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Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu
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Einbýli á 
útsýnisstað

Á íkornalampa og 
íkornapúsluspil

Í Þingholtunum býr miðbæjarrottan Bryndís
Nielsen með íkornunum sínum. Þeir eru þó
ekki af holdi og blóði heldur í formi lampa og 
púsluspils.
„Uppáhald h

íkornadót að gjöf eða að fólk ímyndi sér hana sem
brjáluðu íkornakonuna. Bryndís á þó fleiri uppá-
haldshluti.

„Ég held einnig ikii

Ökunám í fjarnámi !!!!Ekill ökuskóli er eini ökuskólinn á landinu sem býður upp 
á ökunám í fjarnámi.  Þú getur unnið námskeiðin í tölvunni heima þegar þér hentar.

Skoðaðu þennan frábæra kost á ekill.isNámskeið sem hægt er að taka nú þegar eru fyrra námskeið
til almennra ökuréttinda (Ö1) og bifhjólanámskeið. 
Fleiri námskeið eru væntanleg á næstu mánuðum

Ö2 námskeið / Aukin ökuréttindi / Fyrir lesblinda ofl.Ekill ökuskóli. Sími 461-7800 www.ekill.is ekill@ekill.is

fasteignir1. OKTÓBER 2007

Tveggja íbúða hús með góðu útsýni til sölu í 
Hólahverfi, Breiðholti.

L yngvík fasteignasal h

gang, þaðan sem útgengt er á suðurverönd. Einnig
baðherbergi búið baðkari, sturtuklefa og innrétt
ingu, borðstofu og stof þ

Vel staðsett hús

Húsið að Erluhólum 2 er útbúið tveimur íbúðum og bílskúr.

Menningarfrumkvöðl-
ar í Kaupmannahöfn

 Samanlagt fylgi 
ríkisstjórnarflokkanna, Sjálf-
stæðisflokks og Samfylkingar, er 
nú 70,0 prósent, samkvæmt nýrri 
skoðanakönnun Fréttablaðsins. 
Samanlagt kjörfylgi flokkanna í 
kosningunum í maí var 63,4 
prósent.

40,2 prósent segjast nú myndu 
kjósa Sjálfstæðisflokkinn, rúmum 
þremur prósentustigum meira en 
kjörfylgi hans. Flokkurinn hefur 
nú 25 þingmenn, en myndi bæta 
við sig manni samkvæmt þessari 
könnun. 29,8 prósent segjast 
myndu kjósa Samfylkingu, sem er 
tæpum þremur prósentustigum 
meira en kjörfylgi flokksins. Þing-
menn flokksins eru nú átján, en 
hann myndi bæta við sig tveimur 
mönnum.

Af stjórnarandstöðuflokkunum 
eykst fylgi Vinstri grænna, en 16,5 

prósent styðja nú flokkinn, sem er 
rúmum tveimur prósentustigum 

hærra en kjörfylgi hans. Þing-
menn Vinstri grænna eru nú níu, 
en yrðu ellefu væru þetta úrslit 
kosninga. 8,8 prósent segjast 
myndu kjósa Framsóknarflokkinn, 
sem er tæpum þremur prósentu-
stigum undir kjörfylgi. Þingmenn 
Framsóknarflokksins eru sjö, en 
myndi fækka um einn. Þá segjast 
4,4 prósent myndu kjósa Frjáls-
lynda flokkinn, sem er einnig 
tæpum þremur prósentustigum 
undir kjörfylgi hans. Þingmenn 
flokksins eru nú fjórir, en hann 
myndi væntanlega ekki ná þing-
manni inn væri könnunin úrslit 
kosninga. Ef fylgi Frjálslynda 
flokksins næði yfir fimm prósent, 
sem nauðsynlegt er til að fá 
uppbótarmann, fækkaði þing-
mönnum Framsóknarflokks, Sjálf-
stæðisflokks og Samfylkingar um 
einn.

70 prósent styðja 
stjórnarflokkana
Sjálfstæðisflokkurinn hefur 40,2 prósenta fylgi í nýrri könnun Fréttablaðsins og 
Samfylking 29,8 prósent. Fylgi beggja flokka eykst frá kosningum. Fylgi Vinstri 
grænna eykst í 16,5 prósent. Fylgi Framsóknarflokks og Frjálslyndra dalar.

Tilkynnt verður um 
breytingar á eignarhaldi Farice í 
dag, samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins. Guðmundur 
Gunnarsson framkvæmdastjóri 
staðfesti að „stórar fréttir“ 
bærust frá Farice, en vildi ekki 
segja hverjar þær væru.

Forstjórar Símans og Vodafone 
vildu hvorugur tjá sig um málið. 
Ekki náðist í Kristján Möller 
samgönguráðherra.

Eignarhaldsfélagið Farice á 
stærstan hlut í Farice hf. sem á og 
rekur samnefndan sæstreng. 
Hluthafar eignarhaldsfélagsins 
eru íslenska ríkið, Síminn og 
Vodafone.

Breytt eignar-
hald hjá Farice



• Einfaldari skilmálar
• Hærri bætur
• Lægri eigin áhætta

VÍÐTÆKASTA
FJÖLSKYLDUTRYGGINGIN

Lögreglumaður var 
sleginn í andlitið í Reykjanesbæ í 
fyrrinótt þegar lögreglan reyndi 
að stöðva slagsmál í bænum. 
Ofbeldismaðurinn fékk að gista 
fangageymslur og verður 
væntanlega kærður fyrir að 
ráðast á lögregluna. Lögreglu-
þjónninn hlaut nokkra áverka.

Mikill erill var hjá lögreglunni 
á Suðurnesjum þessa nótt. Ölvun 
var mikil í bænum og voru allar 
fangageymslur fullar undir 
morgun.

Þá var kona handtekin eftir 
umferðaróhapp á Hafnargötu. 
Hún hafði ekið á annan bíl og 
reyndist vera mjög ölvuð. 

Kýldi lögreglu-
þjón í andlitið

Ragnar, var þetta barnaleikur?

„Ef ég ætti kvóta og 
hefði lent í niðurskurði væri ég ekk-
ert sérstaklega stressaður,“ segir 
Þórir Matthíasson, forstöðumaður 
sjávarútvegssviðs Viðskiptahúss-
ins, sem annast meðal annars 
umsýslu með aflaheimildir.

Þórir telur of snemmt að segja 
hvort kvótaskerðingin hafi gengið 
til baka að því leytinu til að verð á 
aflaheimildum hafi hækkað til 
jafns við hana. Viðskipti með var-
anlegar heimildir hafi stöðvast með 
öllu þegar tilkynnt var um skerð-
ingu og enn hafi engin verðmyndun 
orðið til að tala um.

„En þú værir heppinn ef þú næðir 
hlutdeildinni á 3.500 krónur. Selj-
endur eru ekki tilbúnir að selja á 
því verði sem var. Menn eru að bíða 
og sjá hvernig krónan hagar sér og 
hvernig markaðsaðstæður þróast,“ 
segir hann og bætir við að heyrst 
hafi sögusagnir um mun hærra 
verð.

Í síðustu viku var greint frá afar 
góðu verði á stórþorski í Grimsby, 
allt að 665 krónur kílóið, og hér 
heima er meðalverð í mánuðinum 
275 krónur á fiskmarkaði.

Þórir hefur fundið fyrir eftir-
spurn eftir aflaheimildum frá þó 
nokkrum aðilum, en lítið sem ekk-
ert framboð sé á þeim.

„En það er alveg ljóst að þorskur-
inn er ekki á neinum útsölusnaga. 
Hann kemur einhvers staðar fram, 
60.000 tonna niðurskurður,“ segir 
hann. Markaðsverð fari jú eftir 
framboði og eftirspurn. Miðað við 
þróun síðustu ára sé hækkun fyrir-
sjáanleg.

„Og ég sé ekkert sem getur stopp-
að þetta,“ segir Þórir.

Friðrik Jón Arngrímsson, fram-
kvæmdastjóri Landssambands 
íslenskra útvegsmanna, er á sama 
máli og Þórir um að of snemmt sé 
að ræða verðmyndun á varanlegum 
aflaheimildum af ábyrgð.

Lítið af heimildum gangi kaupum 
og sölum og mestu máli skipti fyrir-
sjáanleg tekjuskerðing sjávar-
útvegsfyrirtækjanna.

„Hins vegar á þetta eftir að koma 
í ljós og það er ekkert ólíklegt að 
verðið hækki. Ég hef heyrt af einum 
nýlegum viðskiptum og verðið í 
þeim var hærra en gengur og ger-
ist,“ segir hann.

Leiguverð á kvóta, var 160 til 200 
krónur á kílóið á síðasta ári. Í síð-
ustu viku voru  kauptilboð á um 200 
krónur. Framboð var ekkert.

Kvótaverð hækkar 
eftir skerðinguna
Lítil viðskipti hafa verið með varanlegar aflaheimildir síðan tilkynnt var um 
30 prósenta kvótaskerðingu. Verð á kvóta var í fyrra um 2.000 krónur en er nú 
varlega áætlað milli 3.000 og 3.500 krónur. „Þorskurinn er ekki á útsölusnaga.“

 „Við finnum það á 
hverjum degi í vinnunni að fólk 
veit ekki hvað er innifalið í sjúkra-
tryggingunni,“ segir Birna Jóns-
dóttir, nýr formaður Læknafélags 
Íslands.

Félagið hvetur til þess að stofnað 
verði embætti umboðsmanns 
sjúklinga. Einhver þurfi að geta 
leiðbeint og gætt hagsmuna sjúk-
linga í flóknu kerfi, sem mismuni 
einnig fólki. Gott dæmi um það sé 
um ófædd börn og foreldra 
þeirra.

„Segjum að ég eigi von á barna-
barni og sonur minn sé að verða 
pabbi. Kona hans er ekki ríkis-
borgari. Hafi þau ekki búið hér 
síðustu sex mánuði þarf konan að 
greiða allt úr eigin vasa. Ef það er 
dóttir mín sem fæðir það og er 
ríkisborgari, þá fær hún allt 
greitt,“ segir Birna.

Í harðorðri ályktun frá Lækna-
félaginu kemur einnig fram að 
almannatryggingakerfið hafi 
verið „skapað á síðustu öld til að 
jafna aðgang að heilbrigðis-
þjónustu og koma í veg fyrir að 
ákveðnir hópar þjóðfélagsins 
væru ósjúkratryggðir. Kerfið 
virðist fjær þessum markmiðum í 
dag en í lok síðustu aldar,“ segir í 
tilkynningunni.

Vaxandi fjöldi útlendinga greiði 
skatt hér á landi, en njóti ekki 
sjúkratryggingar. Læknafélagið 
segir einnig að „göt“ séu í sjúkra-
tryggingum og langir biðlistar séu 
fyrir ýmsar aðgerðir. 

Leggur Læknafélagið til að 
heilbrigðisráðherra skilgreini sem 
fyrst innihald hinnar opinberu 
sjúkratryggingar á Íslandi, „svo 
enginn vafi leiki á því hvaða rétt-
indi hún veitir og hver ekki.“

Ófæddum börnum mismunað

Fimm karlmenn voru fluttir til aðhlynn-
ingar á Heilsugæslustöðina á Húsavík eftir 
hópslagsmál fyrir utan skemmtistaðinn Gamla 
bauk aðfaranótt sunnudags. Að sögn lögreglu 
kastaðist í kekki milli heimamanna og erlendra 
verkamanna sem eru við störf í bænum um þessar 
mundir. Einn var handtekinn og þegar hafa verið 
lagðar fram þrjár kærur vegna málsins. 

Mennirnir sem slógust eru á ýmsum aldri, sá 
yngsti liðlega tvítugur en þeir elstu á fimmtugs-
aldri. Ekki er vitað hve margir komu að slags-
málunum en að sögn lögreglu var þetta dágóður 
hópur. Lögreglu tókst að skakka leikinn en þá höfðu 
fimm manns hlotið talsverða áverka, allt heima-
menn. Einn kjálkabrotnaði og annar fótbrotnaði 
illa. Var hann fluttur með sjúkrabíl til Akureyrar 
þar sem hann gekkst undir aðgerð.

Lögreglan á Húsavík ræddi við fjölmarga vegna 
málsins í gær. Ekki liggur fyrir hvert ágreinings-
efnið var.

Mikið var um dýrðir í 
Grafarvogskirkju í gær en þar 
fór fram lokahóf nýsköpunar-
keppni grunnskólanema. Ólafur 
Ragnar Grímsson, forseti Íslands 
og verndari keppninnar, opnaði 
sýningu á uppfinningum ungra 
uppfinningamanna og mennta-
málaráðherra hleypti keppni 
næsta skólaárs af stokkunum. 

Nýsköpunarkeppni grunnskóla-
nema er ætlað að efla sköpunar-
kraft barna og í gær voru fjórtán 
krakkar verðlaunaðir fyrir 
uppfinningar sínar og hönnun. 

Hafnarskóli á Höfn í Horna-
firði tók við farandbikar keppn-
innar í annað sinn en 94 prósent 
allra nemenda skólans tóku þátt í 
keppninni.

Sköpunarkraft-
ur barna efldur Flokkur Viktors 

Janúkóvitsj, forsætisráðherra 
Úkraínu, fékk flest atkvæði í 
þingkosningum í Úkraínu í gær 
samkvæmt útgönguspám. Útlit var 
þó fyrir að andstæðingar hans, 
nýmyndað bandalag flokka Viktors 
Júsjenkó forseta Úkraínu og Júlíu 
Tymosjenkó, fengi samanlagt næg 
atkvæði til að mynda ráðandi 
meirihluta á þingi í stað þess sem 
Janúkóvitsj leiðir í dag.

Júsjenkó boðaði til kosninganna 
í von um að höggva á þann 
pólitíska hnút sem verið hefur 
undanfarið vegna valdabaráttu 
milli forseta og forsætisráðherra.

Nýr þingmeiri-
hluti í Úkraínu





MARKAÐURINN

á www.visir
alla daga

„Það er mjög 
góð stemning 
hjá okkur 
varðandi 
þingsetning-
una, okkur 
klæjar í 
fingurna að fá 
að takast á við 
ríkisstjórnina,“ 

segir Siv Friðleifsdóttir, þing-
flokksformaður Framsóknar-
flokksins. „Þingið er helsti 
vettvangurinn sem andstaðan 
hefur til að veita ríkisstjórninni 
aðhald.“ 

Hún segir blikur á lofti 
varðandi efnahagsmál, og þau 
verði ofarlega á baugi í þingsaln-
um í haust. Vextir séu háir, 
krónan sveiflist og væntingar 
séu varðandi kjarasamninga.

Hlakkar til að 
veita aðhald

„Ég hugsa að 
mótvægisað-
gerðir ríkis-
stjórnarinnar, 
niðurskurður
þorskkvótans
og það sem af 
honum leiðir 
verði einna 
mest til 
umræðu á 

þinginu í haust,“ segir Kristinn H. 
Gunnarsson, formaður þingflokks 
Frjálslynda flokksins. „Síðan held 
ég að efnahagsmálin verði 
töluvert ofarlega á baugi.“

Hann segir stjórnarandstöðuna 
vissulega eiga við ofurefli að etja, 
en Alþingi sé þannig vettvangur 
að liðsstyrkurinn nýtist stjórninni 
ekki sem skyldi. „Ég tel að 
andstaðan geti verið nokkuð 
öflug.“

Þorskkvótinn 
og efnahagsmál

„Þetta þing 
leggst afskap-
lega vel í mig,“ 
segir Lúðvík 
Bergvinsson, 
formaður 
þingflokks Sam-
fylkingarinnar. 
„Það er klárt að 
þessi ríkis-
stjórn ætlar 

ekki að vera í kyrrstöðu heldur 
koma hlutunum á hreyfingu.“

Hann segist telja að fjárlögin 
muni taka drjúgan hluta af 
haustþinginu, auk þess sem 
orkumál og efnahagsmál muni 
setja sterkan svip á þingið. „Það 
er það sem ég tel að muni standa 
upp úr.“ 

Engin kyrrstaða

„Mér vitandi 
hefur ekki verið 
boðuð nein stór 
umræða af hálfu 
andstöðunnar 
um einhver 
afgerandi mál, 
en efnahagsmál 
og ríkisfjármál 

eru alltaf vinsæl umræðuefni,“ 
segir Arnbjörg Sveinsdóttir, 
þingflokksformaður Sjálfstæðis-
flokksins. „Svo þarf að ræða 
frumvörp í sambandi við mótvæg-
isaðgerðirnar vegna skerðingu 
þorskkvótans.“

Hún segir það munu hafa sitt að 
segja hversu mikill meirihluti 
ríkisstjórnarinnar er. „Málin ættu 
að ganga tiltölulega betur fyrir 
sig en áður.“

Engin afgerandi 
mál á dagskrá

„Það er augljóst 
að efnahags- og 
atvinnumál
verða ofarlega 
á baugi á 
haustþinginu og 
sömuleiðis allt 
sem snýr að 
orkugeiranum,
bæði í efna-
hagslegu tilliti 

og hvað umhverfið snertir,“ segir 
Ögmundur Jónasson, þingflokks-
formaður Vinstri grænna.

Hann segir að þótt róðurinn 
verði þungur fyrir stjórnarand-
stöðuna muni margir leggjast á 
árarnar. „Ég held að fólk muni 
ekki auðveldlega fyrirgefa 
þessum stóra meirihluta ef hann 
svíkur þau loforð sem hann var 
kosinn fyrir.“ 

Orkugeirinn í 
umræðunni

 „Ég á ekki von á að 
þetta verði tíðindamikið þing,“ 
segir Einar Mar Þórðarson stjórn-
málafræðingur. Hann segir að 
sterk staða stjórnarinnar muni 
einkenna störf þingsins að þessu 
sinni en ríkisstjórn Sjálfstæðis-
flokks og Samfylkingar hefur 43 
þingsæti af 63. „Ég er hræddur 
um að það verði lítið um átök. For-
menn beggja stjórnarflokkanna
hafa lýst því yfir að samstarfið 
gangi vel og stjórnarandstaðan er 
ekki einungis lítil heldur er mikill 
skoðanamunur innan hennar. Það 
hefur andað frekar köldu milli 
Framsóknarflokks og Vinstri 
grænna og ýmislegt virðist einnig 
ganga á innan Frjálslynda flokks-
ins,“ segir Einar.

Forseti Íslands, Ólafur Ragnar 
Grímsson, setur Alþingi í dag. 
Annað kvöld flytur Geir H. Haarde 
forsætisráðherra stefnuræðu sína 
og á fimmtudag mælir fjár-
málaráðherra fyrir frumvarpi til 
fjárlaga. Búast má við að fjárlag-
aumræðan verði fyrirferðarmikil 
á haustmánuðum og Einar á ekki 
von á neinum stórtíðindum úr 
Alþingishúsinu.

„Menn verða uppteknir af fjár-
lögunum fram að jólum. Þar 
munu mótvægisaðgerðirnar líta 
dagsins ljós sem og aðrar aðgerð-
ir sem stjórnin er búin að boða, til 
dæmis í heilbrigðis- og fjöl-
skyldumálum. Ríkisstjórnin þarf 
að halda vel á spöðunum og að 
mörgu leyti eru erfiðir tímar 
fram undan, sérstaklega í sjávar-
útvegi. Ákveðin byggðarlög
standa frammi fyrir erfiðleikum
og það getur orðið þungur róður 

fyrir nýja ríkisstjórn,“ segir 
Einar. 

Einar segir sterka stöðu stjórn-
arinnar gefa þingmönnum flokka 
meira frelsi til þess að hafa eigin 

skoðanir. „Það verður ekki eins 
mikill flokksagi og við þekkjum 
frá fyrri ríkisstjórn. Staða 
Samfylkingarinnar er sterk og 
hún ætlar að leyfa sér að vera ekki 
sammála Sjálfstæðisflokknum í 
öllum málum,“ segir Einar.

Nokkrar breytingar verða á 
setningarathöfn Alþingis að þessu 
sinni. Strengjakvartett mun flytja 
tónverk í sal Alþingis og íslenska 
fánanum hefur verið komið fyrir í 
þingsalnum í fyrsta sinn. Eftir 
athöfnina verður gestum boðið í 
hanastél í mötuneyti Alþingis og 
þar verða makar þingmanna 
einnig boðnir velkomnir sem er 
nýmæli.

Engra stórtíðinda að 
vænta úr þinghúsinu
Alþingi verður sett í dag. Einar Mar Þórðarson stjórmálafræðingur býst við að 
þingið verði tíðindalítið og ríkisstjórnin farsæl. Hann segir anda köldu á milli 
Framsóknar og Vinstri grænna. Erfiðir tímar fram undan í sjávarútvegi. 

 Tíu friðargæsluliðar 
Afríkusambandsins (AU) voru 
myrtir og tíu særðir þegar að tvö-
þúsund uppreisnarmenn úr Frelsis-
her Súdan réðust inn í stöð þeirra 
í Darfur-héraði í Súdan aðfaranótt 
sunnudags. Um 130 friðargæslu-
liðar voru í stöðinni.

„Þetta er mesta mannfall og 
stærsta árás sem gerð hefur verið 
á lið Afríkusambandsins,“ sagði 
talsmaður AU, Noureddine Mezni. 
„Hermenn okkar háðu varnar-
baráttu til að verja stöðina en 
þrjátíu ökutæki réðust síðan inn. 
...Stöðin er gjöreyðilögð.“

Meira en 50 friðargæsluliða og 
starfsfólks er saknað eftir árás-

ina. Í gær voru þeir sem eftir voru 
í stöðinni fluttir á brott og síðar 
um daginn sáust stjórnarhermenn 
fara ránshendi um svæðið.

Til ítrekaðra átaka hefur komið 
milli uppreisnarmanna og stjórn-
arhersins frá því að tilkynnt var 
um friðarviðræður sem fyrirhug-
aðar eru í október til að reyna að 
binda enda á átökin sem hafa 
varað í fjögur ár þar sem báðar 
hliðar reyna að styrkja sína stöðu 
fyrir viðræðurnar.

Uppreisnarmenn, sem hafa gagn-
rýnt friðargæslulið AU fyrir að vera 
hliðhollt stjórnarhernum, hafa stað-
ið fyrir nokkrum árásum á friðar-
gæsluliðið undanfarið ár. 

Ég er 
hrædd-

ur um að það 
verði lítið um 
átök.





Umdeilt er hvort 
ókeypis dreifing á sprautunálum til 
fíkla sé af hinu góða eða ekki. Fram 
kom í Fréttablaðinu fyrir skömmu 
að slíkar hugmyndir væru uppi til 
að reyna að hindra hópsýkingar af 
völdum blóðsmitandi sjúkdóma. 
Sóttvarnaráð fundaði svo um málið 
í síðustu viku. 

Haraldur Briem, sóttvarna-
læknir hjá Landlæknisembættinu, 
segir þessa aðferð umdeilda í 
öðrum löndum. Meðal annars beri 
á gagnrýni þess efnis að ókeypis 
sprautunálar geti beinlínis verið 
hvatning til fólks að sprauta sig. „A
lþjóðaheilbrigðisstofnunin mælir 
með því að menn hugi að þessu. En 
þá kemur þessi stóra spurning um 
hvernig standa eigi að dreifing-
unni. Og þá verður minna um svör,“ 

segir Haraldur og bætir við að hér 
á landi hafi verið sú stefna höfð að 
hafa gott aðgengi að sprautunálum 
í lyfjaverslunum.

„En síðan hafa menn viljað ganga 
lengra og hafa þær enn aðgengi-
legri. Ég verð hins vegar að játa að 
ég hef ekki getað komið auga á 

neina einhlíta lausn á ókeypis 
dreifingu.“

Að undanförnu hafa hópsýkingar 
látið á sér kræla meðal sprautu-
fíkla, þar sem um er að ræða HIV-
smit samhliða lifrarbólgu B. „Það 
furðulega er að gerast nú að þeir 
sem greinast með HIV-smit 
greinast samtímis með bráðalifrar-
bólgu B,“ segir Haraldur „Þetta 
rennir stoðum undir að báðar þess-
ar veirur séu að ganga manna á 
milli nú. Það má segja að um hóp-
sýkingu sé að ræða.“

Þeir sem smitast af lifrarbólgu B 
verða veikir og gulir, að sögn sótt-
varnalæknis. Um 95 prósent fá 
bata, en hjá fimm prósent sjúklinga 
verður sjúkdómurinn „krónískur“, 
sem getur þá verið ávísun á lifrar-
skemmdir og fleira.

Forsætisráðherra Íraks, 
Nouri al-Maliki, segir að skipting 
Íraks upp í svæði eftir trú og 
þjóðerni yrði „stórslys“ en 
tillaga þess efnis var lögð fyrir 
efri deild Bandaríkjaþings í 
síðustu viku.

Samkvæmt stjórnarskrá Íraks 
mætti koma á fót sambandsríki í 
Írak þar sem sjíar í suðri, kúrdar 
í norðri og súnníar í vestri og 
miðju landinu gætu sett upp 
svæði með takmarkaðri sjálfs-
stjórn. 

Deilur, aðallega um nýtingu 
auðugra olíuauðlinda, hafa staðið 
í vegi fyrir viðræðum um slíkt.     

Skipting Íraks 
yrði stórslys

 Bandarísk stjórn-
völd hafa nú veitt fjórtán „mikil-
vægum“ föngum í Guantanamo-
fangabúðunum heimild til að fá 
sér lögfræðing. 

„Eins og allir aðrir fangar í 
Guantanamo hafa mikilvægu 
fangarnir einnig tækifæri til að 
andmæla stöðu sinni sem óvin-
veittir bardagamenn,“ segir J.D. 
Gordon, talsmaður bandaríska 
varnarmálaráðuneytisins.

