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Ósjaldan er sófinn uppáhaldsstaðurinn á heimil-
inu en hjá Drífu Bjarnadóttur vill öll fjölskyldan 
eyða megninu af tíma sínum þar.
„Sófinn rúmar alla fjölskylduna en við erum fimm 

í heimili. Hann er afskaplega notalegur og maður 
getur legið í honum hvernig sem er – á bakinu, 
maganum og svo framvegis. Hann er með tungu 
og skemli þannig að hægt er að gera hann nánast 
að tvíbreiðu rúmi og því er gott að hrúgast þarna 
öll saman,“ segir Drífa kímin. Auk þess að hugsa um þrjú böelsta er fi

honum nema ég,“ útskýrir Drífa hlæjandi.
Sófinn góði var keyptur í Húsgagnahöllinni 

fyrir tæpu ári og hefur reynst vel. „Við vorum 
búin að leita lengi að sófa á hagstæðu verði og það 
sem gerði útslagið er að það er hægt að taka utan 
af honum áklæðið og þvo en það er afar hentugt 
þegar maður er með þrjú börn. Svo er áklæðið 
yrjótt þannig að óhreinindin sjást ekki eins vel,“ 
segir Drífa glettin. Drífa er ekki ein um að eiga í ástarsamb
sófann því aðrir fjöl kh

Einskonar nafli heimilisins

Það er algeng sjón að sjá Drífu í uppáhaldshorninu sínu með kaffibolla í hendi og fartölvuna á sófanum. Þegar börnin eru á 

leikskóla og maðurinn í vinnu situr Drífa önnum kafin við lærdóminn. 

FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Sjónvörp, mynd-lykla og önnur heimilistæki ætti alltaf að taka úr sambandi áður en farið er að sofa til þess að draga úr eldhættu. Þeim sem finnst of mikið mál að taka allt úr sam-bandi geta fengið fjöltengi með rofa og 
þá á að vera nóg að slökkva á honum.

Myndarammar fást nú á hálfvirði í Rúmfatalagernum og alveg tilvalið að fjárfesta í nokkrum, fara í gegn-um fjölskyldumyndirnar og velja þær bestu úr og skreyta svo veggina með sínum nánustu. Það er nefnilega eitt-hvað svo heimilislegt við það.

Púðar í einhverjum fallegum litum í sófan-um og nýjar gardínur í stíl geta gjörbreytt stofunni. Skemmti-legt sturtuhengi og gólfmotta geta gert það sama fyrir baðher-bergið. Oft þarf mjög lítið til þess að breyta heildarmyndinni og gera allt eins og nýtt. 
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VEÐRIÐ Í DAG

DRÍFA BJARNADÓTTIR

Öll fjölskyldan oft 
í sófanum í einu
heimili

           Í MIÐJU BLAÐSINS

FASTEIGNIR

Stór þakgarður 
með heitum potti
Sérblað um fasteignir

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Hugmyndir og 
hagnýt ráð
www.allirmed.is 
er nýr vefur um fjöl-
menningarlegt starf á 
leikskóla.

TÍMAMÓT 16

Masterklass

Girnileg nýjung 
með 2 í pakka.

Fæst í næstu verslun.

Meistara-
 flokkssúpur

Nýjung

fasteignir 21. JANÚAR 2008

Fasteignasalan Stakfell hefur til sölu fallega 
hundrað fermetra íbúð á þriðju hæð við Lauga-
veg.

Í búðin er 101,3 fermetrar að stærð á þriðju hæð við 
Laugaveg 40a. Hún skiptist í forstofu, baðherbergi
eldhús og tvö svefnherber i Ugey l

Fallegt eikarparket er á allri íbúðinni nema í for-
stofu þar sem eru flísar. Meðfram veggjum eru fallegir 
hvítlakkaðir gólflistar. Mikil lofhæð er í íbúðinni en í 
loftinu eru fallegir skrautlistar sem gefa íbúðinni mik-
inn karakter. Stór og rúmgóð stofa snýr að Laugavegi
Eldhúsinnréttingin er blönd ðð

Slakað á í stórum þak-garði með heitum potti

Íbúðin er á þriðju 
hæð í þessu stæðilega húsi við 
Laugaveg.

Kvistavellir 34-40, 221 Hafnarfjörður

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Þórarinn
Jónsson Hdl.Löggiltur
fasteignasali Hringdu núna        699 6165

Verðmetum FRÍTT fyrir þig!

699 6165

Tilbúin til 
innréttinga,
hiti í gólfi 

HVESSIR Í dag verður vaxandi 
suðaustanátt, 10-18 m/s sunn-
an og vestan til í kvöld. Stöku él 
suðvestanlands en yfirleitt nokkuð 
bjart með norður- og austurströnd-
inni. Frost víðast 0-7 stig en hlánar 
smám saman sunnan og vestan til.
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Hermikrákur
Atli Rafn, Hjálmar 
Hjálmarsson og 
Freyr Eyjólfsson eru 
meðal þátttakenda 

í eftirhermu-
keppni Loga 
Bergmanns.

FÓLK 30

ÓLAFUR ODDGEIR SIGURÐSSON

Stendur vaktina 
í Hjartarbúð
Þekkir flesta með nafni

FÓLK 21

Hrákar á almannafæri
„Það kann að vera munur á 
skrifstofumanninum sem hrækir 
tyggigúmmíi á götu og langvíunni 
sem dritar á klettinn,“ skrifar Guð-
mundur Andri Thorsson.

Í DAG 12 

HEILBRIGÐISMÁL Reykjavíkurborg 
hefur ákveðið að stefna Barnum 
fyrir að hafa reykklefa innandyra, 
samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins. 

Kormákur Geirharðsson hjá 
Félagi kráareigenda segir að þol-
inmæði verta borgarinnar sé að 
þverra vegna reykingabannsins – 
engin viðunandi lausn sé í sjón-
máli. Farið verði með málið alla 
leið ef til þarf. „Af hverju ekki að 

skoða sænsku lögin? Síðan hve-
nær erum við meiri púrítanar en 
Svíar?“ spyr Kormákur. Í Svíþjóð 
megi hafa reykrými innandyra að 
uppfylltum ákveðnum skilyrðum. 
Kormákur segir þess jafnframt 
dæmi að kráareigendur séu farnir 
að sjá í gegnum fingur sér við þá 
sem reykja inni í vondu veðri.

Rósa Magnúsdóttir hjá umhverf-
issviði Reykjavíkurborgar segir 
aðstöðu Barsins klárlega brjóta í 

bága við tóbakslög. Aðeins megi 
reykja úti. Hún bendir jafnframt á 
að heilbrigðisyfirvöld framfylgi 
aðeins lögunum og því sé við lög-
gjafann að sakast ef veitingamenn 
eru óánægðir. 

„Við erum bara að vinna vinn-
una okkar. Við höfum skoðað þau 
úrræði sem við höfum - að kæra 
og innsigla - og látið á það reyna 
hvort þeir fari eftir tilmælum 
okkar.“  - jbg / sjá síðu 46

Barnum stefnt vegna reykingaaðstöðu innandyra:

Reykingastríð í uppsiglingu

MATVÖRUR Gúrkuskortur hefur 
verið á höfuðborgarsvæðinu um 
helgina þar sem innlendir 
framleiðendur á agúrkum hafa 
ekki haft undan við að framleiða 
gúrkur yfir mesta skammdegið og 
senda í búðir. Guðlaugur Karls-
son, framkvæmdastjóri Sölu-
félags garðyrkjumanna, segir að 
gúrkur geti vantað hluta úr degi í 
búðum. Búast megi við að 
innflutningur á gúrkum aukist 
næstu mánuði.

Guðlaugur segir að alltaf sé 
minna framboð af íslenskum 
gúrkum á veturna. Það helgist af 
því að ekki séu allir framleiðend-
ur með lýsingarbúnað en það 
standi til bóta. „Menn hafa 
vissulega verið að auka framboðið 
síðustu árin en á sama tíma eykst 
salan meira en því nemur. 
Niðurstaðan er sú að það er 
viðvarandi skortur á gúrkum,“ 
segir hann. - ghs

Sölufélag garðyrkjumanna:

Óvenjuslæm 
gúrkutíð í vetur 

HJÚKRUNARHEIMILI Svo mikil mann-
ekla hrjáir Hrafnistu í Reykjavík 
og Hafnarfirði að ákveðið hefur 
verið að bjóða innflytjendum upp 
á tveggja mánaða nám á launum 
gegn því að þeir starfi hjá Hrafn-
istu í tvö ár. Í Hafnarfirði er sjö 
hjúkrunarrýmum Hrafnistu hald-
ið auðum vegna manneklu.

Alma Birgisdóttir, hjúkrunar-
forstjóri á Hrafnistu, segir að í 
Hafnarfirði og Reykjavík vanti 
nú fólk í um þrjátíu stöðugildi í 
aðhlynningu og sjúkraliða og í 
Hafnarfirði vanti hjúkrunarfræð-
inga í þrjú stöðugildi. 

Sveinn Skúlason forstjóri segir 

að ástandið hafi ekki verið jafn-
slæmt síðustu tíu ár. Hrafnista 
hafi stífa reglu um að fólk í 
aðhlynningarstörfum kunni 
íslensku en aðeins útlendingar 
sæki um störfin og því sé brugðið 
á það ráð að mennta fólkið.

„Ástandið hefur verið óvenju-
slæmt frá því í haust. Sífellt er 
verið að segja að spennan í þjóð-
félaginu fari minnkandi en það 
virðist ekki vera þannig,“ segir 
Sveinn. 

Hrafnista hefur við dræmar 
undirtektir auglýst eftir fólki síð-
ustu mánuði og hefur því verið 
ákveðið að koma á legg tilrauna-

verkefni þar sem fimmtán inn-
flytjendum er boðið upp á tveggja 
mánaða nám á launum. Miðað er 
við að bæði starfsmenn innan 
Hrafnistu, til dæmis úr ræsting-
um, og almennt úr samfélaginu 
geti sótt um. Umsækjendur þurfa 
að taka stöðupróf.

„Skólann köllum við Öldubrjót. 
Fyrsti mánuðurinn er fyrst og 
fremst íslenskunám en síðan er 
stór hluti af náminu að kynnast 
því hvernig við Íslendingar 
lifum,“ segir Sveinn.

Um þrjátíu umsóknir hafa bor-
ist og er miðað við að skólinn 
hefjist 15. febrúar.  - ghs

Mennta útlendinga 
til að manna störfin
Þrjátíu manns vantar í aðhlynningu á Hrafnistu í Reykjavík og Hafnarfirði. 
Hjúkrunarrými standa auð. Boðið er upp á launað nám gegn starfi í tvö ár.

Stigalausir í milliriðilinn
Íslenska hand-
boltalandsliðið tapaði 
með níu marka mun 
fyrir Frökkum á EM í 
handbolta í gær.

ÍÞRÓTTIR 24 OG 26

LÖGREGLUMÁL Árekstur tveggja 
bíla varð á mótum Kringlumýr-
arbrautar og Sæbrautar um 
miðjan dag í gær. Lögregla segir 
bílstjóra og tvo farþega hafa 
verið fasta í bíl sínum eftir 
áreksturinn. Þeir voru svo 
fluttir á slysadeild og reyndust 
meiðsl þeirra lítil. Bílstjóri hins 
bílsins er grunaður um akstur 
undir áhrifum fíkniefna. 

Umferðarljósin á mótum 
Kringlumýrarbrautar og 
Sæbrautar hafa verið óvirk í 
rúma viku og nokkrir árekstrar 
orðið. Að sögn Dagbjarts 
Sigurbrandssonar, umsjónar-
manns umferðarljósa í Reykja-
vík, hefur bilun af þessu tagi 
aldrei komið upp áður. Ekki er 
vitað fyrir víst hvað veldur en 
Dagbjartur vonast til að á því 
ráðist bót í dag.  - þeb

Ók undir áhrifum fíkniefna:

Árekstur á 
óvirkum ljósum

Á SLYSSTAÐ Klippa þurfti þrjá út úr öðrum bílnum. Ökumaður hins bílsins er grunaður um akstur undir áhrifum fíkniefna. 
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LÖGREGLUMÁL Lögreglan á 
höfuðborgarsvæðinu stöðvaði 
fjórtán ára gamlan ökumann á 
Miklubraut aðfaranótt sunnu-
dags. Drengurinn hafði tekið bíl 
foreldra sinna ófrjálsri hendi. 
Tveir farþegar voru í bílnum, 
einnig fjórtán ára gamlir.

Þá varð umferðarslys á 
Gullinbrú í Reykjavík aðfaranótt 
sunnudags. Ökumaður missti 
stjórn á bíl sínum með þeim 
afleiðingum að hann rann á 
ljósastaur. Ökumaðurinn hlaut 
höfuðmeiðsl, en farþegi í bílnum 
slapp ómeiddur.  - þeb

Lögreglan í Reykjavík:

Fjórtán ára 
í ökuferð 

SAMFÉLAGSMÁL Björn Bjarnason, 
dómsmálaráðherra og formaður 
Þingvallanefndar, er ekki hrifinn 
af þeirri hugmynd að Bobby 
Fischer, fyrrum heimsmeistari í 
skák, verði jarðsettur í þjóðar-
grafreitnum á Þingvöllum.

„Þann tíma, sem ég hef setið í 
Þingvallanefnd hefur ekki annað 
verið rætt um þjóðargrafreitinn 
en að hann fái að hvíla í friði. Ég 
er þeirrar skoðunar að svo eigi að 
vera áfram,“ segir Björn í svari 
við fyrirspurn Fréttablaðsins.

Forsvarsmenn RJF-stuðnings-
mannahópsins, sem á sínum tíma 
hjálpuðu til við að koma Fischer 
til Íslands, hafa kynnt þá hug-

mynd að skáksnillingurinn verði 
greftraður í þjóðargrafreitnum. 
Fyrir eru þar grafir Einars Bene-
diktssonar og Jónasar Hallgríms-

sonar. Fischer lést á fimmtudag 
eftir erfið veikindi.

Össur Skarphéðinsson, iðnað-
arráðherra og nefndarmaður í 
Þingvallanefnd, lýsti efasemdum 
um hugmyndina í viðtali við 
Ríkisútvarpið í gær. Aldrei hafi 
verið rætt um grafreitinn í þau 
þrettán ár sem hann hafi átt sæti 
í nefndinni. Formlegt erindi þess 
efnis yrði þó tekið fyrir sem 
önnur.

RJF-hópurinn ræddi það einnig 
á fundi sínum um málið að Fischer 
ætti að fá opinbera útför að hluta. 
Össur lagði til að vel myndi fara á 
því að Skáksamband Íslands 
annaðist útförina.  - sh

Birni Bjarnasyni hugnast ekki að Bobby Fischer verði grafinn á Þingvöllum:

Þjóðargrafreiturinn hvíli áfram í friði

BJÖRN BJARNASONBOBBY FISCHER

VINNUMARKAÐUR Fundir halda áfram í dag milli 
Samtaka atvinnulífsins, SA, og forystumanna 
verkalýðshreyfingarinnar. Guðmundur Gunnarsson, 
formaður Rafiðnaðarsambandsins, telur að fundirn-
ir geti haft afdrifarík áhrif á framþróun kjarasamn-
inga. Margir innan verkalýðshreyfingarinnar séu 
grautfúlir yfir SA og velti fyrir sér hvað sé að 
marka atvinnurekendur. 

„Það liggur fyrir að sum landssambandanna eru 
búin að fá sig mikið meira en fullsödd á framkomu 
SA í þessum samningum,“ segir Guðmundur og 
bendir á að hjá mörgum rafiðnaðarfyrirtækjum séu 
menn undrandi á því hvernig SA hagar sér. „Fyrir-
tæki í okkar bransa vilja klára þetta dæmi, það kom 
fram á samningafundi á fimmtudag en SA stoppaði 
það.“

Guðmundur segir að rafiðnaðarmenn séu tilbúnir 
til að ræða tveggja ára samning að uppfylltum 
ákveðnum skilyrðum. Ef ekkert uppbyggilegt komi 
frá atvinnurekendum í dag snúi þeir sér aftur að 
kröfum um eins árs samning.

Aðalsteinn Baldursson, formaður Verkalýðsfélags 
Húsavíkur, segir að í dag verði haldið áfram með 
málefni fiskvinnslufólks, þá sé unnið að nýjum 

samningi fyrir beitningafólk um allt land. Slíkur 
samningur hafi ekki verið til áður. 

„Við erum að vonast til að það gangi upp en það 
kemur í ljós í dag hvernig atvinnurekendur taka 
því,“ segir hann. - ghs

Samningafundir halda áfram milli aðila vinnumarkaðarins í Karphúsinu í dag:

Geta haft afdrifarík áhrif

SKÝRIST Í DAG „Það kemur í ljós í dag hvernig atvinnurekendur 
taka því,“ segir Aðalsteinn Baldursson, formaður Verkalýðsfélags 
Húsavíkur.

LÖGREGLUMÁL Slökkvilið höfuð-
borgarsvæðisins var kallað að 
fjölbýlishúsi við Kaplaskjólsveg 
um miðjan dag í gær. 

Talið var að eldur hefði komið 
upp í íbúð í húsinu, þar sem 
sérkennilega lykt hafði lagt um 
stigagang hússins. Íbúum þótti 
lyktin helst líkjast lykt af 
brennandi plasti og ákváðu því að 
hringja á slökkviliðið. Allt tiltækt 
lið var sent á staðinn.

Þegar slökkvilið kom á staðinn 
kom hins vegar í ljós að húsráð-
endur höfðu aðeins verið að elda 
sér mat.  - þeb

Skrýtin lykt í stigagangi:

Eldamennskan 
varð að útkalli

DANMÖRK Fylgi danska Jafnaðar-
mannaflokksins hefur dalað um 
eitt prósent frá því í kosningun-
um 13. nóvember, samkvæmt 
niðurstöðum nýrrar Gallup-
könn unar fyrir Berlingske 
Tidende. Flokkurinn fengi aðeins 
24,5 prósent atkvæða ef kosið 
yrði nú. Stjórnarflokkarnir auka 
aftur á móti lítillega við fylgi sitt. 

Nýtt bandalag, sem næstum 
komst í oddaaðstöðu í kosningun-
um, mælist nú undir tveimur 
prósentum sem þýðir að það 
myndi ekki fá fulltrúa kjörinn. 
Það sama gildir um vinstrijaðar-
flokkinn Einingarlistann, sem 
náði naumlega inn á þing síðast, 
og um Kristilega demókrata.  - aa

Ný könnun í Danmörku: 

Jafnaðarmenn 
tapa fylgi

GRÆNLAND Ruth Heilmann, 
þingmaður grænlenska jafnaðar-
mannaflokksins Siumut, var á 
föstudag kjörin nýr formaður 
grænlenska landsþingsins. 
Þingflokkar Siumut og stjórnar-
andstöðuflokksins Atassut stóðu 
saman að kjöri hennar og felldu 
þar með naumlega Josef Motz-
feldt, frambjóðanda IA, flokks 
sjálfstæðissinna sem er í 
stjórnarsamstarfi við Siumut. 

Heilmann er fyrsta konan sem 
gegnir embætti þingforseta á 
Grænlandi. Til kjörsins kom eftir 
að Jonathan Motzfeldt sagði af 
sér vegna rannsóknar á ásökun-
um um kynferðislega áreitni.  - aa

Grænlenska landsþingið: 

Ruth Heilmann 
kjörin forseti

25 milljónum safnað 
Tónleikar til styrktar Styrktarfélagi 
krabbameinssjúkra barna voru haldnir 
í gær. Að þeim loknum var styrktar-
félaginu afhent ávísun upp á þrjár 
milljónir króna. Á þeim níu árum sem 
tónleikarnir hafa verið haldnir hafa 
því safnast yfir 25 milljónir króna. 

REYKJAVÍK

STJÓRNMÁL „Ég er með mörg hnífa-
sett í bakinu eftir þennan mann,“ 
sagði Guðjón Ólafur Jónsson, fyrr-
um þingmaður Framsóknarflokks-
ins, um samflokksmann sinn og 
borgarfulltrúann Björn Inga 
Hrafnsson í sjónvarpsþættinum 
Silfri Egils í gær. Guðjón sagði 
hótun Björns Inga um að hætta í 
flokknum vera leikrit, sett á svið til 
að fá samúð flokksmanna sinna og 
stuðning.

Björn Ingi lét hafa eftir sér í 
fréttum Sjónvarps í fyrrakvöld að 
deilur innan flokksins væru orðnar 
honum svo erfiðar að ef þeim linnti 

ekki treysti hann 
sér varla til að 
„halda þessu 
áfram,“ og vísaði 
þar til starfs síns 
innan flokksins. 
Þetta sagði hann 
inntur eftir 
viðbrögðum við 
bréfi sem Guðjón 
sendi flokks-
systkinum sínum 
þar sem hann 

lýsir áhyggjum af flokknum og 
starfi hans.

Í bréfi sínu nefnir Guðjón jafn-
framt að sögur séu á kreiki um að 
dýr fatnaður hafi verið keyptur á 
Björn Inga á kostnað flokksins 
fyrir síðustu borgarstjórnarkosn-
ingarnar. Því hefur Björn Ingi enn 
ekki neitað.

Guðjón sagði jafnframt í Silfri 
Egils að hann væri ekki sá eini sem 
farið hefði illa út úr viðskiptum 
sínum við Björn Inga, og tiltók sér-
staklega Jónínu Bjartmarz, Árna 
Magnússon og Önnu Kristins dóttur, 
fyrrverandi borgarfulltrúa Fram-

sóknarflokksins sem sagði sig 
nýverið úr flokknum. „Nú fimm 
árum síðar þá stendur þessi maður 
uppi einn með sviðna jörð allt í 
kringum sig og þá hlýtur maður 
auðvitað að spyrja hvort litli dreng-
urinn með eldspýturnar hefði ekki 
betur skilið þær eftir heima,“ sagði 
Guðjón.

Anna tekur undir með Guðjóni. 
„Ég þekki þessa sögu sem Guðjón 
sagði og veit að þetta er staðreynd,“ 
segir hún. Hún laut í lægra haldi 
fyrir Birni Inga í baráttu um efsta 

sætið á lista framsóknarmanna í 
borginni en ákvað að taka ekki 
annað sætið. „Það var einfaldlega 
vegna þess að ég treysti mér ekki 
til að vinna með honum,“ segir 
Anna. Hvorki náðist í Jónínu Bjart-
marz né Árna Magnússon.

Ekki náðist í Björn Inga Hrafns-
son í gær, en í skilaboðum sem hann 
sendi Vísi.is segir hann málið mann-
legan harmleik og að persónuleg 
árás sem þessi eigi sér vart for-
dæmi í íslenskum stjórnmálum.  
 stigur@frettabladid.is

Guðni er hnugginn 
vegna flokksdeilna
Guðjón Ólafur Jónsson segist vera með mörg hnífasett í bakinu eftir Björn Inga 
Hrafnsson. Guðni Ágústsson er hissa á framgöngu Guðjóns Ólafs síðustu daga.

GUÐJÓN ÓLAFUR 
JÓNSSON

FRAMGANGA GUÐJÓNS KOM GUÐNA Á ÓVART
Guðni Ágústsson, formaður Framsóknarflokksins, segir framgöngu Guðjóns 
Ólafs hafi komið sér á óvart. Stór orð hafi fallið.
„Þetta er andstyggilegt,“ segir hann. „Manni er náttúrulega brugðið þegar 
svona moldviðri persónulegra átaka milli félaga á sér stað á opinberum vett-
vangi. Þá fellur manni allur ketill í eld. Maður verður hnugginn.“

Guðni segir að nú sé um að gera að róa allt niður, og hann muni reyna 
að friða menn verði þess óskað og leggja gott til málanna. „Þetta eru tveir 
mikilvægir forystumenn sem ég þekki báða mjög vel. Þeir hafa staðið sig vel 
og mikið á þá reynt.“

VÍSINDI Vísindamenn bandarísku 
geimferðastofnunarinnar NASA 
hafa komist að því að ísinn á 
Suðurskautslandinu bráðnar það 
hratt, að haldi bráðnunin áfram 
með svipuðum hraða geti 
sjávarborð í heiminum hækkað 
um allt að tvo og hálfan metra 
fram til ársins 2100. 

Að þessari niðurstöðu komust 
vísindamennirnir eftir greiningu á 
gervihnattamyndum af suður-
skautinu síðastliðin tíu ár, en 
niðurstöðurnar hafa þeir nú birt í 
tímaritinu Nature Geoscience.  - aa

Vísindamenn NASA: 

Spá hækkun 
sjávarborðs

Á SUÐURSKAUTSÍSNUM Norski forsætis-
ráðherrann Jens Stoltenberg heimsótti 
vísindamenn á suðurskautinu um helgina. 

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SPURNING DAGSINS

Guðmundur, vantar ekki bara 
nuddolíu í umræðurnar?

„Heitir það ekki sleipiefni?“

Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri 
Samtaka atvinnulífsins, segir viðræður 
samtakanna og Rafiðnaðarsambands-
ins „nuddast áfram“. Guðmundur er 
formaður Rafiðnaðarsambandsins. 
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

125,6062
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 65,1  65,42

 127,54  128,16

 95,14  95,68

 12,761  12,835

 11,884  11,954

 10,098  10,158

 0,605  0,6086

 102,76  103,38

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 
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LEIKSKÓLAR Leikskólaplássin eru 
dýrust á Ísafirði ef miðað er við 
pláss fyrir eitt barn í fullu fæði í 
nokkrum fjölmennustu sveitar-
félögum landsins. Næstdýrust eru 
þau í Garðabæ. Á Ísafirði kostar 
leikskólaplássið ásamt fullu fæði 
30.448 krónur á mánuði en í Garða-
bæ kostar það 29.970 krónur. 

Klukkustundin á leikskóla er 
dýrust í Garðabæ, á 3.200 krónur, 
en það gefur ekki rétta mynd af 
greiðsluhlutdeild foreldra því leik-
skóladvölin er alls staðar niður-
greidd. Á Ísafirði er klukkustundin 
á 2.840 en ódýrust er hún í Reykja-
vík, kostar 1.760 krónur.

Leikskólafulltrúarnir Guðríður 
Helgadóttir og Guðrún Helga 
Bjarnadóttir hafa tekið saman yfir-
lit yfir leikskólagjaldskrár tólf 
sveitarfélaga í landinu. Þau eru 
Akureyri, Hafnarfjörður, Kópa-
vogur, Reykjavík, Garðabær, 

Seltjarnar nes, 
Mosfellsbær, 
Reykjanesbær, 
Árborg, Ísa-
fjarðarbær, 
Vestmanna eyjar 
og Fljótsdals-
hérað. 

Í samantekt-
inni kemur fram 
að ódýrast sé að 
vera með eitt 
barn í fullu fæði 

í leikskóla í Kópavogi. Þar kostar 
átta tíma vistun með fæði 19.924 
krónur. Reykjavík er næstódýrust 
með 20.150 krónur en annars kost-
ar almennt gjald fyrir eitt barn 
leikskóla á bilinu 22.199 á Akureyri 
upp í 26.580 krónur í Vestmanna-
eyjum.  

Séu báðir foreldrar í námi, eða 

um einstætt foreldri að ræða, er 
leikskólaplássið dýrast á Ísafirði, 
tæplega 22.500 krónur, og næst-
dýrast í Garðabæ eða tæpar 22.300 
krónur. Langódýrast er það í 
Reykjavík, kostar 11.910 krónur og 
næstódýrast í Kópavogi þar sem 
það kostar 15.620 kr. á mánuði.

Í minnst þremur sveitarfélögum 
er gjaldfrjáls leikskóli en það er í 
Súðavík, Hvalfjarðarsveit og 
Fljótsdalshreppi/Hallormsstað.

Halldóri Halldórssyni, bæjar-
stjóra á Ísafirði, kemur nokkuð á 
óvart að leikskólaplássin á Ísafirði 
komi svo dýr út í samanburði við 
önnur sveitarfélög þar sem leik-

skólagjaldskrá og fæðisgjald hafi 
lækkað um tíu prósent frá síðustu 
áramótum. Þá hafi gjaldskráin ekki 
hækkað frá 2005. 

Hann bendir á að Ísafjarðarbær 
hafi farið aðrar leiðir en að lækka 
bara gjaldskrá. Nú sé frítt fyrir 
þriðja barn og svo gildi gjaldskráin 
líka fyrir systkini hjá dagmóður 
eða í lengdri viðveru í grunnskóla. 
Þá sé frítt í fjóra tíma fyrir fimm 
ára börn í leikskóla. 

„Það má segja að þetta skili sér 
ekki þegar gerður er strípaður 
samanburður á gjaldskrám,“ segir 
Halldór.   
 ghs@frettabladid.is

HALLDÓR 
HALLDÓRSSON

Dýrast er að vera með 
börn í leikskóla á Ísafirði
Leikskólapláss er dýrast á Ísafirði miðað við almennt gjald fyrir eitt barn í fullu fæði og næstdýrast í 
Garðabæ en ódýrast í Kópavogi. Þetta kemur fram í samanburði á gjöldum tólf sveitarfélaga.

ÍSFIRÐINGAR GREIÐA HÆSTA GJALDIÐ Íbúar í Ísafjarðarbæ greiða hæsta almenna 
gjaldið fyrir eitt barn í fullu fæði miðað við gjaldskrána í tólf sveitarfélögum í land-
inu. Þeir greiða tæplega 30.500 krónur á mánuði. DÝRUSTU OG ÓDÝRUSTU 

LEIKSKÓLAPLÁSSIN
Almennt gjald fyrir eitt barn 
með fæði
Sveitarfélag Krónur
Ísafjörður 30.448
Garðabær 29.970
Seltjarnarnes 27.295
Vestmannaeyjar 26.580
Fljótsdalshérað 26.265
Árborg 25.749
Reykjanesbær 24.350
Mosfellsbær 23.810
Akureyri 22.199
Hafnarfjörður 22.797
Reykjavík 20.150
Kópavogur 19.924

BANDARÍKIN, AP John McCain vann 
prófkjör Repúblikanaflokksins í 
Suður-Karolínu um helgina, og 
Hillary Clinton fékk yfir helming 
atkvæða í forkosningum demó-
krata í Nevada. Aðalkeppinautur 
hennar um útnefningu flokksins 
til forsetaframboðs, Barack 
Obama, fær þrátt fyrir það meiri-
hluta kjörmanna Nevada. 

McCain sagði eftir sigur sinn í 
Suður-Karolínu að baráttan um 
útnefningu Repúblikanaflokksins 
væri „enn galopin,“ en þessi sigur 
sinn gæfi sér meðbyr í næsta stóra 
slag í Flórída. Mitt Romney, keppi-
nautur McCains, vann í forkosn-

ingum repúblikana í Nevada, en 
lítil barátta fór fram um þá tiltölu-
lega fáu kjörmenn sem þaðan 
koma. 

Hillary Clinton fékk 51 prósent 
atkvæða þeirra sem mættu á kjör-
fundi Demókrataflokksins í 
Nevada en Obama 45 prósent. 
Reglur um útdeilingu kjörmanna 
ollu því þó að 13 af 25 kjörmönn-
um demókrata frá Nevada munu 
styðja Obama en tólf Clinton. 

Næst kljást þau Clinton og 
Obama um atkvæði demókrata í 
Suður-Karolínu, þar sem yfir 
helmingur kjósenda er svartur. 

- aa

CLINTON-HJÓNIN FAGNA Hillary og Bill 
Clinton fagna með stuðningsmönnum í 
Las Vegas í Nevada á laugardagskvöld.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP 

Forkosningar demókrata og repúblikana í Nevada og Suður-Karolínu: 

McCain og Clinton hafa betur

DÓMSMÁL Hæstiréttur þyngdi dóm 
Héraðsdóms Reykjaness yfir 
karlmanni sem réðst að öðrum 
með hafnaboltakylfu, úr fimmtán 
mánaða fangelsi í átján mánuði.

Hann var sakfelldur fyrir að slá 
fórnarlambið með kylfunni í 
höfuð og líkama en einnig fyrir að 
slá hann hnefahöggi í höfuðið. 
Hlaut fórnarlambið sár og mar í 
andliti, á brjóstkassa, öxl og 
framhandleggjum.

Árásarmaðurinn var á reynslu-
lausn en hann átti eftir að afplána 
330 daga af eldri dóm og bættust 
þeir við í dómnum. - jse

Hæstiréttur:

Þyngja dóm 
kylfumanns

GEORGÍA, AP Mikheil Saakashvili, 
forseti Georgíu, sór embættiseið í 
gær og hét því við það tækifæri 
að bæta sambandið við Rússa um 

leið og samband-
ið við Bandarík-
in og Vesturlönd 
yrði eflt. 

Meðan 
Saakashvili sór 
embættiseið 
sinn mótmæltu 
tugir þúsunda 
Georgíumanna 
annars staðar í 
borginni og 
kröfðust þess að 

atkvæðin í forsetakosningunum 5. 
janúar yrðu talin aftur og að 
Saakashvili segði af sér vegna 
kosningasvindls.

Georgian Times hafði eftir 
Reuters um helgina að georgískir 
embættismenn væru í London til 
að ákæra Patarkatsishvili, einn af 
helstu keppinautum Saakashvilis, 
fyrir að hafa undirbúið byltingu 
og gert tilraunir til að múta 
mönnum í Georgíu.  - ghs

Forseti Georgíu:

Sór embættis-
eið sinn í gær

MIKHEIL 
SAAKASHVILI

KÚBA, AP Um 8,4 milljónir 
kjósenda streymdu í gær á 
kjörstaði á Kúbu til að kjósa að 
forminu til nýtt þjóðþing. Efstur 
á eina framboðslistanum var hinn 
81 árs gamli Fídel Castro. 

Raúl Castro, yngri bróðir 
Fídels, sem farið hefur fyrir 
stjórn landsins í fjarveru hans, 
tilkynnti að hið nýja þing kæmi 
saman 24. febrúar og þar yrði 
nýtt ríkisráð staðfest í embætti. 
Þrátt fyrir að Raúl hefði tekið við 
völdum í júlí 2006 hefur Fídel 
áfram verið forseti ríkisráðsins. 
Eftir á að koma í ljós hvort hann 
verði það áfram eða dragi sig 
formlega í hlé.  - aa

Kosið á Kúbu: 

Castro enn 
í framboði

GENGIÐ 18.1.2008
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www.nb.is – kemur á óvart

Reyndar er það skrifstofa Netbankans sem fl yst 
úr Ármúla 13a í Lágmúla 6, aðra hæð.

Netbankinn verður eftir sem áður á sama stað 
á Netinu – www.nb.is.

Kostir Netbankans
eru ótvíræðir:
• Betri vextir
• Fjölbreytt íbúðalán
• Hagstæðari kjör á lánum
• Lægri yfi rdráttarvextir

FÆREYJAR Formenn flokkanna 
þriggja, sem störfuðu saman í 
færeysku landstjórninni á síðasta 
kjörtímabili, eru sammála um að 
ræða saman um áframhaldandi 
stjórnarsamstarf, þrátt fyrir að 
hafa tapað nokkru fylgi í lögþings-
kosningunum á laugardag. 

Staða Jóannesar Eidesgaard 
lögmanns er nú mun veikari þar 
sem flokkur hans, Jafnaðarmanna-
flokkurinn, tapaði einu þingsæti. 
Fyrir kosningar höfðu stjórnar-
flokkarnir þrír – Jafnaðarmanna-
flokkurinn, Fólkaflokkurinn og 
Sambandsflokkurinn – allir sjö 
þingmenn hver. Fólkaflokkurinn 
og Sambandsflokkurinn héldu 
báðir sínum sjö fulltrúum, en sam-
anlagt töpuðu flokkarnir þrír 5,6 
prósenta fylgi eins og Högni Hoy-
dal, formaður Þjóðveldisflokks-
ins, var fljótur að benda á eftir að 
úrslitin lágu fyrir. Þjóðveldis-
flokkurinn hélt stöðu sinni sem 
stærsti flokkur á þingi, þvert ofan 
í spár, og hefur áfram átta þing-
menn. Þetta segir Högni skapa 
flokknum tilkall til stjórnarþátt-
töku.

„Við höfum átt þokkalegt stjórn-
arsamstarf. Með hinum samtals 
tuttugu fulltrúum hafa stjórnar-
flokkarnir ekki misst meirihluta-
stuðning kjósenda. Það er eðlilegt 
að við ræðum saman fyrst,“ sagði 
Jóannes Eidesgaard lögmaður í 
kosningasjónvarpi eftir að úrslit 
voru kunn aðfaranótt sunnudags. 
Hvorki Eidesgaard né formenn 
hinna stjórnarflokkanna tveggja – 
Jörgen Niclasen í Fólkaflokknum  
og Kaj Leo Johannesen í Sam-
bandsflokknum – hafa þó útilokað 
annars konar stjórnarmynstur. 

Hefð er fyrir því að stjórnar-
myndunarviðræður taki drjúgan 
tíma í Færeyjum. Óvíst er þó að 
það verði tilfellið nú, sérstaklega 

ef samkomulag tekst um óbreytt 
stjórnarmynstur. 

Auk „stóru flokkanna“ fjögurra 
sem hér hafa verið nefndir juku 
báðir „litlu flokkarnir“ við sig 
fylgi; Miðflokkurinn fékk þrjá 
menn kjörna og Sjálfstjórnar-
flokkurinn tvo. 

Í þessum kosningum voru Fær-
eyjar í fyrsta sinn eitt kjördæmi. 
„Að Færeyjar skyldu verða eitt 
kjördæmi gagnast lýðræðinu,“ 

hafði færeyska útvarpið eftir 
Jóannesi N. Dalsgaard stjórnmála-
fræðingi. Hann bendir á, að nú 
hafi tvöfalt fleiri konur náð kjöri 
en áður, og það megi þakka kjör-
dæmabreytingunni. Af hinum 33 
þingmönnum Lögþingsins voru 
aðeins þrjár konur á síðasta kjör-
tímabili. Nú eru þær sjö. Talsverð 
endurnýjun varð líka í þingliðinu 
nú; fjórtán fulltrúar eru nýir á 
þingi.  audunn@frettabladid.is

TILKALL TIL VALDA Høgni Hoydal, formaður Þjóðveldisflokksins, á kjörstað ásamt syni 
sínum Helga í Þórshöfn á laugardag.  NORDICPHOTOS/AFP

Stjórnarflokkar freista 
framhalds í Færeyjum
Eftir lögþingskosningarnar í Færeyjum á laugardag ætla flokkarnir þrír sem sátu 
í stjórn síðasta kjörtímabil að ræða saman um framhald samstarfsins. Jóannes 
Eidesgaard lögmaður er í veikri stöðu þar sem flokkur hans missti eitt þingsæti. 

SERBÍA, AP Forsetakosningar fóru 
fram í Serbíu í gær, í skugga yfir-
vofandi sjálfstæðisyfirlýsingar 
Kosovo-Albana. Valið stóð á milli 
frambjóðenda sem hallast annars 
vegar til samstarfs við Vesturlönd 
og hins vegar þjóð ernissinna sem 
vill frekar halla sér að Rússlandi. 

