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Býður sjúklingum 
sjónvarpsgleraugu

Hitamottur til upp-
hitunar á gólfum

www.xf.is

BURT MEÐ ÓRÉTTLÁTT
KVÓTAKERFI 

Fjórtán keppa í
óhefðbundinni fegurð

Smáauglýsingasími

Matthías Sigurðarson tannlæknir býður Karíus og Baktus byrginn með sjónvarpsgleraugum. 
„Sjúklingurinn setur gleraugun á nefið og þau tengjast DVD-spilara og heyrnartólum. Síðan er þetta eins og að horfa á flatskjá þar sem allt er í fókus og með texta,“ segir Matthías Sigurðarson tannlæknir. Hjá Matthíasi er öllum sjúklingum boðið upp á sjónvarps-gleraugun en það er þó engin skylda.„Við erum með nokkuð gott safn hérna á stofunni. Tildæmis Aðþrengdar eiginkonur, Simpsons og Vini sem eru alltaf vinsælastir. Einnig gott úrval af barnaefni. Síðan getasjúklingar komið með eigið efni,“ segir Matthías sem reyn-ir að mæta óskum sjúklinganna og er enn að bæta við safn-ið.
Gleraugun hafa að sögn Matthíasar bein áhrif á kvíðasem síðan hafi óbein áhrif á sársaukaskynjun.„Í hugum margra eru tannlæknar bara að meiða mann og síðan þarf að borga fullt fyrir það. Gleraugun geta stytt tím-ann og gefið sjúklingum jákvæðari reynslu,“ segir Matthí-as sem segir þau sérstaklega vekja lukku hjá yngri kyn-slóðinni.

Gleraugun fylgja hverjum stól og að sögn Matthíasarstendur nú til að bjóða upp á þráðlaus heyrnartól svo við-skiptavinir geta notið tónlistar auk myndefnis.

fasteignirMest lesna fasteignablað landsins 16. APRÍL 2007

Eyktarás 23 er fallegt 280 fermetra einbýlis-hús á tveimur hæðum með innbyggðum 38 fermetra bílskúr. Húsið er innst í botnlanga við opið svæði og því kjörið fyrir barnafólk.

A ðalinngangurinn í húsið er á efri hæð en þar eru fallegar og bjartar stofur. Loftið er tekið upp í stofunum og er með innfelldri lýsingu. Úr stofu er útgengt ávestursvalir.
Þrjú svefnherbergi eru á efri hæðinni, öllmeð innbyggðum fataskápum og parketti ágólfum

eldhúsinu. Baðherbergið er flísalagt í hólf oggólf og með góðri innréttingu.
Sérinngangur er á neðri hæðina og komið inní flísalagða forstofu og þaðan inn á ganginn. Ííbúðinni eru tvö svefnherbergi, stofa, eldhúsog baðherbergi. Gólfefni eru ýmist flísar eðaparkett.

Stigagangur er á milli hæða hússins en auð-velt er að loka honum þannig að ekki sé innan-gengt milli íbúðanna.
Aðkoman að húsinu er hellulögð og sunnan við húsið er stór 110 fermetra sólpallur og lít-illi steyptri sundl /

Glæsilegt einbýlihús
Fasteignasalan Draumahús hefur til sölu tveggja íbúða einbýlishús í Árbænum.

Eignin við Eyktarás 23 býður upp á fjölmarga möguleika og er frábærlega staðsett fyrir barnafólk. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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EIGNAMIÐLUN SUÐURNESJA er meðtil sölu tíu íbúða fjölbýlishús á tveimurhæðum.

GARÐUR FASTEIGNASALA er með tilsölu á Selfossi parhús á einni hæð.

HÚSEIGN FASTEIGNASALA er með til sölu fimm herbergja íbúð á besta stað íKópavogi.

LYNGVÍK FASTEIGNASALA er með tilsölu t j h

 Tæp 35 prósent 
þeirra sem afstöðu tóku í nýrri 
skoðanakönnun Fréttablaðsins 
segjast vilja sjá áframhaldandi 
ríkisstjórn Framsóknarflokks og 
Sjálfstæðisflokks eftir næstu 
kosningar. Mestur er stuðningur-
inn meðal kjósenda Framsóknar-
flokks og Sjálfstæðisflokks. 

Stuðningur við ríkisstjórn Sam-
fylkingar og Vinstri grænna hefur 
dalað aðeins frá síðustu könnun 
blaðsins þegar 30,2 prósent sögð-
ust vilja slíka ríkisstjórn. Nú segj-
ast 22,2 prósent vilja ríkisstjórn 
Samfylkingar og Vinstri grænna. 
Skýringuna á minna fylgi við slíka 
stjórn má helst finna í því að nú 

eru fleiri kjósendur þessara 
tveggja flokka sem vilja ríkis-
stjórnarsamstarf síns flokks við 
Sjálfstæðisflokkinn.

Alls segjast 67,7 prósent þeirra 
sem afstöðu tóku vilja einhvers 
konar ríkisstjórn með þátttöku 
Sjálfstæðisflokksins og  44,7 pró-
sent sögðust vilja ríkisstjórn með 
þátttöku Vinstri grænna. 39,5 pró-
sent segjast vilja ríkisstjórnar-
samstarf með þátttöku Samfylk-
ingar og 37,2 prósent með þátttöku 
Framsóknarflokks. 8,3 prósent 
sögðust vilja ríkisstjórn með aðild 
Frjálslynda flokksins og 3,4 pró-
sent vildu stjórn með Íslands-
hreyfingunni.

Sjálfstæðisflokkurinn 
eftirsóttastur í stjórn 
Ríflega þriðjungur aðspurðra í skoðanakönnun Fréttablaðsins vill að stjórnar-
flokkarnir sitji áfram í ríkisstjórn. Nær sjötíu prósent vilja ríkisstjórn með þátt-
töku Sjálfstæðisflokksins. Stuðningur við ríkisstjórn Samfylkingar og VG dalar.

Milljónatjón varð þegar 
aurskriða féll á Sauðárkróki í 
gærmorgun. Enginn slasaðist en 
í það minnsta sjö hús skemmd-
ust. Vatnsstokkur fyrir ofan 
bæinn sprakk með þeim afleið-
ingum að vatn sprautaðist út með 
miklum krafti og bar aur með 
sér á leið sinni niður hlíðina.

„Ég vaknaði þegar stokkurinn 
gaf sig og sá vatnsspýjuna lenda 
á glugganum mínum,“ segir 

Lúðvík Friðgeirsson, sem býr 
við Lindargötu þar sem skriðan 
féll.

Hús Lúðvíks, sem er elsta húsið 
á Sauðárkróki, er óíbúðarhæft 
eftir skriðuna enda er rafmagns-
inntakið í kjallaranum á kafi í 
aur. Nokkrar aðrar fjölskyldur í 
hverfinu þurfa einnig að yfirgefa 
heimili sín tímabundið.

Hátt í fjörutíu björgunar-
sveitarmenn, auk slökkviliðs- og 

lögreglumanna, tóku þátt í hreins-
unaraðgerðum í gær.

Kristján Baldursson, fulltrúi 
sýslumannsins á Sauðárkróki, 
segist hafa séð fólk hlaupa með 
börn út úr húsum sínum þegar 
flaumurinn var sem mestur. 

„Ég sá skriðuna taka með sér 
tré og lenda síðan á bíl. Það er 
vonandi að eignatjónið verði sem 
minnst þegar upp er staðið,“ 
segir hann.

Hlíðin rann niður í heilu lagi

Ehud Olmert, for-
sætisráðherra Ísraels, ræddi við 
Mahmoud Abbas, forseta Palest-
ínu, í gær. Þetta er í fyrsta skipti í 
sex ár sem þeir hittast að máli.

Leiðtogarnir voru „afar jákvæð-
ir“ eftir viðræður um ferðafrelsi 
og viðskiptahindranir, en einnig 
tæptu þeir á möguleikanum á sjálf-
stæðu palestínsku ríki. Slíkt hafa 
leiðtogarnir ekki rætt síðan árið 
2001.

Það vakti athygli á fundinum 
þegar þeir Abbas og Olmert skip-
uðu aðstoðarmönnum sínum afsíðis 
og spjölluðu í einrúmi í klukku-
stund.

Olmert og Abb-
as ræddu málin

Fíkniefnasalar
smygla eiturlyfjum til sjúklinga 
sem eru til meðferðar á Land-
spítalanum. Starfsmenn hafa 
fundið pakka með fíkniefnum 
sem ætlaðir eru sjúklingum á lóð 
spítalans, auk þess sem notaðar 
sprautunálar finnast oft við bygg-
ingar hans.

„Á meðferðarstofnunum er 
alltaf nokkuð um neyslu,“ segir 
Bjarni Össurarson, yfirlæknir 
vímuefnadeildar við geðsvið Land-
spítalans. „Við verðum að hafa 
augun opin því þetta gerist reglu-
lega hvar sem er.“ Hann segir um 
afmarkaðan hóp fólks að ræða 
sem sé í harðri neyslu. 

Fíkniefni seld 
sjúklingum

Stjórn Alþjóða-
bankans lýsti því yfir í gærkvöldi
að hún hefði miklar áhyggjur
af áhrifum hneykslismála Pauls
Wolfowitz á orðspor bankans. Hins

vegar verður
hann ekki rekinn
úr embætti for-
stjóra Alþjóða-
bankans að svo
stöddu.

Sjálfur hefur
Wolfowitz gefið
til kynna að hann
muni ekki hætta
af sjálfsdáð-

um. „Þetta er mikilvægt starf og
ég ætla mér að halda því áfram,“
sagði hann á blaðamannafundi í
gær.

Wolfowitz hefur verið harðlega
gagnrýndur fyrir að greiða fyrir
framgöngu ástkonu sinnar innan
bankans. Hann hefur beðist afsök-
unar á misferlinu, sem er nú rann-
sakað nánar.

Fær að sitja 
áfram í starfi



Árni, hvaða stórlax er nú 
skemmtilegastur?

 Eigendur jarðarinnar Brúar í Fljótsdals-
héraði eiga að fá 63,7 milljónir króna frá Landsvirkj-
un vegna 3.025 hektara lands sem fer undir Hálslón 
og aðliggjandi svæði. Þetta er niðurstaða matsnefnd-
ar eignarnámsbóta.

Bræðurnir Sigvarður og Stefán Halldórssynir eru 
eigendur Brúar, sem er ein alstærsta jörð landsins, 
um 160 þúsund hektarar. Þeir vildu að lágmarki fá 
1.300 milljónir króna vegna fyrrnefndra 3.025 
hektara sem fara að hluta undir Hálslón en það 
svæði er að hluta nauðsynlegt Landsvirkjun til 
aðgengis að lóninu. Inni í þeirri upphæð var einnig 
endurgjald fyrir 400 þúsund rúmmetra af malarefni 
sem fór í stífluna við Hálslón. Þegar vatnsstaðan í 
lóninu er í hámarki eru 43 prósent flatarmáls þess í 
landi Brúar.

Landsvirkjun hafði áður greitt bræðrunum 5,3 
milljónir króna fyrir afnotin af landinu og taldi það 
fyrir sitt leyti vera fullnaðargreiðslu. Gríðarlega 
mikið bar því í milli hugmynda um verð fyrir landið 
og var ákveðið að skjóta ágreiningnum til mats-
nefndar eignarnámsbóta. Í niðurstöðu nefndarinnar 
kemur meðal annars fram að í upphæðinni 63,7 

milljónum króna sé ekki innifalin greiðsla fyrir 
vatnsréttindi. Það mál er rekið aðskilið og á fjöldi 
annarra landeigenda í Jökuldal þar hagsmuni 
gagnvart Landsvirkjun. Eins og komið hefur fram í 
Fréttablaðinu vilja landeigendurnir fá sextíu 
milljarða króna fyrir vatnsréttindin en Landsvirkj-
un segir 375 milljónir vera hámarksgreiðslu.

Fái 64 milljónir fyrir Hálslón

 Hvalur fannst í 
fjörunni rétt austan við Skötubót 
hjá Þorlákshöfn í gær. Lögreglan 
á Selfossi segir dýrið um tíu til 
tólf metra á lengd.

Eftir því sem lögreglan kemst 
næst er skepnan af búrhvalaætt, 
en Halldór Runólfsson yfirdýra-
læknir var væntanlegur að 
Skötubót í gærkvöldi til að skera 
úr um það. 

Fulltrúum Náttúrufræðistofn-
unar, Hafrannsóknastofnunar-
innar og Umhverfisstofnunar var 
einnig tilkynnt um hvalrekann og 
eru þeir væntanlegir suður. 

Dánarorsök dýrsins er ókunn. 

Hvalur liggur í 
flæðarmálinu

Innra eftirlit Verðbréfa-
þjónustu sparisjóðanna komst á 
snoðir um tilhæfulausa skulda-
yfirlýsingu fyrrverandi fram-
kvæmdastjóra fyrirtækisins í 
síðustu viku. Hún var afturkölluð 
samstundis, og þar með ógild. 

Yfirlýsingin hljóðaði upp á 
nokkra milljarða króna. Þetta 
kom fram í fréttum Stöðvar 2 í 
gærkvöldi.

Eins og fram hefur komið var 
manninum, Viggó Þóri Þórissyni, 
vikið tafarlaust úr starfi og málið 
kært til saksóknara efnahags-
mála. Málið er í rannsókn hjá 
efnahagsbrotadeild Ríkislög-
reglustjóra.

Afturkölluð á 
síðustu stundu 

Fíkniefnasalar
smygla eiturlyfjum til sjúklinga 
sem eru til meðferðar á Landspít-
alanum. Vandinn er mestur á geð-
sviði spítalans þar sem fíklar leita 
sér meðferðar. Starfsmenn hafa 
fundið pakka með fíkniefnum á lóð 
spítalans sem eru ætlaðir sjúkling-
um auk þess sem notaðar sprautu-
nálar finnast reglulega við bygg-
ingar spítalans. Vandinn hefur 
verið til staðar lengi en yfirlæknir 
á geðsviði LSH segir vandann 
bundinn við hóp ógæfufólks. 

Aðalsteinn Pálsson, sviðsstjóri 
byggingarsviðs LSH, segir spítal-
ann vera sem þversnið af sam-
félaginu og ekki undanskilinn þeim 
vandamálum sem þjóðfélagið 
hefur við að glíma. „Við höfum 
haft rökstuddan grun um það í 
gegnum tíðina að sjúklingar fái 
eiturlyf afhent inni á sjúkrahús-
um. Við höfum einnig fundið pakka 
inni í steinhleðslum á lóð spítalans 
sem einhver hefur átt að koma og 
sækja.“ Aðalsteinn segir að stjórn-
endur spítalans séu í góðu sam-
bandi við lögreglu, sem bregðist 
fljótt við þegar við eigi. „Þegar 
grunur leikur á um að viðskipti 
eigi sér stað höfum við alltaf sam-
band við lögreglu.“

Bjarni Össurarson, yfirlæknir 
vímuefnadeildar við geðsvið LSH, 
segir vandann ekki nýtilkominn. 
„Á meðferðarstofnunum er alltaf 
nokkuð um neyslu og þá er lyfjum 
smyglað þar inn. Við verðum alltaf 
að hafa augun opin fyrir þessu því 
þetta gerist reglulega hvar sem 
er.“ Bjarni leggur áherslu á að um 
afmarkaðan hóp fólks sé að ræða 
sem sé í harðri neyslu. „Megnið af 
fólkinu sem hingað leitar er venju-

legt fólk í fíknivanda og kemur 
hvergi nærri þeim vandamálum 
sem hér koma upp.“ Bjarni segir 
að nú standi til að bæta aðstöðu 
spítalans, eins og til dæmis reyk-
ingaaðstöðu við inngang geðdeildar-

innar þar sem vitað sé að fíkni-
efnaviðskipti fari fram. „Einnig 
þarf að leysa hvernig á að taka á 
fólki sem getur verið hættulegt og 
því er sífellt verið að leita leiða til 
að bæta öryggismálin. Það er því 
verið að reyna að bregðast við 
þessu eins og mögulegt er,“ segir 
Bjarni.

Samkvæmt upplýsingum frá 
fíkniefnadeild lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu eru reglulega 
höfð afskipti af „einstaklingum í 
annarlegu ástandi“ sem leita sér 
meðferðar á LSH. Í þeim tilfellum 
þar sem fíkniefni hafa fundist á 
víðavangi við sjúkrahúsið hefur 
verið um litla neysluskammta að 
ræða, að sögn lögreglu.

Eiturlyfjum smyglað 
inn á Landspítalann
Fíkniefnasalar smygla eiturlyfjum til sjúklinga á Landspítalanum. Vandinn er 
mestur á geðsviði þar sem fíklar leita sér aðstoðar. „Um einstaklinga í hinum 
harða heimi eiturlyfja er að ræða,“ segir yfirlæknir. Öryggismál LSH eru í skoðun.

Sjálfstæðisflokkurinn
vill meta kosti þess að einkavæða 
orkufyrirtækin sem nú eru í 
ríkiseign.

Í ályktun landsfundar flokksins 
um umhverfismál og auðlindanýt-
ingu er lagt til að skoðaðir verði 
kostir þess að færa eignarhald 
ríkisins á orkufyrirtækjum yfir til 
einkaaðila, sérstaklega með tilliti 
til samkeppnis- og jafnræðis-
sjónarmiða. Segir þar enn fremur 
að tímabært sé að leysa úr læðingi 
krafta einkaframtaksins svo 
íslensk sérþekking og hugvit fái 
notið sín til fulls í útrás orkufyrir-
tækjanna.

Einkavæðing 
orkufyrirtækja 
verði könnuð

Kristinn H. Gunnarsson 
alþingismaður velti bíl sínum við 
Steingrímsfjarðarheiði í fyrra-

kvöld, en sakaði 
ekki. „Nei, ég hef 
ekki orðið var við 
neitt ennþá, enda 
í góðri þjálfun,“ 
segir hann.

Kristinn segir 
veginn hafa verið 
snjólausan og 
þurran lengst af. 
„Síðan var þarna 
krapi og nokkuð 

snjómagn frá deginum áður sem 
bráðnaði og rann niður á veginn,“ 
segir Kristinn. Hann segist ekki 
hafa verið á miklum hraða og 
hann hafi náð að hægja á sér 
þegar hann sá krapann. Bíllinn er 
talsvert skemmdur.

Kristinn er annar þingmaður 
kjördæmisins sem veltir bíl 
sínum á skömmum tíma, því 
Einar K. Guðfinnsson sjávar-
útvegsráðherra velti bíl sínum 
síðastliðinn þriðjudag.

Kristinn H. 
velti bíl sínum

Við höfum haft rök-
studdan grun um það í 

gegnum tíðina að sjúklingar fái 
eiturlyf afhent inni á sjúkrahús-
um. Við höfum einnig fundið 
pakka inni í steinhleðslum á lóð 
spítalans sem einhver hefur átt 
að koma og sækja.

 Reynt verður að draga Wil-
son Muuga á flot á morgun eða 
hinn, ef skilyrði eru góð. Áður 
höfðu forsvarsmenn Nesskips, 
eiganda skipsins, sagt að það yrði 
dregið á flot um miðjan maí.

„Ef við verðum heppnir ætlum 
við að reyna, en það má ekki mikið 
út af bera til að það takist ekki,“  
segir Guðmundur Ásgeirsson, 
stjórnarformaður Nesskips. „Við 
erum ekki komnir það langt að við 
getum ákveðið neitt ennþá, en við 
rembumst eins og rjúpan við 
staurinn.“

Hann segir stórstreymt verða 
um miðja þessa viku og þess vegna 
gefist möguleiki á að draga skipið. 

Takist það ekki verður reynt aftur 
um miðjan maí, eins og upphaf-
lega var áætlað. „Þetta gerist ann-
aðhvort næstu daga eða um miðj-
an maí, það er ekkert þar á milli,“ 
segir Guðmundur.

Wilson Muuga strandaði við 
Hvalsnes, skammt frá Sandgerði, 
um miðjan desember í fyrra. Áætl-
aður kostnaður við að draga skipið 
af strandstað er fjörutíu milljónir 
króna, þar af greiðir ríkið fimmt-
án en útgerð skipsins afganginn. 

Samkomulag um aðgerðina var 
kynnt í lok seinasta mánaðar, en 
þá var miðað við að skipið yrði 
dregið á flot á stórstraumsflóði 16. 
til 18. maí. 





Aðeins fleiri segjast nú, en í lok mars, vilja sjá áfram-
haldandi ríkisstjórnarsamstarf Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 
eftir kosningarnar 12. maí. Nú segjast 34,8 prósent vilja að stjórnarsam-
starfið haldi, en 24. mars sögðust 30,2 prósent vilja að stjórnarsamstarfið 
héldi áfram. Stuðningur við áframhaldandi ríkisstjórnarsamstarf eykst 
meðal stuðningsfólks Framsóknarflokksins og segjast nú 91,7 prósent 
þeirra vilja áframhaldandi samstarf við Sjálfstæðisflokk eftir kosningar. 
Hinn 24. mars sögðust 89,2 prósent stuðningsmanna Framsóknarflokks 
vilja slíkt samstarf. Aðeins færri stuðningsmenn Sjálfstæðisflokksins 
vilja nú áframhaldandi samstarf við Framsóknarflokk, 57,8 prósent 
segjast vilja slíkt samstarf, en stuðningurinn var 62,1 prósent í mars. Þá 
hefur stuðningur við áframhaldandi samstarf aukist lítillega meðal 
þeirra sem ekki gefa upp hvaða flokk þeir myndu kjósa. Nú segjast 33,3 
prósent þeirra vilja áframhaldandi stjórn, en í síðasta mánuði var 
hlutfallið 29,1 prósent.

Í síðustu könnun blaðsins voru það jafnframt 30,2 prósent sem sögðust 
vilja stjórn Vinstri grænna og Samfylkingar. Stuðningur við slíka stjórn 
hefur dalað nokkuð og segjast nú 22,2 prósent vilja tveggja flokka vinstri 
stjórn. Stuðningur við slíka stjórn hefur dalað bæði meðal stuðnings-
manna Samfylkingar og Vinstri grænna. Í mars sögðust 73,0 prósent 
kjósenda Samfylkingar vilja ríkisstjórn með Vinstri grænum. Nú er 
hlutfallið 55,4 prósent. Þá sögðust  70,4 prósent kjósenda Vinstri grænna 
vilja samstarf við Samfylkingu í mars. Nú segjast 60,6 prósent þeirra 
vilja slíkt samstarf. 

Hlutfall þeirra sem styðja Samfylkingu eða Vinstri græn og vilja 
samstarf síns flokks við Sjálfstæðisflokk hefur hins vegar aukist frá því í 
mars. Um fjórðungur stuðningsfólks Samfylkingar og Vinstri grænna vill 
nú mynda ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokki. Áhuginn meðal stuðnings-
manna Sjálfstæðisflokks virðist þó meiri fyrir samstarfi við Vinstri græn 
en Samfylkingu. 20,5 prósent sjálfstæðismanna segjast vilja ríkisstjórn 
með Vinstri grænum en 8,1 prósent þeirra vill sjá ríkisstjórn með 
Samfylkingu. Alls segjast 15,4 prósent þeirra sem afstöðu tóku vilja 
ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokki og Vinstri grænum, en 9,2 prósent vilja 
ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar.

Stuðningur við Kaffibandalagið svokallaða, Frjálslynda flokkinn, 
Samfylkingu og Vinstri græn, dalar enn og segjast nú einugis 3,8 prósent 
vilja slíka stjórn. Meirihluti þeirra sem segjast vilja slíka stjórn segist 
myndu kjósa Frjálslynda flokkinn.  Stuðningur við aðra ríkisstjórnarkosti 
er rétt um prósentustig eða minna. Þó segjast um tvö prósent vilja 
meirihlutastjórn Sjálfstæðisflokksins. Hringt var í 800 manns á kosn-
ingaaldri laugardaginn 14. apríl og skiptust svarendur jafnt eftir kyni og 
hlutfallslega eftir kjördæmum. Spurt var: Hvaða stjórnmálaflokkar vilt 
þú að myndi ríkisstjórn eftir kosningarnar í vor? og tóku 58,5 prósent 
aðspurðra afstöðu til spurningarinnar. 

35,5 prósent sögðust óákveðin og 6,0 prósent neituðu að svara. 

Þriðjungur vill áframhald-
andi ríkisstjórnarsamstarf
Stuðningur við ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna dalar frá síðustu könnun Fréttablaðsins. Fleira 
stuðningsfólk þessara tveggja flokka vill nú mynda ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokki en í könnun Frétta-
blaðsins í mars. Stuðningur við áframhaldandi ríkisstjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks eykst.

Brynhildur Þórarinsdóttir rithöfundur 
hlýtur Norrænu barnabókaverðlaunin í ár fyrir bæk-
urnar Njálu, Eglu og Laxdælu sem komu út á árunum 
2002-2006.

„Ég fékk hugmyndina að bókunum fyrir um tíu 
árum síðan, eftir að ég kláraði BA-námið í íslensku. 
Litli bróðir minn klæddi sig eins og Arthúr konungur 
og þá datt mér í hug að nota íslensku hetjurnar mat-
reiddar fyrir börn,“ segir Brynhildur Þórarinsdóttir 
rithöfundur.

Að sögn Brynhildar eru bækurnar ætlaðar allri fjöl-
skyldunni og segir hún marga fullorðna vera spennta 
fyrir Íslendingasögunum á einfaldara formi.

Þetta er í fjórða sinn sem íslenskur höfundur hlýtur 
verðlaunin. Árið 1992 hlaut Guðrún Helgadóttir þau, 
2003 komu þau í hlut Kristínar Steinsdóttur og 2005 
fékk Ragnheiður Gestsdóttir þau.

Brynhildur var veturinn sem leið bæjarlistarkona á 
Akureyri og segir verðlaunin vera hvatningu til frek-
ari skrifa.

 Eyþór Ingi Gunnlaugsson 
kom, sá og sigraði í Söngkeppni 
framhaldsskólanna sem sýnd var 
í beinni útsendingu frá Akureyri 
um helgina. Eyþór Ingi keppti 
fyrir hönd Verkmenntaskólans á 
Akureyri og tók Deep Purple-
lagið Perfect Stranger sem á 
íslensku nefnist Framtíð bíður. 

