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STÓRGLÆSILEGT VERSLUNAROG
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI
Á FRÁBÆRUM

Glæsilegt fjölbýli við Norðurbakka

STAÐ !

Víkurhvarf 7, 110 Reykjavík

Verð frá 27.300.000
kr.

í Hafnarfirði.

Gólfhiti og mikil lofthæð

Fasteignasalan Ás í Hafnarfirði
er með í sölu
sérlega glæsilegar og vandaðar
íbúðir á Norðurbakkanum í Hafnarfirði.

Í eldhúsi verða sérlega
vandaðar innréttingar
frá
Designe og tæki frá
EGG. Vönduð stál tæki
og keramik helluborð og Sjónvarpsdyrasími.
Stutt er í góð
útivistarsvæði í grennd
við húsið auk þess sem
suðurbæjar sundlaugin
er í göngufæri í miðbæ
Hafnarfjarðar þar sem er blómleg
verslun og veitingastaðir.

Verðmetum frítt fyrir þig!
Hringdu núna
699 6165
\ÊxÓäÊxää

ÜÜÜ°L>Ã°Ã

Húsið stendur á góðum
og stað á Norðurbakkanum
og njóta flestar íbúðirnar
sjávarútsýnis

Löggiltur Fasteigna
fyrirtækja og skipasali

898 3326
Hægt er að skoða sýningaríbúðir

í dag milli kl 16 og 18.

Húsið er uppsteypt á
hefðbundinn hátt klætt
báruformaðri klæðningu
og filthúðað með lituðu
steinlími. Mikil hljóðeinangrun
er á milli hæða því ofan
á hefðbundna plötu
koma gólfhitalagnir
steyptar í
trefjasteypu.
Verðið er frá 26,7 milljónum.
Þrjár fullbúnar sýningaríbúðir
eru í húsinu o
fólk

dorothea@remax.is
FRAMÚRSKARANDI SÖLUFULLTRÚAR

Ragnheiður Elín Clausen leikur í franska
leikritinu L´effet de
Serge ásamt hundinum sínum.

Sími: 512 5000

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Ríkissjóður verður af miklum tekjum vegna lækkana á mörkuðum. Fyrirtæki í
kauphöllinni hafa rýrnað um rúmlega 1.300 milljarða frá því lækkanir hófust.

FÓLK 30

STJÓRNMÁL Viðbúið er að ríkis-

Alþjóðahús opnað á Akureyri
Framandi menning í
æð.
TÍMAMÓT 18

Þraskallar og broskallar
Bloggarinn er að bjóða inn til sín,
bjóða fólki að deila áhugamálum
og skoðunum – og tilfinningum,
skrifar Guðmundur Andri Thorsson.

sjóður verði af tugum milljarða
miðað við stöðuna eins og hún var
áður en lækkanir hófust.
Frá því hlutabréf tóku að lækka
vegna óróa á fjármálamörkuðum
síðastliðið haust hefur verðmæti
íslenskra hlutafélaga rýrnað um
meira en 1.300 milljarða.
Tekjur ríkisins af fyrirtækjaskatti námu rúmlega 32 milljörðum
árið 2006 en samkvæmt bráðabirgðatölum fjármálaráðuneytisins
er gert ráð fyrir rúmlega 35 milljörðum fyrir árið 2007. Tekjur af
fjármagnstekjum námu 23,7 milljörðum árið 2006 en samkvæmt
bráðabirgðatölum er gert ráð fyrir

rúmlega 25 milljörðum árið 2007.
Gunnar Svavarsson, formaður
fjárlaganefndar Alþingis, segir
fjárlaganefnd og efnahags- og viðskiptanefnd fylgjast vel með
ástandi á mörkuðum vegna mögulegra áhrifa á næstu fjárlög. „Það
liggur ljóst fyrir að ríkið tapar
tekjum sem það hefði annars
fengið, ef ekki hefði komið til
þessarar
niðursveiflu,“
segir
Gunnar.
Í endurskoðaðri þjóðhagsspá
fjármálaráðuneytisins frá því í
janúar er sérstaklega tekið fram
að búast megi við því „að þróun á
síðasta ársfjórðungi hafi einhver
áhrif til lækkunar“ á tekjur ríkis-

MICK JAGGER Lenti á svörtum lista

Vítisengla.

ins vegna fyrirtækja- og fjármagnstekjuskatts.
Friðrik Már Baldursson, prófessor við viðskiptadeild Háskólans í
Reykjavík, segir ríkissjóð augljóslega verða af miklum tekjum vegna
lækkana á mörkuðum. Hann telur
ríkisstjórnina þurfa að einbeita sér
að því að halda stöðugleikanum
þrátt fyrir sveiflur á mörkuðum.
„Það liggur fyrir að hagnaður til að
mynda bankanna minnkar í niðursveiflunni. Við það minnka tekjur
ríkissjóðs. Það sem gildir í ríkisfjármálum er að halda jafnvægi og
láta ekki sveiflur markaðarins hafa
of víðtæk áhrif, miðað við þær
áætlanir sem unnið er eftir.“ - mh
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Í DAG 16

Íslendingar á flugi í
Meistaradeildinni
Íslendingaliðin GOG
og Gummersbach
unnu leiki sína í
Meistaradeildinni
í gær.

NORDICPHOTOS/AFP

Vítisenglar árið 1969:

Vildu ráða
Jagger af dögum
BANDARÍKIN, AP Meðlimir vélhjóla-

samtakanna Vítisengla, Hells
Angels, áformuðu að drepa Mick
Jagger, söngvara Rolling Stones,
árið 1969. Þetta kemur fram í
viðtali BBC við Mark Young,
fyrrverandi liðsmann bandarísku
alríkislögreglunnar FBI.
Young segir svo frá að Vítisenglar hafi ætlað að ná til Jaggers
á heimili hans á Long Island. Þeir
vildu hann feigan eftir að Jagger
sór að að ráða þá aldrei til gæslustarfa á tónleikum eftir dauða
átján ára aðdáanda á tónleikum
Rolling Stones í Norður-Kaliforníu.
Bát Vítisengla hvolfdi þegar þeir
reyndu að ná til heimilis Jagger
sjóleiðina. Þeir komust í land en
hættu við morðtilraunina.
- rat

Vann hjá ítölskum tískukóngi:

Myndaði fyrir
Giorgio Armani

ÍÞRÓTTIR 24

VEÐRIÐ Í DAG
-6
-5
-3

FRAMÚRSKARANDI ÁRANGUR

Verðfall hlutabréfa
kostar ríkið milljarða

Í leikriti með
hundinum

-6

Bergsteinn
Gunnarsson

Dorothea E.
Jóhannsdóttir
Sölufulltrúi

Allar íbúðirnar eru
með gólfhita með sér
hitastýringu fyri hvert rými.
Stórir ál/tré gluggar
eru í íbúðunum og rennihurðir
út á lóð eða svalir. Allar
svalir verða flísalagðar
en verandir á fyrstu
hæð verða
úr fúavörðu lituðu timbri.
Halogen lýsing er í loftum
frá Lumex en sérstaklega
hátt er til lofts í öllum
íbúðum en þær eru frá 94
fm 3ja herbergja og
upp í 137
fm 4ra herbergja. Stæði
í bílageymslu fylgir
öllum
íbúðunum.
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Ertu að spá í að selja?

fasteignir

FASTEIGNIR
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STÖKU ÉL Í dag verður fremur hæg
norðaustlæg eða austlæg átt. Bjart
með köflum vestanlands annars
skýjað og stöku él. Dálítil snjókoma
síðdegis allra syðst á landinu. Frost
0-8 stig mildast syðst.
VEÐUR 4

HVAÐ UNGUR NEMUR GAMALL TEMUR – EÐA ÖFUGT? Hún var ekki ýkja löng, skákin sem úkraínska undrabarnið Illya Nyzhnyk og

Bjarni Magnússon tefldu á blaðamannafundi fyrir Alþjóðlega skákhátíð sem hefst í Reykjavík í dag. Bjarni tefldi illa að eigin sögn,
enda vissi hann ekki að til stæði að ljúka skákinni, og beið ósigur fyrir vikið. Ungir skáksnillingar frá Indlandi fylgjast með. Sjá síðu 6

FÓLK Ljósmyndarinn Jón Páll
Vilhelmsson starfaði fyrir
tískuhönnuðinn Giorgio Armani á
síðasta ári. Hann myndaði
fjölmargar tískulínur hönnuðarins
fyrir svokallaðar „lookbooks“ sem
dreift er til hugsanlegra kaupenda.
Jón Páll segist ekki hafa áttað
sig á því hversu stórt fyrirtækið
væri áður en hann tók við starfinu.
„Armani er með svo margar
mismunandi línur. Það er Giorgio
Armani, Armani Collezione,
Emporio Armani, Armani Casa,
sem er húsgagnalína, og svo má
lengi telja,“ segir hann.
- sun / sjá síðu 30

109 milljónir Rússa voru í gær kallaðar að kjörborðinu til að kjósa nýjan forseta:

Medvedev sigraði örugglega
RÚSSLAND, AP Vladimír Pútín Rússlandsfor-

seti og sá sem hann valdi í það hlutverk að
bjóða sig fram til að verða eftirmaður hans í
embætti, Dmítrí Medvedev, sögðu báðir í
gærkvöld að sigur Medvedevs, sem þótti ljós
strax og fyrstu tölur úr talningu atkvæða
voru birtar, tryggði að Rússland héldi áfram
á þeirri braut sem Pútín hefði markað.
Þeir Pútín og Medvedev ávörpuðu mannfjölda sem safnast hafði saman til að hylla þá
og hlýða á tónleika á Rauða torginu í gærkvöld. Er um þriðjungur atkvæða hafði verið
DMÍTRÍ MEDVEDEV
talinn var Medvedev með yfirgnæfandi

28. febrúar
til 9. mars
Opið 10–18
alla daga

meirihluta. Tveir helstu keppinautar Medvedevs, kommúnistinn Gennadí Sjúganov og
þjóðernissinninn Vladimír Zjírínovskí, voru
hins vegar fljótir að lýsa efasemdum um að
kosningarnar hefðu farið rétt fram.
„Það lítur út fyrir að þetta séu ekki
kosningar heldur krýning skipaðs forseta,“
hafði Interfax-fréttastofan eftir Zjírínovskí.
„Þetta vekur ekki bara mér heldur öllum
borgurum Rússlands viðbjóð,“ sagði hann.
Opinber úrslit verða tilkynnt í dag. Gert er
ráð fyrir að nýr forseti verði settur í embætti
7. maí næstkomandi.
- aa

Mikið úrval af
upphengdum salernum

Opið virka daga frá 8 -18
laugardaga frá10 -15
tengi.is
Smiðjuvegi 76 • Kópavogi
Baldursnesi 6 • Akureyri

SPURNING DAGSINS
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Hlutfall vanskilamanna á Íslandi lækkaði um fimmtung á fimm árum frá 2003:

Rólegt hjá lögreglunni:

Karlar þrefalt oftar í vanskil

Tíu árekstrar
vegna hálku

FJÁRMÁL Konur virðast hafa tekið sig mun betur á en

Dofri, verður þá ekki að
minnsta kosti vinnufriður í
olíuhreinsunarstöðinni?
„Líklega mun fjölskyldulífið ekki
tefja menn frá vinnu.“
Dofri Hermannsson, framkvæmdastjóri
Samfylkingarinnar, sagði á laugardag
að vandi landsbyggðarinnar væri ekki
skortur á störfum heldur skortur á kvenhylli. Rætt er um olíuhreinsunarstöð á
Vestfjörðum. Dofri sagði konur ekki hafa
dálæti á stóriðju.

Varar Kólumbíustjórn við stríði
VENESÚELA, AP Hugo Chavez

Venesúelaforseti hafði í gær í
hótunum við stjórnvöld í
grannríkinu Kólumbíu. Sagði
hann að stríð gæti brotist út á
milli landanna ef
kólumbískir
stjórnarhermenn
voguðu sér inn
yfir landamærin
að Venesúela.
Með þessu var
Chavez að
bregðast við
fréttum af því að
kólumbískir
HUGO CHAVEZ
hermenn hefðu
farið inn yfir landamæri
Ekvador til að hafa uppi á og
vega einn af leiðtogum stærstu
uppreisnarhreyfingar Kólumbíu.
Varaði Chavez kólumbískan
starfsbróður sinn, Alvaro Uribe,
við því að reyna nokkuð svipað á
landamærunum að Venesúela.
Hann boðaði auk þess lokun
sendiráðs Venesúela í Kólumbíu
og fjölgun hermanna á landamærunum.
- aa

BANDARÍKIN
Flugslys á Flórída
Þrennt fórst og fjórði maðurinn slasaðist alvarlega er tvær einkaflugvélar
rákust saman við flugvöll á Flórída í
gær. Þegar slysið varð var Félag um
tilraunaflugvélar, Experimental Aircraft
Association, með mót á vellinum, að
því er talsmaður rannsóknarnefndar
flugslysa vestra, NTSB, sagði.

LÖGREGLUFRÉTTIR
Átta gistu fangaklefa
Átta gistu fangageymslur lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í fyrrinótt
vegna ölvunar og óspekta, þar af tveir
sem höfðu ekið ölvaðir. Tvær minniháttar líkamsárásir voru tilkynntar um
nóttina og nokkrir árekstrar án slysa
á fólki.

SLYS Frekar rólegt var að gera hjá
lögreglu um allt land um helgina.
Níu gistu fangageymslur hjá
lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu
í fyrrinótt. Frá því klukkan sjö í
gærmorgun og til klukkan þrjú í
gær höfðu orðið tíu árekstrar
vegna hálku í Reykjavík en engin
slys urðu á fólki. Lögreglan á Eskifirði hafði afskipti af einum
ölvuðum ökumanni og eitt
umferðaróhapp varð á föstudagskvöldið á Eskifirði. Engin slys
urðu á fólki. Lögreglan á Hornafirði sagði helgina hafa verið
erilsama vegna Norðurljósablúshátíðarinnar á Höfn en allt hefði
farið vel fram.
- rat

FÆKKUN VANSKILA FRÁ 2003
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Konur

-21,9%
-29,4%
-32,2%

ÞRÓUNIN 2003-2007 Einstaklingar hafa verulega tekið sig á

varðandi vanskil á síðustu fimm árum og standa konur þar
langt framar körlum.
HEIMILD: CREDITINFO ÍSLAND

MYND/ÚR SAFNI

Hugo Chavez í ham:

karlar í fjármálum frá árinu 2003 samkvæmt
gögnum frá Creditinfo Ísland.
Í árslok 2003 voru alls 18.846 einstaklingar á
vanskilaskrá. Það svaraði til 7,2 prósenta þeirra sem
voru átján ára og eldri. Við síðustu áramót nam
þetta hlutfall hins vegar 5,7 prósentum. Hlutfallslega hafði einstaklingum á vanskilaskrá á Íslandi
þannig fækkað um tuttugu prósent.
Frá því í árslok 2003 hefur konum á vanskilaskrá
fækkað hlutfallslega um 32,2 prósent. Um síðustu
áramót taldist tæplega ein af hverjum hundrað
konum yfir átján ára vera á vanskilaskrá. Hlutfallið
hjá körlum var hins vegar 2,7 prósent. Sem hlutfall
af heildarfjölda hafði körlum á vanskilaskrá um
síðustu áramót fækkað um sextán prósent frá 2003.
Alls voru 15.782 einstaklingar, karlar og konur, á
vanskilaskrá um síðustu áramót.
- gar

GAMLI BALDUR Mynd af

nýja Baldri fylgdi fréttinni
í gær fyrir mistök. Hér sést
gamli Baldur, ríkiseignin
sem fjármálaráðuneytið
seldi framhjá Ríkiskaupum án auglýsingar.

LOFTÁRÁSIR Rústir mosku sem var hluti

af byggingu sem öryggissveitir Hamas
notuðu í Rafah á Gaza.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Mikið mannfall á Gaza:

Keyptu ríkiseign
með ríkisstyrkjum
Sæferðir ehf. keyptu gamla Baldur fyrir ógreidda ríkisstyrki, sem fyrirtækið fær
fyrir að flytja fólk yfir Breiðafjörð. Ekkert var greitt út í hönd. Sæferðir fá um
100 milljónir á ári. Talið var eðlilegt að ein stofnun sæi alveg um fyrirtækið.
RÍKISFJÁRMÁL Sæferðir ehf. keyptu
ferjuna Baldur af fjármálaráðuneytinu fyrir þá ríkisstyrki sem
fyrirtækið fær og mun fá næstu
árin fyrir að sigla yfir Breiðafjörð.
Ekkert var greitt út í hönd.
Kristín H. Sigurbjörnsdóttir,
framkvæmdastjóri hjá Vegagerðinni, staðfestir þetta og að Sæferðir
séu enn að greiða ráðuneytinu af
skipinu, sem fyrirtækið keypti
beint af ríkinu fyrir 37,8 milljónir í
lok janúar 2006 og seldi tveimur
vikum seinna fyrir rúmar 100 milljónir. Sex milljónir fóru í sölulaun.
Skuldin er verðtryggð og með fimm
prósenta vöxtum.
Við gerð kaupsamnings var
ákveðið að skipið yrði greitt niður
næstu fimm árin, til ársins 2010,
með
„niðurtröppunargreiðslum“
Vegagerðarinnar
til
Sæferða.
Þessar greiðslur minnka með
hverju ári og eru einnig verð-

tryggðar. Þær
nema um hundrað
milljónum
króna í ár.
Eins og greint
hefur verið frá í
Fréttablaðinu
seldi fjármálaráðuneytið
Sæferðum
gamla
Baldur
BÖÐVAR JÓNSSON beint, án þess að
skipið væri auglýst. Þurfti Vegagerðin svo að innheimta skuld
Sæferða við ráðuneytið af söluhagnaði ferjunnar. Lækkaði skuldin úr nítján milljónum í sautján,
eftir að hafa verið í vanskilum í
fimmtán mánuði. Seinkaði greiðslu
af ýmsum sökum, meðal annars af
reynsluleysi Vegagerðarinnar af
innheimtu og flækjum vegna fyrri
afskipta ráðuneytisins.
„Þetta er ekki innheimtustofnun,“

sagði Kristín og bauð blaðamanni
að biðja fjármálaráðuneytið skýringa á því að Vegagerðin hefði verið
sett í þennan starfa.
Böðvar Jónsson, aðstoðarmaður
fjármálaráðherra, segir ástæðuna
þá að „Vegagerðin fór með málefni
Sæferða og hafði upplýsingar um
fjárstreymið milli Vegagerðar og
Sæferða. Það var því eðlilegt, þegar
gengið var frá sölunni, að þeir
fengju þennan hluta líka og hann
færi í gegnum Vegagerð.“
Böðvar kveður það „kannski ekki
mjög algengt að gengið sé frá
málum með þessum hætti“. Hins
vegar sé eðlilegt að láta ekki
margar ríkisstofnanir rukka eða
greiða sama fyrirtækinu. „Það
hlýtur að eiga að fara gegnum einn
aðila,“ segir hann. Páll Kr. Pálsson,
stjórnarformaður Sæferða, vildi
ekki tjá sig um málið.
klemens@frettabladid.is

Friðarviðræðum frestað
PALESTÍNA, AP Talsmenn Ísraelsstjórnar létu sér í gær fátt finnast
um alþjóðlega gagnrýni á
hernaðaraðgerðir hennar á Gazasvæðinu, sem kostað hafa yfir 100
Palestínumenn lífið undanfarna
daga. Þeir sóru að aðgerðunum
yrði haldið áfram uns tekist hefði
að stöðva sprengiflaugaárásir
herskárra Palestínumanna á
Ísrael frá Gaza. Mahmoud Abbas,
forseti Palestínumanna, sá sig
knúinn til að aflýsa frekari
friðarviðræðum í bili vegna
atburðanna.
Ísraelsher gerði í gær meðal
annars loftárás á tómar skrifstofur Ismail Haniyeh, forsætisráðherra Hamas-stjórnarinnar, í
Gaza-borg. Alls hafa 106 Palestínumenn verið drepnir síðan átök
hörðnuðu síðastliðinn miðvikudag, þar á meðal konur og börn.
- aa

NÁTTÚRA
Skjálftar við Upptyppinga
Jarðskjálftahrina reið yfir svæðið norðan Vatnajökuls, skammt frá Kárahnjúkum í gær. Þeir eru hluti af hrinu sem
verið hefur við Upptyppinga í rúmt ár.
Þessi hrina hófst á hádegi í gær og
náði hámarki um klukkan tvö. Stærstu
skjálftarnir voru um tveir á richter.

Gott á mánudegi Veðurtepptir í vinnunni
Mestu snjóþyngsli í Vestmannaeyjum síðan 1968:

598
Ýsuhakk

kr.
kg.

Nóatún mælir með

noatun.is
LÉTTIR ÞÉR LÍFIÐ

VEÐURFAR Svo miklum snjó kyngdi niður í Vestmannaeyjum í fyrrinótt og gærdag að fólk komst
vart milla húsa í gær. „Við byrjuðum á því að skutla
fólki heim sem hafði verið úti að skemmta sér,“
segir Guðjón Sigtryggsson, björgunarsveitarmaður
hjá Björgunarfélagi Vestmannaeyja.
„Síðan átti fólk erfitt með að komast til vinnu og í
Herjólf þannig að það hefur verið nóg að gera.
Reyndar er snjórinn það mikill að við höfum verið
að festa okkur og erum við þó á stórum bílum,“
bætir hann við.
Þar sem starfsfólki gekk illa að komast úr og í
vinnu urðu nokkrir að standa langa vakt á sjúkrahúsinu í bænum. Um klukkan sex í gær var til
dæmis einn sjúkraliði að ljúka vakt en hann kom til
vinnu klukkan ellefu kvöldið áður.
Engin slys urðu á fólki að sögn lögreglu en einn
ökumaður sem var á ferð í gærmorgun velti bíl
sínum skammt frá Týsvellinum.
Óskar Friðriksson, trésmiður og ljósmyndari, segir
að ekki hafi snjóað svo mikið í Eyjum síðan í mars
1968. „Hér minnast eldri menn þess snjóadags ennþá
og er hann kallaður snjórinn mikli,“ segir hann. - jse

SNJÓÞYNGSLI Í EYJUM Samgöngur lágu niðri í Heimaey í gær

en snjóþyngslin þar í gær voru að sögn Eyjamanna þau mestu
síðan 1968.
MYND/ÓSKAR FRIÐRIKSSON
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

65,47

65,79

129,88

130,52

99,52

100,08

Dönsk króna

13,353

13,431

Norsk króna

12,614

12,688

Sænsk króna

10,607

10,669

Japanskt jen

0,6271

0,6307

Sterlingspund
Evra

SDR

105,41

106,03

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
129,9155
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

FRÁ VETTVANGI Heimamenn á blóði

drifnum vettvangi tilræðisins í Adam
Khel í Pakistan í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Tilræði á friðarfundi:

Árás í Pakistan
banaði fjörutíu
PAKISTAN, AP Talið er að yfir
fjörutíu manns hafi farist í
sjálfsmorðs-sprengjuárás í
Norðvestur-Pakistan í gær.
Árásin var gerð á samkomu
friðarsinna en forystumenn fimm
ættflokka höfðu boðað til fundar
þar sem ræða átti meðal annars
refsingar til handa þeim er
aðstoðuðu öfgasamtök á borð við
al-Kaída og talibana. Pervez
Musharraf forseti sagði árasirnar
aðför að friðarferlinu í landinu.
Stjórn Musharraf hefur verið
gagnrýnd fyrir lélega stjórn á
svæðunum næst landamærunum
að Afganistan en þar ráða
fylgismenn talibana lögum og
lofum. Árásin í gær er sú þriðja á
svæðinu á þremur dögum.
- rat

LEIÐRÉTT
Þau mistök urðu við birtingu myndar
með helgarviðtali við Nönnu Magnadóttur að hún var sögð sú kona sem
lengst er til vinstri á myndinni. Hið
rétta er að hún er hér í miðju. Myndin
var auk þess tekin á meðan Nanna
starfaði fyrir UNIFEM í Belgrad, áður
en hún tók við núverandi starfi á
skrifstofu Evrópuráðsins í Pristina.
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Lofsyrðum danska forsætisráðherrans um Bandaríkjaforseta misjafnlega tekið:

Álver á Bakka:

Fogh sagður hafa Dani að fífli

Stuðningur frá
Fjallabyggð

DANMÖRK Lofsyrði Anders Fogh
Rasmussen,
forsætisráðherra
Danmerkur, um George W. Bush
Bandaríkjaforseta og framlag
hans til útbreiðslu frelsis og lýðræðis í heiminum hafa vakið hörð
viðbrögð heima í Danmörku. Fogh
var um helgina í sinni sjöttu heimsókn hjá Bush, í þetta sinn á
búgarði hans í Crawford í Texas.
„Maður á ekki að hafa danskan
almenning að fífli, en það er það
sem Fogh er í raun að gera með
þessum ummælum. Við getum
vissulega verið bandamenn Bandaríkjanna í mikilvægustu málum,
en maður á ekki vera blindur fyrir
því sem á sér stað í raunveruleik-

VINIR Vel fór á með þeim Bush og Fogh
þegar þeir sýndu sig ljósmyndurum á
búgarðinum í Texas um helgina.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

anum,“ hefur Politiken.dk eftir
Mette Frederiksen, varaformanni
þingflokks
jafnaðarmanna
á
danska þjóðþinginu.

Villi Sövndal, formaður Sósíalíska þjóðarflokksins, sagði afleiðingarnar af gerðum Bush sem
Bandaríkjaforseta vera „meiri
öfgar og meiri hryðjuverk“. „Ég
er ekki í vafa um að Íraksstríðið
hefur út af fyrir sig aukið á hatur
og fjandskap og þar með aukið
öfgar og hryðjuverk í heiminum,“
sagði Sövndal.
Meðal mála sem annars voru á
dagskrá viðræðna leiðtoganna
voru aðgerðir gegn hlýnun loftslags. Bush kvaðst einnig mundu
hjálpa dönsku stjórninni að nálgast upplýsingar um meint leynilegt fangaflug CIA um Grænland
og Danmörku.
- aa

SVEITARSTJÓRNIR Bæjarráð
Fjallabyggðar segir álver á
Bakka við Húsavík mundu geta
orðið kjölfesta í atvinnumálum á
Norðurausturlandi.
„Það er alveg ljóst að Norðausturland býr ekki við þá þenslu
sem er á suðvesturhorni landsins
og því skorar bæjarráð Fjallabyggðar á stjórnvöld að beita sér
fyrir því að af þessum framkvæmdum geti orðið sem fyrst,“
segir í ályktun bæjarráðsins, sem
bendir á að á síðustu tíu árum hafi
íbúum frá Húsavík til Raufarhafnar fækkað um fimmtán
prósent. Það af hafi fólki undir
fertugu fækkað um fjórðung. - gar

Langlundargeðið
ógnar afkomu bænda

TILRAUNAMÝS Auglýsing rússnesku

leyniþjónustunnar veldur heilabrotum.