Samkvæmt fyrstu óopinberu 
bráðabirgðatölum stefndi í að 
Tomislav Nikolic, frambjóðandi 
Róttæka flokks serbneskra þjóð-
ernissinna, bæri sigurorð af Boris 
Tadic forseta. Nikolic fengi um 39 
prósent atkvæða en Tadic 35 pró-
sent. Því kemur til úrslitaumferð-
ar þar sem kosið verður milli 
þeirra tveggja þann 3. febrúar. 

Tadic vill stefna að inngöngu 

Serba bæði í Evrópusambandið og 
NATO, en Nikolic að Serbar fylgi 
Rússum að málum. Rússar hafa 
með ráðum og dáð stutt Serba í að 
standa gegn áformum um að Kos-
ovo verði formlega skilið frá Ser-
bíu. Tadic er reyndar alveg jafn 
andsnúinn sjálfstæði Kosovo. 

Stjórnmálaskýrendur telja að 
sigri Nikolic geti svo farið að 
Serbía snúi aftur á braut þjóð-
erniseinangrunarstefnu í stíl við 
þá sem við lýði var í stjórnartíð 
Slobodans Milosevic heitins.  - aa

ÞJÓÐERNISSINNI Tomislav Nikolic, fram-
bjóðandi Róttæka flokksins, og eiginkona 

hans Dragica á kjörstað í Belgrad í gær. 
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Forsetakosningar fóru fram í Serbíu í gær: 

Stefnt í vestur eða í einangrun

ALÞINGI Þingmenn í allsherjar-
nefnd Alþingis lentu í því að 
festast á Litla-Hrauni í síðustu 
viku. Þingmennirnir höfðu verið í 
heimsókn í fangelsinu. Þegar 
halda átti heim festist rúta 
þingmannanna á bílastæðinu 
fyrir utan fangelsið. Þingmaður-
inn Ágúst Ólafur Ágústsson segir 
frá þessu á bloggsíðu sinni. 

Samkvæmt Ágústi tókst að 
koma rútunni í frelsið með 
samstilltu átaki löggjafarvalds og 
yfirmanna fangelsismála. 

Þingmennirnir ræddu við fanga 
á Litla-Hrauni, og segir Ágúst 
mikilvægt að heyra athugasemdir 
þeirra milliliðalaust.  - þeb

Þingmenn í allsherjarnefnd:

Sátu föst á 
Litla-Hrauni

SKIPULAGSMÁL Skoða á möguleika á að hugsanlegt 
léttlestarkerfi og eða hraðlest er gangi milli 
Reykjavíkur og Keflavíkurflugvallar nýti fyrirhug-
aða samgöngumiðstöð í Vatnsmýrinni.

Stýrihópi um deiliskipulag austurhluta Vatnsmýr-
arinnar verður falið að gera athugun á þessu, ásamt 
mörgu fleiru.

Hópurinn verður einn undirhópa stýrihóps um 
heildarskipulag Vatnsmýrarinnar sem Svandís 
Svavarsdóttir, VG, veitir formennsku.

Ekki hefur verið skipað í hópinn en gert er ráð 
fyrir að í honum sitji fulltrúar hagsmunaaðila á 
svæðinu; Háskólans í Reykjavík, Valsmanna ehf., 
eiganda Hótels Loftleiða og samgönguráðuneytis, 
auk Svandísar og tveggja annarra úr hópnum sem 
skoðar heildarskipulagið. 

Drög að erindisbréfi liggja fyrir og á hópurinn 
meðal annars að vinna meginlínur fyrir framtíðar-

skipulag austurhluta Vatnsmýrarsvæðisins á 
grundvelli niðurstaðna úr hugmyndasamkeppni auk 
þess að gæta þess að uppbygging á svæðinu taki mið 
af meginlínum heildarskipulags. Þá á hópurinn að 
eiga hlut að opinni og öflugri umræðu um skipulag í 
Vatnsmýri.  - bþs

Starfshópur um skipulag austurhluta Vatnsmýrarinnar fjalli um lestarsamgöngur:

Lest fær inni í samgöngumiðstöðinni

VATNSMÝRIN Horft að Háskóla Íslands.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Fylgist þú með Evrópumótinu í 
handbolta?
Já  70,4%
Nei 29,6%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Finnst þér að grafa eigi Bobby 
Fischer í þjóðargrafreitnum á 
Þingvöllum?

Segðu þína skoðun á vísir.is

KJÖRKASSINN
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RV Unique örtrefjaræstikerfið
- hagkvæmt, vistvænt og mannvænt

Nánari upplýsingar 
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Bodil Fur, 
sölumaður hjá 
RV Unique í Danmörku   

UniFlex II H  Fiber ræstivagn

Rekstrarvörur
- vinna með þér  

Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665

sala@rv.is • www.rv.is
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Hitablásarar
Hinir einu sönnu 

hitablásarar

IÐNAÐUR Samkeppnisstaða íslenskra 
prentsmiðja gagnvart erlendum 
prentsmiðjum er verulega skekkt 
með misháum virðisaukaskatt-
greiðslum, segir Haraldur Dean 
Nelson, forstöðumaður á prent-
tæknisviði hjá Samtökum iðnaðar-
ins (SI). 

Lögfræðingar SI kanna nú grund-
völl málshöfðunar til að hnekkja 
þeirri mismunun sem felst í niður-
stöðu ríkisskattstjóra í málinu, 
segir Haraldur. 

„Hvaða skref við tökum næst er 
óljóst, en við munum fylgja þessu 
máli áfram, og fara með það 
lengra,“ segir hann.

Samkvæmt ákvörðun ríkisskatt-
stjóra ber að greiða 24,5 prósenta 
virðisaukaskatt af prentun bóka 
hjá innlendum prentsmiðjum, auk 
þess sem sjö prósenta virðisauka-
skattur er lagður á vöruna þegar 
hún er seld neytendum. Semji bóka-
útgefendur við erlendar prent-
smiðjur þarf hins vegar ekki að 
greiða virðisaukaskatt í prentunar-
landinu, og einungis sjö prósenta 
virðisaukaskatt þegar bækurnar 
koma til landsins.

„Þetta skekkir augljóslega stöðu 
íslenskra prentsmiðja í samkeppni 

við erlendar prentsmiðjur,“ segir 
Haraldur. 

Samtök iðnaðarins sendu ríkis-
skattstjóra bréf vegna málsins síð-
astliðið sumar. Í svarbréfi frá ríkis-
skattstjóra segir að leggja beri sjö 
prósenta virðisaukaskatt á sölu inn-
lendra framleiðsluaðila eða prent-
smiðja á bókum og tímaritum, en 
sala á prentþjónustu, svo sem 
setningu, prentun og þess háttar, 
beri 24,5 prósenta virðisaukaskatt. 
Haraldur segir að taka megi undir 
að vinna við einstaka þætti falli í 
hærra skattþrepið, en þegar prent-
smiðjur afhendi fullunnar bækur 
sé um sölu á bókum að ræða, sem 
eigi að falla í lægra skattþrepið.

Í flestum tilvikum fá útgefendur 
bóka, sem stunda virðisaukaskatt-
skylda starfsemi, virðisaukaskatt 
af prentun bókanna endurgreidd-
an. 

Haraldur segir að þrátt fyrir það 
sé málið réttlætismál, til dæmis 
fyrir þá sem ekki eru virðisauka-
skattskyldir en gefa út bækur eða 
tímarit, til dæmis félagasamtök. Þá 
þurfi þeir sem fái skattinn endur-
greiddan á endanum engu að síður 
að leggja út fyrir honum til að byrja 
með. brjann@frettabladid.is

Skatturinn 
skekkir sam-
keppnina
Íslenskar prentsmiðjur eiga erfitt með að keppa við 
erlendar prentsmiðjur. Greiddur er 24,5 prósenta virð-
is aukaskattur af íslenskri framleiðslu en sjö prósenta 
skattur af innfluttum bókum. SI íhuga málshöfðun.

PRENTSMIÐJA Borðliggjandi er að hluti af verðmuni á prentun bóka og tímarita hér 
á landi og erlendis liggur í hærri virðisaukaskatti sem greiddur er hér á landi, segir 
forstöðumaður hjá Samtökum iðnaðarins. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

PÓSTDREIFING Íslandspóstur hætti í 
vor að bjóða upp á gulu miðana 
með áletruninni „Engan fjölpóst, 
takk!“ til að líma á póstkassana 
hjá þeim sem afþakka auglýsing-
ar og annan fjölpóst. Ágústa 
Hrund Steinarsdóttir, markaðs-
stjóri hjá Póstinum, segir að 
ástæðan sé fyrst og fremst 
samkeppnisleg, aðrir dreifingar-
aðilar hafi ekki boðið upp á svona 
miða eða virt þessa ósk.

„Okkur fannst ekki allir sitja 
við sama borð og þess vegna var 
þessi ákvörðun tekin hér innan-
húss tímabundið til að fá niður-
stöðu sem allir gætu sætt sig við. 
Nefnd með fulltrúum dreifingar-
aðila og Póst- og fjarskiptastofn-

unar var skipuð. Hún er enn að 
störfum og ekki komin að 
niðurstöðu. Ef niðurstaða fæst 
ekki fljótlega verðum við að 
ákveða hvað við ætlum að gera,“ 
segir hún. - ghs

Breytingar á þjónustu Íslandspósts:

Hætt með gulu miðana

EKKI LENGUR Í BOÐI Íslandspóstur 
býður ekki lengur upp á gulu miðana 
með áletruninni „Engan fjölpóst, takk!“ 
til að líma á póstkassa.



Með Lífsvali, viðbótarlífeyrissparnaði Sparisjóðsins, átt þú góða möguleika á að safna myndarlegum sjóði og gera það sem 

þig langar til á efri árum. Lífsval er traust leið til að tryggja afkomu á eftirlaunaárunum, auk þess að vera mikilvægur bakhjarl

ef slys eða langvinnan sjúkdóm ber að höndum.

 
Komdu í Sparisjóðinn og fáðu frekari ráðgjöf hjá þjónustufulltrúum 

okkar eða farðu inn á spar.is

Hæsta einkunn í ánægjuvog fjármálafyrirtækja
DÚX 

Eigðu von á góðu
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Eldri borgarar 60+
Byrjendur

30 kennslustunda byrjenda-
námskei›. Engin undirsta›a 
nau›synleg, hæg yfirfer› me› 
reglulegum endurtekningum í 
umsjá flolinmó›ra kennara. 

A›almarkmi› námskei›sins er 
a› gera flátttakendur færa a› 
nota tölvuna sjálfstætt, m.a. til 
a› skrifa texta og prenta, nota 
Interneti› sér til gagns og 
gamans, taka á móti og senda 
tölvupóst.

Kennsla hefst 28. jan. og lýkur 18. feb. Kennt er mánudaga og 
miðvikudaga kl. 13-16.
Ver› kr. 20.500,- Vegleg kennslubók innifalin.

Framhald I
30 kennslustundir. Hentar fleim sem loki› hafa byrjendanámskei›inu 
e›a hafa sambærilega undirstö›u. 
Byrja› er á upprifjun á›ur en haldi› er lengra í ritvinnslu í Word. 
Framhaldsæfingar á Internetinu og í allri me›fer› tölvupósts.

Kennsla hefst 29. jan. og lýkur 19. feb. Kennt er þriðjudaga og 
fimmtudaga kl. 13-16.
Ver› kr. 20.500,- Vegleg kennslubók innifalin.

FAXAFEN 10
108 REYKJAVÍK

GLERÁRGATA 36
600 AKUREYRI

WWW.TSK.IS
SKOLI@TSK.IS

SÍMI:  544 2210

SMS
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Rafsuðuvélar
HELVI MIG rafsuðuvélar. 

Eins og þriggja fasa.
Hagstætt verð.

Auglýsingasími

– Mest lesið

ÁLFTANES Óánægja er meðal Álft-
nesinga með suma þætti deili-
skipulags miðsvæðisins sem hefur 
verið auglýst. Gerður Björk 
Sveinsdóttir, íbúi við Suðurtún, 
gagnrýnir að gatan Breiðamýri 
verði fjarlægð að stórum hluta og 
nýr vegur, kallaður Skólavegur, 
lagður um skólalóðina við Álfta-
nesskóla og austan Suðurtúns og 
Skólatúns á Álftanesi. 

Gerður Björk segir að sínir 
næstu nágrannar séu margæsir og 
að útsýni sitt nái yfir Seltjarnar-
nes og Reykjavík að ógleymdum 
Bessastöðum. „Ég er með fimm og 
þriggja ára börn sem eru að byrja 
að feta sín fyrstu skref í umferð-
inni, dóttir mín byrjar í skóla 
næsta haust. Við fluttum í þessa 
íbúð fyrir einu og hálfu ári síðan 
og það hafði mjög mikil áhrif á 
ákvörðun okkar hve rólegt og 
öruggt umhverfið er hérna á Álfta-
nesi. Ef þessar skipulagsbreyting-
ar verða að veruleika þá er sá 
raunveruleiki gjörbreyttur,“ segir 
hún. 

„Breytingarnar fela í sér mikla 
umferðargötu ofan í bakgarðinum 
hjá okkur. Gatan mun liggja með-
fram Suðurtúni, Skólatúni, leik-
vellinum, grunnskólanum, íþrótta-
húsinu og leikskólanum. Í gegnum 
þessa götu á að beina nánast öllum 
þeim sem erindi eiga á Álftanes. 
Líka þeim sem hafa ekkert með 
það að gera. Samhliða þessu á að 
taka sundur götu sem heitir 
Breiðamýri sem hefði annars tekið 
á sig hluta umferðarinnar,“ segir 
hún.

„Þetta erum við mjög mörg 
mjög ósátt við. Okkur finnst þetta 
stærsti gallinn. Slysahættan er 
mikil. Gatan býður upp á mikinn 

hraðakstur þótt bærinn segist 
ætla að setja hraðahindranir.“

Gerður Björk bendir á að breyta 
eigi grænu svæði sem liggur milli 
Suðurtúns og Norðurnesvegar í 
íbúðasvæði og færa Norðurnes-
veg. Á þessu svæði eigi svo að 
setja niður bensínstöð og gáma-
stöð en þetta sé svæði sem mar-
gæsir sæki í á vorin og haustin. 
Bensínstöðin snúi beint að Bessa-
stöðum og verði því næsti nágranni 
forsetans á Bessastöðum.  

Sigurður Magnússon bæjar-
stjóri segir rangt að mikil umferð 
verði um hinn nýja Skólaveg. Veg-
urinn sé hannaður með tilliti til 
þess að hann sé í nágrenni við 
skóla auk þess sem allt verði gert 
til að draga úr umferðarhraða og 
tryggja öryggi fótgangandi. Gassa 
arkitektar hafi þótt leysa umferð-
armálin á svæðinu best af inn-
sendum tillögum. Ekki verði 
þrengt að margæsunum. 
 ghs@frettabladid.is

Óttast hraðakstur 
um nýjan Skólaveg
Óánægja er með nýjan veg fram hjá skólum og íþróttahúsi á Álftanesi. Íbúi 
óttast að hraðakstur verði um götuna þótt bærinn setji upp hraðahindranir. 
Bæjarstjórinn segir þetta rangt. Vegurinn sé hannaður með tilliti til nágrennisins.

ÓTTAST SLYSAHÆTTU Gerður Björk Sveinsdóttir, íbúi við Suðurtún, er með tvö börn, 
þriggja og fimm ára. Hún óttast að hraðakstur verði um nýju götuna sem á að leggja 
fram hjá skólum og íþróttahúsi og að slysahætta stóraukist.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR ÁRNASON

JAFNRÉTTISMÁL Íslensk rannsókn 
sýnir að karlar vænta þess að fá 
hærri laun en konur fyrir sama 
starfið og karlar vænta þess að fá 
nokkurn veginn þau laun sem þeir 
biðja um en konur búast við mun 
lægri launum. Þetta kom fram í við-
tölum við umsækjendur um raun-
verulegt starf á ráðningarskrif-
stofu.

Sálfræðingarnir Albert Arnar-
son, Haukur Freyr Gylfason og 
Tryggvi R. Jónsson hafa gert rann-
sókn á félagslegum áhrifum á 
launavæntingar kynjanna. Þeir 
könnuðu hvort munur væri á launa-
væntingum karla og kvenna við til-
raunaaðstæður og raunverulegar 
aðstæður og hafa kannað hvaða 
áhrif upplýsingar hafa á launa-

væntingar eftir kyni. Haukur Freyr 
og Tryggvi kynntu niðurstöðurnar 
nýlega. 

Tryggvi greindi frá því að tvö 
störf hefðu verið skoðuð sérstak-
lega, starf verkefnastjóra og starf 
framkvæmdastjóra, og skoðaðar 
væntingar háskólanema. Í niður-
stöðunum kemur fram að því 
erfiðara sem það er fyrir fólk að 
meta laun fyrir starf eykst mikil-
vægi þess að ræða um það við 
aðra, þó ívið meira fyrir konur en 
karla. Launamunur kynjanna 
eykst. 

Einnig kemur fram að konur 
meta að báðum störfunum fylgdi 
meiri ábyrgð og að meiri menntun 
þyrfti til að sinna þeim en karlar. 
Karlarnir vildu hins vegar meta 
störfin til hærri launa en konurnar 
þrátt fyrir lægra mat á menntun 
og ábyrgð.  - ghs

MEIRI MENNTUN OG ÁBYRGÐ Umsækj-
endur um tvö störf voru skoðuð sérstak-
lega. Konur töldu að meiri ábyrgð og 
menntun þyrfti til að sinna störfunum 
en karlar. Tryggvi R. Jónsson er í pontu.
 FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR ÁRNASON

Íslensk rannsókn sýnir að væntingar hafa áhrif á launamun kynjanna:

Karlar vænta hærri launa

VINNUMARKAÐUR Staða á vinnu-
markaði virðist standa í stað eða 
fara örlítið versnandi, ef marka 
má skýrslu Vinnumálastofnunar 
um stöðu á vinnumarkaði í desem-
bermánuði 2007. Búist er við að 
atvinnuleysi aukist lítillega nú í 
janúar og verði 0,8 til eitt prósent 
þegar allt er talið.

Skráð atvinnuleysi var 0,8 pró-
sent í desember, eða að meðaltali 
tæplega 1.400 manns. Þetta er 
hátt í 40 einstaklingum meira en í 
nóvember, eða 2,6 prósenta aukn-
ing. Atvinnuleysi er verulega 
minna en á sama tíma fyrir ári 
þegar það var 1,2 prósent. 

Á höfuðborgarsvæðinu stendur 

atvinnuleysi í 
stað, var 0,6 
prósent í desem-
ber og á lands-
byggðinni var 
það óbreytt, 1,2 
prósent. 
Atvinnuleysi 
eykst lítils hátt-
ar meðal karla á 
landsbyggðinni 
en atvinnuleysi 
kvenna minnk-
aði lítils háttar 

eða hélst óbreytt. 
Kolbeinn Pálsson, fram-

kvæmdastjóri Job.is, segir að 
minnkandi eftirspurn sé eftir 

betur launuðum störfum og störf-
um þar sem krafist sé sérfræði-
menntunar. Skortur sé á fólki í 
þjónustustörf á höfuðborgar-
svæðinu, sérstaklega á sjúkra-
húsum, leikskólum og hjúkrunar-
heimilum. 

„Á landsbyggðinni er ástandið 
skárra, kannski vegna þess að þar 
er verið að loka fyrirtækjum. Ég 
sé að það er mun meira skoðað af 
auglýsingum núna en fyrir ára-
mót þannig að aukin eftirspurn er 
eftir ákveðnum störfum, kannski 
vegna þess að menn eru sums 
staðar að missa störfin sín og 
þurfa að fara að leita aftur,“ segir 
hann.   - ghs

Atvinnuleysið stendur í stað samkvæmt skýrslu Vinnumálastofnunar:

Skortur á fólki í þjónustustörf

KOLBEINN 
PÁLSSON
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ALÞINGI Bjarna Harðarsyni, 
þingmanni Framsóknarflokksins, 
þykir það vond ráðstöfun að 
hækka komugjöld í heilbrigðis-
kerfinu á fullorðna til að mæta 
tekjutapi sem hlýst af afnámi 
gjaldanna fyrir börn og unglinga.

Segir hann hækkunina koma 
verst niður á eldri borgurum og 
öryrkjum.

Guðlaugur Þór Þórðarson 
heilbrigðisráðherra bendir á að 
aldraðir og öryrkjar njóti helm-
ingsafsláttar og greiði því 500 
krónur. Það sé ekki há fjárhæð. - bþs

Bjarni Harðarson, Framsókn:

Vont að hækka 
komugjöld aldr-
aðra og öryrkja 

BJARNI HARÐARSON Alþingismaður.

Línuskip komið heim
Öflugt línuskip, sem Hraðfrystihús 
Hellissands hefur keypt frá Noregi, 
kom til heimahafnar í Rifi í dag. Skipið 
hefur fengið nafnið Örvar SH 777. Hér 
er á ferðinni Tjaldur II SH, sem smíð-
aður var fyrir K.G. fiskverkun á Rifi árið 
1992 ásamt systurskipinu Tjaldi SH. 

SJÁVARÚTVEGUR

Nýr forstöðumaður RHA
Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir hefur 
verið ráðin forstöðumaður Rann-
sókna- og þróunarmiðstöðvar Háskól-
ans á Akureyri, RHA. Guðrún Rósa 
er með doktorsgráðu frá Göteborgs 
Universitet og hefur meðal annars 
stýrt rannsóknasviði HA, unnið að 
rannsóknum og úttektum á sviði 
fjarnáms hérlendis og erlendis og 
verið framkvæmdastjóri á skrifstofu 
Rannsóknarþings norðursins.

AKUREYRI

FÉLAGSMÁL Nýlega veitti Jóhanna 
Sigurðardóttir, félags- og trygg-
ingamálaráðherra, styrki úr 
þróunarsjóði innflytjendamála og 
er það í fyrsta skipti sem styrkir 
eru veittir úr þessum nýja sjóði. 

Alls hlutu sautján aðilar styrki 
að þessu sinni og nam heildarfjár-
hæðin rúmum níu milljónum 
króna. Var þeim skipt í þrjá flokka, 
þróunarverkefni, rannsóknir og 
önnur verkefni.

Hæstu styrkina, upp á eina 
milljón hvert verkefni, hlutu 
Reykjanesbær vegna verkefnis-
ins Hver vegur að heiman, Barna-
heill vegna Barna- og unglinga-
línunnar, Rannsóknarmiðstöð 

Háskólans á Bifröst vegna rann-
sóknar á afstöðu Íslendinga til inn-
flytjenda og Kristín Erla Harðar-
dóttir vegna könnunar á viðhorfum 
til innflytjenda.

„Óhætt er að segja að verkefnin 
sem fengu styrki sýni í raun mjög 
vel breiddina og gróskuna sem 
eru í grasrótinni í þessum innflytj-
endamálum,“ segir Hrannar B. 
Arnarson, formaður innflytjenda-
ráðs. „Þarna eru bæði sveitar-
félög, einstaklingar, stofnanir og 
rannsóknaraðilar að sýna með 
ýmsum hætti hvernig hægt er að 
koma að innflytjendamálum með 
mismunandi hætti og þarna eru 
mjög spennandi verkefni.“  - ovd

Formaður innflytjendaráðs segir mikla grósku í grasrótinni í innflytjendamálum:

Sautján verkefni styrkt um 9 milljónir

STYRKÞEGAR MEÐ RÁÐHERRA Hópurinn er mjög fjölbreyttur enda víða unnið að 
málefnum innflytjenda. FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR

RANNSÓKNIR Tuttugu ný leyfi til 
vinnslu persónuupplýsinga í 
tengslum við rannsóknir og 
verkefni voru gefin út af 
Persónuvernd í nóvember og 
desember.

Meðal þess sem á að rannsaka 
eru tengsl blóðþrýstings á 
barnsaldri við hjarta- og æðasjúk-
dóma síðar á ævinni, langtímaár-
angur eins árs offitumeðferðar á 
Heilsustofnun NLFÍ, áhrif 
nálastungumeðferðar á sjálfkrafa 
byrjun fæðingarhríða, umfang og 
árangur endurlífgunartilrauna á 
Landspítalanum og áhrif nála-
stungumeðferðar á grindarverki 
á meðgöngu.  - gar

Fá persónuupplýsingar:

Tuttugu nýjar 
rannsóknir
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Ég hef kenningu um það hvers 
vegna fólk hrækir svona 

mikið á höfuðborgarsvæðinu. 
Hrækir? Eru Íslendingar ekki 
hættir að hrækja? Nei, óekkí: 
Tyggjóklessa er nefnilega hráki. 
Sá sem spýtir út úr sér tyggjó-
klessu er að hrækja. Og sá sem 
laumast til að taka út úr sér 
tyggjóklessu og lætur hana detta 
með leynd á götuna – hann er að 
hrækja. 

Sá er þó munurinn að í tilviki 
tyggjóklessunnar lifir slumman 
þangað til næst verður malbikað.

Helsta kennileiti Reykjavíkur 
er tyggjóklessan. Hún þekur 
opinber svæði á höfuðborgar-
svæðinu: Skólalóðir, bankalóðir, 
verslunarlóðir, bílastæði við 
bókasöfn og bíó, lögreglustöðvar 
og sýslumannsembætti. hjól-
barðaverkstæði og bílaumboð – 
öll þessi endalausu bílastæði 
sem vegferð okkar í lífinu 
virðist einatt helguð. Almanna-
rými líkist á höfuðborgarsvæð-
inu útdrituðum sjófuglaklettum. 
Malbikið er dröfnóttur vitnis-
burður um menningarstig 
Íslendinga. Reykjavík er dritvík.

Það kann að vera munur á 
skrifstofumanninum sem hrækir 
tyggigúmmíi á götu og lang víunni 
sem dritar á klettinn – en sá 
munur blasir ekki við. Útkoman 
er hins vegar jafn hvítskellótt. 

Ég hef sem sagt kenningu um 
þetta. Hún er ekki frumleg en 
það hlýtur samt að vera ómaks-
ins vert að hafa orð á henni.

Ég held að fólk hræki svona 
mikið á almannafæri af því að 
almannafærið er svo ljótt. 
Engum þykir vænt um það.

Hin daglega atkvæðagreiðsla
Það er talað um að fólk greiði 
atkvæði með pyngjunni – versli 
þar sem því líkar verðið og 
þjónustan. Á sínum tíma var líka 
talað um að fólk sem bjó við 
kommúnismann í Austur-Evrópu 
hafi greitt atkvæði með fótun-

um; það flúði. Mér virðist hins 
vegar að Íslendingar greiði 
atkvæði með munninum: þeir 
hræki á svæðum þar sem þeim 
finnst ljótt. 

Í Suður-Evrópu þar sem 
þrifnaður virðist almennt meira í 
hávegum hafður en hér – til 
dæmis á Spáni – rekur vegfar-
anda í rogastans ef hann rekst á 
pappírssnifsi á götum úti: þar eru 
tyggjóklessur fjarri og maður 
sem yrði uppvís að slíkri losun 
myndi mæta stórkostlegri undrun 
og vanþóknun. Þar eru göturnar 
hreinar. Og þar eru húsin falleg 
og fólkið stolt af þeim.

Fegurð húsa felst ekki 
endilega í sjálfu formi þeirra í 
strangasta skilningi eða þeirri 
stefnu í arkitektúr sem réði. Í 
leiðara hér í blaðinu benti Jón 
Kaldal til dæmis á hús Máls og 
menningar á Laugaveginum sem 
dæmi um lifandi og fallegt hús í 
miðbænum sem bæði er á 
mörgum hæðum og byggt í 
fúnksjónalískum stíl. Það hús 
var hins vegar teiknað af 
arkítekt og með tilteknar þarfir í 
huga – þarfir fólks. Þar er til 
dæmis gangstétt fyrir framan 
þar sem fólk getur tekið hvert 
annað tali úti undir beru lofti en 
ekki breiður af bílastæðum til að 
leggja og hrækja á. 

Fegurðin, fegurðin, fegurðin...
En fegurð húsa getur líka falist í 
formi þeirra: og þegar maður 
sér sum ný hús hér á höfuðborg-
arsvæðinu virðast þau teiknuð af 

fólki sem er gjörsneytt form-
skyni og kannski hreinlega 
andvígt fegurð. Þetta eru hús 
sem eru ljót á allt að því 
steigurlátan hátt.

Til dæmis hefur verið lögð rík 
áhersla á að reisa drungalega 
turna við sjávarsíðuna í Reykja-
vík samkvæmt einhverjum 
háhýsabábiljum Hrafns Gunn-
laugssonar og reynt af fremsta 
megni að múra upp í Esjuna, 
Akrafjall og Skarðsheiði sem er 
með geðþekkustu fjallasýnum 
landsins; í staðinn býðst okkur 
að horfa á Grandhótel og 
Skúlagötuturna.

Á lóðum slíkra húsa hraðar 
fólk sér úr bílnum og inn því úti 
er naumast stætt vegna svipti-
vindanna sem turnabyggðin 
hefur skapað – og um leið og það 
smeygir sér inn í hlýjuna til að 
fara upp á átjándu hæð og njóta 
útsýnisins sem það er búið 
kaupa sér prívataðgang að – þá 
hrækir það út úr sér tyggjó-
slummunni.

Engum þykir vænt um 
almannafærið. Og höfuðborgar-
svæðið er yfirfullt af byggingum 
sem vitna um einhvers konar 
megnt þunglyndi. Meðal þess 
sem gerir hús falleg er að 
einhverjum þyki vænt um þau, 
sýni þeim alúð, prýði þau og 
leitist við að lifa þar grandvöru 
lífi. Þá er ekki stórmál þó að 
hlutföll kunni að vera skökk 
milli glugga eða ekki sé ýtrasta 
stílhreinlætis gætt að hætti hins 
svarthvíta Innlits/Útlits.

Hið fagra er satt, sögðu 
Fjölnismenn; þá er hið ófagra 
líka ósatt. Fegurðin, fegurðin, 
fegurðin: hvað þarf að segja 
þetta oft? Fegurðin á að vera 
eina leiðarljós þeim sem reisa ný 
hús. Og þegar verktakar koma 
og vilja rífa hús ber að spyrja: er 
það sem á að koma í staðinn 
fegurra? Eða ertu að bjóða 
okkur hús þar sem fólk langar að 
hrækja?

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

Í DAG | Umgengni

Hnífasettin hans Björns Inga
Það sem hófst með heldur 
óspennandi ávirðingum Guðjóns 
Ólafs Jónssonar um að Björn Ingi 
Hrafnsson hefði klætt sig á kostn-
að flokksmanna Framsóknar hefur 
heldur betur undið upp á sig. Nú 
hefur Björn Ingi hótað að 
ganga úr flokknum og 
Guðjón Ólafur náð nýjum 
hæðum í smekklausu 
myndmáli þegar hann 
sagðist ganga um með 
mörg hnífasett frá Birni 
Inga í bakinu. Hatrammur 
ágreiningurinn 
virðist fyrst og 
fremst vera 
persónulegs 
eðlis og 

það er lítt smekklegt að heyja stríðið 
fyrir allra augum. Björn Ingi hlýtur að 
vita um reykfyllt bakherbergi eða tvö 
þar sem útkljá má málið.

En hvað með fötin?
Eftir stendur spurningin um það hvort 
Björn Ingi keypti föt eða ekki. Hann 
hefur enn ekki neitað sögusögn-
unum og nú þykist Haukur Logi 
Karlsson, fyrrverandi formaður 
ungliðahreyfingar flokksins, geta 
fullyrt að fótur sé fyrir þeim. 
Styggðaryrðum Hauks í garð 
Björns Inga skal þó taka með fyrir-

vara, þar sem hann hefur ekki 
beint legið á skoðunum 

sínum á borgarfull-
trúanum síðustu 
misseri.

Íslamistar og Nýhilistar
Deilur eru einnig sprottnar á milli 
Egils Helgasonar og Nýhil-liða í kjölfar 
viðtals Egils við Viðar Þorsteinsson 
fyrir rúmri viku, þar sem þeir ræddu 
um íslam. Nýhilistar hafa hópast í 
athugasemdakerfi bloggsíðu Egils 

þar sem þeir taka upp 
hanskann fyrir íslam og 

sverja af sér naívista-
stimpil. Egill nýtur þó 
aðstoðar Ágústs Borg-
þórs Sverrissonar við 

að benda á annmarka 
íslamstrúar. Sum rifrildi 
virðast dæmd til að 

endast að eilífu.

 stigur@frettabladid.is

S
vokölluð Sundabraut er stærsta verkefni sem við blasir 
í samgöngumálum. Ekkert bendir til að efasemdir séu 
um að verkefnið sé aðkallandi. En pólitískar umræður 
um verkefnið sýna að frá sjónarhóli góðrar stjórnsýslu 
er ákvarðanaferlið í skötulíki.

Þess er skemmst að minnast að fyrir síðustu borgarstjórnar-
kosningar var Sundabrautin stærsta kosningamálið. Ekki vegna 
þess að um hana væri deilt. Þvert á móti. Hver flokkur um sig 
lofaði að koma verkinu í framkvæmd á undan hinum.

Það sérkennilega við þennan málflutning var fyrst og fremst 
það að framkvæmdin kemur borgarsjóði ekkert við. Hún er 
alfarið kostuð af ríkissjóði. Með öðrum orðum: Stærsta sam-
eiginlega kosningamálið í borgarstjórnarkosningunum var að 
lofa peningum úr ríkissjóði.

Síðan kom stjórn Faxaflóahafna og bauðst til að framkvæma 
verkið án útboðs og framhjá bókhaldi ríkissjóðs. Talsmenn 
tveggja stjórnmálaflokka fóru aukheldur í hnútukast út af 
eignarrétti á þeirri vitlausu hugmynd.

Borgaryfirvöld eru að sönnu ábyrg fyrir þeim þætti málsins 
sem snýr að borgarskipulaginu. En í þessu tilviki eins og mörg-
um öðrum er brotalöm í skipulagi stjórnsýslunnar þegar skipu-
lagsvald og fjármálaleg ábyrgð framkvæmda fara ekki saman. 

Vegagerð ríkisins hefur nú gert opinberlega grein fyrir 
málinu af sinni hálfu. Um er að ræða tvo kosti. Mismunurinn 
er hvorki meiri né minni en níu milljarðar króna. Vegagerðin 
telur þar að auki ódýrari kostinn tæknilega betri lausn á þeim 
umferðarvanda sem brautin á að leysa.

Borgaryfirvöld kjósa dýrari kostinn enda yrði sennilega um 
hann meiri friður í nærliggjandi hverfum. Þetta er um margt 
skiljanleg afstaða. Vegagerðin bendir hins vegar á að fyrir mis-
muninn megi leggja hluta af Miklubraut og Kringlumýrarbraut 
í stokk. Það yrði mikil umhverfisbót fyrir nærliggjandi hverfi. 
Það er líka gilt sjónarmið.

Flokkarnir í borgarstjórn vilja hins vegar ekki að málið sé lagt 
þannig fyrir að borgarbúar í heild taki afstöðu til þess hvernig 
má fá sem mest fyrir peningana. Ástæðan er sú að peningar í 
þessu tilviki koma borgarsjóði ekki við. Það er ókeypis fyrir 
borgarstjórn að bjóða upp á dýrustu lausnirnar. 

Vel má vera að yfirveguð og ábyrg umræða leiði til þeirrar 
niðurstöðu að dýrari kosturinn sé skynsamlegri. Á þessu stigi 
skal ekkert um það fullyrt. Á endanum eru það íbúar í Reykjavík 
sem borga stærstan hluta kostnaðarins. En það eru þingmenn-
irnir en ekki borgarfulltrúarnir sem eru ábyrgir fyrir skatt-
heimtunni sem þar býr að baki. 

Í því ljósi er óhjákvæmilegt að fjárveitingavaldið geri grein 
fyrir afstöðu sinni og verji fyrir kjósendum. Það getur ekki vikið 
sér undan umræðu um uppgjör milli þessara kosta með því ein-
falda ráði að leita skjóls hjá þeim sem bera fram kröfur án þess 
að bera fjármálalega ábyrgð. 

Þetta þýðir að velji samgönguráðherra og þingmenn dýr-
ari kostinn þurfa þeir að rökstyðja sérstaklega gagnvart þeim 
Reykvíkingum sem fyrir þá sök verða af eða þurfa að bíða eftir 
umhverfisumbótum í vegamálum hvers vegna það ráð er betra. 
Mestu máli skiptir að lyfta umræðu og ákvarðanaferli slíkrar 
stórframkvæmdar á hærra plan en verið hefur hver sem niður-
staðan verður.

Ríkisframkvæmdir í borginni:

Ábyrgð og vald
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

UMRÆÐAN
Áfengisstefna

Það hefur oft verið mér umhugsunar-
efni hvernig fréttir veljast til flutnings 

og frásagnar. Oft hefur manni komið í hug 
að aðeins hið neikvæða, afbakaða, mis-
heppnaða, hneykslanlega, fáránlega eða 
ljóta komist þar að. Auðvitað er þetta ekki 
svo, en áherslan á minna jákvæðar fréttir 
er á köflum yfirþyrmandi. Allt þetta kom 
mér til hugar þegar umræðan um rýmkun 
á lögum um sölu áfengis og tóbaks var til 
umræðu í haust í kjölfar frumvarps sem lagt var 
fram á Alþingi. Nokkrir „frelsisunnandi“ þing-
menn lögðu fram frumvarpið, og heilbrigðisráð-
herra sá ástæðu til að lýsa yfir stuðningi við það. 
Hvort tveggja svo sérstakt að fjölmiðlar sáu 
ástæðu til að fjalla um það. Minni umfjöllun fengu 
svo ályktanir og ummæli nokkurra einstaklinga og 
félagasamtaka sem lögðust gegn frumvarpinu. Og 
hverjar eru þá góðu fréttirnar ?

Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti 
hinn 27. nóvember síðastliðinn tillögu 
Vinstri grænna um að taka undir það álit 
forvarnarnefndar bæjarins að leggjast 
gegn frumvarpinu og þeirri rýmkun 
sem það felur í sér. Allir bæjarfulltrúar 
nema einn fulltrúi Sjálfstæðisflokksins, 
sem raunar er einn flutningsmanna 
frumvarpsins á Alþingi, greiddu 
atkvæði með tillögu VG. Flutnings-
maðurinn sat hjá. Í greinargerð með 
tillögunni er m.a. bent á að samkvæmt 
skýrslu Alþjóðaheilbrigðismálastofn un-
arinnar er takmarkað aðgengi talið 

eitthvert besta tæki sem samfélög hafa til að 
stemma stigu við drykkju, þ.m.t. drykkju 
ungmenna.

Bæjarstjórn Kópavogs hafði kjark til að 
leggjast gegn frumvarpinu, en líklega voru það of 
góðar fréttir til að fjölmiðlar gætu sagt frá því.