Helena Eyjólfsdóttir, formaður 
dómnefndar, sagði nefndarmenn 
nokkuð sammála um niðurstöð-
una. Í öðru sæti höfnuðu systkin-
in Ingunn og Arnar Friðriksbörn 
fyrir Fjölbrautaskólann í Ármúla 
og Fjölbrautaskóli Suðurnesja í 
því þriðja.

Menntaskólinn við Hamrahlíð 
varð hlutskarpastur í SMS-
kosningu sjónvarpsáhorfenda um 
bestu sviðsframkomuna.

Eyþór Ingi sigr-
aði örugglega

Geymsluhúsnæði í 
Vestmannaeyjum brann til kaldra 
kola aðfaranótt sunnudags. 
Enginn var í húsinu en það er 
gjörónýtt eftir eldsvoðann. Þar 
var áður starfrækt eggjabú. Bíll 
og búslóð sem voru geymd í 
húsinu urðu eldinum að bráð.

Rannsóknarlögreglumaður
telur að kviknað hafi í út frá 
hitablásara sem var í gangi um 
nóttina. Slökkvistarfi lauk upp úr 
klukkan sex í gærmorgun.

Vatnsbirgðir Slökkviliðsins í 
Vestmannaeyjum dugðu ekki til 
þess að slökkva eldinn og þurfti 
að fara eina ferð á tankbíl til þess 
að sækja meira vatn. 

Eggjabú brann 
til kaldra kola
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Þriðjudaginn 17. apríl 2007
Grand Hótel, Hvammur, kl. 8.15-9.30

Dagskrá:

8.15 Ávarp
Valgerður Sverrisdóttir, utanríkisráðherra

8.25 Nordic Business Outreach verkefnið kynnt
Jakob Simonsen, framkvæmdastjóri UNDP í Kaupmannahöfn

8.55 Undirritun samstarfssamnings
9.00 Samfélagsleg ábyrgð alþjóðafyrirtækja

Bjarni Ármannsson, forstjóri Glitnis
9.15 Samfélagsleg ábyrgð borga – Borgir með borgum 

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, borgarstjóri Reykjavíkurborgar
9.30 Fundarslit

Fundarstjóri er Halla Tómasdóttir, 
framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs Íslands.

Morgunverðarhlaðborð hefst kl. 8.00.
Fundurinn er öllum opinn og gefst fyrirtækjum og einstaklingum 
tækifæri á viðtalstímum með Soren Petersen, UNDP, um möguleg 
samstarfsverkefni frá kl. 10.30-14.00.
Skráning fer fram hjá Berglind Sigmarsdóttur,
viðskiptaþjónustu utanríkisráðuneytisins í síma 545 9932
eða með tölvupósti á netfangið berglind@mfa.is.

í útrás
Þróun

Utanríkisráðuneytið og Þróunaráætlun Sameinuðu þjóðanna (UNDP), 
í samstarfi við Viðskiptaráð Íslands, kynna samstarf einkageirans
og hins opinbera í þróunarlöndum.

Geir H. Haarde og Þorgerður 
Katrín Gunnarsdóttir voru endurkjörin 
formaður og varaformaður Sjálfstæðis-
flokksins á lokadegi landsfundar í gær. 
Hlaut Geir tæp 96 prósent greiddra atkvæða 
og Þorgerður rúmt 91 prósent.

Í kosningu til miðstjórnar hlaut Kjartan 
Gunnarsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri 
flokksins, bestu kosninguna en átta konur og 
þrír karlar voru kjörin í miðstjórn.

Mótsögn er í afstöðu sjálfstæðismanna til 
hálendisvega en um þá er fjallað í ályktun-
um um samgöngumál og um umhverfismál 
og auðlindanýtingu. Í fyrrnefndu ályktuninni 
segir: „Skoðaðir verði möguleikar á upp-
byggingu hálendisvega, sem bæta aðgengi 
að ferðamannastöðum á hálendinu og stytta 
jafnframt vegalengdir milli landshluta.“ Í 

síðarnefndu ályktuninni segir hins vegar 
„Landsfundur telur að afar varlega verði að 
fara við uppbyggingu vega um hálendi lands-
ins. Hálendið og víðerni þess eru auðlindir í 
sjálfu sér og ber ekki að leggja uppbyggða 
vegi þar nema að vandlega íhuguðu máli.“

Um Reykjavíkurflugvöll ályktar lands-
fundur að hann skuli áfram gegna lykilhlut-
verki sem miðstöð innanlandsflugs og að 
mikilvægt sé að hraða uppbyggingu sam-
göngumiðstöðvar við völlinn.

Tekur þú mark á skoðanakönn-
unum?

Ert þú með bók á náttborðinu?

 Milljónatjón varð þegar 
aurskriða féll á Sauðárkróki í gær-
morgun. Engin slys urðu á fólki en 
sjö hús við Lindargötu fóru illa út 
úr flóðinu. Eitt er nánast ónýtt og 
kjallarar sex húsa fylltust af aur. 

Nokkrar fjölskyldur þurfa að 
flytja tímabundið úr húsum sínum 
á meðan hreinsunarstarf fer fram. 
Þrír bílar fóru einnig á kaf í 
drullu.

„Ég heyrði drunur, leit út um 
gluggann og sá þar leðju streyma 
niður hlíðina á tveimur stöðum,“ 
segir Kristján Baldursson, fulltrúi 
sýslumannsins á Sauðarkróki, en 
hann býr rétt hjá staðnum þar sem 
skriðan féll. „Leðjan rann á tals-
verðum hraða en stöðvaðist þegar 
hún kom niður á jafnsléttu.“

Hann segist hafa séð fólk fara 
með börn sín út úr húsum á hlaup-
um. „Það er vonandi að eignatjón-
ið verði sem minnst þegar upp er 
staðið, ég sá skriðuna taka með 
sér tré og lenda síðan á bíl.“

Að sögn Björns Steins Sveins-
sonar, varðstjóra lögreglunnar á 
Sauðárkróki, sprakk vatnsstokkur 
sem liggur frá stíflunni í Göngu-
skarðsárvirkjun fyrir ofan bæinn 
með þeim afleiðingum að vatn 
sprautaðist út af gríðarlegu afli. 
Stuttu síðar féll skriðan.

Ástæðan fyrir því að stokkurinn 
gaf sig var slitinn háspennustreng-
ur við húsgrunn í bænum. Rétt 
fyrir klukkan níu í gærmorgun 
voru verktakar að vinnu við grunn-
inn og slitu háspennustrenginn 
fyrir slysni. Við það sló út raf-
magninu í virkjuninni og vatns-
stokkurinn fylltist af vatni. Þrýst-
ingurinn varð það mikill að hann 
sprakk og vatnið streymdi út.

Björgunarsveitir voru kallaðar 
út og unnu þær langt fram eftir 
degi við að hreinsa götuna og dæla 
aur úr kjöllurum. Hátt í fjörutíu 
björgunarsveitarmenn voru að 
vinna við hreinsunarstörf seinni 
partinn í gær, segir Bjarni 
Kristófer Kristjánsson hjá svæðis-
stjórn björgunarsveita í Skaga-
firði.

„Það er erfitt að segja hver þarf 
að borga brúsann, en þar sem 

þessi skriða er ekki af náttúruleg-
um völdum verður tæpast greitt 
úr viðlagasjóði,“ segir Björn. „Mér 

finnst ekki ólíklegt að trygginga-
félag rafmagnsveitunnar þurfi að 
borga brúsann.“

Milljónatjón er aur 
féll á Sauðárkróki
Aurskriða féll á Sauðárkróki í gærmorgun og skemmdi í það minnsta sjö hús. 
Enginn slasaðist en kjallarar fylltust af aur og bílar fóru á kaf. Tjónið nemur 
milljónum króna. Slitinn háspennustrengur olli því að vatnsstokkur gaf sig.

„Ég vaknaði þegar stokkurinn gaf sig, og 
sá vatnsspýjuna lenda á glugganum mínum,“ segir 
Lúðvík Friðbergsson, sem býr við Lindargötu á 
Sauðárkróki þar sem aurskriðan féll. „Þetta var 
svo mikið magn af vatni að ég vakti konuna, fór í 
föt og dreif mig út til að skoða hvað væri á seyði.“

Þá segist hann hafa séð aurskriðuna og áttað sig 
á alvarleika málsins. „Ég hljóp aftur inn og skipaði 
konunni að drífa sig út, og við komum okkur í 
burtu ásamt fólki í öðrum húsum sem urðu fyrir 

flóðinu. Þegar búið var að loka fyrir stokkinn sem 
gaf sig kom í ljós hvað hafði gerst og björgunar-
sveitarmenn hófust handa við að dæla úr húsum 
og bjarga því sem hægt var.“ Lúðvík segir 
kjallarann í húsinu sínu, sem er elsta hús bæjar-
ins, hafa fyllst af drullu og húsið sé óbyggilegt. 
Hann hafi þó í annað hús að venda í sömu götu. 
„Þetta er milljónatjón, en misjafnlega mikið hjá 
hverjum og einum. Það verður ekkert búið í 
þessum íbúðum á næstunni.“

Hljóp inn og náði í konuna

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI





Stefnumót við stjórnmálaflokka
– launamisrétti kynjanna

Morgunverðarfundur á Grand Hótel Reykjavík 
þriðjudaginn 17. apríl kl. 8.00-9.30 

Erindi:

Lilja Mósesdóttir hagfræðingur og prófessor við Háskólann í Bifröst 

Þorgerður Laufey Diðriksdóttir kennari og formaður Kennarafélags Reykjavíkur

Pallborðsumræður með fulltrúum stjórnmálafl okkanna.

Morgunverður kostar 1500 kr.

Bríet - félag ungra femínista
Femínistafélag Íslands
Félag kvenna af erlendum uppruna
Kvenfélagasamband Íslands
Kvennaathvarfi ð
Kvennaráðgjöfi n
Kvenréttindafélag Íslands 
Rannsóknastofa í kvenna og kynjafræðum
Stígamót
V-dagssamtökin
UNIFEM á Íslandi 

Hvaða stjórnmálaflokkur vil 
afnema launaleynd?

Hvaða lið vann Íslandsmeist-
aratitilinn í körfuknattleik 
kvenna annað árið í röð? 

Hvað heitir fyrrverandi kær-
asta Vilhjálms bretaprins? 

 „Mér þykir það 
mjög undarlegt og skrítin vinnu-
brögð af einu íþróttafélagi bæjar-
ins að byrja á því að fara í fjöl-
miðla með ályktun áður en 
bæjarstjórnin fær hana,“ segir 
Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri í 
Kópavogi, um áskorun hesta-
manna í Gusti til bæjaryfirvalda.

Stjórn hestamannafélagsins 
Gusts segir erfiðlega ganga að fá 
bæjaryfirvöld í Kópavogi til að 
standa við gerða samninga og 
tímaáætlanir varðandi flutninga 
hesthúsahverfisins úr Glaðheim-
um á Kjóavelli. Í ályktun sem sam-

þykkt var einróma á félagsfundi 
Gusts er skorað á bæjaryfirvöldin 
að standa við samningana; jafnt 
samninga um reiðleiðir út frá 
Glaðheimum og samninga um 
flutning félagsins og félagsmanna 
á Kjóavelli. Í stefni að ekki verði 
af flutningi félagsins fyrr en á 
næsta ári.

„Það var reiknað með að hægt 
væri að byrja í apríl en því seink-
ar um einn mánuð eða tvo, sem er 
aðallega út af skriffinnsku skipu-
lagsyfirvalda; skipulagsstofnunar 
og umhverfisráðuneytis,“ segir 
Gunnar bæjarstjóri. „Við höfum 
sagt þeim að það verði tvær dag-
setningar við afhendingar á 
götum, annars vegar í maí og hins 
vegar í ágúst. Það er því engin 
ástæða til að fresta þessum flutn-
ingi og ég held nú að það standi 
upp á þá sjálfa að gera sín eigin 
mál klár því þeir eru ekki tilbúnir 
að fara að byggja.“

Hestamenn geri 
sig sjálfir klára

 Minningarathöfn um þá sem létust og er saknað eftir að 
norska dráttarbátnum Bourbon Dolphin hvolfdi á fimmtudagskvöld, 
fór fram í gær, sunnudag. 

Fjölskyldur þeirra sem létust, ásamt þeim sjö úr áhöfn bátsins 
sem komust lífs af, tóku þátt í athöfninni. Hún fór fram á slysstað 
við strendur Hjaltlandseyja. 

Björgunarstarf hefur gengið erfiðlega sökum veðurs og þurftu 
kafarar frá að hverfa við leit í flakinu. 

Með bátnum fórust þrír skipverjar og fimm er enn saknað. Talið 
er að þeir séu látnir og að lík þeirra séu um borð í bátnum. 

Báturinn var gerður út frá Álasundi í Noregi. Orsök slyssins er 
enn óljós að sögn þarlendra yfirvalda. Meðal þeirra sem er saknað 
er fjórtán ára 
drengur sem var 
í starfskynningu 
með föður sínum.

Fimm enn saknað

Borgarráðsfulltrú-
ar Samfylkingar hafa lagt til að 
leitað verði eftir samvinnu við 

Samkeppniseftirlitið
og önnur yfirvöld 
samkeppnismála um 
„hvernig staðið 
verði vörð um 
samkeppnissjónar-
mið við skipulag og 
úthlutanir lóða,“ eins 
og segir í tillögunni. 
Vilja samfylkingar-
menn að leitað verði 

erlendra fyrirmynda. Huga eigi að 
því hvernig búa skuli að slíkum 
úthlutunum í skilmálum skipulags 
og lóðaúthlutunum eða hvort koma 
þurfi til breytingar á lögum. 
Afgreiðslu tillögunnar var frestað 
á síðasta borgarráðsfundi.

Vilja sjónarmið 
um samkeppni 
í lóðaúthlutun

Almenn raf-
magnsnotkun Íslend-
inga jókst um 4,8 pró-
sent milli áranna 2005 
og 2006 og á sama tíma 
jókst raforkunotkun 
stóriðjufyrirtækja um 
20,7 prósent. Aukning-
in er í takt við spár 
orkuspárnefndar en 
árið 2006 nam raforku-
vinnsla á landinu 9.925 
gígavattsstundum

Íris Baldursdóttir, 
formaður raforkuhóps 
Orkuspárnefndar, 
segir að spár hópsins 
fyrir árið 2006 hafi staðist vel og 
engar stórbreytingar hafi orðið á 
orkunotkun landsmanna. „Aukn-
ingin í almennri notkun hefur verið 
yfir meðaltali undanfarin ár og er 
sú notkun tengd landsframleiðslu, 
aukningu í mannfjölda og fjölda 

heimila. Fimmtungur 
af almennri aukningu 
síðusta árs stafar til 
dæmis af uppbygging-
unni á Austurlandi,“ 
segir Íris.

Raforkunotkun á 
hvern íbúa er meiri á 
Íslandi en annars stað-
ar í heiminum og segir 
Íris að það stafi af stór-
iðjuframkvæmdum
undanfarinna ára. Hins 
vegar er raforkunotk-
un heimila undir því 
sem þekkist í 
nágrannalöndunum

þar sem rafhitun er mikil. 
Íslensk stóriðja notar nú um 65 

prósent allrar raforku eða um 6,265 
gígavattstundir. Fyrir tuttugu árum 
síðan nam heildarraforkunotkun 
Íslendinga fjórum gígavattstund-
um.

Ég held nú að það standi 
upp á þá sjálfa að gera 

sín eigin mál klár því þeir eru 
ekki tilbúnir að fara að byggja.

 Margrét Sverrisdóttir skipar efsta sæti 
Íslandshreyfingarinnar á framboðslista hennar fyrir 
komandi alþingiskosningar í nyrðra Reykjavíkur-
kjördæmi. Ómar Ragnarsson er í sama sæti í því 
syðra.

Listi fimm efstu sæta var kynntur í gær og eru 
konur þar í meirihluta. Á eftir Ómari koma tvær 
stjórnarkonur úr Framtíðarlandinu, þær Ósk Vil-
hjálmsdóttir, myndlistarkona og ferðamálafrömuður, 
og Sigríður Þorgeirsdóttir, heimspekingur og dósent 
við Háskóla Íslands. Fjórða sæti skipar Elvira Ménd-
ez Pinedo, doktor í Evrópurétti og í fimmta sætinu er 
svo Snorri Sigurjónsson lögreglufulltrúi. 

Annað sæti norðurkjördæmis borgarinnar er skip-
að Ólafi Hannibalssyni blaðamanni, sem hefur verið 
áberandi í Þjóðarhreyfingunni. Þriðja sætið er skip-
að varaþingmanni Frjálslynda flokksins, Sigurlín 
Margréti Sigurðardóttur. Í fjórða sæti er Guðrún 

Ásmundsdóttir leikkona og í því fimmta er sonur 
hennar, Ragnar Kjartansson, myndlistar- og tónlistar-
maður, en hann hefur gert garðinn frægan með 
hljómsveitinni Trabant. 

Margrét og Ómar efst á blaði
Áður óþekkt samtök 

Palestínumanna, Fylking einingar 
guðs og heilags stríðs, halda því 
fram að þau hafi tekið breska 
blaðamanninn Alan Johnston af lífi. 

Johnston, sem starfar fyrir 
Breska ríkissjónvarpið, BBC, var 
rænt fyrir mánuði síðan af vopnuð-
um hópi manna á Gaza-svæðinu. Í 
yfirlýsingu frá BBC segir að 
stofnunin kannist við fullyrðingu 
samtakanna, en hafi engar sönnur 
fyrir því að rétt sé farið með.

Palestínski innanríkisráðherr-
ann, Hani Kawasmeh, tekur í sama 
streng og segist ekki geta staðfest 
að samtökin hafi myrt Johnston. 

Segjast hafa 
myrt Johnston
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29.616 kr. á mánuði*

KIA Sportage er sigurvegari í sínum flokki, 
samkvæmt gæðakönnun hins virta
alþjóðlega rannsóknarfyrirtækis JD Power.
Könnunin náði til 115 þúsund bíleigenda í 
Bandaríkjunum.

NÚ Á BETRA VERÐI 2.890.000 KR.

*M.v. 30% útborgun og 84 mánaða gengistryggt bílalán frá AVANT.
Einnig fáanlegur með 100% láni.

ÖFLUGUR
SPORTJEPPI
FYRIR SUMARIÐ

KIA Sportage dísil túrbó
KIA Sportage er kröftugur sportjeppi með eyðslugrannri og 
hljóðlátri 2ja lítra dísilvél sem skilar 140 hestöflum.

Nú getum við boðið nokkur eintök af þessum vinsæla jeppa 
með aflmikilli dísilvél á lækkuðu verði, 2.890.000 kr.

Heilsársdekk og dráttarbeisli fylgja með.
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Heildarlausn fyrir snyrtinguna
Lotus Professional
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3.982 kr.

1.865 kr.

1.865 kr.

Hvítur sápuskammtari Foam

Hvítt WC Compact statíf fyrir tvær rúllur

Hvítur enMotion snertifrír skammtari

Á tilboði
í apríl 2007

Valdar gerðir af Lotus

Professional skömmturum 

og tilheyrandi áfyllingum

fyrir snyrtinguna.

Býflugur í Frakk-
landi eiga nú undir högg að sækja 
vegna geitunga sem þangað eru 
komnir frá Asíu.

Geitungarnir eru töluvert stærri 
en frændur þeirra í Evrópu og eiga 
því í engum vandræðum með að 
ráðast á grunlaus fórnarlömb sín. 
Þeir gera árásir á býflugnabúin, 
rífa af býflugunum hausinn, fálm-
arana og vængina og breyta þeim 
síðan í mauk sem drottningin og 
lirfur hennar nærast á.

Býflugurnar ætla þó ekki að 
deyja alveg ráðalausar. Þær hafa 
þegar fundið leið til að veita and-
spyrnu, einfaldlega með því að 
umkringja geitunginn og blaka 

vængjum sínum ótt og títt. Þannig 
mynda þær svo mikinn hita að gei-
tungnum verður ólíft og hreinlega 
drepst.

Býflugnabændur hafa líka dottið 
niður á ráð til að verja sínar flugur. 
Þeir minnka opin á býflugnabúun-
um þannig að geitungarnir komist 
ekki inn.

Ekki þykir rétt að eyða öllum gei-
tungum á svæðinu, líka evrópskum 
og frönskum heimageitungum sem 
valda ekki jafn miklum skaða.

Talið er að geitungarnir hafi 
komið til Frakklands árið 2004, en 
það ár fór kaupmaður nokkur til 
Yunnan-héraðs í Kína til að kaupa 
þar leirpotta undir bonsai-tré, sem 
hann selur í Frakklandi. Líklegt 
þykir að geitungarnir hafi komið 
með skipi sem flutti leirpottana til 
Frakklands.

Herja á býflugur í Frakklandi

 Svissneski auðmað-
urinn Rudolf Lamprecht hefur á 
undanförnum árum keypt allar 
jarðir sem liggja að Heiðarvatni í 
Mýrdal og silungs- og laxveiðiánni 
Vatnsá sem rennur úr vatninu í 
Kerlingadalsá, þar sem hann hefur 
einnig tryggt sér land og veiðirétt 
að hluta. Fjárfesting Lamprechts 
nemur um 500 milljónum króna. 
Hann stendur fyrir umfangsmikl-
um seiðasleppingum í ána og vatn-
ið og hyggst hefja trjárækt í stór-
um stíl í sumar. Skiptar skoðanir 
eru á umsvifum auðmannsins í 
sveitinni og stangveiðimenn sem 
ekki komast lengur til veiða á 
vatnasvæðinu eru sárreiðir.

Rudolf Lamprecht á eitt stærsta 
fiskeldisfyrirtæki heims með 
starfsstöðvar víða um heim, meðal 
annars í Indónesíu og Hondúras. 
Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins dreymir Lamprecht um 
að skapa umhverfisparadís á landi 
sínu. Hann verður í sumar með 
hóp af fólki við landgræðslu og 
trjárækt. Hann hefur einnig stað-
ið fyrir rannsóknum í Heiðarvatni 
í samvinnu við Suðurlandsdeild 
Veiðimálastofnunar og hefur 
unnið með Landgræðslu Íslands. 
Lamprecht hefur ekki selt veiði-
leyfi að neinu marki í Heiðarvatni 
og Vatnsá síðan hann hóf að kaupa 
land og hefur ekki tekið afstöðu til 
þess hvort af því verður í framtíð-
inni.

Stangveiðifélag Keflavíkur 
hefur byggt upp aðstöðu við 
Heiðarvatn á undanförnum árum 
en hyggst nú flytja tvö veiðihús af 
landinu vegna kaupa Lamprechts. 
Gunnar J. Óskarsson er formaður 
félagsins. „Þarna kom fjölskyldu-
fólk í hundraðavís á hverju ári til 
að njóta lífsins. Þannig var það í 
tvo áratugi en er nú liðin tíð. Hann 
gerði allt til að koma okkur í burtu 
og það var ekki staðið við neitt 
sem lofað hafði verið.“ Gunnar 
segir að Lamprecht hafi gengið 
hart fram í því að eignast landið 
og furðar sig á því að sveitarstjórn 
Mýrdalshrepps hafi látið landa-
kaupin viðgangast. 

Sveinn Pálsson, sveitarstjóri 
Mýrdalshrepps, segir að skiptar 
skoðanir séu um jarðakaup 

Lamprechts. „Mönnum finnst ekki 
gott að torsóttara er orðið að kom-
ast til að veiða í vatninu. Ég hef 
annars ekki gert neinar athuga-
semdir við þetta meðan ekki eru 

vandamál með aðgengi almenn-
ings að landinu. Veiðiréttur geng-
ur kaupum og sölum og það á við 
þetta svæði sem önnur.“ 

Auðmaður eignast 
veiðiparadís við Vík
Svissneskur auðmaður hefur fest kaup á öllum jörðum umhverfis Heiðarvatn 
og Vatnsá í Mýrdal. Fjárfesting hans nemur nú þegar um hálfum milljarði. 
Skiptar skoðanir eru um umsvifin og veiðimenn eru sárreiðir vegna kaupanna. 

Höfuðborgarsamtökin
segja að slitnað hafi upp úr 
samstarfi þeirra og Baráttusam-
taka eldri borgara og öryrkja 
vegna ágreinings um mikilvægi 
framtíðar Reykjavíkurflugvallar. 

Í yfirlýsingu samtakanna er 
harmað að samstarfið hafi 
gengið brösuglega. Er það skýrt 
meðal annars með því að stjórn 
Baráttusamtakanna sé „galopin 
fyrir undirróðri flugvallar-
sinna“.

Einnig er fjallað um sam-
skiptaörðugleika við „einn 
einstakling“ innan Baráttusam-
takanna, sem „öllu réð“ í þeim. 

Deildu við aldr-
aða um flugvöll

 Fjarðarflug ehf. 
mun mögulega taka að sér rekstur 
flugstöðvarinnar á Húsavíkurflug-
velli og hefja flug til Húsavíkur á 
nýjan leik. Á vef Norðurþings 
kemur fram að Byggðarráð 
Norðurþings hafi fjallað um 
málefni flugvallarins í Aðaldal á 
fimmtudag og bókað að drög að 
samkomulagi við Fjarðarflug
liggi nú þegar fyrir. Þar er 
sveitarstjóra falið að undirrita 
samkomulagið fyrir þess hönd. 

Samkomulag um 
flug til Húsavíkur



 Þróunarsamvinnu-
stofnun Íslands (ÞSSÍ) og 
Kristinboðssambandið undirrit-
uðu í síðasta mánuði samkomulag 
um uppbyggingu fjögurra 
framhaldsskóla i í Keníu. 

Samkomulagið nær til tveggja 
ára og er kostnaður við fram-
kvæmdina áætlaður tæpar ellefu 
milljónir króna. ÞSSÍ mun standa 
undir 60 prósentum af kostnaðin-
um.

Í fréttatilkynningu vegna 
samkomulagsins segir að ætlunin 
sé að byggja upp þrjár heimavist-
ir, tvær kennslustofur og fjóra 
matsali með eldunaraðstöðu í 
skólunum.

