytt við-
horf. Það er helsti styrkur Fagra Ís-
lands. Fyrst okkur tókst í Samfylk-
ingunni að móta stefnu sem leggur 
grunn jafnt að náttúruvernd og auð-
lindanýtingu er ljóst að þjóðin getur náð slíkri 
sátt.

Við munum áfram þurfa að nýta orkuauðlind-
ir okkar til verðmætasköpunar, eins og aðrar auð-
lindir. Þekking okkar á endurnýjanlegri orku er 
að verða verðmæt útflutningsvara. Nýir nýting-
arkostir geta komið upp og kaupendur á borð við 
framleiðendur sólarrafhlaðna hafa þegar sýnt ís-
lenskri orku áhuga.

Allt mælir með því að staldra nú við í bygg-
ingu frekari stórvirkjana og álvera. Ofþensla í 
efnahagslífinu og tröllauknir stýrivextir kalla á 

efnahagslegt aðlögunarferli til að 
forðast kollsteypur. Frekari stór-
iðjuuppbygging við núverandi efna-
hagsaðstæður myndi gera stöðu 
samkeppnisgreina enn erfiðari en 
nú er, sérstaklega á landsbyggðinni.

Brýnt er út frá náttúruverndar-
sjónarmiðum að nota tímann til að 
móta rammaáætlun um náttúru-
vernd, þar sem ákveðið er hvaða 
svæði megi nýta til orkuöflunar og 
hvaða svæði eigi að vernda. Þegar 
áherslur og þarfir breytast höfum 
við þá lokið forgangsröðun í þágu 
náttúrunnar og búið í haginn fyrir 
skynsamlega nýtingu náttúruauð-
linda okkar til lengri tíma litið. 

Það verður aldrei sátt um að við 
nýtum ekki auðlindir okkar. Fólk um allt land vill 
bæta lífskjör sín og efla atvinnulíf. Til þess verð-
um við að geta nýtt orkuauðlindir okkar með skyn-
samlegum hætti án þess að ganga á mikilvæg nátt-
úrugæði eða ganga á hagsmuni annarra atvinnu-
greina. Þannig leggjum við grunn að fjölþættri 
atvinnustefnu sem nýtist okkur öllum og trygg-
ir tækifæri fyrir alla. Þannig vill Samfylkingin 
vinna.

Höfundur er lögfræðingur og skipar 4. sætið á lista 
Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi.

Atvinnustefna og náttúruvernd

A
lþýðusamband Íslands og Samtök fjármálafyrir-
tækja hafa gert með sér samkomulag um að fela 
Hagfræðistofnun Háskóla Íslands að gera úttekt á 
þjónustugjöldum og vaxtagjöldum banka og spari-
sjóða.

Í kjölfar þess að bankar skiluðu hver af öðrum metuppgjör-
um spannst umræða um þann vaxtakostnað sem íslensk heimili 
þurfa að bera. Engan skyldi undra að stutt hafi verið í kvikuna 
í þeirri umræðu enda þarf að leita langt til að finna aðra eins 
vexti á óverðtryggðum lánum og hér á landi.

Í þeirri umræðu hefur ýmsu verið ruglað saman. Þeir háu 
vextir sem greiddir eru af lánum í krónum eru afleiðing þenslu 
í efnahagslífinu sem leitt hefur af sér háa stýrivexti Seðla-
bankans. Kerfisbreytingar og erlend stóriðjufjárfesting eiga 
þar drýgstan þátt, en skammsýni og lausatök í stjórn efnahags-
mála eru þar líka sökudólgar. Líklegt er einnig, enda þótt evra 
við þau skilyrði sem verið hafa hefði leitt til stærri vandamála, 
að landsmenn muni þurfa að sætta sig við töluvert hærri vexti 
að jafnaði en í nágrannalöndunum ef krónan verður framtíðar-
mynt þjóðarinnar um ókomin ár.

Í umræðunni hefur runnið saman í allsherjar hringiðu um-
ræða um grunnvexti í samfélaginu og álagningu banka á þjón-
ustu sína í formi þjónustugjalda og vaxtamunar. Þegar horft 
er á afkomu bankanna er nokkuð ljóst að viðskiptabankastarf-
semi sem snýr að einstaklingum og smærri fyrirtækjum gefur 
ekkert sérstaklega mikið af sér. Þetta verður hvað skýrast í 
uppgjörum sparisjóða sem í sumum tilvikum skila neikvæðri 
afkomu þegar búið er að draga frá gengishagnað. 

Bankarnir tóku skref inn á íbúðalánamarkað til að takast þar 
á við ríkisrekið fjármálafyrirtæki. Þar buðu bankarnir kjör 
sem eru á mörkum þess að vera réttlættanleg út frá rekstrar-
legum forsendum og verða líklega einungis réttlætt með því að 
ná langvarandi samskiptum við viðskiptavini til að geta boðið 
þeim ýmiss konar vöru með hærri álagningu.

Umræðan hefur hins vegar á hæpnum forsendum oft snúist 
upp í upphrópanir um vaxtaokur og ofsagróða. Þær upphróp-
anir eru ekki til þess fallnar að auka traust á þeim stjórnmála-
mönnum sem þenja raddböndin á veikum forsendum. 

Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins hafa 
undanfarin ár verið leiðandi í skynsamlegri umræðu um ýmis 
hagsmunamál fyrirtækja og launafölks. Þjóðarsáttin markaði 
grunn að raunverulegri kaupmáttaraukningu. Samstarfið 
nú er líka til þess fallið að halda til haga staðreyndum um 
þjónustugjöld og vaxtamun. Umræða hér á landi snýst allt 
of oft um að rifist er um staðreyndir fremur en að reynt sé 
að finna þær með kerfisbundnum hætti og takast síðan á um 
sjónarmið á grundvelli þeirra. Samstarf ASÍ og SFF er skyn-
samleg leið til að finna staðreyndirnar, áður en menn byrja að 
draga ályktanir.

Grundvöllur skyn-
samlegrar umræðu

Nú er heilt kjörtímabil liðið frá 
því að ráðist var inn í Írak. 

Fjögur ár eru síðan tveir Íslend-
ingar tússuðu nöfn okkar allra á 
skriðdrekana sem þustu inn í Bag-
dad og eru þar enn. Síðan hafa 
tvímenningarnir grafist undir í 
sandburði sögunnar en eftirmenn 
þeirra halda merkinu á lofti eins 
og ekkert hafi breyst. 

Í þingumræðu um málið í síð-
asta mánuði talaði núverandi for-
sætisráðherra eins og sannur 
stríðsherra og sakaði andstæð-
inga sína um að vilja írösku þjóð-
inni illt auk þess sem „góðar frétt-
ir“ berist nú frá landinu hrjáða. 
Núverandi formaður Framsókn-
arflokksins hefur reyndar ýjað að 
því að stuðningur okkar við inn-
rásina hafi verið mistök, en enn á 
Jón Sigurðsson, fyrir hönd flokks 
síns og ríkisstjórnar, eftir að 
biðja íslensku þjóðina afsökunar. 
Og enn á Geir H. Haarde, í nafni 
flokks síns og ríkisstjórnar, eftir 
að biðja þjóð sína afsökunar á því 
að hafa bendlað okkur við þetta 
hræðilega stríð sem gerir ekki 
annað en að stigmagnast með degi 
hverjum.

„Góðu fréttirnar“ frá Írak eru 
því miður ekki aðrar en þær að 
menn greinir nú á um hvort fórn-
arlömb stríðsins séu 650.000 eða 
1.000.000. Við lögðum nafn okkar 
við stríð sem fellt hefur mann-
fjölda sem er tvisvar, jafnvel 
þrisvar sinnum meiri en íslenska 
þjóðin. Og fyrir þetta skammast 
menn sín ekki, heldur skamma 
þá sem dirfast að impra á þeirri 
nöpru staðreynd. Þeir eru sagð-
ir vera „á móti uppbyggingunni í 
Írak“, rök sem hljóma ansi undar-
lega úr munni manns sem studdi 
og styður enn hörmungarnar 
sem Bandaríkjamenn leiddu yfir 
Íraka.

Ísland studdi innrásina í Írak 

í orði og á borði. Við lögðum til 
flugvelli okkar, lofthelgi og pen-
inga. Stuðningur okkar hefur 
aldrei verið dreginn til baka þrátt 
fyrir að löngu sé ljóst að við sem 
fleiri þjóðir vorum blekktar til 
fylgilags við Bush og Blair. Við 
vorum höfð að ginningarfíflum. 
Það var logið að okkur um kjarn-
orkuvopn og Al-Kæda-tengsl. 
Samt styðjum við enn þetta stríð 
sem kostað hefur tvær til þrjár 
íslenskar þjóðir líf sitt. 

Hugsum okkur alla núlifandi Ís-
lendinga í gröfinni: Mig, þig og 
fjölskyldur okkar beggja: Maka, 
börn, mágkonur og svila, for-
eldra og tengdaforeldra. Hugsum 
okkur Geir Haarde, Jón Sigurðs-
son og alla ríkisstjórn Íslands ná-
kalda á kistubotni. Hugsum okkur 
bílstjóra þeirra, börn og maka, 
alla. Alla á Seltjarnarnesi, alla í 
Stykkishólmi, alla Vestmanna-
eyinga, alla í Bónus á Egilsstöð-
um, alla í Kringlunni, alla í Glitni 
á Kirkjusandi, alla í Melabúðinni, 
alla sjómenn á öllum bátum, alla 
þá sem erlendis eru og sitja dag-
inn af sér í flugvélum, í stuttu 
máli ALLA ÍSLENDINGA, frá 
Kögri til Kastrup… Allir dauðir. 

Og hugsum okkur síðan annan 
eins fjölda að auki. Annan eins 
fjölda af líkum. Sundurskotnum, 
brenndum og limlestum líkum. 
Kannski getum við þá ímyndað 

okkur þær hörmungar sem við 
studdum og styðjum enn. Sérhver 
Íslendingur hefur tvö mannslíf 
á samviskunni, eða eigum við að 
segja að tveir menn hafi líf heillar 
smáþjóðar á samviskunni hvor?

Hvernig getur 300.000 manna 
þjóð stutt morð á yfir 600.000 
manns án þess að blikna? Auðvit-
að getur hún það ekki. Hún blikn-
ar. Meirihluti Íslendinga var og 
er á móti þessu ljóta stríði. Að-
eins okkar litlu leiðtogar eru því 
fylgjandi, og það jafnvel nú, fjór-
um árum síðar. Enn berja menn 
þrjósku höfði við stein og tala um 
uppbyggingu, lýðræði, árangur. 
Enn tala menn um að það hafi allt 
verið þess virði: Til að drepa einn 
vondan mann þurfti hálf milljón 
manns að deyja. 

Að morgni innrásarafmælis-
ins sagði fyrrum aðstoðarmaður 
fyrrum forsætisráðherra í viðtali 
við Ríkisútvarpið að enginn hefði 
getað séð fyrir að Íraksstríðið 
færi svona illa. Hvort eigum við 
að gráta eða hlæja? Það voru víst 
ekki nema 80% þjóðarinnar sem 
stóðu gegn þessari stríðsför og í 
kvikmyndinni „Ég er Arabi“ sem 
gerð var um það leyti sem Banda-
ríkjaher brunaði inn í Bagdad, 
og enn hefur ekki fengist sýnd í 
Ríkissjónvarpinu, vara tugir Ís-
lendinga við því óðs manns æði 
sem nú fyllir alla fréttatíma. 

Íraksstríðið var rangt. Heimur-
inn er ekki betri í dag en hann var 
árið 2003. Við hljótum að skora 
á Geir og Jón að sjá nú að sér og 
sýna þann manndóm að hlíta dómi 
sögunnar, ganga fram fyrir þjóð 
sína og biðjast afsökunar. Annars 
ganga þeir til kosninga sem At-
geir og Axjón, nöfn sem auðvelt 
verður að muna í kjörklefanum.

Eða ætlum við virkilega að gefa 
þeim fjögur ár enn til að styðja 
frekara mannfall í okkar nafni? 

Atgeir og Axjón



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Hörður Ellert Ólafsson 
ljósmyndari fór á CeBIT-
tæknisýninguna. Hann 
varð fyrir vonbrigðum.

Hörður Ellert starfar sem 
ljósmyndari hjá fyrir-
tækinu Inhouse. Hann fór 
ásamt vinnufélögum sínum 
á CeBIT-tæknisýninguna 
í Hannover í síðustu viku. 
„Við fórum á sýninguna til 
að athuga hvort þar væru 
einhverjar tækninýjungar 
til sýnis sem gagnast gætu 
starfsemi okkar,“ segir 
Hörður. „Svo fórum við líka 
einfaldlega vegna þess að 
við erum tækninördar.“

CeBIT er stærsta tækni-
sýning heims og er umfang 
hennar gríðarmikið. „Svæð-
ið er svo stórt að ég held ég 

hafi ekki gengið svona mikið 
síðan ég fékk bílpróf,“ segir 
Hörður. „Samt sem áður sá 
maður ekki svo mikið vegna 
þess að það var ótrúlega 
mikið um endurtekning-
ar. Ef maður skoðaði fyrstu 
básaröðina í hverjum sal 
gat maður gefið sér að allir 
aðrir væri með mjög svip-
aðar vörur, kannski einn 
takki til eða frá.“

Hörður sá samt nokkra 
hluti sem vöktu áhuga hans. 
„Art Lebedev-lyklaborðið 
var mjög spennandi. Í stað 
takka eru litlir snertiskjáir 
sem hægt er að setja hvaða 
mynd sem er á,“ segir Hörð-
ur. „Sigurvegari sýningar-
innar var samt iPod-stand-
ur, með hátölurum og öllu, í 
líki R2D2.“

R2D2 var há-
punkturinn

Villtu vera í
góðu formi?

Tilboð dagsins!
Nautahakk með minna en 5% fitu

á 1898.- kr.kg

Grensásvegi 48   Búðarkór 1   gallerikjot.isOpið virka daga frá kl 10 -18:30 Laugardaga  frá kl 11 -17



Rúllutextar og fljúgandi hnettir 
ásamt öðrum tölvubrellum eru 
meðal þess sem er í verkahring 
grafískra hönnuða á sjónvarps-
stöðvunum.

„Verkferli grafískrar vinnu fyrir 
sjónvarpsefni hefst í samvinnu við 
aðstandendur framleiðslunnar. Ég 
skissa hugmyndir sem koma fram 
og tek með mér að tölvunni. Það 
sem virkar eins og brjálað krot er 
síðan kannski upphafið að þætti,“ 
segir Vigdís Ólafsdóttir, sjón-
varpsgrafíker hjá Skjá einum. 

Grafíkvinnan er lifandi ferli þar 
sem hugmyndin er stöðugt í þróun. 
Þar er enginn einn sem ræður út-
litinu að sögn Vigdísar. 

Meðal verkefna grafíkera eru 
upphafstitlar, milliskilti, lógó, 
rúllutextar og þrívíð myndskeið 
ásamt almennum upplýsingum frá 

stöðinni. Einnig stöku auglýsingar 
fyrir sjónvarpssöðvarnar.  

„Þegar fyrsta uppkast að hug-
myndinni liggur fyrir sest ég 
við tölvuna. Finn letur og mynd-
ir úr bókum eða af netinu. Síðan 
prófa ég mig áfram í tölvunni með 
myndir, munstur og hugmyndir,“ 
segir Vigdís.

Forritin sem hún notar eru 
myndaforritið Photoshop, teikni-
forritið Illustrator og hreyfi-
myndaforritið Aftereffects. Auk 
þeirra eru notuð sérstök forrit 
fyrir þrívíddarmyndskeiðin.

Vigdís notar bæði PC og Macin-
tosh við grafíkvinnuna, en segist 
þó vera meiri „makkari“ eins og 
margir aðrir hönnuðir. 

„Þegar grafíkin er tilbúin í tölv-
unni hjá mér tekur við ferli sem 
nefnist „rendering“. Þá nær tölv-
an í gögn sem tilheyra grafíkinni 
í hágæða upplausn. Þeim er síðan 

komið fyrir í endanlegri útgáfu af 
verkefninu,“ segir Vigdís. 

Grafíkin fer síðan í quicktime-
skrá á miðlara í tölvukerfi á sjón-
varpsstöðvanna. Síðan tekur klipp-
arinn við grafíkinni og kemur 
henni fyrir í sjónvarpsefninu fyrir 
útsendingu.

Sjónvarpsgrafíker gerir bæði 
verkefni sem eru framleidd fyrir 
útsendingu og þau sem  eru send 
í beinni. 

„Fyrir beinar útsendingar undir-
búum við grafíkina eftir fremsta 
megni. Gerum tilbúna titla, lógó, 
texta og skilti. Síðan fer allt 
í gegnum  útsendingatölvuna 
Clarity, sem er oftast bara kölluð 
Klara. Síðan er grafíkinni stjórn-
að í útsendingunni í samvinnu 
við skriftu og fer eftir umfangi 
útsendingarinnar hverju sinni,“ 
segir Vigdís.

Brjálað krot er upphafið

Hugur, líkami og sál endurnærist með góðum æfingum og slökun
í tímunum hjá Önnu Haraldsdóttur. Body& Mind námskeiðin eru 
haldin í húsnæði Technosport í Hafnarfirði. Þátttakendur hafa náð 

frábærum árangri í vetur með fjölbreyttum æfingum. 
Enginn hávaði og engin hopp. Pilates hringir, teygjur, létt lóð, litlir og 

stórir boltar. Góð slökun í lok hvers tíma.

Upplýsingar hjá Önnu Haraldsdóttur
 í síma 899 7909

ENGINN HÁVAÐI
ENGIN HOPP

PILATES-ÁHÖLD

Body & Mind
All American Pilates



Google vill koma auglýsingum 
fyrir í tölvuleikjum. Þrátt fyrir 
að auglýsingar séu algengar í 
leikjum efast margir um ágæti 
áætlana fyrirtækisins.

Google keypti á dögunum fyrir-
tækið Adscape Media, sem sérhæf-
ir sig í auglýsingum í tölvuleikjum. 
Auglýsingarnar sem um ræðir eru 
auglýsingaspjöld meðfram völlum 
í knattspyrnuleikjum og meðfram 
kappakstursbrautum í bílaleikjum, 
sem og ýmsar merkjavörur í um-
hverfi leikja, svo dæmi séu tekin.

Auglýsingar í tölvuleikjum 
eru ekki nýjar af nálinni. Bílar 
tölvuleikja eru margir hverjir af 
ákveðnum gerðum og leikjafram-

leiðendur eru duglegir að aug-
lýsa sjálfa sig í eigin leikjum. Ef 
áætlanir Google ná fram að ganga 
þýðir það hins vegar að auglýsing-
arnar yrðu færðar á næsta stig. Í 
stað þess að fá sér sígarettu og 
bjór myndi aðalsöguhetjan fá sér 
Marlboro og Bud.

Margir efast um ágæti slíkra 
auglýsinga og hafa áhyggjur af því 
að þær verði of frekar og skemmi 
leiki. Talsmaður Google sagði hins 
vegar í samtalið við leikjasíð-
una Eurogamer að svo yrði ekki. 
„Eins og með allt annað sem við 
gerum setjum við upplifun not-
anda í fyrsta sæti. Ef rétt er staðið 
að málunum geta sértækar og við-
eigandi auglýsingar dýpkað leiki 
og gert leikjaumhverfi raunveru-
legra.“  

Vilja fleiri auglýs-
ingar í tölvuleiki

Fiktarar og tækninördar eiga 
sitt eigið vefsamfélag. Þar er 
hægt að læra að smíða alls 
kyns heimatilbúin tækniundur, 
bæði nýt og einskis nýt.

Vísinda- og tækninördatímarit-
ið Makezine.com kemur út bæði 
á prenti og á netinu. Þar er einn-
ig vefsamfélag þar sem nördarn-
ir deila reynslu sinni af fikti úr bíl-
skúrnum. 

Á síðunni eru leiðbeiningar að 
allskyns tækjum og tólum sem 
hægt er að smíða heima í bílskúrn-
um.  Bæði nýt og einskisnýt, eins og 
USB-batteríhlaðari, vatnseldflaug 
og vélmenni svo fátt eitt sé nefnt.

Á síðunni blogga tækninördarnir 
og  deila reynslu sinni ásamt því að 
skiptast á hugmyndum.

Á síðunni er einnig hægt að ger-
ast áskrifandi að Podcast sem sýnir 
tæknitilburðina og kaupa efnivið í 
herlegheitin.

Slóðin er www.makezine.com

Heimatilbúin tækniundur

Vesturlandsvegur

Reykjavík

Mosfellsbær

Húsasmiðjan

Nóatún

Toppskórinn

Margt Smátt

Vínlandsleið

Sport Outlet
Vínlandsleið 2–4, efri hæð

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

Verktakar verið upplýstir Topdrive.is

Topdrive.is
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fasteignir
Mest lesna fasteignablað landsins 26. MARS 2007

Fasteignasalan Húsið er með tveggja hæða 
raðhús við Fellahvarf í Kópavogi til sölu.

F ellahvarf 13 er fimm til sex herbergja 183,2 
fermetra raðhús á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr. Húsið er í lokuðum 

botnlanga við Elliðavatn og frá því er útsýni yfir 
vatnið og Bláfjöll. 

Komið inn í forstofu á neðri hæð með náttúru-
flísum á gólfi og viðarskáp og þaðan inn á gang 
sem einnig er flísalagður með náttúruflísum. Tvö 
svefnherbergi eru á hæðinni, bæði með parketti. 
Baðherbergi er með ljósum flísum á gólfi og vegg, 
sturtu, handklæðaofni og glugga. Sjónvarpsher-
bergi er með gráum flísum á gólfi, glugga og út-
gengi í garð. Bílskúr er flísalagður með ljósum 
flísum á gólfi, niðurfalli og tengi fyrir þvottavél. 