Meðal fanganna fjórtán er 
Khalid Sheikh Mohammed, sem 
sagður er hafa skipulagt árásirnar 
á tvíburaturnana í New York 
haustið 2001. Hvorki hann né hinir 
fangarnir þrettán hafa til þessa 
haft minnsta tækifæri til að leita 
til lögmanna, hvorki eftir að þeir 
voru fluttir til Guantanamo á 
Kúbu fyrir ári síðan, né þau ár 

sem bandaríska leyniþjónustan 
CIA hafði þá með leynd í haldi.

Þeir höfðu þó allir svokallaðan 
„persónulegan talsmann“ þegar 
þeir mættu fyrir úrskurðarnefnd í 
Guantanamo fyrr á árinu, þar sem 
tekin var afstaða til þess hvort 
þeir teldust „óvinveittir bardaga-
menn“ og ættu því samkvæmt 
skilningi Bandaríkjamanna að 
vera áfram í haldi í fangabúðun-
um á Kúbu um ótilgreindan tíma 
og jafnframt verða dregnir fyrir 
þá sérdómstóla hersins sem fjalla 
um málefni fanganna þar.

Fyrst eftir að bandaríski herinn 
setti á stofn fangabúðirnar við 
Guantanamo-flóa var föngum 
haldið þar án þess að nöfn þeirra 
væru birt opinberlega. Þeir fengu 
heldur ekki að hafa lögmenn sér til 
fulltingis.

Með úrskurðum dómstóla hafa 
þó orðið breytingar á þessu. 
Meðal annars fengu fangarnir 
fyrir tveimur árum rétt til að 
leita til lögmanna. „Mikilvægu“ 
fangarnir fjórtán hafa hins vegar 
til þessa ekki fengið þann rétt, en 
nú hafa þeir fengið eyðublað í 
hendur til að leita eftir lögmanns-
aðstoð vilji þeir andmæla því að 
þeir teljist „óvinveittir bardaga-
menn“.

Samkvæmt bandaríska dag-
blaðinu Washington Post, sem 
fyrst skýrði frá þessu í lok síð-
ustu viku, hafa bandarísk stjórn-
völd til þessa ekki viljað veita 
þeim þennan rétt af ótta við að 
lögmennirnir fái frá föngunum 
fjórtán upplýsingar um yfir-
heyrsluaðferðir og leynifangelsi 
CIA. 

Fjórtán fangar fá 
lögmannsaðstoð
„Mikilvægu“ fangarnir fjórtán, sem CIA hélt í leynifangelsum þangað til þeir 
voru fluttir til Guantanamo fyrir ári, hafa nú fengið leyfi til að leita eftir lög-
mannsaðstoð eins og hinir fangarnir í Guantanamo höfðu á endanum fengið.

Gurbanguly
Berdimuhamedov, forseti 
Túrkmenistans, bauð Ólafi Ragnari 
Grímssyni, forseta Íslands, í 
opinbera heimsókn, þegar þeir 
hittust í Nýju Jórvík í síðstu viku.

Túrkmenistan liggur við 
Kaspíahaf og sagði Ólafur að 
Íslendingar gætu hugsanlega 
aðstoðað Túrkmena við sjávar-
útvegsmál. Mögulega mætti koma 
á sterkum viðskiptatengslum milli 
landanna.

Ólafi boðið til 
Túrkmenistans

„Hefurðu orðið var við að Íslendingar 
beiti sér mikið til að rétta hjálparhönd hinni ofsóttu 
þjóð Palestínumanna?“ spyr Jón Baldvin Hannibals-
son, fyrrum utanríkisráðherra. 

Í Lesbók Morgunblaðsins um helgina varpar Jón 
fram þeirri spurningu hvort Íslendingar geti verið 
lengi í „varnarbandalagi við heimsveldið [Bandarík-
in]“.

Jón var staddur erlendis þegar Fréttablaðið náði tali 
af honum í gær. Hann sagðist þá ekki hvetja til 
úrsagnar úr NATO, „ekki að svo stöddu“: „Ég er að vísa 
til þess að við eigum að beita okkur meira innan NATO. 
Aðildin er partur af okkar öryggisstefnu en við eigum 
ekki að vera þar þegjandi þátttakendur. 

Við höfum áður veitt kúguðum lið, til dæmis 
Eystrasaltsþjóðum og Króötum, og það var NATO-
þjóðin Ísland sem gerði það, þrátt fyrir að það væri 
ekki ríkjandi skoðun alþjóðasamfélagsins á þeim tíma.“

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra 
heimsótti Palestínu á dögunum og ræddi við þá 
leiðtoga landsins sem eiga í viðræðum við Ísraels-
menn. Hún ræddi ekki við leiðtoga stærsta stjórn-
málaflokksins, Hamas.

Ísland beiti sér meira í NATO

Á að fella niður allt veiðigjald?

Hefurðu séð kvikmyndina 
Börn?
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Danskir vísindamenn hafa 
gert tilraunir með að greina 
erfðaefni í loðfílum með því að 
rannsaka frumur úr hári þeirra. 
Árangurinn er mun meiri en búist 
var við, því DNA-efnið í hárinu 
reyndist í flestum tilvikum svo 
heillegt að vinna mátti úr því 
miklar upplýsingar um þessa 
löngu útdauðu dýrategund.

Frá þessu er skýrt í vísinda-
tímaritinu Science og á vefsíðum 
breska útvarpsins BBC.

Til þessa hafa vísindamenn 
talið að erfitt sé að greina erfða-
efni í hárstilkum. 

„Menn héldu að DNA-efnið 
væri allt í rótinni og að hárstilk-
urinn væri gersnauður af DNA, 
eða í það minnsta væri DNA-ið 
þar mun lélegra,“ hefur BBC 
eftir Tom Gilbert, einum vísinda-

mannanna sem unnu að rann-
sókninni.

„Þess vegna gerðum við rann-
sóknir á fjölmörgum loðfílum og 
héldum að við yrðum kannski 
heppnir ef við tækjum nóg af 
hári úr einum þeirra. En málið 
er að þetta virkaði á alla loðfíl-
ana sem við reyndum. Það sló 
okkur alveg út af laginu,“ segir 
Gilbert.

Hann og félagar hans telja að 
jafn góðar upplýsingar um erfða-
efni dýra megi fá úr hornum, 
nöglum, hófum og jafnvel fjöðr-
um, en allt er þetta eins og hárið, 
gert úr próteininu keratíni sem 
er afar endingargott, ekki síst ef 
það hefur geymst í miklum 
kulda. Þetta lofar góðu fyrir 
rannsóknir á löngu útdauðum 
dýrategundum.

Eykur þekkingu á 
loðfílum til muna
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Sjálfstæðis-
flokkurinn fengi 26 þingmenn og 
Samfylking 20 ef gengið yrði til 
kosninga nú, samkvæmt nýrri
skoðanakönnun Fréttablaðsins. 40,2 
prósent sögðust myndu kjósa 
Sjálfstæðisflokkinn. Skekkjumörk
eru 4,4 prósentustig. Flokkurinn 
hlaut 36,6 prósent atkvæða í þing-
kosningunum í vor og 25 þingmenn 
kjörna. Helsta breytingin frá
síðustu könnun blaðsins, sem gerð
var daginn eftir kosningar, er
aðeins aukinn stuðningur íbúa á 
landsbyggðinni við flokkinn. 

29,8 prósent segjast nú myndu 
kjósa Samfylkinguna. Skekkjumörk
eru 4,1 prósentustig. Flokkurinn 
hlaut átján þingmenn í kosningunum 
og 26,8 prósent atkvæða. Konum 
sem kjósa flokkinn hefur fjölgað 
nokkuð á milli kannana. 

Af stjórnarandstöðuflokkunum 
bæta einungis Vinstri græn við sig 
fylgi frá kosningum. Nú segjast 
16,5 prósent myndu kjósa flokkinn, 
sem gæti fært honum ellefu þing-
menn ef gengið yrði til kosninga 
nú. Skekkjumörk eru 3,3 prósent. Í 
kosningunum í vor hlaut flokkurinn 
níu þingmenn kjörna og 14,3 
prósent atkvæða. Sé miðað við 
könnun blaðsins 15. maí eykst 
fylgið á höfuðborgarsvæðinu. 

Fylgi hinna stjórnarandstöðu-
flokkanna tveggja dalar frá kosn-
ingum. 8,8 prósent segjast nú 
myndu kjósa Framsóknarflokkinn. 
Út á það gæti flokkurinn fengið sex 
þingmenn kjörna. Skekkjumörk
eru 2,5 prósentustig. 

Þingmenn flokksins eru nú sjö og 
hlaut flokkurinn 11,7 prósent 
atkvæða. Sé miðað við síðustu 
könnun blaðsins hefur fylgi flokks-
ins dregist saman á landsbyggð-
inni, meðal kvenna og karla. 

4,4 prósent segjast nú myndu 
kjósa Frjálslynda flokkinn. Vegna 
þess að flokkurinn mælist undir
fimm prósenta markinu sem nauð-
synlegt er til að fá uppbótarþingmann 
er ekki reiknaður þingmaður á 
flokkinn nú. Hins vegar eru vik-
mörk 1,8 prósentustig. Færi flokkur-
inn yfir fimm prósent fylgi myndi 
hann fá þrjá þingmenn og taka 
mann frá Framsóknarflokki, Sjálf-
stæðisflokki og Samfylkingu. 

Hringt var í 800 manns á kosn-
ingaaldri laugardaginn 29. sept-
ember og skiptust svarendur jafnt 
eftir kyni og hlutfallslega eftir
kjördæmum. Spurt var: Hvaða lista 
myndir þú kjósa ef gengið yrði til 
kosninga nú? 60,0 prósent tóku 
afstöðu til spurningarinnar.

Fylgistap hjá 
Framsókn og 
frjálslyndum
Stjórnarflokkarnir bæta við sig fylgi, samkvæmt 
nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins. Framsóknar-
flokkurinn og Frjálslyndi flokkurinn tapa fylgi.
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Í upphafi þessa greina-
flokks var greint frá því, 
að Íslendingar hefðu færi 
á að verða fyrsta þjóðin í 
heiminum sem yrði nánast 
óháð jarðefnaeldsneyti. Hér 
skal því nánar lýst hvernig 
hægt er að nálgast þetta 
markmið og hvað verið er 
að gera í þeim málum nú 
þegar. 

Árni Mathiesen fjármálaráðherra 
lýsti því yfir í ávarpi á ráðstefnunni 
Driving Sustainability ´07 fyrr í 
mánuðinum að íslenzk stjórnvöld 
væru „staðráðin í því að beita hag-
rænum hvötum til að Íslendingar 
kaupi og noti umhverfisvæn farar-
tæki og eldsneyti.“ Vinnuhópur 
með fulltrúum sex ráðuneyta – 
fjármála, samgöngu-, umhverfis-, 
iðnaðar-, utanríkis- og landbúnaðar- 
og sjávarútvegsmála – ynni nú að 
tillögum að heildstæðu regluverki, 
sem orðið gæti grundvöllur að 
nýrri löggjöf með þessu markmiði. 
Tillögurnar eiga að liggja fyrir í 
febrúar næstkomandi og stefnt er 
að því að ný lög á grundvelli þeirra 
geti tekið gildi í árslok 2008, en þá 
renna út tímabundnar bráðabirgða-
reglugerðir sem kveða meðal 
annars á um afslátt af opinberum 
gjöldum af tilteknum gerðum 
umhverfisvænna bíla. 

Árni sagði þetta væntanlega nýja 
skattkerfi til hvatningar umhverfis-
vænni samgangna hafa fimm megin-
markmið: 1) að skapa hvatningu til 
notkunar umhverfisvænna farar-
tækja, 2) að draga úr orkunotkun, 
3) að draga úr koltvísýringslosun 
frá samgöngutækjum, 4) að auka 
notkun innlendra orkugjafa í sam-
göngum, 5) að fjármagna uppbygg-
ingu og viðhald vegakerfisins og 
verða eftir sem áður almenn tekju-
lind fyrir ríkissjóð. 

Árni nefndi að verið væri að 
íhuga alvarlega að breyta stofni 
skattlagningar af farartækjum 
þannig að hann miðaðist við 
koltvísýringslosun þeirra í stað 
vélarstærðar og þyngdar eins og 
nú er. Mikilvægt væri að hinar 

nýju gjaldheimtureglur gerðu ekki 
upp á milli mismunandi kosta 
umhverfisvænnar tækni.

Ágústa Loftsdóttir, sérfræðingur 
hjá Orkustofnun, velti í erindi á 
ráðstefnunni vöngum yfir því hvað 
stjórnvöld gætu gert til að ýta 
undir umhverfisvænni samgöngur 
hér á landi. Kynnti hún þar hug-
myndir að því að byggja upp kerfi 
aðflutningsgjalda og skattheimtu 
af farartækjum miðað við kolt-
vísýringslosun þeirra. Mögulegt 
væri að miða það kerfi við sjö 
þrepa (A til G) skalann sem notaður 
er til að flokka raftæki eftir því 
hve orkufrek þau eru – margir 
þekkja það til dæmis úr ísskápum. 
Þannig gætu vörugjöldin (tollur) af 
útblástursminnstu bílunum verið 
10 prósent, af bílum sem lentu í 
næsta útblástursflokki 20 prósent 
og þannig koll af kolli upp í allt að 
75 prósent fyrir þá bíla sem menga 
mest. Kosturinn við þetta kerfi 
væri að það næði yfir öll farartæki, 
sama hvernig þau eru knúin. 
Gallinn væri að það væri tiltölulega 
flókið með þessum sjö gjald-
flokkum. Með því ætti að nást það 
markmið löggjafans að auka 
hlutfall umhverfisvænna farar-
tækja í umferð hér á landi. 

Varðandi skattlagningu af 
eldsneyti benti Ágústa á að þar 
væri einn kosturinn að skattleggja 
eftir kolefnisinnihaldi, ekki rúm-
máli (á lítra). Þá mætti veita 
skattafslátt af lífrænu eldsneyti, 
enda væri koltvísýringslosun af 
brennslu slíks eldsneytis undan-
þegin Kyoto-bókuninni. Þá mætti 
niðurgreiða framleiðslu lífræns 
eldsneytis og gera til dæmis olíu-
félögum skylt að hafa að minnsta 
kosti eina dælu með umhverfisvænu 
eldsneyti á hverri bensínstöð. 

Þórunn Sveinbjarnardóttir um-
hverfisráðherra lýsti því yfir í 
ávarpi á sömu ráðstefnu, að Ísland 
gæti tvímælalaust orðið forystuþjóð 
í nýtingu sjálfbærrar orku í sam-
göngum, ef rétt væri á málum 
haldið. „Við getum séð öllum bíla-
flota höfuðborgarsvæðisins fyrir 
endurnýjanlegri raforku ef honum 
yrði breytt í tengil-tvinnbíla og 
hlaðinn á nóttunni – án þess að reisa 
ný orkuver,“ sagði ráðherrann. 

Þar nefndi ráðherrann eina 
tiltekna gerð umhverfisvænni bíla, 
sem nú er að ryðja sér æ meira til 
rúms í framboði bílaframleiðenda. 
Toyota, brautryðjandinn í markaðs-
setningu tvinntækninnar, mun 
fljótlega bjóða Prius-tvinnbílinn í 
tengilútgáfu; munurinn á henni og 
venjulegum tvinnbíl er að hægt er 
að hlaða rafhlöðuna í bílnum úr 
heimilisinnstungu. Þannig er hægt 
að knýja tengil-tvinnbílinn að meira 
leyti á rafmagni en venjulegan 
tvinnbíl.

Eins og sjá mátti á bílasýningunni 
í Frankfurt fyrr í mánuðinum 
keppast nú bílaframleiðendur við 
að bjóða upp á tvinnútgáfur af 
bílum sínum og sumir eru á leiðinni 
á markað með tengil-tvinnbíla til að 
láta Toyota þann markað ekki eftir. 
Þess verður því ekki langt að bíða 
að bílkaupendum bjóðist úrval 
tengil-tvinnbíla. Þetta eru góð 
tíðindi fyrir Íslendinga, þar sem 
tengil-tvinntæknin gefur kost á því 
að nota hina innlendu, hreinu 

raforku til að knýja bíla landsmanna, 
án þess að nokkur afsláttur sé 
veittur af notagildi bílanna í 
samanburði við hefðbundna bensín- 
eða díselbíla. 

Einn tengil-tvinnbíll er nú þegar 
kominn í umferð hér á landi. Það er 
Toyota Prius, sem breytt var í 
tengilbíl af sérfræðingum Amber-
jac Projects frá Bretlandi á vegum 
Orkuseturs Orkustofnunar. Eigandi 
bílsins, Guðmundur Árnason, segir 
fyrstu reynsluna lofa góðu. Elds-
neytiseyðslan á styttri vegalengdum 
(allt að 100 kílómetrum) fari niður 
fyrir þrjá lítra á hundraðið. Og það 
án sérstaks sparaksturs.

Tengil-tvinnbíl er líka hægt að gera 
alveg óháðan jarðolíueldsneyti með 
því að brennsluvélin í honum gangi 
fyrir öðru eldsneyti, en eins og 
nefnd voru dæmi um í síðustu grein 
kemur þar margt til greina: vél sem 
gengur fyrir etanóli, lífdísel eða 
metangasi, eða efnarafall knúinn 

vetni. Allar þessar tegundir elds-
neytis er hægt að framleiða á 
Íslandi. Hagkvæmara kann þó að 
vera að flytja lífrænt eldsneyti 
inn.

Íslenska lífmassafélagið hefur í 
hyggju að framleiða lífeldsneyti úr 
heyi og öðrum lífmassa sem hag-
kvæmt kann að vera að rækta hér á 
landi. Eitt sóknarfærið í því sam-
bandi er að nýta heitt affallsvatn 
frá jarðvarmavirkjunum landsins 
til að hámarka uppskeru lífmassans, 
hvort sem þar verður um að ræða 
gras eða aðrar jarðvegsplöntur eða 
þörunga, sem einnig þykja lofa 
góðu til lífmassaræktunar sem ekki 
yrði í samkeppni við landbúnað eða 
aðra landnýtingu. 

Að sögn Björns H. Halldórssonar, 
framkvæmdastjóra Sorpu og 
Metans hf, getur metangasið, sem 
nú er unnið úr hauggasi á land-
fyllingunni í Gufunesi, séð 3.000-
4.000 bílum fyrir eldsneyti fram 
yfir árið 2030. Að hans sögn gæti 
lífrænn úrgangur sem til fellur á 
Íslandi nægt til að gefa af sér 
eldsneyti í formi metangass fyrir 
10.000-15.000 fólksbíla. Miklir mögu-
leikar gætu legið í nýtingu annars 
lífmassa. Hann segir að með 
uppskeru af um 190.000 hektörum 
lands – sem samsvarar þremur 
prósentum af örfoka landi og 8 
prósentum af grónu landi hérlendis 
– væri hægt að sjá öllum bílaflota 
landsmanna fyrir eldsneyti. Og það 
miðast við núverandi eldsneytisþörf, 
sem yrði miklu minni ef stór hluti 
bílaflotans væru tengil-tvinnbílar, 
knúnir rafmagni að miklu leyti. 

Ljóst er að eldsneyti framleitt úr 
íslenzkum lífmassa með þessum 
hætti yrði dýrt, en hluti þess kostnað-
ar færi í uppgræðslu lands, sem á 
að ráðast í hvort eð er enda er upp-
fok og landeyðing eitt mesta 
umhverfisvandamál sem Ísland á 
við að glíma. Að geta nýtt uppgrætt 
land til eldsneytisframleiðslu er 
þannig aukahvatning til að unnið sé 
gegn landeyðingu með 
landgræðslu.

Eins og áður var rakið í þessum 
greinaflokki er sennilegast að 
framtíðin felist í fjölorkukerfi, 
þar sem engin ein lausn muni taka 
við af olíugrundvallaða samgöngu-
kerfinu heldur verði allir fáanlegir 
orkugjafar nýttir í blöndu sem fer 
eftir aðstæðum í hverju landi. Á 
Íslandi verður mikilvægast að 
nýta tækni sem gerir kleift að nota 
hina innlendu, sjálfbæru raforku 
sem mest til að knýja farartæki 
landsmanna.

Sú tækni sem að svo stöddu lofar 
beztu í þessum tilgangi er tengil-
tvinntæknin. Slíka bíla er hægt að 
gera alveg óháða jarðefnaeldsneyti 
með því að brennsluvélin í þeim 
gangi fyrir lífrænu eldsneyti eða 
vetni. Reynslan á eftir að sýna 
hvern þeirra eldsneytiskosta 
verður hagstæðast að nýta hér á 
landi. Framtíðin á síðan eftir að 
sýna hvort rafhlöðutæknin nær 
nægilegum framförum til að 
brennsluvél verði alveg óþörf í 
bílum, því langbezta orkunýtnin 
næst með hreinræktuðum raf-
bílum.

Með þessu er það fullkomlega 
raunhæft að gera landsamgöngur 
á Íslandi algerlega óháðar jarðefna-
eldsneyti á tiltölulega skömmum 
tíma – það mætti til dæmis stefna 
að því að ná þessu markmiði fyrir 
árið 2030. Þar sem skipafloti lands-
manna eyðir meira eldsneyti og 
losar meiri koltvísýring en allur 
bílaflotinn, og flugflotinn er sömu-
leiðis mjög eyðslufrekur, verður 
íslenzkt samfélag þó ekki alveg 
óháð jarðefnaeldsneyti fyrr en 
tekizt hefur að finna arftaka skipa-
olíu og kerósíns. Þar sem stjórnvöld 
hafa sett sér það langtímamarkmið 
að draga úr losun gróðurhúsa-
lofttegunda um 50-75 prósent fram 
til ársins 2050 er mikið undir því 
komið að það takist.

Hvernig Ísland getur kvatt olíuna
H2

CO2
O2

Rekstrarvörur
- vinna með þér 
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Fáðu nánari upplýsingar hjá
sölumönnum og ráðgjöfum RV

TASKI swingo XP 

TASKI swingo 3500 B

TASKI swingo 1250 B 

TASKI swingo 750 B

TASKI swingo gólfþvottavélar

- engin útborgun, engin fjárbinding

aðeins mánaðarlegar greiðslur



SANTA FE
N Ý L E G I R  B Í L A L E I G U B Í L A R

hyundai santa fe - 3 Ára ÁbyrgÐ

ÓtakmarkaÐur akstur*

(*gildir frÁ nÝskrÁningardegi Á bÍlaleigubÍlum)



greinar@frettabladid.is

Ná ekki endar saman?
Vantar þig góða aukavinnu eða viltu breyta um starfsvettvang? 

Pósthúsið leitar að kraftmiklu samstarfsfólki til íhlaupastarfa. Um 

er að ræða dreifingu á Fréttablaðinu og fylgiritum í breytilegum 

hverfum á höfuðborgasvæðinu milli kl. 2 og 9. Í boði eru góð 

laun fyrir duglegt fólk, hressandi útivera og sveigjanlegur

vinnutími.

Viðkomandi þarf að vera orðinn 18 ára og hafa bíl til umráða.

Allar nánari upplýsingar veitir dreifingardeild Pósthússins í síma 

585 8330. Einnig er hægt að sækja um á www.posthusid.is.

– ódýrari valkostur

Pósthúsið ehf |  Suðurhrauni 1 |  210 Garðabæ |  Sími: 585 8300 |   posthusid.is

Pósthúsið er ungt og öflugt
dreifingarfyrirtæki á sviði 
blaða- og vörudreifingar.
Hjá Pósthúsinu starfa um 
sjöhundruð manns að
uppbyggingu á fjölbreyttum
og skemmtilegum vettvangi.H
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Nixon-stjórnin í Banda-
ríkjunum þótti sérlega 

ófyrirleitin í garð andstæðinga 
sinna á fyrri hluta áttunda 
áratugarins. Meðal þeirra sem 
urðu fyrir barðinu á njósnum og 
öðru áreiti FBI, sérsveitum 
stjórnarinnar, var John Lennon 
en eftir að slitnaði upp úr bandi 
hans og Pauls og hinna Bítlanna 
sótti hann það fast að fá að búa í 
New York með Yoko.

Þeirri sömu Yoko sem nú er að 
koma til landsins að vígja 
friðarsúlu – og ætlar að hafa með 
sér Paul og Ringo til marks um 
löngun sína til að lifa í friði við 
aðra menn.

Nema hvað: Í Bandaríkjunum 
fást birt gömul skjöl þótt 
óþægileg séu fyrir ráðamenn. Og 
þau votta að Nixon-stjórnin og 
sérsveit ríkislögreglustjórans J. 
Edgars Hoovers töldu það miklu 
varða að koma John Lennon úr 
landi og réru að því öllum árum 
að honum yrði neitað um 
dvalarleyfi í landinu. Þetta var 
vegna þess að hann tók á þessum 
árum virkan þátt í mótmælum 
gegn stefnu stjórnarinnar í 
Víetnamstríðinu sem náði þá sínu 
villimannlega hámarki með 
glórulausum loftárásum á 
Víetnam og Kambódíu.

Þeir töldu að mótmæli Lennons 
stríddu gegn þeim „grunn-
gildum“ sem þeir trúðu á og töldu 
vera grunngildi samfélagsins. En 
jafnvel þessir ofstækisfullu og 
óprúttnu menn sáu að þeir 
myndu þurfa að bera fram 
haldbetri ástæðu fyrir því að vísa 
honum úr landi en að hann bryti 
„gegn grunngildum 
samfélagsins“.

Þessi í stað vísuðu þeir til þess 
að í fórum Ono-hjónanna hefði 
fundist lítilræði af marjúana í 
London nokkrum árum fyrr. Eins 

og skjölin votta var þetta augljóst
yfirvarp, ekki síst á þessum 
árum þegar flestir töldu 
hampefni skaðlítinn gleðigjafa og 
áhrif þeirra á geðheilsu manna 
voru mjög vanmetin.