Bændur ættu að sækja hækkanir miklu harðar, segir bóndi sem undrast langlundargeð kollega sinna. Verið að vinna í málinu, segir formaður Bændasamtaka Íslands. Ráðherra segir óvíst hvort ríkið blandi sér í málið.

Dularfull auglýsing Rússaríkis:

LANDBÚNAÐUR „Ég tel að skaðinn

RÚSSLAND Rússar beindu í gær

verði óbætanlegur ef ekki verður
eitthvað gert í málefnum bænda,“
segir Oddur Axelsson, bóndi á
Kverngrjóti í Dalasýslu.
„Ég kem í greinina fyrir tíu
árum en þá hafði ég rekið fyrirtæki í Reykjavík. Mér finnst þetta
umhverfi alveg stórfurðulegt og
ég undrast mjög langlundargeð
bænda, það þarf helst að jarða þá
svo þeir láti eitthvað í sér heyra.
Síðustu tvö ár hefur rafmagnsverð hækkað um þrjátíu til fjörutíu prósent, vextir á lánum hjá
mér hafa hækkað um 65 prósent
frá því í fyrra, svo vita allir að
rekstrarvörur hafa hækkað gríðarlega. Samt erum við allt of linir
við að sækja hækkanir á afurðum
okkar.“
Hann segir enn fremur að í
Borgarfirði og Dalasýslu hafi átta
bændur, svo hann viti til, ákveðið
að hætta og svo hafi hann heyrt af
mörgum sem íhugi að hætta næsta
haust ef ástandið skáni ekki. „Við
fáum nú um 85 krónur fyrir
mjólkurlítrann en mál manna er
að hækkunin þyrfti að nema um
tuttugu til þrjátíu krónum til að
bregðast við þessu ástandi.“
„Ég get tekið undir það með
Axel að ef ekki verði eitthvað að
gert á næstu misserum gæti farið
af stað keðjuverkun sem erfitt
yrði svo að snúa við,“ segir Haraldur Benediktsson, formaður
Bændasamtaka Íslands. „En verðlagsnefnd búvara, sem í sitja fulltrúar bænda, verkalýðshreyfingarinnar, neytenda og afurðastöðva,
hefur verið að vinna í þessu og
reyna að finna leiðir. Ég á von á

athygli sinni frá fyrirsjáanlegum
forsetakosningum og að dularfullu opinberu leyndarmáli.
Spurningin sem brennur á
þjóðinni er hvað leyniþjónustan
vill með 3.200 hvítar mýs, sem eru
meira en einnar milljónar virði.
Leyniþjónustan auglýsti eftir
músunum, og fram kom að þær
þyrftu að vera hvítar tilraunamýs,
kvenkyns og undir átján grömmum hver. Þær þyrftu að afhendast
fyrir lok árs. Yfirvöld hafa
harðneitað að upplýsa frekar um
hvað ætlast er fyrir með nagdýrin.
Málið hefur vakið mikla athygli
og fólk veltir fyrir sér hvers kyns
tilraunum stjórnvöld standi í. - sh

Mikil leynd um
3200 hvítar mýs

Fjórir fangelsaðir í Úkraínu:

Læknir étinn í
eigin matarboði
ÚKRAÍNA Fjórir úkraínskir vinir
hafa verið fangelsaðir eftir að
hafa myrt og étið félaga sinn.
Læknirinn Alexander Stepaniuk
bauð fólkinu, tveimur konum og
tveimur körlum, í matarboð.
Nákvæmlega hvað gerðist í
boðinu liggur ekki fyrir, en vitað
er að eftir mikla drykkju börðu
gestirnir Stepaniuk til bana með
hamri. Því næst skáru þeir hann í
bita, grilluðu valda hluta og átu.
Fjórmenningarnir voru
handteknir eftir að nágranni
gerði lögreglu viðvart. Þeir báru
því við að ódæðið hefði ekki verið
neitt persónulegt, þau hefðu bara
viljað bragða mannakjöt.
- sh

FRÁ BÚNAÐARÞINGINU Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, sagði að mikilvægt
væri að gera sáttmála um mataröryggi Íslendinga. Bóndi í Dalasýslu telur hins vegar
að langlundargeð bænda sé farið að ögra því öryggi.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

niðurstöðu um miðjan þennan
mánuð.“
Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, hvatti til þess í ræðu
sinni sem hann hélt á búnaðarþingi sem hófst í gær að gerður
yrði sáttmáli sem tryggði fæðuöryggi Íslendinga.
Einar K. Guðfinnsson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

sem einnig tók til máls á þinginu,
segir það blasa við að svo miklar
hækkanir á aðföngum muni bitna
á bændum, afurðastöðvum og
neytendum. Hann segir að ekki
hafi verið tekin ákvörðun um það
hvort stjórnvöld hlaupi undir
bagga svo þessu verði ekki eingöngu mætt með verðhækkunum.
jse@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Sigurður Þ.
Ragnarsson
Veðurfræðingur

ÞRIÐJUDAGURINN
Á þriðjudaginn
nálgast okkur lægð
með töluvert mikilli
úrkomu. Samfara
þessu hlýnar smám
saman sunnan til
og vestan. Í fyrstu
mun snjóa en þegar líður á daginn
fáum við slyddu
og síðar rigningu á
suðurhluta landsins. Fyrir norðan
fer að snjóa eftir -5
hádegi en ekki eru
horfur á að þar
hláni.
Á MORGUN
8-13 m/s sunnan til og
vestan, annars hægari.

Kaupmannahöfn
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Berlín
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1
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MIÐVIKUDAGUR
5-15 m/s, hvassast
með ströndum.

3

3

5°
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Stokkhólmur

Frankfurt

5

5°

5°
11°
7°
19°

Mallorca

16°

Basel

10°

Eindhoven

7°

Las Palmas

21°

New York

13°

Orlando

27°

San Francisco

18°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.

Það þarf ekki kraftaverk
Við breytum 5.000 kr. í 7.000 kr.

F í t o n / S Í A

Fátt er mikilvægara en að tryggja æsku landsins örugga og bjarta framtíð. Ef þú gefur fermingarbarni 5.000 kr. gjafabréf í Framtíðarsjóð
bætir Sparisjóðurinn 2.000 kr. við gjöﬁna. Við höfum trú á framtíðinni.
Líttu við á spar.is og kynntu þér kosti Framtíðarsjóðsins
Há raunávöxtun
Verðtryggður reikningur
Hægt að semja um reglubundinn sparnað
Hægt að leggja inn hvenær sem er

spar.is
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Ahmadinejad Íransforseti í tímamótaheimsókn í Írak:

Fólksfjöldatakmarkanir í Kína:

Talar um nýjan kafla tengsla

Íhuga að slaka á
einbirnisstefnu

ÍRAK, AP Mahmoud Ahmadinejad

Íransforseti sagði í gær að tímamótaheimsókn sín til Íraks markaði upphaf nýs kafla í „bróðurlegum“ tengslum grannlandanna,
sem lengi voru svarnir óvinir.
Ahmadinejad er fyrsti forseti
Írans sem heimsækir Írak. Eftir
lendingu á Bagdadflugvelli fór
hann beint á fund Jalals Talabani
Íraksforseta, þar sem hann fékk
höfðinglegar móttökur.
„Við áttum mjög góðar viðræður
sem voru bæði vinsamlegar og
bróðurlegar. Við höfum sameiginlegan skilning og viðhorf á öllum
sviðum, og báðir aðilar ætla sér að
bæta tengslin eins og unnt er,“

Treystir þú borgarstjórn?
Já

46%
54%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG

Ert þú hlynnt(ur) því að reykingar verði leyfðar á afmörkuðum svæðum á veitinga- og
skemmtistöðum?
Segðu skoðun þína á vísir.is

Aðalfundur í Samkaupum h.f.
Stjórn Samkaupa hf. boðar hér með til aðalfundar í félaginu
fyrir rekstrarárið 2007
Fundurinn verður haldinn miðvikudaginn 12. mars 2008 kl 15 í sal Verslunarmannafélags
Suðurnesja að Vatnsnesvegi 14, 230 Reykjanesbæ.
Á dagskrá fundarins eru aðalfundarstörf samkvæmt 14. gr. samþykkta félagsins. Þá verður lögð
fyrir fundinum tillaga um að félagið megi eignast og eiga allt að 10% hlutafjár í félaginu í 18
mánuði.
Stjórn Samkaupa h.f.

STIGAR OG HANDRIÐ ÚR GLERI OG STÁLI

ÚTI SEM INNI
Upplýsingar á www.atlantskaup.is
Atlantskaup ehf. Bæjarflöt 6,112 Reykjavík S: 533 3700

TBWA\REYKJAVÍK \ SÍA
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sagði Ahmadinejad á sameiginlegum blaðamannafundi með Talabani í forsetabústaðnum í Bagdad,
sem er inni á „græna svæðinu“ svonefnda við bakka árinnar Tígris,
gegnt bandaríska sendiráðinu.
Með heimsókninni gafst Ahmadinejad tækifæri til að vekja athygli
á breyttum tengslum landanna eftir
fall Saddamstjórnarinnar – nú fara
sjía-múslimar fyrir báðum löndum
– en hún gagnast ekki síður sem
ögrun við Bandaríkjastjórn, sem
sakar Írana um að þjálfa og vopna
öfgamenn úr röðum sjía sem taki
þátt í vopnuðum átökum í Írak.
Þessum ásökunum hefur Íransstjórn vísað á bug.
- aa

BRÓÐURLEGIR Mahmoud Ahmadinejad
og hinn íraski starfsbróðir hans Jalal
Talabani haldast í hendur í Bagdad í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

KÍNA, AP Yfirvöld í Kína íhuga nú
að endurskoða einbirnisstefnuna
svonefndu. Haft er eftir Wu
Jianmin, talsmanni nefndar sem
er Kínaþingi til ráðgjafar, að með
henni hafi tekist að halda fólksfjölgun í skefjun síðustu þrjá
áratugi. Án hennar væru Kínverjar nú 400 milljónum fleiri.
Gagnrýnendur stefnunnar
segja hana hafa skapað ójafnvægi
milli kynjanna í landinu og leitt til
þvingaðra fóstureyðinga og
ófrjósemisaðgerða. Kínverjar
sextíu ára og eldri verða um 280
milljónir árið 2025. Wu segir
breyttar aðstæður geta kallað á
endurskoðun stefnunnar.
- rat

Ellefu ára undrabarn
lagði aldursforsetann
Úkraínska undrabarnið Illya Nyzhnyk lagði skákmeistarann Bjarna Magnússon
á blaðamannafundi. Skákin var þó aðeins til gamans. Mótið sjálft hefst í dag.
SKÁK „Skákin brúar bil“ er yfirskrift alþjóðlegrar

skákhátíðar í Reykjavík sem hefst með setningu
Alþjóðlega Reykjavíkurmótsins í Skákhöllinni í Faxafeni klukkan fimm í dag. Hátíðin er tileinkuð minningu Bobbys Fischer. Um hundrað skákmenn tefla á
mótinu, þar af tæplega sjötíu erlendir. Þeir eru á öllum
aldri og frá öllum heimshornum.
Nokkrir keppendur á mótinu hittu blaðamenn á
fundi í gær. Meðal þeirra var hinn ellefu ára gamli
Illya Nyzhnyk frá Úkraínu,
sem sló í gegn á opnu móti í
Moskvu í fyrra, þar sem
hann tefldi allar skákir með
bangsa í fanginu og sigraði í
afar sterkum riðli aðeins tíu
ára gamall. Hann gæti á
næsta ári orðið yngsti stórmeistari sögunnar.
Nyzhnyk hefur teflt frá
fjögurra ára aldri. Að sögn
systur hans, Kate, sem ferðast með bróður sínum og
túlkar fyrir hann, kom skákáhugi Illya litla fjölskyldu
hans á óvart. „Hann lærði
TANIA SACHDEV
skák af því að horfa klukkustundum saman á skákir
Bobbys Fischer í skáktölvu,“
segir hún. „Hann tók upp á
því sjálfur. Enginn annar í
fjölskyldunni teflir.“
Að eigin sögn hefur
Nyzhnyk þó áhuga á svipuðum hlutum og jafnaldrar
hans; teikni- og hasarmyndum og fótbolta, þótt skákin
sé sannarlega tímafrekust.
Nyzhnyk tefldi á fundinum
stutta skák við Bjarna
Magnússon, elsta skákmeistara sem keppt hefur á AlþjóðBJARNI MAGNÚSSON
lega Reykjavíkurskákmótinu
í 44 ára sögu þess. Bjarni er
86 ára og hefur teflt frá tíu ára aldri.
Skemmst er frá því að segja að Nyzhnyk hafði sigur
í skákinni. „Ég tefldi bara illa,“ segir Bjarni um ástæðu
ósigursins. „Ég vissi ekki að við ætluðum að tefla heila
skák.“ Hann segist búast við skemmtilegu móti, en
verður þó ánægður ef hann nær tveimur vinningum.
Á fundinum var einnig hin 21 árs Tania Sachdev,
núverandi Indlandsmeistari kvenna í skák. Indverskri

EINBEITTUR Illya Nyzhyk hefur sagt skilið við bangsann sem

hann hafði í fangi sér þegar hann tefldi allar skákirnar á opna
Moskvumótinu í fyrra og bar sigur úr býtum í sínum riðli. Hann
er væntanlega vaxinn upp úr tuskudýrunum, enda orðinn
hvorki meira né minna en ellefu ára.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

skákmenningu hefur vaxið ásmegin síðan Indverjinn
Vishy Anand varð heimsmeistari og er Indland að
komast í hóp mestu skákvelda veraldar. „Auðvitað hef
ég hitt Vishy,“ segir Tania aðspurð. „Allur skákheimurinn á Indlandi hefur hitt hann.“ Og Tania hefur
meira að segja teflt við heimsmeistarann. „Það var
hins vegar bara til sýnis. Draumur minn er að tefla við
hann alvöruskák – og vinna.“
stigur@frettabladid.is

Stjórnarformaður REI segir verkefni fyrirtækisins mörg og í mörgum heimsálfum:

Standa við skuldbindingarnar

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

ORKA „Ég reikna með að við stöndum við allar
skuldbindingar,“ segir Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi og nýr stjórnarformaður REI, spurður um
þau verkefni sem forveri hans í starfi, Bjarni
Ármannsson, ákvað að ráðast í á sínum tíma.
Meðal þeirra eru verkefni í Afríku og Austurlöndum. Sum þeirra eru áhættusöm, en Kjartan segir að
í fæstum tilfellum hafi miklum fjármunum verið
lofað.
„Þetta verður auðvitað verkefni stjórnarinnar. Ég
vil ekki tjá mig mikið um einstök verkefni, en þau
eru mörg og í mörgum heimsálfum. Þessi verkefni
eru líka mjög misjafnlega langt á veg komin,“ segir
Kjartan. Ný stjórn muni vega og meta hvert
verkefni fyrir sig, en staðið verði þó við skuldbindingar, sem fyrr segir.
Ný stjórn útrásarfyrirtækisins REI var skipuð á
fimmtudaginn og sitja í henni, auk Kjartans, þau

KJARTAN MAGNÚSSON

Stefna REI er enn í
mótun, en nýr stjórnarformaður fyrirtækisins
hefur sagt að það haldi
áfram útrásarverkefnum.
Áhættan verði hins vegar
lágmörkuð.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ásta Þorleifsdóttir, F-lista, og Hjörleifur B. Kvaran,
forstjóri Orkuveitunnar. Hjörleifur er í sæti
minnihlutans einungis tímabundið því til stendur að
einhver með reynslu úr atvinnulífinu verði fenginn
til starfans, frekar en stjórnmálamaður.
- kóþ
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Mannskæðar óeirðir vegna forsetakosninga í Armeníu:

Neyðarástand í gildi
ÁTÖK Jerevanbúi gengur um sviðinn

vettvang óeirðanna í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

að stjórnvöld hafi haft rangt við.
Flokksbróðir Kocharians, Serzh
Sarkisian forsætisráðherra, var
kjörinn arftaki hans samkvæmt
opinberum úrslitum. Óeirðirnar
hófust er lögregla dreifði táragasi
til að leysa upp mótmælafund um
15.000 stjórnarandstæðinga.
- aa

ÍSLENSKA SIA.IS HER 41272 02/08

ARMENÍA, AP Hermenn og brynvagnar sinntu eftirliti á götum
Jerevan, höfuðborgar Armeníu, í
gær í kjölfar heiftarlegra óeirða
daginn áður sem skildu átta manns
eftir í valnum og yfir 100 særða og
slasaða. Forseti lýðveldisins lýsti
yfir tuttugu daga neyðarástandi af
þessu tilefni.
Robert Kocharian, fráfarandi
forseti, lýsti neyðarástandinu yfir
á laugardagskvöld, en þann daginn
hafði komið til alvarlegra árekstra
þátttakenda í götumótmælum og
lögreglu. Mótmælendurnir, sem
flestir styðja Levon Ter-Petrossian
sem hlaut næstflest atkvæði í forsetakosningunum 19. febrúar, telja

Dagana 3. – 8. mars gefum við 10% af allri leigu kvenna á bílum
okkar í styrktarsjóð UNIFEM til afnáms ofbeldis gegn konum.
Með því að leigja bíl hjá Hertz út um allt land á þessu tímabili
stuðlar þú að auknum mannréttindum kvenna í þróunarlöndunum.
Það köllum við fiðrildaáhrif.
Fiðrildahátíð UNIFEM verður haldin á Alþjóðadegi kvenna,
8. mars 2008.

522 44 00 • www.hertz.is

SKORRADALUR Dagverðarnes er ein af sex lóðum í Skorradal með skipulagðri
frístundabyggð. Deilur hafa staðið undanfarin ár þar sem landeigendur vilja ekki
endurnýja leigusamninga heldur selja sumarhúsaeigendum lóðir sem hús þeirra
standa á.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÚR SAFNI

Sumarhússeigandi verði
borinn út
Landeigendur í Dagverðarnesi krefjast þess að eigandi sumarhúss verði borinn út af jörðinni. Lóðaleigusamningur er runninn út og gat eigandi sumarhússins valið milli þess að flytja húsið á brott eða
kaupa lóðina á níu milljónir króna.
FÉLAGSMÁL Landeigendur í Dagverðarnesi í Skorradal krefjast
þess að eigandi sumarhúss á leigulóð verði borinn út. Lóðaleigusamningur sumarhúsaeigandans
rann út í nóvember og hefur
honum staðið til boða að kaupa
lóðina á um níu milljónir króna.
„Dýr myndi dalurinn allur,“
segir Runólfur Gunnlaugsson,
löggiltur fasteignasali og eigandi
sumarhúss
í
Dagverðarnesi.
Lóðaleigusamningur hans rennur
út árið 2011, og hefur hann því
fylgst grannt með gangi mála.
Sumarhúsaeigendur
binda
gríðarlegar vonir við að frumvarp
um frístundabyggð sem gjörbreytt
gæti réttarstöðu þeirra verði að
lögum sem fyrst, segir Runólfur.
Frumvarpið er til umfjöllunar
hjá félagsmálanefnd Alþingis, og
fóru fulltrúar sumarhúsaeigenda
í Dagverðarnesi á fund nefndarinnar í vikunni til að koma sínum
sjónarmiðum á framfæri.
Verði frumvarpið að lögum
verður réttarstaða þeirra sem
eiga sumarhús á leigulóðum
tryggð þannig að ekki verði hægt
að þvinga þá til að kaupa lóðina
dýrum dómum eða flytja bústaðinn ella, segir Runólfur.
Leigusamningar þriggja sumarhúsaeigenda í Dagverðarnesi
runnu út í nóvember. Tveir keyptu
lóðirnar en sá þriðji ekki.
Runólfur segir að landeigendur

hafi upphaflega boðið leigjendum
lóðirnar til kaups haustið 2006.
Hver lóð er að jafnaði um fjórðungur úr hektara og kostuðu slíkar lóðir þá um 2,4 milljónir, eða
3,6 milljónir ef þær voru við
Skorradalsvatn.
Garðar Briem, lögmaður landeigenda, segir að markaðsvirði
lóðar þar sem til stendur að bera
sumarhúsaeigandann út sé um níu
milljónir króna. Það er ríflega
tvöfalt hærra verð en sett var á
jörðina fyrir rúmu ári síðan.
Þegar er kominn nýr kaupandi
að lóðinni, samningur runninn út
og ekkert því til fyrirstöðu að
krefjast þess að lóðin verði rýmd,
segir Garðar.
Hann segir eigendur Dagverðarness hafa sýnt mikla viðleitni til
að leysa málið án aðkomu dómstóla. Ekki hafi staðið til boða að
endurnýja leigusamninginn.
Spurður hvers vegna uppsett
lóðaverð hafi rösklega tvöfaldast
á rúmu ári segir Garðar það sína
skoðun að lóðirnar hafi verið
boðnar allt of ódýrt á sínum tíma,
níu milljónir sé markaðsverð í
dag. Lóðaleigusamningar þriggja
til fjögurra sumarhúsaeigenda í
Dagverðarnesi munu renna út á
hverju ári næstu árin, og því
brýnt að frumvarpið um frístundabyggð verði að lögum sem
fyrst, segir Runólfur.
brjann@frettabladid.is
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SIMPLY CLEVER

ALVÖRU KRAFTUR
ENGIN EYÐSLA

WALTER VELTRONI OG MARIANNA MADIA Veltroni reynir að höfða til unga fólksins

og kynnti nýverið til sögunnar Mariönnu Madia, 27 ára konu sem verður í efsta sæti
listans í Latíum-héraði.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Skoda Octavia 1,9 TDI® - 4,9 lítrar á hundraðið

Veltroni til
atlögu við
Berlusconi

Verð kr. 2.630.000
Skoda Octavia 1,9 TDI®

Kosningabaráttan á Ítalíu er hafin fyrir alvöru.
Meginkeppinautarnir eru Walter Veltroni, fyrrverandi borgarstjóri Rómar, og gamla hægrikempan
Silvio Berlusconi, sem er orðinn 71 árs gamall.

Ríkulegur staðalbúnaður Octavia
Hiti í speglum og sætum
Loftkæling
Hæðarstillanleg sæti

HEKLA · Laugavegi 172-174 · Sími 590 5000 · www.hekla.is · hekla@hekla.is
Umboðsmenn HEKLU um land allt: Akureyri · Akranes · Ísafjörður · Reyðarfjörður · Reykjanesbær · Selfoss

– Mest lesið

Knorr bollasúpa er
fullkomin máltíð
hvenær sem er.

Hlýtt í vetur
Á köldum og dimmum vetri er nauðsynlegt að fá bæði
fallegan lit í tilveruna og yl í kroppinn og hjúfra sig inni
í hlýjunni yfir heitri súpu eða pastarrétti frá Knorr. Alltaf
einfalt, litríkt og gott með Knorr!

F I 0 2 4 6 5 5

Sex loftpúðar
Hraðastillir (cruise control)
Þokuljós í framstuðara

mann á sumum sviðum.“
Veltroni er hins vegar aðeins 52
ára og þykir býsna ungur og hress
í samanburði við gamla manninn.
Í skoðanakönnunum hefur hann
verið að saxa töluvert á forskotið
sem hægrifylking Berlusconis
hafði þegar stjórn Prodis féll.
Veltroni stofnaði Lýðræðisflokk
sinn í október síðastliðnum og
hefur gætt sín á því að tengja sig
ekki hinni gömlu fylkingu vinstriflokkanna. Þar með rýfur hann þá
ítölsku hefð að stjórnmálaflokkarnir skipi sér í fylkingar fyrir
kosningar.
„Ítalía stendur frammi fyrir
skýrum valkostum,“ sagði Veltroni á fjölmennum kosningafundi
á sunnudaginn var: „Annað hvort
að halda áfram því sem viðgengist
hefur síðustu fimmtán árin, eða
snúa við blaðinu.“
Á kosningafundum hans minnir
reyndar margt á áherslur demókratans Baracks Obama í Bandaríkjunum. Veltroni hrópar til
fólksins: „Kjósið breytingar!“ Og
stuðningsmenn í salnum bera
spjöld þar sem á stendur: „Við
getum það!“
Tæpir tveir mánuðir eru þó enn
í kosningar og Berlusconi hefur
enn vinninginn í skoðanakönnunum.
gudsteinn@frettabladid.is

F í t o n / S Í A

Tengi fyrir iPod
Sex hátalarar
Hanskahólf með kælibúnaði

Auglýsingasími

ESP stöðugleikakerfi
ESP Spólvörn
Aksturstölva

ÍTALÍA, AP Ítalski stjórnmálamaðurinn Walter Veltroni hefur verið
borgarstjóri í Róm síðustu sjö
árin. Hann vonast til að verða forsætisráðherra landsins eftir þingkosningarnar í apríl.
Til þess að sá draumur rætist
þarf Veltroni þó að vinna sigur á
leiðtoga
hægrimanna,
Silvio
Berlusconi,
fjölmiðlakónginum
sem hefur tvisvar áður verið forsætisráðherra og virðist ætla að
komast langt á óánægju Ítala með
stjórn Romanos Prodi sem hrökklaðist frá völdum í byrjun febrúar.
Stjórn Prodis entist ekki nema í
tvö ár, en seinni ríkisstjórn
Berlusconis sat í heilt kjörtímabil,
frá 2001 til 2006, og þykir einstakt
afrek á Ítalíu að halda stjórnarmeirihluta á þingi svo lengi.
Berlusconi ætlar ekki að láta
aldurinn trufla sig þótt hann sé
orðinn 71 árs, jafngamall og repúblikaninn John McCain sem sækist eftir því að verða forseti Bandaríkjanna. Á föstudag sagðist hann
hafa starfsorku á við ungan
mann.
„Ég er enginn súpermann, þótt
barnabörnin mín haldi að ég sé
það,“ sagði Berlusconi í sjónvarpi
fyrir stuttu, og bætti svo við fullur
hógværðar að venju: „Reyndar
hef ég verið hálfgerður súper-
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HVUNNDAGSHETJA

Góður stuðningur mikilvægur
Ragna K. Marinósdóttir, framkvæmdastjóri Umhyggju og móðir tveggja fatlaðra drengja, er Hvunndagshetja Fréttablaðsins.
Hún hefur nýtt reynslu sína af umönnun sona sinna öðrum foreldrum og fjölskyldum til hagsbóta en segir viðurkenninguna
vera verðlaun fyrir mæður sem barist hafa fyrir réttindum barna sinna. Olav Veigar Davíðsson ræddi við Rögnu um baráttuna.
Ragna K. Marinósdóttir, framkvæmdastjóri Umhyggju, er móðir
tveggja
drengja
með
DMD
(Duchenne muscular dystrophy)
sem er erfðatengdur vöðvarýrnunarsjúkdómur. Hún var á þriðjudaginn
valin Hvunndagshetja Fréttablaðsins.
Í umsögn dómnefndar segir að
Ragna hafi nýtt reynsluna af
umönnun fatlaðra sona sinna til
hagsbóta öðrum foreldrum fatlaðra
barna. Segir þar enn frekar að
dugnaður hennar í störfum sem
snúa að fötluðum börnum og fjölskyldum þeirra sé einstakur. Ragnar, sonur hennar, var greindur með
DMD árið 1980 og annar sonur
hennar, Sævar, skömmu síðar.
Sævar lést árið 1993.

