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Magnús Oddsson
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Sími: 512 5000

Offitufaraldur þjóðarinnar
kostar tvo milljarða á ári
Lægra verð og betra aðgengi að skyndimatvöru koma fram í ofþyngd meðal ungra Íslendinga. Tinna
Laufey Ásgeirsdóttir hagfræðingur segir neyslumynstur nútímamannsins hafa fetað varasama slóð.

Fjörugt ástarlíf

HEILBRIGÐISMÁL Offitufaraldur geisar á Íslandi

Bítillinn Paul McCartney er orðaður við tvær konur á sama tíma og
hann er enn kvæntur þeirri þriðju.
FÓLK 24

Lifir verkfallið af
Verkfall í Hollywood stöðvar
ekki stórmynd
Sigurjóns Sighvatssonar.

og er þróunin einna verst hjá börnum og
unglingum. Tinna Laufey Ásgeirsdóttir,
umsjónarmaður meistaranáms í heilsuhagfræði við Háskóla Íslands, segir að þetta geti
leitt til þess að útgjöld heilbrigðiskerfisins
aukist um hátt í tvo milljarða króna á ári
miðað við að meðalþyngd Íslendinga aukist
um eitt stig líkamsþyngdarstuðulsins BMI.
Tinna Laufey telur að þyngdaraukningin
hafi verið mjög hröð síðasta einn og hálfan
áratug og hröðust sé hún hjá börnum. „Ef
maður yfirfærir erlendar niðurstöður má
leiða að því líkur að heilbrigðis- og lyfjakostnaður nemi hátt í tveimur milljörðum króna á

ári. Ef við þyngjumst um tvö stig verður
viðbótarkostnaðurinn nærri þremur eða
fjórum milljörðum.“
Tinna Laufey hefur unnið hagfræðilega
greiningu á holdafari Íslendinga og bendir í
nýrri bók sinni, Holdafar, á að tækniþróun
undanfarinna áratuga, til dæmis í matvælaiðnaði, hafi leitt til þess að framboð á fæðu
hafi aukist, verðið lækkað og aðgengið að
ódýrri skyndimatvöru vaxið verulega.
Tímasparnaður og verðlækkun komi fram í
ofþyngd því að dagleg störf krefjist minni
hreyfingar en áður. Þetta komi sér sérstaklega illa fyrir börn og fólk sem eigi við
sjálfstjórnarvanda að stríða.

„Neyslumynstur nútímamannsins hefur
fetað slóð sem verður að teljast varasöm út frá
heilsufarslegum sjónarmiðum.“
Hún telur að inngrip geti verið mjög
vandasöm. Þess vegna sé mikilvægt að velja
úrræði sem mestum árangri skili miðað við
fórnarkostnað. Ef gripið verði inn í leggi hún
meðal annars til að börnum og unglingum
verði auðveldað aðgengi að hollum mat og
aðstöðu til hreyfingar á skólatíma. Þá verði
takmarkanir settar á markaðssetningu
hitaeiningaríkrar fæðu. Ákveðnar matvörur,
til dæmis gosdrykkir sem innihalda viðbættan
sykur, verði skattlagðar í samræmi við
almenna skattheimtu í landinu.
- ghs

Gleði á Degi fiðlunnar:

FÓLK 34

Landslið fiðluleikara spilaði

Dregið var í
undankeppni
HM í gær
Ólafur Jóhannesson
landsliðsþjálfari er
tiltölulega sáttur
með riðil
Íslendinga.
ÍÞRÓTTIR 28
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HÝNAR ÖRT UM ALLT LAND
Hiti yfir frostmarki á láglendi með
rigningu eða slyddu um allt land.
Suðlægar áttir, lægir þegar líður á
daginn, 3-8 m/s seinnipartinn.

FJÖLBREYTT FIÐLUSAFN Jónas Dagbjartsson fiðluleikari og Laufey Karlsdóttir kona hans skoða fiðlur úr safni Rúnars Gunnars-

sonar fiðlusafnara á Degi fiðlunnar. Elstu fiðlurnar eru frá fyrri hluta nítjándu aldar.

FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

MENNING „Þetta var stórkostlegur dagur,“ segir Margrét
Bóasdóttir, formaður Félags
íslenskra tónlistarmanna, um
Dag fiðlunnar, sem haldinn var
hátíðlegur í Gerðubergi í gær.
Fjöldi tónlistarmanna sótti
viðburðinn og „landslið fiðluleikara“ spilaði fyrir gesti, að
sögn Margrétar.
Heiðursgestir dagsins voru
fiðluleikararnir Gígja Jóhannsdóttir, Þorvaldur Steingrímsson
og Jónas Dagbjartsson. „Ég er
búinn að halda á fiðlu í 72 ár,
byrjaði tíu ára gamall í Vestmannaeyjum,“ segir Jónas, sem
er 81 árs gamall. „Þorvaldur var
fyrsti kennarinn minn í Reykjavík, en hann er átta árum eldri
en ég. Þá var hann fyrst að byrja
að kenna í Tónlistarskólanum í
Reykjavík.“
Jónas og Þorvaldur léku báðir
í Sinfóníuhljómsveit Íslands frá
stofnun hennar árið 1950.
- sgj

VEÐUR 4

Patreksfirðingar velta fyrir sér hver útbúi hlýleg skilaboð og dreifi um bæinn:

Dularfull skilaboð valda heilabrotum
Patreksfirðingar
hafa að undanförnu fundið kærleiksrík skilaboð víðs vegar um
bæinn. Svo virðist sem dularfulli
skilaboðahöfundurinn sé á ferðinni að næturlagi. Á föstudagsmorgun þegar fólk mætti til vinnu
í bænum biðu hlýlegar kveðjur á
gluggum fyrirtækja og stofnana.
Áður hafa Patreksfirðingar fundið sambærileg skilaboð á bílrúðum
sínum og á blöðrum sem hengdar
hafa verið á ljósastaura bæjarins.

PATREKSFJÖRÐUR

g
Nýjun

Meistaraﬂokkssúpur
Girnileg nýjung
með 2 í pakka.
Fæst í næstu verslun.
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Haukur Már Sigurðsson, eigandi Essóskálans Smáulindar og
verslunarinnar Fjölvals á Patreksfirði, segir skilaboðin ráðgátu
samfélagsins og að allir séu að spá
og spekúlera hver geti verið að
verki.
Hann segir þetta skemmtilegt
uppátæki sem lyfti bæjarbúum
upp í svartasta skammdeginu.
Spurður kveðst hann ekki hafa
hugmynd um hver sé hér á ferð.
„Eins og eðlilegt er í svona litlu

samfélagi fara allar samsæriskenningar heimsins í gang og eru
margir til kallaðir. Ég held þó að
þetta séu tómar ályktanir og að
útilokað sé að átta sig á því hver
þetta er að svo stöddu,“ segir
Halldór.
„Það er þó ljóst að viðkomandi
er ekki mjög kvöldsvæfur og hann
virðist hafa aðgang að góðri plöstunarvél,“ bætir hann við en skilaboðin eru öll vandlega plöstuð til
að þola veður og vind.
- ve
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Nawaz Sharif, sem Pervez Musharraf steypti af stóli, snýr aftur til Pakistans:

Átak um kynbundið ofbeldi:

Sharif kominn úr útlegðinni

Alvarlegt vandamál hérlendis

PAKISTAN, AP Nawaz Sharif, fyrr-

Einar, eru þetta síbrotamenn?
„Já, en þeir brotna alveg niður þegar
við náum þeim.“
Óknyttaunglingar brutu fimmtíu rúður í
strætóskýlum á einni viku í Hlíðahverfi.
Rúða var brotin í einu skýli tveimur
tímum eftir að hún var sett í. Einar
Hermannsson er framkvæmdastjóri AFA
JCDecaux, sem rekur flest skýlanna.

verandi forsætisráðherra Pakistans, sneri aftur til landsins í
gær. Hann hefur verið í útlegð
síðan Pervez Musharraf herforingi steypti honum af stóli árið
1999.
Sharif tók þegar í stað til
óspilltra málanna að gagnrýna
andstæðing sinn, sagði neyðarástandið sem Musharraf lýsti yfir
í byrjun nóvember „ekki góðan
jarðveg fyrir frjálsar og sanngjarnar kosningar. Ég tel að endurreisa þurfi stjórnarskrána og hafa
hér réttarríki.“
Sharif reyndi fyrir stuttu að
koma til Pakistans en var þá vísað

SHARIF OG BRÓÐIR HANS Nawaz Sharif

gagnrýnir Musharraf forseta harðlega.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

strax til baka á landamærunum.
Hann segir endurkomu sína nú
ekki byggða á neinum samningi
við Musharraf, eins og talið er að
annar fyrrverandi forsætisráð-

herra, Benazir Bhutto, hafi gert til
þess að geta snúið aftur.
Í dag rennur út framboðsfrestur
til þingkosninga, sem haldnar
verða 8. janúar. Bæði Sharif og
Bhutto hafa hótað því að hunsa
kosningarnar, sem væri visst áfall
fyrir Musharraf þar sem hann
hefur sagst hafa lagt mikla
áherslu á að endurreisa lýðræði í
landinu.
Hitt gæti einnig komið sér afar
illa fyrir Musharraf ef þau Sharif
og Bhutto tækju höndum saman
gegn honum.
Nokkur
þúsund
stuðningsmanna Sharif tóku á móti honum á
flugvellinum í Lahore í gær. - gb

Friðarsvifflugan enn
ógreidd í Nauthólsvík
Sviffluga sem Rudolf Schuster, talsmaður Friðarstofnunar Reykjavíkur, fékk að
gjöf við komu til landsins í fyrra er enn í geymslu Svifflugsfélagsins ári síðar.
Borgarstjóri afhenti sviffluguna en enginn veit hver á að borga fyrir hana.
REYKJAVÍK Enginn veit hver á að

BARIST VIÐ ELDINN Þyrlum var beitt til
að varpa vatni á eldinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Skógareldar í Kaliforníu:

Fimmtíu heimili brunnin
BANDARÍKIN, AP Slökkviliðsmenn í
Kaliforníu glímdu við skógarelda
um helgina í gljúfrum og fjöllum
ofan við borgina Malibu. Eldarnir,
sem brutust út á laugardag, lögðu
nærri fimmtíu heimili í rúst en
svo virtist sem slökkviliðið hefði
náð tökum á þeim í gær.
Meira en tíu þúsund manns
þurftu að flýja að heiman, margir
í annað skiptið á fáeinum vikum.
Talið er að eldurinn hafi brotist
út á malarvegi og upptökin megi
rekja til mannaferða, en þó var í
gær ekki komið í ljós hvort
vísvitandi hefði verið kveikt í.
- gb

MENNTAMÁL
Opið fram eftir á prófatíma
Þjóðarbókhlaðan verður opin lengur
á yfirvofandi prófatíma Háskóla
Íslands. Menntamálanefnd Stúdentaráðs afhenti rektor Háskóla Íslands
þúsund undirskriftir þar sem hvatt
var til lengri opnunar. Háskólinn og
Bókhlaðan brugðust vel við.

borga fyrir svifflugu sem fyrrverandi borgarstjóri, Vilhjálmur
Þ. Vilhjálmsson, afhenti Rupert
Schuster, nýskipuðum talsmanni
Friðarstofnunar Reykjavíkur, í
október í fyrra. Svifflugan er í
geymslu Svifflugsfélags Íslands
í Nauthólsvík, en oft hefur verið
brotist þar inn og í eitt skipti borinn eldur að skýlinu.
Í október í fyrra kynnti Vilhjálmur hugmyndir um Friðarstofnun Reykjavíkur, í tilefni af
tuttugu ára afmæli leiðtogafundar Ronalds Reagan og
Mikhails Gorbatsjov í Höfða.
Hann bauð Rudolf Schuster, fyrrverandi forseta Slóvakíu, að fara
fyrir stofnuninni og vinna að
undirbúningi hennar.
Í tilefni af komu Schusters til
landsins
afhenti
Vilhjálmur
honum gamla svifflugu af gerðinni Ka-8. Schuster er mikill
áhugamaður um flug og rekur
mikið flugminjasafn í Slóvakíu.
Schuster fékk öll skjöl um sviffluguna í hendur og ekki er hægt
að fljúga henni án þeirra.
Jón
Kristinn
Snæhólm,
aðstoðarmaður Vilhjálms, hafði
milligöngu um sviffluguna. Hann
segir borgarstjóra ekki hafa
gefið sviffluguna heldur eingöngu afhent hana. „Þetta var
algjörlega að mínu frumkvæði
og ótengt borgarstjóranum,“
segir Jón Kristinn. „Þetta fór
aldrei fyrir borgarráð og það
stóð aldrei til.“
Jón Kristinn segir sviffluguna
vera verðlausa og að aldrei hafi
verið rætt um neina borgun.

JAFNRÉTTISMÁL Sextán daga átaki
gegn kynbundnu ofbeldi var ýtt
úr vör í gær. Vakin verður með
ýmsum viðburðum athygli á
orsökum og afleiðingum kynbundins ofbeldis og mansals.
Í tilkynningu frá Mannréttindaskrifstofu Íslands kemur fram að
kynbundið ofbeldi sé alvarlegt
vandamál hérlendis. Um þrjú
þúsund konur hafa leitað aðstoðar
í Kvennaathvarfi frá stofnun þess
og til Stígamóta hafa komið um
4.500 konur. Þá verður beint
sjónum að mansali og bent á að
árlega séu mörg hundruð þúsund
konur þvingaðar í kynlífsþrælkun.
- sgj

Fluttur með þyrlu á sjúkrahús:

Keyrði ofan í lón
skammt frá Vík
LÖGREGLUMÁL Tæplega áttræður

karlmaður er í öndunarvél eftir að
hafa misst stjórn á bifreið sinni
skammt austan við Vík í Mýrdal á
ellefta tímanum í gærmorgun,
farið út af þjóðveginum og ekið
ofan í lón. Maðurinn var á leið til
Reykjavíkur.
Björgunarsveitin í Vík kom á
vettvang, en þá var bíllinn ofan í
vatninu og náði það upp á miðjar
rúður. Björgunarsveitarmenn
þurftu að brjóta rúðu til að ná
manninum út og óku svo með hann
í sjúkrabifreið til móts við þyrlu
Landhelgisgæslunnar, sem mætti
þeim á Hvolsvelli og flaug með
hann á Landspítalann. Manninum
er haldið sofandi í öndunarvél. - sgj

Óhapp á athafnasvæði Alcoa:

Gámur fauk á
mannlausa rútu

AFHENDING SVIFFLUGUNNAR Borgarstjóri afhenti Rudolf Schuster, lengst til vinstri,
sviffluguna, að viðstöddum forkólfum Svifflugsfélagsins.

Hann telur hana í mesta lagi
kosta hundrað þúsund krónur.
Jón Kristinn segist hafa fengið
tvö fyrirtæki til að borga flutninginn til Slóvakíu og að ekkert
hindri að hún geti farið þangað.
Kristján Sveinbjörnsson, formaður Svifflugsfélags Íslands,
segir félagið hafa metið sviffluguna á 300 til 400 þúsund krónur.
Vélin sé formlega í eigu tveggja
félagsmanna.
Í ársskýrslu Svifflugsfélagsins stendur að svifflugan sé
„gefin af borginni“ og að uppgjör

Þetta var algjörlega að
mínu frumkvæði og
ótengt borgarstjóranum.
JÓN KRISTINN SNÆHÓLM
FYRRVERANDI AÐSTOÐARMAÐUR
BORGARSTJÓRA

vegna hennar muni fara fram í
tengslum við samning um nýtt
húsnæði Svifflugsfélagsins, sem
borgin hafi lofað að útvega því.
steindor@frettabladid.is

LÖGREGLUFRÉTTIR Minnstu munaði
að illa færi þegar fjörutíu feta
gámur fauk á mannlausa rútu um
sjöleytið á laugardagsmorgun.
Atvikið átti sér stað á athafnasvæði álvers Alcoa á Reyðarfirði.
Fjöldi starfsmanna Bechtel
hafði komið til vinnu með
rútunni, en örskammri stund eftir
að sá seinasti hafði stigið úr henni
fauk gámurinn í hlið rútunnar. Að
sögn lögreglu var yfirmáta slæmt
veður og olli rokið slysinu.
Enginn starfsmannanna
slasaðist en rútan er stórskemmd,
að sögn lögreglu.
- sgj

ÁSTRALÍA
Bíður ekki boðanna
Kevin Rudd, leiðtogi ástralska Verkamannaflokksins, bíður ekki boðanna
og hóf strax í gær undirbúning að því
að undirrita Kyoto-bókunina til að
draga úr hlýnun jarðar, daginn eftir
að hann vann kosningasigur á stjórn
íhaldsmanna.

Skerðingin á greiðslum lífeyrissjóða til öryrkja nemur 400 milljónum króna:

Reyna að svara ráðherra í dag
FÉLAGSMÁL Stefnt er að því að lífeyrissjóðirnir níu, sem boðað hafa
skerðingu til öryrkja í byrjun
desember, svari í dag eða næstu
daga bréfi Jóhönnu Sigurðardóttur félagsmálaráðherra um að
falla frá skerðingaráformum gegn
allt að 100 milljóna króna greiðslu.
Skerðingin nemur um 400 milljónum króna á ári, að sögn Sigurðar
Bessasonar,
stjórnarmanns
í
Gildi.
Forsvarsmenn lífeyrissjóðanna
eru fámálir um viðbrögð sjóðanna.
„Þetta snýst um að framfylgja
samþykktum sjóðanna. Við eigum
að fylgja þeim leikreglum sem
okkur eru búnar og hugsa um hag
allra
sjóðfélaga,
ekki
bara
öryrkja,“ segir Sigurbjörn Sigurbjörnsson, formaður Greiðslustofu lífeyrissjóða.
Sigurður segir að erindið verði

SIGURÐUR
BESSASON Segir

skerðinguna
nema um 400
milljónum
króna á ári.

sennilega afgreitt í „sameiginlegu
umhverfi lífeyrissjóðanna“ en
bréfið sé nýkomið og hafi ekki
verið tekið til efnislegrar umræðu.
„Það er nokkuð ljóst að ef einhver
einn sjóður ákveður að svona
erindi sé ásættanlegt þá verði það
að vera eins fyrir allan hópinn,“
segir hann.
„Ég held að erindi ráðherra sé

hugsað til þess að skapa tíma.
Nefnd á vegum forsætisráðherra
er að skoða breytt matskerfi í því
hvernig örorka er skilgreind. Nú á
að snúa þessu við og meta getu
einstaklings til vinnu í staðinn
fyrir örorku þannig að unnið er að
því að átta sig á umfanginu.
Öryrkjum hefur fjölgað gríðarlega á mjög stuttum tíma. Við því
þarf að bregðast,“ segir hann.
Skerðing lífeyrissjóðanna nær
til tæplega 1.800 einstaklinga, þar
af eru um 230 sem ekki hafa skilað
inn skattskyldum gögnum. Skerðingin átti upprunalega að koma til
framkvæmda 1. desember í fyrra
en var frestað. Í framreikningi
launa var miðað við neysluverðsvísitölu en nú launavísitölu. Það
þýðir að öryrkjar geta haft mun
hærri laun nú áður en til skerðinga kemur.
- ghs

15 ára skjólstæðingur BUGL

Fíton/SÍA

FI023679

Sungið fyrir líﬁð

FL Group er styrktaraðili Sinfóníuhljómsveitar Íslands og BUGL
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

62,58

62,88

128,83

129,45

92,60

93,12

Dönsk króna

12,418

12,490

Norsk króna

11,511

11,579

Sænsk króna

9,926

9,984

Japanskt jen

0,5786

0,5820

99,76

100,36

Sterlingspund
Evra

SDR

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
122,4064
HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Kannabisefni algengustu eiturlyf í Evrópu og þrjár milljónir neyta þeirra daglega:

Bilun í vél hjá Icelandair:

Kókaínneysla eykst í Evrópu

Um þrjátíu urðu
eftir á Kastrup

BRUSSEL, AP Talið er að 4,5 milljón-

ir Evrópubúa hafi neytt kókaíns á
árinu, sem er milljón fleiri en í
fyrra þegar hlutfallið var 3,5 milljónir. Þetta kemur fram í árlegri
skýrslu
Lyfjastofnunar
ESB
(EMCDDA) um fíkniefnavandann
í Evrópu sem var kynnt á fimmtudag.
Stofnunin byggir tölur sínar á
upplýsingum frá árinu 2005 en
það ár var met sett í upptöku yfirvalda á kókaíni í Evrópu. Alls var
hald lagt á 107 tonn af kókaíni,
sem var 45 prósentum meira en
árið áður. Mestu af efninu var
smyglað til Evrópu gegnum Spán
og Portúgal.

TILRAUN TIL SMYGLS Þrjú tonn af kóka-

íni fundust í káetu skips sem spænska
lögreglan gerði upptækt.
NORDICPHOTOS/AFP

Kannabisefni eru áfram mest
notuðu eiturlyf í Evrópu og er

áætlað að um sjö prósent Evrópubúa hafi neytt þeirra á þessu ári.
Talið er að um þrjár milljónir
manna noti kannabisefni daglega
eða næstum daglega.
Stofnunin telur sig þó sjá merki
um að vinsældir þeirra séu að
minnka meðal yngra fólks. Talið
er að 19,3 til 20 prósenta fólks á
aldrinum fimmtán til 34 ára hafi
neytt kannabisefna á Spáni og í
Tékklandi á þessu ári. Hlutfallið
er áætlað á milli 16,3 og 16,7 í
Frakklandi, Ítalíu og Bretlandi. Í
Bretlandi, Frakklandi og Tékklandi hefur hlutfallið lækkað um
þrjú til fjögur prósent frá því í
fyrra.
- sdg

SAMGÖNGUR Um 30 flugfarþegar

þurftu að bíða í Kaupmannahöfn í
nótt og munu fljúga til Íslands í
dag. Flugvél Icelandair hafði
bilað hérlendis og önnur minni
verið send út í staðinn.
„Við óskuðum eftir sjálfboðaliðum til að vera eftir í Kaupmannahöfn,“ segir Guðjón
Arngrímsson, upplýsingafulltrúi
Icelandair.
„Menn tóku náttúrlega
misjafnlega í þetta, við buðum
okkur bara fram,“ segir Andrés
Hafliði Arnarson, einn farþeganna sem sátu eftir. „Við fáum
gistingu, mat og dagpeninga. Við
ætlum bara að njóta dagsins.“ - sgj

Lögreglan á Suðurnesjum:

Floti Landhelgisgæslunnar:

Ölvaðir ökumenn
valda óskunda

Skoða flutning
til Keflavíkur

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á

ALMANNAVARNIR Björn Bjarnason
dómsmálaráðherra segir það hafa
verið skoðað innan ráðuneytisins
hvernig aðstaða á Keflavíkurflugvelli og í Keflavíkurhöfn gæti
nýst Landhelgisgæslunni. Fokkerflugvél gæslunnar, TF-SYN, og
þyrlan TF-GNA
hafa þegar
verið fluttar til
Keflavíkur til
bráðabirgða.
„Það þrengir
að flugdeild
LHG á Reykjavíkurflugvelli
vegna Háskólans í Reykjavík BJÖRN BJARNASON
auk þess sem
flugdeildin stækkar og krefst
meira rýmis,“ segir Björn. Áður
hefur Georg Kr. Lárusson,
forstjóri Landhelgisgæslunnar,
sagt það vera vænlegan kost að
flytja starfsemina á Suðurnesin.
Björn segir að þegar niðurstaða
ráðuneytisins liggi fyrir verði
hún kynnt.
- sgj

Suðurnesjum kærði þrjá ökumenn fyrir meinta ölvun við
akstur aðfaranótt sunnudags.
Einn þeirra hafði misst stjórn á
bifreið sinni á Grindavíkurvegi
með þeim afleiðingum að bíllinn
valt á veginum. Ökumaðurinn var
einn í bílnum og slapp við meiðsli.
Annar ökumaður var einnig
stöðvaður á Grindavíkurvegi,
grunaður um ölvunarakstur.
Sá þriðji hafði reynt að stinga
lögregluna af á hlaupum í
Reykjanesbæ en var handsamaður. Ökumennirnir gistu fangaklefa.
- sgj

Tony Blair tjáir sig:

Hikaði við að
tala opinberlega um trú
BRETLAND, AP Tony Blair segir að
þau tíu ár sem hann var forsætisráðherra Bretlands hafi trúin
skipt sig gífurlega miklu máli.
Hins vegar hafi hann hikað við að
tala mikið um trúmál af ótta við
að kjósendur teldu sig eitthvað
ruglaðan.
„Í sannleika
sagt þá heldur
fólk að maður
sé ruglaður,“
sagði Blair, sem
nú er friðarerindreki í MiðAusturlöndum, í
viðtali við BBC.
TONY BLAIR
Hann segir
breska kjósendur halda að trúaðir stjórnmálamenn „fari afsíðis og spjalli við
manninn í efra og komi svo til
baka og segi: Jæja, ég er búinn að
fá svarið og það er svona.“
Hann segir að trúin hafi hins
vegar gefið sér styrk til að
standast álagið sem fylgdi því að
taka erfiðar ákvarðanir.
- gb

BRÁÐAMÓTTAKA LANDSPÍTALANS Samkvæmt fjárlagafrumvarpi sem nú er til umræðu vantar tæpan milljarð til að reka spítalann
á næsta ári, sé miðað við fjáraukalög fyrir þetta ár.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Lækka þarf kostnað
við rekstur spítalans
Lækka þarf kostnað við rekstur Landspítala, segir formaður nefndar um málefni hans. Samkvæmt frumvarpi að fjárlögum fyrir árið 2008 þyrfti að skera
kostnað niður um tæpan milljarð. Spítalinn hefur íhugað þjónustuskerðingu.
HEILBRIGÐISMÁL „Ef launakostnað-

urinn hefði ekki hækkað svona
mikið væri þjónustan sú sama en
það þarf að lækka kostnaðinn við
spítalann. Menn munu reyna að
lækka kostnað með þeim hætti að
þjónustan verði eins mikil og hægt
er,“ segir formaður nefndar um
málefni Landspítalans, Vilhjálmur
Egilsson.
Launa- og lyfjakostnaður hafi
aukist svo mikið að bregðast þurfi
við því. Hugsanlegar leiðir til þess
hafi verið ræddar, en of snemmt
sé að segja til um hvað úr verði.
Samkvæmt fjárlagafrumvarpi
ríkisstjórnarinnar, sem nú er til
umræðu, vantar tæpan milljarð til
reksturs Landspítala fyrir árið

Menn munu reyna að
lækka kostnað með þeim
hætti að þjónustan verði eins
mikil og hægt er.
VILHJÁLMUR EGILSSON
FORMAÐUR NEFNDAR UM MÁLEFNI
LANDSPÍTALANS

2008, sé miðað við fjáraukalög
fyrir líðandi ár.
Fjárlagafrumvarpið gerir ráð
fyrir að rekstrargjöld spítalans
hækki um 882,3 milljónir króna
frá fjárlögum 2007 og nemi 33
milljörðum alls.

KRÓATÍA, AP Fyrstu tölur að
loknum þingkosningum í Króatíu
í gær sýndu sáralítinn mun á
fylgi stjórnarflokksins og stærsta
stjórnarandstöðuflokksins. Báða
flokkana vantaði þó mikið upp á
að tryggja sér meirihluta.
Sósíaldemókratar höfðu fengið
30,3 prósent atkvæða, nokkru
minna en Íhaldsflokkurinn sem
hafði 32,6 prósent. Íhaldsstjórnin
stóð því heldur betur að vígi, en
Ljubo Jurcic, leiðtogi stjórnarandstöðunnar, bar sig þó vel:
„Sósíaldemókrataflokkurinn
hefur náð besta árangri sínum frá
upphafi,“ sagði hann.

klemens@frettabladid.is

- gb
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Fylkingarnar
standa jafnar

Fjáraukalög fyrir 2007, sem
sýna hversu mikið reksturinn
kostaði í raun á árinu, gera hins
vegar ráð fyrir 1,8 milljarða aukningu frá fjárlögum 2007. Eftir
stendur tæpur milljarður.
Guðlaugur Þór Þórðarson heilbrigðisráðherra vill ekki tjá sig
um fjárlagafrumvarpið meðan
það er enn í meðförum þingsins.
Magnús Pétursson, forstjóri
Landspítalans, segist sömuleiðis
lítið vilja tjá sig fyrr en hann sjái
viðbrögð stjórnvalda. Stjórnendur
spítalans hafi skoðað hvernig þeir
sjálfir geti brugðist við þessu, fari
fram sem horfir, með hagræðingu,
þjónustuskerðingu og þess háttar.

Elín Björk Jónasdóttir
veðurfræðingur

Miklar hitasveiflur.
Í gær mældist 16
stiga frost á austanverðu landinu, en í dag
má gera ráð fyrir 3-8
stiga hita á sömu
slóðum. Svalast verður
á NV-landi, 0-3 stig.
Það er von á rigningu
um allt land, en vind
lægir þegar líður á
morguninn, fyrst SVlands. Einnig styttir
upp þegar líður á
daginn. Á morgun
kólnar svo aftur og má
búast við frosti á ný
austanlands og
norðan- og þurru, en
skúrum SV-lands.
Í BORGINNI Í DAG:
Sunnan 8-13 m/s,
rigning, og hiti 2-6°C.
Lægir og léttir til í kvöld

Þingkosningar í Króatíu:
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Vestanátt, 8-12 m/s víða.
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Austanáttir, 3-8 m/s.

Kaupmannahöfn
Billund
Osló
Stokkhólmur
Gautaborg

* Vindhraði er í metrum á sekúndu.

3°C rigning
3°C skúrir
1°C slydda
1°C snjókoma
3°C skýjað

London
París
Frankfurt
Friedrichshafen
Berlín

10°C skúrir
10°C skúrir
6°C rigning
2°C slydda
2°C slydda

Eindhoven
Basel
Alicante
Róm
Las Palmas

8°C léttskýjað
6°C léttskýjað
15°C skúrir
20°C skúrir
21°C léttskýjað
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150 leiguíbúðir bætast í desember við þær sem nú eru á gamla varnarsvæðinu:

Franski vísindamaðurinn:

Meðalstórt þéttbýli myndast

Sat fastur í þrjá
sólarhringa

HÚSNÆÐISMÁL Hundrað og fimmtíu
stúdentaíbúðir bætast við háskólasvæði Keilis á Vallarheiði í desember. Mun íbúum svæðisins þá
fjölga um 300 til 400 manns og
íbúafjöldi á svæðinu verður um
1.100 til 1.200 manns.
Leiguverð er frá 34.000 krónum
fyrir 36 fermetra einstaklingsíbúð
til 90.000 króna fyrir 190 fermetra,
sex herbergja fjölskylduíbúð.
Innifalið í leigunni er rafmagn,
hiti, net og strætisvagnaferðir til
Reykjavíkur.
Til samanburðar er leiguverð
fyrir 36 fermetra einstaklingsíbúð
hjá Stúdentagörðum í Reykjavík
47.000 krónur og 87.000 krónur

fyrir 100 fermetra, fjögurra herbergja fjölskylduíbúð, sem er
stærsta sú í boði.
Runólfur Ágústsson, framkvæmdastjóri Keilis, segist skynja
þörfina á ódýru húsnæði fyrir
námsmenn. Tæplega hundrað
manns eru á biðlista Keilis og um
1.100 stúdentar bíða eftir húsnæði
á stúdentagörðum í Reykjavík.
Reykvískir háskólanemar nýta
sér óspart ókeypis strætó frá
Vallarheiði til Reykjavíkur, sem
gengur sjö sinnum á dag.
Á Vallarheiði stunda flestir íbúanna nám við Háskóla Íslands, en
aðrir nema við frumgreinadeild
Keilis á svæðinu.
- eb

Fundurinn í Annapolis:

Maður tekinn með Malakauskas:

Sýrlendingar
ætla að mæta

Fundu eiturlyf
á öðrum Litháa

SÝRLAND, AP Stjórnvöld í Sýrlandi

LÖGREGLUMÁL Annar litháískur

sögðust í gær ætla að senda
fulltrúa sinn til fundarins í
Annapolis í Bandaríkjunum, þar
sem Palestínumenn og Ísraelar
ætla að reyna að koma friðarviðræðum af stað á nýjan leik.
Hamas-hreyfingin, sem ræður
ríkjum á Gaza-strönd, fordæmdi í
gær ráðstefnuna og sagði að
Mahmoud Abbas, forseti Palestínustjórnar, væri ekki fulltrúi
hennar.
- gb

maður sem búsettur er hér á
landi var handtekinn á þriðjudag ásamt Tomasi Malakauskas,
sem dæmdur var fyrir aðild sína
að líkfundarmálinu svokallaða
árið 2004. Á manninum fundust
nokkrir tugir gramma af
amfetamíni.
Að sögn Friðriks Smára
Björgvinssonar, yfirlögregluþjóns á höfuðborgarsvæðinu, er
ekki talið að mennirnir hafi hist
í þeim tilgangi að versla með
fíkniefni. Malakauskas var
úrskurðaður í gæsluvarðhald til
30. nóvember og verður ákærður fyrir fíkniefnabrot og að
virða ekki endurkomubann.
Að sögn Friðriks Smára er
ekki vitað hvað honum gekk til
með komunni til landsins.

Júlíus Vífill vildi
enga útrás í október

Keyptir þú eitthvað á „kauptu
ekkert-deginum“?
Já

37,2%
62,8%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hyggstu dvelja á Íslandi yfir
jólin?
Segðu skoðun þína á visir.is

LÖGREGLUFRÉTTIR
Dominos-ræningjar ófundnir
Drengirnir fimm eða sex sem reyndu
að ræna Dominos-stað í Spönginni í
Grafarvogi á föstudagskvöld eru enn
ófundnir. Rannsókn lögreglunnar á
höfuðborgarsvæðinu stendur yfir.

ﬁRIFIN VERÐA
LEIKUR EINN
r
u
t
t
á
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20%
ULTRAMAX MOPPUSETT
Blaut- og ﬂurrmoppur fyrir allar
ger›ir gólfa. Fatan vindur fyrir
ﬂig. Hrein snilld!

MOPPUSETT FLASH M/SPREYBRÚSA
ﬁú ﬂarft enga fötu, fyllir bara brúsann me›
vatni og hreinsiefni. Ótrúlega einfalt!

ATTRACTIVE RYKKÚSTUR
Afﬂurrkunarkústur sem afrafmagnar. Langir ﬂræ›ir sem ná í
afskekktustu afkima og skilja
ekkert eftir! Ótrúlega sni›ugt!

- hrein fagmennska!

Grundargötu 61 • Grundarfir›i
Sími: 430 0000

Brekkustíg 39 • Njar›vík
Sími: 420 0000

Mi›ási 7 • Egilsstö›um
Sími: 470 0000

Ármúla 23 • Reykjavík
Sími: 510 0000

KEFLAVÍKURVÖLLUR Íbúar á svæði Keilis
á Keflavíkurvelli verða á bilinu 1.100 til
1.200 manns á næstunni.

LEIT Franski vísindamaðurinn
Judicael Bruno Arnold Decriem,
starfsmaður Raunvísindastofnunar Háskóla Íslands, fannst heill á
húfi um hálftvö aðfaranótt
sunnudags. Björgunarsveitir
Landsbjargar voru kallaðar út á
ellefta tímanum á laugardagskvöldið þegar Decriem hafði ekki
skilað sér til byggða á tilsettum
tíma.
Decriem hafði ætlað að taka
niður átta staðsetningarsenda sem
staðsettir eru allt frá Þórisvatni
að Kálfafelli en hafði fest bíl sinn
í á í Klappargildi skammt vestan
við Eldgjá og hafði dúsað í bílnum
frá því á fimmtudag.
- ghs

Júlíus Vífill Ingvarsson, borgarfulltrúi sjálfstæðismanna, sagði í fjölmiðlum í
október að OR ætti ekki að taka þátt í útrás. Hún ætti því að selja hlut sinn í
REI. Í gær sagði Júlíus að hann hefði aldrei sagt að REI ætti ekki að vera í útrás.
ORKA „Þetta fer ekkert gegn hvort
öðru og það er ekkert ósamræmi í
mínum orðum,“ segir Júlíus Vífill
Ingvarsson, borgarfulltrúi sjálfstæðismanna, spurður hvað valdi
stefnubreytingu þeirri sem má
greina hjá honum í Fréttablaðinu
í gær.
Júlíus sagði þá að sjálfstæðismenn hefðu aldrei verið á móti
því að REI væri í útrás. Borgarfulltrúar
Sjálfstæðisflokksins
ályktuðu hins vegar hinn 7.
október að selja ætti hlut Orkuveitu í REI. Opinber rekstur og
einkarekstur væri eins og olía og
vatn.
Nú segir Júlíus að REI, í fullri
eigu Orkuveitunnar, megi í framtíðinni fara í útrás og með öðrum
einkafyrirtækjum í framtíðinni.
„Málið snýst
um að Orkuveitan sjálf eigi
ekki að vera í
útrás. REI má
alveg vera í
henni, til þess
JÚLÍUS VÍFILL
var
hún
INGVARSSON
stofnuð,“ segir
hann.
Ekkert
ósamræmi sé í framsögu hans
milli mánaða. Afstaða sjálfstæðismanna þá hafi ekki markast af
andúð í garð REI, heldur út í
ferlið sjálft, mikla hlutafjáraukningu og skort á upplýsingum.
Hinn 15. október var einnig
haft eftir Júlíusi í Fréttablaðinu
að Orkuveitan ætti ekki að taka
þátt í útrásarverkefnum. Til
umræðu var skoðanakönnun

HELLISHEIÐARVIRKJUN Júlíus Vífill sagði að væri Orkuveitan aflögufær í sínum rekstri
ætti hagnaður félagsins fyrst og fremst að renna til gjaldskrárgreiðenda.
FRÉTTABLABLAÐIÐ/GVA

Málið snýst um að Orkuveitan sjálf eigi ekki að
vera í útrás. REI má alveg vera í
henni, til þess var hún stofnuð.
JÚLÍUS VÍFILL INGVARSSON
BORGARFULLTRÚI SJÁLFSTÆÐISMANNA

blaðsins sem sýndi að meirihluti
Reykvíkinga væri sammála þeirri
skoðun hans. Þá sagði Júlíus ljóst
að Reykvíkingar væru að taka
undir með sjálfstæðismönnum
um að OR ætti fyrst og fremst að
tryggja borgarbúum heitt og kalt
vatn og fráveitu.
Júlíus hélt sömu skoðun fram í
útvarpsfréttum 7. október, þegar

hann sagði að rétt væri að selja 35
prósenta hlut Orkuveitunnar í
REI hið fyrsta. „Ef Orkuveitan er
aflögufær í sínum rekstri, þá á
auðvitað hagnaður félagsins að
renna í þágu borgarbúa og þá
myndi ég fyrst og fremst vilja sjá
það renna til gjaldskrárgreiðenda,
það er að segja til neytenda Orkuveitu Reykjavíkur, með lækkaðri
gjaldskrá,“ sagði Júlíus þá.
Einnig má benda á ummæli
Gísla Marteins Baldurssonar,
borgarfulltrúa sjálfstæðismanna,
þegar hann sagði eftirfarandi á
sáttafundi sjálfstæðismanna hinn
7. október: „Við töldum að þetta
væri rekstur sem borgin ætti ekki
að vera í.“
klemens@frettabladid.is

Nicolas Sarkozy Frakklandsforseti í opinberri heimsókn í Kína:

Mælir með færri líflátsdómum
KÍNA, AP Nicolas Sarkozy Frakk-

landsforseti kom til Peking í gær
og snæddi þar kvöldverð með Hu
Jintao forseta í fyrstu heimsókn
sinni til Kína.
Yfir matarborðum mælti Sarkozy með því að Kínverjar kvæðu
upp færri líflátsdóma.
„Ég er ekki að biðja um að þeim
verði alveg hætt, heldur hraða
þeirri þróun sem á sér eðlilega
stað,“ sagði Sarkozy og gætti þess
að tala af fyllstu kurteisi við kínverska forsetann.
Hu svaraði því til að hann „vonaði að málin þróuðust með þeim
hætti að dauðarefsingum yrði
sjaldnar beitt“.
Annars er búist við því að Sarkozy muni einkum ræða um viðskipti ríkjanna og umhverfismál í
þriggja daga heimsókn sinni í
Kína.
- gb

SARKOZY Í KÍNA Frakklandsforseti skoðaði meðal annars hermannastytturnar í borg-

inni Xian.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Afhending skólahúss markar tímamót í sögu Þróunarsamvinnustofnunar:

Byggðu framhaldsskóla í Malaví
HVÍTA HÚSIÐ / SÍA - 9025 - Actavis 708003

ÞRÓUNARMÁL Lyklar að fyrsta
framhaldsskólanum í Malaví sem
fjármagnaður var af Íslendingum voru afhentir yfirvöldum á
fimmtudaginn í síðustu viku.
„Afhendingin markar tímamót
í sögu Þróunarsamvinnustofnunar Íslands í Malaví þar sem
þetta er í fyrsta sinn sem byggður
er framhaldsskóli fyrir íslenskt
fé. Frá árinu 1995 hefur stofnunin einbeitt sér að byggingu barnaskóla,“ segir Stella Samúelsdóttir,
verkefnastjóri Þróunarstofnunarinnar í félagslegum verkefnum í
Malaví. Skólinn er einnig sá fyrsti
sem stofnunin lætur byggja eftir
nýrri umhverfisvænni aðferð

Paratabs®

– Öflugur verkjabani!
Notkunarsvið: Paratabs®-Parasetamól 500 mg er verkjastillandi og hitalækkandi lyf. Paratabs® er
m.a. notað við höfuðverk, tannverk og tíðaverk. Paratabs® er einnig notað við sótthita, t.d. af völdum
inflúensu og umgangspesta. Skömmtun: Fullorðnir og börn eldri en 12 ára (>40 kg) 1–2 töflur á 4–6
klst. fresti, mest 8 töflur á sólarhring eða 4000 mg. Börn, 7–12 ára (25–40 kg), ½–1 tafla á 4–6 klst.
fresti, mest 4 töflur á sólarhring eða 2000 mg. Börn, 3–7 ára (15–25 kg), ½ tafla á 4–6 klst. fresti, mest
4 sinnum á sólarhring eða 1000 mg. Varúðarreglur: Þeir sem hafa ofnæmi fyrir parasetamóli eða
einhverju hjálparefnanna eiga ekki að nota Paratabs®. Gæta skal varúðar hjá sjúklingum með skerta
lifrar- og nýrnastarfsemi. Einstaklingar með áfengisvandamál skulu ekki nota Paratabs® án samráðs
við lækni og alls ekki samhliða neyslu áfengis. Ef teknir eru stærri skammtar en ráðlagðir hámarksskammtar á sólarhring er hætt við alvarlegum lifrarskemmdum. Lyfið má ekki nota ef um
lifrarsjúkdóm er að ræða. Meðganga og brjóstagjöf: Engin þekkt áhætta er af notkun parasetamóls
á meðgöngu. Parasetamól skilst út í brjóstamjólk en hættan á áhrifum á barnið er ólíkleg við
ráðlagða skammta. Aukaverkanir: Parasetamól þolist almennt vel, aukaverkanir eru sjaldgæfar ef
ráðlögðum skömmtum er fylgt, helst er að nefna ofnæmi, útbrot og lifrarskemmdir. Lifrarskemmdir
við notkun parasetamóls hafa komið fram í tengslum við misnotkun áfengis, eins getur langvarandi
notkun parasetamóls valdið nýrnaskemmdum. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja lyfinu.
Geymið ávallt þar sem börn hvorki ná til né sjá. 15. júní 2007.

með sólþurrkuðum múrsteinum
úr sementsblöndu og jarðvegi.
Skólinn er í þorpinu Nankhwali í
Mangochi-héraði þar sem stofnunin hefur unnið að ýmsum verkefnum undanfarin ár.
Fjölmenni var við afhendinguna. Þar á meðal voru höfðingjar,
kennarar og skólastjórnendur,
nemendur, foreldrar, menn frá
héraðsyfirvöldum og frá menntamálayfirvöldum landsins. „Í
ræðum kom fram mikið þakklæti
til
Þróunarsamvinnustofnunar
fyrir þann stuðning sem stofnunin
veitir til menntamála í Mengochihéraði,“ segir Stella.
- jse

FRÁ AFHENDINGU Skafti Jónsson,

umdæmisstjóri Þróunarsamvinnustofnunar í Malaví, afhendir fulltrúa
menntamálayfirvalda lyklana að nýja
framhaldsskólanum.