Í síðustu viku flutti fréttastofa 
Ríkisútvarpsins okkur þær 
fregnir að íslenska lögreglan 
hefði farið fram á það við 
Útlendingastofnun að enskum 
jarðfræðingi Miriam Rose yrði 
meinuð landvist hér þótt hún eigi 
íslenskan unnusta og íslenska 
tengdafjölskyldu og hafi þannig 
þegar skotið rótum hér. Ekki mun 
hún uppvís að glæpastarfsemi í 
landinu en klifraði víst einhvern 
tímann upp í krana í mótmæla-
aðgerðum Saving Iceland og 
truflaði vinnu um hríð. 

Ástæðan sem lögreglan gefur 
fyrir beiðni sinni er þessi: 
Miriam Rose ógnar „grunn-
gildum samfélagsins“ með 
mótmælum sínum gegn stóriðju.

Af einhverjum ástæðum virðist 
ríkislögreglustjóri standa í þeirri 
trú að helsta hlutverk lögregl-
unnar hér á landi sé að standa 
vörð um álversframkvæmdir. Í 
því skyni að bæla niður ímynd-
aðar óeirðir kringum þær hefur 
hann stóreflt óeirðalögreglu,
svonefnda „sérsveit“, á kostnað 
annarra deilda með þeim 
afleiðingum að sárlega hefur 

skort lögreglumenn til raunveru-
legra löggæslustarfa, en eins og 
kunnugt er felast slík störf hér á 
landi einkum í því að stöðva 
séríslenskar ölæðisaðgerðir.

Skörin er farin að færast upp í 
bekkinn hvað þessa ál-meinloku 
lögreglunnar varðar þegar hún er 
farin að senda út tilmæli um að 
manneskja sem allt bendir til að 
geti orðið nýtur borgari skuli 
flæmd úr landi fyrir þær sakir að 
hafa barist fyrir náttúruvernd. 

Vissulega hefur manni á 
köflum fundist Saving Iceland 
fremur sýna veikleika andstöð-
unnar við virkjanir hér á landi en 
styrk, og þá verr af stað farið en 
heima setið í aðgerðum í mál-
efnum þar sem helst þyrfti að 
höfða til almennings og 
smáborgaranna alveg 
sérstaklega.

En það er bara eins og hver 
önnur skoðun á aðgerðum fólks í 
frjálsu landi, röng eða rétt eftir 
atvikum. Lögreglan á hins vegar 
ekki að hafa skoðun á réttmæti 
mótmælaaðgerða. Almennt á hún 
ekki að skipta sér af mótmæla-
aðgerðum nema greiða fyrir 
þeim og passa að þær fari ekki úr 
böndunum. Framganga lög-
reglunnar við Saving Iceland 
hefur vitnað um einhvern 
hvimleiðan kylfukláða og sýnir 
vanþroskað lýðræðisskyn. 

Það fer vel á því að hugleidd 
séu „grunngildi samfélagsins“ 
þegar umsókn Miriam Rose 
verður tekin fyrir af Útlendinga-
stofnun því hluti af þeim er 
rétturinn til að mótmæla, 
rétturinn til að hafa aðra skoðun 
en stjórnvöld og rétturinn til að 
láta óvinsæla skoðun í ljós með 
þeim hætti að eftir sé tekið – allt 
þetta sem Hirsi Ali var á 
dögunum að hrósa okkur fyrir. 
Ætli niðurstaðan verði ekki sú að 
Miriam Rose hafi einmitt starfað 
í anda þessara grunngilda.

Heiðra skaltu grunngildin

Leikskólanefnd Kópavogs hefur kynnt 
aðgerðaáætlun til að bregðast við mann-
eklu á leikskólum í rekstri bæjarins. 
Guðríður Arnardóttir, bæjarfulltrúi 
minnihlutans, reynir að bregða fæti fyrir 
framtakið með grein í Fréttablaðinu þar 
sem hún fer rangt með staðreyndir, kastar 
ryki í augu lesenda og gerir úlfalda úr 
mýflugu. Það er lítið sem hundstungan ekki finnur.

Fulltrúar Samfylkingarinnar studdu aðgerða-
áætlunina enda er hún metnaðarfull. Hún eykur 
stöðugleika í starfsmannahaldi og laðar starfsfólk 
að leikskólum bæjarfélagsins. Aðgerðaáætlunin 
felur í sér aukin tækifæri starfsmanna til náms í 
leikskólafræðum og aukið faglegt öryggi í starfi. 
Stjórnendur geta sótt stjórnunarnám sem er 
sérsniðið að þörfum þeirra. Vinnuaðstaðan verður 
bætt og kjörin sömuleiðis, t.d. verða greiðslur 
hækkaðar vegna kostnaðar í starfi og námsstyrkja.

Það vantar starfsfólk í 26 stöðugildi á leikskóla 
sem bærinn rekur. Guðríður gefur í skyn að við í 
meirihlutanum gerum of lítið úr vandanum með 
því að telja ekki lausar stöður á einkareknum 
leikskólum með. Samt veit hún að bærinn ræður 

aðeins í stöður á þeim skólum sem eru í 
rekstri Kópavogsbæjar.

Nú virðist stuðningur Samfylkingar-
innar fara minnkandi. Guðríður segir að 
það vanti að gera ráð fyrir beinhörðum 
peningum sem sé eina raunhæfa lausnin. 
Það er ekki rétt. Bæjarráð hefur 
samþykkt aðgerðaáætlunina, bæjar-
sjóður greiðir kostnaðinn og undir-
búningur að framkvæmd áætlunarinnar 
er í fullum gangi. 

Við þetta má bæta að Kópavogsbær 
hefur aukið framlög til leikskóla, er að úthluta 
tímabundnum viðbótarlaunum, svonefndum TV-
einingum, í annað sinn og hefur samþykkt að fella 
niður 2 ára aldursmörk fyrir heimgreiðslum og 
framlengja þær til þess tíma að börn fá inni á 
leikskóla.

Er þá viðeigandi að oddviti Samfylkingarinnar 
spyrji hvort góð rekstrarniðurstaða bæjarins sé á 
kostnað þjónustunnar við börnin í bænum? Er ekki 
stundum eðlilegt að leggja pólitíkina til hliðar og 
byggja upp frekar en að rífa niður? Ég held að 
oddviti Samfylkingarinnar ætti að spyrja sig að 
því.

Höfundur er bæjarstjóri í Kópavogi. 

Umbætur í leikskólamálum

Þ
að er gott veganesti sem ríkisstjórnin fær á fyrsta 
starfsdegi Alþingis. Samkvæmt nýrri skoðanakönnun 
Fréttablaðsins segjast nú sjötíu prósent þjóðarinnar 
myndu kjósa annan hvorn ríkisstjórnarflokkinn og bæta 
báðir flokkarnir við sig fylgi frá síðustu kosningum. 

Til samanburðar var samanlagt fylgi Sjálfstæðisflokks og 
Framsóknarflokks yfirleitt í kringum fimmtíu prósent allt síðasta 
kjörtímabil. Yfirleitt gerist fátt í stjórnmálum yfir sumartímann 
en af nægu hefði átt að vera að taka þetta sumarið til að hafa áhrif 
á fylgi stjórnarflokkanna, til að mynda Grímseyjarferjudeilan, 
deilur innan stjórnar um evruna og Evrópusambandið og áhrif 
verulegrar kvótaskerðingar þetta árið.

Þingmeirihluti núverandi ríkisstjórnar er 43 þingmenn 
af 63. Því geta ellefu stjórnarþingmenn gengið úr takti við 
flokksforystuna og vilja framkvæmdavaldsins án þess að hafa 
áhrif á vilja ríkisstjórnarinnar. Af þessu getur tvennt leitt; dregið 
getur úr flokksaga innan stjórnarflokkanna og minna mál verður 
fyrir framkvæmdavaldið að breyta frumvörpum í lög. Með 
tæpum meirihluta getur lítill hópur stjórnarþingmanna haldið 
frumvörpum í gíslingum, en sá hópur þarf nú að vera nokkuð 
stór. 

Stjórnarandstaðan hefur ekki enn sýnt þann styrk að hún verði 
til mikilla stórræða á komandi þingi. Ef af verður, eins og líklegt 
er, að stjórnarþingmenn verði frjálsari nú til að fylgja sannfær-
ingu sinni en áður hefur tíðkast með litlum meirihluta, er alveg 
eins líklegt að helsta andstaðan komi frá ósáttum stjórnarþing-
mönnum eins og stjórnarandstöðunni. Margir gætu fallið í þá 
gryfju að túlka slík andmæli sem veikleikamerki ríkisstjórnar-
innar og óánægju þingmannanna með stjórnarsamstarfið. Slíkt 
ætti frekar að túlkast sem heilbrigt merki lýðræðisins. 

Við þessar aðstæður er komið upp tilvalið tækifæri fyrir annan 
ríkisstjórnarflokkinn að rifja upp orð sín um mikilvægi þess að 
styrkja löggjafarvaldið gegn framkvæmdarvaldinu þegar flokk-
urinn var enn í stjórnarandstöðu. Sérstaklega var Jóhönnu Sig-
urðardóttur, núverandi félagsmálaráðherra, annt um þetta mál, 
en það naut verulegs stuðnings formanna flokksins. Jóhanna 
lagði meðal annars fram frumvarp á þingi 2001 þar sem lagt var 
til að sérstakar þingnefndir gætu, að eigin frumkvæði, fjallað um 
og rannsakað mál eins og „framkvæmd laga, meðferð opinberra 
fjármuna og önnur mikilvæg mál er almenning varða,“ eins og 
stóð í frumvarpinu. 

Sjálfstæði löggjafarvaldsins birtist einna helst í starfi þing-
nefndanna, þar sem í raun og sann er komist að samkomulagi um 
framgang mála. Með því að efla starf þingnefndanna, jafnt þeirra 
sem fyrir eru og ad hoc nefnda, er hægt að vinna gegn því ofurvaldi 
sem núverandi ríkisstjórn og þar af leiðandi framkvæmdarvald 
getur haft í krafti þrettán þingmanna meirihluta.

Með styrkri stjórn

Við þessar aðstæður er komið upp tilvalið tækifæri 
fyrir annan ríkisstjórnarflokkinn að rifja upp orð sín 
um mikilvægi þess að styrkja löggjafarvaldið gegn 
framkvæmdarvaldinu.





Foringi fasistastjórnar

Þrjátíu ár eru í dag frá 
því Samtök áhugafólks 
um áfengis- og vímuefna-
vandann voru stofnuð. Þau 
eru þekkt undir skamm-
stöfuninni SÁÁ og eru 
fjölmenn almannasamtök, 
stofnuð af vímuefnafíklum 
sem höfðu fengið lækningu 
erlendis og vildu færa 
meðferðina heim. Þau hafa 
gert mörgum gott á leið 
sinni og haft víðtæk áhrif í 
samfélaginu.

SÁÁ fagnar afmælinu 
með viðamikilli ráðstefnu 
um fíkn. Hún hefst í dag og 
stendur fram á miðvikudag. 
Ráðstefnan er sérstaklega 
ætluð fagaðilum en allt 
áhugafólk um áfengis- og 
vímuefnavandann er vel-
komið enda er boðið upp á 
fyrirlestra ætlaða almenn-
ingi og umræður með 
þátttöku sérfræðinga og 
hagsmunaaðila.

Forseti Íslands, herra 
Ólafur Ragnar Grímsson, 
ávarpar ráðstefnugesti 
og setur samkomuna nú 
klukkan 9 að morgni og 

áður en fyrirlestrar um fíkn 
hefjast leikur Peter Maté 
píanóleikari af list í fimmtán 
mínútur. Dagurinn í dag 
er helgaður áfengisfíkn. Á 
morgun er örvandi vímu-
efnafíkn á dagskrá og á 
miðvikudaginn er fókusinn 
settur á kannabisfíkn og 
meðferð fyrir unglinga. 

Fjölmargir kunnáttu-
menn, læknar, sálfræðingar 
og ráðgjafar, bæði ís-
lenskir og erlendir stíga 
í pontu og miðla af þekk-
ingu sinni á hinum ógn-
andi fíknsjúkdómum, af-
leiðingum þeirra og fylgi-
kvillum.

Fólk sem gegnir opin-
berum störfum í okkar 
samfélagi eins og Vil-
hjálmur Þ. Vilhjálmsson 
borgarstjóri, Stefán 
Eiríksson lögreglustjóri, 
Jórunn Frímannsdóttir, 
formaður velferðarráðs 
Reykjavíkurborgar, og Þór-
ólfur Þórlindsson, forstjóri 
Lýðheilsustöðvar, tekur 
einnig virkan þátt í 
umræðunni.

Vildu færa með-
ferðina heim

Það verður að teljast 
tímanna tákn að gamlir 
beitningaskúrar við Vita-
torg í Sandgerði verða 
nú miðstöð nýs lista-og 
menningarfélags í bænum 
sem hefur hlotið nafnið 
Listatorg. Formaður þess 
er Guðlaug Finnsdóttir sem 
fræddi blaðamann fúslega 
um gang mála. „Félagið er 
stofnað til að styrkja og efla 
menningarlíf í Sandgerði. 
Það hefur þegar fengið 
frábært húsnæði við torg í 
hjarta bæjarins og því kom 
nafnið Listatorg af sjálfu 
sér. Reyndar kom okkur 
á óvart að enginn skyldi 
hafa tekið það upp áður en 
auðvitað var alveg frábært 
að svo var ekki.“ 

Guðlaug segir Listatorg 
vera samstarfsverkefni 

bæjarfélagsins og listafólks
á staðnum. „Bærinn ætlar að 
styrkja starfsemina með því 
að borga húsnæðið og þarna 
fá hinar ýmsu greinar lista 
inni, málaralist, keramik, 
glerlist og skartgripa- og 
skrautmunagerð ýmiss 
konar. Einnig er hugmynd 
um að hafa líka pláss fyrir 
leiklist og jafnvel tónlist. 
Þarna verður semsagt öll 
flóran. Það eru tvö lista-
gallerí á staðnum, Ný 
vídd og Gallerí Grýti. 
Þau hafa aðstöðu í hluta 
framtíðarhúsnæðis Lista-
torgs og verða þar að 
sjálfsögðu áfram. Félagið 
fær húsnæðið núna um 
mánaðamótin og þá verður 
farið í að skipuleggja það. 
Hér eru tónlistarmenn sem 
hafa verið á hrakhólum og 

við erum að vinna í því að 
fá hús fyrir þá. Það þarf 
auðvitað að hljóðeinangra 
það, bæði þeirra vegna 
og annarra en við viljum 
endilega hafa þá með í 
félaginu. Það getur verið 
svo gaman að vera með 
uppákomur þar sem allt er 
í boði, tónlist og sýningar,“  
segir Guðlaug.

Á stofnfund Listatorgs 
komu um fjörutíu manns 
og þar af gerðust þrjá-
tíu stofnfélagar. Jóni 
Norðfjörð, einum aðal-
hvatamanni að stofnun 
félagsins, var klappað lof 
í lófa fyrir framlag sitt og 
Sparisjóðurinn fékk líka 
lófaklapp fyrir 100 þúsund 
króna framlag sitt. Guðlaug 
segir Listatorg fá mikinn 
meðbyr í bænum. „Ég veit 

að hluti stofnfélaga vill bara 
styrkja starfsemina með því 
að vera með en mun ekki 
nota húsnæðið,“ segir hún. 

Guðlaug kennir við grunn-
skólann í Sandgerði og er 
í fjarnámi við Kennara-
háskólann. Hún er líka í 
ferða- og menningarráði 
bæjarins, sem ásamt 
atvinnumálaráði stendur 
bak við stofnun Listatorgs. 
Hún telur sig þó ekki til lista-
manna. „Þó ég hafi gaman 
af að fást við handverk 
svo sem prjón og hekl þá 
er ég engin listakona en 
ég hef brennandi áhuga 
á því að leggja félaginu 
lið. Ég veit að það er svo 
margt hæfileikaríkt fólk á 
staðnum og mig langar að 
virkja krafta þess og leiða 
það saman.“ 

Sigríður Ragna Sverris-
dóttir landfræðingur á sjó-
mælingasviði Landhelgis-
gæslunnar hefur tekið að 
sér starf upplýsingafulltrúa 
Landhelgisgæslunnar af 
Dagmar Sigurðardóttur lög-
fræðingi stofnunarinnar.

„Ég vinn við sjókortagerð á 
sjómælingasviði Landhelgis-
gæslunnar og verð í starfi upp-
lýsingafulltrúa meðfram,“
segir Sigríður Ragna. „Það er 
sveiflukennt hve mikið er að 
gera hjá upplýsingafulltrúa, 
eftir því hvað er á seyði 
hjá Gæslunni.“ Spurð hvort 
hún færi sig að símanum ef 
stórútköll verði eða aðrir 
viðburðir svarar hún: „Mitt 
hlutverk verður líklega 
meira skriflegt, útsendingar 
á fréttatilkynningum og 
annað slíkt.“

Hún kveðst aðallega 
starfa við kortagerð hjá 
Landhelgisgæslunni. „Það 
þarf stöðugt að gera ný 
kort og halda þeim við. 
Straumar hreyfa til efni á 
hafsbotninum og skip gera 
það líka í höfnum þar sem 
mikil umferð er.“

Nýr upplýsingafulltrúi

„Stjórnlaus gremja og 
reiði hlýtur að leiða af 

sér alvarlega líkamlega 
sjúkdóma ef aldrei er 

ráðist að rót vandans.“

AFMÆLI



Í Þingholtunum býr miðbæjarrottan Bryndís 
Nielsen með íkornunum sínum. Þeir eru þó 
ekki af holdi og blóði heldur í formi lampa og 
púsluspils.

„Uppáhaldshluturinn minn um þessar mundir er for-
láta lampi sem ég fékk í jólagjöf frá foreldrum 
mínum í fyrra. Lampinn er í laginu eins og íkorni og 
rauður á litinn. Þrátt fyrir daufa birtu skapar hann 
afar hlýlega stemningu,“ segir Bryndís Nielsen, 
kynningarfulltrúi Íslenska dansflokksins. Þetta er 
þó ekki eini íkornahluturinn á heimilinu.

„Ég rakst af slysni á púsluspil með mynd af íkorna 
sem er ansi líkur lampanum og nú heldur fólk að ég 
safni íkornum. Það er víst best að leiðrétta þann mis-
skilning hér með,“ segir Bryndís ákveðin og hefur 
hér vonandi komið í veg fyrir að hún fái einungis 

íkornadót að gjöf eða að fólk ímyndi sér hana sem 
brjáluðu íkornakonuna. Bryndís á þó fleiri uppá-
haldshluti.

„Ég held einnig mikið upp á skemmtilegan ferm-
ingarskenk frá sjöunda áratugnum sem ég keypti í 
Góða hirðinum, krókódílshaus sem ég fékk frá Völu 
vinkonu minni, málverk eftir móður mína og gamla 
brotna fuglsstyttu sem langamma mín átti og er víst 
eftir Guðmund frá Miðdal,“ segir Bryndís og ljóst er 
að uppáhaldshlutirnir hennar eru yfirleitt fremur 
sérstakir og helst gamlir með sál. 

„Eins og sakir standa er þó megnið af húsgögnun-
um mínum úr IKEA en ég er hægt og rólega að bæta 
í flóruna með skemmtilegum hlutum héðan og 
þaðan,“ útskýrir Bryndís glöð í bragði og heldur 
áfram að búa sig undir síðustu sýningarhelgi Íslenska 
dansflokksins á  „Opnum víddum“.

Uppáhaldsíkorninn skapar 
afar hlýlega stemningu

CBR 1000RR Fireblade CBF 1000F ABSFMX 650 GL 1800 Gold Wing VTX 1800 F
TILBOÐSVERÐ KR. 1.299.000TILBOÐSVERÐ KR. 739.000 TILBOÐSVERÐ KR. 2.340.000 TILBOÐSVERÐ KR. 1.487.000

www.honda.is

Ú T S A L A
Á  H O N D A  M Ó T O R H J Ó L U M

Einnig er 2008 árgerð af CRF 250R og CRF 450R 
á leiðinni á frábæru verði!

Aðeins kr. 749.000 og kr. 799.000
Honda CRF 250R, 2008

Besta 250 fjórgengis hjólið

að mati RacerX

TILBOÐSVERÐ KR. 1.095.000

Ökunám í fjarnámi !!!!
Ekill ökuskóli er eini ökuskólinn á landinu sem býður upp 

á ökunám í fjarnámi.  Þú getur unnið námskeiðin 
í tölvunni heima þegar þér hentar.

Skoðaðu þennan frábæra kost á ekill.is

Námskeið sem hægt er að taka nú þegar eru fyrra námskeið 
til almennra ökuréttinda (Ö1) og bifhjólanámskeið. 
Fleiri námskeið eru væntanleg á næstu mánuðum

Ö2 námskeið / Aukin ökuréttindi / Fyrir lesblinda ofl.

Ekill ökuskóli. Sími 461-7800 www.ekill.is  ekill@ekill.is
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Chuck Mack er kannski þekktastur fyrir 
hönnunina á gíraffastólnum. Hann kynnir 
tvo nýja muni til leiks á sýningu Handverks 
og hönnunar sem verður í Ráðhúsinu 5. til 8. 
október.

Hönnuðurinn Chuck Mack fylgir fimm reglum við 
vinnu sína: Vertu frumlegur, gefðu því tilgang, láttu 
það virka, láttu það endast og gerðu það fallegt.

Chuck er hálfur Íslendingur og hálfur Bandaríkja-
maður en er búsettur hér á landi þó hann starfi að 
hluta til í Ameríku. Þekktasta verk Chuck er líklega 
gíraffastóllinn sem er kollur með langri stöng sem 
nýtist til ýmissa verka, bæði sem sæti og sem lítill 
stigi. 

Chuck mun kynna tvo nýja hluti á sýningunni Hand-
verk og hönnun sem verður í Ráðhúsinu dagana 5. til 
8. október næstkomandi. Yfir fimmtíu sýnendur 
taka þátt í sýningunni, sem sló í gegn í fyrra. (Sjá 
nánar á www.handverkoghonnun.is)

Hinir nýju hlutir eru sófaborð og tölvuborð. 
Sófaborðið er úr svokölluðu grænu efni sem kall-
ast Richlite sem hefur hingað til verið notað í 
borðplötur í eldhúsum, baðherbergjum og á 
vinnustöðum, svo og í skurðarbretti fyrir eldhús. 
Efnið er hlýlegt, sterkt og fæst í mörgum lita-
tónum. Sófaborðin eru þegar komin í framleiðslu 
og verður hægt að panta þau á sýningunni. 

Þá sýnir Chuck fartölvuborð sem 
hægt er að standa við. Borðplatan er 
einnig úr Richlite en hægt er að fella 
borðið saman líkt og málaratrönur 
sem þjóna listmálurum. 

Virkni, fegurð og ending

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

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

Auglýsingasími

– Mest lesið



fasteignir
1. OKTÓBER 2007

Tveggja íbúða hús með góðu útsýni til sölu í 
Hólahverfi, Breiðholti.

L yngvík fasteignasala hefur til sölu 331,8 fer-
metra hús við Erluhóla 2, sem skiptist í tvær 
íbúðir. Á efri hæð er 168,1 fermetra íbúð með 

innbyggðan 47,5 fermetra bílskúr og 45,6 fermetra 
herbergi inni af honum. Á jarðhæð er 70,6 fermetra 
tveggja herbergja íbúð með sérinngangi.

Efri hæð skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, sjón-
varpshol, stórt svefnherbergi og svefnherbergis-

gang, þaðan sem útgengt er á suðurverönd. Einnig 
baðherbergi búið baðkari, sturtuklefa og innrétt-
ingu, borðstofu og stofu, þaðan sem útgengt er á 
norðvestursvalir með góðu útsýni. Loks eldhús og 
þvottaherbergi, annað svefnherbergi og hjónaher-
bergi.

Bílskúr er búinn glugga, rafmagni og hita. Búið 
er að stúka herbergið, sem er inni af bílskúrnum, 
niður með léttum veggjum.

Jarðhæð skiptist í forstofu, hol, stofu, lítið eldhús, 
svefnherbergi, baðherbergi með baðkari og geymslu 
með glugga, sem notuð er sem svefnherbergi.

Vel staðsett hús
Húsið að Erluhólum 2 er útbúið tveimur íbúðum og bílskúr.

Þannig er mál
með vexti ...

... að það er hægt að létta greiðslubyrðina.
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SAMANBURÐUR Á LÁNUM

MYNTKÖRFULÁN *** BLANDAÐ LÁN ** ÍBÚÐARLÁN

LÁNSUPPHÆÐ 20.000.000 20.000.000 20.000.000

VEXTIR 3,9% * 4,9% * 5,95%

GREIÐSLUBYRÐI**** 64.700 106.600 109.500

* M.v. 1. mánaða Libor vexti 24.07.2007. ** 50% íbúðarlán/50% erlent lán í CHF og JPY.
*** Vextir á erlendri myntkörfu ráðast af veðsetningu og myntsamsetningu og eru á bilinu 3,2% til 4,3% m.v. myntkörfu 4.

**** Mánaðarlegar afborganir fyrsta árið, lánstími 40 ár, einungis greiddir vextir af myntkörfuláninu fyrstu þrjú árin, án verðbóta eða gengisbreytinga.

Reiknaðu út hvernig
greiðslubyrði þín 
lækkar á www.frjalsi.is
eða hafðu samband í 
síma 540 5000.



2  1. OKTÓBER 2007fréttablaðið fasteignir

Stóreign hefur til sölu jarðhæð og helming af neðri hæð Austurvegar 1-5.

Lýsing: Jarðhæð skiptist í stóra matvöruverslun (Nóatún) og fjölda smærri verslana og 
þjónustufyrirtækja sem staðsett eru á sérgangi. Sameiginlegur inngangur er á hæðina 
með gólfefnum af vandaðri gerð. Mikil lofthæð er á jarðhæðinni og stigi á milli hæða 
í sameiginlegu stigahúsi. Á neðri hæð er stórt lagerrými með aðkomu bakatil. Þar eru 
góðar innkeyrsluhurðir. Á neðri hæð er einnig stór bílageymsla sem er sameiginleg fyrir 
allt húsið. Á lóð er fjöldi bílastæða, meðal annars við inngang framan við húsið. Húsið er 
allt í útleigu. Allar nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7. s. 590-7600.