Höfundur er læknir og bæjarfulltrúi VG í Kópavogi.

Góðar fréttir úr Kópavogi

ÓLAFUR ÞÓR 
GUNNARSSON

Hrákar á almannafæri
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5. dagur – 5. útkall

Manchester á Hagkaupsverði
Kauptu miða á www.icelandair.is 
í dag og aðeins í dag.

50 FERÐAVINNINGAR
Allir kassastrimlar eru happdrættis-
miðar. Neðst á strimlinum er 7 stafa 
númer. Þú ferð inn á www.icelandair.is 
og slærð þar inn númerið og færð 
samstundis svar við því hvort þú hafir 
dottið í lukkupottinn.

Hafið sætisólarnar spenntar
Við kynnum 24 spennandi áfangastaði 
Icelandair árið 2008, helgarferðir, 
sumarævintýri og sérferðir.
Nýr ferðabæklingur Icelandair, 
Mín borg, liggur frammi í öllum 
verslunum Hagkaupa.

Þetta er verslunarstjórinn sem talar
Full búð af spennandi Duty Free 
tilboðum. Duty Free tilboð á sælgæti 
og fleiru. 

Ferðadagar
Icelandair

og Hagkaupa
frá 17.–27. jan.

Manchester
Hvert viltu fara?

á 15% afslætti í dag*

+ Allar nánari upplýsingar á www.icelandair.is

* Í dag, 21. janúar, bjóðum við 15% afslátt af öllum fargjöldum á Best Price 
og Economy fargjaldaflokkum til Manchester. Ferðatímabil er til og með 31. desember 2008. 

UMRÆÐAN
Staða fjármálaráðherra

Árni M. Mathiesen fjármála-
ráðherra hefur mikið verið í 

þjóðfélagsumræðunni að undan-
förnu vegna ýmissa mála. Heit-
asta málið sem hvílt hefur í fangi 
hans síðustu daga og vikur er 
umdeild skipan hans sem setts 
dómsmálaráðherra í embætti 
héraðsdómara í norðaustur-
umdæmi. Hann hefur átt í deilum 
við dómnefnd sem skilaði honum 
mati á hæfni umsækjenda um 
embættið. Þjóðin þekkir málið og 
út af fyrir sig er ekki þörf á að 
rekja það hér í smáatriðum. Hitt 
er annað að í viðtali við hann í 
Kastljósi Sjónvarpsins fyrir 
nokkrum dögum varð honum illi-
lega fótaskortur. Þegar hann var 
spurður um það hvort þetta mál 
leiddi ekki til þess að draga úr 
trausti almennings á dómskerf-
inu, þá brást hann við eitthvað á 
þá leið að ekki ætti að benda á 
hann, dómnefndin bæri þá ábyrgð 
af því að hún leyfði sér að koma 
fram opinberlega með athuga-
semdir við skipan hans. Þessi við-
brögð sýna það sem allir eiga að 
vita að ekki má gagnrýna sjálf-
stæðismenn á þennan hátt. Síðan 
bætti hann við að dómnefndin 
hefði gert mistök og að hún kynni 
ekki þær reglur sem hún á að 
vinna eftir!

Ekki benda á mig... aftur!
Fjármálaráðherrann sagði aftur 
ekki benda á mig, þegar umræða 
fór fram um efnahagsmál á 

Alþingi sl. fimmtudag. Í 
umræðunni gagnrýndi 
greinarhöfundur ríkis-
stjórnina fyrir lausatök 
og aðhaldsleysi í ríkis-
fjármálum. Því til rök-
stuðnings var bent á að 
útgjaldaliður fjárlaga 
ársins 2008 væri hátt í 
20% hærri en í fjárlög-
um ársins 2007. Var 
minnt á að í viðtölum við 
fjölmiðla í desember sl. 
hefði fjármálaráðherra 
sagt að mikið aðhald væri í ríkis-
fjármálum og hann rökstuddi það 
með miklum tekjuafgangi fjár-
laga. Greinarhöfundur lýsti 
þeirri skoðun sinni að tekju-
afgangur fjárlaga væri ekki rétt-
ur mælikvarði á aðhald í ríkis-

fjármálum, þróun 
ríkis útgjalda væri hinn 
rétti mælikvarði.

Ábyrgðarlaus ráðherra
Ekki benda á mig, 
efnahagsþróun síðustu 
mánaða er fyrrverandi 
félagsmálaráðherra að 
kenna vegna þess að 
hann hækkaði lánshlut-
fall íbúðalána Íbúða-
lánasjóðs fyrir tæpu ári 
síðan. Sú breyting hafi 

haft mest áhrif til neikvæðrar 
þróunar í efnahagsmálum. Þetta 
var útspil fjármálaráðherra í 
umræðunni á Alþingi, sem sagt 
hann ber enga ábyrgð. Var ekki 
þessi sami fjármálaráðherra í 
ríkisstjórn á þeim tíma sem hann 

vitnar til? Jú, núverandi fjár-
málaráðherra var einnig fjár-
málaráðherra í ríkisstjórn þegar 
lánshlutfalli íbúðalána var breytt 
fyrir tæpu ári síðan, en hann ber 
að sjálfsögðu enga ábyrgð! Hitt 
er annað að það er langsótt að 
halda því fram að breytt láns-
hlutfall íbúðalána hafi haft þau 
afgerandi áhrif á þróun efna-
hagsmála sem haldið er fram. Sú 
umræða er hluti af öðru máli sem 
snýr að tilvist Íbúðalánasjóðs.

Þessi tvö dæmi sýna að fjár-
málaráðherrann er ekki á réttu 
spori. Ráðherra getur ekki leyft 
sér að ganga fram með þessum 
hætti, segjast bera ábyrgð á hinu 
og þessu en þegar hlutir eru 
gagnrýndir þá er ábyrgðin engin, 
ekki benda á mig, þetta er öðrum 

að kenna! Slík framganga er mis-
heppnuð tilraun til að beita 
alkunnri smjörklípuaðferð.

Fjármálaráðherra taki sig taki
Ég hef ágæta reynslu af sam-
starfi við núverandi fjármálaráð-
herra og mér er hlýtt til hans. Í 
mestu vinsemd bendi ég honum á 
að taka sér tak og koma með 
ábyrgari hætti fram í umræðum 
um erfið og umdeild mál. Ráð-
herrar verða að geta mætt gagn-
rýni á þeirra störf, rætt hana með 
málefnalegum hætti og axlað 
ábyrgð. Það gengur ekki að segja 
ekki benda á mig, þetta var öðrum 
að kenna.

Höfundur er þingmaður Fram-
sóknarflokksins.

Ekki benda á mig

MAGNÚS 
STEFÁNSSON 

Gamli, góði Laugavegur
Hróbjartur Örn Guðmundsson 
kennari skrifar: 

Við Íslendingar erum sem betur 
fer farnir að átta okkur á því að við 
eigum ekki mörg hús eftir frá 19. 
öld og okkur ber að vernda þau. 
Laugavegur 4-6 er dæmi um þetta. 
Að sjálfsögðu hefði átt að vera 
búið að friða þessi hús fyrir löngu. 
Hér virðist vanta alveg heildstæða 
stefnu í húsfriðunarmálum og reglur 
um hvernig megi byggja í gömlum 
hverfum. Ég er ekki að segja að 
það megi ekki byggja nýtt en fer 
ekki best á því að gera það í nýjum 
hverfum úr því að arkitektum gengur 
í flestum tilfellum svona illa að 
samræma nýtt og gamalt? Eða er 
ástæðan hugsanlega sú að verktakar 
hafi haft nánast frjálsar hendur um 
það hvernig uppbygging Laugaveg-
ar hefur verið. Þeir sem versla við 
Laugaveginn eru helst þeir sem ekki 
kunna vel við sig í nýtískulegum 
verslunarmiðstöðvum og ferðamenn 
sem kunna vel að meta gömlu húsin 
í miðbænum. Með því að gera upp 
gömlu húsin við Laugaveg höldum 
við í fjölbreytni í mannlífi, verslun og 
viðskiptum. 

Krafa um afsögn
Jón Viðar Gunnarsson kerfisforritari 
skrifar: 

Ráðning setts dómsmálaráðherra í 
embætti héraðsdómara við héraðs-
dóm Norðurlands eystra og Austur-
lands og yfirklór það sem í kjölfarið 
fylgdi af ráðherrans hálfu er dropi 
sem fyllir mælinn í embættisfærslu 
núverandi fjármálaráðherra. Það er 
alveg ljóst að Árni mun ekki af eigin 
hvötum segja af sér ráðherradómi 
og því er krafan sú að forsætisráð-
herra skipti honum út. Að ráðast að 
dómstólum landsins með pólitískri 
geðþóttaákvörðun sem öllum er 
ljóst að ráðning Þorsteins er, eru 
slík afglöp að honum á ekki að vera 
vært í embætti. Þorsteinn Davíðsson 
á að afþakka þessa stöðu og verða 
maður að meiri fyrir vikið. Þorsteinn 
er sagður maður prúður og góðum 
gáfum gæddur af þeim sem til 
hans þekkja og því er það bón mín 
til hans að hann noti þær gáfur af 
samviskusemi og réttsýni til að taka 
rétta ákvörðun og ganga frá borði á 
skútunni sem hann hefur þegið pláss 
á. Þjóðin vill ekki meira af illa lykt-
andi spillingaröflum og krefst þess 
að aðskilnaður framkvæmdavalds og 
dómsvalds sé virtur.
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Hinn frábæri pallbíll L-200 er nú fáanlegur enn kraftmeiri og skilar þér 163 hestöflum 
og frábærum aksturseiginleikum. Þessi straumlínulagaði og vel búni bíll heldur því 
áfram að setja ný viðmið í þessum flokki bíla. Hann fékk til dæmis hæstu einkunn í 
flokki pallbíla í nýlegu elgsprófi í Svíþjóð. Prófaðu kraftmeiri L-200 og finndu hvernig 
hann nýtist þér til allra verka.

Nú er enn meiri kraftur í L200

ENN FLEIRI HESTÖFL
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MERKISATBURÐIR
1925 Albanía lýsir yfir sjálfstæði. 
1925 Mestu flóð og fárviðri í 

eina öld á Íslandi, einkum 
í Reykjavík, Grindavík og á 
Eyrarbakka. 

1932 Sparisjóður Reykjavíkur 
og nágrennis stofnaður. 

1976 Atli Heimir Sveinsson hlýt-
ur norrænu tónlistarverð-
launin, fyrstur Íslendinga. 

1977 - Jimmy Carter, forseti 
Bandaríkjanna, náðar nær 
alla bandaríska liðhlaupa 
úr Víetnamstríðinu.

1982 Belgíski togarinn Pelagus 
strandar við Heimaey. 
Tveir björgunarmenn og 
tveir úr áhöfn fórust. 

1989 Spaugstofan hefur göngu 
sína í sjónvarpi með 
þættinum 89 af stöðinni. 

Þennan dag fyrir 68 árum lést skáld-
ið Einar Benediktsson á heimili sínu 
í Herdísarvík, þá 75 ára að aldri.

Faðir Einars var Benedikt Sveins-
son, alþingismaður og sýslumað-
ur, og móðir hans hét Katrín Einars-
dóttir og var húsmóðir. Einar gekk í 
Lærða skólann í Reykjavík þar sem 
hann útskrifaðist árið 1884. Því 
næst nam hann lögfræði og útskrif-
aðist úr Hafnarháskóla 1892.

Einar var athafnasamur maður 
alla tíð. Stofnaði fyrsta dagblað Ís-
lands, Dagskrá, árið 1896, sem studdi Heima-
stjórnarflokkinn. Hann átti þátt í að koma á 
laggirnar fyrstu loftskeytastöð landsins árið 
1906 og stofnaði ásamt öðrum Fossafélag-
ið Títan 1914 til athugunar á því hvort arðbært 
væri að byggja virkjanir við Þjórsá. Ekkert varð 

úr þeim fyrirætlunum fyrr en um 
hálfri öld seinna þegar Búrfellsvirkj-
un var byggð.

Á árunum 1907-21 ferðaðist Einar 
mikið erlendis, meðal annars til Nor-
egs, Skotlands og Danmerkur auk 
þess að eyða sjö árum í London. 
Hann sneri endanlega aftur heim til 
Íslands árið 1921 og bjó í Reykjavík 
næstu árin, þó svo að hann hefði oft 
verið langdvölum erlendis, meðal 
annars í Þýskalandi, á Spáni og í 
Norður-Afríku. Þá lét hann fara fram 

rannsóknir á námum í Miðdal, til þess að skoða 
möguleikana á málmvinnslu og sementsfram-
leiðslu. Síðustu átta árum ævi sinnar eyddi Einar 
í Herdísarvík í Selvogi í Árnessýslu. Hann dó þar 
1940, og var grafinn í heiðursgrafreit á Þingvöll-
um.

ÞETTA GERÐIST:  21. JANÚAR 1940

Einar Benediktsson andastSVEINN BJÖRNSSON FORSETI 
ANDAÐIST ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1952, 

SJÖTÍU OG EINS ÁRS AÐ ALDRI.

„Vinátta við aðrar þjóðir, orð-
heldni og virðuleg framkoma vor 

er besta vörn fyrir sjálfstæði hins 
vopnlausa lands vors.“ 

Sveinn Björnsson var málaflutnings-
maður, þingmaður, sendiherra og 

fyrsti forseti Íslands.

Læknadagar 2008 verða 
settir í dag og standa út 
vikuna. Dagskrá lækna-
daganna er fjölbreytt en á 
ýmsum málstofum verða 
ræddar helstu framfarir 
og þróun í heilbrigðismál-
um auk þess sem málefni 
líðandi stundar er snerta 
skipulag heilbrigðismála 
ber á góma.

Læknadagar verða á 
Hótel Sögu en Birgir Jak-
obsson, forstjóri Karolinska 
Sjukhuset i Stokkhólmi, 
heldur erindi við setningu 
Læknadaga klukkan 16.00 í 
Háskólabíói í dag.

Læknadagar 2008

Fjölmargir ungir Íslendingar hafa undan-
farin ár nýtt sér Nordjobb-verkefnið á 
vegum Norræna félagsins. Þar geta ung-
menni notið sumarsins í einu af Norður-
löndunum, unnið sér inn tekjur við hin 
ýmsu störf um leið og þau kynnast annarri 
menningu, landi og tungumáli. 

Nordjobb er vinnuskiptaverkefni sem 
hefur frá árinu 1985 útvegað 18.000 ung-
mennum sumarvinnu, húsnæði og tóm-
stundadagskrá ásamt því að stuðla að rækt-
un góðrar frændsemi hjá nágrannaþjóðun-
um. Nú er lag að sækja um Nordjobb ef þú 
ert á aldrinum 18-28 ára og hefur áhuga á 
sumarvinnu á Norðurlöndum. 

Nordjobb er rekið af Norræna félaginu 
á Íslandi að tilstuðlan Norrænu ráðherra-
nefndarinnar. Hægt er að sækja um 
Nordjobb á www.nordjobb.net

Nordjobb-tímabilið hafið
Íbúar Vesturbyggðar hafa 
brugðist vel við áskorun 
um bætt líferni. Lesa má 
áskorunina á fréttavef Tíðis 
á www.patreksfjordur.is. 
Þar er skorað á íbúana í 
heilsu átak og verðlaunum 
lofað fyrir góðan árangur. 
Keppt er í tveimur flokkum, 
annars vegar „Hver léttist 
mest?“ og hins vegar „Hver 
mætir best?“

Átakið stendur í átta vikur 
í Íþróttamiðstöð Bröttuhlíð-
ar. Fyrstu verðlaun í hverj-
um flokki eru helgarferð 
fyrir tvo til Reykjavíkur með 
flugfélaginu Erni, ásamt 
gistingu á Grand Hótel með 

morgunverði í tvær nætur 
og 40 tíma kort í íþróttamið-
stöðina Bröttuhlíð.

Átakið hófst af fullum 
krafti á mánudaginn síðasta 
en samkvæmt fréttavefnum 
www.bb.is höfðu þá á fjórða 
tug skráð sig í heilsuátak-
ið. Þetta þykir góður árang-
ur en allir íbúar yfir 18 ára 
voru hvattir til að taka þátt. 

Átakið verður þó ekki að-
eins puð því að fjórum vikn-
um liðnum verður nudd-
ari fenginn á staðinn til 
að nudda þátttakendur en 
Sparisjóður Vestfirðinga, 
Patreksfirði, niðurgreiðir 
nuddtímana.

Heilsuátak í 
Vesturbyggð

PATREKSFJÖRÐUR Íbúar Vesturbyggðar hafa tekið vel í heilsuáskorunina.

Meðal dagskrárliða verða: 
Málstofa um einkarekstur í 
heilbrigðiskerfinu með þátt-
töku heilbrigðisráðherra.
Viðbrögðin við fellibylnum 
Katarínu
Háfjallalæknisfræði
Hjartaendurhæfing
Lifrarbólga C
Bólusetningar við HPV – 
leghálskrabbameini.
Sprautufíkn á Íslandi.
Athyglisbrestur með of-
virkni hjá fullorðnum
Heimaþjónusta aldraðra

Nánari dagskrá er að finna í 
gegnum vef Læknafélags 
Íslands www.lis.is

AFMÆLI

Gunnhildur Arna 
Gunnarsdóttir 

blaðamaður er 32 
ára í dag.

Aldís Bald-
vinsdóttir 
leikkona er 49 
ára í dag.

Arnar Jónsson 
leikari er 65 ára 

í dag. 

„Þarna eru fjölbreytt verkefni og upp-
skriftir að leikjum sem miða að því að 
rækta umburðarlyndi í samskiptum,“ 
segir Fríða Bjarney Jónsdóttir leik-
skólaráðgjafi. Hún er höfundur efnis á 
nýjum vef Leikskólasviðs Reykjavík-
urborgar ásamt Önnu Margréti Þor-
láksdóttur aðstoðarleikskólastjóra á 
Lækjarborg. Vefurinn hefur slóðina 
www.allirmed.is og snýst um hvernig 
skipuleggja megi fjölmenningarlegt 
leikskólastarf þannig að öll börn hafi 
gagn af því og gaman. „Vefurinn getur 
vissulega nýst hvar sem er. Þar eru 
endalausar hugmyndir að skemmti-
legum samskiptum og skapandi verk-
efnum þar sem fjölbreytni er höfð að 
leiðarljósi,“ segir Fríða Bjarney og 
lýsir tilurð vefsins nánar. 

„Við Anna Margrét vorum í fjöl-
menningarnámi í Kennaraháskólanum 
og efnið varð að nokkru leyti til þar. 
Margt af því bjuggum við til sjálfar 
og þróuðum í tilraunaverkefni sem hét 
Lækjarborg – fjölmenningarlegur leik-
skóli. Grunnurinn er þó sóttur í smiðju 
fjölmenningarlegrar hugmyndafræði 
sem er að stórum hluta bresk og banda-
rísk. Þó að við Anna Margrét séum 
höfundar efnis hefur Sigrún Björns-
dóttir, upplýsingafulltrúi mennta- og 
leikskólasviðs borgarinnar, haft um-
sjón með uppsetningu á vefnum.“

Á allirmed.is eru mörg verkefni 
sem stuðla að virðingu fyrir marg-
breytileika mannlífsins, eins og Fríða 
Bjarney bendir á. „Þarna er fullt af 
hugmyndum um samskipti og sam-
vinnu innan leikskólans, um hvernig á 
að koma fram af virðingu við alla og 
læra að kynnast styrkleika hver ann-
ars. Líka hvernig unnið er með móður-
mál og menningu allra barna í hópnum 
og kennslu íslensku sem annars máls. 
Allt þarf að vera einstaklingsmiðað og 
allt þarf að vinnast í samvinnu við for-
eldra því þeir þekkja barnið sitt best.“ 

Fríða Bjarney segir efnið fyrst og 
fremst hugsað út frá þörfum leikskól-
ans. Það sé þó sett upp sem hugmyndir 
og því gagnist það líka þeim sem eldri 
séu. „Við settum inn verkefni fyrir 
hópa óháð því hvort þar eru börn af 
erlendum uppruna eða ekki. Þetta eru 
kennarar auðvitað að fást við alla daga. 

Þeir eru alltaf með ólíka einstaklinga,“ 
segir hún en telur skiljanlegt að kenn-
urum vaxi í augum að fá börn í sinn 
bekk sem ekki tali orð í íslensku. „Auð-
vitað er flókið að vera með börn af 
ólíkum uppruna en það er áskorun. Því 
er mjög tímabært að koma með þetta 
efni inn á netið því lítið hefur verið 

til á íslensku um hvernig hægt er að 
vinna með fjölbreyttan barnahóp á 
leikskólastigi. Skemmtilegt er að sýna 
fram á að sú vinna er eitthvað sem við 
getum gert alla daga, alltaf. Það getur 
verið krefjandi en það er ekki vanda-
mál heldur eðlilegur gangur lífsins.“ 

gun@frettabladid.is

ALLIRMED.IS:   NÝR VEFUR UM FJÖLMENNINGARLEGT STARF Á LEIKSKÓLA

Hugmyndir og hagnýt ráð um 
samskipti, virðingu og leiki

Á LÆKJARBORG Anna Margrét og Fríða Bjarney í góðum félagsskap. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

HÓTEL SAGA Læknadagar hefjast í dag en margir áhugaverðir fyrirlestrar 
verða í boði út vikuna.

KAUPMANNAHÖFN Í Nordjobb-verkefninu má 
kynnast menningu hinna Norðurlandanna.



HEIMILI  HEILSA  HÚS  BÖRN  NÁM  FERÐIR  MATUR  BÍLAR  TÍSKA  GRÆJUR  ATVINNA  TILBOÐ  VINNUVÉLAR O.FL.

Ósjaldan er sófinn uppáhaldsstaðurinn á heimil-
inu en hjá Drífu Bjarnadóttur vill öll fjölskyldan 
eyða megninu af tíma sínum þar.

„Sófinn rúmar alla fjölskylduna en við erum fimm 
í heimili. Hann er afskaplega notalegur og maður 
getur legið í honum hvernig sem er – á bakinu, 
maganum og svo framvegis. Hann er með tungu 
og skemli þannig að hægt er að gera hann nánast 
að tvíbreiðu rúmi og því er gott að hrúgast þarna 
öll saman,“ segir Drífa kímin. 

Auk þess að hugsa um þrjú börn þar sem hið 
elsta er fimm ára þá er Drífa í diplómanámi í 
fiskeldi við Háskólann á Hólum og vinnur að 
rannsóknarverkefni á hnúfubökum við Háskóla 
Íslands. „Ég sit eiginlega aldrei við skrifborð, ég 
sit alltaf í sófanum. Þegar ég er í prófum þá legg 
ég hann undir mig og þá getur enginn setið í 

honum nema ég,“ útskýrir Drífa hlæjandi.
Sófinn góði var keyptur í Húsgagnahöllinni 

fyrir tæpu ári og hefur reynst vel. „Við vorum 
búin að leita lengi að sófa á hagstæðu verði og það 
sem gerði útslagið er að það er hægt að taka utan 
af honum áklæðið og þvo en það er afar hentugt 
þegar maður er með þrjú börn. Svo er áklæðið 
yrjótt þannig að óhreinindin sjást ekki eins vel,“ 
segir Drífa glettin. 

Drífa er ekki ein um að eiga í ástarsambandi við 
sófann því aðrir fjölskyldumeðlimir njóta þess að 
hreiðra um sig þar við ýmis tækifæri. „Stelpurnar 
leika sér ekki inni í herbergi heldur ná þær í dótið 
og koma með það fram í sófa þannig að þarna 
hangir öll fjölskyldan saman. Þetta er aðalsam-
komustaðurinn,“ segir Drífa og bætir við að það 
sé kostur að sófinn er ekki mjög hár og með 
mjúkum hornum þannig að litlu krílin slasa sig 
síður þegar hamast er í honum. hrefna@frettabladid.is 

Einskonar nafli heimilisins

Það er algeng sjón að sjá Drífu í uppáhaldshorninu sínu með kaffibolla í hendi og fartölvuna á sófanum. Þegar börnin eru á 
leikskóla og maðurinn í vinnu situr Drífa önnum kafin við lærdóminn. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Sjónvörp, mynd-
lykla og önnur 
heimilistæki ætti 
alltaf að taka úr 
sambandi áður en 
farið er að sofa til 
þess að draga úr 
eldhættu. Þeim sem 
finnst of mikið mál 
að taka allt úr sam-
bandi geta fengið fjöltengi með rofa og 
þá á að vera nóg að slökkva á honum.

Myndarammar 
fást nú á hálfvirði í 
Rúmfatalagernum og 
alveg tilvalið að fjárfesta 
í nokkrum, fara í gegn-
um fjölskyldumyndirnar 
og velja þær bestu úr 
og skreyta svo veggina 
með sínum nánustu. 

Það er nefnilega eitt-
hvað svo heimilislegt 
við það.

Púðar í einhverjum 
fallegum litum í sófan-
um og nýjar gardínur 
í stíl geta gjörbreytt 
stofunni. Skemmti-
legt sturtuhengi og 
gólfmotta geta gert 
það sama fyrir baðher-
bergið. Oft þarf mjög 
lítið til þess að breyta 
heildarmyndinni og 
gera allt eins og nýtt. 

Útsala !!
Áklæði - Slip cover til sölu og leigu, rúmteppi, 

brúðarvörur, skreytingar  og margt fl eira !!

Sófalist, Garðatorgi, Garðabæ s. 553 0444, www.sofalist.is
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Matreiðslunámskeið
Heimsreisa bragðlaukanna 

kynnist framandi kryddum oglærið að matreiða 
holla og ljúffenga grænmetisrétti á einfaldan máta.

Nánari upplýsingar á modirnattura.is og í síma 862-8296.

Kennarar: Valentína Björnsdóttir og Karl Eiríksson.

Staður:   Hússtjórnarskóli Reykjavíkur
               Eins dags námskeið
Dagana: 26 janúar, 2 febrúar, 9 febrúar 16 febrúar.
Tími:       Kl 10-15.
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Arndís Hrönn Egilsdóttir 
leik kona á glæsilegan nítj-
ándu aldar spegil sem henni 
áskotnaðist á námsárunum í 
Frakklandi.

„Vinkona mín, Hrafnhildur, átti 
þennan spegil en hún keypti hann á 
flóamarkaði í París,“ segir Arndís 
um spegilinn, sem margt bendir til 
að hafi upphaflega verið áfastur 
snyrtiborði, þótt ekki sé vitað um 
afdrif þess. Spegilinn fékk hún 
síðan að gjöf frá vinkonunni þegar 
sú flutti frá París, en Arndís átti 
heima í sex ár í Frakklandi. Fyrst í 
Sorbonne á meðan hún lagði stund 
á leikhúsfræði og svo í L´École du 
Passage í París þar sem hún lærði 
leiklist.

Spegillinn hafði nokkrum sinn-
um skipt um eigendur áður en hann 
endaði hjá Arndísi, en einhver 
þeirra hafði fengið þá snilldarhug-
mynd að mála hana í apríkósulit 
sem vakti ekki beint lukku hjá leik-
konunni verðandi. „Þetta var alveg 
hryllilegur litur,“ rifjar Arndís upp 
með viðbjóði. „Enda málaði ég 
hann upp á nýtt; í gylltu sem var þá 
í miklu uppáhaldi hjá mér. Ég var 
með æði fyrir að mála allt gulllitað 
á þessum tíma.“

Sem fyrr sagði hefur leikkonan 
ekki sagt skilið við spegilinn eftir 
það, en hann hefur fylgt henni öll 
hennar búskapsár. Vítt og breitt 
um Parísarborg og svo á milli landa 
þegar Arndís flutti aftur heim til 

Íslands eftir nám. Og aldrei kom 
neitt fyrir spegilinn, þótt hann sé 
bæði fyrirferðarmikill og þungur.

Í dag trónir spegillinn síðan ofan 
á orgeli sem er í eigu unnusta Arn-
dísar, Eiríks Stephensen, sem gerði 
það upp og málaði í grænum lit. 

„Þetta er eiginlega spilandi snyrti-
borð. Eiríkur spilar á orgelið meðan 
ég dáist að mér í speglinum og 
syng kannski með. Þannig eyðum 
við gjarnan síðdeginu saman,“ 
segir hún kaldhæðnislega og hlær. 
 roald@frettabladid.is

Spilandi snyrtiborð

Arndís við spegilinn góða. Leikkonan hefur vakið athygli fyrir leik í þáttunum Pressu 
á Stöð 2, þar sem hún þykir sannfærandi í hlutverki blaðamannsins Stínu. Þá fer Arn-
dís með hlutverk í Hér og nú, sem hún lýsir sem nútímarevíu, þar sem slúðurtímarit, 
bloggsíður og raunveruleikaþættir eru hafðir að fyrirmynd. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR ÁRNASON

Pressukönnu getur verið gott að eiga þegar gesti 
ber að garði. Það er fljótlegt að hella upp á kaffi í henni 
og auk þess eru pressukönnur glæsilegar á að líta.

Viðráðanlegt verð 
á öllum verkum
Á VEFSÍÐUNNI 20X200.COM MÁ 
FINNA FLOTTAR EFTIRPRENTANIR Á 
GÓÐU VERÐI. 

Jen Bek-
man stofn-
aði vef-
síðuna 
20x200 
en hún 
er meðal 
annars 
þekkt fyrir 
að hafa 
opnað gallerí í neðri austurhluta 
New York með það að markmiði 
að styðja við bakið á ungum og 
upprennandi listamönnum. Tvö ný 
verk eru kynnt í hverri viku á síð-
unni, annars vegar ljósmynd og 
hins vegar eftirprentun á pappír og 
fáanleg í þremur stærðum. Minnsta 
stærðin er prentuð í 200 eintökum 
og kostam myndirnar minnst 20 
dollara. Af því dregur vefsíðan heiti 
sitt. Nánar á 20x200.com. - sgi

Mex -  byggingavörur
Sími 567 1300 og 848 3215
www.byggingavorur.com

Vönduð vara og hagstætt verð.....

STIGAR

Ryðfrítt

Stál

Gler

Tré

Einnig: Innihurðir, Harmonikkuhurðir 
Fullningahurðir, Útihurðir, Gerefti
Gólflistar og margt fleira

Allar mögulegar gerðir og stærðir
smíðað eftir óskum hvers og eins
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Fasteignasalan Stakfell hefur til sölu fallega 
hundrað fermetra íbúð á þriðju hæð við Lauga-
veg.

Í búðin er 101,3 fermetrar að stærð á þriðju hæð við 
Laugaveg 40a. Hún skiptist í forstofu, baðherbergi, 
eldhús og tvö svefnherbergi. Um sjö fermetra sér-

geymsla fylgir íbúðinni og er inni í heildarfermetra-
fjölda. Sameiginlegt þvottahús er í húsinu auk þess sem 
einstakur 65 fermetra þakgarður fylgir íbúðinni en 
hann snýr til suðurs og í honum er heitur pottur.

Fallegt eikarparket er á allri íbúðinni nema í for-
stofu þar sem eru flísar. Meðfram veggjum eru fallegir 
hvítlakkaðir gólflistar. Mikil lofhæð er í íbúðinni en í 
loftinu eru fallegir skrautlistar sem gefa íbúðinni mik-
inn karakter. Stór og rúmgóð stofa snýr að Laugavegi. 
Eldhúsinnréttingin er blönduð með hnotu og hvítlökk-
uðum hurðum. Út frá eldhúsi er hurð sem snýr að þak-
garðinum. Herbergin tvö eru stór með góðu skápaplássi. 
Annað snýr að Laugavegi og hitt að þakgarði. Baðher-
bergi er flísalagt og er með baðkari og stórri handlaug. 

Eignin er öll nýlega endurnýjuð og sameign er falleg 
og snyrtileg. 

Slakað á í stórum þak-
garði með heitum potti

Íbúðin er á þriðju 
hæð í þessu 

stæðilega húsi við 
Laugaveg.

VEXTIR FRÁ 
AÐEINS

Miðað við myntkörfu 4, 
Libor-vextir 10.1.2008.

4,7%
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. 

Finndu þér stað
Atvinnuhúsnæðislán með lægri lántökukostnaði
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Kvistavellir 34-40, 221 Hafnarfjörður

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Þórarinn
Jónsson Hdl.
Löggiltur
fasteignasali Hringdu núna        699 6165

Verðmetum FRÍTT fyrir þig!

699 6165

Tilbúin til 
innréttinga,
hiti í gólfi 
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Fasteignasalan Ás hefur til sölu vel viðhaldið 316,2 fermetra einbýli/tvíbýli á þremur hæðum 
ásamt 90,3 fm þreföldum bílskúr, samtals 406,5 fm á frábærum útsýnisstað í hjarta Hafnar-
fjarðar.

Lýsing: Húsið skiptist niður í 199,7 fm sérhæð sem er á miðhæð og efri hæð með sérinngangi. 
Á jarðhæð er 116,5 fm sérhæð með sérinngangi. Mið- og efri hæð: Forstofa með skáp, mósaík-
flísar á gólfi. Snyrting. Hol með ljósum teppum. Rúmgott eldhús með viðarinnréttingu, flísar á 
milli skápa, helluborð, ofn og vifta, borðkrókur, dúkaflísar á gólfi. Þrjár rúmgóðar stofur. Arinn, 
ljós teppi á gólfum, útgengt út í skála úr stofu og út úr honum út á tvennar stórar svalir. Stigi 
upp úr holi, teppi á stiga, hol með teppum. Þrjú stór svefnherbergi en möguleiki á fjórum. Út-
gengt er út á tvennar svalir af efri hæð í suður og vestur. Þvottahús með dúk, skápar. Baðher-
bergi með baðkari með sturtu yfir, mósaík á gólfi, flísar á veggjum. Jarðhæð: Innangengt er 
niður á jarðhæð af efri hæð. Á jarðhæð er geymsla sem fylgir efri hæð. Þar er einnig íbúð sem 
tekin hefur verið í gegn nýlega. Forstofa er með ljósum flísum. Hol með parket á gólfi. Eldhús 
með viðarinnréttingum. Stofa með parket á gólfi. Þrjú svefnherbergi með skápum í einu, park-
et á gólfum. Baðherbergi með sturtu, þvottahús og geymsla er í íbúð. Hægt er að opna út úr 
íbúð út í skála og þaðan út á lóð. Bílskúr er fullbúinn með hita og rafmagni og þar er einnig 
snyrting. Bílaplan er hellulagt. Búið er að skipa um allar lagnir á jarðhæð og skolp. 

220 Hafnarfjörður:  Tvær íbúðir í einu húsi
Hringbraut 50: Þrefaldur bílskúr

Danfoss ofnhitastillar

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Háþróuð og notendavæn
hitastýring sem veitir
þægilega húshitun og
hámarks orkusparnað

Við erum leiðandi í
framleiðslu ofnhitastilla

Bergur
Steingrímsson

Löggiltur fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi
oligisli@remax.is

822 8283

Hrönn
Sölufulltrúi
hronn@remax.is

692 3344

Bergrún Brá
Sölufulltrúi
bergrunbra@remax.is

698 7352

Garðar
Sölufulltrúi
gs@remax.is

893 0082

VELDU FRAMÚRSKARANDI
ÞJÓNUSTU FYRIR ÞIG
OG ÞÍNA FASTEIGN

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Eignin þín fær athygli

Þú færð persónulega þjónustu

Við sýnum eignina fyrir þig

Traust og örugg þjónusta

FRAMÚRSKARANDI SÖLUFULLTRÚAR FRAMÚRSKARANDI ÁRANGUR

FRÍTT VERÐMAT
HRINGDU NÚNA!!!
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HÁTEIGSVEGUR - STÓR NEÐRI SÉRH. 

Glæsileg 154,7 fm neðri sérhæð auk 23,1 fm bílskúrs, samtals 177,8 fm. Hæðin skiptist í forstofu, stórt hol, þrjú
svefnherbergi, tvær samliggjandi stofur, eldhús, búr, þvottahús í íbúð og baðherbergi. Í kjallara eru tvær rúmgóð-
ar geymslur (mögulegt er að útbúa þar herbergi eða opna yfir í bílskúrinn). Bílskúrinn er innbyggður með hita og
rafmagni. Íbúðin hefur öll verið endurnýjuð á síðustu árum, gólfefni, innréttingar og baðherbergi. Húsið var steypu-
viðgert og málað árið 2007. V. 49,6 m. 7283

Fr
um

SKERJABRAUT - SELTJARNARNESI 
Fallegt og mikið endurnýjað 220 fm timburhús á steyptum
kjallara sunnanmegin á Seltjarnarnesi. Húsið skiptist í and-
dyri, stofu, borðstofu og eldhús. á 1. hæð og á 2. hæð eru
fjögur svefnherbergi og baðherbergi og risloft. Í kjallara er
sjónvarpsherbergi, baðherbergi , þvottahús, geymsla og eitt
herbergi. M.þ. sem endurnýjað hefur verið er: Rafmagn,
lagnir, þakjárn, gler og gluggar, baðherbergi og fl. V. 68 m.
6942

FELLSÁS - MOSFELLSBÆR 
Um er að ræða 312,3 fm(þ.a. er bílskúr 37,5 fm) einbýli á 2
hæðum. Eigninni er í dag skipt í þrjár íbúðir. Tvær á jarðhæð
og ein og efri hæð.Eignin er laus fljótlega. Nánari uppl veitir
Heiðar Birnir sölumaður í síma 824-9092 V. 50,0 m. 7282

DRAGAVEGUR - HÚS MEÐ 2 ÍBÚÐUM 
Vel staðsett 245 fm hús
með tveimur íbúðum og
bílskúr. Á efri hæð er 4-5ra
herbergja íbúð og á neðri
hæð er 3ja herbergja íbúð.
Bílskúr er u.þ.b. 40 fm.
Húsið er klætt að utan og
hefur verið mikið endurnýj-
að m.a. innréttingar og
tæki. V. 59,0 m. 7284

LANGALÍNA 10-14 - GARÐABÆ
Fallegar íbúðir í þremur hús-
um á sjávarlóð í Sjálandi.
Íbúðirnar eru 3ja herbergja
frá 120 fm. Lyfta er í húsun-
um frá bílakjallara og upp í
íbúðirnar. Húsin eru hönnuð
af Birni Jóhannessyni.
Glæsilegt útsýni. 

ÍBÚÐIRNAR VERÐA TIL SÝNIS Í DAG MÁNUDAG 
FRÁ 16.00-18.00.

NORÐURBAKKI 23-25 - HAFNARFIRÐI

Glæsilegar 2-4ra herb. íbúð-
ir á frábærum stað við sjáv-
arsíðuna. Húsið er teiknað af
Birni Ólafs. Einstakt útsýni. 

ÍBÚÐIRNAR VERÐA TIL SÝNIS Í DAG MÁNUDAG 
FRÁ 16.00-18.00.