Óeirðalögreglu beitt
gegn mótmælum
Stjórnmálaleiðtogar frjálslyndra flokka eru meðal þeirra sem handteknir voru
í Moskvu og Pétursborg um helgina. Aðgerðir gegn stjórnarandstöðunni sagðar
líkjast hernaðaraðgerðum.
RÚSSLAND, AP Tugir stjórnarand-
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stæðinga voru handteknir í Rússlandi í gær fyrir að taka þátt í
mótmælafundi
í
Pétursborg,
aðeins viku fyrir þingkosningar.
Meðal hinna handteknu voru
stjórnmálaleiðtogar og þingframbjóðendur.
Hundruð lögregluþjóna, gráir
fyrir járnum, réðust til atlögu
gegn hópi mótmælenda sem höfðu
safnast saman í Pétursborg og
hrópuðu „Rússland án Pútíns“.
Á laugardaginn hafði lögreglan
einnig handtekið tugi mótmælenda sem tóku þátt í svipuðum
aðgerðum í Moskvu.
Meðal hinna handteknu í
Moskvu var Garrí Kasparov, fyrrverandi heimsmeistari í skák,
sem er einn harðasti andstæðingur
Vladimírs Pútín forseta. Í Pétursborg voru meðal annarra handteknir stjórnmálamennirnir Boris
Nemtsov og Nikita Belykh, leiðtogar Bandalags hægriafla. Þeir
eru báðir í framboði til þings og
Nemtsov er talinn líklegur til að
bjóða sig fram gegn Pútín í forsetakjöri á næsta ári.
„Stjórnvöld hafa reynt að lama
kosningabaráttu okkar með því að
handtaka óbreytta flokksfélaga
úti í héruðunum og gera kosningaskrif okkar upptæk, og nú hafa
þau ráðist til atlögu gegn leiðtogum okkar,“ segir í yfirlýsingu
frá Bandalagi hægri afla, sem er
frjálslyndur hægriflokkur sem
berst fyrir markaðsfrelsi.
„Það sem við sjáum í Pétursborg núna líkist hernaðaraðgerðum,“ sagði Olga Kurnusova, sem
er í forystusveit Annars Rúss-

STJÓRNMÁLALEIÐTOGI HANDTEKINN Meðal hinna handteknu í Pétursborg var Boris

Nemtsov, leiðtogi Bandalags hægri afla. Nemtsov er í framboði til þings og þykir
líklegur til að bjóða sig fram gegn Vladimír Pútín í forsetakosningum á næsta ári.
NORDICPHOTOS/AFP

lands, bandalags stjórnarandstöðuflokka, sem skipulagði mótmælafundina bæði í Moskvu og
Pétursborg. „Þetta sýnir ótta
stjórnvalda.“
„Óeirðalögreglan barði mig
með kylfum í höfuðið þangað til
ég missti meðvitund,“ sagði Alexander Shurshov, þingframbjóðandi Yabloko-flokksins, sem var
einn hinna handteknu.
Undanfarna
mánuði
hefur
óeirðalögreglunni í Rússlandi
hvað eftir annað verið beitt gegn
mótmælafundum gegn stjórn
Pútíns. Í ríkisfjölmiðlunum, einu
sjónvarpsstöðvunum sem ná til
allra landsmanna, er lítið sem

Óeirðalögreglan barði
mig í höfuðið þangað til
ég missti meðvitund.
ALEXANDER SHURSHOW
FRAMBJÓÐANDI YABLOKO-FLOKKSINS

ekkert sagt frá þessum mótmælum.
Á hinn bóginn hefur kosningabarátta stjórnarflokks Pútíns
fengið mikið vægi í ríkisfjölmiðlunum og greinilegt að stjórnin
leggur allt kapp á að hljóta stóran
sigur í þingkosningunum 2.
desember.
gudsteinn@frettabladid.is

Jafnmörg kynferðisbrot framin í Laugardal og miðborg Reykjavíkur:
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21 kynferðisbrot framið í Laugardal
LÖGREGLUMÁL Framið var 21 kyn-

ferðisbrot í Laugardal á síðasta
ári en það eru jafn mörg og framin
voru í miðborg Reykjavíkur. Þetta
er meðal þess sem kemur fram í
skýrslu um afbrot á höfuðborgarsvæðinu sem Rannveig Þórisdóttir
og Benjamín Gíslason unnu fyrir
lögregluna.
Stefán Eiríksson lögreglustjóri
sagðist ekki kunna skýringu á
þessum mikla fjölda kynferðisbrota í Laugardal. „Þetta eru
reyndar mikið til blygðunarsemisbrot og alls ekki allra alvarlegustu
kynferðisbrotin sem þarna um
ræðir. En það er engu að síður tilefni til að skoða þessar tölur með
það að markmiði að átta okkur á
því hvernig við eigum að bregðast
við.“
Rannveig segir að þarna sé líklega um tilviljun að ræða sem gefi

KYNFERÐISBROT
ÁRIÐ 2006
Brot samtals
Fjöldi
Árbær

LAUGARDALUR Flest brotin sem framin
eru í dalnum eru blygðunarsemisbrot.

alls ekki tilefni til að draga of
miklar ályktanir af. Til dæmis
voru þessi brot einungis sex í
Laugardal einu ári áður.
Laugardalur kom ekki vel út í
skýrslunni en 9,4 prósent allra
brota á höfuðborgarsvæðinu voru
framin þar. Það er fjórða hæsta
hlutfallið á eftir miðborginni,
Breiðholti og Kópavogi.
- jse

Breiðholt
Garðabær
Grafarholt
Grafarvogur
Hafnarfjörður
Háaleiti
Hlíðar
Kjalarnes
Kópavogur
Laugardalur
Miðborg
Mosfellsbær
Seltjarnarnes
Vesturbær
Annað
Samtals

6
16
2
1
12
14
10
12
1
7
21
21
4
4
6
11
148
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LINK

V-Real 2 Engine tæknin tryggir bestu upplausn og bjartari og betri mynd
Advanced 3D Colour Management og allir litir verða skýrari og skarpari en áður
Motion Pattern Noise Reduction tryggir betri litaaðgreiningu við mikla hreyfingu
Sub-Pixel Control og allar fínar línur verða skýrari
Real Black Drive og þú færð meiri aðgreiningu í svartan lit
VIERA Link og þú getur stýrt öllum Panasonic tækjum með einni fjarstýrinu

LINK

Panasonic TH42PV70F
42" Plasma BREIÐTJALDSSJÓNVARP MEÐ 1024x768 punkta
upplausn, V-Real 2 Engine tækni (frábær myndgæði), Advanced
3D Colour management, Motion Pattern Noise Reduction, SubPixel Control, HD Ready, Progressive Scan, Real Black Drive
10.000:1 skerpu, VIERA Link, 20w Nicam Stereó með V-Audio
Surround hljóðkerfi, 2 x Scart (með RGB), 2 x HDMI, Component,
SVHS, CVBS, PC og heyrnatólstengi og textavarpi.

LINK

TILBO‹

LINK

189.990

FULLT VER‹ kr. 219.990

LINK

Panasonic TX26LE7F

Panasonic TX26LX70F

Panasonic TX32LE7F

Panasonic TX32LX70F

26" V-Real LCD BREIÐTJALDSSJÓNVARP með
1366x768 punkta upplausn, V-Real tækni (einstök
myndgæði), HD Ready, Progressive Scan, 3.000:1
skerpu, Backlight Control, VIERA Link, 16w Nicam
Stereó hljóðkerfi, 2 x Scart (með RGB), HDMI,
Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi og
textavarpi.

26" LCD BREIÐTJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta
upplausn, V-Real 2 tækni (einstök myndgæði), HD Ready,
IPS Alpha skjá, 100Hz Motion Picture Pro, Progressive
Scan, 8.500:1 skerpu, Sub-Pixel Control, VIERA Link, 20w
Nicam Stereó með V-Audio Surround hljóðkerfi, 2 x Scart
(með RGB), 2 x HDMI, Component, SVHS, CVBS, PC og
heyrnartólstengi og textavarpi.

32” HD 16:9 LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með
1366x768 punkta upplausn, HD Ready, V-Real tækni
- einstök myndgæði, Progressive Scan, 3.000:1
skerpu, Backlight Control, VIERA Link, 16w Nicam
stereó hljóðkerfi, 2 x Scart (með RGB), HDMI,
Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi og
textavarpi.

32" LCD BREIÐTJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta
upplausn, V-Real 2 tækni (einstök myndgæði), HD Ready,
IPS Alpha skjá, 100Hz Motion Picture Pro, Progressive
Scan, 8.500:1 skerpu, Sub-Pixel Control, VIERA Link, 20w
Nicam Stereó með V-Audio Surround hljóðkerfi, 2 x Scart
(með RGB), 2 x HDMI, Component, SVHS, CVBS, PC og
heyrnartólstengi og textavarpi.

TILBO‹

TILBO‹

TILBO‹

89.990

FULLT VER‹ kr. 99.990

119.990

FULLT VER‹ kr. 129.990

99.990

FULLT VER‹ kr. 129.990

TILBO‹

129.990

FULLT VER‹ kr. 149.990
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UMBO‹SMENN UM LAND ALLT REYKJAVÍKURSVÆ‹I‹: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljóms‡n, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIR‹IR: Kaupfélag Steingrímsfjar›ar, Drangsnesi. Samkaup, Ísafir›i.
NOR‹URLAND: KF Steingrímsfjar›ar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Krákur, Blönduósi. Skagfir›ingabú›, Sau›árkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Samkaup, Egilsstö›um. Kauptún, Vopnafir›i. KF Héra›sbúa, Sey›isfir›i.
Sparkaup, Fáskrú›sfir›i. Martölvan, Höfn Hornafir›i. SU‹URLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Rás, ﬁorlákshöfn. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Tölvuspítalinn, Grindavík. Rafeindatækni, Keflavík. Hagkaup, Njar›vík. Raflagnavinnustofa Sigur›ar Ingvarssonar, Gar›i.
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Nýtt almannavarnakerfi reyndist vel þegar fellibylurinn Sidr reið yfir Bangladess:

Atvinna á Bíldudal:

Hundruð þúsunda björguðust

Vilja hefja
vinnslu á ný

BANGLADESS, AP Varnaðarorð

KVENNASAMTÖK MÓTMÆLA

Á Filippseyjum efndu kvennasamtökin Gabríela í gær til mótmæla
gegn Gloríu Arroyo forseta í tilefni af
alþjóðlegum degi gegn ofbeldi gegn
konum. Kvennasamtökin krefjast þess
að Arroyo segi af sér vegna þess að
hún eigi sjálf stærstan þátt í ofbeldi
gegn konum þar í landi.
NORDICPHOTOS/AFP
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heyrðust hrópuð úr hátölurum sem
ýmist voru festir við pálmatré,
staðsettir á moskuþökum eða
skorðaðir á milli stýrishandfanga á
reiðhjólum. Skilaboðin bárust mun
víðar en menn höfðu þorað að vona.
„Líf hundruð þúsunda björguðust vegna þess að fólk fékk
viðvörun í tæka tíð og var flutt
burt,“ segir Ian Rector, helsti
tækniráðgjafi Sameinuðu þjóðanna
fyrir nýja almannavarnakerfið í
Bangladess. „Þeir unnu frábært
starf.“
Fellibylurinn Sidr reið yfir
Bangladess af gífurlegum þunga í
síðustu viku. Meira en þrjú þúsund

manns fórust og hundruð þúsunda
misstu heimili sitt, en mannfallið
varð þó ekki nema brot af því sem
sambærileg óveður hafa valdið á
þessum slóðum áður.
Hátt í hálf milljón manna lét lífið
árið 1970 þegar fellibylur reið
þarna yfir og árið 1991 fórust 140
þúsund.
Maryam Golnaraghi, yfirmaður
hamfaradeildar Alþjóðaveðurfræðistofnunarinnar, segir að
mannfallið af völdum Sidr hefði
getað orðið svipað og þegar
flóðbylgjan mikla reið yfir Asíu
árið 2004, en þá fórust meira en
230 þúsund manns í meira en tíu
löndum.

SJÁVARÚTVEGSMÁL Áform tveggja

BEÐIÐ EFTIR NAUÐÞURFTUM Hundruð
þúsunda misstu heimili sitt af völdum
óveðursins.
NORDICPHOTOS/AFP

„Maður verður að hrósa þessu
landi fyrir að setja upp þetta
kerfi,“ segir Golnaraghi. „Þetta var
virkilega vel gert hjá þeim.“
- gb

aðila eru uppi um að hefja vinnslu
að nýju í frystihúsinu á Bíldudal.
Lítið sem ekkert hefur verið
unnið í frystihúsinu frá því
Bílddælingur lagði niður starfsemi fyrir tveimur og hálfu ári.
Umsóknir um byggðakvóta
liggja nú fyrir hjá bæjarráði
Vesturbyggðar sem hefur frestað
því að taka afstöðu. Ástæðan er sú
að aðeins hefur verið úthlutað 700
tonnum af 4.385 heildarbyggðakvóta og vonast er til að afgangurinn flytjist til þessa fiskveiðiárs.
Það eru forráðamenn Perlufisks ehf. og Jón Þórðarson sem
standa að umsóknunum.
- jse

EES þarf að
nýta betur
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Samtök atvinnulífsins efna til opins morgunverðarfundar
Á Hilton Reykjavík Nordica
miðvikudaginn 28. nóvember kl. 8:15-9:30

Í nýrri þingmannaskýrslu segir að ræða þurfi hvort
unnt sé að una við óbreytt fyrirkomulag á EES-samstarfinu. Miklir hagsmunir séu í húfi fyrir EFTA-ríkin.
EVRÓPUMÁL Í nýrri skýrslu sem
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lögð hefur verið fram sem vinnuskjal í sameiginlegu EES-þingmannanefndarinni segir, að í ljósi
þeirra miklu breytinga sem orðið
hafi og séu að verða á stjórnarháttum og stofnanauppbyggingu
Evrópusambandsins síðan EESsamningurinn var gerður sé það
orðin spurning „hvort unnt sé að
una við óbreytt ástand lagalega,
praktíst og pólitískt séð“.
„Við erum bara að velta upp
stöðunni og það er engin niðurstaða í sjálfu sér. Þetta er upphaf
að ferli innan nefndarinnar, þar
sem við erum að fara að ræða
þessi mál,“ segir Katrín Júlíusdóttir, alþingismaður úr Samfylkingu, sem er annar höfunda skýrslunnar ásamt Diönu Wallis,
Evrópuþingmanni
úr
röðum
breskra Frjálslyndra.
Meðal þess sem velt er upp í
skýrslunni er hvort það væri pólitískt fær leið að reyna að fá samninginn uppfærðan.
Í utanríkisráðherratíð Halldórs
Ásgrímssonar, fyrst veturinn
2001-2002 og síðan í tengslum við
samningana um aðlögun EESsamningsins að stækkun ESB árið
2004, voru settar í gang umleitanir
um að laga lagalegan grunn samningsins að þeim breytingum sem
orðið hefðu á sáttmálagrunni ESB
síðan EES-samningurinn var gerður árið 1992. Þær umleitanir fengu
hins vegar dræmar undirtektir
bæði af hálfu fulltrúa Evrópusambandsins í Brussel og Norðmanna,
sem töldu óráðlegt að reyna að
„opna“ samninginn með þessum
hætti þar sem það byði hættunni

EVRÓPUÞINGIÐ Því er varpað fram að
þjóðþing EFTA-ríkjanna komi sér upp
tengslaskrifstofu hjá Evrópuþinginu, í
ljósi þess hve völd þess hafa vaxið.
NORDICPHOTOS/AFP

heim á að ESB gerði kröfur um
breytingar sem yllu því að EFTAríkin teldu betur heima setið en af
stað farið.
Spurð út í þetta segir Katrín að
vissulega hafi þetta sjónarmið
komið upp í umræðu um skýrsluna. „En auðvitað kemur líka upp
það sjónarmið, að sambandið sé
bara að taka það miklum breytingum, að mögulega sé það hreinlega
ekki forsvaranlegt fyrir okkur að
gera ekkert í málinu,“ segir hún.
Það megi gera með ýmsum hætti;
„Þar sem er vilji er til leið.“
Nýta þurfi allar leiðir sem
EFTA-ríkjunum standi opnar til að
hafa áhrif; ein þeirra sé að þjóðþing EFTA-ríkjanna opni tengslaskrifstofu hjá Evrópuþinginu, þar
sem það hefur stóraukið áhrif sín í
löggjafarferli ESB. EES-samningurinn gerir ekki ráð fyrir neinum
tengslum fulltrúa EFTA-ríkjanna
við þing ESB.
audunn@frettabladid.is
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Kvikmyndagerðarmenn vilja að RÚV hækki innkaupsverð kvikmynda:

70 prósenta lækkun á þrettán árum

MÆLING HEIMSINS EFTIR DANIEL KEHLMANN

STÓRFENGLEGT
MEISTARAVERK
SKEMMTILESTUR

MENNING Mínútuverð sem Ríkisútvarpið greiðir fyrir efni sjálfstæðra
kvikmyndagerðarmanna
hefur lækkað um sjötíu prósent, sé
miðað við framreiknaða vísitölu frá
árinu 1994.
Þrjú félög, Félag kvikmyndagerðarmanna, Samtök kvikmyndaleikstjóra og Samband íslenskra
kvikmyndaframleiðenda, undirbúa
nú heildstætt samkomulag við RÚV,
meðal annars um kaup á efni, dagskrárstefnu RÚV og samstarf um
framleiðslu.
Hjámtýr Heiðdal, formaður
Félags
kvikmyndagerðarmanna,
segir hugmyndir að samkomulagi
enn vera á tillöguformi.

AF BESTU GERÐ

Mæling heimsins er sambland af vísindasögu og lygasögu. Bókin er skrifuð af stórhug og er skemmtilestur af bestu gerð,
LISTA full af litlum athugunum sem kitla hugU
L
Ö
S
Á MET UNDSSON ann svo mann langar mest til að hrópa
EYM
af fögnuði. Mæling heimsins var næst
mest selda skáldsaga heims árið 2006.

I
1.SÆT

HJÁLMTÝR
HEIÐDAL Segir

enga samninga
hafa verið í gildi frá
árinu 1992.

„Kvikmyndagerðarmenn héldu
fund með RÚV þar sem vinnan var
hafin við gerð samkomulags. Nú
verður farið ofan í saumana á
samningsatriðum,“ segir Hjálmtýr
og bætir því við að þetta sé í fyrsta
skipti sem ríkisstjórnin og kvikmyndabransinn geri heildstætt
samkomulag sín á milli.

„Það hafa áður verið gerðir samningar um verktakavinnu og verð á
heimildarmyndum, en engir samningar hafa verið í gildi síðan árið
1992.“
Í þjónustusamningi milli menntamálaráðuneytisins og RÚV er
kveðið á um að RÚV eigi að kaupa
verkefni af sjálfstæðum kvikmyndaframleiðendum fyrir 150 milljónir
á næsta ári. Sú upphæð mun hækka
árið 2011 og verður hún 250 milljónir.
„Það er í krafti þessa samnings
sem við óskum eftir samkomulagi
og við viljum þannig hjálpa RÚV
við að uppfylla þjónustusamninginn.“
- eb

Norrænir lögreglunemar vinna saman
Samstarfsverkefni lögreglunema á Norðurlöndum um afbrotavarnir er hið
fyrsta sinnar tegundar. Um 130 nemar taka þátt í því. Af þeim eru á fjórða tug
nemar í Lögregluskóla ríkisins. Norrænt samstarf nær til fleiri þátta.
LÖGREGLUMÁL Afbrotavarnaverkefni sem lögreglu-
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Rekstrarvörur

Auglýsingasími

nemar á Norðurlöndum vinna nú sameiginlega er
hið fyrsta sinnar tegundar. Aldrei fyrr hafa yfir
100 nemendur frá öllum Norðurlandaþjóðunum
unnið saman að álíka verkefni.
Þetta kemur fram í viðtali Fréttablaðsins við þá
Ólaf Egilsson, lögreglufulltrúa við Lögregluskólann, og Pétur Berg Matthíasson, stjórnmála- og
stjórnsýslufræðing hjá embætti ríkislögreglustjóra. Þeir eiga sæti í starfshópi sem vinnur að
samstarfsverkefninu af Íslands hálfu. Önnur lönd
sem taka þátt í því eru Danmörk, Noregur, Svíþjóð
og Finnland.
„Markmið og tilgangur verkefnisins er að
nemendur öðlist betri skilning á því hvernig
afbrotavörnum er háttað hjá öðrum Norðurlandaþjóðum,“ greinir Pétur frá.
Verkefnið stendur yfir í 10 vikur. Breytilegt er
hversu margir nemendur taka þátt í því frá hverri
þjóð en frá Lögregluskóla ríkisins eru þeir á
fjórða tug. Samtals eru um 130 nemendur frá
Norðurlöndunum í þessu verkefni.
Fyrri hluti þess byggist á því að lögreglunemar
frá hverju landi fyrir sig gera grein fyrir stöðu
afbrotavarna í heimalandi sínu. Það gera þeir með
vinnslu ritgerða sem þeir vinna í hópum. Kennarar lögregluskólanna í hverju landi völdu síðan
tvær ritgerðir sem voru gerðar aðgengilegar
öllum nemendum í lok október á sænsku netkerfi
sem notað er við kennslu í lögregluháskólanum í
Stokkhólmi. Nemendur frá öllum löndum hafa
aðgang að þessu kerfi.
Eftir skil á ritgerðum voru lögreglunemar frá
öllum Norðurlandaþjóðunum settir í hópa með
nemum samstarfslandanna. Þeir hafa átt í
samskiptum og verið að ræða spurningar sem
kennarar leggja fyrir hópana og tengjast afbrotavörnum á Norðurlöndunum. „Umræðan fer einnig
fram á netkerfi sænska lögregluháskólans og geta
nemendur þar skrifast á við aðra í umræðuhópi,“
útskýrir Ólafur. „Nemendurnir þurfa því að lesa
ritgerðir annarra til að geta verið virkir í
umræðum við kollega sína.“

FULLTRÚAR ÍSLANDS Samstarfsverkefnið er aðeins einn þáttur

norrænnar samvinnu lögregluskólanna. Nefna má einnig nemendaskipti. Fulltrúar Íslands eru Ólafur Egilsson, lögreglufulltrúi
við Lögregluskólann, og Pétur Berg Matthíasson, stjórnmálaog stjórnsýslufræðingur hjá embætti ríkislögreglustjóra.
FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

Hver hópur hefur einn kennara sem fylgist með
umræðunni og getur hann komið með ábendingar
eða tillögur ef svo ber undir. Heildareinkunn fyrir
verkefnið byggist annars vegar á ritgerð um
afbrotavarnir í heimalandinu og hins vegar á
virkri þátttöku í umræðu um afbrotavarnir við
nemendur á Norðurlöndum.
jss@frettabladid.is

– Mest lesið

HJÓ BAR
N1 HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA
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Sparisjóðurinn styrkir félagasamtök sem vinna starf sem
snýr að börnum og unglingum með geðraskanir. Allir
landsmenn geta lagt þessu góða málefni lið en Sparisjóðurinn
leggur fram 1.000 kr. fyrir hönd hvers viðskiptavinar sem
vill láta gott af sér leiða með því að styrkja félag innan
söfnunarinnar. Farðu inn á spar.is eða komdu við á næsta
afgreiðslustað Sparisjóðsins og gefðu þinn styrk.

R A

Það er öryggisatriði að vera á góðum vetrardekkjum. N1 er með mesta úrval
landsins af hjólbörðum og á hjólbarðaverkstæðum okkar færð þú fyrsta ﬂokks
þjónustu og góð ráð fyrir veturinn. Svo getur þú auðvitað geymt dekkin hjá okkur.

WWW.N1.IS

N1 - Meira í leiðinni.
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Sveifluhálsar í þjóðarbúskapnum:

Framtíðar strik
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

Þ

jóðarbúskapurinn hefur verið býsna háspenntur um
nokkurt skeið. Verðfall á hlutabréfum og þar af leiðandi lækkun á gengi krónunnar hefur snögglega breytt
aðstæðum. Ýmislegt bendir til að fram undan séu lágspenntari tímar.
Þau umskipti sem orðið hafa að þessu leyti má fyrst og
fremst rekja til ytri aðstæðna. Með öðrum orðum er það þróun
á erlendum mörkuðum sem hefur svo bein og afgerandi áhrif á
þjóðarbúskapinn. Áður fyrr voru það sveiflur á hráefnismörkuðum
með fisk sem virkuðu með þessum hætti. Nú eru það alþjóðlegir
fjármálamarkaðir.
Athyglisvert er að innlendi markaðurinn virðist ekki að marki
hafa látið undan ströngum aðhaldsaðgerðum Seðlabankans. Áhrifin
koma fyrst og fremst utan að. Þau ætla hins vegar um margt að
verða krappari hér en víða annars staðar. Sveifluhálsar helstu samkeppnislandanna eru einfaldlega ekki eins háir og brattir og hér.
Engan veginn verður sagt að þessi breyting sé öll af hinu vonda.
Að einhverju leyti er hún leiðrétting á of háu verði hlutabréfa.
Verði breytingarnar ekki of krappar geta þær á endanum leitt til
betra jafnvægis. Gengi krónunnar hefur verið óraunhæft og veikt
hefðbundnar samkeppnisgreinar.
Þegar fjármálafyrirtækin hætta að sópa til sín öllu hæfileikafólki sem þau festa augu á finna vonandi fleiri kröftum sínum viðnám annars staðar. Það er þörf fyrir fólk með þekkingu og frumkvæði víðar.
Þó að ekki sé tilefni til alvarlegrar svartsýni má þó ljóst vera
að flest bendir til að þessar hræringar muni hafa áhrif á allt hagkerfið. Þrengri staða fjármálafyrirtækja þýðir minni umsvif. Af
sjálfu leiðir að hagvöxtur minnkar. Það þrengir aftur svigrúm
þeirra sem semja um launabreytingar og eins hinna sem nú eru að
taka ákvarðanir um útgjöld ríkisins á næsta ári.
Ríkissjóður stendur að vísu betur en nokkru sinni fyrr. Hann
er því í sterkri stöðu til þess að mæta lægra spennustigi í þjóðarbúskapnum. Hætt er hins vegar við að tekjur ríkissjóðs af fjármagnsskatti og virðisauka verði minni en áður. Ekki er á vísan að
róa með umframtekjur þessa árs.
Seðlabankinn stendur frammi fyrir vandasömu mati. Hækkandi
skammtíma kostnaðarverðbólga vegna lækkunar á gengi krónunnar blasir við. Á hinn bóginn er augljóst að breytingar á fjármálamörkuðum eru síður en svo ávísun á eftirspurnarverðbólgu á
næstu mánuðum. Hvernig bregst bankinn við?
Mjúk lending eða hörð eru tískuhugtök í efnahagsumræðu síðustu ára. Það er vissulega mikilvægt að haga hagstjórninni á þann
veg að leiðin niður hagsveifluhálsana sé aflíðandi. Hitt skiptir þó
mestu máli að ferðum hagkerfisins upp á þessa hálsa fækki. Á einföldu máli heitir þetta stöðugleikapólitík. Hana þarf að hugsa til
lengri tíma. Þá vaknar spurningin: Má bæta eitthvað í skipulagi
þjóðarbúskaparins í þeim tilgangi að fækka ferðunum upp og niður
sveifluhálsana?
Margt hefur gerst í þeim efnum á liðnum árum. Sá vandi sem
helst er óleystur lýtur að íslensku krónunni. Við sleppum aldrei
með öllu við áhrif af alþjóðlegum sveiflum. Okkar hagsveifluhálsar
mega hins vegar ekki vera bæði fleiri og hærri en samkeppnislandanna. Fyrir þá sök þarf nú að setja strikið fyrir trúverðuga
framtíðarstefnu í peningamálum.
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Syndir feðranna

Svín, hreindýr, gæs

Guðni Ágústsson, formaður Framsóknarflokksins, var einn af fáum
körlum sem tóku þátt í umræðunni
um þingsályktunartillögu til að efla
þátttöku kvenna í sveitarstjórnarmálum á þingi um daginn.
Guðni komst á gott flug
í stuðningi sínum við
jafnréttið og varð ágætlega
yfirlýsingaglaður, kvað
til að mynda: „Syndir
feðranna koma oft niður á
börnunum. Faðir minn átti
tólf syni, ég engan,“
sagði Guðni og
benti á að hann
byggi við mikið
kvennaríki einn
með konu sinni
og dætrum.

Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn
hefur vakið athygli fyrir auglýsingar á
jólahlaðborði fjölskyldunnar síðustu
daga. Matseðillinn er girnilegur;
gljáður hamborgarhryggur, hreindýrapaté, gæsalifrarpaté, grafinn
lax, síld, kjúklingaleggir og margt
annað. Gárungarnir lyfta brúnum í
undrum og spyfja hvort þarna sé
um heimatilbúna framleiðslu að
ræða því hvað á að halda; svín,
hreindýr, gæs...?

Allir vilja færa
flugvöllinn
Margrét
Sverrisdóttir,
forseti
borgar-

stjórnar, segir í viðtali við Vefritið.is
að til greina komi að flytja flugvöllinn
til innan borgarmarkanna. „Flugvöllurinn verður að vera í Reykjavík. Sú
afstaða mín ræðst umfram allt af
landsbyggðarsjónarmiðum. Nú er
verið að kanna hvort aðstæður séu
með þeim hætti að hann geti
verið á Hólmsheiði.“ Eitthvað hefur þá þurft að
gefa eftir í samstarfinu
við B, S og V-listana. Í
kosningastefnu F-lista
Margrétar stóð einfaldlega „Flugvöllinn áfram í
Vatnsmýrinni“.
steindor@frettabladid.is
ghs@frettabladid.is

Guðni og gærdagsins menn
Þ

að var kafli úr endurminningum Guðna Ágústssonar í
Mogganum í gær þar sem meðal
annars var vikið að átökunum
kringum fjölmiðlafrumvarp
Davíðs Oddssonar sem Ólafur
Ragnar Grímsson synjaði
undirritunar. Þetta var skemmtilegt aflestrar. Guðni rekur þarna
atburðarás sem þegar er þekkt
að nokkru, nema hjá Guðna
verður allt ljóslifandi og þrungið
heitum og innvirðulegum
tilfinningum. Maður er nánast
eins og staddur í skáldsögu eftir
Jón Trausta eða Torfhildi Hólm.
En Guðni er ekki gærdagsins
maður í íslenskum stjórnmálum
eins og þeir eru sem reyndu að
draga hann með sér í fallinu. Og
honum er náttúrlega í mun að
draga það fram hvernig hann
stóð gegn gerræðistilburðum
Davíðs Oddssonar í þessu máli,
og kom fyrir hann vitinu svo að
Davíð neyddist til að gefast upp
við tilraun sína til að koma á ný á
því ástandi þegar Morgunblaðið
var einrátt á íslenskum blaðamarkaði og Stöð tvö var í eigu
þóknanlegra aðilja.

Sérkennilegur lýðræðisskilningur
Samkvæmt frásögn Guðna var
ásteytingarsteinninn þessi: eftir
að Ólafur Ragnar Grímsson
forseti hafði neitað að skrifa
undir fjölmiðlalögin vildi Davíð
leggja fram ný lög fyrir þingið
með einhverjum breytingum
sem hann taldi að Ólafur Ragnar
myndi fallast á, enda væri hann
orðinn vígmóður eftir átökin.
Halldór Ásgrímsson virtist ekki
hafa aðra stefnu í málinu en að
halda völdum og ákvað að kanna
hvernig Ólafur myndi bregðast
við nýju lagafrumvarpi. Guðni
Ágústsson virðist hafa verið eini
maðurinn í ríkisstjórninni sem
var fær um að eiga orðastað við
forsetann og var sendur til að
„þreifa á honum“. Fékk lambakjöt á diskinn sinn og kom til
baka með þau skilaboð að
forsetinn myndi að sjálfsögðu

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

Í DAG | Framsóknarflokkurinn
ekki skrifa undir ný lög.
Þar með horfðust framsóknarmenn í augu við að málið var
ónýtt en Davíð brást ókvæða við
og kallaði þá veimiltítur. Sem
sýnir hversu brugðið hinum
orðsnjalla Davíð var því „veimiltíta“ er nú ekki orð sem kemur
fyrst í huga manns andspænis
svo vörpulegum manni sem
Guðni er.

Jafningi eða gráðug hjú
Allt er þetta gott og blessað. En
það sem óneitanlega vekur
nokkra undrun þegar þessi
frásögn er lesin er að ekki virðist
hafa hvarflað að neinum af
þessum ráðamönnum þjóðarinnar
að fara einfaldlega að lögum og
láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu um málið. Og ekki
virðast þeir heldur hafa áttað sig
á því að forseti Íslands gat ekki
með nokkru móti farið að
undirrita lítillega endurbætt lög
sama efnis án þess að fyrra málið
hefði fengið að hafa sinn lögformlega gang.
Allt þetta sýnir „afskaplega
sérkennilegan“ lýðræðisskilning.
Það er ekki að efa að Framsóknarflokkurinn hefði bjargað miklu af
sjálfsmynd sinni og reisn í huga
almennings hefði hann krafist
þess að farið yrði að lögum og
þjóðin fengi að kjósa um frumvarpið – og slitið stjórnarsamstarfinu ella.
Það var ógæfa framsóknarmanna að takast ekki að fjarlægja
sig þessum frámunalegu aðförum
gagnvart forsetanum sem

starfaði í einu og öllu samkvæmt
stjórnarskránni sem allt í einu
var talað um sem marklaust
plagg. Það var ógæfa framsóknarmanna að koma því ekki nógsamlega á framfæri við þjóðina að
þetta brölt væri ekki undan
þeirra rótum runnið. Fyrir vikið
birtust þeir þjóðinni sem undirlægjur. Gráðug hjú með lykil að
búrinu.
Stundum virðist manni sem það
sé enn ekki runnið upp fyrir
sumum fyrrverandi ráð- uh –
freyjum flokksins hversu
skaðlegt þetta ósjálfstæði var
fyrir ímynd flokksins: þegar
Valgerður Sverrisdóttir, fyrrum
iðnaðarráðfreyja, gagnrýnir
ríkisstjórnarflokkana – og
einkum Samfylkinguna – fyrir að
tala ekki einu máli (máli sjálfstæðismanna) í málaflokkum eins
og umhverfismálum virðist hún
ekki átta sig á því að Samfylkingunni er það einmitt höfuðnauðsyn
að koma fram sem jafningi
Sjálfstæðisflokksins en ekki
tautandi hjú.
Draumurinn hjá Halldóri
Ásgrímssyni og sveinum hans var
eflaust sá að gera úr þessum
gamla stjórnmálaarmi Sambandsins voldugan hægri flokk á borð
við Venstre í Danmörku sem var
deyjandi dreifbýlisflokkur þegar
Uffe Elleman Jensen hófst handa
við að breyta honum í harðsnúna
frjálshyggjusveit sem höfðaði til
stöndugra og sérdrægra borgarbúa. Í staðinn varð Framsókn
flokkur ríkra og sérdrægra
dreifbýlisbúa – kvótagreifanna.
En umfram allt varð flokkurinn í
augum almennings samsafn
manna sem sköruðu eld að sinni
köku í einkavæðingunni.
Guðni Ágústsson hefur ekki
slíka ímynd – um ráðvendni hans
efast enginn. Og fyrir vikið er
hann ekki gærdagsins maður í
íslenskum stjórnmálum heldur
nútímalegur framsóknarmaður
sem ekki er vert að vanmeta –
maðurinn sem kom vitinu fyrir
Davíð.

Illuga skýst um launaleynd
þetta enn skýrara. Hér sé á ferð „það
nýmæli að starfsmönnum skuli ávallt
heimilt að skýra frá launakjörum sínum ef
þeir kjósa svo“. Ávallt heimilt.
Illugi virðist skilja þetta svo að starfsFréttablaðinu í gær lýsir Illugi Gunnarsmaður megi semja af sér þennan rétt í
son, alþingismaður Sjálfstæðisflokks,
ráðningarsamningi eða með sérstökum
yfir fullum stuðningi við ákvæðið um
öðrum samningi við atvinnurekandann.
afnám skyldu til launaleyndar í jafnréttisÞað sé „hluti af samningsfrelsi manna“.
frumvarpi Jóhönnu Sigurðardóttur
Orðalag 30. greinar frumvarpsins –
félagsmálaráðherra. Það er gleðiefni.
MÖRÐUR
samhljóða samsvarandi grein í núgildandi
Illugi virðist hins vegar hafa misskilið
ÁRNASON
lögum – tekur af öll tvímæli um þetta. Hún
ákvæðið sem hann styður, og telur að eftir
heitir „Bann við afsali réttar“ og á sér ævaforna
sem áður geti atvinnurekandi samið við starfsrót í frelsis-, mannréttinda- og kjarabaráttu:
mann sinn um að leyna launakjörum. Þetta stenst
„Óheimilt er að afsala sér þeim réttindum sem
ekki, enda væri þá til lítils unnið.
kveðið er á um í lögum þessum.“ Óheimilt.
Ákvæðið er í 19. grein frumvarpsins og hljóðar
Ákvæðið í 19. grein um afnám samningssvo: „Starfsmönnum skal ávallt heimilt að skýra
bundinnar skyldu til launaleyndar er eitt af
frá launakjörum sínum ef þeir kjósa svo.“ Þetta er
nokkrum mikilvægustu nýmælum jafnréttisfrumsamhljóða ákvæði í stefnuyfirlýsingu stjórnarvarpsins. Annaðhvort styður Illugi Gunnarsson
flokkanna.
þetta ákvæði í fullri og réttri merkingu eða Illugi
Í ákvæðinu felst tvennt. Annarsvegar að enginn
Gunnarsson styður ekki þetta ákvæði, sem komið
getur meinað starfsmanni að skýra hverjum sem
er úr stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Sjálfstæðiser frá launakjörum sínum. Hinsvegar að enginn
flokksins og Samfylkingarinnar frá 23. maí
getur þvingað starfsmann til að skýra frá launasíðastliðnum. Hér er engin hjáleið.
kjörum sínum. Í athugasemdum við frumvarpið er

UMRÆÐA
Launaleynd

Í
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MAGNÚS JÓNSSON, RÁÐHERRA
OG GUÐFRÆÐIPRÓFESSOR,
FÆDDIST ÞENNAN DAG ÁRIÐ
1887.

„Ég reyni að láta liðnu árin
yngja mig upp.“
Magnús var alþingismaður
Reykvíkinga 1921-46 og atvinnumálaráðherra Íslands
um tíma árið 1942.

timamot@frettabladid.is
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MERKISATBURÐIR

Dagblaðið og Vísir í eina sæng

1594 Tilskipun gefin út um

Þennan dag árið 1981 sameinuðust síðdegisblöðin tvö sem
gefin voru út í Reykjavík og barist höfðu illvígri baráttu um markaðinn frá 8. september 1975.
Óbreyttir starfsmenn þeirra sem
höfðu litið á keppinautana sem
algera fjandmenn voru nú allt í
einu orðnir vinnufélagar því þegar
þeir komu til starfa þennan morgun var búið að brjóta niður skilvegginn á milli ritstjórnanna í
Síðumúla 12 og 14.
Þeir héldu sig líka sjá ofsjónir
þegar þeir sáu ritstjóra beggja
blaðanna sitja í makindum hlið
við hlið, menn sem höfðu ekki yrt
hver á annan svo vitað væri heldur skipst á hörðum skeytum í leiðurunum.