Upp á aðra hæð liggur stigi með kókosteppi 
og fallegu handriði. Efri stigapallur er með nátt-
úruflísum á gólfi. Tvö svefnherbergi eru á hæð-
inni, bæði með parketti og viðarskápum. Bað-
herbergi er með náttúruflísum á gólfi og ljós-
um flísum á vegg, upphengt salerni, baðkar með 
sturtuaðstöðu. Eldhús er með náttúruflísum á 
gólfi, sérsmíðaðri eikarinnréttingu frá HTH, 
stálháf og tækjum frá AEG. Stofa og borðstofa 
eru með eikarparketti á gólfi og útgengi á stórar 
flísalagðar svalir. Sjónvarpstenglar eru í öllum 
herbergjum og ljósahönnun er frá Lumex.

Húsið er nýlegt, byggt  2003, og er steypt og 
steinað að utan í ljósum lit. Hiti er í bílastæði. Um-
hverfið er fjölskylduvænt, stutt í skóla, leikskóla 
og náttúrufegurð.

Ásett verð er 49,5 milljónir

Stutt í náttúrufegurð
Fellahvarf 13 er nýlegt hús á rólegum stað.
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HÚSIÐ  4
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FASTEIGNASÖLUR

18,7%

37,5%

*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallup í nóvember 2006.
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Rafrænt greiðslumat

Ráðgjöf og aðstoð

Lánsumsóknir rafrænt á Netinu

Svar innan fjögurra daga

F 
A

 B
 R

 I 
K

 A
 N

VEXTIR FRÁ 

AÐEINS

Miðað við myntkörfu 4,
Libor-vextir 29.1.2007.

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

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

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

hafðu samband við lánafulltrúa okkar.

Þannig er mál 
með vexti ...

... að það er hægt að létta greiðslubyrðina.
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HOF FASTEIGNASALA er með til sölu 
3ja til 4ra herbergja hæð með sér inn-
gang í litlu viðgerðu fjölbýli við Hring-
braut. 

KLETTUR FASTEIGNASALA er með til 
sölu 300 fm einbýlishús í Hvarfahverfi 
við Elliðavatn

NESEIGNIR FASTEIGNASALA er með til 
sölu 243,6 fm bjálkahús á útsýnisstað í 
Borgarnesi.

VIÐSKIPTAHÚSIÐ FASTEIGNASALA er 
með til sölu verslunar og skrifstofuhús-
næð við Urðarhvarf.
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Neseignir nefnist ný fasteignasala sem var opnuð fyrir skemmstu 
vestast í Vesturbænum, nánar tiltekið á horni Ánanausta og Sól-
vallagötu. 

„Þetta er fyrsta fasteignasalan sem er opnuð í Vesturbænum og 
með tilliti til þeirrar uppbyggingar sem er hér allt í kringum okkur 
teljum við okkur vera miðsvæðis og ákaflega vel staðsetta. Enda 
hafa Vesturbæingar tekið vel á móti okkur,“ segir Kristinn R. Kjart-
ansson, sölustjóri atvinnuhúsnæðis hjá Neseignum. 

Fasteignasalarnir í hinu nýja fyrirtæki eru fjórir og hafa allir 
áralanga reynslu í faginu. Þeir eru líka þjálfaðir í að starfa saman 
því allir voru þeir hjá HB fasteignum til skamms tíma. Nú hafa þeir 
komið sér vel fyrir í nýbyggingu vestur undir Ánanaustum og sinna 
þar alhliða fasteignamiðlun, bæði á höfuðborgarsvæðinu og lands-
byggðinni, auk þess sem viðskiptin teygja sig út fyrir pollinn. 
Einn fjórmenninganna er Pétur Kristinsson sem hefur áratuga 
reynslu í verðbréfamiðlun, meðal annars hjá Fjárfestingafélagi 
Íslands og Lánasýslu ríkisins, og hann mun bjóða upp á fjármála-
ráðgjöf auk fasteignaviðskiptanna. - gun 

Vel staðsettir í Vesturbænum

Pétur, Kári, Gunnar og Kristinn eru reyndir fasteignasalar sem nú hafa sam-
einast undir merkjum Neseigna á Sólvallagötu 84. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Starfsemi Nathan & Olsen flyst 
í eitt húsnæði að Klettagörð-
um 19 í Reykjavík.

B yggingaframkvæmdir á 
nýju vöru- og skrifstofu-
húsi Nathan & Olsen hófust 

í janúarlok 2007. Markmiðið er að 
fá starfsemi fyrirtækisins, sem 
hefur nú aðstöðu í fjórum húsum, 
undir eitt þak.

Húsið verður 7.500 fermetr-
ar að stærð og stendur á 15.000 

fermetra lóð, að Klettagörðum 
19. Það verður að mestu leyti á 
einni hæð, en bróðurpartur þess 
fer undir vörulager með rekka-
kerfi. Ráðgert er að fremsti hluti 
hússins verði þriggja hæða, þar 
sem verða skrifstofurými, mat-
salur, líkamsræktarsalur og kælt 
hleðslusvæði.

Húsið verður byggt í tveim-
ur áföngum. Þannig verða áttatíu 

prósent þess byggð nú og er áætl-
að að þeim hluta ljúki í desem-
berlok 2007. Í seinni áfanga verð-
ur húsið lengt um fimmtán metra 
fram til suðurs, sem samsvarar 
1.200 fermetrum.

Arkitektar hjá Hornsteinum 
hönnuðu húsnæðið. Ístak veitti 
faglega ráðgjöf og hefur umsjón 
með byggingaframkvæmdum.

- rve

Vöru- og skrifstofuhús

Hér sést norðurhlið hússins, eins og það mun líta út fullklárað. Arkitektar hjá Horn-
steinum hönnuðu húsnæðið.

Markmiðið með byggingu nýja hússins 
er að sameina starfsemi fyrirtækisins 
undir eitt þak. Sem stendur hefur það 
aðsetur í fjórum húsum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLIByggingaframkvæmdir á vöru- og skrifstofuhúsi Nathan & Olsen hófust í janúarlok.

HVAÐ ER VERIÐ 
AÐ BYGGJA

www.valholl.is - Opið mánud. - föstud. 9-17
Lokað um helgar

Ingólfur
Gissurarson

lögg. fast.sali
896 5222

Bárður
Tryggvason

sölustjóri
896 5221 

Þórarinn
Friðgeirsson
lögg. fast.sali
899 1882

Ellert
Róbertsson
sölumaður

893 4477

Magnús
Gunnarsson
sölustj. atvinnuh.

822 8242

Margrét
Sigurgeirsdóttir

ritari

Þóra
Þorgeirsdóttir

ritari

Viggó
Jörgensson
lögg. fast-
eignasali.

Heiðar Frið-
jónsson lögg.

fasteigna-
sala/sölum.

S 693 3356

Pétur
Jóhannsson

sölum.
Snæfellsbæ.
S 893 4718

Guðrún Pét-
ursdóttir
skjalagerð

Valhöll fasteignasala 
óskar eftir eignum á söluskrá!

YFIR 100 ÁRA SAMANLÖGÐ REYNSLA VIÐ FASTEIGNASÖLU!

Valhöll fasteignasala 
óskar eftir eignum á söluskrá!

Á Valhöll starfar reynslumikið starfsfólk sem vill leggja sig fram um að
aðstoða þig við sölu og kaup fasteigna. 

Við erum með öfluga söludeild bæði í íbúðar og atvinnuhúsnæði og undanfarið
hefur verið mikil og góð sala í öllum stærðum og gerðum eigna og því leitum við
eftir íbúðar og atvinnuhúsnæði á söluskrá okkar. 

Við státum okkur ekki af því að selja eignina þína á 2-3 dögum enda finnst okk-
ur það ekki vera aðalmálið þó það skemmi að sjálfsögðu ekki fyrir. Við leggjum
áherslu á vönduð vinnubrögð og erum tilbúin til að vinna með þér í að ná há-
marksverði fyrir þína eign. Á Valhöll starfa fjórir löggiltir fasteignasalar. Við erum
með atvinnuljósmyndara sem tekur myndir af eignum til kynningar á netinu. Við
erum einnig með mjög öflugan sérhannaðann vef fyrir þær nýbyggingar sem við
höfum á söluskrá þ.e. www.nybyggingar.is  þar sem eignirnar eru kynntar á að-
gengilegan hátt. Aðrar eignir eru kynntar í vefmiðlum (m.a mbl.is) ásamt vand-
aðri kynningu á  www.valholl.is. Ef þú hefur áhuga á að skoða hvað við bjóðum
uppá þá endilega hafðu samband við starfsfólk okkar. 

Valhöll sími 588 4477

Velkominn til starfa 
Heiðar Friðjónsson

Valhöll fasteignasala býður 
Heiðar Friðjónsson löggiltan 

fasteignasala velkominn til starfa.

Valhöll fasteignasala Síðumúla 27 sími 588-4477 - Ingólfur G. Gissurarson lögg. fs.
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4 herbergja Ársalir - Kópavogur
Glæsileg 113 fm 4ra her-
bergja íbúð á jarðhæð ásamt
bílskýli, með 30 fm afgirtum
sólpalli, staðsett innst í botn-
langa.
Stutt í alla þjónustu, barn-
vænt hverfi.
Verð 28,9 m kr., möguleiki á
því að yfirtaka ca 19,5 m kr.
lán.

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

4 herbergja Klettakór - Kópavogur
Glæsilegar íbúðir með
sérinngangi og bílskýli.
Íbúðirnar skilast í júní
tilbúnar án gólfefna.
Stærð íbúða um 177fm
ýmist á 1-2 hæðum.
Verð frá 43-49 milljón-
um.

Byggingaraðili er
ÁF-hús

Hringið og pantið tíma
til að skoða

2 herbergja Engjavellir - Hafnarfjörður
Engjavellir, falleg 2ja
herbergja íbúð með sér
inngangi af svölum
ásamt sér geymslu á 3
hæð (efstu ) í nýlegu fjöl-
býli. Eignin er 64,2 fm
að stærð ásamt 6,7 fm
sér geymslu samtals
70,9 fm og skiptist í for-
stofu, gang, svefnher-

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

Stærri íb. og sérh. Njörvasund - Reykjavík
Gullfalleg 94 fm 4-5 herb. íbúð á
þessum margrómaða stað sem er
nýuppgerð að mestu. Eignin
skiptist í sameiginlegan inngang,
eldhús m/svölum, 3 svefnher-
bergi, baðherbergi og 2 stofur
(opið á milli). Einnig er fataher-
bergi á gangi en þar er farið upp

á ris sem er góð geymsla. Bruce gegnheilt eikarparket á gólfi en
flísar á baðherbergi. Nýtt þak sem og þakkantur, húsið er nýviðgert
og málað síðasta sumar. Eignin er í mjög góðu ástandi og er sjón
sögu ríkari! Verð 25,9 millj.

Cogolin
Vel staðsett lítið cosy hús "mazet" með 2
svefnherbergjum, 20 fm. verönd og
góður sundlaugargarður. Vel staðsett
eign á á þessum rómaða stað.
Verð 243.000- EUR.

Bargemon
Falleg 51 fm. Íbúð í fjölbýli. Svalir með
góðu útsýni, einnig fylgir bílastæði.
Stutt í helstu þjónustu.
Verð 88.000-EUR.

Aups
Glæsileg 122 fm. Villa á 5.000 fm lóð á
mjög friðsælum stað miðsvæðis á ólív-
uakri. Húsið er mjög vel búið ma. 2
svefnherb. bæði með privat baðherb.
Glæsilegur garður. Mjög gott hús með
hita í gólfi. Verð 401.000- EUR.

Callian
Glæsilegt hús frá 1850 með miklum karakter á 1.200 fm landi. Einstakur
garður umhverfis húsið með fallegum blómum og trjám. Mjög notarlegt og
cosy hús með mikla möguleika.
Verð 400.000- EUR.

Roquebrune-sur-Argens
Glæsilegt ca. 400 fm. Villa á 40 HA landi með eigin stöðuvatni, aðeins 15 km. frá strönd. Húsið er 3ja hæða með 2 eldhús-
um, 6 herbergjum(frá 24 to 44 fm), 2 baðherbergi og óklárað rími sem gefur mikla möguleika. Fallegt hús á friðsælu og fal-
legu landi í suður Frakklandi.
Verð: 850.000- EUR.

Fréjus
400 fm. Villa á 2 hæðum. Hvor hæð er með eldhúsi, stofu, baðherb. Og
4 svefnherb. sum þeirra með privat baðherb. Glæsileg verönd með sund-
laug og sundlaugahúsi. Glæsileg eign í fallegu umhverfi.
Verð 795.000- EUR.

Suður FrakklandSuður Frakkland
RivieranRivieran

Suðurlandsbraut 50
Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300
Vilhjálmur Bjarnason lögg. fast.sali
Helgi H. Jónsson lögg. fast.sali
Guðný Guðmundsdóttir sölumaður
Gunnar Magnússon sölumaður
Hrafnhildur Helgadóttir sölumaður
Kolbeinn Sigurðsson sölumaður
Kristinn Erlendsson sölumaður
Ólafur H. Haraldsson sölumaður
Ólafur M. Sævarsson sölumaður
Vilborg G. Hansen sölumaður
Heimir H. Eðvarðsson sölumaður
Sigrún Þorvarðardóttir sölumaður
Vignir Daðason sölumaður
Yngvi Laxdal sölumaður
Rannveig Sveinsdóttir móttaka
Erla R. Guðmundsdóttir bókari
Ómar Haraldsson tölvuumsjón/frágangur
Ingvaldur Mar Ingvaldsson framkv.stjóri

Lindarvað 10
110 Reykjavík

• Nýtt á skrá
• 127,5 fm 4ra herbergja sérhæðir í tvíbýlishúsum.

• Bílskúr fylgir efri hæðunum.

• Fullbúnar að utan og tilbúnar til innréttingar að innan.

• Hitalagnir í gólfi.

• Að utan er húsið steinað í ljósum lit.

• Lóðin fullbúin.

• Bílaplan og aðkoma hellulögð.

Gunnarsbraut
Norðurmýri

• Falleg 135 fm 5 herbergja efri sérhæð og ris.
• Sér inngangur.
• Parket á íbúð er nýlegt.
• Fallegar innréttingar.
• Hitalögn er í hellulagðri innkeyrslu.
• Fyrirhugaðar framkvæmdir eru á húsinu í sumar og eru

þær framkvæmdir á kostnað seljanda.
• Verð 35,0 millj.
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Í Leirvogstungu í Mosfellsbæ 
eru til sölu lóðir undir einbýli, 
raðhús og parhús.

Þ eir eru margir sem láta sig 
dreyma um sveitasæluna en 
vilja þó njóta allra þeirra 

gæða sem borgin býður upp á. Leir-
vogstunga í Mosfellsbæ gæti verið 
svarið en á þessari grónu bújörð er 
nú hægt að kaupa einbýlishúsa-, 
raðhúsa- og parhúsalóðir. 

Mikil áhersla er lögð á að halda 
stórum grænum svæðum í byggð-
inni en þau eru fyrst og fremst 
ætluð íbúunum til útivistar. Veg-
legt göngustígakerfi liggur um 
alla Leirvogstungu og liggja þeir 
að útivistarsvæðum innan hennar, 
sem ætti að freista allra náttúru-
barna. Leirvogstunga er byggð upp 
á gamalli bújörð með sama nafni 

og er núverandi eigandi, Bjarni Sv. 
Guðmundsson, fimmti ættliðurinn 
sem búið hefur á jörðinni en fjöl-
skyldan hefur átt jörðina í rúm 100 
ár. Spurður hvernig tilfinning það 
sé að byggja jörðina upp á þennan 
hátt segir hann hana vera skrítna 
en góða. 

„Það er auðvitað mikið rask sem 
á sér stað við þetta og það breyt-

ir jörðinni mikið en breytingarn-
ar eru allar mjög vel heppnaðar og 
það er gaman að standa í þessari 
uppbyggingu. Þetta svæði er mjög 
sérstakt í alla staði og hefur marga 
kosti að bjóða þeim sem setjast 
vilja hér að. Við leggjum mikla 
áherslu á að fólk geti notið alls 
þess sem náttúran hefur upp á að 
bjóða, hafi gott útsýni og nóg pláss 
fyrir sig og sína,“ segir Bjarni. 
Hann segir söluna ganga vel enda 
sé fyrst og fremst horft á skipu-
lag svæðisins með tilliti til íbúanna 
en ekki bílaumferðar. „Meirihluti 
kaupanda er venjulegt fjölskyldu-
fólk með 2 til 3 börn sem er að velja 
sér framtíðarheimili og það finnst 
okkur sérstaklega ánægjulegt.“ 

Svæðið á sér litríka sögu sem 
væntanlegir íbúar geta haldið áfram 
að prjóna við. Land var numið í 
Leirvoginum um 900 og verslun 

var þar alltaf mikil því þarna var 
ein helsta höfn á suðvesturhorni 
frá landnámi og fram eftir miðöld-
um. Mosfellsbær hefur marga ótví-
ræða kosti enda er það ört vaxandi 
sveitarfélag og á teikniborðinu er 
mikil uppbygging í nýjum hverfum 

svo sem í Krikahverfi, landi Blika-
staða, Helgafells og Leirvogstungu.  
Samhliða þessari upppbyggingu 
er lögð áhersla á að íburarnir fái 
sem besta þjónustu á öllum svið-
um. Nánari upplýsingar má finna á 
www.leirvogstunga .is

Litrík náttúra við borgarmörkin
Leirvogstunga er byggð upp á gamalli bújörð með sama nafni.

Mikil áhersla er lögð á að halda stórum grænum svæðum í byggðinni.

Meirihluti kaupanda er venjulegt fjöl-
skyldufólk með tvö til þrjú börn sem er 
að velja sér framtíðarheimili.

Fr
um

Flugumýri, 968 fm iðnaðarhúsnæði.
Til sölu mjög gott 968
fm iðnaðarhúsnæði
með hlaupaketti, auk
tæpl. 200 fm bygg-
ingarréttar (samþykkt
viðbygging). Allt að 9
mtr. mænishæð, þak-
birta og reyklosun í
mæni. Hlaupaköttur
gengur eftir öllu hús-
inu gafla á milli og

fylgir með í kaupum. Það eru 4 innkeyrsluhurðir, þar af 1 sem er
5x5 mtr. Hentar vel flestri iðnaðarstarfsemi.

Skrifstofuhúsnæði miðsvæðis Rvk - 460 fm.
Til sölu eða leigu á 1. hæð um 360 fm
vel innréttað skrifstofu/þjónustuhús-
næði auk 100 fm geymslu, samtals
460 fm. Húsnæðið er frábærlega vel
staðsett miðsvæðis. Næg bílastæði
eru fyrir framan sem tilheyra hús-
næðinu. Húsnæðið er innréttað 13
skrifstofur, auk fundaraðstöðu,
skjalageymslu, móttöku og anddyri.
Teikningar á skrifstofu okkar.

Súðarvogur, 241 fm iðnaðarhúsnæði
Til sölu á eftirsóttum stað
241 fm iðnaðarhúsnæði
með 1x innkeyrsluhurð og
gönguhurð. Húsnæðið
skiptist í góðan vinnusal
með lofthæð ca. 3 ,5 mtr,
skrifstofur og kaffistofa.
Getur verið laust fljótlega.

Suðurlandsbraut skrifstofu- og verslunarhúsnæði.
Til sölu, heil fasteign
ásamt samþykktum
byggingarrétti. Núver-
andi hús er rúml.
3.000 fm. Samþykktur
er byggingarréttur til
viðbótar um 1.700 fm
og hús þá samtals um
4.750 fm. Skv. nýlegu
deiliskipulagi hefur

verið samþykkt meira nýtingarhlutfall á lóð og samkvæmt því væri
mögulegt að reisa allt að 6.900 fm húsnæði á samtals 7 hæðum.
Fyrir liggja teikningar að breytingum og endurnýjun hússins sem
fylgir. Nánari upplýsingar á skrifstofu okkar.

Vesturhraun, 300 fm - 1.500 fm.
Til sölu nýtt glæsilegt
stálgrindarhús. Húsið
er að grunnfleti tæpir
1.500 fm. Í boði eru
líka minni stakar ein-
ingar allt frá 300 fm að
stærð. Vegghæð er
7,4 mtr. og lofthæð 9
mtr. í mæni. Samtals
eru 10 innkeyrsluhurð-
ir á húsinu 3,5 mtr. há-

ar, 8 á hlið og 2 á gafli. Hægt er að skipta húsinu niður í smærri ein-
ingar og auka gólfflöt með milligólfum sökum lofthæðar. Malbikuð
lóð TILBÚIÐ TIL AFHENDINGAR STRAX!

Ögurhvarf, 640 fm, 2.690 fm eða 3.340 fm.
Til sölu glæsilegt stein-
steypt atvinnuhúsnæði.
Steinsnar frá Bónus og
Húsasmiðjunni. Hús-
næðið er í byggingu og
afhendist í sumar. Mögu-
leiki er að leigja eða
kaupa húsið að hluta til
eða í heild sinni, 640 fm
á tveimur hæðum, eða
2.690 fm súlulaust rými.
Allar nánari upplýsingar,
teikningar og skilalýsing
á skrifstofu.

Völuteigur, 270 fm, 365 fm eða 635 fm.
Til sölu, í nýju glæsi-
legu stálgrindarhúsi
tvö iðnaðarhúsnæði
sem eru hvor um sig
10,8 x 25 mtr. að
grunnfleti. Hægt er að
fá iðnaðarrýmin stök
eða bæði saman þá
samtals 635 fm. Ann-
arsvegar er um að
ræða 270 fm iðnaðar-

húsnæði, stærð 10,8 mtr x 25 mtr, mikil lofthæð, 4x innkeyrsluh. -
tvær á hvorum enda, og hinsvegar 365 fm iðnaðarhúsnæði, enda-
bil með 95 fm milligólfi, innkeyrsluhurðir og gegnumkeyrsla.

Tunguháls, iðnaðarhúsnæði með byggingarrétti.