Ofanleiti, jarðhæð - sér inng, laus
strax Vel staðsett 3ja herb. 87 fm íbúð á jarðhæð. Út-
af stofu er gengið út á hellulagða verönd til suðurs. Ný-
lega standsett baðherbergi. Blokkin er nýmáluð. Sér
inngangur í íbúðina. V. 26,9 m. 7043

Barmahlíð, kjallari - laus strax Vorum að
fá í sölu mjög fallega 98 fm 3ja herb íbúð í kjallara í 3-
býlishúsi í Hlíðunum. Sér inngnagur. Íbúðin hefur verið
mikið standsett m.a. gólfefni og baðherbergi. Nýtt dren
og skolplagnir. Íbúðin er laus nú þegar. V. 22,9 m. 7286

Rauðavað - laus strax Mjög glæsileg 2ja- 3ja
herbergja 93,9 fm íbúð á jarðhæð með sér inngangi,
hellulagðri verönd og stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist
í 2 herbergi, sjónvarpshol, stofu og eldhús, baðherbergi
og þvottahús. V. 26,9 m. 7046

Grensásvegur - í ný viðgerðu húsi Góð
2ja herb. góð 62,2 fm íbúð á 3. hæð í nýlega viðgerðu
fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist í stofu, svefnherb., eldhús og
baðherb. Glæsilegt útsýni til austurs. Í kjallara er sér
geymsla og sameignarþvottahús V. 16,9 m. 7277

Espigerði - útsýni 4ra herb. glæsileg116,8 fm
íbúð með frábæru útsýni. Íbúðin er á 8. hæð og skiptist
í hol, 3 herbergi, stofu, eldhús, baðherbergi og þvotta-
hús. V. 37,8 m. 7298

Kambasel - allt sér Falleg og vel skipulögð
80,1 fm 2-3 herbergja íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýlishúsi.
Íbúðin er með sér inngangi og sér afgirtum garði. Húsið
er byggt 1982 og er vel staðsett rétt við skóla, þjónustu
og fl. Eignin skiptist í hol/gang, eldhús, þvottahús/búr,
stofu, tvö herbergi og V. 22,5 m. 7279

Hringbraut - m. bílageymslu. Mjög góð 2ja
herb. 49,1 fm íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í
bílageymslu. Gengið er beint inn á 2. hæðina. Íbúðin
snýr öll til suðurs (ekki út að Hringbraut). Parket og flís-
ar á gólfum. V. 18,3 m. 7274

Eskihlíð m. aukaherb. 4ra herb. 112,4 fm
endaíbúð í fallegu húsi. Íbúðin skiptist í hol, stofu,2
herb., eldhús og baðhergi ásamt aukaherb. í risinu. Ákv.
sala. V. 23,9 m. 7266

Bjallavað - laus strax. 3ja herb stórglæsileg
96,4 fm fullbúin íbúð. Til afhendingar strax parketlögð.
Íbúðin er með sérinngangi af svölum og skiptist í for-
stofu, hol, tvö stór herbergi, þvottahús, baðherbergi,
eldhús og stofu auk sérgeymslu í kjallara. Ísskápur og
uppþvottavél fylgir. V. 27,5 m. 6159

Álfamýri - laus strax. Mjög góð 2ja herbergja
60 fm íbúð á 3.hæð með suðursvölum. Íbúðin skiptist í
lítið hol, baðherbergi, eldhús, stofu og svefnherbergi.
Laus strax. V. 16,9 m. 7265

Bergþórugata Góð og vel skipulögð 2ja herbergja
íbúð á 2. hæð. Íbúðin skiptist í hol, stofu, baðherbergi,
eldhús, og rúmgott svefnherbergi. Parket og flísar á
gólfum. V. 18,9 m. 7106

Langholtsvegur Mjög góð 2ja herbergja 60,4 fm
íbúð á jarðhæð með sér inngangi og sér bílastæði. Bað-
herbergi flísalagt í hólf og gólf með sturtuklefa, góðri inn-
réttingu og tengi fyrir þvottavél. Parket á gólfum og gott
skápapláss. V. 18,9 m. 7068

Grundarhvarf - við Elliðavatn Glæsilegt
mjög vandað 171,1 fm parhús á einni hæð með innb.
bílskúr. Húsið stendur á 1.018 fm lóð rétt við Elliðavatn-
ið og með einstöku útsýni. Guðbjörg Magnúsdóttir inn-
anhús arkitekt hannaði húsið að innan og teiknaði allar
innréttingar. Allur viður í húsinu er eik. Granít á borðum
og gólfefni er gegnheilt eikarparket og flísar. Garðurinn
er sérhannaður af landslagsarkitekt. Húsið er laust
strax. V. 64,5 m. 6997
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Húsin eru framleidd í nýrri 
og glæsilegri verksmiðju í 
Eistlandi og koma í einingum 
tilbúin til uppsetningar. 
Afgreiðslutími er frá 
2 og upp í 6 mánuði.

Við bjóðum upp á vönduð 
og traust einingahús á 
sanngjörnu verði. Við viljum 
koma til móts við þarfir hvers 
og eins með því að bjóða 
uppá fjölbreytta möguleika 
við hönnun og byggingu 
draumahússins og veita 
viðskiptavinum okkar góða 
og faglega þjónustu. Því 
erum við í samstarfi við 
fagaðila á öllum stigum 
byggingarferilsins.

Ef þú ert að leita að 
draumahúsinu þínu, leitaðu 
þér þá upplýsinga eða 
tilboða hjá okkur í síma 
864 2400 eða á heimasíð-
unni okkar.

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

AUSTURLENSKUR VEITINGASTAÐUR
Til sölu veitingarekstur í austurlenskri matargerð, vel staðsettur og vel tækjum
búin. Staðurinn tekur yfir 30 manns í sæti. Take away þjónusta. Öflug veisluþjón-
usta. Traustur meðeigandi kemur einnig til greina. Gott tækifæri.

SPORTBAR-PÖBB Í EIGIN HÚSNÆÐI
Til sölu glæsilegur hverfis-pöbb í ca 240 fm eigin húsnæði, mjög flott innréttað-
ur. Góð aðkoma og næg bílastæði. Stór verönd og skjólveggir fyrir framan inngang
fyrir gesti á góðviðrisdögum. Húsnæði og rekstur með aðeins 18-19millj. útborg-
um. Stórgott tækifæri.

HJÓLBARÐA VERKSTÆÐI - SMURSTÖÐ - VIÐGERÐIR
Til sölu rekstur verkstæðis í Skeifunni. Er í 250 fm leiguhúsnæði með traustan
leigusamning. 3 góðar lyftur, 3 dekkjavélar, 2 ballance vélar og verkfæri. Einnig full-
búin smurstöð. Góð aðstaða fyrir mótorhjólaviðgerðir o.fl. Er í góðum rekstri.
Verð aðeins 6 milljónir. Frábært tækifæri.

VEITINGAR - SÖLUTURN - ÍSSALA
Er í björtu og rúmgóðu ca 220 fm nýlegu húsnæði. Heitur matur í hádeginu. Ham-
borgarar og fl. skyndiréttir allan daginn Tekur yfir 50 manns í sæti. Mjög flottur
staður með góða afkomu. Einnig afgreitt um bílalúgur. Opið til kl. 22. Næg bíla-
stæði. Mjög gott verð. 

BLÓMABÚÐ - KAFFITERÍA
Til sölu glæsileg blómaverslun í þjónustukjarna. Mikið úrval af blóma og gjafa-
vöru. Er í rúmgóðu og björtu húsnæði. Kaffibar með léttvínsleyfi. Frábært tækifæri.

GLÆSILEG SNYRTISTOFA og VERSLUN
Til sölu þekkt og einkar glæsileg stofa á frábærum stað með góða aðkomu. Góð-
ur tækjakostur. Leigustólar. Tilvalið fyrir 2 snyrtifræðinga og naglafræðing.
Skemmtilegt tækifæri.

HVERFISVERSLUN - MEÐ MIKLA VELTU
Til sölu rótgróin og þekkt hverfisverslun í eigin húsnæði og með mjög góða af-
komu. Mikil mánaðarvelta. Frábært fjöskyldufyrirtæki. Allar nánari upplýsingar á
skrifstofu okkar að Síðumúla 35.

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

STÓR SÖLUTURN - GRILL - ÍS - VIDEÓLEIGA 
Til sölu glæsilegur söluturn með grill, ís og viðeóleigu. Er í 200 fm húsnæði í
vinsælum þjónustukjarana. Góð afkoma. Útborgun aðeins 5 milljónir. + yfirtaka
Frábært tækifæri.

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

HÁRSNYRTISTOFA Í hverfi 101 
Til sölu glæsileg hársnyrtistofa í hverfi 101, 5 vinnustöðvar, 2 vaskstólar. Smart
stofa. 1-2 leigustólar. Þekkt stofa með góða afkomu. Mjög gott verð. 

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

ÞEKKT HÁRSNYRTISTOFA í hverfi 108 - Nýtt
Var að koma á skrá, falleg og velstaðsett hársnyrtistofa, 5 vinnustöðvar og 2
vaskstólar, nánast allt nýendurnýjað. Staðsetning mjög góð og næg bílastæði.
Frábært tækifæri.

HEILSUSDTÚDÍÓ - SNYRTISTOFA - Frábært verð
Til sölu glæsilegt heilsustúdíó og snyrtistofa með góðan tækjakost. þekkt stofa í
flottu húsnæði. Staðsetning mjög góð. Besti tíminn framundan. 

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

ÞEKKT HÁRSNYRTISTOFA - MJÖG VEL STAÐSETT 
Til sölu glæsileg og vel búin hársnyrtistofa, frábærlega vel staðsett, í góðu hús-
næði, með næg bílastæði við inngang. 6 vinnustöðvar og 2 vaskstólar og allur bún-
aður mjög góður. Verð 7 millj. 

VINSÆLL SKYNDIBITASTAÐUR í hverfi 108
Til sölu þekktur skyndibitastaður í austurborginni með fína afkomu. Vel tækjum
búin Bullandi traffic. Liggur vel við allri umferð. Tekur yfir 30 manns í sal.. Gott
dæmi.

Fjöldi annarra fyrirtækja á skrá!
Leitið nánari upplýsinga. - Sjáið: www.atv.is
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Hellubraut 10, efri hæð,
Grindavík
Flott 3ja herb. á 2.hæð í fjórbýli . Íbúðin skipt-
ist í stofu, eldhús, baðherb. Svalir út frá stofu.
Sér inngangur.  Parket á stofu og herbergj-
um. Á baðherbergi eru flísar. Tvöfaldur ís-
skápur sem fylgir. Á baði er spónlögð innrétt-
ing, baðkar. Skápar í forstofu og herbergjum.
Sameiginleg vagna og hjólageymsla. 
Verð: 17.500.000,-

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

Vesturhóp 7, Grindavík
Nýtt parhús 118,5 ferm. ásamt 42,3 ferm. bíl-
skúr. 3 svefnherb. Parket  á allri eigninni
nema 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,-

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

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,- 

Túngata 11, Grindavík
Fallegt 123,9 ferm. einbýli ásamt 38,2 ferm.
bílskúr. Eignin skiptist í forstofu, stofu, eld-
hús, þvotthús, baðherb. og 4 svefnherb. Flís-
ar eru  á baðherberg. og forstofu og parket á
stofu, gangi og herbergjum. Bílskúrinn er full-
búinn.
Verð: 24.000.000.-

Marargata 1, efri hæð, 
Grindavík
Mjög góð 4ja herb. efri hæð ásamt bílskúr
178,2 ferm. Nýleg innrétting í eldhúsi. Búið
að endurnýja þak. Nýlegt parket á gangi og
herbergjum.  Góður staður.
Verð: 21.900.000,-

Hólavellir 16, Grindavík
Fallegt 73,8 ferm raðhús. Parket á gólfum
nema á baðherbergi og forstofu. Eikarhurðar
og nýlegir skápar. Baðherbergið var tekið í
gegn fyrir ca. 5 árum. 
Verð: 16.800.000,-

Fr
um

Við auglýsum þína eign frítt!

Baðsvellir 1, Grindavík
Mjög falleg 134 ferm einbýlishús ásamt 34
ferm bílskúr. 4 svefnherb. 2 baðherb. sjón-
varpshol. Nýtt járn á þaki, nýjar neysluvatns-
lagnir. Forhitari. Hiti í plani. Sólpallur með
heitum potti.
Verð 29.500.000,-

Leynisbrún 13, Grindavík
Fallegt 154,5 ferm. einbýlishús ásamt bílskúr.
4 svefnherb. Baðherberg. geymsla og
þvottahús er flísalagt. Parket á stofu og borð-
stofu. 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,-

Ásabraut 14, 0203, Grindavík
Nýlegt 88,2 ferm íbúð í fjölbýlishúsi með sér-
inngangi. Stofan og eldhús í opnu rými. Eik-
arparket á gólfum í 2 svefnherbergjum og
stofu. Svartar flísar á baðherbergi, geymslu
og forstofu. Öll ljós fylgja og ísskápur.
Verð: 18.300.000,- 

Sólhlíð 3, 
900 Vestmannaeyjum
Góð 127,4 ferm. íbúð á efri hæð auk rými í
kjallara í tvíbýlishúsi. Eignin skiptist í stofu,
borðstofu, eldhús, baðherbergi, 3 svefnher-
bergi og sólhús. 2 svefnehrb. eru á hæðinni
og 1 í kjallara. Eldhúsið er allt endurnýjað,
með keramikhellum og ofni. Baðherbergi er
allt endurnýjað með baðkari og hvítri innrétt-
ingu.
Verð: 11.500.000,-

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

Víkurbraut 46 - 240 Grindavík - www.es.is

Vegna mikillar eftirspurnar, 
þá vantar okkur allar gerðir eigna á skrá!



Þverholt - 2ja herb.

Falleg 57,7 m2, 2ja herb. (ósamþykkt) íbúð
á jarðhæð. Íbúðin er mjög smekklega inn-
réttuð og vel nýtt, flísar á gólfum, rúmgóð
stofa og eldhús og baðh. með fullkomnum
sturtuklefa. Mjög gott aðgengi, sér inn-
gangur beint af bílaplani. Íbúð sem gæti
hentað fötluðum vel. Verð kr. 14,9 m.
Klapparhlíð – 2ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu 66,9
m2, 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í 3ja hæða
fjölbýli. Þetta er rúmgóð og björt íbúð með
góðum suðvestur svölum. Stór hjónaher-
bergi, flísalagt baðh. með baðkari, eldhús
m. mahony innrétt. og stofa. Stutt í skóla,
sundlaug og World Class. Eignin er laus til
afh. við kaupsamn. Verð kr. 18,9 m.
Rauðamýri – 113,4 m2 + bílsk.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 113,4 m2,
3ja herbergja íbúð á 3. hæð ásamt bíla-
stæði í bílakj. í nýju húsi. Stór og rúmgóð
íbúð, fullbúin, en án gólfefna, nema bað,
forstofa og þvottahús er flísalagt. Eikar inn-
rétt. og innihurðar og AEG tæki í eldhúsi.
Mjög mikið útsýni er úr íbúðinni til vesturs,
yfir Sundin og að Esjunni. Verð kr. 27,5 m.
Rauðamýri – 107 m2 íbúð

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá flotta 107,4
m2 endaíbúð á efstu hæð í nýju 3ja hæða
fjölbýli. Íbúðin er skemmtilega hönnuð,
með mikilli lofthæð og tveimur svölum. 2
stór svefnherbergi, sér þvottahús, stór
stofa og opið eldhús. Eikar innréttingar og
parket á íbúðinni, en flísar á forstofu, baði
og þvottahúsi. Flott útsýni til suðurs og
norðurs úr íbúðinni. Verð kr. 29,5 m.
Stóriteigur - Raðhús

146,6 m2 raðhús á einni hæð með bílskúr
ÁSAMT ca 60 m2 kjallara í litlum botn-
langa. Þetta er vel skipulögð íbúð með 4
svefnherbergjum, eldhúsi, sjónvarpsholi,
stofu, baðherbergi og gestasalerni á jarð-
hæð og stóru leikh./vinnuh., geymslu og
þvottahús í kjallara. 28 m2 bílskúr og stórt
hellulagt bílaplan fyrir framan húsið. 
Verð kr. 39,9 m.

Skeljatangi – 4ra herb.

4ra herbergja Permaform íbúð á JARÐ-
HÆÐ í litlu fjórbýlishúsi. 3 svefnh., baðh.
m/sturtu, geymsla, stofa og eldhús. Þetta
er fín íbúð á barnvæntum stað – en kom-
inn er tími á endurbætur. Íbúðin er laus til
afh. við kaupsamn. Verð kr. 25,9 m.
Bugðutangi – endaraðhús

Til í sölu 86,6 m2, 3ja herbergja endarað-
hús. Steypt hús á einni hæð á góðum stað
í Mosfellsbæ, 2 rúmgóð svefnherbergi, ný
upptekið baðh. m/sturtuklefa, geymsla,
góð stofa, sér eldhús og búr/þv.hús inn af
eldhúsi. Stór hornlóð með timburverönd
og góð aðkoma. Verð kr. 29,9 m.
Hagaland – 361 m2 einbýli með
2/skúr

Glæsilegt 308,7 m2 einbýlishús á tveimur
hæðum ásamt 52,5 m2 tvöföldum bílskúr
á fallegum stað, neðst í botnlanga. Á aðal-
hæð er stórt eldhús, stofa, borðstofa, 2
svefnherbergi og baðherbergi, og á jarð-
hæð er þvottahús, svefnherbergi, baðher-
bergi og ósamþykkt íbúð með eldhúsi,
stofu og tveimur svefnherbergjum. Þetta
flott eign á góðum stað. Verð 85,0 m.
Leirutangi – Glæsilegt einbýlis-
hús

Til sölu mjög fallegt 189,3 m2 einbýlishús
á einni hæð á stórri hornlóð við Leirutanga
24 í Mosfellsbæ. Húsið hefur mikið verið
endurbætt sl. ár m.a. er nýjar sérhannaðar
innréttingar í eldhúsi og á baði. Bílskúr
hefur verið innréttaður sem hobby her-
bergi og unglingaherbergi. Stór timburver-
önd með skjólgirðingu, heitur pottur og
markísur yfir öllum gluggum. Þetta er eign
í sérflokki.
Verð 67,5 m.
Hjallahlíð – 174,6 m2 raðhús

Til sölu tveggja hæða raðhús við Hjallahlíð
13 í Mosfellsbæ. Íbúðin er 149,5 m2 og
bílskúrinn 25,1 m2. Á jarðhæð er forstofa,
stofa, eldhús, hjónaherbergi, svefnher-
bergi og gesta WC, á 2. hæð er sjónvarps-
hol, 2-3 svefnherbergi og baðherbergi.
Stórt hellulagt bílaplan með snjóbræðslu
og timburverönd í suðurgarði. Frábær
staður við skóla, sundlaug og golfvöll.
Verð 45,5 m.

Tröllateigur – 115,6 m2 íbúð

Falleg 115,6 m2, 4ra herbergja íbúð á 2.
hæð í nýju fjórbýlishúsi við Tröllateig 23 í
Mosfellsbæ. Gengið er íbúðin af opnum
svalagangi. Allar innréttingar í eik og eik-
arparket og flísar á gólfum. Stofa, borð-
stofa, sjónvarpshol, flott eldhús og þrjú
rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi m/kari
og sturtu, sér þvottahús og geymsla. Mjög
stórar svalir í suður. Þetta er vönduð íbúð
rétt við miðbæ Mosfellsbæjar.
Verð. 30,9 
Hafravatn – 45 m2 hús – 2.040
m2 lóð

Til sölu 44,8 m2 sumarhús á 2.040 m2
eignarlóð í sumarhúsahverfi við Hafravatn í
Mosfellsbæ. Húsið er byggt árið 1979 og
þarnast endurbóta, en samþykkt deili-
skipulag gerir ráð fyrir allt að 70 m2 frí-
stundahúsi á lóðinni. Töluverður trjágróður
eru á lóðinni Þetta er kjörið tækifæri fyrir þá
sem vilja eignast húsnæði á þessum frá-
bæra stað – þetta er sannarlega sveit við
borg.
Verð 18,4 m.
Hulduhlíð – 3ja herb.

Til sölu 84,1 m2, 3ja herbergja endaíbúð á
2. hæð í litlu 2ja hæða fjölbýli við Hulduhlíð
9 í Mosfellsbæ. Í íbúðinni eru tvö rúmgóð
svefnherbergi með skápum, baðherbergi
m/ sturtu, sér þvottahús, geymsla/tölvu-
herbergi, góð stofa og eldhús með borð-
krók. Svalir í suður og opinn stigagangur.
Lágafellsskóli, leikskóli, glæsileg sundlaug
ofl. í næstu götu. Verð 24,4 m.
Klapparhlíð – 50 ára og eldri

90,5 m2, 2ja herbergja íbúð á EFSTU HÆÐ
í 4ra hæð fjölbýli fyrir 50 ára og eldri. Þetta
er vönduð lyftublokk með bílakjallara.
Íbúðin er björt og rúmgóð, eikarparket og
flísar á gólfum og fallegar eikar innréttingar
í eldhúsi, baði og svefnherbergi. Stór stofa
og borðstofa og svalir eru yfirbyggðar og
með glerhurðum sem hægt er að opna.
Bílastæði í bílageymslu fylgir. Sundlaug,
líkamsrækt og golfvöllur, allt í göngufæri
við húsið.
Verð 31,5 m.

Klapparhlíð – 50 ára og eldri

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá fallega 107,4
m2, 3ja herbergja íbúð á JARÐHÆÐ í 4ra
hæða lyftuhúsi. Íbúðin er vönduð í alla
staði, eikarparket og flísar á gólfum. 2 rúm-
góð herb., stórt baðh. með tvöf. baðk., sér
þv.hús/geymsla, stórt stofa og glæsilegt
eldh. með eikarinnr. og eyju. Úr stofu er
gengið út á stóra afgirta verönd sem eykur
notagildi íbúðarinnar. Verð kr. 30,9 m.
Klapparhlíð - 99 m2 íbúð

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu 99 m2
endaíbúð á 2. hæð nýlegu 3ja hæða fjölbýli.
Endaíbúð með eikarparketi og eikar innrétt.
Íbúðin er upphaflega 4ra herb., en búið er
að stækka stofu á kostnað annars barnah.,
auðvelt er að breyta þessu aftur. Einn besti
staðurinn í Klapparhlíð, innsta húsið í göt-
unni og því lítil umferð mjög stutt í World
Class, Lágafellslaug, Lágafellsskóla og leik-
skólann Hulduberg. Verð kr. 27,9 m.

NÝBYGGINGAR

Stórikriki 1 - Fjölbýli
Erum með í sölu fjölbýlishúsi. Í húsinu eru
15 stórar íbúðir, 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúð-
ir. Íbúðirnar verða seldar fullbúnar, með
gólfefnum, ísskáp, uppþvottavél, þvottavél
og þurrkara. Í húsinu eru tveir stigagangar
og lyftur í hvorum gangi. Aðeins 5 íbúðir
eftir. Afhending í febrúar og apríl 2008. 
Verðdæmi:

- 2ja herb 102,5 fm verð frá 25,4 m. 
2 óseldar.

- 3ja herb, 121,7 fm verð frá 27,9 m. 
2 óseldar.

- 4ra herb. 137,3 fm verð 31,9 m. 
1 óseld.

Laxatunga – 183,5 m2 raðhús
Erum með í sölu mjög falleg raðhús á einni
hæð á einum besta stað í nýju hverfi í Mos-
fellsbæ. Um er að ræða forsteypt einingar-
hús sem verða afhent rúmlega fokheld,
þ.e. auk fokheldis verða innveggir for-
steyptir að mestum hluta og tilbúnir undir
sandspartl, gluggar ísettir og þak verður
einangrað sem og útveggir. Laxatunga 51-
57 stendur á afar fallegum stað með miklu
útsýni út á Leirvogoginn – húsin eru að
verða fokhelt í dag, en þau verða tilbúin til
afhendingar í febrúar 2008. 
Verð:

Laxatunga 51, 183,5 fm endaraðhús,
verð 45,5 millj.
Laxatunga 53, 181,5 fm miðjurað-
hús, verð 43,5 millj.
Laxatunga 55, 181,5 fm miðjurað-
hús, SELT
Laxatunga 57, 183,5 fm endarðhús,
SELT

Svöluhöfði – 319 m2 einbýli

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá glæsilegt
einbýlishús á einni hæð á flottum stað
við Svöluhöfða í Mosfellsbæ. Húsið er
hannað af Agli Guðmundssyni, arkitekt
og byggt árið 2002. Húsið skiptist í tvær
álmur sem tengjast með tengibyggingu.
Stofa, borðstofa, útsýnispallur, eldhús
2-3 svefnherbergi, bað og þvottahús í
annarri álmunni og sérhönnuð vinnu-
stofa með stórum sal, forstofu, baðher-
bergi, geymslu og bílskúr. Þetta er eign
sem tekið er eftir. Verð kr. 99,2 m.

Kvíslartunga – 278,4 fm parh.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu
glæsileg hannað keðjuhús á tveimur
hæðum á flottum stað við Kvíslartungu
53 í Leirvogstungu. Þetta er stílhreint
hús með stórum gluggum, enda útsýni
mikið frá húsinu. 4-5 svefnherbergi og
stór rými. Af 2. hæð er gengið út á ca
78 m2 svalir. Húsið afhendist vel rúm-
lega fokhelt, en flestir innveggir á jarð-
hæð verða komnir, útveggir einangraðir
og tilb. undir sandspartl. Afhending í
apríl nk.
Verð kr. 48,8 m.

Stóriteigur – 261 m2

*NÝTT Á SKRÁ* Til sölu raðhús á
tveimur hæðum, auk kjallara sem þarfn-
ast endurbóta. Á jarðhæð er forstofa,
gesta WC, eldhús, stofa og borðstofa.
Á 2. hæð er sjónvarpshol, 4 svefnher-
bergi og baðherbergi og kjallari er rúm-
lega fokheldur. Bílskúr við hlið inngangs
með gryfju. Þetta er fín eign fyrir lag-
henta á góðum stað í Mosfellsbæ. 
Verð kr. 40,5 m.

Klapparhlíð – 3ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ* Flott 87,5 m2 3ja her-
bergja endaíbúð á 2. hæð í nýlegu fjöl-
býli við Klapparhlíð 11. Íbúðin er mjög
rúmgóð og björt með fallegum Mahony
innréttingum í eldhúsi, baði og svefn-
herbergjum. Góð tæki í eldhúsi og stór
stofa. Baðkar m/sturtuaðstöðu og sér
geymsla í íbúð. Íbúðin er laus til afhend-
ingar strax.
Verð kr. 25,9 m.

Klapparhlíð – 4-5 herb.

*NÝTT Á SKRÁ* Þetta er 112,6 m2
endaíbúð á 2. hæð í nýlegu fjölbýli með
opnum stigagangi við Klapparhlíð 30 í
Mosfellsbæ. Íbúðin er teiknuð sem 5
herbergja, en er í dag 4ra herbergja,
hægt að breyta aftur. Þrjú rúmgóð
svefnherbergi, stofa og gangur með
merbau parketi, flísar á baði og þvotta-
húsi og korkflísar á forstofu og eldhúsi. 
Verð kr. 30,8 m.

Dísaborgir – 3ja herb. 

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá mjög
snyrtilega og bjarta, 3ja herbergja end-
aíbúð á efri hæð í 2ja hæða 5 íbúða
húsi við Dísaborgir 7 í Grafarvogi. Tvö
góð svefnherbergi, stofa, eldhús og hol
með linoleum dúk, flísar á forstofu og
baði. Stórar svalir í suður og fallegt út-
sýni, bæði til suðurs og vesturs. Stutt í
alla þjónustu.
Verð kr. 23,5 m.

Brekkutangi - stórt raðhús

*NÝTT Á SKRÁ* Mikið endurnýjað 254
m2 raðhús á tveimur hæðum, auk kjall-
ara við Brekkutanga 30 í Mosfellsbæ. Á
jarðhæð er forstofa, gesta WC, eldhús,
st. og borðst. Á 2. hæð eru 4 svefnherb.
vinnuherbergi og baðherbergi. Í kjallar
er búið að innrétta auk íbúði sem hefur
verið í útleigu. Fallegur skjólgóður suð-
urgarður með timburverönd og heitum
potti. Hér er nóg af fermetrum og her-
bergjum. Verð 49,7 m.

Grenibyggð – parhús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu
136,6 m2 parhús á einni hæð með inn-
byggðum bílskúr við Grenibyggð í Mos-
fellsbæ. Falleg aðkoma er að húsinu og
gott hellulagt bílaplan. Í íbúðinni eru tvö
svefnherbergi, vinnuherbergi m/þak-
glugga, eldhús m/borðkrók, stórt
stofa/borðstofa og baðherbergi m/sturt-
uklefa og baðkari. Lítill og fallegur bak-
garður í suðaustur 
Verð kr. 38,5 m.

Hjallahlíð – 2ja herb íbúð.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 2ja her-
bergja Permaform íbúð á JARÐHÆÐ í
litlu fjölbýli, með stórri timburverönd við
Hjallahlíð 25. Stórt hjónaherb., baðher-
bergi m/sturtu, sér þv.hús, góð geymsla
- hægt að nota sem leikherbergi, rúm-
góð stofa og eldhús með flottri innrétt-
ingu. Þetta er frábær eign fyrir þá sem
eru að kaupa sínu fyrstu eign - timbur-
veröndin eykur notagildi eignarinnar
mikið. Lágafellsskóli, leikskóli, glæsileg
sundlaug ofl. í næstu götu. 
*Verð 19,9 m.*

Þrastarhöfði – Laus í dag.

Afar glæsileg 3ja til 4ra herbergja endaí-
búð á efstu hæð í nýlegu 3ja hæða fjöl-
býli við Þrastarhöfða 5. Íbúðin er mjög
glæsileg, með eikar plankaparketi og
flísum á gólfi, hnotu innhurðar og inn-
réttingar hvítar/hnota. Hér hefur hvergi
verið til sparað – frábær staður, sund-
laug, líkamsrækt, skóli, leikskóli, golf-
völlur og gönguleiðir rétt við húsið. Áhv.
19,4 m. frá Glitni m/5,0% vöxum. Íbúðin
getur verið laus við kaupsamning.
*Verð 31,9 m.*

Leirvogstunga – 199,2 m2 ein-
býli Til sölu 199,2 m2 einbýlishús í bygg-
ingu. Timburhús á einni hæð ásamt milli-
lofti og bílskúr. Húsið verður afhent á
bygg.stigi 5 – tilbúið til innrétt. Húsið verð-
ur full. að utan. Að innan allir veggir upp-
settir og sandsparstlaðir og tilb. til máln-
ingar – loft verða einnig tilbúin til málning-
ar. Húsið verður afhent í ofangreindu
ástandi vorið 2008, en sýningarhús er til-
búið til skoðunar. Verð kr. 43,8 m.
Laxatunga - einbýlishúsalóð

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 967,5 m2
einbýlishúsalóð í endursölu á mjög fallegri
endalóð í botnlanga með mikið útsýni. Fyr-
ir liggja frumdrög að 315 m2 glæsihúsi á
tveimur hæðum. Þetta er eitt fallegast
byggingarland á höfuðborgarsvæðinu, en
þarna er verið að reisa 400 sérbýlishúsa-
hverfi á milli Leirvogsár og Köldukvíslar,
engin fjölbýlishús er í hverfinu.

Raðhúsalóðir í Mosfellsbæ 
*NÝJAR LÓÐIR Í LEIRVOGSTUNGU Í
SÖLU* Erum með í sölu nokkrar raðhúsa-
lóðir á svæði 4 – lóðir við Vogatungu – um er
að ræða síðustu raðhúsalóðirnar í Leir-
vogstungu. TILBOÐUM VERÐUR SVARAÐ
INNAN 24 KLST. Þetta er eitt af fallegustu
byggingarlöndum á höfuðborgarsvæðinu,
með Leirvogsá og Köldukvísl á sitt hvora
hönd. Á svæðinu verða eingöngu byggð ein-
býlis-, rað- og parhús. Kynntu þér málið á
www.leirvogstunga.is eða hafðu samband
við okkur á Fasteignasölu Mosfellsbæjar.

Laxatunga – 244 m2 raðhús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu 6 rað-
húsa lengju við Laxatungu 12-22. Íbúðin er
6 herbergja á tveimur hæðum, samtals
218,2 m2 auk 25,3 m2 bílskúrs. Húsin af-
hendast rúmlega fokhelt, en útveggir og
loft eru einangruð. Húsin er fullreist í dag
og tilbúin til skoðunar. Þetta stór og rúm-
góð hús á flottum stað í Leirvogstungu og
á fínu verði. Verð frá kr. 44,9 m.

ATVINNUHÚSNÆÐI

Flugumýri – 793 m2 atv.húsn.
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 793 m2 iðn-
aðarhúsnæði á góðum stað við Flugumýri í
Mosfellsbæ. Húsnæðið er skipt í þrjár ein-
ingar í dag, þ.e.223,1 m2, 220,1 m2 og
349,8 m. Tvær einingar eru í leigu til næstu
18 mánaða. Um er að ræða 2/3 hluta í
heildareign sem stendur á góðum stað.
Stórt malbikað bílaplan og fín aðkoma.
Verð kr. 138,0 m.
Lækjarmelur – 223 m2 atv.húsn.
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 223 m2 iðn-
aðarhúsnæði í nýju húsi við Lækjarmel 12 í
Reykjavík. Húsnæðið er skiptist í 148,2 m2
iðnaðarrými með máluð gólfi, salernisað-
stöðu og litlum eldhúskrók og svo ca 75 m2
milliloft með góðum stálstiga.Um er að ræða
spánýtt húsnæði í vaxandi iðnaðarhverfi í
norður Reykjavík. Verðtilboð óskast
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í gluggum á Fjarðargötu

Fr
um

ESKIVELLIR - LAUST STRAX
Björt og falleg 108,5 fm íbúð á 5.
hæð í lyftuhús m/stæði í bílag. 3
sv.herb. Tvennar svalir. Verð 27,5
millj. 7043 

EINBÝLI

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

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

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

ESKIVELLIR - Falleg 109,5 fm
íbúð á 2. hæð m/stæði í bílag. 3
sv.herb. 24 fm yfirb.svalir. Verð
27,5 millj. 7040 

FAGRAKINN - LAUS FLJÓT-
LEGA Virðulegt og vel viðhaldið
194,7 fm EINBÝLI á 3 hæðum,
ásamt 41,0 fm BÍLSKÚR, samtals
235,7 fm Verð 53,0 millj. 7316 

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

4RA TIL 7 HERB. 

BLIKAÁS - SÉRINNGANGUR
Falleg 119 fm efri sérhæð í litlu 6
íbúða fjölbýli. Sérinngangur. Suð-
ursvalir. Falleg fullbúin eign. Verð
31,9 millj. 7320 

ERLUÁS - Sérlega falleg og björt
104,4 fm endaíbúð á 2. hæð. 3.
sv.herb. Lyfta. Sérinngangur. Suð-
ursvalir. Útsýni. Verð 29,9 millj.
6835

MIÐVANGUR - Fallegt 198 fm
einbýli m/bílskúr. 5 sv.herb. Flott
útsýni. Vel með farin eign á góðum
stað. Verð 58,5 millj. 7248

HÆÐIR

DAGGARVELLIR Sérlega falleg
128,9 fm EFRI SÉRHÆÐ í nýlegu
4ra íbúða húsi á frábærum stað í
HRAUNINU á Völlunum. Verð 32,9
millj. 7329 

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

3JA HERB. 

BURKNAVELLIR Vorum að fá í
einkasölu gullfallega endaíbúð í
aðeins sex íb. stigagang. Ljósar
innréttingar. Verð 23,5 millj. 7336 

NORÐURBAKKI - ENDI -
FULLBÚIN Falleg fullbúin endaí-
búð á jarðhæð með sér verönd og
garði. parket og flísar. Glæsilegt
útsýni. LAUS STRAX. Verð 29,9
millj. 7266 

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 

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

KELDUHVAMMUR Falleg 113
fm neðri hæð í tvíbýli, sér inngang-
ur, gott skipulag eignar, sér lóð.
Verð tilboð. Sjón er sögu ríkari.
7319

KIRKJUVELLIR Falleg 128 fm
íbúð á sjöttu hæð með frábæru út-
sýni. Eikarinnréttingar og gólfefni.
Stórar 24 fm svalir, laus við kaup-
samning. Verð 28,9 millj. 7325

ORRAHÓLAR - REYKJAVÍK
92 fm íbúð í lyftuhúsnæði með
húsverði á góðum stað í Breiðholt-
inu. Snyrtileg og falleg eign. Verð
21,9 millj. 7311 

ÁLFASKEIÐ - Góð 125,7 fm
íbúð á efstu hæð m/bílskúr. 2
sv.herb. Suðvestursvalir. Flott út-
sýni. Verð 21,9 millj. 7254 

ÖLDUTÚN - Falleg og mikið end-
urnýjuð 101,7 fm íbúð m/bílskúr. 2
sv.herb. Góð staðsetning. Verð
22,9 millj. 6591 

ÞRÚÐVANGUR - LAUST
STRAX Fallegt 233,4 fm einbýli
m/bílskúr innst í botnlanga við
hraunjaðarinn. 5 sv.herb. Stór sól-
arverönd. Verð 66,0 millj. 6896 

HÓLABRAUT - Falleg 120 fm
neðri hæð í tvíbýli á góðum stað. 3
sv.herb. Sérinngangur. Verð 28,5
millj. 7186 

STEKKJARBERG Falleg 4ra
herbergja ENDAÍBÚÐ á 3. hæð í
litlu fjölbýli á góðum stað neðst í
Setberginu. Verð 24,6 millj. 7297 

ARNARHRAUN Falleg talsvert
endurnýjuð 76 fm 3ja herberja
endaíbúð á 3. hæð í litlu fjölbýli á
góðum stað miðsvæðis í bænum.
Verð 19,2 millj. 7327 

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

ÁLFASKEIÐ - LAUS STRAX
Góð 87,2 fm 3ja herbergja íbúð á
2. hæð í góðu fjölbýli, 3 hliðar
klæddar. Bílskúrsréttur. Verð 19,2
millj. 6250

RAÐ- OG PARHÚS

ÞRASTARÁS Sérlega glæsilegt
raðhús á einni hæð ásamt bílskúr,
samtals 131 fm á frábærum stað í
Áslandi. Verð 47,5 millj. 7112 

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

ÁSBRAUT - KÓPAV. - LAUS
STRAX Falleg mikið endurnýjuð
4ra herbergja íbúð, ásamt 31,2 fm
bílskúr á frábærum útsýnisstað.
Sérinngangur af svölum. Verð 26,9
millj. 7027 

VEGHÚSASTÍGUR - UPP-
GERT Vorum að fá í sölu flotta
uppgerða hæð í þríbýli á þessum
rólega stað. Sér inngangur. Fallegt
hús. Verð 37,9 millj. 7315 

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

2JA HERB. 