1922

Verkfall Félags bókagerðarmanna
hafði staðið frá 14. til 24. nóvember og þá hafði hugmyndin að
sameiningu komið upp og gott
ráðrúm fékkst til að undirbúa
hana.
Nýja blaðið hét Dagblaðið &
Vísir en var síðar stytt í Dagblaðið
Vísi og síðar DV.
Ritstjórar voru Jónas Kristjánsson sem áður ritstýrði Dagblaðinu
og Ellert B. Schram, áður ritstjóri
Vísis. Reynt var að samhæfa efnisþætti blaðanna en smám saman
dró það meira dám af Dagblaðinu. Fyrir sameiningu var upplag
beggja blaðanna samanlagt 4448 þúsund eintök en ári eftir sameiningu var það
37-39 þúsund eintök.

1940

1942
1973

1981

að Grallarinn skuli vera
messusöngbók Íslendinga.
Howard Carter og Carnarvon lávarður komast inn
í grafhýsi Tutankamons í
dal konunganna í Egyptalandi.
Nasistar neyða 500.000
gyðinga til búsetu í gettóinu í Varsjá.
Stórmyndin Casablanca
er frumsýnd.
Rose Mary Woods, ritari Nixons, viðurkennir
að hafa þurrkað út bút
af segulbandi með uppljóstrunum um Watergatemálið.
Veitinga- og skemmtistaðurinn Broadway við
Álfabakka í Reykjavík er
opnaður.

Þýðing og stíll
Biblíunnar
Nýja Biblíuþýðingin, þýðing og stíll verður til umræðu á málstofu Guðfræðistofnunar klukkan 12.10 í
safnaðarheimili Neskirkju
í dag. Þýðing Biblíunnar verður rædd í ljósi stílfræðinnar. Varpað verður
fram spurningunni hvort
stílfræðileg
sjónarmið
hafi legið nýju þýðingunni
til grundvallar. Eða hvort
ákveðinn stíll hafi orðið til
í vinnu þýðingarnefndar
með textann.

NESKIRKJA Rædd verður nýja
Biblíuþýðingin í safnaðarheimilinu í dag.

Dr. Gunnar Kristjánsson
prófastur stjórnar málstofunni.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Ögmundur Jóhannesson
lést á Hjúkrunarheimilinu Garðvangi miðvikudaginn
21. nóvember. Jarðarförin verður auglýst síðar.
Kristín Ögmundsdóttir
María Ögmundsdóttir
Alda Ögmundsdóttir
Sigurður J. Ögmundsson
Jón J. Ögmundsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Sigurjón Kristinsson
Sæmundur Einarsson
Erlendur Jónsson
Guðrún J. Aradóttir
Unnur G. Knútsdóttir

Ástkær eiginmaður minn og faðir okkar,

Þórarinn Kjartansson
Forstjóri Bláfugls, Mýrarási 15, Reykjavík,

sem lést laugardaginn 17. nóvember, verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju mánudaginn 26. nóvember
kl. 13.00. Þeim sem vildu minnst hans er vinsamlegast
bent á að láta hjálpar- og björgunarsveitir, Hjartavernd,
Reykjalund eða aðrar hjálparstofnanir njóta þess.
Guðbjörg A. Skúladóttir
Kjartan Þórarinsson
Skúli Þórarinsson

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

MAGNÚS ODDSSON FERÐAMÁLASTJÓRI „Öll ferðalög byggjast á því að maður uppplifi eitthvað annað en heima hjá sér.“

MAGNÚS ODDSSON: FERÐAMÁLASTJÓRI Í FIMMTÁN ÁR

Erfitt að koma fólki á óvart
Magnús Oddsson ferðamálastjóri
hefur sagt starfi sínu lausu frá og með
næstu áramótum eftir rúm fimmtán ár
í embætti.
Hann hefur sinnt ferðamálum miklu
lengur, eða í þrjátíu og þrjú ár, hefur
víða komið við og upplifað byltingu í
flestu sem lýtur að ferðamennsku.
„Þegar ég lít til baka finnst mér
varla hægt að bera saman ferðamennsku fyrir þrjátíu árum og nú. Ég
var til dæmis fararstjóri hóps Íslendinga í Betlehem um jólin 1977 og í Róm
um nýárið og eyddi mjög löngum tíma
í að undirbúa ferðina og leiðarlýsinguna. Las Biblíuna og varð mér úti um
skuggamyndir. Ef ég væri að fara í
dag fengi ég allar upplýsingar á netinu. Þetta er allt öðruvísi.“
Magnús er kennari í grunninn og
kveðst hafa byrjað afskipti sín af
ferðamálum sem fararstjóri erlendis
á vegum ferðaskrifstofunnar Sunnu í
jólafríi árið 1974. Síðan hafi hann endurtekið það í flestum jóla-, páska- og
sumarleyfum næstu árin og farið með
Íslendinga víðs vegar um heiminn.
„Þetta var mjög sérstakur tími. Ég og
konan mín, Ingibjörg Kristinsdóttir,
vorum saman í þessu og áttum jól og

áramót í átta mismunandi löndum. Það
voru jól í Betlehem, Sviss, Austurríki
og hér og þar,“ rifjar hann upp.
Eitt af því sem breyst hefur til batnaðar á umliðnum áratugum eru fjárráð Íslendinga. „Fólk lagði gríðarlega
mikið á sig til að komast í ferðalög til
útlanda fyrir þrjátíu árum. Þegar ég
var á Spáni ´77-´79 var fólk að koma örþreytt að heiman því það hafði unnið
myrkranna á milli til að eiga fyrir
ferðinni. Ferðamynstrið hefur líka
mikið breyst. Fólk er orðið svo mikið
á faraldsfæti.“
Eftir fararstjórn og ferðaskrifstofurekstur vann Magnús hjá Arnarflugi
í tíu ár með aðsetur víða um Evrópu.
Síðan tók við uppbygging á móttöku
ferðamanna hér á landi, fyrst sem
markaðsstjóri Ferðamálaráðs og síðan
ferðamálastjóri. Hann segir það mikil
forréttindi að hafa fengið að kynnast
ferðamálum frá mörgum ólíkum hliðum. „Þegar ég fór að fylgja hópum
eftir víðs vegar um veröldina þá síaðist inn hvað í raun gerði stað að góðum
ferðamannastað. Öll ferðalög byggjast
á því að maður upplifi eitthvað annað
en heima hjá sér. Það er ekki flóknara en það. Þetta þarf að gera af mik-

Kristján J. Þorkelsson
vélstjóri, áður búsettur að Boðahlein 5,
Garðabæ.

lést á Hrafnistu miðvikudaginn 21. nóvember sl.
Jarðarförin fer fram frá Kópavogskirkju miðvikudaginn
28. nóvember nk. kl. 15.00.
Kristján E. Kristjánsson
Áslaug Gísladóttir
Brynhildur Kristjánsdóttir Stefán Sigurðsson
Auður Kristjánsdóttir
Roger Olofsson
Alfa Kristjánsdóttir
Sigmar Þormar
Bárður Halldórsson
Grétar Sveinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

illi fagmennsku og gæðum þannig að
ferðamaðurinn finni að verið sé að
hugsa um hann af alúð en ekki sem féþúfu,“ segir hann.
Þótt flest hafi orðið til bóta í ferðamálunum segir Magnús eitt hafa tapast. „Það er búið að taka svolítið ánægjuna frá fólki af því að sjá eitthvað nýtt
og mun auðveldara var að koma því á
óvart fyrir þrjátíu til fjörutíu árum,“
segir hann.
En hvar hefur honum verið komið
mest á óvart? „Í Betlehem á jólunum
1977,“ svarar hann og lýsir því nánar.
„Á aðfangadag voru hermenn við fæðingarkirkju frelsarans og hún minnti
mig mest á verslunarmiðstöð. Mér
fannst eins ójólalegt þar og hugsast
gat og það kom mér mjög á óvart. En
á Betlehemsvöllunum þetta sama síðdegi ríkti hins vegar alger friður og
fjárhirðar voru þar að gæta hjarða
sinna. Þar fann maður fyrir því að
eitthvað merkilegt hefði gerst. Auðvitað átti það ekki að koma á óvart en
það snart mig dýpra en mig hafði órað
fyrir. Þetta hvorutveggja er einhver
mesta upplifun á ferðalagi sem ég hef
orðið fyrir.“
gun@frettabladid.is

AFMÆLI

80 ára afmæli
Haraldur Magnússon
Byggðavegi 86, Akureyri
er 80 ára í dag.
Hann verður að heiman á afmælisdaginn.

GUÐRÚN
ÞÓRA HJALTADÓTTIR næringarráðgjafi er
53 ára.

INGVELDUR G.
ÓLAFSDÓTTIR,
söngkona og
dagskrárgerðarmaður, er 48
ára.

LÍFLEG LJÓS

HÖFN OG GRÆJUR

Breski hönnuðurinn Stuart
Haygarth býr til ljósakrónur
úr óhefðbundnu hráefni.

Fermingargræjurnar
eru úti og alls konar
nýjungar komnar inn í
staðinn.

HEIMILI 2

GRÆJUR 4

HEILSA

HÚS

BÖRN

NÁM

FERÐIR

MATUR

BÍLAR

TÍSKA

GRÆJUR

ATVINNA

TILBOÐ

VINNUVÉLAR O.FL.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HEIMILI

Sigma linsur
fyrir ﬂestar
gerðir
myndavéla

Þorgerður lætur fara vel um sig
í uppáhaldsstólnum og hugsar
sér gott til glóðarinnar að syngja
jólaperlur á aðventutónleikum Vox
Academica á föstudaginn.

Gamall og góður félagi
Þorgerður Aðalgeirsdóttir framhaldsskólakennari á sér uppáhaldsstól í uppáhaldshorni.

IPL varanleg, sársaukalítil
háreyðing
Greifynjan snyrtistofa s. 587 9310

Auglýsingasími

Nematilboð -20% Mánud. Heilnudd

„Stóllinn kemur frá móður minni en hún keypti hann
þegar hún hóf búskap um tvítugt. Hún keypti tvo
stóla og voru þeir notaðir mikið og eru komnir til ára
sinna. Ég fékk annan stólinn og á von á hinum síðar,“
segir Þorgerður sem hefur átt langt samneyti við
stólana eða allt frá því hún man eftir sér. Það er því
ekki að furða að stóllinn sé í miklu uppáhaldi.
„Ég var með mikið af gömlum munum í kringum
mig en svo flutti ég úr Norðurmýrinni í Grafarvoginn og þá keypti ég svolítið af nýrri húsgögnum. Þar
sem við fluttum í nýrra hús þá fannst mér ekki passa
að vera bara með gamalt dót. Samt fylgir þessi stóll
mér alltaf og ég er líka með gamla borðstofustóla
þótt borðstofuborðið sé nýtt,“ segir Þorgerður sem
þykir erfitt að henda öllu gömlu út þar sem það eru
oft uppáhaldshlutirnir. Auk þess þykir henni gaman
að blanda saman gömlu og nýju. „Fyrir framan stól-

inn er handsaumaður skemill með krosssaumi sem
mér áskotnaðist í sumar þegar ég var í Sorpu að
henda rusli. Þar hitti ég mann sem var með fallegt
sófasett og skemil sem hann var á leið með í Góða
hirðinn. Þetta voru húsgögn úr íbúð gamallar konu
sem var að flytja og minnka við sig. Ég dauðsé eftir
að hafa ekki tekið sófasettið líka,“ segir Þorgerður
kímin. Fyrir framan stólinn er töluvert pláss og segir
Þorgerður að þar setji börnin hennar tvö oft upp trélest og þá er skemillinn notaður sem göng og lestin
látin fara í kringum stólinn þannig að uppáhaldshornið er líka leikvöllur.
Þorgerður syngur í Vox Academica undir stjórn
Hákons Leifssonar en þar er í nógu að snúast. „Við
höldum aðventutónleika í Langholtskirkju 30.
nóvember og þar munum við syngja tvö frönsk verk
frá tuttugustu öld,“ segir Þorgerður. Verkin eru eftir
Poulenc og Honegger og með kórnum verður 50
manna hljómsveit, barnakór og einsöngvarar. Þarna
er því kjörið að hefja aðventuna.
hrefna@frettabladid.is

– Mest lesið

VERSLUNARTÆKNI
Speglar

Hjólahnallar

Handkörfur

Veggrammar

Vagnar

Kynningaborð

Kælar & frystar

Sjáðu úrvalið inná www.verslun.is
ISA

Dragháls 4 110 Reykjavík Simi:5351300 verslun@verslun.is

[
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BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager • Smíðað eftir máli
• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

]

Ofnhanskar eru einstaklega handhægir og nauðsynlegir á
heimilinu. Ekki er ráðlegt að reka berar lúkurnar inn í sjóðheitan ofninn þegar sækja skal afrakstur eldamennskunnar eða
bakstursins og eru ofnhanskar því líka öryggistæki.

Lýst upp með gleraugum,
partísprengjum og rusli
Spectacle heitir
þessi fallega
króna. Hún
er búin til úr
1.020 gleraugum sem
eru spengd
saman til að
mynda klassískt ljósakrónuform.

Stuart Haygarth býr til
ljósakrónur úr endurnýttum
hlutum.
Breski hönnuðurinn Stuart
Haygarth fer ekki hefðbundnar leiðir við gerð
ljósakróna sinna. Meðal
sköpunarverka hans eru
ljósakróna gerð úr partísprengjum og önnur úr alls
konar rusli, allt frá sólgleraugum til plastgreiðu. Þrátt
fyrir að hráefnið í krónurnar
kosti ekki mikið koma þær
bara ljómandi vel út.
solveig@frettabladid.is

Shadey family-ljósakrónuna mótaði
Haygarth úr fjölda glerlampaskerma
sem hann safnaði víða að. Einn og
sér er hver skermur frekar óásjálegur
en saman mynda þeir skemmtilegt
ljós. Krónan minnir Haygarth á fjölskyldu þar sem allir einstaklingarnir
eru ólíkir en saman eru þeir ein heild.

Tide Chandelier-ljósakrónan er
nokkurs konar ruslakróna. Hún er
hluti af verkefni Haygarth þar sem
hann býr til hluti úr manngerðu
rusli sem skolað hefur á strendur
við Kent í Bretlandi.

Árþúsundakrónan
(Millennium
Chandelier) er
búin til úr þúsund notuðum
partísprengjum sem safnað var saman
1. janúar 2000.
Hver sprengja
hangir á þræði
og þegar hreyfing kemur á
loftið sveiflast
krónan eins og
lifandi vera.

Skógarskuggar og
kynjadýr
Í

TORD BOONTJE FÆST MIKIÐ VIÐ NÁTTÚRUNA
Í HÖNNUN SINNI OG OFTAR EN EKKI MÁ SJÁ
BREGÐA FYRIR SKÓGARDÝRUM OG GRÓÐRI
Í HÖNNUN HANS.

Þessi gardína eða skilrúm er þar engin
undantekning. Tjaldið kallast „þar til í
dögun” og með því má kalla fram fallega
og spennandi skugga og áferð. Tjaldið má
nota ýmist sem gardínu, skilrúm eða veggskraut og er það gert úr efninu tyvek sem
er sérstaklega sterkt pappaefni. Það er
hita- og vatnshelt og afar slitsterkt. Með
tjaldinu fylgja lykkjur úr frönskum rennilás
svo auðveldara sé að hengja það upp en
nauðsynlegt er að handþvo tjaldið þegar
það er þrifið. Tjaldið fæst í svörtu og hvítu.
-

- hs

Eitthvað fyrir
stelpurnar
HVAÐ ER STELPULEGRA EN BORÐBÚNAÐUR MEÐ BLEIKUM DOPPUM,
PERLUM OG SMÁSKRAUTI?

Hella Jongerius hefur hannað
þetta krúttlega keramíksett fyrir
artecnica og kallast það „beads &
pieces“, eða perlur og smáhlutir á
íslensku. Í settinu eru fjórir hlutir,
flaska og þrjár stærðir af skálum.
Á bak við þessa hönnun er þó
æðri hugsjón en sú að gera dúllulegt matarstell. Hlutirnir eru unnir
af handverksmönnum í helstu
kókaínræktunarhéruðum Perú.
Hver einasti hlutur er handgerður og skreyttur með mismunandi
perlum. Uppruni keramíksettsins
er greinilegur í hönnun þess og
eru mjúkar línur í svörtu keramíki
einkennandi fyrir leirkerasmíð í
Perú. Fíngerðar bleikar perlurnar
eru síðan einkennandi fyrir hönnun jongerius. Keramíkblómvendir og tréperlur eru dásamlega listræn samsetning og úr verður einstakt matarsett.
- hs
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Málað
á tré
Fröken Fix er handverksmarkaður á netinu. Þar
er um að ræða ómálaðar
trévörur, meðal annars til
jólaskreytinga.
Gestabækur, eldhúsrúllustandar, nafnaskilti og dagatalaspjöld eru meðal þess sem fæst
í Fröken Fix. Farið er inn á
hana á vefslóðinni www.simnet.is/froken-fix. Allir hlutirnir
eru útskornir en ómálaðir og
þar kemur handlagni kaupandans til sögunnar, eða þess sem
hlýtur gripinn. Litir fylgja með
og leiðbeiningar.
Sérstakar jólavörur með
snjókörlum og kerlingum, jólasveinum og jólatrjám eru í
einni deildinni.
- gun

Einfalt er að fá jólailminn
í húsið á svipstundu.

Hringdu í síma

Jólailmur í húsið
Frábær leið til að fá jólailminn
í húsið án þess að vera búinn
að baka piparkökurnar.
Fyrir þá sem ekki hafa gefið sér
tíma til að baka piparkökurnar er
til skemmtilegt húsráð til að fylla
heimilið af jólailmi á svipstundu.
Svolítið af vatni er sett í pott og
mandarínubörkur rifinn út í. Þá er

kanill og negull settur út í pottinn
og soðið í góða stund. Þannig gýs
upp þessi fíni ilmur og fyrir þá
sem vilja er hægt að nota múskat
eða vanillu að auki eftir smekk
hvers og eins.
Þá er sniðugt að geyma blönduna í pottinum yfir nótt og kveikja
undir að nýju næsta dag til að fá
enn meiri jólailm í húsið.
- sig

ef blaðið berst ekki

Jólatré með seríu sem fæst ómálað
en með öllu tilheyrandi.

Suma dreymir jólin,
en hjá okkur verður
hann að veruleika...
...vorum að fá nýjar og vandaðar jólavörur

Sia Home Fashion
Laugavegur 86
101 Reykjavík
Sími 511 6606

[

Glymskrattar eru kannski ekki nýjustu græjurnar en þeir eru alltaf
flottir og skemmtilega hannaðir. Hægt er að fá nýtískulegri græjur með
glymskrattaútlit, en sumir vilja þó bara fá þessa gömlu góðu.

]

Gömlu græjunum
skipt út fyrir iPodinn
Mikið er til af ólíkum hljómflutningstækjum en útlit þeirra
og notkunarmöguleikar hafa
tekið miklum breytingum á
undanförnum árum.
Mikil þróun hefur orðið í framleiðslu hljómflutningstækja og
eru gömlu fermingargræjurnar
langt frá því að vera heitar. Segulbönd eru auðvitað löngu úrelt og
geisladiskar eiga á brattann að
sækja. iPod-kynslóðin hefur tekið
völdin og sé ætlunin að fá sér
hljómflutningstæki er iPod og
alls kyns fylgihlutir líklega besta
fjárfestingin. Það er þó breytilegt eftir smekk
og
tækniþekkingu
hvað
fólk
velur og enn

er til mikið úrval af hefðbundnum hljómflutningstækum með
geislaspilara, útvarpi og tveimur
hátölurum. Tivolitæki og alls
kyns svokallaðar iPod-hafnir eru
þó með því vinsælasta í dag.
„Fólk kaupir orðið mikið af tónlist á netinu sem það hleður inn á
iPodana í gegnum tölvuna. Það er
líka lítið mál að hlaða inn á þá
tónlist af geisladiskum og mun
þægilegra að hafa allt á einum
stað,“ segir Ásgeir Jónsson,
verslunarstjóri
Apple-búðarinnar. Hann segir mikið um að
fólk vilji losna við fyrirferðarmikil hljómtæki og fá nettar
græjur sem auðvelt er að grípa

með í garðinn eða sumarbústaðinn. „Hægt er að kaupa svokallaðar „dockur“ undir iPodana sem
þeim er stungið í og þá eru
komnar fyrirtaks græjur,“ segir
Ásgeir. Hafnirnar eru til í mismunandi stærðum og gerðum,
með mismiklum hljómgæðum og
jafnvel með útvarpi og öðrum
möguleikum.
Þorsteinn
Daníelsson
hjá
Tivolibúðinni í Ármúla segir að
Tivoli-tækin, sem til eru í fjölmörgum útgáfum, séu geysivinsæl og að þau hafi selst í um
40.000 eintökum hér á landi. „Það
sem einkennir þessi tæki fyrst og
fremst er einfaldleiki og gæði,“
segir Þorsteinn. Tækin er hægt
að setja saman á ýmsa vegu og
prýða þau margar stofur í landinu.
vera@frettabladid.is

Gamlir og nýir tímar mætast: Hönnunin er
gamaldags en gæðin standast ströngustu
nútímakröfur. Stereógræjur sem samanstanda af útvarpseiningu, geislaspilara og
hátalara mynda fallega samstæðu í stofuna.
Hægt er að tengja MP3-spilara, iPod og
bassa við. Verð: 79.600 krónur.

iYiYi og sambærilegar iPod-hafnir eru
tvímælalaust teknar við af gömlu fermingargræjunum. Útvarp, klukka og vekjaraklukka
eru innbyggð og kostar tækið 42.800 (iPodinn ekki innifalinn í verði).

Spennandi sjónvarp

160 GB
UPPTÖKU
DISKUR

Tivoli-geislaspilari, útvarp og fjarstýring.
Verð frá 85.500 krónum.

42PT85
42” Plasma sjónvarp
Upplausn 1024x768
Skerpa 15.000:1
Birtustig 1500
Svartími 0,001 ms
2 Stafrænir sjónvarpsmóttakarar
100Hz

199.900

Opið: Virka daga kl. 9-18 • Laugardaga 11-16

Bose SoundDock Portable er kraftmikil
höfn með innbyggðu hleðslubatteríi.
Verð 44.990 krónur. Apple-iPodarnir
kosta frá 9.990 krónum.

fasteignir
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Húsið er risastórt og stórglæsilegt með góðu
útsýni yfir Elliðavatn og Bláfjöll.

Þjónusta ofar öllu

VIÐ ERUM ALDREI OF
UPPTEKIN FYRIR ÞIG!
UÊ6iÀsiÌÕ
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Við erum 100% til staðar fyrir þig!

HRINGDU NÚNA

699 6165

Glæsihús með Bláfjallasýn
Stakfell fasteignasala hefur til sölu 501,4 fermetra einbýlishús í byggingu sem afhendist
fullbúið.

H
Bóas
Sölufulltrúi

Gunnar
Sölufulltrúi

Áslaug María
Sölufulltrúi

Stella Ósk
Sölufulltrúi

Edda Hrafnhildur
Sölufulltrúi

Hilmar
Sölufulltrúi

Eir
Sölufulltrúi

Stefán Páll Jónsson
Löggiltur fasteignasali

Benedikt
Sölufulltrúi

úsið stendur efst í lokaðri götu og er með
góðu útsýni yfir Elliðavatn og Bláfjöll.
Gengið er inn í stórt anddyri og þaðan inn
í stóra stofu og borðstofu með góðu útsýni. Úr borðstofunni er útgengt á suðursvalir. Eldhúsið er opið og
bjart með innréttingu frá Poliform og eldhústækjum
frá Miele.
Stór hjónasvíta er á efri hæðinni, 48 fermetrar að
stærð með sér baðherbergi og fataherbergi. Þaðan
er útgengt á svalir um rennihurð. Barnaherbergi er
einnig á efri hæð. Það er 16 fermetrar og því fylgir
baðherbergi.

Gengið er niður um stigahús á neðri hæðina þar
sem komið er í rými sem er 31,4 fermetrar og mætti
til dæmis nota sem hvíldarherbergi, stórt herbergi
fyrir ungling eða æfingasal. Sjónvarpsherbergi er
25 fermetrar. Inn af sjónvarpsherberginu eru tvö
rúmgóð svefnherbergi ásamt baðherbergi.
Í öllum herbergjum er parket á gólfum en á
öðrum gólfum eru stórar marmaraflísar. Innréttingarnar í öllum herbergjunum eru frá Poliform
og hurðarnar eru 2,50 metra háar. Þá verða allir
gluggar sérsmíðaðir úr viðhaldsfríu áli.
Hitalagnir verða í gólfum og til stendur að fá
hönnuð til að sjá um lýsingu.
Lóðin skilast hellulögð og tyrfð, bílaplan upplýst, hellulagt og hitað. Húsið er einangrað að utan
og afhendist múrað og málað.

Finndu þér stað
Atvinnuhúsnæðislán með lægri lántökukostnaði
VEXTIR FRÁ

F í t o n / S Í A

AÐEINS

3,7%
Miðað við myntkörfu 4,
Libor-vextir 20.6.2007.

Frjálsi fjárfestingarbankinn lánar fyrirtækjum og einstaklingum til kaupa eða
endurfjármögnunar á atvinnuhúsnæði. Lánstími er allt að 30 árum og við kappkostum
að veita framúrskarandi þjónustu á hagstæðari kjörum. Komdu til okkar í Lágmúla 6,
hringdu í 540 5000 eða sendu póst á frjalsi@frjalsi.is til að kynna þér málið nánar.

Sími 512 3600
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www.logheimili.is
Jónas Örn Jónasson Lögmaður og lögg. fasteignasali

Skipholti 15 • 105 Reykjavík • www.logheimili.is
Opið hús í dag mánudag milli 18:00-18:30

Hafnarskógur
311 Borgarnes

Stærð: 525,7 fm
Fjöldi herbergja: 17
Byggingarár: 1995
Brunabótamat: 72.160.000
Bílskúr: Nei

Senter

Frum

Gvendargeisli 16 - Reykjavík

Mótel Venus

Jón Bek
Sölufulltrúi
863-0988
jonbek@remax.is

LÖGHEIMILI EIGNAMIÐLUN kynnir í einkasölu sérstaklega glæsilegt einbýlishús fyrir vandláta
fagurkera, hannað af Rut Káradóttur innanhúsarkitekt. 3-4 svefnherbergi, stór og góður bílskúr. Lýsing er frá Lúmex og er fjarstýrð. Hiti er í öllum gólfum með hitastýringarkerﬁ frá
Hátækni. Innréttingar eru allar mjög vandaðar sérsmíðaðar hjá Tekra. Garður er tyrfður með
trjám en er ekki fullbúinn. Garðurinn er teiknaður af Ragnheiði Skarphéðinsdóttur, landslagsarkitekt. Teikningar fylgja af garðinum sem er teiknaður með pöllum og glæsilega hannaður.

Verð: 66.500.000
RE/MAX Senter kynnir: Til sölu Mótel Venus í kjarrivöxnu landi við Borgarfjarðarbrúna. Húsið er 525,7 fm
og stendur á 4.420 fm eignarlóð. Í húsinu eru 17 fullbúin herbergi og þar af 8 herbergi með sér
baðherbergi. Veitingasalur er fyrir allt að 138 manns, ráðstefnusalur fyrir 40 manns, góður bar og fullbúið
eldhús. Á efri hæð hússins er starfsmannaíbúð skráð 41 fm með góðu eldhúsi, svefnherbergi og stórum
svölum. Möguleiki er á að fá keypt um 1 ha land til viðbótar. Allar nánari upplýsingar veitir Jón Bek í síma
8630988

LÖGMAÐUR OG LÖGGILTUR FASTEIGNASALI MEÐ ÞÉR ALLA LEIÐ!

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

Sími 512 3600
www.logheimili.is
Jónas Örn Jónasson Lögmaður og lögg. fasteignasali

Skipholti 15 • 105 Reykjavík • www.logheimili.is
Opið hús í dag mánudag milli 19:30 – 20:00

FLÚÐASEL 68

Skipagötu 16 l Sími 455 1400 l www.eignakjor.is
Til leigu er 4. hæðin
(efsta hæð) húseignarinnar nr. 102 við Hafnarstræti á Akureyri (göngugötuna). Húsnæðið er
um 168 fm. og er ástand
gott. Lyfta er í húsinu.
Til afhendingar strax.
Upplýsingar hjá
Eignakjöri ehf.
Akureyri
í síma 455 1400

Frum

Frum

Akureyri, miðbær skrifstofuhúsnæði til leigu

LÖGHEIMILI EIGNAMIÐLUN Skipholti 15 kynnir: Fallegt 6 herb., 223 m² endaraðhús með innbyggðum bílskúr á góðum stað í Seljahverﬁ. Húsið er á þremur hæðum. Fyrsta hæð: Anddyri
og stórt þvottahús með sána, sturtu og bílskúr. Önnur hæð: Anddyri með gestasalerni, eldhús
með borðkrók, stór stofa með útgengi á svalir, ásamt borðstofu. Þriðja hæð: Þrjú góð svefnherb. og eitt gluggalaust herbergi, stórt baðherbergi. Geymsluloft er í húsinu. Góður afgirtur
garður og hellulagður pallur eru við húsið. Stutt er í skóla og alla þjónustu. Verð 39.9 millj.
LÖGMAÐUR OG LÖGGILTUR FASTEIGNASALI MEÐ ÞÉR ALLA LEIÐ!

Arnar Sigfússon, Lögg fasteignasali, hdl.

Sími 512 3600
www.logheimili.is

– Einbýli
– Parhús
– Frístundarhús
– Gesthús
– Garðhús
Gæði á
góðu verði

Jónas Örn Jónasson Lögmaður og lögg. fasteignasali

Skipholti 15 • 105 Reykjavík • www.logheimili.is
Opið hús í dag mánudag milli 19:00-19:30

Frum

Frum

Kringlan 91 - Reykjavík

Einbýlishús verð frá: 7,990,000 kr.
LÖGHEIMILI EIGNAMIÐLUN kynnir mjög eftirsóknarverða eign í einkasölu. Raðhús á þremur
hæðum við Kringluna. Komið er inn í forstofu með ﬂísum á gólﬁ. Á vinstri hönd er gestasnyrting auk þvottahúss og úr forstofu er komið inn í hol. Á hægri hönd er borðastofa og eldhús
með eldri innréttingu og tækjum. Gengið er úr holi niður þrjár tröppur í bjarta og fallega stofu
með útgengi á verönd/ garð með palli. Arinn er í stofu. ÍBÚÐ Í KJALLARA sem er með sérinngang er 2-3 herbergja íbúð sem er verið að klára að endurgera frá grunni. Við inngang er
útigeymsla. 26 fm stæði í bílageymslu sem er inn í fm tölu.
LÖGMAÐUR OG LÖGGILTUR FASTEIGNASALI MEÐ ÞÉR ALLA LEIÐ!

112 Reykjavík:

Parhús verð frá: 10,990,000 kr.
– Einbýlishús – Parhús – Sumarhús – Gestahús – Smáhýsi –
V.H. ehf. - Heiðarbraut 3 - 250 Garður - sími 864 2400 - www.volundarhus.is - volundarhus@volundarhus.is

Glæsilegt einbýli á tveimur hæðum

Hverafold 39: Fallegt útsýni á sjávarlóð
Eignamiðlun hefur til sölu 260 fm einbýli á tveimur hæðum
í Grafarvogi. Húsið sem er með innbyggðum bílskúr stendur
á sjávarlóð í neðstu húsatröð við voginn. Húsin er vel staðsett með útsýni og suðurgarði.
Eignin skiptist í forstofu, tvö hol, tvær stofur, eldhús býtibúr,
gestasnyrtingu, fjögur svefnherbergi, baðherbergi og vaskahús. Mikil lofthæð er í húsinu og arinn á tveimur hæðum.
Tvær glæsilegar verandir eru við suðurhlið eignarinnar. Í
garðinum er heitur pottur. Hiti er í bílaplani fyrir framan
húsið. Lóðin er skráð 808 fm.
Lýsing: Komið er inn í forstofu á efri hæð, til vinstri er flísalögð gestasnyrting með glugga. Til hægri er gengið í fullbúinn bílskúr með millilofti. Gengið er áfram inn í vinnustofu þar sem útgengi er á svalir sem snúa suðvestur. Til vinstri úr anddyri er eldhús, borðstofa og búr. Úr borðstofunni er horft niður í bjarta og fallega stofu með mikilli lofthæð. Á allri efri hæð eru fallegar flísar á gólfi. Komið
er niður á flísalagt sjónvarpshol. Útgengi á verönd og áfram í garð. Hæðin skiptist að auki í fjögur svefnherbergi,
baðherbergi, vaskahús og stofu. Baðherbergi er rúmgott með steyptum sturtuklefa og baðkari sem gengið er
niður í. Innaf baðherbergi er þvottahús með með góðu skápaplássi.

HVERAFOLD - SJÁVARLÓÐ

Sverrir Kristinsson lögg. fast.sali

KÚRLAND - ENDARAÐHÚS Í FOSSVOGI
Glæsilegt rúmlega 260 fm einbýli á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr á sjávarlóð í
neðstu húsaröðinni við Grafarvoginn. Húsið er mjög vel staðsett með fallegu útsýni og
suðurgarði. Eignin skiptist í forstofu, tvö hol, tvær stofur, eldhús, bítibúr, gestasnyrtingu,
fjögur svefnherbergi, baðherbergi og vaskahús. Bílskúr er innbyggður, fullbúinn. Mikil
lofthæð er í húsinu og arinn á tveimur hæðum. Tvær glæsilegar verandir eru við suðurhlið
eignarinnar. Heitur pottur. Fallegur garður. Húsið stendur í halla. Glæsilegt útsýni af báðum
hæðum og úr garði. Hiti er í bílaplani fyrir framan húsið. Lóðin er skráð 808 fm. 7024

LAMBHAGI - ALVÖRU SJÁVARLÓÐ.

Fallegt og vel skipulagt 224,0 fm endaraðhús á pöllum á eftirsóttum stað. Eignin skiptist
m.a. í fjögur svefnherb., tvær stofur, eldhús, baðh., gestasn og rúmgóðar geymslur.
Bílskúr er fullbúinn. Lóðin er gróinn og falleg. Nánari uppl veitir Heiðar Birnir sölumaður í
síma 824-9092 V. 59,0 m. 7129

ENNISHVARF - GLÆSILEGT ÚTSÝNI

Einstaklega vel staðsett 204 fm einbýlishús á sjávarlóð. Húsið er steinsteypt á einni hæð
og hannað af Kjartani Sveinssyni. Árið 1990 var húsið að mestu endurnýjað að innan á
vandaðan og smekklegan hátt. Staðsetning er einstök þar sem lóðin er sjávarlóð á móti
suðri, fjaran er nánast inni á lóðinni, mikið fuglalíf er við sjávarsíðuna og útsýni einstakt. V.
59,9 m. 7119

Frum

BARÐASTAÐIR - SJÁVARÚTSÝNI, GOLFPARADÍS

Stórglæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum á stórri lóð við Ennishvarf. Glæsilegt útsýni er
frá húsinu út á vatnið og til fjalla. Húsið er í Fúnkis-stíl og er staðsteypt. Húsið er á byggingarstigi, fullbúið að utan og sallað en rúmlega fokhelt að innan. Kominn er hita á húsið
en ekki búið að setja gólfhita á efri hæðina. Mögulegt innra skipulag er mjög margbreytilegt og hægt að sníða að mismunandi þörfum kaupanda. Meðal annars er mögulegt að
skipta húsinu í tvær íbúðir og hafa sér inngang í þær báðar. V. 79,5 m. 7131

Vorum að fá í einkasölu glæsilegt 210 fm einbýlishús á byggingarstigi. Húsið er teiknað af
Guðmundi Jónssyni arkitekt og fékk teikningin viðurkenningu Reykjavíkurborgar fyrir hönnun. Glæsilegar stofur með mikilli lofthæð og miklum gluggum. Húsið stendur við sjóinn
og er staðsett á klettum fyrir ofan Korpugolfvöll. Útsýni til borgarinnar, yfir sundin blá, til
Snæfellsjökuls, Esjunnar og víðar. Mikil friðsæld þar sem núttúran og fagurt fuglalíf fær að
njóta sín. 6468

GRUNDARHVARF - VIÐ ELLIÐAVATN

GUNNARSBRAUT - FALLEG HÆÐ

Glæsilegt og mjög vandað 171,1 fm parhús á einni hæð með
innb. bílskúr. Húsið stendur á 1.018 fm lóð rétt við Elliðavatnið og
með einstöku útsýni. Guðbjörg Magnúsdóttir innanhússarkitekt
hannaði húsið að innan og teiknaði allar innréttingar. Húsið er
mjög stílhreint, allur viður er eik. Granít á borðum og gólfefni er
gegnheilt eikarparket og flísar. Garðurinn er gróinn og sérhannaður af landslagsarkitekt. Húsið er laust strax. V. 68,5 m. 6997
HÚSIÐ VERÐUR TIL SÝNIS
Í DAG MÁNUDAG FRÁ 17.30-18.00.

HÆÐARGARÐUR-SÉR INNGANGUR

3ja herbergja mjög
falleg efri hæð í
þríbýlishúsi. Hæðin
skiptist í hol/gang,
góða stofu, 2 rúmgóð
herbergi, baðherbergi
og eldhús. V. 27,5 m.
7104

KLEPPSVEGUR - FALLEG OG BJÖRT ÍBÚÐ

Falleg og virðuleg 4ja herbergja 77,8 fm íbúð á efri hæð í tveggja hæða fjölbýli með sér inngangi. Ein íbúð er á hæð Eignin
skiptist í anddyri/forstofu, þrjú svefnh., stofu, eldhús og baðh.
Geymsluloft er í risi og er það óskráð hjá FMR.
Vel skipulögð og virðuleg íbúð í grónu og fallegu hverfi í
Reykjavík. V. 22,9 m. 7135

Falleg íbúð á 2. hæð í
fjölbýlishúsi. Íbúðin er
samt. 130,1 fm að
stærð með geymslu
og skiptist í stofu,
borðst., eldh., búr, 3
svefnh., baðh, þv.hús,
hol og geymslu sem er
í kj. V. 32,7 m. 7130

BJALLAVAÐ – NORÐLINGAHOLTI
Glæsileg 95,8 fm 3ja herb fullbúin endaíbúð með
stæði í bílageymslu. Íbúðin er til afhendingar strax.
Íbúðin er með sérinngangi af svölum. Þvottahús inní
íbúð.
Efsta hæðin er inndregin með stórum svölum og
glæsilegu útsýni.
Eigum eftir nokkrar 3ja herb íbúðir.
Sölumenn á Eignamiðlun sýna.
Bókið tíma s: 588-9090

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Elfa
Bergsteinsd.
sölufulltrúi

Páll
Guðjónsson
sölufulltrúi

Erla
Viggosdóttir,
ritari

Síðumúli 27, 108 R www.remax.is

Sigurlaug Ásta
Sigvaldadóttir
sölufulltrúi

Bragi
Valgeirsson
sölufulltrúi

EIGNASTÝRING

eignastyring@remax.is

S: 534 4040

Sökklar auk steyptrar platna með
tilheyrandi lögnum undir 8 raðhús á 1.566
fm. eignarlóð Samþykktar teikningar
fylgja. Stærð hvers húss er áætlað 160 fm.
á tveimur hæðum. Möguleiki á fjármögnun
að stærstum hluta.
Verð kr. 11 millj. á hvert hús eða
samtals kr. 88 millj.

NJÁLSGATA, REYKJAVÍK,

LAUTASMÁRI, KÓPAVOGUR

Mjög góð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð.
Eignin skiptist í tvö svefnherberg, tvær
stofur, endurnýjað eldhús og baðherbergi
með sturtu. Parket á gólfum. Hús í góðu
ástandi. LAUS. Verð kr. 24,5 millj.

Snyrtileg og rúmgóð 5 herbergja íbúð á 2.
hæð í litlu fjölbýli. Fjögur svefnherbergi.
Þvottahús í íbúð. Góð staðsetning.
Verð kr. 26,9 millj.

STEKKJARHVAMMUR
HAFNARFJÖRÐUR

Mjög góð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í
fjöleignarhúsi. Nýtt fallegt eldhús. Parket á
gólfum. Þvottahús í íbúð. Suður svalir.
Stórkostlegt útsýni.

Falleg 4 herbergja íbúð á 3. hæð. Húsið er
nýlega yfirfarið og málað að utan. Nýlegt
þak. Nánast allt gler nýtt, ný svalahurð og
hurðarkarmur. Búið er að leggja ljósleiðara
í allar íbúðir. Snyrtileg sameign. Verð kr.
25,9 millj.

á Álftanesi

GOÐASALIR KÓPAVOGUR

NJÁLSGATA REYKJAVÍK

Glæsilegt og vandað parhús á tveimur
hæðum ásamt innbyggðum bílskúr alls ca
250 fm. Sérsmíðaðar innréttingar, parket
og náttúrusteinn á gólfi. Frábært útsýni.

Mjög falleg algjörlega endurnýjuð 75 fm.
2ja herbergja íbúð á 1. hæð með
sérinngangi. Góðar svalir sem snúa inn í
garðinn. Toppeign. Verð kr. 22,5 millj.