Fjármagna 
uppbyggingu

 Stúdentaráð Háskóla 
Íslands segir ólíðandi að einka-
reknu háskólarnir fái sama 
framlag frá ríkinu og opinberu 
háskólarnir og innheimti auk þess 
skólagjöld.

Í stefnulýsingu Stúdentaráðs 
segir að ástæðan sé að stór hluti 
stúdenta í einkareknu háskólun-
um taki lán fyrir skólagjöldunum 
hjá LÍN sem séu á svo hagstæð-
um vöxtum að ríkið fái aðeins um 
helming þeirra til baka. Því 
fjármagni ríkið stóran hluta 
skólagjaldanna og verði til þess 
að einkareknu háskólarnir fá 
meira fé frá ríkinu en opinberir. 

Staðan skekki samkeppnis-
hæfni skólanna og leggur 
Stúdentaráð til að staðan verði 
leiðrétt með því að hækka 
ríkisframlag til opinberu 
háskólanna um það sem nemur 
skólagjöldum í einkareknu 
skólunum.

Ólíðandi að 
einkaskólar fái 
jafn mikið

Þyrping hf, Hátúni 2b, 105 Reykjavík

594 4200
594 4201
thyrping@thyrping.is
www.thyrping.is

sími
fax

netfang
vefslóð
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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:

8. hæð

7. hæð

6. hæð

5. hæð

4. hæð

3. hæð

2. hæð

1. hæð

890m2

890m2

896m2

705m2

450m2*  leigt leigt leigt

leigt

leigt

1064m2

925m2

925m2

932m2

leigt

Laust

* hægt er að skipta þessu rými 
til helminga

**allar stærðir eru birt flatarmál

Austurhluti Vesturhluti

Þorskárgangurinn
frá 2006 er slakur samkvæmt 
bráðabirgðaniðurstöðum vorralls 
Hafrannsóknastofnunar Íslands. 
Allir árgangar frá árinu 2001 
mælast því lélegir eða slakir. 
2005-árgangurinn er af svipaðri 
stærð en 2004-árgangurinn 
mælist enn mjög lélegur. Almennt 
virðist stærð uppvaxandi árganga 
ívið minni en fyrri mælingar 
sýndu og veiðistofninn er nú tal-
inn tíu til fimmtán prósentum 
minni en áætlað var.

Stofnvísitala þorsks lækkaði 
um 17 prósent frá mælingunni 
2006 og er nú svipuð og árin 2000-
2002. Mest fékkst af þorski á 

Vestfjarðamiðum, djúpt úti af 
Norður- og Norðausturlandi og í 
Hvalbakshalla fyrir suðaustan 
land.

Árgangar frá 1997-2000 mælast 
nú um 20 prósentum hærri en 
árið 2006 og tvisvar sinnum hærri 
en hún var á árunum 2001-2003. 
Það er í samræmi við fyrra mat á 
hlutdeild þessara árganga í stofni 
og aflabrögð á vertíð sunnan-
lands.

Holdafar þorsksins var heldur 
betra en árið 2006, en undir meðal-
tali áranna frá 1993 þegar vigtanir 
hófust.

Stofnvísitala ýsu var há líkt og 
undanfarin fjögur ár. Vísitala 

ufsa var svipuð og árin 2002-2003 
en lægri en undanfarin þrjú ár. 
Lokaúttekt á niðurstöðum og til-
lögur Hafrannsóknastofnunar-
innar um aflamark fyrir næsta 
fiskveiðiár verða kynntar í byrjun 
júnímánaðar.

Allir árgangar frá 2001 lélegir

 Norski herinn hefur 
ákveðið að endurnýja allan 
hríðskotarifflakost sinn. Gerður 
hefur verið samningur um að 
þýska vopnasmiðjan Heckler & 
Koch sjái hernum fyrir 8.200 
nýjum hríðskotarifflum af 
gerðinni HK 416, að því er greint 
er frá á fréttavef Aftenposten.

Nýju rifflarnir koma í stað AG-
3-riffilsins, sem hætt var að 
framleiða fyrir rúmum þrjátíu 
árum.

Sá nýi, sem Norðmenn verða 
fyrstir til að taka í notkun, er 
léttari og meðfærilegri en sá gamli 
og sagður henta betur í fjölþjóða-
verkefnum eins og í Afganistan. 
Hann verður einnig búinn 
nætursjónauka og -miðunarbúnaði.

Rifflakosturinn 
endurnýjaður
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 Lagðar hafa verið fram tillögur 
um að komið verði á leiðastjórnun við siglingar 
skilgreindra skipa á ákveðnum siglingaleiðum 
við suður- og suðvesturströnd landsins. Sam-
gönguráðherra hefur falið Siglingastofnun 
Íslands að kynna tillögurnar hið fyrsta fyrir 
Alþjóða siglingamálastofnuninni.

Sturla Böðvarsson samgönguráðherra skip-
aði í nóvember 2006 nefnd til að gera tillögur 
um hvernig mætti stuðla að því að fyrirbyggja 
slys og mengun á sjó og draga úr áhrifum 
þeirra á umhverfi sjávar og stranda, efnahags-
lífið og heilbrigði íbúanna. 

Nefndin hefur skilað samgönguráðherra 
áfangaskýrslu og nær hún til leiðastjórnunar 
við suður- og suðvesturhluta landsins en í 
næsta áfanga mun hún vinna að tillögum varð-
andi aðrar siglingaleiðir við landið og hefur 

óskað eftir fresti til 1. október til að leggja þær 
fram.

Nefndin leggur til takmörkun á för stórra 
skipa og skipa sem flytja hættulegan farm og 
mengandi varning um mikilvægar uppeldis-
stöðvar fiska og annarra sjávarlífvera úti fyrir 
Suðvesturlandi þar sem helstu nytjastofnar 
Íslendinga klekjast út og eru veiddir. Ástæðan 
er einnig að mörg strandsvæði á þessum slóð-
um eru mikilvæg fyrir viðgang fuglalífs. Mark-
miðið með leiðastjórnun er einnig að beina 
skipum frá siglingahættum á viðkomandi 
svæðum og á þær siglingaleiðir sem teljast 
öruggastar.

Tillögur draga úr hættu á stórslysum

 Landsins fremstu kaffi-
barþjónar öttu kappi á Íslands-
móti kaffibarþjóna, sem fór fram í 
Hótel- og veitingaskólanum í 
Kópavogi um helgina. Keppnin 
var á köflum tvísýn en Ingibjörg 
Jóna Sigurðardóttir frá Kaffitári 
bar að lokum sigur úr býtum, sem 
tryggir henni þátttöku á heims-
meistaramótinu í Tókýó dagana 
31. júlí til 2. ágúst.

Að sögn Mörtu Sifjar Ólafsdótt-
ur, kynnis mótsins, var þátttaka 
góð og mál manna að keppendur 
hefðu staðið sig með sóma. 
„Fimmtán keppendur tóku þátt í 
undanúrslitum á fimmtudag og 
föstudag. Þeir höfðu fimmtán mín-
útur til að framreiða fjóra espresso 

og jafn marga cappuccino og 
óáfenga kaffidrykki að eigin vali. 
Síðan var dæmt eftir bragði, áferð 
og síðast en ekki síst tækni.“

Af þessum fimmtán komust sex 
keppendur áfram í úrslit á laugar-
daginn. Keppendurnir sex skipa 
nú landslið kaffibarþjóna. Ingi-
björg hlaut ferðastyrki frá MS og 
Kaffibarþjónafélaginu fyrir 
heimsmeistaramótið í Tókýó. 
Marta telur Ingibjörgu eiga góða 
möguleika að komast í úrslit þar.

„Íslendingar hafa staðið sig vel í 
keppninni og alltaf náð að komast 
í sjö efstu sætin,“ segir hún. „Ingi-
björg náði sjálf sjötta sætti í fyrra 
og ég efast ekki um að henni muni 
ganga vel í ár.“

Tvísýn kaffikeppni









greinar@frettabladid.is

ÍFréttablaðinu á föstudaginn birt-
ist grein eftir Hjörleif Guttormsson 

þar sem hann fer þess á leit við Ómar 
Ragnarsson og Íslandshreyfinguna að 
þau hætti við margboðað framboð sitt til 
Alþingis.

Íslandshreyfingin – lifandi land var 
stofnuð í þeim tilgangi að fjölga í græna 
liðinu. Henni er ætlað að vera málsvari 
þeirra sem láta sig umhverfismál varða 
en geta af ýmsum ástæðum ekki kosið 
VG. Meðal baráttumála er að styðja við nýsköp-
un og framsýna atvinnustarfsemi aðra en þá sem 
skaðar land og þjóð. Hún leggur áherslu á sjálf-
bæra nýtingu auðlindanna og kýs gæði umfram 
magn og fjölbreytni umfram einsleitni. Hún styður 
heils hugar við einkaframtakið og er á móti aukn-
um skattaálögum. Hún vill sjá hátt menntunarstig 
og blómlega starfsemi í öllum byggðum. Stefnuna 
má kynna sér á www.islandshreyfingin.is.

Gallinn við þetta útspil Hjörleifs er sá að hann 
er að spilla fyrir vinnu okkar við framboðið. Síð-
ustu vikur hefur verið unnið að því fullum fetum 
að koma saman trúverðugri stefnu og málefnaskrá. 
Það hafa verið haldir fundir víða um land og mikill 

tími farið í að finna frambærilegt fólk til 
að leiða alla framboðslistana. Þeirri vinnu 
er nú lokið og verða listarnir kynntir fljót-
lega. Vonumst við til að það slái á allar úr-
töluraddir í eitt skipti fyrir öll.

Að bjóða fram til Alþingis er lýðræð-
isleg leið til þess að hafa áhrif á mikil-
væg mál og ná fram breytingum. Við sem 
stöndum að Íslandshreyfingunni teljum 
okkur eiga fullt erindi inn á þing. Annars 
værum við ekki að þessu.

Að ætla að gera Ómar og hans fólk 
ábyrgt fyrir því ef ríkisstjórnin fær auk-
inn byr í seglin er afar ósanngjarnt og 
ætti Hjörleifur að hafa hugsað sig um 

tvisvar áður en hann ákvað að ráðast opinberlega 
gegn okkur. Hins vegar eru fjórar vikur til kosn-
inga og mjög margir kjósendur enn óákveðnir. Við 
munum kynna okkar málstað eins víða og unnt er 
og erum þakklát öllum þeim sem aðstoða okkur í 
því sambandi.

Af hverju biðlar Hjörleifur ekki frekar til þeirra 
umhverfissinna sem kosið hafa Sjálfstæðisflokk 
og Framsóknarflokk og hvetur þá til að styðja Ís-
landshreyfinguna?

Höfundur er stofnfélagi í Íslandshreyfingunni –
lifandi landi. Lesa má lengri útgáfu greinarinnar á 

Vísi.

Hjörleifi Guttormssyni svarað

BÆTUM KJÖRIN
BURT MEÐ FÁTÆKT

Íhverjum spjallþætti helgarinn-
ar á fætur öðrum byltist spurn-

ingin: Með hverjum vill Samfylk-
ingin vinna í ríkisstjórn? Svarið 
liggur í þeim verkum, sem jafn-
aðarmenn telja bíða nýrrar ríkis-
stjórnar.

Tvenn brýn verkefni bíða nýrr-
ar ríkisstjórnar á sviði lýðræðis-
legra umbóta. Breyta þarf stjórn-
arskránni þannig að ótvírætt sé, 
að þjóðin eigi sameiginlega allar 
auðlindir, sem ekki eru í einka-
eign, og að þær megi aldrei selja 
eða láta varanlega af hendi. Í kjöl-
farið þarf að setja skýran laga-
ramma um nýtingu auðlinda, sem 
tryggir í senn að jafnræði ríki um 
öflun afnotaréttar að sameigin-
legum auðlindum og að eigandinn, 
þjóðin, fái sanngjarnt gjald fyrir. 

Hitt verkefnið er að breyta 
stjórnarskránni þannig að al-
menningur öðlist rétt til að krefj-
ast þjóðaratkvæðagreiðslu um 
umdeild stórmál, einsog stórvirkj-
anir eða stjórnkerfi fiskveiða. 
Hún þarf einnig að beita sér fyrir 
ótvíræðri heimild um að hægt sé 
að setja á laggir óháðar rannsókn-
arnefndir til að hafa eftirlit með 
framkvæmdavaldinu, sbr. mál 
Árna Johnsen. Æskilegt væri að 
hún leitaði sátta um að gera landið 
að einu kjördæmi til að tryggja að 
allir hefðu jafnt atkvæðavægi.

Ný ríkisstjórn þarf líka að 
freista þess að skapa víðtæka sátt 
um samningsmarkmið í tengslum 
við hugsanlega aðild að Evrópu-
sambandinu. Hún þarf að hefja 
aðildarviðræður á kjörtímabilinu 
ef um það næst sátt. Þær niður-
stöður yrðu að sjálfsögðu bornar 
undir þjóðaratkvæði.

Meðal mikilvægra verka er 

að treysta hinar íslensku rætur 
þeirra öflugu fyrirtækja sem hafa 
með útrás lagt grunn að gríðar-
legri auðsköpun fyrir Íslendinga. 
Evrópustefnan er þýðingarmikil 
leið að því marki. Mikilvæg leið 
er líka að tryggja samkeppnis-
hæft skattaumhverfi. Ný ríkis-
stjórn með jafnaðarmenn innan-
borðs myndi ekki hækka skatta á 
hagnað fyrirtækja.

Jafnhliða þarf að hlúa að þeim 
gróskuríku sprotum á sviði nýja 
atvinnulífsins, hátækni og þekk-
ingarframleiðslu, sem eiga í fram-
tíðinni að tryggja velsæld og sam-
keppnishæfni samfélagsins. Út-
vistun verkefna frá ríkinu og 
aukið fjármagn í ýmiss konar 
þróunarsjóði eru sterkar leiðir 
að því marki. Á þessu sviði hefur 
Samfylkingin algera sérstöðu. Á 
Sprotaþingi SI unnu tillögur okkar 
um nýja atvinnulífið gull, silfur 
og brons í kosningu.

Besta leiðin til að efla nýja at-
vinnulífið er þó að endurheimta 
stöðugleika í efnahagslífinu. 
Draga þarf úr sveiflum og þenslu, 
og fara mjög gætilega í allar stór-
framkvæmdir sem skapa óstöðug-
leika. Þenslan spólar upp gengið 
sem ryður efnilegum sprotafyrir-
tækjum úr landi. Engar ákvarð-

anir um frekari stóriðju á að 
taka fyrr en ljóst er að hagkerf-
ið þolir þær, og búið er að gera 
rammaáætlun um náttúruvernd, 
þar sem ómetanleg svæði eru 
tekin frá um aldur og eilífð.

Ný ríkisstjórn þarf að leggja 
í einbeitt átak gegn ójöfnuði, 
sem hefur aukist verulega síðan 
1995. Hún þarf að lækka matar-
verð með því að leggja til atlögu 
gegn vörugjöldum og innflutn-
ingstollum, afnema stimpilgjöld 
af húsnæðislánum, lækka lyfja-
verð með því að afnema á þeim 
virðisaukaskatt, efla barnabætur 
og bæta kjör eldri borgara með 
margvíslegum hætti. Jafnaðar-
menn stefna að því að eldri borg-
arar geti aflað 100 þúsunda í mán-
aðartekjur úr lífeyrissjóðum eða 
með vinnu án þess að það skerði 
bætur úr almannatryggingakerf-
inu. Um leið og svigrúm skapast 
á ný ríkisstjórn að nýta það til að 
hækka skattfrelsismörk en hlut-
fallsleg lækkun þeirra hefur kall-
að bág kjör, stundum hreina fá-
tækt, yfir aldrað fólk, einstæð for-
eldri og barnafjölskyldur með lág 
laun. Fátækt gamals fólks og fá-
tækt barna er svartur blettur á 
einu ríkasta landi veraldar. Ný 
ríkisstjórn verður að fara með 
þvottaklútinn á hann.

Ný ríkisstjórn ætti líka að gera 
Bjarna Ármannsson, bankastjóra, 
að sérstökum ráðgjafa um hvernig 
best sé að útrýma kynbundnum 
launamun. Á landsfundi Samfylk-
ingarinnar um helgina talaði hann 
einsog sá leiðtogi atvinnulífsins 
sem vitið hefur í því efni.

Með hverjum vill Samfylkingin 
starfa? Ég spyr á móti: Hver vill 
vinna með okkur þessi verk?

Samfylkingin og    
ný ríkisstjórn

U
mræða um kjör barna hefur aukist mikið undanfarin 
ár. Þessi umræða hefur þó á stundum ekki síður snúist 
um rétt foreldra en barna. Þannig hefur umræða um 
skóla og leikskóla að miklu leyti snúist um það hversu 
lengi dags börnin geti dvalið á þessum stöðum. Í 

skuggann fellur þá umræða um uppeldisstarfið og kennsluna sem 
þau hljóta. 

Hér er þó á engan hátt gert lítið úr því góða starfi sem unnið er á 
uppeldisstofnunum heldur bent á þá þróun sem orðið hefur í þá átt 
að börn dvelja nú frá unga aldri utan heimilis mikinn meirihluta 
vökutíma síns á virkum dögum. 

Umræðan um hag barna hefur skilað miklum árangri. Ýmis 
ytri skilyrði voru að mörgu leyti börnum hagstæðari áður, svo 
sem meiri festa í fjölskyldumálum og meiri viðvera fullorðinna 
á heimilum. Þrátt fyrir þetta var vitundin um rétt barna enn fjær 
en nú er.

Umboðsmaður barna í Svíþjóð, Lena Nyberg, var hér á landi í 
síðustu viku. Í viðtali sem birtist hér í Fréttablaðinu í gær benti 
hún meðal annars á þá áherslu sem í sænsku samfélagi er lögð 
á rétt fullorðinna til að eiga börn en ekki á réttindi barna til að 
eiga góða foreldra. Þessi staðhæfing á allt eins við um íslenskt 

samfélag. Lena bendir á að börn foreldra sem ekki ráða við hlut-
verk sitt séu þau börn sem verst verði úti í samfélaginu, sem ekki 
bregðist við erfiðleikum barna nema foreldrarnir berjist fyrir 
rétti þeirra. Þetta eru atriði sem rétt er að gefa gaum.

Hagsmunir foreldra og barna eru vitanlega ekki gagnstæðir. 
Þvert á móti fara þeir iðulega saman. Þó er hollt að staldra við og 
greina umræðuna og áherslurnar sem settar eru fram um málefni 
barna og velta því vandlega fyrir sér hvort hagsmunir barnanna 
sjálfra séu ekki áreiðanlega í fyrirrúmi. 

Hér á Íslandi býr hærra hlutfall barna við fátækt en á hinum 
Norðurlöndunum. Þetta er ótækt í samfélagi sem kallast velferðar-
samfélag. Í þessu fara hagsmunir foreldra og barna ótvírætt 
saman.

Málefni barna snúast um rétt þeirra til mannsæmandi lífs, 
heilsu, menntunar og lífsgæða; þau snúast einnig um rétt barna 
til að hafa áhrif á eigið líf og að hlustað sé á þau og tekið mark á 
þeim. Hagsmunir barna felast einnig í að þær stéttir sem starfa 
við að uppfræða þau og hlynna að þeim í daglegu lífi beri úr býtum 
mannsæmandi laun og geti þannig verið enn stoltari af því mikla 
starfi þau vinna.

Foreldrar hljóta að líta til þess hvaða stefnu þeir stjórnmála-
flokkar sem bjóða fram til Alþingis hafa í málefnum barna og fjöl-
skyldna. Þau málefni eru meðal þeirra sem kosið er um í vor.

Þau sem erfa 
landið

Málefni barna snúast um rétt barna til mann-
sæmandi lífs, heilsu, menntunar og lífsgæða.





„Við erum að fjalla um “plain” mann, 
sem er bolur inn við bein, er níu til 

fimm maður, vill kaffið svart, vill hafa 
þetta einfalt, ekkert sushi og vesen.“

Ofskynjunaráhrif LSD uppgötvuð

Pétur Ármannsson arkitekt, einn 
reyndasti rannsóknarmaður okkar um 
þessar mundir í sögu íslenskrar húsa-
gerðar, heldur í kvöld fyrirlestur í há-
tíðarsal Háskóla Íslands en í dag, 16. 
apríl, eru 120 ár liðin frá fæðingu Guð-
jóns Samúelssonar, húsameistara rík-
isins. Af því tilefni mun Pétur H. Ár-
mannsson arkitekt FAÍ halda fyrir-
lestur um fjölþætt framlag hans til 
byggingarlistar og skipulagsmála. 
Byggir Pétur þar á rannsóknum sínum 
sem hann var styrktur til að vinna 
fyrir fáum árum og miða að því að ná 
saman skrá um verk Guðjóns en slík 
skrá var ekki til: á fimmta hundrað 
húsa voru byggð eftir teikningum hans 
og þá eru ótalin hús sem hann vann en 
skráð eru eða uppárituð af aðstoðar-
mönnum hans eins og Einari Erlends-
syni. Verkaskránni hefur Pétur komið 
í gagnagrunn. Þá er eftir að kanna hús 
sem ekki risu og teikningar af þeim. 

Guðjón Samúelsson (1887-1950) var 
fyrstur Íslendinga til að ljúka háskóla-
prófi í byggingarlist árið 1919. Hann 
gegndi embætti Húsameistara ríkis-

ins um 30 ára skeið frá 1920 til 1950. 
Á því tímabili teiknaði hann flest stór-
hýsi sem byggð voru á vegum ríkisins 
auk fjölda smærri bygginga.

Með hugmyndum sínum og verk-
um hafði hann víðtæk áhrif á þróun ís-
lenskrar húsagerðarlistar á tímabilinu 
frá 1915 og fram yfir 1930. Hann átti 
sæti í fyrstu skipulagsnefnd ríkisins 
frá stofnun hennar og á vegum hennar 
vann hann skipulagsuppdrætti af flest-
um þéttbýlisstöðum landsins á árun-
um 1921 til 1938. Þá var Guðjón Sam-
úelsson upphafsmaður þess að nýta 
hrafntinnu, kvars og silfurberg til að 
húða yfirborð steinsteyptra útveggja 
í tengslum við byggingu Þjóðleikhúss-

ins árið 1933. Guðjón naut mikils at-
lætis af hálfu ráðamanna og á sínum 
tíma kom út rit með ljósmyndum af 
húsum hans sem hefur verið ófáanlegt 
um áratugi. Rannsóknir Péturs miða 
að því að koma verkaskránni á hreint 
sem er grundvöllur þess að hægt sé að 
vinna frekara yfirlit um þennan mikla 
listamann.

Fyrirlesturinn er samstarfsverk-
efni Arkitektafélags Íslands og Há-
skóla Íslands. Hann fer fram í hátíðar-
sal Aðalbyggingar Háskóla Íslands við 
Suðurgötu mánudaginn 16. apríl næst-
komandi og hefst kl. 20:00. 

Aðgangur er ókeypis og allir vel-
komnir.

Anna F. Gunnarsdóttir, kennd við Önnu og 
útlitið, heldur námskeið í stíliseringu á al-
þjóðlegum viðskiptamönnum og „metró-
sexúal mönnum“. „Þeir sem ætla á nám-
skeiðið verða að kunna Tónal-litagrein-
ingu, og hafa farið í textíl- og línufræði,“ 
sagði Anna. Námskeiðið hefst á þriðjudag 
og stendur í tvo mánuði. 

„Nemendur læra hvernig alþjóðlegi 
bissnessmaðurinn á að vera. Það er þá 
bæði framkoma og klæðaskápurinn og 
litirnir í honum, hvað þeir gera,“ sagði 
Anna. „Beige og bláir litir tákna til dæmis 
heiðarleika. Brúnt táknar hins vegar að 
þú hafir ekki skoðun á einum einasta 
hlut,“ útskýrði hún. „Svo er líka farið í 
metrósexúal manninn. Hann er auðvit-
að djammkarl og sportari líka, svo það er 
þrískipt. Þá eru miklu meiri fylgihlutir, 
eins og armbönd og eyrnalokkar,“ bætti 
hún við.

Anna segir mikinn markað vera fyrir 
slíka þjónustu stílista. „Bissnessmönnum 
finnst hundleiðinlegt að kaupa fatnað, en 
karlmenn gera sér hins vegar grein fyrir 
því hvað föt eru mikið valdatæki,“ sagði 
hún. „Þegar stjórnmálamenn eru í fram-
boði er alveg séð um þá, til dæmis,“ sagði 
hún.

Námskeið í stíliseringu
FÆDDUST ÞENNAN DAG

Fallegir legsteinar
á góðu verði

Bestu kveðjur og þakkir til allra sem sýndu
samúð við andlát og jarðarför

Þormóðs Eiríkssonar
Hulduhlíð, Eskifirði.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk Hulduhlíðar fyrir
einstaka alúð og umhyggju í veikindum hans.

F.h. vandamanna

Þorbjörg Eiríksdóttir.

Uppbygging vegna jarð-
skjálftans sem varð í Paki-
stan í október 2005 geng-
ur vel. Alþjóðaneyðarhjálp 
kirkna/ACT hefur nú varið 
þeim 16,7 milljónum króna 
sem söfnuðust hér á landi. 
Þá hefur ríkið endurgreitt 
virðisaukaskattinn sem 
heimtur var af sölu disksins 
Hjálpum þeim og hafa þær 
tíu milljónir króna skilað 
sér til fórnarlambanna. 

Anna M. Þ. Ólafsdóttir, 
fræðslu- og upplýsingafull-
trúi Hjálparstarfs kirkj-
unnar, er nýkomin frá jarð-
skjálftasvæðunum í Paki-
stan þar sem hún kynnti sér 
uppbyggingarstarfið.

„Þessi verkefni sem við 
höfum einbeitt okkur að 

hafa gengið afar vel og fólk-
ið sem ég talaði við var þakk-
látt og ánægt,“ segir Anna.

