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„Það er mikil sorg í 
mönnum og vonbrigði,“ segir 
Rannveig Rist, forstjóri Alcan 
á Íslandi, eftir atkvæðagreiðsl-
una um stækkun álversins í 
Straumsvík.

„Við höldum áfram að reka nú-
verandi verksmiðju eftir bestu 
getu og tökum góðan tíma til að 
skoða hvað framhaldið ber í skauti 
sér. En við höfum ekkert annað plan 
en stækkun; það er ekkert plan B,“ 
segir Rannveig. Alcan hefur raf-
orkusamning til ársins 2014.

Rannveig segir það hafa komið 
Alcan í opna skjöldu að þurfa að 
ganga í gegn um kosningarnar. 
„Þær voru ekki okkar val held-
ur komu allt í einu upp þegar við 
vorum komin mjög langt með 
stækkunarferlið; komin með 
samninga um alla orku, annað-
hvort undirritaða eða mjög ná-
lægt því, komin með umhverf-
ismat og grófhönnun að mestu 
lokið. Það er átta ára vinna sem 
liggur hér að baki,“ segir Rann-
veig sem kveður starfsfólk 

Alcan nú ætla að reyna að ná 
andanum.

„Fólk stóð sig alveg gríðarlega 
vel í kosningabaráttunni. Það 
vann drengilega og hafði mikl-
ar væntingar. Það er sátt við 
sjálft sig vegna þess hversu vel 
og heiðarlega það hefur unnið 
að þessu. Og það er óumræðan-
lega jákvæður punktur í þessu 
hversu vel baráttan hefur þjapp-
að starfsfólkinu saman. En von-
brigðin eru mikil.“

Erum ekki með neitt plan B

Stoltur af því að vera í 
íslenska liðinu

Smáauglýsingasími5

Margmiðlunarfyrirtækið Gagarín notar ólíka 
miðla til að segja sögur og koma upplýsing-
um á framfæri.

um. „Vefsíðurnar sem við hönnum eru f
andi vefir Þá hö

Hunda- og kattahald 
í fjölbýli

„Ég verð að viðurkenna 
það að málflutningur frjálslyndra, 
meðal annars á ýmsum framboðs-
fundum sem þeir hafa verið á með 
okkar fólki og eins á bloggsíðum, 
hefur okkur þótt mjög ógeðfelld-
ur. Mér sýnist á auglýsingunni í 
Fréttablaðinu í dag að þetta sé mál-
efni sem þeir ætli beinlínis að gera 
út á í kosningabaráttunni og um 
það hef ég bara að segja á þessu 
stigi að það lofar ekki góðu,“ sagði 
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, for-
maður Samfylkingarinnar, um heil-
síðuauglýsingu Frjálslynda flokks-
ins í Fréttablaðinu í gær. 

Yfirskrift auglýsingarinnar er: 

„Viljum við sitja uppi með sömu 
vandamál og aðrar þjóðir sem hafa 
leyft óhindraðan innflutning er-
lends vinnuafls?“ Þar segir enn 
fremur að flokkurinn ætli að beita 
sér fyrir því að undanþága í EES-
samningnum um innflutning verka-
fólks verði nýtt og honum stjórnað. 

Ingibjörg segir þessa stefnu jafn-
gilda því að Íslendingar segi sig frá 
Evrópska efnahagssvæðinu. „Við í 
Samfylkingunni teljum engar þær 
aðstæður í samfélaginu sem rétt-
læti að gripið sé til einhverra neyð-
arráðstafana vegna innflytjenda 
eins og þeir eru að boða í þessari 
auglýsingu. Við tökum ekki þátt í 

svoleiðis, það er alveg ljóst.“
Steingrímur J. Sigfússon, for-

maður Vinstri grænna, var stadd-
ur í Færeyjum í gær og hafði ekki 
séð auglýsinguna en heyrt af henni 
símleiðis. Hann telur þessa stefnu 
geta haft áhrif á mögulegt stjórn-
arsamstarf með frjálslyndum. 
„Það er engin leið að neita því að 
þetta getur vissulega haft áhrif og 
orðið afdrifaríkt. Ég er dapur yfir 
því að heyra þessar fréttir að þeir 
ætli að halda áfram að fikra sig inn 
á þessa braut. Meira vil ég ekki 
segja að svo stöddu.“ 

Magnús Þór Hafsteinsson, vara-
formaður Frjálslynda flokksins, 

telur engar líkur á að þessi stefna 
flokksins marki endalok hins svo-
kallaðs kaffibandalags stjórnar-
andstöðuflokkanna. „Við erum 
að benda á staðreyndir í þess-
ari auglýsingu og að kalla eftir 
því að þjóðin taki afstöðu til þess-
ara mála. Ef hinir flokkarnir vilja 
reyna að þagga þessa umræðu í hel 
með hótunum um að þeir vilji ekki 
tala við okkur eða vinna með okkur, 
þá er það til marks um að það eru 
óábyrgir stjórnmálamenn í þessum 
flokkum sem þora ekki að taka um-
ræðuna. Þannig eiga stjórnmála-
menn ekki að vinna.“

Málflutningur frjálslyndra 
sagður vera ógeðfelldur
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir segir engar samfélagslegar aðstæður réttlæta að gripið sé til neyðarráðstafana 
vegna innflytjenda líkt og Frjálslyndi flokkurinn boðar. Steingrímur J. Sigfússon segir þessa stefnu frjálslyndra 
geta haft áhrif á mögulegt stjórnarsamstarf. Bendum á staðreyndir segir Magnús Þór Hafsteinsson.

Hillary Clinton, sem 
sækist eftir tilnefningu demó-
krata sem for-
setaframbjóð-
andi flokks-
ins í komandi 
kosningum, 
hefur sett 
met í fjáröfl-
un fyrir kosn-
ingabaráttuna 
að því er BBC 
greinir frá.

Að sögn 
kosninga-
stjóra hennar 
hefur Clinton 
safnað meira en 1,7 milljörðum 
króna á fyrsta ársfjórðungi árs-
ins 2007. Sú upphæð er langtum 
hærri en fyrra met Al Gores, 
fyrrverandi varaforseta Banda-
ríkjanna, sem aflaði 586 milljóna 
á sama tímabili í aðdraganda for-
setakosninganna árið 1996.

Clinton setur 
met í fjáröflun

fasteignirMest lesna fasteignablað landsins
2. APRÍL 2007

Fasteignasalan Árborgir hefur til söluskemmtilegt einbýlishús í fallegu umhverfi.

N es 2 er mikið endurnýjað einbýlishús ájaðri Helluþorps á bökkum Ytri-Rangár.
Húsið stendur innst í þorpinu, var byggt

árið 1939 og á sér því langa sögu. Allar innrétt-
ingar og gólfefni eru nýleg en einni hytra byrði hú

Eignin er um 97 fermetrar að flatarmáli og 
skiptist í þrjú góð svefnhefbergi, góða bjarta
stofu, eldhús með fallegri nýlegri viðarinnrétt-
ingu og góðum borðkrók. Baðherbergið er flísa-
lagt í hólf og gólf með nýlegri innréttingu og
flísalagðri sturtu. Þvottaaðstaða er á baðher-
berginu.

Gólfefni í hú

Sjarmerandi hús með sögu á Rangárbökkum

Húsið stendur á jaðri Helluþorps á bökkum Ytri-Rangár.
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GARÐUR FASTEIGNASALA er með til sölu sumarbústað í Öndverðarneslandi,Grímsnesi. 

HÖFÐI FASTEIGNASALA er með til söluíbúð við Funalind

LÖGMENN SUÐURLANDI FASTEIGNA-SALA er með til sölu íbúðarhús við Bugðugerði í Árnesi.

Rafrænt greiðslumat
Ráðgjöf og aðstoð
Lánsumsóknir rafrænt á NetinuSvar innan fjögurra daga
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 Íslendingar 
opnuðu í gær aðalræðismanns-
skrifstofu í Þórshöfn í Færeyjum 
og var skjaldarmerki Íslands af-
hjúpað á húsinu og íslenski fáninn 
dreginn að húni. Aðalræðismað-
ur Íslendinga er Eiður Guðnason 
sendiherra.

Valgerður Sverrisdóttir utan-
ríkisráðherra þakkaði fráfarandi 
aðalræðismanni, Poul Mohr, sem 
staðið hefur vaktina í áratugi, og 
færði honum beisli að gjöf.

„Kæri Poul, þó að þú sért Fær-
eyingur ertu líka Íslands sonur og 
verður alltaf,“ sagði hún. 

Færeyingar ætla að stofna eigin 
sendistofu í Reykjavík síðar á 
árinu.

 Átta ráðherrar hafa kred-
itkort ríkisins á sínu nafni en fjór-
ir ekki. Ráðuneytin átta neita öll 
að afhenda afrit af greiðsluyfirliti 
vegna kreditkortanna.

Sigurður Þórðarson ríkisend-
urskoðandi segir ráðuneytin geta 
ákveðið hvort viðkomandi ráð-
herra hafi kreditkort ríkisins á 
sínu nafni. „Við höfum verið dá-
lítið íhaldssamir með að menn 
væru ekki að nota þetta, sérstak-
lega vegna þess að utanumhald-
ið er erfitt. Við vorum spurðir um 
þetta á sínum tíma og vorum frek-
ar á því að sleppa því en gátum 
ekki bannað það,“ segir ríkisend-
urskoðandi.

Það eru forsætisráðherra, ut-
anríkisráðherra, landbúnaðar-
ráðherra, menntamálaráðherra, 
umhverfisráðherra, fjármála-
ráðherra, sjávarútvegsráðherra 
og félagsmálaráðherra sem hafa 
kreditkort á sínu nafni, líkt og for-
verar þeirra.

Notkun kreditkorta ráðherranna 
er sögð bundin við kostnað vegna 
ferðalaga og þau eru ekki ætluð til 
persónulegra innkaupa. Úttektar-
heimildin er 700 þúsund krónur í 
nánast öllum ráðuneytum.

Fréttablaðið spurði ráðuneytin 
hvort kort ráðherra hefði einhvern 
tímann verið notað til persónu-
legra innkaupa. Félagsmálaráðu-
neytið sagði kreditkort ráðuneyt-
isins aldrei hafa verið notuð til 
persónulegra innkaupa.

Bolli Þór Bollason, ráðuneytis-
stjóri í forsætisráðuneytinu, sagði 
það ekki hafa gerst í ráðuneytinu 
að kreditkortið hefði verið notað 
fyrir einkaútgjöldum. Önnur ráðu-
neyti létu nægja að vitna í reglur 
um notkun kortsins: „Notkun þess 
er bundin við kostnað vegna ferða-
laga ráðherra en ekki til persónu-
legra innkaupa,“ segir til dæmis í 
svari utanríkisráðuneytisins.

Bolli sagði kreditkort ríkisins 
á nafni ráðherra eða ráðuneytis-

stjóra vera notað til að greiða hótel 
og hugsanlega risnu ráðuneytis-
ins. „Það kemur fyrir að ráðherra 
heldur boð í útlöndum og þá er 
stundum greitt með þessu korti en 
yfirleitt greiðir ráðuneytisstjór-
inn. Það er mjög sjaldgæft að for-
sætisráðherra noti sitt kort,“ segir 
Bolli Þór.

Spurður um ástæðu fyrir notkun 
kortanna segir Bolli Þór það ein-
faldlega vera spurningu um þæg-
indi: „Menn voru ýmist að greiða 
af dagpeningum sínum, með eigin 
korti eða fá með sér mikið af 
gjaldeyri. Það er miklu eðlilegra 
að hafa kort á vegum ráðuneytis-
ins og þvælast ekki um með gjald-
eyri eða blanda eigin kortum í 
þetta.“

Neita að upplýsa um 
kreditkort ráðherra
Þó að Ríkisendurskoðun leggist gegn því eru átta ráðherrar með kreditkort á 
nafni ríkisins. Úttektarheimildin er 700 þúsund krónur sem ekki eru ætlaðar til 
persónulegra nota. Ráðuneytin neita að afhenda greiðsluyfirlitin.

 Ríkisútvarpið varð að 
opinberu hlutafélagi í gær þegar 
ný lög um það tóku gildi. Útsend-
ingar Ríkisútvarpsins hófust í 
desember 1930 og var starfsem-
in rekin innan ramma opinberra 
stofnana í tæp 77 ár. 

Páll Magnússon er fram-
kvæmdastjóri og útvarpsstjóri 
Ríkisútvarpsins ohf. og Ómar 
Benediktsson formaður stjórnar. 

Nokkrir létu af störfum við 
breytingarnar, þar á meðal nokkr-
ir af æðstu stjórnendum.

Ríkisútvarpið 
orðið hlutafélag

 Sjö ára drengur, Brynj-
ar Halldór Sævarsson, sýndi 
mikið hugrekki og bjargaði tveim-
ur yngri systkinum sínum út úr 
reykjarkófi þegar eldur kom upp 
á heimili þeirra að Ferjubakka í 
Borgarfirði á laugardaginn. 

Yngsta barnið á heimilinu, átján 
mánaða drengur, hafði kveikt á 
eldavél sem ekki er í notkun þar 
sem fjölskyldan hefur verið að 
gera upp húsið. Á eldavélinni voru 
tómir sementspokar sem kviknaði 
í og á skömmum tíma fylltist allt 
af reyk. 

Ólöf María Brynjarsdóttir, 
móðir barnanna, var í þvottahús-
inu þegar kviknaði í og varð því 

ekki vör við neitt fyrr en Brynj-
ar lét hana vita þegar hann var að 
koma systkinum sínum út. Hún 
náði þá í slökkvitæki og tókst að 
ráða niðurlögum eldsins eftir tölu-
verða baráttu. 

Mikil mildi var að ekki fór verr 
og Ólöf þakkar það því að eldri 
sonur hennar vissi hvernig átti að 
bregðast við þar sem nýlega var 
haldin eldvarnavika í skólanum 
hjá honum og því að öll slökkvi-
tæki á heimilinu voru í lagi. 

Sjö ára bjargaði systkinum sínum 

Hrannar, var þetta góður 
Hafnarfjarðarbrandari?

 Samtökin Hagur Hafn-
arfjarðar eru að íhuga að fara 
fram á rannsókn á því hvort að 
stórfellt kosningasvindl hafi átt 
sér stað í tengslum við kosning-
arnar um stækkun álversins í 
Straumsvík.

Í fréttum Stöðvar 2 í gær sagði 
talsmaður samtakanna að grun-
ur léki á að sjö hundruð and-
stæðingar stækkunar álvers-
ins hefðu skráð lögheimili sitt 
í Hafnarfirði gagngert til að 
greiða atkvæði. Samtökin hyggj-
ast funda um málið á þriðjudag 
og taka í kjölfarið ákvörðun um 
hvort farið verði fram á rann-
sókn.

Grunur um 
kosningasvindl

Grímur Gíslason, heiðursborg-
ari Blönduóss, veðurathug-
unarmaður og fréttaritari Út-
varps, er látinn. Grímur var 
95 ára gam-
all, fæddur 10. 
janúar 1912 í 
Þórólfstungu í 
Vatnsdal.

Grímur Gísla-
son var þekktur 
meðal útvarps-
hlustenda fyrir 
fréttir sínar 
af tíðarfari og aflabrögðum í 
laxveiðinni í Húnavatnssýsl-
um. Fram kemur á vef ríkisút-
varpsins að Grímur var gerður 
að heiðursborgara á Blönduósi 
þegar hann varð 90 ára. Grím-
ur var veðurathugunarmaður 
í 25 ár til ársins 2003. Honum 
til heiðurs er afsteypa í miðbæ 
Blönduóss af veðurspámann-
inum eftir Ásmund Sveinsson. 
Grímur söng í kirkjukórum í 
sjö áratugi, síðast nú í desem-
ber. Kona Gríms var Sesselja 
Svavarsdóttir. Þau áttu fjög-
ur börn.

Grímur Gíslason 
fréttaritari látinn

Heildarvelta í Kauphöll 
Íslands í mars nam 350 milljörð-
um króna. Að því er segir í frétt 
frá Kauphöllinni er velta ársins 
þar með orðin 1.329 milljarðar. 
Það er 3 prósent meiri velta en á 
sama tíma í fyrra.

Veltan á þessu ári í Kauphöll-
inni skiptist þannig að hlutabréfa-
velta er 822 milljarðar, sem er 18 
prósent aukning, og veltan með 
skuldabréf var 495 milljarðar sem 
er 15 prósent minna en í fyrra.

Markaðsvirði skráðra hluta-
bréfa var 3.037 milljarðar króna 
og skuldabréfa 1.253 milljarðar í 
lok marsmánaðar. Úrvalsvísitala 
hlutabréfa hefur hækkað um 16,9 
prósent frá áramótum. 

Minni umsvif 
með skuldabréf



GEFÐU DRAUMAUPPTÖKUTÆKI
Í FERMINGARGJÖF

* Tilboðið gildir fyrir alla sem eru fæddir 1993 og gildir allt að fimm sinnum fyrir hvern einstakling.

Í FRAMTÍÐINNI VERÐUR HÆGT AÐ GERA MIKLU MEIRA VIÐ PENINGINN

Framtíðarreikningur er fermingargjöf sem verður verðmætari með hverju ári. Reikningurinn
ber alltaf bestu vexti sparireikninga bankans og þar að auki bætum við 2.000 kr. við hverja gjöf
upp á 5.000 kr. eða meira.* Framtíðarreikningurinn fæst í næsta útibúi Glitnis og á glitnir.is



 Erlendir ríkisborgarar 
mega ekki afgreiða á mörkuðum 
og í verslunum í Rússlandi sam-
kvæmt nýjum lögum sem tóku 
gildi í gær. 

Innflytjendasamtök fordæma 
lögin og segja þau ósanngjörn. 
Forseti Rússlands, Vladimir 
Pútín, hefur sagt að hagsmun-
ir rússneskra borgara séu hér í 
húfi. Lögin eru sögð ætluð til að 
vinna gegn svörtum markaði.

Rússneskir markaðir veita 
mörgum fátækum innflytjendum 
atvinnu og eru allt að 20.000 út-
lendingar starfandi á mörkuðum í 
Moskvu í dag.

Útlendingar fá 
ekki að afgreiða

 „Það er ekki hægt að 
tala um neinn sigurvegara í kosn-
ingum sem fara á þessa leið. Miklu 
frekar væri þá að tala um bræðra-
byltu,“ segir Jón Sigurðsson, iðn-
aðar- og viðskiptaráðherra, um 
niðurstöðu kosninga um breytt 
deiliskipulag vegna stækkunar ál-
versins í Straumsvík. Hann telur 
mikilvægt að skýrar reglur gildi 
um íbúakosningnar sem þessar. 
„Nú er það þannig að þessi ákvörð-
un hefur ekkert gildi að lögum. 
Sveitarstjórnin hefur allt vald og 
alla ábyrgð og getur breytt henni á 
morgun ef henni sýnist svo. Í þeim 
skilningi stenst hún að minnsta 
kosti ekki fram yfir næstu kosn-
ingar.“ 

Jón segist það einnig ákaflega 
óheppilegt að atkvæðagreiðsla 
sem þessi snúist gegn einu fyrir-
tæki. „Það er andstætt öllu frelsi 
í atvinnulífi og allri jafnræðis-
reglu.“

Steingrímur J. Sigfússon, for-
maður Vinstri grænna, telur nið-
urstöðuna sögulegan sigur. „Í 
fyrsta lagi sigur lýðræðisins yfir 
afli peninganna og því hvern-
ig stórfyrirtækið og bakhjarl-
ar þess beittu sér. Í öðru lagi er 
þetta tímamótasigur í umhverf-
isbaráttunni.“ Hann segir það 
alveg skýrt í sínum huga að nið-
urstaðan er bindandi. „Það væri 
lýðræðisleg óhæfa og myndi 
valda stórstyrjöld ef menn ætl-
uðu ekki að virða þessa niður-
stöðu. Og það er enginn vafi í 
mínum huga að hún er hluti af 
vitundarvakningunni og breyt-
ingunni í þjóðarsálinni í þessum 
málum almennt.“

Þorgerður Katrín Gunnars-
dóttir menntamálaráðherra segir 
ánægjulegt hversu góð kosninga-
þátttakan hafi verið. „Ég hefði 
kosið meira afgerandi niðurstöðu, 
sama á hvorn veginn þetta hefði 
farið, en þetta er niðurstaðan og 
það ber að fara eftir henni þótt 
þetta hafi verið knappt.“ 

Hún segir mikla pólitík hafa 
verið í kosningunum og að sér 
finnist skoðanaleysi forystumanna 
Samfylkingarinnar standa upp úr 
að þeim loknum. „Menn verða að 
koma hreint til dyranna en ekki að 
skýla sér á bak við íbúaatkvæða-
greiðsluna eða þjóðaratkvæða-
greiðslu í framtíðinni. Sem kjörn-
ir fulltrúar verða menn að þora að 
taka afstöðu, annars eru þeir ein-
faldlega embættismenn.“

Ingibjörg Sólrún Gísladótt-
ir, formaður Samfylkingarinn-
ar, segir hina miklu kosningaþátt-
töku vera sigur fyrir lýðræðið og 
frábæran vitnisburð um að stefna 
Samfylkingarinnar um beint íbúa-
lýðræði virki. „Bæjarstjórn Hafn-
arfjarðar lagði málið fyrir kjós-
endur og það voru engin skilyrði 
sett önnur en þau að einfaldur 
meirihluti réði. Það er algerlega 
ljóst að siðferðislega og pólitískt 
er bæjarstjórnin því bundin af 
þessari niðurstöðu.“

Magnús Þór Hafsteinsson, vara-
formaður Frjálslynda flokks-
ins, segir niðurstöðuna ekki hafa 
komið sér á óvart. „Það eru sjálf-
sagt margar ástæður fyrir því að 
þetta fór eins og það fór. En ég 
held að það sé fyrst og fremst það 
að fólk vill fara sér hægar í stór-
iðjumálum.“

Straumsvíkurkosningin 
hefur ekkert gildi að lögum
Iðnaðarráðherra segir engan hafa sigrað í atkvæðagreiðslunni um stækkun álversins í Straumsvík og að 
ákvörðunin hafi ekkert gildi að lögum. Steingrímur J. Sigfússon segir það valda stórstyrjöld ef menn ætli sér 
ekki að virða niðurstöðuna. Skoðanaleysi Samfylkingarinnar stendur upp úr að mati menntamálaráðherra. 

 Bílnúmerunum var stolið af báðum lög-
reglubílum lögreglunnar á Sauðárkróki í fyrrinótt. 
Þjófnaðurinn átti sér stað á milli klukkan fjögur og 
hálffimm um nóttina þar sem bílarnir stóðu fyrir 
utan lögreglustöðina.

Málið er litið mjög alvarlegum augum að sögn 
Sveinbjarnar Ragnarssonar hjá lögreglunni á Sauð-
árkróki. „Lögreglan getur ekki ekið um á númera-
lausum bílum frekar en aðrir og aldrei að vita hve-
nær þarf að nota lögreglubílana í neyð. Það er því 
ekkert grín að kippa svona öryggistækjum úr umferð 
með þessum hætti,“ segir Sveinbjörn.

Lögregluþjónar á Sauðárkróki urðu að notast við 
einkabíla við vinnu sína framan af degi í gær en 
um miðjan dag voru lögreglubílarnir komnir með 
bráðabirgðarnúmer. Að sögn Sveinbjarnar tekur að 
minnsta kosti tvo daga að fá ný númer.

Ekki er vitað hverjir stálu númerunum af bílunum 

en málið er í rannsókn og biður lögreglan á Sauðár-
króki þá sem gætu haft einhverjar upplýsingar um 
það að hafa samband við lögregluna.

Númerum stolið af lögreglunni

 Yfir 70.000 manns 
komu saman í miðbæ Kænugarðs, 
höfuðborgar Úkraínu, í gær til að 
hvetja for-
seta lands-
ins, Vikt-
or Júsjenkó, 
að leysa upp 
þing og boða 
til nýrra 
kosninga.

Júsjenkó
hefur hótað 
að grípa til 
þess ráðs 
vegna til-
rauna höf-
uðandstæðings síns og forsætis-
ráðherra, Viktor Janúkóvits, til að 
auka þingmeirihluta sinn með því 
að fá á sitt band þingmenn úr bak-
landi Júsjenkós.

Júsjenkó hefur lýst áhyggj-
um yfir að Janúkóvits gæti aukið 
meirihluta sinn á þingi í 300 af 
450 þingsætum sem gerði honum 
kleift að koma í gegn stjórnar-
skrárbreytingum og hafa að engu 
neitunarvald forseta. 

Hótar að leysa 
upp þingið



Gleðilega
páska

20%     

afsláttur
      við kassa

30%     

afsláttur
      við kassa

20%     

afsláttur
      við kassa



Hringdu í 530 2400 og fáðu Heimaöryggi í áskrift!

www.oryggi.is
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Lágmúli - Smáratorg - Laugavegur - Smáralind - Spöngin - Garðatorg - Setberg - Keflavík - Grindavík - Selfoss - Laugarás 
Borgarnes - Stykkishólmur - Grundarfjörður - Búðardalur - Ísafjörður - Bolungarvík - Patreksfjörður -  Sauðárkrókur
Blönduós - Hvammstangi - Skagaströnd - Húsavík - Kópasker Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstaðir - Seyðisfjörður
Fáskrúðsfjörður - Höfn - Neskaupstaður - Reyðarfjörður - Eskifjörður
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FÁÐU REYKLAUSA BÓK
Í NÆSTU VERSLUN
LYFJU

BETRI LEIÐ TIL 
AÐ HÆTTA

FRÍ BÓK

 Pálmi Haraldsson fjár-
festir mótmælir harðlega full-
yrðingum fyrrum eigenda Ice-
land Express um kaup á félaginu 
og aðkomu hans og Jóhannesar 
Kristinssonar að félaginu. Hann 
segir fullyrðingar um að þeir fé-
lagar hafi keypt félagið á fimmtán 
milljónir ómerkilegan hálfsann-
leik sagðan gegn betri vitund. 

„Staðreyndin er sú að við borg-
uðum fimmtán milljónir fyrir 
helming hlutafjár og lögðum 250 
milljónir í félagið og áttum þar 
með 89 prósent í félaginu. Seljend-
ur héldu eftir ellefu prósenta hlut 
sem þeir fengu svo á annað hundr-
að milljónir fyrir þegar við höfð-
um snúið við rekstri félagsins. Ég 
segi nú ekki annað en að sjaldan 
launar kálfur ofeldið.“

Pálmi segir félagið hafa verið í 
sölumeðferð allt árið 2004 og fjár-
festa ekki hafa þorað að koma að 
félaginu. Hann vísar á bug öllum 
fullyrðingum um tengsl við Ice-
landair og beitingu þess félags til 
að ná fram hagstæðum kaupum, 
hann hafi enda ekki verið í stjórn 
Flugleiða þegar félagið var keypt.

 „Staðreyndin er sú að Iceland 
Express var komið í þrot og hefði 
lokað eftir örfáa daga með til-
heyrandi tjóni fyrir marga miða-
eigendur og fjölda starfsmanna. 
Samkeppnin við Icelandair réði 
ekki þar úrslitum, heldur frem-
ur að menn voru með allt of mikið 
framboð á London og Kaupmanna-
höfn sem leiddi til farmiðasölu á 
mjög lágu verði og tapreksturs.“ 

Hann segir fyrsta verk nýrra 
eigenda hafa verið að draga úr 
framboði og fækka ferðum til ein-

stakra áfangastaða. „Það segir 
sig sjálft að ef dregið er úr fram-
boði og eftirspurn helst óbreytt, 
þá hækkar meðalverð farmiða.“ 
Pálmi segir að þar við bætist að 
áfangastöðum hafi verið fjölgað 
og virði félagsins í dag taki mið 
af þeim breytingum sem nýir eig-
endur hafi gert á rekstrinum.

Pálmi segir mistök fyrri eig-
enda Iceland Express hafa legið í 
að ýta frá sér Jóhannesi Georgssyni 

sem hafi kunnað að reka flugfélag. 
„Eftir urðu fjórir í forstjóraleik sem 
kunnu ekki að reka flugfélag.“

Pálmi segist afar ósáttur við 
að menn komi fram með slíkum 
hætti og reyni að gera sig og þessi 
viðskipti tortryggileg. „Þarna tala 
menn gegn betri vitund og manni 
sárnar að þeir kjósi að reyna að 
ata menn auri sem sýndu þeim 
sanngirni í þessum viðskiptum.“

Pálmi segir kálfinn 
ekki launa ofeldið
Pálmi Haraldsson segir fyrrum eigendur Iceland Express hafa fengið á annað 
hundrað milljónir í sinn hlut. Auk þess hafi 250 milljónir verið lagðar í félagið. 
Ógöngur félagsins séu á ábyrgð fyrri eigenda sem hafi stýrt illa miðaframboði.

Finnst þér að tannlæknar eigi 
að fá að auglýsa þjónustu sína?

Er þörf á 240 manna varalög-
regluliði á Íslandi?

Veiði hófst í nokkrum 
ám og vötnum í gær. Veiðimenn 
við Vífilsstaðavatn fengu þar 
langþráð tækifæri til að bleyta 
veiðarfærin og draga á land fisk 
í soðið. Ítali og Tyrki sem voru að 
hefja veiðar við vatnið um miðjan 
dag í gær sögðust hafa frétt af því 
að veiðimenn sem hefðu verið þar 
fyrr um daginn hefðu fengið fisk.

Af öðrum stöðum þar sem veiðin 
er hafin má nefna Þorleifslæk við 
Hveragerði, Minnivallalæk, Brú-
ará, Vatnasvæði Lýsu á Snæfells-
nesi, Steinsmýrarvötn og Tungu-
fljót.

Veiði í Þingvallavatni og Elliða-
vatni byrjar ekki fyrr en 1. maí.

 Skammt var milli al-
varlegra afbrota sem tæplega tví-
tugur piltur, sem nú situr í síbrota-
gæslu, framdi um síðustu helgi.

Aðfaranótt laugardagsins 
braust hann inn í íbúðarhús í aust-
urborginni. Þjófavarnarkerfi fór 
í gang og pilturinn hljóp á brott 
tómhentur. Lögreglunni tókst að 
rekja fótspor mannsins í nýfölln-
um snjónum, sem þá lá yfir öllu. 
Eftir að sporin höfðu verið rakin 
í rúma klukkustund fannst þjófur-
inn. Hann var handtekinn og fékk 
að gista fangageymslur en var 
síðan látinn laus.

Næstu nótt, aðfaranótt sunnu-
dagsins, var hann handtekinn 
ásamt tveimur öðrum piltum eftir 
að þeir höfðu framið vopnað rán í 
verslun 10-11 við Setberg í Hafn-
arfirði. Piltarnir þrír 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. Lögregl-
an fann þá skömmu síðar hjá Víf-
ilsstöðum.

Tveir piltanna hafa verið látn-
ir lausir, en hinn þriðji situr í sí-
brotagæslu til 25. apríl. 

Framdi vopnað rán og braust inn

 Mannfall meðal óbreyttra 
borgara í Írak jókst um 13 pró-
sent í mars frá því í febrúar þrátt 
fyrir hertari öryggisaðgerðir í 
höfuðborginni Bagdad samkvæmt 
gögnum sem nokkur írösk ráðu-
neyti söfnuðu saman og fréttavef-
ur BBC greinir frá.

Bandarískir erindrekar segja 
ofbeldi í Bagdad hafa dregist 
saman um 25 prósent að undan-
förnu en svo virðist sem aðgerðir 
uppreisnarmanna fari í auknum 
mæli fram fyrir utan höfuðborg-
ina vegna aukinna öryggisað-
gerða þar. Samkvæmt tölun-
um lést 1.861 óbreyttur borgari í 
mars á móti 1.645 í febrúar.

Fleiri óbreyttir 
borgara deyja





„Ég tel stofnun vara-
liðs lögreglunnar skynsamlegt 
skref,“ segir Stefán Eiríksson, lög-
reglustjóri höfuðborgarsvæðisins. 

„Við búum í þannig heimi að 
staða mála getur breyst mjög hratt 
og þá er betra að vera vel undirbú-
inn en óundirbúinn.“

Í ræðu sinni á fundi Varðbergs 
og Samtaka um vestræna sam-
vinnu í fyrradag lagði Björn 
Bjarnason dómsmálaráðherra til 
að stofnað yrði 240 manna varalið 
lögreglunnar, sem hægt væri að 
kalla til ef þörf krefur vegna ör-
yggis ríkisins.

Össur Skarphéðinsson, þing-
flokksformaður Samfylkingar-

innar, segir 
lýsingu á 
hlutverki
varaliðs-
ins ekki geta 
annað þýtt en 
að liðið verði 
æft í vopna-
burði. Því sé 
ekki hægt að 
skilgreina
það öðru vísi 
en sem út-
gáfa af her-

liði þótt ríkisstjórnin kalli það 
eitthvað allt annað. Þetta kom 
fram í tilkynningu sem Össur 
sendi í gær.

„Það er 
grundvall-
armisskiln-
ingur og út-
úrsnúningur
að mínu mati 
að kalla þetta 
her, þarna er 
verið að tala 
um borgara-
legar ráðstaf-
anir,“ segir 
Stefán. Hann 

telur ólíklegt að liðið verði þjálf-
að í vopnaburði og finnst líklegra 
að það sinni störfum á borð við 
umferðar- og mannfjöldastjórnun 
þegar þörf krefur. 

 Hvað eru bresku sjóliðarnir 
sem eru í haldi Írana margir?

 Hvað missa nýbakaðir 
foreldrar að meðaltali margra 
mánaða svefn fyrsta ár barn-
anna?

 Hvaða Íslendingur fékk ný-
lega inngöngu í leiklistardeild 
Julliard-skólans í New York?

Með breyt-
ingu á lögum um fyrningu kyn-
ferðisbrota er betur stutt við 
bakið á þolendum slíkra brota að 
mati samtakanna Blátt áfram. 

Í yfirlýsingu samtakanna er 
fagnað lagabreytingum þess 
efnis að fyrning í kynferðis-
brotamálum hefjist ekki fyrr en 
við átján ára aldur þolenda og að 
brot fyrnist ekki næstu fimmtán 
ár á eftir. 