Engin aðstaða í skólanum
„Þetta byrjar með því að drengirnir eru greindir á þessum árum
en þá er Ragnar að hefja sína
skólagöngu,“ segir Ragna. „Þá var
svolítið búið að ræða að best væri
að þeir færu í sérskóla af því að
þeir yrðu það mikið fatlaðir í
sínum hjólastólum. En við vorum
ekki alveg á sama máli og fagfólkið.“ Skólabyggingin var ekki hönnuð með aðgengi fatlaðra í huga.

„Svo við þurftum að fara á fund
skólastjóra og sveitarstjóra og fá
það samþykkt að þeir væru velkomnir í skólann með þessum
hjálpartækjum sem til þurfti.“
Ragna segir bæði skólann og sveitarfélagið hafa tekið þeim afskaplega vel. Sama hafi gilt þegar
drengirnir fóru í skóla fyrir eldri
börn. „Þessi grunnskólaganga
þeirra gekk í raun mjög vel. Okkur
fannst ekki ástæða til að senda
strákana í annan skóla og að það
hlyti að vera hægt að koma til
móts við þessar þarfir sem og var
gert.“

Gott að búa í litlu sveitarfélagi
Sveitarfélagið sem þau bjuggu í
var ekki stórt svo synir þeirra áttu
sömu skólafélaga í leikskóla og
grunnskóla. Líf þeirra og fötlun
þróaðist með krökkunum. Drengirnir bjuggu að því að fólk þekkti
þá eða til þeirra. „Þeir áttu afskaplega skemmtilega og góða æsku á
Seltjarnarnesi með sínum vinum.
Heimili okkar var nálægt skólanum svo þeir gátu keyrt sig sjálfir í
skólann á hjólastólunum.“ Þeir hafi
því verið mun sjálfstæðari fyrir
vikið.

Miðlað af reynslunni
Fjölskyldan var í samskiptum við
margt fagfólk. „Fagfólk leitaði
svolítið til okkar á þessum tíma
þegar aðrir foreldrar voru að
lenda í sömu sporum og við vorum
í,“ segir Ragna. Meðal annars var
fólk að velta fyrir sér aðgengi
fyrir hjólastóla í húsum sínum og
nánasta umhverfi. „Þannig byrjaði ég að hitta aðra foreldra,“
segir hún.
Í stjórn Umhyggju
Árið 1993 var Ragna beðin um að
taka sæti í stjórn Umhyggju. „Þá
voru foreldrar nánast ekkert inni í
þessu starfi heldur aðallega fagfólk.“ Ragna segir ákveðna vakningu hafa átt sér stað um að það
þyrfti að ná foreldrahópunum
saman svo foreldrar gætu nýst
hverjir öðrum og miðlað af reynslu
sinni. Segir hún að í Umhyggju hafi
verið unnið mikið og gott starf.
Árið 1995 átti hún þátt í að breyta
félaginu til núverandi horfs. Átján
foreldrafélög eru innan Umhyggju
sem kallar á mikil samskipti og
mikla vinnu. Að auki hefur hún
setið í mörgum nefndum og unnið
að ýmsu tengdu félaginu og málefninu. „Í gegnum starf mitt hef ég
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RAGNA K. MARINÓSDÓTTIR Fagfólk leitaði til fjölskyldunnar og bað hana um að
miðla af reynslu sinni til þeirra sem voru í sambærilegum sporum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

verið tengiliður félagsins við fólk
sem vantar aðstoð í kerfinu. Ef fjölskyldur fá góðan stuðning og aðstoð
í fyrstu skrefunum þá getur það
verið góð forvörn fyrir framtíð
fjölskyldunnar svo henni gangi
betur.“

Sjónarhóll
Umhyggja er aðili að Sjónarhóli
sem er ráðgjafarmiðstöð fyrir foreldra barna með sérþarfir. Ragna
segir að breytingar hafi orðið á
tíðarandanum á Íslandi.
Bæði almenningur og stjórnvöld hafi kallað eftir að foreldrar
kæmu meira að málum. „Það er
oft talað um að sérfræðingar barnanna séu foreldrar þeirra,“ segir
Ragna og bætir við að samstarf
milli foreldra og fagfólks hafi aukist mjög mikið sem sé af hinu
góða.
Ávinningurinn
Þegar Ragna er spurð hvað hafi
áunnist frá því hún hóf sína baráttu
segir hún að í fyrstu hafi ekki verið
mikla aðstoð að fá. Þá var ekki hægt
að leita upplýsinga á netinu svo hún
reyndi að nálgast upplýsingar á
bókasöfnum
og
félagasamtök
reyndu að hjálpa henni með ýmsum
hætti. „Maður náði sér í aðstoð og
þekkingu með einhverju krafli,“
segir hún en sem betur fer hafi
mikið lagast þótt lengi megi bæta.
„Foreldrar eru miklum mun upplýstari og hafa meiri tök á að fá
upplýsingar.“
Skilningur hafi aukist mikið og í
raun hafi foreldrar margir hverjir
verið ótrúlega kröftugir í baráttunni fyrir bættum aðstæðum þessara barna og fjölskyldna þeirra.
„Almenningur, fyrirtæki og stjórnvöld í landinu hafa verið að taka við
sér á undanförnum árum. Það er
eitt og annað sem þessir foreldrar
hafa haft áhrif á til hins betra fyrir
þessar fjölskyldur.“
Áframhaldandi barátta
Hún segir málin á góðri leið en í
svolitlum hægagangi. En samt sem
áður er fólk eins og hún, sem hefur
lengi staðið í baráttunni, afskaplega þakklátt því að ungt fólk í dag
er ekki í sömu aðstæðum og þau

UMHYGGJA
Umhyggja er félag sem vinnur
að bættum hag sjúkra barna og
fjölskyldna þeirra. Í félaginu starfa
foreldrar langveikra barna og
fagfólk innan heilbrigðiskerfisins.
Einnig eru félög og hópar foreldra
langveikra barna í félaginu.
Helstu stefnumál Umhyggju eru
meðal annars:
■ Að veita upplýsingar um þarfir
langveikra barna.
■ Að benda stjórnvöldum á
þessar þarfir.
■ Að hvetja þau til úrbóta á
aðbúnaði veikra barna.
■ Að efla samvinnu innlendra og
erlendra félaga sem hafa sambærilega stefnu.

voru varðandi upplýsingar og
fræðslu. „Því ber að fagna sérstaklega að veikindaréttur er kominn
á,“ segir Ragna og vísar þar til löggjafar um veikindaleyfi foreldra á
vinnumarkaði. „Það er meðal annars það sem áunnist hefur á þessum árum en margt fleira.“

Næstu skref
Hún segir mikið áfall að eignast
alvarlega veik eða fötluð börn en í
dag fái fólk meiri aðstoð en áður
fyrr. Þau hjá Umhyggju eru til
dæmis að fara fram á að komið
verði upp stöðu sálfræðings á
barnaspítalanum. „Við erum að
biðja um að fjölskyldurnar séu
almennt betur studdar í þessum
erfiðleikum sem þær lenda í.“ Er
þar átt við sálfræðilegan og samfélagslegan stuðning.
Um Hvunndagshetjuna
Að hljóta verðlaun sem Hvunndagshetja
Fréttablaðsins
kom
Rögnu mjög á óvart. Hún er ákaflega þakklát því fólki sem hefur
tekið eftir störfum þeirra hjá
Umhyggju og Sjónarhóli. „Ég lít
líka á þetta sem viðurkenningu
fyrir mæður í þessu landi sem
margar hverjar eru búnar að berjast mikið fyrir auknum réttindum
fyrir börn sín. Ég lít svo á að þær
eigi þetta með mér.“
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Þrýstingur er á Seðlabankann að lækka vexti.

Pattstaða
BJÖRGVIN GUÐMUNDSSON SKRIFAR

V

andinn sem Seðlabankinn stendur frammi fyrir endurspeglaðist í ræðum Sigurðar Einarssonar, stjórnarformanns Kaupþings, og Ingimundar Friðrikssonar seðlabankastjóra í nýliðinni viku.
Sigurður Einarsson sagði að Seðlabankinn hefði hækkað
vexti og þannig styrkt gengi krónunnar. Það hefði aftur valdið lækkun á verði innfluttra vara og með þeim hætti hefði verðbólgunni að
hluta til verið sópað undir teppi. Sterkara gengi lækkaði fjármagnskostnað erlendra lána, sem frekar ýtti undir þenslu.
„Það er spurning hvort ekki sé rétt að Seðlabankinn bakki út úr
þessu öngstræti, ýti verðbólgumarkmiði tímabundið að minnsta kosti
til hliðar og þjóðin stöðvi erlenda skuldasöfnun og búi atvinnulífinu samkeppnishæf rekstrarskilyrði með heilbrigðara vaxtastigi og
raungengi,“ sagði Sigurður á fundi BSRB á föstudaginn.
Daginn áður sagði Ingimundur Friðriksson seðlabankastjóri að
ótímabær vaxtalækkun myndi leiða til verðbólgu og kjaraskerðingar.
Fráleit væri sú kenning að til þess að hemja verðbólgu þyrfti að lækka
vexti og sannast sagna vekti það undrun hve kæruleysislegt viðhorf
margir hefðu til verðbólgu.
„Verði slakað á markmiðinu um verðstöðugleika má fullyrða að
það myndi grafa verulega undan trúverðugleika peningastefnunnar.
Verðbólga og ekki síður verðbólguvæntingar myndu aukast til muna
sem á skömmum tíma gæti leitt til víxlhækkana verðlags og launa
og lækkunar gengisins. Enda þótt innlend fjármálafyrirtæki kynnu
í fyrstu að hagnast á lækkun gengis og meiri verðbólgu myndi slík
framvinda fljótt koma harkalega niður á skuldugum heimilum og
fyrirtækjum og þar með leiða til útlánatapa. Frá sjónarhóli fjármálastöðugleika er því afar brýnt að halda verðbólgu í skefjum,“ sagði
Ingimundur.
Samkvæmt þessu virðist Seðlabankinn vera í þeirri stöðu að sama
hvað hann gerir mun það ýta undir verðbólgu.
Við þær aðstæður er mikilvægt að sú stefna sem Seðlabanki
Íslands fylgir sé trúverðug og flestir telji að haldið verði fast um þau
markmið að ná verðbólgunni niður. Stjórnendur bankans hafa líka
sagt að ekkert verði gefið eftir í þeirri baráttu. Það er hárrétt stefna
af þeirra hálfu.
Vissulega líta stjórnendur seðlabanka í öðrum ríkjum, eins og í
Bandaríkjunum, til fleiri þátta en verðlags við ákvörðun stýrivaxta.
Mikilvægt er samt að hafa í huga að flestir þeirra hafa áður háð kostnaðarsama baráttu við verðbólgudrauginn sem borgaði sig til lengri
tíma litið. Fyrir vikið eru væntingar um verðbólgu í þeim löndum
aldrei í langan tíma langt frá markmiðum um stöðugt verðlag. Það
gefur stjórnendum seðlabanka meira svigrúm til að lækka vexti til
að ná markmiðum um aukinn hagvöxt og atvinnu þegar samdráttur
blasir við í hagkerfinu án þess að verðbólga fari mikið á stjá. Þetta er
þó vandasöm leið að feta eins og sést núna í Bandaríkjunum þar sem
verðbólguvæntingar eru að aukast í kjölfar lækkunar stýrivaxta.
Seðlabanki Íslands á langt í land með að ná sambærilegum trúverðugleika við stjórn peningamála, eins og verðbólguvæntingar
á Íslandi gefa til kynna. Þess vegna er ekki svigrúm til að lækka
stýrivexti við núverandi aðstæður jafn mikið og Englandsbanki
og seðlabanki Bandaríkjanna hafa gert. Þetta vita stjórnendur
bankans og þess vegna munu þeir halda fast við þá stefnu sem
búið er að boða. Það er mikilvægt fyrir stjórnendur bankanna og
um leið almenning á Íslandi.
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Hyster lyftarar
Frábær hreyfanleiki og einfaldir í stjórnun
TIL AF
GREIÐ
STRAX SLU

Hyster R1.6 hillulyftari

Hyster S1.4 staﬂari

Hinum að kenna

Hvernig traustið vinnst ekki

Stóriðjustoppið sameinar

Borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon
kennir í Fréttablaðinu í gær hundrað
daga meirihluta Dags B. Eggertssonar
um það hversu lítils trausts borgarstjórn nýtur samkvæmt Þjóðarpúlsi
Gallup. Upplausn hafi varað í borgarstjórn frá því að sjálfstæðismenn
misstu völdin í október og þar til þeir
öðluðust þau aftur í janúar. Ekki
virðist hvarfla að Kjartani að sjálfstæðismenn eigi sök á vandanum,
þótt tvívegis hafi borgarbúar verið
látnir bíða dögum saman með
öndina í hálsinum eftir fréttum
af því að oddviti þeirra
ætlaði að sitja áfram, í
bæði skiptin við takmarkaðan fögnuð
samflokksmanna
sinna.

Eftir stendur að hverfandi hluti
borgarbúa treystir þeirri borgarstjórn
sem nú situr til góðra verka, hver
sem skýringin er á því. Á því hlýtur
að þurfa að taka með einhverjum
ráðum. Góð leið til að öðlast
ekki umrætt traust er að
forðast að ræða málið
við fjölmiðla, eins og
borgarstjóri og oddviti
sjálfstæðismanna hafa
gert af fremsta megni
síðustu daga.

Árni Páll Árnason, þingmaður
Samfylkingarinnar, fann sjaldséðan
snertiflöt á skoðunum sínum og
Steingríms J. Sigfússonar í Silfri Egils í
gær, þegar hann lýsti því yfir að hann
væri mótfallinn frekari álversframkvæmdum á meðan efnahagsástandið væri jafnviðkvæmt og nú
er. Þessu var Einar K. Guðfinnsson
ósammála. Ólíklegt er að svona
smámunir hafi áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið miðað við
kærleikann sem ríkir
milli formannanna
tveggja.
stigur@frettabladid.is

Þraskallar og broskallar
A

uðvitað nær það engri átt að
Gaukur Úlfarsson skuli þurfa
að greiða átta hundruð þúsund
krónur fyrir að kalla Ómar R.
Valdimarsson rasista á bloggi
sínu. Og erfitt að ímynda sér að
Hæstiréttur muni staðfesta svo
miklar bætur til handa Ómari,
sem sjálfur hefur staðið fyrir
ámóta málefnalegum málflutningi
og sérlega leiðinlegri ertni í garð
annars fólks, til dæmis femínista.
Almennt orkar þessi deila á mann
sem óvenju lítilsigld og inntakssnauð og tímasóun fyrir alla.

Játning í kallkerfi
Bloggurum hættir til að gleyma
því að þeir eru að skrifa fyrir alla
sem geta lesið og skilið það sem
þeir skrifa. Fólk gleymir því
iðulega að bloggsíða er fjölmiðill.
Og samt ekki alveg. Blogg er
nokkurs konar samsláttur á
opinberum vettvangi og einkavettvangi. Það er eins og eintal
sálarinnar í hátalara. Það er eins
og prívatboð í bás í Laugardalshöllinni. Það er eins og játning í
kallkerfi …
Við getum líka snúið þessu við
og sagt að það sé eins og ræðuhöld yfir kettinum heima í eldhúsi
eða viðtal í baðspeglinum. Hinn
opinberi vettvangur verður að
prívatvettvangi og öfugt: maðurinn er alltaf einn þegar hann situr
við tölvuna, einn með puttunum
sínum og orðunum sem velta fram
í hausnum – bloggarinn er
algerlega einn með sjálfum sér og
sér aldrei orð sín í nýju samhengi,
eins og til að mynda ég geri þegar
ég sé pistlana birtast hér í
Fréttablaðinu innan um önnur
skrif annars fólks; á opinberum
vettvangi sem ég stjórna ekki, og
er ekki minn.
Þó að utanaðkomandi fólk geti
lesið blogg eru kringumstæðurnar
einkalegar. Manneskjan skrifar
sínar hugrenningar á sínu svæði,
eigin síðu sem er eins og herbergi
sem bloggarinn hefur sjálfur
innréttað og finnst hann ráða yfir.

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

Í DAG |Blogg
Bloggarinn er að bjóða inn til sín,
bjóða fólki að deila áhugamálum
og skoðunum – og tilfinningum.
Manni finnst stundum þegar
maður skoðar blogg og athugasemdir sem fólk skilur eftir, að þó
að aðkomufólki sé velkomið að

Nú eru kaffiboðin haldin á
netinu, og almenningur getur
kíkt á þau – ekki í þau heldur
á þau eins og hverjir aðrir
gláparar.
skoða séu pistlarnir fyrst og
fremst innlegg í tilteknu samfélagi. Það hvarflar ekki að manni
að skilja sjálfur eftir athugasemd,
þá er eins og maður sé staðinn að
verki.

Snertingarlaus nánd
Þetta er í rauninni eins og
samfellt kaffiboð – svipað því sem
tíðkaðist í gamla daga þegar fólk
fór í kvöldkaffi hvert til annars og
spjallaði og upplifði samveru – og
nánd. Nú eru kaffiboðin haldin á
netinu, og almenningur getur kíkt
á þau – ekki í þau heldur á þau
eins og hverjir aðrir gláparar.
Maður sér á bloggsíðunum
ákveðna tegund af nánd. Stundum
er sagt að netið dragi fram það
versta í fólki: en það dregur líka
fram jákvæða eiginleika; það eru
ekki bara þraskallar heldur líka
broskallar. Fólk sýnir hvert öðru
hlýju og stuðning, deilir erfiðum

stundum með hinum „bloggvinunum“ sem bregðast við með því að
stappa stálinu í viðkomandi; þetta
er þannig lokað samfélag sem
jafnframt er til sýnis fyrir alla.
Fólk raðar brosköllum upp til að
gefa til kynna bros, hlátur eða
ýmis svipbrigði – gallinn er
náttúrlega sá að broskallinn er
ekkert hlýlegur. Þetta eru ekki
raunveruleg bros. Þetta er ekki
raunveruleg snerting.
En samt sem áður einhvers
konar snerting. Mikið af bloggi er
þannig eins og boð þar sem fólk
skiptist á að tala og leggja orð í
belg á hvert öðru í athugasemdakerfinu í notalegri eftirlíkingu af
samveru. Bloggsennurnar eru
andstæða þessa: þar situr fólk í
sínu byrgi og þjónar sinni lund
með því að ausa svívirðingum yfir
fjarstadda einstaklinga; þetta er
ígildi rifrildis en án þess að fólk
sjái þann sem það rífst við. Það er
eins og fólk sé statt í limbói – ekki
í raunveruleikanum, og ekki á
opinberum vettvangi, og því er
rifrildið meira stundað út úr
almennum leiðindum en raunverulegum skapofsa.
Hin umdeilda bloggfærsla
Össurar Skarphéðinssonar um
Gísla Martein var hins vegar
svolítið annar handleggur. Þar er
einn stjórnmálamaður að skrifa
um annan stjórnmálamann í
kjölfarið á miklum sviptingum.
Össur skrifar myndríkan stíl og
vissulega nokkuð blóðugan, en
samt er það fráleitt að lesa það
bókstaflega þegar Össur leitast
við að útmála meintar ófarir Gísla
Marteins í pólitíkinni sem
átakanlegast. Össur er að skrifa í
langri hefð, og minnir mig alltaf
dálítið á Sverri Kristjánsson og
aðrar gengnar stílhetjur sósíalista
– hann er að skrifa Þjóðviljann á
netið.
Hitt er annað mál að ég held að
Össuri skjátlist um Gísla Martein,
sem er framsækinn og málefnalegur stjórnmálamaður sem á
eftir að ná langt.

Skárri þriggja ára áætlun
ára áætlun engu síður ráð fyrir að ráðist
yrði í gatnagerð í öllum fjórum áföngum
Úlfarsárdals. Þegar fulltrúar minnihlutans
í stjórn eignarsjóðs bentu á þá augljósu
óhagkvæmni sem af þessu hlytist, svaraði
okkrar breytingar hafa verið gerðar á
meirihlutinn með bókun um skort minniþeirri þriggja ára áætlun sem lögð var
hlutans á framtíðarsýn. Nú hefur sami
fram á síðasta fundi borgarstjórnar. Það er
meirihluti séð að sér og skorið 600 milljónir
léttir að sjá að tillit hefur verið tekið til
niður til gatnaframkvæmda í Úlfarsárdal.
ákveðinna þátta í gagnrýni minnihlutans, til
Hvort hrakspár nýs meirihluta um litla
dæmis bætt við fjármagni vegna leikskóla á
eftirspurn eftir lóðum í Úlfarsárdal ganga
Hlíðarendasvæðinu. Þó að ekki sé gert ráð
SIGRÚN ELSA
eftir er ekki hægt að leggja mat á, þar sem
fyrir að klára leikskólann á tímabilinu er
SMÁRADÓTTIR
þær forsendur hafa hvergi verið kynntar,
breytingin tvímælalaust til bóta, þar sem
hvorki í stjórn eignarsjóðs, skipulagsráði, né öðrum
skólinn hafði alfarið verið skorinn niður í þeirri
fagráðum sem málið varðar. Samvinna við fagsvið
þriggja ára áætlun sem lögð var fram í borgarborgarinnar og kjörna fulltrúa á ekki mikið upp á
stjórn.
pallborðið hjá þeim sem leiða nýjan meirihluta,
Annað í þriggja ára áætlun sem gagnrýnt hefur
hverjir sem það nú eru. Af samráðsleysinu leiðir að
verið er ósamræmi í uppbyggingu í Úlfarsárdal.
margt í þriggja ára áætlun hefur komið þeim sem
Þær forsendur sem meirihlutinn leggur til grundeiga að vinna eftir henni í opna skjöldu, sumt hefur
vallar gera ráð fyrir mun minni eftirspurn eftir
fengist leiðrétt en annað stendur enn út af borðinu.
lóðum en fyrri spár. Raunar er aðeins gert ráð fyrir
að lóðir í fyrsta og öðrum áfanga hverfisins seljist.
Höfundur er borgarfulltrúi Samfylkingar.
Þrátt fyrir þessar breyttu forsendur gerði þriggja

UMRÆÐAN
Borgarmál
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ÓSKALISTI UNGLINGSINS

VEL ÚTBÚINN Á FJÖLLUM

Fimm góðar gjafir handa
fermingarbarninu

Hugmyndir að ýmsum hentugum
hlutum í jeppaferð upp á hálendið.

HEIMILI 2

BÍLAR 3

HEIMILI

HEILSA

HÚS

BÖRN

NÁM

FERÐIR

MATUR

BÍLAR

TÍSKA

GRÆJUR

ATVINNA

TILBOÐ

VINNUVÉLAR O.FL.

Næsta námskeið hefst
5. mars n.k.
ing Mjódd
is
Staðsetning í Mjódd
www.ovs.is

UPPLÝSINGAR O

upplýsingar og innritun í síma 588-1414

ÚTSALA

HEILSÁRSDEKK
Ath! takmarkað magn

Penslarnir hans afa
Tónskáldið Örlygur Smári á í fórum sínum dágott einkasafn af málverkum afa síns og nafna,
Örlygs Sigurðssonar listmálara. Af þeim er
lestarmynd frá Frakklandi í mestu dálæti.
„Ætli ég hafi ekki fengið fyrstu myndina þegar ég
fæddist. Afi starfaði við listmálun og var duglegur að
færa okkur barnabörnum sínum málverk við alls kyns
tilefni. Mér þótti alltaf óskaplega vænt um þessar
gjafir og gladdist vegna þeirra frá því ég man eftir
mér,“ segir lagahöfundurinn Örlygur Smári, sem á
dögunum stóð með pálmann í höndunum sem höfundur Eurovision-lagsins í ár.
„Það er ein mynd öðrum fremur sem stendur hjarta
mínu næst, en hana málaði afi þegar við fjölskyldan
bjuggum í Frakklandi og ég var þriggja ára snáði.
Sökum ungs aldurs man ég lítið eftir Frakklandsárunum, en í málverki af lestum sem brunuðu hjá húsinu á ég minningar í gengum penslana hans afa.
Reyndar brotnaði glerið af henni nýlega, en annars
hefur hún alltaf verið í öndvegi á mínu heimili,“ segir

Örlygur Smári, sem á reyndar svo margar afamyndir
að hann skiptir reglulega á nöglunum.
„Málverkin hafa tilfinningalegt gildi því við afi
vorum alltaf mjög nánir. Við vorum miklir félagar allt
frá barnæsku minni og þar til hann dó árið 2002, en afi
var einstaklega hress og ungur í anda,“ segir Örlygur
Smári, sem á góðar minningar um félagsskap við afa
sinn og nafna.
„Afi tók mig iðulega á myndlistarsýningar og ég
kvaldist yfir þeim þá, en í dag hef ég sérstaklega
gaman af handverki og listum, enda alinn upp við slíkt
í gegnum afa, móður mína og móðurbróður. Mér þykja
málverk á veggjum gera íverustað að heimili. Þau
þurfa hvorki að vera dýr né fræg, en þegar þessir
hlutir eru komnir upp falla öll púsluspil saman,“ segir
Örlygur Smári, sem enn hefur ekki prófað að skapa á
striga.
„Kannski lifir málari í blóði mínu, en þangað til læt
ég duga að mála myndir mínar með tónstiganum. Ég
er enn að gleðjast yfir úrslitunum og njóta þess góða
stuðnings sem lagið hlaut frá þjóðinni.“

Meirapróf
Dekk

Stærð

NordMaster ST
NordMaster ST-310
NordMaster ST
NordMaster ST
NordMaster ST
NordMaster ST-310

13"

175/70R 13

Áður

Tilboð

5
5.99
5.990,.990

3.990,4.900,5.990,7.600.7.900,8.900,-

14"

185/65R 14

6
6.90
6.900,.900

15"

195/65R 15

7
7.
7.990
7.990,.990

15"

205/65R15

8
8.
8.600
8.600,.600

15"

205/70R 15

8
8.
8.900
8.900,.900

16"

205/55R 16

9
9.990
9.990,..990,

Upplýsingar
pp ý g og
g innritun í síma 567 0300
Næsta námskeið byrjar 5. mars

www.stilling.is // stilling@stilling.is
Skeifan 11, 108 Reykjavik | Bíldshöfði 12, 110 Reykjavík | Smiðjuvegur 68, 200 Kópavogur
Dalshraun 13, 220 Hafnarfjörður | Draupnisgata 1, 600 Akureyri
Eyrarvegur 29, 800 Selfoss. | Sími: 520-8000

thordis@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Vinnuvélanámskeið

Í þessu heillandi málverki Örlygs
Sigurðssonar geymast minningar
um Frakklandsárin í bernsku Örlygs
Smára, en myndin sýnir lestir í Aix
en Provence í apríl 1973.