Í einkasölu samtals 1.070 fm iðnaðarhúsnæði í eftirsóttasta iðn-
aðarhverfi Reykjavíkur. Auk þess fylgir samþykktur byggingarrétt-
ur eignarhlutans fyrir samtals 1.700 fm á tveimur hæðum. Sam-
tals er þá um að ræða 2.770 fm heildarstærð, þar af rúmir 900 fm
á 2. hæð. Húsnæðið er með mikill lofthæð, allt að 8 mtr. góðar
stórar innkeyrsluhurðir. Fallega innréttaðar skrifstofur, kaffistofa
og eldhús. EINSTAKT TÆKIFÆRI. Teikningar og nánari upplýs-
ingar á skrifstofu okkar.

Fiskeldisstöð m/fasteignum.

Til sölu fiskeldisstöð ásamt atvinnuhúsnæði og kerjum, staðsett í
landi Saurbæjar í Hvalfirði. 2x 200 rm útikör með ca. 500 fm gól-
fradíus, 1x 80 rm útikar og 2x 60 rm útikör. 3ja ára lífmassi nú.
Áætlaður lífmassi 2008 er um 100 tonn. Áætlaður lífmassi 2009 er
um 140 tonn. Vatnshitakerfi svo ekki frjósi í kerjum. Fullkomið eft-
irlitskerfi stýranlegt í gegnum netið. Fullkomin sjálfvirk skömmtun.
Í húsnæðinu eru 7 seiðaker í kjallara og 5 á efri hæð þess. Auk
þess eru skrifstofur og vinnuaðstaða.

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

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Óskar Mikaelsson,

ráðgjafi, atvinnuhúsnæði
og fyrirtæki

Valgeir Kristinsson,
Hrl., Lögg. faseignasali
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Sigurður Hjaltested
löggiltur fasteignasali
sigurdur@klettur.is

Guðmundur Kristjánsson
sölustjóri

gudmundur@klettur.is

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

Svavar Geir Svavarsson
löggiltur fasteignasali

svavar@klettur.is

Valþór Ólason
sölumaður

valthor@klettur.is

Valborg Sigrún Jónsdóttir
sölumaður

valborg@klettur.is

4RA HERB.
SKÓGARÁS

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

4RA HERB.
RJÚPNASALIR - KÓP

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

4RA HERB.
BÁSBRYGGJA - STÓR
OG RÚMGÓÐ ÍBÚÐ 

Mjög falleg og fullbúin íbúð á tveimur hæðum
samtals ca 187 fm, mjög hátt til lofts og leyfi
fyrir þakgluggum.Eigninni fylgir stæði í lokaðri
bílag. Sérgeymsla í sameign. Sameiginleg hjóla
og vagnageymsla. Allar innrétt. í búðinni eru
úr kirsuberjavið. Ásett verð 41,9 millj.

4RA HERB.
ENGJASEL

4 herbergja 113,4 fm íbúð við Engjasel í
Reykjavík. Leiguherbergi (sem tilheyrir
íbúð) í sameign með aðgang að snyrtingu og
sturtu. Sér geymsla í sameign. Sameiginlegt
þurrkherbergi/geymsla ásamt hjóla- og vagna-
geymslu í sameign. Sér stæði í sameigin-
legu bílastæðahúsi. Ásett verð: 24,8 

4RA HERB.
RJÚPNASALIR - LYFTA 

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.
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4RA HERB.
DREKAVELLIR - HF.

Mjög glæsileg 105,4 fm 4ra herbergja endaí-
búð á 3. hæð í nýlegu húsi. Íbúðin skiptist í
forstofu með skáp, þrjú svefnherbergi, bað-
herbergi, stofa, eldhús, þvottahús og geymsla.
Íbúðin er fullbúin með öllum gólfefnum sem
eru fljótandi eikarparket og flísar. Hurðar
spónlagðar með Eik. Innréttingar allar sér-
smíðaðar frá Brúnás, spónlagðar með Eik, þ.e.
fataskápar, baðinnrétting og eldhúsinnrétting
sem ná upp í loft. Ásett verð 24,9 m

EINBÝLI
FAXAHVARF - KÓPAVOGUR.

Höfum fengið til einkasölu mjög fallegt
og vel hannað rúmlega 300 fm einbýl-
ishús í Hvarfahverfi við Elliðavatn.
Húsið er hannað af Kristni Ragnars-
syni arkitekt og er byggt á 4 pöllum til
að fullnýta möguleika lóðarinnar mtt
útsýnis. Gengið er inn á fyrsta pall í
rúmgott andyri. Á þeirri hæð eru 2 her-
bergi, bað, þvottahús, geymsla og bíl-
skúr. Góðir möguleikar eru á því að
skipuleggja sér íbúð í þessu rými.
Ásett verð 59,9 m. 

EINBÝLI
FAGRIHJALLI - SUÐURHLÍÐAR KÓPAVOGS

Um er að ræða glæsilegt einbýlishús á
tveimur hæðum í Fagrahjalla í Kópa-
vogi á frábærum stað innst í botnlanga
fyrir neðan götu. Húsið stendur á frá-
bærri lóð og er garðurinn vel hirtur og
glæsilegur í alla staði. Húsið er alls
292,3 fm samkvæmt fasteignamati
ríkisins og þar af er bílskúrinn 35,3 fm
í íbúðinni er einnig lítil einstaklings
íbúð með sérinngangi. Ásett verð.
74,9 m.

EINBÝLI
LOGAFOLD - EINBÝLISHÚS

Fasteignasalan Klettur kynnir glæsi-
legt einbýlishús á tveimur hæðum við
Logafold í Grafarvogi í Reykjavík. Hús-
ið er skráð 235,4 fm Garður er fallegur
og í rækt, skjólgirðing er kringum stór-
an pall með heitum potti. Plan að fra-
mann með hita undir. Þetta er falleg
eign á góðum stað í Grafarvogi. Ásett
verð: 59,5 m.

HÆÐIR
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 m.

3JA HERB.
HÖRÐUKÓR 13. HÆÐ 

Erum með í sölu glæsilega TÆPLEGA
100 FM. íbúð í nýbyggingu sem af-
hendist við kaupsamning við Hörð-
ukór í Kópavogi. Íbúðin er á 13. hæð
með glæsilegu útsýni. Allar nánari
upplýsingar um eignina er hægt að fá
hjá sölumönnum Kletts Fasteignasölu.
Ásett verð 26,9 m. 

Fr
u

m

4RA HERB.
HRAFNHÓLAR.

3 herbergja 83.8 fm íbúð við Hrafnhóla í
Reykjavík. Íbúðin skiptist í anddyri, stofu og  2
herbergi og eldhús með plastparketi á gólfi.
Baðherbergi með baðkari og sturtuaðstöðu,
flísar á gólfi tengt fyrir þvottavél. Sameiginlegt
þvottahús í sameign. Hiti í stétt framan við
húsið.
Ásett verð 18,3 millj.

3JA HERB.
KÓNGSBAKKI

Eldhús með nýlegum innréttingum frá Húsa-
smiðjunni og eikarparketi á gólfi. Stofa rúm-
góð og björt með eikarparketi og útgengt á
vestur svalir. Baðherbergi með flísum á
veggjum og gólfi, hitil í gólfi, baðkar, t. f. þv.vél
og þurrkara, nýleg innrétting. Tvö svefnherb.
með skápum og eikarparketi á gólfum. Allt
rafmagn í íbúðinni er nýlegt (að sögn eig-
and) svo og hurðir og hurðakarmar sem
eru úr eik.Vel heppnað skipulag á leik-
og dvalarsvæði. Ásett verð: 20,9 millj.

3JA HERB.
FORSALIR EFSTA
HÆÐ

Stór og rúmgóð 110 fm 3ja herbergja íbúð á
efstu hæð á góðum stað í Salahverfi í Kópa-
vogi. Tvennar svalir. Gott skipulag á íbúð,
parket og flísar á gólfi. Fallegar innréttingar.
Sérstæði í bílageymslu. Ásett verð: 33,9
millj.

3JA HERB.
HAMRABORG

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

Mjög falleg og rúmgóð 3-4ra herbergja 85 fm
íbúð á jarðhæð með sérinngangi ásamt 24 fm
bílskúr, samtals 109 fm Gólfefni eru flísar og
parket. Fallegar kirsuberja innréttingar, eins í
allri íbúðinni. Stór geymsla er innan íbúðar
sem nýst gæti sem 3ja herbergið. Sér lóð og
hellulögð verönd. Þvottaherbergi innan íbúð-
ar. Sér geymsla í sameign einnig. Ásett verð
29,9 m.

3JA HERB.
NAUSTABRYGGJA 

Mjög glæsileg 106 fm 3ja - 4ra herb. enda-
íbúð á 1. hæð með sérgarði og sérstæði í
bílgeymslu. Eignin skiptist í anddyri, borðst.,
stofu m/ sjónv.rými, eldh., barna-, hjóna-, bað-
og þvottaherb. Geymslu í kjallara.Massíft
parket úr hlyn er á öllum gólfum. Ölur
er í öllum innréttingum. Lýsing Lumex.
Laus til við kaups.! Ásett verð 26,9 m.

3JA HERB.
BRATTHOLT -
HAFNAFJÖRÐUR.

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

2JA HERB.
ÞINGHOLTIN -
GLÆSIÍBÚÐ!

Stórglæsileg 2ja til 3ja herb. lúxusíbúð á 2.
hæð í 4ra hæða húsi með ca 50 fm verönd.
Nýl. innrétt.. Parket á gólfum og flísar á
baði og þvottahúsi. Eldhúsið er með ný-
legri fallegri innrétt. og granít borðpl., borðkr.
við glugga. Ásett verð: 24,9 millj.

2JA HERB.
GLÆSILEGT SUMAR-
HÚS Í LANDI KAMBSHÓLS Í SVÍN-

ADALSHREPPI.

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.Tvö svefnh, bað-
h., eldhús, stofa, 25m2 svefnloft, geymsla. Til-
búið til afhendingar mjög fljótlega, á góðum
stað í Svínadal, aðeins 45 min akstur frá R.vík.

SUMARHÚS
ÞÓRISSTAÐIR GRÍMS-
NESI

Sumarhús á 17,500 fm einkalóð á frábærum
stað. 33 fm sumarhús + svefnloft + auka-
hús/köld geymsla á lóð. Um er að ræða ein-
kalóð, ekki möguleiki að skipta lóðinni, mikil
gróður í kringum húsið og á lóðinni sjálfri,
sléttir grasfletir við bústaðinn. Lóðin er horn-
lóð og með fínu útsýni. Heitur pottur á ver-
önd. Allar nánari upplýsingar um þessa eign
veita sölumenn Kletts fasteignasölu.

SUMARHÚS
HÚSAFELL

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 afhending-
ar í sumar 2007. Allar nánari upplýsingar
er hægt að fá hjá sölumönnum Kletts
fasteignasölu

SUMARHÚ
HÚSAFELL

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. All-
ar nánari upplýsingar er hægt að fá hjá
sölumönnum Kletts fasteignasölu 

SUMARHÚS
ARKARHOLT Í BORG.

Fallegt sumarhús við Arkarholt í Borgarfirði.
(38fm + 15fm svefnloft) Komið er inn í for-
stofu með fatahengi, í húsinu eru tvö svefn-
herbergi, annað með skáp. Stofan er björt og
rúmgóð með útgengi á stóran u laga sólver-
önd, einnig er kamína í stofu. Eldhús er með
ágætri innréttingu, gashellum og gasknúnum
ísskáp. Mjög rúmgott svefnloft er á efri hæð.
Stórt bílaplan. Lóðin sjálf er 0,5 ha, leigulóð.

2JA HERB.
SKIPHOLT - GLÆSI-
LEG ÍBÚÐ! 

Mjög falleg og vel skipulögð 2ja herbergja
íbúð á 2 hæð. Eikarparketi á allri íbúðinni, inn-
af forstofu er mjög rúmgóð geymsla (gæti
nýst sem lítið barnherbergi, án glugga að
vísu).Allar innrétt. frá HTH. Baðherbergið er
með flísum á gólfi og fallegri Eldhúsið er með
parketi á gólfi og fallegri eikarinnréttingu.
Sameiginlegt þvottahús. Ásett verð: 16,9 m 
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Nánari uppl. milli kl: 12 og 16 alla virka daga – Sími: 586 2880 – Gsm: 696 1960

www.atlasiceland.com – sales@atlasiceland.com
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international
Spánn,

Kýpur og Grikkland

Sölusýning 
Hótel Loftleiðum
laugardag og sunnudag kl. 12—17

Vilt þú eignast fasteign erlendis og ert búinn að hugsa lengi? 
Vilt þú kynna þér málin vel, taka ákvörðun, fara í skoðunarferð?

 Fáðu nýja íslenska bæklinga til að taka með heim!

Verið velkomin!

– Atlas fylgir þér alla leið –Yfir 100 starfsmenn í þjónustumiðstöð Atlas
Vingjarnlegt viðmót, aðstoð og ráðleggingar 
Allar húseignir á eignarlóðum
Verð frá 75.000 c
Mörg hundruð eignir um að velja
Nýjar og notaðar eignir
Aðstoð við rekstur
Tryggingar
Húsgögn
Leiguþjónusta
30 ára reynsla
71.000 viðskiptavinir

SKOÐUNARFERÐIR FRÁ 15.500.-

Ertu á leiðinni erlendis…? Viltu skoða Fasteignir? Dagsskoðunarferð kostar ekkert! 
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Lýsing: Raðhúsin eru á 
einni hæð, með millipalli 
og innbyggðum bílskúr. 
Þau eru teiknuð af Kristni 
Ragnarssyni arkitekt og 
standa efst í byggðinni í 
Krikahverfi. Húsin  skipt-
ast í forstofu, gestasnyrt-
ingu, geymslu/þvottahús, 
hol, þrjú svefnherbergi, 
baðherbergi, eldhús, 
stofu og borðstofu. Þau 
skilast fullbúin að utan, 
steinuð með hrafntinnu 
og einnig pússuð og 
máluð á sléttum flötum. 
Útihurðir eru hvítmálaðar og innkeyrsluhurð í bílskúr er hvít fellihurð. Húsin verða fullmáluð 
að innan, gólf frágengin í rétta hæð undir endanlegt slitlag. Loft eru fullbúin og gert ráð fyrir 
innfelldri halógenlýsingu í öllum rýmum. Lagnir eru fullfrágengnar og stýrikerfi uppsett og 
frágengið. 

Annað: Jarðvegur á lóð er frágenginn í rétta hæð undir endanlegt yfirborð. 

Verð: 42.500  Fermetrar: 195,9  Fasteignasala: Stórborg

270 Mosfellsbær: Raðhús í funkisstíl
Dalatún: Rétt við lítinn furuskóg og ósnortna náttúru.

Á vef Íbúðalánasjóðs kemur fram að 
fjölmargir viðskiptavinir sjóðsins 
hafa þurft að sæta verulegum skerð-

ingum á lánveitingum frá sjóðnum vegna 
reglugerðaákvæða sem kveða á um að lán 
Íbúðalánasjóðs skuli ekki vera hærra en 
brunabótamat íbúðar að viðbættu lóðarmati.

Ákvæðinu um viðmið við brunabótamat 
var á sínum tíma ekki ætlað að takmarka al-
mennar lánveitingar Íbúðalánasjóðs, enda 
var verð íbúða sjaldnast yfir brunabótamati 
fyrr en eftir að húsnæðisverð fór að hækka 
verulega upp úr árinu 1998. 

Áður fyrr var það undantekning að ákvæð-
ið skerti hámarkslánshlutfall en undanfarin 
misseri hefur það nánast verið regla á höfuð-
borgarsvæðinu.

Á árinu 2006 voru einungis veitt 78 lán á 
höfuðborgarsvæðið sem raunverulega náðu 
gildandi hámarksláni. Sambærilegur fjöldi 

árið 2005 var 111 lán. Annað á við um lands-
byggðina; á árinu 2005 voru 1.883 raunveru-
leg 90% lán veitt þar, en 708 lán náðu há-
markslánshlutfalli þar á árinu 2006.

Ástæða þessa munar er að á landsbyggð-
inni er ástandið enn sambærilegt við ástand-
ið á höfuðborgarsvæðinu á árum áður.

Sjá nánar á www.ibudalanasjodur.is

Brunabótamat skerðir 
oftast lánshlutfall

Margir þurfa að sæta verulegum skerðingum á 
lánveitingum frá Íbúðalánasjóði.

Fr
um

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

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

STAMPAR
KJÓS
Glæsilegt sumarhús á tveimur hæðum.
Selst fullbúið með vönduðum innrétting-
um. Frábær staðsetning við sjóinn. 
Verð kr. 20 millj.

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

FASTEIGNAMIÐLUN
Erlendur Davíðsson,

lögg. fast.sali og 
verðbréfamiðlari

Gísli
Björgvinsson
sölufulltrúi

Erla
Viggos
Ritari

NÝTTNÝTT

ÆSUSTAÐIR
MOSFELLSBÆR
Viltu vera fjarri erli borgarinnar? Einbýli á
einni hæð um 120 fm, stendur á ca.
6.000 fm. eignarlóð. Miklir möguleikar. 
Verð kr. 47,9 millj.

HAGAMELUR
REYKJAVÍK
Góð 3ja herbergja 83,3 fm. íbúð á 4.
hæð. Húsið viðgert og nýtt þak. 
Verð kr. 21,2 millj.

ÁRMÚLI
REYKJAVÍK
Skrifstofuhúsnæði á 2. hæð, 233,5 fm.
að stærð. Getur losnað fljótlega. Áhvíl-
andi ca. kr. 29 millj. Verð kr. 35,9 millj.

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

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

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

LAUTASMÁRI
KÓPAVOGUR
Snyrtileg 5 herbergja íbúð á 2. hæð í litlu
fjölbýli. Þvottahús í íbúð. Góð staðsetn-
ing.
Verð kr. 25,9 millj.

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

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

NÝTT
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Viðhaldsfríar

ÞAKRENNUR

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

Varmaskiptasamstæður
loftræstistokkar og tengistykki

Hágæða

HAGBLIKK ehf.

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

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

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

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

Þó
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HRINGBRAUT - LAUS

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

VÍÐIMELUR - VIÐGERT HÚS

Mjög góð 3ja herbergja endaíbúð á 1. hæð í nýlega
uppgerðu fjölbýlishús. Rúmgóð stofa með útgang suður-
svalir og snyrtilegt eldhús. Tvö rúmgóð svefnherbergi og
flísalagt baðherbergi. Parket á gólfum. Verð 22,9 millj.

KELDULAND - ENDAÍBÚÐ

Mjög góða 3ja til 4ra herbergja íbúð á 2. hæð (efstu) í litlu
fjölbýli. Snyrtilegt eldhús með borðkrók og björt og góð
stofa. Flísalagt baðherbergi og tvö herbergi með skáp
voru þrjú. Verð 21,9 millj.

AUSTURBERG - LAUS

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

millj.

FÁLKAGATA – LAUS

Vorum að fá í sölu góða 67 fm 2ja herbergja íbúð á 2.
hæð í litlu fjölbýlishúsi. Rúmgóð stofa með svölum út af
og rúmgott eldhús. Svefnherbergi með svölum út af og
baðherbergi með kari. Verð 16,9 millj.

SUÐURHÓLAR – ENDURNÝJAÐ

Vorum að fá í sölu mjög góða 3ja til 4ra herbergja íbúð á
2. hæð í nýlega klæddu fjöbýlishúsi. Rúmgóð og björt
stofa, gott eldhús með borðkrók. Tvö rúmgóð herbergi
með skáp og flísalagr baðherbergi. Yfirbyggðar svalir.
Verð 17,9 millj.

HÓLMASEL - ÍBÚÐIR - ATV.

Vorum að fá í sölu gott 146 fm íbúðar/atvinnuhúsnæði í
grónu íbúðarhverfi. Í dag nýtt sem tvær íbúðir og lager.
Skiptist í tvo mathluta 107 fm skáð sem íbúð og 39 fm
skráð sem verslun. Verð 24,5 millj.

LAUTASMÁRI - JARÐHÆÐ

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

SUÐURHÓLAR - VIÐGERT

Mjög góða 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í nýlega viðgerðu
fjölbýlishús. Eldhús með snyrtilegri innréttingu, rúmgóð
og björt stofa og borðstofa. Flísalagt baðherbergi með
þvottaraðstöðu og þrjú góð herbergi með skáp. Ákv. 13
millj.. Verð 18,9 millj.

GARÐHÚS - RAÐHÚS

Mjög gott raðhús á tveim hæðum með innbyggðum
bílskúr. Neðri hæð, forstofa, bílskúr, hol, baðherbergi, tvö
herbergi og þvottaherbergi. Efri hæð, opið hol, eldhús,
þrjú herbergi, baðherbergi, stofa og sólstofa. Parket og
flísar á gólfum. Góð suður baklóð með stórum sólpalli.

Verð 45,8 millj.