MÁNATÚN - REYKJAVÍK Fal-
leg 62,2 fm 2ja herbergja íbúð á
jarðhæð í nýlegu og fallegu lyftu-
húsi. Verönd með skjólgirðingu.
Verð 19,9 millj. 7328 

MIÐVANGUR - Fallegt 188,2 fm
raðhús m/bílskúr. 4 sv.herb. Svalir
og falleg ræktuð lóð. Verð 41,8
millj. 7209 

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

LYNGMÓAR - GBÆR Falleg
113 endaíbúð á 2. hæð m/bílskúr í
góðu húsi. 3 sv.herb. Stórar svalir.
Góð staðs. Verð 28,7 millj. 7250 

SUÐURHVAMMUR - Stór og
falleg 107 fm 3ja herb. íbúð á
fyrstu hæð. Snyrtileg og vel skipu-
lögð íbúð, getur losnað fljótlega
eftir kaupsamning. Verð 22,9 millj.
7294

LAUFVANGUR - Góð 89 fm
íbúð á 2. hæð. 2 sv.herb. Suðvest-
ursvalir. Stutt í þjónustu. 7114 

ÁLFASKEIÐ - LAUS STRAX
Falleg og vel með farin 2ja her-
bergja 59,1 fm íbúð á fyrstu
hæð/jarðhæð. Verð 16,9 millj.
7277

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

ARAHÓLAR - ÚTSÝNI Stór og
björt 80 fm íbúð á efstu hæð í
klæddu húsi. Tvennar svalir. Glæsi-
legt útsýni. Verð 19,9 millj. 7270 

ÁLFKONUHVARF - LAUS Fal-
leg fullbúin 92,3 fm íbúð á efstu
hæð með frábæru útsýni. 2
sv.herb. Stórar svalir. Verð 22,7
millj. 7101 

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

ÁLFASKEIÐ 394,1 fm verslunar-
húsnæði ásamt 132 fm íbúð á góð-
um stað í miðsvæðið í Hafnarfirði,
verð 130 millj. laust fljótllega. 7121 

MÓHELLA - LAUST STRAX
Nýlegt 26 fm atvinnu-/geymsluhús-
næði, fullbúið utan sem innan. Hiti,
heitt/kalt vatn. Möguleiki á 3ja fasa
rafm Verð 3,8 millj. 7267 

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

JÓNSVÖR - VOGUM Nýtt 705
fm atvinnuhúsnæði m/100 fm milli-
lofti. Hægt að kaupa í minni eining-
um. Afhendist fullbúið að utan og
innan í janúar 2008. 7225 

GRANDATRÖÐ - HFJ. 191,2
fm endabil ásamt ca 75 fm milli-
lofti, samtals 266 fm Stór inn-
keyrsluhurð. Tveir inngangar. Góð-
ur vinnslusalur. Verð 33,9 millj.
6427

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

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

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

HRINGBRAUT – 2 ÍBÚÐIR 
– 90 FM BÍLSKÚR

Fallegt 316,2 fm EINBÝLI/TVÍBÝLI, ásamt 90,3

fm, BÍLSKÚR, samtals 406,5 fm á frábærum

ÚTSÝNISSTAÐ. Efri íbúð mögul. 5 svefnh.

Neðri íbúð 3 svefnh. Bílskúr góður f. léttan

iðnað, 3ja fasa rafm.

NÝTT

NÝTT



J ó n  Ö r n  K r i s t i n s s o n ,  l ö g g .  f a s t e i g n a s a l i  -  B i r n a  B e n e d i k t s d ó t t i r  –  L a u f e y  L i n d  S i g u r ð a r d ó t t i r ,  l ö g g .  f a s t e i g n a s a l i  

Kári Halldórsson
lögg. fasteignasali

Jónas Hólmgeirsson
sölustjóri

Eiríkur Svanur Sigfússon
lögg. fasteignasali

Melkorka Guðmundsdóttir
ritari

Jón Örn Kristinsson
lögg. fasteignasali

Birna Benediktsdóttir
ritari

Laufey Lind Sigurðardóttir
lögg. fasteignasali

BJARKARÁS - GBÆ 
Sérlega glæsilegar og rúmgóðar
lúxusíbúðir á frábærum útsýnisstað
efst í Ásahverfinu. AÐEINS 6 ÍBÚÐ-
IR EFTIR.  6212

DREKAVELLIR 11 - HFJ. 
Glæsilegar 151-157 fm 4ra herb.
raðhúsaíbúðir með opnu bílskýli.
Húsin eru á þremur hæðum. Tvenn-
ar svalir í suður og norður á 2. og 3.
hæð. Fullbúið að utan og fokhelt að
innan.
Verð frá 31,0 millj.  7123

FURUÁS 2 -6 - HFJ.
Falleg 240 fm raðhús m/bílskúr á
FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ.
Möguleg 6 sv.herb. Möguleg aukaí-
búð. Fullbúin að utan og fokheld að
innan.
Verð frá 39,0 millj.  6891 

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

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

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

STÓRIKRIKI - MOSFELLSBÆR 
Glæsilegt 344 fm einbýli-/tvíbýlishús
á góðum stað. Afhendist fullbúið að
utan og fokhelt að innan. 
Verð 69,0 millj. 6317

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

KVISTAVELLIR 2-6 HFJ. 
Falleg 191,3 fm raðhús m/bílskúr. 4
sv.herb. Afhendist fullbúið að utan
og fokhelt að innan. 
Verð frá 28,9 millj. 6781DREKAVELLIR 48-52 HFJ.

Falleg raðhús 189 fm sem skilast
fullbúin að utan og fokheld að inn-
an. Góður 35 fm bílskúr. 
Verð frá 27,9 millj.  6411

NORÐURBAKKI -1 OG 3 - HFJ. 
Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílageymslu á frábærum
stað við sjávarsíðuna í miðbæ Hfj.
* Vandaðar innréttingar frá InnX
og tæki frá Miele 
* Granítborðplötur

* Sameiginlegt garðsvæði á milli húsanna
* Sjónvarpsdyrasími
* Þakgarður

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

FÁLKASTÍGUR - ÁLFTANES 
Glæsilegt 248,9 fm einbýli m/bílskúr
á 916 fm eignarlóð á  frábærum
stað í jaðri byggðar. Fullbúið að ut-
an og tilb. til innréttingar að innan.
Verð 53,0 millj. 7245

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

KVISTAVELLIR 56-64 - SKIPTI MÖGULEG
AFH. TILBÚIN UNDIR MÁLNINGU 

Glæsileg og sérlega vel skipulögð
222 fm raðhús m/bílskúr. 4-5
sv.herb. Afhendist fullbúið að utan
og tilbúin til málningar að innan.
Hérna verður rafmagn, pípulögn og
smíðavinna búin og komið að hand-
lögnum heimilisfaðir.
Verð 40 millj. 6616

KVISTAVELLIR 46-54 - HFJ. 
Falleg 246 fm raðhús m/bílskúr.  4
sv.herb. Afhendist fullbúið að utan
og fokhelt að innan. 
Verð frá 35,9 millj.  7235

NORÐURBAKKI 5 - HFJ.
Sérlega vandaðar 3ja og 4ra herb.
íbúðir m/stæði í bílageymslu í glæsi-
legu lyftuhúsi á frábærum stað í
miðbæ Hfj. GLÆSILEGAR
SÝNIGARÍBÚÐIR.

* Vandaðar innréttingar og tæki frá EGG
* Gólfhiti m/hitastýringu í hverju rými
* Extra lofthæð
* Flísalagðar svalir og timburverandir
* Sjónvarpsdyrasími
* Þakgarður 
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GRINDAVÍK

AUSTURHÓP - LAUST STRAX
Sérlega fallegt 157,1 fm einbýli á
einni hæð, ásamt 57,9 fm bílskúr,
samtals 215,0 fm Afhendist fullbúið
að utan, tæplega tilbúið undir tréverk
að innan. Verð 28,5 millj. 7253 

EFSTAHRAUN Fallegt talsvert
endurnýjað samtals 190 fm EINBÝLI
á einni hæð, bílskúrinn er 46 fm Verð
29,5 7288 

STAÐARHRAUN - Mikið endur-
nýjað 209 fm einbýli m/bílskúr. 23 fm
herb. inn af skúr, mögul. á séríbúð.
Verð 29,2 millj. 7228 

HÓLAVELLIR - Fallegt talsvert
endurnýjuð 136,1 fm einbýli. Teikn.
af 51,5 fm bílskúr fylgja. 4 sv.herb.
Verð 25,5 millj. 7215 

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 

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

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

HELLUBRAUT - Fallegt talsvert
endurnýjað 85 fm einbýli. Nýlegt eld-
hús. Hús klætt að utan. Verð 15,9
millj. 6776

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

MARARGATA - Góð 178 fm efri
hæð m/bílskúr. 4 sv.herb. Sérinn-
gangur. Verð 21,9 millj. 6697

BLÓMSTURVELLIR - AUKAÍ-
BÚÐ 150 fm einbýli m/bílskúr sem
breytt hefur verið í íbúð. Stór verönd
og heitur pottur. Verð 22,9 millj.
6604

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

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

VESTURHÓP - FULLBÚIÐ Fal-
legt fullbúið 205 fm einbýli m/bílskúr.
4 sv.herb. Verð 33,9 millj. 9757

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

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

AUSTURVEGUR - STÓR BÍL-
SKÚR Gott 124 fm parhús m/stór-
um 64 fm bílskúr og 31 fm vinnu-
stofu á lóð, samt. 218 fm 3 til 4
sv.herb. Verð 24,9 millj. 3676

VOGAR

MMIÐDALUR Sérlega fallegt
189,8 fm einbýli á einni hæð, ásamt
37,3 fm bílskúr, samtals 227,1 fm Af-
hendist fullbúin að utan, tæplega til-
búið undir tréverk að innan. Verð
29,5 7276 

HEIÐARGERÐI - Fallegt og vel
viðhaldið EINBÝLI á einni hæð,
ásamt BÍLSKÚR á góðum stað. Hús-
ið er samtals 153,7 fm Sérlega fal-
legur ræktaður garður. FALLEG
EIGN Á GÓÐUM STAÐ. Verð 29,9
millj. 7271

HEIÐARGERÐI - Mikið endurnýj-
að139,2 fm einbýli. 4 sv.herb. Verð
27,9 millj. Laust við kaupsamning.
9838

GARÐUR

VALBRAUT - Fallegt 182 fm ein-
býli m/bílskúr. 4 sv.herb. Verönd
m/skjólveggjum. Verð 24,5 millj.
6779

LANDIÐ

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



Fasteignasala Mosfellsbæjar hefur til sölu glæsilegt 318,8 m2 einbýlis-
hús á einni hæð með innbyggðum bílskúr við Svöluhöfða í Mosfellsbæ.

Lýsing: Húsið er sérlega fallega hannað, grunnflötur íbúðar er 269,1 
m2 auk 22 m2 millilofts í stofu og 27,7 m2 innbyggðs bílskúrs. Húsinu er 
skipt upp í tvær einingar með tengibyggingu á milli, í öðrum hlutanum 
er barnaherbergi, stórt hjónaherbergi, sjónvarpsherbergi, baðherbergi, 
þvottahús, stofa, borðstofa og eldhús. Í hinum hlutanum er forstofa, 42 m2 
vinnustofa, baðherbergi, tvær geymslur, vinnuherbergi og bílskúr. Mjög 
fallegt útsýni er frá stofu og millilofti til Esjunnar. Húsið er byggt úr for-
steyptum einingum og klætt að hluta með Cedrus harðvið, náttúruflís-
um og glerflísum. Egill Guðmundsson, arkitekt hjá ARKÍS, hannaði húsið. 
Komið er inn í forstofu með flísum á gólfi, forstofan er í raun tengibygging 
í húsinu og þar er hugmynd að hafa „Vetrargarð“ með lítilli tjörn. Á vinstri 
hönd er íbúðarálman, þar er komið inn í forstofuhol með eikarparketi á 
gólfi og stórum forstofuskáp með speglahurðum. Á móti forstofu er áber-
andi glerveggur hannaður af Ingu Elínu glerlistakonu. Á vinstri hönd er 
svefnherbergisgangur, þar er sjónvarpshol, gott barnaherbergi með park-
eti á gólfi og innst á gangi er stórt hjónaherbergi með parketi á gólfi og 
stórum fataskáp. Á gangi er einnig baðherbergi með baðkari og inn af því 
er þvottahús. Á hægri hönd úr forstofuholi er komið inn í stórt og bjart 
rými, en þar er borðstofa, stofa, eldhús og útsýnispallur. Í eldhúsi er hvít 
U-laga innrétting og eikarparket á gólfi. Í borðstofu er útbyggður gluggi. 
Gengið er niður nokkrar tröppur í stofuna sem er með stórum glugga og 
eikarparketi á gólfi. Yfir stofunni er útsýnispallur, en þar er mjög flott út-
sýni til norðurs. Á hægri hönd í millibyggingu er sérhönnuð vinnustofa 
með forstofu, vinnusal, baðherbergi, vinnuherbergi, geymslu, auk bílskúrs.  
Húsið stendur innarlega í botnlanga og stendur nokkuð hátt miðað við 
önnur hús og því er útsýni frá húsinu mjög gott.

Verð kr. 99.200.000,- 

270 Mosfellsbær:  Falleg hönnun
Svöluhöfði 12: Einbýlishús á einni hæð

Suðurlandsbraut 20 – Sími 533 6050 – Fax 533 – 6055 Bæjarhrauni 22 – Sími 565 8000

Runólfur Gunnlaugsson viðskiptafr., lögg. fast.-skipasali 
og Kristín Pétursdóttir lögg. fasteignasali 

Veitinga- og skemmtistaður
ÍÍ KKÓPAVOGIÓPAVOGI TILTIL SÖLUSÖLU

UU
m er að ræða fasteignir og rekstur Catalinu í Hamra-

borg. Húsnæðið er samtals 600 fm  og skiptist á eft-

irfarandi máta: Veitinga- og skemmtistaður  með

spilakössum, grilli og tilheyrandi sem er rekinn í tæplega

500 fm og rúmlega 100 fm eru vöru- og birgðargeymsla

ásamt lítilli íbúð. Veitingsala er vaxandi, nýbúið er að stækka

reksturinn og innrétta sal sem tekur 110 manns í sæti. Eldri

salurinn tekur 80 manns í sæti. Eldhús með öllu. Spilakassar

sem skila hreinum umboðslaunum. Hér er á ferðinni einstakt

tækifæri til að eignast veitingarekstur sem byggður er á

traustum grunni. 

Fr
um

Allar nánari upplýsingar 
veitir Ásmundur 

Skeggjason sölumaður 
Höfða í síma 565 8000. 

og kannaðu hvort ég getiorðið þér að liði.

Hringdu núna698 8733

ÁSTANDSSKOÐUN

Sigurður Guðmundsson Hdl.
Löggiltur Fasteignasali

w
w

w
.inhouse.is

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjávík - Sími: 520 9400

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi
698 8733

loa@remax.is

Ástandsskoðun eykur öryggi seljenda 
Þegar þú gengur til liðs við mig, býð ég þér að kostnaðarlausu :
    Ástandsskoðun fyrir þína eign, framkvæmda af matsmanni og byggingarmeistara.

    Ástandsskoðun dregur úr líkum á eftirmálum.

    Ásandssskoðun eykur öryggi seljenda og kaupenda.

    Ástandsskoðun er fagleg og nútímaleg vinnubrögð í fasteignaviðskiptum.

Seljendum að kostnaðarlausu !
FASTEIGNA



Hús framtíðar ehf.

Kynntu þér málið á www.hft.is

Einingahús í öllum stærðum og gerðum
fyrir jafnt verktaka og einstaklinga

Íslensk framleiðsla 
           fyrir íslenskar aðstæður

S: 566 6632
Fax: 566 6324
hft@hft.is

Skrifstofur
Háholt 14

270 Mosfellsbær

Lækjargata
Hafnarfjörður
Verslunar / lagerhúsnæði

Stærð: 115,4 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 15.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.000.000
REMAX  Skeifan  kynnir:  Mjög  vel  staðsett  115,4fm  verslunarhúsnæði  við  Lækjargötu  í  Hafnarfirði
*Húsnæðið  er  allt  nýlega  tekið  í  gegn  *Ljósgrátt  steinteppi  á  öllu  gólfinu  *Innst  í  rýminu  er
vörumóttökudyr,keyrt  að  henni  úr  bílastæðahúsi  *Bílastæði  fylgir  í  bílastæðahúsi  *Kaffiaðstaða  og  salerni
fyrir  starfsfólk  *Aðkoma  að  húsinu  er  mjög  góð,  stórt  og  gott  bílastæðaplan  að  framan   *Frábær
staðsetning fyrir ýmiskonar verslunarrekstur

Skeifan

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali

Stefán Erlendsso
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

stefane@remax.is

Laust nú þegar!

RE/MAX Skeifan - Faxafen 8 - 108 Reykjavík - Sími: 412 3400 - www.remax.is

770 1666

Fr
um

Miklabraut - Verslun - Þjónusta.
Til sölu sérlega vel staðsettar versl-
unar- og þjónustueiningar á einu fjöl-
farnasta og mest áberandi horni höf-
uðborgarinnar. Hægt er að kaupa
eignirnar stakar eða sem ein heild.
Kærkomin fjárfesting. Eignirnar eru á
verslunarhæð auk rýmis í kjallara
hússins og skiptast þannig:  28,5 fm
og 52,3 fm rými á verslunarhæð auk

73,5 fm rými í kjallara eða samtals 125,8 fm, jafnframt er 49 fm við-
bygging auk 42,3 fm rými í kjallara, einnig er sjálfstæð bygging 36
fm. Nánari upplýsingar um einingar og verð á skrifstofu okkar.

Drauma - Dótakassinn. 
Möguleiki á 100%
fjármögnun. Til sölu
geymsluskúrar, vel
staðsettir á vöktuðu
svæði við Móhellu.
Lóð öll afgirt með
girðingu og raf-
magnshliði. Stærð er
26,3 fm eða 52,6 fm
með góðri lofthæð,

innkeyrsluhurðir um 3 mtr. Möguleiki á 3ja fasa rafmagni. Lóðin er
öll malbikuð. Skilalýsing, teikningar og nánari upplýsingar um verð
á skrifstofu. Möguleiki á 100% fjármögnun.

Hverafold 240 fm 
Fallegt húsnæði mót suðri sem
er nú nýtt undir hverfis-pöbb.
Húsnæðið er mjög vel innréttað.
Góð aðkoma og bílastæði. Rót-
gróinn verslunarkjarni. Skjól-
veggir eru við húsnæðið og ver-
önd. Allt sér. Gott lán getur fylgt.

Flugumýri, Mos,  968 fm iðnaðarhúsnæði.
Til sölu mjög gott 968
fm iðnaðarhúsnæði
með braut f. brúar-
krana. Húsið sam-
loku-stálgrind, skrif-
stofa, wc. Húsið er
með um 9 mtr.
mænishæð, þakbirta
og reyklosun í mæni.

Samtals 4 innkeyrsluhurðir, þar af 1 sem er 5x5 mtr. Hentar vel
flestri iðnaðarstarfsemi. Auðvelt að stúka húsið niður. Öll lóðin mal-
bikuð. Samþykktur um 200 fm viðbyggingarréttur. Góð staðsetn-
ing í nálægð Höfðans.

Eyrartröð, Hfj, 520 fm, 650 fm eða 1.170 fm. 
Til sölu eða leigu
mjög vel staðsett
samtals 1.170 fm at-
vinnuhúsnæði á Hva-
leyrarholtinu í Hafnar-
firði. Tvær háar inn-
keyrsluhurðir. Lóðin
er stór og rúmgóð
með mjög góðri að-
komu. Mikil lofthæð.
Milligólf eru skrifstof-

ur, eldhús, salerni. Annars vegar er í boði 518 fm skemma,  650 fm
auk skrifstofu á milligólfi, eða allt húsið.

Lónsbraut, Hfj, innkeyrslubil.
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 inn-
réttaðar skrifstofur og
starfsm.aðstaða.
Lofthæð er um 5,9
mtr. Oversize inn-
keyrsluhurð. Lóð mal-
bikuð.

Rauðhella, Hfj, 467 fm iðnaðarhúsnæði
Til sölu í nýlegu
glæsilegu húsnæði
við Rauðhellu sam-
tals 467 fm. Hús-
næðið er með 320 fm
sal þar sem eru 3
stórar innkeyrslu-
hurðir og mjög mikil
lofthæð. Kaffi- og

starfsmannaaðstaða á jarðhæð. Vel innréttaðar skrifstofur á milli-
gólfi um 71 fm. Lóðin er öll malbikuð  og rúmgóð beggja vegna
hússins. Húsnæðið getur hentað vel undir hverskyns heildsölu- og
iðnaðarstarfsemi. Skipti athugandi á stærri eign!

Grandatröð, Hfj, 271 fm. Innkeyrslubil.

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. Vegg-
hæð er um 5,5 mtr og hurðarhæð  (innkeyrslu ) er um 5 mtr. Stór
mænisgluggi er eftir endilöngu þaki og gefur milka ofanbirtu. Frá-
gangur húss góður. Malbikað plan fyrir framan húsið.  Mjög góð
aðkoma að húsinu. 

Frakkastígur fyrir hugmyndaríka!

Til sölu glæsilega staðsett einbýli/tvíbýli á tveimur hæðum með 2
sérinngöngum. Húsnæðið er 129,1 fm, klætt holsteinshús, og
stendur á eignarlóð. Húsnæðið þarfnast upplyftingar hugmynda-
ríks aðila. Frábært tækifæri fyrir athafnasama til breytingar. Húsið
er ein eign en þar sem 2 inngangar eru til staðar er möguleiki að
skipta eigninni. Hugsanlegur byggingarréttur. Gólfefni eru ýmist
upprunaleg lökkuð gólfborð eða filtteppi. Eldhús með uppgerðri
eldri innréttingu. Gler að hluta standsett. Sólpallur í garðinum.

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

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

atvinnuhúsnæðis

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi

Valgeir Kristinsson, 
Hrl., Lögg. faseignasali

Fasteignir & Fyrirtæki veitir þér sérfræðiþjónustu í sölu og útleigu á atvinnuhúsnæði og umsýslu fyrirtækja. Áratuga reynsla!
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Fasteignasalan Húsakaup hefur til sölu tvílyft 

raðhús byggð á skjólsælum stað á Arnarnes-

hæðinni.

N
útímaleg tvílyft raðhús í fúnkís-stíl með 

möguleika á fimm svefnherbergjum. Húsin

eru ýmist klædd flísum eða báraðri álklæðn-

ingu sem tryggir lágmarksviðhald. Húsin eru alls 249 

fermetrar með bílskúr og eru afhent tilbúin til inn-

réttinga.

Arnarneshæðin er vel staðsett en hverfið er byggt

í suðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir 

norðanátt. Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjón-

usta í næsta nágrenni.

Hér er dæmi um lýsingu á endaraðhúsi: Aðalinn-

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

útfrá miðjugangi er sameiginlegt fjölskyldurými;

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

Útgengt er um stóra rennihurð út á verönd og áfram

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

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

mjög stór svefnherbergi þar af eitt með fataherbergi,

baðherbergi, þvottahús og sjónvarpsherbergi (hönn-

un gerir ráð fyrir að loka megi þessu rými og nota

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

frá hjónaherbergi til austurs og sjónvarpsherbergi

til vesturs. Handrið á svölum eru úr hertu gleri.

Verð frá 55 milljónum en nánari upplýsingar má

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

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

ATHÞJÓNUSTA 

OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þína 

í sölu hjá okkurHRINGDU NÚNA

699 6165

Bóas

Sölufulltrúi

699 6165

boas@remax.is

Gunnar

Sölufulltrúi

899 0800

go@remax.is

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

105 Reykjavík

Þannig er mál 

með vexti ...
að það er hægt að létta greiðslubyrðina.

ANBURÐUR Á LÁNUM

ANDAÐ LÁN ** 
ÍBÚÐARLÁN

20.000.000

95%



Eignamiðlun Suðurnesja
Sigurður V. Ragnarsson, löggiltur fasteignasali

Hafnargata 20, Reykjanesbær Til sölu fjórar íbúðir í þessu
glæsilega fjölbýlishúsi, um er að ræða tvær 2ja herbergja íbúðir og tvær 3ja
herbergja íbúðir. Íbúðirnar eru sérlega vandaðar og eru staðsettar í hjarta
bæjarins. Góð lán.

Aðrar upplýsingar á skrifstofu

Fr
um

Hafnargötu 20 • 230 Keflavík 

Sími 421 1700 • es.is

F
ru

m

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Elfa
Bergsteinsd.
sölufulltrúi

Erla
Viggosdóttir, 

ritari

Páll
Guðjónsson
sölufulltrúi

Sigurlaug Ásta 
Sigvaldadóttir

sölufulltrúi

Bragi
Valgeirsson
sölufulltrúi

EIGNASTÝRING S: 534 4040Síðumúli 27, 108 R   www.remax.is    eignastyring@remax.is

BLÖNDUBAKKI
REYKJAVÍK
Mjög góð 4ra herbergja íbúð á
2. hæð í fjöleignarhúsi. Nýtt
fallegt eldhús. Parket á gólf-
um. Þvottahús í íbúð. Suður
svalir. Stórkostlegt útsýni. 
Verð kr. 22,9 millj.

STEKKJARHVAMMUR
HAFNARFJÖRÐUR
Fallegt, vandað og vel um-
gengið raðhús á tveimur
hæðum ásamt risi og bílskúr
alls 186,5 fm. Vandaðar inn-
réttingar, fjögur svefnher-
bergi, stór stofa og borðstofa,
stór verönd. Mjög gott hús. 
Verð kr. 39,5 millj.

LAUTASMÁRI, 
KÓPAVOGUR
Snyrtileg og rúmgóð 5 her-
bergja íbúð á 2. hæð í litlu fjöl-
býli. Fjögur svefnherbergi.
Þvottahús í íbúð. Góð stað-
setning.
Verð kr. 26,9 millj.

BÓLSTAÐARHLÍÐ 
REYKJAVÍK
Góð 4 herbergja íbúð á 3.
hæð ásamt bílskúr á þessum
rólega stað. Þrjú svefnher-
bergi. Björt og rúmgóð
stofa/borðstofa. Nýleg inn-
rétting í eldhúsi. 
Verð kr. 30,9 millj. 

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

NJÁLSGATA, 
REYKJAVÍK, 
Mmjög góð 4ra herbergja
íbúð á 2. hæð. Eignin skiptist
í tvö svefnherberg, tvær stof-
ur, endurnýjað eldhús og bað-
herbergi með sturtu. Parket á
gólfum. Hús í góðu ástandi.
LAUS.
Verð kr. 24,5 millj.

SKÓGARÁS
REYKJAVÍK
Falleg 3ja herbergja íbúð á 2.
hæð í fallegu 6 íbúða húsi.
Stórar suðursvalir. Húsið var
málað síðastliðið sumar og
skipt um teppi í sameign. 
Verð kr. 22,5 millj.

BARÐASTAÐIR,
REYKJAVÍK
Rétt við Korpúlfstaða-golf-
völlinn. Glæsileg 166 fm. íbúð
á tveimur efstu hæðunum í
lyftuhúsi ásamt rúmgóðu
stæði í bílageymslu og 25 fm.
bílskúr. Tvö baðherbergi.
Þvottaherbergi. Tvennar sval-
ir. Vandaðar innréttingar og
gólfendi. Stórglæsilegt útsýni. 

Lerkibyggð - Mos. -
Byggingalóðir 1-3, 4-6
Höfum í einkasölu nokkrar
samliggjandi byggingalóðir
samtals um 4800 fm fyrir sér-
býli á frábærum stað í Mos-
fellsbæ. Friðsæll staður í fal-
legu umhverfi. Einstakt tæki-
færi fyrir einstakling eða
byggingaverktaka.

LANGAMÝRI 8-14, 
ÁRBORG,
Sökklar auk steyptrar platna
með tilheyrandi lögnum undir
8 raðhús á 1.566 fm. eignar-
lóð Samþykktar teikningar
fylgja. Stærð hvers húss er
áætlað 160 fm. á tveimur
hæðum. Möguleiki á fjár-
mögnun að stærstum hluta
og/eða taka íbúðir upp í. 
Verð kr. 11 millj. á hvert hús
eða samtals kr. 88 millj.

VÖLUTEIGUR
MOSFELLSBÆR
Gott atvinnuhúsnæði, með
millilofti, sem hentar vel undir
léttan iðnað. Stórar inn-
keyrsludyr. 
Verð kr. 29,5 millj.

DRANGAHRAUN,
HAFNARFJÖRÐUR.
Gott atvinnuhúsnæði á þrem-
ur hæðum alls um 1.100 fm.
Skrifstofur á efri hæð, versl-
unarrými, lager og skrifstofur
á jarðhæð og fjögur iðnaðarbil
í kjallara. Stórar innkeyrsludyr. 

REMAX Eignastýring – Síðumúli 27 – 108 Rvík – www.remax.is – eignastyring@remax.is

iC   N
Hin nýja ásýnd á loftræstiviftum

Smiðjuvegi 74 – 200 Kópavogur – Sími : 515 8700 

• Hljóðlát, stílhrein, nett og fyrirferðalítil á vegg eða í loft
• Einstök blómlaga lokunarbúnaður,  verndar innri búnað 

og loftræsir án óþægilegs hávaða.
• Þrjár gerðir sem skila: 
  21 l./sek. eða 76 m3 klst., 

32 l./sek. eða 118 m3 klst., 
72 l./sek. eða 260 m3 klst. 

• Þolir raka og auðvelt að þrífa.
• Þriggja ára ábyrgð.

hannaÐ til aÐskila afkÖstum

BLIKKÁS –

Fr
um

865 6565

Enginn selur fleiri fasteignir en RE/MAX

Heiðarleiki - Traust - Fagmennska ...alltaf!

Björn Þór
865 65 65
bth@remax.is

Er með spennandi eignir

á Flórída og víðar. Hvort sem 

er til fjárfestingar eða eigna.

Flórída

Bergur
Lögg. fasteignasali
bergurst@remax.is

Frítt verðmat

HRINGDU
NÚNA!
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Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

stakfell.is

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

Fax 535 1009

Seltjarnarnes
Erum með kaupendur að eignum á
Seltjarnarnesi

Höfðuborgarsvæðið
Erum með kaupanda að 3ja her-
bergja íbúð þar sem má hafa hund
helst með útgengi í garð.

110, 112, 203, 201
eða Mosfellsbær
Erum með kaupanda að raðhúsi á
þessum svæðum, helst á einni
hæð og með góðum bílskúr.

107 Reykjavík
Erum með kaupanda að 3ja herbergja
íbúð í vesturbæ Reykjavíkur

Fr
um :: 535_1000

Laugavegur - 3ja herb
101,3 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð. Einstakur 65 fm þakgarður til suðurs með heitum potti
fylgir. Íbúðin skiptist í forst., baðh., eldhús og tvö svefnh. Sameiginlegt þvottahús er í
húsinu. Eignin er öll nýlega endurnýjuð að sögn eiganda þ.e.a.s. raflagnir, þak og ofna-
lagnir. Sameignin er einstaklega snyrtileg.

Kaplaskjólsvegur-Vesturbær
Ný innréttuð 4ra herbergja endaíbúð á
1. hæð á þessum vinsæla stað í vest-
urbænum. Íbúðin er 107.2 fm, skiptist
í þrjú svefnherbergi, stofu, eldhús og
baðherbergi.
Verð 32 millj.

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

Álfhólsvegur - Nýstandsett
181 fm einbýli nýl. standsett með
mögul. á 2ja herb. íbúð í kj. Íb. skiptist
aðalh. með forstofu, saml. borðst. og
stofu, svefnh. og eldh., e. h. hjónah.,
barnah. sjónv.krók, leiksv. og baðh.

Gullengi - 5 herb.
Ný 132 fm íbúð á 2. hæð í 3ja hæða
fjölbýli. Eignin skiptist í 4 svefnher-
bergi, stofu, eldhús, baðherbergi og
þvottahús .Sameiginlegur garður með
leiktækjum. Sér inngangur af svölum. 
Verð 33.9 millj.

Álftamýri - 3ja herbergja
82 fm 3ja herbergja íbúð miðsvæðis í
Reykjavík. Öll gólf eru parketlögð,
nema eldhús og baðherbergi. Mósaík
flísar eru á baðherbergi. Þvottahús
með geymslu innan íbúðar.
Verð 22.9 millj.

Verktakar -  tækifæri
Byggingaréttur af  nýju fjölbýli í grónu
hverfi í Kópavogi. Hornlóð á fallegum
stað með miklu útsýni. Teikningar af
nýja húsinu liggja fyrir og hafa verið
samþykktar.
Verð 150 millj.

Kóngsbakki - 4ra herb
101.4 fm íbúð á 3. hæð. Íbúðin skiptist
í anddyri, stofu, eldhús, hjónaherbergi,
tvö barnaherbergi, baðherbergi og
þvottahús. Íbúðin er upprunaleg og
snyrtileg. Sér geymsla í kjallara. 
Verð 21.9 millj.

Kvistaland - Einbýli
5-6 herb. einbýlishús neðst í Fossvog-
inum. Stór lóð sem býður upp á mikla
stækkunarmöguleika á húsinu. Bílskúr
innr. sem stúdíóíbúð í dag sem gefur
góðar tekjur.
Verð 110 millj.

Lauganesvegur - endurnýjuð
3ja herb. 83,2fm íbúð sem skiptist í
forstofu, bað, 2 svefnherbergi, eldhús,
stofu og 7 fm geymsla sem er ekki inn
í heildar fm fj. 
Verð 26.6 millj.

Furugrund - bílageymsla
72,8 fm 3ja herb. íbúð með stóru 23.8
fm stæði í  bílskýli á grónu svæði
Fossvogsmegin í Kópavogi. 2 svefn-
herbergi. Góð sameign. Íbúðin er
parketlögð og vel með farin.
Verð 21.9 millj.

Hofteigur - stutt frá Laugardal
137,7 fm íbúð í kjallara. Íbúðin skiptist í
anddyri, eldhús, stofu, baðherbergi og 3
góð herbergi. Þvottahús og geymsla eru  í
sameign.
Verð 29.9 millj.

Háteigsvegur - sérhæð
154.5 fm sérhæð. Eignin skiptist í
forst, hol, 2 saml.stofur, 3 svefnh.,
baðherb. og eldhús, þvottaherbergi og
geymslu á jarðhæð, 32 fm bílskúr með
frístundah. innaf. Stór garður.
Verðtilboð

Mjósund - Hafnarfjörður
109,9fm íbúð á fyrstu hæð með kjall-
ara. Eignin skiptist í hæð með forstofu,
stofu, borðstofu og eldhúsi. Kjallari
með sjónvarpsrými, baðherbergi, her-
bergi og þvottahúsi.
Verð 23.1 millj.

Herjólfsgata - Laus strax
96 fm risíbúð fyrir 60 ára og eldri. Gott
sjávarútsýni. Stofa, eldhús, svefnher-
bergi, milliloft og baðherbergi.Stæði í
bílageymslu. Íbúð er laus og til af-
hendingar við kaupsamning.
Verð 32.9 millj.

Lautasmári - Miðsvæðis
4ra herb 98 fm  íbúð á 2. hæð.
Íbúðin skiptist í forstofu/hol, stofu, eld-
hús, 3 svefnherbergi, baðherbergi og
þvottahús/geymslu. Öll helsta þjón-
usta í göngufæri.
Verð 26.9 millj.

Asparhvarf - Glæsieign
501,4fm einbýli í byggingu afhendist
fullbúið. Húsið stendur efst í lokaðri
götu. Húsið skiptist í anddyri, 5 svefn-
h., 4 baðh., gestasn., eldh., stofu,
borðst., æfingasal/frístundarými, sjón-
varpsh., þv.hús, geymslu og bílskúr. 
Verðtilboð

Auðbrekka - hæð
100 m² 3ja herbergja miðhæð í þríbýl-
ishúsi. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu,
eldhús, baðherbergi, hjónaherbergi,
barnaherbergi og geymslu (5,2m²) á
jarðhæð. Eldhús nýlega uppgert.
Verð 22.5 millj.

Reykjavíkurv. - nál. Háskóla Ísl.
77,6 fm íbúð í kjallara. 2 svefnh., eld-
hús með borðkrók og ný-uppgert bað-
herbergi með sturtukl. og upph. sal-
erni. Þvottah. og þurrkh. við hlið íbúð-
ar. Húsið Garður og er byggt 1928.
Verð 19,5 millj.

Hringbraut - 2ja herb
50 fm 2ja herbergja íbúð á 4.hæð í 5
hæða lyftublokk vesturbæ Reykjavík-
ur. Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús,
baðherbergi, svefnherbergi og stofu.
Geymsla á 1.hæð. Stæði í bílageymslu
með þvottaaðstöðu fyrir bíla.
Verð 17.9 millj.

Skipholt - Íbúðir
12 íbúðir tilbúnar til innréttinga í fjölbýlishúsi við Skipholt 50a. Stærð íbúða frá 60 fm að
175 fm. Húsið er tilbúið að utan og fylgja bílskúrar hluta af íbúðum. Þvottaherbergi og
geymslur innan íbúða. íbúðir seljast í einu lagi. Eignin selst í einu lagi.

.is : : 535_1000

Þórðarsveigur - Útsýnisíbúð
4ra herbergja 106,8 m2 íbúð á 4.hæð í
lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í forstofu,
stofu, eldhús, hjónaherbergi, 2 barna-
herbergi, baðherbergi, þvottahús og
geymslu auk stæðis í bílageymslu.
Verð 29,9 millj.
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HEIÐARGERÐI - EINBÝLISHÚS. 

Vorum að fá í einkasölu þetta fallega einbýlishús á eft-
irsóttum stað við Heiðargerði í Reykjavík. Húsið er hæð
og ris u.þ.b. 130 fm auk 23 fm bílskúrs samtals skráð
153 fm. Rishæð er undir súð þannig að eignin er eitt-
hvað stærri að gólffleti. Gróin lóð með fallegum trjám.
Húsið er upprunalegt að mestu leyti. Frábært tækifæri
að eignast sérbýli á eftirsóttum stað. Verð 46,9 millj.

ÞÓRÐARSVEIGUR - GRAFARHOLT 

Falleg og björt þriggja herbergja u.þ.b. 84 íbúð á
3.hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Nýlegt
fjölbýlishús byggt árið 2003. Kisuberjainnréttingar og
eikar parket á gólfi. Sérþvotthús í íbúð. Suðursvalir.
Falleg íbúð sem vert er að skoða. Íbúðin er laus strax.
Verð 23.4 millj.

HÓTEL - TIL SÖLU 

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

LEIFSGATA , 101 REYKJAVÍK

Góð 3 herbergja 64 fm íbúð á jarðhæð með sérinn-
gangi. 2 svefnherbergi. Bað flísalagt í hólf og gólf
með sturtu. Eldhús með góðri eldhúsinnréttingu.
Verð 18,8 millj.