[

]

Lúxuslíf er ekki á allra færi en þó má alltaf láta sig dreyma. Á
heimasíðunni www.bornrich.org/ er að finna ýmsa athyglisverða
hluti sem fæst okkar hafa efni á en margir væru til í að eiga.

Óskalisti unglingsins
Fimm gjafir sem hitta í mark hjá fermingarbarninu.
Senn rennur upp tími ferminganna og sjálfsagt
margir farnir að velta fyrir sér hvers unglingurinn
óski sér helst í fermingargjöf. Fréttablaðið leitaði
ráða hjá nokkrum verslunum á höfuðborgarsvæðinu og kom ekki að tómum kofanum. Hljómgræjur
og önnur rafmagnstæki eru að sögn álitsgjafa líkleg til vinsælda þetta árið líkt og þau síðustu. Eins
er líklegt að fallegt skrifborð, rúm eða góður leslampi hitti beint í mark þar sem flest fermingarbörn eru komin með þroskað fegurðarskyn og svo
er ekki verra að henda með nokkrum fræðiritum til
að auðga andann.
SHARP 19
tommu LCD sjónvarp. HD Ready.
Fæst í Ormsson.

roald@frettabladid.is

Auglýsingasími

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGI

SÍMI 568 6411 · RAFVORUR@RAFVORUR.IS

– Mest lesið

Hljómtæki fyrir iPodinn.
Fæst í Ormsson.

TEPPI Á STIGAHÚS
- gott verð -

Panton-stóll frá Vitra,
sem fæst í Pennanum og Saltfélaginu.

komum og gerum verðtilboð
Miss K
lampi frá
FLOS,
sem fæst
Lumex.
MIKAEL-tölvuborð á hjólum. Svarbrúnt/hvítt. Breidd 77, dýpt 50 og
hæð 76 sentimetrar. Fæst í IKEA.
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Hellisheiði ófær vegna illviðris og hálku.*

„Ég sá það fyrst á visir.is“

...ég sá það á visir.is
sir.is

[

Unnendur vandaðra bíla og tónlistar geta sameinað áhugamál sín með ferð á tónleika tenórsöngvarans Juan Diego Florez
í Ingolstadt í Þýskalandi 24. júlí. Bílaframleiðandinn Audi stendur fyrir þeim og ýmsum tónlistarviðburðum í júlí og ágúst.

Vel útbúinn á fjöllum
Nú viðrar vel til vetraríþrótta og margir bregða sér upp á fjöll í
ævintýraferðir.

Breiðhöfða • www.planid.is • 517-0000

Jeppaferðir upp á hálendið eru vinsælar og ef veðurspáin er
hagstæð er um að gera að drífa sig.
Að mörgu er þó að huga og nauðsynlegt er að vera á vel
útbúnum bíl og með gott nesti. Ýmsa aukahluti er hægt að fá til
að auka pláss fyrir farangur eða festa skíði og hjól á bílinn.
Farangursbox á toppinn eru hentug til að fleiri farþegar komist
með og svo má festa skíðin og snjóbrettin á þar til gerða boga
og festingar utan á bílinn. Heitt kakó á brúsa, súkkulaðistykki og
samlokur með eggjum er orkuríkt nesti fyrir fjallafara.
- rat
Viair 440P-loftdæla í
tösku fæst í Arctic Trucks
Kletthálsi, krónur 27.900
MontBlanc Triton 350-farangursbox frá N1 Bíldshöfða
Stærð: 162cm x 88cm x 41cm.
Rúmmál 380 lítrar.
Kr. 46.900

Skíða- og brettafestingar með
segli frá N1 á Bíldshöfða
Tilboðsverð: kr. 5.900 sem
gildir á meðan birgðir
endast.

Toyota Land Cruiser 200VX, 1/08, umboðsbíll, 7manna, sumar og vetrardekk, dísel,
sjálfskiptur, ABS, bakkmyndavél, krókur, DVD, magasín, hiti í sætum, hraðastillir, kastarar,
leðuráklæði, nálægðarskynjarar, rafmagn í sætum og rúðum, stigbretti, topplúga. Verð
11.600.000.-

Inno-skíðafestingar fyrir sex skíðapör
frá Arctic Trucks Kletthálsi, á
krónur 13.410

MontBlanc Triton 450-farangursbox á
toppinn frá N1 á Bíldshöfða
Stærð: 197x83x38cm. Rúmmál 430 lítrar.
Kr. 53.900

BMW X5 4,8I, 2007, 3þ.km. ABS, aksturstölva, álfelgur, bakkmyndavél, magasín,
topplúga, leður, kastarar, litað gler, loftkæling, minni í sætum, rafmagn í sætum,
speglum og rúðum, reyklaus, stigbretti, Xenon. Verð 10.700.000.-

]

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN
ER OPINN ALLA DAGA KL.
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SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512
smaar@frettabladid.is / visir.is

5000

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA
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BÍLAR &
FARARTÆKI

LEXUS RX300 árg 10/03, ek 52 þ. km,
3.0L Sjálfskiptur, Leður, Allt rafdrifið,
Bakkskynjarar, Verð 3.690 þ. Nánari
uppl á www.arnarbilar.is rn: 110015 S:
567 2700.
VW PASSAT TRENDLINE 5/2005 ek.59
þús gullfallegur bíll v.1990 áhv 1880
þús fæst á yfirtöku+sölulaun uppls
580-8900 www.bilalind.is

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

Black Beauty!/Mercedes Benz GL-450
Árg.’07 Skráður júlí 06. Ekinn 19.000
km. Svartur, Leður/öskugrátt. 7 manna.
Með öllu!! Loftpúðafjöðrun. Hiti í
sætum. Fjarlægðaskynjarar. 2 sóllúgur.
Stigbretti & togkrókur (ekki á mynd) ofl.
Bíll með öllu! Verð aðeins 7.900.000
Er í ábyrgð! Kostar nýr 11.5-12 milj. S.
893 0200.

Toyota Yaris diesel 1.4. 5L eyðsla. Fær
frítt í stæði í RVK. Árg 04/06. Ekinn 31 þ.
5g. CD, álfegur, spoiler. Ásett 1.790 þús.
Áhvl 1.320 þús 24þ/á mán. Fæst á 390
þús út + yfirtaka. Uppl i s 866 6499

Audi A4 Quattro árg.07 ek.17þús
Leður,Lúga,4WD
250
Hestöfl
verð:4290þús Tilb.3900stgr. eða yfirt
.3500þús og 400þús út S:821-4068

TOYOTA COROLLA H/B SOL Árgerð 2004.
Ekinn 105 þ.km. Verð kr. 1400.000. Áhv.
449 þús. Uppl. í s. 863 5922, Ingibjörg
eða e-mail oliogingibjorg@simnet.is
Toyota Carina árg.’94.Ek. 273 þús.
Óskoðaður en í ökuhæfu og ágætu
standi. Verð 60 þús. S. 695 4071.
Pontiac Transam ‘98 Verð 1650 þ.stgr.
Triumph Toledo ‘71 gullmoli v. 800 þ.
Jeep Cherokee ‘91 v. 65 þ. WV Vento ‘98
til niðurrifs v. 20 þ. Uppl. í s. 899 4096.

Nizzan Murano ‘06 ek. 35þ. bensín,
ssk., glertopplúga, fjarstartsbúnaður og
þjófavörn ofl. Verð 4.650 þ. Uppl. í s.
821 4666 & 698 0808.

Tucson árg. ‘06 ek. 39 þ. ssk., samlæsingar, dráttarbeisli og cruis control. S.
453 5141, Áki bílasala.
Renault Kangoo árg.’00. Ek.91 þ.
Vetrardekk, sk.’08. Toppbíll. Listaverð
550 þ. Verð 330 þ. Uppl. í s. 892 7852.

ATH SKIPTI!!

VW transporter 1998 árgerð Ekinn
117,159 km Skoðaður 08 Vaskbíll Verð
350.000 kr. Jóhannes s. 822 8804
Víkurvagnar ehf.

HYUNDAI ACCENT árg 09/00 blár
beinskiptur mikið endurnýjaður bíll í
toppstandi Tilboð 360 visa/euro staðgreiðslu lán

Isuzu Crew Cab, árg 2006, ek. 47.000
km. Sjálfsk., 35 tommu breyttur, ný
heilsársdekk, heithúðun í palli, kastarar,
fallegur og vel með farinn bíll sem er
enn í ábyrgð. Verð 2.890.000-Uppl í
síma 8436995 og 8200083

Vinnuvélar

Fosshamar
Sími: 893 0200
ghs.foss(hjá)simnet.is

Bílar til sölu

Bílalind
Vagnhöfði 9, 110 Reykjavík
Sími: 580 8900
www.bilalind.is

Toyota Rav 04/2007 ssk., álf., vindskeið,
CD, sumar + vetrardekk og central-læsingar. Ek. 8900 þ. Verð 2850 þ. Uppl.
Guðmundur 893 5600.

Vagnasmiðjan - Húsvagnar
ehf
Eldshöfða 21, 112 Reykjavík
Sími: 587 2200

Geðveikur BMW M5 árg. 2001 - Facelift.
400 hö. Drekkhlaðinn aukahlutum og
búnaði. M.a. nýlegar 19“ felgur og heilsársdekk, Ac-Schnitzer, spoilerar, allur
filmaður, lúga,svart leður, TV & DVD,
sími, rosasoundsystem, fjarlægðarskynjun, ofl.ofl. Nýskoðaður ‘09, ekinn 117.
Nýskveraður. Skoða ýmis skipti td bíl,
hjóli, sleða ofl. Skiptiverð 3990 þús.
Gott stgr. verð í boði. Áhvílandi 3 milj.
afb 50þús. Uppl í s. 867 8797.

0-250 þús.
Diesel Station

Til sölu 3. hjóla rafmagnslyftari er gamall en í góðu lagi. Lyftigeta 1,4 tonn í 3,5
meter. Sk. ‘08. V. 150.000 m/vsk. Uppl.
í s. 557 9300.

Lyftarar

Ford Mondeo Ghia. Árg. 09/’05, Ek.56
þ., ssk., 2.0 L vél, Abs, Cd, álfelg, sk. 09,
100% lán. S.: 897 2425.

Renault Megane Scenic, frábær bíll til
sölu, vel með farinn og fallegur. v:250þ
s: 8463214

Bifreiðasalan
Tangarhöfða 2, 112 Reykjavík
Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

Fyrsti Gjaldagi í mai

Mmc Grandis. Árg. 11/’05. Ek. 27 þ. ssk.
Sk. 09, 7 manna, álfelgur + vdekk, Cd,
100% lán. S. 661 8185.

Toyota Avensis EXE árg. ‘06, ek. 25 þús.
Topplúga, leður, filmur. V. 3.050 þús.
Áhv. 1.500 þús. Uppl. í s. 865 1800.

250-499 þús.

Toyota Corolla St. Árg.’99. Ek. 140 þ. V.
690 þ. Tilboð 450 þ. S. 699 0376.

Fyrsti Gjaldagi í MAÍ

Til Sölu Nýr Suzuki Grand Vitara Disil
Luxery með öllum búnaði verð kr
3.350.000.- möguleiki á bílaláni kr
3.150.000.- og kr 200.000.- út. Skoðum
skipti á ódýrari. Upplýsingar á Bílasölu
Reykjavíkur 587-8888 og 860-1998.

Mmc Lancer. Árg. 06/’04. Ek. 42 þ. Sk.
09, 1600 vél. Ssk., Abs, álfelgur + vdekk,
100% lán. s. 661 8185.

Jeep Grand Cherokee Laredo. 4/2006
(2005 model ). Ekinn 78 þús.km. Bíllinn
er verðlagður á sama verði og kostar
að flytja hann inn frá USA. Verð 2.490
þús.

Sparibíll ehf
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.
Sími: 587 8888
www.br.is

500-999 þús.
TerranoII 2,4 Bensín. ‘00 7 manna. Ek.
93 þ. Góð nelgd dekk. Tilb. 890 þ. S.
699 0376.

Til Sölu 2 stk. Toyota Tundra árg. 2008
crewmax 5,7 ltr, 4WD, (nýir) silfur og
svartur. Búnaður: DVD, GPS, bakkmyndavél, topplúga, rafstart, krókur,
stigbretti, Cromgrind að framan, klæðning á palli, hús yfir pall + fleira Einnig til
sölu Ford F150 árg. 2005. Svartur, ekinn
50 þ.km., klæddur pallur (fluttur inn nýr
2005). Uppl. gefur Elli í s. 899 0910.

Frúarbíllinn til sölu. Ford Fiesta árg.
2004 ekinn aðeins 25.000 km. Verð kr.
990 þús. Uppl. í síma 8623358.
Nissan Primera station. 2.0 ‘00 ekinn
149 þús. Verð 600 þús. Uppl. í síma
6963087

Gullfallegur og vel búinn.

Toyota Rav4 Vx. Árg. ‘07. Ek.19 þ., ssk.,
Cd, Ac, Airbag, kúla, Cruise, ásett 3590
þ.. S. 661 8197.

Jeppar

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 airbag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

BMW X5 árg.’06. Ek. 19.500 km. Fallegur
bíll! Hvítur / ljóst leður að innan. Sem
nýr! Verð aðeins 4.900.000. S. 893
0200.

VW Polo Comfortline 1,4 sjsk. 5 d. árg.
09-07. ek.6 þ km. sem nýr. 100% lán kr.
25.000 mán. V/S dekk. Sími: 898 2102

Honda Civic 1,8I ES. Fallegur bíll. Árgerð
3/2006 sjálfskiptur ekinn aðeins 25
þús. Topplúga, Cruise, álfelgur o.fl. Verð
1.990 þús. áhv. 1.680 þús. Uppl. Í síma
840 8200.

Japanskar Vélar/Bílstart,
Bílapartasala

Toyota Landcruiser 120 GX 11/2003, ek.
83 þús. Dísel, ssk, 33“ dekk, krómfelgur,
húddhlíf, gluggahlífar, húddmerki, filmur, krókur, blásans, áhv. ca 3,7 millj. V.
3.980 þús. S. 866 3987.

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

Auglýsingasími
Hyundai Santa Fe, árg. 2002, ek.81þús.
km, Sjálfsk. Dráttarkúla, Hiti í sætum
og fl. Stgr.Tilboð 1340þús.kr. Verð áður
1690þús.kr.

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

Mercedes Benz GL-450 árg. ‘07. Ek.
12.700 km. Stórglæsilegur! Leður/
öskugrátt. 7 manna. DVD, 2 skjáir.
Loftpúðafjöðrun. Hiti í framsætum.
Fjarlægðaskynjarar. 2 sóllúgur ofl. Bíll
með frábærum aukabúnaði og kostar
nýr rúmar 12 milj. Er í ábyrgð! Verð
aðeins 7.900.000. S. 893 0200.

Til sölu Toyota Avensis árg 1999.Dísel
vél, Ekinn 351 þús km, fínn bíll og
vel með farinn. Skoðaður ‘09 . Verð
460.000.- Upplýsingar í síma 894-4967

– Mest lesið

3. mars

…nútímaleg fasteignasala sem ber umhyggju fyrir þér
221 Hafnarfjörður

101 Reykjavík

Verð
Fjöldi herbergja
Stærð 1.440 fm
Byggingarár 2008
Annað Atvinnuhúsn.

Norðurhella

Verð
Fjöldi herbergja
Stærð 263,9 fm
Byggingarár
Annað Atvinnuhúsn.

Fiskislóð

Glæsilegt 1440 fm iðnaðarhús. Húsið er límtréshús og er 1.240
fm. að grunnﬂeti ásamt 200 fm. millilofti. 4 innkeyrsludyr 4,5
m. á hæð, auk þess eru tvær gluggaeiningar, og milliloft, 2x100
fm. eða 4x50 fm. Á bakhlið eru 4 innkeyrsludyr 3,5 m. á hæð.

263,9 fm atvinnuhúsnæði. Húsnæðið skiptist í stóran sal með
hárri innkeyrsluhurð á neðri hæð og skrifstofur á efrihæð.
Langtíma leigusamningur er á eigninni.
Tilvalið tækifæri fyrir fjárfesta.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

221 Hafnarfjörður

101 Reykjavík
Verð
Fyrsta hæð
Efri hæðir
Byggingarár
Annað

Selhella
Glæsilegt 2348 fm vel staðsett, atvinnuhús í Hafnarﬁrði. Húsið
liggur vel við umferð, malbikuð lóð með mikið af bílastæðum.
Lofthæð er 7,5 metrar, á húsinu verða 10 innkeyrsludyr, sex
þeirra eru 4 metrar á hæð og fjórar 2,5 metrar á hæð.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

104 Reykjavík

Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

Verð
Fjöldi herbergja
Stærð 768 fm
Byggingarár
Annað Atvinnuhúsn.

115 millj.
621,6 fm
2000
Atvinnuhúsn.

Skútuvogur
Mjög gott 768 fm atvinnuhúsnæði sem skiptist í tvo stóra sali
með milli lofti í öðrum, skrifstofu rými, kafﬁstofu og 2 salerni.
Tvennar stórar innkeyrsludyr. Gott útipláss. Möguleiki er að
skipta húsnæðinu upp í tvær einingar. Góður leigusamningur.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

101 Reykjavík

Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

33,5 millj.
5
133,8 fm
1959
Frábært útsýni

50 millj.
5-6
161,2 fm
1928

Ránargata
Mjög sjarmerandi, mikið uppgerð íbúð á frábærum stað í 101.
Sérsmíðuð viðar eldhúsinnrétting. Rúmgóð stofa og borðstofa.
Fataherbergi innaf hjónaherbergi. Sjón er sögu ríkari.

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

220 Hafnarfjörður
Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

Arnarhraun
Rúmgóð íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli. Íbúðin sjálf er samtals
70,2 fm, og sér geymsla 12.2 fm. Eignin skiptist í forstofu, 1
svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og stofu. Sér inngangur.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

200 Kópavogi

Nýbýlavegur
Falleg sérhæð með bílskúrsrétti og hita í bílaplani. 4 góð
svefnherb. Eldhúsið er opið inn í stofu með nýl. innrétt. Mikið
útsýni frá eldhúsi. Baðh. nýl. tekið í gegn með hita í gólﬁ.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

210 Garðabæ

Suðurhraun
Til sölu eða leigu mjög gott 621,6 fm. atvinnuhúsnæði með
tvennum innkeyrsludyrum. 391,4 fm. á jarðhæð 130,2 fm. á
2. hæð og um100 fm. á millilofti. Stórt malbikað bílplan, góð
aðkoma og næg bílastæði. Gott húsnæði miðsvæðis.

Verð
Fjöldi herbergja
Stærð 2348 fm
Byggingarár 2008
Annað Atvinnuhúsn.

Verslunarhúsn.
Íbúðir
2008
Atvinnuhúsn.

Laugavegur
Um 400 fm verslunarhúsnæði á jarðhæð ásamt 6 vel
skipulögðum lúxusíbúðum á 2. og 3 hæð. Íbúðarnar eru frá 75
til 115 fm og verða allar með svölum eða sér garði. Húsið er
mjög fallegt og mikið lagt í að halda upprunalegri götumynd.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Ágúst Pétursson
viðskiptastjóri
agust@domus.is
sími 664 6025

101 Reykjavík

22 millj.
2
82,4 fm
1969
Sér inngangur

Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

Vesturgata
Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

Frábær 3ja herbergja íbúð í topp standi. Gira stýrikerﬁ á ljósum.
Fataskápur frá Panorama. Allt nýtt inn á baði. Þessa verður að
skoða.

Ágúst Pétursson
viðskiptastjóri
agust@domus.is
sími 664 6025

30,9 millj.
3
94,8 fm
1990
Sér bílastæði
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STÓRGLÆSILEGT VERSLUNAR- OG
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI Á FRÁBÆRUM STAÐ !

Víkurhvarf 7, 110 Reykjavík
Verð frá 27.300.000 kr.

Glæsilegt fjölbýli við Norðurbakka í Hafnarfirði.

Gólfhiti og mikil lofthæð
Fasteignasalan Ás í Hafnarfirði er með í sölu
sérlega glæsilegar og vandaðar íbúðir á Norðurbakkanum í Hafnarfirði.
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Verðmetum frítt fyrir þig!
Hringdu núna
699 6165
, É8Ê`ÊÊ C>À`Ê£{£ÈÊUÊÓä£Ê«>Û}ÕÀÊUÊ-\ÊxÓäÊxää
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Allar íbúðirnar eru með gólfhita með sér hitastýringu fyri hvert rými. Stórir ál/tré gluggar eru í íbúðunum og rennihurðir út á lóð eða svalir. Allar svalir verða flísalagðar en verandir á fyrstu hæð verða
úr fúavörðu lituðu timbri. Halogen lýsing er í loftum
frá Lumex en sérstaklega hátt er til lofts í öllum íbúðum en þær eru frá 94 fm 3ja herbergja og upp í 137
fm 4ra herbergja. Stæði í bílageymslu fylgir öllum
íbúðunum.
Í eldhúsi verða sérlega vandaðar innréttingar frá
Designe og tæki frá EGG. Vönduð stál tæki og keramik helluborð og Sjónvarpsdyrasími. Stutt er í góð
útivistarsvæði í grennd við húsið auk þess sem suðurbæjar sundlaugin er í göngufæri í miðbæ Hafnarfjarðar þar sem er blómleg verslun og veitingastaðir.
Húsið stendur á góðum og stað á Norðurbakkanum
og njóta flestar íbúðirnar sjávarútsýnis.

Hægt er að skoða sýningaríbúðir í dag milli kl 16 og 18.

Húsið er uppsteypt á hefðbundinn hátt klætt báruformaðri klæðningu og filthúðað með lituðu steinlími. Mikil hljóðeinangrun er á milli hæða því ofan
á hefðbundna plötu koma gólfhitalagnir steyptar í
trefjasteypu.
Verðið er frá 26,7 milljónum.
Þrjár fullbúnar sýningaríbúðir eru í húsinu og er
fólk velkomið að skoða í dag milli kl. 16 og 18.

Á ils.is getur þú:
Gengið frá greiðslumati
Sótt um íbúðalán
Sótt um lengingu og
styttingu á lánstíma

Önnur þjónusta á ils.is:
Bráðabirgðamat
Ýmsar reiknivélar
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Netsamtal við ráðgjafa
Umsókn um rafrænar
afborganir lána
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100% fjármögnun — Auðveld kaup á Spáni

Frum

Til sölu splunkuný hús með lúxus frágangi í El Raso á Torrevieja
svæðinu svokölluð krosshús þar sem fjögur hús eru saman í kross og
eru öll húsin með góðri lóð þar sem innkeyrsla er fyrir bíl inná lóðinni.
Húsin eru tilbúin til afhendingar og þarf kaupandi einungis að
leggja fram 15.000 c við kaupin og restin er fjármögnuð 100% af
banka byggingaraðilans.
Í húsunum eru 3 svefnherbergi og 2 baðherbergi og eru tvennar
svalir sem og sólsvalir með glæsilegu útsýni til allra átta.
Góð verönd er fyrir framan húsið.
Eigendur þessara húsa eru með aðgang að sérlega fallegri sameiginlegri sundlaug og er allur frágangur sérlega smekklegur sem og
allt í nánasta umhverﬁ.
Stutt er í alla þjónustu sem og á ströndina og eru 4 golfvellir stutt
frá svæðinu.
Þegar fólk kemur í skoðunarferð og af kaupum verður þá borgum
við ﬂugmiða og uppihald fyrir tvo einstaklinga við afsal og afhendingu hússins.
Talsvert margir Íslendingar hafa keypt á þessu svæði.
Stærðin á þessum húsum er 140 fm og er lóðin 130 fm.
Verðið á þessum húsum er 237.000 c

www.costablanca.is

www.golf-houses.com

Bjarni 0034-663326472 // bjarni@costablanca.is • Ívar 0034-606743181 // breytling@hotmail.com
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Þráðlaus þægindi frá Danfoss
Gólfhiti - einfaldari en nokkru sinni fyrr
Þráðlausar gólfhitastýringar
Háþróaðar en einfaldar
Við erum leiðandi í hönnun og
framleiðslu gólfhitastýringa
Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins
221 Hafnarfjörður: Botnlangi

á rólegum stað

Glitvellir: Má innrétta eftir eigin höfði
Húsið fasteignasala kynnir fallegt og vel hannað einbýlishús á einni
hæð með innbyggðum bílskúr. Húsið er 213 fm auk 42,4 fm bílskúrs og
stendur í lítilli botnlangagötu í þessu rólega íbúðarhverfi. Olga Guðrún
Sigfúsdóttir arkitekt hannaði húsið, sem er steinsteypt með flekamótum.
Húsið skilast fullbúið og einangrað að utan með með Velfag ál-trégluggum, steinað í dökkum lit en þó án steypts sólpalls sem er gert ráð fyrir á
teikningu framan við húsið. Að innan skilast húsið rúmlega fokhelt þar
sem bara þarf að sparsla útveggina vegna þess að húsið er einangrað að
utan. Gólfið er steypt en án gólfhita og hitalagna nema í bílskúr sem skilast með hitalögnum, ótengdum. Útveggir eru tilbúnir til spörslunar, loftin
skilast fulleinangruð og plöstuð. Lóðin skilast grófjöfnuð og búið að skipta
um jarðveg í lóðinni. Húsið er uppsteypt og að verða tilbúið til afhendingar. Fallegt, vandað og vel byggt hús sem gefur nýjum eiganda kost á að
innrétta það eftir eigin höfði. Lofthæð er mikil en teikningin gerir ráð fyrir
forstofu og svo holi með gestasalerni, á hægri hönd frá holinu er svefnherbergisgangur þar sem er hjónaherbergi og tvö barnaherbergi ásamt rúmgóðu aðalbaðherbergi og geymslu og svo inngangi í bílskúrinn. Gert er
ráð fyrir þvottahúsi inni af eldhúsinu. Útgengt er í garðinn frá stofu.
Gott skipulag er innandyra.

Söluverð: 39,3 milljónir

fasteignir ● fréttablaðið ●
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Klettur fasteignasala Skeifunni 11

Sími 534 5400
www.klettur.is

Guðmundur F. Kristjánsson Svavar Geir Svavarsson Valþór Ólason

Valborg Sigrún Jónsdóttir Svavar Hrafn Svavarsson Einar Viðarsson

Sölustjóri
Beinn sími: 534 5406
gudmundur@klettur.is

Löggiltur fasteignasali
Beinn sími: 534 5401
valborg@klettur.is

Löggiltur fasteignasali
Beinn sími: 534 5404
svavar@klettur.is

Sölumaður
Beinn sími: 534 5403
valthor@klettur.is

Sölumaður
Beinn sími: 534-5407
svavarhrafn@klettur.is

Sölumaður
Beinn sími: 534-5402
einar@klettur.is

RAÐHÚS

Frum

FLJÓTASEL
Staðsetning: Reykjavík
LÝSING EIGNAR.: Gólfefni eru parket og
flísar, fallegar viðarinnréttingar í eldhúsi.
Aukaíbúð 90 fm Bílskúr.
Stærð: 264,7 fm
HERBERGI 5
Verð: 46,9 millj.