Hjálparstarfið í Pakistan 
er fjölbreytt. Fólkið hefur 
fengið aðstoð við að byggja 
upp heimili sín sem hrundu 
í skjálftanum, vatns- og 
frárennslismál hafa verið 
bætt og fólkið í búðunum 
hefur fengið uppbyggjandi 
fræðslu um hreinlæti, með-
höndlun matvæla og umönn-
un ungbarna svo fátt eitt sé 
nefnt.

„Vissulega er mikil vinna 
fram undan. Það er brýnt 
að byggja svæðið betur upp 
efnislega og eins þarf að 
þétta samfélagsnetið,“ segir 
Anna en 80.000 manns létust 
í skjálftanum. 

Uppbyggingin 
heldur áfram



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Matthías Sigurðarson tannlæknir býður Karíus og 
Baktus byrginn með sjónvarpsgleraugum. 

„Sjúklingurinn setur gleraugun á nefið og þau tengjast 
DVD-spilara og heyrnartólum. Síðan er þetta eins og að 
horfa á flatskjá þar sem allt er í fókus og með texta,“ segir 
Matthías Sigurðarson tannlæknir. 

Hjá Matthíasi er öllum sjúklingum boðið upp á sjónvarps-
gleraugun en það er þó engin skylda. 

„Við erum með nokkuð gott safn hérna á stofunni. Til 
dæmis Aðþrengdar eiginkonur, Simpsons og Vini sem eru 
alltaf vinsælastir. Einnig gott úrval af barnaefni. Síðan geta 
sjúklingar komið með eigið efni,“ segir Matthías sem reyn-
ir að mæta óskum sjúklinganna og er enn að bæta við safn-
ið.

Gleraugun hafa að sögn Matthíasar bein áhrif á kvíða 
sem síðan hafi óbein áhrif á sársaukaskynjun.

„Í hugum margra eru tannlæknar bara að meiða mann og 
síðan þarf að borga fullt fyrir það. Gleraugun geta stytt tím-
ann og gefið sjúklingum jákvæðari reynslu,“ segir Matthí-
as sem segir þau sérstaklega vekja lukku hjá yngri kyn-
slóðinni.

Gleraugun fylgja hverjum stól og að sögn Matthíasar 
stendur nú til að bjóða upp á þráðlaus heyrnartól svo við-
skiptavinir geta notið tónlistar auk myndefnis. 

Með flatskjá 
á nefinu

Tilboð dagsins!
kjötbollur á 698.- kr.kg

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

- Steiktar kjötbollur í brúnsósu



Útgáfudegi nýjasta stýrikerfis 
Apple var seinkað út af hönnun 
og markaðssetningu iPhone. 

Útgáfu á nýjasta stýrikerfi fyrir 
Mac tölvur frá Apple, Leopard OS 
X 10.5, hefur verið seinkað fram í 
oktober. Ástæðan er útgáfa á iPhone 
símunum í júní næstkomandi.

Tiger stýrikerfið, undanfari 
Leopard, vakti á sínum tíma mikla 
lukku og sannir Mac-aðdáendur eru 
því sennilega orðnir óþreyjufullir.   

Að sögn talsmanna Apple voru 
aðalhönnuðir og framleiðendur 
Leopard fengnir til að sinna iP-
hone. Allt til að forða frekari töfum 
á útgáfudegi símans.

Apple ætlaði upphaflega að 
kynna Leopard stýrikerfið á ráð-
stefnunni Worldwide Developers 
Conference í júní. 

www.macworld.com.

iPhone í forgang

Skemmtilegar styttur af 
tölvuleikjafígúrunum Luigi og 
Mario.

Margt er til í henni veröld, bæði 
nytsamlegt og ónytsamlegt. Í síð-
ari hópinn falla líklega þessar 
styttur af þeim bræðrum Mario og 
Luigi. Til eru þrjár mismunandi 
gerðir af plaststyttunum klénu, 
Mario, Fire Mario og Luigi. Hver 
stytta gefur frá sér hljóð þegar 
ýtt er á hausinn á körlunum knáu. 
Tilgangurinn er óljós,
en skemmtun-
in því meiri. 
www.think-
geek.com.

Mario með hljóði

Upplagt til kynningar
fyrir byrjendur.
Innritun og upplýsingar
í síma 561 5620.
www.schballett.is

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is

EKKERT GERVIGRAS!
NÝTT OG BETRA GRAS...

WWW.GRAS.IS



BÍLAR &
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& SELT
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fasteignir
Mest lesna fasteignablað landsins 16. APRÍL 2007

Eyktarás 23 er fallegt 280 fermetra einbýlis-
hús á tveimur hæðum með innbyggðum 38 
fermetra bílskúr. Húsið er innst í botnlanga 
við opið svæði og því kjörið fyrir barnafólk. 

A ðalinngangurinn í húsið er á efri hæð 
en þar eru fallegar og bjartar stofur. 
Loftið er tekið upp í stofunum og er 

með innfelldri lýsingu. Úr stofu er útgengt á 
vestursvalir. 

Þrjú svefnherbergi eru á efri hæðinni, öll 
með innbyggðum fataskápum og parketti á 
gólfum.

Eldhúsið er stórt með góðri viðarinnréttingu, 
korki á gólfi og borðkrók, að auki er búr inni af 

eldhúsinu. Baðherbergið er flísalagt í hólf og 
gólf og með góðri innréttingu. 

Sérinngangur er á neðri hæðina og komið inn 
í flísalagða forstofu og þaðan inn á ganginn. Í 
íbúðinni eru tvö svefnherbergi, stofa, eldhús 
og baðherbergi. Gólfefni eru ýmist flísar eða 
parkett.

Stigagangur er á milli hæða hússins en auð-
velt er að loka honum þannig að ekki sé innan-
gengt milli íbúðanna. 

Aðkoman að húsinu er hellulögð og sunnan 
við húsið er stór 110 fermetra sólpallur og lít-
illi steyptri sundlaug/potti. Eftir er að ljúka við 
lítilsháttar frágang á garði og verönd. Húsið 
sjálft lítur vel út og virðist vel við haldið. 

Ásett verð er 69,5 milljónir króna.

Glæsilegt einbýlihús
Fasteignasalan Draumahús hefur til sölu tveggja íbúða einbýlishús í Árbænum.

Eignin við Eyktarás 23 býður upp á fjölmarga möguleika og er frábærlega staðsett fyrir barnafólk. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÁS 2, 12-13

ATLAS 20

BORGIR 10-11

DÓMUS 3

DRAUMAHÚS 7, 14-15

EIGNAMIÐLUN SUÐURNESJA
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HÚSEIGN  4

LYNGVÍK  9

NESEIGNIR  16

REMAX 6,17-19

STAKFELL 19

STÓRBORG  5

Efnisyfirlit

VEXTIR FRÁ 

AÐEINS

Miðað við myntkörfu 4, 
Libor-vextir 29.1.2007.

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

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

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

hafðu samband við lánafulltrúa okkar.

Þannig er mál
með vexti ...

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

Ráðgjöf og aðstoð

Lánsumsóknir rafrænt á Netinu

Svar innan fjögurra daga
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18,7%

37,5%

*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallup í nóvember 2006.

Lestur á 
fasteignablöðum

LESTUR MEÐAL 18-49 ÁRA
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EIGNAMIÐLUN SUÐURNESJA er með 
til sölu tíu íbúða fjölbýlishús á tveimur 
hæðum. 

GARÐUR FASTEIGNASALA er með til 
sölu á Selfossi parhús á einni hæð.

HÚSEIGN FASTEIGNASALA er með til 
sölu fimm herbergja íbúð á besta stað í 
Kópavogi. 

LYNGVÍK FASTEIGNASALA er með til 
sölu tveggja herbergja risíbúð á góðum 
stað í Vesturbænum.
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Verið er að leggja lokahönd á 
133 íbúðir fyrir fólk 60 ára og 
eldra í Sjálandshverfi í Garða-
bæ.

Í búðirnar eru í sex húsum 
sem tengjast saman og kall-
ast einu nafni Jónshús, við 

Strikið 2-12. Húsin eru sex hæða, 
að undanskildu fjögurra hæða 
háu miðhúsi.

Íbúðir eru tveggja til fjögurra 
herbergja og á bilinu 80 til 130 
fermetra stórar. Þær eru afhentar 

tilbúnar, án gólfefna nema á baði 
og þvottahúsi, sem eru flísalögð. 
Vönduð eldhústæki frá AEG, það 
er að segja eldavél og háfur, og 
íslenskar eikarinnréttingar frá 
Brúnási fylgja íbúðum. Milli-
veggir eru hlaðnir og pússaðir. 

Sameign verður tilbúin inni 
sem úti. Húsin eru á einni lóð og 
með sameiginlegum garði. Bíla-
stæði fylgja mörgum íbúðunum 
og er bílakjallari undir húsunum.

Á jarðhæð miðhússins verður 
jafnframt þjónustumiðstöð fyrir 
íbúana starfrækt á vegum Garða-

bæjar. Húsvörður býr í íbúð við 
hliðina á þjónustumiðstöð. Í 
hverri íbúð eru öryggishnappar 
sem eru tengdir við öryggismið-
stöð.

Byggingarfélag Gylfa og 
Gunnars, Bygg, er byggingar-
aðili, Guðmundur Gunnlaugsson 
arkitekt á heiðurinn af hönnun 
húsana og Fjárfesting fasteigna-
sala annast sölu íbúðanna. Hægt 
er að skoða fullbúna íbúð í hús-
inu með því að hafa samband við 
Fjárfestingu.

-rve

Íbúðir fyrir eldri borgara
Húsin eru sex hæð að undanskildu fjögurra hæða háu miðhúsi, sem er búið fullkom-
inni þjónustumiðstöð fyrir íbúana. MYND/ONNO

Jónshús eru sex byggingar sem tengjast saman. Þær standa á einni lóð og eru með sameiginlegum garði. MYND/ONNO 

Verið er að leggja lokahönd á þessi glæsilegu hús. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

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

Kári Halldórsson, 
löggiltur fasteignasaliSverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
um

Selhella – HafnarfirðiSelhella – Hafnarfirði

Til sölu er um 4.800 fm nýbygging á 8974 fm lóð við fyrirhugaða stofnleið
inn í Vallahverfið í Hafnarfirði. Grunnflötur hússins er 2.400 fm og verður
húsið tvílyft. Skipta má húsinu á fjölbreytilegan hátt. Gert er ráð fyrir rúm-
lega 10 þús manna byggð í Vallahverfinu og er húsið mjög áberandi þegar
keyrt er inn í hverfið. 

Allar upplýsingar gefa:
Þorleifur St. Guðmundsson löggiltur fasteignasali á Eignamiðlun

og Jón Örn Kristinsson löggiltur fasteignasali á Ás fasteignasasölu

Byggingaraðili:
HBH-framkvæmdir
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Fr
um

Dalvegur 16
Kópavogur

Húseign kynnir til leigu 243 fm.
að Dalvegi 16a um er að ræða
iðnaðar/skrifstofuhúsnæði,
salerni á hvorri hæð.

Allar nánari upplýsingar veitir Þráinn Ingimundarson í síma 896 0587

Fiskakvísl
Stærð í fermetrum: 128,9
Fjöldi herbergja: 2
Tegund eignar: Fjölbýli
Verð: 32,5 millj

Fiskakvísl 2 hæð með einstöku útsýni. Glæsileg 4-5 herbergja íbúð á tveimur hæðum innst í botlanga. Stórar
suður og vestur svalir. Stutt í útivistarsvæði í Elliðadalnum. Einstakt útsýni (sjá www.huseign.is). Stutt í leikskóla
og grunnskóla sem hefur fengið menntaverðluanin fyrir frammistöðu. Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, stofu,
eldhús og baðherbergi. Á efri hæð er 30 fm hjónaherbergi auk fataherbgis. Bílskýlisréttur. Íbúðin er laus
fljótlega.

Allar nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar í síma 898-1177

eða á skrifstofu Húseignar.

Arnarsmári
Stærð í fermetrum: 106
Fjöldi herbergja: 5 herbergja
Tegund eignar: Fjölbýli
Verð: 26,5 millj

Húseign kynnir glæsilega 5 herbergja íbúð á besta stað í Kópavogi
Lýsing eignar: Fjögur góð svefnherbergi með góðum skápum. Eldhús er með flísum á gólfi, góð hvít innrétting
með viðar köntum, góður borðkrókur. þvottahús og geymsla með hillum, Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf.
Stór og góð stofa með - útgengi áð suð-vestur svalir með miklu útsýni. Íbúðin er með vönduðu Pergo-
plastparketi á gólfum.

Allar nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar í síma 898-1177
eða á skrifstofu Húseignar í 585-0100

Fagrabrekka - Kópavogi
Stærð í fermetrum: 227
Fjöldi herbergja: 4 svefnherb.
Tegund eignar: Einbýli
Verð: 51,5,0 millj

Húseign kynnir verulega fallegt einbýlishús í góðu hverfi í Kópavogi. Fallegur gróinn suður garður. Húsið hefur
verið mikið endurnýjað. Innra skipulag er eftirfarandi: Gengið inn á flísalagða forstofu meðgóðum skápum,
eldhús er mjög fallegt með nýlegri innréttingu, góðum borðkrók og útgengi í suðurgarð. Rúmgóð stofa og
sjónvarpsstofa, parket á gólfi, á efri palli er borðstofa, gestasalerni og herbergi, parket á gólfi nema á baði
(flísalagt). Niðri eru þrjú rúmgóð svefnherbergi, þvottahús, geymsla, fallegt baðherbergi með horn baðkari, góð
innrétting og gott alrými. Bílskúr fylgir eigninni en hann er ekki fullgerður.

Allar nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar í síma 898-1177
eða á skrifstofu Húseignar í 585-0100

Álfaheiði - Kópavogi
Stærð í fermetrum: 179
Fjöldi herbergja: 4 svefnh.
Tegund eignar: Einbýli
Verð: 46,0 millj

Húseign kynnir fallegt einbýlishús í suðurhlíðum Kópavog. Húsið er 179 fm með innbyggðum bílskúr. Gengið
er inn á flísilagða forstofu, rúmgóð með fatahengi. Gott gestasalerni, flísar á gólfi. Rúmgóð stofa með útgengi á
suður verönd, parket á gólfi, góð borðstofa. Fallegt eldhús með hvítsprautaðri innréttingu, góð tæki. Mjög gott
barnaherbergi er niðri, parket á gólfi. Rúmgott þvottahús og búr með útgengi á baklóð. Parketlagður stigi er
upp. Uppi eru tvö góð barnaherbergi og mjög gott hjónaherbergi með góðum skápum og útgengi á suður
svalir, virkilega fallegt baðherbergi með sturtu og baðkari og góðri innréttingu, flísalagt í hólf og gólf. Bílskúr er
rúmgóður með góðu geymslulofti innst í bílskúr. Bílastæði er hellulagt og lóð frágengin. Húsið var málað 2005.

Allar nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar í síma 898-1177

Aðalþing - 203 Kópavogur
Stærð í fermetrum: 253
Fjöldi herbergja 5 herbergja
Tegund eignar: Einbýli
Verð: frá 59,9 millj.

Húseign kynnir glæsileg raðhús við Elliðavatn: Vorum að fá í sölu fjögur glæsileg 253 fm. raðhús á tveimur
hæðum á einum besta útsýnisstað við Elliðavatnið. Húsin verða afhent fullbúinn að innan sem utan en án
gólfefna. Lóð fullfrágengin. Vandaðar innréttingar frá GKS. Gluggar, útihurðir og bílskúrshurðir eru úr mahogny
en hægt er að velja nokkrar tegundir viðar á innréttingu og innihurðar. Hægt er að hafa áhrif á innréttingar og
innra skipulag ef komið er snemma inní byggingaferlið. Gengið er inná neðri hæð inní rúmgott anddyri með
skáp. Þrjú rúmgóð svefnherbergi eru á neðri hæðinni (14,2 fm. -15,7 fm.) ásamt baðherbergi, geymslu og
bílskúr. Á efri hæð er baðherbergi, rúmgott hjónaherbergi með fataherbergi innaf og þvottahús. Eldhús er opið
inní borðstofu og stofu. Góðar svalir í suðurátt. Verð frá 58,9 millj. Traustur byggingaraðili.

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

Eyjaslóð - Reykjavík

Húseign kynnir til leigu vel
staðsett 250fm iðnaðar/
skrifstofuhúsnæði á 2.hæð við
Eyjaslóð í Reykjavík.

Allar nánari upplýsingar veitir Þráinn Ingimundarson í síma 896 0587

HÁTRÖÐ - KÓPAVOGI
Stærð í fermetrum: 119,7
Fjöldi herbergja: 5
Tegund eignar: Einbýli
Verð: Tilboð

Lýsing eignar: ELDRA EINGBÝLI Á 870 FM HORNLÓÐ Á EINUM BESTA STAÐ Í KÓPAVOGI.
Um er að ræða hæð og ris með þremur svefnherbergjum, sjónvarpsholi, eldhúsi og stofu. Húsið þarfnast
standsetningar að hluta.
LÓÐIN BÝÐUR UPP Á MIKLA MÖGULEIKA - EINSTAKT TÆKIFÆRI FYRIR BYGGINGARAÐILA EÐA
VERKTAKA.
EIGN MEÐ MIKLA MÖGULEIKA -

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITIR GYÐA GERÐARSDÓTTIR, SÖLUMAÐUR
Í S. 695-1095 EÐA Í S. 585-0104

Guðmundur St.
Lögg.fast og hdl

Baldvin Ómar
Sölustjóri

S. 898-1177

Áslaug
Sölumaður

S. 822-9519

Gyða
Sölumaður
S.695-1095

Ástþór
Sölumaður

S. 898-1005

Þráinn
Ingimundarson

Tjarnabrekka 12
Stærð í fermetrum: 295
Fjöldi herbergja: 5 herbergja
Tegund eignar: Einbýli
Verð: 62,9 millj

HÚSEIGN KYNNIR: GLÆSILEGT 295 FM EINBÝLISHÚS, ÞAR AF ER TVÖFALDUR 41,9 FM BÍLSKÚR
Húsið verður afhent tilbúið til innréttinga samkvæmt ÍST 51:2001 staðlinum, full klárað að utan og milliveggir komnir upp.
Svefnherbergin eru fjögur, þrjú rúmgóð barnaherbergi og glæsileg hjónasvíta með sérbaðherbergi og fataherbergi. Stofa, borðstofa og sjónvarpshol eru miðsvæðis í húsinu.
Eldhúsið er rúmgott og opið inn í borðstofu. Baðherbergin og salerni eru þrjú eitt inn af hjónaherbergi, gestasnyrting og annað gott baðherbergi. Þvottahúsið er á milli forstofu
og bílskúrs. Rúmgott útsýnis herbergi ca.30 fm á sér hæð. Bílskúrinn er rúmgóður.
EIGN FYRIR VANDLÁTA MEÐ GLÆSILEGU ÚTSÝNI OG Í MIKILLI NÁLÆGÐ VIÐ NÁTTÚRUNA.   

Allar nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar í síma 898-1177 eða á skrifstofu Húseignar í 585-0100
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Sími 534 8300 •  Kirkjustét t  4  •  113 Reykjavík  •  www.storborg.is  •  s torborg@storborg.is

NÝBYGGINGAR

Sandavað - 110 Rvk

Til sölu stórglæsilegar 2ja og 3ja herb. íbúð-
ir. Fullb. með vönduðu gólfefnum. Vandað-
ar innr. og stáltæki. Stæði í bílageymslu.
Frábær staðsetn. Stutt í náttúruperlur eins
og Heiðmörk, Rauðavatn og Elliðavatn. Úti-
vistarsv. í sérflokki.

Allar upplýsingar hjá
sölumönnum og á vefnum www.sanda-

vad.is

Þorláksgeisli - 113 Rvk

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

33.600.000,-

TRÖLLAKÓR - 203 KÓP

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

LITLIKRIKI - 270 MOSFELLSBÆ

Endaraðhús á frábærum stað. Húsið skilast
fullfrágengið að utan og tílbúið til málunar og
spörslunar að innan. Mjög glæsilega hannað
og falleg endaraðhús á einni hæð með
millipalli og innbyggðum bílskúri. Húsið
skiptast þannig; forstofa, gestasnyrting,
geymsla/þvottahús, hol, þrjú svefnherbergi,
baðherbergi, eldhús, stofa og borðstofa,
innbyggður bílskúr.

42.500.000,-

RAÐ- OG PARHÚS

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

ESJUGRUND - 116 KJALARNES

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

Verðtilboð

4RA TIL 7 HERB.

Grandavegur með bílskúr- 107 Reykjavík

Falleg og björt 3-4ra herbergja íbúð á jarð-
hæð u.þ.b. 108 fm ásamt 25 fm bílskúr. Lít-
ið og vandað fjölbýli byggt af Óskari og
Braga byggingarfélagi. Parket og vandaðar
innréttingar. Góð verönd til suðurs. Allt sér,
m.a. geymsla og þvottahús. Góður bílskúr
með geymslulofti og sjálfvirkum opnara.
Verð 31,9 .-

MARTEINSLAUG - 113 RVK

Björt og glæsileg 4ra herbergja íbúð ásamt
stæði í opnu bílskýli, á þriðju hæð í Grafar-
holti. Mjög fallegt útsýni. Íbúðin er með
gegnheilu albino eikarparketi á gólfum, nátt-
úrustein í anddyri og baðherbergi og flísum í
þvottarhúsi. Eldhúsið er með eikarinnrétt-
ingu, náttúrustein milli skápa, háfi og tvö-
földum ísskáp. Niðurtekin loft að hluta með
halogenlýsingu, ásamt lýsingu í veggjum.
Herbergin eru rúmgóð með fataskáp en í
hjónaherbergi er rúmgott fataherbergi með
innréttingu. Baðherbergið er með nuddbað-
kari, glugga og hita í gólfum. Lýsing frá Lu-
mex. Rúmgóðar svalir til suðurs.

31.900.000,-

3JA HERB.

BAUGAKÓR - 203 KÓP

Falleg 96,3 fm 3ja herbergja íbúð á efstu
hæð í nýju lyftuhúsi í Kórahverfinu auk stæð-
is í bílageymslu. Íbúðin er fullbúin og
þvottahúsi þar er flísalagt. Eignin skiptist í
forstofu, hol, tvö herbergi, stofu, borðstofu,
eldhús, baðherbergi og þvottahús. Fallegt
álkætt hús sem er nánast viðhalds frítt.
Íbúðin er mjög björt og falleg Góð eign á
góðum stað.

24.700.000,-

DVERGABAKKI - 109 RVK

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

17.600.000,-

SELVOGSGRUNN - 104 RVK. Góð 3ja her-
bergja 90,9 fm íbúð á 1. hæð með verönd.
Eignin telur forstofu/stofu/eldhús/baðher-
bergi/2 herbergi. Sér geymsla. Sameiginlegt
þvottahús. Sameiginleg vagna og hjóla-
geymsla. Parket á gólfum og flísar. Sérmerkt
stæði fylgir eigninni. Góð eign á góðum stað
og stutt í alla þjónustu.

23.000.000.-

BAUGAKÓR - 203 KÓPAVOGI

Falleg 128 fm 4-5 herbergja
endaíbúð á annarri hæð í nýju
lyftuhúsi í Kórahverfinu auk
stæðis í bílageymslu. Íbúðin er
fullbúin án gólfefna nema á baði
og þvottahúsi þar er flísalagt.
Eignin skiptist í forstofu, hol,
þrjú herbergi, stofu, borðstofu,
eldhús, baðherbergi og þvotta-
hús. Fallegt álkætt hús sem er
nánast viðhalds frítt. Íbúðin er
mjög björt með glugga á þrjá
vegu. Góð eign á góðum stað.

32.500.000,-

ÁSATÚN - VIÐ FLÚÐIR

Erum með í einkasölu tæplega 3 hektara lóð, ásamt fallegum og nýlegum u.þ.b. 55 fm
sumarbústað í ný skipulögðu sumarhúsahverfi við Flúðir sem nefnist Heiðarbyggð. Í
skipulaginu er réttur til að byggja 5 til 6 sumarbústaði til viðbótar á lóðinni. Hitaveitulögn
liggur að lóðinni. Gott verð og miklir fjárfestingarmöguleikar í boði.

21.100.000,-

Stefán Hrafn
Stefánsson

Lögg.fasteignasali

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

Júlíus Jóhansson
Sölustjóri

Valdimar Örn
Matthíasson

Sölufulltúi

– Vel lesið

Notaðu mest lesna* blað landsins 
til að dreifa kynningarefni til 

þinna viðskiptavina

Einblöðungar - bæklingar - blöð - umslög

Áhugasamir auglýsendur vinsamlegast hafið samband
í síma 5505844 | orn.geirsson@365.is

Vertu inní Fréttablaðinu með þitt kynningarefni

*Gallup maí 2006

Vertu inní Fréttablaðinu 
með þitt kynningarefni
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Fasteignasalan Gloria Casa, 
Síðumúla 13, hefur á skrá 
þjónustuíbúðir á Spáni fyrir 55 
ára og eldri.

G loria Casa er fasteigna-
sala sem hefur boðið 
Íslendingum íbúðir til sölu 

á Spáni síðastliðin sex ár. Á síð-
asta ári urðu þáttaskil hjá fyrir-
tækinu þegar það hóf bygginga-
framkvæmdir á þjónustuíbúðum 
fyrir 55 ára og eldri.