&ASTEIGNABLAÈIÈ
3ÅMI

Bílskúrinn er flísalagður með hillum, snyrtilegur
og vel frá genginn. Lóðin
er öll malarborin. Húsið
stendur á 860 fm eignarlóð. Gott áhvílandi lán frá
Íbúðalánasjóði.
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Lýsing: Komið er inn í
forstofu með flísum á
gólfi. Úr forstofunni er
líka gengið inn í bílskúrinn. Gott hol með flísum
á gólfi, skáp og útgang
út á lóð. Tvö herbergi eru
með parketi en auk þess
er hjónaherbergið stórt,
parketlagt með stórum
skápum. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf, sturta, innrétting, tengi
fyrir þvottavél og gluggi. Eldhúsið er með flísum á gólfi og milli skápa, falleg innrétting úr hlyn og sprautulökkuð. Stofan og borðstofan eru með
parketi, uppteknum loftum með halogenlýsingu, miklum glugga og útsýni. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar úr hlyn og sprautulakkaðar hvítar,
bæði í eldhúsi, holi, stofu, baði og herbergjum. Svartar flísar úr náttúrusteini er á gólfum en parket er úr hlyn. Allar hurðir eru úr birki.
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Fasteignasalan Ás hefur
til sölu fallegt endaraðhús á Álftanesi með góðu
útsýni meðal annars út
á sjó.

',
. !5

Hólmatún 22b: Útsýni yfir haf

!2).

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.

225 Álftanes: Endaraðhús

BLÖNDUBAKKI REYKJAVÍK

EFSTALAND REYKJAVÍK

3+!0

Frum
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Dofraberg 11
221 Hafnarfjörður
Glæsileg 4-5 herbergja.

Stærð: 117 fm
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 17.550.000
Bílskúr: Nei

Esja

Verð: 39,9 milljónir
Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi
861 7757
og@remax.is

EINSTÖK EIGN Í VINSÆLU HVERFI

Verð: 31.000.000

Íbúðin sem er á tveimur hæðum skiptist eftirfarandi. Neðri hæð: Komið er inn í forstofu með góðum
skápum og forstofuherbergi með skáp. Eldhús, stofa og borðstofa eru opið rými. Á neðri hæð er einnig
baðherbergi með baðkari. Úr stofu er gengið út á góðar s-v svalir. Stigi á milli hæða er steyptur. Á efri
hæð eru Sjónvarpshol, barnaherbergi, hjónaherbergi með mjög góðum skápum og baðherbergi/þvottahús
með sturtu. Efri hæðin er að hluta til undir bogadreginni súð.

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali
tp@remax.is

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is
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Glæsilegar
íbúðir
Víkurbraut 46 - 240 Grindavík - www.es.is

Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

á góðu

Bjarmaland 10, Sandgerði
Rúmgott einbýlishús með 4 svefnherbergi. Í
eldhúsi er hvít lökkuð innrétting og korkdúkur á
gólfi. Á baði er flísar á gólfi og veggjum, baðkar.
Einnig er gestasalerni. Gegnheilt parket á stofu,
holi og einu svefnherbergi. Stór og rúmgóður
sólpallur á lóð.
Verð: 26.000.000

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is

HVERFISVERSLUN - MEÐ GÓÐA VELTU, Nýtt á skrá.

verði!

Til sölu rótgróin og þekkt hverfisverslun í eigin húsnæði og með mjög góða afkomu. Velta 11-12 millj á mán. Frábært sem fjöskyldufyrirtæki. Allar nánari upplýsingar á skrifstofu okkar að Síðumúla 35.

Ásabraut 14, 0203, Grindavík

Fallegt 100,4 ferm parhús ásamt 30 ferm. bílskúr byggt árið 1996. 3 svefnherbergi. Plastparket er á stofu, gangi svefnherbergjum. Flísar
er inn í forstofu, baðherbergi og eldhúsi. Hiti í
gólfi inn á baðherb. og einnig í plani. Nýlegur 60
ferm sólpallur. Húsið var málað að utan í fyrra.
Verð: 23.500.000,-

Suðurhóp 8 og 10, Grindavík
Parhús í byggingu 146,6 ferm. ásamt bílskúr, úr
timbri. Skilast fullbúin með parket á herbergjum, eldhúsi og stofu en flísar á forstofu, gestawc og baðherbergi. Hiti í gólfi. Stutt í íþróttahús og sundlaug. Nýr skóli er fyrirhugaður rétt
hjá. Suðurhóp 10 er tilbúið til afh. Suðurhóp 8
mun skilas fullbúin. Verð 31.500.000,-

Sunnubraut 2, Grindavík
116,2 ferm. einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt 39,6 ferm. bílskúr/geymslu. Eignin skiptist í stofu, eldhús, tvö baðherbergi, geymslu. og
þrjú svefnherbergi. Nýtt skolp er útí götu og eru
allar neysluvatnslagnir nýjar. Nýtt rafmagn. Nýlegur sólpallur. Gróðurhús á lóðinni. Nýjir gluggar og ný útidyrahurð á neðrihæð. Verð:
21.900.000,-

Leynisbraut 12a, Grindavík
Mjög gott 103,5 ferm. parhús. Húsið skiptist í
eldhús, bað, 2 svefnherb. þvhús og geymslu. Á
forstofu eru flísar. Plastparket er á stofu og herbergjum, flísar á baði. Eldhúsinnrétting, keramikborð, ofn og vifta. Á baði eru flísar á gólfi,
hvít innrétting og baðkar með sturtu. Góður
staður, vinsælar eignir. Verð: 18.500.000

Frum

Gott 83,6 ferm. einbýli auk 24,8 ferm. bílskúrs,
frá 1957. 2 svefnh. Geymsla í risi og í kjallara.
Plastparket er á stofu, gangi og í herb. Flísar á
forstofu, baðherb. og eldhúsi. Nýtt þak er á húsinu og skipt var um glugga fyrir 6 árum. Búið er
að skipta flesta ofna í húsinu. Eignin er á góðum
stað, nálægt grunnskóla. Verð 18.500.000,-

Laut 14, Grindavík
Ný þriggja herbergja íbúð í glæsilegu 10 íbúða
fjölbýlishúsi á tveimur hæðum. Eldhúsið er með
eikarinnréttingu og fylgir einnig uppþvottavél
og ísskápur. Á gólfum er parket og flísar. Gólf
eru hljóðeinangruð.
Verð: 19.900.000,-

Vesturhóp 7, Grindavík
Nýtt parhús 118,5 ferm. ásamt 42,3 ferm. bílskúr. 3 svefnherb. Parket á stofum, herb. og
eldhúsi, en flísar á baði, forstofu og þvottaherb.
Í eldhúsi er kirsuberjainnrétting. Hiti í gólfum.
Skipti koma til greina á eign í Reykjavík eða t.d.
á sumarhúsi. Áhvílandi um 18.000.000 kr. hjá
Íbúðalánasjóði og í kringum 4.100.000 kr. hjá
Sparisjóði. LAUST STRAX. Verð: 34.900.000,-

Litluvellir 12, Grindavík
Fínt 61,3 ferm. raðhús á góðum stað í Grindavík. Ný eldhúsinnrétting og tæki. Allt nýtt inn á
Baðherbergi. Hillueining fyrir þvottavél og
þurrkara inn á baði. Nýtt plastparket á stofu og
svefnherbergi.
Verð: 13.200.000,-

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

Leynisbrún 13, Grindavík
Fallegt 154,5 ferm. einbýlishús ásamt bílskúr. 4
svefnherb. Baðherberg. geymsla og þvottahús
er flísalagt. Parket á stofu og borðstofu. Rúmgóður bílskúr. Að utan er húsið í mjög góðu
ásigkomulagi og velvið haldið. Lóðin er stór og
velhirt, býður uppá mikla möguleika.
Verð: 22.800.000,-

Staðarhraun 8, Grindavík
Fallegt 186 ferm einbýlishús ásamt bílskúr.
Stofa, sjónvarpshol. elhús, baðherb. og 4
svefnherb.Auka herbergi. Parket er á allri íbúðinni nema flísar eru inn á baðherbergi. Auka
herbergi hjá bílskúr. Bílskúr í fínu standi.
Verð: 29.200.000

Gerðavellir 5, Grindavík
Gott 171,3 ferm raðhús ásamt bílskúr. Stofa,
sjónvarpshol, 4 svefnherb. Nýjar neysluvatnslagnir, nýr þakkantur og búið er að taka baðherbergið í gegn. Sturtuklefi frá sturtu.is.
Verð: 27.500.000

Frum

Arnarhraun 10, Grindavík

Við auglýsum þína eign frítt!

VEITINGAREKSTUR - SÖLUTURN - ÍSSALA.
Er í björtu og rúmgóðu húsnæði, nýlega endurnýjuðu. Heitur matur í hádeginu.
Hamborgarar og fl. allan daginn Tekur yfir 50 manns í sæti. Mjög flottur staður og
fín innkoma. Lúgusala. Næg bílastæði.

STÓR SÖLUTURN- GRILL - ÍS - VIDEÓLEIGA
Nýtt á skrá.
Til sölu glæsilegur söluturn með grill, ís og viðeóleigu. Er í 200 fm húsnæði í vinsælum þjónustukjarana. Góð afkoma. Endillega leitið nánari upplýsinga.

VINSÆL SVEITAKRÁ/ PÖBB.
Staðurinn tekur um 140 manns, og er rekstur staðarins til sölu. Tilvalið fyrir kokk
og þjón vegna meiri matargerðar og veisluþjónustu. Stórgott tækifæri á fínu verði.

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

HÁRSNYRTISTOFA Í MIÐBORGINNI Nýtt á skrá.
Til sölu glæsileg hársnyrtistofa í miðborginni, 6 vinnustöðvar, 2 vaskstólar. Smart
stofa, með góða afkomu. Stórgott tækifæri.

SÖLUTURN -ÍSBÚÐ.

Topp tæpkifæri.

Söluturn með íssölu í hverfi 107. Góð staðsetning, og rúmgott húsnæði, og verðið aðeins 3,5 millj Einstakt tækifæri.

SKEMMTISTAÐUR OG VEISLUÞJÓNUSTA. Nýtt á skrá
Til sölu þekkt fyrirtæki í veisluþjónustu og skemmtanahaldi og er með fullt vínveitingaleyfi og skemmtanaleyfi. Búnaður fyrir allt að 120 manns í veislum. Er í mjög
góðu 270 fm eigin húsnæði sem hægt er að fá keypt.

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

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

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.

HEILSUSDTÚDÍÓ - SNYRTISTOFA.

Frábært verð

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

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

SNYRTISTOFA OG HEILSUSTUDIÓ.
Til sölu þekkt heilsustudió og snyrtistofa. Stofan sérhæfir sig í líkamsmeðferðum,
s.s. meðferðum til grenningar, styrkingar, mótunar og hreinsunar.Auk þess allri alhliða snyrtingu og naglaásetningu. Mjög góður aðbúnaður í rúmgóðu húsnæði.
Stórgott tækifæri á mjög góðu verði.

TÍSKUVERSLUN Á LAUGAVEGINUM.
Til sölu af sérstökum ástæðum vel staðsett tískuverslun, sem verslar með notaðan innfluttan kventískufatnað. Allt eigin innflutn. Verð aðeins 2,5 millj. Einstakt
tækifæri.

ÞEKKT HÁRSNYRTISTOFA - MJÖG VEL STAÐSETT
Til sölu glæsileg og vel búin hársnyrtistofa, frábærlega vel staðsett, í góðu húsnæði, með góð bílastæði fyrir framan. 6 vinnustöðvar og 2 vaskstólar og allur
búnaður mjög góður. Verð 7 millj.

BÓNSTÖÐ - MIÐSVÆÐIS - GOTT TÆKIFÆRI
Til sölu bónstöð í hverfi 105. Er í góðu rúml. 200 fm leiguhúsnæði. Mikið um fasta
viðskiptavini, bæði einstaklinga og fyrirtæki. Mjög gott verð, aðeins 6 milljónir.

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. Skemmtilegt tækifæri.

VINSÆLL SKYNDIBITASTAÐUR í hverfi 108

Staðarhraun 24b, t.v., 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,-

Til sölu stálsmiðja sem er með alla almenna stálsmíði svo og verkefni og innflutning tengdan því. Er í mjög góðu nýlegu eigin húsnæði. Selst saman eða í sitt hvoru
lagi. Frábært tækifæri og gott verð.

Frum

Heiðarhraun 31a, Grindavík

www.nesbyggd.is

STÁLSMIÐJA í EIGIN HÚSNÆÐI. Nýtt á skrá.

Nýlegt 88,2 ferm íbúð í fjölbýlishúsi með sérinngangi. Stofan og eldhús í opnu rými. Eikarparket á gólfum í 2 svefnherbergjum og stofu.
Svartar flísar á baðherbergi, geymslu og forstofu. Öll ljós fylgja og ísskápur. Verð:
18.300.000,-

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

www.nesbyggd.is

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.. Gott
dæmi.

Fjöldi annarra fyrirtækja á skrá!
Leitið nánari upplýsinga. - Sjáið: www.atv.is

Stærð: 259,8 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1987
Brunabótamat: 42.650.000
Bílskúr: Já

Hverafold 39
112 Reykjavík

* * * Bókið skoðun í síma 693 4085 eða 861 9300 * * *

Lind

Verð: 0

Tilboð óskast!!
Glæsilegt einbýlishús í Grafarvogi. Húsið er á tveimur hæðum, með innbyggðum
bílskúr á sjávarlóð sem staðsett er í neðstu húsaröðinni við Grafarvoginn. Húsið
er í mjög svo góðu ásigkomulagi. Útsýni er mikið. Eignin skiptist í forstofu, tvö
hol, tvær stofur, eldhús, býtibúr, gestasnyrtingu, baðherbergi, 3 svefnherbergi
og þvottahús. Innbyggður bílskúr. Mikil lofthæð er í húsinu og er arinn á báðum
hæðum. Tvær glæsilegar verandir eru við suðurhlið hússins. Garðurinn er vel
gróinn og fallegur. Heitur pottur er við húsið. Húsið sjálft stendur í halla. Hiti er í
plani fyrir framan húsið. Gengið er inn í hús á efri hæð. Í forstofu eru skápar með
flísum á gólfi og inngegnt á gestasnyrtingu með glugga. Úr forstofu er gengið til
hægri í bílskúr sem er með millilofti. Gengið er úr forstofu í vinnuherbergi. Þaðan
er útgengt á góðar suðvestur svalir með frábæru útsýni. Í borðstofu er kamína.
Úr boðrstofu er hægt að horfa niður í fallega og bjarta stofu með mikilli lofthæð.
Arinn er í stofu. Eldhús og borðstofa eru hálfopin rými. Sérsmíðuð innrétting er í
eldhúsi með vönduðum tækjum og eyju.

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi
861 9300
pallb@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

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

Álfaskeið 80
220 Hafnarfjörður
Laus við kaupsamning!

Stærð: 95,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1965
Brunabótamat: 13.650.000
Bílskúr: Nei

Lindarflöt 9
Lind

210 Garðabær
Glæsilegt einbýli í Garðabæ

Lind

Opið hús í dag á milli 18 og 18:30

Stærð: 185,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1968
Brunabótamat: 25.770.000
Bílskúr: Já

Lind

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi
861 9300
pallb@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
693 4085
gylfi@remax.is

Opið hús í dag á milli kl 17 og 17:30

Verð: 20.900.000

Skemmtileg 3 herbergja íbúð með bílskúrsrétti.Gengið er inn á parketlagðann gang ásamt góðum skápum.
Eldhúsið er bjart, með sprautulakkaðri hvítri innréttingu. Góðir Skápar. Korkflísar á gólfi. Baðherbergið er
með hvítri innréttingu, flísalagt og með baði. Svefnherbergið er parketlagt og er skápapláss mjög gott.
Skipt hefur verið um glugga.Barnaherbergið er parketlagt með fínum skápum. Skipt hefur verið um glugga.
Stofa er mjög rúmgóð og þar er hægt að ganga út á svalir sem snúa suðvestur.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

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

Drekavellir 23
221 Hafnarfjörður
Leggðu leið þína á vellina!

Stærð: 213,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 63.000.000

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi
861 9300

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi
861 9300

pallb@remax.is

pallb@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
693 4085

Frábærlega staðsett og fallega hannað einbýlishús samtals 185,7 fermetra á einni hæð með 31,9 fermetra bílskúr,
Staðsetning hússins er mjög góð og mjög stutt í alla þjónustu, skóla, leikskóla, búðir, o.s.frv. Garðatorg er í 5
mínutna göngufæri og þar er fjöldinn af verslunum, líkamsræktarstöð og bankar. Eignin skiptist í fína forstofu með
skáp, ágætt forstofuherbergi. Eldhúsið er með upphaflegri innréttingu og fínum borðkrók, þvottahús inngengt úr
eldhúsi, útgengt þaðan út í garð. Björt rúmgóð stofa og borðstofa. Ágætt flísalagt baðherbergi með sturtu. Tvö
barnaherbergi. Rúmgott hjónaherbergi með fataherbergi innaf, flísalögð snyrting innaf hjónaherbergi og flísalögðu
baðherbergi. Hol er fyrir framan svefnherbergi, þaðan útgengt út í garð. Fín verönd, heitur pottur. Fallegt hús með
mikla möguleika. Forstofa er flísalögð með góðum skáp. Herbergi eru með parketi, engir skápar. Hjónaherbergi er
parketlagt. Þar er með fataherbergi og wc. Baðherbergi er með ljósum flísum. Eldhús er flísalagt með hvítum
innréttingum. Stórt þvottahús er innaf eldhúsi og þaðan er útgengt í garð. Stofan er stór og parketlögð.

gylfi@remax.is

Bókið skoðun í síma 693 4085 - 8619300 Verð: 42.900.000
Fallegt 213,8 fermetra einbýli á einni hæð þar af er bílskúr 30 fermetrar. Um er að ræða hús úr forsteyptum
einingum frá Smellinn Akranesi. Húsið er afar vel staðsett í nálægð við skóla og leikskóla í Vallarhverfinu í
Hafnarfirði. Eignin skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, sjónvarpshol, 4 svefnherbergi, baðherbergi, stofu,
borðstofu, eldhús, þvottahús, geymslu og bílskúr. Húsið afhendist fullbúið að utan með frágenginni lóð en
að innan einangrað. +Utihringur tilbúin undir sparsl og málingu.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

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

Fiskislóð 45
101 Reykjavík
Bókið skoðun í síma 693 4085!

Tilboð óskast!

Stærð: 334 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 50.900.000
Bílskúr: Nei

gylfi@remax.is

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

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

Fléttuvellir 32
Lind

221 Hafnarfjörður
Leggðu leið þína á vellina!

Stærð: 214,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Lind

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi
861 9300

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi
861 9300

pallb@remax.is

pallb@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
693 4085

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
693 4085

gylfi@remax.is

gylfi@remax.is

Bókið skoðun í síma 693 4085 - 8619300 Verð: 46.900.000

Verð: 0

Atvinnuhúsnæði við Fiskislóð 45 í Reykjavík. Húsnæðið býður uppá mikla möguleika og er húsnæðið með
leigusamninga til margra ára. Þetta eru fjórar einingar og eru þær samtals ca 416 fm að sögn eiganda en
skráðir eru 334 fm. Húsnæðið er á tveimur hæðum og er neðri hæðin með stóra sýningarglugga og er þar
starfrækt húsgagnaverslun í dag. Góðir leigutekjur eru af þessari eign.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
693 4085

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

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

Sérlega fallega hannað einbýli á friðsælum stað á völlunum. Gert er ráð fyrir forstofu, holi, 4
svefnherbergjum, 2 baðherbergjum, stofu, borðstofu, sjónvarpsholi, þvottahúsi, geymslu og tvöföldum
bílskúr. Sérlega góð lofthæð er í húsinu sem er 290 cm og bílskúrinn sérlega rúmgóður og þar er mjög góð
lofthæð. Húsið skilast fullbúið að utan harviður að hluta og sléttpússað, fléttihurð í bílskúr.Slettpússað að
innan, tilbúið til innréttingar. Lóð grófjöfnuð. Húsið er á mjög góðum stað í hverfinu.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

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

Júlíus
sölustjóri

REYKHOLT = BISKUPSTUNGUM

Magnús Ninni
sölufulltrúi

Vésteinn
sölufulltrúi

VEGHÚS Í GRAFARVOGI

Fallegt 209,5fm einbýlishús á góðum stað í Reykholti í Biskupstungum. Húsið er
klætt bárujárni og fúavarinni furu. Hægt er að fá eignina á tveimur byggingarstigum,
þ.e. fokhelt og tilbúið til málningar. Fokhelt 19.8 millj. Tilbúið undir tréverk 25,9
millj.

HÖRÐUKÓR - 203 KÓPAVOGUR

Frum

Stefán Hrafn
Hdl. lögg.
fasteignasali

Glæsilega 5 herb. 189,7fm íbúð á 2 hæðum við Veghús. 4 rúmgóð svefnherbergi.
Eldhúsið með flísalögðu gólfi og góðri sprautulakkaðri hvítri innrétting. Stórar svalir.
Gott útsýni. Efri hæð er undir súð og þar af leiðandi stærri en fermetrafjöldi segir til
um. Íbúðinni fylgir innbyggður bílskúr á götuhæð Verð 37,9 millj.

HLÍÐARHJALLI - 200 KÓPAVOGUR

Glæsilegar 93,7 til 199,2
fm, 4ra til 7 herbergja íbúðir í nýju þrettán hæða lyftuhúsi með bílageymsluhúsi á
frábærum stað í nýju hverfi í
Kópavogi. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna
nema
baðherbergi
og
þvottahús eru flísalögð. Innréttingar frá HTH (hnota,
eik, hvíttuð eik). Ísskápur
og uppþvottavél fylgja. Hér
er allt til staðar fyrir fjölskylduna og í göngufæri,
svo sem; tveir leikskólar,
grunnskóli, fjölnota íþróttahús, knattspyrnuvöllur og
verslanir. Í náinni framtíð er
gert ráð fyrir heilsugæslu í
nágrenninu ásamt framhaldsskóla auk bókasafns.
Nánari upplýsingar inná
www.hordukor.is og hjá
sölu

GARÐHÚS - 112 REYKJAVÍK

Snyrtileg og mjög rúmgóð 128,0 fm, 3ja herbergja íbúð á annarri hæð ásamt bílskúr
á eftirsóttum stað í Kópavoginum. Íbúðin skiptist í hol, eldhús með búri innaf, stofu,
borðstofu, baðherbergi og tvö svefnherbergi. Á gólfum er linolium dúkur og parket.
Svalir eru flísalagðar og glæsilegu útsýni.

SKERJABRAUT - 170 SELTJARNARNES

Falleg og rúmgóð 106,9 fm, 3ja herbergja íbúð á góðum stað í Grafarvogi. Íbúðin
skiptist í forstofu, hol, eldhús með borðkrók, stóra stofu, baðherbergi, þvottahús og
tvö svefnherbergi ásamt sérgeymslu á jarðhæð. Dúkur og merbau parket á gólfum
en baðherbergi er flísalagt. Húsið var málað að utan fyrir tveimur árum. Góð eign á
fjölskylduvænum stað. Verð: 23,5 millj.

D
L
SE

Falleg 68,6 fm, 2ja herbergja íbúð auk ósamþ. 3 fm geymslu á góðum stað á
Seltjarnarnesinu. Húsið er klætt að utan með áli og steinklæðningu. Íbúðin skiptist
í hol, mjög gott flísalagt eldhús með nýlegri eldhúsinnréttingu, svefnherbergi,
borðstofu og stofu sem eru rúmgóð með góðu plastparketi. Baðherbergi er gott með
flísum á gólfi, baðkari/sturtu og nýjum blöndunartækjum í sturtu. Sameignlegt
þvottahús í kjallara. Sameiginlegur garður með góðum sólpalli. GÓÐ FYRSTU KAUP.
Verð: 20,9 millj.

HÓTEL - TIL SÖLU
Erum með til sölu glæsilegt og nýinnréttað
hótel á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Um er að
ræða eign sem er nýlega innréttuð og er öll í
leigu. Hentar vel undir hótelrekstur fyrir hluta
ársins og gistiheimili einnig. Húsið er í topp
ástandi og selst með öllum búnaði,
innréttingum,
húsgögnum
og
tækjum.
Morgunverðarsalur. Mjög góðar leigutekjur eru
af eigninni og er verð eignarinnar mjög gott ef
samið er strax. Góð áhvílandi lán fylgja.
Sjón er sögu ríkari.

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Áslaug María
Sölufulltrúi
8200 301
aslaug@remax.is

Stella Ósk
Sölufulltrúi
693 4669
stellaosk@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi
661 7788
benolafs@remax.is

Edda Hrafnhildur
Sölufulltrúi
896 6694
edda@remax.is

Hilmar
Sölufulltrúi
892 2982
hilmarosk@remax.is

Eir
Sölufulltrúi
660 6085
eir@remax.is

Stefán Páll Jónsson
Löggiltur fasteignasali

Verðmetum frítt fyrir þig!
Hringdu núna
699 6165

Austurströnd 6
170 Seltjarnarnes

Drekavellir 12
221 Hafnarfjörður

Fagrahlíð 7
221 Hafnarfjörður

Gauksrimi 4
800 Selfoss

UÊ34.900.000
UÊ£Ó{Êv
UÊÎÊ iÀLiÀ}>
UÊ ÀÕ>LÌ>>Ì\Ê£°Óxä°äää
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UÊ ÀÕ>LÌ>>Ì\ÊÓÇ°{Èä°äää

Gunnarssund 8
220 Hafnarfjörður

Háholt 11
220 Hafnarfjörður

Kirkjuvellir 7
221 Hafnarfjörður

Langirimi 21 – 23
112 Reykjavík

UÊ30.300.000
UÊ£{Î]nÊv
UÊ{Ê iÀLiÀ}>
UÊ ÀÕ>LÌ>>Ì\Ê£x°nxä°äää

UÊ22.700.000
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UÊ }> ?À
UÊ,iÃÌÕÀÊ}ÊÖÃCs
UÊÎ]Êv

Laugarnesvegur 94
105 Reykjavík

Lautasmári 22
201 Kópavogur

Nautabryggja 2
110 Reykjavík

UÊ24.400.000
UÊÎÊ iÀLiÀ}>
UÊ ÀÕ>LÌ>>Ì\Ê£Î°Èää°äää

UÊ28.600.000
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UÊ43.900.000
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UÊ-ÌCsÊÊL>}iÞÃÕ
UÊ ÀÕ>LÌ>>Ì\ÊÓn°nä°äää

Norðurbraut 1
220 Hafnarfjörður

Snorrabraut 83
101 Reykjavík

Torfufell 29
111 Reykjavík

UÊ43.500.000
UÊ£{Î]nÊv
UÊxÊ iÀLiÀ}>
UÊ ÀÕ>LÌ>>Ì\Ê£n°Çää°äää

UÊ17.700.000
UÊÇä]Êv
UÊÎÊ iÀLiÀ}>
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208Þ.
PER FM.

TILBOÐ
ÓSKAST

GOTT LÁN
FYLGIR

Laufengi 3
112 aReykjavík
UÊ29.600.000
UÊ££Î]ÓÊv
UÊ{Ê iÀLiÀ}>
UÊ"«sÊÃÌCsÊÊL>}iÞÃÕ
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OPIÐ HÚS Í DAG
MILLI
18.00 – 18.30

, É8Ê>ÃÌi}ÀÊÊÃ\ÊxÇnÊnnääÊÊ }>Ìi}ÊÊÊ£äxÊ,iÞ>Ûík

OPIÐ HÚS Í DAG
MILLI
18.00 – 18.30

LAUS
STRAX

PENTHOUSE

Lundarbrekka 10
200 Kópavogur
UÊ28.900.000
UÊ£ä]£Êv
UÊxÊ iÀLiÀ}>
UÊLÖsÊÊßÊÌiÊÊ}i}
UÊ ÀÕ>LÌ>>Ì\Ê£È°Îxä°äää

OPIÐ HÚS Í DAG
MILLI
18.00 – 18.30

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfæsttt reknar og í einkaeign

www.as.is
Opið virka daga
kl.9–18

Sjá einnig myndir
í gluggum á Fjarðargötu

EINBÝLI

FURUBERG - Fallegt og sérlega
vel skipulagt 222 fm einbýli m/bílskúr á góðum stað. 6 sv.herb.
Verð 55 millj. 10000 .

– Eigendur fasteigna
athugið!
Lífleg sala – skoðum
og verðmetum
samdægurs! –

GULLSMÁRI - KÓP.
NÝ
TT

Frum

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

3JA HERB.

HOLTAGERÐI -

142 fm neðri
hæð m/bílskúr í tvíbýli. 3-4
sv.herb. Pallur og fallegur garður.
Verð 33,5 millj. 6919

LINDASMÁRI -

Sérlega falleg
92,2 fm íbúð á jarðhæð á góðum
stað. 2 sv.herb. Suðurverönd og
afgirt lóð. Verð 27,5 millj. 7188

EYRARHOLT -

Falleg 62,4 fm
íbúð á 3. hæð á góðum útsýnisstað. Sameign góð að utan sem
innan. Verð 16,3 millj. 7058

Sérlega falleg 104 fm íbúð
á 2. hæð í góðu lyftuhúsi. 3
góð sv.herb. Suðursvalir.
Verð 26,3 millj. 7243

ATVINNUHÚSNÆÐI

GUNNARSSUND -

Fallegt 127
fm einbýli á frábærum stað í miðbæ Hfj. 3 sv.herb. Verönd, svalir
og fallegur garður. Verð 33,9 millj.
7051

SUÐURHOLT -

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

NÝ
TT

HJALLABRAUT
ÁLFASKEIÐ - LAUS STRAX
Falleg 95,4 fm íbúð á 2. hæð. 2
sv.herb. Bílskúrsréttur. Verð 20,9
millj. 7194

MIÐVANGUR - HFJ.

Gott 31
fm verslunarhúsnæði á jarðhæð.
Laust strax. Verð 6,9 millj. 7233

4RA TIL 7 HERB.

BREKKUHVAMMUR - FLOTT
EINBÝLI - AUKA ÍBÚÐ 330 fm

JÓNSVÖR - VOGUM Nýtt 705
SUÐURBRAUT - Rúmgóð 112,3
fm endaíbúð á 3. hæð. 3 sv.herb.
Hús nýlega viðgert að utan. Frábært útsýni. Verð 24,3 millj. 7065

Góð 89 fm
íbúð á 2. hæð. 2 sv.herb. Suðvestursvalir. Stutt í þjónustu. 7114

fm atvinnuhúsnæði m/100 fm millilofti. Hægt að kaupa í minni einingum. Afhendist fullbúið að utan og
innan í janúar 2008. 7225

ESKIVELLIR - Falleg 85,0 fm
enda/-horníbúð á jarhæð. 2
sv.herb. Verönd m/skjólveggjum.
Verð 21,5 millj. 7098

TANGASUND

LAUFVANGUR -

Sérlega björt og falleg 133,6 fm íbúð á 3. hæð. 4 sv.herb.
Suðvestursvalir. Verð 29,9 millj. 7246

HJALLABRAUT - LAUS STRAX
NÝ
TT

einbýlishús með sér aukaíbúð,
eign í algjöri sér flokki. Garðhús,
tvöfaldur bílskúr, sóstofa, lystigarður o.fl. 6914

ÞRÚÐVANGUR - LAUST
STRAX Fallegt 233,4 fm einbýli m/bílsk. innst í botnlanga .
5 sv.herb. Stór sólarverönd.
Verð 66,0 millj. 6896

BREIÐVANGUR
5
SV.HERB. Rúmgóð og vel skipulögð 186 fm íbúð á 2. hæð m/bílskúr. 5 sv.herb. Verð 32,9 millj.
7069

-GRINDAVÍK

Gott 202,2 fm endabil með tveimur
innkeyrsludyrum á góðum stað.
Verð 17,2 millj. 6999

RAÐ- OG PARHÚS

Góð 111 fm íbúð á 2. hæð í fjölbýli sem er nýbúið að taka í
gegn að utan og innan. 3 sv.herb. Verð 22,7 millj. 7244

ÁLFHOLT - Fallegt 209 fm raðhús m/bílskúr á fjölskylduvænum
stað. 4 sv.herb. Svalir og verönd.
Verð 41,5 millj. 6823

ESKIHLÍÐ - REYKJAVÍK Falleg 114 fm íbúð á 2. hæð. 3
sv.herb.
Vestursvalir.
Tvær
geymslur. Verð 26,9 millj. 3154

EINIVELLIR - Björt og falleg 94
fm íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. 2
sv.herb. L-laga svalir í suður og
vestur. Verð 24,2 millj. 7033

HÓLMATÚN - Sérlega fallegt
132,5 fm endaraðhús á eignarlóð
með sjávarútsýni. 3 sv.herb.
Smekkleg eign á góðum stað.
Verð 39,9 millj. 7179

ERLUÁS - Sérlega falleg og björt
104,4 fm endaíbúð á 2. hæð.
Lyfta. Sérinngangur. Suðursvalir.
Útsýni. Verð 29,9 millj. 6835

ÖLDUTÚN - Falleg og mikið end-

GRANDATRÖÐ - HFJ. 97,7 fm

urnýjuð 101,7 fm íbúð m/bílskúr. 2
sv.herb. Góð staðsetning. Verð
22,9 millj. 6591

húsnæði m/geymslulofti. Góð lofthæð. Innkeyrsludyr. Verð 19,9
millj. 6566

LÓNSBRAUT -

Gott 100,8 fm
atvinnuhúsnæði. Innkeyrsludyr 4x4
m. Verð 18,2 millj. 6979

NÝ
TT

MIÐVANGUR

Fallegt einbýli á einni hæð við enda götu á góðum stað. Húsið er alls 198 fm þar af er tvöfaldur bílskúr sem er 48 fm. 5
svefnherb. Verð 58,5 millj

FÍFUVELLIR - FLOTT RAÐHÚS Fallegt og vel skipul. 201,2
fm raðhús m/bílskúr á góðum
stað. 4 sv.herb. Skóli og leikskóli í
göngufæri. Verð 47,9 millj.

GRANDATRÖÐ - HFJ.
SUÐURGATA - Björt og vel
skipulögð 171 fm hæð m/bílskúr í
fjórbýli. 4. sv.herb. SV-svalir. Verð
35,8 millj. 6838

HÆÐIR

TUNGUVEGUR -

Kósý 63,7 fm
neðri hæð í tvíbýli. Sérinngangur.
Verð 15,5 millj. 6851

191,2
fm endabil ásamt ca 75 fm millilofti, samtals 266 fm Stór innkeyrsluhurð. Tveir inngangar. Góður vinnslusalur. Verð 33,9 millj.
6427

NÝ
TT

FÁLKASTÍGUR - ÁLFTANES

Glæsilegt 248,9 fm einbýli m/bílskúr á 916 fm eignarlóð á
frábærum stað í jaðri byggðar. Fullbúið að utan og tilbúið til
innréttinga að innan. Verð 53 millj.

2JA HERB.

LÆKJARBERG - 121,4 fm neðri
hæð í tvíbýli m/bílskúr. 2 sv.herb.
Sérinngangur. Verönd. Frábær
staðsetning. 7053

FAGRABERG - Falleg 80 fm
neðri hæð í tvíbýli á frábærum
stað. 2 sv.herb. Sérinngangur.Verð 23,9 millj. 7175

DAGGARVELLIR -

Nýleg og
falleg 92,2 fm íbúð á 2. hæð. 3
sv.herb. Suðvestursvalir. Verð
24,2 millj. 6180

ÖLDUGRANDI - RVÍK

Falleg
111,4 fm endaíbúð á 3. hæð með
bílskúr og óinnréttuðu risi. 3
sv.herb. Verð 25,7 millj. 9968

ÁLFASKEIÐ - M/BÍLSKÚR
86,5 fm íbúð á 2. hæð ásamt
bílskúr. Suðvestursv. Hús í góðu
ástandi að utan. Verð 18,5 millj.

LÆKJARGATA - Falleg 83,3 fm
íbúð á 1. hæð m/stæði í bílageymslu. Góð staðsetning við
tjörnina í miðbæ Hfj. Verð 20,9
millj. 7180

RAUÐHELLA - HFJ.

398,7 fm
og að auki ca 100 fm milliloft. Þrjár
stórar innkeyrsludyr. Verð 80 millj.
6584

NÝ
TT

LYNGMÓAR - GBÆR

HAFNARGATA - GRINDAVÍK
Gott 1.380 fm atvinnuhúsnæði á
góðum stað. Ýmsir möguleikar.
Húsið er að í leigu að hluta. Verð
110,0 millj. SEM ER TÆPLEGA
KR. 80.000,- P. FERM. 6695

Falleg 113 fm endaíbúð á 2. hæð m/bílskúr í góðu húsi. 3
sv.herb. Stórar svalir. Góð staðsetning. Verð 28,7 millj.

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

Kári Halldórsson
lögg. fasteignasali

Jónas Hólmgeirsson
sölustjóri

Eiríkur Svanur Sigfússon
lögg. fasteignasali

Melkorka Guðmundsdóttir
ritari

Jón Örn Kristinsson
lögg. fasteignasali

LANDIÐ - LANDIÐ - LANDIÐ - LANDIÐ
GRINDAVÍK

Birna Benediktsdóttir
ritari

Laufey Lind Sigurðardóttir
lögg. fasteignasali

NÝBYGGINGAR
– Bæklingar hjá Ás –

STAÐARSUND - Mikið endurnýj-

KVISTAVELLIR 46-54 - HFJ.

- 147,5 fm parhús
MARARGATA - Góð 178 fm efri SUÐURVÖR
m/bílskúr á frábærum stað. 3 HEIÐARGERÐI hæð m/bílskúr. 4 sv.herb. Sérinn- sv.herb. Verð 22,9 millj. 4436
gangur. Verð 21,9 millj. 6697

Björt og falleg
78 fm íbúð á efstu hæð. 2 sv.herb.
Sérinngangur. Útsýni. Verð 17,5
millj. 7025

NÝ
TT

að 209 fm einbýli m/bílskúr. 23 fm
herb. inn af skúr, mögul. á séríbúð.
Verð 29,2 millj. 7228

Falleg 246 fm raðhús m/bílskúr. 4 sv.herb. Afhendist fullbúið að utan og fokhelt að innan. Verð frá 35,9 millj.

GRUNDARHVARF - KÓPAVOGUR
SUÐURHÓP 11 og 13 - LAUS
STRAX Ný falleg og velhönnuð
160,0 fm PARHÚS m/bílskúr. Verð
26,3 millj. tilb. u. tréverk. og 31,9
millj. fullbúin án gólfefna. 9633

VESTURHÓP - FULLBÚIÐ

Fallegt fullbúið 205 fm einbýli m/bílBLÓMSTURVELLIR - AUKAÍ- skúr. 4 sv.herb. Verð 33,9 millj.
BÚÐ 150 fm einbýli m/bílskúr sem 9757
HEIÐARGERÐI - Mikið endurnýjbreytt hefur verið í íbúð. Stór verönd
að139,2 fm einbýli. 4 sv.herb. Verð
og heitur pottur. Verð 22,9 millj.
27,9 millj. Laust við kaupsamning.
6604
9838

REYKJAN.BÆR

Glæsilegt einbýli sem hannað er
út frá sjónarmiðum nútímafjölskyldu. Afhendist fullbúið að utan og fokhelt að innan. Verð 75
millj. 6074

GLITVELLIR 43 - HFJ.
Fallegt 178,2 fm einbýli m/bílskúr. 3 sv.herb. Afh. fullbúið að
utan og fokhelt að innan. Verð
33,0 millj. 7030

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

KVISTAVELLIR - HFJ.