Samtökin telja að eftir laga-
breytinguna sé þolendum gert 
auðveldara að gera sér grein 
fyrir því að ofbeldið sem þeir 
urðu fyrir sé á engan hátt þeirra 
sök.

Betur stutt við 
bak þolenda

Ferskur fiskur daglega
mikið úrval af fiskréttum

SALTFISKUR
MEÐ KOKTEILTÓMÖTUM

798kr.
kg

KEILA MEÐ BASIL
OG TÓMÖTUM

798kr.
kg

 Varnarmálaráðherra 
Bretlands, Des Browne, greindi 
frá því í gær að bresk stjórnvöld 
ættu í „beinum tvíhliða viðræðum 
við Írana“ um lausn hermannanna 
fimmtán sem Íranar handtóku 
fyrir rúmri viku. Browne sagði 
Breta hafa stuðning nánast alls al-
þjóðasamfélagsins á bak við sig.

Írönsk stjórnvöld hafa birt tvö 
myndbönd síðustu daga þar sem 
breskir hermenn eru sýndir biðj-
ast afsökunar á að hafa verið inni 
í íranskri lögsögu þegar þeir voru 
handteknir. Í gærkvöldi birtist 
þriðja myndbandið sem sýndi tvo 
af hermönnunum. Myndbandið 
var talsett af fréttamanni sem 
sagði hermennina játa að hafa 
verið í óleyfi í íranskri lögsögu. 
Bresk stjórnvöld hafa fordæmt 
myndbandsbirtingar Írana af her-
mönnunum og segja þær gerðar í 
áróðursskyni.

Hundruð íranskra námsmanna 
grýttu breska sendiráðið í Teh-
eran, höfuðborg Írans. Kröfðust 
þeir þess að sendiherra Breta yrði 
vísað úr landi og sendiráðinu lokað. 
Námsmennirnir hrópuðu ókvæðis-
orð að Bretlandi og Bandaríkjun-

um og hvöttu írönsk stjórnvöld að 
standa fast á sínu gagnvart vest-
urveldunum. Tugir lögreglumanna 
vörnuðu því að mótmælendurn-
ir réðust til inngöngu í sendiráð-
ið. Engar skemmdir urðu á sendi-
ráðinu.

Forseti Írans, Mahmoud Ahmad-
inejad, sagði á laugardag að bresk 
stjórnvöld sýndu „hroka“ með því 
að neita að biðjast afsökunar á því 
að hermennirnir hafi verið stadd-
ir ólöglega inni í íranskri lögsögu 
þegar þeir voru handteknir. Bresk 
stjórnvöld standa enn föst á því að 
hermennirnir hafi verið staddir í 
íraskri lögsögu og hafa útilokað að 
þau muni biðjast afsökunar.

Stjórnmálaskýrendur telja 
sumir hverjir að stjórnvöld í Íran 
séu að búa sig undir langvarandi 
deilu um hermennina sem sýni 
vald og vilja harðlínumanna til að 
standa uppi í hárinu á Vesturlönd-
um. Nú þegar hermennirnir hafa 
verið í haldi í rúmlega viku fer ótti 
manna vaxandi um að það stefni í 
endurtekningu á gísladeilunni árið 
1979 þegar bandarískum gíslum 
var haldið föngum í 444 daga.

Viðræður um 
lausn hafnar
Bretland á í beinum tvíhliða viðræðum við Íran um 
lausn bresku hermannanna. Breska sendiráðið í Teh-
eran var grýtt í fjölmennum mótmælum í gær.



Verði ykkur að góðu!

GOURMET GRÍSAKÓTELETTUR 
LÉTTREYKTAR kr.

kg1.199NÓATÚNS GRÍSA-
HAMBORGARHRYGGUR kr.

kg1.298NÓATÚNS 
BAYONNESKINKA kr.

kg839

26%
afsláttur

kr.
stk.

40%
afsláttur

VEISLUKAFFI
BAUNIR EÐA MALAÐ

499 kr.
pk.

Veislukaffi
 um páskana

200
kr. kg

Þú sparar

LAMBAHRYGGUR
AF NÝSLÁTRUÐU

1.298kr.
kg

30%
afsláttur

LAMBALÆRI
AF NÝSLÁTRUÐU

998kr.
kg

35%
afsláttur

PEPSI MAX

99 kr.
2 l

Hamborgarhryggur

Toppverð! Harðfiskur

Lambalæri
af nýslátruðu

Páskatilboð!



Skemmtu flér í dag
Alfljó›legi barnabókadagurinn 2. apríl
Á heimilum, í bókasöfnum og bókabú›um um allt land er fullt af frábærum barnabókum me›
sprellfjörugum persónum sem gaman er a› kynnast. Njóttu fless a› lesa barnabók í dag –
flú gætir eignast skemmtilegan vin.

Hlusta›u - Lestu - Sko›a›u
Ásmundarsafn vi› Sigtún, kl. 13.00-16.00
fijó›sögur – myndskreyttar munnmælasögur. S‡ning tólf
barnabókateiknara. Hlusta›u á upptökur af frásögnum
sögumanna. Lestu sögurnar. Sko›a›u ævint‡ralegar myndir.
Ókeypis a›gangur fyrir yngri en 18 ára.

Borgarbókasafni›, Tryggvagötu 15, kl. 15.30
Úr bókaskáp bernskunnar. Hva›a bækur lásu barnabókahöfundar
flegar fleir voru litlir og vissu enn ekki a› fleir myndu sjálfir skrifa
bækur. Hlusta›u á upplestur. Lestu hva› höfundarnir skrifa um
uppáhaldsbækurnar sínar. Sko›a›u bækurnar sem eru til s‡nis.

Ávísunin gildir til 12. apríl í Bókabú› Máls og menningar
og Eymundsson um land allt flegar keyptar eru barna-
og unglingabækur fyrir amk. 1.000 kr.

Tvöhundruð og fimmtíu krónur
250 kr.
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 Forseti efri deild-
ar rússneska þingsins kallaði á 
fimmtudag eftir því að stjórnar-
skránni yrði breytt þannig að Vla-
dimír Pútín yrði gert kleift að sitja 
áfram í embætti fram yfir núver-
andi kjörtímabil sem rennur út 
á næsta ári, en talsmenn forset-
ans höfnuðu slíkum hugmyndum 
strax. 

Í ræðu sem þingforsetinn, Sergei 
Míronov, flutti eftir endurkjör sitt 
í embætti, sagði hann að kjörtíma-
bil forseta ætti að lengja úr fjórum 
árum í að minnsta kosti fimm og 
að forsetum skyldi heimilt að sitja 
í embætti í fleiri en tvö kjörtíma-
bil í röð. 

Forsetakosningarnar á næsta ári 
eru mikill prófsteinn fyrir stjórn-
málakerfið í Rússlandi og hvers 
konar lagabreytingar sem til þess 
eru fallnar að gera Pútín kleift að 
sitja lengur yrðu að minnsta kosti á 
Vesturlöndum álitnar grafa undan 
lýðræði í landinu. 

Dmitrí Peskov, talsmaður for-
setaembættisins, vísaði tillögu 
Míronovs á bug og sagði Pútín mót-
fallinn öllum breytingum á stjórn-
arskránni sem gætu lengt setu 
hans í embætti. 

Garrí Kasparov, fyrrverandi 
heimsmeistari í skák og nú einn af 
mest áberandi talsmönnum stjórn-
arandstöðunnar í Rússlandi, sagði 

tillögu Míronovs vera „móðursýk-
islegt væl“ í því liði manna sem 
á stöður sínar undir hollustu við 
Pútín og óttast að missa þær ef nýr 
forseti tekur við. 

Pútín sitji áfram eftir árið 2008

 Lögregluna skort-
ir úrræði til að geta rannsakað 
miðlun á vændi. Þetta var meðal 
þess sem fram kom í máli Jóns H. 
B. Snorrasonar, aðstoðarlögreglu-
stjóra höfuðborgarsvæðisins, á 
fundi sem efnt var til í Háskólan-
um í Reykjavík í ljósi breytinga á 
almennum hegningarlögum. 

Jón telur breytingarnar hafa 
auðveldað störf lögreglunnar 
verulega í aðgerðum gegn skipu-
lögðum glæpum. Oft séu það sömu 
einstaklingarnir sem annist miðl-
un á vændiskonum og fíkniefn-
um. Þó skorti ríkari heimildir til 
símhlerana og athugunar á tölvu-
póstum þeirra sem eru grunaðir 
um að annast sölu á vændi. 

Jón segir að sér hafi komið á 
óvart að lögregla hefði ekki haft 
betri yfirsýn yfir skipulagt vændi 
þegar hann tók til starfa sem að-

stoðarlögreglustjóri. Hins vegar 
hafi lögin eins og þau voru fyrir 
breytingar skýrt betur hvað tald-
ist til lögbrota. Mikil bót sé fólg-
in í því að ekki sé lengur hægt að 
sækja fólk til saka fyrir að selja 
sig eins og var áður. Hann segir 
upprætingu á skipulagðri vænd-
ismiðlum nú forgangsmálaflokk 
lögreglunnar.  

Skortir heimildir til að hlera síma
 Bresk stjórnvöld 

lýstu í gær yfir eftirsjá vegna 
dauðsfalla sem urðu hjá stríðandi 
fylkingum í Falklandseyjastríð-
inu fyrir 25 árum.

Hinn 2. apríl árið 1982 réðst 
argentínski herinn inn í bresku 
nýlenduna Falklandseyjar. Til 
harðra átaka kom og létust um 
650 argentískir hermenn og yfir 
250 breskir hermenn í þeim á 
næstu tíu vikum á eftir. 

Ríkin komu aftur á diplóm-
atískum samskiptum árið 1990 
en deilur um eyjarnar hafa þó 
áfram orsakað spennu í sam-
skiptum ríkjanna. 

Argentínsk stjórnvöld hafa 
þrýst á Sameinuðu þjóðirnar um 
að styðja nýjar viðræður um 
sjálfstæði eyjanna. 

Enn þráttað um 
Falklandseyjar

 Átján ný leyfi til 
vinnslu persónuupplýsinga í 
tengslum við rannsóknir og verk-
efni voru gefin út af Persónu-
vernd í mars. Stofnunin hefur nú 
gefið út 39 slík leyfi það sem af er 
þessu ári. Leyfin sem veitt voru í 
mars á meðal annars að nota til að 
rannsaka ofvirka kalkkirtilsvefi, 
einangrun á stromal stofnfrumum 
úr fituvef fengnum úr fitusogsað-
gerðum, botnlangabólgu hjá börn-
um, sjálfsskilning, samskipta-
venjur og sérfræðiþekkingu á 
lystarstoli, áhættuþætti krans-
æðasjúkdóma og efnaskiptavillu 
hjá geðklofasjúklingum í eftir-
fylgd á Kleppi, gagnsemi klukku-
prófa í greiningu heilabilunar og 
þróun á heilsufari, færni og lifun 
íbúa á hjúkrunarheimilum.

Átján ný leyfi 
til rannsókna

 Tollkvótar vegna 
innflutnings á kjöti frá Evrópu-
ríkjum hafa verið auglýstir öðru 
sinni. Tilboðum í kvótana var 
hafnað á dögunum þar sem þau 
þóttu of há. 

Í tilkynningu frá landbúnað-
arráðuneytinu eru áhugasam-
ir hvattir til að stilla tilboðum 
sínum í hóf; annað vinni gegn 
„yfirlýstu markmiði aðgerða rík-
isstjórnarinnar um að lækka 
vöruverð til neytenda“.

Samtals eru boðnar út heim-
ildir til innflutnings á yfir hálfu 
tonni af kjöti. Tilboðum skal 
skila til ráðuneytisins í síðasta 
lagi á morgun. 

Auglýst á ný því 
boðin voru of há



Vinstri græn á ferð um landið
Fundur í Hafnarfirði í kvöld

ALLT ANNAÐ LÍF! - með vinstri grænum

Heiða, Gestur og Guðfríður Lilja spjalla við kjósendur á 
Gamla bókasafninu, Mjósundi 10, 2. hæð í kvöld kl. 20:00.

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

SIMPLY CLEVER

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

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

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

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

Bandarískir
vísindamenn hrifsuðu þrjú egg úr 
fálkahreiðri undir brúnni við San 
Fransisco-flóa. Vildu þeir forða 
ungunum frá banvænu falli er egg 
þeirra myndu klekjast út.

Eggin voru í um það bil 60 
metra hæð og leist vísindamönn-
unum ekki á blikuna að skilja þau 
þar eftir. „Þetta er hættulegasti 
staður í heimi fyrir þau,“ sagði 
Brian Latta líffræðingur. Nýtti 
hann tækifærið á meðan kvenfálk-
inn var í burtu og hrifsaði eggin 
á meðan karlfálkinn var einn til 
varnar hreiðrinu. „Þegar konan 
kemur aftur á hann eftir að lenda 
í miklum vandræðum.“ 

Björguðu lífi 
fálkaunga

 Ljós 
voru slökkt víðs 
vegar um stærstu 
borg Ástralíu, Syd-
ney, í eina klukku-
stund til að vekja 
fólk til umhugsun-
ar um hlýnun jarð-
ar. Athöfnin kallað-
ist „Jarðar-klukku-
stundin“ og studdu 
stjórnvöld í Sydney, umhverfis-
verndarsinnar og fyrirtæki dyggi-
lega við bakið á henni.

Vonast skipuleggjendur til að at-
höfnin hvetji fólk til að hugsa um 
hvernig hægt sé að spara orku og 
hvað það geti gert til að koma í veg 
fyrir mengun. 

Á hverjum degi fer mikil orka til 
spillis þegar kveikt er á milljónum 
ljósa og tölva á hverri nóttu bæði í 
fyrirtækjum og á heimilum. Telja 
menn að með því að slökkva á ljós-
um og tölvum geti Sydney dreg-
ið úr útblæstri gróðurhúsaloftteg-
unda um fimm prósent á hverju 
ári. 

Vekja athygli á 
hlýnun jarðar

 Um 70 nemendur 
munu sitja námskeið í sérhæfðri 
endurlífgun í næstu viku. 

Endurlífgunarráð Íslands 
hefur hafið undirbúning að inn-
göngu í evrópska endurlífgunar-
ráðið. Sem hluti af því ferli þarf 
að halda námskeið til að þjálfa ís-
lenska leiðbeinendur í að kenna 
samkvæmt ákveðnum stöðlum. Í 
þeim tilgangi eru þessi námskeið 
haldin nú.

Með því að ganga í evrópska 
endurlífgunarráðið verður End-
urlífgunarráð Íslands hluti af 
stærri heild og hefur þannig 
möguleika á að taka þátt í evr-
ópskri samvinnu, auk þess að 
tryggja gæði varðandi kennslu í 
endurlífgun.

Um 70 læra 
endurlífgun



 Armbandsúr, sem 
norski ævintýramaðurinn Jørgen 
Amundsen, afkomandi heimskauta-
farans fræga Roalds Amundsen, 
gróf í ísinn á Norðurpólnum fyrir 
þremur árum, skolaði á land í Fær-
eyjum á dögunum, þar sem ellefu 
ára drengur fann það. 

Finnandinn, Niels Jákup Mor-
tensen, kom auga á lítinn svart-
an kassa 22. mars sl. nærri heim-
ili sínu í Famijns á Suðurey, syðstu 
ey Færeyja. Í kassanum reynd-
ist vera úrið sem Amundsen gróf 
í ísinn við Norðurpólinn í leiðangri 
þangað árið 2004. Amundsen bjó 
til 250 eintök af armbandsúri sem 

hann hannaði til að standast heim-
skautaaðstæður og gróf eitt þeirra 
til minningar um forföður sinn. 

Hjálmar Hátún, haffræðingur 
við færeysku hafrannsóknastofn-
unina, sagði það vera mjög líklegt 
að úrið hefði rekið þessa 3000 km 
suður á bóginn með ís sem brotn-
aði frá Norðurheimskautsísnum. 
Langt væri síðan sýnt hefði verið 
fram á að hafstraumar bæru heim-
skauts-rekís þessa leið.

Færeyska dagblaðið Sósialurin 
hafði eftir Amundsen að drengur-
inn mætti eiga úrið. Hin 249 úrin 
hafa verið seld fyrir að jafnaði sem 
svarar um 750.000 krónum.

Var grafið á Norðurpólnum

 Ungmenni, sem 
gengu berserksgang í jarðlest-
arstöð í París fyrr í vikunni og 
hrópuðu ókvæðisorð um Nicol-
as Sarkozy, fyrrverandi innanrík-
isráðherra og forsetaefni gaul-
lista, kunna með háttseminni að 
auka líkurnar á kjöri hans frekar 
en hitt. 

Samkvæmt niðurstöðum skoð-
anakannana sem birtar voru á 
fimmtudag hafa óeirðirnar verkað 
sem vatn á myllu Sarkozys, sem 
hefur getið sér orð fyrir að taka 
á glæpum og skemmdarverka-
fýsn ungmennanna í innflytjenda-
hverfum landsins af hörku. Einn 
annar forsetaframbjóðandi nýtur 
þó einnig góðs af þessu, en það er 

hægriöfgamaðurinn Jean-Marie 
Le Pen sem lengi hefur hamrað á 
því að innflytjendurnir frá Afríku 
væru helsta böl Frakklands. 

Eftir óeirðirnar á þriðjudag ein-
beitti Sarkozy sér að því að tala 
til ótta kjósenda með tali um að 
hvergi skyldi slakað á klónni í að 
verjast glæpum og skemmdar-
verkum.

Aðalkeppinautur Sarkozy, sós-
íalistinn Segolene Royal, beindi 
athyglinni að því að óeirðirnar 
sýndu að Sarkozy hefði mistekist 
að bæta ástandið í innflytjenda-
hverfunum í tíð sinni sem innan-
ríkisráðherra.

Fyrri umferð kosninganna fer 
fram 22. apríl. 

Fylgið við Sarkozy 
og Le Pen eykst

 Um 8500 börn á 
aldrinum 3 til 17 ára höfðu ekki 
farið til tannlæknis í þrjú ár árið 
2005. Þetta kom fram í vikunni í 
svari Sivjar Friðleifsdóttur heil-
brigðisráðherra við fyrirspurn 
um komur barna til tannlækna. 

Mikil umræða hefur verið um 
tannheilsu barna í kjölfar rann-
sóknar Heilsugæslu höfuðborg-
arsvæðisins og Lýðheilsustöðvar. 

Niðurstöðurnar sýndu að íslensk 
börn voru með mun fleiri skemmd-
ar tennur en jafnaldrar þeirra á 
Norðurlöndunum, helmingi fleiri 
en samanburðarhópar í Svíþjóð. Siv 
segir að unnið verði að því að bæta 
úr stöðunni og hefur meðal annars 
lagt fram tillögur um endurgjalds-
lausar skoðanir vissra árganga. 
Hún minnir þó á að ábyrgðin liggur 
einnig hjá foreldrum.

 Um 38.000 manns 
hafa þurft að flýja heimili sín 
vegna vatnavaxta í ám í þremur 
héruðum Argentínu. Mikið hefur 
rignt undanfarna daga og hafa 
alls sjö látist í flóðunum að sögn 
lögreglu.

„Þetta er svo óvenjulegt, ég hef 
aldrei áður séð svona mikla rign-
ingu,“ sagði Eduaro Wagner, op-
inber starfsmaður borgarinnar 
Santa Fe eftir að þar hafði rignt 
samfellt í fimm daga.

Aðeins tvö ár eru síðan 30 
manns létust vegna flóða í Santa 
Fe þegar nokkur hús fóru hrein-
lega á kaf.

Sjö látnir í flóð-
um í Argentínu
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ÚRVAL ÚTSÝN ~ LÁGMÚLA 4
108 REYKJAVÍK ~ SÍMI 585 4000

FAX 585 4065 ~ INFO@UU.IS

Tilhugsunin um fljótandi lúxushótel sem líður á milli 

áfangastaða er freistandi. Skemmtisigling um Eyjahafið

er stórkostleg upplifun þar sem þú vaknar á hverjum

degi á nýjum stað. Veitingastaðir, barir, diskótek, nætur-

klúbbar og leikhús með vinsælum söngleikjum bíða þín.

Siglt er frá Ítalíu til Króatíu, Tyrklands og Grikklands og

fallegar eyjar heimsóttar. Ógleymanlegt ferðalag á fyrsta

flokks skemmtiferðaskipi.

13.–27. ágúst
Fararstjóri:
Þóra Valsteinsdóttir

Innifalið: Flug til Mílanó og gisting,
vikusigling með fullu fæði og allri afþreyingu
um borð. Fyrirfram greitt  þjórfé um borð
í skipinu og hafnargjöld, akstur milli skips
og hótela og íslensk fararstjórn.

295.200 kr.
Verð í tvíbýli

www.uu.is

Eyjahafið og Slóvenía

Fljótandi lúxushótel

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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LACE sokkar

fylgir hverri Oroblu vöru
Kaupauki

Stuttermabolur

á n‡ju sumarvörunum frá Oroblu
í Lyfju í dag, mánudag:

kl. 13-17 í Lágmúla
kl. 13-17 í Smáralind

 Forseti Íslands, Ól-
afur Ragnar Grímsson, átti á 
fimmtudaginn fundi með banda-
rískum ráðamönnum í Washing-
ton. Á þeim kom fram mikill áhugi 
á því að sendinefndir Bandaríkja-
manna kæmu til Íslands á næstu 
mánuðum til að ræða samstarfs-
verkefni um endurnýjanlega orku, 
baráttu gegn loftslagsbreytingum 
og samvinnu háskóla- og tækni-
stofnana.

Fyrsti fundur forseta var með 
Nancy Pelosi, forseta fulltrúadeild-
ar Bandaríkjaþings. Þar ræddi for-
setinn meðal annars um framlag 
Íslands til nýtingar á umhverf-
isvænni orku, ekki síst jarðhita, 
tækifæri til að nýta hann í Banda-
ríkjunum og mögulegt samstarf 
Íslendinga og Bandaríkjamanna í 
umhverfis- og orkumálum. 

Á fundi forseta með Barack 
Obama öldungadeildarþingmanni, 

sem tilkynnt hefur framboð sitt til 
embættis forseta Bandaríkjanna, 
var einkum rætt um samstarf á 
sviði endurnýjanlegrar orku víða 
um heim, samvinnu Íslendinga 
og Bandaríkjamanna og hvernig 
mögulegt væri að breyta fyrrum 
herstöðinni í Keflavík í alþjóðlega 
háskóla- og rannsóknarmiðstöð.

Talaði um orku- og 
umhverfismálin

 Stærsti stjórn-
málaflokkur Simbabve, Zanu-
PF. útnefndi á fimmtudag Robert 
Mugabe, forseta landsins, for-
setaframbjóðanda
flokksins í kosn-
ingunum sem fara 
fram á næsta ári. 

Spenna hefur 
verið sögð innan 
flokks Mugabe að 
undanförnu um 
hver taki við af honum og vegna 
bágs efnahagsástands í landinu.

Á neyðarfundi leiðtoga ríkja í 
suðurhluta Afríku á fimmtudag 
var stuðningi lýst við Mugabe 
þrátt fyrir alþjóðlega gagnrýni á 
harðar aðgerðir stjórnvalda gagn-
vart stjórnarandstöðunni í Simb-
abve síðustu vikur. 

Samþykkt að 
styðja Mugabe

Með því að ala börn ein-
göngu á brjóstamjólk fyrstu sex 
mánuðina geta mæður dregið mjög 
úr hættunni á að smita barn sitt af 
HIV-veirunni. Þetta kemur fram í 
nýlegri suður-afrískri rannsókn.

Í rannsókninni voru borin saman 
börn sem eingöngu fengu brjósta-
mjólk við þau sem fengu annars 
konar næringu. Gefur rannsóknin 
til kynna að lítil hætta sé á að HIV 
smitist með brjóstagjöfinni auk 
þess sem hún veiti vörn gegn nið-
urgangi og lungnabólgu.

Á Vesturlöndum hafa líkurn-
ar á því að mæður smiti börn sína 
af HIV minnkað úr 25 prósentum 

í tvö prósent vegna ýmissa heil-
brigðisráðstafana. Slíkar ráðstaf-
anir eru ekki á hverju strái í þró-
unarlöndunum og því gæti aukin 
brjóstagjöf reynst góð lausn. 

Mælt með 
brjóstagjöf



... í verðsamkeppni

1639
Hóla  hangilæri

úrbeinað

kr.

kg.

30%

afsláttur

40%

afsláttur

956
Hóla hamborgar-

hryggur með beini

kr.

kg.

1196
Hóla  bayonneskinka

kr.

kg.

25%

afsláttur

998
Lambalæri

kr.

kg.

Stórt og gróft

Krónubrauð

1426
Krónu lambagrillsneiðar

úr læri  - kryddaðar

kr.

kg.

20%

afsláttur

25%

afsláttur

1196
Krónu kryddaðar

grísakótilettur

kr.

kg.399
2 stk Lúxus hamborgarar 

m/öllu

kr.

pk.

30%
afsláttur

1238
Krónu grísahnakka-

sneiðar kryddaðar

kr.

kg.

20%

afsláttur

Allt fyrir páskana !

99 kr./pk.

Oreo kexkökur

6 4fyr
ir

Skyr.is skyrdrykkir

399 kr./1

Kjörís mjúkís ársins 2007

Taktu lit með NIVEA

verð frá 339 kr.stk.

Af nýslátruðu



nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Fjórir kvensendiherrar, 
þar af þrír sendiherrar 
erlendra ríkja á Íslandi, 
ræddu um reynslu sína af 
því að vera konur í utanrík-
isþjónustunni á fundi í Há-
skóla Íslands í síðustu viku. 
Þó að glatt væri á hjalla 
og hlátrasköllin mikil voru 
þær sammála um að það 
væri mikilvægt að konum 
fjölgaði í utanríkisþjónust-
unni.

Madeleine Ströje-Wilkens, sendi-
herra Svíþjóðar, lýsti því þegar 
hún, önnur tveggja kvenna í stór-
um hópi karla, var í viðtali vegna 
starfsins.

„Við áttum að segja orðið máni, 
eða „måne“ á sænsku, og karlarn-
ir sögðu þetta frábærlega vel hver 
á eftir öðrum. Svo kom röðin að 
mér og ég lagði alla mína krafta 
í þetta og sagði „m-å-n-e“. Ég veit 
ekki hvort var verra, hláturinn 
eða þögnin á eftir. Á þeirri stundu 
gerði ég mér ljóst að ég yrði aldrei 
sendiherra,“ sagði hún og kvaðst 
hafa dregið þann lærdóm að eitt-
hvað yrði að koma í staðinn fyrir 
hæfileikann til að tala.

Að starfa í utanríkisþjónustunni 
krefst þess greinilega að hægt 
sé að sinna öllum störfum. Mad-
eleine starfaði í Afríku í níu ár.  
„Þar eignaðist ég barn, drap eitur-
slöngu og svo veit ég ekki hvað ég 
hef gert við mörg klósett.“ 

Madeleine varpaði fram spurn-
ingunni hvort það skipti máli að 
konur væru í utanríkisþjónust-
unni og svaraði játandi. „Þetta er 
spurning um lýðræði. Við konur 
erum meira en helmingur mann-
fjöldans,“ sagði hún og kvaðst 
telja að það hjálpaði körlunum 
líka, til dæmis við að forgangs-
raða betur heimili og vinnu. 

Carol Van Voorst, sendiherra 
Bandaríkjanna, rifjaði upp atvik 
fyrir tuttugu árum þegar hún fékk 
það hlutverk að taka þátt í pall-
borðsumræðum og sannfæra há-
skólastúdínur um að ganga í ut-
anríkisþjónustuna. „Þegar ég var 
búin að tala voru þær allar búnar 
að ákveða að fara á Wall Street. 
Það liðu tuttugu ár þar til ég var 
beðin aftur fyrir svipað verkefni,“ 
sagði hún.

Carol rifjaði einnig upp fund 
með þremur eldri konum úr utan-
ríkisþjónustunni í pallborði. Ein 
hafði gifst á sextugsaldri, önnur 
ung en skilið og ekki eignast nein 
börn og sú þriðja hafði aldrei gifst 
eða eignast börn. „Þegar ég hafði 
hlustað á þær tala um að líf kvenna 
í utanríkisþjónustunni færi batn-
andi stóð ég upp og spurði: Verðum 
við að hafa þetta svona til að kom-
ast áfram í utanríkisþjónustunni? 
Það varð dauðaþögn. Og síðan stóð 
ein af konunum upp „já“ og settist 
niður aftur. Hún hafði að mörgu 
leyti rétt fyrir sér. Það eru kon-
urnar sem koma á eftir minni kyn-
slóð sem njóta byltingarinnar.“

Carol segir að konur í banda-
rísku utanríkisþjónustunni hafi 
þurft að hætta ef þær giftust á 
þeirri forsendu að ekki væri hægt 
að reka heimili og starfa í utanrík-
isþjónustunni á sama tíma. Þegar 
hún gekk í utanríkisþjónustuna 
1980 var engin kona háttsett, kon-
urnar höfða engar fyrirmyndir og 
ekkert tengslanet. Þær vissu ekk-
ert hvernig þær áttu að haga sér. 
Á áttunda áratugnum tók þetta að 
breytast.

Utanríkisþjónustan er erfiður 
starfsvettvangur fyrir fjölskyld-
una. Bandaríkjamenn hafa 177 
sendiráð. „Ástandið er sums stað-
ar svo hættulegt að maður getur 
ekki tekið fjölskylduna með. Það 
er mikið álag. Við erum skotmark 
víða. Það er hærra hlutfall dauðs-
falla af völdum ofbeldis í utanrík-
isþjónustunni en hernum. Þetta 
er eitthvað sem verður að hafa í 
huga.“

Fjórðungur starfsmanna í kan-
adísku utanríkisþjónustunni er 
konur. Anna Blauveldt er sendi-
herra Kanada á Íslandi og hún 
telur þetta of lágt hlutfall. Hún 
bendir á að það sé stór fjölskyldu-
ákvörðun að ganga í utanríkis-

þjónustuna. Mestu skipti að gera 
fjölskyldunni þetta eins auðvelt 
og hægt er. Eiginmaður Önnu 
starfar sem ráðgjafi og skiptir því 
ekki máli hvar hann er staðsett-
ur. Þau hjónin eiga níu ára dótt-
ur. Anna segir að þau hafi tekið 
öll leikföng dótturinnar með til að 
hún gæti tekið upp þráðinn sem 
frá var horfið í Kanada. 

Anna gefur þeim sem hyggja á 
feril í utanríkisþjónustunni það 
ráð að kynna sér vel viðkomandi 
land, ferðast um það og mynda 
tengsl.

Sigríður Snævarr sendiherra 
gekk í utanríkisþjónustuna árið 
1978 og var send til Moskvu í júní 
1979. „Meðan aðrar þjóðir skóluðu 
diplómatana sína var ég send yfir 
járntjaldið til Moskvu með óskum 
um góða ferð og ánægjulega dvöl. 
Ég var 26 ára,“ sagði hún.

Sigríður sagði að járntjald-
ið hefði verið áþreifanlegt. „Það 
var ólýsanlegt. Ég fór inn í klefa 
með spegla á öllum hliðum. Meðan 
ég var skoðuð sagði fyrirrennari 
minn: Brostu. Þetta er í síðasta 
skiptið í langan tíma sem þú bros-
ir,“ sagði hún. 

Starfsmenn sendiráðsins í 
Moskvu voru alls staðar hlerað-
ir. „Ég sagði ekki orð fyrstu tvö 
árin án þess að það væri allt skrif-
að niður. Að lokum gafst ég upp á 
að búa í íbúðinni minni því að raf-
magnið var alltaf tekið af og það 
var ekki gott að vera lengi einn í 
myrkrinu. Og maturinn var ónýt-
ur því að rafmagnið var alltaf að 
detta af ísskápnum. Ég flutti inn 
til ritarans og spurði: Af hverju 
menntum við ekki þessa vesal-
ings KGB-menn? Og svo lásum við 
upp úr Völuspá og fornsögunum,“ 
sagði hún.

„Minn metnaður var alltaf að 
vera heiðursgestur á árlegum 
kvöldverði KGB,“ sagði hún við 
mikil hlátrasköll.

Erfiður starfsvettvangur 
fyrir fjölskylduna

Leitar að kerti með logandi ljósi

Ertu starfandi í flessum greinum e›a greinum tengd-
um fleim?

Hefur flú áhuga á a› ljúka flví námi sem flú hófst?

Bættu um betur - bílgreinar er tilraunaverkefni sem mi›ar a›
flví a› meta færni sem  vi›komandi b‡r yfir inn í skólakerfi›,
óhá› flví hvernig hennar hefur veri› afla›. Markmi›i› er a›
flátttakendur í verkefninu ljúki sveinsprófi.

Áhugasömum er bent á a› hafa samband vi› I›una-fræ›slusetur
í síma 590-6400 (I›unn e›a Ragnar) og fá frekari uppl‡singar
um verkefni›. fiar er einnig hægt a› skrá sig á kynningarfund.

Nánari uppl‡singar er a› finna á idan.is og mimir.is

BUB
Bættu um betur

Hófst flú nám í bifvélavirkjun,
bílamálun e›a bifrei›asmí›i

en laukst flví ekki?

BHS
BÓKMENNT

HANDMENNT
SIÐMENNT

MÍMIR
símenntun

Ei
n

n
 t

v
ei

r
 o

g
 þ

r
ír

 4
.1

99

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is

Skipti hann um 
skoðun? 

Á rökkurmiðum





fréttir og fróðleikur

Hugmyndir eru uppi um að 
reisa netþjónabú hérlendis 
sem sinnt gæti þörfum ým-
issa fyrirtækja úti í heimi. 
Viðamikil gagnahýsing er 
einnig á listanum yfir þá 
þjónustu sem Ísland gæti 
orðið þekkt fyrir á næstu 
árum. Án áreiðanlegs net-
sambands er þó ekki hægt 
að búast við því að erlend 
stórfyrirtæki flykkist hing-
að með viðskipti sín.