GALTALIND

Sölumaður atvinnuhúsnæðis
Beinn sími: 534-5405
orn@klettur.is

2JA HERBERGJA

STÓRITEIGUR

KLETTAKÓR

Staðsetning: Mosfellsbær
LÝSING EIGNAR.: Gólfefni eru parket og
flísar, fallegar innréttingar, Allt húsið nýlega endurnýjað innan. 50 fm bílskúr innréttaður sem íbúð.
Stærð: 206,5 fm
Herbergi: 5
Verð: 62,2 millj.

NAUSTABRYGGJA 4

Staðsetning: Kópavogur.
LÝSING EIGNAR: 4-5 herb. íbúð á tveimur
hæðum, ásamt stæði í bílageymslu, nýbygging.
Stærð: 97,2 fm
HERBERGI 4-5
Verð: 43,0 millj.

Staðsetning: Reykjavík
LÝSING EIGNAR: Íbúðin er á 1. hæð,
Með sér inngangi úr bakgarði ásamt
stæði í bílageymslu.
Stærð: 93,3
Herbergi: 3ja
Verð: 27,4 millj.

HRINGBRAUT
Staðsetning: Reykjavík
LÝSING EIGNAR.: Stofa, eldhús, svefnherbergi, baðherbergi, einnig er auka herbergi í sameign sem er í útleigu, falleg
eign á góðum stað.
Stærð: 97,2 fm
HERBERGI 2
Verð: 16,5 millj.

RAÐHÚS

Staðsetning: Kópavogur.
LÝSING EIGNAR.: Gólfefni eru parket og
flísar, fallegar innréttingar.
Stærð: 106,9 fm
Herbergi 3ja-4ra
Verð: 31,4 millj.

Örn Helgasson

ATVINNUHÚSNÆÐI

HEIMALIND

SUÐURVANGUR

Staðsetning: Kópavogur
LÝSING EIGNAR: glæsilegt parhús á einni
hæð, Sólpallur, bílskúr
Stærð: 80,6
Herbergi: 7 (5 svefn)
Verð: 23,9 millj.

GULLSMÁRI

Staðsetning: HAFNARFIRÐI
LÝSING EIGNAR.: Gólfefni eru að mestu
parket, nýlegar flísar og parketdúkur.
Stærð: 98,5 fm
Herbergi: 3ja
Ásett verð: 22,5 millj.

Staðsetning: Kópavogur
LÝSING EIGNAR: Íbúðin er á 1. hæð, Útgengt er út á sólpall frá stofu, stutt í alla
þjónustu
Stærð: 80,6
Herbergi: 3ja
Sólpallur
Verð: 23,9 millj.

FISKISLÓÐ
LÝSING EIGNAR.: „LOFT“ Tilbúið til afhendingar. Afþreyingarhúsnæði. Gólfefni
eru nýtt parket og flísar.
INNRÉTTINGAR. Nýjar úr eik. Tvö baðherbergi. Stærð: 93-101 fm
Fallegt útsýni, bílskúr.
Tilbúið til afhendingar.
Verð: 24,9-28,9 millj.
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Óskar Mikaelsson,
próf í fasteigna-, fyrirt.og skipasölu, ráðgjafi
atvinnuhúsnæðis

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

Í einkasölu vel staðsett samtals 528 fm iðnaðarhúsnæði,
þar af er 108 fm á 2. hæð
m.a. undir skrifstofur. Húsið
er steinsteypt hornhús með
mjög rúmgóðri lóðaraðkomu. Húsið er með mikilli lofthæð, 5,8 vh. og 7,4 í mæni, stálbitarennur fyrir allt að 5 tonna brúarkrana gafla á milli, stórar innkeyrsluhurðir 3x talsins, skrifstofur, wc og kaffistofa. Húsið er til
sölu eða leigu og hentar undir flesta atvinnustarfsemi. Teikningar
og nánari upplýsingar hjá sölumönnum okkar.

Áhugaverð tækifæri/makaskipti:
"
Útleigueign á Höfðanum samanlagt um
1000 fm.
"
Samþ. bygg.réttur f. allt að 2400 fm fjölbýlishús
utan Reykjavíkur í rótgrónu íbúðarhverfi.
"
Frábærlega staðsettar einbýlishúsalóðir í Kópa
vogi um 10 talsins á rúmum 1 ha.
"
Samtals 700 fm skrifstofur til leigu/sölu
- Kópavogi.
"
Byggingarréttur/framkvæmdir miðsvæðis í
Reykjavík.
"
Rúmlega 2300 fm byggingarréttur/framkvæmd
ir undir atvinnustarfsemi á frábærum stað í
Hafnarfirði.
"
Rúml. 2 ha. af eignarlandi innan Reykjavíkur,
mögulegar lóðir undir sérbýli.Flott staðsetning.

Lónsbraut, Hfj, innkeyrslubil.

Dvergshöfði - 75 fm, 132 fm, 150 fm.

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

Til leigu frábærlega
staðsett á höfðanum
blandað
húsnæði
sem hægt er að leigja
í ýmsum stærðum.
Sjálfstætt um 75 fm
eða 132 fm þjónustuog/eða skrifstofurými
á 1. hæð. Sérinngangur beint frá götu. Skrifstofur og salerni. Mjög góður sýningarsalur. Á 2. hæð um 150 fm, skiptist í 7 herb., eldhús, salerni. Húsnæðið er að einh endurnýjað s.s. þak, gluggar ofl.

Drauma - Dótakassinn.

Frakkastígur - miðbærinn.

Til sölu geymsluskúrar, vel staðsettir á
vöktuðu svæði við
Móhellu. Lóð öll afgirt
með girðingu og rafmagnshliði. Stærð er
26,3 fm eða 52,6 fm
með góðri lofthæð,
innkeyrsluhurðir um 3
mtr. Möguleiki á 3ja fasa rafmagni. Lóðin er öll malbikuð. Skilalýsing, teikningar og nánari upplýsingar um verð á skrifstofu.

Til sölu glæsilega staðsett einbýli/tvíbýli, hæð og ris, með 2
sérinngöngum. Húsnæðið er
129,1 fm, klætt holsteinshús,
og stendur á 163 fm eignarlóð.
Möguleiki að skipta eigninni.
Hugsanlegur byggingarréttur.
Gólfefni eru ýmist upprunaleg
lökkuð gólfborð eða teppi. Eldhús með uppgerðri eldri innréttingu.
Gler/gluggar að hluta standsett. Sólpallur í garðinum. Verð aðeins
49,0 millj.Húsnæðið er hentugt undir stækkun og/eða breytingar.
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Frum

Urðarhvarf, Kóp. - Versl.-/Skrifstofuhúsn.

Við Urðarhvarf í Kópavogi samtals 4.848 fm skrifstofu- og verslunarhúsnæði, auk bílageymslu á 2 hæðum. Um er að ræða glæsilegt húsnæði á samtals 6 hæðum og gert ráð fyrir verslun og
þjónustu á 1. og 2. hæð hússins. Teikningar, byggingar- og skilalýsing á skrifstofu. Frágangur að óskum kaupanda/leigjanda.

Eyrartröð, Hfj, 520 fm, 650 fm eða 1.170 fm.

Til leigu mjög vel staðsett samtals 1.170 fm atvinnuhúsnæði á
Hvaleyrarholtinu í Hafnarfirði. Tvær háar innkeyrsluhurðir. Lóðin er
stór og rúmgóð með mjög góðri aðkomu. Mikil lofthæð. Milligólf
eru skrifstofur, eldhús, salerni. Annars vegar er í boði 518 fm iðnaðarhús, og hinsvegar 650 fm iðnaðarhús auk skrifstofu á milligólfi, eða allt húsið.

Við erum með:
"
Kaupanda að iðnaðarlóð undir 800-1500 fm
hús - Höfuðborgarsvæðið.
"
Leigjanda að 500 - 700 fm með góðri lofthæð
og innkeyrslu - Höfuðborgarsvæðið.
"
Kaupanda 1000 fm iðnaðarhúsnæði með góðri
lofthæð og rúmgóðri lóð - Höfuðborgarsvæðið.
"
Leigjanda 800-1000 fm undir iðnaðarstarfsemi
til leigu - Höfuðborgarsvæðið.

Drangahraun, Hfj, 528 fm.
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í gluggum á Fjarðargötu

EINBÝLI

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

Stór og
falleg 107 fm 3ja herb. íbúð á
fyrstu hæð. Snyrtileg og vel skipulögð, getur losnað fljótlega eftir
kaupsamn. Verð 22,9 millj. 7294

LÆKJARGATA - MEÐ BÍLSKÚR Glæsileg 127 fm 3ja til 4ra
herb. ENDAÍBÚÐ á 2. hæð, ásamt
28 fm BÍLSKÚR. Fráb. útsýni. Falleg gólfefni og innrétt., sér hönnuð
lýsing. Verð 42,5 millj. 7412

2JA HERB.

s

4RA TIL 7 HERB.

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

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

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

búð á jarðhæð með sér verönd og
garði. parket og flísar. Glæsilegt
útsýni. LAUS STRAX. Verð 29,9
millj. 7266

SUÐURGATA -

ÁLFASKEIÐ -

ÁLFASKEIÐ - M. BÍLSKÚR
Talsvert endurnýjuð 63,2 fm 2ja
herbergja íbúð á 4. hæð, auk 23,7
fm bílskúrs. Verð 18,5 millj. 7347

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

ENGJAVELLIR - LAUS
STRAX Björt og sérlega rúmgóð
150 fm endaíbúð. 4 sv.herb. Sérinngangur. Stórar útsýnissvalir.
Verð 34,8 millj. 7116

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

MÁNATÚN - REYKJAVÍK Falleg 62,2 fm 2ja herb. íbúð á jarðhæð í nýlegu og fallegu lyftuhúsi.
Verönd með skjólgirðingu. Verð
19,9 millj. 7328
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3JA HERB.

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

s

HÓLMATÚN - LAUST STRAX

La
u

frábærum stað. Nýl. innréttingar,
gólfefni, klæðningar utan sem innan o.fl. Verð 28,7 millj. 7432

herbergja 123 fm endaíbúð á 2
hæð í klæddu húsi. Sólstofa og
svalir. Verð 24,9 millj. 7307

NORÐURBAKKI - ENDI FULLBÚIN Falleg fullbúin endaí-
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MJÓSUND - MIKIÐ ENDURNÝJAÐ Fallegt nett EINBÝLI á

HJALLABRAUT - 5 HERBERGJA Vorum að fá í sölu 5.

s

s
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SKIPTI
MÖGULEG 183 fm einbýli, 30 fm
bílsk., samt. 213,8 fm. Fullb. að utan, rúml. fokh. að innan. LAUST
STRAX. Verð 42,9 millj. 7351
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DREKAVELLIR

LINDASMÁRI - LAUS STRAX
MÓABARÐ - LAUST STRAX
Fallegt 148 fm einbýli m/bílskúr á
rólegum og góðum útsýnisstað.
Allt að 4 sv.herb. Verð 36,9 millj.
6870

DOFRABERG
ÁLFHOLT -

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

Falleg 102 fm 4ra
herbergja íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli á frábærum stað neðst í Setberginu. Sér timburverönd með
skjólveggjum. Verð 26,9 millj. 7378

KRÓKAHRAUN - MEÐ BÍLSKÚR 88,8 fm 3ja til 4ra herb.
íbúð á jarðhæð, ásamt 32,0 fm
BÍLSKÚR. Verð 25,9 millj. 7422

Sérlega falleg 92,2 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli á rólegum stað. 2 svefnherb.
Parket og flísar á gólfum. Suðurverönd og afgirt lóð. LAUS STRAX.
Verð 26,9 millj. 7188

ÁLFASKEIÐ - LAUS STRAX
Falleg og vel með farin 2ja herbergja 59,1 fm íbúð á fystu
hæð/jarðhæð. Bílskúrsréttur. Verð
16,9 millj. 7277
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HÆÐIR

FAGRAKINN - LAUS FLJÓTLEGA Virðulegt og vel viðhaldið

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

Falleg 119 fm efri sérhæð í litlu 6
íbúða fjölbýli. Sérinngangur. Suðursvalir. Falleg fullbúin eign. Verð
30,9 millj. 7320

LINDARBERG
–
EFRI
SÉRHÆÐ Góð efri sérhæð í tví-

STEKKJARBERG

SUÐURGATA Falleg 65,3 fm 3ja
herb. sérhæð á jarðhæð í góðu þríbýli á rólegum og góðum stað í
miðbænum. Verð 17,5 millj. 7405

FAGRABERG -

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

ARAHÓLAR - ÚTSÝNI Stór og
björt 80 fm íbúð á efstu hæð í
klæddu húsi. Tvennar svalir.
Glæsil. útsýni. Verð 19,9 millj. 7270
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194,7 fm EINBÝLI á 3 hæðum,
ásamt 41,0 fm BÍLSKÚR, samtals
235,7 fm Verð 53,0 millj. 7316

BLIKAÁS - SÉRINNGANGUR
SUÐURHOLT -

FURUVELLIR
LAUST
STRAX Einbýli alls 211 fm þar af

býli ásamt innb. bílskúr á frábærum stað efst í Setberginu . 5
svefnh. Verð 43,9 millj. 7343

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

SUÐURBRAUT Nýleg og falleg
78,4 fm íbúð á 2. hæð í góðu
klæddu fjölbýli á góðum stað við
smábátahöfnina. Falleg og björt
eign. Verð 20,5 millj. 7382

EYRARHOLT -

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

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

ESKIVELLIR - Falleg 85,0 fm
enda/-horníbúð á jarhæð. 2
sv.herb. Verönd m/skjólveggjum.
Verð 20,9 millj. 7098

SMÁRABARÐ

LAUFVANGUR -
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bílskúr 26 fm 88 fm verönd með
skjólveggjum, heitur pottur. Húsið
afh. fullb. að innan sem utan. Verð
54,9 millj. Skipti möguleg. 6614

MIÐVANGUR -

NORÐURBAKKI - LAUST
STRAX Vorum að fá nýja glæsi-

72 fm en er mun stærri þar sem
töluvert er undir súð og mikil sameign. Verð 19,9 millj. 7397

lega 129 fm 4ra herb. íbúð á besta
stað í húsinu. Stæði í bílageymslu.
Glæsilegt útsýni. 7122

HÖRÐUKÓR - KÓP. - 10. HÆÐ
98,0 fm 3ja herb. íbúð á 10. hæð í nýl. LYFTUHÚSI, ásamt STÆÐI í bílg.
Parket og flísar. FRÁBÆRT ÚTSÝNI.
Verð 28,9 millj. 7372

Falleg 59 fm 2ja
herb. íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli.
Sérinng. Verð 15,9 millj. 6883
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ÖLDUSLÓÐ - EFRI HÆÐ Í
TVÍBÝLI 3ja til 4ra herb. Eignin er
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Fallegt 198 fm
einbýli m/bílskúr. 5 sv.herb. Flott
útsýni. Vel með farin eign á góðum
stað. Verð 58,5 millj. Skipti á minni
eign koma til greina. 7248

GUNNARSSUND - LAUST
STRAX Fallegt 127 fm einbýli á

3ja herb. 65 fm risíbúð, nýleg gólfefni, lagnir, innréttingar o.fl. Falleg
eign sem hægt er að mæla með.
Verð 17,5 millj. 7383

LYNGMÓAR 3 -

MEÐ BÍLSKÚR Falleg 113 fm 4ra til 5
herb. ENDAÍBÚÐ á 2. hæð
m/BÍLSKÚR í góðu 6 íbúða húsi í
HJARTA GARÐABÆJAR. Stórar
svalir. Verð 28,7 millj. 7250
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frábærum stað í miðbæ Hfj. 3
sv.herb. Verönd, svalir og fallegur
garður. Verð 32,4 millj. 7051

BRATTAKINN Mikið endurnýjuð

VEGHÚSASTÍGUR - UPPGERT Vorum að fá í sölu flotta

DREKAVELLIR - LAUST
STRAX Glæsileg 126,8 fm íbúð á

uppgerða hæð í þríbýli á þessum
rólega stað. Sér inngangur. Fallegt
hús. Verð 37,9 millj. 7315

3. hæð m/stæði í bílag. í lyftuhúsi.
3 sv.herb. Stórar L-laga svalir.
Verð 29,9 millj. 7255

ARNARÁS - GARÐABÆR Falleg nýleg 2ja herbergja 80,0 fm
íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli. Sér
inngangur. Sér afgirt verönd. Verð
24,6 m. 7312

ATVINNUHÚSNÆÐI
TANGASUND - GRINDAVÍK

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

ÖLDUSLÓÐ - ÚTSÝNI

Falleg
154n fm EFRI SÉRHÆÐ OG RIS í
tvíbýli, ásamt 29 fm BÍLSKÚR,
samt. 183 fm á góðum útsýnisstað
í Hafnarfirði. Stutt í skóla og leikskóla. Verð 37,4 millj. 7368

Falleg 102,6 fm
íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi m/stæði í
bílag. 3 sv.herb. Stórar svalir. Fallegar innréttingar. Verð 25,9 millj.
7193

RAÐ- OG PARHÚS

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. Verð 29,5 millj. Laus
við kaupsamning. 7053

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

ESKIVELLIR -

MIÐVANGUR - VERSLUNAR
- ATVINNU Gott 197 fm atvinnu// verslunarhúsnæði með góðum
gluggum. LAUST FLJÓTLEGA.
Verð 23,6 millj. 7409

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

394,1 fm verslunarhúsnæði ásamt 132 fm íbúð á
góðum stað í miðsvæðið í Hafnarfirði, verð 130 millj. laust fljótlega.
7121

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

RAUÐHELLA - HFJ.

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

VÖRÐUSUND - GRINDAVÍK
167,4 fm atv.húsnæði, fullbúið að
utan og tilb. til innréttinga að innan.
Verð 16,0 millj. 9650

STAÐARSUND - GRINDAVÍK
- 3 BIL EFTIR Ný 100 fm atvinnubil, með mögulegt 40 fm milliloft. Stórar innkeyrsludyr, hiti í gólfi,
mikil lofthæð. Afhendist strax. Verð
frá 11,5 millj. 9644

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

NÝBYGGINGAR - ALLT AÐ 90% LÁN - STRAX Á EFTIR ÍBÚÐALÁNASJÓÐI
NORÐURBAKKI -1 OG 3 - HFJ.

KVISTAVELLIR 44 - AFH. MAÍ-JÚNÍ

DREKAVELLIR 48-52 HFJ.
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SKIPALÓN 4-8 - HFJ.
%

%

90

Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir m/stæði í bílageymslu á
frábærum stað við sjávarsíðuna í miðbæ Hfj.
✔ Verð frá 24,9 millj.
✔ Vandaðar innréttingar frá InnX og tæki frá Miele
✔ Granítborðplötur
✔ Sameiginlegt garðsvæði á milli húsanna
✔ Sjónvarpsdyrasími
✔ Þakgarður

✔ Vandaðar innréttingar
frá Axis
✔ Granít borðplötur
✔ Gólfhiti
✔ Möguleiki að kaupa
bílskúr

90

90
%

90
%
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Glæsilegar 2ja-4ra herb.
íbúðir og þrír bílskúrar í nýju
4. hæða lyftuhúsi. Fullbúnar
að utan og innan en án
gólfefna. Afh. í maí-júní
20084 Verð frá 18,9 millj.

NORÐURBAKKI 5 - HFJ.
s
hú
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%
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Falleg raðhús 189 fm sem skilast fullbúin að utan og fokheld að innan. Góður 35 fm bílskúr.
Verð frá 27,9 millj. 6411
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%
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DREKAVELLIR 11 - HFJ.

KVISTAVELLIR 9 - LAUST STRAX
Fallegt 163 fm einbýli m/bílskúr. 3
sv.herb. Afhendist fullbúið að utan
og rúmlega folhelt að innan.
Verð 34,9 millj. 6745

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

KVISTAVELLIR 60-62 - SKIPTI MÖGULEG
AFH. TILBÚIN UNDIR MÁLNINGU
%

90
%

lá
n.

„TVÖ EFTIR“ Falleg 246 fm raðhús
m/bílskúr. 4 sv.herb. Afhendist fullbúið að utan og fokhelt að innan
eða lengra komið.
Verð frá 35,9 millj. 7235

lá
n.

KVISTAVELLIR 46-48 - HFJ.

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

90

Sérlega vandaðar 3ja og 4ra herb. íbúðir m/stæði í bílageymslu í glæsilegu lyftuhúsi á frábærum stað í miðbæ
Hfj. GLÆSILEGAR SÝNINGARÍBÚÐIR. Vandaðar innréttingar og tæki frá EGG Gólfhiti m/hitastýringu í hverju
rými Extra lofthæð Flísalagðar svalir og timburverandir
Sjónvarpsdyrasími Þakgarður V. 30,8 m. 6928
Opið hús milli kl. 16.00-18.00 í dag

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 handlögnum heimilisfaðir.
Verð 40 millj. 6616

KIRKJUVEGUR 2 - HFJ.
GRUNDARHVARF - KÓPAVOGUR
Glæsilegt einbýli sem hannað er út
frá sjónarmiðum nútímafjölskyldu.
Afhendist fullbúið að utan og fokhelt
að innan.
Verð 75 millj. 6074

KVISTAVELLIR
Falleg og vönduð raðhús á tveim
hæðum, stærð 173 fm, með bílskúr.
Húsin skilast fullbúin að utan en fokheld að innan. Gott skipulag. Góð
staðsetning. Verð
27,2 millj.
miðjuhús og 27,9 millj. endahús.
7359

NÝ

TT

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

URÐARBRUNNUR - PARHÚS

Tvö glæsileg parhús á tveim hæðum annað er 202 fm og hitt er 211
fm, verð 44,3 millj. og 46 millj. Afhendist fullbúin að utan og rúmlega
fokhelt að innan þ.e. búið einangra
og setja lagnir í útveggi. Stutt verður
í margskonar þjónustu, s.s. skóla,
leikskóla, verslunarmiðstöð, vatnaparadís og íþróttaaðstöðu. Afhending
vor 2008. 7286

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

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

KVISTAVELLIR - HFJ.

La

us

GRINDAVÍK - VOGAR

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

HÓLAVELLIR - LAUST STRAX

La
us

MARARGATA - ÚTSÝNI Fallegt
einbýlishús á einni hæð, íbúðin er
142.9 fm og bílskúrinn 49.6 fm,
samtals 192.5 fm Rólegur og góður
staður. Verð 28,2 millj. 7403

Talsvert endurnýjuð 136,1 fm ein- SKIPASTÍGUR - Nýlegt og fallegt
býli. Teikn. af 51,5 fm bílskúr fylgja. 127 fm raðhús m/bílskúr. 3 sv.herb.
Vandaðar innréttingar, næturlýsing
4 sv.herb. Verð 25,5 millj. 7215
MIKIÐ ENDURNÝJAÐ 113,6 fm EINo.fl. Verð 24,9 millj. 7174
BÝLI á einni hæð, ásamt 51 fm BÍLSKÚR og 33,1 fm SKÁLI, eða samtals 197,7 fm Verð 38,2 millj. 4660

BORGARHRAUN - TVÆR
ÍBÚÐIR EF VILL GLÆSILEGT

SUÐURHÓP - GLÆSILEGT Nýlegt 133,5 fm parhús ásamt 32,6 fm
bílskúr, samtals 166,1 fm í nýja
Hóphverfinu. Vandað fullbúið hús.
Verð 31,9 millj. 7371

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

VOGAGERÐI 3ja herb. 72 fm íbúð
á 2.hæð í litlu fjölbýli. Laus fljótlega.
Verð 14,9 millj. 7375
HEIÐARGERÐI - Fallegt og vel
viðhaldið EINBÝLI á einni hæð,
ásamt BÍLSKÚR á góðum stað.
Húsið er samtals 153,7 fm Sérlega
EFSTAHRAUN Talsv. endurnýjað fallegur ræktaður garður. FALLEG
samt. 190 fm EINBÝLI á einni hæð, EIGN Á GÓÐUM STAÐ. Verð 29,9
bílsk. 46 fm. Verð 29,5 millj. 7288
millj. 7271

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

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

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

Erla
Viggosdóttir,
ritari

Páll
Guðjónsson
sölufulltrúi

Síðumúli 27, 108 R www.remax.is

Sigurlaug Ásta
Sigvaldadóttir
sölufulltrúi

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

HAMRABREKKUR,
V/NESJAVALLARVEG,
MOSFELLSBÆ.
Sérlega glæsilegt og vel staðsett heilsárshús byggt árið
1999. Húsið er á einni hæð
með svefnlofti, sérbyggt
þvottahús og mjög rúmgóðar
ca 20 fm. útigeymsla og yfirbyggð stór verönd. Landið er
fallega ræktað. Verönd með
skjólveggjum. Frábært útsýni yfir Vatnsendann.

Bragi
Valgeirsson
sölufulltrúi

Þórir
Hallgrímsson
lögfræðingur

EIGNASTÝRING

eignastyring@remax.is

ÞRÚÐSALIR
KÓPAVOGUR

LAUTASMÁRI,
KÓPAVOGUR
Frum

3. MARS 2008

S: 534 4040

REYNIMELUR,
REYKJAVÍK

Laugarnesvegur
Reykjavík

GRANDAVEGUR
REYKJAVÍK

EIÐISTORG,
SELTJARNARNES.

Góð fjögurra herbergja íbúð á
4. hæð í fjölbýli á vinsælum
stað í Vesturbænum. LAUS
við kaupsamning.
Verð kr. 24,9 millj.

Mjög góð íbúð á 2. hæð.
Íbúðin skiptist í miðrými,
hjónaherbergi, stofu, eldhús,
baðherbergi. Stutt
Verð kr. 18,8 millj.

Mjög góð 4ra herbergja 110
fm. endaíbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Þrjú svefnherbergi, stofa
og borðstofa, eldhús, baðherbergi, og þvottaherbergi innan íbúðar.
Verð kr. 31,5 millj.

Mjög falleg 4ra herbergja íbúð
á 4. hæð í lyftuhúsi með
glæsilegu útsýni yfir Faxaflóann. Íbúðin skiptist í
hol/forstofu, eldhús, borðstofu, stofu, þrjú svefnherbergi, baðherbergi. Mjög
stutt í alla þjónustu.

BÓLSTAÐARHLÍÐ
REYKJAVÍK

NJÁLSGATA,
REYKJAVÍK,

SUÐURBRAUT,
HAFNARFJÖRÐUR

FJARÐARSEL,
REYKJAVÍK

STEKKJARHVAMMUR
HAFNARFJÖRÐUR

Góð 4 herbergja íbúð á 3.
hæð ásamt bílskúr á þessum
rólega stað. Þrjú svefnherbergi. Björt og rúmgóð
stofa/borðstofa. Nýleg innrétting í eldhúsi.
Verð kr. 29,9 millj.

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

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð á
2. hæð í góðu fjölbýli. Mjög
góð staðsetning. Stutt í alla
þjónustu m.a. sundlaugar.
Verð kr. 21,9 millj.

Mjög gott og vel viðhaldið
endaraðhús á þremur hæðum
auk innbyggðs bílskúrs.
Möguleiki að gera sér íbúð á
jarðhæð.
Góð staðsetning og stutt í
alla þjónustu.