STAÐARVÖR - Mikið endurnýjað
147,5 fm einbýli m/bílskúr. 4
sv.herb. Verönd og pottur. Verð
24,9 millj. 7022

Sérlega fallegt og vandað 212
fm einbýli m/bílskúr. 4 sv.herb.
Afhendist fullbúið að utan og
tilb. til innr. að innan. Verð 49,8
millj. 6994

HELLUBRAUT - TVÆR ÍBÚÐIR
Góð 112,8 fm efri hæð m/38 fm séríbúð sem býður upp á leigu. Verð
18,7 millj. 6602

ÍSHÚSSTÍGUR ÁSABRAUT -

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

Glæsilegt 156,8
fm nýlega uppgert einbýli á besta
stað í gamla bænum. 3 sv.herb.
Verð 31,5 millj. 7200

KIRKJUVEGUR 2 - HFJ.
Einstakt tækifæri - nýtt og
glæsilegt einbýli í miðbæ Hfj rétt
við náttúruperluna Hellisgerði.
6544

STAÐARHRAUN

Fallegt talsvert
endurnýjað 110 fm einbýli á einni
hæð, ásamt 55 fm bílskúr, samtals
164,5 fm á góðum stað í miðbænum. Verð 25,9 millj. 6886

RÁNARGATA - TVÆR ÍBÚÐIR
Gott 180 fm tveggja íbúða hús
m/bílskúr. Húsið skiptist í tvær 3ja
herb. íbúðir með sérinngangi. Verð
22,0 millj. 6518

AUSTURVEGUR - STÓR BÍL- BORGARVEGUR - REYKJASKÚR Gott 124 fm parhús m/stór- NESBÆ Falleg 108,0 fm neðri sér-

um 64 fm bílskúr og 31 fm vinnu- hæð í tvíbýli, SÉRINNGANGUR.
stofu á lóð, samt. 218 fm 3 til 4 Eldhús með nýlegri innréttingu.
sv.herb. Verð 24,9 millj. 3676
Verð 19,5 millj. 6813

HNOÐRAVELLIR 32 - HFJ.
Glæsilegt 182 fm einbýli á einni
hæð með tvöf. bílskúr. Afh. tilbúið til innréttinga haustið 2007.
Verð 40 millj. 6841

GARÐUR
TÚNGATA Fallegt mikið endurnýjað 169 fm einbýli, ásamt 55fm bílskúr, samtals því 224,0 fm 5 svefnherb. Verð 28,9 millj. 6887

AUSTURHÓP - GOTT VERÐ

MIÐHÓP 8 - 14 - 154,3 fm rað-

HAFRAVELLIR 12 - HFJ.

hús m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 16,5
230 fm einbýli m/bílskúr. 4 sv.herb. millj. 5487
Fullbúið að utan, fokhelt að innan.
LAUST STRAX. Verð TILBOÐ. 6448

Sérlega fallegt 177 fm einnar
hæðar parhús á góðum stað, 34 svefn. herb. Innst í botnlanga
með innb. bílskúr. Verð 33,9
millj. 6789

VALBRAUT - Fallegt 182 fm einHELLUBRAUT -

Fallegt talsvert
endurnýjað 85 fm einbýli. Nýlegt
eldhús. Hús klætt að utan. Verð
15,9 millj. 6776

BLÓMSTURVELLIR -

Fallegt
talsvert endurnýjað 176,4 fm einbýli
m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 29,9
STAÐARHRAUN - Talsvert end- millj. 5114
urnýjað 151 fm endaraðhús m/bílVOGAR
skúr. 4 sv.herb. Pallur og pottur.
Verð 24,6 millj. 6420

býli m/bílskúr. 4 sv.herb. Verönd
m/skjólveggjum. Verð 24,5 millj.
6779

LANDIÐ

KVISTAVELLIR 9 - HFJ.
Fallegt 163 fm einbýli m/bílskúr.
3 sv.herb. Afhendist fullbúið að
utan og fokhelt að innan. Verð
33,5 millj. 6745

STÓRIKRIKI - MOSFELLSBÆR
Glæsilegt 344 fm einbýli-/tvíbýlishús á góðum stað. Afhendist
fullbúið að utan og fokhelt að
innan. Verð 63,0 millj. 6317

VESTURHÓP - LAUST STRAX
Fallegt og fullbúið 160 fm parhús
m/bílskúr, lofhæð mikil í bílskúr. 3-4
sv.herb. Afhending strax. Áhv. Íbúðalsj. 18,0 millj. Verð 34,9 millj. 6730

VOGAGERÐI -

Mikið endurnýjað
AUSTURVEGUR - 143 fm einbýli 185,5 fm einbýli m/bílskúr. 4
m/bílskúr. 3 sv.herb. Verönd og sv.herb. Verönd og heitur pottur.
pottur. Verð 20,5 millj. 3790
Verð 31,9 millj. 7003

HÓLSVEGUR - BOLUNGARVÍK
259,1 fm einbýli m/bílskúr. 4
sv.herb. Tvær íbúðir eru í húsinu en
hægt að nota sem eina líka. Verð
10,9 millj. 7197

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

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

www.as.is

Opið virka daga kl.9–18

NÝBYGGINGAR

SKIPALÓN 4-8 - HFJ.

NORÐURBAKKI 5 - HFJ.

Stórglæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir í
lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri á góðum
útsýnisstað á Hvaleyrarholti.
Hágæðainnréttingar frá Agli Árnasyni
Uppþvottavél og ísskápur fylgir
Granít á borðum og sólbekkjum
Bílageymsla
Arinn og tvö baðherb. í stærri íbúðum
Tvennar svalir á stærri íbúðum
Afnotaréttur af 55 fm samkomusal
Golfvöllur í göngufæri
Afhending í mars-apríl 2008
Verð frá 18,5 millj. 7133

NORÐURBAKKI -1 OG 3 - HFJ.
Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílageymslu á frábærum
stað við sjávarsíðuna í miðbæ Hfj.

Sérlega vandaðar 3ja og 4ra herb. íbúðir m/stæði í bílageymslu í glæsilegu lyftuhúsi á
frábærum stað í miðbæ Hfj.
• Vandaðar innréttingar og tæki frá EGG

• Flísalagðar svalir og timburverandir

• Gólfhiti m/hitastýringu í hverju rými

• Sjónvarpsdyrasími

• Extra lofthæð

• Þakgarður 6928

• Vandaðar innréttingar frá InnX og
tæki frá Miele

DREKAVELLIR 11 - HFJ.

• Granítborðplötur
• Sameiginlegt garðsvæði á milli
húsanna
• Sjónvarpsdyrasími
• Þakgarður 6649

Frum

FURUÁS 2 -6 - HFJ.
Glæsilegar 151-157 fm 4ra herb. raðhúsaíbúðir með opnu bílskýli. Húsin eru á þremur hæðum. Tvennar svalir í suður og norður á 2. og 3. hæð. Fullbúið að utan og fokhelt að innan. Verð frá 31,0 millj. 7123

KVISTAVELLIR 2-8 - HFJ.

Falleg 240 fm raðhús m/bílskúr á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ. Möguleg 6 sv.herb.
Möguleg aukaíbúð. Fullbúin að utan og fokheld að innan. Verð frá 39,0 millj. 6891

KVISTAVELLIR 56-64 - SKIPTI MÖGULEG

Falleg 191,3 fm raðhús m/bílskúr. 4 sv.herb. Afhendist fullbúið að utan og fokhelt að
innan. Verð frá 28,9 millj. 6781

SELT

FLATAHRAUN - HFJ
Glæsileg og sérlega vel skipulögð 222 fm raðhús m/bílskúr. 4-5 sv.herb. Afhendist fullbúið að utan og fokhelt að innan. Verð frá 33,6 millj. 6616

BJARKARÁS - GBÆ

Sérlega glæsilegar og rúmgóðar lúxusíbúðir á frábærum útsýnisstað efst í Ásahverfinu. AÐEINS 6 ÍBÚÐIR EFTIR. 6212

Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir m/stæði í bílageymslu í 5 hæða lyftuhúsi á frábærum
stað. Afh. við kaupsamn. Allt að 90% lán. Verð frá 23,9 millj. 6344

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Frum

:: 535_1000
Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

stakfell.is

Fax 535 1009

Fasteignasala • Íbúðarhúsnæði • Lágmúli 7 • 108 Rvk

Asparhvarf - Kópavogur

Skógarhjalli - Kópavogur

Um er að ræða 501,4m² einbýlishús í byggingu sem afhendist fullbúið. Húsið stendur efst í lokaðri
götu á besta stað með góðu útsýni yfir Elliðavatn og Bláfjöll. Húsið skiptist í anddyri, 5 svefnherbergi, 4 baðherbergi, gestasnyrtingu, eldhús, stofu, borðstofu,æfingasal/frístundarými, sjónvarpsherbergi, þvottahús, geymslu og bílskúr.
Verðtilboð

Glæsilegt 284,2 fm einbýli á tveimur hæðum, þar af 32 fm bílskúr. Sér 2ja herbergja íbúð á jarðhæð. Glæsileg ca 100 fm verönd með skjólvegg og heitum potti til suðurs. Á efri hæð er forstofa,
forstofuherbergi, eitt svefnherbergi, baðherbergi, stofur og eldhús. Á neðri hæð er sjónvarpshol,
tvö svefnherbergi, baðherbergi, saunaklefa og ný innréttað þvottahús.
Verð 68 millj.

Raðhús/Parhús

Hlíðar

Garðabær

Kópavogur - Austurbær

Höfum ákveðin kaupanda af
rað/parhúsi m/bílskúr til innréttingar á höfuðbogarsvæðinu.

Höfum ákveðin kaupanda af 3.
herb íbúð í Hlíðunum. Má þarfnast
viðgerða.

Höfum ákveðin kaupanda af einbýli
á einni hæð.

Höfum kaupanda af 4ra herbergja
íbúð, lágmark 3 svefnherbergi.

Lautasmári - Kópavogi

Háteigsvegur

Gullteigur - Nýbygging

Álfhólsvegur - Nýstandsett

Skólavörðustígur-„Pebthouse“

4ra herb 98 fm íbúð á 2. hæð.
Íbúðin skiptist í forstofu/hol, stofu, eldhús, 3 svefnherbergi, baðherbergi og
þvottahús/geymslu. Öll helsta þjónusta í göngufæri.
Verð 26.9 millj.

154.5 fm sérhæð við Háteigsveg.
Eignin skiptist í forst, hol, 2 saml. stofur, 3 svefnherbergi, baðherbergi og
eldhús, þvottaherbergi og geymslu á
jarðhæð, 32 fm bílskúr.
Verð 49,5 millj.

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 66.4-71.4 millj.

181 fm einbýli með 2ja herb. íbúð í kj.
Aðalhæð með forstofu, sam. borðst.
og stofu, svefnh. og eldhús, efri hæð
hjónah., barnah. sjónvarpskr., leiksv.
og baðh. Í kj. 2ja herb. íbúð.
Verðtilboð.

155 fm „penthouse“-íbúð, útsýni yfir
alla Reykjavík. Íbúðin skiptist í 4 herberbergi, bað, eldhús og glerturn.
Íbúðin hefur verið endurnýjuð.
Verð 59 millj.

Reykjahvoll - Mosfellsbæ

Strandvegur - Garðabær

Herjólfsgata - Laus strax

Fjölnisvegur - Einbýli/Tvíbýli

Eyrargata - Ingólfur - Eyrarbakki

300 m2 einbýlishús úr bjálkum á
steyptri plötu á útsýnisstað innst í
Mosfellsbæ. Húsið er með þremur
svefnherbergjum, stofa og borðstofa,
eldhús, tvö baðherbergi,
Verðtilboð

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 kaupsamning.
Verð 43,2 millj.

96 fm risíbúð fyrir 60 ára og eldri. Gott
sjávarútsýni. Stofa, eldhús, svefnherbergi, milliloft og baðherbergi.Stæði í
bílageymslu. Íbúð er laus og til afhendingar við kaupsamning.
Verð 32.9 millj.

184.2 fm hæð, kjallari og bílskúr auk
óskráðs rýmis í kjallara, sem er 47,6
fm alls 232 fm Skiptist í rúmgóðar
stofur, fjögur svefnherbergi. eldhús og
tvö baðherb.
Verðtilboð.

Húsið Ingólfur sem er 124,7 fm að
stærð er með elstu húsum á Eyrarbakka.Tilvalið sem heilsárshús eða
sem sumar/afþreyingarhús. 4 svefnherbergi, stofa,eldhús og baðherbergi.
Verðtilboð

Kvistaland - Einbýli

Hlíðarhjalli - Kópavogur

Byggingarréttur í Kópavogi

Gvendargeisli - Laus strax

Drápuhlíð með bílskúr.

5-6 herb. einbýlishús neðst í Fossvoginum. Stór lóð er kringum húsið sem
býður upp á mikla stækkunarmöguleika á húsinu. Bílskúr innréttaður sem
stúdíó íbúð sem gefur góðar tekjur.
Verð 110 millj.

290 fm vel staðsett einbýlishús. Húsið
er á 2 hæðum. Efri hæð er andyri, eldhús, stofa, wc og herb. Neðri hæð eru
5 svefnh., þv.hús, baðh. sér stúdíóíbúð. Bílskúr.
Verð 84,9 millj.

Byggingaréttur af nýju fjölbýli í grónu
hverfi á höfuðborgarsvæðinu. Hornlóð
á fallegum stað með útsýni. Teikningar
af nýja húsi liggja fyrir og hafa verið
samþykktar.
Verð 150 millj.

117,9 fm íbúð, 4ja herb. á 3 hæð.
Stofa, eldhús, tvö barnaherbergi,
hjónah., baðh.i, þvottahús og geymsla
ásamt stæði í bílskýli. Íbúðin er laus til
afhendingar við kaupsamning.
Verð 28.9 millj.

Hæð og ris með sérinngangi og bílskúr alls 196 fm Töluvert endurnýjuð
eign. Á hæðinni eru 2 samliggjandi
stofur, nýtt eldhús, baðherb., og 2
herb. Ris er herbergi, stofa, þvottahús.
Góðar leigutekjur.

Reykjavíkurvegur - 01 Reykja- Unnarstígur - Miðbær
Engihjalli - Kópavogur
280,5 fm einbýlishús ásamt 18,4 fm 89.2 fm 3ja herbergja íbúð á 4 hæð.
vík
77,6 fm íbúð í næsta nágrenni við Háskóla Íslands. Eignin skiptist í stofu, 2
svefnherbergi, eldhús og baðherbergi.
Húsið heitir Garður og er byggt 1928.
Verð 19,5 millj.

bílskúr á eftirsóttum stað í miðborginni. Húsið er kjallari, hæð og ris.
Möguleiki að útbúa íbúð í kjallara og
hafa af henni leigutekjur.
Verðtilboð

Íbúðin skiptist í forstofu, sjónvarpshol,
stofu, eldhús, hjónaherbergi og barnaherbergi, auk geymslu í kjallara og
sameiginlegs þvottahúss á hæðinni.
Verð 19.9 millj.

.is

Þorláksgeisli - Gott áhvílandi Þórðarsveigur.
4ra herbergja 106,8 m2 íbúð á 4.hæð.
lán

Falleg og stór 4ra herbergja íbúð á
þriðju hæð í góðu lyftuhúsi. Bílageymsla. Gott lán sem hægt er að yfirtaka á þessari íbúð. Laus við kaupsamning.
Verð 34.9 millj.
:: 535_1000

Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús,
hjónaherbergi, 2 barnaherbergi, baðherbergi, þvottahús og geymslu auk
stæðis í bílageymslu.
Verð 29,9 millj.

Sími
535 0200

Kári Kort
gsm: 892 2506
kari@neseignir.is

w w w. n e s e i g n i r. i s

Gunnar Valdimarsson
lögg. fasteignasali
og viðsk.fræðingur
gsm: 895 7838
gunnar@neseignir.is

Frum
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SELBRAUT 70 - SELTJARNARNES
Opið hús í dag frá klukkan 17:00 - 18:00
Erum með í einkasölu mjög gott 216,3 fm einbýlishús að Selbraut 70 á Seltjarnarnesi. 3-4
svefnherbergi, góð stofa, borðstofa, eldhús er nýlega tekið í gegn með fallegri innréttingu ásamt
góðum borðkrók. Gott baðherbergi með sturtu að baðkari. Stór og góð afgirt verönd með útigeymslu. Góður bílskúr ásamt garði í mikilli rækt. Um er að ræða mjög góða eign á flottum
stað á Seltjarnarnesi
Kári Kort tekur á móti gestum í dag frá klukkan 17:00 -18:00
Gunnar Valdimarsson, lögg. fasteignasali

Sorpkvarnir í
heimilisvaska

Frum

Lyngháls 10 - verslun
Tunguháls 15
Sími 564 6070
www.kvarnir.is

UMBROT
Grensásvegi 12A • 108 Reykjavík

símar 568 1000//824 6610//frum@frum.is//www.frum.is

Danfoss ofnhitastillar
Háþróuð og notendavæn
hitastýring sem veitir
þægilega húshitun og
hámarks orkusparnað
Við erum leiðandi í
framleiðslu ofnhitastilla
Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Fylgihlutir
fyrir arna og kamínur í úrvali

Frum

Allt á einum stað
– smíði – reykrör
– ráðgjöf – uppsetning,
– uppkveikikubbar – arinviður
– neistagreindur – hitahlífar,
– kústar – skóﬂur – skörungar
– fötur – öskusugur o.m.ﬂ.

Viðurkenndar og fallegar arinvörur í úrvali

BLIKKÁS –

Smiðjuvegi 74 – 200 Kópavogi – Sími 515 8700
www.funi.is – www.blikkas.is

112 Reykjavík: Einbýli

fyrir vandláta

Gvendargeisli 16: Hannað af Rut Káradóttur
Lögheimili Engamiðlun hefur til sölu glæsilegt einbýlishús fyrir vandláta fagurkera, hannað af Rut
Káradóttur innannhússarkitekt.
Lýsing: Komið inn í forstofu með góðum skáp. Í forstofu er baðherbergi með góðri sturtu og frístandandi vaski, gluggi er á baði og flísar á gólfi. Mósaík
flísar eru í sturtuklefa, innfelldar hillur í sturtuklefa
fyrir sápu og snyrtidót. Þvottavél og þurrkari eru í
vinnuhæð í þvottahúsi og skápapláss mikið. Þaðan
er gengið inn í bílskúr. Vinnuaðstaðan í eldhúsinu
er eins og í veislueldhúsi með gaseldavél og kvörn í
eldhúsvaski. Borðstofa er með sérsmíðuðum skenk
og opið inn í stofu þar sem tenging er fyrir heimabíókerfi og eikarplankar eru á vegg. Arinn er í stofu og hátt til lofts. Á gangi er gert ráð fyrir vinnuaðstöðu, fyrir
ofan rýmið er háaloft sem getur nýst sem leik- eða sjónvarpsherbergi. Baðherbergi við hlið aðalsvefnherbergis
er ekki fullbúið. Hjónaherbergið er rúmgott og innaf því er fataherbergi. Barnaherbergin eru tvö, ca 12 fm hvort.
Lýsing í húsinu er frá Lúmex og er fjarstýrð. Hiti er í öllum gólfum með hitastýringarkerfi frá Hátækni. Garður er
tyrfður með trjám en er ekki fullbúinn. Garðurinn er teiknaður af Ragnheiði Skarphéðinsdóttur landslagsarkitekt.
Teikningar fylgja af garðinum sem er teiknaður með pöllum og glæsilega hannaður.
Verð: 77.600.000

LUNDUR
FA S T E I G N A S A L A

SÍMI 533 1616
SUÐURLANDSBRAUT 10,

FAX 533 1617

2.HÆÐ, F/OFAN BLÓMASTOFU FRIÐFINNS, 108 REYKJAVÍK

Karl Gunnarsson
framkvæmdastjóri

Nína Karen Jónsdóttir
ritari / skjalagerð

Frum

ALLIR SÖLUMENN LUNDAR
ERU LÖGGILTIR FASTEIGNASALAR

Karl Gunnarsson
löggiltur fasteignasali

Erlendur Tryggvason
löggiltur fasteignasali

Kristján P. Arnarson
löggiltur fasteignasali

Kristbjörn Sigurðsson
löggiltur fasteignasali

Steinunn Ásgerður
Frímannsdóttir
löggiltur fasteignasali

SÖLUSKRÁNING EIGNA HJÁ OKKUR ER ÁN ALLS KOSTNAÐAR NEMA VIÐ SELJUM

HÉR BYGGIR STÁLBYGGÐ EHF

Frum

2000 FM IÐNAÐAR– / VERSLUNARHÚSNÆÐI

Mjög vandað iðnarað- / verslunarhúsnæði á tveimur hæðum.
1. hæð 200 fm. 2. hæð 100 fm sem auðvelt er að stækka í 200 fm.
Vegghæð 6,5 m og 4 m upp undir 2. hæð sem er steinsteypt.
Innkeyrsluhurðir er 4,3 m x 4 m.
Húsnæðið skilast með gólfhita, rafmagnstöﬂu og vatnsinntökum.

Söluaðilar:

Stálbyggð / Gónhól 16
260 Njarðvík
S. 899 9008 / 863 9008 / 898 6959

Plan verður malbikað með snjóbræðslu.
Afhending 1. febr. 2008
200 fm gólfﬂötur + 100 fm milliloft samt. 300 fm kr. 95.000 pr. fm.
Verð frá 28.5 millj.

Umboðsaðili:

Ólafur Björnsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Sigurður Sigurjónsson hrl. Christiane L. Bahner hdl.
Lögg. fasteignasali
Lögg. fasteignasali

Torfi R. Sigurðsson
Hdl.

Ágúst Stefánsson
Lögfræðingur

Hallgrímur Óskarsson
Sölumaður

Steindór Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

Anna Rúnarsdóttir
Viðskiptafræðingur

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

Kristín Kristjánsdóttir
Ritari/skjalavarsla

Félag
fasteignasala

Berghólar 9-15, Selfossi

100 fm íbúðarhús sem er í byggingu og stendur á 15.894 fm
spildu úr jörðinni Byggðarhorni. Húsið er timburhús á steyptum
grunni fullbúið að utan klætt með bárujárni bæði þak og veggir.
Niður steyptar hitalagnir eru í gólfum. Spildan er um 2,5 km
utan við Selfoss og er malbikað alla leiðina að henni. Lagning
hitaveitu að landinu er fyrirhuguð fljótlega. Tilboð óskast

Vönduð steinsteypt raðhús í Berghólum á Selfossi.
Endaíbúðirnar eru 114,4 fm og bílskúrinn 41,6 fm. Húsið er í
byggingu og verður steinsteypt, einangrað að utan og með
steyptri loftaplötu. Að utan verða húsin steinuð með ljósum
marmarasalla á íbúðinni en dökkum salla á bílskúr.
Verð frá 19,0 m.

Frum

Byggðarhorn lóð 199834, Sveitarfélaginu Árborg

Fossvegur 6, íb. 305 Selfossi
3ja herbergja íbúð á þriðju hæð ásamt góðu stæði í bílgeymslu
að Fossvegi 6 Selfossi. Íbúðin er laus. Verð 23,1 m.

Birkivellir 3, Selfossi

Stekkholt 7, Selfossi
Steinsteypt 138,0 fm einbýlishús ásamt 32,6 fm bílskúr. Húsið
er byggt árið 1969 og er steniklætt að utan.
Verð 30,6 m.

3ja - 4ra herbergja íbúð á annari hæð í tvíbýlishúsi byggðu
1956. Búið er að leggja nýja skólplögn frá götu og að húsi .
Steypt stétt. Rafmagn, tafla og hitavatnslagnir eru frá 2004.
Verð 13,2 m.

Furugrund 24, Selfossi

Baugstjörn 34, Selfossi

126,1 fm parhús með 32,2 fm bílskúr. Húsið stendur innst í
botnlanga á frábærum stað á Selfossi. Eignin er laus.
Verð 29,8 m.

125,6 fm steinsteypt einbýlishús ásamt 26,7fm bílskúr. Góð
áhvílandi lán á 4,15 % og 4,3 % sem mögulegt er að yfirtaka.
Verð 29,8 m.

Austurhof 7A, Flúðum
Steinsteypt parhús sem er í byggingu. Húsið afhendist á
byggingarstiginu tilbúið til innréttinga fullbúið að utan. Stærðin
er 166,1 m2 og er bílskúr þar af 32,3 m2. Húsið er hannað af
Guðrúnu Stefánsdóttur hjá teiknistofunni Strikinu. Húsið
stendur upp á hæð með útsýni yfir Litlu-Laxá. Verð 27,5 m.

Grundarhvarf 1
203 Kópavogur
Eign fyrir fagurkera!

Stærð: 171,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 31.150.000
Bílskúr: Já

Skeifan
Arnbjörn
Sölufulltrúi
892 9818
arnbjorn@remax.is

Kirkjustétt 4 :: 113 Reykjavík :: Sími 534 8300
Netf.: storborg@storborg.is :: www.storborg.is

Ýmis skipti möguleg

Verð: 68.500.000
Júlíus
sölustjóri

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali
863 0402
asdis@remax.is

Stefán Hrafn
Hdl. lögg.
fasteignasali

Magnús Ninni
sölufulltrúi

Vésteinn
sölufulltrúi

Fasteignaeigendur
Frum

Einstaklega vandað og glæsilegt parhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr og frábæru útsýni.
Sérstaklega mikið er lagt í allan frágang hvort sem um er að ræða að innan eða utan, hér þarf ekkert að
gera nema flytja inn. Eigendur skoða ýmis skipti, þó helst eftirfarandi: Lóð fyrir glæsilegt einbýlishús á
útsýnisstað, helst í Garðabæ eða Kópavogi. 100 fm. íbúð í miðbæ Reykjavíkur, Kópavogi eða Garðabæ.
Lóð undir sumarhús nálægt Reykjavík, sérstaklega Þingvellir og nágrenni. Önnur skipti skoðuð.

Kvistavellir 18-24
221 Hafnarfjörður
Besta verðið í Hafnarfirði

Stærð: 202,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Lind
Ingunn Björnsdóttir
Sölufulltrúi
698 8080
ingunnb@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008
hannes@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA: 699 5008

Verð: 29.900.000

Húsið er teiknað af K.J hönnun ehf. Húsunum verður skilað fokheldu að innan en fullbúnu að utan með
grófjafnaðri lóð. Húsin eru steinsteypt, steinað að utan með steinsalla. Trégluggar grunnmálaðir ísteyptir,
opnanleg fög úr mahoagny/oregonpine. Útihurðir verða með mahoagny fulningum, bílskúrshurð verður úr
gegnheilu mahoagny. Gler er K-gler reyklitað. Gólf í húsinu er steypt. Raflagnir eru steyptar í þar sem það á
við. Húsunum verður skilað fokheldum 15 mars og lengra komið 1 maí.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is
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KÆRI VERKTAKI
Hvað viltu selja margar eignir fyrir jól ?
Láttu okkur selja fyrir þig
Við vinnum

100%

í öllum þínum eignum

www.inhouse.is
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VIÐ VINNUM 100% FYRIR ÞIG

Hannes
Steindórsson
Sölustjóri
699 5008
hannes@remax.is

Berglind Þyrí
Guðmundsdóttir
Sölufulltrúi
864 0803
berglindg@remax.is

Lilja E.
Jónsdóttir
Sölufulltrúi
690 2708
liljae@remax.is

Olly Björk
Ólafsdóttir
Sölufulltrúi
867 5099
olly@remax.is

Ingunn
Björnsdóttir
Sölufulltrúi
698 8080
inngunnb@remax.is

Gunnar
Ólason
Sölufulltrúi
694 9900
gunnarolason@remax.is

Guðmundur Björn Steinþórsson
löggiltur fasteignasali

Kristín
Skjaldardóttir
Sölufulltrúi
824 4031
kristins@remax.is

Óskar Freyr
Pétursson
Sölufulltrúi
899 9427
oskar@remax.is

Valdimar Örn
Matthíasson
Sölufulltrúi
823 2217
valdimarorn@remax.is

Þórarinn
Jónsson Hdl.
Löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja og
skipasali

Jón Guðmundsson
sölustjóri

LOGAFOLD - EINBÝLI

LOGAFOLD - EINBÝLI

Fallegt einbýlishús á tveim hæðum með innbyggðum
bílskúr. Gert ráð fyrir auka íbúð á neðri hæð. Eignin er
skráð 227 fm, íbúðarrými 195 fm og bílskúr 32 fm (auk ca
90 fm eða alls ca 317 fm).
Verð 69 millj.

Mjög gott 217 fm einbýlishús með innbyggðum bílskúr.
Skiptist í: Stofu, borðstofu og arinstofu með mikilli
lofthæð, gott eldhús með eikarinnréttingu, forstofuherb.,
3 svefnherb. og eitt herb. í risi. Góð gestasnyrting og
baðherbergi með baðkari og sturtuklefa. Innan gengt í
bílskúr.
Verð 66 millj.

NAUSTABRYGGJA - BÍLSKÝLI

BÁSBRYGGJA - LYFTUHÚS

JÖRFAGRUND - KJALARNES

STEKKJARSEL - 2JA HERB.

Glæsilega 111 fm 4ra herbergja enda íbúð á 2. hæð í
fallegu fjölbýli. Björt og góð stofa og fallega innréttað
eldhús með þvottah. inn af. Þrjú góð svefnherbergi og
flísalagt baðherbergi. Gott stæði í bílskýli.
Verð 29,2 millj.

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð ásamt góðum
bílskúr. Fallegar viðarinnréttingar, massíft parket á
gólfum, flísalagt baðherb. Frábært útsýni yfir
smábátahöfnina.
Verð 36,9 millj.

Falleg 3ja herbergja neðri sérhæðir í nýju fjórbýlishúsi.
Tvö rúmgóð herbergi með skáp og flísalagt baðherbergi.
Gott eldhús með borðkrók og björt stofa með útgang á
lóð.
Verð 22,4 millj.

Góð ósamþykkt 61,3 fm 2ja herbergja íbúð í þríbýlishúsi.
Stofa, eldhús og rúmgott svefnherbergi með skáp og
nýlega uppgert baðherbergi með þvottaaðstöðu.
Verð 12,5 millj.

EYKTARHÆÐ - GARÐABÆR

Mjög gott 183,2 fm parhús á einni hæð með innbyggðum
bílskúr. Endurnýjað baðherbergi og 3 til 4 svefnherbergi.
Eldhús með borðkrók og rúmgóð og björt stofa og
borðstofa. Parket og flísar. Falleg lóð.

Frum

Glæsilegt 266 fm einbýlishús á góðum útsýnisstað. Eignin
skiptist m.a. í þrjú svefnherbergi, þrjár stofu, turnstofu,
tvö baðherb. og flísalagðan bílskúr. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Óvenjustór lóð með stóru
bílastæði.
Verð 90 millj.

LOGAFOLD - PARHÚS

www.hofid.is

international

Spánn, Kýpur,

Grikkland, Tyrkland og Belize
Yﬁr 100 starfsmenn í þjónustumiðstöð Atlas
Vingjarnlegt viðmót, aðstoð og ráðleggingar
Allar húseignir á eignarlóðum
Verð á Spáni frá 97.000 c
Verð í Tyrklandi frá 42.000 c
Mörg hundruð eignir um að velja
Nýjar og notaðar eignir
Aðstoð við rekstur
Tryggingar
Húsgögn
Leiguþjónusta
71.000 viðskiptavinir
30 ára reynsla
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Vilt þú eignast
sumarhús erlendis?
Viltu fara í skoðunarferð?
4-5 daga ferð frá 15.500,- Innifalið: Flug, fæði og gisting

Vorum að fá glænýja bæklinga 2007/2008
Hafðu samband og fáðu bæklinga senda heim!

Tilboð!
Þessum eignum fylgir

10.000 d
Frum

Azahar - Verð frá 235.500 e

bíll eða

afsláttur

Jade - Verð frá 155.000 e

Nánari uppl. milli kl: 12 og 16 alla virka daga – Sími: 586 2880 – Gsm: 696 1960
www.atlasiceland.com – sales@atlasiceland.com

á milli

GOTT FÓLK

Ertu húsnæða?
Með Vaxtareikningi færðu meira svigrúm því
nú geturðu fengið vextina af sparnaði þínum
greidda út mánaðarlega. Mánaðarleg útborgun vaxta hentar þeim sem:
• vilja nýta vextina af sparnaði sínum strax
• eru á milli fjárfestinga
• vilja koma til móts við mánaðarleg útgjöld

Vaxtareikningur er óverðtryggður reikningur
með háa vexti og er lágmarksinnistæða 200
þúsund krónur, en engin fyrir Vörðufélaga
60 ára eða eldri. Vextirnir fara stighækkandi
eftir því sem upphæðin eykst.
Kynntu þér fjölmarga kosti Vaxtareiknings
á landsbanki.is, hafðu samband í 410 4000
eða stofnaðu reikninginn og kláraðu málið
í Einkabankanum.

Urðarhvarf, Kóp. - Versl.-/Skrifstofuhúsn.

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

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Valgeir Kristinsson,
Hrl., Lögg. faseignasali

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.atv.is • atv@atv.is
Flugumýri, Mos, 968 fm iðnaðarhúsnæði.

Til sölu við Urðarhvarf í Kópavogi
samtals 4.848 fm
skrifstofu- og verslunarhúsnæði,
auk
bílageymslu á 2 hæðum. Um er að ræða
glæsilegt húsnæði á
samtals 6 hæðum og
gert ráð fyrir verslun
og þjónustu á 1. og
2. hæð hússins.
Teikningar, bygging-

Drauma - Dótakassinn.

ar- og skilalýsing á skrifstofu.

Lónsbraut, Hfj, innkeyrslubil.

Til sölu geymsluskúrar, vel staðsettir á
vöktuðu svæði við
Móhellu. Lóð öll afgirt
með girðingu og rafmagnshliði. Stærð er
26,3 fm eða 52,6 fm
með um 3,2 mtr. Lofthæð, innkeyrsluhurðir um 3 mtr. 3ja fasa
rafmagn. Lóðin er öll
malbikuð.
Vöktuð
gæsla á svæðinu. Teikningar og upplýsingar um verð á skrifstofu.
Verð frá kr. 3,9 millj.
Frum

Til sölu vel staðsett í
nýlegu húsnæði við
Lónsbraut, húsnæði
sem er 145 fm að
birtri stærð auk ca.
70 fm. milligólfs, þar
sem eru fallega innréttaðar skrifstofur
og starfsm.aðstaða.
Lofthæð er um 5,9
mtr. Oversize innkeyrsluhurð.
Lóð
malbikuð

Til sölu mjög gott 968 fm iðnaðarhúsnæði með braut f. brúarkrana, auk tæpl. 200 fm samþ. viðbyggingarréttar. Húsið samlokuklædd stálgrind, skrifstofuaðstaða, wc. Húsið er með 9 mtr.
mænishæð, þakbirta og reyklosun í mæni. Það eru 4 innkeyrsluhurðir, þar af 1 sem er 5x5 mtr. Hentar vel flestri iðnaðarstarfsemi.

Eyrartröð, Hfj., góð lofthæð.

Drangahraun Hfj.

Grandatröð, Hfj, 271 fm.

Í einkasölu vel staðsett steinsteypt atvinnuhúsnæði, skiptist í 1.122 fm framhús
á tveimur hæðum
auk 255 fm bakhúsi,
samtals um 1.377 fm.
Neðri hæðin er að
mestu nýtt undir létta
iðnaðarstarfsemi en getur hentað verslun, hlaupaköttur, innkeyrsluhurðir í porti, starfsm.aðst., wc, móttaka. Á efri hæð eru
m.a. skrifstofur, wc, kaffiaðstaða og eldhús. Bakhúsið með 3 innkeyrsluhurðum og góðri lofthæð. Mögulegur byggingarréttur.
Teikningar og frekari upplýsingar á skrifstofu okkar.

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 með liggjandi stórbáráttri aluzink klæðningu. Vegghæð er um 5,5 mtr og hurðarhæð
(innkeyrslu ) er um 5 mtr. Stór mænisgluggi er eftir endilöngu þaki
og gefur milka ofanbirtu. Frágangur húss góður. Malbikað plan fyrir framan húsið. Mjög góð aðkoma að húsinu. Húsnæðið verður
laust fljótlega.

Drangahraun, Hfj, 528 fm.

Tunguháls, Rvk, LAUST!

Til sölu mjög vel staðsett samtals 1.170 fm atvinnuhúsnæði á
Hvaleyrarholtinu í Hafnarfirði. Tvær háar innkeyrsluhurðir. Lóðin er
stór og rúmgóð með mjög góðri aðkomu. Mikil lofthæð. Milligólf
eru skrifstofur, eldhús, salerni.
llt ð 5 t
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Í einkasölu vel staðsett samtals 528 fm
iðnaðarhúsnæði, þar
af er 108 fm á 2. hæð
m.a. undir skrifstofur.
Húsið er steinsteypt
hornhús með mjög
rúmgóðri lóðaraðkomu. Húsið er með
mikilli lofthæð, 5,8
vh. og 7,4 í mæni,
stálbitarennur fyrir
tó
i k
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Í einkasölu fremri
hluti hússins samtals
1070 fm iðnaðarhúsnæði ásamt 211 fm
steyptu milligólfs, 3
innkeyrsluhurðir, fallega innréttaðar skrifstofur, kaffistofa og
eldhús. Laust til afhendingar nú þegar.
Með fylgir byggingarréttur eignarhlutans fyrir samtals 1700 fm á 2 hæðum. Grunnflötur
t
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óð ð t ð

L_Xkc[aa_b[d]kh
DW\d[ckh>WdpWij_cf_b]`bZ_dW\^id³_ib|d_dk dkl_XWh#
aWkf|7hdWhd[i^³e][dZkh]h[__h h]`bZW\WbbjW(&c_bb`$ah$b|d_|
Xe])&c_bb`$ah$b|d_\oh_hhW^idl[cX[he]Z[i[cX[h$
WkblWdjijWh\i\ba>iWaWkfWb_i_dd_h hW\Wbe]lWdZl_had_[dZW
Xh>iWaWkfW(&|hWh[odibkW\\Whi³bb_c_bkd\Wij[_]dW$ [_hi[c
kh\WWi[b`W[WaWkfW\Wij[_]d_h][jWjh[oij lW `dkijWd[h\W]b[]"
ia`je]ia_bl_ha$L_i[b`kc[_]d_dW dW$

Hb^*(%&*%%qHjjgaVcYhWgVji*'q<jgcÛgcVYii^ga\\^aijg[VhiZ^\cVhVa^qlll#VgcVgcZh#^h

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN
ER OPINN ALLA DAGA KL.

BÍLAR &
FARARTÆKI

8–17

Mótor og sport ehf
Stórhöfða 17, 110 Reykjavík
Sími: 567 1040
Eigum til á lager 80cc kitt í
vespur. Kr. 34.000.www.motorogsport.is

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512
smaar@frettabladid.is / visir.is

5000

Bílar til sölu

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA

250-499 þús.

8–17
Tæknibylting! Hybrid gefur aukinn kraft
með minni eyðslu. Allt að 70% aukin
sparneytni! HYBRID tvinnbílar frá Toyota,
Ford, GMC, Lexus og Honda á islandus.
com. Nýjir/Nýlegir bílar frá USA/Evrópu
allt að 30% undir markaðsverði. Íslensk
ábyrgð. Frá 10% útborgun. 30 ára traust
fyrirtæki. Sími 5522000 www.islandus.
com

Góður í vetur.

Ford Focus StW,Árg’03,1600,5 gíra,Ek75Þ,SK08,Vetrardekk,Yfirtaka.661-8197

Jeppar
Viltu leika ? Mitsubishi Eclipse sportbíll,
ásett verð 500, tilboð 350 þ. Uppl. í s
8215888

1-2 milljónir
Auðvelt Kaup !!

Renault Laguna Berline,Árg03,E-63Þ,5
Gíra,SK08,Cd,Fæst á Láni,820-0151

TOYOTA AVENSIS SOL STATION árg
1/04, ek 72 þ km, 1.8L Ssk, Fallegur
bíll, Verð 1.950 þ. áhv 1.343 þ. Nánari
uppl á www.arnarbilar.is rn: 110804
S. 567 2700

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík
Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Ekkert út og Patrol er
þinn!

Nissan Patrol Gr.Árg06/01.E-158Þ.33“
Dekk.Ssk.Leður.Lúga.Cd.100% Lán.
6618185

Eigum til sölu 4 stk ice-bee 50cc vespur
á 110,000,- eknar frá 50 - 200km með
skráningu + Hjálmi og Farangursboxi

70 þ. út og yfirtaka á 900 þ. kr. láni!
VW Passat 0,2 Comfortline ‘02. S.
8684155/8449504.

Mopar.is
Auðbrekka 6, 200 Kópavogur
Sími: 564 2323
www.mopar.is

Toyota Carina E 2,0 ek. 213. þús. bsk.
rafmagn í rúðum og speglum, kastarar
og hiti í sætum. 15“sumardekk á álfelgum og 14“ vetrardekk á stálfelgum.
Hefur farið athugasemdarlaus í gegnum
skoðun síðustu 4 ár. verð 180 þús. uppl.
í síma 661-8981 Gísli

VW Touareg V8, árg. 2004, ek.32þús.
km, Topplúga, hiti í sætum, leður ogfl.
Verð 4100þús.kr. Glæsilegur bíll!!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Reyfarakaup á verksmiðjuútsölum
með lægri dollar! Japanskir, Amerískir,
Evrópskir bílar á útsölu. T.d. Dodge
Caliber eða Ford F150 frá 1990þús!
Nýjir/Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt
að 30% undir markaðsverði. Íslensk
ábyrgð. Frá 10% útborgun. 30 ára traust
fyrirtæki. Sími 5522000 www.islandus.
com

Mercedes-Benz
Vito Mitxo 4x2
Langur, sjálfskiptur, 150 hö,
5 manna sendibíll.

Pontiac Transam GTA árg. ‘88. Fæst fyrir
150 þús stgr. Uppl. í s. 895 9398.
Reyfarakaup á verksmiðjuútsölum með
lægri dollar! 2007 Jeep Grand Cherokee,
Ford Explorer, Dodge Durango. Jeppar
frá 2690þús, pallbílar frá 1990þús.
Nýjir/Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt
að 30% undir markaðsverði. Íslensk
ábyrgð. Frá 10% útborgun. 30 ára traust
fyrirtæki. Sími 5522000 www.islandus.
com

0-250 þús.

Til afhendingar
strax

Einnig fáanlegur í öðrum lengdum
og fjórhjóladrifinn.

Verð 3.350.000* kr. án vsk.

Buick, Park Avenue árg. ‘00 Ek. 95þ
sjálfsk. Glæný vetrardekk. Reyklaus og
fallegur. V. 1.190þ. uppl. í s:6989464

Mercedes-Benz
Sprinter 315 sendibíll
Millilangur, sjálfskiptur, 150 hö,
3 manna.

Til sölu Opel corsa ‘98 módel, ekinn
150 þús, beinskiptur, vetradekk fylgja,
nýskoðaður, allur ný yfirfarinn. Verð:
180.000
Honda Civic, 160 hö, árg. ‘98, ek. 130
þús. V. 650 þús. Uppl. í s. 857 8098.

Verð 3.850.000* kr. án vsk.

Nissan Terrano 2003, Diesel Luxury,
Sjálskiptur, topplúga ofl. Lítur mjög vel
út. verð 2.2millj. útborgun 475 þús.
Uppl í s. 8245810

2 milljónir +
X Motos Super Pit

Mótorcrosshjól, 250cc, 5 gíra dirt bike,
hæð sætis 90cm, hæð undir pönnu
32cm, upside down temparar stillanlegir. Verð 267.000

Mercedes-Benz

Ford Explorer XLT árgerð 2006, ekinn
40 þús.km., 7manna, 6cyl. sjálfskiptur, glæsilegur bíll, verð kr. 3.200.000,100% lán mánaðargreiðsla kr. 46.000,821-6292

Sprinter 318 sendibíll.
Langur, sjálfskiptur, 184 hö,
3 manna, vel útbúinn.