„Þetta hófst með því að virtir 
spænskir byggingaraðilar, Grupo 
Esfero, höfðu samband, þar sem 

þeir áttu land með leyfi fyrir 
blokkaríbúðir í Torrevieja og vildu 
athuga hvort við hefðum einhverj-
ar hugmyndir fram að færa,“ út-
skýrir Hallur Ólafur Agnarsson, 
framkvæmdastjóri Gloria Casa. 
„Við bentum strax á að þetta væri 
góð staðsetning fyrir íbúðir eldri 
borgara, þar sem skortur er á 
þeim hérlendis. Svo ekki sé talað 
um heilsubætandi áhrif umhverf-
isins eða hversu ódýrt er að búa 
þarna.“

Að sögn Halls er verið að 
byggja 40 íbúðir í tveimur bygg-
ingum í fyrsta áfanga, en land-

svæðið rúmar allt að 240 íbúðir. 
„Hver íbúð er á bilinu 50 til 85 fer-
metra stór, að undanskildum svöl-
um og sameign, það er að segja 
þaksal, sundlaugargarði og sal á 
jarðhæð. Íbúðirnar standast ís-
lenskar kröfur, þar sem arkitekt-
inn Guðmundur Gunnlaugsson, 
hjá Archús, á heiðurinn af hönn-
un þeirra. Íbúðin kemur til með 
að kosta frá 199.000 evrum og upp 
úr, sem samsvarar 17,5 milljón-
um íslenskra króna. Sambærileg-
ar íbúðir hérlendis kosta tæpar 30 
milljónir.“

Hallur bætir við að íbúðirnar 
séu sérsniðnar að þörfum eldri 
borgara. „Allar dyr eru hugsaðar 
fyrir fólk í hjólastólum. Lyftur í 
húsinu ganga frá bílakjallara upp 
á efstu hæð. Læknis- og öryggis-
þjónusta er til staðar og starfandi 
húsvörður. Þá er pláss í salnum 
fyrir nuddara og hárgreiðslufólk. 
Stutt er í minigolf, þrjá átján holu 
golfvelli, ströndina og alla þjón-
ustu.“

Sem stendur eru Hallur og 
samstarfsfólk hans að vinna í 
því að ríkið styrki ferðir húseig-
endanna til Spánar. „Við sendum 
fyrirspurnir í febrúar og bíðum 
bara svara. Þetta hefur þegar 
verið reynt í Noregi með góðri 
útkomu. Enda er allur læknis- og 
lyfjakostnaður ódýrari þarna en 
á Íslandi, svo þetta er hagkvæmt 
fyrir alla, ríkið og húseigendurna 
sjálfa.“ roald@frettabladid.is

Þjónustuíbúðir á Spáni

Hér sést ein bygginganna eins og hún kemur til með að líta út fullkláruð, en átján 
mánaða afhendingartími er á íbúðunum.

Íbúðareigendur geta leigt út íbúðir sínar hluta ársins, fólki sem er 55 ára og eldri. 
Yngra fólki er heimilt að búa í íbúðunum á meðan húsráðandi er á svæðinu. Gloria 
Casa er þegar með öfluga leigumiðlun í Torrevieja í tveimur íbúðarhótelum.  

Hallur Ólafur Agnarsson, framkvæmdastjóri Gloria Casa, segir mikla eftirspurn vera 
eftir þjónustuíbúðum fyrir eldri borgara á Spáni. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Kelduland 7

Ásett verð: 24.500.000

Seld á : 24.500.000

Bárugrandi 3

Ásett verð: 22.500.000

Seld á : 22.900.000

Dúfnahólar 2

Ásett verð: 16.500.000

Seld á : 16.200.000 

Látrasel 9

Ásett verð: 46.900.000

Seld á : 48.100.000 

KRAFTUR : :  TRAUST : :  ÁRANGUR

VIÐ NÁUM ÁRANGRI 
        Í  FASTEIGNAVIÐSKIPTUM 

Á HEIMSMÆLIKVARÐA

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

Sýnishorn af seldum eignum í mars

Ásdís :: Hafdís: 

• Eru meðal 1% topp sölufulltrúa í Remax í heiminum, 120.000 sölufulltrúar í 66 löndum

• Eru með kraftmikið söluteymi

• Hafa verið söluhæstar innan RE/MAX á Íslandi þrjú ár í röð 2004, 2005 og 2006 

• Veita persónulega og góða þjónustu

• Hafa hlotið alþjóðaviðurkenningar í fasteignaviðskiptum

Ásdís Ósk Valsdóttir
Löggiltur fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís Rafnsdóttir
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is
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Hjá Danfoss er hægt að fá 
mottur með rafmagnshita-
lögnum í sem settar eru undir 
gólfefni til upphitunar. Eðvald 
Geirsson hjá Danfoss segir að 
einfalt sé að leggja motturnar 
undir hvaða gólfefni sem er.

Eðvald segir að algengast sé að 
motturnar séu notaðar undir flísar 
þó að auðvelt sé að setja þær undir 
parket og hvað sem er. „Flest-
ir vilja hita upp gólf í eldhúsum, 
þvottahúsum og á baðherbergjum 
en sumir hita þó upp heilu húsin á 
þennan hátt,“ segir hann.

Motturnar eru ekki nema 
þriggja millimetra þykkar og því 
auðvelt að koma þeim fyrir undir 
öllu gólfefni að sögn Eðvalds. „Ef 
motturnar eru settar undir flís-
ar eru þær settar ofan í flísalím-
ið og flísarnar svo ofan á þær. Ef 
að motturnar eru notaðar undir 
parket eru þær settar á sérstakar 
undirmottur og parketið svo lagt 
ofan á þær. Svo eru dæmi um það í 
nýbyggingum og húsum sem verið 
er að taka mikið í gegn að mott-
urnar séu settar beint á gólfið og 
flotað yfir með þunnu floti.“ 

Eðvald segir að mjög einfalt sé  
að leggja hitamotturnar. „Hita-
motturnar koma á rúllum, hálfs 
metra breiðum, sem hægt er að 
rúlla fram og til baka. Auðvelt er 
að klippa upp í motturnar og sníða 
þær þannig til án þess að taka hita-

þráðinn í sundur. Stjórnbúnaður-
inn er svo bara settur í venjulega 
tengidós upp á vegg þar sem hægt 
er að kveikja og slökkva og stilla 
hitann frá einum og upp í fimm. Úr 
þessari rofadós liggur nemi niður í 
gólfið sem nemur hitann á gólfinu 
og slekkur á kerfinu þegar kjör-
hitastigi er náð. Síðan er hægt að 
vera með klukkustillingu og láta 
kerfið til dæmis slökkva á sér eftir 
miðnætti og fara í gang á morgn-
ana og slökkva svo kannski aftur á 
sér yfir miðjan daginn þegar eng-
inn er heima.“

Að sögn Eðvalds er alls ekki 
eins dýrt að hita upp með mottun-
um og margir halda. „Það er mjög 
einfalt og ódýrt að koma þessu 
fyrir og með því að nota tímastill-
inguna er hægt að spara rafmagn-
ið töluvert. Sífellt fleiri eru farn-
ir að nota þessa leið og mjög mikið 
er tekið af mottunum hjá okkur. 
Við höfum meira að segja sett 
svona mottur í heila verslun þar 
sem ákveðið var að fara þessa leið 
í stað þess að vera með ofna til að 
spara pláss.“

emilia@frettabladid.is

Einfalt og þægilegt til 
upphitunar á gólfum

Eðvald segir að algengast sé að hitamotturnar séu lagðar undir flísar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hitamotturnar koma á hálfs metra breiðum rúllum.

Hægt er að klippa upp í motturnar og sníða 
þær til án þess að taka hitaþráðinn í sundur.

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

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir
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2JA HERBERGJA

HÁTÚN - NÝ ÍBÚÐ Í LYFTUHÚSI.
Um er að ræða nýja 64 fm 2ja herbergja íbúð á 6.hæð
með góðu útsýni í nýju húsi við Hátún. Íbúðin skilast
fullbúin án gólfefna. V. 23,9 m.

URÐARHOLT - MOSFELLSBÆR.
Um er að ræða 40 fm ósamþykkta studió ibúð á 3.hæð
í vel staðsettu húsi. áhv. 6,0 m. verð 10. m. Öll skipti
skoðuð.

3JA HERBERGJA

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

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

ÁLFKONUHVARF - M/STÆÐI Í BÍL-
GEYMSLU
Um er að ræða mjög vel staðsetta 3ja herbergja íbúð á
efstuhæð í lyftuhúsi, ásamt stæði í bílgeymslu. Íbúðin
er í leigi til 15.6.07 og er hún sýnd í samráði við sölu-
menn á Lyngvík Verð 24,8 m.

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

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

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

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

TRAUST VIÐSKIPTI Í TVO ÁRATUGI

SÍMI 588 9490

SIGRÚN GISSURADÓTTIR
LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SIGRUN@LYNGVIK.IS

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

LYNGVÍK ER SKRÁÐ Í
FÉLAG FASTEIGNASALA

ATVINNUHÚSNÆÐI

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

GLÆSILEGT SKRIFSTOFUHÚS-
NÆÐI Í STÓRA TURNI Í KRINGL-
UNNI.
Um er að ræða glæsilega innréttað skrifstofuhús-
næði á 9. hæð með frábæru útsýni. Í húsnæðinu
eru fimm rúmgóðar og vel innréttaðar skrifstofur,
ásamt afgreiðslu með aðstöðu fyrir tvo starfsmenn.
SKOÐIÐ MYNDIR Á lyngvik.is.

LANGHOLTSVEGUR - ATVINNU-
HÚSNÆÐI.
Um er að ræða 471 fm skrifstofuhúsnæði sem
stendur á tveimur lóðum með mögulegum bygg-
ingarétti, næg bílastæði. Allar nánari upplýsingar á
Lyngvík.

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

AUÐBREKKA - BYGGINGARÉTTUR
Um er að ræða 1181 fm skrifstofuhúsnæði. Sam-
kvæmt nýju deiliskipilagi er gert ráð fyrir stækkun á
húsnæðinu og því breytt í 19 íbúðir ásamt verslun-
arhúsnæði á jarðhæð, alls um 2300 fm með með
bílgeymslu.

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

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

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

SÓLHEIMAR - LYFTUHÚS.
Um er að ræða mjög góða og mikið endurnýjaða
3ja herbergja 85 fm íbúð á annarri hæð í lyftuhúsi
með húsverði. Tvö góð herbergi með parketi og
skápum og annað með austur svölum. Endurnýj-
að flísalagt baðherbergi. Nýtt nútímalegt eldhús
með parketi á gólfi, sem er opið yfir í stofu. Björt
stofa með parketi og suðursvölum. Tvennar sér
geymslur. Flott íbúð með góðu útsýni. Verð 22,9
m.

SÆBÓLSBRAUT - VESTURBÆR KÓPAVOGS
Um er að ræða mjög gott og vel staðsett 209,3 fm end-
araðhús á tveimur hæðum með innbyggðum 24,5 fm bíl-
skúr. 4-5 svefnherbergi. Arinn í stofu. Suður garður með
heitum potti. Tvennar stórar svalir og útsýni út á Fossvog-
inn. Verð 53,9 m.

ÞORLÁKSHÖFN - PARHÚS - 30 MÍN FRÁ REYKJAVÍK
Um er að ræða 150 fm mjög vel staðsett parhús með inn-
byggðum 36 fm jeppaskúr. Húsið sem stendur við Hafnar-
berg er laust strax. Skipti á íbúð í Reykjavík kemur til
greina. Verð 23,6 m.

HAMRABORG - LYFTUHÚS
Um er að ræða 76,5 fm 3ja herbergja íbúð á
5.hæð í lyftuhúsi. Stæði í bílgeymslu.
Verð 18,4 m.

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

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

EYJABAKKI - 4-5 HERBERGJA
Vorum að fá í sölu mjög góða og mikið endurnýj-
aða 4ra herbergja endaíbúð á 3.hæð ásamt sér
21 fm herbergi í kjallara sem hefur aðgengi að
snyrtingu. Hús og sameign í góðu standi.

Verð 20,9 m.
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Vandaðar fastei

www.tgverk.is

NORÐURBAKKI 23-25    HAFNARFIRÐI

Kvöldsólarlag á Norðurbakka 23-25.

Nánari upplýsingar á nýjum og glæsilegum fasteignavef: 

Húsin standa fremst á Norðurbakkanum í Hafnarfirði með óskert útsýni á sjóndeildarhringinn og
hafflötinn til suðurs og vesturs, af efri hæðum húsanna er óskert útsýni yfir norðurbæ 
Hafnarfjarðar og að Álftanesi. Íbúar húsanna njóta því besta útsýnis af Norðurbakkanum og 
sólarlagið blasir við úr stofugluggunum. Íbúðir í húsunum eru því einstakar hvað útsýni varðar og
náin tengsl við náttúruna. Íbúðir á jarðhæð eru með stóra sérnotareiti og timburverönd.
Húsin eru á fallegum stað í næsta nágrenni við miðbæ Hafnarfjarðar og fallegar gönguleiðir 
meðfram sjávarsíðunni út á Álftanes og önnur útivistarsvæði.
Á efstu hæðum húsanna fylgja þaksvalir flestum íbúðum og á millihæðum flestra íbúða (2. til 4. 
hæð) verða svalirnar búnar með vönduðum glerlokunum sem margfaldar notkunarmöguleika og 
útsýnisgildi af svölunum.

BYGGINGARAÐILI

ÞG-Verk hefur áralanga reynslu að framkvæmdum fyrir opinbera aðila, stórfyrirtæki og einstaklinga ásamt því að byggja atvinnu og íbúðarhúsnæði á eigin vegum.

Fyrirtækið er nú á meðal stærstu verktakafyrirtækja landsins og hefur áunnið sér traust opinberra aðila og stórfyrirtækja meðal annars með byggingu Hellisheiðar-
virkjunar, stærstu prentsmiðju landsins fyrir Morgunblaðið,  byggingu höfuðstöðva Orkuveitu Reykjavíkur, byggingu stærstu byggingarvöruverslunar landsins fyrir
Húsasmiðjuna og stækkun Nesjavallavirkjunar svo eitthvað sé nefnt. 
ÞG-Verk hefur, með framúrskarandi starfsfólki og góðum tækjakosti, vaxið hratt á síðustu árum. Velta félagsins árið 2007 er áætluð um sex milljarðar. 

Að jafnaði starfa vel á þriðja hundrað manns á vegum fyrirtækisins í útboðsverkum og í eigin framkvæmdum.

Hjá ÞG-Verk er starfandi gæðastjóri og gæðaráð.  Gerðar eru reglulegar innri úttektir á öllum verkþáttum og höfuðáhersla er lögð á vandaðar íbúðir, góða þjónustu 
og  skil íbúða á réttum tíma.  Stefna fyrirtækisins er að leitast við að eiga gott og náið samstarf við kaupendur.  Við afhendingu allra íbúða er gerð sameiginleg 
úttekt með nýjum íbúðareigendum.
Á yfirstandandi ári verða um 120  nýjum viðskiptavinum ÞG-Verk afhentar nýjar íbúðir til eignar.  Félagið mun nú sem áður kappkosta að skila góðu og vönduðu 
verki til handa viðskiptavinum sínum og ábyrgist traust, gæði og áreiðanleika í viðskiptum.
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Sími: 588 9090 www.eignamidlun.is

gnir komnar í sölu

LANGALÍNA 10-14    GARÐABÆ

VALLAKÓR 1-3    KÓPAVOGI

Ægifagurt útsýni á Löngulínu 10-14.

Húsið er staðsett í hinu vinsæla Kórahverfi í Kópavogi
steinsnar frá einni stærstu og glæsilegustu íþróttamiðstöð
landsins, Íþróttaakademíu Kópavogs. Eins eru góðar 
gönguleiðir og útivistarsvæði í næsta nágrenni, enda er
húsið í nálægð við náttúruperlur eins og Heiðmörk og
Elliðar- og Vífilstaðarvatn. 
Í húsinu eru 24 íbúðir, allar með sérinngangi frá stiga og 
lyftuhúsi. Beint aðgengi er frá lyftu í einkageymslur og 
bílageymslu í kjallara, með öllum íbúðum fylgir sér-geymsla 
í kjallara. 

CMYK GILDI:  76 - 14 - 31 - 3 

RGB GILDI:  64 - 147 - 144 

Húsin eru í lokaáfanga Sjálandshverfis í Garðabæ. 
Allar íbúðir í húsunum njóta mikils útsýnis og íbúðir á efstu hæðum húsanna njóta 
framúrskarandi útsýnis. 
Húsin standa við hafflötinn til austurs og er því í nánum tenglsum við sjóinn, 
byggðina, fuglalíf og náttúru.
Sjálandshverfið er sérstaklega vel staðsett og öll þjónusta í næsta nágrenni. Nýr 
grunnskóli og leikskóli, smábátahöfn, kaffihúsatemning, sérgerð baðströnd og
þannig mætti lengi telja. Sjálandshverfið er án vafa eitt mest spennandi íbúðahverfi 
á höfuðborgarsvæðinu.
Stutt er í góðar gönguleiðir og útivistarsvæði, enda eru húsin á einum fallegasta 
stað á stór-Reykjavíkursvæðinu í næsta nágrenni við Bessastaði og strandlengjuna. 

Söluaðilar veita þér allar
nánari upplýsingar og senda 
þér bækling. Sími: 588-2030    | www.borgir.is

Ægir Breiðfjörð - Löggiltur fasteignasali Sverrir Kristinsson - Löggiltur fasteignasali 
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Fjarðargötu 17
Hafnarfirði
Sími 520 2600
Fax 520 2601
Netfang: as@as.is

www.as.is
Opið virka daga

kl.9–18

Kár i  Ha l l dó rsson ,  l ögg .  f as te ignasa l i  –  Jónas  Hó lmge i r sson  –  E i r í ku r  Svanu r  S ig fússon ,  l ögg .  f as te ignasa l i  –  M e l k o r k a  G u ð m u n d s d ó t t i r

Sjá einnig myndir
í gluggum á Fjarðargötu

– Eigendur fasteigna
athugið!

Lífleg sala – skoðum
og verðmetum
samdægurs! –

Fr
um

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

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

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

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

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.

BURKNAVELLIR - Björt og fal-
leg 103 fm íbúð á 2. hæð m/stæði í
bílageymslu. 3 sv.herb. Verð 22,9
millj. 6457

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

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

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

ÞRASTARÁS - ÚTSÝNI Fallegt
og fullbúið 279 fm einbýli með bíl-
skúr á góðum stað. 5 sv.herb.
Verð 59,9 millj. 10046

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

HRINGBRAUT - Falleg 77,8 fm
risíbúð á góðum stað. 3 sv.herb.
Suðvestursvalir. Frábært útsýni.
Verð 19,5 millj. 6446

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

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

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

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

HULDUBORGIR - RVÍK Falleg
95 fm íbúð á frábærum útsýnis-
stað. 3 sv.herb. Stórar svalir. Sér-
inngangur. Verð 24,9 millj. 6449

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

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

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

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

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

HÁAKINN - LAUS STRAX Vel
skipulögð og mikið endurnýjuð ris-
íbúð. 3 sv.herb. Bílskúrsréttur.
Verð 18,9 millj. 6445

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

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

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

RAÐ- OG PARHÚS

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

VESTURHOLT - ÚTSÝNI Sér-
lega falleg 207 fm efri hæð m/bíl-
skúr innst í botnlanga við friðað
svæði. 5 sv.herb. Pallur og pottur.
Verð 40,9 millj. 6254

SÓLEYJARHLÍÐ - Björt og sér-
lega falleg 99 fm endaíbúð á góð-
um stað. 3 sv.herb. Suðvestursval-
ir. Verð 24,5 millj. 6441

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

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

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

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

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

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

3JA HERB.

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

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

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

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

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

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

ÁLFASKEIÐ - 87,5 fm íbúð á
efstu hæð í klæddu fjölbýli. 2
sv.herb. Verð 18 millj. 6464

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

ÞÚFUBARÐ - FALLEGT Fallegt
og vel viðhaldið 228 fm einbýli
m/bílskúr. 5 sv.herb. Svalir og ver-
önd. Verð 41,6 millj. 6064

HÆÐIR

SUÐURHOLT - Falleg 118 fm
neðri hæð í tvíbýli. 3 sv.herb. Sér-
inngangur og sérlóð. Útsýni. Verð
27,9 millj. 6465

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

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

DREKAVELLIR - Glæsileg 83,4
fm íbúð á 7. hæð í lyftuhúsi
m/stæði í bílag. 2 sv.herb. Frábært
útsýni. Verð 21,5 millj. 6453

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

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

STEKKJARHVAMMUR - Fal-
leg 136,4 fm hæð og ris ásamt bíl-
skúr. Sérinng. 3 sv.herb. Svalir og
verönd. Verð 26,9 millj. 6440

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

BRÁVALLAGATA - RVÍK Sér-
lega falleg neðri hæð á frábærum
stað í göngufæri við miðbæ og há-
skóla. Verð 25,9 millj. 6393

2JA HERB.

REYKJAVÍKURVEGUR - Falleg
2ja herb. íbúð á 2. hæð á góðum
stað. Verð 13,5 millj. 6450

NÝTT

NÝTT
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SUÐURBRAUT - Falleg 66 fm
íbúð á jarðhæð. Parket, flísar og
fallegar innréttingar. Verð 16,9
millj.

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 atvinnuhús-
næði á besta stað í helluhrauni.
Átta stórar innkeyrsluhurðar. Af-
hendist tilbúið til innréttinga. 9942

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

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

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

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
lokaðri götu. Verð 17,3 millj. 9797

STAÐARSUND - GRINDAVÍK
Ný 100 til 140 fm atvinnubil. Stórar
innkeyrsludyr, hiti í gólfi, mikil loft-
hæð. Verð frá 11,5 millj. 9644

NÝTT

LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ
GRINDAVÍK

STAÐARHRAUN - Fallegt 150 fm
raðhús m/bílskúr. 4 sv.herb. Verönd,
heitur pottur. Verð 24,3 millj. 9798

AUSTURHÓP - GOTT VERÐ
230 fm einbýli m/bílskúr. 4 sv.herb.
Fullbúið að utan, fokhelt að innan.
Verð 22,9 millj.  6448

LITLUVELLIR - Gott 115,9 fm
raðhús m/bílskúr. Verð 18,9 millj.
6447

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

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

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

VESTURHÓP - FULLBÚIÐ Fal-
legt fullbúið 205 fm einbýli m/bíl-
skúr. 4 sv.herb. Verð 33,9 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

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

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

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

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

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

HÓLAGATA - Fallegt 165 fm ein-
býli m/bílskúr á eignarlóð. 4 sv.herb.
Verð 27,5 millj.

REYKJAN.BÆR

FÍFUMÓI - 88 fm 3ja herb. neðri
hæð í rað/-keðjuhúsi. Sérinngangur.
Verð 14,9 millj. 6452

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

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

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

HOLTAGATA - DRANGSNESI
189,6 fm einbýli m/bílskúr. Verð 9,9
millj. 9745

SUMARHÚS

ASPARSKÓGUR -
HVALFJ.SVEIT Gott 15 fm sum-
ar/-gestahús á góðum stað. Fullbúið
hús m/rafmagni, heitu og köldu
vatni. Verð 4,2 millj. 6454

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

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

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

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 20,5 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. Glæsileg 136 fm 5 herb.
sérhæð í nýju fjórbýlishúsi. Verð
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 8 - HFJ. Glæsi-
legt raðhús á einni hæð m/bílskúr.
Áhv. 17 millj. til 40 ára hjá ÍLS.
Verð frá 30,8 millj.

FJÓLUVELLIR 12 - HFJ. 244
fm raðhús á einni hæð m/bílskúr,
verð frá 30,4 millj. - frábært fer-
metraverð 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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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

Rað- og parhús Rað- og parhús

Asparhvarf 203 Kóp

75.000.000
Einstaklega fallegt og íburðarmikið
parhús til sölu ofan Elliðavatns í Kópa-
vogi. Húsið er 243 fm og 5 herb. á 2
hæðum. Sigurður s. 530 1809

Blómahæð - 210 Gbæ

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

Einarsnes - 101 Rvk

27.000.000
Mjög fallegt lítið parhús í Skerjafirði.
Hol, eldhús, baðherbergi og svefnher-
b., stofa. Kj: herb., þv.hús og geymsla.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1820/1811

Grjótás - 210 Gbæ

59.000.000
Fallegt parhús um 200 fm með 2 stof-
um og 3 svefnh. á 2 hæðum í hinu
geysi vinsæla Ásahverfi. BÓKIÐ
SKOÐUN Í SÍMA 530 1800/1809

Krossholt - 230 Rbæ

26.700.000
172,3 fm 5 herbergja einbýlishús á
einni þ.a. bílskúr 36 fm Húsið er á mjög
eftirsóttum stað og stendur á stórri
lóð. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/06

Vesturholt - 220 Hfj

63.000.000
Einstaklega fallegt 213,8 fm einbýli með
innb. 52,5 fm bílskúr. Aukaíbúð með sér-
inng. Húsið er innst í botnlanga. BÓKIÐ
SKOÐUN S. 530 1820/1811

Einbýli

Draumaeignir

Brekkuskógar - 225 Álf

46.000.000
Einstaklega falleg 5 herbergja 190,2 fm
sérhæð með innbyggðum 50,9 fm bíl-
skúr. Afar vandaðar innréttingar og
gólfefni á eigninni.  Loft tekið upp með
innfelldri lýsingu og allir sólbekkir eru
úr granít. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1820/1811

Draumaeignir

Kórsalir - 201 Kóp

24.400.000
Einstaklega falleg 99,1 fm 3ja herbergja
íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í
bílageymslu.  Vandaðar innréttingar,
flísar og parket á gólfum. Góðar suð-
austursvalir.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1820/1811

Opið hús

Jörfalind 6 - 201 Kóp

48.500.000
Mjög fallegt 151 fm, 4. herb. raðhús á
einni hæð með bílskúr á útsýnisstað í
Lindarhverfinu. Virkilega vönduð eign
þar sem stutt er í þjónustu. Skipti á
stærri eign í hverfinu kemur til greina.
Úlfar og Margrét taka á móti gestum.

Nýtt Nýtt Nýtt Nýtt

%1,5%

Söluverð á eign
3ja - 5 herbergja *

Söluþóknun óháð verði eignar

Ýmis söluþóknunargjöld

(t.d. skoðunargjald, umsýslukostnaður ofl.)