Í smíðum 5-7 herbergja 301
fm. einbýlishús á fallegum og
vinsælum útsýnisstað í Kópavogi. Húsið skilast fullbúið að
utan, fokhelt að innan.
Verð kr. 70 millj.

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

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

Búseti auglýsir
– lausar íbúðir til úthlutunar 12. mars

Engjahlíð 3a
221 Hafnarfjörður
3 herb. 75,50 fm
Lán með tekjumarki
Afhending að ósk
eiganda:
Fljótlega

Hámarksverð:
Lágmarksverð:
Búsetugjald:

Frum

Breiðavík 7
112 Reykjavík

Íbúð: 303

2 herb. 61,3 fm
Afhending að ósk
eiganda:
Strax

Hámarksverð:
Lágmarksverð:
Búsetugjald:

Kristnibraut 65
113 Reykjavík

Íbúð: 202

3 herb. 83,9 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
Strax

1.126.918 kr
814.351 kr
60.710 kr

Hámarksverð:
Lágmarksverð:
Búsetugjald:

Íbúð: 302

Þverholt 13
270 Mosfellsbær

Almenn lán veita rétt til vaxtabóta.
Lán með tekjumarki veita rétt til húsaleigubóta.
Til að geta sótt um íbúð með tekjumarksláni verður

Hámarksverð:
Lágmarksverð:
Búsetugjald:

Íbúð: 402

3 herb. 63 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
Fljótlega

1.437.387 kr
1.271.398 kr
53.211 kr

Íbúð: 201

3 herb. 82,6 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
1. júní nk.

2.173.509 kr
1.708.472 kr
85.509 kr

Klapparstígur 20
101 Reykjavík

Hámarksverð:
Lágmarksverð:
Búsetugjald:

Skólatún 4
225 Álftanes

1.882.843 kr
1.486.666 kr
91.614 kr

Íbúð: 202

4 herb. 114 fm
Lán með tekjumarki
Afhending að ósk
eiganda:
1. apríl nk.

1.977.564 kr
1.588.075 kr
92.528 kr

Hámarksverð:
Lágmarksverð:
Búsetugjald:

2.360.420 kr
66.460 kr

umsóknarfrestur er
til og með 11. mars

viðkomandi að vera undir eigna- og tekjumörkum.
Eignamörk: 3.069.000.- Tekjumörk einstaklinga:
2.843.000.- Tekjumörk hjóna/sambúðarfólks: 3.980.000.Vegna barns: 476.000.Fyrirvari er um mögulegar prentvillur og breytingar á verði.

Búseti hsf.
Skeifunni 19, 108 Reykjavik • Sími 520 5788
www.buseti.is • Netfang buseti@buseti.is
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Skringilegar klósettsetÝmis ráð eru til að lífga upp á baðherbergið. Til dæmis með því að fá sér
fríkaða klósettsetu.
Hvernig væri að flippa svolítið út og fá
sér skemmtilega öðruvísi setu á klósettið?
Það er nefnilega ýmislegt í boði beri
maður sig eftir því. Þannig er hægt að
fá setur í ýmsum litum, allt frá silfruðu
upp í skærappelsínugult. Myndskreyttar
setur, til dæmis með uppáhalds áhugamálinu eða kvikmyndastjörnunni. Nú eða þá
bara klósettsetur sem eru óhefðbundnar
að lit og í lögun, svo sem hjarta-, kassaeða stjörnulaga setur. Þetta er allt saman
spurning um að láta ímyndunaraflið ráða.

Svört og settleg
klósettseta. Hægt að
sérpanta hjá Ísleifi
Jónssyni.

Klósettseta með
kylfingi. Hægt að
sérpanta hjá Ísleifi
Jónssyni.

- rve

Þessi hjartalaga seta
minnir svolítið á
piparköku. Hægt er að
sérpanta hana hjá Tengi.

Fótboltaseta sem hægt er
að panta hjá Tengi.

Bleik og æsandi
klósettseta.
Hægt að sérpanta
hjá Ísleifi Jónssyni.

Klósettseta
fyrir hestamenn. Hægt
að sérpanta
hjá Ísleifi
Jónssyni.

Sloggi
tilboð

4),"/¨
3LOGGI
-AXI
Sloggi maxi
þrjár í pakka
TILBOÈ


KR 
á aðeins
1.699 kr.
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Svört rokkabillí djöflaönd frá Ranimosk,
Laugavegi, kr. 650.

Upplífgandi sturtuhengi sem sannar
stelpur gætu átt í erfiðleikum með
að standast.

Zombie djöflaönd
frá Ranimosk,
Laugavegi, kr. 650.

Eftir nokkrar sturtuferðir ætti að
vera hægt að slá um sig með nokkrum fleygum frönskusetningum.

Rauð púkaaönd frá
Ranimosk, Laugavegi,
kr. 650.

Endur allra elskenda, tvær saman
frá Ranimosk, Laugavegi, kr. 850.

Hvað er betra en að hafa flögrandi
fiðrildi fyrir augum?

Tilvalið að geyma póstkortin í sturtuhenginu!

Parlez-vous Francais?
Það má lífga upp á baðherbergi
með ýmsum hætti og getur
skemmtilegt sturtuhengi gert
kraftaverk. Á heimasíðunni
www.urbanoutfitters.com
er
hægt að panta allt frá fiðrilda-

upp í hauskúpuhengi. Þá er
hægt að fá ýmiss konar tungumálahengi sem gera fólki kleift
að bæta tungumálakunnáttuna um leið og það þvær á sér
kroppinn.

● BAÐHERBERGIÐ GERT UPP Dýrt getur verið að gera upp
baðherbergið því þótt það sé iðulega minnsta herbergi hússins er að
mörgu að huga. Fyrir utan dýr tæki eins og salerni, vaska og bað er
mikið af lögnum á baðherberginu sem geta verið til vandræða. Í eldri
húsum hefur eigandinn oft
ekki hugmynd um stöðuna
á lögnunum í baðherberginu fyrr en ráðist er í endurbætur og slæmar lagnir
geta leitt til mikilla og
kostnaðarsamra viðgerða.
Sjá nánar um endurbætur á baðherbergi á
vefsíðunni www.v3.is

Djöflaönd í
sebrabúning frá
Ranimosk, Laugavegi, kr. 650.

Sígildar í flokki saman frá
Leikbæ, Laugavegi, kr. 490
settið.

Andamamma
og ungarnir
frá Pétursbúð, Ránargötu, kr. 435.

Bra bra í baðið
Allir krakkar verða glaðir þegar þeir fá félagsskap í baðið.
Sérstaklega litríkar baðendur sem sigla um í froðu og stórsjó í baðkarinu. Síðan er líka hægt að fá sér töff endur sem
skraut á baðherbergið þótt maður sé löngu orðinn fullorðinn.
Rokkönd með gítar og blikkljósum frá
Pétursbúð, Ránargötu, kr. 4.357.

Sætur gulur bíbí, lítill fíll og alveg
hættulaus krókódíll frá Lyfjum og heilsu
í Domus Medica, Egilsgötu, kr. 936
settið.

14 ● fréttablaðið ● híbýli - baðherbergi

3. MARS 2008 MÁNUDAGUR

● HITI Í GÓLF, VARMI Í TÆR Þegar hugað er að því að gera
upp baðherbergið þarf að taka afstöðu til þess hvort setja eigi hita í
gólfið. Það hefur vissulega marga kosti í för með sér. Ekki þarf að stíga
á kaldar flísar þegar komið er úr notalegu baði, auk þess sem gólfið
er fljótar að þorna sem leiðir af sér minni raka. Ýmsar leiðir eru til að
setja hita undir flísar og er ráðlegt að leita til fagmanns með að fá
nánari upplýsingar.

Leikrit sem fær þig
til að hlæja - og hugsa!
„Þau eru frábær, öll fjögur... Þetta er hörkugóð sýning...!“
SA, tmm.is 3. jan.
„Yasmina Reza skrifar sálfræðileg samtöl af eitruðum húmor og
orðfimi... Þórunn Lárusdóttir á oft og tíðum stórleik.” MK, Mbl. 27. jan.
„Leikhúsinu til sóma... Eitt af þremur bestu leikverkunum
á stórhöfuðborgarsvæðinu segir Jón Viðar.“ DV 28. jan.
„Litlu smáborgaralegu hjónin eru varla byrjuð að tala þegar salurinn
fer að veltast um af hlátri … mörg hlægileg atvik og smellin tilsvör
sem kitla hláturtaugarnar.“ EB, Fréttablaðið 29. jan.
„Baldur Trausti er stjarna sýningarinnar… Það er vel að þessu verki
staðið … og það skilar sér til áhorfenda í ánægjulegri kvöldstund.“
BG, Viðskiptablaðið 1. feb.
„Ég hef ekki áður séð Eddu Björg Eyjólfsdóttur í sambærilegu
hlutverki, en hún komst mjög vel frá því.“ AÞ, 24 stundir 6. feb.
„Friðrik …uppskar mikinn hlátur hjá áhorfendum … Vígaguðinn
er skemmtileg sýning og umhugsunarverð.“ ÞES, RÚV 28. jan.

Öllu haganlega fyrir komið
Snyrtivörur, krem, spennur og
burstar eiga það til að safnast
upp á baðherberginu og eiga oft
engan sérstakan samastað. Slíkir
hlutir eiga það til að týnast eða
skemmast. Góð lausn getur verið
að koma sér upp nokkrum bastkörfum í mismunandi stærðum.
Þá má setja skartgripi í eina, hárskraut í aðra og snyrtivörurnar í þá
þriðju.

VERSACE

Stórhöfða 21 - 110 Reykjavík - s. 545 5500
www.ﬂis.is

FLATSKJÁIR

FRÁBÆR
TILBOÐ

FULL HD LCD Á FRÁBÆRU VERÐI
Philips 42PFL7662D
42" LCD Pixel Plus Full HD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1920x1080 punkta upplausn, Pixel Plus HD, Progressive Scan, HD Ready, 5.000:1 skerpu, 3D Combfilter og
Active Control, 2 x 10w Nicam Stereó hljóðkerfi með Incredible Surround, 2 Scart
(með RGB), 2 HDMI, Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi og textavarpi.

PIXEL PLUS MYNDTÆKNIN EYKUR LÍNUFJÖLDA OG SKERPU

TRYGGIR YFIRBURÐA MYNDGÆÐI
TILBO‹

&..#..*

FULLT
ULLT VER‹ 269.995
269 995

AMBILIGHT FLATSKJÁ BAKLÝSING

ALVEG EINSTÖK UPPLIFUN

ÓDÝRT 32” TÆKI MEÐ PIXEL PLUS HD

ÓDÝRASTA 32” TÆKIÐ MEÐ AMBILIGHT

42" FULL HD LCD MEÐ AMBILIGHT

Philips 32PFL5322
32" LCD Pixel Plus HD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta
upplausn, Pixel Plus HD, Progressive Scan, HD Ready, 4.000:1 skerpu,
Active Control og Contrast Plus, 2 x 20w Nicam Stereó hljóðkerfi með
Dolby Virtual Surround, 2 Scart (með RGB), 2 HDMI, Component, SVHS,
CVBS og heyrnartólstengi, textavarpi, svefnrofa ofl.

Philips 32PFL7962D
32" LCD Pixel Plus 2 HD BREIÐTJALDSSJÓNVARP með 1366x768
punkta upplausn, Pixel Plus 2 HD, Ambilight 2 bakljósi, Digital Natural
Motion og Progressive Scan, HD Ready, 7.500:1 skerpu, Active Control
og Dynamic Contrast, 2 x 20w Nicam stereó hljóðkerfi með Incredible
Surround, 2 Scart (með RGB), 3 HDMI, Component, SVHS, CVBS og
heyrnartólstengi, USB tengi, textavarpi, svefnrofa og fjarstýringu.

Philips 42PFL7962D
42" LCD Pixel Plus 2 HD BREIÐTJALDSSJÓNVARP með 1366x768
punkta upplausn, Pixel Plus 2 HD, Ambilight 2 bakljósi, Digital Natural
Motion og Progressive Scan, HD Ready, 7.000:1 skerpu, Active Control
og Dynamic Contrast, 2 x 20w Nicam stereó hljóðkerfi með Incredible
Surround, 2 Scart (með RGB), 3 HDMI, Component, SVHS, CVBS og
heyrnartólstengi, USB tengi, textavarpi, svefnrofa og fjarstýringu.

TILBO‹

TILBO‹

TILBO‹

&&)#..*

&))#..*

''.#..*

FULLT
ULLT VER‹ 119.995
119 995

FULLT
ULLT VER‹ 189.995
189 995

REYKJAVÍK AKUREYRI HÚSAVÍK SELFOSS
SUÐURLANDSBRAUT 26
SÍMI 569 1500

GLERÁRGÖTU 36
460 3380

GAR‹ARSBRAUT 18A
464 1600

EYRARVEGI 21
480 3700

FULLT
ULLT VER‹ 299.995
299 995
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Vilhjálmur Bjarnason
Guðbjörg Róbertsdóttir
Þórólfur Óskarsson
Guðný Guðmundsdóttir
Heimir H. Eðvarðsson
Hrafnhildur Helgadóttir
Kolbeinn Sigurðsson
Kristinn Erlendsson

Sérhæð

Sólbarð - Álftanesi

Er þetta HÚSIÐ þitt. Sólbarð
á Álftanesi, 4ra herbergja
129,4 fm neðri sérhæð í tvíbýlishúsi, niðurgrafinn að
hálfu. Sérinngangur undir
tröppum efri hæðarinnar.
Íbúðin skiptist í forstofu,
gang og hol, 3 herbergi,
baðherbergi, þvottahús og
geymslur, eldhús, borðstofu
og stofu. Fallegur og stór
sameiginlegur garður. Íbúðin getur verið laus fljótlega. Verð 25 m.

Rað- og parhús

Helgubraut - Kóp.

288,5 fm endaraðhús á
þremur hæðum. Tvær íbúðir.
Skipti möguleg á minni eign.
Leigutekjur góðar fyrir íbúð í
kjallara. Eign sem getur
einnig hentað tveimur fjölskyldum. Íbúð á jarðhæð og
efri hæð 163,5fm, 5 herb, sérinngangur + innbyggður bílskúr 23 fm,
samtals 186,5fm. Ný eldhúsinnrétting. Nýjar flísar á eldhúsi, gangi, forstofu, gesta WC og stiga. Íbúð í kjallara er ca 102 fm, 3-4 herb, sérinngangur bakatil. Niðurgrafinn að hluta. Bílaplan upphitað. Gervihnattadiskur og móttakari fylgja. Bak við húsið er garður með leiktækjum.
Sparkvöllur. Góðar gönguleiðir allt í kring. Verð 64,8 millj.

Hæðir

Frostafold - 112 Rvk

lögg. fast.sali
lögg. fast.sali
lögg. fast.sali
sölumaður
sölumaður
sölumaður
sölumaður
sölumaður

Einbýli

Frum

Flúðasel - 109 Rvk

Rað- og parhús

Hamravík - 112 Rvk

Falleg og björt 3ja herbergja 88 fm íbúð á fyrstu
hæð með sérinngangi. Eldhús með fallegri innréttingu úr
Öl, efri skápar ná upp í loft,
flísar á gólfi. Rúmgóð stofa
með parketi á gólfi, útgangur
á afgyrta viðarverönd og í
garð. Baðherb.með flísum á
gólfi og veggjum, baðkar. Hjónaherb. með parketi á gólfi og góðum skápum. Þar inn af er barnaherb. með parketi á gólfi, þetta herb. er í raun
geymsla íbúðarinnar. Þvottahús innan íbúðar. Skóli og leikskóli í næsta nágrenni. EIGNA SEM VERT ER AÐ SKOÐA. Verð 24,5 m.

2ja herb.

Naustabryggja - 110 Rvk

Eign sem vert er að skoða.
Glæsileg 65,1 fm, 2ja herbergja íbúð á annarri hæð í
lyftuhúsi. Sameign mjög
snyrtileg. Eldhús með kisuberjainnréttingu,
skápar
sem ná upp í loft, innbyggður ísskápur og innbyggð
uppþvottavél fylgja með.
Baðherbergi með flísum á
gólfi og veggjum, sturtuklefi. Stofa með eikarparketi á gólfi, útgangur á
stórar svalir með útsýni yfir bátahöfnina. Séð er um þrif í sameign.
Verð 21,3 millj.

2ja herb.

Reykás - 110 Rvk

Er þetta húsið þitt. Húsið
fasteignasala:
kynnir:
Reykás, mjög falleg og björt
2ja herbergja 70,0 fm íbúð á
jarðhæð í þriggja hæða fallegu húsi, í aðlaðandi umhverfi, þar sem stutt er í alla
þjónustu. Íbúðin er með
góðri aðkomu og rúmgóðum hellulögðum garði. Stutt í leikskóla og grunnskóla. Verð 20,9 m.

Vesturás - 110 Rvk

Fallegt 194,4 fm enda raðhús á 2 hæðum ásamt innb.
bílskúr. (Einnig 40 fm óskráð
kjallararými). Stofa með
plastparketi á gólfi, gert er
ráð fyrir arni, útgangur á
svalir. Borðstofa með flísum
á gólfi. Eldhús með sprautulakkaðri innréttingu, granít á borðum, flísar á gólfi. Baðherbergi með
flísum á gólfi og veggjum, sturtuklefi og baðkar. Hjónaherbergi með útgang á svalir með tröppum niður á viðarverönd og þaðan í fallegan gróin garð. Bílskúr með heitu og köldu vatni, geymsla þar innaf. Fyrir framan hús er hellulagt bílaplan og stór afgyrt viðarverönd. Verð 52 m.

4ra til 7 herb.

Fífuhvammur – Kóp.
Er þetta HÚSIÐ þitt. Húsið
fasteignasala kynnir Fífuhvammur, mjög vel skipulögð 244 fm 6 herbergja einbýli ásamt um 49,0 fm bílskúr.
Verð 59,7m

3ja herb.

Drápuhlíð - 105 Rvk
Falleg og rúmgóð 3ja herbergja 73,6 fm risíbúð á
þriðju hæð í mjög snyrtilegu
og þriggja hæð fjölbýlishúsi
á góðum og rólegum stað í
Hlíðunum þar sem hæfilega
langt og hæfilega stutt í
miðbæinn. Stór og gróin
sameiginleg lóð með grasi
og gróðri. Verð 22,4 m.

Er þetta HÚSIÐ þitt. Húsið
fasteignasala, sími: 5134300 kynnir: Flúðasel, mjög
vel skipulögð 104 fm 4ra
herbergja íbúð á þriðju hæð,
efstu í fjölbýli ásamt um 30,9
fm stæði í bílageymslu. Stutt
er í leikskóla, grunnskóla og
framhaldsskóli í hverfinu.
Lóð nýtekin í gegn að sunnanverðu. Falleg ca 10 ára innrétting í eldhúsi. Nýtt eikarparket á forstofu, holi, hjónaherbergi og borðstofu og stofu. Verð 22,9 m.

3ja herb.

Hófgerði - Kópavogi.

Fallegt 165 fm einbýlishús á
einni hæð þar af 40 fm bílskúr sem er búið að innrétta
sem íbúð. Þrjú góð herbergi
á sérgangi. Stofa og borðstofa með útgengi í góðan
garð. Glæsilegt baðherbergi
með nuddbaðkari. Lagnir og
rafmagn endurnýjað að
mestu leyti. Parket og flísar
á gólfum. Gott hús á þessum vinsæla stað í Kópavogi. Verð 46,7 m.

112,9 fm neðri sérhæð. Eldhús með nýlegri viðarinnréttingu, gegnheill viður á borðum, nýleg vönduð tæki, keramikhelluborð og háfur. Innaf
eldhús er þvottahús. Stofa
með niðurlímdu eikarparketi,
blómastofa með flísum á gólfi
og útgang á viðarverönd og
þaðan í afgyrtan garð. Baðh. með flísum á gólfi og á vegg við baðkar.
Svefnh. eru þrjú og öll með dúk á gólfi og skápum. Verið er að laga húsið að utan og skipta um gler að hluta og er sú framkvæmd á kostnað seljanda. Sérmerkt bílastæði fylgir ásamt bílskúrsrétti. Verð 28,6 m,

4ra til 7 herb.

Ólafur Sævarsson
sölumaður
Sigurður B. Halldórsson
sölumaður
Magnús S. Kristinsson
sölumaður
Baldur G. Baldursson
sölumaður
Rannveig Sveinsdóttir
móttaka
Erla R. Guðmundsdóttir
bókari
Ómar Haraldsson
tölvuumsjón/frágangur
Ingvaldur Mar Ingvaldsson
framkv.stjóri

3ja herb.

Hlíðarhjalli - Kóp.

Einbýli

Suðurhólar - 111 Rvk

Bláu húsin v/Faxafen
husid@husid.is

Sími 513 4300
Flókagata 4 - 220 Hafnarfjörður

Mikið endurnýjað 192,5 fm
einbýli á 2 hæðum með bílskúr. ELDHÚS er nýlega
standsett og er með flísum á
gólfi, ljósa innréttingu frá
INNX, gas eldavél, uppþvottavél, ísskápur getur
fylgt og borðkrókur. 4 svefnh., en möguleiki á 5. STOFA
er rúmgóð og björt. BAÐHERB. er flísal. í hólf og gólf, nýl. innrétt. og
handkl.ofn. Allir gluggar nýir, nýtt k-gler og nýtt járn á þaki. Húsið var
málað að utan sem innan fyrir 2 árum. Möguleiki að útbúa auka íbúð.
AFHENDING ER VIÐ KAUPSAMNING. Verð 49.700.000

Hæðir

Brekkulækur - 105 Rvk

Afhendist við kaupsamning. Mjög góð 138,5 fm sérhæð við Brekkulæk í Reykjavík, þar af 22,5 fm bílskúr. 3
herbergi og 2 stofur. Stofa
og borðstofa með nýju parketi, hvíttuð eik. Útgengt úr
borðstofu á góðar vestursvalir. Þrjú góð herbergi með
skápum og nýju parketi,
hvíttuð eik. útgengt á austur svalir úr hjónaherberginu. Eldhús með
ágætri innréttingu. þvottahús innaf eldhúsinu. Baðherbergi nýlega endurnýjað Góð íbúð á þessum vinsæla stað. Verð 35,9 m.

4ra til 7 herb.

Skálaheiði – Kóp.

Björt og góð 4. herbergja
íbúð á jarðhæð í Kópavogi .
Íbúðin er skráð samkv. FMR
96,4 fm Stutt er í alla þjónustu. Húsið er í göngufæri
við Hjallaskóla, Digranesskóla, Leikskólann Álfaheiði
og leikskólann Eftstihjalli,
íþróttamiðstöð við Digranes
og verslunarmiðstöð í Engihjalla. Íbúðin: Íbúðin var öll endurinnréttuð og nánast allt endurnýjað
árið 2003. Verð 27,2 m.

2ja og 4ra herb.

Suðurhólar – 111 Rvk

Glæsilegar endurnýjaðar ca
74,2 fm 2ja herb. íbúð á 2.
hæð með sérinng. og 4ra ca
121 fm á jarðhæð. 4 íbúðir
eru húsinu 2 íbúðir á hverri
hæð. Hátt til lofts í 2ja herb.
íbúðinni. Þv.herb. innan íb.
Íbúðirnar skilast fullb. að utan
sem innan. Gólfefni parket og
flísar. Hvítar háglans innréttingar frá DK. Hurðir frá Parket og gólf. Húsið
er einangrað að utan og klætt með lituðu áli. Inn og útveggir endurnýjaðir einnig er lagnir endurnýjaðar Lóð frágengin, malbikuð bílastæði, tyrft þar
sem við á. Nánari uppl. og teikningar fást hjá sölumönnum Hússins.

3ja herb.

Björt góða 3ja herbergja
íbúð á efstu hæð með sólar
suð- vestur svölum með
mjög góðu útsýni. Íbúðin er
skráð samkv. FMR 82,9 fm.
Húsið er í göngufæri við
Hjallaskóla, Digranesskóla,
Leikskólann Álfaheiði og
leikskólann
Eftstihjalli,
íþróttamiðstöð við Digranes
og verslunarmiðstöð í Engihjalla. Verð 22,3m.

2ja herb.

Suðurlandsbraut 50

Dúfnahólar 4 - Reykjavík
NÝ STANDSETT 71,4 fm 3ja
herb. íbúð á 2. hæð í fjölbýli
með lyftu. Forstofa með flísum á gólfi og eikarskápum
sem ná upp í loft. ELDHÚS
er allt nýstandsett með flísum á gólfi, ljósa sprautulakkaða innréttingu, ný tæki,
uppþvottavélatengi, tvöf. ísskáp með klakavél, flísar á
milli skápa og góður borðkrókur. Baðh. er flísalagt, t.f.
þv.vél. Verð 21.9 millj.

Nýbygging

Lækjarvað - 110 Rvk

Falleg og ný 71,3 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með
sérinngangi. 6 íbúðir eru húsinu þrjár íbúðir á hverri hæð.
Íbúðin er fullbúin að utan sem
innan. Parket og flísar á gólfum. Innréttingar.: Hnota/hvítt
innréttingar frá DK Hvítar
fulningahurðar frá Parket og
gólf. Húsið er staðsteypt einangrað að utan og klætt með lituðu áli. Lóð skilast frágengin, malbikuð
bílastæði, hiti í tröppum og öðrum gönguleiðum, tyrft þar sem við á. Sameiginleg hjóla og vagnageymsla með sérinngangi. Verð 22,3 millj.

Atvinnuhúsnæði

Laugarvegur - 105 Rvk

Glæsilegt 146,3fm verslunarrými við Laugaveginn, nýlega endurgert. Stórt óskipt
rými án gólfefna með lýsingu og málað ein umferð í
ljósum lit, flotað gólf. Innst í
rými er flísalögð skrifstofa,
salerni uppkomið en kaffistofa án innréttinga. Tilvalið
fyrir þá sem vilja innrétta og ráða sjálfir um útlit. Húsnæðið afhendist
við kaupsamning. V 57,8 m.

Aðeins 1 íbúð eftir. Glæsilegar sérhæðir. Íbúðirnar
skilast fullbúin að utan og að innan tilbúnar til innréttinga. Allir innveggir hlaðnir. Hitalögn í gólfum. Dósir
fyrir halogenlýsingu í stofu og holi. Reykrör fyrir arinn
fylgja hverri íbúð. Að utan skilast húsið steinað í ljósum lit. Húsin eru á tveimur hæðum með einni íbúð á
hvorri hæð og fylgir bílskúr og stórar svalir á bílskúrsþaki með efri sérhæðinni. Lóðin er skipt í séreignarhluta fyrir hvora íbúð, að framanverðu er upphitað
bílastæði við bílskúrinn, að auki er sérstæði fyrir neðri
hæð og tvö önnur sameiginleg bílastæði. Lóðin verður tyrfð bakatil, bílaplan og aðkoma frágengin. Snjóbræðsla er fyrir framan bílskúr og í aðkomu.
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Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Suðurlandsbraut 54
108 Reykjavík
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

SEM HÆGT

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

ÖFLUG VEISLUÞJÓNUSTA- EINSTAKT TÆKIFÆRI.