Verð 4.150.000* kr. án vsk.

Lækkað verð, Renault Megan II sport,
árg 04, ek. 70.þús, 3 sett af dekkjum,
nýlega skipt um tímareim, verð 1.200
þús.kr. Uppl. s. 481-1068 og 864-9772.

Verður að seljast v. flutnings! MMC
Lancer ‘97 ek. 131 þ, smurbók, nýskoðaður. Verð 180þ. Uppl. 6952826.
Til sölu Suzuki Intruder ‘87 750cc, þarfnast lagfæringa Uppl. í síma 8999646
Mitsubishi Lancer árg. ‘93, bsk. Verð 75
þús. Uppl. í s. 690 5895.

Hippar

Jeep Cherokee Laredo árgerð 2007,
6cyl., ekinn 30 þús.km., sjálfskiptur,
verð kr. 2.980.000,- 100% lán mánaðargreiðsla kr. 44.000,- 821-6292

Mercedes-Benz
Vito 4x4

TIL SÖLU

Á afmælistilboði 298 þús. með götuskráningu. 250 cc, með fjarstarti, þjófavörn, rollbar, töskum, litur: svart.
Til sölu Toyota Hiace árg. 2004 4WD TDI
beinskiptur ek:75.000. Verð 1550þús.
stg. uppl. í síma: 661-4717

Sjálfskiptur, 150 hö, 8 manna bíll,
olíumiðstöð, rafmagnsopnun á
hliðarhurð, topplúgur, 16 tommu
álfelgur.
Hentar mjög vel til leigubílaaksturs
og sem hjólastólabíll.

Verð 7.100.000* kr. með vsk.
Til leigubílstjóra:

Verð 5.500.000* kr. með vsk.
Til einstaklinga vegna aksturs
á fötluðum:

Verð 4.800.000* kr. með vsk

Ítalskar vespur

50cc með fjarstarti og þjófavörn, ABS
bremsukerfi, breið dekk, 4 litir. Verð
188 þús. með hjálmi, götuskráningu og
boxi að aftan.

Ford F-350 Lariat árgerð 2004 extracab, 6,0 diesel, innfl. af Brimborg,
ekinn 85 þús.km., þjónustubók, verð kr.
2.580.000,- 100% lánað 821-6292

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

Mjög lítið á mánuði

Renault Laguna StW,Árg’01,Ek-113þ,5
Gíra,Sk08,CD,Ný yfirfarinn bíll á góðu
láni. 897-2425

ASKJA - Atvinnubílar · Skútahrauni 2a · 220 Hafnarfirði
Sími 590 2100
*Verð miðað við gengi 26. sept. 2007
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Nýr 2008 Toyota Highlander. Slær
Landcruiser út með kraft og sparneytni.
270 hö, 7,5L/100km. Einnig 2006/2007
tilboðsbílar. Frá 3.500þús. Nýjir/Nýlegir
bílar frá USA/Evrópu allt að 30% undir
markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 10%
útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. Sími
5522000 www.islandus.com

Notaðar vélar
til sölu

Fellihýsi

Málarar

ÞJÓNUSTA
Jólaskemmtanir

Til sölu Toyota LandCruiser 120 GX
diesel ssk. árg. 07/06 ek. 36 þús. 7
manna, 33“ dekk, krókur, spoiler, filmur,
húddhlíf. Verð 5.150 þús. Uppl. í síma
899 2124.

Cat D6N
Árgerð 2005, vinnustundir 3.970
Verð 174.780 €

Landcruiser 120 VX diesel, 11/05,
ek.32þ. 35“ breyttur, ljóst leður, Xenon
aðalljós, krókur, spoiler, gluggahlífar,
bluetooth, skottmotta. Eins og nýr. S.
824 8027.

Vinnuvélar

Gullmoli frá Toyota!!

Toyota Landcruiser 90 GX diesel
„Common rail motor“. Árg ‘02. Ekinn
aðeins 53 þús. Sumar/vetrardekk á felgum. Ný ryðvarinn og þjónustubók. Verð
2.990 þús. Uppl. í s. 696 1002.

Magnhús ehf

Alhliða viðhald fasteigna, innan og utan.
S. 847 6391 & 891 9890.

Glerjun/gluggaviðgerðir!
Móðuhreinsun glerja

Erum með skemmtilegustu jólasveina
landsins, sjáum um jólaskemmtanir frá
a til ö. Hafðu samband í S. 692 6020 &
692 6010, gryla@jolasveinarnir.is

Pallbílar

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér
að kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf,
s. 860 1180.

Húsaviðhald!

Hreingerningar

Komatsu D61PX-12
Árgerð 2003, vinnustundir 6.500
Verð 91.380 €

Þarftu að láta mála?
Alhliða málningarþjónusta.
Gerum föst verðtilboð ykkur að
kostnaðarlausu.
Upplýsingar í síma 862 2413.

Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.
Viðhald, gluggar, hurðir, veggir &
gólf. Smíðalausnir s. 899 3011.
Tek að mér allt alm. viðhald húsa,
s.s. málun, múrun, flísa- & parketlagnir
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna.
S. 616 1569.
Húsasmíðameistari. Getum bætt við
sig inniverkefnum, alla smíðavinnuspörslun-málun-parket og flísar. Uppl.
í s. 894 0031.

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Komatsu D155
Árgerð 1984, vinnust.12.000
Verð 68.980 €
Til sölu OK hjólagrafa. 14 tn City
útfærsla. árg 97. vst 12 þús. 3 skoflur
ein tilt. verð 2,2 millj. uppl.8921208
Tandraberg ehf

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og
vanir menn

Villtu láta mála & gera
fínt fyrir jólin. Góður
staðgreiðslu afst.

Vanur smiður getur tekið að sér ýmis
verk, td. glerskipti, hurðaskipti, gifsverk
ofl. ofl. Vönduð vinnubrögð. S. 892
3205.

Málarameistari getur bætt við
sig verkefnum. Stigagangar,
sameignir og íbúðir, gamalt og
nýtt.
Upplýsingar í síma 869 3934
Ingimundur Málarameistari.

Getum bætt við okkur verkefnum í
múrverki og flísalögnum. Upplýsingar í
síma 663 5315.

Komatsu PC75R-2
Árgerð 2006, vinnustundir 349
Verð 74.480 €

Vörubílar

D
L
SE

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif
Bergþóru, s. 699 3301.

Sandspörtlun og málun

Mála stigahús, íbúðir eða blokkir. Uppl. í
s. 893 5537 Arnar Málarameistari.

Stífluþjónusta

Málarameistari getur bætt við sig verkefnum Uppl. Í s. 869 3934.

Garðyrkja
8 stk íbúðagámar af vandaðri gerð til
sölu. 2 ára. eru nú uppsettir sem 10
einsmanns herbergi salerni, sturtur og
elhús-setustofa. Gámarnir geta staðið
stakir og hægt er að ráða hvar gluggar og hurðir eru. eru nú kyntir með
hitaveitu. Rafmagnsþilofnar og/eða
hitatúpa fylgja. Uppl. sími 8921208.
Tandraberg ehf.

Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
Tökum að okkur alla búslóðaflutninga
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum
með besta verðið. Uppl. í síma 899
2536 & 825 0083.

Aukahlutir í bíla

Tölvur
Tölvuþjónusta

Kem á staðinn. 11 ára reynsla. Microsoft
vottun. Miðnet ehf. Ríkharður s. 615
2000.

Húsaviðhald

Komatsu PC95-2
Árgerð 2005, vinnustundir 970
Verð 66.380 €

Nudd

Scania 94D 230D árg. ‘01, ekinn 160
þús. Með kassa 7 1/2 m. á lengd. Selst
einnig á grind. Verð 3,5 milljónir + vsk,
á grind 2,8 milljónir + vsk án grindar.
Uppl. í síma 898 9006. Gott verð.

Hjólhýsi

Massage, whole body massage. Maria,
tel. 862 0283.
Eigum vatnskassa í margar gerðir bíla
Grettir Vatnskassar. Vagnhöfði 6, S. 577
6090

Spádómar

Varahlutir
Bílapartar ehf
S. 587 7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 9.00
- 18.00.

Komatsu PC160-7
Árgerð 2003, vinnustundir 3.830
Verð 66.280 €

Grænumýri 3 Mosfellsbæ
www.bilapartar.is

Fjármál
Íslenskir málarar ehf. Öll málningarþjónusta. www.mala.is S. 517 7335.
Löggildir málarameistarar.

Auglýsingasími

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris,
Renault Kangoo. Viðgerðir. Kaupi bíla.
Einnig airbag. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til
niðurrifs.
argus 07-0915

Liebherr A312
Árgerð 2004, vinnustundir 5.500
Verð 74.450 €

Lækjarmel 1-2 /// 116 Reykjavík
Sími 535 3500 /// www.kraftvelar.is

Pípulagnir

Getum bætt við okkur verkefnum í
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663
5315 & 699 6069.

Fyrirtækja- flutnings- og nýbyggingarþrif. Svæði ehf. S. 848 7367.
Reyfarakaup á verksmiðjuútsölum með
lægri dollar! 2008/2007 Ford F150,
Toyota Tacoma eða Dodge RAM frá
1990þús! Einnig stærri pallbílar og
sendibílar benzín/dísel á útsölu. Nýjir/
Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt að 30%
undir markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá
10% útborgun. 30 ára traust fyrirtæki.
Sími 5522000 www.islandus.com

Flísalagnir

Japanskar Vélar/Bílstart,
Bílapartasala

Erum að rífa flestar gerðir japanskra og
kóreskra bíla, Fiat, Opel, VW ofl, sérstök
áhersla á Nissan og MNC. Opið 08-18.
S. 893 2284 & 565 3400, partasolur.is

Partaland s. 567 4100

Stórhöfða 18, 110 R. Varahlutir í Pajero,
Lancer, Trooper, Pajero Sport o.fl. teg.

– Mest lesið
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Rafvirkjun

Tölvur

Ný mótaborð (dokar) til sölu 1.545 kr/
m2 m.vsk, uppl. í s: 847-3798 Halldór
og ulfurinn.is

RafList

Verslun

Löggildir rafverktakar
Getum bætt vid okkur allri
almennri raflagnavinnu, nýlagnir, vidhaldsvinna,
og fagleg raðgjöf.
Uppl. í s. 823 8860 & 861 9116.

Önnur þjónusta
Englaljós S. 908 5050 &
863 1987

—7 Kíló á 9 Dögum — Clean 9 Verð:
14.690 kr Uppl. í síma 697 8928 Sigga.

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með rafgeymi, einnig 24 volta og 32 volta
vandaðir díóðuljósakrossar á leiði.
Smásala. Vélaverkstæði JS. Vesturhrauni
3. Garðbæ. S. 554 0661, 897 4996 &
699 2502.

Er spennandi tími framundan?
Hvað viltu vita um framtíðina?
Andleg leiðsögn, fyrirbænir, trúnaður. Er við alla daga frá 09-13
og frá 17-01.
Lára spámiðill. Visa/Euro.

ICEBIKE auglýsir opið á laugardögum í
desember Jólagjöf hjólamannsins fæst
hjá okkur. Mikið úrval af Mótorhjól
- Fjórhjól Hlífðarfatnaður Skór Hjálmar
Hanskar Aukahlutir frá Kuryakyn
Gjafakort Icebike.is Iðavöllum 10 230
Keflavík sími 421 5452

Hljóðfæri

Árangur með Herbalife í 27 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 8964662 www.lifsstill.is

Viltu léttast hratt og
örugglega?

www.diet.is — www.diet.is Margrét s.
699 1060.
Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.

NOTAÐ OG NÝTT

Fartölvur, borðtölvur ofl. BMS
Tölvulausnir, Suðurlandsbraut 8, Sími
565 7080

Flottir öklaskór fyrir dömur í úrvali.
Stærðir. 35 - 40 Verð 12.500.- Misty
skór Laugavegi 178 sími 551 2070

Vélar og verkfæri
Miðla til þín, því sem þeir
sem farnir eru segja mér
um framtíð þína.

Fyrirtæki
Innréttingar og tæki fyrir ísbúð og grill
Ísvélar, ískista fyrir kúluís, grillborð,
kælar, frystar, borð og stólar og m.fleira.
Vörumerki og stórt neonskilti geta fylgt.
Uppl. í 8618011 og 6995112

Einkatímar. Erla s. 587 4517.

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s.
899 4183 www.eco.is
Langar þig til þess að ná tökum á
þyngdinni, líta ótrúlega vel út, losna
úr sófanum og hafa næga orku til
þess að fara í ræktina? Flottari kroppur
og heilbrigðari lífsstíll. Hafðu samband.
Árangur með Herbalife. Gerður 865
4052 & Hanna 892 4284.

Fæðubótarefni
Da Cabo þjóðlagagítar, poki og stilliflauta. Kr.13.900,- Gítarinn, Stórhöfða
27. Sími 552 2125 www.gitarinn.is gitarinn@gitarinn.is

Sjónvarp

Léttari og hressari með Herbalife. www.
dagamunur.is Ásta s. 891 8902.
KRESS borvélar, hjólsagir, kexvélar
Stingsagir, brotvélar, 12-18v skrúfvélar Juðarar ofl. Ásborg, vélar+verkfæri.
Smiðjuvegi 11 S.564 1212

Til bygginga

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli 35.
S. 552 7095.

HEILSA
Heilsuvörur

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu
Herbalife! Ólöf 861 5356, olsiar@hotmail.com

Nudd
Heilnudd. Uppl. í s. 857 1356.

Ýmislegt
Alspá 445 5000

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrirbænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl.
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com

Hanna 908 6040 & 555
2927

KEYPT
& SELT

Hanna og smíða stiga. Fást á ýmsum
byggingarstigum. Sérlausnir í þrengslum.
25 ára reynsla. Uppl. í s. 894 0431.

Til sölu

Símaspá, fyrirbænir, draumar, tarot.
Andleg leiðsögn. Er við frá kl. 16-24. S.
555 2927 Visa/euro.
Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Dulspekisíminn 908 6414
& 553 5395

Til leigu 14fm vinnuskúr m/3fasa rafm,
klósetti, kaffist, geymsla. S. 894 3755.

Spennandi tími fram undan? Spák. Yrsa:
símaspá, draumaráðningar, fjarheilun,
Visa/MC. Símatími 10-24 alla daga.
Hringdu núna!

Súrefnismettunarmælar á frábæru
verði. Einnig höfum við aðgang að
öllum mögulegum vöruflokkum. Það
sem við eigum ekki reynum við að
útvega. K-Matt ehf. S. 421 8999 eða
k-matt@k-matt.is

ATVINNA

Múrarar
Múrarar get bætt við sig inniverkefnum.
Uppl. í s. 862 5477.

Besta lausn fyrir þröng rými. Addco ehf.
S. 586 9010 eða addco@addco.is

FUNDIR / MANNFAGNAÐIR

Súpufundur,

þriðjudaginn 27. nóvember kl. 12.00
Í tilefni af 16 daga átaki gegn kynbundnu ofbeldi
standa Kvenréttindafélag Íslands og Kvenfélagasamband Íslands fyrir súpufundi í samkomusal
Hallveigarstaða, þriðjudaginn 27. nóvember
kl. 12:00,
Sýnd verður heimildarmyndin When the Moon is
Dark, eftir dönsku kvikmyndagerðarkonuna Önju
Dalhoff. Í myndinni segir frá tveimur nígerískum
konum sem seldar eru mansali til Danmerkur.
Áhrifarík mynd sem allir verða að sjá sem láta sig
kven- og mannréttindi varða. Myndin er 40 mín.
löng og verða umræður að myndinni lokinni. Súpa
og brauð í boði KRFÍ og KÍ.

Hálsaborg er þriggja deilda leikskóli í Seljahverfi.
Þar er starfað samkvæmt kenningum Berit Bae um
samskipti og með virðingu, viðurkenningu og sjálfræði
að leiðarljósi. Skólinn hefur í áratugi verið í nánu samstarfi við aðra leikskóla og grunnskóla í Seljahverfi um
að brúa bilið á milli skólastiga.
Leitað er að fólki sem mætir morgundeginum með
bros á vör því enginn dagur er eins í Hálsaborg.
Upplýsingar gefur leikskólastjóri
Ólöf Helga Pálmadóttir í síma 5578360 og 6939855

Kvenfélagasamband Íslands

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar
um jafnan hlut kynja í störfum og að
vinnustaðir borgarinnar endurspegli það
margbreytilega samfélag sem borgin er.
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Kaffihús, Bakarí

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HÚSNÆÐI

Námskeið

Húsnæði í boði

Bakarameistarinn auglýsir eftir
afgreiðslufólki í glæsileg kaffihús sín. Lausar stöður á virkum
dögum í Húsgagnahöll 6-13 og
12-19 Smáratorg 12-19 Mjódd
7-15 og 12-19
Áhugasamir hafi samband í
897 5470 milli 9-16 eða sæki
um á www.bakarameistarinn.
is

Keiluhöllin í Öskjuhlíð
Óskar eftir starfsmanni í
afgreiðslu í kvöld og helgarvinnu.
Upplýsingar í síma 864 6112 og
á www.keiluhollin.is

Vaktstjóri á Sbarro
Sbarro auglýsir eftir starfsmanni í fullt starf í eldhúsi og
við afgreiðslu. Viðkomandi þarf
að búa yfir mikilli þjónustulund, vera stundvís og eiga auðvelt að vinna með öðru fólki.
Vinnutími er samkomulagsatriði. Góð laun í boði. Æskilegt
er að starfsmaður tali íslensku.
Umsækjendum er bent á að
sækja um rafrænt á www.
sbarro.is eða hafa samband
við Steina í síma: 696-7021.

Hressingarskálinn
Austurstræti
Are you interested in working
in a fun restaurant where good
attitude is important? We are
looking for á person to assist
in the kitchen and needs to be
able to start work as soon as
possible.
Info at Hressingarskálinn,
Austurstræti or send E-mail to
valdi@hresso.is

Byggingafyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir smið í vinnu. Uppl. í s.
869 3959 & 896 9515.

Silfurleir skartgripagerð

Villtu ganga til liðs við
okkur?

Kvöldnámskeið 3.,4. og 6. des. Kl.18-22
Skráning og uppl. s. 555 1212. Einnig
tréútskurður, steinaskart og tálgun.
Handverkshúsið Bolholti 4

Bakarameistarinn á smáratorgi leitar eftir hressum
og skemmtilegum einstaklingum til starfa. Í boði eru
bæði hlutastörf og fullt starf.
Skemmtilegur vinnustaður og
góð laun í boði fyrir rétt fólk.
Upplýsingar gefur Steinunn í S.
555 6100 eða á staðnum milli
kl. 07 og 16

Ökukennsla
ELÍAS SÓLMUNDARSON - 692 9179
Kenni alla daga á Chevrolet Lasetti.
elias@gardaskoli.is
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S.
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

Hefur þú áhuga á ítalskri
matargerð?
Sbarro auglýsir eftir starfsfólki í
fullt starf og hlutastarf í eldhúsi
og við afgreiðslu. Viðkomandi
þarf að búa yfir mikilli þjónustulund, vera stundvís og eiga
auðvelt að vinna með öðru
fólki. Vinnutími er samkomulagsatriði. Góð laun í boði.
Æskilegt er að starfsmaður tali
íslensku.
Umsækjendum er bent á að
sækja um rafrænt á www.
sbarro.is eða hafa samband
við Steina í síma: 696-7021.

Veitingahús
Íslenskumælandi starfsfólk óskast. Æskilegur aldur 30+.
Upplýsingar í síma 897 4433 &
894 0292.

HEIMILIÐ
Dýrahald

Húsasmíðameistari óskar eftir smiðum
og verkamönnum við nýsmíði og viðhald. Uppl. í s. 894 0031.
Verslunnarstjóri óskast til starfa nú
þegar. í glæsilegt kaffihús og brauðsöluverslun. Góð laun fyrir góðan starfskraft.
uppl. í síma 897-6510
SUSHIBARINN, Laugavegur 2, óskar eftir
brosm. starfsm. sem kann að gera sushi
sem fyrst. Uppl á staðnum
Borgargrill óskar eftir að ráða fólk í
vinnu. í boði er dagvinna ásamt kvöld
og helgarvinnu. Góð laun fyrir duglegt
fólk. Uplýsingar í símum 695-6869 og
820-5851

Smiðir

Óska eftir að ráða vanan smíð í uppsláttarvinnu. Áhugasamir hafið samband við Guðmund í s. 895 6820.

HENDUR.IS

Þarftu aðstoða. Fáðu hjálparhönd.
Upplýsingar á www.hendur.is

G.G. lagnir ehf

Óskum eftir að ráða pípulagningamenn
til starfa við viðhaldsvinnu. Uppl í sima
660-8870 Gísli
Sölubörn óskast til að selja jólakort
f. Félagsst. fatlaðra. Góð sölulaun. S.
824 4768.

Vantar þig vinnu með
skólanum í vetur?

Pizza Hut Hótel Nordica leitar að
duglegu og stundvísu hluta starfólki í
vetur. Um er að ræða störf í veitingasal
og í eldhúsi. Lágmarksaldur er 18 ára.
Umsóknir sendist á www.pizzahut.is
eða hafið samband við Birgir veitingastjóra í síma 694 8022 og 533 2002.

TILKYNNINGAR

Bulldog hvolpar til sölu.Ættbókafærðir
hjá HRFÍ.uppl.8699702 og boli.is

Einkamál
Leigjendur, takið eftir!

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.
Bulldog hvolpar til sölu. Ættbókafærðir
hjá HRFÍ. Uppl. í S. 869 9702 og boli.is

2 HÚS TIL LEIGU ALICANTE SPÁNI 8-10
manns stutt á Strönd, Golf og m.fl.
Bókaðu hjá okkur.6951239 www.spanarhus.com

Húsnæði óskast
2 trésmiðir óska eftir 3ja herb. íbúð á
höfuðborgarsvæðinu. S. 868 7155.

Sölufólk óskast

Vaktstjóri á Pizza Hut
Nordica

Pizza Hut leitar að vaktstjóra í veitingasal á Pizza Hut Hótel Nordica. Um er
að ræða framtíðarstarf. Starfið felst í:
stjórnun vakta, þjónustu og mannastjórnun í samráði við veitingastjóra.
Hæfniskröfur: Þjónustulund, samviskusemi, reglusemi, hæfni í mannlegum
samskiptum. Lágmarks aldur er 22 ár.
Áhugasamir sendi inn umsókn á www.
pizzahut.is . Nánari uppl. hjá Birgir veitingastjóra Pizza Hut Nordica 694-8022
og 533-2002.

Geymsluhúsnæði
Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 m2.
Einnig bretti. Búslóðir, fyrirtæki, iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S. 564
6500. www.geymslaeitt.is

Fellihýsi - Fornbílar!

Eigum nokkur pláss eftir í upphituðu
fyrsta flokks húsnæði á Eyrarbakka.
Vefmyndavélar. S. 564 6500.

ATVINNA
Basset Hound hvolpar til sölu. Uppl. í
síma 863-5181 eða á www.basset.is

Auglýsingasími

Atvinna í boði
Ísbúðin Áfheimum
Óskar eftir að ráða starfsfólk í
kvöld- og helgarvinnu.
Einungis traust og heiðarlegt
starfsfólk kemur til greina.
Uppl. í s. 899 9495, Jónína.

– Mest lesið

Posznknje pracownika sprzedawce. Angielski wymagany.
Informcja 891 8258, Þóra &
albo 565 7170

18plús.is

Ert þú að leita að
skemmtilegri vinnu með
skóla?
Subway óskar eftir jákvæðu
og duglegu fólki með mikla
þjónustulund. Um er að ræða
vaktavinnu um kvöld og helgar.
Breytilegar vaktir í boði sem
henta vel með skóla. Hægt er
að sækja um á subway.is.
Nánari upplýsingar veitir
starfsmannastjóri í síma 5307004. Aldurstakmark er 16 ár.

Vaktstjóri á Subway
Subway óskar eftir jákvæðu og
duglegu fólki á besta aldri með
mikla þjónustulund. Um er að
ræða fullt starf í vaktavinnu,
unnið á daginn og kvöldin.
Umsóknir fyllist út á www.
subway.is. Góð laun í boði fyrir
réttan aðila.
Nánari upplýsingar veitir
verslunarstjóri í síma 6967064 (Subway Hringbraut/N1).
Aldurstakmark er 18 ár.

GOTTFOLK

Til leigu 241fm mjög gott atv.húsn. á
Akranesi. Grunnfl 152fm Mjög gott hús.
Uppl, í síma 891 7565

Hvolpar undan Aragorn vom Grossental
og Blandons von Hoytts Nölu til sölu.
Foreldrar mjaðma- og olnbogamyndaðir, sýndir hjá HRFÍ og hafa klárað skapgerðarmat. Hvolparnir eru tilbúnir til
afhendingar og hafa klárað hvolpaskapgerðarmat. Aðeins góð heimili koma til
greina. Áhugasamir geta haft samband
í síma 615 5000.

Garðabær - Okkar bakarí

Sýndu þig, sjáðu aðra. Íslenskur afþreyingarvefur fyrir fullorðna.

Atvinnuhúsnæði

Óska eftir lagerhúsnæði og verslunarhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu 30100fm. Uppl. í s. 865 4015 & 554 1165.

Jólakort Blindrafélagsins eru komin út.
Af því tilefni vantar okkur duglegt og
áreiðanlegt sölufólk. Tilvalið verkefni
fyrir íþróttafélög eða annan félagsskap.
Hafið endilega samband í síma 5250000 eða sendið tölvupóst á blind@
blind.is
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ALDREI FLEIRI Fjöldi erlendra ferðamanna sem fara í gegnum Keflavíkurflugvöll hefur aukist um 15,6 prósent á
fyrstu tíu mánuðum ársins miðað við
sama tíma í fyrra.

Fjölgun
ferðamanna
Á fyrstu tíu mánuðum þessa árs
komu 413 þúsund erlendir ferðamenn til Íslands í gegnum Keflavíkurflugvöll. Þetta er mun meiri
fjöldi en nokkru sinni fyrr. Aukningin nemur tæpum fimmtán prósentum frá sama tíma í fyrra.
Í október síðastliðnum fjölgaði erlendum ferðamönnum um
tæp sjö prósent miðað við október
árið áður og munar þar mest um
fjölgun á meðal Norðurlandabúa
og Frakka.
Frá áramótum hefur verið mikil
fjölgun frá öllum helstu löndum þar sem Ísland markaðssetur
ferðaþjónustu nema frá Bandaríkjunum og Japan.
Ársæll Harðarson, forstöðumaður markaðssviðs Ferðamálastofu, segir á vef Ferðamálastofu
að ánægjulegast sé að sjá vormánuði og haustmánuði halda áfram
að vaxa enda sé það frumskilyrði
fyrir aukinni arðsemi í ferðaþjónustu.
Ársæll segir markvisst hafa
verið unnið að aukinni markaðssetningu á öllum mörkuðum í samvinnu við atvinnugreinina en hins
vegar segir hann vinna gegn samkeppnishæfi Íslands að verðlag
virðist hækka meira hér en í samkeppnislöndunum.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli,
andlát og jarðarfarir í
smáletursdálkinn hér að
ofan má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á
auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma
550 5000.

Reykskynjarar
á þúsund kall
(rafhlaða innifalin)!
Hvers virði er fjölskyldan?
Reykskynjarar eru ódýrir. Auðvelt er að setja þá upp og halda þeim
við. Þeir eru mikilvægasta öryggistæki heimilisins. Skerandi vælið í
þeim hefur bjargað fjölmörgum mannslífum. Samt eru talsverð brögð
að því að reykskynjara vanti á íslensk heimili.

Eftir hverju ert þú að bíða?
Þú færð reykskynjara, slökkvitæki, eldvarnateppi og annan eldvarnabúnað í byggingavöruverslunum, sérverslunum, hjá tryggingafélögunum og víðar.

Er þér þá nokkuð að vanbúnaði?

Ítarlegar upplýsingar um eldvarnir heimilanna birtust í Eldvarnablaðinu
sem kom út með Morgunblaðinu 23. nóvember. Blaðið er að finna á
www.lsos.is. TM er samstarfsaðili LSS í Eldvarnaátakinu 2007.

www.lsos.is

TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN
www.tm.is

*dæmi um verð í byggingavöruverslun 31.10.07 – á ekki við reykskynjarann á myndinni.
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STUÐ MILLI STRÍÐA 380 milljón ár
VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR KAFAR Í HAFDJÚPIN

Litbrigði
galdranna
- Terry Pratchett -

Nýjar kóngulóartegundir hafa numið
land.
Þetta
eru
vondar fréttir fyrir
flugur Íslands, sem
og vissar manneskjur.
Enn verri fréttir bárust nýverið frá stórveldinu Þýskalandi. Þar
hafa fundist jarðneskar leifar forsögulegs sporðdreka sem var líkast til um tveir og hálfur metri á
lengd. Eflaust var hann líka forljótur. Hvílík skelfing! Órökstuddur ótti við skordýr og áttfætlur er
furðu algengur. Almenningi er
enginn greiði gerður með fréttum
sem þessum heldur frekar mikill
og grimmilegur óleikur.
Látum það liggja á milli hluta að

útlit er fyrir að risasporðdrekinn
hafi átt sinn blómatíma fyrir um
það bil 380 milljónum ára. Eða að
hann hafi líkast til búið á myrkum
botni hafdjúpsins og þar haft þann
siðinn á að tæta í sundur brynvarða fiska með öflugum klónum.
Þrátt fyrir að þessar vísindalegu
tilgátur bendi sterklega til þess að
mannkyninu hafi aldrei nokkurn
tímann staðið nokkur einasta ógn
af dýrinu slær það engan veginn á
þau áhrif sem fréttin hefur á sálartetur raggeitarinnar. Hún þarf nú
að vakna í svitakófi margar nætur
í röð uns hún hefur náð sér af
hryllingnum.
Það er að sjálfsögðu fréttnæmt
þegar ný forsöguleg dýrategund
uppgötvast; við höfum enn aðeins

brotakennda mynd af lífríki jarðar
fyrir tíma mannkyns og hver ný
uppgötvun færir okkur þess vegna
skrefi nær því að skilja betur sögu
hnattarins okkar. En aðgát skal
höfð í nærveru sálar. Sjávarsporðdrekinn risavaxni var uppi fyrir
óralöngum tíma síðan, en í þessu
samhengi ber einnig að benda á að
við erum enn langt frá því að
þekkja til fullnustu allar þær dýrategundir sem búa á hafsbotni í
dag. Hver veit hvaða óargadýr
hafast þar við?
Að lokum vil ég biðja þá lesendur sem ekki voru þegar búnir að
frétta af uppgötvun sporðdrekans
afsökunar á uppljóstruninni. Ég
vona innilega að fregnin hafi ekki
áhrif á nætursvefn komandi nótta.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Frábært! Með þessum
græjum ætti ég að geta
fært búðinginn að þessu tré
þarna.

Fyrst Kínverjarnir geta
tekið upp eitt hrísgrjón
með tveimur pinnum
hlýt ég að geta lyft einum
litlum skít...

Svona, já!

■ Gelgjan
Þá ertu komin
í hártískuna
aftur, Sara.

Var hann
ekki strætóbílstjóri?

Og nú gengur
hann um bæinn
og sýnir fólki
hægðir! Svona
getur lífið kúvenst
á stuttum tíma!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Þúsund
þakkir fyrir
það.

Vá!
Hvað
gerðuð
þið?

Bjuggum til
grunnfroðu úr
venjulegum
snyrtivörum.

Blautur klósettpappír,
vatn, munnvatn,
fljótandi sápa og smá
varasalvi.
Byrjendaefnafræði,
reyndar.

■ Handan við hornið

Ég er
orðlaus.

Það væri ekki
verra ef þú horfðir aðeins meira á
hárgreiðslustöðina.

Eftir Tony Lopes

Vinsamlegast hlustið.
Ströngu fótaeftirliti hefur verið
komið á þar til annað kemur í ljós.

■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

Skottið á mér
er frosið.

■ Barnalán
Lárus Karls.

,,Einn fyndnasti og besti
rithöfundur Bretlands”
The Independent

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hæ, elskan.
Þetta er Jóna.

Systir mín bauðst til að
sækja mömmu á flugvöllinn,
svo þú þarft þess ekki.
Það er
frábært!

Þá get ég gert dálítið sem ég
vanrækt illa síðustu daga.

22
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Vísindaskáldsögur Rússa
ATH
Tónlistina á Rás 1 í dag. Kl. 16.13 er
Hlaupanótan, kl. 19 eru tónleikaupptökur frá Bach-hátíðinni í
Anspach á dagskránni, Ingibjörg
Eyþórsdóttir er með þátt sinn,
Afsprengi, um íslenska tónlist kl.
22.15 og síðasti tónlistarþáttur
kvöldsins er Upp og ofan í umsjón
Jóns Ólafssonar. Mikil og vönduð
tónlistardagskrá í mestu gæðum
sem hljóðvarp getur boðið.

menning@frettabladid.is

Vísindaskáldsagnagerð í Rússlandi á síðustu
áratugum verður til umræðu á skáldakvöldi
MÍR, Hverfisgötu 105, næstkomandi miðvikudagskvöld kl. 20.
Sergei Gúshín, sendiráðsritari Rússlands,
ræðir um þessa sérstöku grein rússneskra
bókmennta og þá sérlega þá tvo sagnahöfunda sem þekktastir voru á þessu sviði
og vinsælastir í Rússlandi og fyrrverandi
Sovétríkjum, bræðurna Arkadý og Boris
Strúgatský.
Þeir bræður unnu náið saman að ritstörfum um áratugaskeið og sendu frá sér sína
fyrstu bók árið 1958; síðan fylgdu bækurnar hver af annarri, sum árin komu út fleiri
en ein. Margar skáldsagna bræðranna voru
þýddar af rússnesku yfir á önnur tungumál
og njóta enn vinsælda víða utan Rússlands, meðal annars í Póllandi, Búlgaríu og
Þýskalandi.

22. nóvember - uppselt
23. nóvember - uppselt
30. nóvember - uppselt
1. desember - uppselt
7. desember - uppselt
8. desember - uppselt

ANDREI TARKOVSKY Leikstýrði kvikmyndinni

Stalker árið 1979.

Frægasta verk bræðranna Strúgatský kallast
á íslensku Útiveisla í vegkantinum. Sagan

- vþ

Dramadrottning snýr aftur

BÓKMENNTIR
Einu sinni var dramadrottning í ríki sínu
Enn af raunum Emblu
Þorvarðardóttur
Sif Sigmarsdóttir

★★★
Hressileg afþreyingarbók fyrir ungar
stúlkur þar sem höfundur leikur sér
skemmtilega með ritstíl.

Vinningar verða afhendir hj
hjá
já BT Smáralind.
Smá
Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið.

kom fyrst út árið 1971 og var kveikjan að
kvikmyndinni Stalker frá 1979 í leikstjórn
Andrejs Tarkovskýs. Á þeim sjö árum sem
Tarkovský átti þá eftir ólifuð sendi hann frá
sér tvær kvikmyndir til viðbótar, Fortíðarþrá
og Fórnina.
Á skáldakvöldinu í MÍR verður brugðið
upp atriðum úr Stalker, en þessi torskilda
og umdeilda kvikmynd verður sýnd í heild
sinni í kvikmyndasal MÍR síðar í vetur.
Myndin var á dagskrá sunnudagssýninga
MÍR fyrr í haust, en sýningin féll þá niður
vegna bilunar í tækjum.
Boðið verður upp á kaffiveitingar á skáldakvöldi MÍR og því tilvalið fyrir áhugafólk um
rússneskar bókmenntir að kynna sér þessar
forvitnilegu vísindaskáldsögur og þiggja
hressingu í leiðinni.
Aðgangur er ókeypis og öllum heimill.

Einu sinni var dramadrottning í
ríki sínu: Enn af raunum Emblu
Þorvarðardóttur er sjálfstætt
framhald sögunnar Ég er ekki
dramadrottning: Raunir Emblu
Þorvarðardóttur. Eins og titlarnir
bera með sér er um að ræða sögu
af heldur dramatískri stúlku.

Persónur eru ýktar án þess að
Bókin er ætluð unglingsstúlkum
verða farsakendar og hversdagsog er í ærslafullum en þó kaldlegir atburðir tilefni stórvægihæðnum tóni. Í upphafi bókarinnlegra frásagna. Vandamál í ástarar og aftan á henni er lesandinn til
málum og vandræðalegir foreldrar
dæmis hreinlega hvattur til þess
helsta efni sögunnar.
að leggja bókina frá sér.
Snemma í sögunni kemst Embla
Bókin hefst með innliti á bloggyfir sjálfshjálparbók ætlaða til
síðu Emblu sem bloggar reglulega
þess að hvetja konur til sjálfstæðum þær raunir sem hún lendir í.
is í lífi sínu. Það er skemmtileg
Sagan sjálf er svo fyrstu persónu
leið til þess að koma boðskap til
frásögn Emblu af atburðum og
ungra stúlkna fram í bók að láta
uppákomum sem hún nefnir á
söguhetjuna lesa boðskapinn í
bloggsíðunni. Við og við í bókinni
annarri bók og reyna á hann. Vinbreytist form frásagnarinnar og
konur Emblu eiga drjúgan hlut í
bloggið tekur aftur yfirhöndina.
sögunni og koma fram sem lesBlogghluti sögunnar minnir óneitendur á bloggsíðunni auk þess að
anlega á upphaf kaflanna í dagvera sögupersónur. Blogghlutinn
bókum Bridget Jones, í tilfelli
gefur því höfundi tækifæri á að
Emblu koma fram upplýsingar um
láta sögupersónurnar hafa skoðun
fjölda bóla á nefi og víðar, staða
á framvindu sögunnar og auk þess
dramaskjálftamælis sem mælir
að bæta inn fullkomnum aukaperdramastöðu á Richter
sónum, fólki utan úr bæ sem
kvarða, orð dagsins,
skrifar athugasemd á bloggsíðu.
sem líklega eiga að
Þetta er möguleiki sem mætti
vera hugarsmíð Emblu
vel nota meira. Sagan fær fjöleða
fróðleiksmoli
breyttan vinkil og skoðanir eða
dagsins, sem ætíð
tungutak sem alls ekki er í
flokkast undir fánýtanda sögunnar sjálfrar getur
an fróðleik. Höfundorðið eðlilegt í þessu skrýtna
ur hefði gjarnan
samhengi.
mátt tengja meira
Sif Sigmarsdóttir
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hluta
er ungur höfundur,
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alin upp á tíma
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glíma við alvöru vandasögunnar minnmál.
ir á sápuóperu.
Hildur Heimisdóttir

Hugarheimur kristinna á miðöldum

SMS

LEIKUR

SENDU SMS BTC
E
Á NÚMERIÐ 190 AF
0 OG
ÞÚ GÆTIR UNNIÐ
!
Vinningar eru DV
D mynd

ir,
varningur tengd
ur myndinni og
margt fleira!

Kemur í verslanir 22. nóvember!

Jón
Björnsson
sálfræðingur
gengur með safngestum um hluta
grunnsýningar Þjóðminjasafnsins
á morgun kl. 12.05. Einnig verður
gengið um sérsýninguna í Bogasalnum sem kallast Á efsta degi. Á
henni má sjá fjalir með fögrum
myndskurði sem varðveist hafa í
brotum en eru taldar vera úr mikilli dómsdagsmynd sem gæti hafa
skreytt Hóladómkirkju á 12. öld. Á
sýningunni er jafnframt gerð tilraun til að endurgera dómsdagsmyndina
samkvæmt
tilgátu
Harðar Ágústssonar.
Jón fjallar um hugmyndaheim
eða heimsmynd kaþólsku kirkjunnar á ofanverðum miðöldum,
meðal annars með hliðsjón af
dómsdagsmyndum. Hann staldrar
við nokkur dæmi á safninu sem
sýna myndmál þessa heims og vísa
til hans. Jón gengur út frá því að
dómsdagsmyndir hafi á þessum
tíma verið eins konar kennslumyndir fyrir almenning, ekki síst
þar sem margir voru ólæsir. Hann
telur að myndir sem þessar hafi
brýnt fyrir fólki rétta hegðun með
því að sýna hvað henti þá sem
breyttu rangt.
Jón veltir því meðal annars fyrir
sér hvernig hafi verið að lifa við

DÓMSDAGUR Hluti úr dómsdagsmyndinni sem sjá má á Þjóðminjasafninu.

þessa heimsmynd. Hún er ólík því
sem menn eiga að venjast í hinum
flókna hugarheimi nútímans og
virðist fela í sér minna frelsi. Að
sumu leyti var þetta þó einfaldur
hugarheimur með skýrum reglum
og markmiðum og hefur því ef til
vill líka gefið tilfinningu um
öryggi. Jón leggur þó áherslu á að
hann er einungis að tala um hugarheim þessa tíma, ekki hin raunverulegu lífsskilyrði eða raunheiminn.