TIL SÖLU SÓLVALLAGATA 27. 

Góð fjárfesting. 147,5fm verslunarhúsnæði á jarðhæð
og kjallara. 260.000 í leigu á mán. 2 ár eftir af leigu-
samningi. Góð ákvílandi lán. Verð 32 millj.

HÖRÐUKÓR KÓPAVOGI 

Glæsileg 3 herbergja 126,3 fm. íbúð á 11 hæð. Íbúðirn-
ar afhendast án gólfefna nema baðherbergi og þvotta-
hús eru flísalögð. AEG ísskápur og uppþvottavél fylgja.
Eldhúsinnrétting eru úr eik frá HTH. Bakarofn og hell-
uborð eru frá AEG. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf
með baðkari, sturtuklefa og handklæðaofn. Mikið út-
sýni er úr íbúð í suður og vestur.

TIL LEIGU SÍÐUMÚLI - LAGER 

180 ferm lager pláss á við síðumúla í Reykjavík, inn-
keyrsluhurð og góð lofthæð. 

Nánari upplýsingar 
veitir Júlíus Jóhannsson

Sími 823 2600

VEGHÚS - GRAFARVOGI

Snyrtileg 3ja herbergja 92 fm íbúð á annari hæð við
Veghús í Grafarvogi. Stofa og eldhús er samliggjandi
og er eldhúsinnrétting sprautulökkuð hvít innrétting,
innaf eldhúsi er lítið búr með þvottahúsi. Úr stofu er
gengið út á góðar suður svalir. Verð 23,5 millj.

ÁSAKÓR KÓPAVOGI 

Ný glæsileg stór 5 herb. 177fm íbúð við Ásakór í Kópa-
vogi. Íbúðin skilast fullbúin án gólfefna. Innréttingar og
skápar eru úr eik frá HTH. Fullbúið baðherbergi. Aust-
ur og suður svalir. Bílskúr fylgir. Verð 41,9 millj.

FRÁBÆRT FERMETRAVERÐ! 

Ný 4ra herb. íbúð, 128,0 fm. á 4. hæð í nýju fjölbýlishúsi
við Ásakór í Kópavogi. Íbúðin skiptist í forstofu, hol/gang-
ur, stofa/borðstofa, eldhús, baðherbergi, þvottahús og 3
herbergi. TIL AFHENDINGAR VIÐ KAUPSAMNING. Síð-
asta íbúðin í húsinu. Verð 29,0 millj.

ÞORLÁKSGEISLI 5 - 113 REYKJAVÍK 

Rúmgóð og björt 4 herbergja 139,9 fm. íbúð í vönduðu
fjölbýlishúsi með lyftu, ásamt stæði í bílageymslu, á
þessum vinsæla hverfi í Grafarholti. Íbúðin er með
parket á gólfum. Verð 34,9 millj.

Fr
um

Júlíus
sölustjóri

Stefán Hrafn
Hdl. lögg. 

fasteignasali

Magnús Ninni
sölufulltrúi

Vésteinn
sölufulltrúi

eignir!

Vantar



BÍLAR &
FARARTÆKI

JEEP WRANGLER SAHARA 5 DYRA, árg 
2007, 3.8L, 202 Hö, SJÁLFSKIPTUR, Verð 
4.750 þ. TILBOÐ 4.400 þ. Nánari uppl 
á www.arnarbilar.is rn: 120480 S. 567 
2700

VOLVO S40 árg 2006, ek 23.þ km, 
2.4L Sjálfskiptur, 170 hestöfl, Leður, 
Topplúga, Verð 2.990 þ. Nánari uppl 
á www.arnarbilar.is rn: 110905 S. 567 
2700

TOYOTA RAV4 LANGUR 4WD, árg 11/01, 
ek 84.þ km, 2.0L Beinskiptur, Húddhlíf, 
Dráttarkrókur, Verð 1.350.þ áhv 800 
þ. Nánari uppl á www.arnarbilar.is rn: 
140246 S. 567 2700

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Ford S-Max Trend, árg. 2007, ek.14þús.
km, Beinsk. Verð 2890þús.kr. 
Sórglæsilegur bíll!!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Splúnkunýr 2008 Toyota Landcruiser 
200 um 2 milljónum undir listaverði! 
Láttu okkur spara þér sporin og millj-
ónirnar. Eitt símtal og þú færð betra 
tilboð í lúxusbíla hjá okkur t.d. í nýjan 
Porsche eða Mercedes Benz. 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

Land Cruiser / Hilux !!! Nýjar felgur og 
heilsársdekk 265/65/17“ Michelin og 
Toyota nýja lookið ! Verð 100 þ Uppl. 
s 860 8488.

Touareg V8
VW Touareg V8 4,2 Svartur árg. 2004 
ek. 85 þ. Leður, xenon ljós, rafmagn í 
sætum, topplúga og.fl. Flottur bíll. Fæst 
gegn yfirtöku láni. Uppl. í s. 659 4567.

Ekkert út - 17.500 pr mán.
Alfa Romeo 156 Tspark 2.0 árg. ‘99, 
ekinn aðeins 65 þ. km. Ný vetrardekk. 
Uppl í síma 892 1419.

Til sölu Range Rover Vouge 
Supercharged, árg 2007, ekinn 14þ km, 
Blásans, tvílit leður innrétting, DVD, 
fjarstýrð gangbretti, 20“felgur, auka álf-
elgur á nýjum vetrardekkjum, eins og 
nýr með öllum aukabúnaði, verð aðeins 
13,900 uppl í síma 892 1116

Til sölu M Benz CLS 550, árg 2007, 
ekin 13þ km, Leðurklæddur , með 
rafm í öllu, 20“ felgur, 18“ vetrardekk, 
loftpúðafjöðrun, parkcontrol, eins og 
nýr, verð aðeins 9.900 þús, uppl í síma 
892 1116

Til sölu Volvo XC90 T6, árg 2003, 
7manna, leðurklæddur, ekin aðeins 17þ 
km, parkcontrol, sóllúga, ný vetrardekk, 
eins og nýr, uppl í síma 892 1116 og 
892 5005

Til sölu Dodge Grand Caravan, árg 2001, 
ekinn 67þ km, 7 manna ,3,3 V6, sumar 
/vetrardekk, gott eintak, uppl í síma 892 
1116 og 892 5005

Einn góður í snjóinn
Luxus Subaru Legacy ‘06. Ek. 29 þús. 
Upplýsingar í síma 869 2900.

Til sölu BMW 530i árg.’03, ek. aðeins 
78 þ km. Innfl af B&l. Gæðingur sem 
vert er að skoða. V. 3.390 þ. Uppl. í s. 
892 1559.

Fæst gegn yfirtöku
Til sölu Saab 93 Linear 1.8 bsk.árg 
08/07 ek. tæp 2.þ km. Verð 2.530.000.- 
fæst á láninu s.896-5290

Tilboð óskast.Pajero árg 94 V6 ssk.ek. 
200 þ sk ‘09 ný 32“ naglad s. 617 6029

Nylegur Kía Picanto ek. 2500 km. 
Rauður, Kostar nýr 1490 þús. Fæst á 
yfirtöku láns á ca. 1100 þús. Uppl. í s. 
898 0187.

Vel með farinn Nissan Maxima 2l, árg 
1999, ek 102 þ, sjálfsk, leður +hiti í 
sætum, mp3 cd spilari, nýjar álfelgur, 
vetrar og sumardekk. Verð 790 þ. Uppl í 
síma 695 0381.

Nissan Patrol árg 96. 2,8 vél ekinn 205 
þús hedd og timagír ifirfarinn, upphækk 
fyrir 44“ er á 38“ lækkuð hlutföll loft-
dæla, túrbo, interkúler, gott lakk, riðlaus 
bíll. Ásett verð 1190 þús Upplýsingar 
8664641 og 8982479

 0-250 þús.

Polaris Indy XC500. árg 2001. GPS tengi, 
negldur, brúsagrind. FLOTTUR i dag-
stúra. Verð 250Þ. uppl. 8640950

Hyundai Coupe 2,0 árg. ‘97 í topplagi 
mikið endurnýjaður v 250 þ. Uppl. í 
síma 896 3044

 250-499 þús.

Mitsubishi Lancer til sölu 2000 árg. með 
drifi aftan og framan í mjög góðu standi 
ekinn 109 þús. Verð 390 þúsund. Sími 
8934542

 500-999 þús.

Opel Astra 1,6 stw. Ek. 101þús, árg 01. 
Verð yfirt.lán +100þús eða 600þús stg. 
Uppl. 8623746.

 2 milljónir +

Tæknibylting! Hybrid gefur aukinn 
kraft með minni eyðslu. Allt að 70% 
aukin sparneytni! HYBRID tvinnbíl-
ar 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

 Bílar óskast

Skólastrákur að óska eftir bíl á 0-100 
þús. sími 866-3838.

 Jeppar

Bílaframleiðendur verða að losa um 
lager fyrir áramót. Gerðu reyfarakaup 
á brunaútsölu ársins! Jeep Grand 
Cherokee, Ford Explorer, Dodge 
Durango. 2007/08 Jeppar frá 2500þús 
og 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

Toyota Tacoma 05 ek.20þ. 35“ breyttur, 
TRD OFFROAD Fallegur bíll uppl.s.843 
3523

Nýr 2008 Toyota Highlander. Slær 
Landcruiser út með kraft, sparneytni 
og lægra innkaupsverði. 270 hö, 
7,5L/100km. 2008 frá 4490þús. Einnig 
2007 tilboðsbílar. Frá 3500þús. 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

Eigum til öflugar kasttennur á lager. 
www.aflvelar.is Aflvélar ehf S: 480-0000 
Vesturhrauni 3 210 Garðabær

Santa Fe 2007. Engin 
útborgun.

Til sölu Hyundai Santa Fe Ltd 2007 ek. 
16 þús. km. Stórglæsilegur lúxusjeppi 
hlaðinn búnaði m.a. DVD, leður, sól-
lúga, 7 manna ofl. ofl. Nánari uppl. í 
síma 892 1419.

Grand Cheerokie lLredo árg. ‘07 ek. 11 
þ. V. aðeins 2.9 stgr. S. 892 4624.

Cherokee 38“ 4.0L ‘87 gormar aftan, 
D44 aftan no-spin, ólæstur framan , 
skoðaður ásett verð 490 Þús. 821-
8986

Toyota Land Cruiser 120 VX, diesel, 
sjsk. árg.2003, ekinn 99.000km, dökk-
blár, 33“ dekk, dráttarbeisli, grillgrind, 
filmur. Toppbíll. Verð kr. 3.800.000.- 
Upplýsingar í síma 617-1717.

 Pallbílar

Bílaframleiðendur verða að losa um 
lager fyrir áramót. Gerðu reyfarakaup 
á brunaútsölu ársins! 2007/08 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

 Sendibílar

Bíll og vinna,Atego 1217’98 heilopnun á 
hlið,lyfta,7,5m kassi, v1,9 s 6610344

 Vélsleðar

Ski-Doo MXZ Renegade 800 ‘02 Ek. 
7.655 km. 1,5“ belti nýlegt, brúsagrind-
ur, rafgeymir, panna, hita- og bensín-
mælir. Kr. 530 þ. Mótormax, Kletthálsi 
13, 563 4400. www.motormax.is

Ski-Doo MXZ Renegade X 800 ‘05 
Aukahlutir brúsagrind, 12l. brúsi, taska 
á stokk, ( belti 1,75“ rafstart og bakkgír). 
Kr. 890 þ. Mótormax, Kletthálsi 13, 563 
4400 www.motormax.is

Polaris Fusion 600 121 2006 Ek. 
900km, 120 hö, hlífðarpanna, handa-
hlífar, grófara belti, negldur. Verð 760 
þ. Mótormax, Kletthálsi 13, 563 4400 
www.motormax.is

Yamaha Phazer Mountain ‘07 Ek. 
aðeins 900 km. Eins og nýr. Fylgihlutir: 
Hlífðarpanna, neglt belti, yfirbreiðsla, 
rúða. Verð 980 þ. S. 563 4400 www.
motormax.is

Úrval notaðra vélsleða. Allar stærðir 
og gerðir. Dýrir og ódýrir. Úrvalið er í 
Mótormax, Kletthálsi 13. S. 563 4400. 
www.motormax.is

Polaris RMK 700. árg. 2002. GPS tengi, 
negldur, brúsagrind. FLOTTUR sleði. 
Verð 500Þ. uppl. 8640950

 Vinnuvélar

Eigum til öfluga fjölplóga á lager. www.
aflvelar.is Aflvélar ehf S : 480-0000 
Vesturhraun 3 210 Garðabær

 Bátar

Til sölu Grásleppuleyfi 7,8brl, Niðurleggari 
, Netaspil og Net uppl.8964894

 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.  Grænumýri 3 Mosfellsbæ 
www.bilapartar.is 

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

H.S. Þjónustan 557 1725
Eigum varahluti í Volvo S. 40, V.40, 740, 
850, 940. Allar almennar bílaviðgerðir, 
kaupum Volvo bíla. Skemmuvegur 26 
200 Kóp. Bleik gata.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

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. 565 3400 & 893 2284, partasolur.is
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 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

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

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

Tek að mér regluleg þrif. Fyrirtæki og 
einnig flutningsþrif. Ástu -svæði . S. 
848 7367.

 Garðyrkja
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Vetur, sumar, vor og haust. Vanir 
menn, vönduð vinna! Upplýsingar veita 
Ólafur 661 2005 & Hilmar 699 8509 
Kletthamar ehf. www.kletthamar.is

 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.

 Málarar

Janúar tilboð
Málarameistari getur bætt við 
sig verkefnum. Stigagangar, 
sameignir og íbúðir, gamalt 

og nýtt.
Upplýsingar í síma 869 3934 
Ingimundur Málarameistari.

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Uppl. í s. 896 6148.

 Húsaviðhald

Glerjun/gluggaviðgerðir!
 Móðuhreinsun glerja 

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

Húsaviðhald!
Þak- og utanhússklæðningar og allt 
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. 
S. 892 8647.

Flísalagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
múrverki og flísalögnum. Upplýsingar í 
síma 699 6069.

Pípulagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 
5315.

Smiðslausnir ehf. Tökum að okkur upp-
setningu á hurðum, innréttingum og 
önnumst alla almenna smíðavinnu. 
Nánari uppl. s. 578 7979.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.

Einkatímar. Erla s. 587 4517.

Kristjana spámiðill.
Tekur fólk í einkatíma. Þeir sem 

til mín vilja leita.
Pantið tíma í síma 554 5266 & 

695 4303.

Englaljós S. 908 5050 & 
863 1987

Er spennandi tími framundan? 
Hvað viltu vita um framtíðina? 

Andleg leiðsögn, fyrirbænir, 
trúnaður. Er við alla daga frá 

11-01.
Lára spámiðill. Visa/Euro.

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

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

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Áramótaspáin þín.
Ný tækifæri, vinnan, fjármálin, ástarmál-
in, heilsan - fjarheilun/fyrirb. Spák. Yrsa. 
908-6414 (199 mín.) 553-5395 (173 
mín.Visa/MC). Símat. 10-24. Hringdu 
núna!

 Skemmtanir

ÖLDURÓT
Alhliða danstónlist fyrir öll tækifæri. 
Uppl. í síma 895 9376 og 866 2169.

 Rafvirkjun

RafList

Löggildir rafverktakar
Getum bætt vid okkur allri 

almennri raflagnavinnu, nýlagn-
ir, vidhaldsvinna,

og fagleg ráðgjöf.
Uppl. í s. 823 8860 & 861 9116.

 Önnur þjónusta

Snjómokstur. Tökum að okkur snjóm-
okstur á höfuðborgarsvæðinu allan 
sólarhringinn. S. 820 0070 & 577 5177 
Línuborun ehf.

Slökkvitæki ehf
Hlöðum og seljum slökkvitæki fyrir fyrir-
tæki, húsfélög og einstaklinga. Sækjum 
tækin og skilum. Seljum einnig allt 
tengt brunavörnum. Gott verð og per-
sónuleg þjónusta. Slökkvitæki ehf. Sími 
565 4080.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

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

Við hjá K-Matt ehf höfum fengið blóð-
sykursmæla og strimla á frábæru verði 
sem hefur ekki þekkst áður. Upplysingar 
i sima 421 8999 eða k-matt@simnet.is . 
Opnunartimi er a milli 9-11:30 og 13:15-
16:30 alla virka daga.

Xerox document centre 340st ljósritun-
arvél/prentqari til sölu. Vélin er einn-
ig fax og skanner. Mokkra ára mögul 
og í topp standi. Verð 95þús stgr. 
Sambærileg vél kostar um 400. þús. 
Uppl. í síma 6956668

 Hljóðfæri

Stagg Þjóðlagagítar
Poki, Ól, Stilliflauta, Auka strengjasett, 
eMedia tölvudiskur. Kr. 13.900 Fáanlegir 
Litir: Viðarlitaður, Sunburst, Svartur, 
Blár. Gítarinn Stórhöfða 27 S. 552 2125 
www.gitarinn.is

Harmonikkur nýjar og notaðar. Mikið 
úrval. EG tónar, Rvk. s. 824 7610 & Ak. 
s. 660 1648.

 Sjónvarp

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

 Tölvur

 Vélar og verkfæri

Handlyftivagnar 2.500 Kg Hraðlyfta 
(QL). Verð 24.900 þús. PON ehf s. 
552 0110.

 Til bygginga

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

850 lm af nýju girðingarefni með 
steyptum undirstöðum, kjörið í kring-
um byggingasv., verð 4.500 kr stk m/vsk 
(girðing og steypt undirstaða), uppl. í s. 
660 2407, Grétar.

Til sölu tveir WC skúrar, sitthvor eining 
ca. 1m x 1m, verð 150.000 m/vsk stk. 
Uppl. í s. 660 2407, Grétar.

Iðnaðarhurðir, hef til sölu 5 stk. 
Flekahurðir, verð 180.000 kr. stk m/vsk. 
Um er að ræða 4,7m háar og 3,4m 
breiðar hurðar með brautum, innfluttar 
frá danmörku. Uppl. í s. 866 4643, 
bjarni.

Libherr byggingakrani 40K, þarfnast 
lagfæringar, verð 1.200.000 kr. m/vsk, 
Uppl. í s. 660 2413, Hörður.
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 Verslun

ÚTSALA, ÚTSALA. Allt að 60% afsláttur 
af völdum vörum !!!

Útsala!
50 til 90% afsláttur Af öllum 
vörum í verslun Freemans og 

ClaMal.
Freemans og ClaMal 

- Reykjavíkurvegi 66 - 
Hafnarfirði Sími 565-3900. Nýr 

listi væntanlegur

Verðhrun!!
Lokadagar útsölu, til þriðjudags 22 
jan. Opið 10-18 og laugardag 11-16. 
Friendtex, Faxafeni 10, Rvk S. 568 2870 
www.friendtex.is

 Heilsuvörur

5-7 kíló á 9 dögum, 9 daga hreinsikúr 
frá Aloe Vera. 14.690kr. S. 6978928 
Sigga

Þyngdarstjórnun - ráðgjöf 
- Lifestyle 30

Heilsuráðgjöf, þyngdarstjórnun Fjóla 
Þorsteinsdóttir einkaþjálfari sjálfstæður 
dreifingaraðili. FLP. S. 899 2445. Nánari 
uppl. inná www.4ever.is.

Árangur með Herbalife í 27 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896-
4662 www.lifsstill.is

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

Lr-kúrinn er tær snilld. Léttist um 22 kg 
á 6 mánuðum. www.dietkur.is Dóra 
869-2024

LR-Henningskúrinn, fljótvirkur og átaka-
laus. Anna Snyrtifræðingur, S. 699 
7379.

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ismennt.
is

 Nudd

Whole body massage Telepone 844 
9083.

Nudd nudd nudd heilnudd. Uppl. í s. 
616 6469.

Viltu heilnudd? Hafðu samband í síma 
823 7541.

 Snyrting

Húðslípun
Bjóðum upp á Pepita húðslípun. Vinnur 
á bólum, örum, fíngerðum línum, húð-
slitum, ofmyndun litarefni í húð og 
ótímabærri öldrun húðar. Snyrtstofan 
Rós, Engihjalla 8, Kóp. S. 554 0744.

 Ýmislegt

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@
simnet.is Opið 09-11:30 & 13:15-16:30 
alla virka daga.

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Please Pet Nutrition. Náttúrulegt nammi 
og bitafiskur fyrir hunda og ketti. Gefur 
árangur í þjálfun og leik. Fæst í Bónus. 
www.please.is

PAPILLON
Yndisleigir Papillon hvolpar til sölu. 
Ættbók frá H.R.F.Í. Uppl. í s. 696 4338.

 Hestamennska

Hnakkar, taumar, múlar, höfuðleður, 
ábreiður ofl. Hestavörur á frábæru verði. 
Tito.is - Súðavogi 6. S. 861 7388.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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.

3 herb. íbúð á svæði 101 á 2 hæð. Laus 
strax. Reyklausir og reglusamir koma 
aðeins til greina. Uppl. í s. 858 7573 & 
896 3420.

4.herb. íbúð í endaraðhúsi til leigu 
í Innri Njarðvík. Laus 1 feb. Uppl í s. 
847 7113.

Herbergi til leigu í Njarðvík m/aðgangi 
að wc, eldhúsi, þvottavél, ADSL og sjón-
varpi. Uppl. í s. 823 8405 & 847 7113.

176fm eldra einbýli til leigu, 3 svefnh. 
Leiga 190 þús á mán + trygg + raf. og 
hiti. Allt nýtekið í gegn. Vinsamlegast 
sendið uppl. á. husid@visir.is

85 fm 3 herbergja útsýnisíbúð í 104 til 
leigu frá 1. feb til 1. júlí. 120 þús kr. á 
mánuði. heidabjorg@yahoo.com

 Húsnæði óskast

Reglusamur maður óskar eftir 2-3 herb.
íbúð miðsvæðis í Reykjavík, verðh. 90-
120 þús. Björn S:896-8934

 Fasteignir

Söluþóknun 1,4%
Eignir vantar á skrá.
Halldór Svavarsson

Sölufulltrúi Sími 897 3196
Casa firma, Fasteignasala
Hlíðarsmára 2 Kópavogi

 Sumarbústaðir

Til sölu til flutnings nýtt Sumarhús 
67 fm + 32 fm svefnloft. Fullbúin að 
utan, einangruð og plöstuð að innan. 
Teikningar fylgja með. Sumarhus.com 
S. 615 2500.

 Atvinnuhúsnæði

Frábær staðsett., 200m2 lager og 
skrifstofuhúsnæði. Lofthæð 3.2. Uppl. 
8980997,

Meðferðarherbergi til leigu Glæsileg 
aðstæða í heilsuverndarstöðinni, ýmsir 
leigumöguleikar. Nálastungur Íslands 
ehf. 458-9400 og 863-0180

 Geymsluhúsnæði

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

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir 
innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað í 
20 ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu 
húsnæði. S. 567 4046 & 892 2074. 
Sækjum og sendum búslóðirnar.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Vantar þig 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 veit-
ir Helga í síma 696-7005. 
Aldurstakmark er 16 ár.

Söluturninn Jolli 
Hafnarfirði

Söluturninn Jolli óskar eftir áreiðanlegu 
og stundvísu fólki í vinnu. Um er að 
ræða bæði fullt starf og hlutastarf. Ef þig 
langar til að vinna á skemmtilegum og 
líflegum vinnustað þá gæti þetta verið 
rétta vinnan fyrir þig. Góð laun í boði 
fyrir rétta aðila. Umsóknareyðublöð á 
staðnum.

Aktu Taktu
Aktu Taktu Leitar eftir rösku og áreið-
anlegu starfsfólki í afgreiðslu. Um er 
að ræða bæði fullt starf og hlutastarf. 
Ef þig langar til að vinna á skemmti-
legum og líflegum vinnustað þá gæti 
þetta verið rétta vinnan fyrir þig. Góð 
laun í boði fyrir rétta aðila. Umsóknir á 
aktutaktu.is.

Öryggisgæslan ehf.
Óskar eftir starfsfólki til næt-

urstarfa frá 23:00 til 08:00 
Starfið felur í sér m.a. þjónustu 

og gæslu.Viðkomandi þarf 
að hafa góða þjónustulund 
og jákvætt hugarfar. Hreint 

Sakarvottorð er skilyrði.
Lágmarks aldur umsækjanda 

er 20 ár.
Umsóknir eru á Skrifstofu 

Öryggisgæslunnar ehf. 
Krókhálsi 5a Reykjavík. Opið 

er frá k.10-16 virka daga.

Villtu ganga til liðs við 
okkur?

Bakarameistarinn Smáratorgi, 
Mjóddinni, Húsgagnahöllinni, 
Suðurveri og Austurveri 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 897 5470 
milli kl. 9-16

Veitingahús
Starfskraftur óskast í 80% 

vinnu. 13 dagar frá kl. 12-19, 7 
daga frá 7-14. Vaktavinna.

Uppl. í s. 843 9950.

Gott starf í boði
Okkur vantar hressan ein-
stakling á kaffihús okkar í 

Kringlunni. Staðan er laus núna.
Nánari upplýsingar gefur 

Hallveig í síma 770 0555 eða 
664 7413. 

Cafe Conditori Copenhagen

Veitingahúsið Nings
Óskar eftir að ráða starfsfólkí 
fullt starf, um er að ræða 15 
vaktir í mánuði. Aukavinna í 

boði ef vill.
Upplýsingar í síma 822 8835 
og einnig inn á www.nings.is

Starfsmaður á plani 
Select Vesturlandsvegi

Hressandi þjónusta og útivera. 
Kjörið starf fyrir fólk á besta 
aldri og þá sem hafa áhuga 

bílum. Eigum við að ræða það 
eitthvað? Unnið er á vöktum 
mánudaga til sunnudaga frá 

kl. 11.30 til 23.30, alls 15 daga 
í mánuði.

Nánari upplýsingar gefur 
Heiðbjört í síma 444 3000 og 
Elín stöðvarstjóri í síma 587 

9730. Umsóknareyðublöð eru á 
næstu Shell/Select stöð eða á 

www.skeljungur.is.

Bakarí í Kópavogi
Röskur og áreiðanlegur starfs-
kraftur óskast til afgreiðslu-

starfa. Vinnutími virka daga frá 
06.30-13.00 & 13.00-18.30.

Uppl. í s. 899 8212.

Björnsbakarí-vesturbæ óskar eftir fólki 
til afgreiðslustarfa. Helga gefur upplýs-
ingar í síma: 699-5423

Rafvirkjar
Óska eftir rafvirkja til starfa. Rafloft s. 
896 2660.

RIZZO PIZZERIA í Kópavogi óskar eftir 
Vönum Pizzabökurum, Bílstjórum og 
í afgreiðslu. Nánari upplýs á staðnum 
eða Helgi í s. 8484613

Spjalldömur.
Rauða Torgið leitar samstarfs við yndis-
legar spjalldömur. Nánari uppl. á www.
raudatorgid.is. Mjög góðir tekjumögu-
leikar.

Vantar þig aukavinnu ?
Okkur vantar gott fólk í símasölu 2-5 
kvöld vikunnar frá 18-22 Góð laun í 
boði fyrir gott fólk. Ef þú ert 30+ þá ert 
þú rétta manneskjan fyrir okkur. Allar 
nánari upplýsingar í síma 699 0005.

Ertu heimavinnandi ? Bókaútgáfa óskar 
eftir sölumanneskju með aðstöðu 
heima til símasölu. Uppl í síma 6996 
303

Starfskraft vantar í kvöldvinnu í 
afgreiðslu. Ekki yngri en 18 ára. Pizza 
King. S. 864 7318.

Grillhúsið Tryggvagötu
Óskar eftir starfsfólki í sal, í kvöld og 
helgarvinnu. Uppl. á staðnum eða í s. 
696 8397. Brynja.

Óska eftir íslensku mælandi, duglega 
heiðarlegu starfsfólki í rætingar. Uppl. 
í s. 557 2765.

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

Höfum á skrá menn sem að 
óska eftir mikilli vinnu. Geta 

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

21 árs kk leitar að vinnu á höfuð-
borgarsvæði. Flest kemur til greina. S 
869-9970

Starfsfolk fra Lettlandi: smidir, verka-
menn, bilstjorar, velamenn, raestinga-
folk o.fl. S.8457158

TILKYNNINGAR

 Einkamál
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Hryllingsmyndir eru 
sérlega lífleg og 
hressandi kvikmynda-
grein sem orsakað 

hafa margar ljúfsárar 
andvökustundir. Fátt er 

skemmtilegra en að fyll-
ast hæfilegri skelfingu í 
öruggu umhverfi kvik-

myndahússins eða heimilis-
ins, en öllu góðu gamni eru þó ein-
hver takmörk sett og kannast 
margir við það að hafa séð hryll-
ingsmynd sem fór einfaldlega yfir 
strikið og olli þvílíkum ótta að eftir-
köstin vörðu svo mánuðum og jafn-
vel árum skipti. Oftast má rekja ótt-
ann til ógnarinnar sem yfirvofandi 
er í myndinni. Hryllingsmyndaógn-
ir má gróflega flokka í tvennt: ógn 

af mannlegum toga og ógn af yfir-
náttúrulegum toga.

Uppi eru skiptar skoðanir varð-
andi það hvor ógnin er áhrifameiri á 
hvíta tjaldinu. Raunsæismenn fara í 
bíó og skjálfa á beinunum yfir þeim 
myndum þar sem trylltur morðingi 
gengur laus og drepur menn og dýr 
á hrottafenginn hátt. Skelfingin sem 
slíkar myndir framkalla magnast 
enn frekar þegar við leiðum hugann 
að því að okkur berast reglulega 
fréttir af morðingjum sem vaða 
uppi í raunheiminum. Allir vita að 
fréttamiðlar ljúga ekki og því verð-
ur ógn kvikmyndarinnar áþreifan-
leg við þessa tilhugsun. Eftir áhorf á 
limlestinga- og pyntingamynd forð-
ast raunsæismaðurinn að vera í ein-
rúmi með furðulegu fólki.

Annað fólk er ansi kokhraust og 
telur sig geta snúið á hvaða morð-
ingja sem er. Raunsæjar hryllings-
myndir bíta ekki á harðan skráp 
þessara ofurhuga, en hugsanlegt er 
að dularfullar draugamyndir reyn-
ist betur. Líklegt verður að teljast að 
draugar séu ekki til, en ef svo 
óheppilega færi að maður þyrfti að 
berjast við einn slíkan upp á líf og 
dauða eru sama sem engar líkur á 
því að holdi klæddur vesalingur hafi 
betur gegn efnislausum andstæð-
ingi. Mannlega morðingja er hægt 
að punda í klessu með nokkrum vel 
völdum júdóbrögðum, en engin 
patentlausn er til við draugagangi. 
Því þótt tilvist drauga þyki heldur 
ólíkleg er eitt alveg ljóst: drauga-
banarnir eru ekki til. 

STUÐ MILLI STRÍÐA Morðingi eða draugur?
VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR ÓTTAST FORYNJUR FREMUR EN FÓLK

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Í alvöru, Jói... 
Er hún alltaf í þessum 

náttsloppi?

Veita mér 
innblástur.

Þetta er 
flott!

Eða ekki?Eigum við að 
kíkja í þessa 

búð?

...Mun það gerast 
með mikilli leynd 

í sendiráðinu í 
Naíróbí!

Já, svo ef 
okkur dett-
ur einhvern 
tíma í hug 
að gifta 

okkur, þá...

Frábært!Þá þvær hún 
hann fyrst!

Og ef hún 
ætlar í... 

ja, hvað með... 
brúðkaup?

Alltaf! 
Bæði 

hversdags 
og spari!

Þú gætir 
verið í þessu.

Ég skræli 
frekar 

augnlokin 
af mér með 
dósaopnara.

Ef maður 
vinnur í 
sirkus.

Mjási, hvað voruð 
þið að tala um? 

Tóm hús.

Ætli það ekki.

Jóna, ég er fullorðinn maður og 
reyndur faðir. Ég held að við vitum 
bæði svarið við þeirri spurningu.

Ókei, Solla og Hannes eru hjá Lindu 
og Lóa sefur fram að kvöldmat. 

Ertu viss um að þú getir þetta einn?

Já, auðvitað!
Hann fær 
taugaáfall.

Palli, ef þú ætlar 
að gera grín að 

öllu sem ég segi, 
hvað er ég þá að 

gera hér?

Gjörið svo vel 
og fáið ykkur

Lokað á 
hátíðisdögum

Dr. Einsamall

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

Rafmagnstalíur
Keðjutalíur og víratalíur   

Aflið nánari upplýsinga hjá 
 sölumönnum.

DEMAG

Sendu sms BTC CLF
á númerið 1900og þú gætir unnið! 

Vinningar eru  DVD myndir, varningur tengdur  myndinni og margt fleira!
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Kemur í verslanir 17. janúar!
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Veltisagir
MAKITA LF1000.

Öflug og lipur veltisög. 
Frábært verð. 

Stærðir S - 4XL

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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folk@frettabladid.is

> Í METABÆKURNAR

Grey’s Anatomy-stjarnan Katherine Heigl 
komst í metabækurnar fyrir hryllingsmynd-
ina Zyzzyk Road, sem kom út árið 2006. 
Myndin sú er þó ekki fræg fyrir gæði, heldur 
hversu lítill gróði var af henni. Hann nam 
alls þrjátíu dollurum. Það jafngildir tæp-
lega 2.000 íslenskum krónum.

Tökur á nýrri íslenskri sjónvarps-
þáttaröð, sem ber nafnið Hamarinn, 
hefjast að öllum líkindum í haust. 

„Þetta er dýr sería. Hún er í fjár-
mögnunarferli ennþá en við erum 
að vonast til að við náum að loka því 
dæmi,“ segir framleiðandinn Snorri 
Þórisson hjá Pegasus. Verkefnið 
kostar um 150 milljónir, sem kemur 
kannski ekki á óvart því þættirnir 
verða fjórir talsins og verður hver 
þeirra klukkutíma langur.  

Marteinn Þórsson leikstýrir þátt-
unum eftir handriti Sveinbjörns I. 
Baldvinssonar. Sveinbjörn er gamall 
refur í handritaskrifum því á feril-
skrá hans eru handrit við kvikmynd-
irnar Foxtrot, Tár úr steini og Spor-
laust, auk þess sem hann tók þátt í 
handritaskrifum fyrir dönsku saka-
málaþættina Forsvar.

Hamarinn, sem verður sýndur í 
Ríkissjónvarpinu, fjallar um lög-
reglumann sem fer út á land að 

rannsaka mál og kemur þá ýmislegt 
merkilegt í ljós. Tökur fara að mestu 
fram í Reykjavík og nágrenni en 
ekki er búið að ráða leikara í verk-
efnið. 

Að sögn Snorra svipar Hamarn-
um nokkuð til hinnar vinsælu 
dönsku sakamálaseríu Forbrydel-
sen sem hefur einmitt verið sýnd á 
RÚV. „Þetta er blanda af rannsókn 
og persónudrama en það er ekki 
mikið um byssur,“ segir hann.  - fb 

Hamarinn tekinn upp í haust

MARTEINN ÞÓRSSON Leikstjóri Hamarsins verður Marteinn Þórsson og handritshöf-
undur Sveinbjörn I. Baldvinsson.

FORBRYDELSEN Dönsku sakamála-
þættirnir hafa notið mikilla vinsælda í 
Ríkissjónvarpinu.

19 jan uppselt
25 jan uppselt
30 jan örfá sæti laus
27 febrúar
28 febrúar
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Kiefer Sutherland losnar úr 
fangelsi á mánudagsmorgun. 
Leikarinn hóf 48 daga afplánun sína 

5. desember eftir að hafa 
brotið skilorð sitt með 
því að aka undir áhrifum 
áfengis. Sutherland þykir 
hafa hegðað sér vel í 

fangelsinu, þar sem 
hann þurfti að 
eyða jólunum 
og halda upp á 

afmæli sitt. „Hann er ekki ánægður 
hérna en það sést á hegðun hans 
að hann sér eftir að hafa brotið af 
sér og hann tekur fulla ábyrgð á 
gjörðum sínum,“ sagði talsmaður 
fangelsisins. 

Leikarinn Ian McKellen skrifar á 
bloggsíðu sinni um kynni sín af Brad 
Renfro, sem lést á dögunum, aðeins 
25 ára. Þeir léku saman í myndinni 
Apt Pupil og ber McKellen Renfro 
vel söguna. „Hann var góður leikari 
og þegar við unnum saman var 
hann staðráðinn í að njóta almennr-
ar viðurkenningar. Eins og 
Todd, hinn þjáði unglingur 
í Apt Pupil, átti hann við 
innri ára að stríða. Hann 
var aðeins 25 ára og 
það er hræðilegt að 
vita til þess hverju 
hann hefði getað 
áorkað,“ sagði 
McKellen.

FRÉTTIR AF FÓLKI

Laura McLaughlin, tuttugu ára 
guðdóttir Sir Alex Ferguson, 
knattspyrnustjóra Manchester 
United, segist ganga með barn 
Pete Doherty. Þau eru þó ekki 
saman, því Doherty hefur upp á 
síðkastið ítrekað verið orðaður 
við nítján ára gamla fyrirsætu, 
Portiu Freeman að nafni. 

McLaughlin segir í viðtali við 
News of the World að Pete viti af 
barninu, en að þau talist bara við í 
síma. Doherty hefur neitað þessu, 
og segir í gegnum talsmann sinn 
að hann þekki enga Lauru 
McLaughlin. Hann á fyrir soninn 
Astile, fjögurra ára, með Lisu 
Moorish.

Pete að 
verða pabbi

KANNAST EKKI VIÐ BARNIÐ Pete 
Doherty segist ekki þekkja neina Lauru 
McLaughlin. Hún kveðst ganga með 
barn hans.  NORDICPHOTOS/GETTY

Sjoppum fækkar ört á 
Íslandi. Hver af öðrum 
gefast sjoppueigendur upp 
fyrir harðri samkeppni 
klukkubúða og bensínstöðva. 
Sjoppur sem enn hafa opið 
berjast með því að víkka 
starfssvið sitt, eru með 
videóleigu og grill. Í 
Hjartarbúð á Suðurlands-
braut ræður Ólafur Oddgeir 
Sigurðsson ríkjum og hefur 
gert í ellefu ár. 