ER AÐ

Búseturéttur á markaðsverði
Blásalir 24 í Kópavogi
Til sölu er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð sem er um 77 fm að
stærð. Íbúðin er á þriðju hæð í
tíu hæða fjölbýlishúsi með tvær
lyftur og bílastæði í bílakjallara.
Ásett verð er 4 millj. og eru mánaðargjöldin nú um kr. 94.000.Tilboðsfrestur er til 17. mars n.k.
Í mánaðargjaldinu er allt nema
rafmagn samkvæmt mæli.
Þeir sem áhuga hafa á að skoða
íbúðirnar þurfa að panta tíma
á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 10. mars n.k

Til sölu þekkt veisluþjónusta með góða aðstöðu og mikla reynslu í öllum
tegundum veisluhalds. Veislusalir, sendingarþjónusta. Selst af sérstökum
ástæðum. Upplýsingar aðeins á skrifstofu. Einstakt tækifæri.

REISA Á

BAKARÍ - SÖLUTURN- ÍSSALA.

SKÖMMUM

Til sölu á frábærum stað, bakarí, söluturn og íssala. Er með 10 ára
leigusamning í góðu húsnæði á mjög sýnilegun og áberandi stað. Hefur
verið starfandi í tæp 20 ár. Frábært tækifæri.

TÍMA

FYRIRTÆKI Í AUGLÝSINGAVÖRUM.
Til sölu gott fyrirtæki í auglýsingavörum með glæsilega heimasíðu, með
vefumsjónarkerfi og fullbúnu sölukerfi. Er með viðskiptasambönd við Svíþjóð, Bandaríkin, Kína og fl. Yfir 300 vörutegundir. Nýtt kynningarefni til
staðar. Selst af sérstökum ástæðum. Upplýsingar á skrifstofu.

Völundarhús.is
hafa til sölu heilsárshús
sem hönnuð eru af

ÞJÓNUSTUFYRIRTÆKI Í VEITINGAGEIRANUM.
Til sölu sérhæft fyrirtæki í veitingahúsa bransanum. Vaxandi fyrirtæki
sem hefur starfað í nokkur ár, og er í stöðugum vexti. Allar nánari upplýsingar á skrifstofu okkar, ekki í síma. Skemmtilegt tækifæri.

íslenskum arkitektum
fyrir íslenskar
aðstæður.

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

Grænlandsleið 22
í Grafarholti, Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð sem er um 94 fm að
stærð. Íbúðin er á neðri hæð í
tvíbýlishúsi og fylgir stæði í bílageymslu.
Ásett verð er 8.0 millj. og eru
mánaðargjöldin nú um 85.000

HEILDVERSL. Í GJAFAVÖRU
Til sölu rekstur heildversl. með allskonar gjafavöru. Getur einnig hentað
vel með öðru. Verð aðeins 2,5 millj + lager.

VEITINGAR- SÖLUTURN - ÍSSALA.
JÓNSI

Í rúmgóðu ca 220 fm nýlegu húsnæði. Heitur matur í hádegi. Skyndiréttir allan daginn Tekur yfir 50 manns í sæti. Flottur staður með góða afkomu.
Einnig bílalúgur. Opið til kl. 22. Næg bílastæði. Mjög gott verð.

90

BLÓMABÚÐ- EXPRESSÓBAR MEÐ LÉTTVÍNSLEYFI.
Til sölu glæsileg blómaverslun í þjónustukjarna. Úrval af blóma og
gjafavöru í góðu húsnæði. Expressóbar með léttvínsleyfi. Gott tækifæri.

Til sölu er búseturéttur í 3ja herb.
Íbúð ásamt bílskúr við Lindasíðu
7 á Akureyri. Íbúðin er um 95 fm
og bílskúrinn um 33 fm. Um er
að ræða endaíbúð í raðhúsi með
samtals fjórum íbúðum.
Ásett verð er 12 millj. og mánaðargjöldin eru nú um kr.
80.000.Tilboðsfrestur er til 18. mars n.k
Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli.
Þeir sem áhuga hafa á að skoða íbúðirnar þurfa að panta tíma á
skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 10. mars n.k

Stekkjargata 5 í Innri-Njarðvík,
Reykjanesbæ
Til sölu er búseturéttur í 3ja
herbergja íbúð ásamt bílskúr og
garðaskála. Íbúðin er í parhúsi
við Stekkjargötu 5 í Innri Njarðvík
og er heildarﬂatarmál íbúðar og
bílskúrs um 120 fm og garðskála
um 14 fm.
Ásett verð er 5.5 millj. og mánaðargjöldin eru nú um kr. 110.000.Tilboðsfrestur er til 18. mars n.k
Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli.
Þeir sem áhuga hafa á að skoða íbúðirnar þurfa að panta tíma á
skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 10. mars n.k

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn
geta geﬁð tilboð í búseturéttinn.
Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri.

Frum

Lindasíða 7 á Akureyri

FALLEG BLÓMABÚÐ Á LAUGAVEGI
Til sölu falleg blómabúð við Laugaveginn. Vel staðsett, með gott úrval
af gjafavöru. Opnunartími 11-18. Svo til allt nýjar innréttingar. Einnig eigin
innflutningur á gjafavöru. Hér er gott tækifæri á ferðinni.

HVERFISVERSLUN - MEÐ MIKLA VELTU,
JÓNSI

60

Til sölu rótgróin og þekkt hverfisverslun í eigin húsnæði og með mjög
góða afkomu. Mikil mánaðarvelta. Frábært fjöskyldufyrirtæki. Allar nánari
upplýsingar á skrifstofu okkar að Síðumúla 35.

TRÉSMÍÐAVERKSTÆÐI - gott fyrir verktaka.

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 heimasíðunni okkar.
www.volundarhus.is

Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa
samband við skrifstofu félagsins að

Til sölu rekstur trésmíðaverkstæðis í eigin húsnæði ca 300 fm Fyrirtækið
er þekkt fyrir vandaða framleiðslu og innréttingasmíði, og tækjakostur
sniðin að því. Afhending strax. Gott tækifæri fyrir verktaka.

HEMLAVERKSTÆÐI Í EIGIN HÚSNÆÐI.
Þekkt fyrirtæki í eigin húsnæði með mikinn tækjakost, á frábærum stað.
Þjónustar stóra bíla og litla. Mikill tækjakostur. Topp Tækifæri.

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

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

HÁRSNYRTISTOFA Í hverfi 101
08-0003 Hennar hátign

Frum

Tilboðsfrestur er til 17. mars n.k
Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn samkvæmt mæli.
Þeir sem áhuga hafa á að skoða íbúðirnar þurfa að panta tíma á
skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 10. mars n.k

Til sölu glæsileg hársnyrtistofa í 101, 5 vinnustöðvar, 2 vaskstólar. Smart
stofa. 1-2 leigustólar. Þekkt stofa. Mjög gott verð.

ÞEKKT HÁRSNYRTISTOFA í hverfi 108.
Ný á skrá, falleg hársnyrtistofa. 5 vinnustöðvar og 2 vaskstólar, búnaður
endurnýjaður. Staðsetning góð og næg bílastæði. Frábært tækifæri.

HEILSUSTUDIÓ & SNYRTISTOFA
Til sölu heilsustudió og snyrtistofa sem sérhæfir sig í líkamsmeðferðum,
s.s. til grenningar, styrkingar, hreinsunar og alhliða snyrtingu og naglaásetningu. Fínn aðbúnaður í góðu húsnæði. Frábært tækifæri á góðu verði.

FLOTT HÁRSNYRTISTOFA Í 101 - MJÖG VINSÆL.
Til sölu glæsileg og vel búin hársnyrtistofa, frábærlega vel staðsett, í
góðu húsnæði, með bílastæði við inngang. 6 vinnustöðvar og 2 vaskstólar og allur búnaður mjög góður. Verð 7 millj.

VINSÆLL SKYNDIBITASTAÐUR í hverfi 108

Suðurlandsbraut 54 í síma 552 5644
milli 9-15, eða senda tölvupóst
á netfangið bumenn@bumenn.is
VH ehf · Sími 864-2400

Til sölu þekktur skyndibitastaður í austurborginni með fína afkomu. Vel
tækjum búin Bullandi traffic. Tekur yfir 30 manns í sal. Gott dæmi.
Fjöldi annara fyrirtækja á skrá.
Endilega leitið nánari upplýsinga. Sjáið www.fyrirtaekjasala.is
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Spánn, Kýpur,

Grikkland, Tyrkland, Belís og
T
NÝT
Ítalía
Yﬁr 100 starfsmenn í þjónustumiðstöð Atlas
Vingjarnlegt viðmót, aðstoð og ráðleggingar
Allar húseignir á eignarlóðum
Mörg hundruð eignir um að velja
Nýjar og notaðar eignir
Aðstoð við rekstur
Tryggingar
Húsgögn
Leiguþjónusta
71.000 viðskiptavinir
30 ára reynsla

– Atlas fylgir þér alla leið –

Verð í Tyrklandi frá 36.100 e
Verð á Kýpur frá 89.000 e
Verð á Grísku eyjunum frá 98.192 e
Verð á Spáni frá 99.170 e
Verð í Belís frá 103.000 e
Ítalíu frá 74.500 e

Þitt hús í sólinni!
EF ÞÚ VILT FJÁRFESTA Í EIGN Í SÓLINNI ÞÁ BJÓÐUM VIÐ ÞÉR
SKOÐUNARFERÐ FRÁ

15.500

INNIFALIÐ: FLUG, FÆÐI OG GISTING.

Ef þú ert á leiðinni til Spánar, Tyrklands, Krítar, Kýpur, Belís eða Ítalíu
og vilt skoða eignir þá bjóðum við dagsskoðunarferð þér að kostnaðarlausu.

Hringdu og pantaðu skoðunarferð þegar þér hentar!

Frum

Hafðu samband og fáðu nýja bæklinga 2008 senda heim.

Nánari uppl. milli kl. 12 og 16 alla virka daga
Sími: 586 2880 - Gsm: 696 1960
www.atlasinternational.com - dagny@atlasinternational.com

10 ● fréttablaðið ● fasteignir
20

3. MARS 2008

VÖNDUÐ
SUMARHÚS

Víkurbraut 46 - 240 Grindavík - www.es.is

SEM HÆGT

Vesturbraut 8, Grindavík
Til sölu eitt af glæsilegustu húsum í Grindavík, hús með mikla sögu. Um er að ræða
283,2 fm einbýlishús á þremur hæðum
ásamt 58.5 fm bílskúr. 5 svefnherb. 2 stofur,
sjónvarsphol, eldhús með sólskála, Stórum
palli, sólskála og heitur pottur. Sjón er sögu
ríkari. Verð: Tilboð óskast.

ER AÐ
REISA Á

&%&H`j\\V]kZg

Laut 33, Grindavík

SKÖMMUM

<a¨h^aZ\VgWÂ^g]_VgiVGZn`_Vk`jg

Glæsilegt 131,4 fm einbýlishús ásamt 22,5
fm bílskúr. 3 svefnherb. stofa, borðstofa.
Möguleiki er á 4ja svefnherb. Eikarparket
og flísar á gólfi. Stofur og svefnherb. með
eikarparket. Flísar á eldhúsi, baðherb. og
forstofu. Glæsileg kirsjuberjainnréttingar í
eldhúsi og baðherbergi. Bílskúr einnig flísalagður. Stórt geymsluloft í bílskúr. Verð:
33.800.000,-

TÍMA
6aÄ_ÂaZ\]ccjc
7_VgiVgd\\a¨h^aZ\VgWÂ^g

Vesturhóp 26, Grindavík

ÖihÅc^i^aVaagV{iiV

Völundarhús.is

C{a¨\Âk^Âb^ÂWdg\^cV

Flott nýlegt 98 fm parhús ásamt 25,8 fm
bílskúr. 2 stór svefnherb. Eikarparket og
steingráar flísar á gólfi. Eikarinnréttingar í
eldhúsi, baðherbergi og í skápum inn í
svefnherb. Halogen í lofti. Loft tekið upp í
sperru. Hellulagt plan með hitalögn. Verð:
26.500.000,-

hafa til sölu heilsárshús
sem hönnuð eru af
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fyrir íslenskar
aðstæður.

Laut 16, 0106 -NÝTT
Húsið er steyptar einingar frá Einingarverksmiðjunni Borg. Íbúðirnar skilast fullbúnar
án gólfefna. Innréttingar, fataskápar og
hurðir eru að vali kaupenda eik, maghony
eða lakkað hvítt. Húsið verður steinað að
utan. Lóð verður tyrft og bílaplan malbikað.
Húsið er mjög vel staðsett nálægt skóla og
leikskóla. 4 herbergja, 107,9 fm. Verð:
19.500.000,-
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Staðarhraun 41, Grindavík
Flott 114 fm raðhús ásamt 28,3 fm bílskúr.
3 svefnherb. Stofa og borðstofa. Ris tekið
upp. Nýlegt parket og flísar á hluta. Einnig
nýlegt neysluvatnslagnir að hluta. Nýlegur
pallur með nýjum heitum potti. Flottur garður. Verð: 24.500.000,-

JÓNSI

Sunnubraut 5 eh, Grindavík

90

53 fm efri hæð í tvíbýli. 2 svefnherb. stofa,
eldhús, baðherbergi og þvottahús. Nýbúið
að taka eldhúsið allt í gegn, ný innrétting og
tæki. Gaseldavél. Nýbúið að skipta um
neysluvatnslagnir, heitt og kalt. Geymsla
sem hægt er að nýta sem svefnherb. Verð:
11.200.000,-

Vesturhóp 7, Grindavík
Frum

C{cVg^jeeaÅh^c\Vg{lll#&%&h`j\\^#^h#

TILBOÐ ÓSKAST Í NÝTT SUMARHÚS TIL FLUTNINGS

Í húsinu þurfa að vera 2 svefnherbergi, svefnloft, eldhús, stofa,
útgengið af WC og stofu, veggir og loft klætt með gipsi. Við anddyri þarf yfirbyggingu. Vinsamlegast sendið tilboð og teikningar á
tölvupósti olof05@ru.is fyrir 10. mars, einnig ef frekari upplýsinga
er þörf. Traustir kaupendur.
Afhending þarf að vera í lok maí 2008.

Svavar Geir Svavarsson
löggiltur fasteignasali

Frum

SÉRHÆÐIR VIÐ BAKKA ELLIÐAVATNS, FRÁBÆRT ÚTSÝNI
OG TENGING VIÐ NÁTTÚRUNA Á EINSTÖKUM STAÐ
VIÐ GRANDAHVARF Í KÓPAVOGI

Grandahvarf 1-5, íbúðirnar í Grandahvarfi eru vandaðar íbúir frá 121-136 fm.
• Möguleiki er að kaupa bílskúr með sumum eignum
• Sérlóð fyrir íbúðir á neðstu hæð með trépalli
• Glæsilegur frágangur lóðar og sameiginlegra svæða
• Myndavél með upptöku verður uppsett við innkeyrslu í götuna, vöktuð
af stjórnstöð Öryggismiðstöðvarinnar. Einnig fylgir öryggiskerfi hverri íbúð
Allar nánari upplýsingar, teikningar, skilalýsing og bæklingur
fást hjá fasteignasölunni Kletti í síma 534 5400,
einnig upplýsingar um hverfisfélag og öryggiskerfi.

JÓNSI

Suðurhóp 11 og 13, Grindavík
Ný glæsileg parhús 160 fm fullbúið að utan
en án gólfefna að innan. Húsið er timburhús
klætt að utan með báruáli liggjandi og jatópaviður við útgönguhurðar. Bílaplan hellulagt, ruslatunnuskýli komið. Lóð grófjöfnuð.
2% halli á þaki. Gólfhiti, lokað kerfi, neysluvatn rör í rör. Lán frá Íbúðalánasjóði getur
fylgt með. Verð: 29.900.000.-

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 heimasíðunni okkar.
www.volundarhus.is

TRÖLLAKÓR 9-11
Fasteignasalan Klettur hefur hafið sölu á glæsilegum
íbúðum við Tröllakór 9 - 11 í Kópavogi sem Gustur
byggingafélag er að reisa, um er að ræða fjölbýlishús,
lyftuhús á 3-4 hæðum, ásamt jarðhæð og bílageymslu.
Ein lyfta er í húsinu. Sex íbúðir eru á hverri hæð nema
á jarðhæð þar eru 3 íbúðir. Góð staðsetning, nálægt
skóla og leikskóla og svið hlið nýrrar íþróttaakademíu
ognálægt fyrirhuguðum framhaldsskóla.
Verð frá 25,000,000

60

Blómsturvellir 2, Grindavík
Snyrtilegt einbýlishús ásamt bílskúr 176,4
fm . Mikið endurnýjað. 4 svefnherb. Nýtt
parket að hluta. Nýjar neysluvatnslagnir.
Nýtt baðherbergi. Verð: 29.900.000,-

Arnarhraun 15, Grindavík
Mjög fallegt 139 fm parhús ásamt bílskúr. 3
rúmgóð svefnherbergi. Kirsuberjainnréttingar inn í eldhúsi og inn á baði. Ísskápur,
frystiskápur og uppþvottavél sem selst
með, tækin eru öll úr burstuðu stáli. Rólegt
hverfi, stutt í skóla. Gott lán getur fylgt
með. Verð: 27.500.000,-

Baðsvellir 1, Grindavík

08-0003 Hennar hátign

Frum

Óskum eftir tilboði í nýtt, fullbúið 45-50 fm
sumarhús sem er tilbúið til flutnings.

Nýtt parhús 118,5 fm. ásamt 42,3 fm. bílskúr. 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: 33.000.000,-

Mjög falleg 134 fm einbýlishús ásamt 34 fm
bílskúr. 4 svefnherb. 2 baðherb. sjónvarpshol. Nýtt járn á þaki, nýjar neysluvatnslagnir. Forhitari. Hiti í plani. Sólpallur með heitum potti. Verð 29.500.000,-

Suðurhóp 1, Grindavík
Glæsileg íbúð í 20 íbúða fjölbýlishúshúsi
fyrir 50 ára og eldri. Lyfta í húsinu. Íbúðin er
100,5 fm. auk 6,4 fm. geymslu. Skilast með
vönduðum innréttingum, flísar á anddyri,
baðherbergi og þvottaherbergi og parket á
herbergjum og stofu. Fataskápar í herb og
anddyri. Bílastæði ein og hálf breidd. Frábært útsýni.Verð: 23.500.000,-

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

Vörðusund 1, Grindavík
Nýtt iðnaðarhúsnæði, stálgrindarhús einangrað og klætt að innan. Vegghæð 4,75 m
Mænishæð 6,95 m Innkeyrsluhurð 4m há.
Hiti í gólfi, slípuð gólfplata. Lóð grófjöfnuð
fm. 167,4 Verð: kr. 16.000.000,-

Höfðabrekka 29A, Húsavík
Flott 193,7 fm Parhús ásamt 26,3 fm bílskúr
byggt 1981. 3 svefnherb. eldhús, stofa,
baðherbergi og þvottahús. Á gólfum er
parket og flísar. Einnig undir bílskúr er 26,3
fm kjallari.
Verð: 19.800.000

VH ehf · Sími 864-2400

Við auglýsum þína eign frítt!

Rauðamýri 6, Mosfellsbæ - Raðhús

Grettisgata, 101 Rvk. -3ja herb.

Draumahreiður bókelskra
kaffihúsaunnenda og
menningarvita loksins til
sölu.Falleg 66,7 fm íbúð á 3.
hæð, Laugavegur og Mál og
menning handan hornsins. Frábær staðsetning, afhendist við kaupsamning. Verð 21,9 millj.

Frum

Mjög vel skipulagt, samtals 210 fm raðhúsið á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr við
Rauðamýri 6 í Mosfellsbæ. Húsið verður afhent fullbúið með glæsilegum, ljósum innréttingum en
án gólfefna. Fjögur svefnherb. Hellulagt bílaplan m/snjóbræðslu og tyrfð lóð. Til afhendingar
fljótlega. Búið að helluleggja bílastæði, snjóbræðslukerfi og tyrfa lóð. Verð 51,9 millj.

Bragagata, 101 Rvk. - 4ra herb.

Rauðamýri 13, Mosfellsbæ - Raðhús

Stórskemmtileg og notaleg 99,7 fm íbúð í
öndvegi Þingholtanna með útsýni sem orð
fá ekki lýst. Kyrrlátur staður en miðbærinn
þó innan seilingar. Hér slær hið sanna 101hjarta. Ekki bíða með að skoða þessa.
Glæsilegt samtals 163 fm raðhús á einni hæð við Rauðumýri 13. Húsið verður afhent fullbúið með
glæsilegum, ljósum innréttingum en án gólfefna. Tvö svefnherbergi. Til afhendingar fljótlega.
Hellulagt bílaplan m/snjóbræðslu og tyrfð lóð. Búið að helluleggja bílastæði, snjóbræðslukerfi og
tyrfa lóð. Verð 46,9 millj.

Verð 34,4 millj.

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

NORÐURBAKKI 23 OG 25, HAFNARFIRÐI

Bergstaðastræti - Þarfnast
lagfæringar Tveggja hæða einbýlishús
á hornlóð við Bergstaðastræti í Reykjavík.
Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, eldhús og
herbergi á neðri hæðinni. Á efri hæðinni eru
tvö herbergi og baðherbergi. Geymsluskúr er
á lóðinni og er hann í lélegu ástandi. Herbergið á neðri hæðinni er í lélegri viðbyggingu. Tvö til þrjú sérbílastæði eru á lóðinni. V.
Tilboð óskast m. 7383

Glæsilegar íbúðir í þremur húsum á sjávarlóð í Sjálandi. Íbúðirnar eru
3ja herb. frá 120 fm. Lyfta er í húsunum frá bílakjallara. Húsin eru
hönnuð af Birni Jóhannessyni. Glæsilegt útsýni.
ÍBÚÐIRNAR VERÐA TIL SÝNIS Í DAG MÁNUDAG FRÁ 17.00-18.00.

Frum

BIRKIHLÍÐ - SÉR INNGANGUR

Hestland - sumarbústaðalóð. Um 8500
fm eignarlóð á frábærum stað í Hestlandi.
Búið að skipta um jarðveg undir hús, planta trjám, rotþró er komin. Teikningar samþ.,
byggingarl.gj. greidd. Vatn og rafmagn á
lóð. Lóðin er við golfvöllinn. Malbikaður
vegur að honum. Uppl. gefur Þorleifur St.
Guðmundsson lögg. fasteignasali á Eignamiðlun. V. 7,2 m. 7308

Glæsilegar íbúðir á frábærum
stað við sjávarsíðuna með
mögnuðu útsýni. Húsið er teiknað af Birni Ólafs. Um er að ræða
2ja-4ra herbergja fullbúnar íbúðir með gólfefnum. Allt að 95%
lán frá seljanda.

Falleg og vel skipulögð 99,0 fm
íbúð á jarðhæð. Eignin skiptist í
forstofu, tvö svefnh., stofu., eldh.,
baðh., 2 geymslur og þvottah.
Stutt er í fallegar gönguleiðir og
þjónustu. V. 33,0 m. 7378

DALHÚS - RÓLEGUR STAÐUR

ÍBÚÐIRNAR VERÐA TIL SÝNIS Í DAG MÁNUDAG FRÁ 17.00-18.00.

EINBÝLISHÚS Á SPÁNI.
Glæsilegt nýtt einbýlishús á tveim
hæðum í Andalúsíustíl til sölu við
hinn þekkta Villa Martin golfvöll og
skammt frá öðrum frábærum golfvöllum, Campoamor og Las Ramblas. Húsið er aðeins í 30 mín
akstursfjarlægð frá Alicante flugvelli. 7379

Skúlagata - jarðhæð Falleg 2ja
herbergja íbúð á 1. hæð í nýlegu húsi fyrir
eldri borgara við Skúlagötuna. Eignin skiptist
í hol, svefnherbergi, baðherbergi, stofu og
opið eldhús. Íbúðin á hlutdeild í samkomusal
á 1.hæð og húsvarðaríbúð. Aðgangur að
mötuneyti með heitum mat er í næsta húsi.
Sér geymsla innan íbúðar. Húsvörður er í
húsinu. 7249

Glæsilegt 211 fm parhús á mjög góðum stað í Húsahverfi Grafarvogs.
Húsið stendur hátt og er mikið útsýni frá því. Húsið er nýlega málað
og mikið búið að gera fyrir garðinn. Innbyggður bílskúr. "Húsið er staðsett við skóla, sundlaug og skíðalyftu. Mjög barnvænt staður við fallegt útivistarsvæði."V. 55 m. 7373

12 ● fréttablaðið ● fasteignir
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Hlégerði – Einbýli í Kópavogi

Þrastarhöfði – Glæsilegt parhús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu einstakt íbúðarhús á fallegum
útsýnisstað við Hlégerði 37A í Kópavogi. Húsið er teiknað af Jóni
Haraldssyni, arkitekt árið 1988 og byggt árið 1989. Húsið er tengt
eldra húsi á lóðinni með sólskála. Tvö svefnherbergi, stofa, borðstofa, eldhús og sólstofa á aðalhæð og stórt vinnurými og
geymslur í kjallara. Á lóðinni er einnig tvöfaldur bílskúr.
Verð kr. 54,9 m.

Vorum að fá í sölu mjög flott 197,7 m2 parhús
á tveimur hæðum í einu vinsælasta hverfi
Mosfellsbæjar. Húsið er byggt árið 2006 og
vel í lagt. Á jarðhæð er stofa, stórt eldhús,
gestasalerni og innbyggður bílskúr. Á 2. hæð
eru þrjú góð svefnherbergi, glæsilegt baðherbergi m/hornbaðkari og stórum sturtuklefa,
fataherbergi og stórt sjónvarpshol. Stórar
svalir í suður og vestur. Garður að mestu leit
byggður palli með stórri skjólgirðingu, en þar
er heitur pottur með 17” skjá – eign sem
menn verða að skoða.
Verð kr. 67,8 m.

Hjallahlíð – 2ja herb íbúð.

Klapparhlíð – 4-5 herb.

Stóriteigur - Raðhús

Klapparhlíð – 50 ára og eldri

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 þvottahúsi
og korkflísar á forstofu og eldhúsi.
Verð kr. 29,9 m.

146,6 m2 raðhús á einni hæð með bílskúr
ÁSAMT ca 60 m2 kjallara í litlum botnlanga
við Stórateig 19 í Mosfellsbæ. Þetta er vel
skipulögð íbúð með 4 svefnherbergjum,
eldhúsi, sjónvarpsholi, stofu, baðherbergi
og gestasalerni á jarðhæð og stóru leikherbergi/vinnuherbergi, geymslu og þvottahús
í kjallara. 28 m2 bílskúr og stórt hellulagt
bílaplan fyrir framan húsið.
Verð kr. 39,9 m.

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.

Frum

Tröllateigur – 4ra herb.