NAUSTABRYGGJA - FALLEG

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

Fr
um

Guðmundur Björn Steinþórsson
löggiltur fasteignasali

Jón Guðmundsson
sölustjóri

GRÝTUBAKKI - ENDURNÝJUÐ

Góða 4ra herbergja íbúð á 3. hæð (efstu) í góðu
fjölbýlishúsi. Nýlega endurnýjað flísalagt baðherbergi og
þrjú rúmgóð herbergi með skáp. Snyrtilegt eldhús með
borðkrók og björt og góð stofa með útgang á svalir. Verð
18,5 millj.
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Hólavallagata - 101 Rvk

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

Barðastaðir - 112 Rvk

22.500.000
Mjög rúmgóð 3ja herb 99,7 fm íbúð á
2.hæð suðvestursvölum. Smekklegar
innréttingar og gólfefni.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800

Kelduland - 108 Rvk

25.700.000
Glæsileg 86 fm mikið endurnýjuð íbúð
á 3ju (efstu) hæð með fínu útsýni og
stórum suðursvölum.
Óli s. 530 1812

Krummahólar - 111 Rvk

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

Básbryggja - 110 Rvk

25.900.000
Einstaklega falleg 99,7 fm 3ja her-
bergja íbúð með sérinngang á 1. hæð
í húsi staðsett i enda á lokuðum botn-
langa. Þórarinn s. 530 1811

Blöndubakki - 109 Rvk

19.900.000
94,2 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð. ásamt
14,6 fm aukaherbergis í kjallara, tilval-
ið til útleigu. Samtals 113,7 fm Stutt í
alla þjónustu. Helgi Már s. 530 1808

Háalind - 201 Kóp

49.000.000
Fallegt 193 fm parhús á 2 hæðum á
glæsil. útsýnisstað í Lindarhverfinu.
Neðri hæðin er 114 fm og efri hæðin er
47,5 fm. Helgi Már s. 530 1811

Hjallabraut - 220 Hfj

54.900.000
Fallegt 316,4 fm 9 herbergja endarað-
hús með innbyggðum 31,1 fm bílskúr.
Séríbúð á neðrihæð sem er 138,5 fm
með sérinngang. Þórarinn s. 530 1811

Rekagrandi - 107 Rvk

22.900.000
83,0 fm 3 herbergja íbúð á 2 hæð auk
stæðis í bílageymslu. Tvennar svalir.
Leikskóli og skóli í göngufjarlægð.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1820

Reyrengi - 112 Rvk

19.900.000
3ja herb. 82 fm góð íbúð með sérinn-
gangi af svölum og stæði í opnu bíl-
skýli. Róleg staðsetning en stutt í
þjónustu. Óli s. 530 1812

Jakasel - 109 Rvk

46.800.000
223,9 fm 8 herbergja Gullfallegt Par-
hús á besta stað, þ.a. 22,8 fm bílskúr.
Húsinu er mjög vel við haldið.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800 / 530 1820

Langholtsvegur - 105 Rvk

43.000.000
164 fm 5 herbergja raðhús á 2 hæðum
auk 23,3 fm bílskúrs. Góð eign á
vinsælum stað.
Stefanía s. 530 1805

Gullengi - 112 Rvk

19.900.000
Fín 86,3 fm 3ja herb. íbúð á rólegum
stað og með ágætu útsýni.
Óli s. 530 1812

Jötunsalir - 201 Kóp

26.500.000
Glæsileg 99,7fm, 3ja herb. íbúð á 3.
hæð í lyftuhúsi með stæði í bílag.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1820 UT-
AN SKRIFSTOFUTÍMA 530 1810

Fljótasel - 109 Rvk

46.900.000
Mjög gott 5 herbergja endaraðhús
með bílskúr, auk 3ja herbergja íbúðar í
kjallara, alls 268,3 fm í Seljahverfinu í
Breiðholti. Sigurður s. 530 1809

Arnartangi - 270 Mos

24.300.000
94 fm raðhús á einni hæð með góðum
suðurgarði og 4 svefnherbergjum.
Barnvænn og rólegur staður. Óli s. 530
1812

Jörfabakki - 109 Rvk

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

Kársnesbraut - 200 Kóp

25.700.000
115,8 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í
fjórbýli með 26 fm bílskúr (hluti af
heildarfm) Þvottahús innan íbúðar og
fallegt útsýni. Þórarinn s. 530 1811

Engjasel - 109 Rvk

39.900.000
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

Ásgarður - 108 Rvk

31.000.000
6 herbergja 129,6 fm. raðhús á þremur
hæðum við Ásgarð. BÓKIÐ SKOÐUN Í
SÍMA 530 1800 - UTAN SKRIFSTOFU-
TÍMA Í 530 1808

Kelduland - 108 Rvk

25.900.000
85,9 fm 4ra herb. endaíbúð á 2. hæð í
Fossvoginum með stórum svölum og
fallegu útsýni. Íbúðin er nýuppgerð.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1806

Ársalir - 201 Kóp

31.900.000 Laus fljótlega
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

Dvergholt - 270 Mos

43.900.000
135,6 fm einbýli á einni hæð ásamt tvöf.
45,3 fm bílskúr. Frábær afgirtur bak-
garður með miklum gróðri, stórri timb-
urverönd og heitum potti. Óli s. 530 1812

Freyjuvellir - 230 Rbæ

27.500.000
130,4 fm einbýli á einni hæð á vinsæl-
um stað í Keflavík, þ.a. 28,7 fm bílskúr
með miklu geymslurými. BÓKIÐ
SKOÐUN S. 530 1800 OG 530 1820

4ra til 7 herbergja

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

Sigurður J. Sigurðsson
sigurdur@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Eðvarð Matthíasson
edvard@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

sölustjóri

Þórarinn Thorarensen
thorarinn@draumahus.is

sölumaður

Sigurður Samúelsson
sigurdursam@draumahus.is

sölumaður

Kristín S. Sigurðardóttir
kristin@draumahus.is

skjalagerð

Bergur Þ. Steingrímson
bergur@draumahus.is

fjármálastjóri

Stefanía T. Kristjánsdóttir
stefania@draumahus.is

sölumaður

2ja-3ja herbergja

Rað- og parhús

Fr
u

m

4ra til 7 herbergja
Draumaeignir

Blómahæð - 210 Gbæ

Norðurtún - 245 San

Skjólbraut - 200 Kóp

15.900.000
Þriggja herbergja 62,2 fm íbúð á 3. hæð/risi í þríbýlishúsi við Skjólbraut í
Kópavogi.
Helgi Már s. 530 1808

Klapparstígur - 101 Rvk

ÍBÚÐIR * VINNUSTOFA * SKRIF-
STOFA
* 120 fm. í hjarta Reykjavík 101.* Mögu-
leiki á 2 íbúðum * Íbúð og vinnustofu
eða skrifstofum * Björt íbúð með mikilli lofthæð og stórum gluggum. *Gott
fjárfestingatækifæri. Teikningar á skrifstofu. Óli s. 530 1812

45.000.000
Stórglæsilegt 204,7fm, 6 herb einbýlis-
hús í Sandgerði með tvöföldum bílskúr.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1820 UTAN
SKRIFSTOFUTÍMA 530 1810

59.900.000
Einstaklega glæsilegt 182,5 fm 6 her-
bergja raðhús við verðlaunagötu 2006 á
besta stað í Hæðarhverfi í Garðabæ.
Glæsilegar innréttingar úr mahóní og
parket og flísar á gólfum. Fallegur garður við eignina og ágætt útsýni.
Þórarinn s. 530 1811

Einbýli

Nýtt

Nýtt

Nýtt

Nýtt Nýtt

Nýtt

Nýtt

Nýtt

Nýtt

Nýtt

Nýtt
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Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is
sölumaður/ljósmyndari

Hlín Hlöðversdóttir
hlin@draumahus.is

ritari

Margrét B. Eiríksdóttir
greta@draumahus.is

ritari

Óli Antonsson
olia@draumahus.is

sölumaður

Richard H. Sævarsson
richard@draumahus.is

sölumaður

Einbýli Einbýli

Fitjaás - 230 Rbæ

25.900.000
Gott 230 fm einbýlishús á einni hæð
með innb. bílskúr. Skilað fokheldu inn-
an og frág. utan með grófjafnaðri lóð.
Óli s. 530 1812

Krossholt - 230 Rbæ

26.700.000
172,3 fm 5 herbergja einbýlishús á
einni þ.a. bílskúr 36 fm Húsið er á mjög
eftirsóttum stað í Keflavík. Sólpallur.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/06

Nönnustígur - 220 Hfj

31.900.000
143,7 fm 4 herbergja einbýli við miðbæ
Hafnarfjarðar. 
Stefanía s. 530 1805

Esjugrund - 116 Rvk

41.900.000
6. herb. einbýli með sjávarútsýni, alls
213 fm á einni hæð með tvöföldum bíl-
skúr. Húsið er á Kjalarnesi, á fallegum
útsýnisstað. Sigurður s. 530 1809

Öldubyggð - 801 Sel

26.000.000
100,3 fm heilsárshús á 2 hæðum á
eignalóð. Húsið afh. fullb. með verönd
og heitum potti. Efnið í húsið var flutt
inn frá Póllandi. Stefanía s. 530 1805

Sumarhús

Draumaeign

Lækjarhjalli - 200 Kóp

69.900.000
Einstaklega fallegt einbýlishús í suð-
urhlíðum Kópavogs. Húsið er með 5
svefnherbergjum og 2 stofum og er
284,4 fm  Húsið er á tveimur hæðum
með tvöföldum bílskúr.  Virkilega vönduð eign. Sigurður s. 530 1809

Draumaeign

Rjúpnasalir - 201 Kóp

25.700.000
Einstaklega falleg 95,6 fm 3ja herbergja
íbúð á 2. hæð með sérinngang í litlu
fjölbýli. Íbúðin er með afar glæsilegum
eikarinnréttingum og Mustang flísum á
gólfi. Lóð er fallega frágenginn með
leiktækjum. Þórarinn s. 530 1811

Draumaeign

Hlíðarhjalli - 200 Kóp

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

%1,5%

Söluverð á eign
3ja - 5 herbergja íbúðir*

Söluþóknun óháð verði íbúðar

Ýmis söluþóknunargjöld

(t.d. skoðunargjald, umsýslukostnaður ofl.)

Söluverð á eign

Söluþóknun (Kynntu þér mismunandi prósentur)

Ýmis söluþóknunargjöld 

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

Samtals án vsk

Vsk (24,5%) 

Samtals

Reiknaðu
dæmið

sjálf(ur)

Verð miðast við einkasölu

ÞÚ SPARAR:

311.126

0

Fast verð án vsk

Vsk (24,5%)

249.900
61.226

355.000 454.000 480.000

117.600

597.600

111.23086.975

441.975 565.230

254.104130.849 286.474

30.00025.00010.000

249.900 345.0002,3% 429.000 450.000

22.000.000 30.000.00015.000.000

1,95%

0 - 100.000.000

Samtals

*Kynntu þér verðskrá fyrir aðrar eignir

...meira en þú þarft þegar þú selur fasteign

Aðrar fasteignasölur, raundæmi:

Nýtt Nýtt
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530 1800 Mörkinni 4

í samstarfi við 

Heimilið þitt erlendis
Draumahús í samstarfi við Viðskiptahúsið kynna fasteignir við strendur Spánar,
Mallorka og Mexíkó. Um ræðir fullbúnar gæðaeignir frá hinu virta byggingafélagi
á Spáni, TM Real Estate Group.
Nýr DVD-diskur er kominn sem inniheldur upplýsingar um svæðin, eignirnar og næsta nágrenni.

TM Real Estate Group
Fagfólk í þína þágu
• Stofnað 1969

• Hefur byggt 15.000 eignir

• Með skrifstofur í meira en 10 löndum

• Stærstu fjármálafyrirtæki Spánar og Evrópu ábyrgjast fjármögnun

• Hefur hlotið alþjóðleg verðlaun fyrir gæði og þjónustu

• Eitt af leiðandi fyrirtækjum Spánar á sínu sviði

Einbýlishús

Íbúðir

Innréttingar fylgja

Húsgögn  fylgja

Njótið lífsins

Draumahús ehf • Hjalti Pálmason hdl og Sigurður J. Sigurðsson, löggiltir fasteignasalar 
Mörkinni 4 • 108 Reykjavík • Sími 530 1800 • Strandgötu 41 • 220 Hafnarfjörður • Sími 530 1820 • Fax 530 1801

draumahus@draumahus.is • draumahus.is
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Félag fasteignasala

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

Fr
u

m

Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS

Gsm: 863 6323
johann@vidskiptahusid.is

Jón S. Sigurjónsson
Hdl. & Löggiltur FSS

Gsm: 893 3003
jon@vidskiptahusid.is

Haraldur A. Haraldsson
Viðskiptafræðingur

Gsm: 690 3655
haraldur@vidskiptahusid.is

Þórhallur Björnsson
Löggiltur leigumiðlari

Sölumaður
Gsm: 899 6520

thorhallur@vidskiptahusid.is

Bæjarflöt 1 Grafarvogur
Nýtt verslunar/ þjónustuhúsnæði alls 1867,5
fm, 10 m lofthæð. Milliloft að hluta. Góð bíla-
stæði. Býður upp á fjölmarga notkunarmögu-
leika. Staðsett á góðum stað í Grafarvogi Selst
í heilu lagi eða minni hlutum.
Verð 360 milljónir.

Glæsibygging við Urðarhvarf 1
Verslunar og skrifstofuhúsnæði
alls 3542 fm, sem skiptist þannig:
1. hæð 785,4 fm
2. hæð 845,6 fm
3. hæð 356,4 fm
kjallari 792,5 fm

Suðurlandsbraut Reykjavík.
Mjög gott skrifstofuhúsnæði á efstu hæð alls 170 fm. leigu-
verð er kr. 1.830 pr. fm. fyrir breytingar en leigusali ætlar
að taka alla hæðina í gegn.

Skeifan 19 Reykjavík.
Gott skrifstofuhúsnæði á 4. hæð alls 280 fm.
Allt eitt opið rými með steinteppi.
leiguverð kr: 336.000

Ármúli 18 Reykjavík.
Um er að ræða vel
staðsett skrifstofu-
húsnæði á 2. hæð alls
410 fm.

Bæjarlind Kópavogi skrifstofuhúsn.
Gott skrifstofuhúsnæði í lyftuhúsi á annarri hæð,

alls 425 fm. Um er að
ræða alla efstu hæðina
og er möguleiki aðlaga
húsnæðið fyrir góðan

leigutaka. Leiguverð kr. 520.000

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

Vesturhraun 5 Garðabær.
Höfum í einkasölu
Würth-húsið við
Vesturhraun 5.
Alls 1944 fm að

grunnfleti með góðum milliloftum. Lóðin er alls
15.000 fm.

Strandgata 53 Akureyri
I dag rekið sem
skemmtistaðurinn
1929/ Capone.

Heildarstærð húsnæðis er 679,5 fm.

Vesturhraun 1 Garðabæ.
Nýtt og glæsilegt
iðnaðar og lager-
húsnæði á hraun-
unum í Garðabæ.
Stærð 1.699 fm

með millilofti. Lóð 4.855 fm. Verð 210 milljónir.

ATVINNUHÚSNÆÐI

A u s t u r v e g i  3 8  –  S í m i  4 8 2  4 8 0 0  –  w w w . a r b o r g i r . i s

Atli Snær

Sigvarðsson

sölumaður

Anna Dóra 

Jónsdóttir 

ritari/sölumaður

Þorsteinn 

Magnússon

sölumaður

Guðjón Ægir 

Sigurjónsson hrl.

Óskar 

Sigurðsson hrl.

Sigríður

Sigurbjartardóttir

ritari

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

Furuberg - Hafnafirði.
Stæðilegt einbýli innst í botnlanga með grónum garði í set-
berginu. 3-4 svefnherbergi. góð stofa og eldhús. Frístandandi bíl-
skúr. Verð 55 millj.

Eyravegur - Selfossi.
Skemmtilegt og bjart 117 m2 skrifstofu / verslunarhúsnæði með
góðu aðgengi. Eign hefur fengið gott viðhald. Verð 18,5 millj.

Nes - Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað einbýlishús í jaðri
Helluþorps á bökkum Ytri - Rangár, frábært umhverfi og útsýni.
Verð 14,8 millj.

Kerhólar - Selfossi.
Vel skipulagt og  vandað 186, m2 parhús. 4 svefnherbergi, afh
fokhelt, fullbúið að utan,klætt að með flísum og við í bland. Verð
19,9 millj.

Eyravegur - Selfossi.
133 m2 salur á efri hæð í steyptu verslunar og skrifstofuhúsnæði.
Bíður uppá mikla möguleika, lyfta er í húsinu og aðkoma góð.
Verð  15,1 millj.

Norðurgata - Tjarnabyggð.
Glæsilegt og vel hannað 200 m2 einbýlishús á 11.100 m2
eignalóð í Tjarnabyggð sem er ný búgarðarbyggð rétt utan við
Selfossi. Nánari uppl hjá sölumönnum.

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

Austurvegur - Selfossi.
Glæsilegt  vel staðsett verslunar/skrifstofuhúsnæði á jarðhæð.
Alls 150 m2, selst í einu eða tvennu lagi. Stórir gluggar og gott
bílastæði. Tilboð óskast.

Brenna 2 - Eyrarbakka.
Skemmtilegt tvílyft einbýlishús með bílskúr. Eignin getur bæði
nýst stök eða sem tvær íbúðir. Spennandi kaup. Verð 14,9 millj.

Fossvegur 6 - Selfossi.
Mjög snyrtileg 2-3ja herbergja íbúð á fjórðu og efstu hæð í góðu
viðhaldslitlu lyftu fjölbýli auk stæðis í bílageymslu. Frábært útsýni.
Verð 16,9

Vesturbrúnir - Grímsnesi.
Vandað og fullbúið bjálkahús ásamt góðu gestahúsi á 8800 m2
eignarlóð. Góður pallur, pottur og saunahús. Lóð skemmtileg og
gróin. Verð 20,9 millj.
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Fr
um

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

3JA HERB.

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

EINBÝLI

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

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

ÁLFASKEIÐ - Góð 93,4 fm neðri
hæð á rólegum stað. 3 sv.herb.
Sérinngangur. Verð 22,9 millj.
6402

HOLTSGATA - Mikið endurnýj-
uð 107 fm miðhæð með bílskúr. 3
sv.herb. Sérinngangur. Verð 23,9
millj. 10056

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

BRÁVALLAGATA - Sérlega
björt og falleg neðri hæð í þríbýli
á frábærum stað í göngufæri við
miðbæinn og háskólann. Verð
25,9 millj.

URÐARSTÍGUR - Fallegt 120
fm einbýlishús í miðbæ Hfj. 4 svh.
Falleg lóð og hús í góðu ástandi.
Verð 32,9 millj.    6406

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

BURKNAVELLIR - Björt og fal-
leg 128 fm efri hæð á frábærum
stað. 3 sv.herb. Upptekin loft og
halogenlýsing. Verð 29,9 millj.

4RA TIL 7 HERB.

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

STEKKJARKINN - Góð 90 fm
neðri hæð í tvíbýli. 3 sv.herb. Sér-
inngangur. Verð 18,9 millj. 6060

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

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

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

BURKNAVELLIR - Sérlega fal-
leg 106,3 fm íbúð á 2. hæð. 3
sv.herb. Náttúruflísar og parket.
Verð 24,5 millj. 6405

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

HJALLABRAUT - Falleg 102
fm íbúð á 2. hæð. 2 sv.herb. Suð-
ursvalir. Nýtt eldhús. Verð 18,7
millj.

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

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

GALTALIND - KÓP. 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

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

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

EINIVELLIR - Falleg og fullbúin
87,2 fm íbúð í lyftuhúsi. 2 sv.herb.
Sérinngangur. Verð 19,6 millj.

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

RAÐ- OG PARHÚS

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

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

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

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

HOLTSGATA - Talsvert endur-
nýjuð 3ja herb. íbúð á efrihæð/risi
í góðu húsi. Verð 14,9 millj.

FJÓLUHLÍÐ - Fallegt 166,5 fm
einbýli m/bílskúr. 3 sv.herb. Stór
verönd. Góð staðsetning. Verð
48,5 millj. 6244

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

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

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

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

GRÆNAKINN - Falleg 77,2 fm
íbúð á jarðhæð í góðu húsi. 2
sv.herb. Nýlegt eldhús. Verð 17,9
millj. 6399

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

FAGRABERG - Fallegt 212 fm
raðhús m/bílskúr á góðum stað í
Setberginu. 3 sv.herb. Verönd og
heitur pottur. Verð 47,9 millj. 6174

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

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

VALLARBRAUT - MEÐ BÍL-
SKÚR 148,5 fm íbúð á 1. hæð
ásamt bílskúr. 3 sv.herb. Sérinn-
gangur. Verð 30,9 millj. 9670

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

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

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

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

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

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

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

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

HÆÐIR

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

ÖLDUSLÓÐ - LAUS STRAX
Falleg 130 fm hæð og ris m/nýleg-
um 90 fm bílskúr m/kjallara undir.
5 sv.herb. Verð 36,9 millj. 6067

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

STRANDVEGUR - GARÐA-
BÆR 118 fm íbúð m/stæði í bíla-
geymslu á góðum útsýnisstað í
Sjálandi. Verð 39,5 millj. 4826

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

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT
NÝTT

NÝTT

NÝTT

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

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

LAUFVANGUR - Talsvert endur-
nýjuð 71,4 fm ííbúð á jarðhæð.
Verönd. Laus fljótlega. Verð 16,9
millj. 6408

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2JA HERB.

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

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

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

STEINHELLA - HAFNARFJ.
Glæsilegt 1.920 fm atvinnuhús-
næði á besta stað í helluhrauni.
Átta stórar innkeyrsluhurðar. Af-
hendist tilbúið til innréttinga. 9942

STAÐARSUND - Ný 100 til 140
fm atvinnubil. Stórar innkeyrsludyr,
hiti í gólfi, mikil lofthæð. Verð frá 10
millj. 9644

LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ- LANDIÐ
GRINDAVÍK

STAÐARHRAUN - Talsvert end-
urnýjað 151 fm endaraðhús m/bíl-
skúr. 4 sv.herb. Pallur og pottur.