800 Selfoss: Vinsælt verslunarhúsnæði á besta stað
Austurvegur 1-5: Mikil lofthæð og stigahús

Þráðlaus þægindi frá Danfoss

Gólfhiti - einfaldari en nokkru sinni fyrr
Þráðlausar gólfhitastýringar

Háþróaðar en einfaldar
Við erum leiðandi í hönnun og

framleiðslu gólfhitastýringa

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Björn Guðmundsson, lögg. fasteignas.

Fr
um

Fyrirtæki til sölu,
Keramikloftið
Til sölu rekstur, lager og tæki Ker-

amiksloftsins á Akureyri. Góður

og stöndugur rekstur með mikla

möguleika. Góður sölutími fram-

undan. Einstakt tækifæri. Allar

nánari upplýsingar á skrifstofu.
Strandgötu 29 - Akureyri - www.byggd.is

Sími 464 9955
Aðalstræti 2, Akureyri

Mjög falleg og
mikið endur-
nýjuð fjögurra
herbergja íbúð á
jarðhæð á rót-
grónum stað í
innbænum.
Íbúðin er
samtals 104 fm.
að stærð. stór
sólpallur á lóð.

Borgarhlíð 2, Akureyri
Mjög gott
fimm
herbergja
raðhús á
tveimur
hæðum ásamt
innbyggðum
bílskúr.
Stærð 150,9
fm.
verð 24,9
m.kr.

Skálateigur 5, Akureyri
Glæsileg fjög-
urra herbergja
íbúð á annarri
hæð í nýlegu
fjölbýlishúsi á
brekkunni.
Eignin er öll
hin vandað-
asta og fylgir
henni stæði í
bílakjallara.
Verð 28,5
m.kr.

Skútagil 5, Akureyri
Mjög góð fjög-
urra herbergja
íbúð á efri hæð
í fjórbýli. Mjög
góð staðsetn-
ing í barnvænu
hverfi. Íbúðin
er samtals 98,8
fm. Húsið er
byggt 1994 og í
mjög góðu

ástandi. Eignin getur verið laus fljótlega. Til-
valin orlofsíbúð. Verð 18,9 m.kr.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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FRAMNESVEGUR REYKJAVÍK

Mjög góð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í sex íbúða fjöleignar-
húsi. Íbúðin skiptist í hol/miðrými, eldhús með nýlegri inn-
réttingu og tækjum, parketlagða stofu og borðstofu, svefn-
herbergi, flísalagt endurnýjað baðherbergi með sturtu og
glugga. Í kjallara er herbergi með glugga auk sérgeymslu og
er hvorugt í uppgefinni fermetratölu. Mjög góð staðsetning
Verð kr. 19,3 millj.

KEILUFELL, REYKJAVÍK

Gott tveggja hæða einbýlishús auk sérbyggðs bílskúrs/bíl-
skýlis, samtals 176 fm. Fimm svefnherbergi. Eldhús hefur
verið endurnýjað. Húsið stendur á hornlóð á afar rólegum
stað. Fallegur garður. Verð kr. 40,9 millj.

BÆJARGIL, GARÐABÆR

Glæsilegt tveggja hæða einbýlishús auk sérbyggðs bílskúrs
samtals 224 fm. Húsið er afar vel staðsett innst í lokuðum
botnlanga. Stór timburverönd mót suðri með skjólveggjum.
Húsið er teiknað af Vífli Magnússyni arkitekt og byggt árið
1989. Verð kr. 59,9 millj.

RJÚPUFELL, REYKJAVÍK

Góð 4 herbergja íbúð á jarðhæð með sér garði. þrjú svefn-
herbergi, baðherbergi nýlega flísalagt, ný tæki. Eldhús með
IKEA innréttingu, góður borðkrókur. Þvottahús í íbúð. Flís-
alögð sólstofa, hiti í gólfi. Þaðan gengið út í afgirtan garð
með palli. Búið að klæða blokkina að utan. Verð 20,9 millj.

TORFUFELL, REYKJAVÍK

Þriggja herb. íbúð á 4. hæð. Hol með fataskáp. Stofa með
útgengi út á vestur svalir. Baðherb. með sturtuklefa, tengt
fyrir þvottavél. Eldhús er með hvítri/beyki innréttingu, borð-
krókur. Svefnherb. eru tvö og það stærra með góðum skáp.
Nýtt plastparket á herb. Verð 16,3 millj.

SKJÓLSALIR, KÓPAVOGUR

Glæsilegt raðhús á 2 hæðum, með innbyggðum bílskúr, á
þessum vinsæla stað. Þrjú góð svefnherbergi með skápum,
2 baðherbergi, rúmgóð og björt stofa og borðstofa, gott
sjónvarpshol. Afgirtur sólpallur og góðar suðursvalir.
Þvottahús og geymsla. Verð 56 millj.

LANGHOLTSVEGUR, REYKJAVÍK

Falleg og mikið endurnýjuð 2 herbergja íbúð á þessum
vinsæla stað. Anddyri með fatahengi. Eldhús með nýlegri
innréttingu og nýlegum tækjum. Baðherbergi nýlega
uppgert, sturta, tengi fyrir þvottavél. Stofa rúmgóð og björt
með útgengi út á stórar suðursvalir. Svefnherbergi með
frístandandi fataskáp. Verð kr. 16,4 millj.

GLITVELLIR HAFNARFJÖRÐUR

Mjög glæsilegt einbýlishús á einni hæð 175,2 fm. auk 52,8
fm. bílskúrs með tveimur innkeyrsluhurðum, hæð 2,40
metra á hurðum. Húsið afhendist eins og það er í dag, fok-
helt, nema hvítar útidyrahurðir verða ísettar og með
grófjafnaðri lóð. Að innan getur húsið verið einangrað með
milliveggjum tilbúnum undir spörtlun og málningu og raf-
magnslögnum í veggjum. gert er ráð fyrir gólfhita. Til af-
hendingar strax. Verð kr. 35 millj.

ENGJAVELLIR, HAFNARFJÖRÐUR

Glæsileg og rúmgóð fullbúin 135 fm íbúð á 2. hæð með sér-
inngangi.Stór stofa og rúmgóðar svalir. Geymsla og þvotta-
hús innan íbúðar.Verð 29,9 millj.

STEKKJARHVAMMUR, HFJ.

Fallegt, vandað og vel umgengið raðhús á tveimur hæðum
ásamt risi og bílskúr alls 186,5 fm. Vandaðar innréttingar,
fjögur svefnherbergi, stór stofa og borðstofa, stór verönd.
Mjög gott hús. Verð kr. 39,5 millj.

ENGIHJALLI KÓPAVOGI

Falleg töluvert endurnýjuð 4 herb. íbúð á 2. hæð. Snyrtilegt
eldhús með eldri innréttingu.
Baðherbergi ný endurnýjað, flísalagt í hólf og gólf. Tvö
barnaherb., hjónaherb. með góðum skáp. Rúmgóð og björt
stofa með útgengi á svalir. Verð 22,9 millj.

BAKKAGERÐI, REYKJAVÍK

Einbýlishús á tveimur hæðum, 142 fm. auk 32 fm.
sérbyggðs bílskúrs á þessum frábæra stað.
Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Erlendur Davíðs-
son

Lögg. fasteignasali

Elfa
Bergsteinsd.
sölufulltrúi

Erla
Viggosdóttir, 

ritari

Páll
Guðjónsson
sölufulltrúi

Sigurlaug Ásta 
Sigvaldadóttir

sölufulltrúi

EIGNASTÝRING S: 534 4040Síðumúli 27, 108 R   www.remax.is    eignastyring@remax.is
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Remax Lind kynnir mikið endurnýjað 262,1 fermetra einbýlishús á tveimur 
hæðum með innbyggðum 45,3 fm bílskúr í Kópavogi. 

Lýsing: Neðri hæð skiptist í for-
stofu, gestasnyrtingu inni af henni 
og forstofuherbergi með lausum 
skáp. Þvottahús er stórt og innan-
gengt er úr bílskúr. Úr forstofu er 
gengið inn í eldhús sem tilheyr-
ir aukaíbúð hússins. Inn af eld-
húsi eru tvö, um það bil tuttugu 
fermetra, herbergi með park-
etti á gólfum og fataskápum. Stigi 
steyptur með parketti liggur upp á efri hæðina. Komið er upp í parkettlagt hol, 
með útgengi út í suðurgarð. Eldhúsið er með upprunalegri innréttingu. Inni af 
eldhúsi er búr. Frá borðkrók eru dyr út á norðursvalir. Útsýni er til norðurs til 
Esjunnar og Úlfarsfells. Stofan er með parketti á gólfi, viðarklæddum loftum og 
gluggum á tvo vegu. Einnig hjónaherbergi, tvö barnaherbergi með skáp í öðru. 
Baðherbergið hefur verið endurnýjað. Lóðin er í góðri rækt. Hiti í innkeyrslu í 
bílaplani. Húsið er nýmálað að utan. Ásett verð 62,5 milljónir.

200 Kópavogur:

Mikið endurnýjað með aukaíbúð
Hvannhólmur 6: Tvær hæðir og innbyggður bílskúr.

Ránargata 5A
101 Reykjavík
Lítil og vel skipulögð íbúð!

Stærð: 54,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1929

Brunabótamat: 9.880.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.600.000
Snyrtileg og vel skipulögð íbúð með þremur herbergjum og risherbergi. Íbúðin sjálf er 46,5 fm (gólfflötur 62
fm),  ris  herbergi  er  5,5  fm  (gólfflötur  40  fm)  og  geymsla í  kjallara  er  2,8  fm .  Eldhúsrýmið  er  einfalt,
náttúrusteinn er á gólfi. Baðherbergið er smekklegt með mósaík-flísum, upphangandi klósetti og sturtu. Öll
herbergi eru með fínum gluggum og opnanleg fög. Sameignin og stigi í húsinu er snyrtilegt. Þvottaherbergi
er í sameign í kjallara og einnig er fallegur sameiginlegur bakgarður.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

sg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 1.okt kl. 18:00-18:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

898 6106

– Einbýlishús – Parhús – Sumarhús – Gestahús – Smáhýsi –

V.H. ehf. - Heiðarbraut 3 - 250 Garður - sími 864 2400 - www.volundarhus.is - volundarhus@volundarhus.is

LÓÐIR
Höfum til 

ráðstöfunar
byggingalóðir

í Garði og 
Sandgerði

Á mjög góðu 
verði.

Einbýlishús verð frá: 7,990,000 kr.

Parhús verð frá: 10,990,000 kr.

Fr
um

Skjólsalir 14
201 Kópavogur
Raðhús

Stærð: 182,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 29.630.000
Bílskúr: Já

Verð: 56.000.000
Jarðhæð:  Þrjú  góð  svefnherbergi  með góðum skápum,  parket  á  gólfi.  Flísalagt  baðherbergi  með sturtu.
Parketlagður stigi  upp á efri  hæð, af  stigapalli  er  gengið út  á afgirta verönd. Efri  hæð: Stofa með fallegu
parketi,  suðursvalir,  góður sjónvarpskrókur.  Eldhús með dökkri  viðarinnréttingu og tækjum frá SIEMENS,
ljósar granítborðplötur, gler á milli skápa, borðkrókur. Baðherbergi efri hæðar flísalagt, innrétting, upphengt
wc, baðkar. Geymsla og þvottahús. Innbyggður bílskúr, upphitað bílaplan.

Eignastýring

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Páll Guðjónsson
Sölufulltrúi

elli@remax.is

pall@remax.is

Glæsileg eign!

RE/MAX Eignastýring  - Síðumúli 7 - 105 Reykjavík - Sími: 5344040 - www.remax.is

534 4040

699 4994

Ætlar þú að selja
eða kaupa fasteign?

Við aðstoðum þig alla leið
og veitum þér góða þjónustu.

Innifalið í okkar þjónustu er m.a.
Frítt verðmat - Frí myndataka

Frí flutningsþrif
Vegna mikilla sölu þá vantar
allar tegundir eigna á skár,

hringdu núna í síma 590 9500.

Fr
um

Skipholt 15, 105 Reykjavík

Sími 590 9500
www.thingholt.is

Traust fasteignasala í 30 ár

Kjartan
Kópsson
sölufulltrúi

kok@thingholt.is

Ingvi
Rúnar

sölufulltrúi
GSM 896 0421

ingvi@thingholt.is

Þórarinn 
Kópsson

lögg. fast.sali
GSM 820 9505

kopsson@thingholt.is
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Fasteignasalan Húsakaup hefur til sölu tvílyft 

raðhús byggð á skjólsælum stað á Arnarnes-

hæðinni.

N
útímaleg tvílyft raðhús í fúnkís-stíl með 

möguleika á fimm svefnherbergjum. Húsin 

eru ýmist klædd flísum eða báraðri álklæðn-

ingu sem tryggir lágmarksviðhald. Húsin eru alls 249 

fermetrar með bílskúr og eru afhent tilbúin til in
n-

réttinga.

Arnarneshæðin er vel staðsett en hverfið er byggt 

í suðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir 

Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjón-

Hér er dæmi um lýsingu á endaraðhúsi: Aðalinn-

gangur er á neðri hæð. Gengið er inn í forstofu og 

útfrá miðjugangi er sameiginlegt fjölskyldurými; 

eldhús, borð- og setustofa, alls rúmir 50 fermetrar. 

Útgengt er um stóra rennihurð út á verönd og áfram 

út í garð. Niðri er einnig baðherbergi, geymsla og 29 

fm bílskúr sem er innangengt í. Á efri hæð eru þrjú 

mjög stór svefnherbergi þar af eitt með fataherbergi, 

baðherbergi, þvottahús og sjónvarpsherbergi (hönn-

un gerir ráð fyrir að loka megi þessu rými og nota 

sem fjórða herbergið). Á efri hæð eru tvennar svalir, 

frá hjónaherbergi til austurs og sjónvarpsherbergi

til vesturs. Handrið á svölum eru úr hertu gleri.

Verð frá 55 milljónum en nánari upplýsingar má 

finna á www.arnarneshaed.is eða www.husakaup.is

Nútímaleg fúnkís hús
Tvílyft raðhús í fúnkís-stíl eru til sölu hjá fasteignasölunni Húsakaupum.

ATHÞJÓNUSTA 

OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þína 

í sölu hjá okkurHRINGDU NÚNA

699 6165

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

105 Reykjavík



Fr
um

Bíldshöfði - Innkeyrslubil.
Til sölu glæsilegt ný-
standsett 320 fm húsnæði
með tveimur innkeyrslu-
hurðum. Fín starfsmanna-
aðstaða. Lofthæð ca. 3,5
mtr. Góð aðkoma og
malbikað plan. Leitið
nánari upplýsinga á
skrifstofu.

Hverafold 240 fm.
Fallegt húsnæði mót suðri
sem er nýtt undir hverfis-
pöbb, vel innréttað. Góð
aðkoma og bílastæði.
Skjólveggir við húsnæðið
og verönd. Allt sér. Gott
lán getur fylgt. Tilboð
óskast.

Tunguháls, Rvk, 1070 fm stækkanlegt í 2770 fm.
Í einkasölu fremri hluti
hússins samtals 1070 fm
iðnaðarhúsnæði ásamt
211 fm steypts milligólfs.
Með  fylgir byggingarréttur
eignarhlutans fyrir samtals
1700 fm á tveimur hæð-
um. Samtals yrði þá um
að ræða 2770 fm heildar-
stærð þar sem grunnflötur
hússins yrði um 1560 fm

og um 900 fm á 2. hæð. Góðar stórar innkeyrsluhurðir og góð að-
staða. Vel innréttaðar skrifstofur, kaffistofa og eldhús um 210 fm.
Teikningar og nánari upplýsingar á skrifstofu okkar.

Drangahraun, Hfj, 528 fm.
Í einkasölu vel staðsett
samtals 528 fm iðnaðar-
húsnæði, þar af er 108 fm
á 2. hæð m.a. undir skrif-
stofur. Húsið er steinsteypt
hornhús með mjög rúm-
góðri lóðaraðkomu. Húsið
er með mikilli lofthæð, 5,8
vh. og 7,4 í mæni, stálbit-
arennur fyrir allt að 5 tonna

brúarkrana gafla á milli, stórar innkeyrsluhurðir 3x talsins, skrifstof-
ur, wc og kaffistofa. Húsið er til sölu eða leigu og hentar undir
flesta atvinnustarfsemi. Teikningar og nánari upplýsingar hjá
sölumönnum okkar.

Súðarvogur 240 fm á 2 hæðum.
Til sölu sérlega vel stað-
sett og standsett atvinnu-
húsnæði á 2 hæðum.
Neðri hæðin er 120 fm,
með innkeyrsluhurð, rýmið
er einn salur/lager. Efri
hæðin er 120 fm þar sem
nú eru skrifstofur, opið og
bjart rými, mjög fallegt út-
sýni. Góður möguleiki að
hafa íbúð uppi. Húsnæðið
er með góða aðkomu
Dugguvogsmegin. Eignin
er sérlega vel viðhaldið.

Hólmaslóð, Rvk, 100 fm.
Til leigu um 100 fm at-
vinnuhúsnæði á jarðhæð
við Hólmaslóð. Húsnæðið
er laust nú þegar. Hús-
næðið hentar vel undir
hverskyns verslunar- og
þjónustustarfsemi. Leiga
150 þús. /mán.

Drangahraun Hfj.
Í einkasölu vel staðsett
steinsteypt atvinnuhús-
næði, skiptist í 1.122 fm
framhús á tveimur hæðum
auk 255 fm bakhúsi, sam-

tals um 1.377 fm. Framhús - Neðri hæðin er að mestu nýtt undir létta
iðnaðarstarfsemi en tilvalin sem t.d. verslun, hlaupaköttur og op á
milli hæða, 1x innkeyrsluhurð í porti, starfsm.aðst., wc, móttaka. Á
efri hæð eru m.a. skrifst., wc, kaffiaðstaða og eldhús. Manngengt
geymsluloft er yfir allri efri hæðinni, hlaupaköttur og op. Um 100 fm
geymslukj. Hvorki geymsluloft né kjallari eru í fm-tölu húss. Bakhús-
ið er 255 fm með 3 innkeyrsluhurðum og góðri lofthæð, að mestu eitt
iðnaðarrými. Húsnæðið selst/leigist í heilu lagi eða smærri einingum.
Mögul. byggingarréttur. Teikn. og frekari uppl. á skrifstofu okkar. 

Miðvangur 71 fm.

Til sölu um 71 fm. þjónustuhúsnæði í verslunarkjarna við Miðvang
í Hafnarfirði. Mjög góð aðkoma og næg bílastæði. Húsnæðið er á
einni hæð og vel sýnilegt frá götu. Verð 10,5 millj.

Grandatröð, Hfj., 271 fm.

Í einkasölu nýtt og glæsilegt atvinnuhúsnæði að grunnfl. 201 fm
auk 70 fm milligólfs þar sem er skrifstofa, kaffistofa og eldhús,
snyrting og rannsóknarstofa. Húsið er nýtt stálgrindarhús frá
2004, klætt utan með liggjandi stórbáróttri aluzink klæðningu.
Vegghæð er um 5,5 mtr og hurðarhæð (innkeyrslu ) er um 5 mtr.
Stór mænisgluggi er eftir endilöngu þaki og gefur mikla ofan-
birtu.. Núverandi eigandi hefur óskað eftir því að leigja húsnæð-
ið a.m.k til eins árs. Frágangur húss góður. Malbikað plan fyrir
framan húsið. Mjög góð aðkoma að húsinu.

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

Óskar Mikaelsson,
próf í fasteigna-, fyrirt.-
og skipasölu, ráðgjafi

atvinnuhúsnæðis
Valgeir Kristinsson,

Hrl., Lögg. faseignasali

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi

Rut Ólafsdóttir
ritari , skjalavarsla

Hörðukór 3 Íbúðir 0203-1103Íbúðir 0201-1101

203 KÓPAVOGUR

WWW.HORDUKOR.IS

ÖLL ÞJÓNUSTA
Í GÖNGUFÆRI

52 ÍBÚÐIR Í
BARNGÓÐU

HVERFI

AUÐVELDARA LÍF

Húsgögn í sýningaríbúðum eru frá EGG

Þ
Æ

G
IN

D
I

HAFÐU SAMBAND VIÐ SÖLUAÐILA
Eða kynntu þér málið nánar á www.hordukor.is

898 3023
899 9493

RE/MAX STÓRBORG

534 8300
KLETTUR

534 5400
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Asparhvarf 5
203 Kópavogur
Glæsilegt endaraðhús !

Stærð: 229,3 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 36.240.000
Bílskúr: Já

Verð: 0
Komið er inn í  anddyri á neðri  hæð, þar eru flísar á gólfi,  stór fataskápur með glerrennihurðum og  hita í
gólfi.  Úr  anddyri  er  innangengt í  rúmgóðan  bílskúr  með flísum á gólfi  og góðri  geymslu.  Baðherbergi  er
með flísum á gólfi. Inn af baðherbergi er þvottahús með innréttingu og vaski. Eldhús er stórglæsilegt með
hvítri háglans innréttingu. 3 rúmgóð barnaherbergi með parketi á gólfum + hjónaherbergi. Allar innréttingar
eru frá JKE og allt parket er úr hvíttaðri eik.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hj@remax.is

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

sb@remax.is

Bókið skoðun !

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

695 9500

663 3300

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is
Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

FYRIRTÆKI Í KÆLIVÉLAVIÐGERÐUM
Til sölu kælivélaverkstæði með mikla sérstöðu. Mjög góð aðstaða og starfsum-
hverfi. Nánari upplýsingar aðeins veittar á skrifstofu okkar en EKKI í síma. Ein-
stakt tækifæri.

SPORTBAR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Til sölyu vinsæll staður, vel staðsettur í 250 fm leiguhúsnæði. Góður búnaður
á staðnum. Fullt vínveitingaleyfi. Sanngjarnt verð. Nánari upplýsingar á skrif-
stofu okkar. 

HEILDSALA - SMÁSALA Í RENNILÁSUM
Til sölu þekkt verslun og heildverslun í rennilásum og öðrum vörum til fataiðnað-
ar. Fyrirtækið hefur starfað í yfir 20 ár og hefur mjög góða framlegð. Kjörið tæki-
færi fyrir fyrirtæki. í svipuðum rekstri. Er í mjög rúmgóðu húsnæði. Hefur mikla
sérstöðu á markaði. Er með einkar traust umboð og vandaða vöru. Frábært tæki-
færi fyrir rétta aðila. Nánari upplýsingar á skrifstofu okkar.

HARÐFISKUR OG ÚTFLUTNINGUR
Til sölu eitt þekktasta fyrirtækið í harðfiskframleiðslu. Fyrirtækið er í eigin hús-
næði og rekstur þess gengur mjög vel. Frábær tækifæri varðandi útflutning fyrir
hendi. Leitið nánari upplýsinga.

INNFLUTN. FYRIR HÓTEL, VEITINGAHÚS OG 
SPÍTALA
Til sölu heildverslun sem þjónustar hótel og veitingahús o.fl. Flytur inn vörur í
háum gæðaflokki. Góð umboð og viðskiptasambönd. Upplýsingar á skrifstofu.

NÝTT Á SKRÁ - ÞEKKT HÁRSNYRTISTOFA
Var að koma á skrá, falleg og velstaðsett hársnyrtistofa, 5 vinnustöðvar og 2
vaskstólar, nánast allt nýendurnýjað. Staðsetning mjög góð. Frábært tækifæri.

FISKVINNSLA - ÚTFLUTNINGUR
Til sölu fiskútflutningsfyrirtæki á Höfuðborgarsvæðinu. Mjög góð erl.sambönd.
Mikil vaxandi velta. Einstakt tækifæri. Uppl. eingöngu á skrifstofu.

HVERFIS - PÖBB Í EIGIN HÚSNÆÐI
Til sölu hverfis-pöbb í ca 240 fm eigin húsnæði, flott innréttað. Mjög góð aðkoma
og bílastæði. Stór verönd og skjólveggir fyrir utan plássið. Allt sér. Nú er lag.
Endilega leitið upplýsinga.

TÍSKUVERSLUN Á LAUGAVEGINUM
Til sölu af sérstökum ástæðum vel staðsett tískuverslun, sem verslar með notað-
an innfluttan kventískufatnað. Allt eigin innflutningur. Gott verð og tækifæri.

ÍS OG VEITINGAR
Til sölu góður og vel staðasettur veitingarekstur í hverfi 108. Staðurinn tekur um
30 manns í sæti. Góðir vaxtarmöguleikar. Mjög gott verð.

HÁRGREIÐSLUSTOFA Í GRÓNU HVERFI
Til sölu falleg og þekkt hárgreiðslustofa mjög vel staðsett, í skemmtilegu hús-
næði. 6 vinnustöðvar og 2 vaskstólar og allur búnaður mjög góður. Verð 7 millj.

HEILSUSDTÚDÍÓ - SNYRTISTOFA
Til sölu glæsilegt heilsustúdíó og snyrtistofa með góðan tækjakost. þekkt stofa í
skemmtilegu húsnæði. Staðsetning mjög góð. Mikið að gera. Frábært tækifæri.

BÓNSTÖÐ - MIÐSVÆÐIS
Til sölu bónstöð í hverfi 105. Er í góðu rúml. 80 fm leiguhúsnæði. Mikið um fasta
viðskiptavini, bæði einstaklinga og fyrirtæki. Mjög sanngjarnt verð.