Meðal þeirra fyrirtækja sem hafa 
sýnt þessum verkefnum áhuga eru 
bandaríski hugbúnaðarrisinn Mic-
rosoft og íslenska gagnahýsing-
arfyrirtækið Data Íslandia. Sjálf-
ur Bill Gates, forstjóri Microsoft 
og ríkasti maður veraldar, hefur 
veitt framkvæmdastjóra Micros-
oft á Íslandi, Halldóri Jörgens-
syni, skriflegt umboð til þess að 
kanna aðstæður og ræða við fag-
aðila um netþjónabú hérlendis.

Ein af ástæðunum fyrir þessum 
áhuga á Íslandi sem staðsetningu 
fyrir netþjónabú og gagnahýsingu 
er ódýr orka, því þess konar starf-
semi er afar orkufrek. Halldór 
segir viðræður við innlend fyrir-
tæki um orkuverð ekki hafnar, en 
ódýr orka hérlendis sé kostur.

Ótryggt netsamband
En orka er ekki allt sem starf-

semi af þessu tagi útheimtir. Net-
þjónabú og gagnahýsingar þurfa 
að taka á móti og senda geysimik-
ið af gögnum. Til þess þarf mikla 
bandvídd og ekki síður stöðuga 
nettengingu.

Áreiðanleiki netþjóns er yfir-
leitt mældur í mínútum, það er 
að segja hversu margar mínút-
ur á ári ekki er hægt að tengjast 
honum. Algeng viðmiðun hjá fyr-
irtækjum sem þurfa nauðsynlega 
að vera í stöðugu netsambandi er 
99,999 prósenta áreiðanleiki, eða 
fimm mínútur af sambandsleysi 
á ári. Samband Íslands við útlönd 
hefur verið langt undir þessum 
mörkum undanfarin ár.

Því er ljóst að það er erfitt að 
reka netþjónabú á landi sem tengt 
er umheiminum með tveimur neð-
ansjávarsnúrum, þar sem önnur 
er þrettán ára gömul og löngu full-
nýtt, og hin hefur bilað yfir tut-
tugu sinnum síðan hún var lögð 
fyrir rúmum þremur árum.

Nýr strengur nauðsynlegur
Í lok seinasta árs samþykkti rík-
isstjórnin tillögu Sturlu Böðvars-
sonar samgönguráðherra um lagn-
ingu nýs sæstrengs milli Íslands 
og Evrópu, til þess að tryggja ör-
uggt netsamband við umheiminn. 
Undirbúningur hófst rétt eftir 
áramót og er kominn vel á veg. 

Guðmundur Gunnarsson, fram-
kvæmdastjóri Farice hf., sem 
á og rekur Farice-sæstrenginn, 
segir ákvörðunar um lagningu 
sæstrengsins nýja að vænta eftir 
páska. Hann mun að öllum líkind-
um heita Farice-2 og liggja frá Ís-
landi til Írlands eða Skotlands, með 
mögulegri viðkomu í Færeyjum.

„Það er alveg á hreinu að starf-
semi á borð við netþjónabú og 
gagnahýsing þrífst ekki hér á 
landi nema til komi nýr sæstreng-
ur,“ segir Guðmundur. Ef allt 
gengur eftir verður Farice-2 lagð-
ur sumarið 2008 og tekinn í notkun 
síðar sama ár.

Íslenskur kísildalur?
Kísildalurinn, eða Silicon Valley, 
er svæði í Kaliforníuríki Banda-
ríkjanna sem þekkt er fyrir gríð-
armikinn fjölda tölvu- og tækni-
fyrirtækja. Sol Squire, fram-
kvæmdastjóri Data Íslandia, segir 
að vel sé hægt að gera eitthvað 
svipað hér á landi sé rétt haldið á 
spöðunum.

„Við erum að fá ótrúleg tækifæri 
upp í hendurnar og það er mjög 
mikilvægt að undirbúa grunninn 
rétt. Fyrirtæki hafa gríðarleg-
an áhuga á landi sem býður upp á 
hundrað prósent græna orku, en 
án áætlunar varðandi framtíðina 
eru þau hikandi við að binda sig,“ 
segir hann. 

„Ísland verður að hafa áætlun 
um það hvernig svona hlutir eiga 
að vaxa. Fyrirtæki eru að flytja úr 
landi vegna þess að netsamband-
ið er ekki nógu öruggt, og taka 
með sér störf, viðskipti, starfsfólk 
og  kunnáttu. Án sæstrengs hefur 
Ísland enga samkeppnisstöðu á 
þessum markaði.“

Fátt um tækifæri án nýs sæstrengs

Tilboð arabaríkja um land fyrir frið

Samansafn sérhæfðra tölva

Arngrímur Þorgrímsson
Sölustjóri hjá RV

Heildarlausn fyrir snyrtinguna
Lotus Professional

Rekstrarvörur
1982–200725ára

R
V
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30

A

3.982 kr.

1.865 kr.

Blár sápuskammtari Foam

Blátt WC Compact statíf fyrir tvær rúllur

Blár enMotion snertifrír skammtari

1.865 kr.

Á tilboði
í apríl 2007

Valdar gerðir af Lotus

Professional skömmturum 

og tilheyrandi áfyllingum

fyrir snyrtinguna.

Sport fyrir alla





greinar@frettabladid.is

Íslendingar munu ekki tapa afla-
heimildum þó þeir gangi í Evr-

ópusambandið. Það er ein merk-
asta ályktunin sem draga má af 
ítarlegri skýrslu Evrópunefndar, 
sem út kom á dögunum. Í henni 
kemur skýrt fram að úthlutun 
aflaheimilda innan sambandsins 
byggist á sögulegri veiðireynslu 
sem miðast „við nýlegt tímabil 
sem gæfi eðlilega mynd af veið-
um undanfarin ár“. Þar sem ekk-
ert ríkja sambandsins hefur veitt 
svo neinu nemur í íslenskri land-
helgi undanfarna þrjá áratugi 
þarf því enga undanþágu til að 
tryggja forræði Íslendinga á veið-
um í lögsögu landsins. Þar með er 
lögð endanlega til hvílu ein þrá-
látasta röksemd andstæðinga að-
ildar Íslands að Evrópusamband-
inu.

Forræði Íslands yfir sjávarauð-
lindinni við inngöngu í Evrópu-
sambandið var niðurstaða æðstu 
embættismanna sambandsins á 
sviði sjávarútvegsmála sem komu 
fyrir Evrópunefndina. Sumir 
þeirra voru svo bjartsýnir fyrir 
okkar hönd að telja að harðsnún-
ir samningamenn af Íslands hálfu 
gætu tryggt okkur auknar veiði-
heimildir í krafti nýrra fiskveiði-
samninga sem sambandið kynni 
að gera við þriðju ríki, eða gegn-
um vannýtta samninga sem þegar 
eru fyrir hendi.

Þetta er athyglisverð niður-
staða og mikilvæg. Andstæðing-
ar aðildar hafa árum saman dreg-
ið upp þá mynd, að gengju Ís-
lendingar í sambandið þýddi það 
innrás erlendra ryksuguskipa inn 
í landhelgina sem myndu engu 
eira. Þetta hefur verið harðasta 
og tilfinningaríkasta röksemd-
in gegn því að Ísland sækti um 
aðild. Skýrsla Evrópunefndarinn-
ar hefur afgreitt þá bábilju end-
anlega út af borðinu.

Einn ávinningurinn af aðild að 
Evrópusambandinu væri að Ís-
lendingar ættu þá möguleika á að 
taka upp evruna í stað krónunnar. 
Ýmsir hafa talið hægt að gera það 
með einhliða tengingu, eða sér-
stöku samkomulagi við Evrópu-
sambandið. Þó skiptar skoðanir 
hafi verið í Evrópunefndinni á því 
hvort upptaka evru yrði jákvæð 
fyrir Íslendinga, þá sló skýrsla 
nefndarinnar hinu föstu, að evran 
yrði ekki tekin upp hér á landi 
nema Ísland gengi áður í Evrópu-
sambandið og myntbandalagið. 

Reynslan sýnir að í ólgusjó al-
þjóðlegra fjármagnshreyf-
inga getur örmynt átt mjög erf-
itt með að standast áhlaup spá-
kaupmanna. Núverandi sveiflur 
í gengi krónunnar draga úr trú-
verðugleika hagkerfisins í augum 
erlendra fjárfesta, og gera verð-
samanburð erfiðari. Æ fleiri rök 
hníga að því að það kynni að vera 
í þágu hagsmuna íslensks at-
vinnulífs og launafólks að Íslend-
ingar undirbúi að taka upp evr-
una.

Íslensku útrásarfyrirtækin eru 
að verða of stór fyrir krónuna. Þau 
sækja eðlilega í uppgjör, skrán-
ingu og rekstur í erlendri mynt. 
Hinn kosturinn sem þau eiga er 
einfaldlega að flytja starfsemi 
sína á annað og öflugra mynt-
svæði. Þannig er líklegt að Ís-
lendingar verði að taka upp evru í 
framtíðinni til að halda í öflugustu 
mótora íslensks atvinnulífs.

Helstu kostir evrunnar eru 
verðstöðugleiki, og þarmeð lægri 
verðbólga, lægri viðskiptakostn-
aður, og gengissveiflur gagnvart 
evrusvæðinu myndu hverfa. Sam-
runi krónunnar við evruna myndi 
ýta undir utanríkisviðskipti, og í 
vinnu Evrópunefndar kom fram að 
aukningin gæti numið á milli 60-
300%. Upptaka evrunnar myndi 
því auka hagvöxt á Íslandi. Vaxta-
munur milli Ísland og evruland-
anna myndi hverfa, og fyrir al-
menning fælist gríðarleg kjarabót 
í lægri vöxtum á lánum til neyslu 
og húsnæðiskaupa. 

Það er athyglisvert, að Samfylk-
ingin er eina stjórnmálahreyfing-
in sem hefur afdráttarlausa og já-
kvæða afstöðu til Evrópusam-
bandsins og evrunnar. Sérstaka 
athygli vekur hversu harða og 
ósveigjanlega afstöðu Sjálfstæð-
isflokkurinn tekur gegn aðild að 
Evrópusambandinu en fulltrúar 
flokksins í Evrópunefnd tvímenntu 
með Vinstri grænum í áliti þar sem 
dyrunum til Evrópu er skellt aftur 
og slagbröndum skotið fyrir. 

Samfylkingin er því í dag eini 
flokkurinn sem tekur opna og 
málefnalega afstöðu til Evrópu, 
sem byggist ekki á kreddum held-
ur því, hvernig hagsmunir Íslands 
eru best tryggðir. Lægri vaxta-
kostnaður, lægra matarverð og 
lægri verðbólga skipta máli fyrir 
íslenska neytendur – og þarmeð 
fyrir Samfylkinguna.

Ísland færist nær Evrópu

Fyrir ber að frásagnir fjölmiðla snar-
skekkja upplýsingar um það efni 

sem greina átti frá. Fyrir nokkrum 
dögum var því lýst á ársfundi Orku-
stofnunar á Akureyri að álitamál sé hve 
miklar niðurgreiðslur eigi að vera á raf-
orkuverði í dreifbýli andspænis mögu-
leikum til þess að auka orkusparnað 
með umbótum á húsnæði. 

Ríkisútvarpið skýrði frá þessu með 
þeim hætti að allmargir skildu sem svo að sú 
stefna hafi verið tekin að draga mjög úr eða jafn-
vel fella niður allar niðurgreiðslur á raforkuverði í 
dreifbýlinu.

Þetta er fjarri öllu lagi. Á þessu ári verður varið 
tæpum 1.100 milljónum króna til niðurgreiðslna og 
tengdra verkefna. Á síðasta ári var tæpum millj-
arði króna varið í sama skyni. Auk niðurgreiðslna 
er meðal annars um að ræða framlög til stofn-
kostnaðar hitaveitna, framlög til orkusparnaðar og 
húsaviðgerða og fleira.

Mikið hefur verið rætt um að orkukostnaður í 
dreifbýlinu hafi hækkað verulega síðustu tvö til 
þrjú ár, eftir að nýskipan raforkumála var komið 

á. Yfirlit frá Rarik bendir ekki til þess að 
þetta eigi sér stoð í veruleikanum. Miklu 
fleiri njóta sambærilegs verðs eða 5-15% 
lækkunar í raunverði á tímanum frá 2004 
heldur en þeir sem hafa þurft að taka á 
sig hækkanir. Þær hækkanir sem þó hafa 
orðið eru hjá flestum innan við 15% á 
þessum tíma.

Greining á ástæðum verðhækkana á 
raforku í dreifbýli á þessum sama tíma 
leiðir ekki til þess að sömu ástæður finn-
ist hjá öllum eða flestum þeim sem hafa 
orðið fyrir hækkunum. Svo virðist sem 
einkum sé um atviksbundnar hækkan-

ir að ræða. Í þessu efni ber að hafa í huga að það 
getur skipt máli meðal annars hvort um er að ræða 
vel einangruð hús eða ekki, og einnig ber að hafa í 
huga að niðurgreiðslur eiga aðeins við um íbúðar-
húsnæði.

Nauðsynlegt er að vanda greiningu slíkra 
ástæðna og velja af kostgæfni þau úrræði sem 
koma til greina í hverju atviki. En sú stefna ríkis-
stjórnarinnar liggur alveg fyrir að mæta þörfum 
fólksins í dreifbýlinu með niðurgreiðslum og að-
stoð við hitaveitur og einnig við viðgerðir á hús-
næði.

Höfundur er viðskipta- og iðnaðarráðherra. 

Niðurgreiðslur á raforkuverði

Hraunsnef sveitahótel Borgarbygg
b ur upp á rírétta kvöldver  ásamt 
gistingu og morgunmat fyrir 7900 kr á 
mann og mi ast ver i  vi  tvo saman 
í herbergi.

Tilbo  til 15.maí

www.hraunsnef.is

Nor urárdal • 311 Borgarbygg • Sími: 435 0111 • www.hraunsnef.is

Kr.7.900 á mann

N
iðurstaða kosninganna í Hafnarfirði, um breytt 
deiliskipulag vegna stækkunar álversins í Straums-
vík, hefur verið hyllt sem sigur fyrir lýðræðið og 
náttúruvernd.

Auðvelt er að taka undir fyrra sjónarmiðið en 
minni innistæða er að öllum líkindum fyrir fagnaðarlátum um-
hverfisverndarsinna og álversandstæðinga.

Í því samhengi er rétt að minna á að Hafnfirðingar voru á 
laugardag ekki að kjósa um hvort stöðva beri virkjanir eða stór-
iðjuframkvæmdir á Íslandi, heldur fyrst og fremst um hvort 
ætti að heimila tvöföldun á umfangi álverksmiðju Alcan í tún-
fætinum hjá þeim. 

Núverandi stærð bygginga Alcan í Straumsvík er um 140 þús-
und fermetrar og er óhætt að segja að þær séu ekki mikið augna-
yndi, eins og liggur nánast í hlutarins eðli; kerskálar verða seint 
tilnefndir til arkitektúrverðlauna. Ef stækkunaráform Alcan 
hefðu náð fram að ganga hefðu bæst við 120 þúsund fermetrar 
af verksmiðjubyggingum í Straumsvík. Það er á við tvö stykki af 
verslunarmiðstöðinni Smáralind til að setja þann fjölda af fer-
metrum í eitthvert samhengi. 

Burtséð frá því hvaða starfsemi á að fara fram á athafna-
svæði af slíkri stærðargráðu, hlýtur það að vera sjálfsagður 
réttur íbúa sem eiga heimili í næsta nágrenni við það, að hafa 
eitthvað um málið að segja. 

Og sú varð einmitt niðurstaða bæjaryfirvalda í Hafnarfirði. 
Stækkun álversins var lögð í dóm Hafnfirðinga og uppskeran er 
söguleg. Íbúakosning þar sem 80 prósent þeirra sem voru á kjör-
skrá mættu á kjörstað og greiddu atkvæði um hvernig þeir vilja 
að verði umhorfs í Hafnarfirði í framtíðinni.

Það var ánægjulegt að fylgjast með því hvernig pólitískir full-
trúar í bæjarstjórn Hafnarfjarðar héldu sig til hlés í aðdrag-
anda kosninganna. Sum mál eru í eðli sínu síður flokkspólitísk 
en önnur. Skipulag er sannarlega eitt af þeim. 

Að kosningunum loknum er ljóst að álverið mun fara úr 
Straumsvík miklu fyrr en ef stækkunin hefði verið samþykkt. 
Þegar sá dagur rennur upp er ekkert sem hindrar lengur að 
byggðin haldi áfram að teygja sig eftir strandlengjunni í átt að 
Reykjanesbæ eins og er æskilegast.

Um afstöðuna til frekari virkjana, stóriðjuuppbyggingu og 
umhverfisvernd verður svo kosið í vor.

Ekki í túnfætin-
um heima

Það var ánægjulegt að fylgjast með því hvernig pól-
itískir fulltrúar í bæjarstjórn Hafnarfjarðar héldu sig 
til hlés í aðdraganda kosninganna. Sum mál eru í eðli 
sínu síður flokkspólitísk en önnur. Skipulag er sannar-
lega eitt af þeim. 

Núverandi sveiflur í gengi 
krónunnar draga úr trúverð-
ugleika hagkerfisins í augum 
erlendra fjárfesta, og gera verð-
samanburð erfiðari.



Nýlega var V-dagurinn hald-
inn á landsvísu þar sem uppi-

staðan var flutningur á leikritinu 
Píkusögum. Þetta er sjötta árið í 
röð sem verkið er flutt á Íslandi 
en undanfarið hafa sprottið upp 
sjónarmið í þá veru að Píkusögur 
sé einfaldlega dulbúið klám. Þetta 
viðhorf helgast mögulega af því 
að mikil umræða um klám hefur 
átt sér stað í samfélaginu og sú 
umræða virðist hafa klofið stór-
an hóp fólks í fylkingar með hug-
myndafræðilega gjá á milli sín. 
Skoðanaskipti milli fylkinganna 
verða því miður oft heiftúðug og 

stundum er grip-
ið til óvandaðra 
meðala, til dæmis 
að kalla Píkusög-
ur klám.

V-dagssamtök-
in bera ábyrgð 
á Píkusögum og 
vilja ítreka hvaða 
baráttu leikritið 
þjónar, ekki síst 
út af þeim fjöl-
mörgu konum sem hafa ljáð verk-
inu mikilvæga rödd sína en eru 
nú vændar um að hafa tekið þátt 
í klámi. 

Píkusögur eru baráttutæki gegn 
ofbeldi á konum þar sem er kafað 
undir yfirborðið og vísað til þeirra 
duldu fordóma sem halda aftur 

af konum. Eve 
Ensler, höfund-
ur leikritsins, 
vill að konur og 
karlar standi 
jafnfætis hvað 
orðræðu um 
kynlíf snertir og 
í þeim tilgangi 
leitast hún við 
að varpa ljósi 
á muninn milli 

kynjanna í þeim efnum. 
Leikritið á að auðvelda konum að 

orða það sem áður þótti ósæmandi 
að konur segðu og rjúfa þannig 
höft tungumálsins. Aðstöðu-
munur kynjanna í þeim efnum er 
mikill og hefur víðtækar afleiðing-
ar sem ekki má gera lítið úr. Marg-

ar konur blygðast sín til dæmis of 
mikið til að geta sagt frá kynferð-
isofbeldi sem þær hafa orðið fyrir.  
Í leikritinu eru senur sem vafalít-

ið fá einhverja til að roðna, meðal 
annars tæpitungulausar lýsingar 
á lystisemdum kynlífs. Þær þjóna 
hins vegar þeim tilgangi að koma 
þeim skilaboðum áleiðis að konur 
eiga og mega njóta kynlífs.

Spurt hefur verið hvort ekki sé 
óþarfi að vísa til orðsins píka í titl-
inum; hvort ekki sé hægt að finna 
eitthvað „þægilegra“ orð? Slík-

ar vangaveltur eru skiljanlegar í 
ljósi þess að mörgum finnst orðið 
píka óþægilegt. En það er einmitt 
kjarni málsins og það sem leikrit-
ið vill vinna bug á; það er ótækt 
að algengasta orðið yfir kynfæri 
kvenna hafi niðrandi merkingu 
og óþægilegan hljóm. Það er því 
tilhlökkunarefni þegar sá dagur 
rennur upp að fólk gengur kinn-
roðalaust út að lokinni leiksýningu 
á Píkusögum því þá verðum við 
komin skrefi lengra í átt að auknu 
kynfrelsi kvenna. 

Sá sem veltir leikritinu og til-
gangi þess fyrir sér hlýtur að gera 
sér grein fyrir því að Píkusögur 
hafa ekkert að gera með klám.

Höfundar sitja í stjórn 
V-dagssamtakanna. 

Eru Píkusögur klám? 

ÚTDRÁTTUR:

Ég furða mig á endalausri 
heimsku og ábyrgðarleysi 

stjórnarandstöðunnar í öryggis-
málum. Þing-
mönnum stjórn-
arandstöðunnar
þykir greinilega 
meira um vert  
að koma ódýr-
um skotum á 
dómsmálaráð-
herra, en að 
taka á málinu af 
alvöru.

Flest ríki líta á það sem frum-
skyldu að tryggja öryggi þegna 
sinna. Lítum til okkar nánustu 
vina. Danmörk, Noregur, Svíþjóð 
og Finnland eru friðsöm og góð 
lönd sem vilja öllum vel. Þau telja 
engu að síður skyldu sína að halda 
úti bæði umtalsverðum herafla og 
öflugum leyniþjónustum. Þar eru 
leyniþjónustur bæði innan hers 
og lögreglu. Það þykir bara sjálf-
sagður hlutur.  

Ísland er ekki lengur utan al-
faraleiðar. Hingað kemur alls 
konar fólk úr öllum áttum. Eins og 
til Balí. Eins og til Spánar. Eins og 
til Bretlands. Svo nefnd séu nokk-
ur ríki sem hafa orðið fyrir árás-
um illmenna. 

Til skamms tíma voru Íslend-
ingar nokkuð vel í sveit settir, 
með bandarískt herlið í landinu. 
Nú eru mjög breyttir tímar. Björn 
Bjarnason, dómsmálaráðherra, 
reynir að bregðast við þeim breyt-
ingum með því að efla öryggis-
gæslu í landinu.

Öryggisgæsla á Íslandi byggist 
á tveim póstum. Landhelgisgæsl-
unni og lögreglunni. Verið er að 
gera mikið átak til þess að styrkja 
Gæsluna. Nú er leitað leiða til þess 
að styrkja lögregluna. Meðal ann-
ars er rætt um að koma upp vara-
liði. Það kallar Össur Skarphéðins-
son  „tindátaleik fyrir fullorðna“.

Í þessum skætingi kristallast 
afstaða stjórnarandstöðunnar í 
öryggismálum Íslendinga. Þetta 
hafa verið hennar viðbrögð við 
nánast öllu sem velt hefur verið 
upp. Það er ekki sæmandi alþing-
ismönnum að tala svona. Jafnvel 
þótt þeir séu í stjórnarandstöðu. 

Höfundur er fréttamaður.

Heimska 
og ábyrgð-
arleysi

Öryggisgæsla á Íslandi byggist 
á tveim póstum. Landhelgis-
gæslunni og lögreglunni.

Leikritið á að auðvelda konum 
að orða það sem áður þótti 
ósæmandi að konur segðu...

Nú ferðu 
  lengra ...

...með viðbótarsöfnun MasterCard ferðaávísunar

Ítalía er alltaf heillandi, en auðvitað ræður þú ferðinni 
þegar þú ferðast með MasterCard! 

Með því að skipta við samherja MasterCard ferðaávísunar, 
safnar þú allt að 20% upphæðarinnar sem þú kaupir fyrir 
inn á ferðaávísunina þína.

Nánari upplýsingar á www.kreditkort.is eða í síma 550 1500
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Íaðdraganda kosninga velta 
margir vöngum yfir kosninga-

baráttu flokkanna. Við í Vinstri 
grænum höfum fundið fyrir mikl-
um meðbyr að undanförnu, ekki 
aðeins í skoðanakönnunum held-
ur líka í umræðunni í þjóðfélag-
inu. Við erum viss um að ástæð-
an er ekki bara sú að áherslur 
okkar – umhverfisvernd, velferð 
og kvenfrelsi – hafa öðlast meira 
vægi í hugum fólks, heldur ekki 
síður vegna þess að andrúmsloft-
ið, áferðin og málflutningurinn er 
með öðru sniði en gerist og gengur 
hjá hinum flokkunum. 

Við ætlum að leggja okkar af 

mörkum til að kosn-
ingabaráttan verði já-
kvæð og skemmtileg, og 
ætlum þess vegna frem-
ur að tala fyrir okkar 
áherslum og stefnu-
málum en að setja út 
á stefnumál annarra 
flokka. Auðvitað erum 
við óhrædd við að gagn-
rýna það sem aflaga 
hefur farið í samfélag-
inu síðustu ár, en við 
ætlum að gera það á já-
kvæðan og uppbyggilegan hátt 
svo að kjósendur hafi skýran val-
kost við stefnu sitjandi ríkisstjórn-
ar. Þá leggjum við mikla áherslu á 
að reka hóflega kosningabaráttu. 
Við erum meðvituð um að áhrif 
fjársterkra aðila í þjóðfélaginu á 

stjórnmálin geta verið 
hættuleg lýðræðinu. 
Kosningar mega aldrei 
snúast um að flokk-
arnir og stuðningsað-
ilar þeirra geti keypt 
sér stuðning kjósenda 
í gegnum auglýsingar. 
Þess vegna ætlum við 
að gæta hófs í auglýs-
ingum, en leggja meiri 
áherslu á að koma okkar 
stefnumálum á fram-
færi á fundum, sam-

komum og spjalli við kjósendur. 
Við vinstri græn erum stolt 

af umhverfisverndaráherslum 
okkar, og við fléttum þeim saman 
við allt sem við viljum gera. Í huga 
okkar er umhverfisvernd ekki af-
gangsstærð sem hægt er að hugsa 

um þegar allt annað hefur verið 
ákveðið. Kosningabaráttan okkar 
er engin undantekning á því. Við 
ætlum að gera allt sem í okkar 
valdi stendur til að umhverfið líði 
ekki fyrir að það er kosningavor, til 
dæmis með því að lágmarka kosn-
ingarusl á okkar vegum. Fyrst og 
fremst leggjum við vinstri græn 
þó áherslu á að tala skýrt. Við vilj-
um að kjósendur geti treyst því 
sem við segjum – að við komum til 
dyra eins og við erum klædd. Við 

setjum ekki málflutning okkar í 
ólíkar umbúðir eftir því sem þykir 
vinsælt hverju sinni, heldur leit-
umst við að vera samkvæm okkur 
sjálfum. Við stóðum til dæmis 
sameinuð gegn stóriðjustefnunni 
og Kárahnjúkavirkjun þegar aðrir 
flokkar annaðhvort vildu ekki eða 
þorðu ekki að láta í sér heyra. Hið 
sama má segja um tillögur okkar 
um róttækar aðgerðir í kvenfrels-
ismálum.

Við viljum minni umbúðir og 
meira innihald. Við viljum frekar 
gæði en magn. Við erum óhrædd 
við að andæfa. Það er stemning 
fyrir okkar rödd og hún verður 
sterk í vor! 

Höfundur er kosningastýra VG á 
höfuðborgarsvæðinu.

Vinstri græn – umbúðalaus

Heyrst hefur að við gjaldtöku á 
mengun í ýmsum löndum Evr-

ópu hafi sum fyrirtæki minnkað 
svo mikið mengunina að þau hafi 
getað selt eða leigt frá sér mengun-
arkvóta. Einnig hefur verið í frétt-
um að aukin mengun frá flugvélum 
kalli á aðgerðir, sem felast í meng-
unarskatti á flugfélög. 

Út frá þessu hefi ég velt fyrir mér 
verði á mengunarkvóta og hvern-
ig þetta sé hjá okkur. Það hlýtur að 
vera heimsmarkaðsverð á mengun-
arkvóta líkt og á olíu, sem hægt sé 
að fá upplýst hvert sé nema hér sé 
sama leyndin og á raforkuverði til 
stóriðju á Íslandi. 

Skyldu stóriðjufyrirtækin hér 
greiða eithvað fyrir kvótann núna? 
Það er nokkuð ljóst að í upphafi 
hefur álverið í Straumsvík ekki 
greitt neitt fyrir mengunina, því þá 
var ekki búið að finna upp mengun-
arkvótann. Líklega hefur Norðurál 
ekki heldur greitt neitt fyrir hana. 
Nýlega hafa bæði þessi álver skipt 
um eigendur og næsta víst að gjafa-
kvótinn hefur verið reiknaður inn 
í söluverðið. Þeir hafa nefnilega 
meira viðskiptavit, sem stjórna 
svona fyrirtækjum en þeir, sem al-
mennt eru kosnir til starfa á hinu 
háa Alþingi. 

Í mínum huga er kristaltært 
að mengunarkvóti er þjóðareign, 
sem alþingismönnum leyfist ekki 
að gefa. Ekki frekar en þjóðarauð-
lindina í sjónum. Ástæðulaust er að 
gefa þessi verðmæti þjóðarinnar. 
Eðlilegra væri ákveðið árlegt leigu-
gjald miðað við hve mikil mengun-
in er við framleiðslu á hvert kg áls. 

Gjaldið kæmi strax á ný 
álver og stækkanir. Þau 
sem eru í rekstri fengju 
ákveðinn aðlögunartíma 
líkt og flugfélögin eiga 
að fá. Þetta hefði strax í 
för með sér minni meng-
un. Stóriðjuverin hefðu 
hag af því og myndu 
sjálf velja hagkvæm-
ustu lausn, hvort sem 
það heitir vothreinsun, 
þurrhreinsun eða eitt-
hvað annað. 

Kælivatnið: Þó ekki skorti vatn á 
Íslandi er óþarfi að gefa það frekar 
en Norðmenn gefa olíuna. Arabarn-
ir gáfu að vísu olíuna hér áður fyrr, 
en þeir eru löngu hættir því. Eitt 
stk. álver hlýtur að nota geysimikið 
af kælivatni. Það er kominn tími til 
að þjóðin hafi tekjur af þessari auð-
lind líkt og af raforkunni. 

Fasteignagjöld og lóðir: Frétta-
efni er að nú standi til að álverið í 
Straumsvík fari að greiða fasteigna-
gjöld. Maður hrekkur við. Getur 
verið að ofan á allar niðurfelling-
ar opinberra gjalda, sem öll álver-
in hafa fengið, hafi þau líka verið 
undanþegin fasteignagjöldum? 
Ekki nóg með að lóðirnar séu gef-
ins miðað við það sem aðrir verða 
að greiða fyrir þær, ef það þá fást 
einhverjar lóðir keyptar. 

Í fréttum af deiliskipulagi sem 
nú er kynnt vegna fyrirhugaðr-

ar stækkunar álvers-
ins í Straumsvík kom 
fram að það gæti kost-
að upp undir milljarð að 
færa þjóðveginn. Í sömu 
fréttum kemur fram að 
spurning sé, hvort Hafn-
arfjarðarbær eða Vega-
gerðin borgi brúsann. Í 
báðum tilfellum mega 
skattborgararnir punga 
út fyrir þessu. 

Hafnaraðstaðan: Ég 
held ég hafi séð einhvers staðar 
að Alcan eigi að greiða 200 millur 
í hafnargjöld. Ekki veit ég hversu 
lengi eða hvað mikið hefur verið 
greitt í hafnargjöld í Straumsvík, 
en hitt veit ég að það eru smáaur-
ar miðað við kostnað Alusuisse áður 
en aðstaðan í Straumsvík kom til. 
Í fyrirlestri um hafnargerð kom 
prófessorinn minn hjá ETH aðeins 
inn á flutningskostnað hráefnis frá 
Ástralíu til álverksmiðju í Sviss. 
Það kostaði jafn mikið að flytja hrá-
efnið frá Ástralíu til Rotterdam og á 
Rínarfljóti frá Rotterdam til Basel 
í Sviss. Síðan kostaði jafn mikið að 
flytja hráefnið í járnbraut þessa 
km sem voru eftir frá Basel í verk-
smiðjuna og samanlagður kostnaður 
frá Ástralíu til Basel. Ekki að furða 
að svigrúm hafi verið til hækkunar 
hráefnis í hafi með tilkomu hafnar-
innar í Straumsvík. 

Ódýra hóran: Sé rétt að álver, sem 
koma hingað, selji rafmagnið, sem 
þau áður notuðu í heimalandinu, á 
helmingi hærra verði en þau borga 
hér og leigi auk þess frá sér meng-
unarkvóta, sem þau fá frítt í bónus 
hér, þá er ekki að furða að landið 
okkar hafi verið nefnt ódýra hóran.

Höfundur er verkfræðingur. 

Hvað skyldi mengunarkvótinn, 
kælivatnið og aðstaðan kosta?

Íþau þrjátíu ár sem 
ég hef komið að um-

ferðaröryggismálum,
hefur mér oft liðið 
eins og ég get ímynd-
að mér að Bakka-
bræðrum hafi liðið 
þegar þeir áttuðu sig á 
að þeir voru endalaust 
að bera vatn í botn-
lausa tunnu. M.o.ö. það hefur 
stundum hvarflað að mér að gef-
ast upp á þessu endalausa verk-
efni að reyna að hafa áhrif á al-
menning og stjórnvöld í barátt-
unni við umferðarslysin. 

Það sem hefur þó haldið mér 
við efnið er að af og til er hægt 
að merkja árangur af þessu for-
varnastarfi. Þótt síðasta ár hafi 
ekki verið uppörvandi þegar 
litið er til banaslysa og ann-
arra alvarlegra slysa, er þó eins 
og núna sé dropinn loksins far-
inn að hola steininn í þeirri bar-
áttu. Undanfarin ár hefur alvar-
legum umferðarslysum meðal 
ungmenna fækkað í hlutfalli við 
aðra aldurshópa. Vonandi er það 
sönnun þess að umferðarslysa-
forvarnir VÍS meðal ungmenna 
landsins hafi loksins skilað sér. 