Leiðsögn Jóns er sú fimmta í
vetur í röðinni Ausið úr viskubrunnum í Þjóðminjasafni Íslands.
Sérfræðingar innan safns og utan
ganga þá með gestum um safnið,
segja frá sýningum og miðla af
sérþekkingu sinni. Leiðsagnirnar
eru fyrir alla.
Fólk er hvatt til að fjölmenna á
Þjóðminjasafnið í hádeginu á
morgun og hlusta á þetta áhugaverða erindi Jóns Björnssonar sálfræðings.
- vþ
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Paul McCartney með tvær í takinu

> VISSIR ÞÚ?
Óskarsverðlaunahafinn Charlize Theron
þolir ekki að vera fræg. „Að vera elt
af sjö bílum þegar ég versla í matinn
er bara ekki skemmtilegt,“ segir leikkonan, sem skilur ekki þá miklu athygli sem kvikmyndastjörnur fá. „Það
er ótrúlegt viðhorf að finnast í lagi að
ráðast inn í einkalíf leikara starfs þeirra
vegna.“

Það er nóg að gerast í ástarískan kvöldverð á sunnudagskvöldi og fengu sér svo
málunum
hjá
Sir
Paul
göngutúr daginn eftir í
McCartney. Hann hefur enn
almenningsgarði í London.
ekki gengið frá skilnaði sínum
„Þau voru eins og táningar á
við Heather Mills en er samt
fyrsta stefnumóti. Líksem áður með tvær konur upp
amstjáning þeirra sagði
á arminn. Breska blaðið News
of the World greindi frá því í
alla söguna, þau voru
gær að McCartney hefði sést á
næstum samvaxin,“ sagði
stefnumótum með leikkonunni
einn viðmælenda
Rosönnu Arquette. Ekki eru
blaðsins sem fylgdSÚ NÝJASTA Leikkonan
nema þrjár vikur síðan það Rosanna Arquette, frægust ist með stefnumótkomst í heimsfréttirnar að Bít- fyrir hlutverk sín í Pulp
inu.
illinn fyrrverandi ætti í sam- Fiction og Desperately SeekPaul og Rosanna
bandi við hina forríku Nancy ing Susan, er nýjasta ástin í hafa þekkst um
Shevell.
lífi Bítilsins Pauls McCartney. nokkra hríð en
Heimsfréttablaðið heldur
eitthvað gerðist á
því fram að Paul McCartney hafi farið á
milli þeirra í veislu í New York í
tvö rómantísk stefnumót með Arquette á
júní síðastliðnum. Þá fór afar vel
einum sólarhring. Þau fóru fyrst í rómantá með þeim, þótt McCartney hafi

folk@frettabladid.is

FRÉTTIR AF FÓLKI

Leikkonan Sara Dögg
Ásgeirsdóttir leikur aðalhlutverkið í nýrri íslenskri
spennuþáttaröð sem fengið
hefur nafnið Pressa og
verður frumsýnd á Stöð 2
í desember. Sara ætti að
vera mörgum kunnugleg
því hún lék eftirlitskonuna
í Næturvaktinni nýverið
og aðalhlutverkið í Myrkrahöfðingjanum á sínum
tíma.

S
SM
UR
EIK
L

SJÁÐU MYNDINA OG SPILAÐU LEIKINN!

Vinningar verða afhendir hjá BTT Smáralind. Kópavogi. Með því að tak
taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

FRUMSÝND 30. NÓVEMBER

VINNINGAR E
ARNINGUR
DVD MYNDIR, V
HITMAN LEIKIR, NNI OG MARGT FLEIRA!
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KEMUR VÍÐA VIÐ Sir Paul McCartney, sem er 65 ára, virðist vera með
tvær konur upp á arminn. Og er enn
kvæntur þeirri þriðju. NORDICPHOTOS/GETTY

Erfitt að leika á móti Jóni
Gnarr í Næturvaktinni

Söngkonan Beyoncé Knowles
hefur hingað til verið þekktust
fyrir R‘nB’-tónlist sína en hefur
nú ákveðið að venda kvæði
sínu í kross og flytja bandaríska
sveitatónlist. Hún hefur fengið
lagahöfundinn Amöndu Ghost til
liðs við sig en hún stendur á bak
við smellinn You´re Beautiful með
söngvaranum James Blunt.

F Á NÚMERIÐ
SENDU SMS JA HM UNNIÐ!
GÆTIR I R T V O ,
1900 OG ÞÚ
YR
RU BÍÓMIÐAR F

á þeim tíma neitað því að ást væri í spilunum. Annað virðist uppi á teningnum núna.
Þetta eru hins vegar engin gleðitíðindi
fyrir Nancy Shevell. Á meðan Paul var á
stefnumótum sínum með Rosönnu var hún
heima í Bandaríkjunum. Þar fagnaði hún
48 ára afmæli sínu einsömul. „Það væri
gaman að vita hversu mikið Nancy veit
um þessa nýju vináttu Pauls. Það eru
ekki nema þrjár vikur síðan hann
veitti henni nákvæmlega þessa
sömu athygli í New York. Hún
verður eflaust ekki ánægð,“
sagði heimildarmaður blaðsins.

„Ég var fengin til þess að mæta í
prufu fyrir Pressu, fékk hlutverkið og varð auðvitað alveg
hoppandi glöð með það,“ segir
Sara Dögg. „Ég leik unga konu
sem heitir Lára og fer að starfa
sem blaðamaður á dagblaði. Hún
flækist þar inn í spennandi
atburðarás, en ég held það sé best
að segja sem minnst um hana.“
Margir bíða spenntir eftir sýningu þáttanna því að baki þeim
stendur einvalalið leikara og
handritshöfunda. Þeir Óskar
Jónasson og Sigurjón Kjartansson bjuggu til umgjörðina og í
framhaldinu voru margir af
bestu
glæpasagnahöfundum
landsins fengnir til að skrifa einstaka þætti. „Það var mjög gaman
að taka þátt í þessu. Það hefur
ekki verið gerð svona margra
þátta sería af spennuþáttum á
Íslandi áður. Þetta verður mjög
spennandi. Handritið er skothelt
og það skemmir aldrei.“
Sara Dögg útskrifaðist úr leiklistarnámi árið 2005 en sjö árum
áður lék hún aðalkvenhlutverkið
í
Myrkrahöfðingjanum
eftir
Hrafn Gunnlaugsson. „Þá var ég
nú bara stelpuskott, ætli ég hafi

SKOTHELT HANDRIT Sara Dögg Ásgeirsdóttir leikur Láru í Pressu, nýjum íslenskum
spennuþáttum. „Handritið er skothelt og það skemmir aldrei,“ segir hún.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ekki verið rétt rúmlega tvítug.
Seinna lék ég í Kaldaljósi hjá
Hilmari Oddssyni en hef ekki
verið í bíómynd síðan, ef frá er
talið smáhlutverk í Börnum. Ég
var ólétt þegar ég útskrifaðist úr
skólanum og langaði að taka mér
tíma í að sinna móðurhlutverkinu
og upplifa það. Þess vegna byrjaði ég ekki að leika fyrr en síðasta haust. Þá lék ég í Þjóðarsálinni í Reiðhöll Gusts og það
kveikti á manni eftir að hafa
verið í bómullarhnoðranum í
smástund. Þessi sköpunarneisti
er svo sterkur,“ segir Sara Dögg,
sem starfar nú í Borgarleikhúsinu og hefur tekið að sér hlutverk
í Fýsn eftir áramót.

Höfuð, herðar…
Íbúfen®
– Bólgueyðandi og verkjastillandi
Notkunarsvið: Íbúfen inniheldur íbúprófen sem er bólgueyðandi, verkjastillandi og hitalækkandi lyf. Íbúfen er
notað við liðagigt, slitgigt, tíðaverkjum, tannpínu og höfuðverk. Einnig eftir minniháttar aðgerðir, t.d. tanndrátt.
Varúðarreglur: Fólk sem hefur ofnæmi fyrir íbúprófeni eða öðrum skyldum lyfjum (NSAID), með skerta
lifrarstarfsemi eða alvarlegan hjarta- og nýrnasjúkdóm ætti ekki að nota lyﬁð. Fólk sem hefur fengið astma,
nefslímubólgu eða ofsakláða eftir töku acetýlsalicýlsýru eða annarra bólgueyðandi lyfja ætti ekki að nota lyﬁð.
Nota skal lyﬁð með varúð hjá fólki með tilhneigingu til magasárs eða sögu um slík sár. Lyﬁð er ekki ætlað
barnshafandi konum. Aukaverkanir: Íbúfen getur valdið aukaverkunum eins og t.d. meltingaróþægindum,
niðurgangi, ógleði, útbrotum, þreytu og höfuðverk. Skammtastærðir: Fullorðnir: Venjulegir skammtar eru
600-2000 mg á dag í 3-4 jöfnum skömmtum. Ekki mælt með stærri skammti en 2400 mg. Börn: Venjulegir
skammtar eru 20 mg/kg líkamsþunga á dag í 3-4 jöfnum skömmtum. Börnum <30 kg skal eigi gefa meira en
500 mg á dag. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyﬁnu. Júlí 2004.

Hlutverk eftirlitskonunnar sem
heimsótti starfsmenn Næturvaktarinnar, fékk að skoða nýtt
farartæki Ólafs Ragnars og gerði
úttekt á störfum Georgs var erfitt
þegar kom að því að halda andlitinu, að sögn Söru Daggar. „Ég
sprakk einu sinni alveg skelfilega
þegar ég var að leika á móti Jóni
Gnarr,“ segir Sara Dögg og hlær.
„Ég þurfti hreinlega að taka mér
pásu til að taka það út. Það var
verst þegar maður sá að hinir
leikararnir voru við það að gefa
sig, þá sprakk maður alveg.
Þættirnir voru teknir upp á nóttunni og það skapaðist víst alltaf
einhver óróleiki um þrjúleytið!“
sigrunosk@frettabladid.is
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Fjórir flottustu leikirnir
Nóvember er stærsti leikjamánuður ársins
og vanalega koma stærstu og bestu leikirnir út á þessum tíma. Allir keppa þeir um
að verða undir jólatrénu í ár. Fréttablaðið
settist niður og skoðaði stærstu leikina
fyrir allar helstu tölvurnar. Þetta er það
sem stendur upp úr á PC, Xbox 360 og Playstation 3.

www.laugarasbio.is - Miðasala á

Crysis

NÝTT Í BÍÓ!

Nafnið á þessum leik lætur harða fyrstu persónu
skotleikja aðdáendur fá kipp í hjartað og tölvurnar þeirra að skjálfa við tilhugsunina. Í leiknum er
grafík sem er varla hægt
að lýsa og mun líklega sjá
tölvubúðum landsins fyrir
góðum viðskiptum á
næstunni þar sem margir
munu eyða ágætis
upphæðum til að upplifa
leikinn í allri sinni dýrð.

DAN Í RAUN OG VERU

Eitthvað hefur komið fyrir Dan. Það er flókið. Það er
óvenjulegt. Það er fjölskylduvandamál.
Steve Carell úr 40 year Old Virgin og Evan Almighty leikur
ekkill sem verður ástfanginn af kærastu bróður síns!
Frábær rómantísk gamanmynd í
eftir handrithöfund About a Boy
LÍF RÓSARINNAR

Stórskemmtileg
rómantísk
gamanmynd

Um hvað snýst leikurinn?
Leikurinn gerist árið 2020
á eyju í Suður-Kínahafi,
hópur fornleifafræðinga
hefur gert stóra uppgötvun sem Norður-Kórea vill
komast yfir og Bandaríkjamenn senda inn
hersveit sem útbúin er sérstökum búningum sem
gefa notanda þeirra ótrúlega krafta. Sem kemur
að góðum notum þegar deildin rekst á heilan
skara af geimverum á eyjunni og þarf að berjast
fyrir lífi sínu.
Fyrir hvaða tölvu er leikurinn?
Aðeins fyrir PC.

ATH: EKKERT HLÉ OG MIÐASÖLU LÝKUR
ÞEGAR SÝNING MYNDAR HEFST

BRÚÐKAUPSBILUN

Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction
Hopp og skopp leikirnir um Ratchet & Clank hafa
notið mikilla vinsælda
síðustu árin allt frá því að
fyrsti leikurinn kom út
fyrir Playstation 2. Núna í
byrjun nóvember kemur
nýjasti leikurinn í seríunni
út, aðeins fyrir Playstation
3, og er hann með gullfallegri grafík sem minnir
helst á pixar-teiknimynd.

ÁSTARSORG

ÞETTA ER ENGLAND

LJÓN FYRIR LÖMB

BORÐTENNISBULL

LOFORÐ ÚR AUSTRI

450 kr. í bíó!

SÍMI 564 0000

DAN IN REAL LIFE
DAN IN REAL LIFE LÚXUS
WEDDING DAZE
BALLS OF FURY
ÆVINTÝRAEYJA IBBA 600 KR.
THE HEARTBREAK KID
LIONS FOR LAMBS

kl. 3.40 - 5.45 - 8 - 10.15
kl. 3.40 - 5.45- 8 - 10.15
kl. 3.40 - 5.50- 8 - 10.10
kl. 4 - 6 - 8
kl. 4 - 6
kl. 8 - 10.30
kl. 10

SÍMI 551 9000

DAN IN REAL LIFE
LA VIE EN ROSE/LÍF RÓSARINNAR

10 LIONS FOR LAMBS
7 THIS IS ENGLAND

kl.5.45- 8 - 10.15
kl.5.20 - 8 - 10.40
kl.6 - 8 - 10
kl.6 - 8 - 10

12
16
14

12

Um hvað snýst leikurinn?
Ratchet og Clank eru að
slaka á í fríi þegar ráðist er á plánetuna sem þeir
eru á. Það kemur í ljós að hershöfðinginn Tachyon
er að leita að Ratchet og til þess að finna hann
leggur hann plánetuna í rúst. Þessi atburðarás er
byrjunin á skemmtilegu ferðalagi sem varpar
nýju ljósi á fortíð Ratchet‘s og sýnir nýjar hliðar
á Clank.

Mass Effect
Mass Effect er nýjasti leikur kanadíska fyrirtækisins Bioware sem er frægt fyrir leiki eins og:
Baldurs Gate, Knights of the Old Republic og
Neverwinter Nights.
Allt voru þetta epískir
hlutverkaleikir sem
gáfu spilaranum
ótrúlegt frelsi í spilun
og sögu og er Mass
Effect engin undantekning.
Um hvað snýst leikurinn?
Árið er 2183 og mannkynið hefur breiðst út til
stjarnanna. Mikil ógn
steðjar frá vélmennunum Geth sem eru
staðráðin í að útrýma öllu
lífi. Þú spilar sem
Sheppard foringi í Spectre-sérsveitinni og þarft að
reyna að bjarga allri vetrarbrautinni frá útrýmingu
og þú þarft að fara í ferðalag um hana alla í baráttu
þinni við að stoppa vélmennin og illvirkjann sem
stjórnar þeim. Sagan er löng og hafa ákvarðanir
spilarans áhrif á atburðarás leiksins.
Fyrir hvaða tölvu er leikurinn?
Aðeins á Xbox 360.
Super Mario Galaxy
Hver kannast ekki við píparann hann Mario? Hann
sást fyrst í Donkey Kong árið 1981 og hefur síðan þá
verið skærasta stjarna Nintendo og birst í nokkrum
tugum titla.
Um hvað snýst leikurinn?
Mario Galaxy er nýjasti
leikur Mario og sá fyrsti
fyrir Nintendo Wii
leikjatölvuna. Eins og
nærri allir Mario-leikir
fjallar þessi leikur um
ferðalag Mario í leit að
sinni blessuðu prinsessu
sem er ávallt dugleg að
láta ræna sér. Í þetta
skiptið þarf hann að
ferðast um ótal stjörnukerfi til að bjarga henni.
Leikurinn notar hreyfiskynjum Wii-fjarstýringarinnar á frumlegan og skemtilegan hátt.
Fyrir hvaða tölvu er leikurinn?
Aðeins á Nintendo Wii.
Aðrir flottir leikir í nóvember:
Call of Duty 4 (PC, PS3, 360), Guitar Hero 3 (360,
PS3, Wii), The Simpsons (PS3, 360, Wii, PSP) Haze
(PS3), Kane & Lynch: Dead Men (PC, 360, PS3),
Assasins Creed (PS3, 360).

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

RENDITION
EASTERN PROMISES
SYNDIR FEÐRANNA SÍÐUSTU SÝN.
VEÐRAMÓT SÍÐUSTU SÝN.
ELIZABETH

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

Fyrir hvaða tölvu er leikurinn?
Aðeins fyrir PS3.

kl. 5:30- 8 -10:30
kl. 8 - 10.20
kl. 6 - 8 - 10
kl. 5.40 - 8 - 10:20
kl. 5.30

DAN IN REAL LIFE
10 RENDITION
16 WEDDING DAZE
16 ROGUE ASSASSIN
14

kl. 8 - 10
kl. 8 - 10:10
kl. 6
kl. 6

10
16

VERÐUR

MILL

MÆRI

ám
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Örlar á þreytu
Ef væri ég … er þriðja breiðskífa
Regínu Óskar á þremur árum. Sú
fyrsta innihélt ábreiðulög, sú næsta
frumsamin lög eftir aðra höfunda
og nýjasta platan inniheldur lög
sem eru eingöngu samin af Regínu
sjálfri, ásamt Karli Olgeirssyni
sem einnig stjórnaði upptökum og
útsetti. Á síðustu plötu fannst mér
Regína ná almennilega að hrista af
sér bakraddasöngkonustimpilinn
en á Ef væri ég … stígur Regína
skref aftur á bak. Hún er samt
miklu meira en einhver bakraddasöngkona, svo það komi nú skýrt
fram. Regína er hins vegar ekki
sterkur texta- og lagasmiður. Regína fær að sjálfsögðu stóran plús
fyrir að semja á íslensku en textarnir eru ekki upp á marga fiska,
þar sem einsleitar klisjur og ódýr
kveðskapur fanga mann um of.
Ekki verður samt tekið af Regínu að hún hefur frábæra söngrödd. Það sem mér hefur hins
vegar þótt vanta upp á er flutningur
hennar sem er helst til of skertur
sterkum tilfinningum og einhverri
áþreifanlegri stemningu. Textarnir
fjalla mest um ástina og lífið og
eru flestir á bjartari nótunum.
Samt kemst það illa til skila og auðvitað ætti maður að fá þessa stemningu beint í æð en svo er hins vegar
ekki.
Af því verður heldur ekki skafið
að það votti fyrir örlítilli þreytu á
útsetningum
Kalla
Olgeirs.

Einstakir persónutöfrar
TÓNLEIKAR
Kim Larsen & Kjukken
Vodafone-höllin 24. nóvember

★★★★
Gleðin einkenndi tónleika Kims Larsen og Kjukken í Vodafone-höllinni á laugardagskvöldið. Sviðstilþrif og persónutöfrar Kims sjálfs ásamt góðri frammistöðu meðspilara
hans í Kjukken skópu vel heppnaða kvöldstund.

TÓNLIST
Ef væri ég …
Regína Ósk

★★
Bakslag frá síðustu plötu og líður
helst fyrir óspennandi laga- og textasmíðar og útþynntar útsetningar.

Drengurinn hefur verið ákaflega
afkastamikill undanfarin ár og
hugmyndir hans því margar hverjar útþynntar. Hér fáum við týpískar
tilvísanir í létt diskó, ballöður 10.
áratugarins og fleira léttmeti sem
ná einfaldlega ekki að lyfta lögunum upp á hærra plan. Upptökurnar
eru þó hnökralausar og allt undirspil nokkuð pottþétt. Góð tónlist
snýst samt einfaldlega um svo
miklu, miklu meira.
Steinþór Helgi Arnsteinsson

Tónleikaferð aflýst
Bandaríska rokksveitin Velvet
Revolver hefur aflýst tónleikaferð
sinni um Japan eftir að meðlimir
hennar fengu ekki landvistarleyfi.
Ástæðan er sú að þeir hafa ekki
hreint sakavottorð.
„Innflytjendayfirvöld í Japan,
sem taka sífellt harðar á málum,
rannsökuðu bakgrunn meðlima
sveitarinnar, þar á meðal handtökur
þeirra,“ sagði í yfirlýsingu Velvet
Revolver. „Við ætlum að áfrýja
ákvörðuninni.“
Sjaldgæft er að hljómsveitum sé
meinað að koma til Japans þrátt
fyrir frekar harða stefnu stjórnvalda með landvistarleyfi og í eiturlyfjamál. Velvet Revolver spilaði
síðast í Japan fyrir tveimur árum
án nokkurra vandkvæða. „Við skiljum ekki hvers vegna yfirvöld veita
okkur ekki landvistarleyfi eins við
fengum árið 2005. Sú tónleikaferð

Eitt af því sem var spennandi við tónleika Kims
Larsen og Kjukken á laugardagskvöldið var
tónleikastaðurinn. Það er alltaf verið að leita að stað
til að brúa bilið á milli Nasa/Háskólabíós og Laugardalshallar.
Hið nýja íþróttahús Vals við Hlíðarenda, sem hefur
fengið nafnið Vodafone-höllin, gæti komið til greina
og mér vitandi voru þetta fyrstu tónleikarnir þar.
Salurinn var orðinn nokkuð þétt pakkaður þegar
Kim Larsen steig á svið rúmlega níu ásamt hljómsveitinni sinni Kjukken og strax frá upphafi var
ljóst að það var góð stemning í salnum.
Kim Larsen er auðvitað einstakur. Tónlistin sem
Kjukken spilaði á laugardagskvöldið var ekkert
alltaf neitt sérstök. Þetta voru mest rokkslagarar frá
ferli Kims, misgóðar lagasmíðar. En það var tvennt
sem lyfti þessum tónleikum upp úr meðalmennskunni. Í fyrsta lagi sviðskarakter Kims sjálfs og
sviðsframkoma. Karlinn lýsti upp sviðið með
svipbrigðum, látbragði og töktum sem maður getur
ekki annað en hrifist af og glaðst yfir. Í öðru lagi er
Kjukken hörkugott rokkband.
Jesper Rosenkvist trommuleikari var traustur á
settinu, nafni hans Haugaard var hreint út sagt
frábær á bassanum og hljómsveitarstjórinn og gítarleikarinn Karsten Skovgaard bætti miklu við lögin
með úthugsuðu plokki, lykkjum og sólóum. Fjölhæfur og flottur gítarleikari. Sjálfur er Kim fínn
ryþmagítarleikari og tók sig vel út með ferkantaða
rauða „Bo Diddley-gítarinn“ og sixpensarann.
Dagskráin samanstóð af lögum frá öllum ferli
Kims Larsen. Allt frá Gasolin-lögum eins og Fifi
Dong og Rabaldestræde yfir í ný lög af plötum
Kjukken. Hápunkturinn kom um miðbik tónleikanna
þegar hljómsveitarmeðlimirnir fjórir röðuðu sér
upp fremst á sviðinu og tóku órafmagnaðar útgáfur
af lögunum Midt om natten, Joanna og Papirsklip.

GLEÐIGJAFI Kim Larsen átti salinn á tónleikunum á laugar-

dagskvöldið.

Þá skein gleðin af hverju andliti í salnum og
margir sungu með. Annar hápunktur kom undir
lokin þegar sveitin fór í rokkgírinn og tók Rabaldestræde og Kringsat af fiender. Á milli laga sagði
Kim sögur og brandara. Allt á dönsku að sjálfsögðu.
Skemmtileg tilbreyting það. Eftir hraustlegt
uppklapp kom bandið aftur og tók tvö lög í viðbót.
Kim Larsen & Kjukken spiluðu í tæpa tvo tíma,
yfir tuttugu lög, og tónleikagestir voru almennt mjög
sáttir að sjá þegar þeir yfirgáfu staðinn. Vodafonehöllin virðist vera prýðilegur tónleikastaður.
Hljómur nokkuð góður og fínt svið. Það er helst að
það vanti aðeins fleiri bílastæði …
Trausti Júlíusson

VELVET REVOLVER Hljómsveitin Velvet
Revolver er skipuð fyrrverandi meðlimum
Guns N´Roses og Stone Temple Pilots.

gekk mjög vel og var skemmtileg
reynsla fyrir okkur. Við elskum
Japan og við hlökkum til að snúa
aftur þangað.“

ÞÚ

LJÓNA

INGUR

morgun?

FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR
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GUNNAR MAGNÚSSON, AÐSTOÐARÞJÁLFARI HK: ER STOLTUR AF HK-LIÐINU ÞRÁTT FYRIR STÓRT TAP GEGN FCK Í GÆR

> Eggert Gunnþór í sviðsljósinu
Eggert Gunnþór Jónsson, leikmaður Hearts í skosku
deildinni, hefur vakið mikla athygli
undanfarið fyrir góða spilamennsku.
Í gær birtist viðtal við Eggert á opinberri heimasíðu skoska liðsins og þar
kvaðst Eggert vera ánægður með að
hafa fengið tækifæri með A-landsliði
Íslands. „Þetta var góð reynsla fyrir
mig og mikill heiður og ég vona að
ég fái fleiri tækifæri með landsliðinu
á næstunni,“ sagði hinn bráðefnilegi
Eggert Gunnþór, sem var á sínum
stað í byrjunarliði Hearts í 1-1
jafnteflisleik gegn Gretna í gær.

sport@frettabladid.is

Binnamenn sköpuðu alveg ótrúlega stemningu
HK tapaði 36-24 gegn danska liðinu FCK frá Kaupmannahöfn í Evrópukeppni félagsliða í handbolta í Kaupmannahöfn í gærdag og er því úr leik í keppninni.
„Ég er náttúrlega frekar svekktur með úrslitin, en
tölurnar segja nú ekki allan sannleikann og við
vorum lengi vel inni í leiknum,“ sagði Gunnar
Magnússon, aðstoðarþjálfari HK, í viðtali við
Fréttablaðið eftir leikinn í gær.
„Það var í raun einn maður sem gerði
algjörlega út af við okkur í leiknum og það
var markvörður FCK, Steiner Ege, sem varði í kringum
þrjátíu skot og þar af sex vítaskot og fjölmörg dauðafæri. FCK er náttúrlega frábært lið og við mættum því
ágætlega í svona fjörutíu mínútur og svo gáfumst við
bara upp og ég varð fyrir vonbrigðum með það,“ sagði
Gunnar en kvaðst þó stoltur af liði HK.
„Þetta hefur verið frábær reynsla fyrir ungt lið eins
og okkur og klúbburinn má vera stoltur af leikmönnum liðsins fyrir framgöngu sína í Evrópukeppninni.

Þetta er nokkuð sem við byggjum á og við ætlum okkur að taka
þátt í keppninni aftur við fyrsta tækifæri,“ sagði Gunnar og hrósaði
jafnframt frábærum stuðningi sem HK fékk í leiknum.
„Stuðningsmannahópur HK, Binnamenn, klikkar ekki og þeir sem
og aðrir aðstandendur HK ytra fjölmenntu á leikinn og sungu í
60 mínútur og sköpuðu ótrúlega stemningu. Ég hef aldrei
áður séð annan eins stuðning hjá útiliði í Evrópukeppninni og það var mikill sómi að þessu og skemmtileg
upplifun fyrir mig og alla tengda HK-liðinu,“ sagði
Gunnar ánægður.
Augustas Strazdas var atkvæðamestur hjá
HK með fimm mörk, Ólafur Bjarki Ragnarsson,
Gunnar Steinn Jónsson og Sergey Petraytis skoruðu fjögur mörk hver og Egidijus Petkevicius varði
15 skot í markinu. Íslendingurinn í liði FCK, Arnór
Atlason, skoraði eitt mark fyrir Kaupmannahafnarliðið en það var eins og áður sagði markvörður liðsins
sem stal senunni að þessu sinni.

Glæsilegt verkefni fyrir landsliðið
Ólafur Jóhannesson landsliðsþjálfari og Geir Þorsteinsson, formaður KSÍ, voru viðstaddir drátt fyrir undankeppni Heimsmeistaramótsins í Suður-Afríku árið 2010 í gær. Þeir félagar voru að mestu leyti ánægðir með
riðilinn sem Ísland dróst í, 9. riðil, en hefðu þó vitanlega frekar kosið að vera í sex landa riðli.

SÁTTUR Pétur Pétursson, aðstoðarþjálfari

landsliðsins, var sérstaklega sáttur með
að Ísland lenti í riðli með Hollendingum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Pétur Pétursson:

Frábært að fá
Hollendinga
FÓTBOLTI Pétur Pétursson,

aðstoðarþjálfari landsliðsins, var
viðstaddur beina útsendingu
Sjónvarpsins frá drættinum í
Durban í Suður-Afríku í gær og
var virkilega sáttur með niðurstöðuna þegar Fréttablaðið tók
tali af honum í gær.
„Þetta er náttúrlega hörkuriðill,
en það eru ýmsir möguleikar í
stöðunni,“ sagði Pétur og ítrekaði
að það hentaði Íslandi til að
mynda vel að spila á móti bæði
Skotum og Norðmönnum.
„Þetta eru skemmtileg og sterk
lið, en Skotar hafa til að mynda
verið að spila 4-4-2 leikkerfið og
það hentar okkur einhvern veginn
ágætlega að mæta þeim. Það
sama má segja um Norðmenn, að
það hentar okkur vel að spila á
móti þeim, sérstaklega samanborið við frændur okkar Dani og
Svía. Við fengum Makedóníu en
ég held að menn séu almennt
sáttir með að sleppa við lið eins
og Króatíu, Rússland og fleiri
þjóðir í Austur-Evrópu sem hafa
reynst okkur erfiðar í gegnum
árin,“ sagði Pétur, sem var
sérstaklega sáttur með að Ísland
lenti með Hollandi í riðli.
„Ég var búinn að segja Óla að
við myndum fá Hollendinga og
það var draumaliðið mitt verð ég
að játa, þó svo að flestir Íslendingar hafi líklega viljað fá
Englendinga. Skemmtilegast
hefði auðvitað verið að fá bæði
liðin. Ég var náttúrlega atvinnumaður með Feyenoord í hollensku
deildinni og hef því fylgst vel
með hollenskum fótbolta og það
verður frábært að koma aftur á
gamla heimavöllinn í Rotterdam
þar sem Hollendingar spila
heimaleiki sína,“ sagði Pétur. - óþ

FÓTBOLTI Dregið var í gær í riðla
fyrir undankeppni Heimsmeistaramótsins í fótbolta sem fram fer
í Suður-Afríku árið 2010 og lentu
Íslendingar í níunda riðli ásamt
Hollandi, Skotlandi, Noregi og
Makedóníu. Þetta er eini fimm liða
riðillinn í undankeppninni.
Ólafur Jóhannesson, landsliðsþjálfari Íslands, var viðstaddur
dráttinn í gær, sem fram fór í
Durban í Suður-Afríku, ásamt
þeim Geir Þorsteinssyni formanni
og Þóri Hákonarsyni, framkvæmdastjóra Knattspyrnusambands Íslands, og voru þeir að
mestu leyti sáttir með riðil
Íslands.
„Fyrstu viðbrögð mín eru að ég
er mjög sáttur með niðurstöðuna
og þetta eru flottar þjóðir sem við
eigum eftir að spila á móti,“ sagði
Geir í samtali við Fréttablaðið í
gær.
„Þetta eru vissulega allt mjög
sterkar þjóðir en ég held samt að
við eigum ágæta möguleika á móti
þeim öllum og þá vitaskuld sérstaklega á heimavelli. Þetta er því
sannarlega glæsilegt verkefni
fyrir íslenska landsliðið, það er
engin spurning,“ sagði Geir og
Ólafur tók í sama streng.
„Hollendingar eru náttúrlega
frábær knattspyrnuþjóð og það
verður gaman að mæta þeim,

að játa að ég þekki ekki mikið til
Makedóníu, en við höfum oftast
lent í miklum erfiðleikum með
austantjaldsþjóðirnar þannig að
þeir verða væntanlega mjög
hættulegir,“ sagði Ólafur en
kvaðst þó ósáttur með að hafa lent
í eina fimm liða riðlinum í undankeppninni.
„Það hefði auðvitað verið betra
að vera í sex liða riðli og fá fleiri
leiki til að spila og því ljóst að við
verðum að sætta okkur við að spila
æfingarleiki þegar það verður
okkar hlutskipti að sitja hjá í riðlinum. Að sama skapi hefði auðvitað verið betra að fá lið úr neðsta
styrkleikaflokknum með í riðilinn
af augljósum ástæðum, en við
getum svo sem ekkert verið að
kvarta. Á móti kemur að flest
löndin í riðlinum okkar eru tiltölulega nálægt okkur sem ætti að
bjóða upp á þægileg ferðalög og
það er vissulega kostur,“ sagði
Ólafur að lokum.
omar@frettabladid.is

SÁTTIR Ólafur Jóhannesson landsliðsþjálfari og Geir Þorsteinsson, formaður KSÍ, eru

spenntir fyrir komandi verkefnum hjá íslenska landsliðinu sem spilar í níunda riðli í
undankeppni HM.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Skotar spiluðu vel í undankeppni
Evrópukeppninnar
og
voru
óheppnir að komast ekki áfram,
en Ísland hefur tekið stig á móti

þeim í undankeppnum áður og það
er kostur. Norðmenn eru okkur
auðvitað að góðu kunnir og þeir
eru alltaf erfiðir. Ég verð nú bara

UNDANKEPPNI HM 2010
Riðill 9:
Holland
Skotland
Noregur
Makedónía
Ísland

West Ham og Tottenham skildu jöfn, 1-1, í miklum baráttuleik í ensku úrvalsdeildinni á Upton Park í gær:

Green enn á ný bjargvættur West Ham
FÓTBOLTI Íslendingaliðið West Ham
gerði 1-1 jafntefli við Tottenham í
ensku úrvalsdeildinni í gær á
heimavelli sínum, Upton Park.
West Ham tók forystu í leiknum
á 20. mínútu þegar Carlton Cole
náði að skora eftir slæm mistök
Younes Kaboul, varnarmanns
Tottenham. Kaboul missti boltann
til Luis Boa Morte sem sendi inn
fyrir vörnina á Norberto Solano,
sem í stað þess að skjóta úr upplögðu færi gaf boltann út í teiginn
á Carlton Cole sem skoraði í autt
markið. Tottenham fékk þó sín
færi og þegar fimm mínútur voru
eftir af fyrri hálfleik átti sér stað
umdeilt atvik þegar Tottenham
vildi fá vítaspyrnu. Robert Green,
markvörður West Ham, virtist
fella Robbie Keane en Mike Riley
dómari dæmdi ekki neitt.

HETJA OG SKÚRKUR Robert Green átti sök á marki Tottenham, en varði svo víta-

spyrnu í lok leiks.

Leikmenn Tottenham mættu
ákveðnir til seinni hálfleiks og
Steed Malbranque fékk upplagt
færi til að jafna leikinn strax á 50.
mínútu, en hann skaut framhjá

NORDICPHOTOS/GETTY

markinu úr góðu færi. Juande
Ramos, stjóri Tottenham, var ekki
að hika við hlutina heldur, því
stuttu síðar tók hann varnarmanninn Kaboul út af og setti sóknar-

manninn Darren Bent inn á í hans
stað. Skiptingin má segja að hafi
borið árangur því Tottenham hélt
áfram að sækja og náði loksins að
jafna leikinn á 66. mínútu með
skallamarki Michael Dawson eftir
aukaspyrnu utan af vinstri kanti.
Liðin skiptust svo á að sækja á
lokakafla leiksins en illa gekk að
nýta færin hjá leikmönnum liðanna og allt stefndi í jafntefli.
Í uppbótartíma dró hins vegar
til tíðinda þegar varamaðurinn
Jermain Defoe, leikmaður Tottenham, féll í teig West Ham og Mike
Riley dæmdi vítaspyrnu. Defoe,
sem lék áður með West Ham, tók
vítaspyrnuna sjálfur en Robert
Green gerði sér lítið fyrir og varði
vítið. En Green lék sama leikinn
um daginn gegn Portsmouth við
sömu aðstæður.
- óþ

Fær fjölskylda þín endurgreiðslu?
Skráðu fjölskylduna á spron.is fyrir áramót
og þú gætir tryggt henni endurgreiðslu þessa árs!

Allt sem þú þarft...
Fréttablaðið er mest lesna dagblað landsins og það eina sem
kemur út alla daga vikunnar. Lesendur vita að hverju
þeir ganga þegar þeir opna Fréttablaðið.

...alla daga
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LOKSINS SIGUR Isiah Thomas, þjálfari

New York Knicks, tórir enn í starfi eftir
langþráðan sigur í fyrrinótt.
NORDICPHOTOS/GETTY

NBA-deildin í körfubolta:

Knicks sigraði
KÖRFUBOLTI Leikið var í NBA-

deildinni í fyrrinótt og helst ber
að nefna að Boston Celtics vann
sinn ellefta leik af tólf gegn
Charlotte Bobcats, 96-95, og New
York Knicks náði langþráðum
sigri, 85-78, gegn Chicago Bulls.
New York Knicks var búið að
tapa átta leikjum í röð og því var
sigurinn gegn Chicago Bulls
kærkominn, ekki síst fyrir
þjálfara Knicks, Isiah Thomas,
sem talinn er standa tæpt í starfi.
„Í New York ertu annaðhvort
dauður eða lifandi, eftir því hvort
þú vinnur eða tapar leik, og eftir
þennan leik erum við á lífi og
njótum hylli,“ sagði Thomas í
leikslok.
- óþ

Tyrkirnir engin fyrirstaða

Enska úrvalsdeildin:

Fram vann Tur Il Özel Idare 36-20 í seinni leik liðanna í EHF-áskorendakeppni
Evrópu í Safamýrinni í gær og komst því örugglega áfram í sextán liða úrslit.

skildu jöfn, 2-2, í ensku úrvalsdeildinni. Staðan í hálfleik var 0-0
en í seinni hálfleik komu mörkin.
Danny Murphy kom heimamönnum í Fulham yfir úr víti í
byrjun seinni hálfleiks, en Brett
Emerton jafnaði fyrir gestina
stuttu síðar. Diomansy Kamara
kom Fulham yfir á nýjan leik, en
Blackburn jafnaði á nýjan leik
með marki Stephen Warnock
þegar tíu mínútur lifðu leiks og
þar við sat.
- óþ

HANDBOLTI Tyrkneska liðið Tur Il
Özel Idare var enn minni mótstaða
fyrir Fram í gærdag þegar seinni
leikur liðanna fór fram í EHFáskorendakeppninni í handbolta.
Lokatölur í gær voru 36-20 og samanlagt komst Fram auðveldlega
áfram, 65-45.
Özel Idare komst gjörsamlega
ekkert áfram gegn sterkri vörn
Fram sem gerði Magnúsi Erlendssyni lífið auðvelt í markinu en
hann varði nánast allt sem á rammann kom í fyrri hálfleik. Tyrkirnir
höfðu aðeins skorað þrjú mörk á
fyrstu tuttugu mínútunum og
skoruðu einungis sex í fyrri hálfleik sem Framarar leiddu, 15-6.
Yfirburðir Fram héldu áfram í
seinni hálfleik þó að Özel gengi
aðeins betur að skora. Getumunurinn var þó algjör og áttu Framarar auðvelt með að skora og
keyrðu yfir gestina með fjölmörgum hraðaupphlaupum.
Tyrkneska liðið brást engum
sem hafði búist við að það myndi
láta mótlætið fara í taugarnar á
sér. Einn leikmanna þess fékk
rautt spjald fyrir gróft brot og
þjálfarinn gerði lítið annað en að
tuða í dómurum, eftirlitsmönnum

Markaveisla
FÓTBOLTI Fulham og Blackburn

Rafa Benitez, stjóri Liverpool:

Svarar fyrir sig
FÓTBOLTI Rafa Benitez, stjóri
HARÐFYLGI Filip Kliszvzyk, leikmaður Fram, nær hér að brjóta sér leið í gegnum vörn

Tyrkjanna í leiknum í gær, en Filip átti fínan leik og skoraði fjögur mörk úr fimm
skottilraunum í öruggum sigri Fram.
FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

og meira að segja varamannabekk
Fram. Þegar Framarar höfðu lokið
sér af með glæsilegu sirkusmarki
í lokin varð sextán marka sigur
niðurstaðan, 36-20.
Ferenc Antal Buday, þjálfari
Fram, var sáttari við leik sinna
manna í gær heldur en fyrradag.
„Við héldum fund eftir fyrri
leikinn þar sem mér fannst við
ekki spila nægilega vel þar. Það
var mikilvægt fyrir okkur að

halda einbeitingu sem við gerðum
og ég var sérstaklega ánægður
með fyrri hálfleikinn hjá okkur í
þessum leik,“ sagði Ferenc, sem
er ekki farinn að spá mikið í næstu
mótherja.
„Ég veit að það er eitt gott rúmenskt lið komið áfram og eitt
austurrískt. Það er samt langt í
næstu umferð þannig að ég tek á
því þegar þar að kemur,“ sagði
Ferenc að lokum.
- tom

Liverpool, vandar eigendum
Liverpool ekki kveðjurnar.
„Eigendurnir skilja ekki að það
er of seint að fara að hugsa um
leikmannamál í lok desember og
ég sagði aldrei að við þyrftum að
eyða peningum, því það eru líka
til samningslausir menn.“
Enska slúðurblaðið News of the
World fullyrti í gær að Benitez
yrði rekinn fljótlega og José
Mourinho myndi taka við liðinu,
en blaðið hefur hingað til ekki
þótt mjög áreiðanlegt í fréttaflutningi sínum um enska
boltann.
- óþ
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ÚRSLITIN Í GÆR
N1-deild karla í handbolta:
Valur-Stjarnan

34-29

Mörk Vals (skot): Ernir Hrafn Arnarson 9 (14),
Elvar Friðriksson 8 (10), Baldvin Þorsteinsson
7/3 (10/3), Arnór Malmquist Gunnarsson 6 (9),
Sigfús Sigfússon 2 (4), Ingvar Árnason 1 (2),
Fannar Friðgeirsson 1 (4), Pálmar Pétursson (1),
Gunnar Harðarson (2)
Varin skot: Pálmar Pétursson 20 (48/3) 41,7%,
Ólafur Gíslason (1/1) 0%
Hraðaupphlaup: 10 (Bladvin 3, Arnór 3, Elvar 2,
Fannar, Ernir)
Fiskuð víti: 3 (Elvar 2, Sigfús)
Utan vallar: 12 mínútur
Mörk Stjörnunnar: Ólafur Víðir Ólafsson 7/3
(10/3), Heimir Örn Árnason 6/1 (11/1), Björgvin
Hólmgeirsson 4 (15), Volodmyr Kysil 3 (5),
Gunnar Ingi Jóhannsson 3 (5), Ragnar Helgason
2 (2), Hermann Björnsson 2 (5), Guðmundur
Guðmundsson 1 (1), Björn Friðriksson 1 (1),
Varin skot: Roland Valur Eradze 2 (11/2) 18,2%,
Hlynur Morthens 17 (42/1) 40,5%
Hraðaupphlaup: 5 (Heimir Örn 2, Gunnar Ingi,
Hermann, Kysil)
Fiskuð víti: 4 (Björn, Heimir Örn, Ólafur Víðir,
Björgvin)
Utan vallar: 6 mínútur

EHF-áskorendakeppnin:
FCK-HK
Fram-Tur Il Özel Idare

36-24
36-20

Mörk Fram (skot): Haraldur Þorvarðarson 6 (8),
Hjörtur Hinriksson 5 (7), Einar Ingi Hrafnsson
4 (5), Filip Kliszczyk 4 (5), Guðjón Finnur
Drengsson 4 (5), Jóhann Gunnar Einarsson 4
(6), Halldór Jóhann Sigfússon 4/2 (5/2), Zoltán
Belányi 3 (5), Jón Björgvin Pétursson 2 (3).
Varin skot: Magnús G. Erlendsson 15 (22/1)
68%, Björgvin P. Gústavsson 14/2 (27/3) 51%.
Hraðaupphlaup: 19 Fiskuð víti: 2

Stjörnuhrap á Hlíðarenda

Ítalski körfuboltinn:

Íslandsmeistarar Vals unnu bikarmeistara Stjörnunnar, í miklum markaleik 3429, í N1-deild karla í Vodafone-höllinni að Hlíðarenda í gærkvöldi.

og félagar í Lottomatica Roma
unnu Tisettanta Cantú 67-78 í
ítölsku deildinni í gær. Jón Arnór
átti fínan leik og skoraði 13 stig
og tók 7 fráköst á þeim 27
mínútum sem hann spilaði í
leiknum. Roma-liðið er sem
stendur í öðru sæti í deildinni. - óþ

HANDBOLTI Valur vann sannfærandi sigur á Stjörnunni, 34-29, á
heimavelli þegar liðin mættust í
N1-deild karla í gærkvöldi.
Stjarnan skoraði tvö fyrstu
mörk leiksins en Valur tók öll völd
á vellinum eftir að hafa skorað sitt
fyrsta mark á þriðju mínútu og
náði fimm marka forystu, 9-4.
Kristján Halldórsson, þjálfari
Stjörnunnar, tók þá leikhlé með
tilætluðum árangri. Stjarnan skoraði þrjú næstu mörk leiksins og
náði að minnka muninn í eitt mark
rétt fyrir leikhlé, 15-14.
Stjarnan byrjaði seinni hálfleik
ágætlega og náði að komast yfir,
17-18, eftir fimm mínútur í hálfleiknum. Valur svaraði því með
þremur mörkum í röð og virtist
liðið hafa lítið fyrir því að verja
það forskot. Stjarnan náði nokkrum sinnum að minnka muninn í
eitt mark, síðast í 28-27 þegar níu
mínútur voru eftir af leiknum.
Valsmenn skoruðu þá þrjú mörk í
röð einum leikmanni færri og
gerðu út um leikinn.
Óskar Bjarni Óskarsson, þjálfari Vals, var að vonum ánægður
með sigurinn en Valur er nú með

Sigur hjá Roma
KÖRFUBOLTI Jón Arnór Stefánsson

BARÁTTA Emil Hallfreðsson gefur hér
BARÁTTA Stjörnumenn fjölmenna hér til þess að reyna að stöðva Fannar

Friðgeirsson, leikmann Vals, en Fannar skoraði eitt mark í gær.