HÁRSTOFA - EINSTAKT TÆKIFÆRI
Til sölu af sertökum ástæðum mjög þekkt hárstofa með 5 vinnustöðvar og 2
vaskstóla og góður búnaður á hreint ótrúlegu verði, eða aðeins kr. 3,1 millj. Það
gerist ekki betra.

SÓLBAÐSSTOFA MEÐ LUXUSBEKKJUM
Til sölu vinsæl sólbaðsstofa á mjög góðum stað. Allt nýir Ergoline bekkir með
sjónvarpi, auk þess er þarna naglasnyrting og ásetning. Staðsetning: verslunar og
þjónustumiðstöð. Sami eignadi frá upphafi. Mikil viðskipti.

SÉRVERSLUN Í KRINGLUNNI OG LAUGAVEGI
Til sölu glæsileg sérverslun með náttúrulegar snyrtivörur og með eigin innflutn-
ing. Ákveðin sala. Frábært tækifæri. Upplýsingar á skrifstofu.

BARNAFATAVERSLUN MEÐ TOPP MERKI
Til sölu skemmtileg barnafataverslun með vinsæl og flott vörumerki fyrir 0-16 ára
í nýlegu leiguhúsnæði miðborginni. Glæsileg vara - góð sala. Topp tækifæri.

GLÆSILEG SNYRTISTOFA og VERSLUN
Til sölu þekkt og einkar glæsileg stofa á frábærum stað með góða aðkomu.
Góður tækjakostur. Tilvalið fyrir 2 snyrtifræðinga og naglafræðing. Skemmti-
legt tækifæri.

VINSÆLL SKYNDIBITASTAÐUR í hverfi 108
Til sölu þekktur skyndibitastaður í austurborginni með fína afkomu. Vel tækjum
búin Bullandi traffic. Liggur vel við allri umferð. Tekur yfir 30 manns í sal. Jöfn
og góð velta og fín afkoma.

HÁRGREIÐSLUSTOFA Í HVERFI 101
Til sölu þekkt hárgreiðslustofa vel staðsett, 5 vinnustöðvar og 2 vaskstólar og all-
ur búnaður mjög góður. Verð 5,5 - 6 millj.

Fjöldi annarra fyrirtækja á skrá!

Leitið nánari upplýsinga. - Sjáið: www.atv.is

Fr
um

Víðibrekka 4
801 Selfoss
Glæsilegur sumarbústaður !

Stærð: 126,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 28.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.000.000
Nýtt glæsilegt 126,6m2 heilsárshús með steyptri plötu og hita í öllum gólfum. Fullbúið og sérlega vandað,
á 8362 fm2 eignalóð með frábæru útsýni á þessum vinsæla stað í Grímsnesinu skammt frá Selfossi. Stutt í
alla  þjónustu  og  afþreyingu.  Húsið  stendur í  suðurhlíð á  mjög  fallegum  stað í  landi  Búrfells. 4  rúmgóð
svefnherbergi ,  stór  björt  stofa  og  borðstofa  með  frábæru  útsýni,  eldhús  með  góðri  innréttingu,
baðherbergi flísalagt með innréttingu. Gert er ráð fyrir saunaklefa í húsinu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

sb@remax.is

Bókið skoðun !
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Hraunbær 37 og 41
810 Hveragerði
Báðir endar !

Stærð: 143,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 24.000.000
Mjög  falleg  143,3fm  endaraðhús  með  innbyggðum  25fm  bílskúr á  einni  hæð.   Eignin  skilast  fullbúin  að
innan  fyrir  utan  gólfefni.   Lóð  grófjöfnuð.  Nánari  lýsing:  Húsið  skiptist  í  anddyri,  hol, 2  rúmgóð
svefnherbergi, baðherbergi, stofu, eldhús, þvottahús, geymslu og bílskúr.  Húsið skilast fullklárað að innan
fyrir utan gólfefni. Ekki er búið að velja innréttingar né tæki þannig að möguleiki er fyrir kaupendur að taka
þátt í því. Innveggir eru úr gipsi og verða allir grunnaðir og spartlaðir.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hj@remax.is

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

sb@remax.is

Bókið skoðun !
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Hringbraut 43
107 Reykjavík
Mjög falleg 3-4ra herbergja íbúð !

Stærð: 94,30 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 1942
Brunabótamat: 12.350.000

Bílskúr: Nei

Verð: 23.500.000
Mjög falleg 3-4ra herbergja íbúð á annarri hæð í góðu fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, stofu,
baðherbergi, eldhús og geymslu. Einnig er 8 fm risherbergi sem mögul. er að leigja út. Stofan er björt með
góðum  gluggum  og  dúk á  gólfi.  Hjónaherbergið  er  rúmgott  með  dúk á  gólfi  og  góðum  skápum.
Barnaherbergi er með dúk á gólfi. Eldhús er með eldri innr. og borðkrók, dúkur á gólfi. Baðherbergi er með
dúk á gólfi, baðkari og sturtu. Mikil og snyrtileg sameign og sérgeymsla í kjallara.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hj@remax.is

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

sb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag  kl. 17.00 - 17:30 

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

695 9500

663 3300
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Lögfræðingafélag Íslands, Álftamýri 9, 108 Reykjavík, 
sími: 568 0887, fax: 568 7057.

Lögfræðingafélag Íslands 
efnir til málþings um

Lögfræðingafélag
Íslands
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Í Súlnasal Hótel Sögu, föstudaginn 5. október 2007
Fjallað verður um helstu atriði fasteignaréttar. Meðal annars 

verður sérstaklega vikið að lögum um fasteignakaup auk þess 
sem fjallað verður um réttindi og skyldur fasteignasala, 

skipulags- og byggingalög og um landskrá fasteigna. 

FASTEIGNIR

12.00 Hádegisverður
13.00 Setning
13.15 Inngangur

Karl Axelsson, hrl. og lektor við lagadeild Háskóla Íslands, fjallar 
um fasteignir í íslenskum rétti, að fornu og nýju, og þær reglur 
sem að þeim lúta. Þá verður sjónum beint að þeirri miklu 
þýðingu sem fasteignir hafa í efnahagslífinu og því lykilhlut- 
verki sem þær gegna í eignarréttarskipan okkar.

13.40 Nýjar reglur í nýjum fasteignakaupalögum. 
Hvernig er þeim beitt af dómstólum?
Viðar Már Matthíasson, prófessor við lagadeild Háskóla Íslands, 
fjallar um helstu nýjungar sem lögfestar voru með lögum um 
fasteignakaup, nr. 40/2002, og gerir grein fyrir því hvernig 
dómstólar hafa túlkað hinar nýju reglur. Meðal annars er um 
að ræða reglur um kaupsamninga sem bundnir eru fyrirvara, 
reglur um forkaupsrétt og nýtt gallahugtak sem er þrengra en 
áður gilti og um hafa gengið nokkrir athyglisverðir dómar. Þá 
verður getið nýrra reglna um vanefndaúrræði, bæði  
endurbótarétt og -skyldu, skaðabótareglur og fleira.

14.25 Ábyrgð fasteignasala
Eiríkur Jónsson, hdl. hjá Landslögum – lögfræðistofu, fjallar 
stuttlega um helstu skyldur löggiltra fasteignasala við sölu 
fasteigna og ábyrgð þeirra á störfum sínum. Einkum verður 
einblínt á nýlega réttarþróun að því er varðar skaðabótaábyrgð 
fasteignasala.

14.45 Skipulags- og byggingalöggjöf
Ívar Pálsson, hdl. hjá Landslögum – lögfræðistofu, fjallar 
almennt um skipulags- og byggingalög og heimildir til 
breytinga á skipulagsáætlunum. 

15.05 Kaffi

15.20 Landskrá fasteigna
Margrét Hauksdóttir, aðstoðarforstjóri Fasteignamats ríkisins, 
fjallar um Landskrá fasteigna og lagagrundvöll hennar. Gerð 
verður grein fyrir skráningaraðilum og hlutverki þeirra og farið 
yfir með hvaða hætti upplýsingum úr skránni er miðlað. Að 
lokum verður kynnt evrópskt samstarfsverkefni sem ber heitið 
EULIS (European Land Information System). 

15.55 Margt býr í grenndinni
Sigurður Helgi Guðjónsson, hrl. formaður Húseigendafélagsins, 
fjallar um nábýlisrétt og hvort þörf sé á löggjöf um grennd.

16.15 Umræður og fyrirspurnir

17.00 Móttaka í boði Fasteignamats ríkisins

Málþingsstjórn: Kristín Edwald, hrl. hjá Lex lögmannsstofu.
Málþingið er öllum opið en þátttaka tilkynnist í síma 568 0887
kl. 13-15 alla virka daga eða í tölvupósti á netfangið: logfr@logfr.is
Síðasti skráningardagur er þriðjudagur 2. október.

Þátttökugjald er  13.000 kr. en 9.500 kr. fyrir félaga í Lögfræðingafélagi 
Íslands

Kríuás 22
221 Hafnarfjörður
Stórglæsileg efri hæð!

Stærð: 150,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 25.060.000
Bílskúr: Já

Verð: 38.900.000
Rúmgóð flísalögð forstofa  með góðu skápaplási.  Stórglæsilegt  eldhús með fallegri  kirsuberja  innréttingu.
Stór  og  rúmgóð  parketlögð  stofa,(Hlynur).  Útgengt  út á  suður  svalir.  Þrjú  rúmgóð  svefnherbergi  með
vönduðum skápum og parketi á gólfum. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf með vandaðari innréttingu.
Þvottahús og geymsla með góðu skápaplássi og flísum á gólfi.  Sérlega snyrtilegur flísalagður bílskúr, Hiti
og rafmagn, heitt og kalt vatn, sjálvirkur hurðaoppnari. Hiti í tröppum.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mán 1/10 kl. 18 og 18:30
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Daggarvellir 6b
221 Hafnarfjörður
Falleg og björt 4ra herbergja íbúð

Stærð: 93 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 16.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Góð aðkoma er að blokkinni og bílastæðin malbikuð. Ásamt íbúðinni er 40 fm verönd með skjólgirðingu.
Lóð er fullfrágengnin. Gengið er inná flísalagða forstofu með skápum og millihurð. Herbergi eru parketlögð.
Stofa er parketlögð. Frá stofu er útgengt á stóran sólpall. Eldhúsið er með fallegri innréttingu, flísar á milli
efri  og  neðri  skápa  og á  gólfi.  Keramik  helluborð  og  háfur.  Baðherbergi  er  flísalagt í  hólf  og  gólf.  Sér
þvottahús er í íbúðinni. Sér geymsla er í sameign ásamt hjólageymslu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mán 2/10  kl.18 og 18:30
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Borgarholtsbraut 61
200 Kópavogur
Laus með stuttum fyrirvara!

Stærð: 69,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 11.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.900.000
Íbúðin er á annari hæð í fallegu fjórbýli.   Eldúsið er mjög gott með nýlegri innréttingu. Flísar eru þar á gólfi.
Stofan er mjög björt með stórum og góðum gluggum. Parket er á gólfi, einnig á herbergjum. Gengið er út
á  stórar  svalir  sem  snúa  suðvestur.  Baðherbergið  hefur  nýlega  verið  tekið í  gegn,  flísar í   hólf  og  gólf.
Upphengt  salerni,  bað  og  sturta.  Hvít  innrétting.  Hjónaherbergi  er  rúmgott  með  stórum  skápum.
Þvottahúsið er svo inn af eldhúsi og hægt er að fara uppá geymsluloft þar.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mán 2/10  kl. 19 og 19:30
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Stekkjarhvammur 64
220 Hafnarfjörður
Flott neðri hæð í raðhúsalengju

Stærð: 106,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 13.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 23.900.000
Komið  er  inn í  flísalagða  forstofu.  Til  vinstri  úr  holi  er  rúmgott  hjónaherbergi  með  góðu  skápaplássi.
Baðherbergið  er  flísalagt í  hólf  og  gólf  með  sprautulakkaðri  innréttingu.  Barnaherbergið  er  bjart  og  er
spónarparket á gólfi. Stofan er björt og rúmgóð og er útgengt á stóran pall með skjólveggjum.  Eldhúsið er
með  sprautulakkaðri innréttingu.  Þetta er barnvænt hverfi á frábærum stað í Hafnarfirði.  Stutt er í skóla
og leikskóla. Góður 26 fm bílskúr.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mán 1/10  kl. 19 og 19:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

693 4085

861 9300
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Fasteignasala • Íbúðarhúsnæði • Lágmúli 7 • 108 Rvk

Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

stakfell.is

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

Fax 535 1009

Garðabær
Höfum kaupanda að einbýlishúsi í
Garðabæ, hvort sem er á flötunum
eða hæðahverfi. Má kosta allt að
120 milljónir.

Grafarvogur
Höfum kaupanda að einbýlishúsi í
Grafarvogi, má kosta allt að 100
milljónir. Skilyrði er gott útsýni og
tvöfaldur bílskúr.

Höfuðborgarsvæðið
Tveggja til þriggja herberbergja
íbúðir vantar okkur á skrá allsstað-
ar á höfuðborgarsvæðinu, það er
beðið eftir þessum eignum.

Nánari upplýsingar eru gefnar á
skrifstofu Stakfells, Lágmúla 7 eða
í síma 535 -1000.

Fr
um

:: 535_1000

Kvistaland - Fossvogi
232,9 m² 5-6 herbergja einbýlishús neðst í Fossvoginum sem skiptist í 155,9 m², 27.7 m²
sólskála sem tengir saman húsið og bílskúr sem er 49.6 m² sem er innréttaður sem séríbúð í
dag. Húsið skiptist í stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús, fjögur svefnherbergi, baðherbergi,
gestasalerni garðskála og bílskúr. Stór lóð er í kringum húsið sem býður upp á mikla
stækkunarmöguleika á húsinu. Verð 110 milljónir.

Þorláksgeisli - 112 Grafarholti
Falleg og stór 4ra herb. íbúð á þriðju
hæð í góðu lyftuhúsi. Bílageymsla.
Gott lán sem hægt er að yfirtaka.
Laus við kaupsamning.
Verð 34.9 milljónir

Furugrund - Kópavogur
95.1 m² íbúð við Furugrund á 2.
hæð í sex íbúða húsi. Íbúðin er tvö
svefnherbergi, stofa, baðherbergi,
eldhús, geymsla og aukaherbergi.
Verð 23,5 milljón

Efstaland - Fossvogur
80.1 fm þriggja herb. íbúð á 2. hæð.
2 svefnherbergi, stofa, eldhús og ný-
lega standsett baðherbergi. Parket á
gólfum. Flísar á baðh. Stórar suðursv.
Snyrtileg sameign. Verð 24,5 millj.

Fjölnisvegur - Þingholt
184.2 fm hæð, kjallari og bílskúr auk
óskráðs rýmis í kj., sem er 47,6 fm
alls 232 fm Skiptist í rúmgóðar stof-
ur, 4 svefnh. eldhús og tvö baðh.
Verðtilboð.

Þórðarsveigur - efsta hæð
95.6 fm 3ja herb. íbúð á efstu hæð,
horníbúð. 2 svefnh., stofa, eldhús,
baðh., þvottahús og geymsla innan
íbúðar. Gott útsýni til allra átta.
Verð 29.9 milljónir

Kaplaskjólsvegur - Vesturbær
4ra herb. endaíbúð á 1. hæð á þess-
um vinsæla stað í vesturbænum.
Íbúðin er 107.2 fm, skiptist í tvö
svefnh., tvær stofur, eldhús og baðh.
Verð 28.3 millj.

Hlíðarhjalli - Kópavogur
290 fm vel staðsett einbýlishús í
suðurhlíðum Kópavogs. Húsið er á
2 hæðum. 5 svefnherbergi, sér
stúdíóíbúð. Bílskúr.
Verð 84,9 milljónir

Grettisgata – Miðbær – Einbýli
Skiptist í kjallara, hæð og ris. Fyrsta
hæð skiptist í snyrtingu, eldhús og
borðstofu. Í risi eru þrjú herb. Kjallari
skiptist í baðh., þv.hús og 2 herb.
Verð 47 milljónir.

Vesturgata - Gott útsýni
159 fm „Penthouse“ íbúð með
óhindruðu sjávarútsýni. Íbúðin er á 2
hæðum, 6 herb. þar af þrjú svefn-
herb., eldhús, tvær stofur og hol.
Verðtilboð

Rofabær - Árbær
Góð 99,7 fm íbúð við Rofabæ.
Tvö svefnh., stofa, stórar svalir, gott
eldhús, geymsla og baðh. á 2.
hæð. Íbúðin er opin og björt.
Verð 23.9 millj.

Meistaravellir - Vesturbær
109,5 fm fjögra herbergja íbúð á
annarri hæði. Forstofa, eldhús, stofa
og borðstofa, þrjú svefnherbergi
með góðum skápum og baðher-
bergi.
Verð 32 millj.

Eyrargata - Ingólfur - Eyrarbakki
Húsið Ingólfur er 124,7 fm að stærð
er með elstu húsum á Eyrarbakka.
Tilvalið sem heilsárshús eða sem
sumar/afþreyingarhús.
Verðtilboð

Traðarland - Fossvogur
Gott 365 fm einbýlishús með stór-
um bílskúr neðst í Fossvoginum.
Stór lóð sem býður upp á stækkun-
armöguleika á húsinu.
Verð 93 milljónir

Tröllakór - Kópavogur
Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólf-
efna. Allar eru með rúmgóðum herb.
og stórum suðursv. Traustur bygg-
ingaraðili Ris ehf.
Verð 26.2 millj.

Lautasmári - Kópavogur
78 fm íbúð á 10 hæð. Íbúðin er tvö
svefnherbergi, stofa með útgengi á
svalir, eldhús, baðherbergi flísalagt í
hólf og gólf, þvottahús innan íbúðar.
Verð 25,5 millj.

Strandvegur - Garðabær
Um er að ræða fallega 4ra herbergja
íbúð á 2 hæð í lyftuhúsi með stæði í
bílgeymslu. Mikið og gott útsýni er
úr íbúðinni. Íbúðin er laus við kaup-
samning.
Verð 43,2 millj.

Gulaþing - Einbýli
Einbýlishúsa lóð með samþykktum
teikningum hannað af Tryggva og
Erlu arkitektum í LA fyrir um 429 fm
hús. Glæsilega hannað hús. Teikn-
ingar á skrifstofu Stakfells.
Verð 36.9 millj.

Drápuhlíð með bílskúr.
Hæð og ris með sérinngangi og bíl-
skúr alls 196 fm Töluvert endurnýjuð
eign. Á hæðinni eru 2 saml. stofur,
nýtt eldhús, baðherb., og 2 herb.
Ris er herb., stofa, þv.hús.
Verð 55 millj.

Gullteigur - Nýbygging
Nýjar íbúðir í grónu hverfi, 160 til
164 fm. Íbúðir skilast fullbúnar án
gólfefna. Lóð verður fullfrágengin
við skil. Áætluð afhending er í nóv-
des 2007.
Verð 64.4-68.0 milljónir

Seljabraut - 109 Reykjavík
Stúdíó íbúð á efri hæð í verslunar-
húsnæði með sérinngang. Eldhús
og stofa eru eitt rými, svefnloft og
baðherbergi. Sérmerkt bílastæði
fylgir eign. Íbúð er haglega útfærð.
Verð 16.7 millj.

Túngata - Glæsilegt skipstjóra/einbýlishús
302 fm einbýlishús á 3 hæðum. Húsið er kjallari, hæð og efri hæð. Innréttað í dag sem 6
stúdíóíbúðir sem gefa góðar tekjur. Möguleiki er að breyta húsinu í einbýlishús án mikils
tilkostnaðar. Góð lóð í kringum húsið. Húsið hefur verið endurnýjað að miklu leyti síðustu
árin. Frístandi bílskúr.
Verð 132 milljónir

.is : : 535_1000
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Félag
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ÁLFTARIMI 5, ÍB. 102 SELFOSSI
Um er að ræða tveggja herbergja íbúð á jarðhæð í Álftarima 5
ásamt bílskúr. Verð 15,5 m

GRAFHÓLAR 15 OG 17, SELFOSSI
Steinsteypt raðhús sem er í byggingu. Í húsunum verða 3
svefnherbergi, stofa, eldhús baðherbergi, þvottahús og for-
stofa. Bílskúr er sambyggður og er innangengt í hann úr
þvottahúsi. Húsin eru með steyptri loftaplötu og útveggir eru
einangraðir að innan. Gluggar eru ísteyptir. Gert er ráð fyrir
gólfhita í húsunum. Lóð verður grófjöfnuð. Hægt er að fá hús-
ið á 3 mismunandi stigum, þ.e fokhelt, tilbúið til innréttinga og
svo fullbúið án gólfefna. Verð frá 20,5 m.

TJARNARMÓI 2-4, 6-8, 10 OG 14-16 SELFOSSI
Skemmtilega hönnuð 220 fm steinsteypt parhús með bílskúr á
góðum stað í Hagalandinu. Íbúðin samanstendur af fjórum
svefnherbergjum, baðherbergi, þvottahúsi,gestasnyrtingu, for-
stofu, stórri stofu og sambyggðu eldhúsi auk herbergjagangs.
Bílskúrinn er sambyggður og er innangengt í hann úr anddyri.
Húsin eru í byggingu og skilast fullbúin að utan, með grófjafn-
aðri lóð og mulningi í plani. Húsin verða steinuð og flísalögð að
hluta að utan. Verð 25,0m

BAUGSTJÖRN 34, SELFOSSI
125,6fm steinsteypt einbýlishús ásamt 26,7 fm bílskúr á góð-
um stað á Selfossi. Stutt í skóla og leikvöllur er rétt við húsið.
Verð 30,6 m

BOGATÚN 16, HELLU
Um er að ræða glæsilega íbúð í raðhúsi í skemmtilegu nýlegu
rólegu hverfi við Bogatún á Hellu. Heildarstærð íbúðar er 116
m2, íbúð er 87 m2 og bílskúr 28,9 m2. Verð 19.5 m

GRAFHÓLAR 1 OG 3, SELFOSSI
Stór og glæsileg raðhús sem eru alls 191 fm en þar af er bíl-
skúr 35 fm. Húsið er timburhús, klætt með stení. Eignin telur
m.a. fjögur svefnherbergi. Húsin eru í byggingu og eru tilbúin til
afhendingar.
Verð fokhelt frá 18,8 m og tilbúið undir tréverk 26,5 m

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

Anna Rúnarsdóttir
Viðskiptafræðingur

Kristín Kristjánsdóttir
Ritari/skjalavarsla

FOSSVEGUR 2,
ÍB. 405, SELFOSSI
Tveggjaherbergja íbúð á
fjórðu hæð í vinsælu fjölbýl-
ishúsi í Fosslandinu. Íbúðin er öll hin snyrtilegasta og sam-
anstendur forstofu, eldhúsi,baðherbergi,svefnherbergi og
geymslu. Í eldhúsinu er eikarspónlögð innrétting og einnig er
eikarspónlögð innrétting á baði. Á baðinu er ennfremur stórt
hornbaðker með nuddi og sturtuklefi. plastparket er á öllum
gólfum nema á baði og forstofu en þar eru flísar. Stórar suður-
svalir eru á íbúðinni og er gott útsýni af þeim. Verð 16,3 m

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag

Suðurlandsbraut 54
108 Reykjavík

Sími 552 5644
Fax 552 5944

bumenn@bumenn.is

www.bumenn.is
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Til sölu er búseturéttur í 43 íbúðum sem eru í byggingu við Smyrlaheiði í Hveragerði. Um er að ræða 33 þriggja herbergja
íbúðir sem verða um 97 fm að stærð og 10 fjögurra herbergja íbúðir sem verða á bilinu 114-123 fm. Stæði og sérgeymsla 
fylgir öllum íbúðum í bílakjallara undir byggingarsvæðinu. Íbúðirnar verða afhentar fullbúnar. Samkomuhús á tveimur 
hæðum verður byggt á miðri lóðinni sem íbúarnir fá til afnota. Íbúðirnar verði afhentar í fimm áföngum og er stefnt að því 
að fyrstu 9 íbúðirnar verði afhentar í júní 2008.

Kynningarfundur verður haldinn á Grand Hótel Reykjavík, Sigtúni 38, 
miðvikudaginn 3. október n.k. kl. 17.30 í sal hótelsins er nefnist Múli. Allir velkomnir.

Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri.

Hægt er að fá send gögn eða að nálgast upplýsingar á skrifstofu félagsins 
í síma 552 5644 milli kl. 9-15 að Suðurlandsbraut 54.

Búmenn auglýsa íbúðir

Raðhús á einni hæð

Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum 

Sérsmíðaðar innréttingar

Gott aðgengi

Aukin lofthæð

Bjartar íbúðir

Glæsileg hönnun

Sólpallur og litlar lóðir

Fullfrágengin lóð

Þriggja og fjögra herbergja íbúðir við 

Smyrlaheiði 1-44 í Hveragerði
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Eignamiðlun Suðurnesja
Sigurður V. Ragnarsson, löggiltur fasteignasali

Snjólaug Jakobsdóttir, viðsk.fr. og lögg. fast.sali.