E.t.v. er eftirfarandi saga, 
sem ég vona að sé einkennandi 
fyrir forvarnir okkar, staðfest-
ing þess: Einn daginn þegar ég 
var að versla í einum stórmark-
aðnum, víkur sér að mér ung 
stúlka og spyr hvort ég sé ekki 
sama konan og kom í skólann til 
hennar nokkrum vikum fyrr. Ég 
játti því og þá sagði þessi unga 
stúlka að eftir heimsókn frá VÍS, 
væru nokkrir strákar í skólan-
um hennar, sem áður mættu allt-
af akandi án bílbelta, alltaf með 
bílbeltin spennt. Þessi litla saga 
gladdi mig meira en orð fá lýst 
og endurspeglar e.t.v. þá stað-
reynd að þau ungmenni, sem sótt 
hafa umferðarfundi VÍS, hafa 
sýnt mun lægri tjóns- og slysa-
tíðni meðal viðskiptavina VÍS, 
en önnur ungmenni sem ekki 
hafa notið þessarar fræðslu. Ef 
fræðsla okkar hefur haft sömu 
áhrif á önnur ungmenni, er víst 
að árangur er að nást í barátt-
unni við umferðarslysin. 

En vissulega eru þeir enn of 
margir sem stunda ofsaakstur, 
ölvunarakstur og fleiri afbrot í 
umferðinni. Mér er þó næst að 
halda að það sé fámennur hópur 
ökumanna sem fátt virðist hafa 
áhrif á annað en öflug umferðar-
löggæsla og harðar refsingar. Í 
þeim efnum er líka afar jákvæð 
breyting að eiga sér stað. Með 
sameiningu lögregluembætta 
hefur umferðarlöggæsla stór-
aukist og nú er svo komið að dag-
lega heyrast fréttir af kærum 
lögreglunnar vegna hraðakst-

urs og ölvunaraksturs 
auk kæra vegna far-
símanotkunar í akstri 
og vanrækslu á notk-
un bílbelta. Þau eru 
ófá skiptin sem sú 
sem þetta ritar hefur 
gagnrýnt lögreglu-
yfirvöld opinberlega 
fyrir of litla áherslu á 
umferðarlöggæslu og 
þjóðvegaeftirlit. Þess 
vegna skal þess getið 
sem vel er gert og því 

vil ég hrósa hinum nýju emb-
ættum lögreglustjórans á höf-
uðborgarsvæðinu og lögreglu-
stjórans á Suðurnesjum fyrir 
frábært starf að undanförnu 
sem vonandi er aðeins byrj-
unin á því sem koma skal í öfl-
ugri umferðarlöggæslu. Vissu-
lega er skelfilegt að heyra frétt-
ir af öllum þessum tilfellum sem 
menn eru stöðvaðir á ofsahraða 
en við megum ekki gleyma því 
að slíkar fréttir benda til þess 
að lögreglan sé að vinna vinn-
una sína. 

Fjölgun þeirra sem teknir eru 
fyrir ölvun við akstur er að sama 
skapi engin sönnun fyrir því að 
fleiri aki undir áhrifum áfeng-
is en áður. Það næst einfaldlega 
til þeirra þegar lögreglan stund-
ar öflugt eftirlit. Sýnileiki og af-
skipti lögreglunnar hefur geysi-
leg fyrirbyggjandi áhrif. Það er 
því ekki nægilegt að stunda öfl-
ugt forvarnastarf meðal ung-
menna því það eru líka þeir 
eldri sem brjóta af sér í umferð-
inni og sumir þeirra gætu kall-
ast síbrotamenn umferðarinnar. 
Þá þarf að stöðva með löggæslu 
og hertum viðurlögum. Allt þarf 
þetta að spila saman og nú þegar 
við sjáum líka fram á tvöföldun 
helstu umferðaræðanna út frá 
Reykjavík er víst að umferðar-
slysum mun fækka verulega ef 
marka má árangurinn af tvö-
földum þess kafla sem þegar er 
kominn á Reykjanesbrautinni. 

Nú eru kosningar framundan 
og vonandi verða umferðarör-
yggismál og samgöngumál ofar-
lega á baugi – enda sameiginlegt 
hagsmunamál allrar þjóðarinnar 
– án tillits til pólitískra skoðana.

Höfundur er forvarnafulltrúi 
hjá VÍS. 

Dropinn holar steininn

Eitt stk. álver hlýtur að nota 
geysimikið af kælivatni. Það er 
kominn tími til að þjóðin hafi 
tekjur af þessari auðlind líkt og 
af raforkunni.

Það er því ekki nægilegt að 
stunda öflugt forvarnastarf 
meðal ungmenna því það 
eru líka þeir eldri sem brjóta 
af sér í umferðinni og sumir 
þeirra gætu kallast síbrota-
menn umferðarinnar.

Við setjum ekki málflutning 
okkar í ólíkar umbúðir eftir því 
sem þykir vinsælt hverju sinni, 
heldur leitumst við að vera 
samkvæm okkur sjálfum.



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Margmiðlunarfyrirtækið Gagarín notar ólíka 
miðla til að segja sögur og koma upplýsing-
um á framfæri. 

„Við notum texta, ljósmyndir, hreyfimyndir, 
kvikmyndaefni og kort til að gera heildstæða 
frásögn með ólíkum miðlum,“ segir Guðný Kára-
dóttir, framkvæmdastjóri margmiðlunarfyrir-
tækisins Gagarín.

Fyrirtækið, sem nýlega var tilnefnt til Vaxtar-
sprotans, á vegum Samtaka iðnaðarins, hannar 
efni bæði fyrir sýningar og viðburði ásamt vefsíð-

um. „Vefsíðurnar sem við hönnum eru oftast lif-
andi vefir. Þá hönnum við ekki bara útlitið held-
ur framleiðum einnig innihaldið,“ segir Guðný og 
nefnir sem dæmi gagnvirka leiki á vefsíðu Sorpu. 

Fyrir landnámssýninguna Reykjavík 871 vann 
Gagarín til norrænna margmiðlunarverðlauna 
sem nefnast NODEM eða Nordic Digital Excel-
lence in Museums. Á sýningunni geta gestir aflað 
sér upplýsinga eftir ólíkum leiðum og upplifað 
landnámstímann með hjálp margmiðlunarefnis. 

Einkunnarorð Gagarín eru margmiðlun í tíma 
og rúmi sem oft tekur á sig gagnvirka mynd.

„Fyrir Menningarnótt þróuðum við gagnvirkan 

upplýsingavef þar sem viðburðir voru í tímaröð. 
Síðan gat fólk valið eftir áhugasviði og prentað út 
sína eigin dagskrá,“segir Guðný.  

Ein þekktasta lausnin sem Gagarín hefur þróað 
er kortavefsjáin á heimasíðu ja.is og hjá visit-
reykjavík.is. „Við gerum birtingarhlutann og útlit 
kortanna en síðan koma gögnin úr gagnagrunni,“ 
segir Guðný. 

Nýlega eru komnar inn loftmyndir í kortasjána, 
en að sögn Guðnýjar eru framundan gagngerar 
breytingar þar sem kortagögnin verða í enn ítar-
legri gæðum. 

Heildstæð frásögn ólíkra miðla

f i s k i s a g a . i s

890.- kr./kg.

Ý s a  í  K a r r ý c o c o s ó s u

Tilboð dagsins!



Tölvuleikjaspilarar myndaðir í 
hita leiksins.

Mörg okkur þekkja þá tilfinningu 
að „missa“ okkur þegar við spilum 
tölvuleiki. Phillip Toledano er einn 
þeirra og hann brá á það ráð að 
mynda vini sína á meðan þeir spil-
uðu bardagaleikinn Dead or Alive 
í Xbox-tölvunni hans.

Sjálfur sagðist hann vilja fanga 
augnablikið þegar fólkið missir 
grímuna og sýnir sitt rétta andlit.

Hvort Toledano hefur á réttu á 
standa eða ekki skal látið ósagt. 
Best er að hver og einn dæmi fyrir 
sig, með því að leggja mat á með-
fylgjandi myndir.

Þegar grím-
an fellur

Á íslensku leitarsíðunni Dohop.
com er hægt að finna flug 
nær hvert sem er í heiminum. 
Síðan er í stöðugum vexti og 
hvern mánuð heimsækja hana 
100.000 manns.

Á dohop.com er hægt að nálg-
ast upplýsingar um flugferðir og 
tengiflug hjá yfir 660 flugfélögum 
til nánast hvaða áfangastaðar sem 
er. Síðan er ekki rekin af ferða-
skrifstofu, engin þóknun er tekin 
fyrir leitina, og sér fólk sjálft um 
að bóka farið gegnum netið. 

Dohop.com er hugarfóstur 
nokkurra Íslendinga undir for-
ystu Frosta Sigurjónssonar. „Þetta 
byrjaði allt þegar ég þurfti reglu-
lega að fljúga frá Íslandi til Nice 
vegna vinnu. Það gat orðið ansi 
dýrt, sérstaklega þegar maður 
flaug með stóru flugfélögunum, 
því ekki er hægt að fljúga þang-
að beint,“ segir Frosti. „Ef maður 
fann sér hins vegar far með lág-
gjaldaflugfélögum var maður 
jafnvel að borga 40 þúsund fyrir 

ferðalag sem áður kostaði 80 þús-
und.“

Í kjölfarið fór Frosti að leita að 
leitarsíðum sem sýndu ódýrustu 
flugförin á heildrænan hátt. Þrátt 
fyrir mikla leit fann hann enga. „Þá 
settum við þetta verkefni í gang, 
byrjuðum bara með lággjalda-
flugfélögin en smám saman hefur 
þetta stækkað,“ segir Frosti. „Við 
enduðum á því að vilja fá öll flug-
félög í heiminum með í þetta en 
það reyndist aðeins flóknara mál 
en við héldum. Það tókst samt.“

Dohop leitarvélin er forrituð 
samkvæmt „active programming-
aðferð“ sem þýðir að hún er upp-
færð vikulega. „Það er aðferð sem 
hentar okkur vel. Fyrst er sett 
á markað prufuútgáfa, við fáum 
svörun frá notendum og breytum 
því sem breyta þarf eftir óskum 
markaðarins,“ segir Frosti. „Þetta 
skilar sér líka í stöðugri þróun og 
góðum samskiptum við notend-
ur.“

Dohop.com er orðin ein af 
stærstu íslensku vefsíðunum 
með rúmlega 100.000 heimsókn-
ir á mánuði. Vefsíðan er lítið aug-

lýst og segir Frosti að fyrirtækið 
treysti á almannaróm og gott orð-
spor. „Svo hafa fjölmiðlar verið 
að fjalla um okkur og til dæmis er 
ekki langt síðan BBC fjallaði um 
okkur í þætti hjá sér og hrósaði 
okkur í hástert.“

Dohop.com er vel að hrósinu 
komin. Síðan er einkar fljótvirk 
og til að mynda tók örfáar sek-
úndur að finna flug frá Keflavík 
til Kabúl. Bara svona ef einhvern 
langar í teppi.

Síða sem finnur flug 
hvert sem er í heiminum
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Tilboð dagsins!
Berja lambalæri
á 2135.- kr.kg

Grensásvegi 48   Búðarkór 1   gallerikjot.isOpið virka daga frá kl 10 -18:30 Laugardaga  frá kl 11 -17
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Land Rover kynnir fyrstu bryn-
vörðu bifreið sína.

Ef þú átt hættulega óvini og óttast 
um líf þitt er Range Rover Vogue 
Security Vehicle kannski málið. 
Um er að ræða nýjan brynvarð-
an bíl frá Land Rover, sem ver far-
þega fyrir skotárásum úr skamm-
byssum, alls kyns rifflum og vél-
byssum.

Roverinn þolir hins vegar ekki 
öflugar sprengjuárásir og því er 
best að henda sér út úr bílnum detti 
einhverjum hug að varpa kjarn-
orkusprengju á hann. Hins vegar 

á ekki að sjá á gólfinu þótt tvær 
DM51 handsprengjur springi sam-
tímis undir bílnum. Auk þess kemst 
hann hratt og yfir erfiðar vega-
hindranir og hentar þar af leiðandi 
vel til flótta, ólíkt dæmigerðum 
brynvörðum glæsibifreiðum.

Sérfræðingar hafa endurhannað 
loftpúðafjöðrun, undirvagninn og 
hemlakerfið til að ráða við mikla 
þyngd  bílsins, sem er 3,5 tonn með 
tveggja tonna brynvörn.

Nánar má lesa um Range Rover 
Vogue Security Vehicle á www.
landrover.com.

Fullkomin flóttabifreið



BÍLAR &
FARARTÆKI



fasteignir
Mest lesna fasteignablað landsins 2. APRÍL 2007

Fasteignasalan Árborgir hefur til sölu 
skemmtilegt einbýlishús í fallegu umhverfi.

N es 2 er mikið endurnýjað einbýlishús á 
jaðri Helluþorps á bökkum Ytri-Rangár. 
Húsið stendur innst í þorpinu, var byggt 

árið 1939 og á sér því langa sögu. Allar innrétt-
ingar og gólfefni eru nýleg en einnig hefur allt 
ytra byrði hússins verið endurnýjað, klæðning, 
þak og einangrun. Þá hefur verið farið yfir raf-
mangs-, hita- og kaldavatnslagnir. 

Eignin er um 97 fermetrar að flatarmáli og 
skiptist í þrjú góð svefnhefbergi, góða bjarta 
stofu, eldhús með fallegri nýlegri viðarinnrétt-
ingu og góðum borðkrók. Baðherbergið er flísa-
lagt í hólf og gólf með nýlegri innréttingu og 
flísalagðri sturtu. Þvottaaðstaða er á baðher-
berginu.

Gólfefni í húsinu eru Rustik Eik frá Agli 
Árnasyni á öllu nema gangi og baðherbergi sem 
eru flísalögð. Húsið getur bæði nýst sem heil-
sárshús og sumarhús.

Ásett verð er 14.8 milljónir króna. 

Sjarmerandi hús með 
sögu á Rangárbökkum

Húsið stendur á jaðri Helluþorps á bökkum Ytri-Rangár.

ÁS  12

BÚSETI  6

DÓMUS  5

DRAUMAHÚS  8-10

EIGNAMIÐLUN SUÐURN. 16

FAST.MIÐLUN KÓPAVOGS 17

FRUM 15

GARÐUR 17

GLORIA CASA 3

HOF 7

HÓLL 4

HÚSIÐ 15

LÖGMENN SUÐURLANDI 11

NÝTT HEIMILI 2

REMAX 14, 17, 18

STÓRBORG 19

FASTEIGNASÖLUR

18,7%

37,5%

*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallup í nóvember 2006.

Lestur á 
fasteignablöðum

LESTUR MEÐAL 18-49 ÁRA
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VEXTIR FRÁ 

AÐEINS

Miðað við myntkörfu 4, 
Libor-vextir 29.1.2007.

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

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

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

hafðu samband við lánafulltrúa okkar.

Þannig er mál 
með vexti ...

... að það er hægt að létta greiðslubyrðina.
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GARÐUR FASTEIGNASALA er með til 
sölu sumarbústað í Öndverðarneslandi, 
Grímsnesi. 

HÖFÐI FASTEIGNASALA er með til sölu 

íbúð við Funalind 

LÖGMENN SUÐURLANDI FASTEIGNA-
SALA er með til sölu íbúðarhús við 

Bugðugerði í Árnesi.

STAKFELL FASTEIGNASALA er með til 
sölu 4ra herbergja íbúð við Þorláksgeisla 
í Grafarholti.

Rafrænt greiðslumat

Ráðgjöf og aðstoð

Lánsumsóknir rafrænt á Netinu

Svar innan fjögurra daga
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fréttablaðið fasteignir2  2. APRÍL 2007

Þegar brjóta á niður steinvegg 
eða búa til nýjar dyr á hann 
getur þurft múrbrotsmann. 
Fyrirtækið HIS-Steypusögun 
sérhæfir sig í steinsteypusög-
un, kjarnaborun og múrbroti. 

„Þetta er skemmtilegt starf og 
það er gott að fá útrás við að eyði-
leggja steypuna,“ segir Pétur Ingi 
Rafnsson hlæjandi. Hann er fram-
kvæmdastjóri og eigandi HIS- 
Steypusögunar. „Við tökum að 
okkur að brjóta klöpp og stein-
steypu bæði utan- og innanhúss og 
höfum yfir að ráða vökvapressum, 
steinsögum, rafmagnsfleygum og 
kjarnaborum,“ segir hann beðinn 
um að lýsa starfsemi fyrirtæk-
isins. Spurður hvort verkin séu 
óþrifaleg svarar hann: „Við erum 
með öflugan rykhreinsibúnað ef 
brjóta þarf innanhúss og í flest-
um tilfellum er hægt að halda um-
hverfinu í ágætu lagi með varúð 
og réttri umgengni.“ 

Pétur kveðst búinn að vera í 
þessu starfi síðan á síðustu öld. 
„Fyrirtækið var stofnað 1990 en 
ég keypti það af stofnandanum, 
Hrólfi Inga Skagfjörð, árið 2000 
þegar ég var búinn að vinna hjá 
honum í nokkur ár.“ 

Nú er Pétur beðinn að lýsa al-
gengum verkum. „Í nýbyggingum 
koma oft upp breytingar á lagna-
leiðum. Þá þarf að kjarnabora 

fyrir vatnslögnum, raflögnum og 
loftræstilögnum.“ Ekki vill hann 
meina að slíkt hendi eingöngu 
vegna mistaka í teikningum. „Það 
geta jú komið upp mistök eins og 
hraðinn er oft á nýbyggingum í 
dag. Húsin eru keyrð upp til að 
gera þau fokheld. En oft vilja líka 
nýir eigendur húsanna hafa fyrir-
komulagið öðruvísi en það er. Þá 
komum við á staðinn.“ Hann segir 
einnig algengt að fólk breyti her-

bergjaskipan heima hjá sér. Opni 
milli stofu og eldhúss, taki niður 
veggi og búi til hurðagöt inn í bíl-
skúrinn. Þurfi jafnvel að láta saga 
vegg úr stofu út í garðhús. Skólp-
lagnir þurfi líka endurnýjunar 
við. Þá þurfi kannski að saga upp 
heilu gólfplöturnar til að pípar-
arnir komist þar að.

Pétur viðurkennir að vinnu-
aðstæður geti verið snúnar. Segir 
þó yfirleitt hægt að búa þannig um 

hnútana að þær séu skikkanlegar. 
Þótt stundum komi fyrir að múr-
brotsmenn þurfi að bera steypu-
klumpa niður stiga ef unnið sé í 
blokkaríbúðum hátt uppi vill hann 
ekki meina að um verulegt puð 
sé að ræða dags daglega. „Vinnu-
tæknin sem menn tileinka sér 
hefur mikið að segja um það hvort 
verkið er erfitt,“ segir hann. Það 
verða lokaorðin.

gun@frettabladid.is

Fær góða útrás á steypunni

Kjarnaborun.

Hér er unnið við Alþingishúsið.
Pétur Ingi segir yfirleitt hægt að búa þannig um hnútana að vinnuaðstæður séu 
skikkanlegar hjá múrbrotsmönnum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

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

ytt heimilin ®
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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 millj.

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 íbúðarinar
mjög fallega. Útsýni til norðus. Skemmtilegur
garður til suðurs, með góðum palli. Gert ráð fyrir
heitum potti í garði. Verð 36,8 millj.

Daggarvellir – Hafnafirði
3-4ra herb 89,3 fm íbúð ásamt stæði í
bílageymslu. Falleg íbúð á 4. hæð í snyrtilegu
lyftuhúsi með sérinngangi af svölum.
Þvottahús innan íbúðar, smekklega  innréttuð
og vel skipulögð íbúð. Rúmgóðar svalir. Sjón er
sögu ríkari. Ásett. 21,9 millj.

Eignir vikunnar

rað   
hús

Hraunbær – Reykjavík 
4ra herb. 103,2 fm íbúð í Árbænum.
Snyrtileg rúmgóð íbúð. Ljósar
innréttingar og gólfefni, hús vel við
haldið, búið að klæða að utan.
Séreignargeymsla og þvottahús í
sameign.
Ásett verð. 22,8 millj.

Hörpugata - 101 Reykjavík 
Sjarmerrandi hús til sölu í „litla Skerj-
afirði”. Húsið stendur á 317 fm eignar-
lóð. Hæð og ris er 4-5 herb. Samliggj-
andi stofur, borðstofa opin í fallegt hlý-
legt eldhús. Herbergi, sjónvarpshol og
baðherbergi m/baðkari í risi. Í kjallara er
2ja herb íbúð, tilvalið t.d. í útleigu eða
opna á milli hæða. Samtals er húsið
skráð 131,6 fm en er að hluta til undir

súð. Skemmtilegt lítið hverfi í hjarta borgarinar, rólegt og barnvænt.
Laus við kaupsamning. Verð 39,9 millj.

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

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

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

Hallveigarstígur – 101 Reykjavík
2ja herb íbúð, rishæð í hjarta bæjarins. Samtals
44,6 fm. Flatarmál íbúðar er stærra en uppgefn-
ir fermetrar. Búið að endurnýja innrétting-
ar,tæki,lagnir og klæðningar. Snyrtileg íbúð.
Verð  16,5 millj.

2ja

Vantar allar gerðir eigna í sölumeðferð – fagleg og traust þjónusta

Virk kaupendaskrá – Frí söluskoðun – www.nyttheimili.is/skodun 

NÝTT HEIMILI – FYRIR ÞIG
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3ja

4ra

Framnesvegur - 101 Reykjavík
3ja herb. Björt og falleg útsýnisíbúð í Vestur-
bænum. Samt. 86,2 fm. Íbúðin er á fjórðu hæð
(efstu) og hefur útsýni í þrjár áttir. Samliggjandi
stofur með  glæsilegu útsýni. Verð 21,5 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 26,9 millj.

Hlíðarhjalli - Kópavogur 3ja herb. 76,3
fm íbúð. 2. herb. rúmgóð. Snyrtilegt eldhús
m/hvítri nýl. innr. Gengið út á verönd úr stofu.
Ásett verð 19,9 millj.

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 millj.

3ja
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Costa Marina 3204 – Aqua Marina
Þessi fallega íbúð er staðsett í Aquamarina hverfinu á Costa 
Blanca svæðinu, rétt fyrir utan borgina Torrevieja. Tvö 
svefnherbergi og öll húsgögn fylgja. Stutt á ströndina og alla 
þjónustu.

185.000 €

Aldeas III - Aquamarina
Aldeas er mjög skemmtileg sameign staðsett nýju hverfi sem heitir 
Aqua Marina. Raðhús með 2 svefnherbergjum. Stutt á ströndina og 
í alla þjónustu. Leiguvæn eign. 

238.000 €

Estrella – Aqua Marina
Um er að ræða fallega penthouse íbúð staðsetta í Aqua Marina 
hverfinu. Íbúðin er ný og hefur aldrei verið búið í henni. Fallegt 
útsýni út á miðjarðarhafið. 

235.000 €

La Mata, Vinamar - Torrevieja
Íbúðin er í íbúðablokk á La Mata ströndinni í Torrevieja. Örstutt 
ganga er niður að ströndinni sem er margverðlaunuð fyrir gæði. 
Tvö svefnherbergi og húsgögn fylgja.

219.000 €

La Rotonda – Aqua Marina
La Rotonda íbúðarhótelið er staðsett í hverfi sem heitir Aqua 
Marina sem er rétt fyrir utan borgina Torrevieja. Tvö svefnherbergi 
og rúmgóð stofa. Stutt í alla þjónustu og á ströndina.

190.000 €

Zenia Golf – Cabo Roig
Fallegt raðhús með tveim svefnherbergjum, tveim baðherbergjum, 
séreldhúsi og verönd að framan og aftan. Stór sameiginlegur 
sundlaugargarður með tveim sundlaugum. Stutt á ströndina og alla 
þjónustu.

190.000 €

Nánari upplýsingar veita:

Hallur Ólafur Agnarsson,
löggiltur fasteignasali á Spáni

Finnbogi Hilmarsson,
löggiltur fasteignasali

LÁTTU DRAUMINN
RÆTAST!

Mirador - Villa Martin 
Mirador er skemmtileg íbúð á fyrstu hæð inn á golfvallarsvæðinu. 
Golfvellirnir Villa Martin, Campoamor og Las Ramblas eru í innan 5 
mínútna fjarlægð. Sameiginleg sundlaug. Stutt er í alla þjónustu. 

99.000 €

El Melrose 1 – La Florida
Endaraðhús með þrem svefnherbergjum í hverfi sem heitir La 
Florida. El Melrose eru 11 íbúðir í tveim raðhúslengjum sem koma í 
kringum sameiginlega sundlaug. Stutt er í alla þjónustu.

195.000 €

Las Vistas – Lomas de Cabo Roig 
Um er að ræða tengihús á tveim hæðum og íbúðir. Húsin eru með 
þrem herbergjum og eru á tveim hæðum. Íbúðirnar eru ýmist á 
jarðhæð eða 1. hæð. Þær eru með tveim herbergjum. 

157.000 €

Costa Flamenc- Playa Flamenca 
Mjög fallegt og rúmgott raðhús á tveimur hæðum. Stór og góð 
verönd með góðum palli. Þrjú svefnherbergi og tvö baðherbergi. 
Sameiginleg sundlaug. Stutt í alla þjónustu. 

238.000 €

Dreamhills 207 – La Florida
Mjög skemmtilegt hús staðsett í hverfinu Dream Hills. Mjög stór 
einkalóð er fyrir framan húsið og við hlið þess. Einkabílastæði er 
innan lóðar. Aðgangur er að sameiginlgri sundlaug. Stutt í alla 
þjónustu.

171.000 €

Playa Marina 1125- Aqua Marina
Eignin er staðsett á Playa Marina rétt niður við strönd á Cabo Roig. 
Íbúðin er í íbúðarhóteli með veitinga og verslanir á jarðhæð. Íbúðin 
er með tveim svefnherbergjum.

172.000 €

100% LÁN
100% LÁN

Eignastu fasteign á Spáni

Fasteigna- og leigumiðlun Íslendinga á Spáni

Síðumúli 13 – Sími 517 5280 – www.gloriacasa.isSíðumúli 13 – Sími 530 6500 – www.heimili.is
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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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Ólafur Egill Egilsson bjó í sögufrægu húsi á 
Grettisgötu sem meðal annars hefur hýst hesta, 
Stuðmenn og Bubba Morthens.

L istamaðurinn Ólafur Egill Egilsson flutti ungur 
að árum að heiman. Þó ekki langt þar sem 
fyrsta íbúðin hans var í bakgarði foreldra hans 

að Grettisgötu, í gömlu hljóðveri sem kallaðist á 
sínum tíma Stúdíó Grettisgata.

„Ég bjó í húsinu öll mín menntaskólaár,“ segir Ól-
afur. „Margir merkilegir atburðir höfðu átt sér stað 
í því áður en ég settist að. Þarna hafði meðal annars 
verið hesthús, þvottahús, útgáfa Fálkans og hljóðver 
þar sem Þursaflokkurinn, Stuðmenn, Bubbi Mort-
hens, Björk Guðmundsdóttir og fleiri góðir tónlist-
armenn hljóðrituðu efni. Húsakynnin báru síðasta 
hlutverkinu greinileg merki þar sem söngklefinn var 
enn í stofunni og svefnaðstaða var í mix-herberginu 
þegar ég flutti inn, þótt vitanlega væri búið að fjar-
læga mixerinn.“

Ólafur segir ýmis fríðindi hafa fylgt því að búa 
svona skammt frá foreldrahúsum. „Það var nátt-
úrlega algjör lúxus að geta seilst í ísskápinn hjá 
mömmu. Síðan var ekki verra að hljóðverið var ræki-
lega hljóðeinangrað, svo hægt var að halda heljarinn-
ar partí án þess að valda ónæði. Ég var þarna með 
fínasta bongósafn og þau voru ófá skiptin sem húð-
irnar voru barðar. Ég minnist þess þó ekki að lögregl-
an hafi nokkurn tímann haft afskipti af okkur.“

Ólafur var iðinn við að halda merkjum listagyðj-
unnar á lofti á meðan hann bjó í húsakynnunum. 
„Vinahópurinn hélt mikið til þarna. Við funduðum 
í gríð og erg, máluðum myndir og saumuðum bún-
inga svo fátt eitt sé nefnt. Alveg óhætt er að segja að 
þarna hafi mikið sköpunarstarf farið fram.“

Þrátt fyrir góðar minningar segist Ólafur ekki 
sakna tímans í húsinu. „Ég finn ekki fyrir eftirsjá. 

Maður verður að sætta sig við orðinn hlut, enda að-
eins hægt að hafa áhrif á framtíðina. Eða eins og sagt 
er í leikhúsinu þegar maður gerir mistök á sýningu, 
þá er aðalatriðið að gera ekki önnur.“ - rve

Komst aldrei í kast við lögin

Ólafur Egill Egilsson hélt merkjum listagyðjunnar á lofti í 
fyrstu íbúðinni sinni að Grettisgötu, sem sést hér í bakgrunni.

Lýsing: Komið er inn á fyrstu hæð í forstofu með parketti og fatahengi. Inn 
af forstofu er flísalagt gestasalerni og úr henni liggur stigi niður í kjallara-
íbúð sem er lokaður á milli hæða og notaður sem geymsla. Eldhús er með 
HTH innréttingu, AEG tækjum, uppþvottavélatengi, stórum búrskápum, 
flísum á gólfi og góðum borðkrók. Stofa og borðstofa eru með parketti á 
gólfum og útgengt er á suðurverönd úr stofu. Teppalagður stigi liggur upp 
á aðra hæð þar sem er komið inn í gott hol með parketti á gólfi.  Svefnher-
bergi eru þrjú, öll með parketti á gólfum og hjónaherbergi með skápum. 
Sjónvarpsherbergi er með parketti á gólfi og útgengi á suðursvalir. Bað-
herbergi er nýuppgert, flísalagt í hólf og gólf með innréttingu með granít-
borðplötu, baðkari með sturtu og aðstöðu fyrir þvottavél og þurrkara. Sér-
inngangur er í kjallaraíbúð og er komið inn í forstofu með flísum og skáp. 
Inn af forstofu er ca 20 fermetra geymsla sem er ekki inni í fermetrafjölda. 
Eldhús er með hvítri innréttingu, korki á gólfi og góðum borðkrók. Stofa 
er með korki á gólfi. Svefnherbergi eru tvö og bæði með korki á gólfum. 
Baðherbergi er flísalagt og með sturtu. Íbúð í kjallara er í leigu í dag. Bíl-
skúr er innbyggður með sjálfvirkum hurðaropnara, rafmagni og heitu og 
köldu vatni. Ný hellulögn með snjóbræðslu er í plani fyrir framan húsið.  
Þak var endurnýjað 2006 og byggð 29 fermetra viðbygging við efstu hæð. 
Skipt hefur verið um allar lagnir að húsi, nýtt dren, skolplögn, heitavatns-
lögn, kaldavatnslögn og ný hitagrind. Rafmagn og lagnir innanhúss eru 
mikið endurnýjaðar. Stutt er í alla helstu þjónustu svo sem skóla, íþrótta-
hús, sundlaug, verslanir, samgöngur og heilsugæslu.

Verð: 62,5 milljónir  Fermetrar: 250,4  Fasteignasala: Húsið

108 Reykjavík: 

Innbyggður bílskúr og íbúð í kjallara
Álftamýri 47: Mikið endurnýjað níu herbergja raðhús

FYRSTA ÍBÚÐIN

Búseti auglýsir
– lausar íbúðir til úthlutunar 11. apríl

umsóknarfrestur er 
til og með 10. apríl

Fr
um

Skeifunni 19, 108 Reykjavik • Sími 520 5788
www.buseti.is • Netfang buseti@buseti.is

Búseti hsf.

Eiðismýri 22 Íbúð: 102
170 Seltjarnarnes

2 herb. 59 fm
Lán með tekjumarki
Afhending að ósk
eiganda:
23. apríl 2007

Hámarksverð: 1.396.305- kr
Lágmarksverð: 1.170.470- kr
Búsetugjald: 44.852- kr

Miðholt 9 Íbúð: 101
270 Mosfellsbær

3 herb. 85 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
1. júní 2007

Hámarksverð: 1.656.112- kr 
Lágmarksverð: 1.379.406- kr
Búsetugjald: 88.727- kr

Skólavörðustígur 20 Íbúð: 302
101 Reykjavík

2 herb. 65 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
Strax

Hámarksverð: 1.739.588- kr 
Lágmarksverð:
Búsetugjald: 61.615- kr

Þverholt 15 Íbúð: 101
270 Mosfellsbær

2 herb. 73,3 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
12. júlí 2007

Hámarksverð: 1.740.771- kr 
Lágmarksverð: 1.477.472- kr
Búsetugjald: 80.273- kr

Kristnibraut 65 Íbúð: 401
113 Reykjavík

3 herb. 93,7 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
Byrjun júní 2007

Hámarksverð: 2.296.687- kr 
Lágmarksverð: 1.908.031- kr
Búsetugjald: 90.326- kr

Bjallavað 11 Íbúð: 301
110 Reykjavík

4 herb. 118,1 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
8. júní 2007

Hámarksverð: 2.783.629- kr
Lágmarksverð: 2.773.207- kr
Búsetugjald: 122.829- kr

Skólavörðustígur 20 Íbúð: 203
101 Reykjavík

3 herb. 78 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
1. júní 2007

Hámarksverð: 2.100.538- kr
Lágmarksverð:
Búsetugjald: 78.744- kr

Kristnibraut 65 Íbúð: 203
113 Reykjavík

4 herb. 110,4 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
26. maí 2007

Hámarksverð: 2.706.023- kr 
Lágmarksverð: 2.248.096- kr
Búsetugjald: 106.350- kr

Almenn lán veita rétt til vaxtabóta. 
Lán með tekjumarki veita rétt til húsaleigubóta.

Til að geta sótt um íbúð með tekjumarksláni verður viðkomandi að
vera undir eigna- og tekjumörkum. 

Eignamörk: 2.900.000
Tekjumörk einstaklinga: 2.686.000

Tekjumörk hjóna: 3.760.000
Vegna barns: 450.000
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Runólfur Gunnlaugsson viðskiptafr., lögg. fast.- og skipasali
Kristín Pétursdóttir, lögg. fasteignasali

Nýjustu eignirnar á www.hofdi.is

Eskivellir - 3ja 

Mjög góð, ný og vel skipulögð 3ja herb. 84 fm
íbúð á 5. hæð í glæsilegu og viðhaldslitlu fjöl-
býli. Mjög vandaðar MODULIA innrétt., vönduð
tæki og allur frágangur er fyrsta flokks. Sérinng.
er í íbúðina. Þvottahús í íbúð. 16 fm svalir.Verð
19,8 millj.