„Já, það hafa mjög margar 
sjoppur hætt á síðustu tíu til 
fimmtán árum,“ segir Ólafur. 
„Það er orðið allt annað 
landslag í verslunarrekstri. 
Það sem hefur bjargað mér er 
að ég hef staðið vaktina 
sjálfur. Ég opna klukkan átta 
og hef opið til sjö, og ellefu til 
fjögur á laugardögum. Mér 
sýnist að sjoppur fari fljótlega 
á hausinn ef eigendurnir 
vinna ekki í þeim. Með því að 
vinna hér sjálfur hefur mér 
tekist að halda verðinu niðri. 
Verðið hér er ekkert sjoppu-
verð, meira eins og hjá 
kaupmanninum á horninu.“

Ólafur segist ekki ætla að 
bæta videóleigu við rekstur-
inn – „enda skilst mér að það sé deyjandi fyrirbæri,“ 
segir hann. „Ég er með lottó sem trekkir og samlok-
ur. Það var meira um rennandi traffík einu sinni. Nú 

staldra margir lengur við, lesa 
blöðin og fá sér kaffi. Ég býð 
upp á ókeypis kaffi allan 
daginn. Kúnnarnir eru sirka 
90 prósent fólk sem vinnur 
hér í fyrirtækjunum í kring. 
Maður þekkir flesta með 
nafni, þetta eru allt orðnir 
vinir manns. Það má eiginlega 
segja að ég sé í þessu 
ánægjunnar vegna.“

Sjoppueigandinn Ólafur 
lítur á sig sem verslunar-
mann. „Ég byrjaði hjá Silla og 
Valda árið 1964. Það var miklu 
meira gaman í þessu þá – en 
kannski er það nú bara 
fortíðarþrá í mér. Ég byrjaði 
sem sendill á sérstöku 
sendlahjóli. Í búðinni var 
osturinn skorinn niður og 
seldur eftir máli og rúsínurn-
ar vigtaðar. Eftir að Silli og 
Valdi hættu tók ég við einni 
búðinni þeirra og var með 
Verslun Óla Geirs á Hring-
braut í fimm ár.“

Ólafur segist ekki hafa 
neina sérstaka skoðun á 
lýsingarorðinu „sjoppulegur“ 
sem er orðið fast í málinu og 
aðspurður hvort hann hyggist 
færa sig upp á skaftið í 

verslunarrekstri hlær hann og segir: „Ég held nú að 
Baugur þurfi ekki að hafa neinar áhyggjur. Það er 
ekki yfirtökutilboð á leiðinni frá mér.“ - glh

Þekkir flesta með nafni

EINN FÁRRA SJOPPUEIGENDA SEM EFTIR ERU Ólafur 
Oddgeir Sigurðsson stendur vaktina í Hjartarbúð á 
Suðurlandsbraut. Hann segir að sjoppur fari fljótlega á 
hausinn ef eigendurnir vinna ekki sjálfir í þeim.
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SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

16

10

16
7

10
7

BRÚÐGUMINN     kl. 6 - 8 - 10
ALIEN VS PREDATOR 2     kl. 8 - 10
THE GOLDEN COMPASS  kl. 6

16
10

16
12
16

BRÚÐGUMINN     kl. 6.30 - 8.30 - 10.30
LUST CAUTION  kl.6 - 9
ÍM NOT THERE  kl.6 - 9 ótextuð
WE OWN THE NIGHT  kl. 8 - 10.30
RUN FAT BOY RUN  kl.5.30

BRÚÐGUMINN kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
BRÚÐGUMINNLÚXUS kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
ALIEN VS PREDATOR 2 kl. 6 - 8 - 10.10
THE MIST kl. 8 - 10.40
THE GOLDEN COMPASS kl. 5.30 - 8 - 10.30
ALVIN & ÍKORNARNIR kl. 4 ÍSLENSKT TAL

ALVIN & ÍKORNARNIR kl. 4 - 6 ENSKT TAL

DUGGHOLUFÓLKIÐ kl. 3.45

BRÚÐGUMINN kl. 6 - 8 - 10
THE NANNY DIARIES kl. 8 - 10.20
DUGGHOLUFÓLKIÐ kl. 6

5%

5%

5%

 FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR BÍÓMIÐANN
MEÐ KREDITKORTI TENGDU AUKAKRÓNUM!

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í 

Regnboganum merktar með rauðu

LOFAÐU MÉR kl. 10
TVEIR DAGAR Í PARÍS kl. 10.30

FRÖNSK KVIKMYNDAHÁTÍÐ 11.-24. JANÚAR
MOLIERE kl. 5.40
BREYTT HEIMILISFANG kl. 6

LÖGMAÐUR HRYÐJUVERKANNA kl. 8
PERSEPOLIS kl. 8

11.-24. janúar í Háskólabíói

Frábær mynd. Hún er falleg, 
sár og fyndin. Allt gekk upp, 
leikur, leikmynd, saga, hljóð, 
mynd og allt sem þarf til að 

gera fína bíómynd.
-S.M.E., Mannlíf

“Brúðguminn er heilsteypt og “Brúðguminn er heilsteypt og
skemmtileg mynd sem kemur eins og skemmtileg mynd sem kemur eins og

ferskur andvari inn í skammdegið.”ferskur andvari inn í skammdegið.”
-S.P., Kvika Rás 1-S.P., Kvika Rás 1

“Brúðguminn er heilsteypt og 
skemmtileg mynd sem kemur eins og 

ferskur andvari inn í skammdegið.”
-S.P., Kvika Rás 1

TÖFRAPRINSESSAN
mögnuð spennumynd

REYKJAVÍK AKUREYRI KEFLAVÍK SELFOSS

fyndnasta breska gamanmynd síðan 
„FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL“

FRÁ LEIKSTJÓRA „WHAT ABOUT BOB“

ÁLFABAKKA KEFLAVÍK

KRINGLUNNI

AKUREYRI

SELFOSS

THE GAME PLAN kl. 5:40 - 8 - 10:20 L

NAT. TREASURE 2 kl. 5:30 - 8  - 10:30 12

NAT. TREASURE 2 kl. 5:30 - 8 - 10:30 VIP
DEATH AT A FUNERAL kl. 6 - 8 - 10:10 7

I AM LEGEND kl. 8 - 10:10 14

TÖFRAPRINSESSAN M/- ÍSL TAL kl. 5:50 L

ENCHANTED M/- ENSK TAL kl. 8 L

AMERICAN GANGSTER Síð. sýn kl. 10:20 16

BÝFLUGUMYNDIN M/- ÍSL TAL kl. 6 L

THE GAME PLAN kl. 6 - 8 - 10:20 L

DEATH AT A FUNERAL kl. 6 - 8:20 - 10:20 7

I AM LEGEND kl. 6 14

NAT. TREASURE 2 kl. 8 - 10:30 12

BRÚÐGUMINN kl. 8 - 10 L

GAME PLAN kl. 8 - 10:20 L

BRÚÐGUMINN kl. 8 - 10:10 7

SIDNEY WHITE kl. 8 7

NAT. TREASURE 2 kl. 10:10 12

THE GAME PLAN kl. 8 - 10 L

NATIONAL TREASURE kl. 8 12 

I AM LEGEND kl. 10:20 16

- bara lúxus
Sími: 553 2075

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
BRÚÐGUMINN kl. 6, 8 og 10 7

ALIENS VS PREDATOR 2 kl. 8 og 10 16

THE MIST kl. 8 og 10.30 16

THE GOLDEN COMPASS kl. 5 10

ALVIN OG ÍKORNARNIR - ÍSL TAL kl. 6 L

Tónlistarlíf landsmanna 
hefur náð það langt að í 
heiminum í dag finnast fjöl-
margar ólöglegar útgáfur 
af íslenskri tónlist, svokall-
aðir „bútleggar“. Íslenskir 
bútleggar skiptast lauslega 
í tvo flokka. Annars vegar 
eru ólöglegar útgáfur með 
tónlist Bjarkar, hins vegar 
ólöglegar útgáfur af hljóm-
sveitum hippaáranna.

Heimasíða Bjarkar tiltekur 93 
Bjarkarbútlegga. Megnið af þeim 
eru ólöglegar tónleikaupptökur 
sem framtaksamir smáglæpa-
menn víðs vegar um heiminn hafa 
þrykkt á diska og búið til umslag 
með. Einnig er fyrsta tímabil 
Bjarkar vinsælt til bútlegga-gerð-
ar. Hvorki fyrsta sólóplata Bjark-
ar frá 1977 né plötur Tappa Tíkar-
rass hafa verið endurútgefnar 
löglega svo vilji aðdáendur heyra 
þetta efni og vera strangheiðarleg-
ir er það bæði dýrt og erfitt. Þess-
ar plötur liggja ekki á lausu og geri 
þær það þarf að punga út fyrir 
þeim. Á góðum degi má fá í kring-
um 60.000 íslenskar krónur fyrir 
fyrstu sólóplötu Bjarkar og 30.000 
fyrir plötur Tappa Tíkarrass.

Þrátt fyrir augljósa hagnaðar-
von við að endurútgefa þessar plöt-
ur á löglegan hátt hefur það ekki 
verið gert. Svarti markaðurinn 
hefur því gripið til sinna ráða. 
Barnaplata Bjarkar hefur ítrekað 
verið sett á disk af ýmsum vafa-
sömum aðilum. Þessar útgáfur 
hefur jafnvel mátt kaupa í virðu-
legum plötubúðum erlendis. Þá 
hefur platan líka verið endurútgef-
in ólöglega í hljómplötuformi á alls 
konar litum vinýl, en platan kom 
bara út á svörtu plasti uppruna-
lega. Bútleggarar leggja yfirleitt 
mikið upp úr því að afurðin sýnist 
ekta, líklega til að fá betra verð 
fyrir vöruna. Á plötubútleggnum 
má sjá að gamli Fálkaplötumiðinn 
er á sínum stað. Plötur Tappans 
hafa fengið svipaða meðferð.

Aðrir vinsælir íslenskir tónlist-
armenn eins og Sigur Rós og múm 
hafa í mun minna mæli verið 
„bútleggaðir“. Aðdáendur þessara 
sveita hafa frekar skipst á ólögleg-
um upptökum á stafrænan hátt og 
lítið farið út í það að þrykkja efn-
inu á diska. Þó eru undantekningar 
á þessu. Algengasti Sigur Rósar-
bútleggurinn er ólögleg útgáfa af 
plötu sem hljómsveitin gerði með 
Steindóri Andersen árið 2001. 
Aðeins voru 1.000 eintök gerð af 
plötunni af hljómsveitinni sjálfri, 
sem er auðvitað ekki nógu stórt 
upplag miðað við eftirspurnina. 
Svarti markaðurinn hefur því séð 
um að metta markaðinn.

Fyrir utan Björk og Sigur Rós er 
það gamla íslenska hipparokkið 
sem útgáfusmákrimmarnir hafa 
velþóknun á. Í þessum geira er 
eina plata hljómsveitarinnar 
Icecross frá 1973 einna vinsælust. 
Bandið var skipað Axel Einars-
syni, Ómari Óskarssyni og Ásgeiri 
Óskarssyni og spilaði þungt rokk. 
Platan hefur spurst út í gegnum 
árin meðal safnara og ganga upp-
runaleg eintök kaupum og sölum á 
metverði. Nokkrar kolólöglegar 
útgáfur hafa verið gerðar af plöt-
unni, oft með vinýlbraki og öllu 

saman, en lögleg endurútgáfa 
hefur verið í deiglunni um langt 
skeið.

Plötur með hljómsveitum Péturs 
heitins Kristjánssonar hafa fundið 
sér leið á svarta markaðinn, bæði 
plötur Svanfríðar og Pelican, og 
Trúbrot nýtur nokkurrar hylli í 
þessum vafasama geira. Nýlega 
mátti meðal annars rekast á bút-
legg-útgáfu á Ebay þar sem tveim-
ur plötum Trúbrots, Undir áhrif-
um og Lifun, hafði verið skellt 
saman á einn disk.  
 gunnarh@frettabladid.is 

Góður bransi að 
„bútlegga“ tónlist Bjarkar

VINSÆL HJÁ SMÁKRIMMUNUM Svarti markaðurinn svarar Bjarkareftirspurninni. 

TVÆR FYRIR EINA Ólöglegt 
Trúbrot á Ebay.

BJÖRK Á GRÆNU PLASTI 
Fálkamerkið á sínum stað.

ÚTSALAN
ER HAFIN

Laugavegur 59 • 101 Reykjavík
Sími: 511 1817 • Fax: 511 1817

í Herrafataverzlun Kormáks og Skjaldar,
 kjallara Kjörgarðs, Laugarvegi 59

Ótrúlega mikið 
úrval af jakkafötum, 

skyrtum, skóm, 
höttum og húfum 

ásamt ýmsum 
gjafavörum. 



Sæktu um... www.s24.is

Færðu yfirdráttinn til okkar og borgaðu lægri yfirdráttarvexti.

Gerðu síðan eitthvað skemmtilegt fyrir mismuninn!

Af hverju að borga
of háa vexti?

Af hverju að borga
of háa vexti?

Hæstu
yfirdráttarvextir

banka og sparisjóða
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M.v. að umsækjandi uppfylli þau skilyrði sem S24 setur varðandi lánveitingar.
M.v. vaxtatöflu S24 1.12.2007 og uppgefna vexti annarra banka og sparisjóða.
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sport@frettabladid.is

�������	
���	
��	��	

��
��
���	�	
�
���	
	�

�������	
���
���������
�����
�
��
�������
��������
�
�������������
�
��

�
��
�����
�
���	��
��������
�
��

����	
�����
��������	
�����
�����������

���������������
���
���	�����


www.radiophonic-narration                                

Radiophonic Narration er fagnám fyrir hæfi leikafólk sem vill vinna að skapandi fjölmiðlun. 

Radiophonic Narration er fjölþjóðlegt verkefni á vegum Kvikmyndaskóla Íslands sem byggir
á gagnvirkri kennslu og verkefnagerð. Þátttakendur ferðast til Grænlands, Svíþjóðar, Danmerkur 
og taka virkan þátt í workshops undir handleiðslu verðlaunaðra fagmanna. Í náminu er farið 
rækilega í grunnþætti á framleiðslu heimilda- og fl éttuþátta, svo sem upptöku- og klippitækni, 
viðtalstækni, dramatúrgíu og hljóðnotkun. 

UMSÓKNARFRESTUR: 15 FEBRÚAR

Nánari upplýsingar á www.radiophonic-narration.is
Fyrirspurnir:  rikke@kvikmyndaskoli.is
Námstími: Frá mars 2008 til júlí 2009
www.kvikmyndaskoli.is

HEFURÐU EYRA FYRIR FJÖLMIÐLUN?

Námskeiðið Radiophonic Narration er haldið
á vegum Kvikmyndaskóla Íslands í samvinnu við 
Háskóla Grænlands, Grænlenska fjölmiðlaskólann, 
Dramatiska Institutet í Stokkhólmi og Danska 
Ríkisútvarpið. Verkefnið er að auki stutt af RÚV,
KNR og Miðstöð munnlegrar sögu og styrkt
af Leonardo da Vinci - starfsmenntaáætlun
Evrópusambandsins. 

Auður Anna Jónsdóttir var valin taekwondo-kona ársins 2007 og 
hélt upp á það með góðri frammistöðu á Norðurlandamóti í 
taekwondo á dögunum. Þar hlaut hún silfurverðlaun í sínum 
þyngdarflokki eftir spennandi rimmu í úrslitabardaganum. „Ég 
hefði náttúrulega átt að fara heim með gullið,“ sagði Auður 
Anna. „Ég tapaði úrslitabardaganum við finnska stelpu með einu 
stigi sem kom þegar sex sekúndur voru eftir af bardaganum. 
Mjög tæpt og mjög svekkjandi.“ 

Auður Anna hefur nóg fyrir stafni á næstunni. „Ég er að 
fara út til Tyrklands eftir helgi þar sem ég mun taka þátt 
í Evrópuúrtökumóti fyrir Ólympíuleikana og stefni 
að því að komast í gegn þar og vinna mér þar 
með keppnisrétt á Ólympíuleikunum. Það 
verður hins vegar ekki létt þar sem ég 
þarf að komast á verðlaunapall til þess 

að það gangi eftir og ég dett úr 
leik um leið og ég tapa bardaga,“ 
sagði Auður Anna. Hún féll fyrir 

taekwondo um leið og hún prófaði íþróttina. „Ég var í fót-
bolta þegar ég var yngri en eftir að ég slasaði mig þar ákvað 
ég að finna mér nýja íþrótt og prófaði ýmislegt. En eftir að 
ég prófaði taekwondo í fyrsta skiptið fyrir um sex og hálfu 
ári og keppti í mínu fyrsta móti, þá vissi ég strax að þetta 
væri rétta íþróttin fyrir mig,“ sagði Auður Anna sem þjálfar 

nú taekwondo hjá Björk í Hafnarfirði og segir íþróttina vera 
vaxandi á Íslandi. „Taekwondo er alltaf að stækka og stækka 
og verður sífellt vinsælli, sérstaklega eftir að íþróttin varð 

ólympíugrein. Ólíkt það sem sumir kunna að halda 
þá er rosalega lítil meiðslahætta í taekwondo og 

við æfum og keppum með þar til gerðar hlífar 
sem verja iðkendurna fullkomlega. Taekwondo 

er mjög góð líkamsrækt og er líka mjög 
fjölskylduvæn íþrótt og við hjá Björk erum til 
að mynda með hjón sem æfa saman ásamt 
sonum sínum og það er mjög skemmtilegt,“ 
sagði Auður Anna að lokum.

TAEKWONDO-KONAN AUÐUR ANNA JÓNSDÓTTIR: STEFNIR Á AÐ VINNA SÉR ÞÁTTTÖKURÉTT Á ÓLYMPÍULEIKUNUM

Vissi strax að taekwondo væri rétta íþróttin
> Helena með 20 stig fyrir TCU

Helena Sverrisdóttir skoraði 20 stig, 
tók 8 fráköst og gaf 3 stoðsendingar 
á aðeins 26 mínútum í glæsilegum 
70-52 sigri TCU á Colorado State 
í bandarísku háskóladeildinni í 
fyrrinótt. Helena hafði aðeins 
tekið 13 skot í síðustu þremur 
leikjum en komst nú betur inn 
í sóknarleik liðsins og það var 
við hæfi því Sverrir Hjörleifsson, faðir 
hennar, var í heimsókn og horfði á 
leikinn. Helena hitti meðal annars úr 
3 af 4 þriggja stiga skotum sínum í 
leiknum og hefur nú sett niður 6 af 
9 síðustu skotum sínum fyrir utan 
þriggja stiga línuna.

FRJÁLSAR Sveinn Elías Elíasson úr 
Fjölni harkaði af sér og lét ekki 
meiðsli í upphitun spilla fyrir sér 
og tryggði sér sigur í 200 metra 
hlaupi á Reykjavík International 
í frjálsum í Laugardalshöll í gær. 

Silja Úlfarsdóttir ætlaði sér að 
vinna bæði 60 og 200 metra hlaup 
en varð önnur í 200 og aðeins í 5. 
sæti í 60 metra hlaupinu. Helga 
Margrét Þorsteinsdóttir vann 60 
metra grindarhlaup stúlkna og 
setti stúlkna- og ungkvennamet 
og varð í 3. sæti í 200 metrunum. 

Þorsteinn Ingvarsson, HSÞ 
(langstökk), Bjartmar Örnuson, 
UFA (800 m) Óðinn Þorsteinsson, 
FH (kúluvarp) Herdís Arnalds, 
Breiðabliki (400 m), Guðrún 
Pétursdóttir,  Breiðabliki 
(hástökk) unnu sínar greinar og 
þau Arndís Ýr Hafþórsdóttir úr 
Fjölni og Björn Margeirsson úr 
FH voru fljótust í míluhlaupi. - óój

Alþjóðlegt mót í frjálsum:

Sveinn harkaði 
af sér og vann

ENDASPRETTURINN Sveinn Elías Elías-
son (til vinstri) tryggir sér sigur í 200 
metra hlaupinu í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

EM Í NOREGI 
HENRY BIRGIR GUNNARSSON
skrifar frá Þrándheimi

henry@frettabladid.is

HANDBOLTI Ísland var niðurlægt í 
annað sinn í riðlakeppni EM í gær. 
Svíaleikurinn var vondur og leik-
urinn gegn Frökkum í gær engu 
skárri.

 Íslenska liðið stendur engan 
veginn undir væntingum og þarf 
að hysja verulega upp um sig til að 
forðast frekari niðurlægingu í 
milliriðlinum.

Alfreð byrjaði með sama byrj-
unarlið og gegn Slóvökum. Ólafur 
Stefánsson var ekki í hópnum 
vegna meiðsla og Sverre Jakobs-
son var kominn inn í stað Garcia 
Padron sem er veikur á ný.

Frakkar mættu til leiks mjög 
vel stemmdir. Spiluðu fasta og 
ákveðna framliggjandi vörn sem 
íslenska sóknin var í verulegum 
vandræðum með. Vörnin og 
markvarslan sem hefur verið 
aðalsmerki íslenska liðsins hingað 
til var ekki söm. Frakkar fengu 
allt of auðveld skot og Hreiðar 
varði ekki bolta fyrir aftan. 

Í stöðunni 3-8 tók Alfreð leikhlé 
og freistaði þess að hressa sína 
menn við. Leikhléið skilaði 
nákvæmlega engu. Íslensku leik-
mennirnir voru allt of passífir í 
sóknarleiknum. Það vantaði allan 
kraft og sjálfstraust í leikmennina 
og þeir virtust hreinlega ekki hafa 
trú á því sem þeir voru að gera.

Á sama tíma var Nikola Kara-
batic að fara á kostum í sókninni 
og Thierry Omeyer fór hamförum 
í markinu en hann varði 11 skot og 
þar af tvö víti í hálfleiknum. 
Íslensku strákarnir gerðu honum 
reyndar of auðvelt fyrir á köflum 
með því að skjóta ítrekað niðri líkt 
og þeir gerðu gegn Svíum með 
hræðilegum árangri.

Birkir Ívar datt í smá stuð undir 
lok hálfleiksins og bjargaði 
algjörri niðurlægingu í hálfleikn-
um en Frakkar leiddu með níu 
mörkum, 8-17.

Alfreð reyndi að breyta til í 

seinni hálfleik með því að fara í 
6/0-vörn en allt kom fyrir ekki. 
Sérstaklega þar sem markvarslan 
var nákvæmlega engin og íslensku 
markverðirnir vörðu ekki bolta 
fyrr en eftir 18 mínútur í hálf-
leiknum.

Frakkarnir slökuðu aðeins á en 
gáfu ekki færi á sér og sáu til þess 
að hefndin eftir HM í fyrra var 
sæt. Níu marka sigur, 21-30, stað-
reynd og Frakkar einir liða í okkar 
milliriðli með fjögur stig.

Því er ekki að neita að frammi-
staða íslenska liðsins í þessari 
riðlakeppni er gríðarleg von-
brigði. Liðið er búið að láta niður-
lægja sig í tvígang, spila einn 
flottan hálfleik gegn Slóvökum en 
hinn var vondur. Íslenska liðið er 

ekki bara að tapa heldur er það að 
tapa mjög illa. Sóknarleikur 
liðsins er í algjörum molum og 
frammistaðan í riðlakeppninni 
gefur ekki vonir um gott gengi í 
milliriðlinum.

Enn er þó von fyrir liðið þar sem 

aðeins eitt lið fer með fjögur stig í 
milliriðilinn. Liðið getur enn náð 
markmiðum sínum en til að það 
gerist þarf svo sannarlega margt 
að breytast og það er ekkert sem 
bendir til þess í augnablikinu að 
ástandið breytist nokkuð.

Flenging upp á franska mátann
Frakkar hefndu tapsins frá því á HM í Þýskalandi fyrir ári síðan með því að niðurlægja íslenska landsliðið í 
Þrándheimi í gær. Frakkar hreinlega yfirspiluðu lélegt íslenskt lið þar sem ekki stóð steinn yfir steini.

ÁFRAM ÍSLAND Það hefur verið mögnuð stemning meðal íslensku áhorfendanna á 
leikjunum í Þrándheimi.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

LÍTIL STEMNING Íslensku leikmennirnir 
leyndu ekki vonbrigðum sínum né von-
leysi sínu þegar ljóst var í hvað stefndi. 

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR



A›al-sko›unin
í Skeifunni
Höfum opna› n‡ja og fullkomna
sko›unarstö› í Skeifunni 5.
Hægt er a› fá sko›un án tímapöntunar
í Skeifunni en þar veitum vi› alla almenna 
sko›unarþjónustu fyrir bifrei›ar, svo sem
a›alsko›un, endursko›un, ástandssko›un
og breytingasko›un. 

Hlökkum til a› taka á móti bílum og
ökumönnum á n‡jum sta›.
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Leikur Íslands og Frakklands á 
EM í gær varð því miður aldrei 
sú skemmtun sem vonast var 
eftir. Það er alveg sama hvar 
niður er komið, Frakkarnir voru 
með yfirburði á öllum sviðum og 
einfaldlega einu númeri of stórir 
og rúmlega það.

Frakkarnir tóku strax völdin í 
leiknum og hægt og bítandi juku 
þeir forskotið og þegar gengið 
var til búningsklefa og Frakkarn-
ir með níu marka forskot má 
segja að leiknum hafi verið lokið. 

Í raun var fyrri hálfleikurinn 
spegilmynd fyrri hálfleiksins 
okkar gegn Slóvökum nema hvað 
að nú vorum við í hlutverki 
Slóvaka og sáum aldrei til sólar í 
þessum leik.

Hvað seinni hálfleikinn varðar 
er lítið um hann að segja. 
Leiknum var lokið í hálfleik eins 
og fyrr segir og við gerðum lítið 
annað en að reyna að halda í 
horfinu og komast sem best frá 
leiknum sjálfum. 

Frammistaða einstakra 
manna, eðli máli samkvæmt, var 
ekki merkileg og fáir ef nokkur 
sem sköruðu fram úr. Helst að 
Robbi á línunni hafi átt sæmi-
lega spretti en aðrir voru 
einfaldlega langt frá sínu besta. 

Það er engin spurning að 
Frakkar eru með frábært lið og 
klárlega líklegir til að verja 
Evrópumeistaratitil sinn. En 
hvort að það eitt og sér útskýri 
frammistöðu okkar manna verð 

ég að setja spurningarmerki við.  
Við verðum einfaldlega að spyrja 
okkur að því, af hverju svona 
margir leikmenn liðsins eru að 
spila jafn illa og raun ber vitni og 
þá sérstaklega sóknarlega. 

Ekki ætla ég að halda því fram 
að menn hafi ekki verið að 
leggja sig fram eða ekki haft 
þann metnað sem til þarf. Við 
einfaldlega áttum ekki til 
lausnir, hvorki varnarlega né 
sóknarlega til þess að geta átt 
við jafn sterkt lið og Frakkarnir 
eru, auk þess sem munur á 
líkamlegum styrk er mikill.

Hið jákvæða er að liðið er 
komið áfram í milliriðil en því 
miður förum við þangað án stiga. 
Framundan eru leikir við 

núverandi heimsmeistara 
Þjóðverja auk Spánverja og 
Ungverja. Miðað við frammi-
stöðuna í riðlinum er ég ekki 
bjartsýnn og með sama leik get 
ég ekki séð að við munum ná að 
vinna nokkurt af þessum 
fyrrnefndu liðum. 

En ekki er öll nótt úti enn og 
svo sannarlega vona ég að liðið 
komi sterkt til baka því enn er 
mikið í húfi. Leikmenn verða að 
lyfta upp höfði og halda fullum 
fókus því í húfi er að komast í 
umspil um sæti á næstu 
Ólympíuleikum sem er auðvitað 
nauðsynlegt að við komumst í. 
Við skulum því vona að liðið nái 
að rífa sig upp og sýna sitt rétta 
andlit.

SÉRFRÆÐINGURINN GEIR SVEINSSON FJALLAR UM EM Í HANDBOLTA

Engar lausnir hvorki í vörn né sókn

EM Í NOREGI 
HENRY BIRGIR GUNNARSSON
skrifar frá Þrándheimi

henry@frettabladid.is

HANDBOLTI Alfreð Gíslason var 
eðlilega þungur á brún eftir leik-
inn og ljóst að leikur hans liðs 
gegn Frökkum olli honum miklum 
vonbrigðum.

„Þetta var því miður þannig að 
við áttum aldrei nokkurn mögu-
leika í þessum leik og það var 
klassamunur á liðunum að öllu 
leyti. Ég held að leikmenn hafi 
alveg haft trú á verkefninu fyrir 
leikinn en það er allt annað að 
sýna það þegar út á völlinn er 
komið. Við vorum að mæta heims-
klassaliði en við erum það ekki í 
dag. Auð vitað söknum við Óla og 
þess að Garcia sé ekki í formi,“ 
sagði Alfreð sem er augljóslega 
orðinn mjög pirraður á vandræða-
gang inum í sóknarleik liðsins.

„Við skorum einfaldlega ekkert 
utan af velli. Við erum háðir því að 
skytturnar skori utan af velli. Ef 
þær gera það ekki og spila ekki 
heldur vörn þá er ekkert eftir. Við 
fáum aldrei þessi léttu mörk og 
svo er ekkert að góðum sending-
um eða opnunum. Við höfum ekki 
sömu hæð og þyngd og andstæð-
ingar okkar að þessu sinni. Eina 
leiðin til þess að mæta því er með 
því að spila hraðari leik. Allar 
skytturnar voru að spila mjög 
hægt,“ sagði Alfreð en þó svo 
frammistaðan í riðlakeppninni 
gefi ekki vonir um gott gengi í 
milliriðli hefur Alfreð ekki lagt 
árar í bát.

„Ég get ekki leyft mér að vera 
bjartsýnn. Það er engin ástæða til 
þess enda ekki lið sem skorar utan 
af velli. Slagurinn er samt ekki 
búinn enda erum við aðeins tveim 
stigum á eftir öllum liðunum í 
milliriðlinum nema Frökkum. Við 
eigum enn góða möguleika á að 
gera góða hluti og því vil ég ekki 
segja að það sé svart fram undan. 

Nokkrir hlutir verða samt að 
breytast til að við náum okkar 
markmiðum. Ég sé það ekki ger-
ast nema við fáum meiri aga og 
hreyfingu sem og að menn geri 
það sem fyrir þá er lagt en það 
gera menn því miður ekki allt of 
oft,“ sagði Alfreð en hann trúir því 
enn staðfastlega að Ísland geti 
lagt alla sína andstæðinga að 
velli.

„Við getum það vel en þá verð-
um við að spila mikið betur en við 
höfum gert hingað til,“ sagði 
Alfreð.

Get ekki leyft mér að vera bjartsýnn
Alfreð Gíslason segist ekki hafa neina ástæðu til þess að vera bjartsýnn fyrir milliriðil EM enda þurfi heil-
margt að lagast í leik íslenska liðsins. Hann hefur þó ekki lagt árar í bát.

NIÐURLÚTUR Alfreð Gíslason, landsliðs-
þjálfari, gengur af velli eftir níu marka 
tap fyrir Frökkum í Þrándheimi í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ÓSÁTTUR VIÐ DÓMARANA Alfreð Gíslason var ekki bara óánægður með leik íslensku 
strákanna því hér talar hann við pólsku dómarana í leiknum í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

HANDBOLTI „Frakkarnir byrjuðu mjög grimmir og 
þar sem þeir eru sterkari en við þá verðum við að 
nota hausinn en við gerðum það ekki,“ sagði 
hornamaðurinn Alexander Petersson niðurlútur.

„Vissulega söknum við Óla og við reyndum 
hvað við gátum en erum einfaldlega ekki nógu 
skynsamir í okkar leik. Gerum fullt af vondum 
mistökum. Við verðum að vinna saman sem lið en 
ekki sem einstaklingar því þá eigum við aldrei 
möguleika í svona leiki,“ sagði Alexander en hann 
vill ekki meina að það vanti sjálfstraust í liðið.

„Það lítur kannski þannig út en menn eru vel 
stemmdir fyrir leiki. Engu að síður fer allt á 
versta veg um leið og menn klúðra nokkrum skot-
um. Þá dettur allur botn úr þessu hjá okkur. Við 
getum enn gert góða hluti í þessu móti og við 
ætlum ekkert að gefast upp,“ sagði Alexander.     
 - hbg

Alexander Petersson segist ekki vera tilbúinn að gefast upp þótt illa gangi á EM:

Við spilum ekki sem eitt lið

MARKAHÆSTUR Alexander Petersson skorar hér eitt af fimm 
mörkum sínum gegn Frökkum. Hann skoraði þrjú af síðustu fimm 
mörkum leiksins.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

HANDBOLTI „Það var alveg sama 
hvað við gerðum. Það gekk 
ekkert upp. Það þurftu allir að 
toppa til að vinna þennan leik en 
við gátum ekki neitt,“ sagði 
Hreiðar Guðmundsson mark-
vörður sem náði ekki að fylgja 
eftir góðum leik gegn Slóvökum.

„Ég hélt að menn hefðu trú á 
þessu en þeir keyra svo strax 
yfir og við náðum okkur aldrei til 
baka. Ég veit hreinlega ekki hvað 
er að hjá okkur,“ sagði Hreiðar 
sem var með fjórðu bestu 
hlutfallsmarkvörsluna í riðla-
keppni Evrópumótsins.    
 - hbg

Hreiðar Guðmundsson:

Við gátum ekki 
neitt í leiknum

HANDBOLTI „Mér fannst við ekki 
mæta nógu grimmir í þennan 
leik. Það er skandall hvernig við 
spilum leiknum frá okkur 
eiginlega strax á fyrstu tíu 
mínútum leiksins. Það eru allt of 
miklar sveiflur í okkar leik,“ 
sagði Logi Geirsson hundfúll.

„Hugarástandið er ekki rétt og 
við verðum að leggjast vel yfir 
það hvað sé eiginlega að hjá 
okkur og laga það,“ sagði Logi en 
hann er ekki sáttur við sitt 
framlag sem og annarra 
sóknarleikmanna. 

„Það er leiðinlegt að segja það 
en mér finnst sóknarleikurinn 
það slakasta hjá okkur í mótinu. 
Ég er stór hluti af vandamálinu 
enda ekki að skora þau mörk sem 
ég á að gera og við erum heldur 
ekki að losa um línuna. Ef við 
ætlum að ná markmiðum okkar 
þá verðum við að spýta í lófana 
og þá kannski sérstaklea við 
skytturnar sem erum ekkert að 
skora,” sagði Logi ákveðinn.  

  – hbg

Logi Geirsson var hundfúll:

Sóknin er 
vandamálið

BROTIST Í GEGN Logi Geirsson sést hér 
skora mark í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

HANDBOLTI „Það ömurlega við 
þetta er að menn hreyfa sig ekki 
nóg og það verður að taka á því til 
þess að vinna leiki. Við erum að 
spila of hægt og spilum okkur 
varla í færi. Við þurfum oft að 
taka vond skot því við erum að 
spila það illa í sókninni að það 
opnast ekkert,“ sagði fyrirliðinn 
Guðjón Valur Sigurðsson sem 
hefur leyst hinar ýmsu stöður í 
mótinu og var talsvert á miðjunni 
í gær.

„Frakkarnir sýndu okkur í dag 
hvernig karlmenn spila þessa 
íþrótt og við urðum undir í þeirri 
baráttu. Ég hef enga skýringu á 
þessu, undirbúningur er góður, 
menn virðast vera klárir og svo 
erum við eins og negldir við 
gólfið þegar leikurinn byrjar. Við 
höfum pakkað 3/2/1-vörn saman 
síðustu ár en nú er alveg sama 
hvaða vörn er á móti okkur. Það 
gengur aldrei neitt,“ sagði Guðjón 
en fram undan er rimma við 
heimsmeistara Þjóðverja á 
morgun.

„Auðvitað eigum við enn 
möguleika og þetta hlýtur að 
verða auðveldara með hverjum 
leik því ég trúi ekki öðru en að 
menn fari að ranka við sér. Við 
höfum engu að tapa lengur.“  - hbg

Guðjón Valur Sigurðsson:

Höfum engu 
að tapa lengur

VALINN BESTUR Mótshaldarar völdu 
Snorra Stein Guðjónsson besta leik-
mann íslenska liðsins í leiknum á móti 
Frökkum en hann skoraði 4 mörk úr 6 
skotum í honum. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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EM í handbolta í Noregi
A-riðill
Pólland-Tékkland 33-30
Karol Bielecki 9, Grzegorz Tkaczyk 5, Marcin 
Lijewski 5 - karel Nocar 7, Jan Filip 6.
Króatía-Slóvenía 29-24
Ivano Balic 7, Niksa Kaleb 4, Igor Vori 4, Petar 
Metlicic 4 - Ales Pajovic 7.
Lokastaðan í riðlinum
Króatía 3 3 0 0 91-77 6
Pólland 3 2 0 1 93-89 4
Slóvenía 3 1 0 2 85-94 2
Tékkland 3 0 0 3 88-97 0

B-riðill
Danmörk-Rússland 31-28
Lars Christiansen 13/7, Michael Knudsen 5, Lars 
Kogh Jeppesen 5 - Eduard Koksharov 6, Denis 
Krivochlykov 5, Konstantin Igropulo 4.
Noregur-Svartfjallaland 27-22
Havard Tvedten 5/3, Jan Thomas Lauritzen 4, 
Kristian Kjelling 4/1 - Alen Muratovic 8, Drasko 
Mrvaljevic 6, Mladen Rakcevic 5.
Lokastaðan í riðlinum
Noregur 3 3 0 0 86-69 6
Danmörk 3 2 0 1 89-79 4
Svartfjalland 3 0 1 2 71-84 1
Rússland 3 0 1 2 74-88 1

C-riðill
Spánn-Þýskaland 30-22
Juan Garcia 8/2, Albert Eentrerrios 3, Albert 
Rocas 3, Ruben Garabaya 3, Ion Belaustegui 3, 
Julen Aguinagalde 3 - Holger Glandorf 4, Andrej 
Klimovets 4, Florian Kehrmann 4.
Ungverjaland-Hvíta Rússland 31-26
Gergio Ivancsik 9/4, Laszlo Nagy 9, Nikola Eklem
ovics 4 - Andrei Kurchev 7, Ivan Brouka 6/1.
Lokastaðan í riðlinum
Ungverjaland 3 2 0 1 90-82 4
Spánn 3 2 0 1 94-88 4
Þýskaland 3 2 0 1 84-80 4
Hvíta Rússland 3 0 0 3 83-101 0

D-riðill
Ísland-Frakkland 21-30 (8-17)
Mörk Íslands (skot): Alexander Petersson 5 
(6), Guðjón Valur Sigurðsson 4 (10/1), Snorri
 Steinn Guðjónsson 4/2 (7/2), Einar Hólm
geirsson 2 (6), Róbert Gunnarsson 2 (3), Logi 
Geirsson 2/1 (8/2), Vignir Svavarsson 1 (1), 
Bjarni Fritzson 1 (2).
Varin skot: Birkir Ívar Guðmundsson 7 (23/2) 
30%, Hreiðar Levý Guðmundsson 4/1 (18/1) 
22%.
Hraðaupphlaup: 4 (Guðjón 2, Vignir, Bjarni).
Fiskuð víti: 4 (Róbert 3, Logi).
Utan vallar: 4 mínútur.
Mörk Frakka (skot): Nikola Karabatic 10/2 
(14/2), Daniel Narcisse 4 (8), Olivier Girault 4 
(6/1), Jerome Fernandez 3 (6), Bertrand Gille 
2 (2), Luc Abalo 2 (4), Didier Dinart 1 (1), 
Guillaume Gille 1 (2), Cristophe Kempe 1 (2), 
Cedric Paty 1 (1), Fabrice Guilbert 1 (2).
Varin skot: Thierry Omeyer 17/2 (32/4) 53%, 
Daouda Karabou 2 (8) 25%.
Hraðaupphlaup: 8. Fiskuð víti: 3
Utan vallar: 10 mínútur.
Slóvakía-Svíþjóð 25-41
Marek Mikcei 4, Peter Dudas 4 - Kim Andersson 
8/3, Marcus Ahlm 6, Oscar Carlén 5. 
Lokastaðan í riðlinum
Frakkland 3 3 0 0 90-76 6
Svíþjóð 3 2 0 1 89-72 4
Ísland 3 0 1 2 68-76 2
Slóvakía 3 0 0 3 78-101 0

MARKAHÆSTIR Í RIÐLAKEPPNINNI:
1. Karol Bielecki, Pólland  24
1. Alen Muratovic, Svartfjallandi  24
3. Barys Pukhouski, H-Rússlandi  23/1
4. Drasko Mrvajevic, Svartjallalandi 21/4
5. Ales Pajovic, Slóveníu  21
6. Jan Filip, Tékklandi  20
6. UIvano Balic, Króatíu  20
8. Havard Tvedten, Noregi  19/13
8. Kim Andersson, Svíþjóð 19/6
8. Laszló Nagy, Ungverjalandi 19
8. Nikola Karabatic, Frakklandi  19/4
21. Guðjón Valur Sigurðsson   15/2
37. Alexander Petersson  11

MILLIRIÐILL 1
Króatía 4 stig (Markatala: +10), Noregur 4 
(+6), Danmörk 2 (+7), Pólland 2 (+1), 
Slóvenía 0 (-11), Svartfjallaland 0 (-13).