Söluverð á eign

Söluþóknun (Kynntu þér mismunandi prósentur)

Ýmis söluþóknunargjöld 

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

Samtals án vsk

Vsk (24,5%) 

Samtals

Reiknaðu
dæmið

sjálf(ur)

Verð miðast við einkasölu

ÞÚ SPARAR:

311.126

0

Fast verð án vsk

Vsk (24,5%)

249.900
61.226

355.000 454.000 480.000

117.600

597.600

111.23086.975

441.975 565.230

254.104130.849 286.474

30.00025.00010.000

249.900 345.0002,3% 429.000 450.000

22.000.000 30.000.00015.000.000

1,95%

0 - 100.000.000

Samtals

*Kynntu þér lægra verð fyrir minni eignir

...meira en þú þarft þegar þú selur fasteign

Aðrar fasteignasölur, raundæmi:

Nýtt
NýttNýtt

Opið hús þriðjudaginn 17. apríl milli kl. 17:30 - 18:30
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Andrésbrunnur - 113 Rvk

27.900.000
Glæsileg 119,1 fm, 4ja herb íbúð á 2.
hæð í lyftuhúsi í Grafarholti með stæði
í bílageymslu. Stutt í alla þjónustu..
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1810

Austurberg - 111 Rvk

18.200.000
Fjögurra herbergja 95,1 fm íbúð, þ.a.
5,6 fm geymsla á 4. hæð í góðu fjölbýli
við Austurberg.
Helgi Már s. 530 1808

Engihjalli - 200 Kóp

19.500.000
Smekkleg 97,4fm, 4ra herb íbúð á
4.hæð í lyftuhúsi. Búið er að gera mik-
ið fyrir íbúðina. Stutt er í alla þjónustu.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1810

Hulduborgir - 112 Rvk

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

Miðvangur - 220 Hfj

18.900.000
2ja til 3ja herb. mikið endurnýjuð end-
aíbúð á 2. hæð. Húsið hefur verið
klætt, gluggar endurnýjaðir og svalir
yfirb.BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1806

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

Skólavörðustígur - 101 Rvk

30.000.000
92,3 fm 4 herbergja íbúð á 3 hæð
ásamt leyfi fyrir 53,3 fm stækkun á risi
við Skólavörðustíg. Búið er að ganga
frá teikningum. Stefanía s. 530 1805

Borgargerði - 108 Rvk

32.900.000
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

Háholt - 220 Hfj

21.900.000
Falleg 109,1 fm 3ja herbergja íbúð á 1.
hæð í góðu fjölbýli. Stutt í skóla og
alla þjónustu.
Þórarinn s. 530 1811

Laufengi - 112 Rvk

19.700.000   BÍLSKÝLI     
81.9 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð
auk sérstæðis í opnu bílskýli. Sérinn-
gangur af svölum. Rúmgóðar svalir.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1806

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

Safamýri - 108 Rvk

24.200.000
4ra herb. 92,4 fm endaíbúð og 21,5 fm
bílskúr að auki á þessum eftirsótta
stað.
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

Smáratún - 230 Rbæ

10.900.000
74,5 fm 3 herbergja íbúð í kjallara í tví-
býli. Sérinngangur. Eign á góðum stað
í Keflavík, þarfnast lagfæringar
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800

Hreðavatn - 311 Bor

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

Öldubyggð - 801 Sel

26.000.000 Laus við kaupsamn.
100,3 fm 5 herb. Heilsárshús á 2 hæð-
um á eignalóð. Húsið afhendist fullbú-
ið með verönd og heitum potti.
Stefanía s. 530 1805

Ánaland - 108 Rvk

37.500.000
Sérstaklega vel staðsett og björt 145
fm, 4. herb íbúð á 3. og efstu hæð í
með bílskúr. Íbúðin er 123,2 fm og bíl-
skúrinn 21,8 fm. Sigurður s. 530 1809

Suðurhólar - 111 Rvk

20.900.000
106,1 fm 4 herbergja íbúð á 2 hæð í
fjölbýli við Suðurhóla. Skólar og önnur
þjónusta er í stutt frá. Góð eign á góð-
um stað. BÓKIÐ SKOÐUN 530 1800

Brekkubraut - 230 Kef

24.900.000   
150,7 fm 6 herbergja neðri sérhæð í
tvíbýli á frábærum stað. Stutt á völlinn
og allra aðra þjónustu í miðbænum.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/ 1806

Tunguvegur - 108 Rvk

39.900.000
Einstaklega falleg og ný standsett
174,4 fm 6 herb. sérhæð á besta stað.
Glæsilegt útsýni yfir Sundin.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1820/1800

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

Fr
u

m

4ra til 7 herbergja

4ra til 7 herbergja Hæðir

Sumarhús

Nýtt

Nýtt

Draumaeign

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

Draumaeignir

Bláhamrar - 112 Rvk

Fífusel - 109 Rvk

Rjúpufell - 111 Rvk

19.700.000
Góð 4ra herbergja 110,8 fm íbúð með yf-
irbyggðum / upphituðum svölum á 2.
hæð við Rjúpufell.
Helgi Már s. 530 1808

Lækjargata - 220 Hfj

41.900.000
Falleg og vönduð fjögurra herbergja
151,1 fm íbúð á 4. hæð, þar af 11,2 fm
geymsla í nýlegu lyftuhúsi á fallegum
stað við Lækinn í Hafnarfirði. Eign í sér-
flokki með sérinngang!.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1820/1808

20.500.000
Góð fjögurra herbergja 101,8 fm íbúð,
þ.a. 6,8 fm geymsla á 2. hæð í góðu fjöl-
býli við Fífusel.
Helgi Már 530 1808

26.800.000
123,2 fm 3ja herbergja endaíbúð á 2.
hæð í lyftuhúsi, með góðu útsýni, sér-
verönd og annarri stórri sameiginlegri
verönd, að meðtöldu 25,8 fm stæði í
bílageymslu. Nýlegt eldhús og baðherbergi. Húsið er klætt. Stutt í skóla og
barnaheimi. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1806

Nýtt

Nýtt

Nýtt

Nýtt
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Lýsing. Húsið er þriggja hæða. Neðsta hæðin skiptist niður í ytri og innri 
forstofu, rúmgott herbergi (stofa með herbergi inni af ), baðherbergi, inn-
byggðan bílskúr og geymslu. Á miðhæð er stofa, borðstofa, eldhús með 
eikarinnréttingu og fulningarhurðum, búr með glugga, hol og snyrting. Á 
efstu hæð er hjónaherbergi með fataherbergi, þrjú herbergi, rúmgott sjón-
varpshol með mikilli lofthæð, þvottaherbergi og stórt baðherbergi. Bað-
herbergið er flísalagt í hólf og gólf, með baðkari, sturtu og tveimur hand-
laugum í borði. Lagnir fyrir þvottavélar á öllum hæðum.

Annað: Ljósar flísar og parkett á gólfi. Skápar í forstofum, fataherbergi og 
tveimur herbergjum. Reykháfur er á húsinu og þrennar svalir. Hellulögð 
verönd og garður fylgja. 

210 Garðabær: Góður kostur fyrir fjölskyldu

Langamýri 14: Fasteignasalan Garður er með á skrá þriggja 
hæða 303,9 fermetra raðhús, þar af 34,8 fermetra bílskúr. 

Kári Fanndal Guðbrandsson,

Sigrún Sigurpálsdóttir,

lögg. fasteignasali.

S. 562 1200  862 3311

TRAUST
ÞJÓNUSTA Í 

ÁRATUGI

Fr
um

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 svefnher-
bergi, annað herbergi sem hefur verið
bætt við stofuna, baðherbergi og hol.
Stæði í bílageymsluhúsi. Lyfta. Mjög
góð eign, frábær staðsetning. 

BOÐAHLEIN - FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI
Mjög huggulegt og einstaklega þægi-
legt 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 stofnun-
ina og nýtur ýmissar þjónustu þaðan.
Hús fyrir þá er velja öryggi og frið-
sæld. Laust. Verð: 21,9 millj.

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

SEILUGRANDI - LAUS
Höfum til sölu 3ja herb.79,7 fm íbúð
auk ca 12 fm geymslu, samtals um 92
fm og stæði í bílageymslu. Íbúðin er á
1. hæð með sérinngangi af svölum.
Suðursvalir. Gott sjávarútsýni. Laus
strax.

GARÐHÚS GULLFALLEG EFRI SÉRHÆÐ 
Vorum að fá í einkasölu 4ra herbergja
sérhæð í tvíbýlishúsi ásamt innbyggð-
um bílskúr. Íbúðin er 104,9 fm og bíl-
skúrinn 23,5 fm, samt. 128,4 fm Skipu-
lag: stofa með arni og mjög stórum
svölum, þrjú svefnherbergi, eldhús
(gengið úr því út á rúmgóðar svalir

(grillsvalir), baðherbergi, hol og forstofa. Björt, falleg og vönduð íbúð. Verð:
35,0 millj.

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

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 Íbúða-
lánasj., ca 12,4 millj., 4,15% vextir.

ÖNDVERÐARNES
Til sölu góður sumarbústaður á mjög
góðum stað í Öndverðarneslandi,
Grímsnesi. Húsið er timburhús, byggt
1994, 44,4 fm auk ca 20 fm svefnlofts.
stofa, eldhús, baðherbergi, 2 svefnher-
bergi, forstofa og svefnloft. Góð ver-
önd með heitum potti. Endalóð, fal-
legt útsýni. Heilsárshús með  hitaveitu.
Mjög góð aðstaða á svæðinu, m.a.
golfvöllur og sundlaug. Verð: 16,0
millj.

FJÁRFEST TIL FRAMTÍÐAR 
Höfum til sölu landspilddu á frábærum
útsýnissstað í Mosfellsbæ. Spildan er
rúmir 2,3 ha að stærð og er algjört
draumaland fyrir nokkur lúxus ein-
býlishús. Kannaðu málið.

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag

Suðurlandsbraut 54
108 Reykjavík

Sími 552 5644
Fax 552 5944

bumenn@bumenn.is

www.bumenn.is

Búmenn auglýsa íbúðir

Miðnestorg 3, í Sandgerði
Til endurúthlutunar er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð sem er 
um 72 fm. Íbúðin er á þriðju hæða lyftuhúsi. Íbúðin getur verið 
til afhendingar fljótlega.

Lindasíða á Akureyri
Til endurúthlutunar er búseturéttur í nýlegri 3ja herb. íbúð í 
raðhúsi við Lindasíðu á Akureyri. Íbúðin er um 94 fm. Íbúðin 
getur verði til afhendingar fljótlega eða eftir nánara samkomu-
lagi. 

Prestastígur í Grafarholti
Til endurúthlutunar er búseturéttur í 4ra herbergja íbúð 108 fm. 
Íbúðin er í fjögurra hæða lyftuhúsi og fylgir stæði í bílakjallara
undir húsinu. Íbúðin getur verið til afhendingar fljótlega.

Vaðlatún á Akureyri
Til sölu er búseturéttur í 3 fullbúnum íbúðum í raðhúsi við 
Vaðlatún 2-10 á Akureyri. Íbúðirnar eru rúmlega 95 fm og fylgir 
24 fm bílskúr öllum íbúðunum. Íbúðirnar geta verið til afhend-
ingar 1. maí  n.k.

Umsóknarfrestur er til 23. apríl n.k.
Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu félagsins 
að Suðurlandsbraut 54 í síma 552-5644 milli kl. 9-15.

Fr
um
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Eignamiðlun Suðurnesja
Sigurður V. Ragnarsson, löggiltur fasteignasali

Reynir Ólafsson, löggiltur fasteignasali

Víkurbraut 46
240 Grindavík
Sími 426 7711
Hafnargötu 20
230 Keflavík
Sími 421 1700
www.es.is

Fífumói 7, Njarðvík
Falleg 114,1 ferm. íbúð í fjórbýlishúsi. Sér
inngangur. Svalir í suður. Vandaðar sérsmíð-
aðar innréttingar. Sérlega glæsileg íbúð.
Verð:21.500.000,-

Laut 14, Grindavík
Glæsilegt 10 íbúða fjölbýlishús á tveimur
hæðum. Allar íbúðirnar hafa sérinngang.
Íbúðirnar skilast fullbúnar með vönduðum
innréttingum. Í eldhúsi verður aukalega
uppþvottavél og ísskápur. Á gólfum verður
parket og flísar. Gólf eru hljóðeinangruð. 
3ja herb. íbúðir kr. 18.800.000,- og 4ra
herb. íbúðir kr. 20.800.000,-
Afhending 1. okt. 2007 Byggingaraðili:
Grindin ehf.

Ásvellir 8b, Grindavík
Parhús 2 svefnh. Nýtt plastparket á stofum
og herb. Gott áhvílandi lán með 4,15 vöxt-
um. Vinsæl eign. Verð: 15.400.000,-

Suðurhóp 8 og 10, G.vík
Parhús í byggingu 146,6 ferm. ásamt bíl-
skúr .Skilast fullbúið með öllum gólfefnum.
Hiti í gólfi. Stutt í íþróttahús og sundlaug.
Nýr skóli er fyrirhugaður rétt hjá. Suðurhóp
10 er tilbúið til afhendingar. Suðurhóp 8 af-
hendist 1. maí 2007 Verð: 26.800.000,-

Baðsvellir 13
Mikið endurn. einbýli m/bílskúr alls 151,9
ferm. Mikið endurnýjað frá 1999 m.a. allar
innréttingar, þakið endurnýjað og þakkant-
ur, allir ofnar endurnýjaðir, heitt og kalt vatn
ásamt skolplögnum. Gluggar teknir í gegn.
Forhitari. Mjög fallegt útsýni í bakgarði, en
það verður ekki byggt meira á bak við hús-
ið. Verð: 25.800.000,-

Mánasund 8, Grindavík
135,4 fm einbýlishús. 4 svefnherbergi. For-
stofuherb. og baðherb. nýlega endurnýjað
Forhitari. Nýlegt þak á húsi. Bílskúrsréttur
og til eru teikningar af bílskúr. Mjög góður
staður. TILBOÐ

Ásabraut 4, , Grindavík
Neðri hæð í tvíbýlishúsi 101,1 ferm. með
þremur stórum svefnherb. Búið að endur-
nýja glugga, neysluvatnslagnir, rafmagn og
ofna. Gott lán áhvílandi með 4,15% vöxtum.
Verð: 14.900.000,-

Marargata 1, Grindavík
Góð 4ja herb. efri hæð ásamt bílskúr 178,2
ferm. Nýleg innrétting í eldhúsi. Búið að
endurnýja þak. Nýlegt parket á gangi og
herbergjum. Verð: 22.000.000,-

Litluvellir 7
Gott raðhús með bílskúr 115,9 fm. Eldhús
með viðarinnréttingu, flísum á milli skápa,
keramikhelluborði, ofn, borðkrókur, flísar á
gólfi. Baðherbergi nýlegt m. flísum á gólfi.
Gengið út í garð úr stofu. Innangengt í bíl-
skúr. Verð: 18.900.000,-

Austurbrúnir 1a, Grímsnes- og Grafningshreppi
Sumarbústaðaland 5.620 m2 í Ásgarðslandi. Á lóðinni er gamall
A-bústaður 27 ferm, í lélegu ásigkomulagi. Rotþró er komin, einnig
inntak fyrir rafmagn og kalt vatn. Skemmtilega staðsett eignarlóð í
fallegu umhverfi. Verð: 4.300.000,-

Staðarhraun 28A, Grindavík
Gott 3ja herbergja raðhús 78,8 ferm. 2
svefnherbergi. Sólpallur, gengið út úr stofu.
Gott áhvílandi lán frá með 4,15% vöxtum.
Verð: 14.500.000,-

Glæsivellir 20B, Grindavík
Mjög gott og vel staðsett parhús 109,6
ferm. ásamt bílskúr 25 ferm. 3 svefnher-
bergi. Grunnur að sólstofu er kominn. Gott
geymsluloft í bílskúr. Verð: 22.900.000,-

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

Blómsturvellir 9, Grindavík
Mjög gott 150 ferm. einbýlishús ásamt 62,6
ferm. bílskúr. Húsið er staðsett í botnlanga.
Falleg innrétting í eldhúsi, granít á gólfi,
parket á stofum. Svalir út úr stofu. Nýr sólp-
allur. Verð: 33.900.000,-

Vesturhóp 29, Grindavík
Fullb. einbýli m/bílskúr 205 ferm. í bygg-
ingu. Timburburhús klætt með báruáli.
Skilast fullb. að innan m/gólfefnum. Bílskúr
flísalagður. Lóð tyrft. Verð: 33.900.000,-

Austurvegur 6, Grindavík
Fallegt 135 ferm. einbýli m/bílskúr 34,4
ferm. Nýr sólpallur. Nýjir gluggar í herbergj-
um og á baðherb. Nýtt járn á þaki. Forhitari.
Frábær staðsetning. Íþróttahús, sundlaug
og leikskóli rétt hjá. Verð: 26.300.000,-

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

Hdl. Löggiltur
fasteigna-

og skipasali

HILMAR
JÓNASSON
Sölufulltrúi

695 9500
hj@remax.is

SIGURDÓR B.
Sölufulltrúi

663 3300
sb@remax.is

Sími 520 9500
www.remax.is
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ÓSKAST - ÓSKAST
Óskum eftir einbýli á einni hæð á Seltjarnarnesi fyrir ákveðinn kaupanda.
Verðhugmynd allt að 90 millj.

Verð allt að 90 millj.

EINBÝLI

Á SELTJARNARNESI

ÓSKAST

ÞÓRARINN
JÓNSSON

Hdl. Löggiltur
fasteigna-

og skipasali

HILMAR
JÓNASSON
Sölufulltrúi

695 9500
hj@remax.is

SIGURDÓR B.
Sölufulltrúi

663 3300
sb@remax.is

Sími 520 9500
www.remax.is
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HJÓLBARÐAVERKSTÆÐI
Til sölu þekkt hjólbarðaverkstæði og bónstöð miðsvæðis á höfuðborgar-
svæðinu. Fyritækið er rekið í snyrtilegu 400 m2 leiguhúsnæði (hagstæð
leiga) með góðri aðkomu. Tækjakostur er nýlegur, góð viðskiptasambönd
til staðar og öll aðstaða hin snyrtilegasta. Hluti húsnæðisins er ónýttur og
því kjörið tækifæri til að auka veltuna og bæta við reksturinn t.d. með
smurþjónustu, bílaviðgerðum eða öðru, lofthæð er mikil.

Verð 8,9 millj.

Rauðarárstígur
Reykjavík

Verð: 20.000.000
Stærð: 284

Remax Lind kynnir til sölu söluturninn og veitingasöluna Svarta svaninn við Rauðarárstíg í Reykjavík.  Um
er að ræða rótgróið fyrirtæki með góða framlegð og mikla möguleika.  Rekstur fyrirtækisins er tvískiptur,
annars vegar hefðbundinn rekstur og sala á smávöru/matvöru sem gefur vel af sér í dag og hins vegar er
til  staðar  mjög  vel  tækjum  búið  veislueldhús  sem  hefur  til  dagsins í  dag  lítið  verið  nýtt.   Þetta  er
spennandi tækifæri fyrir rétta aðila.   Mjög hagstætt verð í boði, langtímaleigusamnningur.

Sigurdór B.
Sölufulltrúi

663 3300
sb@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

695 9500
hj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun



fasteignir fréttablaðið16. APRÍL 2007 19

Blöndubakki 10
109 Reykjavík

Verð: 19,7
Stærð: 111,7

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 15,3
Bílskúr: Nei

GÓÐ 3JA HERBERGJA 111,7  FM.  ÍBÚÐ Á  3.  HÆÐ MEÐ AUKAHERBERGI Í  KJALLARA.  TVENNAR
SVALIR. FRÁBÆRT ÚTSÝNI. Stofa með parketi á gólfi og útgengi út á vestur svalir með frábæru útsýni.
Eldhús  með  nýlegri  innréttingu,  úr  borðkrók  er  útgengi  út á  austur  svalir.  Baðherbergi  er  allt  nýlega
endurnýjað með stórum klefa með nuddi, gufu, sterio og lýsingu. Í kjallara er sérherbergi með aðgang að
salerni og sturtu. Húsið er í góðu ástandi og vel viðhaldið. 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 

Vesturberg 52
109 Reykjavík

Verð: 17,7
Stærð: 87,5

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 12,6
Bílskúr: Nei

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

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596
thorkell@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Pantaðu tíma fyrir skoðun

Bæjartröð 2, Selfossi 
100 fm nýtt hesthús í Bæjartröðinni. Húsið er nýtt fyrir 12 hross en auð-
velt er að breyta því í 15 hesta hús en húsið er teiknað sem slíkt. 
Verð 15,0 m.

Ástjörn 7 íb.102, Selfossi 
Snyrtileg þriggja herbergja  69,3 fm íbúð á jarðhæð. Sérinngangur er í
hverja íbúð. Verð 14,9 m.

Skaftárvellir 13, Kirkjubæjarklaustri 
132,5 fm einbýlishús. Húsið er byggt úr timbri og klætt að utan með
standandi timburklæðningu. Verð 16,0 m.

Lambhagi 9, Selfossi. 
119,7 fm einbýlishús ásamt 50,4 fm bílskúr. Húsið er byggt úr timbri og
klætt að utan með stálklæðningu. Verð 25,4 m.

Furugrund 12, Selfossi 
Fallegt parhús í góðu hverfi. Húsið er klætt að utan með liggjandi bjálka-
klæðningu og þak m/svörtu járni. Íbúðin er 116,9 fm og bílskúrinn 31,5
fm. Verð 28,9 m.

Álftarimi 10, Selfossi. 
126,5 fm timburhús ásamt 52,2 fm bílskúr, sem staðsett er innst í botn-
langa. Verð 28,5 m.

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

Fr
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Ólafur Björnsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Sigurður Sigurjónsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Christiane L. Bahner hdl.
Lögg. fasteignasali

Torfi R. Sigurðsson
Lögfræðingur

Ágúst Stefánsson 
BA í lögfræði 

Hallgrímur Óskarsson 
Sölumaður

Steindór Guðmundsson
Iðnrekstrarfr./sölumaður

Anna Rúnarsdóttir
Ritari/skjalavarsla

Kristín Kristjánsdóttir
Ritari/skjalavarsla

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

Gsm 899 9545

Gísli Sigurbjörnsson
sölumaður

FAX 568 3231

SUÐURVANGUR - 220 HF

Til sölu 86,3 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli.
Stofa með útgangi á suðursvalir, 2 svefnherbergi með fata-
skápum, fallegt flísalagt baðherbergi, gott eldhús með borð-
króki við glugga. Þvottaherbergi og geymsla inn af eldhúsi.
Parket á gólfum. Laus fljótlega Verð kr. 18.9 millj.

Fr
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Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

Gsm 899 9545

Gísli Sigurbjörnsson
sölumaður

FAX 568 3231

SÓLEYJARIMI - 112 REYKJAVÍK

Falleg 4ra herbergja ibúð á 4. hæð í nýlegu lyftuhúsi með sér-
inngangi af svölum og stæði í bílageymslu. Skiptist í stóra,
bjarta forstofu með fataskápi, 3 herbergi með fataskápum, fal-
legt eldhús og rúmgóða stofu með útgangi á svalir. Flísalagt
baðherbergi með sturtuklefa,baðkari. og innréttingu. Þvotta-
herbergi í íbúðinni. Góð sérgeymsla í kjallara og sérstæði í
sameiginlegri bílageymslu. Fallegt útsýni er úr íbúðinni. Stutt í
alla þjónustu. Góð áhvílandi lán. Verð 29 millj.
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Spánn,

Kýpur og Grikkland

Sölusýning
Hótel Loftleiðum
laugardag og sunnudag kl. 12—17

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

 Fáðu nýja íslenska bæklinga til að taka með heim!

Verið velkomin!

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

SKOÐUNARFERÐIR FRÁ 15.500.-

Ertu á leiðinni erlendis…? Viltu skoða Fasteignir? Dagsskoðunarferð kostar ekkert! 
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TILKYNNINGAR

– Vel lesið

Notaðu mest lesna* blað landsins 
til að dreifa kynningarefni til 

þinna viðskiptavina

Einblöðungar - bæklingar - blöð - umslög

Áhugasamir auglýsendur vinsamlegast hafið samband
í síma 5505844 | orn.geirsson@365.is

Vertu inní Fréttablaðinu með þitt kynningarefni

*Gallup maí 2006

Vertu inní Fréttablaðinu 
með þitt kynningarefni
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www.visir.is

 Hringdu í 550 5600 ef blaðið berst ekki

- mest lesið

550 5000
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Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Tjáðu þig!

Viltu breyt’eikkurru?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Ný útlit í viku
hverri!

Búðu til eigið útlit 
eða veldu tilbúið!
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N1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki sem veitir fólki og fyrirtækjum afburðaþjónustu á sviði bíla- 
tengdrar starfsemi. Auk þjónustustöðva rekur N1 verslanir, þjónustuverkstæði, hjólbarða- og smurþjónustu. 

Á þjónustustöðvum N1 getur fólk á ferðinni sótt sér orku, ljúffengar veitingar og nauðsynjavörur í dagsins 
önn. Við erum alls staðar í leiðinni með fjölbreyttar lausnir. N1 – Meira í leiðinni

NÝTT MERKI 
Í BÆNUM

WWW.N1.IS



Ég hef velt því fyrir 
mér undanfarið 
hvort Íslendingar 
séu hættir að geta 
rætt málin. Menn 
eru annaðhvort 
með eða á móti og 
það má ekki undir 
nokkrum kring-

umstæðum slaka á og 
skoða málin frá fleiri hliðum. 

Á dögunum ætluðu klámfram-
leiðendur að halda ráðstefnu á Ís-
landi. Hér hefði verið tilvalið að 
koma af stað málefnalegum um-
ræðum um klám og klámvæðingu 
en í staðinn fyrir að ræða málin á 
skynsamlegan hátt skiptist þjóð-
in í tvær fylkingar. Annaðhvort 
varstu fylgjandi klámi og þar með 

hinn mesti klámhundur eða þú 
varst á móti klámi og þar með hin 
mesta tepra. 

Skömmu síðar ruddist doktor í 
fjölmiðlafræði fram á ritvöllinn 
og gagnrýndi forsíðu Smáralindar-
bæklings sem henni þótti klám-
fengin. Vissulega var gagnrýnin 
afar harkaleg og margt í orðum 
fjölmiðlafræðingsins óafsakan-
legt. Hins vegar hefði þetta verið 
ágætis grundvöllur fyrir tíma-
bæra umræðu um þá tilhneigingu 
auglýsingabransans að gera sífellt 
yngri stúlkur að kynverum algjör-
lega óháð þessum tiltekna bæk-
lingi. En allt kom fyrir ekki. Um-
ræðan fór í tvær gagnstæðar áttir. 
Þeir sem sáu kynferðislegar til-
vísanir í myndinni voru stimplaðir 

perrar og enginn hafði áhuga á að 
ræða málin.