Austurmýri -Selfoss 

Tvö falleg raðhús á einni hæð með innb. bíl-
skúr, samt. 166 fm Til afh. strax, fullbúin að ut-
an og rúml. tilbúin til innréttinga að innan.
Möguleiki á 95% láni. Verð 24,9 -25,9 millj. 

Lækjargata-”Penthouse“

Björt og sérlega glæsileg 3-5 herb.133 fm
„penthouse“ íbúð, ásamt stæði í bílageymslu.
Frábært útsýni. Beyki innréttingar. Stórar flísa-
lagðar suð-vestur svalir. Mjög falleg og vel um-
gengin eign.Verð 31,9 millj.

Ársalir - „Penthouse“ 

Stórglæsileg 3-4ra herb. 122,3 fm „penthouse“
íbúð á 10. hæð í lyftuhúsi. Ótakmarkað útsýni
til suðurs og vesturs. Íbúðin er öll sérlega vönd-
uð og íburðarmikil. Mikil lofthæð í stofu og eld-
húsi. Verð 31, 9 millj. 

Drekavellir - 4ra herb. 

Erum með í sölu sérlega glæsilegar 124-126 fm
4ra herbergja íbúðir ásamt stæði í bílageymslu í
þessu vandaða lyftuhúsi. Íbúðirnar eru fullbúnar
án gólfefna. Tvennar svalir. Verð frá 24,9-26,9
millj.

Kirkjuvellir- 4 íbúðir eftir ! 

Glæsilegar 4 herb. 127,1-128,5 fm íbúðir í 7
hæða fjölbýli. Íbúðum verður skilað fullbúnum
án gólfefna, þó með flísalögðum baðherb. og
þvottah. Sameign og lóð verða fullfrágengin.
Stórar svalir. Verð 24,9-25,1 millj.

Eiðistorg - 2 íbúðir 

Vorum að fá í sölu 87 fm 3ja herbergja íbúð
ásamt 27 fm stúdíóíbúð á 4. hæð í vönduðu
lyftuhúsi. Íbúðirnar eru alls 111,4 fm Parket og
flísar. Suður svalir. Öll þjónusta við hendina.
Verð 32 millj.

Laugarnesvegur - Jarðhæð 

Glæsileg 86 fm, 2ja herb. endaíbúð á 1.hæð í
nýlegu húsi á þessum eftirsótta stað. Sérinn-
gangur. Stæði í lokaðri bílageymslu. Fallegar
innréttingar. Verð 26,9 millj.

Skipasund - 2ja herb. 

Falleg 54 fm 2ja herbergja íbúð á 1.hæð í 4
íbúða húsi. Hér er á ferðinni hugguleg eign á
frábærum stað miðsvæðis. Frábær fyrstu kaup.
Verð 14,5 millj.

Stekkjarhvammur - 
Sérhæð

Í sölu falleg neðri sérhæð í raðhúsalengju. Sér-
inngangur. Parket og flísar á gólfum.
Suðurgarður. Hiti í stéttum. Verð 19,5.

Berjarimi - Jarðhæð 

Glæsileg 130,5 fm, 4ra herb. íbúð á 1 hæð, þ.a.
er 35,4 fm stæði í bílageymslu. Þvottahús innan
íbúðar. Stór sólpallur. Stutt í skóla og leikskóla.
Verð 27,6 millj.

Ægisíða - Parhús

Parhús sem er tvær hæðir og kjallari, ásamt bíl-
skúr, alls 165,6 fm Skiptist m.a. í eldhús og tvær
samliggjandi stofur, tvö herb. í kjallara m/sér
snyrtingu. Parket á gólfum. Eign með ýmsa
möguleika. Verð 34,5 millj. 

Lækjarvað 17 - 25
sérhæðir

Glæsilegar efri og neðri sérhæðir í Norðlinga-
holtinu. Fullbúnar að utan og tilbúnar til inn-
réttinga. Verð frá 27,4 millj.

Rauðamýri 5 - 17 - 
raðhús - mosfellsb. 
Hamratún 1 - 13 - 
rahús - mosfellsb.

Raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr í
Mosfellsbæ. Lóð skilast þökulögð og bílaplön
hellulögð með snjóbræðslu. Gert er ráð fyrir
hitakerfi í gólfi. Frágangi utanhúss lokið vorið
2007. Verð frá 27,9

Stuðlaberg - Raðhús 

Flott, fullbúið og viðhaldslétt 160 fm raðhús
með 3 herbergjum og bílskúr. Hellulögð inn-
keyrsla m. snjóbræðslu, verönd í garði. Parket
og flísar á gólfum.Verð aðeins 38,5 millj.

Þrastarás - 3ja herb. 

Í sölu gullfalleg 3ja herbergja 106 fm efri sér-
hæð í litlu fjölbýli. Stórbrotið útsýni. Sérinngang-
ur. Mikil lofthæð. Parket og flísar á gólfum. Ma-
honý innréttingar. Verð 27,9

Hofteigur- 4ra herb. 

Mikið endurnýjuð og björt 4ra herbergja, 97fm
íbúð í kjallara (lítið niðurgrafin). Parket og flísar á
gólfum. Mjög rúmgóð svefnherbergi. Fallegur og
vel gróinn garður, hellulögð aðkoma með ljósum.
Íbúðinni fylgir sér geymsla og sameiginlegt
þvottahús í sameign. Íbúðin getur losnað innan
3ja mánaða. Verð 22,9 millj. 

Rósarimi - 3ja herb. 

Falleg og vel staðsett, 3ja herbergja 77,4 fm
íbúð á 2 hæð í litlu og snyrtilegu fjölbýli. Park-
et og flísar. þvottaherb. í íbúð. Laus við kaup-
saming. Verð 17,9 millj. 

Maríubakki - 3ja herb. 

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja 88,4fm
íbúð á 2 hæð. Eikarparket er á holi, eldhúsi og
stofu. Rimlagardínur í öllum gluggum. Þvottahús
í íbúð. Suður svalir. Verð 18,2 millj. 

Naustabryggja 5 

Glæsileg 3ja herb. 87,3 fm íbúð á 2. hæð ásamt
stæði í bílahúsi.Björt stofa sem er opin í eldhús.
Þvottahús og búr innaf eldhúsi. Tvö svefnherb.
með fatskápum. Fallegt eikarparket á gólfum.
Flott útsýni. Laus strax. Verð 23,5 millj.

Funalind - Glæsiíbúð 

Sérlega glæsileg, vönduð og vel umgengin, 101,9
fm endaíbúð á jarðhæð ásamt 27,1 fm, sérstæð-
um bílskúr. Innréttingar, skápar og hurðar úr
Kirsuberjavið. Gegnheilt stafaparket. Hellulögð
verönd með skjólgirðingu. Verð 28,6 millj.

Stóragerði -Sérhæð 

Falleg og talsvert endurnýjuð neðri sérhæð í þrí-
býlishúsi með bílskúr á þessum eftirsótta stað.
Hæðin er 127,5 fmásamt 26 fm bílskúr. Samt.
153,5 fm Tvær sérgeymslur. Verð 38,9 millj. 

Rauðamýri 4 - 12
raðhús - mosfellsb. 

Raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bíl-
skúr í Mosfellsbæ. Húsin verða afhent fullbúin að
utan en fokheld að innan. Hægt er að fá húsið til-
búið undir tréverk. Lóð skilast þökulögð með 30
fm sólpalli og bílaplön hellulögð með snjó-
bræðslu. Verð 31,9 millj.

Hólmasund- Sumarhús 

Um er að ræða 40,1 fm sumarhús á landi Hrafn-
istu að Hraunborgum í Grímsnesi. Bústaðurinn
skiptist í tvö svefnherb., eldhús, WC og rúm-
góða stofu, auk 20 fm svefnlofts og 1,9 fm úti-
geymslu sem er áföst húsinu. Sundlaug og golf-
völlur er á svæðinu. 

Eyrarskógur - Sumarhús

Fallegur 38,2 fm sumarbústaður á flottum út-
sýnisstað. Nýlegir gluggar og hurðar. Bústaðn-
um hefur verið vel við haldið og er umhverfið
sérlega fallegt. Verð 7,5 millj.

Skaftahlíð - Sérhæð

Vorum að fá í sölu sérlega fallega og vel
skipulagða 119 fm 4-ra herbergja íbúð á 3.hæð
í fallegu 4ra íbúða húsi á þessum eftirsótta
stað. Tvennar svalir. Laus strax. Verð aðeins
28,9 millj. 

Álfkonuhvarf - Einbýli 

Fallegt rúmlega fokhelt 273 fm einbýlishús á
miklum útsýnisstað í Kópavogi. Gert ráð fyrir 4
svefnherbergjum. 55 fm bílskúr. Verð 56 millj.

Suðurvangur- hæð 

Vorum að fá í sölu glæsilega 3ja herbergja
endaíbúð á 3.hæð í þessu fallega húsi. Húsið er
við óbyggt svæði og er því frábært útsýni úr
íbúðinni. Parket og flísar eru á gólfum. Hér er
hátt til lofts. Suður svalir. Verð 24,9 millj

Hjallabraut - 4ra herb. 

Mikið endurnýjuð 4ra herb., 121,6 fm íbúð á
3ju hæð í 12 íbúða stigagangi. Öll sameign ný-
lega yfirfarin. Parket og flísar á gólfum. Rótgró-
ið hverfi. Stutt í alla þjónustu. Verð 23,9

Reykjavíkurvegur
2ja herb. 

Góð 2ja herb. íbúð á 3ju hæð í snyrtilegu fjöl-
býli á besta stað í Hafnarfirði. Suð-austur svalir.
Góð aðkoma. Rótgróið hverfi. Stutt í margvís-
lega þjónustu. Verð 12,5 millj.

Skráð eign er seld eign

Suðurlandsbraut 20 — Sími 533 6050 — Fax 533 6055 Bæjarhrauni 22    Suðurlandsbraut 20 — Sími 533 6050 — Fax 533 6055 Bæjarhrauni 22     

Ásmundur Skeggjason
sölustjóri

Runólfur Gunnlaugsson
viðskiptafræðingur,

lögg. fast.- og skipasali

Gústi Adolf Björnsson
sölumaður

Daði Rúnar Jónsson
viðskiptafr. og 

sölumaður

Davíð Davíðsson
sölumaður

Kristín Pétursdóttir
lögg. fasteignasali

Arnhildur Árnadóttir,
ritari

Skrifstofur okkar í Reykjavík og Hafnarfirði eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17 

7,5-19 milljónir 19-25 milljónir 28-32 milljónir 31-56 milljónir Nýbyggingar
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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

Rjúpnasalir - 201 Kóp

25.700.000
Einstaklega falleg 95,6 fm 3ja herb.
íbúð á 2. hæð með sérinngang í litlu
fjölbýli. Lóð er fallega frágenginn með
leiktækjum. Þórarinn s. 530 1811

Klapparstígur - 101 Rvk

ÍBÚÐIR * VINNUSTOFA * SKRIF-
STOFA*
* 120 fm í hjarta Reykjavík 101.* Mögu-
leiki á 2 íbúðum * Íbúð og vinnustofu
eða skrifstofum. Óli s. 530 1812

Naustabryggja - 110 Rvk

40.000.000
174 fm 6 herbergja íbúð á 2 hæðum í
litlu fjölbýli. Tvennar svalir. Stæði í lok-
aðri bílageymslu fylgir.  Glæsileg eign. 
Stefanía s. 530 1805

Básbryggja - 110 Rvk

24.900.000
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

Hörðukór - 203 Kóp

23.500.000
Einstaklega falleg 98,3 fm 3ja herb.
íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Íbúðin er með
afar glæsilegum eikarinnr. Lóð er fal-
lega frágengin. Þórarinn s. 530 1811

Borgargerði - 108 Rvk 

29.000.000
Vel skipulögð, mikið endurnýjuð 6
herb.  130,9 fm. íbúð á jarðhæð í tvíbýl-
ishúsi með sér inngangi og stórum
sólpalli! Óli s. 530 1812

Álfheimar - 104 Rvk

24.200.000
Falleg og vel skipulögð 4ra herb. 108,7
fm íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli.  Baðh.
hefur verið endurn. Nýl. ísskápur og
uppþ.vél fylgja. Þórarinn s. 530 1811

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

Sléttahraun - 220 Hfj

17.900.000
Falleg 99,7 fm 3ja herbergja íbúð á 1.
hæð. í góðu fjölbýli.  Bílskúrsréttur
fylgir eigninni.
Þórarinn s. 530 1811

Árnastígur - 240 Gri

25.900.000
144,4 fm 4ra herbergja nýlegt raðhús
þar af 29,5 fm innbyggður og innan-
gengur bílskúr í Grindavík. Pantaðu
skoðun.   Þórarinn s. 530 1811

Blómahæð - 210 Gbæ

59.900.000
Einstaklega glæsilegt 182,5 fm 6 her-
bergja raðhús við verðlaunagötu 2006.
Glæsilegar innréttingar úr mahóní og
parket og flísar. Þórarinn s. 530 1811

Andrésbrunnur - 113 Rvk 

26.900.000
Einstaklega glæsileg 94,2 fm. íbúð í
nýlegu fjölbýlishúsi með lyftu og stæði
í 3ja bíla bílgeymslu.
Óli s. 530 1812

Gullengi - 112 Rvk

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

Laufengi - 112 Rvk

32.500.000    
119,4 fm 5 herb. endaraðhús á 2 hæð-
um með góðum garði og svölum. Stutt
í skóla. Frábært svæði. Mögul. á bílsk. 
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1806

Norðurgarður - 230 Rbæ

23.900.000
127,6 fm 5 herbergja endaraðhús þar
af 18 fm innbyggður bílskúr á góðum
stað í Reykjanesbæ. Pantaðu skoðun,
Þórarinn s. 530 1811

Andrésbrunnur - 113 Rvk

27.900.000
Glæsileg 119,1fm, 4ja herb íbúð á
2.hæð í lyftuhúsi með stæði í bíla-
geymslu. Stutt í alla þjónustu.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1820

Ánaland - 108 Rvk

39.000.000
Sérstaklega vel staðsett og björt 145
fm, 4. herb íbúð á 3. og efstu hæð.
Íbúðin sjálf er 123,2 fm og bílskúrinn
21,8 fm. Sigurður s. 530 1809

Furuberg - 221 Hfj

39.900.000
Einstaklega fallegt og vel skipulagt
165,4 fm parhús þ.a. 22,4 fm bílskúr og
ca 30 fm sólstofa sem ekki er hluti af
heildarfm. Þórarinn s. 530 1811

Háalind - 201 Kóp

49.000.000
Fallegt 193 fm parhús á 2 hæðum á
glæsilegum útsýnisstað. Neðri hæðin
er 114 fm og efri hæðin er 47,5 fm al-
rými. Bílsk. 31 fm. Helgi Már s. 530 1811

Bakkastaðir - 112 Rvk 

27.900.000
Gullfalleg 107 fm endaíbúð með sér-
inngangi í litlu fjölbýli -innst í botn-
langa, með útsýni yfir Sundin blá.
Óli s. 530 1812

Galtalind - 201 Kóp

28.500.000
Glæsileg 4ra herbergja íbúð á 1. hæð
með þvottahúsi innan eignar, samtals
112,3 fm þar af  6 fm geymsla. 
Helgi Már s. 530 1808

Heiðarvegur - 230 Rbæ

14.900.000
106,5 fm 4ra herbergja sérhæð á 1.
hæð í tvíbýli með sérinngangi í ál-
klæddu steyptu húsi góðum stað stutt
frá miðbæ Keflavíkur. Eddi s. 530 1806

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

Ásgarður - 108 Rvk

Hulduborgir - 112 Rvk

Vesturhús - 112 Rvk

64.900.000 - Upplýsingar hjá Helga Má s. 530 1808
Glæsilegt 235,5 fm einbýlishús á tveimur hæðum ásamt tvöföldum bílskúr á
frábærum útsýnisstað við Vesturhús í Reykjavík.

Söluturn - 108 Rvk

15.000.000
Brautarstöðin - Rekstur veitingastaðar, söluturns og ísbúðar á góðum stað
í Ármúla.  Mikil viðskipti eru við ýmis stór fyrirtæki í nágrenninu, s.s. í Ár-
múla, Síðumúla, Grensásvegi og í Skeifunni.  Hér er um tilvalið tækifæri að
ræða fyrir aðila sem vilja vera í eigin rekstri. Helgi Már s. 530 1808

26.400.000
Falleg 105,2 fm 4ra herbergja íbúð (þ.a.
6,5 fm geymsla), með sérinngangi á
jarðhæð í góðu fjölbýli við Hulduborgir.  
Helgi Már s. 530 1808

31.000.000
Gott 6 herbergja 129,6 fm raðhús á
þremur hæðum við Ásgarð þar sem
stutt er í alla þjónustu. 
Helgi Már s. 530 1808

Hæðir

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
Norðurtún - 245 San

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

Lækjarhjalli - 200 Kóp

69.900.000
Einstaklega fallegt einbýli. Húsið er
með 5 svefnh. og 2 stofum, 284,4 fm.
Húsið er á tveimur hæðum með tvö-
földum bílskúr.  Sigurður s. 530 1809

Nönnustígur - 220 Hfj

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

Urðarstígur - 220 Hfj

32.900.000
Einstakt 117 fm mikið endurnýjað ein-
býlishús á fínum stað við miðbæ Hafn-
arfjarðar. 
Óli s. 530 1812

Dvergahraun - 801 Sel

28.900.000
102 fm 4 herb. heilsárshús á steyptum
grunni með gólfhita. 6700 fm kjarri
vaxin eignarlóð við Kerið. 140 fm ver-
önd við húsið. Helgi Már s. 530 1808

Sumarhús

Sumarhús

Djáknavegur - 801 Sel

26.900.000
Glæsilegt og mjög vandað 114 fm
heilsárshús í Úthlíð, auk 26 fm
gesta/gufubaðshúss á veröndinni.
Stór 150 fm verönd er umhverfis bú-
staðinn sem stendur á glæsilegum út-
sýnisstað. Gott verð fyrir gott hús.
Skoðið um páskana - Magnús s. 898 0860

Sumarhús

Hreðavatn - 311 Bor

16.000.000 Laus fljótlega 
Mikið endurnýjaður 51,5 fm sumarbú-
staður ásamt litlum geymsluskúr við
Hreðavatn/Bifröst í Borgarfirði. 
Óli s. 530 1812

Draumaeign

Eyktarás - 110 Rvk

Fallegt 280 fm 2ja íbúða einbýlishús á
2 hæðum með innbyggðum 38 fm bíl-
skúr.  Húsið er innst í botnlanga við
opið svæði. 
Óli s. 530 1812
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um

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
Heimir Hafsteinn Eðvarðsson sölumaður
Hrafnhildur Helgadóttir sölumaður
Kolbeinn Sigurðsson sölumaður

Kristinn Erlendsson sölumaður
Ólafur H. Haraldsson sölumaður
Ólafur Sævarsson sölumaður
Vilborg G. Hansen sölumaður
Erla R. Guðmundsdóttir bókari
Ómar Haraldsson tölvuumsjón/frágangur
Ingvaldur Mar Ingvaldsson framkv.stjóri

-  he i l shugar  um þinn hag -

Klettakór
203 Kópavogur

Stærri íb og sérh. Gunnarsbraut - Norðurmýri
Falleg 135 fm 5 her-
bergja efri sérhæð og
ris. Sér inngangur.
Parket á íbúð er ný-
legt. Fallegar innrétt-
ingar Hitalögn er í
hellulagðri innkeyrslu.
Fyrirhugaðar fram-
kvæmdir eru á húsinu í
sumar og eru þær
framkvæmdir á kostn-
að seljanda. 
Verð 35,0 millj.

Einbýli Keilufell - Rvk
Gott einbýli á tveimur
hæðum ásamt bílskúr
á fallegri lóð í efra
Breiðholti. 4 Svefnher-
bergi, 2 baðherbergi,
rúmgóð stofa og gott
eldhús. Stærð 185,2
fm. Stór sólpallur og
góð hellulögð verönd
ásamt lóð í góðri rækt.
Stutt er í helstu þjón-
ustu, Eign sem vel er
þess virði að skoða.
Verð 36,9 millj.

Rað- og parhús Fellasmári - Kóp
Einstaklega vandað
og snyrtilegt 147.2 fm
raðhús á einni hæð
með innbyggðum
24,1 fm bílskúr með
glæsilegum garði og
flottu útsýni innanlega
í lítilli og sérlega fal-
legri botnlangagötu í
Smárahverfi Kópa-
vogs. Örstutt í alla
verslun og þjónustu.
Góð aðkoma, engar

tröppur eða pallar. Glæsileg eign fyrir vandláta. Verð 47 millj.

3 herbergja Austurströnd - Seltjarnarnes

• Nýlegt parket 
• Þvottahús á hæðinni
• Lyftuhúsnæði 
• Bílskýli 
• Verð 24,9m.

Upplýsingar gefur
Hrafnhildur í síma

894-3800

3 herbergja Álfatún - Fossvogsdalur
Góð 3 herbergja íbúð
á efstu hæð með fal-
legt útsýni. Mjög barn-
væn staður, stutt í
leikskóla, snælands-
skóla, íþróttasvæði
HK og útivistarsvæðið
Fossvogsdalinn. Gólf-
efni eru parket og flís-
ar, vandaðar innrétt-
ingar bæði í eldhúsi og

á baðherbergi. 
Íbúðin er laus við kaupsamning. Vel þess virði að skoða. 
Verð 23,8 millj.

2 herbergja Gautland - Rvk
Björt og rúmgóð 60,4
fm 2ja herbergja íbúð
á jarðhæð í litlu 3ja
hæða fjölbýli sem er
með klædda gafla og
er á sérlega góðum
stað í fossvoginum og
með góðu útsýni.
Verð 18,8 millj.

2 herbergja Engjavellir - Hfj
Engjavellir, falleg 2ja
herbergja íbúð með
sér inngangi af svöl-
um 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 forstofu,
gang, svefnherbergi,

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

2 herbergja Grettisgata - Rvk
Er þetta HÚSIÐ þitt.
2ja herbergja vel
skipulagða íbúð á
jarðhæð með sérinn-
gangi og öllu sér og
innan íbúðarinnar í
steinsteyptu og nokk-
uð snyrtilegu sex
íbúða hús á eignarlóð
á frábærum og róleg-
um stað í miðbæ

Reykjavíkur, stutt að labba í bæinn en samt þægilega langt frá. Stórt
herbergi með stórum skáp. Björt íbúð, mikið af gluggum. 
Verð 11,7 millj.

Jörð Tjarnarhólsmýri
10,4 ha lóð undir
hestabúgarð í heils-
ársbyggð sem rísa á
skammt frá Svína-
vatni. Á lóðinni er 84
fm hesthús, sem
þarfnast lagfæringa,
og leyfi er til að byggja
250 fm einbýlishús
ásamt 30 fm gesta-
húsi, eða samtals 280

fm. Vatn og rafmagn er komið að lóðarmörkum. Þetta er upplagt tæki-
færi fyrir hestaáhugamanninn að setjast að í sveitarsælunni. 
Verð 15,0 millj.

Gröf í Bláskógarbyggð
Höfum fengið í sölu
Árbæ, sem er vandað
og fallegt 53,7 fm
sumarhús með 18 fm
millilofti og gömlum
7,2 fm geymsluskúr
og nýju ca 10 fm húsi,
bústaðurinn er á 5,000
fm eignarlóð á falleg-
um stað í skógi vöx-
num trjálund rétt við

litla á og snýr eignin sérlega vel með tilliti til kvöldsólar. Nýlegur og flott-
ur fimm manna heitur pottur á sérbyggðum palli og einnig er veiðirétt-
ur í Grafará og kvíslum hennar sem liggja við lóðarmörkin. Stutt er í alla
þjónustu á Laugarvatni. Verð 15,8 millj.

Bláskógarbyggð
Mjög vandaður, vel byggður
og fallegur um 28 fm sumar-
bústaður í landi Austureyjar í
Bláskógarbyggð við Apa-
vatn, merkt á skilti sem
Austurey ásamt góðum ca
35 fm trésólpalli fyrir framan
húsið. Tekur um 60 mín. að
keyra frá Reykjavík en um
100 km eru á staðinn. Ekið
er sem leið liggur austur fyr-

ir Ingólfsfjall og þar upp til vinstri næstum því alveg að Laugarvatni og
ekið þar til hægri, afleggjari sem er merktur Útey og Austurey og farið
þann veg alveg á enda að Apavatni og sést húsið þegar komið er að
vatninu. Verð 7 millj.

Þúfa í Kjós
Fallegur sumarbústað-
ur í landi Þúfu í Kjós,
Um er að ræða fallegt
um 49,2 fm sumarhús
á steyptum súlum,
húsið er á einni hæð
með góðu svefnlofti
ásamt óskráðri um 11
fm geymslu við húsið
og annari óskráðri
geymslu á grillverönd
nokkuð frá bústaðnum.
Verð 12,9 millj.

• 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 milljónum
• Byggingaraðili er ÁF-hús
• Hringið og pantið tíma til að skoða

Litlikriki 4-6 
270 Mosfellsbær

Verð 39.900.000
Glæsilegt 6 herb. parhús á tveimur hæðum 194,3 fm ásamt innbyggð-
um 30 fm bílskúr. Eignin er samtals 224,3 fm á góðum stað í Krikanum
í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í anddyri, eldhús, stofu, borðstofu, fjögur
svefnherbergi, tvö baðherbergi, þvottahús, geymslu og bílskúr.  Stórt
hjónaherbergi með fataherbergi og sérbaðherbergi.  Húsið afhendist
tilbúið að utan og að innan verður húsið full einangrað, hitalagnir í gólf-
plötu og búið að setja upp innveggjagrind fyrir alla milliveggi. Lóð verð-
ur grófjöfnuð.  Útsýni yfir til Esjunnar. Teikningar eru á skrifstofu. Hægt
verður að fá eignina fullbúna. 

Sumarhús
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Sjá einnig myndir 
í gluggum á Fjarðargötu

– Eigendur fasteigna 
athugið!

Lífleg sala – skoðum 
og verðmetum 
samdægurs! –

Fr
um

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

BRÁVALLAGATA - RVÍK Sér-
lega björt og falleg neðri hæð í þrí-
býli á frábærum stað í göngufæri
við miðbæinn og háskólann. Verð
25,9 millj.  6393

EINBÝLI

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

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

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

4RA TIL 7 HERB.

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

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

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

HRINGBRAUT - HFJ. 300 fm
einbýli sem skiptist í tvær samþ.
íbúðir báðar m/bílskúr á flottum út-
sýnisstað. Verð 69 millj.  6432

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

SÓLEYJARHLÍÐ - Björt og
sérlega falleg 99 fm endaíbúð á
góðum stað. 3 sv.herb.
Suðvestursvalir. Verð 24,5 millj.

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

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

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

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 - Falleg og
rúmgóð 123,2 fm íbúð á 3. hæð. 3
sv.herb. Verð 21,9 millj.  6333

REYKJAVÍKURVEGUR -
Glæsileg 118,7 fm efri hæð í tví-
býli. 3 sv.herb. Mikið endurnýjuð
eign að innan sem utan. Verð 24,5
millj.  6157

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

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

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

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

BLIKAÁS - Falleg 113,7 fm efri
hæð í litlu fjölbýli. 3 sv.herb. Sér-
inngangur. Tvennar svalir. Verð
26,9 millj.  6438

BURKNAVELLIR - LAUS Fal-
leg 107 fm íbúð á 2. hæð á góðum
stað. 3 sv.herb. Laus við kaup-
samning. Verð 23,9 millj.  6013

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

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

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

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

UNUFELL - Björt og falleg 96,8
fm íbúð á 2. hæð. 3 sv.herb. Verð
17,9 millj.  9724

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

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

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

HÆÐIR

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

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

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

FJARÐARGATA - ÚTSÝNI
Sérlega falleg 127,7 fm íbúð á 4.
hæð í lyftuhúsi í miðbæ Hafnar-
fjarðar. Yfirbyggðar stórar svalir.
2018

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

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

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

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

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

BREIÐVANGUR - 5 HERB.
Falleg122,2 fm íbúð á 2. hæð í
góðu fjölbýli. 4 sv.herb. Verð 21,9
millj.  9659

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

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

STEKKJARHVAMMUR - Fal-
leg 136,4 fm hæð og ris ásamt
bílskúr. Sérinngangur. 3 sv.herb.
Svalir og verönd. Verð 26,9 millj.

HVERFISGATA - GLÆSIÍ-
BÚÐIR Nýjar fullbúnar íbúðir með
vönduðum innréttingum og gólf-
efnum. Verð frá 29,9 millj.  10037

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

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

DAGGARVELLIR - NÝ OG
FALLEG 96,8 fm íbúð á 4. hæð í
lyftuhúsi ásamt stæði í bíla-
geymslu. 2 sv.herb. Verð 21,9 millj.
4374

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

BJARMAHLÍÐ - Falleg neðri
hæð í tvíbýli á frábærum stað. 3
sv.herb. Sérinngangur. Verönd.
Verð 21,4 millj.  6435

FAGRAKINN - MEÐ BÍL-
SKÚR Falleg 129,4 fm neðri hæð
með bílskúr. 4 sv.herb. Sérinn-
gangur. Verönd. Verð 25,9 millj.
2540

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

3JA HERB.

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

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

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT
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ÁLFASKEIÐ - Falleg 88 fm íbúð
á 2. hæð. 2 sv.herb. Sérinngangur.
Bílskúrsréttur. Verð 18,7 millj. 3716

2JA HERB.

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

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

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

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

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

HOLTSGATA - Talsvert endur-
nýjuð 3ja herb. íbúð á efrihæð/risi í
góðu húsi. Verð 14,9 millj.  5450

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

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

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

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

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

LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDI
GRINDAVÍK

STAÐARHRAUN - Talsvert end-
urnýjað 151 fm endaraðhús m/bíl-
skúr. 4 sv.herb. Pallur og pottur.
Verð 22,9 millj.  6420

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

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

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

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

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

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

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

VOGAR

HOFGERÐI - 182 fm einbýli m/bíl-
skúr á 952 fm eignarlóð. 3 sv.herb.
Yfirb. verönd og pottur. Verð 29,5
millj.  6416

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

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

REYKJAN.BÆR

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

GARÐUR

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

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

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

SUMARHÚS

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

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

NÝBYGGINGARNÝBYGGINGAR
ALLT AÐ 90% LÁN

BJARKARÁS - GBÆ - Sérlega
glæsilegar og rúmgóðar lúxus-
íbúðir á frábærum útsýnisstað efst
í Ásahverfinu.

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

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

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

ENGJAVELLIR 1 - HFJ. Sér-
lega 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/bíl-
skúr, verð frá 30,4 millj. - frábært
fermetraverð  5401

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

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

EINIVELLIR 7 - HFJ. - Falleg
4ra herb. ENDAÍBÚÐ á 2. hæð
m/stæði í bílag. Verð 23,4 millj.
5159

DREKAVELLIR 18 - Glæsileg-
ar 3ja og 4ra herb. FULLBÚNAR
íbúðir m/parketi og flísum á gólf-
um. 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. -
Vandaðar 4ra herb. íbúðir, verð frá
24,8 millj. Afhending við kaup-
samning.  4310
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Jónas Örn Hdl. 
Lögg.fasteignasali

Inga Má
Sölufulltrúa
821 4644

Sigurður
Framkvæmdastjóri
898 6106

GLÆSIÍBÚÐIR Á 2 OG 3 HÆÐ

RE/MAX Mjódd • Þönglabakka 1 • 109 Reykjavík • Sími: 520 9550 • Fax: 520 9551

LAUGAVEGUR 86-94 

SÖLUSÝNING Í DAG OPIÐ HÚS

MÁNUDAG KL. 17:00 - 19:00

Íbúð nr. 202: SELD

Íbúð nr. 203: 70,4 m2 // ásett verð kr. 27.800.000

Íbúð nr. 206: 81,9 m2 // ásett verð kr. 32.300.000

Íbúð nr. 204: SELD

Íbúð nr. 205: 70,4 m2 // ásett verð kr. 27.800.000

Íbúð nr. 207: 94,5 m2 // ásett verð kr. 37.300.000

Íbúð nr. 208: 83,1 m2 // ásett verð kr. 32.800.000

Íbúð nr. 209: 74,8 m2 // ásett verð kr. 29.500.000

Íbúð nr. 210: 75,0 m2 // ásett verð kr. 29.600.000

Íbúð nr. 211: 75,0 m2 // ásett verð kr. 29.600.000

Íbúð nr. 301 SELD

Íbúð nr. 302 SELD

Íbúð nr. 303 SELD

Íbúð nr. 304 SELD

Íbúð nr. 305 SELD

Íbúð nr. 306: 81,9 fm // ásett verð kr. 34.800.000

Íbúð nr. 307: 94,5 fm // ásett verð kr. 40.100.000

Íbúð nr. 309: 88,9 fm // ásett verð kr. 37.8 M (3ja herb)

íbúð nr. 308: 82,6 fm // ásett verð kr. 35.100.000

Íbúð nr. 310: 75 fm // ásett verð kr. 31.900.000

Íbúð nr. 311: 75 fm // ásett verð kr. 31.900.000

Nánari lýsingu og upplýsingar er að fá hjá: 
Inga Má sölufulltrúa GSM: 821 4644 // ingim@remax.is 
Sigurði framkvæmdastjóra GSM: 898 6106 // sg@remax.is 

Íbúðir á annari hæð, allt 2ja herb.: Íbúðir á þriðju hæð, allt 2ja herb., ein 3ja herb.:

Tökum við tilboðumá staðnum 

STÓRBORG KYNNIR Í EINKASÖLU:

F
ru

m

Kirkjustétt 4 - 113 Reykjavík - Sími 534 8300

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

Grensásvegi 12A • 108 Reykjavík

UMBROT

Tökum að okkur að setja upp prentverk,

stór sem smá. 