10 stig, þremur stigum á eftir
Stjörnunni og sjö stigum frá Haukum í efsta sæti deildarinnar en
Valur á einn til tvo leiki á liðin
fjögur fyrir ofan sig.
„Við leikum bara úrslitaleiki.
Við byrjuðum mótið það illa að við
þurfum að koma af krafti í alla
leiki og vinna. Við vorum allir
heitir í dag. Það var meiri vilji hjá
okkur. Sem betur fer er þetta langt

FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

mót og við getum unnið í okkar
málum. Það er ekkert vandamál
þó við þurfum að elta,“ sagði
Óskar Bjarni í leikslok en hann
vildi hrósa framlagi Ernis Hrafns
Arnarsonar, sem skoraði 9 góð
mörk í leiknum.
„Við vorum í vandræðum hægra
megin fyrir utan í haust en nú er
Ernir að koma sterkur inn og hann
var frábær í kvöld.“
- gmi

ekkert eftir í leik liðs síns við Fiorentina í
gær.
NORDICPHOTOS/GETTY

Ítalska úrvalsdeildin:

Jafnt hjá Emil
FÓTBOLTI Emil Hallfreðsson var að

vanda í byrjunarliði Reggina í
jafnteflisleik liðsins við Fiorentina í ítölsku Serie A-deildinni í
gær. Þetta var þriðji leikurinn
liðsins undir stjórn Renzo
Ulivieri og liðið er enn taplaust
undir hans stjórn og komst með
jafnteflinu úr fallsæti.
- óþ
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VIÐ TÆKIÐ SVAVAR HÁVARÐSSON KVEIKTI EKKI Á SJÓNVARPINU Á MÁNUDAGINN

> NICOLE KIDMAN

Köttur finnst dauður í týndu herbergi

Nicole er einstaklega hávaxin
kona og mælist 1,80 metrar
á hæð. Það er því mikill
hæðarmunur á henni og
fyrrverandi eiginmanni hennar, Tom Cruise, sem er ekki
nema 1,72 metrar. Nicole
klæddist aldrei háhæluðum
skóm á meðan þau voru
saman en í dag sést hún
vart í lágbotna skóm. Nicole
leikur í Bewitched á Stöð 2
Bíó kl. 18.00 í kvöld.

Ég kveikti ekki á sjónvarpinu þegar ég kom heim úr vinnu á
mánudaginn. Þetta kann að hljóma undarlega og ég geri
mér grein fyrir að þetta er lyginni líkast, en ég fullvissa
þig um að ég greini satt og rétt frá. Fyrir suma treysti
ég mér til að mæla með þessum gjörningi, en aðrir
gætu misst spón úr aski sínum. Ég get ekki annað
sagt en ég sé ríkari fyrir vikið, allavega meðvitaðri
um hvar ég stend í tilverunni. Eftirfarandi læt
ég fylgja til skýringar og er byggt á dagbókarfærslum mínum:
- Ég veit núna að ég bý í þriggja herbergja
íbúð. Ég er alsæll því ég hef full not fyrir
plássið.
- Kötturinn sem nágranninn var að spyrja
sem mest um í vor er fundinn og skýring
fengin á ýmsum hljóðum sem gerðu mér
lífið leitt fram eftir sumri.
- Ég veit núna að konunni liggur ekki eins

EKKI MISSA AF

SJÓNVARPIÐ

SJÓNVARPIÐ

23.10

▼

Time) Breskur heimildamyndaflokkur þar
sem fylgst er með nokkrum börnum sem
fæddust árið 2000 og fjallað um áhrif erfða
og uppeldis á þroska þeirra.
Studio 60

STÖÐ 2

21.15 Glæpahneigð (29:45) Bandarísk
þáttaröð um sérsveit lögreglumanna sem
hefur þann starfa að rýna í persónuleika
hættulegra glæpamanna til þess að reyna
að koma í veg fyrir frekari illvirki þeirra. Atriði
í þáttunum eru ekki við hæfi ungra barna.

22.00 Tíufréttir
22.20 Sportið Í þættinum verður farið yfir
viðburði helgarinnar í íþróttaheiminum, innlenda sem erlenda.

22.30

22.45 Slúður (11:13) Atriði í þáttunum
eru ekki við hæfi barna.
Damages

SIRKUS

23.40 Spaugstofan
00.10 Bráðavaktin (19:23)
00.55 Kastljós
01.35 Dagskrárlok

STÖÐ 2 BÍÓ

Bandidas

STÖÐ 2 BÍÓ

▼

20.00

06.00 Bandidas
08.00 Seven Years in Tibet
10.15 Rumor Has It
12.00 Bewitched
14.00 Seven Years in Tibet
16.15 Rumor Has It
18.00 Bewitched
20.00 Bandidas Hressandi gaman-

mynd með Sölmu Hayek og Penélope Cruz
í aðalhlutverkum.

21.00

Heroes

SKJÁREINN

22.00 Walk the Line
00.15 Without a Paddle
02.00 Collateral
04.00 Walk the Line

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.10 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 The Bold and the Beautiful
09.30 Wings of Love (71.120)
10.15 Numbers (22.24)
11.10 Veggfóður
12.00 Hádegisfréttir
12.45 Nágrannar
13.10 Sisters (14.22)
13.55 13 Going On 30
15.55 Barnatími Stöðvar 2 (e)
17.28 The Bold and the Beautiful
17.53 Nágrannar
18.18 Ísland í dag og veður
18.30 Fréttir
19.25 The Simpsons (13.22) (e)
19.50 Friends
20.15 Extreme Makeover: Home Edition (24.32) Py-fjölskyldan er fimm manna
fjölskyldan sem hefur þurft að takast á við
mikla sorg og missi. 2006.

21.40 Side Order of Life (7.13) Side
Order of Life er nýr, rómantískur og glettilega fyndinn framhaldsþáttur sem sló í
gegn í Bandaríkjunum í sumar. Þættinum
hefur verið líkt við Grey´s Anatomy og Ally
McBeal og fjallar um Jenny sem er á þrítugsaldri. 2007.

22.25 Crossing Jordan (3.17) Einn lífseigasti og um leið vinsælasti spennuþáttur Stöðvar 2 snýr aftur. Þar höldum við
áfram að fylgjast með störfum réttarlæknisins Dr. Jordan Cavannaugh og félaga hennar
hjá rannsóknarlögreglunni í Boston. 2006.
Bönnuð börnum.

07.00 Spænski boltinn Útsending frá leik
í spænska boltanum.

12.00 Omega Mission Hills World Cup
(Heimsmótaröðin í golfi 2007)

16.00 Spænski boltinn
17.40 Spænski boltinn (Spænski boltinn 07/08)

19.20 NFL deildin (NFL 07/08)
21.20 Þýski handboltinn (Þýski handboltinn 2007-2008 - Highlights) Öll helstu
tilþrifin úr þýska handboltanum þar sem allir
okkar bestu leikmenn spila.

22.00 Spænsku mörkin 2007-2008
(Spænsku mörkin) Öll mörkin frá síðustu
umferð í spænska boltanum. Einnig eru
rakin umdeildustu atvikin, brottrekstrarnir og
bestu marktækifærin.

22.45 World Series of Poker 2007
(World Series of Poker 2007) Á Heimsmótaröðinni í póker setjast snjöllustu pókerspilarar heimsins að spilaborðinu og keppa
um stórar fjárhæðir.

23.40 Þýski handboltinn (Flensburg Grosswallstadt) Útsending frá leik Flensburg
og Grosswallstadt í þýska handboltanum
sem fór fram sunnudaginn 25. nóvember.

atísk þáttaröð um unglinga í smábæ í Texas.
Þar snýst allt lífið um árangur fótboltaliðs skólans og það er mikið álag á ungum
herðum. Það reynir á samstöðuna í liðinu
eftir að kynþáttafordómar koma upp á yfirborðið. Riggins-bræðurnir þurfa að venjast
því að pabbi þeirra er aftur kominn til bæjarins og Tami hefur áhyggjur af þeim félagsskap sem Julie hefur valið sér.

21.00 Heroes (4.24) Bandarísk þáttaröð
um venjulegt fólk með óvenjulega hæfileika. Ný hetja kemur fram á sjónarsviðið
og óvæntar upplýsingar um hetjur fortíðar.
Molly fær martraðir um vonda manninn
og Matt fær hana til að hjálpa sér að finna
hann... með hörmulegum afleiðingum.
22.00 C.S.I. New York (13.24) Banda-

07.00 Fulham - Blackburn
16.05 Man. City - Reading
17.45 English Premier League 2007/08
Ný og hraðari útgáfa af þessum vinsæla
þætti þar sem öll mörkin og helstu atvik
umferðarinnar eru sýnd frá öllum mögulegum sjónarhornum. Viðbrögð þjálfara, stuðningsmanna og sérfræðinga.

23.10 Studio 60 (18.22) Bandarískur framhaldsþáttur með Matthew Perry úr
Friends í aðalhlutverki.

18.50 Goals of the season Öll glæsilegustu mörk hverrar leiktíðar Úrvalsdeildarinnar frá upphafi til dagsins í dag.

23.55 Intimate Strangers Athyglisverð
frönsk kvikmynd um konu sem tekur ranga
beygju á leiðinni til sálfræðings og endar í
trúnaðarsambandi með ókunnugum manni.
Þessi mistök eiga eftir að breyta lífi þeirra
beggja til frambúðar. 2004.

19.50 Coca-Cola Championship (Enska

01.35 NCIS (12.24)
02.20 Most Haunted
03.05 13 Going On 30
04.40 Side Order of Life (7.13)
05.25 The Simpsons (13.22) (e)
05.50 Fréttir og Ísland í dag
06.45 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Vörutorg
09.45 Óstöðvandi tónlist
16.20 Vörutorg
17.20 Bak við tjöldin - Bee Movie
17.45 Rules of Engagement (e)
18.15 Dr. Phil
19.00 30 Rock (e)
19.30 Giada´s Everyday Italian (e)
20.00 Friday Night Lights (15.22) Dram-

▼

Glæpahneigð

16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Hanna Montana (8:26)
18.00 Myndasafnið
18.01 Gurra grís (67:104)
18.06 Fæturnir á Fanney (24:26)
18.17 Halli og risaeðlufatan (37:52)
18.30 Út og suður (11:12)
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.10 Aldamótabörn (1:3) (Child of Our

SKJÁREINN

▼

15.55 Sunnudagskvöld með Evu Maríu
(9:36)

21.15

hátt rómur og ég hélt. Það er bara notalegt að tala við hana. Hún
fór í leiseraðgerð á síðasta ári og er hætt að
nota gleraugu. Það fer henni vel en samt þarf
maður að venjast þessu.
- Strákarnir mínir tveir hafa þroskast
eðlilega og eru hinir efnilegustu.
- Móðir mín, sem bjó hjá okkur á
meðan hún leitaði sér lækninga, er farin
heim aftur. Skýring fengin á því af hverju
hún hringir reglulega og spyr frétta. Fyrst
hún er komin til síns heima reikna ég með
því að hún hafi fengið bót meina sinna.
Ég viðurkenni að mánudagskvöldið
síðasta var ekki auðvelt. Stundum er erfitt
að horfast í augu við sjálfan sig. Nú er
kominn mánudagur á ný og ég ætla að
endurtaka leikinn. Fyrsta verk er að henda
út jólatrénu síðan í fyrra.

rísk sakamálasería um Mac Taylor og félaga
hans í rannsóknardeild lögreglunnar í New
York. Fasteignasali er myrtur og verksummerki benda til þess að morðið hafi komið
í kjölfar mannráns. Í Central Park finnst lík
manns í búðarkerru en hann hafði tekið
þátt í undarlegum kappakstri þar sem búðarkerrur eru notaðar sem fararskjótar.

23.00 Herra Ísland 2007 (e)
00.30 Californication (e)
01.05 Masters of Horror (e)
02.05 C.S.I.
02.50 Vörutorg
03.50 Óstöðvandi tónlist

1. deildin)

21.50 English Premier League 2007/08
(Ensku mörkin 2007/2008) Ný og hraðari útgáfa af þessum vinsæla þætti þar sem
öll mörkin og helstu atvik umferðarinnar eru
sýnd frá öllum mögulegum sjónarhornum.
Viðbrögð þjálfara, stuðningsmanna og sérfræðinga.

22.50 Coca Cola mörkin 2007-2008
(Coca Cola mörkin 2007-2008) Farið yfir
öll mörkin og helstu atvikin í leikjum síðustu
umferðar í Coca Cola deildinni en þar eiga
Íslendingar nokkra fulltrúa.

23.20 Derby - Chelsea

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Samantekt helstu frétta vikunnar á N4. Endursýnt á klukkutíma fresti til
10.15 á sunnudag.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

Úrval og fagleg ráðgjöf
19”– 65” háskerpusjónvörp
kerpusjónvörp á frábæru verði

79.900MIRAI 32” LCD há
háskerpusjónvarp
k
jó

Kíktu við í verslun okkar og svalaðu
ð ískaldri Coke
C
þorstanum með
í gleri á
meðan þú skoðar nýjustu sjónvörpin!

TILBOÐ

189.90042” plasma
Glæsilegt tæki af nýjustu
justu kynslóðinni s
sem
fékk nýlega hin eftirsóttu EISA verðlaun.
Týpa: PV70

WWW.SVAR.IS - SÍÐUMÚLA 37 - SÍMI 510 6000
W
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STÖÐ 2 KL. 21.40
Side Order of Life
Side Order of Life er
rómantískur og glettilega
fyndinn framhaldsþáttur í
anda Grey´s Anatomy og
Ally McBeal. Jenny er á
þrítugsaldri. Hún vaknar upp
við þann vonda draum að
hafa aldrei látið verða af því
að lifa lífinu til fulls. Þegar
besta vinkona hennar veikist
ákveður hún að hefja nýtt
líf. Í kvöld tekst Jenny á við
afbrýðisemi með því að fara
á stefnumót með mun eldri
manni.

VIÐ MÆLUM MEÐ
Friday Night Lights
Skjár einn kl. 20.00

▼

Í KVÖLD

Dramatísk þáttaröð um unglinga í
smábæ í Texas. Þar snýst allt lífið um
árangur fótboltaliðs skólans og það
er mikið álag á ungum herðum. Það
reynir á samstöðuna í liðinu eftir
að kynþáttafordómar koma upp á
yfirborðið. Riggins-bræðurnir þurfa
að venjast því að pabbi þeirra er aftur
kominn til bæjarins og Tami hefur
áhyggjur af þeim félagsskap sem Julie
hefur valið sér.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.50 Bæn
07.05 Morgunvaktin
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.03 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt
14.03 Bak við stjörnurnar
15.03 Útvarpssagan: Skáldað í skörðin
15.30 Dr. RÚV
16.00 Síðdegisfréttir

16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.24 Auglýsingar
18.25 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Stjörnukíkir
21.20 Kvika
22.15 Afsprengi
23.10 Upp og ofan
00.10 Útvarpað á samtengdum rásum til
morguns

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin /
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður

16.00 Hollyoaks (65.260)
16.30 Hollyoaks (66.260)
17.00 Totally Frank
17.25 Most Shocking
18.15 Smallville (20.22)
19.00 Hollyoaks (65.260)
19.30 Hollyoaks (66.260)
20.00 Totally Frank
20.25 Most Shocking Hörkuspennandi
raunveruleiki sem á engan sinn líkan. Hér
er fylgst með lögreglunni á hennar mestu
hættustundum og það er eins gott að halda
sér fast. 2006.

21.15 Smallville (20.22) (e)
22.00 Næturvaktin (11.13) Ný íslensk
þáttaröð með Jóni Gnarr og Pétri Jóhanni
Sigfússyni í aðalhlutverkum.

▼

22.30 Damages (8.13) Glænýr og
hörkuspennandi lögfræðiþáttur með stórleikkonunni Glenn Close í aðalhlutverki.
Close er hér í hlutverki Patty Hewes, virts
lögfræðings sem lætur ekkert stöðva sig á
leið sinni á toppinn. Bönnuð börnum.

23.10 Prison Break (3.22) Þriðja serían
af þessum vinsælasta spennuþætti Stöðvar 2. Nýtt fangelsi og ný flóttatilraun. Bönnuð börnum.

FYRSTA
HJÁLP
- við kvefi!

23.55 Johnny Zero (3.13)
00.40 Sjáðu
01.05 Tónlistarmyndbönd frá Popp TV

OTRIVIN NEFÚÐI

STREPSILS HÁLSTÖFLUR

Fyrir börn og fullorðna.

4 bragðtegundir, fæst einnig sykurlaust.

VECTAVIR FRUNSUKREM

VOLTAREN DOLO

Verkar á öllum stigum frunsunnar.

Fljótvirkt verkjalyf, verkjastillandi
og hitalækkandi.

20.00 Pólitíska hornið Birkir Jón Jónsson
alþingismaður tekur púlsinn á pólitíkinni og
býður til sín gestum.

20.30 Klipptu kortið Helga Thorberg
kemur sífellt á óvart með gestum sínum og
góðum ráðum, sem öll eiga það sameiginlegt að geta gert okkur ríkari.
21.00 Hvað ertu að hugsa Guðjón Bergmann sest niður með Vidda úr Greifunum.
Þetta er samtal sem kemur virkilega á óvart.

21.30 Íslensku Vigtarráðgjafarnir Íslensku Vigtarráðgjafarnir minna okkur á að
borða skynsamlega.

11.50 Aftenshowet 12.15 OBS 12.20 Løverne fra
Flatåsen 12.50 DR1 Dokumentaren: Bag valget
13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00 TV Avisen med
Vejret 14.10 Dawson’s Creek 15.00 Hjerteflimmer:
Score Emil special 15.30 Snurre Snup som tryllekunstner 15.35 Ninja Turtles: Tidsrejsen! 16.00
Troldspejlet 16.30 Thomas og hans venner 16.40
Postmand Per 17.00 Aftenshowet 17.30 TV Avisen
med Sport 18.00 Aftenshowet med Vejret 18.30
Søren Ryge - Ketty og Jens Børre 19.00 Michael
Palin i det nye Europa 20.00 TV Avisen 20.25
Horisont 20.50 SportNyt 21.00 Måske skyldig fædrenes synder 22.10 Seinfeld 22.35 OBS 22.40
Hjerteflimmer: Score Emil special 5.30 Gurli Gris

11.45 Grosvold 12.25 Åpen himmel:
Orgelmeditasjon 12.55 Med hjartet på rette staden
13.45 Jan i naturen: Grevlingen 14.00 Fabrikken
14.30 Baby Looney Tunes 15.00 Absalons hemmelighet 15.25 Viva Pinata 15.40 Kid Paddle
16.00 NRK nyheter 16.10 Oddasat - Nyheter
på samisk 16.25 Tid for tegn 16.40 Mánáid-tv
- Samisk barne-tv 16.55 Nyheter på tegnspråk
17.00 Små Einsteins 17.25 Sauer 17.35 Johannas
fristelser: Nam nam! 17.40 Distriktsnyheter
18.00 Dagsrevyen 18.30 Puls 18.55 Faktor:
Mirakelmannen 19.25 Redaksjon EN 19.55
Distriktsnyheter 20.00 Dagsrevyen 21 20.35 Jane
Eyre 21.30 Store studio 22.00 Kveldsnytt 22.15
Keno 22.20 Kriminalsjef Foyle: En nervekrig 23.55
Nytt på nytt 0.25 Kulturnytt

SVT 1
11.05 Agenda 12.00 Sportspegeln 12.30 Lilla
sportspegeln 13.05 Matiné: Jag dräpte 14.30
Andra Avenyn 15.00 Rapport 15.10 Gomorron
Sverige 16.00 Ramp 16.30 Krokomax 17.00 Nicke
Nyfiken 17.25 Min förskola 17.30 Allt om djur
17.55 Dr Dogg 18.00 Lilla sportspegeln 18.30
Rapport med A-ekonomi 19.00 Andra Avenyn
19.30 Föreställningar 20.30 Kobra 21.00 Djävulen
kom till häst 22.30 Rapport 22.40 Kulturnyheterna
22.50 Vita huset 23.35 Sändningar från SVT24

Vectavir krem er áhrifaríkt lyf til meðferðar á frunsu af völdum Herpes Simplex. Vectavir virkar á öllum stigum frunsunnar frá sting eða æðasláttar til blöðru. Í Vectavir er virka efnið penciklóvír sem stöðvar framgang veirunnar. Vectavir er ætlað fullorðnum og börnum
eldri en 12 ára. Berið Vectavir á frunsusvæðið á 2 klst fresti í 4 daga. Berið á rétt fyrir svefn og um leið og vaknað er. Dæmigert er að frunsa komi fram við ofreynslu, kvef eða inﬂúensu eða í mikilli sól (t.d. á skíðum). Ekki á að nota lyﬁð ef að áður hefur komið fram ofnæmi
fyrir penciklóvír, famciklóvír eða öðrum innihaldsefnum. Með Vectavir grær frunsan hraðar, verkir minnka og smittími styttist. Vectavir kremið 2 g fæst án lyfseðils. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyﬁnu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Otrivin nefúðinn og nefdroparnir innihalda xýlómetasólin sem vinnur gegn bólgu, nefstíﬂu og slímmyndun vegna kvefs og bráðrar bólgu í ennis- og kinnholum. Otrivin virkar ﬂjótt og áhriﬁn vara í 6-10 klst. Otrivin getur valdið aukaverkunum, s.s. ertingu í slímhúð og
sviðatilﬁnningu. Einnig ógleði og höfuðverk. Otrivin má nota þrisvar á dag en ekki lengur en í 10 daga í senn. Varúð: Langtímanotkun Otrivin getur leitt til þurrks í nefslímhúð. Sjúklingar með gláku eða þeir sem hafa ofnæmi fyrir xýlómetasólin ættu ekki að nota Otrivin.
Kynnið ykkur vel leiðbeiningar sem fylgja lyﬁnu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Strepsils töﬂur eru látnar renna í munni og leysast þar hægt upp. Þannig nást fram staðbundin sótthreinsandi áhrif í munni og koki. Auk þess hafa bragðefnin væg kælandi áhrif sem slá á ertingu. Venjulega er ein taﬂa látin leysast hægt upp í munni á 2-3 klst fresti. Lyﬁð
þarf venjulega að nota í 3-4 daga og stundum í allt að eina viku. Einnig má leysa upp 1-2 töﬂur í heitu vatni og drekka sem heitan drykk. Notkun lyfsins hefur engin áhrif á önnur lyf sem notuð eru samtímis. Ofnæmi eða ofnæmislík viðbrögð geta komið fyrir en eru afar
sjaldgæf. Hver pakki af Strepsils inniheldur 24 munnsogstöﬂur, sem eru í hentugum þynnupakkningum. Hverri pakkningu fylgja viðurkenndar leiðbeiningar á íslensku um notkun lyfsins, sem gott er að kynna sér vel. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Voltaren Dolo® (díklófenak kalíum) 12,5 mg töﬂur. Notaðar við vægum eða frekar vægum verkjum, svo sem höfuðverk, tannpínu og tíðaþrautum. Verkar einnig hitalækkandi. Dragi ekki úr einkennum á nokkrum dögum, skal leita til læknis. Þeir sem eru með eða hafa haft
sögu um maga- eða skeifugarnarsár eða skerta lifrarstarfsemi ættu að ráðfæra sig við lækni áður en lyﬁð er notað. Þeir sem þola ekki acetýlsalisýru, íbuprófen eða önnur bólgueyðandi lyf eða eru með astma eiga ekki að nota Voltaren Dolo®. Notið lyﬁð ekki á meðgöngu
nema í samráði við lækni, en aldrei á síðasta þriðjungi meðgöngu. Leitið ráða læknis eða lyfjafræðings um milliverkanir við önnur lyf. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Markaðsleyﬁshaﬁ: Novartis Healtcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Kirkjulundi 17, 210 Garðabæ.

34

LÖGIN VIÐ VINNUNA

26. nóvember 2007 MÁNUDAGUR

Garðar í hóp með George Michael

„Frammi í búð spilum við
einhverja rólega tónlist, klassískt
og íslenskt í bland. En við erum
svo margar að vinna fyrir aftan
og flökkum því á milli útvarpsrása. Þá er ýmist spiluð Gufan,
Bylgjan eða FM.“
Guðrún Kristín Sveinbjörnsdóttir fatahönnuður.
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LÁRÉTT
2. steypuefni 6. í röð 8. hlemmur
9. útdeildi 11. slá 12. heilan 14.
gimsteinn 16. hvað 17. kraftur 18.
heyskaparamboð 20. átt 21. glufa.
LÓÐRÉTT
1. garga 3. á fæti 4. skírnarnafn 5.
hallandi 7. sálmabók 10. skordýr 13.
herma 15. hjartaáfall 16. slím 19.
tveir eins.
LAUSN

Connie Filippello hefur verið ráðin
kynningarfulltrúi Garðars Thors
Cortes. Þetta segir Einar Bárðarson, umboðsmaður Garðars.
Connie er eldri en tvævetur í
þessum bransa en hún hefur
séð um kynningarmál
fyrir George Michael í 23
ár og meðal annarra
skjólstæðinga hennar
eru ítalska útgáfan af
Vogue, stórsöngkonan
Mariah Carey, breski
leikarinn Rupert
KANNSKI DÚETT George

Michael, Mariah Carey
og Rupert Everett er öll
meðal skjólstæðinga Connie
Filippello, sem hefur verið ráðin
kynningarfulltrúi Garðars.

Everett og fatahönnuðirnir Tommy Hilfiger
og Versace. „Þetta er mikil snilld, hún er
algjör jarðýta og fer aldrei í kaffi,“ segir
Einar. „Við höfum ekki verið með neinn
kynningarfulltrúa á okkar snærum hingað
til en þannig fólk verður maður að hafa
innan sinna vébanda í Bretlandi,“ bætir
Einar við og var að vonum sáttur við að
hafa náð að klófesta hina reyndu
Filippello.
Og Garðar er þegar farinn að
vekja athygli meðal frægra
skjólstæðinga Filipello því tískudrottningin Donatella Versace bauð
Garðari nýverið að vera viðstaddur
jólaboð Versaces í London. En þar sem
Garðar var búinn að bóka sig varð hann
að afþakka gott boð. Þetta mun vera í
annað skiptið sem Garðar þarf að
afþakka þetta boð og mun Donatella

hafa mikinn áhuga á því
sem Garðar er að gera.
„Hún er mikill
aðdáandi hans,“
segir Mark
Devine hjá
Mother Management, umboðsskrifstofu
Einars Bárðarsonar í London.
- fgg

Í GÓÐUM HÓPI

Garðar Thor er
kominn með
góðan kynningarfulltrúa í Bretlandi.

SIGURJÓN SIGHVATSSON: BROTHERS Í TÖKUR Á MORGUN

FRÉTTIR AF FÓLKI

Kvikmynd Sigurjóns ein
fárra sem lifa verkfallið af
„Við erum í samningaviðræðum
við Sam Shepard um að taka að sér
hlutverk pabbans en þar sem það
er þakkargjörðarhátíð hérna í
Bandaríkjunum núna gengur þetta
eilítið hægt,“ segir Sigurjón Sighvatsson kvikmyndaframleiðandi
en tökur á stórmyndinni Brothers í
leikstjórn Jim Sheridan hefjast á
morgun, þriðjudag. Brothers er
endurgerð dönsku myndarinnar
Brødre eftir Susanne Bier og
fjallar um örlög tveggja bræðra í
skugga stríðsins gegn hryðjuverkum.
Myndin hefur fengið mikla
umfjöllun hjá fjölmiðlum í Bandaríkjunum enda er hún ein örfárra
stórmynda sem eru í vinnslu um
þessar mundir en verkfall handritshöfunda hefur sett fremur
óvænt strik í reikninginn hjá kvikmyndaframleiðendum.
Þegar
hefur nokkrum kvikmyndum verið
slegið á frest, þeirra á meðal Englum og djöflum sem byggð er á bók
Dan Brown og tvær kvikmyndir
Johnny Depp eru í biðstöðu. „Við
vorum byrjaðir að æfa eftir handritinu áður en verkfallið byrjaði,“
segir Sigurjón og viðurkennir að
kvikmyndaiðnaðurinn í Bandaríkjunum hafi ekki verið nægjanlega
vel búinn undir þennan skell.
„Annars vegar töldu menn að það
myndi hreinlega ekki skella á og
þegar það gerðist bjuggust menn
ekki við því að deilan myndi lenda
í svona hnút,“ segir Sigurjón.
Mestu athyglina hefur þó vakið
að Brothers skartar þremur stórstjörnum af ungu kynslóðinni,
þeim Natalie Portman, Tobey
Maguire og Jake Gyllenhaal. Sigurjón segir það auðvitað frábært að
hafa landað þessu þríeyki en bætir
því við að það hafi verið hart barist um hlutverkin í myndinni. „En
það fylgir þeim auðvitað mikill
kostnaður, einkalífverðir, einkabíl-

SÁTTUR MEÐ GANG MÁLA Sigurjón

Sighvatsson segir að á meðan aðrar stórmyndir séu frystar eða settar í biðstöðu
hafi þeir verið byrjaðir að æfa þegar
verkfall handritshöfunda skall á.

Snæbjörn Sigurður Steingrímsson, óheppinn nafni framkvæmdastjóra SMÁÍS, var ákaflega þakklátur
eftir að frétt birtist á þessari síðu
um að honum hefði verið hótað af
brjáluðum Torrent-verjum. SMÁÍS og
Torrent eiga nú í dómsmáli og hefur
framkvæmdastjórinn verið
harðorður í garð þessara
„sjóræningja“ á netinu.
Sími Snæbjörns
Sigurðar hefur hins
vegar algjörlega
þagnað og hafa
netverjarnir nú
áttað sig á því að
þeir höfðu rangan mann fyrir sök.

ATHYGLISVERÐUR
LEIKHÓPUR
Vakið hefur töluverða athygli
hversu þéttur og safaríkur
leikhópurinn í Brothers
er. Þau Natalie Portman,
Jake Gyllenhaal og Tobey
Maguire eru öll stór nöfn á
hinu stóra sviði í Hollywood.

stjórar og einkakokkar,“ segir
Sigurjón.
Þótt myndin sé kannski ekki sú
dýrasta sem Sigurjón hefur framleitt er auðheyrt á honum að hann
er spenntur fyrir útkomunni. Ríkisstjórinn í Nýju-Mexíkó tilkynnti
sérstaklega um komu myndarinnar og er talið að yfir þúsund
manns komi að gerð hennar, þar á

Jóhann Ólafsson & Co hafa lýst
yfir áhuga á að kaupa mynd af
Friðarsúlu Yoko Ono í Viðey en
nú stendur yfir ljósmyndasamkeppni Fréttablaðsins á vísir.is.
Jóhann Ólafsson & Co hafa flutt inn
OSRAM-perur í 58 ár en það eru
einmitt VOLTA-perurnar frá fyrirtækinu sem notaðar eru til að lýsa
upp himininn í Viðey. Samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins hefur
fyrirtækið mikinn hug á
því að senda myndir út
til Þýskalands þar
sem perurnar eru
framleiddar en
yfir hundrað myndir
hafa borist í
ljósmyndasamkeppnina
sem lýkur 1.
desember.

meðal hátt á fjórða hundrað statistar. „Svona er þetta bara í Bandaríkjunum og við vorum einmitt að
ræða þetta, ég og leikstjórinn,
hvað í andskotanum við værum að
gera með allt þetta fólk,“ segir
Sigurjón og hlær en útskýrir síðan
að handritið eitt hafi kostað meira
en danska myndin í framleiðslu.
freyrgigja@frettabladid.is

Ritstjóri Mannlífs, Þórarinn Baldur
Þórarinsson, virðist hafa átt
kollgátuna í ritstjórnarpistli sem
birtist í blaðinu fyrr í sumar en þar
varpaði hann fram þeirri hugmynd
að skipta út starfsheitinu ráðherra
fyrir eitthvað aðeins minna karllægt. Eins og margir ættu að vita
hefur Steinunn Valdís Óskarsdóttir
nú óskað eftir umræðum um að
breyta þessum starfstitli sem hlotið
hefur góðan hljómgrunn.
Þórarinn stakk í sínum pistli
upp á því að íslenskir
ráðherrar yrðu „ritarar“
eins og í Bandaríkjunum og er nær öruggt
að bæði karlar og konur
gætu sætt sig við slíkan
titil.
- fgg

LÓÐRÉTT: 1. orga, 3. il, 4. fornafn,
5. ská, 7. saltari, 10. fló, 13. apa, 15.
slag, 16. hor, 19. ff.
LÁRÉTT: 2. gifs, 6. rs, 8. lok, 9. gaf,
11. rá, 12. allan, 14. tópas, 16. ha, 17.
afl, 18. orf, 20. na, 21. rifa.

Ísafjarðar-Matador er jólagjöfin í ár
Allur ágóði
af Masa rennur til
gsins.
Barnaspítala Hrin

MASI FÆST HJÁ
OG N1
HAGKAUP nta
í gegnum
pa
Einnig er hægt að
pskolinn.is
poppskólinn@pop
09
eða í síma 897 94

pantanir nú þegar, og ég er búinn að
Háskólaneminn Páll Ernisson
selja tíu spil,“ segir Páll, en 50 spila
leysti jólagjafavandamál ársins
upplagið kemur út 1. desember.
með því að búa til borðspilið
Þó að hugmyndin sé ekki alveg ný
Ísafjörður – einokun. „Hugmyndin
af nálinni hefur Páll staðfært spilið
er nánast eins stolin og hún getur
svo það henti ísfirskum veruleika.
verið,“ segir Páll og hlær við.
Hættuspjöld vísa meðal annars í
„Fyrirmyndirnar eru spil á borð
ísfirsku fegurðarsamkeppnina
við Matador. Þetta snýst allt um
Óbeislaða fegurð, ísfirsk fyrirtæki
fasteignabrask,“ útskýrir hann.
styrkja spilið og göturnar eru að
Páll er fæddur og uppalinn á
sjálfsögðu ísfirskar.
Ísafirði, en stundar nú nám í
Verðlagning þeirra reyndist þó
landfræði við Háskóla Íslands.
nokkuð snúin. „Ég var eiginlega
Þar sem fjármagn til jólagjafaÍ STAÐINN FYRIR SOKKA Háskólanemhræddastur um að móðga pabba.
kaupa var af skornum skammti,
inn Páll Ernisson kann ekki að prjóna
Hann býr í Mjógötu, sem er ódýreins og gjarnt er um með námssokka
í
jólapakkana
og
brá
því
á
það
asta gatan í spilinu. Honum finnst
menn, varð eigin framleiðsla ofan
ráð að búa til borðspil til að gefa vinum
það hræðilegt,“ segir Páll og hlær
á. „Ég kann ekki að prjóna, svo
og vandamönnum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
við.
þetta kemur í staðinn,“ segir hann
Hann vonast til þess að spilið verði jólagjöfin í
og hlær. Upphaflega var spilinu einungis ætlað að
ár. „Að minnsta kosti fyrir þá sem hafa ekki efni á
fara í jólapakka til fjölskyldunnar, en það verður
að kaupa GPS tæki á línuna,“ segir hann glettniseinnig tekið til sölu í verslun systur hans, Blómalega.
turninum á Ísafirði. „Hún er búin að taka niður tíu
- sun
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BAKÞANKAR
Þráins
Bertelssonar
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Hottar og tottar

Á

Mörlandi
er
athyglisvert
stjórnarfar. Þar fer minnihlutahópur Totta með völdin og
peningana og hefur gert það svo
lengi sem elstu menn muna. Yfirgnæfandi meirihluti landsmanna
er Hottar en þeir hafa ekki náð að
sameinast vegna illskeyttrar deilu
um hvort róttækara sé að vera
með græn bindi eða rauð í sjónvarpi og hvort allt tal um fína
styrki hjá Evrópusambandinu sé
auglýsingabrella. Einstakir Hottahópar, einkum Fjósahottarnir, eru
illa þokkaðir fyrir að hafa látið
Tottana nota sig til að halda völdum í skiptum fyrir afnot af ráðherrastólum, ráðherrabílum og
300 flugmiðum á Saga Class. Nú
eru Fjósahottar í útrýmingarhættu og Hottafylkingin búin að
hrifsa til sín stólana og flugmiðana.
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HOTTAR OG TOTTAR nota ekki
sama gjaldmiðil. Hottarnir vinna
ýmsa vinnu en Tottarnir vinna við
að totta Hottana. Tottarnir reikna
totttekjur í evrum, en Hottarnir
skuldir sínar í íslenskum krónum
sem eru leifar af gjaldmiðli frá
lokum nýlendutímans. Til að sannfæra Hottana um yfirskilvitlegt
gildi krónunnar hefur verið fundin upp trúarleg vísitölutrygging
sem felst í því að skuldir vaxa í
stað þess að lækka við afborganir.
Með þessu móti gerist það kraftaverk að Hottarnir borga sama
lánið allt að sex sinnum ef þeir lifa
nógu lengi, og leitun er á jafn
dásamlegu kraftaverki í veraldarsögunni.
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TOTTARNIR EIGA ALLT á Mör-
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landi nema húsnæðið Hottanna.
Það eiga bankarnir. Bankar eru
mjaltavélar sem Tottarnir nota til
að totta Hottana. Í hvert sinn sem
Hotti bregður kreditkorti á loft er
hann tottaður. Í hvert sinn sem
hann fær sendan reikning er hann
tottaður fyrir að fá að vita hvað
hann á að borga. Fleiri tott-maskínur eru að sjálfsögðu í gangi til að
hámarka nytina úr Hottunum. Þótt
mjaltatíminn sé langur finnst
mörgum Hottum ekki slæmt að
láta totta sig. Þeir fá að horfa á
sjónvarp eftir mjaltir og panta sér
pitsu og skvetta í sig um helgar.
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eða
apartheid þekkist ekki á Mörlandi.
Þar eru allir jafnir. Hottarnir
þekkja ekkert annað en að láta
Tottana totta sig, enda er það vafamál hvort beljur í nútímafjósum
búi við betra atlæti og lífskjör en
Hottarnir – og ekki hafa þær kosningarétt.
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GÓÐAN DAG!
Í dag er mánudagurinn 26.
nóvember, 330. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

10.30
10.34

Hádegi

Sólarlag

13.15
13.00

16.00
15.24

Heimild: Almanak Háskólans
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