Víkurbraut 46
240 Grindavík
Sími 426 7711
Hafnargötu 20
230 Keflavík
Sími 421 1700
www.es.is
Opið kl. 10.00 - 17.00

Austurvegur 6, 240 Grindavík
Fallegt 135 ferm. einbýlishús ásamt bílskúr
34,4 ferm. Nýr sólpallur. Nýir gluggar í
herbergjum og á baðherb. Nýtt járn á þaki.
Forhitari. Frábær staðsetning. Íþróttahús,
sundlaug og leikskóli rétt hjá. Verð:
26.300.000,-

Ásabraut 14, 0104, Grindavík
Glæsileg endaíbúð, 96,2 ferm. Innréttingar
úr eik, parket og flísar á gólfum. Skápar í
herbergjum og í forstofu. 2 svefnherb.
Verð: 19.500.000,-

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,-

Arnarhraun 21, Grindavík
Mjög fallegt einbýlishús ásamt bílskúr, klætt
með múrsteini, 165,8 ferm. 3 svefnherb. Bíl-
skúr flísalagður. Hellulögð innkeyrsla. Sól-
pallur. Verð: 30.000.000, -

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

Heiðarhraun 18, Grindavík
Einbýlishús á tveimur hæðum, 177,1 ferm.
Ásamt stórum bílskúr 55 ferm. 5 herb. Og
möguleiki á einu til viðbótar. Sólpallur og
heitur pottur. Búið að endurnýja þakkant og
þak. Möguleiki á að útbúa íbúð á neðri hæð.
Verð: 32.000.000,-

Efstahraun 16, Grindavík
Mikið endurnýjað raðhús ásamt bílskúr 150
ferm. Nýtt parket á gólfum á stofu, holi og
herbergjum. Nýjar flísar á forstofu og baði.
Baðið er allt nýtekið í gegn. Nýtt í loftum í
stofu, halogenlýsing. Allar rafmagnsdósir
nýjar. 4 svefnherb. 
Verð: 24.900.000,-

Suðurvör 11, Grindavík
Mjög gott parhús með bílskúr 160,2 ferm. á
góðum stað. Lóðin girt og ræktuð. Arinn í
stofu. Ofnar og lagnir endurnýjað. Heitur
pottur. Innkeyrsla lögð með Bonamite
snjóbræðslukerfi.
Verð: 23.900.000,- 

Blómsturvellir 2, Grindavík
Vandað einbýlishús 140,4 ferm. ásamt 36
ferm. bílskúr. Húsið skiptist í stofu,
borðstofu, hol, eldhús, baðherb. þvottahús
og 4 svefnherb. Baðherb. allt nýtekið í
gegn. Bílskúrinn er fullbúinn. Hellulagt plan
með hita. Nýmálað að utan. Nýjar
neysluvatnslagnir. Verð: 30.400.000,- 

Austurvegur 14, Grindavík
Mikið endurnýjað einbýlishús 134,6 ferm. 4
svefnherb. Nýtt parket á stofu og borðstofu.
Nýlegar hurðar. Bað nýlega tekið í gegn.
Nýtt þak, þakkantur og rennur. 
Verð: 25.500.000,-

Borgarhraun 9, Grindavík
Stórglæsilegt 186,5 ferm. einbýlishús ásamt
bílskúr. Stórt eldhús með flottum
innréttingum. Eignin er að mestu flísalögð.
Stór sólpallur með heitum potti. Sjón er
sögu ríkari. Verð: 35.000.000,-

Vesturhóp 12, Grindavík
Nýlegt einbýlishús frá 2005, 166,8 ferm.
ásamt 37,9 ferm. bílskúr. 4 svefnherb.
Parket og flísar á gólfum. Vönduð eign.
Verð: 39.000.00,- 

Túngata 18, Grindavík
98 ferm. neðri hæð í tvíbýlishúsi, ásamt 47
ferm. fokh. kjallara. 2 svefnherb. Nýlegt
plastparket á stofum, herb. og gangi. Nýjir
gluggar á austurhlið. Möguleiki að bæta við
einu svefnherb. 
Verð: 15.500.000,-

Fr
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Vesturhóp 7, Grindavík
Nýtt vandað parhús ásamt bílskúr 160,8
ferm. 3 svefnherbergi en möguleiki á 4
herberginu í bílskúr. Innréttingar úr
kirsuberjavið í eldhúsi og á baði. Hiti í
gólfum. Laust strax. Verð: 34.900.000,-

Vesturbraut 12, Grindavík
Einbýlishús klætt með bárujárni endurnýjað
að hluta. Búið er að endurnýja þak og
baðherbergi. Sólpallur með heitum potti og
geymsluhús á lóð.
Verð: 18.500.000,-

Staðarhraun 24b, Grindavík
Mjög falleg 124,8 ferm. íbúð í fjórbýlishúsi.
Sér inngangur. Íbúðin skiptist í stofu,
eldhús, bað, 3 svefnherb., þvottaherb.
Fallegar innréttingar og hurðir í
kirsuberjavið. Skápar í öllum herb. og
forstofu. Gengið er út á svalir úr stofu og
hjónaherbergi. Verð: 21.800.000,-

Nesbyggð
Nesbyggð ehf | Stapahraun 5 | 260 Reykjanesbær
Sími 421 2700 | Fax: 421 2765 

www.nesbyggd.is
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Glæsilegar
íbúðir
á góðu 
verði!
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Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali
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Vel skipulagt og fallegt 229,2 fm einbýlishús í Vesturbæ Reykjavíkur sem skiptist
þannig: Á 1. hæð er anddyri, hol, stofa, borðstofa og eldhús. Á neðri palli (kjallari/jarð-
hæð) er þvottahús, geymslur, sjónvarpsherbergi og svefnherbergi með sérbaðherbergi
(Þetta herb. er bílskur á teikningu). Á efri palli eru þrjú svefnh. og baðh. V. 73,0 m. 6594

FROSTASKJÓL - EINSTÖK EIGN  

Glæsileg 118 fm íbúð á frábærum stað við Strandveg í Garðabæ. Bílastæði í bílageymslu.
Óhindrað sjávarútsýni. Um er að ræða lyftuhús. Eignin skiptist m.a. í rúmgott hol, stofu,
borðstofu og 2-3 herbergi. Þvottahús í íbúð. Íbúðin er öll hin vandaðasta með fallegum
gólfefnum, stórum gluggum og vönduðum innréttingum. V. 44,9 m. 6784

STRANDVEGUR - M/ BÍLSKÝLI

Til sölu er 242 fm einbýlishús á Seltjarnarnesi með einstæðu útsýni til Akrafjalls, Skarðs-
heiðar, Esju, Hengils, Vífilfells og Bláfjalla. Húsið er við sjávarsíðuna, 20 metra frá sjó,
nálægt miðbæ Reykjavíkur, 4 mínútur frá Lækjartorgi. Húsið er 255 fm byggt árið 1972
og stendur það á 1100 fm eignarlóð. Húsið skiptist í forstofu, tvö baðh., sex svefnherb.
borðstofu, sjónvarpsstofu, arinstofu og útsýnisstofu. Hús, innréttingar og lóð, er allt
hannað af arkitektunum Helga og Vilhjálmi Hjálmarssonum. V. 110 m. 6948

FORNASTRÖND - EINSTAKT HÚS

Glæsileg 4ra herbergja efri sér hæð í nýlegu húsi á frábærum stað með sér inngangi og
sér hita. Mjög stutt er í alla þjónustu og skemmtilegar gönguleiðir, útivistarsvæði í Laug-
ardal o.v. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, stofu, þvottahús/geymslu, tvö barnaherbergi,
hjónaherbergi og baðherbergi. Snjóbræðsla er í útitröppum. V. 39 m. 6975

HÓLMASUND

Mjög fallegt og vel skipulagt 217,7 fm einbýli á tveimur hæðum. Eignin skiptist m.a. í
stofu, borðstofu og fimm herbergi. Tvöfaldur bílskúr. Garður við húsið er einstaklega vel
gróinn og fallegur. Lóðin er samtals 1.034,0 fm. Falleg eign á eftirsóttum stað í Garða-
bæ. V. 65,0 m. 6983

DALSBYGGÐ - GARÐABÆ  

Mjög gott 202,2 fm raðhús auk 25,8 fm bílskúrs, á þessum frábæra stað við Fossvogs-
dalinn í Kópavogi. Húsið skiptist í eldhús, gestasalerni, stórar stofur, fjögur svefnherbergi,
baðherbergi, risloft og kjallara þar sem hægt er að útbúa auka íbúð. V. 46,9 m. 6901

BIRKIGRUND - LAUST STRAX
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4RA HERB

REYKJAVEGUR – HÆÐ
Mjög vel staðsett 121,1 fm lítið niðurgrafin fimm her-
bergja neðri hæð með sér inngangi í tveggja íbúða
húsi.
Verð 29,9 m.

ÁLAKVÍSL - MEÐ SÉR INNGANGI.
Um er að ræða vel staðsetta 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum með með sér inngangi. Mjög gott út-
sýni. Afhending við kaupsamning
V. 23,9 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 28,9 m

2JA HERB.

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.

KJARTANSGATA - LAUS STRAX
Mjög vel staðsett 47 fm 2ja herbergja kjallara íbúð með
sér inngangi. Íbúðin er laus og lyklar á Lyngvík.
V. 15,9 m.

BLÁHAMRAR - LAUS STRAX
Góð og vel staðsett 2ja herbergja íbúð á 3ju hæð í
lyftuhúsi, stæði í bílgeymslu fylgir íbúðinni.

GULLSMÁRI - 4RA HERBERGJA
Mjög góð 95 fm íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. Parket og
flísar á gólfum, baðherbergi nýlega uppgert.
Verð 25,9 m.

3JA HERB.

GLAÐHEIMAR - JARÐHÆÐ MEÐ SÉR
INNGANGI. Vel skipulögð 80 fm 3ja herbergja íbúð
á jarðhæð með sér inngangi á góðum stað í Glaðheim-
unum
V. 22,7 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

LANDIÐ

ÞORLÁKSHÖFN - PARHÚS
30 MÍN FRÁ REYKJAVÍK.
Um er að ræða 150 fm mjög vel staðsett parhús
með innbyggðum 36 fm jeppaskúr. Húsið sem
stendur við Hafnarberg.
Verð 23,6 m.

ATVINNUHÚSNÆÐI

SÍÐUMÚLI – ÚTLEIGA
Mjög vel staðsett 315 fm atvinnuhúsnæði sem
skiptist í tvær einingar, 109 fm eining með háum
innkeyrsludyrum sem er í útleigu, og svo 206 fm
eining með innkeyrsludyrum sem er laus.
Verð 54,0 m.

SUMARBÚSTAÐIR

Vallarholt Bláskógarbyggð
Glæsilegt vandað Kanadískt heilsárshús 73,7 fm
með stórri skjólgóðri verönd, stórkostlegt útsýni.
Húsið er á 5,900 fm eignarlóð í landi Reykjavalla
Biskupstungum. Heitt og kalt vatn við lóðarmörk-
um( ekkert inntaksgjald ) rafmagn við lóðarmörk.
Húsið selst á núverandi byggingarstigi og mest af
því efni sem á vantar fylgir með húsinu.
V.13,9 m.

ERLUHÓLAR – 111 Reykjavík
TVEGGJA ÍBÚÐA HÚS

Vel staðsett 330 fm tveggja íbúða hús með góðu út-
sýni. Húsið skiptist í efrihæð og stóran bílskúr samtals
260 fm, ásamt samþykktri 70 fm 2-3 ja herbergja íbúð
á jarðhæð með sér inngangi. Verð 67,0 m.

BIRKIHVAMMUR SÉRHÆÐ
MEÐ BÍLSKÚR

120 fm efri sérhæð og 36 fm bíl-
skúr með stúdíóíbúð í suðurhlíðum
Kópavogs. í íbúðinni eru þrjú svefn-
herbergi. Björt stofa og borðstofa
með glugga í suður og góðar svalir.
Eldhús með nýlegri innréttingu og
borðkrók. Gólfefni parket og flísar á
flestum gólfum. Þvottahús á hæð-
inni. Bílskúrinn er sérstæður á

tveimur hæðum og er útbúin lítil íbúð á neðri hæðinni með eldhúskrók, baði
og svefnaðstöðu. Nýjar ofnalagnir og ofnar. Verð 38,5 m. 

MOSFELLSBÆR - GLÆSILEGT NÝTT
EINBÝLISHÚS VIÐ STÓRAKRIKA.

Mjög vel skipulagt 242 fm einbýl-
ishús á einni hæð með innbyggð-
um 28 fm bílskúr. Húsið sem er í
byggingu afhendist fullbúið að ut-
an, klætt með flísum, áli og við.
Að innan skilast húsið nánast til-
búið til innréttinga. fjögur svefn-
herbergi. Gott útsýni.
Verð 55,0 m.

BRÆÐRABORGARSTÍGUR
Í virðulegu steinhúsi er falleg mik-
ið endurnýjuð 119 fm þriggja her-
bergja íbúð á tveimur hæðum.
Gólfefni eru parket á stofu og her-
bergjum og er annað með skáp.
Eldhús og sjónvarpshol með flís-
um. Baðherbergi flísalagt með
horn baðkari, innréttingu og tengi
fyrir þvottavél.
Verð 29,9 m.

STEKKJARFLÖT
EINBÝLISHÚS – GARÐABÆR

Um er að ræða 164,8 fm einbýlis-
hús á einni hæð með innbyggðum
26,2 fm bílskúr. Fjögur svefnher-
bergi. Skipt var um járn á þaki og
húsið viðgert og málað fyrir
nokkrum árum.

TRAUST VIÐSKIPTI Í TVO ÁRATUGI!20TRAUST

VIÐSKIPTI

Í TVO
ÁRATUGI! 20TRAUST

VIÐSKIPTI

Í TVO
ÁRATUGI!
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TJARNARMÝRI - MEÐ STÆÐI Í BÍLAG.

Vorum að fá í sölu mjög fallega 133,2 fm íbúð í litlu fjölbýli við Tjarnarmýri
á Seltjarnarnesi. Auk þess fylgir íbúðinni stæði í bílageymslu. Íbúðin skipt-
ist m.a. í stofu, borðstofu og 4-5 herbergi. Mikil lofthæð á neðri hæð. Suð-
ursvalir. Glæsilegt útsýni. V. 45,0 m. 7005

HVERAFOLD

Falleg og vel skipulög 99 fm íbúð með fallegu útsýni á 2. hæð í litlu fjöl-
býli. Eignin skiptist í forstofuhol, þvottah., stofu, yfirbyggðar svalir, tvö
svefnh., baðh. og eldhús. Fallegt útsýni. Örstutt í leik- og grunnskóla, sem
og aðra þjónustu. V. 23,5 m. 6993

BARÓNSSTÍGUR

Falleg, mikið endurnýjuð og vel skipulögð 3ja herb. 66,6 fm íbúð á 1.
hæð. Eignin skiptist í forstofuhol, eldh., tvö svefnh., baðh. og stofu. Ís-
skápur fylgir eigninni. Eignin er mikið endurnýjuð. Öll gólfefni, klósett,
blöndunartæki og eldavél eru ný. Falleg eign á eftirsóttum stað í Miðbæn-
um. V. 23,9 m. 7012

BAUGAKÓR-LAUS FLJÓTLEGA

Mjög falleg og vel skipulögð 3ja herb. 87,6 fm íbúð á 2. hæð í 3. hæða lyftuhúsi á eftir-
sóttum stað. Eignin skiptist í forstofu, tvö svefnh., þvottah., baðh., stofu og eldhús. Sér-
merkt stæði fylgir í bílageymslu. Útsýni. Hagstætt áhv. lán á 4,95% vöxtum. Falleg og vel
skipulögð eign. Örstutt í leik og grunnskóla sem og aðra þjónustu. V. 24,9 m. 7010

HVASSALEITI - MEÐ BÍLSKÚR

Vorum að fá í sölu mjög fallega 149 fm íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli. Auk þess fylgir 20,7 fm
bílskúr. Samtals 170 fm. Íbúðin skiptist m.a. í tvær stofur, borðstofu og fjögur rúmgóð her-
bergi. Auk þess fylgir herbergi í kjallara með aðgangi að snyrtingu. Góðar svalir til vesturs.
Fallegt útsýni. Blokkin hefur nýlega verið standsett. V. 34,9 m. 7015

HJÁLMAKUR - GARÐABÆ

Fullbúið og glæsilegt 293 fm einbýli í hinu nýja Akrahverfi. Húsið er vel staðsett fyr-
ir neðan götu innarlega í botnlanga. Um er að ræða staðsteypt „Funkis“ hús með
mikilli lofthæð teiknað af Úti-Inni arkitektum. Húsið skiptist þannig: Miðpallur, and-
dyri, sjónvarpsstofa, stofa, eldhús og borðstofa. Á efri palli eru fjögur svefnherbergi,
fataherbergi og baðherbergi. Á neðri palli eru hol, herbergi, baðherbergi, þvottahús
og bílskúr. Skipulag hússins er gott og frágangur allur hinn vandaðasti, innréttingar
eru frá JKE - design, gólfhiti og innfeld lýsing - hönnuð af Lúmex. Eldhústæki eru
vönduð og öll blöndunartæki eru af gerðinni Vola. 6977 

GRUNDARHVARF - VIÐ ELLIÐAVATN

Glæsilegt og mjög vandað 171,1 fm parhús á einni hæð með innbyggðum bíl-
skúr. Húsið stendur á 1.018 fm lóð rétt við Elliðavatnið og með einstöku útsýni.
Guðbjörg Magnúsdóttir innanhús arkitekt hannaði húsið að innan og teiknaði all-
ar innréttingar. Húsið er mjög stílhreint, allur viður er eik. Granít á borðum og
gólfefni er gegnheilt eikarparket og flísar. Innréttingar eru sérsmíðaðar. Garður-
inn er gróinn og fallegur, sérhannaður af landslagsarkitekt með gosbrunni, næt-
urlýsingu, hellulögðum göngustígum, timburverönd og fl. V. 68,5 m. 6997
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Búseti auglýsir
– lausar íbúðir til úthlutunar 10. október

umsóknarfrestur er 
til og með 9. október

Fr
um

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

Búseti hsf.

Laugavegur 146 Íbúð: 401
105 Reykjavík
2 herb. 59 fm

Almennt lán
Afhending að ósk eiganda:
mánaðamótin okt. - nóv.

Búseturéttur - hámarksverð: 2.928.189 kr.
Búseturéttur - lágmarksverð:
Búsetugjald: 52.313 kr.

Bæjargil 48 Íbúð: 001
210 Garðabær
5 herb. 130 fm

Almennt lán
Afhending að ósk eiganda:
samkv. samkomulagi.

Búseturéttur - hámarksverð: 3.500.000 kr.
Búseturéttur - lágmarksverð: 3.500.000 kr.
Búsetugjald: 151.364 kr.

Arnarsmári 4 Íbúð: 102
201 Kópavogur
2 herb. 54,1 fm

Almennt lán
Afhending að ósk eiganda:
22. október

Búseturéttur - hámarksverð: 922.592 kr.
Búseturéttur - lágmarksverð:
Búsetugjald: 54.903 kr.

Frostafold 20 Íbúð: 505
112 Reykjavík
3 herb. 78 fm

Lán með tekjumarki
Afhending að ósk eiganda:
miðjan nóvember

Búseturéttur - hámarksverð: 1.629.575 kr.
Búseturéttur - lágmarksverð: 1.332.754 kr.
Búsetugjald: 58.544 kr.

Almenn lán veita rétt til vaxtabóta.

Lán með tekjumarki veita rétt til húsaleigubóta.

Til að geta sótt um íbúð með tekjumarksláni verður

viðkomandi að vera undir eigna- og tekjumörkum.

Eignamörk: 2.900.000, Tekjumörk einstaklinga: 2.686.000

Tekjumörk hjóna: 3.760.000, Vegna barns: 450.000

Fyrirvari er um mögulegar prentvillur og breytingar á verði.



BÍLAR &
FARARTÆKI

KEYPT
& SELT



ÞJÓNUSTA

HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

Til afhendingar 
strax

Mercedes-Benz
Sprinter 315 sendibíll

Millilangur, sjálfskiptur, 150 hö, 
3 manna.

Verð 3.850.000* kr. án vsk.

ASKJA - Atvinnubílar · Skútahrauni 2a · 220 Hafnarfirði
Sími 590 2100 

*Verð miðað við gengi 26. sept. 2007

Millilangur, fastur álpallur, 
beinskiptur, 150 hö, 7 manna.

Til í þremur lengdum.

Mercedes-Benz
Sprinter 315 double cab

Verð 3.100.000* kr. án vsk.

Mercedes-Benz
Sprinter 318 sendibíll.

Langur, sjálfskiptur, 184 hö, 
3 manna, vel útbúinn.

Verð 4.150.000* kr. án vsk.



ATVINNA

Poszukujemy
pracowników

Poszukujemy
pracowników

Umsjónarmaður
Búseti á Norðurlandi auglýsir eftir einstaklingi til að annast umsjón 
með húsnæði og svæðum í eigu félagsins. Félagið hefur í hyggju að 
bæta þjónustu við félagsmenn í öllum íbúðum félagsins og efla um 
leið viðhald eigna.

Gert er ráð fyrir að umsjónarmaður fylgist með ástandi húsa og 
eigna og eigi frumkvæði að viðgerðum og endurnýjun í samstarfi 
við framkvæmdastjóra félagsins – og eftir nánari áætlanagerð.
Áhersla verður lögð á þjónustu við fjölbýlishús og íbúðakjarna – þar 
sem allar íbúðir eru í eigu félagsins.
Við leitum að laghentum og áreiðanlegum einstaklingi sem hefur 
jákvætt viðmót og er tilbúinn til að sinna þjónustu við félagsmenn.
Einstaklingurinn þarf að geta sinnt minniháttar viðgerðum og við-
haldi og vera fær um að annast umsjón með hirðingu lóða og svæða 
félagsins.
Iðnmenntun er æskileg.

Upplýsingar gefur framkvæmdastjóri á skrifstofutíma – 
sími 452 2888.
Umsóknum skal skila til skrifstofu Búseta á Norðurlandi, Skipagötu 14, 
Box 334, 602 Akureyri. 
Upplýsingar um menntun og starfsferil skulu fylgja umsókn – og æskilegt 
er að vísan til umsagnaraðila eða meðmæli fylgi einnig.

Frestur til að skila umsóknum er til 10. október.
Framkvæmdastjóri

Búseti á Norðurlandi er húsnæðissamvinnufélag með á sjöundahundrað félagsmenn 
og starfar á Akureyri og Húsavík. Félagið verður með 210 íbúðir í rekstri frá komandi 
áramótum – þar af 15 íbúðir á Húsavík. Staðfest áform eru um byggingar amk. 50-60 
íbúða á næstu tveimur árum og frekari byggingar eru á athugunarstigi.



Ég er ekki fyrsta 
manneskjan til að 
fetta fingur út í 
mannasiði
Íslendinga, og vænt-
anlega ekki sú síð-
asta. Í ljósi reynslu 
síðustu vikna verð 

ég samt að pústa aðeins. 
Það eru nokkur ár síðan ég setti 

djammdrottningarskóna á hilluna 
og kom mér þægilega fyrir í 
sófanum. Ég hef ekki stundað
næturlífið stíft síðan, þó að ég 
takist auðvitað af og til á hendur
könnunarför í miðbæinn. Nú hef 
ég, í fyrsta skipti í umrædd ár, 
afrekað það að kíkja í bæinn þrjár 
helgar í röð. 

Kannski eru það ekki beint 

mannasiðir Íslendinga, almennt, 
sem fara í taugarnar á mér. Það eru 
eiginlega mannasiðir drukkinna
Íslendinga, eða öllu heldur yfir-
þyrmandi skortur á þeim. Á þessum 
þremur helgum hef ég komist í of 
náin kynni við mann sem fannst 
alveg réttlætanlegt að draga mig 
að sér þar sem ég stóð í blásakleysi 
mínu við bar ásamt vinkonum. 
Hann talaði þar að auki um sjálfan 
sig í þriðju persónu, sem flokkast 
reyndar varla sem skortur á 
mannasiðum heldur heilbrigðri 
skynsemi. Ég hef fengið óteljandi
olnboga í rifbeinin, það hefur verið 
öskrað í andlitið á mér, hellt yfir 
mig og troðið á tánum á mér. 
Ítrekað. Ein umræddra vinkona 
fékk pinnahæl í ristina af þvílíkum 

krafti að einu skórnir sem hún 
kemst í þessa dagana, vegna mars 
og bólgu, eru svona bláar skóhlífar 
sem maður fær í sundi.

Hvað er málið? Þetta er ekki 
spurning um að vera ofurölvi, því 
það eru það alls ekki allir sem 
hætta sér út á dansgólfin, eða 
dauðagildrurnar eins og ég vil kalla 
þau. Það er alveg hægt að samræma 
það að fá sér í glas og geta átt 
samskipti sem felast í öðru og 
meira en hrindingum og hártogi. 
Prófið það! Þið gætuð haft gaman 
af því.

Já, og djammdrottningarskórnir. 
Þeir eru úr rúskinni. Það er blett-
ótt, með kertavaxi, rifið, þvælt, 
brennt og slitið. Ég ætla að henda
þeim.



Tæknin sem leggur grunninn að framtíðinni.

Doosan Infracore
Construction Equipment
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www.doosaneurope.com

Sameiginleg verkþekking manna og kvenna sem vinna að sameiginlegu markmiði gerir tæknilega framþróun mögulega. 
Á www.doosaninfracore.com getur þú aflað þér upplýsinga um breiða línu Doosan vinnuvéla.
Doosan Infracore byggir framtíðina á 111 ára reynslu.
“Power Up for Tomorrow”

H.A.G. ehf - Taekjasala • Smiðshöfða 14, 110 Reykjavík • Sími: 5672520, Fax: 5678025 • www.hagtaekjasala.is • hag@hagtaekjasala.is

Vélarnar okkar undirbúa jarðveginn.Vélarnar okkar undirbúa jarðveginn.



Kl.14
Japönsku anime-myndirnar 
The Well-ordered Restaurant 
og Night on the Galactic 
Railway eru sýndar í Norræna 
húsinu í dag kl. 14. Aðgangur er 
ókeypis.

Mikil fjölbreytni er í 
tónleikahaldi Salarins í 
októbermánuði og margar 
glæsilegar stjörnur frá 
ýmsum þjóðlöndum stíga á 
sviðið á næstunni. 

Vigdís Esradóttir, forstöðumaður 
Salarins, segir dagskrána í október 
óvenju spennandi.