Auglýsingar, bækur, blöð, dreifibréf,

fréttabréf, nafnspjöld, tímarit og hvað

eina sem þarf að prenta.

sími: 568 1000//gsm: 824 6610//frum@frum.is//www.frum.is

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Hellubakki 6, Selfossi 
Skemmtilegt einbýlishús á frábærum stað við Hellubakka á Selfossi,
fjögur góð svefnherbergi. Húsið er byggt úr forsteyptum einingum og
verðu afhent tæplega tilbúið til innréttinga þ.e eftir er að sparsla og mála
útveggi og setja upp milliveggi og bílskúrshurð. Verð 23.9 m.

Hellubakki 4, Selfossi 
Skemmtilegt einbýlishús á frábærum stað við Hellubakka á Selfossi,
fjögur góð svefnherbergi. Húsið er byggt úr forsteyptum einingum og
verðu afhent tæplega tilbúið til innréttinga þ.e eftir er að sparsla og mála
útveggi og setja upp milliveggi og bílskúrshurð. Verð 23.9 m.

Háengi 25, Selfossi. 
92,7 fm parhús ásamt 28,9 fm bílskúr í grónu hverfi á Selfossi. Verð
21.0 m.

Bugðugerði, Árnesi 
225,9 m² íbúðarhús byggt úr steinsteypu árið 1978. Verð 22.5 m.

Álftarimi 1 íbúð 301 Selfossi 
104,4 m² íbúð ásamt 5,4 m² geymslu og 22,9 m² bílskúr. Verð 18,5 m.

Skaftárvellir 4b Kirkjubæjarklaustri 
73,8 m2 parhús byggt úr timbri.  Húsið samanstendur af tveimur her-
bergjum, forstofu ,stofu,  eldhúsi, baði og þvottahúsi. Verð 10.0 m.

Móadalur 5, Ásatúnslandi, Hrunamannhreppi. 
Snyrtilegur fullbúinn 61,9 fm sumarbústaður í Heiðabyggð í Ástúnslandi.
Heitur pottur m/hitastýrðum blöndunartækum og stór timburverönd
m/skjólveggjum að hluta til. Bústaðurinn er byggður úr timbri árið 2001,
á steyptum sökkli. Frábær staðsetning. Verð 16.9 m.

Spilda úr jörðinni Kjarnholtum 1,
Bláskógabyggð

10,0 ha. vel staðsetta frístundalóð 
með útsýni yfir Tungnafljót. 

Lóðin hentar vel til beitar, skógræktar,
jarðyrkju eða annarar frístundaiðju.

Verð 10 m.

Höfum í sölu hjá okkur
einbýlis, rað og parhúsalóðir
í Suðurbyggð og Hagalandi.

Nánari upplýsingar má sjá á vefnum á 
www.sudurbyggd.is

og www.log.is/hagaland
og á skrifstofu Lögmanna Suðurlandi.

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

Fr
u

m

Ólafur Björnsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Sigurður Sigurjónsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Christiane L. Bahner hdl.
Lögg. fasteignasali

Torfi R. Sigurðsson
Lögfræðingur

Ágúst Stefánsson 
BA í lögfræði 

Hallgrímur Óskarsson 
Sölumaður

Steindór Guðmundsson
Iðnrekstrarfr./sölumaður

Anna Rúnarsdóttir
Ritari/skjalavarsla

Kristín Kristjánsdóttir
Ritari/skjalavarsla

Fr
u

m

– Laust nú þegar – Upplýsingar gefur Ólafur í síma 892 4285 –

Til leigu – Stórglæsileg nýbygging við Smiðjuveg – Kóp.

Stigahús m. lyftu986 fm salur sem auðvelt er að innrétta

Til leigu stórglæsileg 

nýbygging í Kópavogi

Til leigu 986 fm sérhæð í stórglæsilegri 

nýbyggingu við Smiðjuveg 74. Byggingin 
liggur að fjölförnustu umferðaræð höfuð-
borgarsvæðisins. Húsnæðið er bjart með 
gluggum á öllum hliðum og bíður upp á 
mikla möguleika í innréttingu. Hæðin er 
tvær séreiningar 616 fm og 303 fm en hægt 

að skipta í margar smærri. Fullfrágengið 

stigahús með lyftu. Bílastæði upphituð.
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FJÖLEIGNARHÚSALÖGIN. HUNDA
SAMÞYKKTIR. SAMRÆMI
Viðfangið eru hundar í fjölbýli. 
Um það eru reglur í fjöleignar-
húsalögunum frá 1994 og einnig 
staðbundnar samþykktir sveitar-
félaga. Húseigendafélagið barðist 
fyrir því að samþykktir  sveitar-
félaga um hundahald yrðu sam-
ræmdar fyrirmælum fjöleignar-
húsalaga. Flest sveitarfélög hafa 
gert það enda annað ávísun á 
úlfúð, deilur og réttaróvissu. Mun 
sjónum beint að fyrirmælum fjöl-
eignarhúsalaganna og hundasam-
þykktar Reykjavíkur frá 2002 um 
hundahald í fjölbýli. 

FRAMKVÆMD HUNDASAMÞYKKTAR 
REYKJAVÍKUR
Hundasamþykktin í Reykjavík 
var lengi á skjön við fjöleignar-
húsalögin en frá 2002 hefur verið 
samræmi þar á milli, a.m.k. í 
orði kveðnu en á framkvæmdinni 
hafa verið hnökrar. Hafa sumar 
afgreiðslur yfirvalda hundamála 
í Reykjavík vakið furðu og er 
framkvæmdin  til muna strangari 
í garð hundaeigenda en lögin og 
samþykktin leyfa séu þau skýrð 
og túlkuð af lágmarks lagakunn-
áttu.

HUNDALÓGIK. FURÐULEG TÚLKUN
Var tilgangurinn 2002 að laga 
reglur samþykktarinnar að lögun-
um en einnig voru gerðar betrum-
bætur til skýringar og fyllingar. 
Því miður hefur framkvæmd-
in ekki verið í samræmi við það 
sem að var stefnt og réttarbæt-
ur hafa snúist upp í andhverfu 
sína vegna furðulegrar túlkun-
ar og framkvæmdar. Virðist sem 
illskiljanleg hundalógik hafi verið 
höfð að leiðarljósi. Lóð hefur t.d. 
verið kölluð „sameignlegt rými“ 
og „sér inngangar“ verið taldir 
sameignlegir ef þeir eru á sömu 
hlið húss og vita að sömu stétt eða 
tröppum. Sá er þetta ritar kenndi 
á sínum tíma lögskýringar við 
lagadeild HÍ og hefði svona öfug-
snúin lagatúlkun verið ávísun á 
lóðrétt fall á þeim bæ.

FJÖLEIGNARHÚSALÖGIN. ASTMA OG 
OFNÆMISSJÚKIR
Samkvæmt lögunum um fjöleign-
arhús er hunda- og kattahald háð 
samþykki allra eigenda eða a.m.k. 
þeirra, sem hafa sameiginleg-
an inngang, stigagang eða annað 
sameiginlegt húsrými. Þessar 
takmarkanir á dýrahaldi komu 
inn í lögin samkvæmt tilmæl-
um frá Samtökum gegn astma og 
ofnæmi. Verndarhagsmunirnir 
eru ofnæmissjúkt fólk og heilsa 
þess og líf en hins vegar er ekki 
verið að slá skjaldborg um þá, 
sem verða fyrir öðru ónæði af 
völdum slíkra dýra eða hafa ímu-
gust á þeim.

TILGANGUR LÖGGJAFANS
Tilgangur löggjafans birtist 
svona: „Breytingin við A-lið 41. 
gr. felur í sér að til að mega halda 
hunda eða ketti í fjöleignarhúsum 
verði að fá samþykki þeirra eig-
enda sem hafa hvers kyns sam-
eiginlegt húsrými. Tillagan bygg-
ist fyrst og fremst á að nokkuð 
er um að börn og fullorðnir hafi 
ofnæmi fyrir þessum dýrum. 
Getur slíkt ofnæmi haft það 
alvarleg áhrif að fólk geti jafn-
vel þurft að flytja úr eigin íbúðar-
húsnæði gangi ekki að fá skilning 
sameigenda á þessu vandamáli. 

Er breytingunum ætlað að koma í 
veg fyrir slíkar aðstæður.“

HAGSMUNAMAT. EIGNARRÁÐ OG 
HEILBRIGÐI
Hér vegast á andstæð sjónar-
mið eða hagsmunir. Annars vegar 
þeirra sem vilja halda hunda og 
ketti og telja það mannréttindi 
og innifalið í venjulegum eignar-
ráðum. Og hins vegar hagsmun-
ir fólks, sem vill ekki óþægindi 
frá nágrönnum sínum umfram 
það, sem er óhjákvæmilegt. Það 
er ljóst að dýr, einkum kett-
ir, geta valdið fólki margvísleg-
um óþægindum og jafnvel sjúk-
dómum. Þessir hagsmunir voru 
vegnir saman og þeir síðarnefndu 
urðu þyngri á metunum og sam-
þykkti Alþingi þessar takmarkan-
ir einum rómi.

VIÐKVÆMNI OG GRENNDARREGLUR
Eigandi á almennt ekki lögvarða 
kröfu á því að nágrannar taki við 
hagnýtingu eigna sinna tillit til 
veikleika hans eða viðkvæmni. 
Mörkin milli þess, sem leyfilegt 
er og óleyfilegt, þess sem umlíða 
verður og þess sem ekki má, eru 
ákvörðuð samkvæmt almenn-
um mælikvarða. Ákvæði fjöl-
eignarhúsalaganna vegna astma- 
og ofnæmissjúkra er á skjön við 
þessa meginreglu grenndarrétt-
arins.

TILFINNINGAR. OFNÆMI. ÁST Á 
DÝRUM. BLÓRABÖGGLAR
Þegar einum hagsmunum er fórn-
að á altari annarra vilja reiði og 
sárindi búa um sig. Einkum þar 
sem tilfinningar eru ráðandi en 
fólk ber einatt miklar og heitar 
tilfinningar til dýra sinna. Meðan 
aðrir hafa ímugust á þeim sem 
sóðakvikindum og ónæðisvöldum. 
Oft er ósætti með eigendum um 
eitthvað alls óskylt en ófriðarbál-
ið blossar um dýrin. Dýrin verða 
þá blórabögglar og bitbein vegna 
þess að þau liggja vel við höggi 
og vegna þess að tilvist þeirra og 
tilvera er oft ótrygg og einatt upp 
á náð og miskunn sameigenda. 
Er þá oft einskis svifist og ljótur 
leikur leikinn.

SAMEIGINLEGUR INNGANGUR. SAM
EIGINLEGT HÚSRÝMI. TÚLKUN
Hunda- og kattahald í fjölbýli er 
að lögum háð samþykki allra eig-
enda eða a.m.k. þeirra, sem hafa 
sameiginlegan inngang, stigagang 
eða annað sameiginlegt húsrými. 
Við skýringu ákvæðisins verður í 
fyrsta lagi að gæta að því að það 
felur í sér takmarkanir á eignar-
ráðum eigenda og því ber að túlka 
það þröngt. Verður að velja þann 
skýringarkost, sem hefur minnst-
ar takmarkanir í för með sér. 
Leiki vafi á því hvort samþykki 
þurfi eða ekki, t.d. hvað telj-
ist sameiginlegt rými, þá verð-
ur að telja líkur á því að dýrahald 
sé leyfilegt. Í öðru lagi verður að 
túlka ákvæði með hliðsjón af for-
sögu þess og þeim löggjafarsjón-
armiðum og verndarhagsmunum, 
sem lágu til grundvallar við setn-
ingu þess. Og í þriðja lagi er með 
ákvæðinu gengið gegn meginregl-
um grenndarréttarins um við-
kvæmni og styður það enn frekar 
að ákvæðið beri að túlka þröngt. 
Þessi túlkun og lögskýring er í 
samræmi við viðurkennd túlkun-
ar- og lögskýringarsjónarmið eins 
og þau eru kennd 1. árs nemum í 
lögfræði.

NÁNAR UM SAMEIGINLEGT HÚSRÝMI
Ástæða þess að áskilið er sam-
þykki þeirra sem hafa sameig-
inlegt húsrými er að dýrið fari 
þar um og því geti ofnæmisvald-
ar borist frá því til veikra íbúa. 
Sé viðkomandi húsrými þannig 
staðsett og þess eðlis að dýrið 
komi þar aldrei og eigi þar aldrei 
erindi, þá standa öll rök til þess 
að ekki þurfi samþykki meðeig-
enda. Má nefna ruslageymslur 
sem dæmi. 

SAMÞYKKI. AFTURKÖLLUN. 
ÞINGLÝSING
Samþykki gildir fyrir ákveð-
inn hund meðan hann lifir. Það 
er óafturkallanlegt að óbreyttum 
aðstæðum en ef forsendur breyt-
ast verulega, t.d. ef óþægindi og 
ónæði eykst úr hófi eða ofnæmi 
kemur upp, þá geta sameigend-
ur afturkallað samþykki sitt. Það 
er nauðsynlegt eða a.m.k. trygg-
ast að þinglýsa samþykki fyrir 
hundahaldi enda segir í lögum að 
þinglýsa þurfi öllum ákvörðunum 
sem kalla á samþykki allra eig-
enda.

HUNDASAMÞYKKT REYKJAVÍKUR
Þegar sótt er um leyfi fyrir 
hundi í fjöleignarhúsi í Reykja-
vík þar sem inngangur er sam-
eiginlegur skal fylgja skriflegt 
samþykki þeirra sameigenda, 
sem hlut eiga að máli. Og þegar 
íbúð hefur sérinngang, þótt um 
sé að ræða annars konar sameig-
inlegt húsrými eða sameiginlega 
lóð þá þarf ekki samþykki ann-
arra eigenda. Túlkun á þessari 
skýru reglu í samræmi við fjöl-
eignarhúsalögin virðist á barna-
færi en samt hefur yfirvöldum 
hundamála tekist að rangtúlka 
hana og snúa út úr henni  þannig 
að borgararnir vita ekki sitt 
rjúkandi ráð. 

SAMÞYKKTIN ER GÓÐ EN FRAM
KVÆMDIN EKKI
Samþykktin er í fínu samræmi 
við ákvæði fjöleignarhúsalaganna 
sé hún rétt túlkuð og skýrð. Það 
sem helst gæti orkað tvímælis er 
bannið við að hundur sé á sam-
eiginlegri lóð. Þegar inngangur 
er sameiginlegur þarf samþykki 
þeirra sem hlut eiga að viðkom-
andi inngangi. Hins vegar þarf 
ekki samþykki sameigenda þótt 
um annað sameiginleg húsrými 
sé að ræða. Orð samþykktarinn-
ar eru skýr og það er óþolandi ef 
yfirvöld hunsa þessi fyrirmæli 
með lögfræði fáránsleikans að 
leiðarljósi.

VÁ FYRIR DYRUM
Nú mun vera langt komin 
endurskoðun á hundasamþykkt 
Reykjavíkur. Ekkert samráð 
hefur verið haft við Húseigenda-
félagið þótt félagið hafi mikla 
reynslu bæði almennt í grennd-
armálum og fjöleignarhúsamál-
um og málum vegna dýra í 
sambýli og nábýli. Eins lagði 
félagið mjög mikla vinnu og 
þekkingu fram við síðustu og 
næstsíðustu endurskoðun 
samþykktarinnar. Miðað við 
framkvæmdina og fyrri reynslu 
af tregðu yfirvalda til breytinga 
og bóta og viðleitni til að taka 
réttarbætur til baka þá er vá 
fyrir dyrum. Að vísu eru komnir 
til sögunnar nýir og dugandi 
pólitískir vendir sem binda 
verður vonir við.

Með kjafti og klóm í fjölbýli

Húseigendamál
Sigurður Helgi Guðjónsson hrl., formaður Húseigendafélagsins, 
svarar spurningum. 
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Arnarhraun 21, Grindavík
Fallegt einbýlishús ásamt bílskúr klætt með
múrsteini 165,8 ferm. 3 svefnherb. Bílskúr
flísalagður. Hellulögð innkeyrsla. Sólpallur
Verð: 30.000.000,-

Selsvellir 7, Grindavík
Glæsilegt einbýlishús ásamt bílskúr 181,7
fm. Ný gólfefni, endurnýjað þak og þak-
kantur. Hellulagt plan með hita. Stór sólpall-
ur ásamt heitum potti. Verð: 29.900.000,-

Austurhóp, Grindavík
Einbýlishús m/bílskúr í byggingu 151,7 fm.
sem skilast fokheld, tilbúin undir tréverk eða
fullbúin. Fokheld hús kr. 16.000.000,-
Fullbúin hús kr. 28.800.000,-

Baðsvellir 9, Grindavík
Fallegt einbýlishús 146 fm. ásamt 51,5 fm.
bílskúr. Byggð var við húsið ný forstofa
1998. Nýlegt járn á þaki bílskúrs. Ræktuð
og snyrtileg lóð. Sólpallur. Mjög góður stað-
ur.Verð: 28.600.000,-

Hellubraut 8, Grindavík
112,8 fm efri hæð ásamt 38,1 fm. auka hús-
næði á lóð sem möguleiki væri að útbúa
sem íbúð og leigja út. Búið að skipta um
gler og yfirfara glugga. Hitalagnir nýlegar,
rafmagn er nýyfirfarið og legaliðatafla. Ný-
legt járn á þaki. Verð: 17.500.000,-

Selsvellir 19, Grindavík
Mikið endurnýjað einbýlishús 160 fm ásamt
bílskúr. Þak og þakkantur endurnýjað. Nýir
plastgluggar og K-einangrunargler í öllu
húsinu og einnig í bílskúr. Nýjar hurðir á bíl-
skúr. Varmaskiptir. Verð: 25.900.000,-

Suðurhóp 11 og 13, Grindvík
Timburparhús í byggingu, klætt  með báru-
áli liggjandi og jatópaviður við útgönguhurð-
ar. Bílaplan hellulagt, snjóbræðslukerfi. Lóð
grófjöfnuð. Íbúðin er fullbúin ásamt tækjum,
aukalega í eldhúsi er örbylgjuofn, tvöfaldur
ísskápur og uppþvottavél. Í þvottahúsi fylgir
þvottavél og þurrkari. Verð: 32.400.000,-

Suðurvör 11, Grindavík
Gott parhús með bílskúr 160,2 fm. á góðum
stað. Lóð girt og ræktuð. Arinn í stofu. Ofn-
ar og lagnir endurnýjað. Heitur pottur. Inn-
keyrsla lögð með Bonamite, snjóbræðslu-
kerfi.Verð: 23.900.000,-

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

Vesturhóp 29, Grindavík
Einbýlishús úr timbri, klætt báruáli ásamt
bílskúr, 205 fm. í byggingu. Skilast fullbúið
að innan með gólfefnum. Bílskúr flísalagður.
Lóð tyrfð. Verð: 33.900.000,-

Ásabraut 13, Grindavík
235,7 fm. einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Á neðri hæð íbúð, kjörin til út-
leigu. Nýtt þak og þakkantur. Nýtt neyslu-
vatn og forhitari.Verð: 32.000.000,-

Vesturhóp 4, Grindavík 
Parhús í byggingu 171,2 ferm. ásamt bíl-
skúr. Afhendist fullbúið með gólfefnum og
innréttingum nema á baðherbergjum verður
komið gólfefni. Hellulögð innkeyrsla einnig
hellulagður sólpallur, gengið út úr
stofu.Verð: 32.900.000,-

Hólavellir 18, Grindavík
Gott 74,3 fm. raðhús ásamt 28 fm. bílskúr. 2
svefnherb. eldhús, baðherb. og stofa. Góð
lán áhvílandi. Verð: 17.800.000,-

Staðarhraun 28A, Grindavík
Gott 3ja herbergja raðhús 78,8 fm. 2 svefn-
herb. Sólpallur. Gott áhvílandi lán frá með
4,15% vöxtum.Verð: 14.500.000,-

Suðurhóp 1, Grindavík
Glæsilegt 20 íbúða hús í byggingu í Grinda-
vík, fyrir 50 ára og eldri. Lyfta í húsinu. Bíla-
geymslur fylgja hverri íbúð. Skilast með
vönduðum innréttingum, flísar á anddyri,
baðherb. og þvottah. Skápar í hjónaherb.
og anddyri. Verð frá kr. 21.900.000,-

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

Hellubraut 10, Grindavík
Nýleg 3ja herbergja íbúð í fjórbýli. Fallegar
innréttingar úr kirsuberjaviði. Skápar í for-
stofu og herbergjum. Mjög falleg eign. Fal-
legt útsýni.Verð: 17.900.000,-

Skipastígur 30, Grindavík
Glæsilegt endaraðhús 103,8 ferm.ásamt
23,2 ferm. bílskúr. Sérlega glæsilega innrétt-
að hús. Vandaðar innréttingar og allur frá-
gangur fyrsta flokks. Húsið er hannað af
innanhúsarkitekt.Verð: 24.500.000,-
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Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

ERTU AÐ LEITA ?

ÞARFTU AÐ 
SELJA HRATT ?

KÍKTU Á WWW.EIGNALEIT.IS

Blöndubakki 18
109 Reykjavík

Verð: 17,4
Stærð: 88,1

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 12,6
Bílskúr: Nei

GÓÐ  3JA  HERBERGJA  88,1  FM.  ÍBÚÐ  Á   1.  HÆÐ  MEÐ  AUKAHERBERGI  Í  KJALLARA.  SUÐUR
SVALIR. Mjög rúmgott hol með góðum fataskáp og geymslu. Björt stofa með útgengi út á suður svalir.
Baðherbergið  með  innréttingu  og  tengi  fyrir  þvottavél.  veggir  flísalagðir  að  hluta  til  og  flísar  á  gólfi.
Íbúðarherbergi  í  kjallara  gott  til  útleigu.  Húsið  er  í  góðu  ástandi  og  vel  viðhaldið,  var  viðgert  og  málað
siðasta sumar. Mjög stutt í skóla, leikskóla og i Mjóddina. Barnvænt umhverfi.

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596
thorkell@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 18:00 til 18:30 

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

Pantaðu tíma fyrir skoðun

Kári Fanndal Guðbrandsson,

Sigrún Sigurpálsdóttir,

lögg. fasteignasali.

S. 562 1200   862 3311

TRAUST
ÞJÓNUSTA Í 

ÁRATUGI
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ÖNDVERÐARNES - OPIÐ HÚS!
Til sölu góður sumarbústaður á
mjög góðum stað í Öndverðar-
neslandi, Grímsnesi. Húsið er timb-
urhús, byggt 1994, 44,4 fm ásamt
ca 20 fm svefnlofti. stofa, eldhús,
baðherbergi, 2 svefnherbergi, for-
stofa og svefnloft. Góð verönd
með heitum potti. Endalóð, fal-
legt útsýni. Heilsárshús með hita-
veitu. Mjög góð aðstaða á svæð-
inu, m.a. golfvöllur og sundlaug.
Verð: 16,0 millj. 

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

STÓRHOLT, 3JA HERB. MEÐ BÍLSKÚR
Vorum að fá í einkasölu mikið end-
urnýjaða, mjög fallega 3ja herb.
íbúð á miðhæð í þessu fallega húsi.
Íbúðin er stofa, 2 svefnherbergi,
eldhús, baðherb. og gangur (getur
verið saml. stofa og 1 svefnh.). Nýl.
innrétting í eldhúsi ásamt tækj-
um. Nýl. á baðherbergi, nýl. fal-
legt eikarparket. Húsið er ný-
steinað utan. 24 fm bílskúr fylgir.
Mjög góð eign á rólegum, eftir-
sóttum stað. Verð: 24,5 millj.

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

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

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

ARNARHRAUN - HAFNARFIRÐI
Mjjög góð 3ja herb. 110,2 fm neðri
sérhæð í tvíbýlishúsi. Íbúðin er
stofa, tvö svefnherbergi (í dag not-
uð sem þrjú herbergi), hol, eldhús,
baðherbergi og forstofa. Eldhús er
mjög rúmgott með ALNO innrétt-
ingu. Mjög stór sólpallur, heitur
pottur. Sérlega aðgengileg og vel
staðsett íbúð. Laus fljótlega. 
Verð: 25,9 millj.

SELFOSS - HRAFNHÓLAR 
Höfum í einkasölu parhús á einni hæð, 154,6 fm, þ.e. íbúðin
120 fm og innb. bílskúr 34,6 fm, Húsið er fullgert utan og
rúml. tilbúið til innréttingar inni. Mjög góð teikning, gott
skipulag. Húsið er á mjög góðum stað, stutt í skóla og
þjónustu. Barnvænt hverfi! Verð: 25.0 millj. Áhvílandi lán
frá Íbúðalánasj., ca 12,4 millj., 4,15% vextir.

Verður sýndur n.k. fimmtudag og föstudag kl. 14-16, 
hafið samband við Önnu eða Jón í símum 664 8247 og 891 7102
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Lýsing: Húsið er á tveimur hæðum og bílskúr stend-
ur sér. Lóðin er arkitektahönnuð og garðurinn er í 
sérflokki með lágvöxnum gróðri, lýsingu, grjóti og 
timburpöllum. Gert er ráð fyrir heitum potti á verönd. 
Húsið skiptist þannig að á neðri hæð er forstofa, gesta-
snyrting, hol, eldhús, borðstofa og stofa. Inni af holi 
er þvottahús og geymsla með sérútgangi  á lóð. Nátt-
úruflísar eru á gólfum og falleg innrétting í eldhúsi. 
Arinn er í stofu og útgangur úr borðstofu og stofu út 
í garð. Á efri hæð eru hol og þrjú rúmgóð svefnher-
bergi ásamt baðherbergi. Loft eru viðarklædd og parkett á gólfum. Geymsluris er yfir efri hæð. 
Húsið er bjart og aðlaðandi og lóðin í sérflokki. 

Verð: 75 milljónir  Fermetrar: 212  Fasteignasala: Höfði 

108 Reykjavík: Glæsilegt einbýlishús í Fossvogi
Markarvegur 5: Garður í sérflokki með arkitektahannaðri lóð.

FASTEIGNIR
TRAUST • VIRÐING • ÞJÓNUSTA

Stefán Páll Jónsson
Löggiltur fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi
697 4881697 4881

>>KÆRI HÚSEIGANDI 
• 3-4 herbergja íbúð eða hæð í kringum Álfheima, vogana eða sundin.
• Raðhús eða einbýli í hverfi 104 eða 105.
• 3-4 herbergja íbúð í Grafarvogi eða Grafarholti.
• 2-3 herbergja íbúð í hverfi 101 eða 107.
• 3-4 herbergja íbúð í Seláshverfi.
• 2-3 herbergja íbúð á jarðhæð í neðra Breiðholti.
• 200-300 fermetra verslunarými fyrir gjafavöruverslun.

Vantar eftirtaldar eignir fyrir ákveðna kaupendur

sími: 697 4881
e-mail: runarp@remax.is

RE/MAX FASTEIGNIR •Engjateig 9 • 105 Reykjavík •Sími: 578 8800Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign
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Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

Gsm 899 9545 

Gísli Sigurbjörnsson
sölumaður

FAX 568 3231

AFLAGRANDI
Fyrir 63 ára og eldri í Samtökum
aldraðra er til sölu falleg 2ja herb.
íbúð með frábæru útsýni. Skiptist í
svefnherb., stofu/borðstofu, eldhús,
baðherb. og geymslu auk sér-
geymslu í kjallara og hlutdeild í sam-
eiginlegri bílageymslu. Ýmis konar
þjónusta á vegum Félagsmiðstöðvar
borgarinnar er í húsinu. 
Laus við samning. 

ÞORLÁKSGEISLI M/ BÍLGEYMSLU

Björt og falleg 4ra herb. 105,3 fm íbúð á 2. hæð ásamt 6,7 fm
geymslu og sérstæði í bílageymslu. Sérinngangur í íbúðina.
Skiptist í stofu með útgangi á svalir, 3 svefnherb. eldhús með
eikarinnréttingu, flísalagt baðherb. með baðkari og sturtuklefa,
Sérþvottaherb. í íbúð. Vandað parket og flísar á gólfum. 
Góð áhvílandi lán. Verð 27.9 millj. 

SÓLEYJARIMI
Falleg 4ra herbergja íbúð á 4. hæð í
nýlegu lyftuhúsi með sérinngangi af
svölum og stæði í bílageymslu. Skipt-
ist í stóra, bjarta forstofu með fata-
skáp, 3 herbergi með fataskápum, fal-
legt eldhús og rúmgóða stofu með út-
gangi á svalir. Flísalagt baðherb. með
sturtuklefa, baðkari. og innréttingu.
Þvottaherbergi í íbúðinni. Góð sér-
geymsla í kjallara og sérstæði í sam-
eiginlegri bílageymslu. Fallegt útsýni
er úr íbúðinni. Stutt í alla þjónustu. 
Góð áhvílandi lán. Verð 29.9 millj.

VALLARBARÐ - HF.
Til sölu 2-3ja herb. endaíbúð í litlu
fjölbýli. Skiptist í borðstofu, stofu,
svefnherb. eldhús og bað. Sameigin-
legt þvottahús á hæðinni, Sér-
geymsla á jarðhæð. Laus við samn-
ing.
Verð 16. millj. 

EIGNIR ÓSKAST
Leitum fyrir ákveðna aðila meðal annars að:
Einbýlishúsi með 5 rúmgóðum svefnherbergjum í
Seljahverfi eða Mosfellsbæ
Vandaðri sérhæð ca 150 fm auk bílskúrs í nágrenni
Landakotsspítala.
Ca. 120 fm í lyftuhúsi með bílskýli og útsýni.

5-6 herb. íbúð við Barðastaði
2ja herb. íbúð í lyftuhúsi í Þverbrekku í Kópavogi
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PGV ehf. ı Bæjarhrauni 6 ı 220 Hafnafjörður ı Sími: 564 6080 ı Fax: 564 6081 ı www.pgv.is

GLUGGI TIL FRAMTÍÐAR …

• ENGIN MÁLNINGAVINNA

• HVORKI FÚI NÉ RYÐ

• FRÁBÆR HITA OG HLJÓÐEINANGRUN

• FALLEGT ÚTLIT

• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR

• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING

LIND

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

100% ÞJÓNUSTA
Frítt og skuldbindingalaust verðmat

Berglind
 Guðmundsdóttir

Sölufulltrúi
864 0803

berglindg@remax.is

Þórarinn
Jónsson Hdl.
Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja og 
skipasali.

864 0803
Hringdu núna
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KEYPT
& SELT ÞJÓNUSTA



HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA



TILKYNNINGAR

Tillaga að breyttu deiliskipulagi 
Ásvalla, íþrótta- og útivistarsvæði 
Hauka í Hafnarfirði.

Auglýsing um skipulag - 
Hafnarfjarðarbær

Ekkert blað?

550 5600

Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu 

fengið Fréttablaðið. En til vonar 

og vara skaltu klippa þetta símanúmer 

út og  hringja ef blaðið berst ekki.

- mest lesið



Sláandi saga en samt góð

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is



Hugmynd Björns Bjarnason-
ar um að koma á fót íslensk-

um her er allrar athygli verð. Það 
er rétt hjá honum að ný staða er 
komin upp í öryggismálum þjóð-
arinnar eftir brottför hersins. 
Það er líka rétt hjá honum að ör-
yggisógnir eru ekki þær sömu 
og voru á tíma kalda stríðsins. 
Mesta hættan nú stafar ekki af 
kjarnorkuveldum heldur ribb-
aldahópum með klúta á hausnum 
og alltof mikið skegg.

Við þessar aðstæður er rétt að 
ræða af fullri alvöru hvort ekki 
væri æskilegt að koma hér upp 
lágmarksviðbúnaði til að geta 
varið landið fyrir strandhöggi 
glæpahópa. Frekari viðbúnað-
ur en gegn slíkum ógnum væri 
þó tilgangslaus. Augljóst er að 
við gætum ekki varist innrás frá 
nokkru fullburðugu ríki jafnvel 
þó miklu væri til kostað.

Útfærsla Björns á hvernig 
heppilegast væri að mæta þess-
um ógnum er gölluð. Vopnaðar 
sveitir undir yfirstjórn innan-

ríkisráðherra eru ekki 
síður ógn við öryggi 
landsmanna en hver 
annar útlendur ræn-
ingjaflokkur. Það vill 
því miður oft fara svo 
að óvinsælir valdhaf-
ar sem skeyta ekki um 
að axla ábyrgð á pól-
itískum axarsköftum 
enda á því að beita her-
num gegn þegnunum. 
Þessu varð undirritað-
ur vitni að úti í Ung-
verjalandi seint á síðasta ári. Þar 
hafði forsætisráðherrann logið 
svívirðilega um opinber málefni. 
Sá lét vopnaðar sveitir lúskra 
niður þjóð sína í götubardögum á 
strætum Búdapest á sjálfu 50 ára 
afmæli 1956 uppreisnarinnar.

Íslenski herinn 
mætti undir engum 
kringumstæðum vera 
á valdi stjórnarmeiri-
hluta hvers tíma svo 
honum yrði ekki beitt 
í pólitískum flokka-
dráttum. Binda þyrfti í 
stjórnarskrá reglur um 
beitingu hans. Honum 
mætti aldrei beita 
gegn íslenskum ríkis-
borgurum og honum 
mætti aldrei beita 

nema til varnar Íslandi og ís-
lenskum hagsmunum. Æðsti yfir-
maður hersins gæti verið forset-
inn sem þyrfti að fá undirritun á 
rökstuddri beiðni til að geta beitt 
honum frá meirihluta dómenda 
Hæstaréttar. Hlutverk dómsins 

væri að meta stjórnskipulega 
þörf beitingar.

Viðbúnaður hersins þyrfti ekki 
að vera mikill. Léttvopnaður fá-
mennur atvinnumannaher sem 
síðan hefði liðsauka í varaliði 
sem kæmi til æfinga eina viku 
á ári. Gæti samanstaðið af sjálf-
boðaliðum björgunarsveitanna, 
skotveiðimönnum eða öðrum 
sem hefðu áhuga á að eyða hluta 
af sumarfríinu úti í íslenskri 
náttúru.

Til að tryggja öryggi þjóðar-
innar enn frekar yrði síðan vit-
anlega að láta af órökstuddri, 
óþarfa, ögrandi framkomu gagn-
vart öðrum þjóðum og taka upp 
sjálfstæða friðsama utanríkis-
stefnu. Uppsögn varnarsamn-
ingsins og úrsögn úr NATO væru 

trúverðug fyrstu skref í slíkri 
stefnubreytingu.