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

LEYNISBRAUT - Bjart og fallegt
103,5 fm parhús. 2 sv.herb. Bíl-
skúrsréttur. Verð 18,5 millj. 6295

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

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

BORGARHRAUN - Fallegt 168,6
fm einbýli m/bílskúr. 3 sv.herb. Ný
verönd. Verð 26,5 millj. 6187

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

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

STAÐARHRAUN - Talsvert end-
urnýjuð 96 fm íbúð á 2. hæð. 3
sv.herb. Verð 14,9 millj.  9957

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

SUÐURVÖR - 147,5 fm parhús
m/bílskúr á frábærum stað. 3
sv.herb. Verð 22,9 millj.  4436

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

GERÐAVELLIR - Fallegt 88,6 fm
parhús. 2 sv.herb. Verönd. Verð
16,9 millj. 9773

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

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

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

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

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

RÁNARGATA - Sérlega fallegt
og mikið endurnýjað 216,9 fm ein-
býli m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 28,5
millj. 5528

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

HEIÐARHRAUN - Fallegt 130,5
fm parhús með bílskúr. 3 sv.herb.
Stór verönd. Verð 22,9 millj. 5436

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

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

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

VÍKURBRAUT - Sérlega falleg
161,7 fm efri hæð og ris. Verð TIL-
BOÐ. 4027

DALBRAUT - Gott 51,5 fm par-
hús. 2 sv.herb. Möguleiki á stækk-
un, teikn. til. Verð 9,5 millj. 2991

VOGAR

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

HEIÐARGERÐI - Mikið endurnýj-
að139,2 fm einbýli. 4 sv.herb. Verð
24,5 millj. 9838

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

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

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

ÆGISGATA - 146,6 fm parhús
m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 23,9 millj.
4589

REYKJAN.BÆR

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

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

GARÐUR

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

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

SANDGERÐI

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

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

LANDIÐ

ÁLFABYGGÐ - SÚÐAVÍK Fal-
legt 94,2 fm einbýli á góðum stað. 4
sv.herb. Verð 11,4 millj. 6270

SUMARHÚS

EIGNARLÓÐ Í GRÍMSNESI
Glæsileg 10.800 fm ENDALÓÐ við
Sólbakka. Glæsilegt útsýni. Leyfi fyr-
ir allt að 200 fm húsi. 6424

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

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

BORGARLEYNIR - GRÍMS-
NESI Nýtt 109,3 fm sumarhús í
landi Miðengis.   Verð 19,6 millj.
9822

TJARNHOLTSMÝRI - GRÍMS-
NESI 2,5 hektara eignarland og 105
fm heilsárshús.    Verð 19,9 millj.
9725

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT
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NÝBYGGINGARNÝBYGGINGAR
ALLT AÐ 90% LÁN

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

www.as.is
Opið virka daga
kl.9–18

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali
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BJARKARÁS - GBÆ - Sérlega
glæsilegar og rúmgóðar lúxusíbúðir á
frábærum útsýnisstað efst í Ásahverfinu.

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

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

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

FJÓLUVELLIR 2-8 - HFJ. Glæsileg
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

ENGJAVELLIR 3 - HFJ. - Falleg og

vönduð 4ra herb. íbúð á jarðhæð m/sér-
inng. Fullbúin með glæsilegum gólfefn-
um. Verð 29,3 millj. 5386

KIRKJUVELLIR 3 - HFJ. - Glæsi-

legar 4ra herb. íbúðir, verð frá 24,6 millj.
5298

EINIVELLIR 7 - HFJ. - Falleg 4ra

herb. ENDAÍBÚÐ á 2. hæð m/stæði í bí-
lag. Verð 23,4 millj. 5159

DREKAVELLIR 18 - Glæsilegar 3ja

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

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

DREKAVELLIR 26 - HFJ. - Vand-

aðar 4ra herb. íbúðir, verð frá 24,8 millj.
Afhending við kaupsamning. 4310
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ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

Hólmgarður 27
108 Reykjavík

Verð: 17,7
Stærð: 62,4

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1951
Brunabótamat: 8,6

Bílskúr: Nei

GÓÐ  2JA  HERBERGJA  62,4  FM.  ÍBÚÐ  MEÐ  SÉRINNGANGI  Á  NEÐRI  HÆÐ  Í  TVEGGJA  HÆÐA
FJÓRBÝLISHÚSI.  Í  GÓÐU  HVERFI.  Forstofa  með  flísum  á  gólfi.  Lítil  geymsla  innaf  forstofu.  Björt  og
rúmgóð  stofa  með  plast  parketi  á  gólfi.  Stórt  hol  með  fataskáp  og  flísum  á  gólfi.  Baðherbergið  með
sturtuklefa  og  flísalagt.  Eldhús  með  harðviðar  innréttingu  og  flísum  á  gólfi.  Svefnherbergi  með  ágætu
skápaplássi og plast parketi á gólfi. Sameiginlegt þvottahús með efri hæð. Góð eign á góðum stað.

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596
thorkell@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 18:30 til 19:00 

Vesturberg 52
111 Reykjavík

Verð: 17,7
Stærð: 87,5

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 12,6
Bílskúr: Nei

4RA HERBERGJA 87,5 FM. ÍBÚÐ Á  EFSTU HÆÐ MEÐ FRÁBÆRU ÚTSÝNI. VESTUR SVALIR. Forstofa
og  gangur  með  góðum  skápum  og  flísum  á  gólfi.  Stór  og  björt  stofa  með  útgengi  út  á  vestur  svalir.
Eldhús  með  eldri  innréttingu.  Plast  parket  á  stofu,  eldhúsi  og  svefnherbergjum.  Hjónaherbergi  með
góðum skápum. Baðherbergið með flísum á gólfi og ágætri innréttingu, tengi fyrir þvottavél. Mjög stutt í
framhaldsskóla, skóla, leikskóla, sundlaug og verslunarkjarna. Barnvænt umhverfi.

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596
thorkell@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 17:30 til 18:00 

Æsufell 2
111 Reykjavík

Verð: 12,7
Stærð: 59,6

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1972
Brunabótamat: 8,5

Bílskúr: Nei

2JA  HERBERGJA  ÍBÚÐ  Á  2.  HÆÐ  Í  LYFTUHÚSI.  FRÁBÆRT  ÚTSÝNI.  Forstofa  með  fatahengi.
Svefnherbergi  með  ágætum  skápum  og  útgengi  út  á  rúmgóðar  vestur  svalir  með  frábæru  útsýni.
Baðherbergi með klæðningu á veggjum og flísum á gólfi og tengi fyrir þvottavél. Stofan er björt og með
góðu útsýni. Sér geymsla innan íbúðar. Í kjallara er sameiginlegt þvottahús með tækjum.  Sér frystihólf
fylgir  íbúð.  Húsið er  ný viðgert  og málað.  Stutt  er  í  framhaldsskóla,  skóla,  sundlaug og aðra þjónustu.

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596
thorkell@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Lyftuhús - Húsvörður

LIND S: 520 9500

ÞÓRARINN
JÓNSSON

Hdl. Löggiltur
fasteigna-

og skipasali

ÞÓRIR KR.
ÞÓRISSON
Sölufulltrúi

S: 897 4583

Sími 897 4583 – www.remax.is – thorir@remax.is

Ertu í fasteignahugleiðingum?

Við verðmetum eignina þína þér að kostnaðarlausu

og án skuldbindinga!

Hafðu samband í síma 897 4583 

Fr
um
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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

2JA HERB.

Þórsgata - 2ja herbergja
Stærð 57.7 fm. Frábær staðsetning. Íbúðin
er á annarri hæð. Nýtt gler og gluggapóst-
ar. Eignin er laus til afhendingar fljótlega
Verð 17,9 millj.

ATVINNUHÚSNÆÐI
Byggingarlóðir
Erum með á söluskrá okkar nokkrar stórar
og góðar byggingalóðir fyrir fjársterka að-
ila. Um er að ræða lóðir á stór Reykjavíkur-
svæðinu. Byggingamagn er u.þ.b. 80 þús-
und fm. Allar nánari uppl. gefnar á skrif-
stofu Neseigna

Atvinnuhúsnæði - Nethylur
Vorum að fá í sölumeðferð gott ca 394 fm
atvinnuhúsnæði á jarðhæð með innkeyrslu-
hurð sem staðsett er á frábærum stað við
Nethyl í Reykjavík. Um er að ræða goða
fasteign með fínu auglýsingargildi. Ekkert
áhvílandi
V. 64 millj.

Glæsilegt veitingahús -
Grindavík
Vorum að fá í einkasölu glæsilegt veitinga-
hús þar sem engu hefur verið til sparað í
innréttingar, tæki og búnað. Fyrirtækið ger-
ir út á einstaklingsmarkað og hópa. Fín við-
skiptavild. Óskað er eftir tilboðum í
rekstur og fasteign.

EINBÝLI

BAÐSVELLIR - GRINDAVÍK
Vorum að fá í sölu fallegt 151 fm einbýlis-
hús á góðum stað í Grindavík. Flísalögð
m/forstofa m/ herbergi, sjónvarpshol, björt
stofa m/útg á stórann sólpall, eldhús m/fal-
legri innréttingum ásamt borðkrók.Stór
tvöfaldur bílskúr.
V. 22,8 millj.

Einbýlishús í Thailandi
Langar þig að eignast einbýlishús á frá-
bærum stað í Thailandi. Um er að ræða 24
einbýlishús frá 160 fm til 270 fm. Verð frá 9
millj. til 12,2millj. Allar nánari uppl. gefnar á
skrifstofu Neseigna í síma 535-0200

Bjálkahús - Borgarnes
Um er að ræða 243,6 fm bjálkahús á frá-
bærum útsýnisstað í Borgarnesi. Neðri
hæð: Forstofa,baðherbergi,eldhús, stór
stofa ásamt tveimur barnaherbergjum. Efri
hæð: stofa m/útg. á svalir með miklu út-
sýni, baðherbergi ásamt 4 góðum her-
bergjum.
V. 53,9 millj.

4RA HERB.

Fellsmúli - Reykjavík
Hol, eldhús með borðkrók. Björt og falleg
stofa/ borðstofa m/útg. á svalir. Tvö barna-
herbergi, mögul á 1 í viðbót. Hjónaherbergi
með góðum fataskápum. Glæsilegt ný-
standsett baðherbergi.
V. 27.9 millj. Ath! lækkað verð.

SUMARBÚSTAÐIR

Hallkelshólar - Sumarbústaður
Um er að ræða ca 94 fm fokheldan sumar-
bústað á fallegum stað í Grímsnesi.
V: 12,5millj.

JARÐIR

Ánastaðir
Ánastaðir jörð með 104ha grónu landi
ásamt veiðihlunnindum í Álftá.
Verð tilboð.
Upplýsingar hjá sölumönnum Neseigna
síma 535 0200

Frístundalóðir 10,87 ha Ána-
bakkar Borgarfirði
Verð 5,5 millj.
Aðeins 5 stk eftir.
Nánari upplýsingar Neseignir

ÓSKUM EFTIR EIGNUM!
Óskum eftir fyrir ákveðna kaupendur:

Einbýlishúsi á Seltjarnarnesi
Raðhúsi í vesturbæ/Seltjarnarnes
Sérhæð í vesturbæ, Garðabæ og eða holtum ca 200 fm
Einbýlishúsi í Fossvogi
Sérbýli í Þingholtum
Allar stærðir og gerðir af eignum í vesturbæ og eða miðbæ Rvk.

Vinsamlega hafið samband við sölumenn
Neseigna í síma 535 0200

FJÁRFESTAR – FJÁRFESTAR
Fjársterkir 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.

FASTEIGNASALA I ÁNANAUSTUM V/ SÓLVALLAGÖTU 84 I NESEIGNIR@NESEIGNIR.IS I NESEIGNIR.IS

Þorláksgeisli - 2ja herbergja
Vorum að fá í einkasölu glæsi-
lega 2ja herbergja íbúð á þriðju
hæð (eftstu) ásamt stæði í bíl-
skýli. Íbúðin er parket og flís-
alögð. Góður fataskápur í svefn-
herbergi. Baðherbergi með góðri
innréttingu og flísalagt. Góð eign
á frábærum stað.

V. 20.8 millj.

Engjasel - Raðhús
Vorum að fá í sölu raðhús á 3
hæðum ásamt stæði í bíla-
geymslu. Um er að ræða eign í
barnvænu hverfi. Húsið er mjög
vel skipulagt og töluvert endur-
nýjað 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.

Logafold - Grafarvogur
Vorum að fá í sölu 293,7 fm ein-
býlishús á flottum stað í Grafar-
vogi. Neðri hæð: Forstofa, baðher-
bergi, húsbóndaherb., sjónvarps-
vefnh, geymsla og bílskúr. Efri
hæð: Stofa, eldhús, 4 svefnher-
bergi, borðstofa og baðherbergi.
Möguleiki er að útbúa séríbúð á
jarðhæð hússins. V. 64 millj.

Bankastræti - 101 Reykjavík
Vorum að fá í einkasölu 148,6 fm
hæð (efstu) í 4ra hæða húsi við
Bankastræti í Reykjavík. Íbúðin er
m.a. með 2 svefnherb., tvennum
svölum og henni fylgja 2 bílstæði.
Hér er um að ræða einstaka eign
með frábæru útsýni.

V. 44.4 millj.

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. Garð-
ur í rækt. Góð eign í tveggja

íbúða húsi á vinsælum stað. 36.5 millj.

535 0200

Sími

Þráðlaus þægindi frá Danfoss

Gólfhiti - einfaldari en nokkru sinni fyrr
Þráðlausar gólfhitastýringar

Háþróaðar en einfaldar
Við erum leiðandi í hönnun og

framleiðslu gólfhitastýringa

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

Danfoss hf
Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins
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Franz Jezorski Björn Daníelsson
sími 849 4477

Ástrós Hjálmtýsdóttir
sími 865 1124

Stefán B. Bjarnason
sími 694 4388

Kristín Daníelsdóttir

– tákn um traust
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35%

Við erum komin í páskaskap og viljum

bjóða ykkur 35%* afslátt af söluþóknun

fram að páskum.

• Fagljósmyndari

• Vandaðar eignamöppur

• Öflugt sölunet um allt land

• Vönduð og gÓð þjónusta

• 35% afsláttur af söluþóknun fram

að páskum

Sími 595 9000

*afsláttur gildir einungis hjá Hól Reykjavík
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hamraborg 10 l 200 kópavogur l sími 414 6600 l fax 414 6601
reynir erlingsson l löggiltur fasteignasali l nytt@nytt.is

ytt heimilin ®

w w w . n y t t . i s
Dalsel - Reykjavík
Snyrtilegt og vel við haldið 5 herb. raðhús, 2
hæðir og kjallari, ásamt stæði í lokaðri bíla-
geymslu 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.

Norðurbrún - 105 Reykjavík
5-6 herb. efri sérhæð ásamt bílskúr í Laugarnes-
hverfi. Íbúðin er 130 fm, bílskúr 24,1 fm og
geymsla 12 fm. Samtals 166,1 fm. 4 svefnher-
bergi, 2 stofur. Allar innréttingar og parket eru
úr dökkum við, sem gerir heildarsvip íbúðarin-
ar 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 Vestur-
bænum. Samtals 86,2 fm. Íbúðin er á fjórðu
hæð (efstu) og hefur útsýni í þrjár áttir. Eldhús
er snyrtilegt með upprunalegri ljósri innrétt-
ingu. Svefnherbergið er rúmgott.Samliggjandi
stofur með glæsilegu útsýni .
Verð 21,5 milj.

Eignir vikunnar

rað
hús

Bræðraborgarstíg – 101 Reykjavík
3ja herb íbúð með sérinngangi. Sam-
tals 59.4fm. Snyrtileg eign í fallegu
gömlu húsi, sem búið er að endurnýja
bæði að utan sem innan. Garður
m/pöllum.
Verð. 17,8 milj.

Hallveigarstígur – 101 Reykjavík
2ja herb íbúð, rishæð í hjarta bæjar-
ins. Samtals 44,6 fm. Flatarmál íbúðar
er stærra en uppgefnir fermetrar. Bú-
ið að endurnýja innrétting-
ar,tæki,lagnir og klæðningar. Snyrti-
leg íbúð.
Verð 16,5 milj.

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

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

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

Tungusel - 109 Reykjavík
3ja herb. Íbúð á 3. hæð í Seljahverfinu. Samtals
88,2 fm. Snyrtileg eign í barnvænu hverfi. 2 her-
bergi ágætlega rúmgóð stofa. Verð 19.2 milj.

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

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

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

Grundarstígur - Miðsvæðis.
2ja herb 65,9 fm íbúð, miðsvæðis í Reykjavík
rúmgóð stofa, falleg viðargólf. Svefnherb,
m/fataskápum. Forstofa m/fataskáp. Verð; 16,9
milj.

2ja

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.

Fr
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3ja
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Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi
Sími 699 5008
hannes@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
Sími 693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn Jónsson
Löggiltur
fasteignasali

hringdu strax í síma: 
699 5008 eða 693 4085

LÁTTU OKKUR SELJA!

SELDIST Á 4 DÖGUM

SELDIST Á 5 DÖGUM

SELDIST Á 6 DÖGUM

Helgi Eysteinsson > Básendi 11 Rakel Húnfjörð > Rauðagerði 52 Bryndís og Örn > Melhæð 5

Elín Dóra og Vilhjálmur > Heiðargerði 88

Jón Gunnar  og Harpa > Vallartröð 4

María Hlinadóttir > Safamýri 29

Ingibjörg Sveinsdóttir > Flétturimi 36

SELDIST Á 7 DÖGUM

SELDIST Á 5 DÖGUM

SELDIST Á 12 DÖGUM

SELDIST Á 13 DÖGUM

SELDIST Á 10 DÖGUM

SELDIST Á 20 DÖGUM

> Völuteigur 11

Vaka Dóra og Ari Heimisson > Furugrund 50 

Markmið okkar er að selja
eignina þína á 30 dögum

Remax Lind / Bæjarlind 14-16
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LYNGVÍK FASTEIGNASALA
SÍÐUMÚLA 33 • 108 REYKJAVÍK.
SÍMI 588 9490 • FAX 568 4790 
WWW.LYNGVIK.IS  • LYNGVIK@LYNGVIK.IS

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

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

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

TRAUST VIÐSKIPTI Í TVO ÁRATUGI

SÍMI 588 9490

SIGRÚN GISSURADÓTTIR
LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SIGRUN@LYNGVIK.IS

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

LYNGVÍK ER SKRÁÐ Í
FÉLAG FASTEIGNASALA

KÓPAVOGUR
BYGGINGARLÓÐ

Vorum að fá í sölu mjög vel
staðsetta byggingarlóð undir
4ra íbúða hús, ásamt tveim-
ur bílskúrum um 700 fm.
Glæsilegar teikningar.

Allar nánari upplýsingar
veitir Steinar á Lyngvík

í síma 588 9490.

ATVINNUHÚSNÆÐI

AUÐBREKKA -
BYGGINGARÉTTUR

Um er að ræða 1181 fm skrifstofuhúsn. Samkvæmt
nýju deiliskipilagi er gert ráð fyrir stækkun á húsnæð-
inu og því breytt í 19 íbúðir ásamt verslunarhúsnæði á
jarðhæð, alls um 2300 fm með með bílgeymslu.

FUNAHÖFÐI -
ATVINNUHÚSNÆÐI

Um er að ræða 1320 fm atvinnuhúsnæði með góð-
um leigusamningi. stórt port. Allar nánari uppls.
veitir Kristberg 892-1931

HRÍSMÝRI - SELFOSS

Um er að ræða nýlegt 964 fm atvinnuhúsnæði sem
gefur mikla möguleika. Húsnæðið er á tveimur hæð-
um að hluta. Húsnæðið stendur á 2400 fm lóð með
góðum bílastæðum á áberandi stað sem er í mikilli
uppbyggingu. Húsnæðið er til afhendingar strax.

LANGHOLTSVEGUR -
ATVINNUHÚSNÆÐI.

Um er að ræða 471 fm skrifstofuhúsnæði sem
stendur á tveimur lóðum með mögulegum bygg-
ingarétti, næg bílastæði. Allar nánari upplýsingar
veitir Kristberg í síma 892-1931.

SMIÐSHÖFÐI -
ATVINNUHÚSNÆÐI.

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

FUNAHÖFÐI -
LAUST STRAX

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

SÓLHEIMAR 25
OPIÐ HÚS Í DAG

FRÁ KL 17-19oo. Bjalla 202.

Um er að ræða mjög góða og mikið endurnýjaða 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. Tvennar sér geymslur. Flott íbúð
með góðu útsýni. Verð 22,9 m.

EYJABAKKI
4-5 HERBERGJA

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.

HÁHOLT
HAFNARFIRÐI

Um er að ræða 115 fm 4ra herbergja endaíbúð á
3ju hæð. Íbúðin er mjög vel skipulögð,suður svalir,
mikið útsýni, stutt í skóla og leikskóla. V. 21,9 m

LANGHOLTSVEGUR
SÉRHÆÐMEÐ
BÍLSKÚR.

Um er að ræða mjög vel staðsetta 100 fm sérhæð í
þriggja íbúða húsi, ásamt 28 fm bílskúr. Afgirtur
suður garður. Skipti á stærri eign í sama hverfi
möguleg ( Vogaskóla ). Verð 28,9 m.

HALLAKUR - GARÐABÆ

Um er að ræða vel staðsetta 108 fm nýja 3ja
herbergja íbúð á jarðhæð með sér suður verönd,
ásamt góðri sér geymslu sem er innifalin í
ofangreindum fermetrum. Íbúðin er fullbúin með
gólfefnum og til afhendingar strax. Verð 29,0 m

LÓMASALIR
3JA HERB. Á EFSTU
HÆÐMEÐ 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.

GRANDAVEGUR
LYFTUHÚS

Um er að ræða góða og vel staðsetta 73,5 fm 2ja
herbergja íbúð á 4.hæð í lyftuhúsi. Vestur svalir
með útsýni. Þvottaherberi innan íbúðar. V.18,9 m.

HÁTÚN
NÝ ÍBÚÐMEÐ

GLÆSILEGU ÚTSÝNI.
Um er að ræða
68,8 fm tveggja
herbergja íbúð á
7.hæð, ásamt stór-
um norður svölum.
Íbúðin skilast full-
búin án gólfefna,
baðherbergi flísa-
lagt, góðar innrétt-
ingar. V. 26,9 m

ÁLFKONUHVARF
M/STÆÐI Í BÍLG.

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

ÞÓRÐARSVEIGUR
MEÐ STÆÐI
Í BÍLGEYMSLU

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.

HAMRABORG
LYFTUHÚS

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 58,6 fm 2ja herbergja risíbúð á góð-
um stað í Vesturbæ. Verð 14,9 m

HAMRAHLÍÐ

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

KERTO LÍMTRÉ býður upp á ýmsa möguleika.
KERTO LÍMTRÉ er frá Finnlandi og hefur verið á markaði á Íslandi frá árinu 1981.

KERTO LÍMTRÉ er það hagkvæmasta og besta sem notað er sem burðarbitar.