Svona virðist þetta vera sama 
hvaða málefni eiga í hlut. Þeir 
sem eru á móti Kárahnjúkavirkun 
eru afturhaldsseggir og þeir sem 
eru hlynntir virkjuninni bera enga 
virðingu fyrir landinu. Það er ekk-
ert þarna á milli.

Það er eins og það sé búið að 
MORFÍS-væða umræðuna. Annað 
hvort er fólk með eða á móti og 
það er harðbannað að taka undir 
það sem andstæðingurinn segir. 
Þá er kappræðan töpuð. 

Ég held að við ættum að slaka 
aðeins á. Leyfa umræðunni að 
færast á málefnalegra stig og 
viðurkenna að flest málefni hafa 
svo miklu fleiri en tvær hliðar.



Í Háskólanum á Bifröst, fimmtudaginn
19. apríl frá kl. 14 – 17.

Boðið verður upp á leiðsögn um háskólaþorpið, skemmtun 
fyrir börnin og kaffi og vöfflur.

• Allar deildir háskólans kynna námsframboð í grunn- og framhaldsnámi og bjóða umsækjendum

og öðrum áhugasömum upp á viðtöl við deildarforseta, námsráðgjafa og kennara.

• Stjórnendur skólans ræða umsóknir og úrvinnslu þeirra við þá sem vilja.

• Kennslufræði háskólans verður kynnt en fámennir verkefnahópar, nálægð við kennara og starfsfólk

auk verkefnavinnu í tengslum við atvinnulífið skapar skólanum mikla sérstöðu.

• Íbúðir, herbergi og önnur aðstaða nemendagarða verður til sýnis.

• Nemendur kynna nám og daglegt líf á Bifröst.

• Öll  félagsleg aðstaða verður til sýnis þar á meðal líkamsræktarsalir, heitir pottar, kaffihús og  lestraraðstaða.

• Grunnskólinn á Varmalandi og leikskólinn Hraunborg kynna starfsemi sína.

• Á meðan  foreldrar skoða svæðið geta börnin farið á hestbak og leikið sér í leiktækjum á háskólatorginu.

• Boðið verður upp á kaffi, kakó, vöfflur og ís.

• Allir gestir fá frímiða í Hvalfjarðargöngin til baka.

Allir velkomnir

Stjórnenda- og leiðtogaskóli í hartnær 100 ár



         
                     

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

                    

     

   

                 

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is

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

Söngkonan Sesselja Kristjánsdótt-
ir heldur tónleika ásamt Guðríði 
St. Sigurðardóttur í TÍBRÁ, tón-
leikaröð Kópavogs í Salnum annað 
kvöld.

Á efnisskrá tónleikanna eru 
spænsk og frönsk sönglög eftir de 
Falla og Bizet auk kabarettsöngva 
eftir Kurt Weill, Bolcom, Holland-
er og Spoliansky. Suðrænir tónar 
einkenna fyrri hluta tónleikanna í 
sönglögum sem eru í senn tilfinn-
ingaþrungin, létt og melankólísk. 
Seinni hluti efnisskrárinnar inni-
heldur söngva þar sem skemmt-
anagildi skoplegra texta og tón-
listar ráða ríkjum, þótt vissulega 
sé oft stutt í kaldhæðni og svart-
an húmor. 

Sesselja stundaði nám við Tón-
listarskólann í Reykjavík og lauk 
þaðan prófi frá tónmenntakenn-
aradeild og síðar 8. stigi frá söng-
deild skólans, þar sem kenn-
ari hennar var Rut Magnússon. 
Þaðan hélt hún í framhaldsnám til 
Berlínar í Hochschule für Musik 
Hanns Eisler og lauk þar diplóma-
prófi með hæstu einkunn haustið 
2000. Sumarið 2001 lauk Sesselja 
svo eins árs framhaldsnámi frá 
sama skóla.

Hún hélt debut-tónleika sína 
í TÍBRÁ í Salnum árið 2002 og 
vöktu þeir tónleikar mikla hrif-
ingu en síðan þá hafa fjölmarg-
ir kynnst henni í hlutverkum í Ís-
lensku óperunni og annars staðar. 

Þær Sesselja og Guðríður hafa 
unnið saman um nokkurt skeið 
en koma nú í fyrsta skipti saman 
fram á TÍBRÁR tónleikum.

Tónleikarnir hefjast kl. 20.

Angurværð og spé

Kl. 18:00
Árleg nemendasýning Dansstúdíó 
World Class – DWC fer fram í Borgar-
leikhúsinu. Yfirskrift sýningarinnar 
að þessu sinni er „Afstæð fegurð“ en 
aðalskipuleggjandi er Nanna Ósk 
Jónsdóttir.

Víðavangsleikhús er ekki 
kunnuglegt hugtak í ís-
lensku leikhúslífi en í kvöld 
má svala forvitni sinni og 
kynnast slíku í Þjóðleikhús-
inu. 

Franski leikhópurinn Turak er 
staddur hér á landi á vegum 
franska menningarvorsins 
Pourquoi pas? en forsprakki hans 
Michel Laubu er þekktur leikhús-
maður á meginlandinu. 

Hér er á ferðinni afar sérstæð 
leiksýning, eins konar ævintýra-
ferð um töfraveröld þar sem 
ómælisvídd ímyndunaraflsins 
ræður ríkjum í uppfærslu sem er 
mitt á milli þess að vera brúðu-
leikhús og leikhús hlutanna. 

Michel Laubu er einkar ötull 
tilraunamaður í leikhúsi en hann 
semur og leikstýrir verkum 
Turak-hópsins. Laubu hefur ein-
sett sér að vekja aftur til lífsins 
hið smáa færanlega leikhús sem 
getur slegið upp tjöldum sínum 
nánast hvar sem er, leikhús sem 
tekur mið af umhverfi sínu í 
hvert sinn. 

Hvert atriði er byggt upp af 
mörgum lögum og hægt að skynja 
það og túlka á margvíslegan hátt 
án þess að það sé torskilið. Þvert 

á móti eru sýningar Turaks hann-
aðar með það fyrir augum að ná 
til sem flestra áhorfenda. Turak-
hópurinn sýnir reglulega í Frakk-
landi en hefur ferðast víða um 
heim með sýningar og sótt leik-
listarhátíðir víða um heim.

Sýningin Etabl´île fer fram í 
Kúlunni kl. 20 í kvöld en síðan 
mun hópurinn ferðast um land-
ið og setja hana upp á Selfossi, 
í Hafnarfirði,  Borgarnesi og á 

Grundarfirði, Ísafirði og Akur-
eyri. Sýningar fara fram á litlum 
samkomustöðum þar sem nánd 
er mikil milli leikara og áhorf-
enda. Þessi nánd er leikhústöfr-
unum lífsskilyrði. 

Ætlun hópsins er að ljúka ferða-
laginu um Ísland með uppsetn-
ingum í íbúðarhúsum í Reykja-
vík svo það er aldrei að vita hvar 
ævintýraveraldir þeirra munu 
skjóta upp kollinum.

Gersemar gærdagsins



Nemendum í Rimaskóla er margt 
til lista lagt en á morgun verður 
opnuð sýning á textílverkum nem-
enda í sjötta bekk skólans í menn-
ingarmiðstöðinni Gerðubergi. 

Kennarar í textílmennt og ís-
lensku við skólann fengu börn-
unum það verkefni að semja ljóð 
og síðan áttu þau að gera mynd 
úr þæfðri ull út frá inntaki ljóðs-
ins. Útkoman er harla glæsileg 
og óhætt að fullyrða að val verka 
á sýninguna reyndist mjög erfitt. 
Efni ljóða og mynda er fjölbreytt 
og fjalla þau um allt milli himins 
og jarðar; lífið og tilveruna, fjöl-
skylduna, dýrin, náttúruna og 
himingeiminn sjálfan.

Sýningin er í Kaffi Bergi og 
stendur til 6. maí næstkomandi. 
Í Gerðubergi stendur jafnframt 

yfir yfirlitssýning á verkum 
myndlistarkonunnar Rúrí og lýkur 
þeirri sýningu einnig 6. maí.

Ull í ungum höndum
Ingunn Ásdísardóttir, þjóðfræð-
ingur og þýðandi heldur fyrir-
lestrar á vegum Snorra-
stofu í Reykholti á morg-
un. Ingunn fjallar þar 
um ímynd og hlut-
verk Freyju í norrænni 
heiðni og kallar erindi 
sitt „Hver var Freyja?“

Ingunn lauk MA-prófi 
í norrænum fræðum frá 
þjóðfræðideild Há-
skóla Íslands árið 
2005. Hún starf-
aði lengi sem leik-
stjóri, bæði hjá at-
vinnuleikhúsum og 
áhugaleikhúsum.
Hún hefur einnig 
unnið sem bók-
menntafræðingur og 

þýðandi og hefur meðal annars 
þýtt mörg fræðirit um trúarbrögð 

og trúarbragðasögu, auk fjölda 
skáldsagna og leikrita. Ingunn 
stundar nú sjálfstæðar rann-
sóknir í norrænni goðafræði 
og er þátttakandi í alþjóð-
legu rannsóknarverkefni um 

heiðinn sið á Norðurlöndum. 
Fyrirlesturinn er öllum opinn 

og fer fram í Bókhlöðu-
sal Snorrastofu kl. 20.30 

annað kvöld. 

Hver var Freyja?

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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FRAKKLAND
Á EKKI

MÖGULEIKA SÓLIN ER AÐ DEYJA.
ER HÆGT AÐ BJARGA HENNI?

SÓLIN ER AÐ DEYJA.
ER HÆGT AÐ BJARGA HENNI?

MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR MEÐ 
SÚPERSTJÖRNUNUM HALLE BERRY

OG BRUCE WILLIS

MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR MEÐ 
SÚPERSTJÖRNUNUM HALLE BERRY

OG BRUCE WILLIS

VINKONA HENNAR ER MYRT OG EKKI 
ER ALLT SEM SÝNIST.

 HVE LANGT MYNDIR ÞÚ GANGA?

VINKONA HENNAR ER MYRT OG EKKI 
ER ALLT SEM SÝNIST.

 HVE LANGT MYNDIR ÞÚ GANGA?

,,MAGNÞRUNGINN SPENNUTRYLLIR OG 
SJÓNARSPIL SEM GEFUR EKKERT EFTIR''

VJV, TOPP5.IS

SUNSHINE kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
THE SCIENCE OF SLEEP kl. 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 6
TMNT         kl. 6 B.I. 7 ÁRA
SCHOOL FOR SCOUNDRELS     kl. 5.45, 8 og 10.15
THE ILLUSIONIST     kl. 8 og 10.15

PERFECT STRANGER           kl. 5.30, 8 og 10. 30 B.I. 16 ÁRA
PERFECT STRANGER SÝND Í LÚXUS kl. 5.30, 8 og 10. 30
SUNSHINE kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
MR. BEAN´S HOLIDAY         kl. 5, 7, 9 og 11
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 4
TMNT           kl. 4, 6, og 8 B.I. 7 ÁRA
SCHOOL FOR SCOUNDRELS       kl. 10

PERFECT STRANGER         kl. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
HOT FUZZ         kl. 10 B.I. 16 ÁRA
SCHOOL FOR SCOUNDRELS     kl. 8
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL     kl. 6
TMNT         kl. 6 B.I. 7 ÁRA

Rokksveitin ódauðlega 
Deep Purple heldur sína 
fjórðu tónleika hér á landi 
í Laugardalshöll 27. maí 
ásamt Uriah Heep. Freyr 
Bjarnason spjallaði við 
hljómborðsleikarann Don 
Airey, sem var rétt að ná 
sér niður eftir tónleika í 
Bari á Ítalíu kvöldið áður.

Don og félagar spiluðu fyrir fram-
an fimm þúsund manns í Bari, sem 
eru örlítið færri áhorfendur en 
munu hlýða á þá í Höllinni í maí. 
Hann segir að tónleikarnir hafi 
gengið frábærlega vel. „Við erum 
búnir að spila í Albaníu, Sikiley og 
Parma og það hefur gengið ótrú-
lega vel. Það eru spennandi hlut-
ir að gerast hjá Deep Purple og 
ég get varla lýst því hvernig við-
brögðin hafa verið. Það hafa líka 
mætt mun yngri tónleikagestir en 
vanalega,“ segir Don.

Að sögn Dons hefur verið mjög 
gaman að ferðast með Deep 
Purple út um allan heiminn. „Við 
fáum alltaf mjög góðar viðtökur 
og erum látnir skrifa nöfnin okkar 
á alls konar hluti. Við erum mjög 

uppteknir og höfum engan tíma 
til að setjast niður og spá í hvort 
maður ætti að vera að gera eitt-
hvað annað,“ segir hann. „Í síðustu 
viku borðuðum við morgunmat 
með forsætisráðherra Albaníu. 
Við vorum í Parma og ákváðum 
að fara í ferð til parmesan-verk-
smiðjunnar þar sem þeir búa til 
ostinn. Það var merkileg sjón.“

Don segist vel muna eftir síðustu 
tónleikum Deep Purple á Íslandi, 
sem voru í Laugardalshöll árið 
2004, tvennir talsins. „Ég ætlaði 
að fara í bátsferð en veðrið var of 
vont. Ég fór að sjá fallegar kirkj-
ur og sitthvað fleira. Tónleikarnir 
voru líka frábærir.“

Deep Purple spilaði fyrst hér á 
landi árið 1971 og ef tónleikarn-
ir árið 2004 eru taldir með hefur 
hljómsveitin selt fleiri miða á Ís-
landi en nokkur önnur erlend 
sveit, sem verður að teljast ansi 
góður árangur. 

Deep Purple, sem var stofnuð 
undir nafninu Roundabout árið 
1968, á sér langa og merkilega 
sögu en ásamt Led Zeppelin má 
segja að Deep Purple hafi skil-
greint hugtakið þungarokk. Smell-
ir eins og Black Night, Hush, Child 

in Time og Smoke on the Water 
greiddu götu Deep Purple bæði í 
Bretlandi og í Ameríku. 

Don gekk til liðs við sveitina 
árið 2002 og hefur ekki séð eftir 
því. „Þetta hefur verið alveg frá-
bært. Við höfum gert tvær mjög 
góðar plötur og spilað á yfir 700 
tónleikum. „Í flestum hljómsveit-
um þarf maður að vera virkilega 
tilbúinn fyrir þrjú til fjögur lög á 
tónleikum en hjá Deep Purple þarf 
maður alltaf að vera á tánum,“ 
segir hann. „Við spilum alls konar 
lög. Auðvitað eru þessi sígildu allt-
af til staðar eins og Smoke on the 
Water og Highway Star. Við spil-
um líka nokkur lög af nýju plötun-
um og önnur minna þekkt eins og 
The Battle Rages On.“ 

Don lofar hörkutónleikum í 
Laugardalshöllinni. „Þetta verð-
ur veisla fyrir augu og eyru. Við 
munum umlykja áhorfendur með 
tónum okkar og ljósadýrð.“

Eftir tónleikana á Íslandi mun 
Deep Purple spila fram í lok maí. 
Eftir það tekur við frí í júní en 
síðan heldur tónleikaferðin áfram 
í júlí og ágúst. Því næst er aldrei 
að vita nema lagst verði í gerð 
nýrrar plötu. Enn eru til miðar á 
tónleikana í Höllinni og fer miða-
sala meðal annars fram á midi.is.

MÁNUDAGUR
1 6 . A P R Í L
TJARNARBÍÓISKRÁNINGSTENDUR YFIR

FILMFEST.IS

(1974, Un partie de campagne)
(FRA), Raymond Depardon, 2002.

(Reporters),
(FRA), Raymond Depardon, 1981.

KLUKKAN  19.00

KLUKKAN  21.00
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SNEIÐMYND ÚR SVEITINNI

BLAÐAMENN

Gael García Bernal           Charlotte Gainsbourg           Alain Chabat            Miou-Miou

Film by Michel Gondry

THE SCIENCE

OF SLEEP

„Sjónræn veisla“
- Glenn Kenny, Premiere

„Bernal er sjúklega fyndinn!“
- Ethan Alter, TV Guide

„Þú verður að sjá 
  hana til að trúa!“

- Sally Foster, Film Threat

SÝND Í REGNBOGANUM

LA SCIENCE DES REVES

- Ekkert hlé á góðum myndum

Ekkert hlé Minna af auglýsingum Engin truflun321



DIANE KEATON MANDY MOORE

...Á STÆRÐ 
VIÐ HNETU !

ANNAR ÞESSARA TVEGGJA 

HEFUR
HEILA....

Háspenna, lífshætta frá Pang Bræðrum. 

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

DIGITAL

Háskólabíó
  

MEET THE... M/- ÍSL TAL kl  6 Leyfð

THE MESSENGERS kl. 8 - 10 B.i. 16

MR. BEAN´S HOLIDAY kl.  6 - 8 Leyfð

WILD HOGS kl. 10 b.i 7

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 8 - 10 Leyfð

CHAOS kl. 8 B.i. 16

SMOKING ACES kl. 10:10 B.i. 16

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

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

THE GOOD GERMAN kl. 5:30 B.i.16

THE GOOD SHEPERD kl. 6 - 9 - 10:30 B.i.12

BECAUSE I SAID SO kl. 6 - 8:15 - 10:30 Leyfð

MRS POTTER kl. 5:40 - 8 Leyfð

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

WILD HOGS kl. 5:50 - 8 b.i 7

300. kl. 8   B.i.16

MUSIC & LYRICS kl. 5:50 Leyfð

BRIDGE TO TEREBITHIA kl. 3:40 Leyfð

THE GOOD SHEPERD kl. 8 - 10:10 B.i.12

GOOD SHEPERD VIP kl. 5 - 8

THE MESSENGERS kl. 6 - 8 - 10:20   B.i.16

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 4 - 6 - 8 - 10:30   Leyfð

HOT FUZZ kl. 10:30   B.i.16

THE MESSENGERS kl. 6 - 8 - 10:30   B.i.16

ROBINSON FJÖLSKYLDAN ÍSL TAL kl. 6 Leyfð

MEET THE ROBINSSON ENSKU Tali kl. 8:10 ótextuð Leyfð

BECAUSE I SAID SO kl. 8 - 10:20 Leyfð

300. kl. 10 B.i.16

NORBIT kl. 5:50 Leyfð

Ósögð saga öflugustu leyniþjónustu fyrr og síðar, CIA.

undir tryggri leikstjórn Robert DeNiro
Úrvalslið leikara í magnaðri kvikmynd 

Börn sjá meira en 
fullorðnir gera sér grein fyrir!

stranglega bÖnnuÐ bÖrnum

DIGITAL-3D
DIGITAL-3D

SV MBL

Detroit-sveitin The Stooges kom 
saman aftur fyrir fjórum árum og 
hefur verið að spila saman síðan, 
meðal annars í Hafnarhúsinu í 
fyrra. Þrír af upprunalegu með-
limunum, Iggy Pop og bræðurnir 
Ron og Scott Asheton, eru í band-
inu í dag. Iggy syngur, Ron spilar á 
gítar og Scott á trommur, en fyrrum 
Minutemen-bassaleikarinn Mike 
Watt er kominn í stað þess fjórða, 
Dave Alexander sem lést árið 1975. 
Auk þess spilar saxófónleikarinn 
Steve Mackay á nýju plötunni, en 
hann vakti mikla athygli fyrir sinn 
hlut á Funhouse á sínum tíma. 

Fyrstu þrjár Stooges-plöturn-
ar, The Stooges (1969), Funhouse 
(1970) og Raw Power (1973), eru 
allar á meðal merkustu verka rokk-
sögunnar og hafa haft mikil áhrif á 
þær kynslóðir rokktónlistarmanna 
sem hafa komið fram síðan þær 
komu út. Það átti enginn von á því að 
The Weirdness yrði jafn mögnuð og 
fyrri plöturnar og það er hún sann-

arlega ekki. Í fyrsta lagi hafa þrjár 
fyrstu plöturnar hver sín sérkenni 
á meðan The Weirdness reynir bara 
að endurskapa hljóm fortíðarinnar. 
Í öðru lagi eru lagasmíðarnar ekki 
jafn sterkar og í þriðja lagi hafa 
textarnir ekki sama vægi. 

Þrátt fyrir þetta er The Weird-
ness ekkert slæm plata. Það er 
enn gaman að Stooges-sándinu og 
þó að tilþrif bræðranna Ron og 
Scott hljómi ekki jafn byltingar-
kennd í dag og fyrir tæpum fjöru-
tíu árum er samt gaman að hlusta 
á þau ennþá. Steve Albini stjórnar 
upptökunum og hljómurinn er þar 
af leiðandi fínn, trommusándið er 
til dæmis frábært. Ef það er hægt 
að tala um einhverja breytingu á 
tónlistinni þá má kannski segja að 
það sé aðeins minni sýra í þessum 
nýju Stooges lögum og aðeins meiri 
blús. The Weirdness gleður gamla 
Stooges-hunda, en aðrir ættu frekar 
að snúa sé að gömlu meistaraverk-
unum.

Meiri blús, minni sýra

Leikkonan Natalie Portman 
hefur fallist á að leika í kvik-
myndinni Goya‘s Ghosts en 
ákvörðunin reyndist henni 
erfið þar eð hún þarf að fækka 
fötum í kvikmyndinni. Ástæð-
an fyrir því að Portman er til-
búin að koma fram nakin er sú 
að hún vill breyta um ímynd, 
vill að fólk hætti að líta á sig 
sem táning. „Ég er samt ekki 
að reyna að sanna neitt, ég lifi 
bara lífi mínu og geri það sem 
mér finnst rétt,“ segir hin 25 
ára leikkona.

Portman 
kemur 
nakin fram

Það var þétt setinn bekk-
urinn á Nasa á föstudags-
kvöldið þegar sænska 
hljómsveitin Peter Bjorn 
and John steig á stokk. 
Steinþór Helgi Arnsteins-
son var mættur á staðinn.

Sprengjuhöllin hóf leikinn á Nasa 
þetta ágæta föstudagskvöld sem 
átti eftir að verða eftirminnilegt. 
Nokkur tæknileg vandamál urðu 
á vegi Sprengjuhallarinnar en hún 
bætti það upp með sinni einstöku 
spilagleði. Salurinn var reyndar 

nær tómur þegar Sprengjuhöllin 
steig á stokk en undir lokin höfðu 
fleiri bæst í hópinn og stuðið því 
fínt. Næstur var Pétur Ben en með 
framkomu sinni sannaði Pétur 
hversu stórfenglegur skemmti-
kraftur hann er. Með kassagítar-
inn einan að vopni hitaði Pétur 
skarann upp svo um munaði og 
var framúrskarandi.

Ekki leið á löngu áður en aðal-
hljómsveit kvöldsins, Peter Bjorn 
and John, tölti síðan inn á svið-
ið. Þarna voru þeir þremenning-
arnir mættir; Peter á gítar, Bjorn 
á bassa og John á trommur. En 
nei, bíddu, þetta var ekki John á 
trommunum! Þetta voru þá bara 
Peter Bjorn og síðan einhver á 
trommunum. Sá reyndar stóð sig 
með stakri prýði og því var John-
söknuðurinn ekki mikill.

Þrátt fyrir að plata sveitinn-
ar, Writer’s Block, sé mín uppá-
halds frá síðasta ári náði Peter 
Bjorn and ónefndur að fara fram 
úr mínum björtustu vonum á tón-
leikunum. Efni af fyrrnefndri 
plötu var eins og gefur að skilja 
áberandi en annars spilaði sveitin 
lög af öllum þrem plötum sveitar-
innar. Salurinn tók lögunum fagn-
andi enda vel fullur og stemn-
ingin fín. Þannig ætlaði allt um 
koll að keyra þegar blísturslagið 
ógurlega, Young Folks, tók að óma 
enda líkegt að það hafi verið eina 
lagið sem meginþorri áhorfenda 
hafði heyrt með sveitinni.

Flutning lagsins verður líkleg-
ast að nefna sem einn af hápunkt-
um kvöldsins. Ekkert toppaði þó 
flutning sveitarinnar á laginu Up 
Against the Wall sem var lagið 
fyrir uppklapp. Hressilega upp-
byggt lag, alveg ótrúlega þétt og 
sveitin spilaði það af jafnvel enn 
meiri ákefð og krafti en á plöt-
unni.

Ég held að það verði ekki annað 
sagt en að allir hafi fengið eitt-
hvað fyrir sinn snúð á tónleik-
unum enda flestir skælbrosandi 
þegar þeir gengu út. Löng bið-

röð við básinn sem seldi varning 
tengdan sveitinni sagði líka sína 
sögu.

Ákvörðun Vilhjálms Bretaprins 
að hætta með kærustu sinni til 
fimm ára, Kate Middleton, var 
tekin á leynilegum fundi hjá 
konungsfjölskyldunni. Breska 
blaðið News of the World grein-
ir frá þessu og segir að Elísabet 
drottning hafi við þetta tækifæri 
sagt Vilhjálmi að binda enda 
á sambandið. „Ekki flýta 
þér upp að altarinu - 
við viljum ekki aðra 
Díönu,“ sagði drottn-
ingin á fundinum.
Vilhjálmur tilkynnti 
fjölskyldu sinni að 
hann væri ekki tilbú-
inn að ganga í hjóna-
band að svo komnu 
máli, hann vildi einbeita 
sér að ferli sínum 
innan hersins. Á 
fyrrnefndum fundi 
voru flestir með-
limir kon-

ungsfjölskyldunnar sammála 
um að eftir fimm ára samband 
ættu þau Vilhjálmur og Kate að 
vera viss um hvert sambandið 
stefndi. Fyrst prinsinn hefði efa-
semdir sem þessar væri best að 
binda strax endi á sambandið. 
„Þú getur gekki verið með hana í 

eftirdragi að eilífu,“ sagði Fil-
ippus drottningarmaður 

við þetta tækifæri.