Það er óskynsamlegt að vera 
óvarin fyrir fyrirbyggjanlegum 
áföllum. Fámennt íslenskt varn-
arlið gæti forðað slíkum óþarfa 
slysum. Hinsvegar er fífldirfska 
hjá lítilli og fámennri þjóð að 
stunda árásargjarna utanríkis-
stefnu og stuðla þannig að hnefa-
rétti þjóðanna. Íslendingar eiga 
að boða rökræðuhefð sjálfstæð-
isbaráttunnar á alþjóðavett-
vangi. Það gæti orðið merkilegt 
framlag til friðsamari sambúðar 
ólíkra þjóða sem væri besta leið-
in til að tryggja öryggi og sjálf-
stæði Íslands til frambúðar. 

Höfundur er laganemi og járna-
bindingamaður. 

Íslenska leiðin í öryggismálum

//////

//////



Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug við andlát og útför eiginmanns
míns, föður okkar, tengdaföður, afa,
langafa og bróður,

Gunnars Baldvinssonar
frá Hofsósi.

Margrét Þorgrímsdóttir
Trausti Baldvins Gunnarsson Jóhanna Elísabet Clausen
Guðrún Jóna Gunnarsdóttir  Steinn Márus Guðmundsson
Gunnar Heiðar Gunnarsson Sólveig Ingunn Skúladóttir
Friðrikka Baldvinsdóttir Heimir Jóhannsson
barnabörn og langafabörn.

„Mér fannst 30 ár í sjón-
varpi vera orðinn dá-

góður tími og þetta bara 
orðið nokkuð gott.”

Dýrafræðingurinn tjáir 
sig um endalok sjón-

varpsþáttarins Nýjasta 
tækni og vísindi árið 

2004.

Dallas fer í loftið

Knattspyrnusamband Íslands er sex-
tíu ára á þessu ári. „Ég held að hreyf-
ingin sé mjög spræk þótt hún sé orðin 
sextug og við góða heilsu. Ég held að 
starfsemin hafi aldrei verið meiri en í 
dag,“ segir Geir Þorsteinsson, formað-
ur KSÍ. 

Geir er nýkominn frá Spáni þar sem 
íslenska karlalandsliðið tapaði 0-1 fyrir 
heimamönnum. Á afmælisdegi KSÍ, 
tveimur dögum fyrir leikinn, var lítil-
lega haldið upp á daginn. „Við notuð-
um tækifærið og fengum okkur köku. 
Það var mjög góður andi í íslenska lið-
inu á Spáni og ég held að það hafi end-
urspeglast í leiknum. Þeir stóðu sig vel 

í leiknum og það er sómi að því,“ segir 
hann.

Á afmælisárinu verður endurbætt-
ur Laugardalsvöllur tekinn í fulla notk-
un og mun völlurinn hafa sæti fyrir um 
tíu þúsund áhorfendur. Einnig verð-
ur haldin hér á landi úrslitakeppni EM 
U19 kvenna og fer hún fram í júlí. Er 
þetta langstærsta verkefni sem Knatt-
spyrnusambandið hefur tekið að sér á 
þessum vettvangi. 

KSÍ var stofnað í Reykjavík 26. 
mars 1947 og var fyrsti formaður 
KSÍ Agnar Klemens Jónsson. Umfang 
Knattspyrnusambandsins hefur aldrei 
verið meira en á þessu sextíu ára af-

mæli þess. Um áttatíu aðildarfélög KSÍ 
halda upp öflugu knattspyrnulífi um 
allt land og líður varla sá dagur ársins 
að ekki sé leikinn skipulagður knatt-
spyrnuleikur.

Á síðasta ári fóru fram um 8.200 leik-
ir þar sem KSÍ sá um skipulagningu á 
einn eða annan hátt.  Ennfremur halda 
aðildarfélögin ýmis opin mót og sam-
kvæmt talningu fóru fram um 7.000 
leikir á þannig mótum. Knattspyrnu-
sambandið hefur einnig haldið úti átta 
landsliðum karla og kvenna.  Á síðasta 
ári voru leiknir 47 landsleikir hjá öllum 
landsliðum en á þessu ári verða þeir 
yfir 50 talsins.

Það verða Hara-systur úr 
Hveragerði og Jógvan frá 
Færeyjum sem mætast í úr-
slitaþætti X-Factor á Stöð 2 
um næstu helgi. Þetta varð 
ljóst eftir undanúrslitaþátt-
inn á föstudagskvöld þar 
sem Guðbjörg var kosin út 
úr þættinum.

Það var rafmögnuð spenna 
í Vetrargarðinum í Smára-
lind síðasta föstudagskvöld. 
Þrjú atriði voru eftir í X-
Factor: Jógvan úr hópi eldri 
keppenda Einars; Guðbjörg 
úr hópi yngri keppenda Ell-
ýar, og Hara, sönghópur 

undir stjórn Palla. Öll tóku 
þau tvö lög. Að endingu 
varð ljóst að tími Guðbjarg-
ar í þættinum var á enda. 
Guðbjörg er aðeins 16 ára 
gömul og á eflaust fram-
tíðina fyrir sér í tónlistinni 
þó svo hún hafi ekki komist 
lengra að þessu sinni.

Það stefnir allt í æsi-
spennandi úrslitaþátt X-
Factor næstkomandi föstu-
dagskvöld. Íslenska þjóðin 
fær þá tækifæri til að velja 
á milli systranna frá Hvera-
gerði, Hara, og færeyska 
folans Jógvans.

Hara og Jógvan 
í úrslit X-Factor

Heljarinnar partí var hald-
ið á Nasa um síðustu helgi 
í tilefni af útkomu þriðju 
Playstation-leikjatölvunnar. 
Tölvuleikjanördar og annað 
áhugafólk um Playstation á 
Íslandi mættu í partíið og 
virtust menn skemmta sér 
hið besta.

Nýrri leikjatölvu fagnað



Doosan Infracore
Construction Equipment 

Snillingur að störfum 
Til að þú sjáir ljósið

Ímyndaðu þér allan þann fjölda vinnuvéla sem þarf til að færa þér rafmagn. Ímyndaðu þér alla þá vinnu sem fer 

í að byggja stíflur, reisa möstur og leggja línur. Sameiginleg verkþekking manna og kvenna gerir þetta mögulegt. 

Doosan Infracore byggir framtíðina á 111 ára reynslu. 

“Power Up for Tomorrow”

Litlir hlutir krefjast mikillar vinnu

www.doosaneurope.com
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Sendu SMS JA SOL á
1900 og þú gætir bíómiða!

Vinningar eru bíómiðar á Sunshine,
DVD myndir, fullt af Pepsi og margt fleira!

SMS
LEIKUR

Frá Danny Boyle, leikstjóra
28 Days Later og Trainspotting

FRUMSÝND 4. APRÍL

9. HVER VINNUR!
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Hjónabands-
ráðgjöf

Einu sinni las ég grein 
um Reykjavík eftir 
bandarískan mann sem 
var heillaður af Íslandi. 
Greinin byrjaði á þess-
um orðum: „Ég veit ekki 

hvað það er við þessa kofabyggð 
sem dregur mig til sín.“

„Kofabyggð,“ hugsaði ég og 
varð stórhneyksluð. Um hvað var 
maðurinn eiginlega að tala? Ég 
las áfram og undraðist lýsing-
ar mannsins á hrörlegum skúrum 
sem hann sagði einkenna miðborg-
ina. Hvar hafði maðurinn verið? 
Hafði hann ekki séð alþingishúsið, 
Hallgrímskirkju, Hótel Borg, ráð-
húsið og allar hinu fallegu bygg-
ingarnar í bænum?

Vissi hann ekki að á Íslandi eru 

byggð sterkustu hús í heimi? 
Mörgum árum síðar var ég á 

vappi í miðbænum nýkomin heim 
eftir langa dvöl í Kaupmanna-
höfn. Það var sól og blíða svo það 
glampaði á þök húsanna í bænum. 
Ég horfði í kringum mig og fraus 
skyndilega í sömu sporunum. Þarna 
blöstu þeir við. Kofarnir í miðbæn-
um. Rislitlir skúrar í öllum regn-
bogans litum og flestir að hruni 
komnir. Hvernig hafði þetta farið 
fram hjá mér? Ég vissi svo sem að 
íslenskur arkitektúr væri ekki upp 
á marga fiska en ég hafði aldrei 
tekið eftir því að annað hvert hús í 
miðbænum væri hreinlega ónýtt. 

Í fyrstu varð ég svolítið miður 
mín en svo áttaði ég mig á því að 
það er einmitt þetta sem gerir 

Reykjavík svo heillandi. Allar aðrar 
borgir eru hver annarri líkar. Með 
sínar fallegu byggingar, útflúruðu 
gluggaskreytingar og hallir í endur-
reisnarstíl. Íslendingar eiga engar 
sögulegar byggingar. Konunglega 
listaakademían í Kaupmannahöfn 
stendur við Kóngsins Nýjatorg í 
reisulegu húsi frá 17. öld. Þar drýp-
ur sagan af hverri fjöl. 

Listaháskóli Íslands er í gömlu 
sláturhúsi!

Það væri hægt að fara með jarð-
ýtu um miðbæ Reykjavíkur og 
moka öllu burt án þess að nokk-
ur menningarverðmæti færu til 
spillis. Það er hins vegar ekki góð 
hugmynd. Þegar öllu er á botninn 
hvolft er nefnilega heilmikið varið 
í þessa kofabyggð.





Það styttist í frumsýningu 
á samstarfsverkefni Ís-
lensku óperunnar og Óperu-
kórs Hafnarfjarðar, hinni 
vinsælu óperu, Cavalleria 
Rusticana, í Gamla bíó en 
æfingar eru nú á fullu og 
verður frumsýningin að 
kvöldi annars páskadags.

Um fjölmenna sýningu er að 
ræða því auk fimm einsöngv-
ara taka yfir 60 manns úr Óperu-
kór Hafnarfjarðar þátt í sýning-
unni ásamt yfir 40 manna hljóm-
sveit Íslensku óperunnar. Þetta er 
í fyrsta sinn sem Óperukór Hafn-
arfjarðar ræðst í sviðsetningu  en 
stjórnandi og stofnandi kórsins, 
Elín Ósk Óskarsdóttir, syngur að-
alkvenhlutverkið í verkinu, hlut-
verk Santuzzu. 

Önnur burðarhlutverk er líka í 
höndum þekktra söngvara: keppi-
nauta um ástir Santuzza syngja 
þeir Jóhann Friðgeir Valdimars-
son tenór, sem syngur hlutverk 
Turridos Ólafur Kjartan Sigurð-
arson, barítón, syngur hlutverk 
Alfios. Nýliðar í hópnum eru 
Hörn Hrafnsdóttir mezzósópran, 
sem fer með hlutverk Luciu, en 
hún hefur hlotið mikið lof fyrir 
frammistöðu sína í Systur Angel-
icu sem Óperustúdíó Íslensku óp-
erunnar sýnir um þessar mundir, 
og Þórunn Stefánsdóttir sópran, 
syngur hlutverk Lolu. Hljómsveit-
arstjóri er Kurt Kopecky og leik-
stjóri Ingólfur Níels Árnason sem 
hefur einnig umsjón með sviðs-
mynd og búningum.

Cavalleria var sýnd í Þjóðleik-
húsinu fyrir tveimur áratugum 
og naut þá mikilla vinsælda. Nú 
eru fyrirhugaðar fjórar sýning-
ar á Cavalleria Rusticana. Hún 
er fyrsta óperan sem Mascagni 
samdi og jafnframt sú langvinsæl-
asta. Verkið sló algjörlega í gegn 
þegar það var frumsýnt í Róm árið 
1890 og hefur síðan þá verið sýnt 
reglulega um allan heim. Tónlist-

in úr verkinu hefur einnig verið 
mikið notuð í kvikmyndum og 
allir þekkja hið fræga Intermezzo 
í verkinu. Óperan er byggð á smá-
sögu sikileyska rithöfundarins 
Giovanni Verga og segir frá Tur-
iddo sem er ótrúr unnustu sinni 
því hann elskar enn fyrrverandi 
heitmey sína Lolu, sem nú er gift. 
Þegar Santuzza kemst að ótryggð 
Turiddos segir hún eiginmanni 
Lolu, Alfios, frá ástarsambandinu, 
til þess að hefna sín. Alfio skorar 
Turiddo á hólm og drepur hann.

Það er Elín Ósk Óskarsdóttir 
sem er driffjöðrin í þessu mikla 
fyrirtæki. Hún stofnaði Óperukór 

Hafnarfjarðar árið 2000 og hefur 
stýrt honum síðan. Félagar eru 
70 talsins en kórinn sérhæfir sig 
í flutningi á óperu- og Vínartónlist 
og hefur hróður hans borist víða. 
Elín Ósk Óskarsdóttir hélt upp á 
tuttugu ára starfsafmæli sitt á síð-
asta ári og af því tilefni gaf hún 
út geisladisk þar sem hún syngur 
nokkrar af helstu perlum óperu-
bókmenntanna. Hún ræðst þó ekki 
á garðinn þar sem hann er lægstur 
með því tiltæki að hrinda af stað 
stórri óperuuppfærslu með kórn-
um sínum, vinum og stórri hljóm-
sveit.

Skírnir á vefnum

Kl. 10.00
Þrjár sýningar standa nú yfir í Hafn-
arhúsi Listasafns Reykjavíkur. Í D-
sal sýnir Geirþrúður Finnbogadótt-
ir Hjörvar innsetningu en í aðalsal 
gefur að líta verk franska myndlist-
armannsins Pierre Huyghe. Á efri 
hæðinni má síðan sjá sýningu á um 
eitt hundrað vatnslitamyndum eftir 
Erró.

Árlegir kertaljósatónleikar 
söngvaskáldsins Harðar Torfason-
ar fara fram í Borgarleikhúsinu í 
kvöld. Tónleikar þessir njóta jafn-
an gífurlegra vinsælda enda hefur 
tónlistarmaðurinn fjölhæfi fest 
sig í sessi sem einn dáðustu lista-
manna þjóðarinnar. Sem fyrr mun 
Hörður leika nýtt efni í bland við 
gamlar perlur auk þess að segja 
sögur úr veröldinni eins og honum 
er einum lagið.

Hörður segist ekki hafa tölu 
á sínum kertaljósatónleikum og 
segist halda að hann hafi nú staðið 
fyrir þeim í um þrjá áratugi. 

„Oft notar maður þetta tækifæri 
til þess að kynna nýtt efni og spila 
svo gömlu lögin. Fólk er óhrætt 
við að hringja í mig og senda mér 
skeyti með óskalögunum sínum,“ 
segir Hörður og bendir á að hann 
hafi einnig tekið við slíkum óskum 
úr salnum ef svo ber undir. 

Hörður er að leggja lokahönd á 
plötu sem ber titilinn Jarðarsaga 
og tilheyrir verkefni sem hann 
kennir við Vitann. „Það er ævin-
týri sem ég hef verið að skrifa í 
nokkra áratugi. Ég hef þegar gefið 
út tvær plötur í þessu safni, Loft-
sögu og Eldsögu, en þetta verða 
fimm plötur í allt.“ Aðdraganda 
þessa verks rekur Hörður til þess 
að fólk var sífellt að biðja hann um 
að skrá ævisögu sína. „Ég hafði 
takmarkaðan áhuga á því þá. Ég 
var upptekinn í minni vinnu. Sá 
tilgangur sem ég lagði upp með 
þegar ég sagði skilið við atvinnu-
leikhúsið í kringum árið 1972 var 

að fela mig ekki á bak við eitthvað 
hlutverk. Ég fór að láta lífið skrifa 
hlutverkið fyrir mig. Þetta verk 
spinnst í kringum þetta lífsfar 
mitt og byggir á því,  það er ungur 
maður sem fer í gegnum lífið og 
tjáir sig í gegnum söngva.“ 

Einnig er von á bókstaflegri 
ævisögu Harðar og vinnur rit-
höfundurinn og útvarpsmaðurinn 
Ævar Þór Jósepsson að skráningu 
hennar. Bæði þessi verk eru vænt-
anleg með haustinu. 

Tónleikarnir í kvöld hefjast kl. 
20.

Í ljósum kertanna

Leikfélag Akureyrar heldur upp-
teknum hætti og býður til leik-
húsveislu þar nyrðra um pásk-
ana. Leikið verður á þremur stöð-
um í bænum og er þegar vel selt 
á sýningar sem í boði verða. 

Fyrst má nefna sýninguna Lífið 
– notkunarreglur sem var frum-
sýnt í síðustu viku og hefur hlot-
ið gott lof og fína aðsókn. Lífið 
er ævintýrið um okkur öll, fullt 
af hlýju, tónlist og húmor. Höf-
undur er Þorvaldur Þorsteins-
son, Megas samdi tónlistina og 
Kjartan Ragnarsson leikstýrði. 
Uppselt er á flestar sýningarn-
ar í páskavikunni en bætt hefur 
verið við aukasýningum á skír-
dag og laugardaginn fyrir páska, 
7. apríl.

Á morgun hefjast sýningar á 
rómaðri gestasýningu frá Reykja-
vík. Verkið Best í heimi sem leik-
ið var í Iðnó í vetur þar sem upp-
selt var á allar sýningar. Verkið 

er háðsádeila á íslenskt samfé-
lag í dag. Þar er gert er grín að 
þjóðarstoltinu og ljósi varpað á 
aðstæður útlendinga sem reyna 
að fóta sig í nýju landi. Verk-
ið er spunaverk samið af Hávari 
Sigurjónssyni, Maríu Reyndal 
og leikhópnum. Stuðst er við 
reynslu listamannanna, viðtöl við 
innflytjendur og Íslendinga og 
sögur sem hópurinn hefur viðað 
að sér. Sýningin er leikin á ís-

lensku og textuð á ensku. Haust-
ið 2004 frumsýndi LA í samstarfi 
við LR Ausa Steinberg eftir Lee 
Hall. Sýningunni var vel tekið og 
hlaut Ilmur Kristjánsdóttir frá-
bæra dóma fyrir túlkun sína á 
Ausu. Vegna fjölda áskorana er 
verkið tekið til sýninga á ný í þrí-
gang á Akureyri í dymbilviku. 
Sýningin er endurunnin og er 
verkið nú leikið í heild sinni í Ak-
ureyrarkirkju sem þykir kirkjan 
henta umfjöllunarefni verksins 
vel. Ausa er mannbætandi sýning 
þar sem birtist einlæg, falleg en 
oft drepfyndin sýn níu ára barns 
á lífið sem hún fær ekki að lifa. 
Þýðingu gerði Jón Viðar Jóns-
son og María Reyndal leikstýrði. 
Ástæða er til að vekja sérstaka 
athygli á eftirmiðdagssýningu á 
föstudaginn langa kl. 16. 

Nú er um að gera fyrir norðan-
menn og gesti þeirra að skjótast í 
leikhús.

Páskaleikhús á Akureyri

SENDU SMS JA WHF Á

NÚMERIÐ 1900 OG ÞÚ

GÆTIR UNNIÐ MIÐA FYRIR TVO!

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA

FRUMSÝND  23. MARS

9.
HVER VINNUR!9.
HVER VINNUR!
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Ástráður Eysteinsson, prófessor í 
almennri bókmenntafræði og þýð-
andi, heldur erindi um nóvelluna 
Umskiptin eftir Franz Kafka í dag. 

Erindi sitt kallar Ástráður 
„„Þetta var ekki draumur“: Vand-
inn að skilja og þýða Umskiptin“ 
en verk það, ásamt skáldsögunni 
Réttarhöldunum, er með þekkt-
ustu verkum Kafka og jafnframt 
eitt frægasta sagnaverk evrópskra 
bókmennta á 20. öld. Þetta er saga 
sem margir þekkja og hafa lesið en 
jafnframt verk sem enn vefst mjög 
fyrir þeim sem leitast við að túlka 

eða „skýra“ hana – svo mjög raun-
ar, að rætt hefur verið um „örvænt-
ingu túlkandans“. Í erindinu verð-
ur spurt hvaða þröskuldar mæti 
skilningi lesenda í sögunni. Í því 
samhengi verður einnig velt vöng-
um yfir reynslunni af því að þýða 
slíkt verk yfir á íslensku.

Erindið flytur Ástráður á vegum 
Stofnunar Vigdísar Finnbogadótt-
ur sem skipuleggur fyrirlestraröð-
ina „Þýðing öndvegisverka“. Fyr-
irlesturinn fer fram í stofu 111 í 
Aðalbyggingu Háskóla Íslands og 
hefst kl. 16.30 í dag. 

Vandinn við Kafka

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

H A L L G R Í M S P A S S Í A

Jóhann Smári Sævarsson bassi - Hallgrímur Pétursson
Hrólfur Sæmundsson barítón - Jesús
Benedikt Ingólfsson bassi - Pílatus 
Gísli Magnason tenór - Júdas
Guðrún Edda Gunnarsdóttir alt

Listvinafélag Hallgrímskirkju  25. starfsár

eftir Sigurð Sævarsson

frumflutt í Hallgrímskirkju
föstudaginn langa 
6. apríl 2007 kl. 22

S C H O L A  C A N T O RU M
C A P U T

Stjórnandi:
Hörður Áskelsson

miðaverð:
2.500/2.000 kr. Tónlistarsjóður

menntamálaráðuneytisins

Forsala í Hallgrímskirkju

æðisLEG
fermingargjöf
Miði á söngleikinn LEG eftir Hugleik Dagsson,
geisladiskur úr sýningunni og bolur á aðeins kr. 5.000!

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

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.

HJÓNABANDSGLÆPIR eftir Erich-Emmanuel Schmitt.
Frumsýning mið. 18/4 uppselt, fim. 19/4 uppselt, fös. 20/4 uppselt, lau. 21/4 uppselt,
fim. 26/4 uppselt, fös. 27/4 uppselt, lau. 28/4 uppselt, sun. 29/4 uppselt, fim. 3/5 örfá
sæti laus, fös. 4/5 örfá sæti laus, lau. 5/5 örfá sæti laus, sun. 6/5 örfá sæti laus.

Kassinn

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.

GERSEMAR GÆRDAGSINS  Gestasýning frá Turak leikhópnum í Frakklandi.
Mán. 16/4 kl. 20:00.

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. 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, sun. 29/4 kl. 14:00.
Sýningum lýkur í apríl!

LEG - söngleikur eftir Hugleik Dagsson. Tónlist hljómsveitin Flís.
Fim. 12/4 örfá sæti laus, fös. 13/4 örfá sæti laus, lau. 14/4 örfá sæti laus, fim. 19/4, 
fös. 20/4 örfá sæti laus, lau. 21/4 nokkur sæti laus, fim. 26/4, fös. 27/4 örfá sæti laus. 
Ath. nemendaafsláttinn og hópafsláttinn. Námufélagar fá 35% afslátt ef greitt er 
með Námukorti.

CYMBELINE eftir Shakespeare - gestaleikur í samstarfi við Listahátíð í Reykjavík.
Þri. 15/5, mið. 16/5, fim. 17/5 örfá sæti laus, fös. 18/5.

Stóra sviðið kl. 20:00

Smíðaverkstæðið kl. 20:00

LEG

         
                     

                     

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

                      

                

             
         
          

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is



Sinfóníuhljómsveit Norðurlands 
heldur tónleika í Glerárkirkju á 
skírdag og flytur þá Örlagasinfón-
íuna eftir Beethoven og fiðlukon-
sert eftir Max Bruch. Einleikari 
á fiðlu er Ari Þór Vilhjálmsson 
og stjórnandi er Guðmundur Óli 
Gunnarsson.

Örlagasinfónían er eitt dáðasta 
tónverk tónlistarsögunnar og upp-
hafsstefið þekkir hvert manns-
barn en haft er eftir tónskáld-
inu sjálfu að í því sé líkt og örlög-
in sjálf berji dyra. Verkið er mjög 
kraftmikið og  hristir upp í hverj-
um sem er en er jafnframt mjög 
aðgengilegt.

 Eftir Max Bruch verður flutt-
ur konsert í g-moll fyrir fiðlu og 
hljómsveit. Fiðlukonsertinn er 
hugljúf tónsmíð en gerir mikl-

ar kröfur til einleikarans. Sinfón-
íuhljómsveit Norðurlands er nú á 
sínu fjórtánda starfsári. 

Kjarni hljómsveitarinnar hefur 
frá upphafi verið kennarar við 
Tónlistarskólann á Akureyri og 

hópur hljóðfæraleikara sem býr 
og starfar á landsbyggðinni. Á 
þessum tónleikum kemur einnig 
hópur hljóðfæraleikara af Reykja-
víkursvæðinu til liðs við hljóm-
sveitina.

Eins og örlögin knýi dyra



Peter Fenner semur text-
ann við framlag Íslands til 
Eurovison-söngvakeppn-
innar. Peter er Eurovision-
bolti, hefur mætt til hverrar 
keppni allt frá árinu 1997 
og er mikill Íslandsvinur. 

„Já, ég vissi af þessum ágreiningi 
Kristjáns Hreinssonar og Sveins 
Rúnars og hef mikla samúð með 
Kristjáni,“ segir Peter Fenner, út-
varpsmaður og söngtextaskáld.

Fréttablaðið hefur greint frá 
krytum milli Kristjáns Skerja-
fjarðarskálds og Sveins Rúnars 
Sigurðssonar en Kristján taldi ein-
sýnt, sem höfundur hins íslenska 
texta við íslenska sigurlagið „Ég 
les í lófa þínum“ að hann fylgdi 
laginu út með enskum texta. En 
Sveinn Rúnar valdi „Valentine 
Lost“ eftir Fenner  til að keppa í 
Helsinki 10. til 12. maí.

Eftir að Fenner sá æfingar var 
hann sannfærður um sigurmögu-
leika lagsins þótt þar væru þrjú 
eða fjögur lög önnur sigurstrang-
leg. Fenner skilst að Kristján hafi 
einnig skrifað enskan texta við 
lagið en segist ekki hafa séð þann 
texta. Og segir jafnframt að hann 
hafi gert öllum það ljóst að ef ís-
lenskur höfundur, einkum Kristj-
án, gæti gert góða enska útgáfu þá 
ætti sá texti að brúkast. Því sjálf-
ur væri hann, þrátt fyrir allt, ekki 
Íslendingur.

„Hins vegar skilst mér að ekki 
hafi allir verið ánægðir með ensk-
an texta Kristjáns. Og tekin var 
ákvörðun um að nota minn texta 
og ég get ekki gert mikið við því. 
Ég veit að þemað er annað en 
Kristjáns en ég skrifaði bara það 
sem mér þótti eiga við lagið. Text-
inn er persónulegur en merking-
in vonandi önnur fyrir aðra. Ég 
vona að Kristján sé ekki bitur 
vegna þessa og veit að hann mun 
fá tækifæri í framtíðinni. Kannski 
munum við skrifa texta saman 
síðar, hver veit?“ segir Fenner.

Peter Fenner segist mjög stolt-
ur af því að vera í íslenska Euro-
vision-liðinu, ekki síst af því hann 
er mjög elskur af landi og þjóð og 
á marga góða vini meðal Íslend-
inga. Viðbrögðin við „Valentine 
Lost“ eru góð og í Noregi er þetta 
eina lagið sem fékk fullt hús stiga 
frá tónlistargagnrýnanda blaðsins 
VG – svo Fenner bindur við það 
vonir að fá mörg stig frá Noregi.

„Við höfum einnig fengið já-
kvæð viðbrögð frá Bretlandi og 
Bandaríkjunum en einnig lönd-

um sem ég bjóst ekki við að yrðu 
okkur hliðholl svo sem Tyrklandi, 
Rússlandi, Serbíu og Póllandi. 
Mjög mikilvægt er að fá stig frá 
mörgum ólíkum löndum og ég 
vona að það gerist. Eiríkur er frá-
bær flytjandi og hugsanlega vinn-
um við. Maður veit aldrei þegar 
þessi keppni er annars vegar.“

Að mati Fenners verða helstu 
keppinautar Íslands Serbía, Sviss 
og Svíþjóð. Og frábær árangur 
er að komast upp úr undankeppn-
inni því aðeins tíu lög af 28 fara 
áfram.

Aðspurður segist Fenner mik-
ill aðdáandi keppninnar. Telur 
reyndar því svo farið með flesta 
og segir hana eitt fárra fyrirbæra 
sem sameini álfuna. En svo verði 
atkvæðagreiðslan til að sundra 
henni á nýjan leik.

„Og hafir þú verið við eina 
keppni verður þú háður. Ég hugsa 
að það hafi þeir uppgötvað Gísli 
Marteinn, Logi Bergmann og nú 
Simmi!“

Fenner hefur fjallað um keppnina 
allt frá árinu 1997 sem útvarps-
maður og verið á vettvangi. Finn-
landsför hans er sú ellefta. Ein-
hverra hluta vegna hefur Fenner 
bundist sérstökum vináttuböndum 
við íslenska þátttakendur í Eurov-
ision-keppninni. Sem Fenner segir 
sérkennilegt í ljósi þess að hann 
tali litla sem enga íslensku meðan 
hann hefur á færi sínu frönsku, 
þýsku, spænsku, portúgölsku, ít-
ölsku og sænsku.

„Ég kynntist hins vegar Páli 
Óskari árið 1997 í Dublin og 
okkur varð strax vel til vina. Og 
við skemmtum okkur konunglega 
saman – hann er algerlega óborg-
anlegur. Mér fannst hans fram-
lag frábært og skil ekki enn þann 
dag í dag af hverju lagið hans náði 
ekki lengra. Ég kynntist Selmu 
1999 og við urðum einnig ágætir 
vinir – erum það enn. Ég er þeirr-
ar skoðunar að hennar framlag, 
You´re All out of Luck, sé besta 
Eurovisonlag frá upphafi. Og vildi 
óska þess að það hefði unnið.“

Og Fenner heldur áfram að rekja 
tengsl sín við Íslendingana. „Ein-
ari Bárðarsyni kynntist ég árið 
2001 og við höldum enn sambandi. 
Áttum góða daga saman í Dan-
mörku þrátt fyrir þau vonbrigði 
að lagið skyldi enda svo neðarlega. 
Ég man að ég söng enska útgáfu af 
Angel með Kristjáni Kristjánssyni 
í partíi með íslenska sendiherran-
um. Það tók á taugarnar en tvö 
glös af íslensku brennivíni hjálp-
aði sannarlega upp á sakirnar.“

Og Fenner rekur tengsl sín við 
Íslendinga. Góð kynni tókust með 
honum og Jónsa í Tyrklandi 2004 
og þeir eru enn í sambandi. Og 
þannig má áfram telja.

„Og svo er það auðvitað Silvía 
Nótt. Sem er ólík öllu sem fram 
hefur komið. En ég dáist að ótví-
ræðum hæfileikum hennar, dáist 
að henni sem listamanni og full-
trúa fyrir íslenska menningu.“

9. HVERVINNUR!

SMSLEIKUR
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Kristín Björg, kennari

Yoga byrjar 16. april

Kristín Björg hefur lært yoga hjá Guðjóni 
Bergmann.

Hún lærði hjá Guðna Gunnarsyni Rope yoga.

Kristín hefur setið námskeið hjá Þorbjörgu 
Hafsteinsdóttur í næringarfræði.

Kristín lagði stund á Blómadropa-
þerapistanám hjá Kristjörgu Elínu 
Kristmundsdóttur.

Einnig lagði hún stund á 5Rhythms, eða 
tæknina: Að hreyfast til meðvitundar 
hjá Alain Allard.

Kristín Björg er einnig lærður 
snyrtifræðingur og nuddari.

Sími: 691 0381

Minni á Rope-Yoga
tímana, kl. 18.30

Hljómsveitin Ghostigital 
lék á tónleikum í Loppen í 
Kaupmannahöfn á föstu-
dagskvöld. Vel var mætt á 
tónleikana, bæði af Dönum 
og Íslendingum sem búsett-
ir eru í Danmörku.

„Ghostigital sýndu það og sönnuðu 
enn einu sinni að þeir eru frábært 
tónleikaband. Við höfum aldrei 
fengið jafn mikla athygli danskra 
fjölmiðla eins og fyrir þessa tón-

leika, sem er auðvitað frábært,“ 
segir Hjalti Már Einarsson, tals-
maður íslenska tónleikafélags-
ins Beatless Propaganda í Kaup-
mannahöfn. Á föstudagskvöld léku 
Ghostigital á þeirra vegum á hinum 
fornfræga tónleikastað Loppen. 

Danski dúettinn Snake and Jet’s 
Amazing Bullit Band hitaði upp 
fyrir Ghostigital og virtust tón-
leikagestir skemmta sér konung-
lega. „Við virðumst vera með putt-
ann á púlsinum á dönsku senunni 
því Snake and Jet’s skrifuðu undir 
plötusamning við Crunchy Frog 

daginn fyrir tónleikana okkar. 
Þetta voru því fyrstu tónleik-
ar þeirra undir þeirra merkjum,“ 
segir Hjalti Már.





PÁSKAMYNDIN Í ÁR
TOPPMTNDIN Í USA!

!óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Borgarbíó merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

TMNT         kl. 3, 6 og 8 B.I. 7 ÁRA
SCHOOL FOR SCOUNDRELS     kl. 3, 5.45, 8 og 10.15
THE ILLUSIONIST     kl. 3, 5.45, 8 og 10.15
THE HITCHER       kl. 10 B.I. 16 ÁRA
VENUS        kl. 3, 6 og 8 B.I. 12 ÁRA
THE LAST KING OF SCOTLAND     kl. 10 B.I. 16 ÁRA

TMNT           kl. 2, 4, 6, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
SCHOOL FOR SCOUNDRELS       kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15
SCHOOL FOR SC. SÝND Í LÚXUS         kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15
THE HITCHER         kl. 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
EPIC MOVIE       kl. 2, 4, 6 og 8 B.I. 7 ÁRA
THE NUMBER 23       kl. 10  B.I. 16 ÁRA
NIGHT AT THE MUSEUM       kl. 3.20 og 5.40
ANNA OG SKAPSVEIFLURNAR       kl. 2 Stuttmynd

TMNT         kl. 2, 4, 6 og 8 B.I. 7 ÁRA
HOT FUZZ         kl. 5.45, 8 og 10.20 B.I. 16 ÁRA
THE HITCHER       kl. 10 B.I. 16 ÁRA
NORBIT       kl. 2 og 4

FRÁ FRAMLEIÐENDUM 
TEXAS CHAINSAW 
MASSACRE OG THE 
AMITYVILLE HORROR

MEÐ SOPHIA BUSH
OG SEAN BEAN

„FRÁBÆR LEIKUR OG
EFTIRMINNILEG MYND!“

- B.S., FRÉTTABLAÐIÐ

STRANGLEGA BÖNNUÐ 
INNAN 16 ÁRA
STRANGLEGA BÖNNUÐ 
INNAN 16 ÁRA

Bardagafimu skjaldbökurnar
eru mættar aftur

í flottustu ævintýrastórmynd 
ársins

PÁSKAMYNDIN Í ÁR
TOPPMTNDIN Í USA!
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Sendu SMS JA HFF á
1900 og þú gætir unnið!