„Mánuðurinn hefst á því að við 
fáum hóp kínverskra listamanna 
frá Wuhan sem heldur hér tvenna 
tónleika 3. og 5. október. Þessi 
hópur inniheldur bæði söngvara 
og hljóðfæraleikara sem hafa sér-
hæft sig í varðveislu hefðbundinn-
ar kínverskrar alþýðutónlistar og 
ferðast um heiminn til þess að 
kynna hana. Þau koma hingað í 
tengslum við kínverska menningar-
hátíð í Kópavogi og það er aldrei 
að vita nema þau spreyti sig á 
íslenskri tónlist á tónleikunum.“

Í vikunni þar á eftir er von á 
hinum heimskunna kúbverska 
gítarleikara Manuel Barrueco, en 
hann heldur tónleika í salnum 10. 
október. Í tengslum við komu hans 
sýnir Sjónvarpið heimildarmynd í 
tveimur hlutum sem fjallar um 
ævi hans og störf, en Manuel Barr-
ueco er jafnan álitinn einn af bestu 
gítarleikurum heims. 

„Hann hélt einleikstónleika á 
listahátíð í Hafnarfirði árið 1993 
og kom fram með Sinfóníuhljóm-
sveit Íslands árið 1999 og fékk í 
bæði skiptin afburðagóða dóma. 
Það er því mikill fengur að því að 
fá hann hingað í Salinn,“ segir Vig-
dís. Á efnisskrá Barrueco í Saln-
um má finna Sónötu eftir Bach, 
Tango-Études eftir Piazzolla, auk 
verka eftir Turina og Albeniz.

Pétur Grétarsson slagverksleik-
ari og Kristjana Stefánsdóttir söng-
kona kynna tónlist Richard Rodgers 
á tónleikum sunnudagskvöldið 14. 
október. „Þetta verða afar fræð-
andi og skemmtilegir tónleikar. 
Richard Rodgers var annar af tví-
eykinu góðkunna Rodgers og 
Hammerstein. Hann samdi meira 
en 900 lög á ferli sínum, en eðli 
málsins samkvæmt fáum við 
aðeins að heyra úrval þeirra á tón-
leikunum,“ segir Vigdís.

Á meðal annarra atriða sem 
verða á dagskrá í október má 
nefna óperustjörnur frá Þjóðar-
óperunni í Riga sem flytja aríur 

og dúetta hinn 12. október. Tanya 
Anisimova, framúrskarandi og 
margverðlaunaður sellisti frá 
Moskvu, flytur hinn 21. október 
glænýtt verk eftir sjálfa sig sem 
er innblásið af íslenskri kórtónlist 
og byggt á sönglaginu Lilju frá 
árinu 1340. Dagskránni lýkur svo 
með tónleikum ísraelska stórpían-
istans Albert Mamriev sem leikur 
umritanir Franz Liszt á stefum og 
þáttum úr óperum Wagners hinn 
27. október. 

Nánari upplýsingar um dagskrá 
Salarins og miðaverð má finna á 
www.salurinn.is 

FRUMSÝND 28. SEPTEMBER

Miðvikudaginn 3. október kl. 20
Föstudaginn 5. október kl. 20

Í KÓPAVOGI 29. SEPTEMBER - 7. OKTÓBER 2007

Þjóðlagahljómsveit og einsöngvarar Söngleikja- og
dansstofnunar Wuhan flytja hefðbundna og nýja
kínverska tónlist og spreyta sig á íslenskri tónlist
á tvennum tónleikum í Salnum.

Konunglega danska bókhlaðan hefur 
sett síðustu bindin af dagbókum 
Georg Brandes á netið. Þetta tiltæki 
sætir nokkrum tíðindum, en þetta 
eru síðustu dagbækur hans, en 
Brandes dó 1927 en var fæddur 1842 
og var mikill áhrifamaður í dönsku 
menntalífi og bókmenntum, skrifað-
ist á við menn á borð við Matthías 
Jochumsson og Hannes Hafstein. 

Dagbækurnar eru skannaðar inn 
og er skriftin smá og erfið í lestri en 

hægt að stækka hana. Gallinn er sá 
að dóttir Brandesar hefur ritskoðað 
textann og látið nema burt hluta í 
dagbókunum, stundum æði langa. 
Aðgengið á netinu er öllum frjálst 
sem vilja gera sér mat úr textum 
Brandesar. Netið er tekið að gera 
söfnum fært að bjóða upp á þjón-
ustu sem þessa og verður gaman að 
sjá hvaða efni í handritum íslensk 
söfn gera fyrst aðgengilegt á vef.

Dagbók Brandes á netinu

Íslenska óperan leitar um þessar 
mundir að söngnemendum héðan 
af höfuðborgarsvæðinu og víðar 
til þátttöku í næsta Óperustúdíói 
Íslensku óperunnar, sem nú er 
starfrækt í fimmta sinn. Eins og 
áður stendur til að ráðast í flutn-
ing á fullmannaðri óperu og fá 
hinir ungu listamenn tækifæri til 
að takast á við stór og smá hlut-
verk á sviði og er frumsýning 
áætluð um mánaðamótin mars-
apríl 2008.  Daníel Bjarnason 
hljómsveitarstjóri er umsjónar-
maður Óperustúdíósins.

Prufusöngur verður haldinn 

mánudaginn 8. október og þriðju-
daginn 9. október næstkomandi kl. 
10.30-14 í Íslensku óperunni. Til að 
bóka tíma í prufusöng skal hringja 
í síma 511-6400. Þátttakendur eru 
beðnir að syngja aríu eftir Mozart 
eða annað frá sama tímabili sem 
bendir til að forráðamenn óperu-
stúdíósins hyggist leita á þær 
slóðir eftir verkefni. Þeir sem 
vilja kynna sér betur feril þessa 
merka fyrirbæris í rekstri Óper-
unnar ættu að líta á heimasíðuna: 
www.opera.is. eða snúa sér til 
umsjónarmanns.

Óperustúdíó vantar raddir

Æfingar eru hafnar hjá Leikfélagi Akureyrar
á verðlaunaverkinu Ökutímar eftir Paulu 
Vogel. Meðal annars hlaut það hin virtu 
Pulitzer-verðlaun þegar það var frumsýnt í 
Bandaríkjunum fyrir sjö árum. Hópur lista-
manna var við vinnu í síðustu viku á verkinu 
í Reykjavík en flytur sig nú um set norður 
yfir heiðar.  Meðal þeirra er tónlistarkonan 
Lay Low en hún semur tónlist fyrir uppsetn-
inguna og flytur í sýningunni. Ökutímar 
verða frumsýndir á Akureyri 2. nóvember.  

Ökutímar er margslungið leikrit sem segir 
þroskasögu ungrar stúlku, Lillu. Fjölskylda 
hennar er allt annað en venjuleg. Mamma og 
amma keppast við að leggja henni lífsregl-
urnar. En er Peck bara góður frændi þegar 
hann býðst til að kenna henni á bíl? Höfund-
ur fjallar hér um kynferðislega misnotkun 
en nálgunin er óvænt. Hér er á ferðinni 
þroska- og fjölskyldusaga sem fær áhorf-

endur til að súpa hveljur en er þó drifin 
áfram af heillandi húmor. 

Með aðalhlutverk fara leikarinn góð-
kunni Þröstur Leó Gunnarsson og Kristín 
Þóra Haraldsdóttir en hún er nýútskrif-
uð leikkona og nýkomin á fastan samn-
ing hjá LA. Þýðingu gerir Sigtryggur
Magnason en María Reyndal leikstýrir. 
Leikmynd og búningar gerir Filippía 
Elísdóttir en Björn Bergsteinn Guð-
mundsson lýsir. Leikarar eru, auk 
Þrastar og Kristínar, Guðjón 
Davíð Karlsson, Hallgrímur 
Ólafsson og Þrúður Vilhjálms-
dóttir.

Ökutímar á Akureyri
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Tilboðsdagar
1- 6 okt, aðeins eina viku
             .... kíkið í verslanir okkar.

Mora Cera blöndunartæki 
Ifö baðinnréttingar
Kaldawei baðker

Ifö Cornett sturtuhorn
Mora Izzy blöndunartæki 

Ifö sturtuhurðar
Ifö salerni

Opið: virka daga 08.00 - 18.00. Laugardaga 10.00 - 15.00
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Astrópíumennirnir Ottó Geir Borg 
og Ævar Grímsson, handritshöf-
undar, og Gunnar Björn Guð-
mundsson, leikstjóri, hafa útbúið 
hljóðskrá, þar sem má heyra 
athugasemdir þeirra og lýsingu á 

gerð myndarinnar. 
„Þetta er hugs-
að þannig að 
fólk setji þetta í 
einhvern mp3-
spilara, eins og 
iPod, og fari 

með þetta í bíó. Þá er hægt að 
hlusta á okkur tala yfir myndina,“ 
útskýrði Gunnar Björn, sem ítrek-
ar að þetta sé þó helst fyrir þá sem 
eru að sjá myndina í annað skiptið. 
„Annars skemmum við upplifun-
ina. Við tölum um endinn og segj-
um frá atriðum áður en þau byrja 
og svona,“ sagði hann og hló við. 

„Við tölum líka um brellurnar, 
hvað hafi klikkað og hvað gengið 
upp, segjum sögur af leikurunum 
og ýmislegt annað,“ útskýrði 
Gunnar, sem segir athugasemd-
irnar jafnframt veita góða innsýn 
í almenna kvikmyndagerð, þó að 
þær miðist að sjálfsögðu fyrst og 
fremst við Astrópíu. 

Gunnar segir hugmyndina 
komna frá kvikmyndagerðar-
manninum Kevin Smith. „Ég held 
að hann hafi gert þetta fyrir Clerks 
2. Venjulega eru svona athuga-
semdir á DVD-útgáfum af mynd-
um, en við hugsuðum þetta fyrir 
bíó,“ útskýrði hann. 

Gunnar segir þó ákveðnar leik-
reglur eiga við um notkun hljóð-
skránna. „Fólk á helst ekki að sjá 
myndina í fyrsta skipti með þetta í 
eyrunum, því maður heyrir þá 
varla í henni. Svo má alls ekki hafa 
þetta svo hátt stillt að það trufli 
aðra bíógesti,“ sagði Gunnar og 
hló við.

Lýsinguna má sækja á kisi.is

Með leikstjórann í eyrunum

Rokksveitin goð-
sagnakennda Led 
Zeppelin hefur 
borið til baka 
orðróm um að 
hún ætli í tón-
leikaferð í fram-
haldi af tónleik-
um sínum í 
London 26. nóv-
ember. Verða það 
fyrstu tónleikar 
sveitarinnar í fjórtán ár.

Söngvarinn Robert Plant segir að 
aðeins verði haldnir þessir einu 
tónleikar. „Við þurfum að halda 
eina frábæra tónleika vegna þess 
að við höfum haldið nokkra tón-
leika eftir að við hættum og þeir 
hafa verið ömurlegir,“ sagði Plant. 
Hann segist jafnframt vera að 

hugsa um að 
gefa tónlistar-
ferilinn upp á 
bátinn eftir 
tónleikana í 
London. „Alltaf 
þegar ég kem 
heim af 
tónleikaferðum
frétti ég af 
vinum mínum 
sem fara í 

háttinn langt á undan mér. Það 
þýðir líklega að ég ætti að gera það 
sama. Kannski ætti ég að hætta að 
skemmta mér svona vel og leyfa 
aldrinum að færast yfir mig.“

Tuttugu milljón aðdáendur Zepp-
elin reyndu að fá miða á tónleika 
sveitarinnar en aðeins tuttugu 
þúsund voru dregnir út.

Engin tónleikaferð

Tamra Rosanes, frægasta kántrísöngkona 
Dana, og Birgitta Haukdal verða gestasöngv-
arar á heljarinnar kántríballi að Ásvöllum í 
Hafnarfirði 3. nóvember þar sem kántrí-
sveitin Klaufar treður upp. Fyrsta plata 
sveitarinnar stefnir hraðbyri í gullsölu og 
hugsanlega fá Klaufarnir afhenta gullplötu á 
ballinu.

„Ég kynntist henni á sama tíma og 
Stuðmannamyndin var tekin upp í tívolíinu í 
Kaupmannahöfn árið 2003,“ segir Sigurjón 
Sigurðsson, sem stendur fyrir tónleikunum, 
um vinkonu sína Tamra Rosanes. „Hún er 
mjög þekkt í kántríheiminum. Þetta er mjög 
mikill fengur fyrir okkur og fyrir hana að 
komast inn á þennan markað því kántrí-
hópurinn hér er alltaf að stækka, enda er þetta 
aðgengileg tónlist sem höfðar til flestra.“

Sigurjón fékk hugmyndina að ballinu eftir 
að hafa keypt fyrstu plötu Klaufanna um 

síðustu verslunarmannahelgi. „Ég setti mig í 
samband við þá því mér finnst þeir flottir. Það að 
kasta til gullplötu á Íslandi með kántríi er 
magnað og það án þess að fara í gegnum þetta 
stóra batterí sem Skífan og 365-miðlar er, með 
fullri virðingu fyrir þeim,“ segir hann en platan 
hefur eingöngu verið seld í N1-búðunum og á 
Selfossi.

Birgir Nielsen, forsprakki Klaufanna, segist 
ekki hafa átt von á þessum miklu vinsældum 
sveitarinnar. „Þetta er hálfgerður saumaklúbbur 
nokkurra drengja á Selfossi sem allir hafa 
mikinn áhuga á kántríi. Við ákváðum að fara alla 
leið og fórum í flottasta stúdíóið í Nashville og 
það var ótrúleg upplifun,“ segir hann. Sveitin 
hefur þegar bókað hljóðver í Nashville næsta 
sumar þar sem leikurinn verður endurtekinn. 

Dönsk söngkona á kántríballi

B&L

Nýafstaðin fangelsisvist 
Parisar Hilton er víðfræg, 
en sjálf vill Paris sem 
minnst um hana tala, sem 
kom glöggt í ljós þegar hún 
mætti í spjallþátt David 
Letterman síðastliðinn 
föstudag.

Eins og flestir vita varði Paris 
Hilton bróðurpartinum af júní síð-
astliðnum í fangelsi. Eitthvað virt-
ist David Letterman hafa lengt 
eftir tækifæri til að spyrja erf-
ingjann spjörunum úr um sama 
efni. Þegar Paris mætti í spjall-
þátt hans síðastliðið föstudags-
kvöld voru það nánast einu spurn-
ingarnar á dagskrá, sem var 
stjörnunni ekki beinlínis að skapi. 

Letterman hóf viðtalið á að þaul-
spyrja Hilton um matinn í fangels-
inu, hvað hún hefði borðað, hve-
nær, hvar og í hvaða röð, við góðar 
undirtektir áhorfenda sem góluðu 
af hlátri. Hótelerfingjanum var 
ekki jafn skemmt. Eftir mataræðis-
yfirheyrsluna snéri Letterman sér 
að öðru, og spurði hvort Hilton 
þætti ekki ótrúlegt að þetta hefði í 
raun komið fyrir hana, að hún 
hefði lent í fangelsi. „Ég trúi 
því ekki heldur, en það gerði 
mig að sterkari manneskju,“ 
svaraði Hilton, sem var þá 
farin að sýna greinileg 
merki þess að hún væri 
ekki ánægð með spurn-
ingarnar. Skömmu 
síðar sagði hún: „Ég 
hef haldið áfram með 
líf mitt, svo mig langar 
ekki að tala um þetta 
lengur.“ Svar Letterman 
við þessari augljósu 
tilraun til að skipta um 
umræðuefni var 
eftirfarandi: „Þar erum 
við ólík, því það er það 
eina sem mig langar að 
tala um,“ við mikinn 
fögnuð áheyrenda. 

Næstu spurningu neitaði Paris 
að svara. „Ég er hérna til að tala 
um fatalínuna mína, kvikmyndina 
mína og ilmvatnið mitt. Ég er ekki 
hérna til að tala um þetta,“ sagði 
hún ákveðin. Þegar Letterman 
hélt enn áfram kvaðst hótel-
erfinginn nú sjá eftir því að 
hafa komið í þáttinn. „Þú særir 

tilfinningar mínar,“ sagði 
hún og setti upp fýlusvip. 

Letterman féllst á að 
skipta um umræðuefni, 
en fregnir herma að 
Paris sé enn allt annað en 
sátt. Eftir upptökurnar 
ku hún hafa brostið í grát, 
og tilkynnt að hún myndi 
aldrei heimsækja Letter-
man aftur. 



Spjallþáttastjórnandinn Oprah 
Winfrey er langtekjuhæsta per-
sónan í bandarísku sjónvarpi sam-
kvæmt niðurstöðu tímaritsins 
Forbes. Frá júní í fyrra þar til í 
júní á þessu ári hlaut hún um sex-
tán milljarða króna í laun. Er það 
fjórum sinnum meira en grínist-
inn Jerry Seinfeld þénaði, sem 
lenti í öðru sæti. Mestar tekjur 
fær hann fyrir endursýningar á 
þætti sínum Seinfeld. Dómarinn 
Simon Cowell úr American Idol 
náði þriðja sætinu með tekjur upp 
á rúma 3,7 milljarða króna. 

Fyrr á árinu var Oprah efst á 
lista Forbes yfir valdamestu 
stjörnurnar. Þá voru teknar með í 
reikninginn tekjur hennar og það 
hversu áberandi hún hefur verið á 

netinu og í öðrum fjölmiðlum. Hún 
var einnig nefnd ríkasta konan í 

skemmtanabransanum í sama 
tímariti í janúar.

Oprah tekjuhæsta stjarnan
Tíu ára drengur fær tækifæri til 
að leika lítið hlutverk í nýjustu 
mynd Will Ferrell, Step Brothers, 
eftir að pabbi hans keypti hlut-
verkið á uppboði til styrktar góð-
gerðarmálum.

Faðirinn, sem er frá Dallas, 
borgaði tæpar þrjár milljónir 
króna fyrir hlutverkið og rennur 
allur peningurinn til krabbameins-
sjóðsins Cancer for College, sem 
fyrrverandi samnemandi Ferrell 
við Háskólann í Suður-Kaliforníu 
stofnaði.

Ferrell, sem átti hugmyndina að 
uppboðinu, var ánægður með við-
brögðin sem hann fékk. „Þessir 
peningar eiga eftir að hjálpa 
mörgu ungu fólki að láta drauma 
sína um að sækja háskóla rætast.“

Pabbi vann uppboð

Reykjavík: Mörkin 4,  sími: 533 3500          Akureyri: Hofsbót 4,  sími: 462 3504 Opið virka daga: 10-18 og laugardaga 11-16
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Langmest sótta myndin á Íslandi í dag Allir eiga sín leyndarmál.

Óvæntasti sálfræðitryllir ársins. Mynd í anda Clueless 
og Mean Girls.

Skemmtilegustu vinkonur í 
heimi eru mættar.

Hugljúf rómantísk gamanmynd 

Leiðin að hjartanu er í gegnum ljúfengan mat!

ÁLFABAKKA AKUREYRI

KEFLAVÍK

VIP
NO RESERVATIONS kl. 5:30 - 8 - 10:30 L

NO RESERVATIONS kl. 5:30 - 8 - 10:30
SUPER BAD kl. 5:30 - 8 - 10:30 12

CHUCK AND LARRY kl. 5:30 - 8 - 10:30 12

MR. BROOKS kl. 8 - 10:30 16

BRATZ kl. 5:30 L

DISTURBIA kl. 10:10 14

ASTRÓPÍÁ kl. 6 - 8 L

SELFOSSI

DISTURBIA kl. 8 - 10:20 14

VEÐRAMÓT kl. 8 14

KNOCKED UP kl. 10:10 12

NO RESERVATIONS kl. 8 -10 L

3:10 TO YUMA kl. 8 -10 16

BRATZ - THE MOVIE kl. 6 L

ASTRÓPÍÁ kl. 6 L

CUCK AND LARRY kl. 10 L

SHOOT EM UP kl. 8 16 

VACANCY kl. 10 16

LICENSE TO WED kl. 8 LKRINGLUNNI

NO RESERVATIONS kl. 6:10 - 8:20 - 10:30 L

MR. BROOKS kl. 8 - 10:30 16

BRATZ kl. 5:40 L

ASTRÓPÍÁ kl. 8 L

BOURNE ULTIMATUM kl. 10 14

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 5:40 LDIGITAL

SUPERBAD kl. 5.40 - 8 - 10.20
3:10 TO YUMA kl. 8 - 10.30
CHUCK AND LARRY kl. 5.40
VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8
BOURNE ULTIMATUM kl. 10.20
ASTRÓPÍA kl. 6
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SUPERBAD kl. 8 - 10.10
CHUCK AND LARRY kl. 8 - 10.10
HAIRSPRAY kl. 6
HÁKARLABEITA 600 KR. kl. 6

12
14

14VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8 - 10.20

      

SUPERBAD kl. 5.30 - 8 - 10.30
SUPERBADLÚXUS kl. 5.30 - 8 - 10.30
SHOOT´EM UP  kl. 8 - 10
HÁKARLABEITA 600 KR. kl. 3.50 - 6
HAIRSPRAY kl. 5.30 - 8 - 10.30
VACANCY  kl. 10.40
KNOCKED UP  kl. 5.20 - 8
BRETTIN UPP ÍSL. TAL     kl. 4 
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL kl. 3.45

-A.F.B. Blaðið-A.F.B. Blaðið

- L.I.B., Topp5.is
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Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík

 “ÁN NOKKURS VAFA FYNDNASTA MYND ÞESSA ÁRS. 
ÓFYRIRSJÁANLEGUR OG FRÁBÆR HÚMOR.”

HEIÐAR AUSTMANN, FM957

- I. Þ. Film.is- I. Þ. Film.is

- J. I. Film.is- J. I. Film.is

- bara lúxus
Sími: 553 2075

3:10 TO YUMA kl. 5.30, 8 og 10.30 16
CHUCK & LARRY kl. 5.40, 8 og 10.20 12
HAIRSPRAY kl. 5.40 og 8 L
KNOCKED UP kl. 10.20 14

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á

Hin stórmerkilega hljóm-
sveit Danielson spilar á 
tónleikum í Fríkirkjunni 
næstkomandi föstudags-
kvöld í tengslum við heim-
ildarmynd um sveitina sem 
sýnd er á RIFF. Steinþór 
Helgi Arnsteinsson spjall-
aði við æðsta klerk sveitar-
innar, Daniel Smith.

Danielson er fjölskyldumynd  
sem kom út í fyrra og er eftir J.L. 
Aronson. Gerði hann myndina af 
einskærum áhuga sínum á hljóm-
sveitinni og var ekki styrktur af 
hljómsveitinni eða plötufyrir-
tæki þess. Daniel segir að í fyrstu 
hafi hann verið efins um verk-
efnið. „Mér fannst þetta eigin-
lega ekkert áhugaverð saga,“ 
útskýrir Daniel. Danielson (heitir 
reyndar einnig Danielson Familie 
og Brother Danielson, fer eftir 
meðlimaskipan) er samt eins 
langt frá því að vera óáhugaverð 
hljómsveit og hugsast getur.

Daniel stofnaði hljómsveitina 
ungur að aldri þegar hann ákvað 
að byrja að iðka trú sína á nýjan 
leik. „Ég kom að þeim tímapunkti 
að mér fannst ég ekki hafa neina 
stefnu. Fyrir mér var þetta ekki 
að fanga einhverjar nýjar lífs-
reglur heldur trúarlegt samband 

og þá fylgdi tónlistin í kjölfarið. 
Það má líka segja að þetta hafi 
byrjað þegar ég ákvað að hætta að 
reyna að stjórna mínu eigin lífi og 
leyfa æðri mætti að taka völdin.“

Margir myndu samt ætla að 
Daniel væri einhvers konar 
stjórnunarfrík. Í hljómsveitinni 
hafa verið margir tugir tónlistar-
manna héðan og þaðan. Í sveit-
inni eru meðal annars systkini 
Daniels og eiginkona en einnig 
hefur Daniel fengið til liðs við sig 
ekki ómerkari spámenn en Sufjan 
Stevens, Deerhoof, Daniel John-
ston og Steve Albini. „Jú, ætli ég 
geti ekki stundum verið smá 
stjórnunarfrík,“ viðurkennir 
Daniel og hlær.

Auðveldlega mætti líka áætla 
að hljómsveitarnafnið Danielson 
væri tilkomið eins og föðurnöfn á 
Íslandi. Daniel segir reyndar svo 
ekki vera, þó að hann þekki 
íslenska nafnakerfið. „Við erum 
öll synir og dætur Guðs og ég 
vildi heiðra það með því að bæta 
einfaldlega -son aftan við nafnið 
mitt.“

Þrátt fyrir að tónlist Danielson 
hafi þessar djúpu og jafnvel 
alvarlegu rætur sem endurspegl-
ast að miklu leyti í viðtölum og 
textum sveitarinnar verður tón-
listinni sjálfri varla öðruvísi lýst 
en sem hressilegri gleðitónlist. 
Daniel segir að gleði og kristin 
trú fari hins vegar mjög vel 

saman og séu ekki svo ólíkir 
hlutir. „Því miður hafa ýmis 
trúsamfélög látið allt sem tengist 
Guði líta út fyrir að vera mjög 
alvarlegt, þurrt og leiðinlegt. 
Þegar ég hugsa hins vegar um 
gleði er það þar sem mér finnst 
Guð vera skiljanlegastur.“ 

Daniel segir samt sveitina alls 
ekki gera kristna tónlist í hefð-
bundnum skilningi og sveitin sé 
alls ekki í einhverri pílagrímsför 
að færa meiri gleði í hið kristna 
samfélag. „Við erum að gera tón-
list fyrir alla. Ég hef engan áhuga 
á að gera tónlist sem höfðar ein-
göngu til hins kristna samfélags, 
ég veit í raun ekki hvað það er 
einu sinni.“

Danielson spilar eins og áður 
segir í Fríkirkjunni en Daniel 
segir það ekki skipta neinu fyrir 
sveitina hvort tónleikar hennar 
séu haldnir í kirkju eða ekki. „Ég 
heyrði bara að þetta væri fallegur 
tónleikastaður.“

Daniel segir það líka vera til-
hlökkunarefni fyrir sig að Daniel-
son verði sjö á tónleikunum en 
undanfarið hefur sveitin vana-
lega innihaldið fjórar manneskj-
ur. Að lokum ber að minna á tón-
leikana sjálfa en það kostar 
eingöngu 2.500 krónur á þessa 
skemmtilegu og forvitnilegu upp-
lifun sem enginn ætti að láta 
framhjá sér fara. Hjaltalín sér 
um upphitun. 