KERTO LÍMTRÉ getur sparað verulega fjármuni í burðarvirki þar sem 
þaksperrur fara yfir 5 metra í lengd,  þá er notað KERTO LÍMTRÉ í stað 

hefðbundinna þaksperra og losnað við burðarbita og súlur.

Einnig er KERTO notað í milliveggjastoðir.

KERTO LÍMTRÉ, eitt það besta í tré, til nýbygginga og viðhalds.

TM MOSFELL EHF   •   HOLTSBÚÐ 93   •   SÍMI 566 6606   •   FAX 566 6619   •   MOSFELL@MOSFELL.IS  •  WWW.MOSFELL.IS

Finnsk gæðavara

Létt og meðfærileg

Hátt brunaþol

Hæð eftir óskum

Lengd allt að 23 m.

Alltaf til á lager

16% meira eldþol

20% meira brotþol

Finnsk gæðavara

Létt og meðfærileg

Hátt brunaþol

Hæð eftir óskum

Lengd allt að 23 m.

Alltaf til á lager

16% meira eldþol

20% meira brotþol

Söluaðilar um allt land 
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Helluhraun 2 - Hafnarfjörður

granítflísar
handlaugar



PÍPARAR
Erum með vana pípara á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
 ehf S: 840-1616



GRINDAVÍKURBÆR

ÚTBOÐ
Grindavíkurbær óskar hér með eftir tilboðum
í verkið: “Göngustígar og gangstéttar 2007”.

Verkið felst í því gerð hellulagðra gangstétta, steyptra 
ngu og tilheyrandi 

jarðvinnu o.þ.h. við Suður- og Vesturhóp í Grindavík. 
Er þessu nánar lýst í verklýsingu.

Helstu magntölur eru:
Uppúrtekt                                             2500 m3

  Fyllingar                                                  2100 m3        
 Jöfnunarlag                                              4200 m2
 Malbik                                                     3500 m2
Ty  ng                                                    4000 m2
Kantsteinn                                               1250 m

 Hellulögn                                                2500 m2

Upphaf framkvæmdartíma er í apríl 2007 og eru 
verklok þann 1. október 2007.

Útboðsgögn verða afhent á á Bæjarskrifstofum Grindavíkur að 
Víkurbraut 62 í Grindavík frá og með þriðjudeginum 27. mars nk.,

á milli kl. 09:00 og 15:00. Verð á útboðsgögnum er 5000 kr.
Tilboð skulu hafa borist til skrifstofu Grindavíkurbæjar, Víkur-

braut 62, Grindavík, eigi síðar en þriðjudaginn 10. apríl 2007 kl. 
10:00 og verða þau þá opnuð þar í viðurvist þeirra bjóðenda sem 

viðstaddir verða.

Bæjarverkfræðingur Grindavíkurbæjar



Ein af miðstöðvum 
upplýsingarinnar

Dauði hans 
orsakaði dauða 

milljóna STYRKTARTÓNLEIKAR GEGN ÁTRÖSKUN

NASA 1. APRÍL 
STYRKTARTÓNLEIKAR GEGN ÁTRÖSKUN

NASA 1. APRÍL 
BJÖRK      MUGISON      LAY LOW   

PÉTUR BEN      KK      MAGGA STÍNA   
ESJA                     WULFGANG

BJÖRK      MUGISON      LAY LOW   
PÉTUR BEN      KK      MAGGA STÍNA   

ESJA                     WULFGANG(DANÍEL ÁGÚST
// KRUMMI) 
(DANÍEL ÁGÚST
// KRUMMI) 

EINNIG KOMA FRAM:EINNIG KOMA FRAM:

.900 KR

TAKMARKAÐUR MIÐAFJÖLDI

MIÐASALA  Á MIDI.IS, RSLUNUM SKÍFUNNAR OG BT

.900 KR

TAKMARKAÐUR MIÐAFJÖLDI

MIÐASALA  Á MIDI.IS, RSLUNUM SKÍFUNNAR OG BT

WWW.FORMA.GO.IS



Ferming 2007

mið-fös: 10-21, lau: 11-21 og sun: Lokað

Gunnar bæjarstjóri Birgisson 
leit upp úr önnun sínum á dög-

unum og ritaði pistil í Fréttablað-
ið um tillögur okkar í Samfylking-
unni um að 30% tekinna námslána 
verði að styrk að námi loknu. Þakka 
ég honum fyrir það. 

Þar leggjum við einnig til að 
ábyrgðarmannakerfið verði afnum-
ið, enda óréttlát krafa sem mismun-
ar nemendum eftir efnalegum bak-
grunni þeirra. Síðast en ekki síst 
viljum við að námslán verði greidd 
út fyrirfram. Það er  brýn tillaga 
sem afléttir vaxtaokri bankanna á 
yfirdráttarlán á þá námsmenn sem 

þurfa að fá lánin fyrirfram. 
Efnaminni námsmenn sem 
hafa ekki í sjóði bakhjarla að 
ganga á meðan beðið er eftir 
láninu. Og þeir eru margir.

Gunnar finnur tillögum 
Samfylkingarinnar eitt og 
annað til foráttu en þó aðal-
lega það að við viljum efla 
félagslegt hlutverk LÍN með 
því að létta byrðum af námsmönn-
um eftir útskrift. Það vill Sjálf-
stæðisflokkurinn greinilega ekki 
og er þar nokkuð einmana. Fram-
sóknarflokkurinn tók undir tillögu 
okkar um 30 prósentin á nýafstöðnu 
flokksþingi sínu og bæði Vaka og 
Röskva, hreyfingar námsmanna í 
HÍ, hafa barist fyrir sambærileg-
um kröfum. 

Undirstrikar sú góða sam-
staða mikilvægi tillögunn-
ar en um leið sérstöðu Sjálf-
stæðisflokksins í íslenskum 
stjórnmálum. Alltof oft  rifið 
í handbremsuna þegar glitt-
ir í góð mál. Þá gildir einu 
hvort um er að ræða ný lög 
um LÍN eða vökulög fyrir 
sjómenn. Samfylkingin hefur 

flutt frumvarpið um breytt lög um 
LÍN fjórum sinnum á Alþingi. Nú 
síðast lýstu þingmenn Framsóknar 
yfir stuðningi við málið, í heild eða 
hluta, í umræðum um það á þingi 
í febrúar. Ég efast ekki um að VG 
samsinnir tillögum okkar í málinu. 

Ég tek undir það með Gunnari 
að við eigum ekki að binda styrk-
inn við tíma námsloka. Það er auka-

atriði enda höfum við lagað tillög-
una í þá veru í drögum að málaskrá 
okkar. Það er hinsvegar útfærslu-
atriði en ekki kjarni máls. Tillag-
an er mikilvæg breyting til að efla 
félagslegt jöfnunarhlutverk LÍN. 
Og standa vörð um það. Mér reikn-
ast til að tillaga okkar kosti rúman 
milljarð þegar allt er reiknað. T.d. 
minna brottfall úr verklegu námi 
framhaldsskóla og margt fleira. 
Fyrir þennan milljarð sem væri 
fjárfest í íslenskum námsmönnum 
kæmu þeir fjármunir til baka beint 
og óbeint inn í íslenskt þjóðarbú. 
Það er alveg á hreinu enda fjárfest-
ingar í menntun og bættum kjörum 
unga fólksins í landinu besta fjár-
festing sem til er. 

Að lækka skuldabyrði ungra Ís-

lendinga sem eru að ljúka námi 
um 1-2 milljónir af verðtryggðum 
lánum er mikilvægt atriði til að 
bæta stöðu unga fólksins og hvetja 
fólk til mennta. Um það þarf enginn 
að efast.

Það er já, Gunnar, afar góð for-
gangsröðun fjármuna þar sem þú 
virðist draga í efa að svo sé. Þá 
eru tillögurnar mikilvægur liður 
í að hvetja fólk til náms, sem er 
eitt mikilvægasta verkefni okkar 
stjórnmálamanna.

Þeir vita það kannski ekki í Sjálf-
stæðisflokknum en við vitum það 
hin. Þessvegna berjum við fyrir því 
að þessi góða tillaga gangi fram.

Höfundur er þingmaður 
Samfylkingarinnar. 

Námsstyrkir og fyrirframgreidd námslán



„Besti vinur minn er konan mín. Hún er 
trúnaðarvinur minn og við höfum geng-

ið langan veg saman. Oft vitum við 
þarfir hvors annars án þess að þurfi 

að minnast á það og það er ljúft að 
uppfylla þær.”

Konur til starfa á hlutabréfamarkaði

Háskólinn á Akureyri fagnar tuttugu 
ára afmæli sínu á þessu ári. Á fyrsta 
starfsári skólans stunduðu fimmtíu 
nemendur nám við heilbrigðisdeild og 
rekstrardeild skólans en síðan þá hefur 
mikið vatn runnið til sjávar. Háskólinn 
hefur stækkað hratt á liðnum árum og 
í dag eru nemendur um hálft annað 
þúsund og námsúrvalið afar fjölbreytt 
– fyrir helgi bættist til að mynda við ný 
námsbraut við skólann en þar verður 
í framtíðinni hægt að stunda masters-
nám í heimskautarétti innan lögfræði-
náms skólans.

Afmælisins verður minnst með marg-
víslegum hætti en dagskrá sú hefst í 
dag með málþingi um framtíðarsýn 
skólans. Þorsteinn Gunnarsson rekt-
or útskýrir að nýlega hafi stefna skól-
ans til næstu fimm ára verið kynnt en 
einn þátturinn í henni sé virk tengsl 
við samfélagið og skólabæinn Akur-
eyri. „Sá áhugi spratt upp hjá velunn-
urum skólans að halda málþing þar 
sem samstarfsaðilar hans veltu vöng-
um um framtíðina og samfélagið hér 
á Akureyri. Þarna verða góðir fyrir-
lesarar, til dæmis Jón Már Héðins-
son, skólameistari Menntaskólans á 

Akureyri, og Páll Skúlason, fyrrver-
andi rektor Háskóla Íslands, sem er 
reyndar borinn og barnfæddur Akur-
eyringur.“

Þorsteinn er annar rektora skól-
ans en hann tók við starfinu af Har-
aldi Bessasyni árið 1994. Hann leggur 
áherslu á að nemendur háskólans séu 
ávallt hafðir í öndvegi og framtíðarsýn 
hans er björt. „Við erum hér til að þjóna 
nemendum okkar og ungu kynslóðinni. 
Í framtíðinni viljum við leggja áherslu 
á uppbyggingu rannsóknartengds 
framhaldsnáms og virk tengsl við sam-
félagið, til dæmis með uppbyggingu 
vísindagarða. Einnig viljum við auka 
alþjóðastarf skólans og samstarf við 
erlenda háskóla um námsframboð við 
Háskólann á Akureyri.“

Málþingið fer fram í stofu 201 á Sól-
borg við Norðurslóð og hefst kl. 14.30. 

Ragnar Ómarsson lenti 
á dögunum í öðru sæti í 
matreiðslukeppninni One 
World Culinary Compet-
ition í Jóhannesarborg 
í Suður-Afríku. Stjórnir 
Klúbbs matreiðslumanna 
á Íslandi og í Suður-Afríku 
settu verkefnið á laggirn-
ar í fyrra hér á landi. Sjö 
keppendur etja kappi í 
One World, einn frá hverju 
svæði sem Alheimssamtök 
matreiðslumanna skipta 
heiminum í.

Gestgjafaþjóðin velur 
hráefni fyrir keppendur, en 
það var heldur óvenjulegt 
að sögn Ragnars. „Í forrétt 
var chillípipar sem heit-
ir Pepper dew. Hann átti 
að vera fjörutíu prósent af 
réttinum, svo það var ekk-
ert grín að finna eitthvað 
á móti þessu,“ sagði Ragn-
ar léttur í lund. Í aðalrétt 
var strútur, en kökukrem 

í eftirrétt. Matreiðslumað-
ur frá Fíjí-eyjum bar sigur 
úr bítum í þetta skiptið, 
en keppnin fer næst fram 
í Rússlandi. „Þá verður 
sennilega eitthvað hráefni 

sem fæst í öllum löndum,“ 
sagði Ragnar sposkur. 

„En þetta var mjög 
skemmtilegt reynsla, og 
vel gert við okkur úti.“  

Annað sæti í One World

Móðir og stjúpmóðir okkar,

Ragnheiður Árnadóttir
frá Blönduósi,

andaðist á Sólvangi í Hafnarfirði miðvikudaginn 21.
mars síðastliðinn. Útförin fer fram frá kapellunni í
Fossvogskirkjugarði miðvikudaginn 25. mars og hefst
klukkan 15.00.

Fyrir hönd vandamanna,
Birna Óskarsdóttir       Hörður Zóphaníasson   

Fallegir legsteinar
á góðu verði

Elskuleg frænka okkar,

Sigríður Daníelsdóttir
áður Norðurgötu 31 Akureyri,

lést á Dvalarheimilinu Hlíð, aðfaranótt miðviku-
dagsins 21. mars. Innilegar þakkir til starfsfólks
Lerkihlíðar fyrir frábæra umönnun. Útförin fer fram
frá Höfðakapellu fimmtudaginn 29. mars kl. 13.30.

Bræðrabörn og fjölskyldur þeirra.

Stuart Rosenberg, sem leik-
stýrði meðal annars kvik-
myndunum Cool Hand Luke 
og The Amityville Horror, 
er látinn, 79 ára gamall. 
Cool Hand Luke, sem kom 
út árið 1967, skartaði Paul 
Newman í aðalhlutverki 
og var fyrsta mynd Rosen-
bergs. „Það var ekki hægt 
að vinna með betri manni,“ 
sagði Newman í yfirlýs-
ingu sinni. Var myndin til-
nefnd til fernra Óskars-

verðlauna. The Amityville 
Horror kom út árið 1979 
og sló rækilega í gegn. Var 
hún endurgerð fyrir tveim-
ur árum við töluverðar vin-
sældir.

Rosenberg hóf feril sinn 
á því að leikstýra sjón-
varpsþáttum á sjötta ára-
tugnum. Leikstýrði hann 
yfir 300 þáttum, þar á 
meðal The Untouchables, 
Alfred Hitchcock Presents 
og The Twilight Zone.

Rosenberg látinn

AFMÆLI
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Byssudagar
Veiðihornið og Sportbúðin

Og rúsínan í pylsuendanum – Allir sem festa kaup á skotvopni í Veiðihorninu
eða Sportbúðinni á byssudögum býðst vandaður byssuskápur frá Buffalo River fyrir 
7 byssur á aðeins 14.995 krónur. Tilboð gildir til 1. apríl eða á meðan birgðir endast.
Allir tilboðspakkarnir í auglýsingunni eru einnig fáanlegir á veidihornid.is

Henry 22lr. riffill.  15 skota með pumpulás ásamt 
Norconia 6x40 sjónauka, sjónaukafestingum, byssupoka, 

skotum og hreinsisetti. Verð aðeins 39.900 stgr.

TOZ  78-01 22lr. riffill.  Boltalás.  2x5 og 2x10 skota magasín 
ásamt Norconia 6x40 sjónauka, sjónaukafestingum, byssupoka, 

skotum og hreinsisetti. Verð aðeins 29.900 stgr.

TOZ 78-05 22lr. riffill.  Boltalás.  2x5 og 2x10 skota magasín 
ásamt Norconia 6x40 sjónauka, sjónaukafestingum, byssupoka, 

skotum og hreinsisetti. Verð aðeins 33.900 stgr.

Norinco 22lr. riffill.  Boltalás, 5 skota magasín ásamt
Norconia 6x40 sjónauka, sjónaukafestingum, byssupoka, 

skotum og hreinsisetti. Verð aðeins 26.900 stgr.

TOZ 122 308 WIN riffill.  Boltalás. 
6 skota magasín ásamt Norconia 8x56 sjónauka, sjónaukafestingum, 

byssupoka, skotum og hreinsisetti. Verð aðeins 57.900 stgr.

Savage Mark II FSS 22lr. riffill.  Boltalás.
10 skota magasín ásamt Norconia 6x40 sjónauka, sjónaukafestin-
gum, byssupoka, skotum og hreinsisetti. Verð aðeins 39.900 stgr.

Savage 93BTVS 17 HMR riffill.  Boltalás.
5 skota magasín ásamt Norconia 6x40 sjónauka, sjónaukafestingum, 

byssupoka, skotum og hreinsisetti. Verð aðeins 54.900 stgr.

Stoeger P350 Synthetic pumpa
ásamt hreinsisetti, byssupoka og 100 skotum. 

Verð aðeins 35.900 stgr.

Stoeger P350 Camo pumpa
ásamt hreinsisetti, byssupoka og 100 skotum. 

Verð aðeins 39.900 stgr.

Stoeger 2000 Synthetic. 
Hálfsjálfvirk haglabyssa ásamt hreinsisetti, byssupoka 

og 100 skotum. Verð aðeins 51.900 stgr.

Stoeger 2000 Standard.
Hálfsjálfvirk haglabyssa ásamt hreinsisetti, byssupoka 

og 100 skotum. Verð aðeins 52.900 stgr.

Stoeger 2000 Camo.
Hálfsjálfvirk haglabyssa ásamt hreinsisetti, byssupoka 

og 100 skotum. Verð aðeins 56.900 stgr.



                     

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

                 

  

                

             

Afgreiðsla er opin kl. 12:30 – 18:00 mán. – þri. Aðra daga kl. 12:30 – 20:00.
Leikhúskjallarinn opinn fyrir og eftir sýningar föstudaga og laugardaga.
Upplýsingar í miðasölusíma.

Leikhúsbloggið er á www.leikhusid.blog.is     Fylgist með!

MJALLHVÍT - Brúðusýning Helgu Arnalds.
Lau. 14/4 kl. 15:00, sun. 15/4 kl. 15:00, fim. 19/4 kl. 15:00, lau. 21/4 kl. 15:00, sun. 22/4 
kl. 15:00

Kúlan

Hálsfesti Helenu eftir Carole Fréchette.
Frumsýning  lau. 14/4 uppselt, sun. 15/4 örfá sæti laus, fös. 21/4. 

Miðasala í síma 551 1200 og á netinu www.leikhusid.is.

SITJI GUÐS ENGLAR eftir Guðrúnu Helgadóttur. Leikgerð Illugi Jökulsson.
Sun. 1/4 kl. 14:00 örfá sæti laus, aukasýning kl. 17:00 örfá sæti laus, sun. 15/4 kl. 
14:00 örfá sæti laus, aukasýning kl. 17:00 nokkur sæti laus, sun. 22/4 kl. 14:00 örfá
sæti laus, aukasýning kl. 17:00. Sýningum lýkur í apríl!

LEG - söngleikur eftir Hugleik Dagsson. Tónlist hljómsveitin Flís.
Mið. 28/3 örfá sæti laus, fim. 29/3 uppselt. fös. 30/3 örfá sæti laus, lau. 31/3 örfá sæti 
laus, fim. 12/4, fös. 13/4 örfá sæti laus, lau. 14/4, fim. 19/4, fös. 20/4 örfá sæti laus, 
lau. 21/4 nokkur sæti laus.
Ath. nemendaafsláttinn og hópafsláttinn. Námufélagar fá 35% afslátt ef greitt er 
með Námukorti.

Stóra sviðið kl. 20:00

Smíðaverkstæðið kl. 20:00

Jæja, þá er orðið leyfi-
legt að selja blíðu sína 
hér á Íslandi. Þetta 
var afgreitt á síðustu 
metrum þingsins og af 
einhverjum ástæðum 
hefur furðu lítið verið 

rætt um málið. Jafnvel þeir sem 
hafa til þessa barist fyrir því að 
kaup á vændi verði gerð refsiverð 
hafa lítið tjáð sig opinberlega.

Kannski finnst öllum þetta sjálf-
sagt. Kannski finnst þingmönnum 
jafn eðlilegt að kaupa kynlíf eins og 
að kaupa í matinn eða borga fyrir 
tölvuviðgerðarþjónustu. Kannski 
finnst öllum líka ósköp eðlilegt að 
sömu menn og voru að velta því 
fyrir sér um daginn hvort ekki ætti 
að fylgjast með því að þingmenn 

og aðrir erindrekar eyddu pening-
um sínum ekki í vændi eða klám er-
lendis samþykki kaup á vændi hér 
heima.

Kannski er þetta þáttur í „veljum 
íslenskt“ herferðinni.

Sjálf sé ég þarna möguleika á 
að drýgja tekjurnar og  í raun-
inni kemur þetta á besta tíma fyrir 
unga fólkið í landinu. Húsnæðis-
verð hefur aldrei verið hærra. Það 
er hreinlega ógerlegt að safna sér 
fyrir útborgun á venjulegum laun-
um og verðið virðist aldrei ætla að 
lækka.

Ég hef sett saman einfalt reikn-
ingsdæmi og sýnist að ég og betri 
helmingurinn þurfum ekki að selja 
okkur nema svona tvisvar sinnum 
í viku hvort, í tólf ár samfleytt, til 

þess að geta keypt okkur þak yfir 
höfuðið skuldlaust miðað við nú-
verandi fasteignaverð. Gott ef það 
verða ekki nokkrar krónur eftir 
sem leggja má inn á námslánin.

Líklega er best að drífa sig í Byko 
og kaupa eins og eina rauða jólaser-
íu áður en þær seljast upp. Svo þarf 
bara að velja heppilegt götuhorn, á 
áberandi stað þar sem traffíkin er 
mikil. Ég er að hugsa um að merkja 
mér svæði á horni Bankastrætis og 
Lækjargötu. Þið vitið – þarna fyrir 
framan Stjórnarráðið.

Og til að fyrirbyggja allan mis-
skilning er vissara að benda á að 
þetta er ekki auglýsing. Það er víst 
bannað að auglýsa vændi opinber-
lega á Íslandi – að minnsta kosti 
ennþá.

Látum okkur sjá 
vinur ...

Hvaða sprey 
var þetta?

Ég átti bara 
hársprey, gerir 
sama gagnið. 

Hæ Palli, hæ 
Stanislaw

H..