Vildu ekki aðra Díönu



 KR-ingar geta orðið 
Íslandsmeistarar í tíunda skiptið 
vinni þeir fjórða leik lokaúrslita 
Iceland Express deildar karla sem 
fram fer í kvöld. Leikurinn hefst 
klukkan 20.00 í DHL-Höllinni í 
Frostaskjóli.

KR-ingar hafa unnið fjögurra 
stiga sigra í síðustu tveimur leikj-
um þar sem þeir hafa verið undir 
mestan hluta leiksins en unnið 
lokaleikhlutann, 24-14 í öðrum 
leiknum og 28-17 í þriðja leiknum.  

KR-ingar hafa söguna með sér 
í kvöld. Tvö síðustu lið sem hafa 
verið í sporum KR-inga í kvöld 
hafa tryggt sér Íslandsmeistara-
titilinn með sannfærandi sigr-
um. Þetta eru lið Keflavíkur 2004 
og svo lið KR-inga sem varð síð-

ast meistari árið 2000. Í báðum til-
fellum voru liðin ekki með heima-
vallarrétt og byrjuðu á því að tapa 
fyrsta leik á útivelli. 

KR-ingar hafa líka nýtt bæði 
tækifærin sín til þess að tryggja 
sér titilinn á heimavelli því þeir 
unnu alla þrjá leiki sína gegn 
Keflavík í úrslitunum 1990 þar 
sem þriðji leikurinn vannst 80-73 
á heimavelli þeirra.

Vorið 2000 mættu KR-ingar 
Grindvíkingum í lokaúrslitun-
um og töpuðu 67-64 í fyrsta leik í 
Grindavík. KR vann annan leikinn 
83-55 á heimavelli og komst síðan 
í lykilstöðu með 78-89 sigri í þriðja 
leiknum í Grindavík. 

KR-ingar tryggðu sér svo titil-
inn með 88-63 sigri á heimavelli 

í fjórða leiknum í leik þar sem 
Grindvíkingar voru þremur stig-
um yfir í hálfleik, 31-34. KR-ingar 
unnu seinni hálfleikinn 52-29. 
Brenton Birmingham, núverandi 
leikmaður Njarðvíkur, var í aðal-
hlutverki í Girndavíkurliðinu.

Vorið 2004 mættu Keflvíking-
ar Snæfellingum í lokaúrslitun-
um og töpuðu 80-76 í fyrsta leik 

í Stykkishólmi. Keflavík vann 
annan leikinn 104-98 á heimavelli 
og var síðan með pálmann í hönd-
unum eftir 65-79 sigur í Hólmin-
um. Keflavík tryggði sér síðan tit-
ilinn með 87-76 sigri í Keflavík.

KR-ingar geta orðið Íslandsmeistarar í kvöld með sigri á Njarðvík í fjórða leik lokaúrslita Iceland Express-
deildar karla. Þeir hafa alltaf nýtt tækifærið að tryggja Íslandsmeistaratitilinn á heimavelli.

Gylfi er þögull um framtíð sína hjá Leeds

 Kiel er þýskur bikar-
meistari í handbolta eftir 33-31 
sigur á Kronau/Östringen í úr-
slitaleiknum í gær. 

Frakkarnir Thierry Omayer 
og Nikola Karabatic voru bestu 
menn Kiel í úrslitaleiknum, sem 
byrjaði ekki vel því Kiel lenti 
mest sex mörkum undir í fyrri 
hálfleik. Omayer varði frábær-
lega í markinu og landi hans 
Karabatic sem skoraði 13 mörk 
í undanúrslitaleiknum og síðan 
12 mörk í úrslitaleiknum Þetta 
var fyrsti bikarmeistaratitill Kiel 
síðan árið 2000.

Kiel meistari



 Valsmenn unnu sann-
færandi ellefu marka stórsigur á 
ÍR-ingum, 35-24, í síðasta heima-
leiknum sínum í DHL-deild karla 
en hann fór fram á Seltjarnarnesi 
líkt og sá síðasti. Nú stendur að-
eins sigur gegn Haukum á milli 
Valsmanna og Íslandsbikarsins, 
sem hefur ekki komið á Hlíðar-
enda síðan 1998. 

Valsmenn skoruðu aðeins eitt 
mark fyrstu sex mínúturnar en 
síðan tóku þeir öll völd og ÍR-
ingar fundu engin svör við góðum 
varnarleik og frábærri mark-
vörslu Ólafs Hauks Gíslasonar 
sem varð alls 19 af 29 skotum (66 
prósent) ÍR-inga fyrir hlé.

Það var aðeins Brynjar Steinars-
son sem virtist finna leiðina fram-
hjá Ólafi. Hann skoraði alls 9 
mörk í leiknum en Ólafur varði 
hins vegar 24 af 39 skotum ann-
arra ÍR-inga (62 prósent).

Valsmenn gátu leyft öllum að 
spila og margir komu að marka-
skorun liðsins í gær. Markús Máni 
Michaelsson gaf tóninn strax frá 
upphafi, Arnór Gunnarsson klikk-
aði ekki á skoti og Ernir Hrafn 
Arnarson átti mörg góð tilþrif. 
Aðrir sýndu einnig af hverju bri-
edd Valsliðsins er jafn rómuð.

Ingvar Árnason var allt í öllu í 
vörn Valsmanna þegar þeir voru 
að ná upp forskotinu í fyrri hálf-
leik.

„Þetta var mjög góður dagur hjá 
okkur, þetta var svolítið stirt í byrj-
un en svo kom þetta. Við spiluðum 
fantavörn og Óli var heitur í mark-

inu og þegar það gerist þá vinnum 
við alla,“ sagði Ingvar eftir leik. 
„Við fengum rasskellingu á móti 
HK og höfum verið að rífa okkur 
upp eftir það. Síðustu tveir leikir 
á Nesinu eru búnir að ganga vel og 
nú er bara að klára þetta á Ásvöll-
um,“ sagði Ingvar eftir leik. 

Keppnismaðurinn og þjálfari 
ÍR-inga gafst aldrei upp en gat 
þó lítið gert við yfirburðum Vals-
manna. ÍR-ingar voru líflegir á 
lokakaflanum í deildinni en þeir 
verða að sætta sig við fall. 

„Þetta er búið. Ég er ekki tilbú-
inn að meta tímbilið svona strax 
eftir leik. Ég veit ekki hverju 
menn bjuggust við af okkur en við 
ætluðum ekki að falla. Við náðum 
ekki markmiðum okkar. Við lögð-
um ekki af stað með nægilega 
sterkan hóp, misstum of mikið 
fyrir tímabilið og fengum það ekki 
bætt. Það verður að koma í ljós 
hvað þetta þýðir fyrir ÍR,“ sagði 
Erlendur Ísfeld, þjálfari ÍR, eftir 
leik.

Valsmenn unnu 11 marka stórsigur á ÍR, 35-24, og sendu Breiðhyltinga niður í 1. 
deild. Ólafur Haukur Gíslason varði 29 skot í leiknum og vörnin tók önnur sjö. 

  Knattspyrnuáhugamenn 
fá draumaúrslitaleik í ensku 
bikarkeppninni eftir að Chel-
sea fylgdi í fótspor Manchest-
er United frá því á laugardag 
og tryggði sér í gær sæti í bikar-
úrslitaleiknum sem fer fram á 
Wembley 19. maí. 

Chelsea fór þó ekki eins auð-
veldlega gegnum undanúrslita-
leik sinn og United og þurfti 
framlengingu til að slá út lið 
Blackburn.

Það var Þjóðverjinn Michael 
Ballack sem tryggði Chelsea 
sæti í fyrsta úrslitaleiknum á 
nýja Wembley-leikvanginum. 
Ballack fylgdi eftir skoti Salom-
on Kalou á 109. mínútu.  Frank 
Lampard hafði komið Chelsea 
yfir í fyrri hálfleik en Jason Ro-
berts jafnaði í seinni hálfleik.

Lið Chelsea og Manchest-
er United gætu hugsanlega 
mæst þrisvar sinnum á tveim-
ur vikum þar sem allir leikirnir 
munu ráða úrslitum um hvort lið 
verður enskur meistari, enskur 
bikarmeistari og hvort ber 
sigur úr býtum í Meistaradeild-
inni. Þar eiga þó bæði lið eftir að 
vinna undanúrslitaleiki sína.

„Við getum skipt bikurunum á 
milli okkar eða annað liðið unnið 
þá alla. Hvernig sem fer þá eru 
Chelsea og Manchester United 
tvö ótrúleg lið og það er algjör 
draumur að fá að mæta Unit-
ed í úrslitaleiknum á Wembley,” 
sagði Jose Mourinho eftir leik en 
Chelsea er þegar búið að vinna 
enska deildarbikarinn og á því 
möguleika á að vinna fjórfalt.

Ballack kom Chel-
sea í úrslitaleikinn



 Fram vann tiltölulega 
auðveldan og sanngjarnan sigur 
á Fylki í gær, 33-29. Fylkir féll 
þar með úr efstu deild karla og 
það með lítilli eða réttara sagt 
engri sæmd. Samkvæmt heimild-
um Fréttablaðsins ætlar Fylkir 
ekki að tefla fram liði í næstefstu 
deild. Úrslitin eru því að öllum 
líkindum endalok handboltans í 
Árbænum. Það eru slæm tíðindi 
fyrir handboltann.

Það mátti ekki sjá á leikmönn-

um liðsins að þeir væru að berjast 
fyrir lífi sínu í gær. Það voru að-
eins Hlynur, Guðlaugur og Agnar 
Jón sem gáfu eitthvað í leikinn. 
Aðrir grófu hausinn í bringuna 
og gáfust upp en Fylkir var að 
elta allan leikinn.

Verst var þó að fylgjast með 
stjörnuleikmanni liðsins, Heimi 
Erni Árnasyni, sem gat ekk-
ert í leiknum og tók sjálfan sig 
af velli þegar fimmtán mínútur 
lifðu leiks. Algjör uppgjöf. Hann 

hefur engan veginn staðið undir 
þeim væntingum sem til hans 
voru gerðar.

„Þetta er búið. Sorglegt miðað 
við hvað við erum með gott lið,“ 
sagði hinn frábæri markvörður 
Fylkis, Hlynur Morthens, sem 
átti enn einn stórleikinn og það 
þótt vörn Fylkis hafi verið eins 
og gatasigti lengstum í leiknum. 
„Ég hef ekki trú á að Fylkir verði 
með lið á næsta ári og sé það ekki 
gerast.“

Ömurleg endalok handboltans í Árbæ

DHL-deild karla:

 HK-menn unnu í gær 
öruggan fimm marka sigur á 
Haukum í Digranesi í gær. Þó 
voru það Haukarnir sem gátu 
leyft sér að fagna ef til vill örlítið 
meira í leikslok þar sem þeir eru 
nú öruggir með sæti sitt í efstu 
deild. Sigur Vals þýðir að titilvon-
ir Kópavogsmanna veikjast enn.

„Ég tel að það sé 90 prósent ör-
uggt að Valur verði Íslandsmeist-
ari,“ sagði Miglius Astrauskas, 
þjálfari HK, við Fréttablaðið eftir 
leik. „Við gerðum það sem við 
gátum og unnum leikinn í dag. 
En það dugar sennilega ekki til 
að vinna alla okkar leiki upp úr 
þessu. Tímabilið var þó frábært 
og við munum reyna að ljúka því 
með sigri í lokaumferðinni.“

HK-menn tóku strax frumkvæð-
ið í leiknum og komust í 6-2 for-
ystu eftir fimmtán mínútur þökk 
sé frábærri markvörslu Egidijus-
ar Peteckevicius. Hann varði ell-
efu skot í fyrri hálfleik en stað-
an í hálfleik var 15-9, heimamönn-

um í vil. Haukar mættu mun betur 
stemmdir til leiks í síðari hálfleik, 
fóru að verjast ágætlega og leystu 
sóknarleikinn mun betur en fyrir 
hlé. Þeim tókst að jafna metin, 
19-19, eftir fjórtán mínútur en þá 
voru þeir tveimur mönnum fleiri. 

Þegar HK fékk fullskipað lið á 
nýjan leik keyrðu þeir á gestina og 
unnu öruggan sigur, 33-28.

Síðari hálfleikur var mun betri 
en sá fyrri en þökk sé arfaslakri 
dómgæslu leystist leikurinn nærri 
upp fyrir hlé. Hafsteinn Ingibergs-

son og Gísli Hlynur Jóhannsson 
gáfu leikmanni úr hvoru liði rautt 
spjald en slepptu svo augljósum 
brotum jafnóðum. 

„Jú, það er rétt. Okkur tókst ætl-
unarverkið og héldum okkur uppi. 
En við ætluðum að ná þeim áfanga 
sjálfir en ekki láta einhverja aðra 
um það,“ sagði Páll Ólafsson, þjálf-
ari Hauka, eftir leik. „En það sást 
á stigatöflunni að HK átti sigur-
inn skilið enda miklu betri en við 
í handbolta.“

Miglius Astrauskas, þjálfari HK, heldur í veika von um að HK verði Íslands-
meistari þrátt fyrir sigur á Haukum en segir 90 prósent líkur á að Valur vinni.



Kr. 26.990,-

2mp myndavél 
100 fríar framkallanir fylgja

W810i1112

Kr. 3.990,-

Sá allra ódýrasti
Tveir litir: Blár og Rauður
Ath þessi sími kemur ekki 
með íslensku stýrikerfi

Samanburðarverð:
Ævintýralegt verð Vodafone kr. 4.900

6085

Kr. 15.990,-

Samlokusími með Bluetooth
Stækkanlegu minni í 2GB
Tveir litir: Svartur og Bleikur

Samanburðarverð:
Ævintýralegt verð Vodafone kr. 16.900
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! Vefverslun Hans Petersen er á 
www.hanspetersen.is/verslun

24
mán

12
mán Verð miðast við greiðslusamning Visa eða Euro til 12 eða 24 mánaða

DIGIMAX i6

Kr. 3.882,- 12
mán

Kr. 39.900,-

6 milljón pixla
3 x optískur aðdráttur 
Mp 3 spilari 
Hristivörn
2,5" skjár 
Tekur video 
Mikið af séreiginleikum 
Frábær hönnun

Kr. 2.665,- 12
mán

Kr. 38.900,-

Ljósmyndaprentari
Margverðlaunuð Kodak myndgæði. 
Myndir sem endast áratugum saman.
Pappir skemmist ekki af fingraförum.
Pappír þolir vatn og hægt að 
þerra bleytu án skemmda.
Kodak XTRALIFE húðaður pappír.
Prentun með eða án tölvu.
Einfalt - Ýtt á einn takka til yfirfæra að 
myndir á tölvu.

Z612

Series 3

6,1 milljón pixla
Schneider Kreuznach linsa tryggir gæðin
12 x optískur aðdráttur (35 - 420 mm)
Hristivörn
2,5" skjár
Mikið af stillimöguleikum og tökustillingum
Lithium Ion rafhlaða og hleðslutæki fylgir

Kr. 14.980,-

6.000AFSLÁTTUR

á ljósmyndaprentara
við kaup á myndavél

Tilboð

TILBOÐ Kr. 26.900,-

12.000AFSLÁTTUR

HEITASTA VÉLIN

EOS 400D
með 18-55mm linsu

10,1 milljón pixla
EOS integrated cleaning system (rykhreinsibúnaður) 
Dregur úr rykmyndum og hreinsar nemann (sensor)
2,5" skjár
Níu punkta fókus
Digic II örgjörvi
3 rammar á sek. allt að 27 rammar í burst
Picture style – mismunandi litir og áhrif
Hugbúnaður til RAW vinnslu í tölvu
Video out
Vegur aðeins 510 grömm
Val á yfir 60 linsum við vél

Takmarkað magn Kr. 4.938,- 24
mán

Kr. 94.900,-

Tækjadagar

TILBOÐ Kr. 8.980,-

VIÐ HEIMTUM ÓDÝRA FARSÍMA

Samanburðarverð:
Netverð Símans kr. 28.400

Þrjú tilboð frá farsímalagernum komin í verslanir



skemmtilegri

Að lenda í legnámi er ekkert grín fyrir karla
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„Ég hlusta yfirleitt á mp3-spilar-
ann minn. Ég er með svo mörg 
lög að þetta verður ofboðslega 
fjölbreytt. Ég er með allt frá 
FM-tónlist og upp í hljómsveit 
Ingimars Eydal, ég get orðið svo 
gamaldags.“

„Ég held að þetta verði eitt-
hvað hálf útvatnað og það er 
ekki gáfulegt að láta misgóða ís-
lenska leikara klæmast á þessu,“ 
segir Steinn Ármann Magnússon, 
spurður um hvernig honum lítist 
á íslenska talsetningu Simpsons-
kvikmyndarinnar. Hann er mik-
ill aðdáandi sjónvarpsþáttanna 
en Radíusbræðurnir góð-
kunnu fóru aldrei leynt 
með að húmor þeirra 
hefði mótast af áhorfi 
á ævintýri Hómers 
og fjölskyldu. „Mér 
finnst þættirnir nú 
ekki vera það mikið 

barnaefni að þetta sé nauðsyn-
legt,“ bætir Steinn við.

Eins og fram kom í Fréttablað-
inu í vikunni verður kvikmynd um 
gulu fjölskylduna frá Springfield 
heimsfrumsýnd á Íslandi í sumar. 
Og til stendur að talsetja myndina. 
Þetta hefur hins vegar mælst mis-
jafnlega vel fyrir hjá aðdáendum 
Simpson-fjölskyldunnar og víða 

á netinu má sjá netverja segja 
sitt álit á þessu. Steinn Ármann 
viðurkennir þó að hann hafi 
verið prófaður fyrir hlutverk 
fjölskylduföðurins misgáfulega 
en ekki fengið. „Það breytir því 
ekki að mér finnst þetta óþarfi,“ 

segir hann.
Steinn segir að raddir 

þeirra persóna sem birt-
ast í þættinum séu af-

rakstur áratugalangrar persónu-
sköpunar. Það séu ekki síst þær 
sem hafi gert þáttinn að því sem 
hann er enda séu þeir ekkert sér-
staklega vel teiknaðir. „Simp-
son er ekk-
ert Disney,“ 
lýsir Steinn 
yfir.

Misráðin Simpson-talsetning

Óhefðbundna ísfirska fegurðar-
samkeppnin Óbeisluð fegurð 
fer fram á miðvikudagskvöld og 
stendur undirbúningur nú sem 
hæst. „Þetta eru fjórtán keppend-
ur á öllum aldri, eins og við vild-
um hafa það,“ sagði Matthildur 
Helgadóttir, einn skipuleggjenda 
keppninnar. Í hópi keppenda er 
einn Ástrali, Íslendingur búsettur 
í Noregi, og maður frá Jamaíku. 
„Hann er búinn að búa hérna svo 
lengi að hann er bara Ísfirðingur 
í okkar huga. Hann er með dredda 
alveg niður á rass, svo það er rosa 
gaman að hafa hann með,“ sagði 
Matthildur. 

Í dómnefnd hittast fyrir „gröfu-
karl og goðsögn“, kona sem heima-
síðan titlar „móður og norn“, 
hrossaræktandi og viðskiptafræð-
ingurinn Þórey Vilhjálmsdóttir, 
fyrrverandi formaður V-dagsins á 
Íslandi og einn stofnenda fegurð-
arsamkeppninnar ungfruisland.is. 
Verðlaun í keppninni eru svo jafn 
fjölbreytt og aðrir þættir henn-
ar. „Fyrsti vinningur verður mjög 
veglegur, og svo erum við búin að 
fá fullt af öðrum vinningum. Einn 
er frá gröfukarli í bænum sem 
gefur mokstur á bílastæði, dekkja-
verkstæði gefur umfelgun, og 
prestur á svæðinu gefur blessun, 
svo eitthvað sé nefnt,“ sagði Matt-
hildur. 

Miði á keppnina, sem felur 
í sér fordrykk og mat, kostar 
3.800 krónur, en það er stefna 
hópsins að aðgangseyrir renni 
að mestu óskiptur til Sólstafa, 
systursamtaka Stígamóta á Vest-
fjörðum. „Þetta eru ný samtök hér 
á Vestfjörðum og þörfin fyrir fjár-
magn mikil, því þegar stungið er 
á svona kýlum kemur fram stór 
hópur fóks sem hefur orðið fyrir 
kynferðislegri misnotkun og þarf á 
aðstoð að halda,“ sagði Matthildur.

Í keppninni sjálfri koma kepp-
endur síðan til dyranna eins og 
þeir eru klæddir og kynna sig 

fyrir dómnefnd og öðrum gestum. 
„Við setjum þeim engar skorð-
ur, ef einhver vill koma í Liver-
pool-búningnum sínum er það vel-

komið,“ sagði Matthildur. 
„Tónninn verður mjög 

afslappaður, keppend-
ur þurfa ekkert að 
svitna þarna uppi á 
sviði. Það á að vera 
taumlaus gleði í 
þessu, og þannig 

sýnum við líka 

fram á hvað hinar keppnirnar eru 
fátæklegar,“ bætti hún við. Nánari 
upplýsingar um keppnina og miða-
sölu má finna á heimasíðunum 
www.obeislud.
it.is og www.
untamed-
beauty.org.

Samkvæmt vef Mannlífs var Gunnar Þorsteins-
son, oftast kenndur við Krossinn, sagður vera 
farinn að hamstra Biblíur en hann hefur ekki 
farið leynt með andúð sína á nýrri þýðingu 
bókarinnar sem væntanleg er á næstu misser-
um.

Þegar Fréttablaðið náði tali af Gunnari vildi 
hann ekki kannast við hömstrunina í fyrstu en 
viðurkenndi loks að söfnuðurinn hefði keypt 
fimm kassa af Biblíunni frá árinu 1982. Til 
þess að hann myndi ekki komast í þrot þegar 
ný Biblía kæmi út. „Og ég ætla að kynna fyrir 
söfnuðinum mínum að hann nái sér í þá útgáfu 
en ekki hina nýju,“ útskýrir hann.

Nýja Biblían er ekki enn komin í prentun en 
ráðgert er að hún komi út með haustinu. „Hún 
átti að vera komin út fyrir mörgum árum en 
þeir eru eitthvað smeykir við útgáfuna,“ út-
skýrir Gunnar, sem er ekki einn um þessa skoð-
un því hann segir aðra forstöðumenn í hinum 

frjálsu kristilegu söfnuðum reyta hár sitt 
og skegg yfir þessari þýðingu. „Hún 
er ekkert annað en árás á menningu 
okkar og bókmenntir og ekki síst 
kristindóminn,“ segir Gunnar. 

„Það er ekki hægt að berja sínar 
sérkenningar inn í fólk með því að 
falsa orð Guðs. Menn lenda í fang-
elsi ef þeir falsa peninga eða skír-
teini, en að falsa vegvísi sálarinnar?“ 
segir Gunnar. „En sem betur fer 
vakir Hann yfir orði sínu og ég ætla 
að hjálpa honum með það,“ bætir 
hann við.

Með Biblíur í kassavís

STARFSMANNAMIÐLUN

VANTAR ÞIG VANA
VERKAMENN?
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

ÁRMÚLA 11 | Sími 568-1500 | Lónsbakka | Sími 461-1070 | www.thor.is

Demants ...
... kjarnaborar:  42 - 400 mm
... slípibollar: 125 og 180 mm
... sagarblöð: 125 - 800 mm

Gæði og gott verð.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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- Lifið heil

Fer lestur minnkandi? Varla. 
Aðeins helstu fyrirsagn-

ir íslenskra netmiðla á hverj-
um morgni eru meira en 1000 
orð. Fréttirnar a.m.k. tíu sinn-
um lengri. Á einu ári samsvarar 
lengd helstu fyrirsagna á Netinu 
þremur skáldsögum sem væru 
hver um sig jafnlöng og Njála. Og 
þá eru prentmiðlar ótaldir, svo og 
bækur. Nei, lestrariðkun er ekki 
að leggjast af. En vitanlega fer 
það eftir lesefninu  hversu þrosk-
andi það er að lesa.

 Innbrot í Höfnum. 
Fylgi VG minnkar. Jarðskjálfta-
hrina í Öxarfirði. Flestallir há-
lendisvegir lokaðir. Hús í Vest-
mannaeyjum eyðilagðist í eldi. 
Fleiri konur doktorar en körlum 
fækkar. Landsfundi Sjálfstæðis-
flokksins lýkur í dag. Má heita 
Gídeon. Vinstri græn missa fylgi. 
Enginn með allar lottótölur rétt-
ar.

Offitugen fundið. Þrjá-
tíu og sjö látnir eftir flóð. Flug-
eldur lenti á gestum í Tívolí. 
Vinir geitarinnar hafna Freud. 
Jarðskjálfti í Japan. Nágranna-
ríki Írans þróa kjarnorku. Vill 
leggja niður konungdæmi í Nor-
egi. Vítisenglar með góðgerða-
veislu. Kasparov sektaður um 
2500 krónur fyrir ólæti. Hráolíu-
verðið lækkaði í vikunni. Áfram-
haldandi blóðbað í Írak.

 Framkvæmdastjór-
inn rekinn. Buffett ekki leng-
ur næstríkastur. Hlutabréf gáfu 
mest. Tchenguiz kominn með 
rúm 5%. Forstjóri Norðuráls 
lætur af störfum. Eigendaskipti 
að Icepharma. CCP hagnaðist um 
hálfan milljarð. Aðferðum við út-
reikning á viðskiptahalla ekki 
breytt.

 Hélt að ég hefði slitið 
krossböndin. Endurkomu Nevelle 
seinkar. Kelly fór holu í höggi. 
Real Madrid tapaði. Alonso fagn-
ar samkeppni. Fisichella gefst 
upp. Loksins sigur. 

  Alltaf í megrun. 
(Gwen Stefani hefur verið í megr-
un síðan hún var tíu ára). Tallulah 
Willis skiptir um nafn. Fyrsti 
Bond-leikarinn látinn. Bretaprins 
og kærastan hætt saman. Alicia 
Silverstone hætt í kleinuhringj-
unum. Melania Trump: Undra-
vert að vera móðir.

 Er ekki lífið dásamlegt?

Vor daglegi
lestur