MILLIRIÐILL 2
Frakkland 4 stig (Markatala:+13), Ung
verjaland 2 (+3), Spánn 2 (+1), Svíþjóð 2 
(+1), Þýskaland 2 (-4), Ísland 0 (-14).

LEIKIR ÍSLANDS Í MILLIRIÐLINUM
Þriðjudagur  Ísland-Þýskaland Kl. 19:30
Miðvikudagur Ísland-Ungverjaland Kl. 15:30
Fimmtudagur Ísland-Spánn Kl. 14:20

Enska úrvalsdeildin
Wigan-Everton 1-2
0-1 Andy Johnson (39.), 0-2 Jolean Lescott (42.),
1-2 sjálfsmark (53.).
Man. City-West Ham 1-1
0-1 Carlton Cole (8.), 1-1 Darius Vassell (16.)

Spænska 1. deildin
Barcelona-Racing Santander 1-0
1-0 Thierry Henry (31.). 
Eiður Smári Guðjohnsen var í byrjunarliði Barce 
lona þriðja leikinn í röð en var skipt út af á 59. 
mínútu leiksins fyrir Rafael Márquez. 
Atletico Madrid-Real Madrid 0-2
0-1 Raul (1.), 0-2  Ruud van Nistelrooy (42.)

ÚRSLITIN Í GÆR

VERTU VIRKUR STUÐNINGSMAÐUR STRÁKANNA OKKAR
Í ÍSLENSKA LANDSLIÐINU Í HANDKNATTLEIK

VIÐ STYÐJUM HANDBOLTALANDSLIÐIÐ
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Hvatning og stuðningur eru mikils virði þegar menn heyja harða keppni 
á alþjóðavettvangi. Icelandair og Ferðaskrifstofan Úrval-Útsýn taka nú höndum 

saman og bjóða handboltaáhugamönnum einstakt ferðatilboð 
í beinu flugi til Þrándheims í Noregi á EM 2008.

Tryggðu þér strax sæti! Hvetjum strákana til dáða á EM 2008!

ÁFRAM ÍSLAND, ALLTAF!

* Innifalið: Flug, skattar, gisting í 4 nætur með morgunverði, 
  flugvallarakstur erlendis og miðar á alla leiki íslenska liðsins milliriðli. 

STYÐJUM STRÁKANA Í MILLIRIÐLINUM Á EM
BEINT FLUG TIL ÞRÁNDHEIMS Í DAG KL. 16.45!

94.500*
KR.

Á MANN Í TVÍBÝLI

MILLIRIÐLAR
21.–25. JANÚAR

+ Nánari upplýsingar og bókanir
á www.uu.is/ithrottir eða í síma 585 4000

Líka má bóka á www.icelandair.is

SUND Reykjavík International í 
sundi, sem er í umsjón Ægisfólks, 
lauk í gær og það var mikil stemn-
ing alla helgina þar sem voru sett 
nítján glæsileg mótsmet. 

Norðmaðurinn Alexander Dale 
Oen vann besta afrek mótsins 
þegar hann synti 100 metra bringu-
sund á 1:01,38 en þar fékk hann 
mestu keppnina frá Ægismann-
inum Jakobi Jóhanni Sveinssyni 
sem náði þar fjórða besta afreki 
mótsins og því besta meðal 
íslensku keppendanna. 

Hjörtur Már Reynisson (5. sæti 
fyrir 50 metra flugsund) og Erla 
Dögg Haraldsdóttir (10. sæti fyrir 
200 metra fjórsund) komust einn-
ig á listann yfir tíu bestu afrek 

mótsins.  Íslenskt sundfólk setti 
alls þrjú mótsmet um helgina. 
Hjörtur Már Reynisson KR setti 
mótsmet í 100 metra flugsundi 

þegar hann synti á 56.28 sekúnd-
um, Sigrún Brá Sverrisdóttir úr 
Fjölni setti mótsmet í 200 metra 
skriðsundi á 2:07.65 mínútum og 

þá setti Hrafnhildur Luthersdóttir 
úr SH mótsmet í undanrásum í 50 
metra bringusundi er hún synti á 
33.83 sekúndum. 

Eitt allra skemmtilegasta sund 
helgarinnar var úrslitasundið í 
100 metra bringusundi kvenna en 
þar vann Hrafnhildur Erlu Dögg 
Haraldsdóttur úr ÍRB, eftir mikla 
spennu. Erla Dögg og Hrafnhildur 
eiga í mikilli keppni um að tryggja 
sér sæti á Ólympíuleikunum. 

Þær Hrafnhildur og Erla Dögg 
voru aðeins frá því að ná lágmörk-
unum nú en tímabilið er að rétt að 
byrja og þær hafa tæpa sex mán-
uði til viðbótar til þess að tryggja 
sig til Peking.  
 - óój

Nítján mótsmet voru sett á Reykjavík International í sundi sem Ægir hélt með myndarbrag og lauk í gær:

Spennandi einvígi Hrafnhildar og Erlu

VANN ERLU DÖGG SH-ingurinn Hrafnhildur Luthersdóttir. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12:15 Samantekt helstu frétta vikunn-
ar á N4 . Endursýnt á klukkutíma fresti til 
10.15 á sunnudag.

STÖÐ 2 BÍÓ

14.20 EM í handbolta  Sýndur verður 
leikur Spánverja og Þjóðverja.

15.55 Sunnudagskvöld með Evu Maríu
16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Hanna Montana  (14:26) Leiknir 
þættir um unglingstúlkuna Miley sem lifir 
tvöföldu lífi sem poppstjarna og skólastúlka 
sem reynir að láta ekki frægðina hafa áhrif 
á líf sitt.

17.53 Skrítin og skemmtileg dýr  (2:26)

18.00 Myndasafnið
18.01 Gurra grís  (75:104)

18.16 Lítil prinsessa  (6:35)

18.17 Halli og risaeðlufatan  (44:52)

18.30 Út og suður
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.20 Frumstætt fólk  (1:3) (The Curious 
Tribe) Breskur heimildamyndaflokkur. 

21.15 Glæpahneigð  (35:45) (Criminal 
Minds) Bandarísk þáttaröð um sérsveit lög-
reglumanna sem hefur þann starfa að rýna 
í persónuleika hættulegra glæpamanna til 
þess að reyna að sjá fyrir og koma í veg 
fyrir frekari illvirki þeirra. 

22.00 Tíufréttir
22.20 Sportið
22.45 Flokksgæðingar  (3:8) (Party 
Animals)

23.40 Spaugstofan
00.05 Kastljós
00.45 Dagskrárlok

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Vörutorg
16.15 Vörutorg
17.15 Dýravinir  (e)

17.45 Dr. Phil
18.30 The Drew Carey Show  (e)

19.00 Giada´s Everyday Italian  (e)

19.30 30 Rock (e)
20.00 Friday Night Lights  (21:22) 
Dramatísk þáttaröð um unglinga í smábæ 
í Texas. Þar snýst allt lífið um árangur fót-
boltaliðs skólans og það er mikið álag á 
ungum herðum. Taylor þjálfari er með til-
boð frá háskóla í Texas og tekur ákvörðun 
sem setur allt á annan endann í fjölskyld-
unni. Jason flytur í nýja íbúð og leyndarmál 
Tyru kemur upp á yfirborðið.

21.00 Heroes  (10:11) Bandarísk þátta-
röð um venjulegt fólk með óvenjulega hæfi-
leika. Peter heldur til Texas ásamt nýjum 
vini í von um að eyða vírusnum sem mun 
í framtíðinni draga 93 prósent heimsbyggð-
arinnar til dauða. Niki snýr aftur til sonar 
síns með slæm tíðindi, Hiro reynir að finna 
morðingja föður síns og Nathan kemst að 
því að bróðir hans er á lífi.

22.00 C.S.I. New York  (19:24) Banda-
rísk sakamálasería um Mac Taylor og félaga 
hans í rannsóknardeild lögreglunnar í New 
York. Mac og Stella þurfa að yfirstíga ýmsar 
hindranir þegar þau rannsaka morð sem 
framið var í góðgerðarsamkomu á vegum 
Sameinuðuþjóðanna. Annars staðar í borg-
inni er kokkur stunginn til bana í opnun á 
veitingastað hans.

23.00 The Drew Carey Show
23.25 Dexter  (e)

00.15 The Dead Zone ( e)

01.05 NÁTTHRAFNAR
01.05 C.S.I. Miami
01.50 Ripley’s Believe it or not!
02.40 The World’s Wildest Police 
Videos
03.25 Vörutorg
04.25 Óstöðvandi tónlist

07.00 Stubbarnir
07.25 Tommi og Jenni
07.50 Kalli kanína og félagar
08.00 Kalli kanína og félagar
08.10 Kalli kanína og félagar
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 The Bold and the Beautiful
09.30 Wings of Love
10.15 Homefront  (15:18) (e)

11.00 Freddie  (2:22)

11.25 Örlagadagurinn  (5:30)

12.00 Hádegisfréttir
12.45 Nágrannar
13.10 Sisters  (20:22)

13.55 Goal!
15.55 W.I.T.C.H.
16.18 BeyBlade
16.43 Tracey McBean 2
16.58 Litlu Tommi og Jenni
17.23 Froskafjör
17.28 Nágrannar
17.53 The Bold and the Beautiful
18.18 Ísland í dag og veður
18.30 Fréttir
18.50 Ísland í dag
19.25 The Simpsons  (3:22) (e)

19.50 Friends 4  (17:24)

20.15 American Idol  (1:41) Bandaríska 
Idol-stjörnuleitin er vinsælasti sjónvarpsvið-
burður í heimi. Komið er að því að finna 
sjöundu Idol-stjörnuna en fram að þessu 
hafa sigurvegarar keppninnar og reyndar 
fleiri til slegið rækilega í gegn og selt millj-
ónir platna. Dómararnir Simon Cowell, Paula 
Abdul og Randy Jackson eru á sínum stað, 
rétt eins og kynnirinn Ryan Seacrest.

21.40 American Idol  (2:41)

23.05 Sometimes in April
00.40 NCIS  (18:24)

01.25 Most Haunted
02.15 Goal!
04.10 Bones  (1:21)

04.55 The Simpsons  (3:22) (e)

05.20 Friends 4  (17:24)

05.45 Fréttir og Ísland í dag
06.40 Tónlistarmyndbönd frá Popp 
TíVí

06.00 The United States of Leland
08.00 Mrs. Doubtfire
10.05 World Traveler
12.00 Fun With Dick and Jane
14.00 Mrs. Doubtfire
16.05 World Traveler

18.00 Fun With Dick and Jane 
 Sprenghlægileg gamanmynd með Jim 
Carrey og Téu Leoni í aðalhlutverkum.

20.00 The United States of Leland
22.00 Longford
00.00 Breathtaking
02.00 House of 1000 Corpses
04.00 Longford

07.00 Spænski boltinn  Útsending frá leik 
Atletico Madrid og Real Madrid í spænska 
boltanum.

16.50 NFL-deildin  Útsending frá leik 
New England Patriots og San Diego Char-
gers í NFL deildinni.

18.50 NFL-deildin  Útsending frá leik 
Green Bay Packers og New York Giants í úr-
slitakeppni NFL deildarinnar.

20.50 Inside Sport  (Tim Henman / 
Drugs in Cycling)

21.25 King of Clubs  (Konungar félagslið-
anna) Vandaður þáttur sem fjallar um stór-
liðin í heiminum í dag og hvernig þeim 
hefur tekist að halda sér í fremstu röð í öll 
þessi ár.

22.00 Spænsku mörkin  Öll mörkin 
frá síðustu umferð í spænska boltanum. 
Íþróttafréttamenn Sýnar kryfja öll umdeild-
ustu atvikin ásamt Heimi Guðjónssyni.

22.45 Utan vallar  Nýr umræðuþáttur 
þar sem íþróttafréttamenn Sýnar skoða hin 
ýmsu málefni sem efst eru á baugi hverju 
sinni.

23.30 Heimsmótaröðin í póker
00.25 Spænski boltinn  (Barcelona - 
Racing)

07.00 Man. City - West Ham
16.05 Fulham - Arsenal
17.45 Ensku mörkin  Ný og hraðari út-
gáfa af þessum vinsæla þætti þar sem öll 
mörkin og helstu atvik umferðarinnar eru 
sýnd frá öllum mögulegum sjónarhornum. 
Viðbrögð þjálfara, stuðningsmanna og sér-
fræðinga.

18.45 Season Highlights  Allar leiktíðir
Úrvalsdeildarinnar gerðar upp í hröðum og 
skemmtilegum þætti.

19.50 Liverpool - Aston Villa  (Enska úr-
valsdeildin) Bein útsending frá leik Liverpool 
og Aston Villa í ensku úrvalsdeildinni.

21.50 Ensku mörkin
22.50 Coca Cola mörkin  Farið yfir öll 
mörkin og helstu atvikin í leikjum síðustu 
umferðar í Coca Cola deildinni en þar eiga 
Íslendingar nokkra fulltrúa.

23.20 Liverpool - Aston Villa

> Ryan Gosling
Uppáhaldsleikari þessa 28. ára 
leikara frá London í Ontar-
io-fylki Kanada er að eigin 
sögn enginn annar en Gary 
Oldman. Gosling leikur í hinni 
frábæru mynd The United 
States of Leland sem Stöð 2 Bíó 
sýnir í kvöld.

21.15 Criminal Minds   
 SJÓNVARPIÐ

21.00 Heroes   SKJÁREINN 

20.15 American Idol   STÖÐ 2

18.00 Fun With Dick and 
Jane   STÖÐ 2 BÍÓ

17.25 Footballer‘s Wives ET  
 SIRKUS

▼

„Ég vil ekki fremja sjálfsmorð, en ég hef ekkert á móti því að deyja,” 
voru lokaorð breska leikarans Stephens Fry í heimildarmynd sem 
Sjónvarpið sýndi í tveimur hlutum nýverið. Í myndinni segir Fry sögu 
sína og baráttu við geðhvarfasýki. Tilgangurinn með gerð hennar var 
einhvers konar uppgjör leikarans við sjúkdóminn, en ekki 
síður að fræða og eyða algengum ranghugmyndum 
fólks. Geðhvarfasýki var mér hulinn heimur og leik-
aranum hefur því tekist áætlunarverk sitt hvað mig 
varðar. Ég held að svo sé um mun fleiri.
Frá 12.15 til 15.40 á laugardaginn sá ég glitta í 
fullkomnun í íslensku sjónvarpi. Þrjár heimildar-
myndir voru þá til sýningar. Veislan byrjaði á 
mynd um misskilið fyrirbæri sem er litli eðalbíllinn 
Trabant. Það sem ég hafði lengi haldið að væri 
misheppnaðasta tilraun til bílasmíði í sögunni 
reynist vera meistarasmíði sem hafði djúpstæð áhrif 
á sögu 20. aldar. Eða það finnst þeim sem koma 
frá eystri hluta Evrópu og lifðu undir járnhæl gömlu 

Sovétríkjanna. Eftir þessa heimildarmynd mun ég aldrei aftur líta 
Trabanteigendur hornauga, heldur horfa til þeirra með virðingu. Þeir 

hafa alltaf vitað eitthvað sem mér var hulið; ekki það að ég 
ætli að kaupa af þeim bílinn.
Framlag Stephens Fry fylgdi á eftir og með kímnigáfu sinni 

og frásagnarhæfileikum leiddi hann mig frá forheimsku 
til upplýsingar. Á meðan sveiflaðist ég á milli oflætis og 
þunglyndis og var það viðeigandi. Leikarinn er snillingur 

og þess er ekki langt að bíða að hann verði aðlaður. 
Syrpunni lauk með heimildarmyndinni Syndum 

feðranna um Breiðavíkurdrengina. Sagan er 
sorgleg og fjallar um grimm örlög. Sagan er 
líka íslensk sem gerir hana enn áhrifameiri. 

Hvernig stendur á því að við höfum almennt 
minni áhuga á óendanlegum fjölbreytileika 
heimsins sem við lifum í en skáldaðri tilveru 

þar sem fæst okkar finna nokkra samsvörun? 
Það vantar góða heimildarmynd um það.

VIÐ TÆKIÐ SVAVAR HÁVARÐSSON VILL FLEIRI HEIMILDARMYNDIR

Geðhvarfasjúklingur og gamall Trabant



RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

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
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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
12.02 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: Stúlka með fingur
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
22.12 Lestur Passíusálma hefst
22.18 Afsprengi
23.10 Lóðrétt eða lárétt
00.07 Útvarpað á samtengdum rásum til 
morguns

20.00 Mér finnst  Stöllurnar Ásdís, Ellý, 
Kolfinna og Elísabet koma tvíefldar undan 
helginni með allt það nýjasta úr vetrarlífi 
íbúa eyjunnar bláu sem eru að takast á við 
skammdegið með afar misjöfnum árangri.

21.00 Gamli góði Villi  Vilhjálmur Þ. Vil-
hjálmsson lætur ekki deigan síga þótt gefi 
á bátinn. Stjórnar klukkutímaþætti um það 
sem honum er efst í huga og málin sem 
hann er að berjast fyrir fyrir höfuðborgar-
búa, en margir sakna hans sárlega úr borg-
arstjórastólnum.

16.00 Hollyoaks
16.30 Hollyoaks 
17.00 Totally Frank

17.25 Footballer´s Wives - Extra 
Time  (15:18) Framlenging á einum vinsæl-
asta þætti Stöðvar 2 á síðari árum. Spússur 
fótboltastjarnanna eru mættar enn og aftur 
til leiks og viðhöldin einnig, ennþá svaka-
legri, ennþá svæsnari.

17.50 Footballer´s Wives - Extra Time 
 (16:18)

18.15 X-Files
19.00 Hollyoaks
19.30 Hollyoaks  Hágæða bresk unglinga-
sápa sem segir frá lífi og ástum íbúa Holly-
oaks í Chester.

20.00 Totally Frank
20.25 Footballer´s Wives - Extra Time 
 (15:18)

20.50 Footballer´s Wives - Extra Time 
 (16:18)

21.15 X-Files  (e) (2Shy)

22.00 Pressa  (4:6)

22.50 Prison Break  (8:22)

23.35 Cold Case  (1:23)  Lily Rush og 
félagar halda þar uppteknum hætti við að 
rannsaka óupplýst sakamál, sem safnað 
hafa ryki í skjalaskápum lögreglunnar.

00.20 Sjáðu
00.45 Johnny Zero  (11:13)

01.30 Lovespring International  (3:13)

01.55 Big Day  (3:13)

02.20 Tónlistarmyndbönd frá Popp TV

Breskur 
heimild-
armynda-
flokkur í 
þremur 
þáttum. 
Á Papúa 
Nýju-Gíneu 
býr þjóð-
flokkur við 
aðstæður 
sem þættu 
frumstæð-
ar á Vest-
urlöndum. 
Blaða-
maðurinn 
Donal MacIntyre bauð fimm manns 
þaðan til Englands og kynnti fólkinu 
siði heimamanna.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Frumstætt fólk
Sjónvarpið kl. 20.20

Boðið er upp á hörkuleik á Anfield 
Road í kvöld þar sem Liverpool 
tekur á móti Aston Villa. Eftir frekar 
magurt gengi undanfarnar vikur 
er talað um að farið sé að hitna 
verulega undir knattspyrnustjóra 
Liverpool, Rafael Benítez. Það er að 
duga eða drepast fyrir drengina úr 
Bítlaborginni því það má ekkert út 
af bregða ef liðið ætlar sér að gera 
atlögu að Englandsmeistaratitlinum 
í vor. Á hinn bóginn hefur lið Aston 
Villa leikið ágætlega í vetur og hefur 
Martin O’Neill sýnt að það getur 
ekkert lið bókað sigur gegn Aston 
Villa.

SÝN 2 KL. 19.50

Liverpool - Aston Villa  

▼

▼

SVT 1

11.00 TV Avisen 11.10 21 Søndag 11.50 
Aftenshowet 12.15 OBS 12.20 Guide til vejrs 
12.50 DR1 Dokumentaren - Ravsøstre 13.50 
Nyheder på tegnsprog 14.00 TV Avisen med 
Vejret 14.10 Dawson’s Creek 15.00 Hjerteflimmer 
- det bedste af det bedste 15.30 Robotboy 15.45 
Troldspejlet 16.15 Den lille Julemand 16.30 Jul i 
Svinget 17.00 Aftenshowet 17.30 TV Avisen med 
Sport 18.00 Aftenshowet med Vejret 18.30 Søren 
Ryge - Manden og ørnen 19.00 Michael Palin i 
det nye Europa 20.00 TV Avisen 20.25 Horisont 
20.50 SportNyt 21.00 Efter Thomas 22.35 OBS 
22.40 Seinfeld 23.05 Hjerteflimmer - det bedste 
af det bedste 

11.10 Kjempekrabbenes invasjon 11.40 Grosvold 
12.20 Åpen himmel: Engler i advent 12.50 Med 
hjartet på rette staden 13.40 Urter 14.00 Newton 
14.30 Erstatterne 15.00 Absalons hemmelighet 
15.30 Supermusikk 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 Barnas superjul 17.30 KatjaKaj 
og BenteBent 17.40 Distriktsnyheter 18.00 
Dagsrevyen 18.30 Puls 18.55 Faktor: Berre ein gris 
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 23.55 Nytt på nytt 0.25 Kulturnytt 

11.05 Agenda 12.00 Sportspegeln 12.45 Karriär 
14.30 Andra Avenyn 15.00 Rapport 15.10 
Gomorron Sverige 16.00 Ramp 16.30 Krokomax 
17.00 Bolibompa 17.25 Min förskola 17.30 
Julkalendern: En riktig jul 17.45 Hjärnkontoret 
18.00 Bobster 18.30 Rapport med A-ekonomi 
19.00 Andra Avenyn 19.30 Föreställningar 20.30 
Kobra 21.00 En pappas kamp 22.00 Rapport 
22.10 Kulturnyheterna 22.20 Babben & co 23.20 
Vita huset 0.05 Sändningar från SVT24 
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LÖGIN VIÐ VINNUNA

LÁRÉTT
2. fjötur 6. klafi 8. fugl 9. gums 11. 
tveir eins 12. frumefni 14. mælieining 
16. núna 17. frjó 18. umhyggja 20. 
999 21. betl.

LÓÐRÉTT
1. íþrótt 3. bor 4. matari 5. saur 7. 
hænsnfugl 10. blása 13. heyskapar-
amboð 15. losa 16. á nefi 19. átt.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. haft, 6. ok, 8. lóa, 9. lap, 
11. ðð, 12. flúor, 14. karat, 16. nú, 17. 
fræ, 18. önn, 20. im, 21. snap. 

LÓÐRÉTT: 1. golf, 3. al, 4. fóðrari, 5. 
tað, 7. kalkúnn, 10. púa, 13. orf, 15. 
tæma, 16. nös, 19. na. 

„Ég er rosaleg alæta á tónlist og 
mér er strítt á því að ég sé með 
hallærislegasta tónlistarsmekk 
á landinu. Ég hlusta á Abba, 
Bubba, Sigurð Flosa og ítalskar 
aríur, allt í bland. Músíkin fer 
eftir skapinu, en ég elska ítalsk-
ar aríur af því að ég tala ítölsku 
og er nú svo mikil dramadrottn-
ing.“

Rut Káradóttir, innanhúsarkitekt.

Logi Bergmann upplýsti í þætti 
sínum, Logi í beinni, í síðustu viku 
að hann hygðist efna til óopinbers 
Íslandsmóts í eftirhermum og eru 
sigurlaunin ekki af verri endanum, 
sérhannaður bikar. Að sögn sjón-
varpsmannsins er að koma smá 
mynd á keppnina sem hefst strax 
á föstudaginn í næstu viku. 
„Formaður dómnefndar verður 
að sjálfsögðu eini maðurinn sem 
hefur verið í fullu starfi við að 
herma eftir fólki, Jóhannes 
Kristjánsson,“ segir Logi. Hann 
sjálfur gerir lítið af því að herma 
eftir þjóðþekktar persónur, 

segist einu sinni á ári reyna við 
Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóra í 
Kópavogi. „En það er nú tiltölulega 
einfalt, maður lækkar bara röddina 
niður úr öllu valdi og segir að það 
sé gott að búa í Kópavogi.“

Logi hefur 
þegar feng-

ið til liðs 
við sig 

nokkra þekkta einstaklinga sem 
ætla að reyna að hirða fyrsta meist-
aratitilinn í þessari þjóðaríþrótt 
íslenskra grínista. Meðal þeirra er 
útvarpsmaðurinn Freyr Eyjólfsson 
og Hjálmar Hjálmarsson, 
löngu frægur fyrir Bubba-
grín sitt, en hann hyggst vafa-
lítið sanna fyrir fullt og allt að 
hann sé besta Bubba-eftir-
herma landsins eftir að Jón 
Gnarr gerði heiðarlega 
tilraun til að stela þeirri 
krúnu í Skaupinu. Einn-
ig hefur verið staðfest 

að leikarinn Atli Rafn Sigurðarson 
ætli að troða upp og reyna fyrir sér 
á þessu sviði. Má gera ráð fyrir að 
hann prófi jafnvel Halldór Laxness 
enda vakti leikarinn nóbelskáldið 

til lífsins í leikverkinu Halldór í 
Hollywood.

Logi segir að áhorfendur 
heima í stofu eigi líka að leggja 
höfuðið í bleyti og endilega 

senda honum póst á logii-
beinni@365.is ef þeir viti 

um góða eftirhermu eða 
séu jafnvel sjálfir snill-
ingar í þessu fagi. -fgg

Logi býður upp í eftirhermudans

BIKAR Í BOÐI Logi er þegar 
búinn að láta hanna bikar 
sem verður afhentur bestu 
eftirhermu landsins.

Veggjakrot hefur aukist mikið, 
bæði í Sambíóunum og í Smára-
bíói að undanförnu, auk þess sem 
sæti eru ítrekað skorin í bíósölun-
um. „Þetta hefur aukist gríðar-
lega mikið á undanförnum mán-
uðum og það má segja að síðasta 
ár hafi verið það alversta,“ segir 
Jón Eiríkur Jóhannsson, rekstr-
arstjóri kvikmyndahúsa Senu, um 
krotið.  

Nýlega var krotað á viðarhurðir 
í sal eitt í Smárabíói og nemur 
tjónið þrjú til fjögur hundruð þús-
und krónum. „Það þarf að spón-
leggja þær upp á nýtt,“ segir Jón 
Eiríkur. „Þessi slæma umgengni 
er aðallega í Smárabíói þar sem 
yngra fólk kemur. Þar er farið að 
bera á minni virðingu fyrir 
umhverfinu.“

Jón segir lítið hægt að gera við 
þessari þróun nema laga sem 

fyrst það sem skemmist. Einnig 
hafa starfsmenn reynt að fylgjast 
betur með gestunum, sérstaklega 
þegar unglingamyndir eru sýnd-
ar. „Við hikum ekki við að setja 
fólk inn í sali og jafnvel starfs-
fólk á frívöktum til að fylgjast 
með þessu.“

Einar Þráinsson, rekstrarstjóri 
kvikmyndahúsa hjá Sambíóunum, 
segir að veggjakrot hafi einnig 
aukist mikið í kvikmyndahúsum 
þeirra. „Það er kostnaður að láta 
þrífa þetta og mála. Menn hafa 
líka verið að skera heilu seturnar 
og rífa innan úr þeim en samt 
hafa skemmdirnar á sætunum 
ekki aukist hjá okkur.“ Einar 
segir að myndavélakerfi sé í hús-
inu sem hafi borið góða raun en 
vegna versnandi umgengni íhugi 
hann að auka eftirlitið með ein-
hverjum hætti.  - fb

Veggjakrot eykst í bíóhúsum

JÓN EIRÍKUR JÓHANNSSON Veggjakrot 
hefur aukist gríðarlega í íslenskum 
kvikmyndahúsum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Línur hjá kátum bókaútgefendum 
eru að skýrast hvað varðar skila-
tölur en Fréttablaðið hefur sagt 
frá því að síðasta vertíð 
sló öll met í bóksölu. 
Arnaldur Indriða-
son seldi langmest 
og slagaði ein-
takafjöldi til 
búða hátt 
í 30 þús-
und. 
Frá 
For-
laginu berast þær fréttir að enn 
sem komið er séu skil með allra 
minnsta móti og útlit fyrir að 
þjóðin hafi gert minna af því 
en áður að skila jólagjöfunum. 
Útgefendur segja að skil geti orðið 
allt að 30 prósent seldra bóka en 
nú stefnir í að hlutfallið nái ekki 
20 prósentum.

Finnur Þór 
Vilhjálmsson 
lögmaðurinn 
knái, fyrrum 
sjónvarps- og 
blaðamaður, 
hefur lagt 
inn réttindi 
sín sem 
héraðs-
dómslög-
maður. Það 
kemur til af 
góðu einu. 
Finnur 
hefur nefnilega 
söðlað um og er nú genginn til 
liðs við Tryggva Gunnarsson, 
umboðsmann Alþingis, og hans 
menn. Alsiða er að lögmenn sem 
ekki eru praktíserandi leggi rétt-
indi sín inn um hríð. Þeir eiga þá 
ekki yfir höfði sér að vera skipaðir 
í að flytja mál eða borga félags-
gjöld – lögmenn þurfa 
nefnilega að sinna 
ýmsum skilyrðum 
og samfélagslegum 
skyldum hvað sem 
öllum lögfræð-
ingabröndur-
um líður.

- jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI

ÚTVARPSHERMIKRÁKAN 
Freyr Eyjólfsson, útvarps-
maður á Rás 2, þykir lunkinn 
eftirherma.

BUBBA-GRÍN Hjálmar Hjálmarsson 
hyggst eflaust sanna fyrir þjóðinni að 

hann sé besta Bubba-eftirherman.
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– Mest lesið

„Ég veit að hann á Barnum, sem 
er líklega með einasta reykher-
bergi sem til er á krá, ætlar alla 
leið með þetta mál og láta á reyna 
fyrir dómstólum,“ segir Kormá-
kur Geirharðsson veitingamaður 
og meðlimur í Félagi kráareig-
enda. Vaxandi óánægja er meðal 
verta vegna tóbakslaganna svo-
kölluðu. Rekstur nokkurra kráa 
rambar á barmi gjaldþrots og er 
það einkum rakið til óbilgirni 
hins opinbera. Kormákur er 
ómyrkur í máli.

Rósa Magnúsdóttir, deildar-
stjóri hjá Umhverfissviði Reykja-
víkurborgar, átti fund með lög-
manni á fimmtudag þar sem farið 
var yfir þetta tiltekna mál. Frétta-
blaðið hefur heimildir fyrir því 
að þegar hafi verið ákveðið að 
stefna Barnum við Laugaveg. 
Ástæðan er sú að þar er reyk-
herbergi innandyra. Rósa segist 
ekki getað tjáð sig þar um en 
segir hins vegar:

„Þetta er klárlega brot á 
tóbakslögum. Ekki má útbúa reyk-
herbergi. Það má reykja á úti-
svæðum. Við höfum skoðað þau 
úrræði sem við höfum. Að kæra 
og innsigla, en látið hefur verið á 
það reyna að þeir færu eftir okkar 
fyrirmælum,“ segir Rósa. Hún 
bendir á, í tengslum við vaxandi 
óánægju verta, að þeirra sé, auk 
lögreglu og heilbrigðis- og vinnu-
eftirlits, að framfylgja lögum. Við 
löggjafann sé að sakast séu menn 
óánægðir. „Við erum bara að 
vinna vinnuna okkar.“

Kormákur er einn helsti tals-
maður bareigenda og hann segir 
þá binda við það vonir að menn í 
nefndum finni boðlega leið því 
ástandið sé með öllu óviðunandi. 
Hann nefnir sem dæmi að ónefnd-
ur bar horfi fram á 40-60 pró-
senta minni innkomu eftir að hin 
umdeildu tóbakslög tóku gildi. 
„Það er meira en spurning um líf 
og dauða. Það þýðir að menn eru 
að borga með sér.“ Þolinmæðin 
er við að bresta og þegar er farið 
að bera á því að bareigendur sjái 
í gegnum fingur sér við fólk 
kveiki það sér í sígarettu innan 

dyra ef gaddur og hríð er úti.
En Kormákur og félagar eru 

ekki bjartsýnir á að löggjafinn sjái 
ljósið. Þannig skrifaði Ásta R. 
Jóhannesdóttir alþingismaður 
grein í blaðið 24 stundir í vikunni 
sem ekki er hægt að skilja öðru-
vísi en hótun: „Ég hvet veitinga-
menn til að vera löghlýðna ella 
verða þar til bærir eftirlitsaðilar 
að taka á málum. Lögbrot verða 
ekki liðin,“ skrifar Ásta. Kor-
mákur segir ekki hægt að ræða 
við fanatíkusa.

„Gerum Ástu að sendiherra í 
Orkneyjum þaðan sem hún getur 
vælt. Það þýðir ekki að hafa 
fanatíkusa í ábyrgðarstöðum. Og 
þetta máttu prenta. Það búa allir 
í þessu landi. Af hverju er ekki 
hægt að miða við sænsku lögin 
þar sem má hafa reykrými að 
uppfylltum tilteknum skilyrðum. 
Síðan hvenær urðum við meiri 
púrítanar en Svíar? Þar hlýtur að 
vera einhver þröskuldur sem við 
hoppum ekki yfir.“  
 jakob@frettabladid.is

KORMÁKUR GEIRHARÐSSON:  VERTAR AÐ MISSA ÞOLINMÆÐINA

Borgin kærir bar vegna reykinga

,

KLÁRLEGA BROT Rósa Magnúsdóttir hjá Umhverfissviði Reykjavíkurborgar segir að 
reykherbergið sem útbúið hefur verið á Barnum sé klárlega brot á tóbakslögum.

BARINN Eigandi Barsins 
ætlar að láta á málið reyna 
fyrir dómstólum, að sögn 
Kormáks.

ÓÁNÆGÐUR Kormákur Geirharðsson 
þekkir dæmi þess að staðir horfi upp 
á allt að 60 prósenta minni innkomu 
eftir að tóbakslögin umdeildu tóku 
gildi. Vaxandi óánægja er meðal verta 
vegna tóbakslaganna.
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BAKÞANKAR
Þráins 
Bertelssonar

Í dag er mánudagurinn 
21. janúar, 21. dagur ársins.

10:41 13:39 16:37
10:44 13:23 16:04

Af einhverjum ástæðum leitar 
ákveðin dæmisaga aftan úr 

forneskju á hugann. Sumir segja 
að þessi dæmisaga sé samin af 
Æsóp sem var þræll hjá Grikkjum 
um miðja sjöttu öld fyrir fæðingu 
Krists. Sagan fjallar um björn og 
býflugur og er svona:

BJÖRN nokkur varð fyrir 
býflugubiti. Sársaukinn gerði 
björninn svo reiðan að hann leitaði 
uppi býflugnabúið og velti því um 
koll. Við þessa árás fauk í býflug-
urnar og þær réðust á björninn og 
stungu hann af slíkri heift að hann 
lagði á flótta og átti fótum fjör að 
launa. Þar sem björninn sat og 
sleikti sár sín fór ekki hjá því að 
sú hugsun læddist að honum að 
skynsamlegra hefði verið að 
umbera eina misgjörð í stað þess 
að kalla yfir sig með ofstopa þús-
und árásir miklu verri.

ÞESSA dæmisögu hefur Æsóp 
hugsanlega samið með það í huga 
að vara birni framtíðarinnar við 
því að beita afli sínu með óskyn-
samlegu offorsi. Samt hefur trú-
lega aldrei hvarflað að honum að 
nokkur björn ætti eftir að beita 
kröftum sínum til að breyta dóms-
kerfi samfélagsins í unglinga-
vinnu til að gleðja sextugan vopna-
bróður sinn. Né heldur að einhver 
padda ætti eftir að stinga þann 
björn í bakið sem helst voru 
bundnar vonir við að gæti með tíð 
og tíma orðið dugandi býflugna-
bóndi.

FORNAR dæmisögur eru heill-
andi vegna þess að þær segja 
okkur að eðli manna og dýra hefur 
furðulítið breyst þótt árþúsund 
líði. Ennþá misbeita grunnhyggnir 
birnir afli sínu og kalla yfir sig 
andúð heilla þjóða. Ennþá reita 
litlar býflugur stóra birni til reiði 
jafnvel þótt þær eigi það á hættu 
að reiðin beinist að býflugnabúinu 
sem varðveitir hunangið sem 
nærir þær.

HINN augljósi boðskapur þessar-
ar fornu dæmisögu er að það sé 
skynsamlegt fyrir bæði birni og 
býflugur að halda ró sinni. 
Nákvæmlega eins og forsætisráð-
herrann segir núna að sé svo 
mikilvægt til þess að það fari ekki 
allt til fjandans hérna í litla 
býflugnabúinu okkar. 

BOÐSKAPURINN getur líka 
verið sá að birnir og býflugur sem 
afla hunangs með svo ólíkum 
aðferðum verði seint til friðs hvað 
svo sem allri skynsemi líður – og 
öllum ráðleggingum um að halda 
ró sinni. Djúpvitur maður, þrællinn 
Æsóp.

Birnir og
býflugur