Æ! Hvað ..
Meira að segja 

glimmer er eitthvað 
sem hægt er að nota 

of mikið af.

Hornhimnurnar
mínar!

Svo segir hann 
eitthvað um að 
ég skuli leggjast 
í för til verndar 
einhyrningum
heimsins ... og 

ég sagði bara við 
hann „Félagi, ég 
veit ekkert um 

stærðfræði og er 
alveg sama”.

Sjáðu! Hvað er 
þetta? Spæta? 

Ætli þetta sé ekki 
rauðspæta?

Nei, flugspæta!

Þetta lítur allt vel út og við 
sjáumst bara eftir mánuð 

og þá ferðu í 
ómskoðun. Já, við 

sjáumst þá!

Af hverju fórstu ekki í 
ómskoðun núna? 

Það er of 
snemmt!

Ef hún gerir það núna þá 
sjáum við bara einhverja klessu 

sem segir ekkert.

En í næsta mánuði sjáum við 
eitthvað sem lítur út eins og 
apríkósa í 

klessu. Já, þeir sem ekki 
kunna að sjá út 

úr ómskoðun sjá 
það!



Það vorar snemma hjá Fóst-
bræðrum.  Vortónleikar kórs-
ins verða fjórir í þessari viku: 
í  Langholtskirkju annað kvöld, 
Víðistaðakirkju á fimmtudag og 
aftur í Langholtskirkju á föstu-
dag. Hefjast þessir kvöldtónleik-
ar kl. 20 en lokahnykkurinn verð-
ur á laugardagseftirmiðdag kl. 15 í 
Langholtskirkju.

Á dagskránni kennir margra 
grasa að vanda en sterk tengsl við 
fortíðina má greina: að á þessum 
tónleikum vilja Fóstbræður heiðra 
sérstaklega aldinn leiðtoga sinn, 
Jón Þórarinsson, tónskáld og fyrr-
verandi stjórnanda kórsins. Jón 
mun að líkum fagna níræðisafmæli 
sínu á haustdögum en hann hefur 
markað djúp spor í íslenska tónlist-
arsögu á löngum ferli sínum.

Jón Þórarinsson stjórnaði Fóst-
bræðrum í fyrsta sinn opinber-
lega 15. október 1950 en hann tók 
við tónsprotanum af Jóni Halldórs-
syni, fyrsta stjórnanda kórsins í 
upphafi þess árs. Jón var þá 33 ára 
gamall og nýkominn frá námi við 
Yale og Julliard tónlistarháskólana 
í Bandaríkjunum. Þótt Jón stjórn-
aði kórnum aðeins í tæplega fimm 
ár hafa leiðir hans og Fóstbræðra 
ekki skilið til þessa dags því náin 
vinátta og samstarf hefur verið 
með honum og Fóstbræðrum allar 
götur síðan. 

Jón Þórarinsson hefur samið 
fjölmörg lög sem þjóðin kann og 
elskar en ekki síður hefur hann 
alltaf þótt afar snjall við útsetning-
ar og raddsetningar og Fóstbræð-
ur nutu ríkulega kunnáttu  hans á 

því sviði fyrr og síðar. Á tónleik-
unum verða fluttar nokkrar þekkt-
ustu útsetningar Jóns á vinsæl-
um kórlögum, s.s. lagasyrpa eftir 
Árna Thorsteinsson, nokkrir stúd-
entasöngvar og enn fremur útsetn-
ingar Jóns á lögum Gylfa Þ. Gísla-
sonar. Einnig verða flutt lög fyrir 
karlakór eftir Jón Þórarinsson sem 
hann samdi sérstaklega fyrir Fóst-
bræður og hafa sjaldnar heyrst en 
önnur verk Jóns.

Tónleikunum lýkur á frumflutn-
ingi Fóstbræðra á lítilli óperu eftir 
Jón Ásgeirsson. Þetta er Eilífur og 
Úlfhildur, gamanópera fyrir tvo 
sóprana, tenór og karlakór með 
píanóundirleik. Verkið er samið 
við gamankvæði frá 18. öld sem 
segir frá ótrúrri eiginkonu og held-
ur hraklegum samskiptum hennar 
við eiginmann sinn og sóknarprest-
inn. Það er Sigrún Hjálmtýsdóttir 
sem syngur hlutverk eiginkonunn-
ar en Þorsteinn Guðnason kórfé-
lagi syngur tenórhlutverkið. Stein-
unn Birna Ragnarsdóttir leikur 
með á píanó í þessu verki og öðrum 
á efnisskránni ásamt Valgerði 
Andrésdóttur, sem kemur til leiks 
í fjórhentum undirleik fyrr á dag-
skránni.

Jón Ásgeirsson tónskáld stjórn-
aði Fóstbræðrum í rúmt ár snemma 
á áttunda áratugnum en sennilega 
á hann stærstan hlut íslenskra tón-
skálda í efnisskrá kórsins síðustu 
áratugi með ríkulegu framlagi sínu 
til íslenskrar tónlistar.

Því eru Fóstbræður stoltir að 
frumflytja þetta verk sem tón-
skáldið lauk við að semja árið 1999 
en Jón á líka stórafmæli í haust 
eins og nafni hans Þórarinsson: 
verður áttræður.

Úrval
skrifstofuhúsgagna

Skrifborð

Fundarhúsgögn

Hjá okkur fást þrjár grunngerðir 
skilrúma sem hver um sig hefur mikinn 
sveigjaleika í stærðum og gerðum,
hvort sem um er að ræða áklæði, járn, 
gler eða viðartegund. Erum einnig með 
gott úrval af leiðslustokkum.

Skermar á borð

Borð í móttöku

Skilrúm

Skermar á milli borða þurfa ekki 
endilega að ná niður í gólf. Hægt er 
að fá skilrúm á stök borð eða á milli 
samliggjandi borða úr áli, gleri eða 
klætt með áklæði.

Byggjum á áratuga reynslu
Persónuleg og fagleg þjónusta

• Bjóðum margar stærðir og viðartegundir.
• Hljóðlát rafdrifin hæðarstilling.
• Sérstaklega slitsterkar borðplötur.

Við bjóðum vönduð og slitsterk skrifborð í miklu 
úrvali hvort sem um er að ræða stillanlega 
borðfætur eða rafmagnsstillanleg skrifborð.

Bjóðum úrval af fundarstólum og fundar-
borðum í mörgum stærðum og gerðum.
Vanir sölumenn með áralanga reynslu og 
þekkingu finna réttu samsetninguna. Einnig 
látum við sérsmíða húsgögn fyrir allar 
stærðir fundarherbergja.

Það er nauðsynlegt að vanda valið í mót- 
tökunni sem er yfirleitt fyrsti viðkomustaður
viðskiptavina.Við bjóðum vönduð og falleg 
afgreiðsluborð og sérsmíðum fyrir þá sem 
þurfa sérstakar lausnir.

Ármúla 22   108 Reykjavík   Sími 533 5900   Fax 533 5901   skrifstofa@skrifstofa.is
Opnunartími: mánudaga - föstudaga 9:00 - 18:00 www.skrifstofa.is
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Draumalandið
eftir Andra Snæ Magnason

Strandgata 50, Hafnarfirði. Miðasala
í síma 555 2222 og á www.midi.is

Frumsýning
16.mars föstudagur kl. 20:00

22.mars fimmtud. 2.sýn kl. 20:00

23.mars föstud. 3.sýn kl. 20:00

24.mars laugard. 4.sýn kl. 20:00



Enn er Skerjafjarðarskáldið 
góða komið í skærur vegna 
Eurovision-söngvakeppn-
innar. Fréttablaðið birtir 
hér enska textann þann sem 
Kristján Hreinsson hafði 
tekið saman ef svo færi að 
„Ég les í lofa þínum“ sigr-
aði í keppninni hér heima 
og færi til Finnlands. Og til 
samanburðar þann sem Pet-
er Fenner orti fyrir Svein 
Rúnar Sigurðsson.

„Þetta er karma. Lögmál,“ segir 
Kristján Hreinsson Skerjafjarðar-
skáld sem enn er lentur upp á kant 
við Eurovision-keppnina íslensku. 
Í fyrra varð frægt þegar hann fór 
fyrir keppendum sem vildu fá Sil-
víu Nótt vísað úr keppni vegna 
þess að myndband við sigurlag 
hennar hafði farið á netið fyrir 
keppni, sem brýtur í bága við 
reglur. Krytur Kristjáns eru ann-
ars eðlis nú.

Allt lítur allt út fyrir að lagahöf-
undurinn Sveinn Rúnar Sigurðs-
son, sem samdi sigurlagið í keppn-
inni hér heima, hafi svikið 
Kristján í tryggðum. Kristján 
samdi íslenskan texta við sig-
urlagið, „Ég les í lófa þínum“, 
sem þungarokkströllið Eirík-
ur Hauksson flutti af mikl-
um tilfinningahita. Fastmæl-
um hafði verið bundist 
millum þeirra sam-
höfunda að fara 
saman alla leið 
út til Finnlands 
ef lagið sigraði. 
En þegar til 
kastanna kom 
fékk Sveinn 
Rúnar Eng-
lendinginn
Peter Fenn-
er til að gera 
texta við lagið 
sem fer út sem 
framlag Íslands. 
Fenner hefur áður 
sett saman texta 
við framlag Íslands 
til Eurovision eða 
fyrir Selmu, Birg-
ittu Haukdal og Two 
Tricky.

„Þessi Sveinn 
Rúnar Sigurðsson 
gerði lagið og ég ís-
lenskan texta. Svo allt 
í einu ... vil ég ekki 
láta neitt eftir mér 
hafa,“ segir Kristj-
án.

Fréttablaðið hefur 
hins vegar heimildir 
fyrir því að Kristján 

muni ekki una þessu og leita 
réttar síns. En þetta vill 
Kristján ekki staðfesta, né 
neita, ef því er að skipta.

Ekki náðist í Svein 
Rúnar í gær til að heyra 

það hvernig þetta mál horf-
ir við honum. En þar til 

frekari tíðindi ber-
ast gefst lesend-

um Fréttablaðs-
ins þess kost-
ur að bera 
saman text-
ana við lagið, 
þann sem 
fer og þann 
sem heima 
situr. Og 
kaldhæðn-
islegt má 

heita að texti 
Kristjáns

hefst á orð-
unum „You’ll 
get my hone-
sty“ eða „heið-
arleika minn 
færðu“. Texti 

Kristjáns er hefð-
bundinn popptexti 
en hins vegar er 
texti Fenners í ætt 
við bárujárnsrokk. 
Og sé vitnað til orða 
Magnúsar Kjartans-
sonar, sem sagði í 
samtali við Frétta-
blaðið að framlag 
Íslands væri æv-
inlega bergmál af 
sigurlögum síð-
ustu tveggja ára, 
þá sver hann sig í 

þá ætt. En lesenda 
er að meta hvor er 
vænlegri til árang-
urs.

vaxtaauki!
10%

Móðir Lindsay Lohan, Dina, óttast 
að ungstirnið dóttir hennar muni 
hljóta sömu örlög og Díana prins-
essa. Hún hefur áhyggjur af því 
að dóttir hennar láti lífið á flótta 
undan ljósmyndurum, eins og 
allir muna að henti Díönu prins-
essu í París 1997. „Hún er í þvílík-
um hvirfilbyl, hún er í skýstrók,“ 
sagði Dina í viðtali við tímaritið 
Harper’s Bazaar, og átti þar vænt-
anlega við ásókn ljósmyndaranna. 

Í sama viðtali sagðist Dina 
ekki hafa neytt dótt-
ur sína í meðferð, 
því hún hefði vilj-
að láta Lindsay 
taka ákvörðunina 
upp á eigin spýt-
ur. „Lindsay þurfti 
að detta og standa 
upp,“ sagði Dina.

Óttast um 
líf Lohan

Breska sunnudagsblaðið News of 
the World greinir frá dökkri for-
tíð móður Pax Thien sem Angelina 
Jolie og Brad Pitt ættleiddu ný-
verið frá Víetnam. Heldur blaðið 
því fram að hin 29 ára gamla Pham 
Thu Dung sé forfallinn heróínfík-
ill og muni jafnvel krefjast þess 
að fá Pax aftur til sín. Sagt er að 
Pham Thu Dung hafi skilið son 
sinn eftir á sjúkrahúsi þegar hann 
var aðeins eins mánaðar gamall en 
Thu Dung varð ólétt eftir ástar-
ævintýri með giftum manni. Pax 
var langt undir kjörþyngd þegar 
hann fæddist og óttuðust læknar 
jafnvel að hann gæti verið háður 
heróíni.

Samkvæmt News of the World 
voru það foreldrar Thu Dung sem 
skrifuðu undir ættleiðingarpapp-
írana og því gætu verið að þeir 
yrðu úrskurðaðir ólöglegir. „Dótt-
ir okkar er fíkill og hefur allt-
af verið til vandræða. Lífi henn-

ar hefur verið stjórnað af eitur-
lyfjum síðan hún var sextán ára,“ 
hefur blaðið eftir Chien, afa Pax 
og föður Pham Thu Dung, „og 
þegar hún uppgötvar að fræg kvik-
myndastjarna hefur ættleitt son 
hennar mun dóttir okkar ráðast á 
hana og reyna að kúga út úr henni 
eins mikla peninga og hún getur,“ 
bætti Chien við. „Jafnvel gæti hún 
reynt að fá son sinn aftur.“

Nhan, amma Pax, sagði í samtali 
við blaðið að hún væri ánægð fyrir 
hönd Pax að vera kominn í svona 
góðar hendur. „En dóttir mín er 
mjög klár, þrjósk og erfið,“ bætti 
amman við.

Dökk fortíð móður Pax



Sæktu um lán...
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*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 31.03.2007.
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16,55%

óhagstæðar skuldir
Greiddu niður

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
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Forsendur: 1% lántökugjald - 1,5% stimpilgjald - 16,55% vextir - Kostnaður lánaður
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S24 Algengir vextir á

skammtímalánum
banka og sparisjóða

16,55%
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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

lánið hjá S24, þú sparar 47.763 kr. á ári og 382.100 kr.

í heildina.

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

533 2424 – Sætún 1

Óvenju
hagstætt lán!
- Lægri greiðslubyrgði

- Lægra lántökugjald

- Óverðtryggt lán
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Regnboganum merktar með rauðu
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MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

THE ILLUSIONIST     kl. 5.45, 8 og 10.15
THE HITCHER       kl. 6, 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
VENUS        kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
THE LAST KING OF SCOTLAND     kl. 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
NOTES ON A SCANDAL**     kl. 6 B.I. 14 ÁRA

** SÍÐUSTU SÝNINGAR

THE HITCHER         kl. 4, 6, 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
THE HITCHER SÝND Í LÚXUS         kl. 4, 6, 8 og 10
EPIC MOVIE       kl. 4, 6, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
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. 5.40

THE HITCHER       kl. 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
EPIC MOVIE     kl. 6 og 10 B.I. 7 ÁRA
NORBIT        kl. 6 og 8

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

UPPLIFÐU MYNDINA SEM FÉKK ENGIN 
ÓSKARSVERÐLAUN!

FRÁ FRAMLEIÐENDUM TEXAS CHAINSAW 
MASSACRE OG THE AMITYVILLE HORROR

MEÐ SOPHIA BUSH ÚR ONE TREE HILL
OG SEAN BEAN (NATIONAL TREASURE
& LORD OF THE RINGS).

MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR UM 
FERÐALAG TVEGGJA HÁSKÓLANEMA
Á ÓNEFNDUM ÞJÓÐVEGI Í USA OG 
HREMMINGUM ÞEIRRA!

ÞESSI ER STÓR... VIÐ MÆLDUM!

„FRÁBÆR LEIKUR OG
EFTIRMINNILEG MYND!“

- B.S., FRÉTTABLAÐIÐ

STRANGLEGA BÖNNUÐ
INNAN 16 ÁRA
STRANGLEGA BÖNNUÐ
INNAN 16 ÁRA

Fyrsta kvikmynd leikstjórans 
Francis Ford Coppola í áratug, 
Youth Without Youth, er vænt-
anleg í bíó í haust. Síðasta mynd 
Coppola, The Rainmaker, kom 
út árið 1997 og fékk sæmilegar 
viðtökur.

Coppola skrifaði handritið, 
leikstýrði og framleiddi nýju 
myndina. Var hún tekin upp á 
átján mánuðum í Rúmeníu og 
gerist í síðari heimsstyrjöld-
inni. Með aðalhlutverkið fer 
Tim Roth. Leikur hann prófess-
or sem er hundeltur af nasist-
um eftir að í ljós kemur að hann 
virðist vera ódauðlegur.

„Þetta er dularfull ástarsaga,“ 
sagði Coppola. „Sagan fjallar 
um lykilatriði sem mig lang-
ar að skilja betur: tíma, með-
vitund og draumkenndan raun-
veruleika.“

Coppola er frægastur fyrir 

Godfather-myndirnar þrjár, auk 
þess sem hann hefur m.a. leik-
stýrt Apocalypse Now og The 
Cotton Club.

Sú fyrsta í áratug

MÁNUDAGUR
2 6 . M A R S
TJARNARBÍÓISKRÁNINGSTENDUR YFIR

FILMFEST.IS

(World of Geisha
/ Yojohan fusuma no urabari)
(JAP), Tatsumi Kumashiro, 1973.

(The Woman with Red Hair
/Akai kami no onna)
(JAP), Tatsumi Kumashiro, 1979.

KLUKKAN  19.00

KLUKKAN  21.00

VERÖLD
GEISJUNNAR

RAUÐHÆRÐA KONAN

ATH. MYNDIRNAR ERU 
EKKI VIÐ HÆFI YNGRI EN 16 ÁRA

Hún er dóttir Serge Gainsbourg og 
Jane Birkin, sem gerir hana nán-
ast konungborna í Frakklandi. Hún 
er bæði jafn falleg og móðirin og 
jafn ljót og faðirinn. Hún leikur á 
móti Gael Garcia Bernal í nýjustu 
mynd Eternal Sunshine-leikstjór-
ans Michel Gondry og gerði þessa 
plötu sem hér er til umfjöllun-
ar með hljómsveitinni Air, Jarvis 
Cocker og Neil Hannon úr The Di-
vine Comedy. Ég get ekki ímyndað 
mér að stúlka verði mikið forvitni-
legri en þetta?

Strax við fyrstu hlustun fær 
maður þægilega tilfinningu að 
hafa heyrt þetta áður. Ég vissi ekki 
þá hverjir hefðu haldið á höndina 
á henni við gerð plötunnar, en um 
leið og það er ljóst er engin leið að 
sniðganga það. 

Þessi plata hljómar eins og Air-
plata, frá upphafi til enda. Þetta 
er nákvæmlega sami hljóðheim-
ur, bara með sömu söngkonunni í 
gegn. Kennileiti Jarvis Cocker, sem 
semur texta flestra laganna, er svo 

mjög sterkt þegar hann spreytir 
sig á lagasmíðum. Lagið The Songs 
That We Sing ber öll hans einkenni 
þegar kemur að því hvernig inni-
haldsríkar setningarnar eru lagð-
ar ofan á söngmelódíuna.

Besta lag plötunnar er að mínu 
mati AF607105, sem fjallar um 
flugslys á óvenju mjúkan og 
sætan hátt. Hefði ekkert á móti 
því að hafa fengið að sitja í þeirri 
dæmdu flugvél, með undirleik Air 
og snjallan texta Cocker. Charlotte 
syngur á mjög afslappan og seið-
andi hátt. Hún hefur ekki mikla 
rödd og kýs þess vegna að vera 
það nálægt hljóðnemanum að við 
hlustandinn fær það á tilfinning-
una að hún sé að hvísla í eyrað á 
honum. Það smellpassar við þessa 
tónlist og gerir það að verkum að 
Charlotte kemst afskaplega vel frá 
þessari plötu, þó svo að ég geti vel 
ímyndað mér að hún eigi töluvert 
erfiðara með að syngja sannfær-
andi á tónleikum.

Er þetta Air?

Önnur breiðskífa Charlotte Gains-
bourg er í raun stórfín plata með 
frönsku sveitinni Air í dulbúningi.



/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK / AKUREYRI

KVIKMYNDAUPPLIFUN ÁRSINS

STÆRSTA OPNUN ÁRSINS Sýnd í Háskólabíói

VJV TOPP5.IS

FBL

kvikmyndir.is

FILM.IS

WILD HOGS kl. 6 - 8:15 - 10:30   B.i.7

300. kl. 5:30 - 8 - 10:10 -10:30 B.i.16

NORBIT kl.  5:50 - 8  Leyfð

Frönsk- Kvikmyndahátíð 3.Mars Til 1. Apríl
FEITASTA GRÍNMYND 

ÁRSINS

DIGITAL

Skráðu þig á SAMbio.is

WILD HOGS kl 3:40 - 5:50 - 8 - 8:30 - 10:20 - 10:30 b.i 7

300. kl. 5:30 - 8 - 10:30   B.i.16

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

BLOOD & CHOCOLATE kl. 5:50 - 8  B.i.12

MUSIC & LYRICS kl. 5:50 - 8 - 10:20   Leyfð

SMOKIN ACES kl. 10:30 B.i.16

BRIDGE TO TEREBITHIA kl. 4 - 6:10 Leyfð

VEFURINN ... M/- Ísl tal kl. 3:40 Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal kl. 3:40 Leyfð

300 kl. 8 - 10:20 B.i. 16

NORBIT kl. 8 Leyfð

WILD HOGS kl. 10:10 Leyfð

WILD HOGS kl. 4 - 8 - 10:10 B.i.7

300 kl. 5:40 - 8 - 10:40 B.i. 16

MON PETIT DOIGT  kl. 5:40
LADY CHATTERLEY kl 5:40 - 9
TELL NO ONE kl 10:20
HORS DE PRIX kl 6-8
BALKAN BAROQUE kl 10:15

THE GOOD GERMAN kl. 5:40 - 8 - 10:20   B.i.16

300. kl. 6 - 8:30 - 11 B.i.16

MUSIC AND LYRICS  kl 8 leyfð

Stærsta grínmyndin í Bandaríkjunum á þessu ári

Sir Paul McCartney er fyrsti tón-
listarmaðurinn til að gera útgáfu-
samning við kaffihúsakeðjuna 
Starbucks. Fyrirtækið tilkynnti á 
dögunum að það ætlaði að semja 
við tónlistarmenn undir merkj-
um Hear Music, sem hefur hing-
að til gefið út plötur án þess að 
eiga réttinn að lögunum. Vinsæl-
asta plata Hear Music til þessa er 
Genius Loves Company þar sem 
Ray Charles syngur dúetta.