Hafnfirska hljómsveitin Jakob-
ínarína fær mjög góða dóma fyrir 
plötu sína, The Last Crusade, hjá 
breska tónlistartímaritinu NME. 
Alls fær sveitin átta í einkunn af 
tíu mögulegum, sem er vitaskuld 
prýðilegur árangur, sérstaklega 
miðað við að platan er sú fyrsta 
frá strákunum.

„Þetta eru tólf ótrúlega kraft-
mikil pönk-popplög með öflugum 
trommum og gítarleik sem hljóm-
ar eins og Johnny Marr [gítar-
leikari The Smiths] hafi verið 
eltur af óðum hundum, auk þess 
sem Gunnar syngur beint úr 
iðrum sér um líf ungmenna,“ 

segir í umsögninnni. Þar er einn-
ig talað um að lagið Monday I´m 
In Vain sé það besta á plötunni, 
en það kemur út á mánudag.

Breska tónlistartímaritið Art-
rocker er einnig hæstánægt með 
plötuna. Þar segir að aldrei áður 
hafi ungmenni átt jafnstóran 
þátt í að umbreyta hinu svokall-
aða viðkvæma öryggi indírokks-
ins. „Með því að vera laus við öll 
gildi í samfélaginu sem er jafn-
an þröngvað upp á okkur, sýnir 
Jakobínarína að hún er sér á 
báti. Þessi plata er algjörlega 
nauðsynleg,“ segir gagnrýnand-
inn.

Bretar í skýjunum

Umslag þriðju plötu Sigur 
Rósar, Ágætis byrjun, hefur 
verið valið ellefta flottasta 
plötuumslag sögunnar af 
tónlistarsíðunni Gigwise.
com.

„Það er kannski við hæfi að hljóm-
sveit sem tjáir sig á undarlegu 
tungumáli sem 99,9 prósent okkar 
skilja ekki geti búið til plötuumslög
sem eru álíka ótrúleg,“ sagði á síð-
unni um umslag plötunnar, en 
Gotti Bernhöft teiknaði veruna 
sem þar er að finna. 

Í efsta sæti á listanum er plata 

Nirvana, Nevermind, í öðru er 
Very ´Eavy, Very ´Umble með 
Uriah Heep og í því þriðja er 
Never Mind the Bollocks með The 
Sex Pistols. Fyrir ofan Sigur Rós 
eru einnig plötur á borð við Abbey 
Road með Bítlunum, Is This It með 
The Strokes og The Velvet Under-
ground & Nico með samnefndum 
listamönnum, en Andy Warhol 
hannaði umslag hennar.

Fyrir neðan Sigur Rós á listanum 
eru heimsfræg umslög við plöturn-
ar Sgt. Pepper´s Lonely Hearts 
Club Band með Bítlunum, The Dark 
Side of the Moon með Pink Floyd og 
Sticky Fingers með The Rolling 
Stones. Alls voru fimmtíu umslög 
tilnefnd á heimasíðunni. 

Platan Ágætis byrjun kom út árið 
1999 og kom Sigur Rós á kortið 
bæði hér heima og erlendis. 

Söngkonan Madonna, rappsveitin 
Beastie Boys, Leonard Cohen og 
John Mellencamp eru á meðal níu 
flytjenda sem hafa verið tilnefnd-
ir í Frægðarhöll rokksins.

Þeir fimm sem fá flest atkvæði 
verða vígðir inn í höllina þann 10. 
mars við hátíðlega athöfn í New 
York. Talið er mjög líklegt að 
Madonna verði einn hinna 
útvöldu, enda á hún langan og 
farsælan feril að baki sem hófst í 
byrjun níunda áratugarins. Náði 
hún alls sautján lögum á topp-tíu 
vinsældarlistann í Bandaríkjun-
um á níunda áratugnum.

Tilnefnd í 
Frægðarhöll

Bono, söngvari 
U2, segist hafa 
sofið illa eftir að 
hafa séð myndir 
frá nýlegum 
ofbeldisverkum 
í Myanmar. 
Óskar hann þess 
innilega að 
lýðræði komist 
á í landinu.

„Ég svaf illa 
og er viss um að 
þeir sem sáu 
þetta líka hafi 
einnig sofið 
illa,“ sagði 
Bono. „Hversu langt eiga þeir að fá 
að ganga?“ 

Bono, sem er 47 ára, hitti nýverið 
Aung San Suu Kyi, leiðtoga 
stjórnarandstöðuflokksins National 
League í Myanmar. „U2 samdi 
meira að segja lagið Walk On fyrir 
hana,“ sagði Bono. „Bæði Gordon 
Brown og George Bush hafa sýnt 
áhuga á málinu. Allir ættu að vona 
það besta og fara með bænir fyrir 
mótmælendurna.“

Ósáttur við 
ofbeldisverk



Powerade-bikar karla

Powerade-bikar kvenna

N1-deild kvenna í handbolta

Meistaradeild kv. í handb.

Enska úrvalsdeildin

Norska úrvalsdeildin

Ítalska A-deildin

 Keflavíkurkonur eru 
Powerade-meistarar í körfubolta 
eftir 95-80 sigur á Íslandsmeistur-
um Hauka í úrslitaleik í gær. 
Bandaríski bakvörðurinn í Kefla-
víkurliðinu, Kesha Watson, skoraði 
36 stig í leiknum og bætti stiga-
metið í úrslitaleik keppninnar.

Haukaliðið var komið 14 stigum 
yfir, 34-20, eftir fyrsta leikhluta 
en tveir sprettir Keflavíkurliðsins 
þar sem þær skoruðu annars 
vegar 12 stig í röð og hinsvegar 11 
stig í röð komu þeim yfir 44-48 
fyrir hálfleik. Haukaliðið lék síðan 
án Bandaríkjamannsins síns allan 
seinni hálfleik eftir að Kiera 
Hardy var borin út af eftir 18 
sekúndur í seinni hálfleik. Kefla-
víkurliðið gekk á lagið og vann 
öruggan sigur.

„Þetta var fyrsti titillinn af 
mörgum sem eru í boði og kær-
komið að byrja þetta svona og við 

ætlum okkur auðvitað að keppa 
um þessa titla. Við erum búin að 
vinna fyrsta bikarinn og það 
hlýtur að vera ákveðin yfirlýsing 
um áætlanir okkar í vetur,“ sagði 
Jón Halldór Eðvaldsson, þjálfari 
Keflavíkur.

„Við byrjuðum betur, en stelp-
urnar í  Keflavík komu grimmar 
inn í annan leikhluta og við lentum 
í smá vandræðum með pressuna 
hjá þeim og náðum ekki fara eftir 
því sem upp var lagt gegn henni. Í 
upphafi seinni hálfleiks urðum við 

náttúrlega fyrir áfalli þegar við 
misstum Kieru Hardy út af, sem 
er okkar aðalleikstjórnandi, 
þannig að við lentum í miklu basli 
eftir það,“ sagði Yngvi Gunnlaugs-
son, þjálfari Hauka. „Við þurfum 
að fínpússa okkar leik og Kiera 
Hardy á eftir að koma betur inn í 
þetta hjá okkur en ég tel að við 
eigum alveg að geta verið með í 
baráttunni um titilinn í vetur,” 
bætti Yngvi við.

Pálína Gunnlaugsdóttir vann 
Powerade-bikarinn þriðja árið í 
röð en hún var í Haukum áður en 
hún fór í Keflavík í sumar. 

„Ég er bara mjög sátt með mig 
hjá Keflavík. Mótið er að fara af 
stað og við vinnum bara í okkar 
málum og ég hef fulla trú á því  
þetta komi smátt og smátt hjá 
okkur,“ sagði Pálína, sem átti fínan 
leik, skoraði 10 stig og gaf 6 stoð-
sendingar.

Kesha bætti stigametið í Keflavíkursigri

 Lið Þjóðverja varði í gær 
heimsmeistaratitil sinn í fótbolta 
kvenna þegar liðið vann Brasilíu í 
úrslitaleik í Shanghai, 2-0, með 
mörkum frá Birgit Prinz og 
Simone Laudehr. 

Þetta var jafnframt í fyrsta 
sinn sem að ríkjandi heimsmeist-
arar náðu að verja titil sinn í 
kvennaboltanum. Marta frá 
Brasilíu varð markadrottning 
mótsins en hún skoraði 7 mörk í 6 
leikjum.

Lið Bandaríkjamanna tók 
bronsið með því að leggja norska 
liðið auðveldlega að velli 4-1. -

Lið Þjóðverja 
varði titilinn

 Hinn breski Lewis 
Hamilton hjá McLaren, er 
kominn með 12 stiga forystu í 
stigakeppni ökuþóra eftir sigur 
sinn í japanska Grand Prix 
kappakstrinum í gær. 

„Ég kemst auðvitað ekki hjá því 
að hugsa um stöðuna sem ég er í, 
en ég verð samt bara að einbeita 
mér að næsta kappakstri og sjá til 
þess að undirbúningur minn sé 
réttur fyrir hann,“ sagði Hamil-
ton, sem getur orðið fyrsti 
nýliðinn til þess að verða 
heimsmeistari í Formúlu 1. -

Með titilinn 
innan seilingar  

 Snæfell er Powerade-
bikarmeistari karla í annað sinn á 
þremur árum eftir 72-65 sigur á 
Íslandsmeisturum KR í miklum 
baráttuleik í Höllinni í kvöld. 

Bæði lið spiluðu grimma og 
harða vörn og sóknarleikurinn 
gekk lítið sem ekkert. Snæfell var 
með frumkvæðið nánast allan 
tímann, komst í 8-2, 20-9 en KR 
skoraði 11 stig í röð í lok þriðja og 
byrjun fjórða leikhluta og komst 
yfir í leiknum. Hinn 18 ára gamli 
Atli Rafn Hreinsson skoraði þá átta 
stig Snæfells í röð og hélt sínum 
mönnum inn í leiknum áður en 
þriggja stiga körfur frá Jóni Ólafi 
Jónssyni og Sigurði Þorvaldssyni 
komu Snæfelli í 53-57. 

Lokamínúturnar voru jafnar og 
spennandi en úrslitin réðust þegar 
47 sekúndur voru eftir af leiknum. 
Fannar Ólafsson fékk þá sig sína 
fimmtu villu og síðan tæknivillu 
fyrir mótmæli. Snæfell fékk fjög-
ur víti og boltann, náði sex stiga 
sókn og komst um leið átta stigum 
yfir, 61-69. Eftir það var aðeins 
formsatriði að klára leikinn.

Benedikt Guðmundsson, þjálf-
ari KR var ekki ánægður með sína 
menn sem náðu sér ekki á strik 
fyrir utan Helga Má Magnússon 
sem var algjör yfirburðamaður í 
liðinu með 23 stig á þeim 25 mínút-
um sem hann spilaði. 

„Mér fannst þetta alveg ömur-
legur leikur og ég trúi varla hversu 
illa við spiluðum. Við náðum okkur 
fannst mér aldrei á strik en 
auðvitað má segja að við hefðum 
verið inn í leiknum alveg fram að 
því að við fengum á okkur tæknivíti 
í lokin. Það má segja Snæfells 
liðinu til hróss að þeir vildu þennan 
sigur bara meira en við,” sagði 
Benedikt Guðmundsson, þjálfari 
KR. KR liðið var að prófa nýjan 
leikstjórnanda í leiknum og Bene-
dikt viðurkenndi að þeir væru í 
erfiðleikum með að fylla þá stöðu. 

„Liðið mun ekki virka rétt fyrr 
en við finnum leikstjórnanda sem 
hentar okkur og eins og staðan er 
núna þá er þetta óráðið og því 
vantar allan heildarbrag á sóknar-
leik okkar,” sagði Benedikt.

Jón Ólafur Jónsson kom sterkur 
inn af bekknum hjá Snæfelli og 
setti niður 23 stig á 27 mínútum. 

„Þetta var kannski ekki fallegur 
leikur en það er alltaf gaman að 
vinna svona leiki. Það má kannski 
segja að við hefðum átt harma að 
hefna gegn þeim og það var sætt 
að vinna þá, en það virðist vera 
sem að leikirnir á móti KR fari 
alltaf í einhverja stimpingar þar 
sem varnarleikurinn er í 
fyrirrúmi,” sagði Jón Ólafur sem 
var ánægður með stuðningin sem 
liðið fékk í leiknum. 

„Þetta var magnað og virðist 
alltaf vera svona þegar við komum 
í bæinn að við erum með fleiri 
stuðningsmenn en heimaliðið. 
Stemmningin í kringum liðið er 
frábær og við stefnum að því að 
vinna allt sem er í boði, það er 
ekkert flóknara en það,” sagði Jón 
Ólafur sigurreifur í leikslok. 

Jón Ólafur átti mjög góðan leik 
fyrir Snæfell og var besti maður 
liðsins. Fyrirliðinn Hlynur Bær-
ingsson var mjög traustur með 15 
stig og 13 fráköst og þótt að Justin 
Shouse hafi oft spilað miklu betur 
sóknarlega þá var hann góður í 
vörninni og stjórnaði sókknar-
leiknum vel hjá liðinu í 
lokaleikhlutanum.

Snæfell vann Powerade-bikarinn eftir 72-65 sigur á KR í Höllinni í gær. Þetta 
var fjórði úrslitaleikurinn í röð sem Vesturbæingar tapa í þessari keppni.

Fimm lið eiga möguleika á að vinna titilinn





Tökum ofan fyrir maístjörnu morgunmatar



Síðumúli 8 – Sími 568 8410Hafnarstræti 5 - Sími 551 6760 Krókháls 5 – Sími 517 8050

Veidimadurinn.is - Sportbudin.is - Veidihornid.is

Munið vinsælu 
gjafabréfin okkar

Öll kasthjól – 40% afsláttur
Kaststangir 20-50% afsláttur
Fluguhjól 15-50% afsláttur

Flugustangir 15-50% afsláttur
Öndunarvöðlur frá 9.995

Veiðivesti frá 1.995
10 stk. spúnar aðeins 1.990

Lítið notaðar leiguvöðlur aðeins 5.000
Sjókayakar 15-30% afsláttur

Þurrbúningar og vesti 15-50% afsláttur
Valdar haglabyssur 20-30% afsláttur

Felufatnaður 15-50% afsláttur
Útsalan hefst í dag og lýkur 7. október

Vinsælustu vörurnar seljast alltaf upp fyrst
Sjókayakar, fatnaður og búnaður aðeins í Sportbúðinni Krókhálsi 5.  Skotvopn og felugallar aðeins í 
Veiðihorninu Síðumúla 8 og Sportbúðinni Krókhálsi 5.  Leiguvöðlur aðeins í Veiðihorninu Síðumúla)

ÚTSALAN ER BYRJUÐ
BARA Í FÁEINA DAGA
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„Ég er bara með útvarpið í 
gangi. Ef strákarnir kveikja á 
því er það FM 95,7, en ef ég næ 
að kveikja á því er það Gull-
bylgjan. Ég hef gaman af gull-
inu, það eru lög frá því maður 
var yngri.“

Nú er komið í ljós að það verða þeir 
Björn Jörundur Friðbjörnsson og 
Vilhelm Anton Jónsson sem munu 
sitja í dómnefnd í þáttunum Bandið 
hans Bubba ásamt kónginum sjálf-
um. Þættirnir hefja göngu sína á 
Stöð 2 í febrúar.

„Bubbi er aðalmaðurinn í dóm-
nefndinni. Við getum orðað 
það sem svo að hann sé  yfir-
dómari,“ segir Þór Freysson 
hjá Saga Film sem sér um 
framleiðslu þáttanna. „Ástæð-
an fyrir því að við vildum 

fá þessa tvo í starfið er sú að þarna 
eru á ferðinni tveir vanir sjónvarps-
menn sem báðir eru öflugir músí-
kantar. Þeir hafa auk þess mikla 
reynslu og gríðarlegt vit á viðfangs-
efninu. Ekki skemmir fyrir að þeir 
eru báðir mjög skemmtilegir og 
sjónvarpsvænir.“

Þór segir að 
þegar hafi fjöl-
margir skráð sig 
til þátttöku í þátt-
unum en 

áheyrnar-
prufur 

verða víðs vegar um landið í október 
og nóvember. „Svo ætlar Bubbi 
hreinlega að fara og heilsa upp á fólk 
sem honum hefur verið bent á. Ein-
hverjir geta þess vegna átt von á að 
fá hann í heimsókn og verða rukkað-
ir um að syngja eða spila.“ Þór segir 
þáttinn verða ólíkan Idol-þáttunum 
og X-Factor að því leytinu til að 
íslenskan verði í aðalhlutverki. „Við 
erum alls ekki að leita að arftaka 
Bubba Morthens. Bara einfaldlega 
nýjum talent í íslensku tónlistarlífi 
líkt og við höfum verið að gera áður.“

Björn Jörundur og Villi dæma með Bubba

„Við höfum verið að skoða línubáta en þeir 
gætu verið of litlir fyrir heila kvikmynd og 
við erum því að athuga hvort það væri hent-
ugra að notast við frystitogara,“ segir kvik-
myndaleikstjórinn Árni Ólafur Ásgeirsson 
en hann mun færa leikrit Jóns Atla Jónas-
sonar, Brim, upp á hvíta tjaldið í samstarfi 
við Vesturport. Kvikmyndafyrirtækið 
ZikZak mun síðan sjá um framleiðslu mynd-
arinnar. 

Brim gerist að mestu leyti um borð í línu-
bát og eru aðstandendur hennar stórhuga, 
ekki verður byggð nein leikmynd á landi 
heldur farið á sjóinn með tökulið og leikara. 
Þetta verklag hefur ekki þótt líklegt til 
afreka í kvikmyndaheiminum en leikstjór-
inn er hvergi banginn, sjóveikitöflur geti til 
að mynda gert kraftaverk. 

Árni er þegar farinn að búa sig undir tök-
urnar, fór meðal annars í fjögurra daga túr 

með línubátnum Örvari sem gerður er út frá 
Rifi á Snæfellsnesi. „Ég fékk aðeins að prufa 
að gera að fisknum en þá stöðvaðist öll 
vinnslan um borð og mér var fljótlega ýtt til 
hliðar,“ segir Árni og hlær en bætir því við 
að þetta hafi verið mögnuð lífsreynsla. Hann 
bjóst jafnframt við því að leikhópurinn færi 
í slíkar ferðir til að kynna sér aðeins betur 
lífið um borð fyrir myndina. Árni vonaðist 
til þess að tökur hæfust í byrjun næsta árs. 
„Alls ekki seinna en í mars enda viljum við 
rigningu og rok, svolitla brælu.“

Brim um borð í frystitogara

Friðrik Weisshappel er ekki eini 
Íslendingurinn sem fær að njóta 
sín í vinsældakosningu Alt om 
Köbenhavn. Dóra Takefusa og 
Dóra Dúna Sighvatsdóttir eru 
einnig tilnefndar, sem helstu 
menningarfrumkvöðlar í 
bænum.

Fréttablaðið greindi frá því á 
dögunum að dögurðurinn, eða 
„brunchinn“, á kaffihúsum Frið-
riks og félaga hans væri tilnefnd-
ur í Byens bedste-vinsældakosn-
ingu vefsins Alt om Köbenhavn. 
Dóra Takefusa og Dóra Dúna Sig-
hvatsdóttir hafa hins vegar líka 
hlotið tilnefningu í kosningunni, 
en þær opnuðu barinn Jolene á 
Norðurbrú í Kaupmannahöfn í 
byrjun ágúst.

„Við erum tilnefndar sem 
„kulturelle iverksætter“,“ 
útskýrði Dóra Takefusa, en hug-
takið myndi útleggjast sem 
menningarfrumkvöðull á 
íslensku. „Okkur finnst þetta 
frekar fyndið. Staðurinn er ekki 
tilnefndur, heldur við fyrir stað-
inn. Mér finnst það líka svolítið 
spaugilegt að vera tilnefnd fyrir 
það kúltíveraða framtak að opna 
bar,“ sagði Dóra og hló við. 

Í sama flokki hefur dómnefnd 
tilnefnt framkvæmdastjóra 
menningarhússins Grand Teatret, 
menningar- og samkomusalinn 
Docken og Alþjóðlegt leikfélag 
Kaupmannahafnar, svo eitthvað 
sé nefnt. 

Dóra telur að staðsetning bars-
ins hafi skipt máli. „Minn skiln-
ingur er sá að þetta þyki merki-
legt af því að við erum að koma 
með barinn inn í þetta hverfi, 
Norðurbrú, þar sem er í rauninni 
ekkert mikið um að vera,“ sagði 
Dóra. Dómnefndin virðist vera á 
sama máli, því á heimasíðu kosn-
ingarinnar er tekið fram að með 
opnun Jolene hafi Dóra Takefusa 
og Dóra Dúna „auðgað hverfi sem 
hefur liðinn dálítinn skort“. 
Jolene hefur fengið töluverða 
athygli og þykir staðurinn 
skemmtilega innréttaður. „Það 
eru nokkur blöð búin að fá að taka 
tískuþætti hérna inni og MTV var 
að taka upp viðtöl hjá okkur um 
daginn,“ sagði Dóra, en hún og 

nafna hennar eiga veg og vanda 
af hönnun staðarins. „Svo feng-
um við íslenska stelpu og kærast-
ann hennar til að gera svona 
graffítímyndverk, og unga 
danska listakonu til að hanna DJ-
búrið okkar,“ benti Dóra á.

Kosningin er þegar hafin og 
stendur yfir til 23. nóvember. 
Úrslit verða tilkynnt á fullveldis-
daginn, 1. desember. Hægt er að 
kjósa á vefnum byensbedste.aok.
dk.
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NÝR CORSA
Fáir bílar hafa hlotið jafn margar
viðurkenningar og nýr Opel Corsa*

*

ESP skriðvörn/stöðugleikastýring - 6 loftpúðar - Aftengjanlegur loftpúði fyrir framsæti
Fjarstýring fyrir hljómtæki í stýri - Útvarp með geislaspilara, spilar MP3 - „Aux“ tengi
í hljómtæki - Aðdráttarstýri - Geymsluskúffa undir farþegasæti

Verð 1.590.000 Verð 1.850.000
Beinskiptur 1.2 L Sjálfskiptur 1.4 L

Bíll ársins 2007 - What Car? - England
„Best in Class“ - Channel 4 Cars - England
Bíll ársins 2007 - Samtök bílablaðamanna (MKD) - Danmörk
Fjölskyldubíll ársins 2007 - Samtök bíleigenda - Belgía
2. sæti „Car of the Year“ 2007 í Evrópu

19.523 á mánuði **

** Bílasamningur miðað við 20% útborgun og eftirstöðvar í 84 mán.

Íslendingar hafa notast við 
margs konar gjaldmiðil: Álnir 

vaðmáls, merkur silfurs, kúgildi, 
jarðarhundruð, ríkisdali, skild-
inga, spesíur, danskar krónur, 
íslenskar krónur og nú er talað 
um að prófa hvort evru muni 
fylgja meiri gæfa en krónu. 

 hefur margt 
skynsamlegt verið sagt um pen-
inga, einkum af fólki sem ekki 
starfar í fjármálageiranum, og 
gæti verið gott að hafa til hlið-
sjónar í þeirri aura-síbylju sem á 
okkur dynur.

Peningar
eru hismi margra hluta en ekki 
kjarni. Þeir færa okkur mat en 
ekki matarlyst, lyf en ekki heilsu, 
kunningja en ekki vini, þjónustu 
en ekki tryggð, gleðistundir en 
ekki frið né hamingju. (Henrik 
Ibsen). Peningar eru afstrakt-
hliðin á mannlegri hamingju; sá 
sem ekki kann að njóta raunveru-
legrar hamingju einbeitir sér að 
peningum. (A. Schopenhauer). 
Þegar ég eignast smápening 
kaupi ég bækur. Ef eitthvað er 
afgangs kaupi ég mat. (Erasmus). 
Hinn raunverulegi mælikvarði á 
hversu ríkur þú ert er hvers virði 
þú værir ef þú tapaðir öllum pen-
ingunum þínum. (N.N.). Eina 
ástæðan fyrir því að amerískar 
fjölskyldur skuli ekki eiga fíl er 
sú að þeim hefur aldrei verið 
boðið að eignast fíl á afborgun-
um. (Mad Magazine). Aðeins 
þegar síðasta tréð er dautt og síð-
asta áin hefur verið menguð og 
síðasti fiskurinn veiddur verður 
okkur ljóst að við getum ekki étið 
peninga. (Orðtæki Cree-Indí-
ána).

Mig mundi langa 
til að lifa eins og fátæklingur – en 
með nóga peninga. (Pablo 
Picasso). Viðskipti eru sú list-
grein að geta náð peningum úr 
vasa annarra án þess að beita 
ofbeldi. (Max Amsterdam). Ef 
konur væru ekki til hefðu allir 
heimsins peningar enga þýðingu. 
(A. Onassis). Milljarður hér og 
milljarður þar – og fyrr en varir 
er maður farinn að tala um alvöru 
peninga. (Everett Dirksen). Það 
eina sem ég sé við peningamenn 
eru peningarnir þeirra. (Lafði 
Astor). Peningar eru betri en 
fátækt – þó ekki sé nema af hag-
fræðilegum ástæðum. (Woody 
Allen).

Peningar eru góður 
þjónn en harður húsbóndi. (Alex-
andre Dumas yngri). 

Evra eða króna?