Vinningar eru HAPPY FEET á DVD,
DVD myndir, Fullt af Pepsi og margt fleira!

SMS
LEIKUR

9. HVER
VINNUR!

Jeffrey Katzenberg, forstjóri 
teiknimyndadeildar Dreamworks, 
hefur litlar áhyggjur af því að 
þriðja myndin um græna skrímslið 
Skrekk eigi eftir að lúta í lægra 
haldi fyrir tveimur öðrum fram-
haldsmyndum: Köngulóarmann-
inum og lokamyndinni um sjó-
ræningjana á Karíbahafinu. „Allir 
eiga eftir að sjá Köngulóarmann-
inn, allir fara á sjóræningjana og 
allir munu horfa á Skrekk,“ sagði 
Katzenberg á fundi sem skipu-
lagður var af Bank of Ameri-
ca í New York á mið-
vikudaginn. „Sig-
urinn kemur til 
með að velta á því 

hversu margir sjá sömu myndina 
aftur og aftur og aftur,“ útskýrði 
forstjórinn.

Myndirnar þrjár, sem allar eiga 
það sameiginlegt að vera þær 
þriðju í röðinni í sínum bálki, verða 
frumsýndar í maí og því nokkuð 
ljóst að forsvarsmenn kvikmynda-
húsanna hugsa sér gott til glóð-
arinnar í þeim mánuði. Katzen-
berg gerði einnig nýjustu heima-
bíótækninni skil og sagðist kvíða 
fyrir hönd Blue Ray og HD DVD. 

„Munurinn á þessum gæðum og 
DVD-mynddiskagæðum er 

einfaldlega ekki 
það mikill fyrir al-
menning að honum 
finnist taka því að 

breyta til,“ sagði Katz-
enberg.

Þrír sumarsmellir

Úrslit Músíktilrauna fóru 
fram síðastliðið laugar-
dagskvöld í porti Listasafns 
Reykjavíkur. Að lokum 
stóð harðkjarnasveitin 
Shogun uppi sem verðugur 
sigurvegari. Heilt yfir var 
keppnin flott í alla staði 
og úrslitakvöldið sérlega 
glæsilegt. 

Fyrsta hljómsveit upp á svið, 
reyndar önnur þar sem Foreign 
Monkeys höfðu hitað salinn upp á 
undan, var Soðin skinka. Piltarnir 
sýndu ágæta takta og fluttu sæmi-
legt fjósaglysrokk. Hip Razikal 
var síðan önnur landsbyggðar-
sveit, bjó yfir fjölbreyttum hljóm 
en var smá þreytandi til lengdar 
og þarf aðeins að vanda sig betur.

Þriðja hljómsveit kvöldsins kom 
úr Grafarvoginum og heitir The 
Portals. Sveitin var ein af tveim-
ur nýbylgjusveitum kvöldsins, 
lék vel flutt og grípandi gítarrokk 
í anda Franz Ferdinand og The 
Killers. Nokkuð vantaði þó upp á 
kraftinn í söngnum. Hin nýbylgju-
sveitin, Loobyloo, var líkt og The 
Portals gríðarlega efnileg, fínar 
pælingar voru í gangi en sveitin 
þarfnast mikillar mótunar.

Tvær háskólapönkrokksveit-
ir settu svo skemmtilegan svip á 
keppnina. Hljómsveitirnar hétu 
Magnyl og SkyReports og báðar 
þessar sveitir gátu státað af ógnar 
grípandi hljómum sem voru vel 
framkallaðir. Magnyl var þó ögn 
betri enda með fína íslenska texta 
á meðan SkyReports þakkaði 
meðal annars einu sinni fyrir sig 
með því að segja „Thank you“, án 
efa kjánalegasta atvik kvöldsins, 
fyrir utan kannski þegar Björn 
Ingi afhenti aðalverðlaunin.

The Custom og Spooky Jetson 
voru síðan aðrar tvær hljómsveit-
ir af svipuðum meiði. Sálarfullt 
retrórokk með progguðum undir-
tóni en báðar tvær náðu ekki að 

skapa sinn eigin stíl og lögin voru 
alltof langdregin. Hæfileikana 
vantaði samt ekki.

En þá komum við að sveitun-
um sem skipuðu þrjú efstu sætin. 
Gordon Riots, sem endaði í þriðja 
sæti, og sigurvegararnir, Shogun, 
voru heldur betur í þéttari kantin-
um og voru áberandi drífandi og 
lifandi í flutningi sínum. Gordon 
Riots hafði innanborðs mikil gæði 
og síðasta lagið fær fullt hús stiga. 
Shogun hafði það hins vegar fram 
yfir Gordon Riots að þora að fara 
út fyrir rammann og gerði nokkuð 
frumlegri hluti, bauð upp á flottar 
hraðabreytingar og sumar fléttur 
sveitarinnar voru við það að rífa 
mann í sundur, slíkur var kraft-
urinn og þunginn. Sannarlega vel 
að sigrinum komin en harðkjarna-
sveit hefur ekki sigrað í Músíktil-
raunum síðan 2001 þegar Andlát 
fór með sigur af hólmi. Sveitin í 
öðru sæti, <3 Svanhvít!, var án efa 
mest hressandi sveit kvöldsins, 
spilaði kaldhæðnislegt krúttpopp 
og textarnir báru af. Þrátt fyrir 
kjánaganginn bjó sveitin yfir heil-
steyptum hljómi og allt dæmið 
gekk fullkomlega upp. Gæti gert 
góða hluti í framtíðinni ef meðlim-
ir sveitarinnar halda rétt á spil-
unum, rétt eins og fleiri sveitir í 
keppninni í ár.



FEITASTA 
GRÍNMYND

ÁRSINS

Sýnd í Háskólabíói

Rómantísk gamanmynd

grenja úr hlátri. 

KVIKMYNDAUPPLIFUN 

STÆRSTA OPNUN ÁRSINS

„FYNDNASTA SPENNUMYND áRSINS” - GQ

Ný GRíMYND FRá SömU OG 
GERðu SHAUN OF THE DEAD.

Sýnd í Háskólabíói

Renée Zellweger

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

DIGITAL

WILD HOGS kl.  6 - 8 - 10 Leyfð

MEET THE ... M/- ÍSL TAL kl. 6 Leyfð

300 kl.  8 - 10 B.i. 16

MEET THE ROBINSONS kl. 5:50 Leyfð

SCHOOL FOR SCOU... kl. 8 - 10:10 Leyfð

WILD HOGS kl. 8 - 10:10 Leyfð

HOT FUZZ kl. 5:30 - 8 - 10:30   B.i.16

HOT FUZZ VIP kl. 8 - 10:30  

ROBINSON F...M/- ÍSL TAL kl. 3:40 - 5:50 - 8 Leyfð

ROBINSON F... VIP kl. 3:40 - 5:50 

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

ROBINSON...M/- ÍSL TAL kl. 6 Leyfð

MEET THE... M/- ENSKU Tali kl. 8:10 - 10:20 Leyfð

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

WILD HOGS kl. 6 - 8:10 - 10:20   B.i.7

NORBIT kl. 5:50 Leyfð

Sannsöguleg mynd um 
Beatrix Potter

Skráðu þig á SAMbio.is

Háskólabíó

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

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

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

BRIDGE TO TEREBITHIA kl. 3:40 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 3:40 Leyfð

LADY CHATTERLEY kl. 5:40 - 9

TELL NO ONE kl. 8

HORS DE PRIX kl.10:20

PARIS, JE T’AIME kl 5:40

MRS POTTER kl. 5:40 - 8 - 10:20  Leyfð

ROBINSON F...  ÍSL TAL kl. 7 Leyfð

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

300. kl. 9 B.i.16

  

Stærsta grínmyndin í 
Bandaríkjunum á þessu ári

Sunday Mirror

STórlögGUR. SMáBær. MEðaL OFBELDI.

„HREIN UNUN FRÁ BYRJUN TIL ENDA”

einn ástsælasta barna
bókahöfund Breta fyrr og síðar.

MÁNUDAGUR
2 . A P R Í L
TJARNARBÍÓISKRÁNINGSTENDUR YFIR

FILMFEST.IS

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

(Muslims and Christians)
(FRA), Jacques Debs, 2006.

KLUKKAN  17.00

KLUKKAN  21.00

VERÖLD GEISJUNNAR

MÚSLIMAR OG KRISTNIR

(Twistedd Path of Love)
(JAP), Tatsumi Kumashiro, 1973.

KLUKKAN  19.00

ÁSTARINNARKRÓKALEIÐ

STARFSMANNAMIÐLUN

VANTAR ÞIG PÍPU-
LAGNINGARMENN?
Höfum milligöngu um að útvega
innlenda sem erlenda starfsmenn 
fyrir ýmsar greinar atvinnulífsins

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig?

VOOT STARFSMANNAMIÐLUN • HAFNARGATA 90 
230 REYKJANESBÆR • SÍMI 581 2222 • WWW.VOOT.IS
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SENDU SMS JA FHF Á 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, DVD MYNDIR
FULLT AF PEPSI OG MARGT FLEIRA!

FYNDNASTA SPENNUMYND ÁRSINS!FYNDNASTA SPENNUMYND ÁRSINS!

FRUMSÝND 30. MARS

NÝ GRÍNMYND FRÁ ÞEIM SEM GERÐU „SHAUN OF THE DEAD“

9
HVER
VINNUR!

Ekki stíll KR að skora 61 stig í leik

 Meistaramóti Íslands 
í badminton lauk í gær og þetta 
varð mót Rögnu Ingólfsdóttur 
sem vann þrefaldan sigur. Magn-
ús Ingi Helgason og Helgi Jóhann-
esson unnu báðir tvöfalt og Magn-
ús varð Íslandsmeistari í einliða-
leik í fyrsta skipti.

Ragna Ingólfsdóttir varð Ís-
landsmeistari fimmta árið í röð 
eftir öruggan 21-11 sigur í báðum 
hrinunum á móti Tinnu Helgadótt-
ur. „Ég bjóst líka við þessu sjálf. 
Þetta er áttunda árið í röð sem ég 
er í úrslitunum þannig að ég er 
orðin vön þessum aðstæðum og að 
spila þennan leik. Maður vill alltaf 
halda titlinum og þetta var þægi-
legt,“ sagði Ragna. „Ég hef aldrei 
unnið þrefalt og ætla að reyna að 
ná því,“ sagði Ragna stax eftir 
sigur sinn í einliðaleiknum og hún 
náði markmiðum sínum með því 
að vinna tvíliðaleik með Katrínu 
Atladóttur og svo tvenndarleikinn 
með Helga Jóhannessyni. Ragna 
vann alla sjö leikina sem hún spil-
aði í öllum flokkum á mótinu og 
það sem meira er tapaði hún engri 
hrinu. Frábært og fullkomið mót 
hjá glæsilegum fulltrúa badmin-
tonsins á Íslandi.

Magnús Ingi Helgason varð Ís-
landsmeistari í fyrsta sinn eftir 
2-1 sigur á Tryggva Nielsen í úr-
slitunum. Tryggvi sló Íslands-
meistara síðasta árs, Helga Jó-
hannesson, út í undanúrslitunum 
og komst í 1-0 í úrslitaleiknum 
með 21-14 sigri í fyrstu hrinu. 
Magnús vann næstu hrinu 21-19 
eftir mikla spennu og tryggði sér 
síðan sigurinn með 21-16 sigri í 
lokahrinunni. „Ég byrjaði að spila 
af of miklum krafti og hann át allt 
upp hjá mér. Ég breytti um takt-
ík í annarri hrinu og þá gekk þetta 
upp. Ég fékk góða röðun og var 
nokkuð viss um að ég gæti kom-

ist í úrslit þannig að ég var bjart-
sýnni fyrir þetta mót en oft áður. 
Það hefur gengið vel í vetur, ég er 
að spila vel og í góðu formi,“ sagði 
Magnús sem fékk frábæran stuðn-
ing frá systur sinni, Tinnu Helga-
dóttur, þrátt fyrir að hún væri 
að fara að spila til úrslita á móti 
Rögnu strax á eftir. „Hún er með 
svipuna á bakinu á mér. Hún gaf 
mér aukakraft,“ sagði Magnús 
sem vann reynslumeiri mann í úr-
slitunum.

„Hann hafði reynsluna fram yfir 

mig en var búinn að tapa í síðustu 
tveimur úrslitunum og kannski 
hefur það nagað hann eitthvað í 
bakið,“ sagði Magnús sem varð 
einnig Íslandsmeistari í tvíliðaleik 
með Helga Jóhannessyni. Systkin-
in töpuðu hins vegar tvenndar-
leiknum á móti Rögnu og Helga og 
vann Helgi því tvöfalt í gær. Tinna 
fagnaði innilega sigri bróður síns 
en varð hins vegar sjálf að sætta 
sig við silfur í öllum þremur úr-
slitaleikjunum sínum.

Ragna Ingólfsdóttir og Magnús Ingi Helgason urðu í gær Íslandsmeistarar á 
Meistaramóti Íslands í badminton og Ragna bætti um betur og vann í fyrsta 
sinn þrefalt. Hún tapaði ekki hrinu á öllu mótinu í þremur flokkum.

Á leiðinni út





 Fylkismenn komu með 
mikið líf í fallbaráttu DHL-deild-
ar karla með 26-24 sigri á Hauk-
um í baráttuleik í Árbænum í gær. 
Þetta var fyrsti leikurinn síðan 
Viggó Sigurðsson bættist í þjálf-
arateymi liðsins en það var að-
eins í upphafi hvors hálfleiks sem 
Haukarnir minntu á þá tíma þegar 
Viggó réð öllu á Ásvöllum. Þegar 
á reyndi voru það Árbæingar sem 
voru sterkari á svellinu og fögn-
uðu mikilvægum sigri. Fylkis-
menn geta þakkað frábærri mark-
vörslu Hlyns Morthens að bæði 
stigin komu í hús og að þeir séu nú 
jafnir að stigum við Hauka þegar 
aðeins þrír leikir eru eftir. 

„Þetta hefði bara verið búið ef 
við hefðum tapað þessu og við 
lögðum allt í þetta,“ sagði Hlyn-
ur Morthens, markvörður Fylk-

ismanna, sem varði alls 23 skot í 
leiknum. „Loksins fann ég mig. Ég 
er búinn að vera eins og hálfviti 
í síðustu leikjum og það var ekki 
annað í stöðunni en að rífa sig upp. 
Við erum enn þá inni í myndinni og 
eigum við annan svona leik á móti 
Akureyri næst,“ sagði Hlynur. 

„Við erum bara búnir að vera 10 
til 11 á æfingum, tveir eru hætt-
ir og það eru veikindi í liðinu en 
menn þjöppuðu sér saman sem 
einn maður,“ sagði Hlynur en Ás-
björn Stefánsson og Arnar Þór Sæ-
þórsson eru hættir og Eymar Kru-
ger var ekki með vegna veikinda.

Viggó Sigurðssyni tókst ekki að 
laga sjálfstraustsvandamál Hauka-
liðsins. Liðið hefur ekki unnið leik 
síðan 16. desember, hefur aðeins 
fengið eitt stig út úr síðustu sjö 
leikjum sínum og er komið í bull-
andi fallhættu. Árni Þór Sigtryggs-
son var líka svekktur í lokin.  „Það 
eru ólýsanleg vonbrigði að tapa 
þessum leik en það eru þrír leik-
ir eftir og við ætlum bara að vinna 
þá. Við erum að spila góða vörn 
og erum að fá færi í sókninni en 
Hlynur er að taka marga góða 

bolta í markinu og ætli munurinn 
á liðunum liggi ekki bara þar. Það 
lak allt inn hjá okkur en ekki hjá 
þeim,“ sagði Árni sem fagnar inn-
kommu Viggós. „Hann er algjör 
fagmaður, kann þetta allt út og inn 
og kemur til með að hjálpa okkur,“ 
segir Árni og bætir við 

„Við þurfum að leita langt aftur 
eftir leik sem við höfum spilað vel 
í 60 mínútur. Við eigum HK og Val 
eftir og gekk rosalega vel með þau 
í fyrra og við erum með sama lið í 
ár. Við höfum unnið Val í bikarn-
um og ég tel okkur hafa getuna til 
þess að vinna þessi lið. Við þurfum 
að byggja upp sjálfstraust en það 
er greinilega eitthvað að í liðinu 
og búið að vera lengi,“ sagði Árni 
niðurlútur eftir leik.

Auk frábærrar markvörslu 
Hlyns í markinu má ekki gleyma 
11 glæsimörkum stórskyttunn-
ar Arnars Jóns Agnarssonar sem 
hélt sóknarleik Fylkismanna á 
floti í leiknum en hjá Haukunum 
þurfa lykilmenn eins og Árni og 
sérstaklega Andri Stefan að gera 
miklu betur ef ekki á illa að fara í 
vetur.

musicI

Sony Ericsson W880i
Örþunnur Walkman tónlistarsími
  Frábær 2 megapixla myndavél • Léttur og fjölhæfur

MP3 tónlistarspilari með tónlistargreini
Handfrjáls búnaður fylgir

Verð 39.980 kr.
Verð áður 49.900 kr.

Þú færð símann í vefversluninni á siminn.is
eða á næsta sölustað Símans.

Tilboðin gilda til 15. apríl

MDS-60 ferðahátalarar

Verð 3.980 kr.
Verð áður 4.980 kr.

®

 Fram lagði Akureyri, 
29-27, í leik sem var ekki góð aug-
lýsing fyrir handboltann. Bæði 
var handboltinn slakur og svo var 
umgjörðin enn verri. Svo slök að 
blaðamaður varð að slökkva á tón-
listinni í leikhléi svo hægt væri að 
halda leik áfram.

Akureyringar mættu grimmir 
til leiks en ekk leið á löngu þar 
til leikmenn liðsins gerðust mjög 
grófir. Fór þar fremstur í flokki 
Hörður Fannar Sigþórsson en það 
var hneyksli að hann skyldi ekki 
líta rauða spjaldið í fyrri hálfleik.

Dómararnir voru hræðilegir og 
ekki nóg með að þeir leyfðu Ak-

ureyringum að komast upp með 
fádæma ruddaskap þá voru fjöl-
margir dómar þeirra alveg glóru-
lausir og þeir höfðu aldrei tak á 
leiknum. Framarar einbeittu sér 
að því að spila handbolta þó ein-
hverjir leikmanna liðsins hafi 
verið hreinlega hræddir við Akur-
eyringa.

Jafnt var á með liðunum í fyrri 
hálfleik en Fram var alltaf nokkr-
um skrefum á undan í þeim síðari. 
Akureyri náði að þjarma að þeim 
undir lokin en Fram hélt og fagn-
aði sigri. Það var sigur fyrir hand-
boltann.

Fram sendi grófa Akureyringa 
tómhenta heim í Eyjafjörð

 Tottenham smellti sér í 
sjötta sæti ensku úrvalsdeildar-
innar í gær er það lagði Reading 
að velli, 1-0. Það var Robbie 
Keane sem skoraði eina mark 
leiksins úr vítaspyrnu. Ívar 
Ingimarsson var í byrjunarliði 
Reading og lék allan leikinn en 
Brynjar Björn Gunnarsson sat 
á bekknum sem fastast í 90 mín-
útur.

Sigur Spurs var sanngjarn en 
þeir réðu lögum og lofum á vell-
inum nánast allan leikinn. Vanda-

mál liðsins lágu þó í því að nýta 
ekki færin.

„Við fengum þrjú frábær 
tækifæri snemma til að ganga 
frá leiknum og við fengum fleiri 
góð færi í síðari hálfleik. Við 
hefðum átt að skora að minnsta 
kosti þrjú til fjögur mörk,“ sagði 
Martin Jol, stjóri Spurs. „Þetta 
var leikur sem varð að vinn-
ast og ég er geysilega sáttur við 
stigin. Engu að síður verðum við 
að nýta færin okkar betur.“

Keane tryggði þrjú stig

Viggó Sigurðssyni tókst ekki að blása lífi í Haukaliðið sem tapaði fjórða leikn-
um í röð í DHL-deildinni og hleypti Fylki upp að hlið sér í fallbaráttunni.

DHL-deild karla:





Mmmmmmmdaaaaaaaaa og Punk‘d

Fermingargjafir

Bókafélagið Ugla

Gott veganesti út í lífið

„Ég fagna útkomu Biblíunnar á 100 mínútum. [Hún] er skemmti-
legt og handhægt yfirlit . . . [og] gefur glögga innsýn í meginstef 
Biblíunnar og handægan leiðarþráð til að rata gegnum hana.“

Úr formála biskups Íslands, herra Karls Sigurbjörnssonar.
Hinar sígildu Heilræðavísur Hallgríms Péturssonar 
með myndskreytingum Önnu Þóru Árnadóttur.

Nú einnig 
á hljóðbók.



Þyrping hf, Hátúni 2b, 105 Reykjavík

594 4200
594 4201
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þróunarfélag property development

Glæsilegt skrifstofuhúsnæði 
í hjarta helsta fjármálahverfis 
Reykjavíkur

Þyrping reisir sérhannað 12000m² skrifstofuhúsnæði að Borgartúni 26. Bílastæði verða 

annars vegar í bílageymslu undir húsinu fyrir um 200 bíla auk bílastæða við bygginguna. 

Húsnæðið skiptist í tvo misháa hluta, 8 hæðir vestan megin og 5 hæðir austan megin. 

Jarðhæðin skiptist upp í 4-5 rými og verður verslun og þjónusta þar en á öðrum hæðum 

hússins er gert ráð fyrir skrifstofu- og þjónustustarfsemi. Húsnæðið verður sérhannað út 

frá þörfum framsækinna fyrirtækja með frábæru útsýni.

Meðal leigjenda eru 10-11, Lyfja, Spron, Baugur, Gnúpur og Samkeppniseftirlitið.

Húsnæðið afhendist tilbúið til innréttinga vorið 2007.

Á vefsíðu Þyrpingar, www.thyrping.is, er að finna frekari upplýsingar auk ítarlegra teikninga

af húsinu í heild og einnig hverri hæð fyrir sig.

Frekari upplýsingar gefur Þorsteinn hjá Þyrpingu í síma 594 4200.

Til leigu:
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925m2

925m2

932m2
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Laust

* hægt er að skipta þessu rými 
til helminga

**allar stærðir eru birt flatarmál
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„Ég hlusta mikið á franska 
tónlist, sérstaklega með ungu 
listafólki og helst með harmon-
ikkuspili. Meðal annars hef ég 
verið að hlusta á Emily Loizeau 
og Pauline Croze. Svo hlusta ég 
mikið á Ampop, mér finnst þeir 
meiri háttar.“ 

Þorvaldur Davíð Kristjánsson 
hefur fengið inngöngu í hina virtu 
leiklistardeild Julliard-skólans 
í New York eins og Fréttablaðið 
greindi frá fyrir helgi. Eftir því 
sem næst verður komist er Þor-
valdur fyrsti Íslendingurinn sem 
fer alla leið í gegnum inntökuferl-
ið í Julliard en nokkrir hafa reynt 
fyrir sér hjá skólanum í stóra 
eplinu. Einn þeirra er Magnús 
Ragnarsson, sjónvarpsstjóri 
Skjás eins, sem reyndi að 
komast inn í skólann árið 
1983 ásamt þremur 
öðrum Íslendingum. 

„Þetta voru ég, Jón 
Bjarni Guðmunds-
son og Árni Péturs-
son en hann hef ég 
reyndar ekki séð 
síðan,“ sagði Magn-

ús sem 
var að 
vonum
ánægð-
ur fyrir 
hönd
Þor-
valdar
að hafa 
komist
inn. „Ég 
komst
hins
vegar

því miður ekki inn,“ bætir Magnús 
við. Þorvaldur mun í sumar eyða 
mestum tíma í vinnu en fer síðan 
út í ágúst þar sem hann hyggst 
koma sér vel inn í málið og kynna 
sér New York.

Leiklistardeild Julliard er feiki-
lega virt í leiklistarheiminum og 
þykir hafa einhverja bestu klass-
ísku menntunina í þessum fræð-
um ásamt leiklistardeild Yale-há-
skólans. Meðal þeirra sem þarna 
hafa stundað nám má nefna Val 
Kilmer, Robin Williams og Kevin 
Spacey sem reyndar gafst upp 
eftir tvö ár. Og prófskírteinið ætti 
því að opna dyr að frekari heims-
yfirráðum. Námið í Julliard er 
ekki ókeypis og er talið að kostn-
aðurinn við þessa útrás Þorvaldar 

nemi nokkrum milljónum. Skólinn 
mun þó koma að einhverju leyti 
til móts við leikarann unga frá Ís-
landi. „Þetta verður örugglega 
mjög gaman fyrir strákinn,“
segir Magnús.

Þorvaldur komst inn, Magnús ekki

Benedikt Hermann Hermannsson, 
Kjartan Sveinsson úr Sigur Rós 
og eiginkona hans, María Huld úr 
Amiinu, eru á meðal þeirra sem út-
skrifast sem tónsmiðir úr Listahá-
skóla Íslands á næstunni.

Á meðal fleiri útskriftarnema 
eru Páll Ragnar Pálsson, fyrrum 
gítarleikari Maus, Hafdís Bjarna-
dóttir gítarleikari og Hrafnkell 
Pálmarsson, fyrrum gítarleikari 
Í svörtum fötum. Auk þess mun 
söngkonan Guðrún Árný Karls-
dóttir útskrifast sem tónlistar-
kennari.

Hrafnkell segir að námið, sem 
er þriggja ára langt, hafi verið 
rosalega skemmtilegt. Segir hann 
að poppararnir hafi náð vel saman 
í náminu þó svo að poppið hafi 
ekki endilega mikið borið á góma 
á kaffistofunni. „Það sem er mest 
verið að tala um í þessum skóla er 
þessi tónlist án landamæra. Þetta 
er allt af sama meiði hvort sem um 
er að ræða popp, klassík eða rokk. 
Það er bara mismunandi háttur á 

flutningi og framsetningi og að-
ferðum,“ segir Hrafnkell, sem 
stundaði nám í hefðbundn-
um tónsmíðum þar sem 
klassík kemur mikið við 
sögu. „Ég hef góðan grunn 
í klassík því ég lærði lengi 
vel á fiðlu, löngu áður en ég 
fór að spila á gítar. Ég hef 
verið að vinna mikið af 
verkefnum tengdum leik-
húsi og kvikmynda-
tónlist. Síðan hef ég 
unnið töluvert líka í 
„pródúseringu“. Ég 
er það heppinn að 
ég hef getað nýtt 
mér ýmis tæki-
færi innan skól-
ans til að prófa 
hinar ýmsu leið-
ir,“ segir hann. 
Segist hann vel 
geta hugsað sér 
að starfa við leik-
hús- eða kvik-
myndatónlist í 
framtíðinni.

Þeir sem ljúka tónsmíðanáminu 
flytja lokaverkefni sín á næst-

unni. Benedikt reið á vaðið 
með tónleikum í Salnum síð-
astliðið laugardagskvöld 
ásamt Blásarasveit Reykja-
víkur en tónleikar Hrafn-
kels verða aftur á móti 25. 
apríl, einnig í Salnum. Þar 
mun hann flytja tvö klass-

ísk verk eftir sig 
auk þess sem níu 
manna kamm-
ersveit mun 

flytja lokaverk-
ið sjálft. Fé-
lagi hans úr út-
skriftarhópn-
um, Hreiðar 
Ingi Þor-
steinsson,
mun einn-

ig flytja loka-
verkefni sitt 

sama kvöld.

„Þetta er strangt til tekið ekki há-
karl heldur svokallaður Pangasíus 
langfin. Hann er hins vegar kall-
aður hákarl út af útlitinu, er með 
háan bakugga og stóran kjaft,“ 
segir Hlynur Ingi Grétarsson, eig-
andi fiskverslunarinnar Fiskbaur.
is. En „hákarlinn“ hefur vakið 
mikla athygli viðskiptavina þar 
sem hann syndir um í búrinu sínu, 
sextíu sentimetra langur, þótt enn 
hafi enginn treyst sér til að kaupa 
hann. „Þetta er ekki grimmt dýr 
en eins og aðrir fiskar ver hann 
landsvæði sitt af mikilli hörku,“ 
útskýrir Hlynur en „hákarlinn“ 
er aðallega fóðraður á rækjum 
og öðrum fisk sem leggst til. „En 
grænmeti er samt í mestu uppá-
haldi hjá honum; aspas, gulrætur 
og kartöflur.“ 

Pangasíus langfin hefur getið 
sér góðs orðs sem matfiskur í Ví-
etnam og þar fer fram mikil rækt-
un á honum til manneldis. „Hann 
er talinn vera einn skæðasti keppi-

nautur við annað fiskeldi í heim-
inum ekki síst vegna þess hversu 
ódýrt það er að fæða hann og halda 
honum uppi,“ segir Hlynur

Fiskáhugi Íslendinga er ekki 
bara bundinn við veiði í laxám því 
Íslendingar hafa í síauknum mæli 
verið að fá áhuga á skrautfiskum 
til að skreyta heimili sín. Á vefsíð-

unni fiskaspjall.is má meðal ann-
ars sjá myndir af glæsilegri koi-
tjörn í Fossvoginum og segir Hlyn-
ur að menn geti eytt milljónum í 
að skapa fiskunum sínum glæsileg 
heimili. „Ég held að það komi fólki 
alveg merkilega á óvart hversu 
mikið er af þessum tjörnum hér á 
landi,“ segir Hlynur. 

Hákarl í dulargervi grænmetisætu



*ATH: Á meðan birgðir endast.
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Páskamyndin
á DVD!
Hin stórkostlega 
ævintýramynd Eragon er 
komin á DVD í BT. Öllum 
eintökum fylgir páskaegg 
frá Nóa Síríus*

Páskamyndin
á DVD!
Hin stórkostlega 
ævintýramynd Eragon er 
komin á DVD í BT. Öllum 
eintökum fylgir páskaegg 
nr. 2 frá Nóa Síríus*



Brúnegg á morgnana
Hrein orka, góð næring, gott í maga
Fáðu þér eitt ..eða tvö ! BRÚNEGG

FRJÁLSAR HÆNUR
VISTVÆN EGG

  

Lyfja Lágmúla 
Lyfja Smáratorgi
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- Lifið heil

Hafnfirðingar (fyrir utan 
álfa og huldufólk) eru 

23.275 talsins og búa (eins og 
nafnið bendir til) í Hafnar-
firði. Alcan er fjölþjóðlegt fyr-
irtæki með 53.000 starfsmenn í 
41 landi. Hafnarfjarðar er fyrst 
getið í heimildum um 1400, þó 
er minnst á Hafnarfjörð í Land-
námabók. Bjarni Sívertsen sem 
nefndur er faðir Hafnarfjarð-
ar hóf að versla í Firðinum árið 
1794. Alcan var stofnað rúmri 
öld síðar, árið 1902, sem kanad-
ískt dótturfyrirtæki málmiðn-
aðarrisans Pittsburgh Reduct-
ion Company. 

 eru 11.302 
konur en karlarnir eru 11.149. 
Af bæjarbúum eru 5.443 á aldr-
inum 0-14 ára, 14.926 bæjarbú-
ar eru á aldrinum 15-64 ára, en 
2.082 eru 65 ára og eldri; 5 Hafn-
firðingar eru yfir 100 ára en 
elsti íbúi bæjarins er fæddur í 
maí árið 1902 – sama ár og Alcan 
var stofnað.

 eru 8 grunn-
skólar með rúmlega 3.650 nem-
endur. Um 16% íbúa eru í grunn-
skólum. Leikskólar eru 15 með 
um 1.400 börn. Í Tónlistarskól-
anum eru 644 nemendur. Um 
75.000 ferðamenn heimsækja 
Hafnarfjörð á hverju árið. Bæj-
arlandið er um 147 ferkílómetr-
ar og á því svæði eru kratar 
algengari en annars staðar á 
Íslandi (en kratar eru félagsver-
ur). Hafnfirðingar eru áhuga-
samir um íþróttir. Hver bæjar-
búi fer 16 sinnum í sund á ári og 
meira en 1.000.000 manns koma 
í íþróttahúsin. 

var fyrsta 
lútherska kirkjan á Íslandi reist 
árið 1533 þar sem hét Háigr-
andi, gegnt Óseyri, rétt við smá-
bátahöfnina. Sérstaklega góð 
hafnarskilyrði gerðu Hafnar-
fjörð snemma að einni helstu 
verslunarhöfn landsins og þar 
var aðalhöfn þýskra kaupmanna 
á 16. öld og á fyrri hluta einok-
unartímabilsins á 17. öld. Fyrsta 
tilraun til þilskipaútgerðar á Ís-
landi var gerð í Hafnarfirði á 
árunum 1753-1759. Í Hafnar-
firði var fyrsta almenningsraf-
veitan á Íslandi. Fyrsti togari Ís-
lendinga, Coot, var gerður út frá 
Hafnarfirði 1905-1908. Hafn-
firðingar láta hvorki mútur né 
hótanir stjórna gerðum sínum 
heldur heilbrigða skynsemi og 
trú á framtíðina. 

 f. Kr. stöðvuðu 
300 Spartverjar innrás Persa 
í Laugaskarði. Á laugardaginn 
stöðvuðu 88 Hafnfirðingar inn-
rás Alcan í Hafnarfjörð.

88 og 300