Sir Paul McCartney, sem hóf 
feril sinn með Bítlunum á sjöunda 
áratugnum, vonast til að nýja 
platan komi í búðir í byrjun júní. 
Segir hann að nýja platan verði 
mjög persónuleg þar sem bæði 
verði horft í fortíðina og nútíðina. 
Hlakkar hann til að nálgast aðdá-
endur sína á nýjan hátt.

Þrettán þúsund Starbucks-
kaffihús er að finna víðs vegar um 
heiminn. Á meðal þeirra eru fjög-
ur Hear Music-kaffihús þar sem 

viðskiptavinir geta keypt tónlist 
og brennt hana á geisladiska.

„Það er mjög öflugur vettvangur 
þegar hægt er að ná athygli 44 millj-
óna manna á hverri viku í gegnum 
Starbucks,“ sagði Glen Barros, for-
seti Concord Music Group, sam-
starfsaðila Hear Music.

Semur við Starbucks
Franska myndin Hors de prix 
hefur allt sem prýða má rómant-
íska gamanmynd: skemmtilegt 
handrit, góða leikara og mátu-
lega mikil skrípalæti og speki. 
Í aðalhlutverkum eru stórstirn-
ið Audrey Tautou og hinn minna 
þekkti Gad Elmaleh en þau bera 
uppi ástarsögu tveggja tækifær-
issinna sem rekast hvort á annað 
með hlægilegum afleiðingum.

Söguþráðurinn er einfald-
ur, strákur hittir stelpu, strákur 
verður skotinn í stelpu en stelpan 
fer illa með hann, strákur gefst 
ekki upp en stelpan er algjör tík, 
upp rennur ljós fyrir stelpunni en 
þá er strákurinn orðinn afhuga. 
Allt fer vel að lokum eftir dágóð-
an skammt af misskilningi. Sögu-
sviðið er franskur strandbær þar 
sem glamúrinn lekur af slekt-
inu, sem útmálað er sem ótta-
lega yfirborðskennt pakk, en þar 
er gósenland fyrir bósa og drós-
ir sem vilja hafa fé og merkja-
vöru af hinum eldri og útlifaðri 

í skiptum fyrir þokkafull sam-
skipti (þar er titillinn sterk vísun 
en hann gæti útlagst sem eitt-
hvað „yfirgengilega dýrt“).

Tautou, sem þekktust er fyrir 
aðahlutverkið í myndinni Amélie, 
er afbragðs grínleikkona og 
hér sést hún í óvæntu hlutverki 
flagðsins og fer vel með. Elmaleh 
leikur kunnuglega týpu af duld-
um hjartaknúsara, sakleysingja 
sem reynist úrræðagóður og afar 
smart þegar búið er að klæða 
hann upp í tískufatnað. Saga hans 
er hálf Öskubuskukennd og ekki 
til eftirbreytni þó hann hreppi 
hnossið í lokin.

Aukaleikararnir eru einn-
ig afar skemmtilegar týpur og 
húmorinn þýðist vel hingað upp 
á klakann. 

Frakkar kunna sannarlega til 
verka þegar kemur að gríninu og 
þessi mynd er óttalegur gullmoli 
þó að boðskapurinn sé máski 
doldið vafasamur.

Bósar og drósir



Sjálfstraustið er gott þessa dagana

 Valur er í vænlegri 
stöðu í DHL-deild karla eftir sigur 
á Stjörnunni í Laugardalshöll, 31-
25. Valsmenn hafa nú tveggja 
stiga forskot á HK, sem tapaði 
dýrmætu stigi á heimavelli gegn 
Íslandsmeisturum Fram. Lokatöl-
ur 24-24. Jöfnunarmark Framara 
kom beint úr aukakasti eftir að 
leiktíminn var liðinn. Valur hefur 
einnig betur í innbyrðisviðureign-
um liðanna. Staða Fylkis versnaði 
til muna eftir að liðið tapaði fyrir 
ÍR en með sigri hefði Fylkir jafn-
að Hauka að stigum.

Það eru í raun tveir úrslitaleik-
ir í deildinni um næstu helgi þegar 
Valur sækir HK heim og Fylkir 
tekur á móti Haukum. HK verð-
ur að vinna þann leik og treysta 

á hagstæð úrslit í lokaumferðun-
um. Vinni Valur leikinn um næstu 
helgi er Íslandsmeistaratitillinn 
svo gott sem þeirra. 

Fylkir er tveim stigum á eftir 
Haukum og vinni Fylkismenn ekki 
um næstu helgi geta þeir vænt-
anlega byrjað að pakka þar sem 
þeirra bíður dvöl í 1. deild að ári. 
Miðað við frammistöðuna í gær 
eru þeir ekki líklegir til mikilla af-
reka í framhaldinu.

Leikur HK og Fram í gær var 
skrautlegur. Bæði lið voru fjarri 
sínu besta og sóknarleikur liðanna 
var ákaflega klaufalegur lengst-
um. HK tók frumkvæðið í upphafi 
síðari hálfleiks og hélt því nánast 
til enda.

Þá brugðust taugar leikmanna 

liðsins einu sinni sem oftar. Í stöð-
unni 23-20 var formsatriði að klára 
leikinn en þá fóru leikmenn HK að 
taka illa ígrunduð skot og misstu 
mann af velli. Fram gekk á lagið 
og Jóhann Gunnar skoraði beint 
úr aukakasti undir lokin.

„Ég er orðlaus. Við gáfum eftir 
undir lokin, því er ekki að neita. 
Við köstuðum þessu frá okkur,“ 
sagðu hundsvekktur aðstoðar-
þjálfari HK, Gunnar Magnússon. 
„Þetta er ekki í fyrsta skipti sem 
þetta kemur fyrir og það vantaði 
að einhver tæki af skarið undir 
lokin. Þetta á varla að vera hægt. 
Nú er þetta ekki lengur í okkar 
höndum og ef við vinnum ekki Val 
um næstu helgi er ballið búið.“ 

Valsmenn eru í góðri stöðu í DHL-deild karla eftir leiki gærdagsins. HK klúðr-
aði unnum leik og þarf að treysta á önnur lið ætli það að ná Valsmönnum.



 ÍS varð fyrsta liðið 
til þess að vinna Hauka á árinu 
þegar liðið vann 84-74 sigur á Ís-
landsmeisturunum í öðrum und-
anúrslitaleik liðanna í Iceland Ex-
press-deild kvenna í gær. ÍS jafn-
aði þar með einvígið í 1-1.

Haukaliðið var búið að vinna 
15 leiki í röð fyrir leikinn og var 
komið með 14 stiga forskot, 35-
49, þegar 4 mínútur voru liðn-
ar af seinni hálfleiknum. Stúdín-
ur unnu næstu fjórar mínútur 19-
2 og komust yfir.  

Stella Rún Kristjánsdóttir var 
síðan hetja Stúdína í fjórða leik-
hlutanum þegar hún skoraði 13 
af 20 stigum sínum. Casey Rost 
átti mjög góðan leik hjá ÍS sem og 
Stella og þá var Signý Hermanns-
dóttir sterk undir körfunni. Hjá 
Haukum var Helena Sverrisdótt-
ir í sérflokki en Ifeomo Okonk-
wo náði hins vegar ekki að fylgja 
eftir góðum fyrsta leik og klikk-
aði á 9 af 14 skotum sínum.

Stúdínur jöfn-
uðu metin

 KR-ingar sluppu með 
skrekkinn á heimavelli sínum í 
gær. Þeir gjörsamlega pökkuðu 
Snæfelli í þremur leikhlutum en 
virtust fara á taugum í síðasta 
fjórðungnum þegar Snæfell kom 
til baka af fullum krafti með Jón 
Ólaf Jónsson í broddi fylkingar. 
Því miður fyrir gestina kom þessi 
kafli of seint og KR vann frekar 
verðskuldað, 82-79.

KR-ingar mættu gríðarlega 
grimmir til leiks fyrir framan 
troðfullt hús af áhorfendum vest-
ur í bæ sem létu vel í sér heyra 
frá upphafi. Heimamenn spil-
uðu hreint frábæran varnarleik í 
leikhlutanum sem sló gestina al-
gjörlega út af laginu. KR-ingar 
keyrðu síðan hraðaupphlaupin af 
stakri snilld og áður en gestirnir 
voru vaknaðir var fyrsti leikhlut-
inn allur og KR með 14 stiga for-
ystu, 25-11.

Heimamenn létu ekki þar við 
sitja heldur héldu áfram að þjarma 
að gestunum. Þeir köstuðu sér á 
alla bolta og voru mun grimmari 
en gestirnir. Þegar best lét náði 
KR 20 stiga forystu, 43-23. Snæ-
fell rétti aðeins úr kútnum undir 
lok hálfleiksins en átti engu að 
síður verðugt verkefni fyrir hönd-
um í síðari hálfleik enda þrettán 
stigum undir, 43-30.

Sami munur var á milli liðanna 
nánast allan þriðja leikhlutann 
og því var forskot KR-inga enn 
drjúgt þegar einn leikhluti lifði 
leiks, 67-52.

Það gekk ekkert hjá Snæfell að 
saxa niður forskot KR en þegar 
fimm mínútur lifðu leiks setti Sig-
urður Þorvaldsson niður þriggja 

stiga körfu og munurinn ellefu 
stig, 76-65, og vaknaði þá smá von 
í hjörtum Hólmara. Snæfell náði 
í kjölfarið að minnka muninn í 
níu stig, 76-67, og var það í fyrsta 
skipti í langan tíma sem munurinn 
var minna en tíu stig.

Jón Ólafur setti niður þriggja 
stiga körfu skömmu síðar. 77-72 og 
KR-ingar tóku leikhlé enda Snæ-
fell farið að anda niður í hálsmál-
ið á þeim. Jón Ólafur hélt áfram 
að raða niður þriggja stiga körfum 
og KR-ingar voru að fara á taug-
um þegar hann minnkaði mun-

inn í tvö stig, 78-76. Mínúta eftir. 
Lokasekúndurnar voru æsispenn-
andi og taugar KR-inga héldu síð-
ustu sekúndurnar og þeir fögnuðu 
þriggja stiga sigri, 82-79.

„Ég veit ekki hvað gerðist. Við 
fórum á taugum undir pressu og 
það má ekki gerast í svona leik,“ 
sagði besti maður vallarins, KR-
ingurinn Jeremiah Sola. „Það er 
mjög mikilvægt að vinna fyrsta 
leikinn og við erum bjartsýnir 
fyrir næsta leik í Hólminum sem 
við ætlum að vinna.“

KR vann fyrsta leikinn í undanúrslitaeinvíginu gegn Snæfelli, 82-79. Eftir að 
hafa yfirspilað Hólmara í þrjá leikhluta gáfu KR-ingar vel eftir í lokin og sluppu 
með skrekkinn. Leikurinn lofar mjög góðu fyrir framhald rimmunnar.

Iceland Express-deild karla:

Iceland Express-deild kvk:

DHL-deild karla:
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„Það er þrennt þessa dagana. 
Coco Rosie, safndiskurinn Just 
Good Music þar sem Jean-Marc 
Challe velur tónlistina, og I’m 
Your Man með Leonard Cohen. 
Svo er Rás 1 mjög gjarnan hluti 
af deginum líka.“

Þuríður Sverrisdóttir er nýsnú-
in heim frá Mexíkó, þar sem hún 
vann sem sjálfboðaliði á heim-
ili fyrir götustelpur í fimm mán-
uði. Á heimilinu dvöldust að jafn-
aði um 45 stelpur, sem höfðu þurft 
að beita kjafti og klóm til að kom-
ast af á götum Mexíkóborgar. „Það 
er svo mikið um eiturlyf að sumar 
stelpnanna höfðu gerst burðardýr. 
Þær ferja þá eiturlyf á milli selj-
anda og kaupanda,“ sagði Þuríður, 
sem alla jafna er kölluð Dússý. Hún 
kynntist einnig stúlku sem hafði 
hrakst að heiman eftir að faðir 
hennar misnotaði hana kynferðis-
lega. Á götunni framfleytti hún sér 
með því að selja líkama sinn. „Hún 
hugsaði sem svo að það væri betra: 
hún fengi borgað fyrir, og þekkti 
mennina ekki,“ sagði Dússý. 

Starfsemi heimilisins sem Dússý 
vann á var tvískipt. „Það er eitt 
heimili í Mexíkóborg og eitt uppi 
í sveit, í Jilotepec. Þar var ég,“ út-
skýrði hún. Í Mexíkóborg dvöld-
ust stúlkurnar sem enn verra var 
komið fyrir. „Flestar stelpurnar 
sem höfðu leiðst út í vændi voru þar. 
Það var enn meira um að mæður 
þeirra væru vændiskonur, og stelp-
urnar höfðu þá þurft að fylgja þeim 
í vinnunni,“ sagði Dússý. Talið er að 

í Mexíkóborg séu um 50.000 götu-
börn, en þau eru þó ekki öll mun-
aðarlaus. „Þessar stelpur áttu fjöl-
skyldur. Foreldrarnir voru yfirleitt 
í neyslu, annað hvort háðir fíkni-
efnum eða áfengi,“ sagði hún. „Í 
sumum fjölskyldum er fólk líka 
bara fáfrótt og fátækt og eignast 
barn eftir barn. Svo á það oft mörg 
gæludýr líka. Stundum eru þau 
látin ganga fyrir svo börnin hrekj-
ast út á götu.“ 

Dússý, sem er tuttugu og þriggja 
ára gömul, starfar sem kaffibar-
þjónn á Kaffitári. „Mig langaði að 
gera eitthvað annað en að fara að 
læra meira. Mig langaði líka í hjálp-
arstarf, svona fyrir mig. Ég ætlaði 
ekkert að bjarga heiminum,“ sagði 
hún og hló við. Dússý hélt því út 
á vegum Alþjóðlegra ungmenna-
skipta, sem aðstoðuðu hana við 

að finna sér verkefni í ferðinni. 
„Heimilið var þó ekkert tengt því, 
það var bara einkaframtak,“ sagði 
Dússý. Stelpurnar koma þangað 
eftir að Rauði krossinn sækir þær 
af götunni. Þær mega dveljast á 
heimilinu þar til að þær ná átján 
ára aldri, en þá þurfa þær að koma 
fótunum undir sig á ný. 
Dússý sagðist hafa ímyndað sér 
hvers kyns hrylling áður en hún 
kom til Jilotepec. „Þegar ég mætti 
voru stelpurnar svo bara algjör 
krútt. Hins vegar eru þær slyng-
ar líka, þær hafa náttúrulega þurft 
að komast af á götunni. En þegar 
þær voru að koma heim úr skólan-
um með vinkonuvandamál og þess 
háttar, fann maður að þessi stofn-
un gerði annað og meira en að gefa 
þeim húsnæði. Þær fengu annað 
líf,“ sagði hún.

„Við fórum til Mexíkó til að búa til 
alvöru sápuóperu með Silvíu Nótt 
í aðalhlutverki,“ segir Börkur Sig-
þórsson, sem leikstýrir nýjasta 
myndbandi stórstjörnunnar Sil-
víu Nætur. Börkur dvaldist með 
hópi Íslendinga í Mexíkó í nokkra 
daga við gerð myndbandsins sem 

kemur fyrir augu landsmanna á 
næstu dögum. Og að sjálfsögðu 
var Silvía, eða Ágústa Eva Er-
lendsdóttir eins og skapari henn-
ar heitir, í aðalhlutverki.

„Þetta var mjög skemmtileg 
upplifun,“ segir Börkur en upp-
tökur fóru að mestu fram á töku-
stað þarlendrar sápuóperu. Not-
uðust Íslendingarnir bæði við 
mexíkanska aðstoðarmenn og 
aukaleikara. „Við breyttum töku-
staðnum aðeins til að ná því fram 
sem við vildum. Það er reyndar 
svo ótrúlega mikil dramatík í þess-
ari sápuóperumenningu þarna, og 
í raun klikkun, að erfitt yrði að 
toppa það,“ segir leikstjórinn.

Yfirskrift myndbandsins er 
Las noches de Silvia og er mynd-

bandið allt í rómantískum 
anda níunda áratug-
arins. „Við feng-
um mexíkóskan 
fola til að leika 
á móti Silvíu í 

söngatriðunum sem tekin voru 
á Akapúlkó. Það var mjög 80s,“ 
segir Börkur.

Börkur segir að þrátt fyrir að 
Mexíkóferðin hafi verið mjög vel 
heppnuð hafi hópurinn þurft að 
taka út nokkurn aðlögunartíma. 
Matarmenningin lagðist misvel í 

Íslendingana, einn veiktist og 
flestir fengu aðeins í magann. 
„Nema náttúrlega Silvía, það 
er alveg vitað að hún hefur 
ekki hægðir,“ segir Börkur.

Silvía Nótt í mexíkóskri sápuóperu

„Ég hafði nú bara ekki séð þetta, 
þú segir mér fréttir,“ svaraði 
Pétur Jóhann Sigfússon þegar 
hann var inntur eftir því hvern-
ig honum litist á að leika 
á móti Michael Imperi-
oli í íslensku kvikmynd-
inni Stóra planið. Eins og 
fram kom í Fréttablað-
inu nýverið hefur banda-
ríski leikarinn samþykkt 
að leika glæpafor-
ingjann Alex-
ander, en hann 
er hvað þektast-
ur fyrir hlut-
verk sitt í Sopr-
anos. „Ég hef 
nú reyndar ekki 

horft mikið af þeim þáttum og 
kem manninum eða andlitinu á 
honum ekki fyrir mér,“ segir 
Pétur. Eftir lýsing- ar blaða-
manns á atriði úr Goodfell-

as þar sem Joe Pesci 
skýtur persónu 
Imperioli í hné-
skeljarnar eftir orða-

skipti þeirra kviknar hins 
vegar á perunni hjá Pétri. 

„Alveg rétt, nú líst mér 
enn betur á þetta,“ 
segir hann og 
skellir upp úr.

Pétur Jó-
hann hefur 
verið á fullu 

síðastliðið ár. Segist sjálfur vera 
til á lager ef fari að bera á ein-
hverjum skorti. „Ég er nýbúinn 
að leika í nýjum Thule-auglýs-

ingum, ný sería af Stelpunum 
er til einhvers staðar uppi í 
hillu og svo er það Nætur-
vaktin sem við erum nýbún-
ir að klára,“ útskýrir Pétur, 

sem hræðist það ekki að 
fólk fái nóg af honum. 

„Nei, maður verð-
ur bara að passa 
sig á því að 

gera nógu fjöl-
breytta hluti 
þannig að 
áhorfendur
verði ekki 
farnir að dæsa 
eftir fimm til 
sex ár þegar 
andlitið á 
manni birtist 
á skjánum,“ 
segir Pétur.

Pétur Jóhann er til á lager
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- Lifið heil

Ínýstofnuðu lýðveldi dreymdi 
mig eins og fleiri ungmenni 

um að verða einhvern tímann 
milljónamæringur. Sá draum-
ur hefur ræst en samt er ég allt-
af jafnblankur. Draumar virð-
ast hafa tilhneigingu til að ræt-
ast á annan hátt en maður gerir 
ráð fyrir.

af ævi leit ekki út 
fyrir að draumur minn mundi 
rætast. Smámsaman kom í ljós 
að hæfileikar mínir hlytu að vera 
á öðru sviði en auðsöfnunar. Ég 
var líkari Andrési óráðsíuönd en 
frændanum Jóakim auðga. Það 
kom mér því á óvart þegar það 
rann upp fyrir mér einn góðan 
veðurdag árið 1978 að ég var 
orðinn milljónamæringur. Að 
slíkt mundi gerast hafði aldrei 
hvarflað að mér, ekki einu sinni 
í svæsnustu bjartsýnisköstum. 

kom í ríkidæmi 
mitt árið 1980 þegar skipt var 
um mynt og deilt með hundrað í 
eigur fólks og ég hvarf úr hinum 
útvalda hópi íslenskra millj-
ónamæringa um hríð. En þjóð-
in náði að þrauka. Neysluvíman 
áfram og innflutningur náði sér 
á strik. Og ég er kominn aftur. 
Mér hefur skotið upp sjálfkrafa. 
Nú er ég orðinn margfaldur 
milljónamæringur bæði í debet 
og kredit án þess að hræra legg 
né lið. 

hafa framfarirnar 
verið á öllum sviðum – meira að 
segja því andlega. Nú eru allir 
skólar landsins orðnir að há-
skólum nema Ísaksskóli. Með 
einföldu pennastriki er hægt 
að breyta margföldunartöfl-
unni í æðri menntun. Með sama 
áframhaldi get ég búist við því 
að vera orðinn milljarðamær-
ingur þegar ég dey og gamla 
stúdentsprófið mitt mun jafn-
gilda margföldu doktorsnámi. 
Þá mun Gullna hliðið ljúkast 
upp og þegar ég geng inn fer 
kliður um englaskarann: - Þetta 
ku vera enn einn milljarðamær-
ingurinn frá Íslandi, eyju hinna 
sjálfkrafa framfara. Hvað er 
eiginlega í gangi? 

stígur fram Drottinn alls-
herjar og segir við hinn fiðr-
aða hóp:  - Elsku kjúklingarnir 
mínir, íslenska efnahagsundr-
ið byggist á trúarstyrk íslensku 
þjóðarinnar. Hún er eina þjóð-
in í heiminum sem hnýtir aftan 
í kvöldbænina sína á hverju 
kvöldi: - Þetta hlýtur að reddast 
einhvern veginn!

Um trúarstyrk 
þjóðarinnar