Vorum að fá í sölu flotta 100,7 m2, 4ra
herbergja íbúð á 2.hæð í 2ja hæða fjölbýli
með opnum stigagangi við Tröllateig 45 í
Mosfellsbæ. Þetta er vel skipulögð íbúð
með 3 rúmgóðum svefnherbergjum, stórri
stofu og mjög rúmgóðu eldhús. Baðherbergi m/baðkari og sturtuklefa og sér
þvottahús inn af baði. Mikil lofthæð er í
íbúðinni sem gefur henni fallegt útlit
Verð kr. 27,6 m.

Þrastarhöfði – 3ja herb.

Til sölu 2ja herbergja Permaform íbúð á
JARÐHÆÐ í litlu fjölbýli, með stórri timburverönd við Hjallahlíð 25 í Mosfellsbæ.
Stórt hjónaherbergi, baðherbergi m/sturtu,
sér þvottahús, góð geymsla - hægt að
nota sem leikherbergi, rúmgóð stofa og
eldhús með flottri innréttingu. Þetta er
frábær eign fyrir þá sem eru að kaupa sínu
fyrstu eign - timburveröndin eykur notagildi eignarinnar mikið. Lágafellsskóli, leikskóli, glæsileg sundlaug ofl. í næstu götu.
**Verð 18,9 m.**

Tröllateigur – 115,6 m2 íbúð

Lágholt – 187,3 m2 einbýli

Klapparhlíð – 50 ára og eldri

Þrastarhöfði – Laus í dag.

Mjög glæsileg 91,5 m2 3ja herbergja íbúð
á efstu hæð ásamt bílastæði í bílageymslu
í nýlegu 3ja hæða fjölbýli á flottum stað í
Mosfellsbæ. Íbúðin sérlega falleg, með
ljósu eikarplastparketi og náttúruflísum á
gólfi. Hvít innrétting í eldhúsi með AEG
tækjum. Mjög fallegt útsýni er úr íbúðinni
út á sundin. World Class, ný sundlaug og
skóli/leikskóli rétt við húsið.
Verð kr. 26,9 m.

Rauðamýri - 2ja herb.

Vorum að fá í sölu mjög fallega og stóra,
2ja herbergja, 81 m2 íbúð á 2.hæð í nýju
3ja hæða fjölbýli með miklu útsýni við
Rauðumýri 3 í Mosfellsbæ. Þetta er afar
smekkleg og fallega hönnuð íbúð, hvítta
eikarparket og flísar á gólfum, birk innréttingar í eldhúsi, baði, svefnherbergi og forstofu. Innfelld halogen lýsing í loftum og
falleg gluggatjöld. Hér fá menn eina með
öllu. Verð kr. 22,7 m.

Afar glæsileg 3ja til 4ra herbergja endaíbúð á efstu hæð í nýlegu 3ja hæða fjölbýli
við Þrastarhöfða 5 í Mosfellsbæ. Íbúðin er
mjög glæsileg, með eikar plankaparketi og
flísum á gólfi, hnotu innhurðar og innréttingar hvítar/hnota. Hér hefur hvergi verið til
sparað – frábær staður, sundlaug, líkamsrækt, skóli, leikskóli, golfvöllur 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.**

Falleg 107,4 m2, 3ja herbergja íbúð á
JARÐHÆÐ í 4ra hæða lyftuhúsi við Klapparhlíð 3. Íbúðin er vönduð í alla staði, eikarparket og flísar á gólfum. Tvö rúmgóð
herbergi, stórt baðherbergi með tvöföldu
baðkari, sér þvottahús/geymsla, stórt stofa
og glæsilegt eldhús með eikarinnréttingu
og eyju. Úr stofu er gengið út á stóra afgirta verönd sem eykur notagildi íbúðarinnar mikið.
Verð kr. 30,9 m.

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 eikarparket og flísar á gólfum. Stofa, borðstofa, 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 m.

Vorum að fá 187,3 m2 einbýlishús á einni
hæð með stórum bílskúr við Lágholt 11 í
Mosfellsbæ. Í húsinu eru fjögur svefnherbergi, stofa, borðstofa, gott eldhús
m/borðkrók, þvottahús m/bakinngangi og
baðherbergi m/kari. Húsið stendur á 862
m2 lóð á skjólgóðum stað í eldri hluta
Mosfellsbæjar. Eignin er snyrtileg og veð
viðhaldið, enda aðeins 2 eigendur frá upphafi.
Verð kr. 41,9 m.

Hjallahlíð – 174,6 m2 raðhús

Klapparhlíð – 50 ára og eldri

Svöluhöfði – 319 m2 einbýlishús

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, svefnherbergi
og gesta WC, á 2. hæð er sjónvarpshol, 23 svefnherbergi og baðherbergi. Stórt
hellulagt bílaplan með snjóbræðslu og
timburverönd í suðurgarði. Frábær staður
við skóla, sundlaug og golfvöll.
Verð 45,5 m.

Mjög falleg og rúmgóð 2ja herbergja, 90,9
m2 íbúð, á 3ju hæð í 4ra hæða lyftuhúsi
fyrir 50 ára og eldri. Húsið sérlega vandað,
einangrað og klætt að utan með flísum og
harðvið og gólfplötur á milli hæða eru tvöfaldar sem gefur betri einangrun. Fallegar
flísar og askur á gólfum, baðherbergi með
sturtuklefa og handklæðaofni og stórt
hjónaherbergi. Mjög fallegt útsýni er úr
húsinu og stórar svalir.
Verð kr. 27,5 m.

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 vinnustofa með stórum sal, forstofu,
baðherbergi, geymslu og bílskúr. Þetta er
eign sem tekið er eftir.
Verð kr. 99,2 m.

Þverholt - 2ja herb.

Falleg 57,7 m2, 2ja herbergja (ósamþykkt)
íbúð á jarðhæð í miðbæ Mosfellsbæjar.
Íbúðin er mjög smekklega innréttuð og vel
nýtt, flísar á gólfum, rúmgóð stofa og eldhús og baðherbergi með fullkomnum
sturtuklefa. Mjög gott aðgengi, sér inngangur beint af bílaplani. Verð kr. 14,4 m.

Kynntu þér öﬂugt söluferli Domus á vefsíðu okkar domus.is
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Glæsilegt raðhús með bílskúr á besta stað í Lindahverfinu.
Mjög bjart og rúmgott með stórum palli, góðum svölum og
sér garði. Frábært útsýni.

Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

Falleg og rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli
við Starmýri í Reykjavík. Frábær staðsetning, skólar og öll
almenn þjónusta í göngufæri m.a. Kringlan.

Heiðrún Sigurðard.
sölufulltrúi
heidruns@domus.is
sími 664 6032

Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

220 Hafnarfjörður
Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

Glæsilegt
parhús

23,5 millj.
3
85,1 fm
2000
Sér inngangur

Blikaás
Fallega neðri hæð í góðu fjölbýli við Blikaás í Hafnarfirði.
Íbúðin er samtals 85,1 fm. Eignin skiptist í forstofu, 2
svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, stofu, og þvottahús sem
er innan íbúðar. Sér inngangur.

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

700 Egilstaðir

700 Egilstaðir

Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

28,5 millj
6
173,7 fm
2006
Skipti á eign
í Reykjavík

Dalsel

Atvinnuhúsn.
983,3
2007
Skipti á eign
í Reykjavík

Fagradalsbraut
Vandað verslunarhúsnæði. Húsið er á einni hæð samtals
983,3 fm. Mögulegt er að skipta húsnæðinu upp í fimm
einingar með sérinngangi. Húsinu verður skilað fullkláruðu
að utan þ.m.t. lóð, gangst. og bílast., tilb. til málningar.

Ævar Dungal
lögg. fasteignasali
dungal@domus.is
sími 897 6060

700 Egilstaðir
Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

300 Akranes

Tilboð
7
326,7 fm
1976
Skipti á eign
í Reykjavík

Verð
Fjöldi herbergja
Stærð 356,8 fm
Byggingarár
Annað Atvinnuhúsn.

Ægisbraut

Reynivellir
Vel rúmgott einbýlishús við Reynivelli á Egilsstöðum. Húsið
er samtals 326,7fm þ.m.t bílskúr. Þetta er eign með marga
möguleika ásamt mjög góðri staðsetningu, skólar, sundlaug
og íþróttahús í næsta nágrenni.

35,9 millj.
3
123,5 fm
1996
Góð
staðsetning

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

42 millj.
5
211,2 fm

Úlfarsbraut

Skemmtilegt einbýlishús á einni hæð í nýlegu hverﬁ á
Egilsstöðum. Um er að ræða vandað timbureiningahús frá
Litháen sem framleitt er undir gæðaeftirliti íslendinga og eftir
íslenskri forskrift. Húsið er 173 fm, þar af er bílskúr 42 fm.

Þórunn Gísladóttir
þjónustufulltrúi

Starmýri
113 Reykjavík

Vel skipulagt og glæsilegt 211,2 fm. tvílyft parhús þar af
25,1 fm. innbyggður bílskúr. 2ja hæða hús. Gengið er
inn á aðra hæð. Forstofa, gestaklósett, eldhús og stofa. Á
fyrstu hæð eru 5 herbergi, geymsla og þvottahús.

Svana Siguðrard.
viðskiptastjóri

105 Reykjavík

72,6 millj.
5
206,7 fm
1999
Raðhús

Haukalind

Þröstur Magnússon
sölufulltrúi

VESTMANNAEYJAR

201 Kópavogur
Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

Þórey Jónsdóttir
viðskiptastjóri

Ævar Dungal
lögg. fasteignasali
dungal@domus.is
sími 897 6060

Til sölu gott 356,8 fm atvinnuhúsnæði. Um er að ræða húsnæði
þar sem ﬁskbúðin Fiskisaga er til húsa. Húsnæðið er allt hið
vandaðasta og með öllum búnaði sem tilheyrir slíkri starfsemi og
skiptist í verslun starfsmannaaðstöðu og tvo vinnslusali.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

MSI PR 200 Crystal Collection frá MSI.
Þessi flotta farvölva á tilboðsverði út mars.
Listaverð: 208.200 kr. Tilboðsverð: 179.900 kr.
Tilboðsverð til Aukakrónukorthafa: 152.900 kr.
+2% endurgreitt í Aukakrónum.

15% afsláttur af Tindur flísjökkum úr Polartech
WindPro efni sem er fjórum sinnum vindþéttara
en hefðbundið flísefni. +5% endurgreitt
í Aukakrónum.

TviX 4100 margmiðlunarspilari frá DviCO.
Listaverð: 53.900 kr. Tilboðsverð: 39.900 kr.
Tilboðsverð til Aukakrónukorthafa: 33.900 kr.
+2% endurgreitt í Aukakrónum.

Tilboðsverð á 19” LCD Sharp sjónvarpstæki.
Rétt verð: 59.900 kr. Tilboðsverð: 51.900 kr.
+3% endurgreitt í Aukakrónum.
Sharp – tæknilega framúrskarandi.

Sjóaðir fisksalar sem bjóða aðeins úrvals
sjávarfang og veita ráðgjöf um allt sem
viðkemur hráefni og eldamennsku.

Aðeins það besta í kjötvörum, persónuleg
þjónusta og ráðgjöf.

Kynntu þér málið á www. aukakronur.is

Domus fasteignasala veitir 2%
endurgreiðslu í Aukakrónum.

ÍSLENSKA / SIA.IS / LBI 41270 02/08

*Ef greitt er með kreditkorti tengdu Aukakrónum.
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Húsaviðhald

Spádómar

Önnur þjónusta
Allt til víngerðar

Víngerðarefni, bjórgerðarefni. Áman
Háteigsvegi 1, www.aman.is

ÞJÓNUSTA

Til bygginga
Mótaborð (dokar) 1.545 kr/m2, timbur
1x6 & 2x4. Uppl. í s. 840 7273 og á
ulfurinn.is
Til sölu vinnuskúr og mótaskór,
smíða allar gerðir af mótaskóm.
8448677/8699974 www.jarnsmidi.is

Hreingerningar

KEYPT
& SELT

Verslun

Til sölu

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Trjáklippingar garðyrkja.

Við hjá K-Matt ehf höfum fengið blóðsykursmæla 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 13:1516:30 alla virka daga.

Klippi tré og runna og felli tré.
Fljót og góð þjónusta. Látið fagmann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari, s.
846 8643.

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

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og einstaklinga og klippingar og umhirðu á
görðum. Uppl. í s. 616 1569.

Einkatímar. Erla s. 587 4517.

Ert þú að byggja?

Tökum að okkur alla vinnu við grunna
og lóðir. Þekking og þjónusta í sérflokki.
Hausverk ehf s. 820 9637 & 899 0957.

Bókhald

Febrúar tilboð 20%
afsláttur.
Málarameistari getur bætt við
sig verkefnum. Stigagangar,
sameignir og íbúðir, gamalt
og nýtt.
Upplýsingar í síma 869 3934
Ingimundur Málarameistari.

ALVEG SKÍNANDI!

Tek að mér regluleg þrif í fyrirtækjum
og einnig flutningsþrif. Ástu-Svæði . S.
848 7367.

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

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Símaspáin.

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

Skattaskýrslugerð fyrir einstaklinga og
einstaka fyrirtæki t.d. Dagmæður og
Leigubílstjóra alfh@isl.is S: 8203148

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

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

Kristjana spámiðill. Þeir sem til mín
vilja leita. Pantið tíma í s. 554 5266 &
695 4303.

Flutningsþrif, nýbyggingaþrif, húsfélagaræstingar, ræsting fyrir fyrirtæki og
stofnanir, bónvinna, teppahreinsun og
allar almennar hreingerningar. www.
stjornuthrif.is S: 820 0691

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

Alspá
445 5000 & 823 8280

Bókhald, skattskil, skattframtöl, fjármálaþj., stofnun félaga. SMCO-reikningshald og ráðgjöf. S. 866 1605.

Rafvirkjun
Fjármál
Skattframtöl - Ráðgjöf - Samningagerð Bókhald - o.fl. atoz@atoz.is s:771 4545

Málarar

Glerjun/gluggaviðgerðir!
Móðuhreinsun glerja

Stubbastandar

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

Viltu losna við sígarettustubbana, bæði
standar og á vegg. Standur ehf. Uppl. í
s. 842 2535.
GOLF Til sölu 2 stk golfhermar á mjög
góðu verði! Upplýsingar í síma 771
- 4050

Húsaviðhald!

Garðyrkja

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

Hljóðfæri

Magnhús ehf

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

Alhliða viðhald fasteigna, innan og utan.
S. 847 6391 & 891 9890.
Tek að mér allt alm. viðhald húsa,
s.s. málun, múrun, flísa- & parketlagnir
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna.
S. 616 1569.

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

Pípulagnir

Getum bætt við okkur verkefnum í
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663
5315.
Tökum að okkur viðhaldsverkefni og
nýsmíði. t.d parket, gifs, glerjun og
sólpalla. Vönduð vinna. Stálnagli ehf
S. 663 3741

Sumarið er komið!

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

Stífluþjónusta

RafList
Löggildir rafverktakar

ÞJÓNUSTA

Getum bætt vid okkur allri
almennri raflagnavinnu, nýlagnir, vidhaldsvinna,
og fagleg ráðgjöf.
Uppl. í s. 823 8860 & 696 0502.

Vélar og verkfæri

Málarameistari getur bætt við sig verkefnum. Uppl. í s. 896 6148, jig@mi.is

Þarftu að láta mála?

Málaranemi getur tekið að sér málningarvinnu. Fagmennska og gott verð.
Sími 6979867.

Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
Vetur, sumar, vor og haust. Vanir
menn, vönduð vinna! Upplýsingar veita
Ólafur 661 2005 & Hilmar 699 8509
Kletthamar ehf. www.kletthamar.is

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum
með besta verðið. Uppl. í síma 899
2536 & 659 4403.

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

Tölvur
Tölvuþjónusta

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

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

Seljum og leggjum parket

Tökum að okkur lagningu, slípun, lökkun ofl. á parketi, eigum margar tegundir
af gegnheilu parketi til sölu. Hröð og
góð þjónusta. S. 659 7596

Fyrirtæki
Til sölu lítið fyrirtæki sem leigir út vatns
og kaffivélar góð vefsíða fylgir. ýmis
skipti koma til greina Einnig talningarvél
fyrir 50 og 100 krónu peninga. upplýsingar í síma 8993540 Sóley giga@
simnet.is

www.raflist.is

Alhliða málningarþjónusta. Tilboð. Uppl.
í s. 698 8629 & 662 5322.

Gúmmíbátar & Gallar

Björgunarbátar frá 119.900, þurrgallar
m/öndun 39.900, slöngubátar, viðgerðarefni og viðgerðir. Heimsækið okkur á
gummibatar.is eða S:6607570
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Starfskraftur óskast.

Geymsluhúsnæði

HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

Baðstaðir

Námskeið

Gisting

Starfskraftur óskast.

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

Til leigu á Spáni allan ársins hring,
Barcelona, Costa Brava, Menorca,
Valladolid. Uppl. í s. 899 5863 www.
helenjonsson.ws

Japanska baðið - Nýtt Nýtt - Nýtt !

Líkamsskrúbbun - pottur (frítt) - Power
nudd - gómsætur matur. Verð kr. 5500.
Detox = úthreinsun ofl. Japanska baðið,
Skúlagötu 40, gengið inn frá Barónstíg.
(Næsta hús við Janus). S. 823 8280.

Helst vanur. Hjólbarðaverkstæði
Grafarvogs. S. 567 4468.
Gúmmísteypa Páll Lárusson
Gylfaflöt 3. Uppl. í s. 567 4467.

ehf.

Dagvinna - Kvöldvinna

Okkur vantar gott fólk í símasölu kl. 9-17
virka daga eða 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. Uppl. dagvinna 869-0291
milli kl. 9-17 Uppl. kvöldvinna 699-0005
milli kl. 12-22

Hársnyrtsveinn/ hársnyrtinemi

Hestamennska

Óskast í afleysingar á Hárkúnst í kringum páska og í sumar. Vinnutími eftir
samkomulagi. Uppl. í s. 551 3314 &
861 2981.

Heilsuvörur
Skalli Vesturlandsvegi
INTENSIVE ICELANDIC-ÍSLENSKA FYRIR
ÚTLENDINGA: Start 3/3, 31/3: Level
I; 4 weeks; Mnd-Frd;18-19:30. Level
II: 7 weeks: Mnd/Wdn/Frd; 20-21:30.
Start: 25/2, 14/4. Level III:10 weeks:
Tuesd/Thurd; 20-21:30. Start 18/3,
27/5. Ármúli 5. s.5881169, www.icetrans.is/ice

Starfsfólk óskast í fullt starf og
aukavinnu.
Upplýsingar á staðnum.
Flísábreiða með belgól kr. 3.830 kr. Tito.
is Súðarvogi 6. S. 861 7388.

Vantar þig Smiði, múrara
eða járnabindingamenn?

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

HÚSNÆÐI

Ævar Friðriksson. Kenni allan daginn.
Toyota Avensis 2006. Tek í akstursmat
og hjálpa við endurtökupróf. S. 863
7493 og 557 2493.

Húsnæði í boði

Villtu missa 5-7 kíló? 9 daga hreinsigrógram frá Aloe Vera 14.690kr S.
6978928

Kvöld og helgarþjónar!
Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 m2.
Einnig bretti. Búslóðir, fyrirtæki, iðnaðarmenn. 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.

Kringlukráin óskar eftir að ráða
kvöld og helgarþjóna og barþjóna, með einhverja reynslu.
Aðeins íslenskumælandi koma
til greina.
ÁHUGASAMIR SENDI UMSÓKN
Á: sophus@kringlukrain.is eða
í s: 893 2323

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 8964662 www.lifsstill.is
Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur það
líka með Herbalife. Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki fylgir. www.heilsuval.
topdiet.is Rannveig s. 862 5920.
Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. 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

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

Starfsfólk óskast

HEIMILIÐ
ATVINNA

Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á
heimsíðu okkar:
www.dalsmynni.is
Sími 566 8417 og
www.dalsmynni.is

11,5fm herbergi til leigu í Hraunbænum.
Aðgangur að hreinlætisaðstöðu og
salerni en ekki sturtu. Til leigu strax.
Upplýsingar í sima 8640276

Vantar starfsfólk?

Skilvirkar og hagkvæmar ráðningar á
netinu. WWW.HENDUR.IS
Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verkamenn, meiraprófsbilstjórar, vélamenn
o.fl. S. 8457158
Sjálfstætt starfandi trésmiður óskar eftir
verkefnum. Stór og smá verk. S. 662
6413.

Atvinna í boði

Leigjendur, takið eftir!

– Mest lesið

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.

ATVINNA

www.leigulidar.is

Whole body massage Telepone 862
0283.
Ferðanuddbekkir, óléttubekkir, bómullarlök, gæði og gott verð. Uppl. í S:
8916447

Nýjar eignir á skrá. Hafnarfjörður,
Kjalarnes, Akranes og Selfoss. Sjá á
www.leigulidar.is.

Vantar þig málara?

Dormgisting í boði með aðgang að
eldhúsi og salerni. Í Hfj. Til skammtíma
eða langtíma. 29 þ. mán. Uppl. í s.
770 5451.

Reyndir menn - klárir til vinnu!

Lítið herbergi til leigu í miðbæ Kóp með
aðgang að öllu og sameiginlegu rými.
Leiga 40. þ. Uppl. 8471544.
2 herb. íbúð í 101 Rvk. til leigu. Laus
strax. Uppl. sendist á kristrun@ismennt.
is

Ýmislegt

Schafer hvolpar til sölu, með ættbók frá
HRFÍ. Tilbúnir til afhendingar. Frábærir
fjölskylduhundar. Upplýsingar í síma
615 5000.

2h. íbúð v. Spöngina. 66 fm, sérinngangur, geymsla, gott ástand og vel
skipulögð. Einkastæði. 115 þ. innif. hiti,
rafm., hússj. Bankaábyrgð skilyrði. Björg,
6921715

Húsnæði óskast
Súrefnismettunarmælar á frábæru verði.
Einnig höfum við aðgang að öllum
mögulegum vöruflokkum. Það sem við
eigum ekki reynum við að útvega. KMatt ehf. S. 421 8999 eða k-matt@
simnet.is Opið 09-11:30 & 13:15-16:30
alla virka daga.

Langtímaleiga Kóp. 60 ára reglusamur
og snyrtilegur karlmaður óskar eftir 2-3
herb. íbúð frá 1/04. Öruggar greiðslur
og góð meðmæli. Greiðslugeta 80-100
þ. S. 848 1350.

Til Sölu Amerískir Cocker Spaniel
Hvolpar. Tegundin hendar mjög vel sem
heimilshundar. Kátir og miklar félagsverur. Uppl gefur Karen í s.661 9876 og
á www.draumora.com

Sverrir@Proventus.is
Öryggisgæslan ehf.
Óskar eftir starfsfólki til næturstarfa frá 23:00 til 08:00
Vinna er í boði allar nætur,
einnig um helgar eða aukavaktir í boði. Starfið felur í sér
m.a. áfyllingu 30%, Þjónustu &
Gæslu 70%. 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.
Auðbrekku 6, 200 Kópavogur.
Opið er frá kl.10-16 virka daga.
Einnig er hægt að hringja í
Síma 856-5031

3UNDLAUGARVÎRÈUR
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA SUNDLAUGARVÎRÈ Å 6ESTURB¾JARLAUG
5M ER AÈ R¾ÈA  STARF Å VAKTAVINNU
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR 'UÈRÒN !RNA 'YLFADËTTIR
FORSTÎÈUMAÈUR Å SÅMA   NETFANG
GUDRUNARNA REYKJAVIKIS %INNIG ER H¾GT AÈ S¾KJA UM
STARÙÈ ¹ HEIMASÅÈU ¥42 WWWITRIS 5MSËKNARFRESTUR ER
TIL  MARS 

MÁLÞING
Sumarbústaðir til leigu (30 mín frá
RVK). Heitur pottur og gasgrill. Nánari
upplýsingar í síma 898 6107 eða www.
nupar.is.

!RNE +RISTINN !RNESON
EINKAÖJ¹LFARI
3KEMMTILEGIR TÅMAR OG ¹RANGUR
'3-  
.ETFANG ARNE INTERNETIS

,!534 34!2& ¥ 6%3452"*!2,!5'

,AUN ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGI 2EYKJAVÅKURBORGAR OG
3TARFSMANNAFÁLAGS 2EYKJAVÅKURBORGAR

Alaskan Malamute hvolpar fæddir. 4
rakkar og 3 tíkur. Verða ættb.færðir hjá
HRFÍ. Áhugasamir kynni sér tegundina
vel. Uppl. í s:6600366

EINKAÞJÁLFUN

Hringdu núna S. 661-7000

(¾FNISKRÎFUR
5MS¾KJENDUR ÖURFA AÈ STANDAST H¾FNISPRËF SBR ÎRYG
GISREGLUGERÈ FYRIR SUNDSTAÈI 5MS¾KJENDUR VERÈA AÈ EIGA
GOTT MEÈ AÈ UMGANGAST FËLK OG HAFA GËÈA ÖJËNUSTULUND

Sumarbústaðir

Mjög fallegir hreinræktaðir Chihuahua
hvolpar til sölu. Uppl. í s. 897 8848.

...ég sá það á visir.is
sir.is

Fjöldi starfa í boði á vef Hendur.
is. Skoðaðu hvað er í boði. WWW.
HENDUR.IS

Höfum á skrá menn sem að
óska eftir mikilli vinnu. Geta
hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000.

Auglýsingasími

Nudd

„...fyrst á visir.is“

Atvinna óskast

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.

Ísbar/Booztbar,
Kringlunni.
Óskum eftir að ráða í eftirfarandi starf. Dagvinna á tímabilinu 8.30-16.30, heilsdags eða
hálfsdags starf. Góð laun í boði
fyrir réttan aðila.
Einungis traust og heiðarlegt
fólk kemur til greina. Uppl. í s.
898 7924, Kristinn eða senda
umsókn á cyrus@simnet.is

MÁNUDAGUR 3. mars 2008
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SMÁAUGLÝSINGAR

Tjáðu þig!
50MB frítt
myndasvæði!
Búðu til myndaalbúm
á síðunni þinni!

Viltu sýn’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Ný útlit í viku
hverri!
Búðu til eigið útlit
eða veldu tilbúið!

Viltu breyt’eikkurru?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Auglýsingasími

– Mest lesið

K>Á:AH@JB6ÁHE>A6
JEEÌ=6A9HIÓCA>HI>C6ÃÏC6
7?6GC>6G6HDCD<G6<C=>A9JGB6<CÖH9ÓII>G
¶6AA6K>G@696<6
lll#aZiiWna\_Vc#^h
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Nytsemi – hvað er það?
hana eða getur nýtt sér
UMRÆÐAN
efni hennar. Slíkt er
tapað fé og getur skapNytsemi
að neikvæða umfjöllun.
Hvernig geta fyrirytsemi er þýðing
tæki og stofnanir athugá enska orðinu
að hvort vefur þeirra sé
Usability og vísar til
notendavænn?
þess að notendur
Hægt er að leita til
eiga ekki að aðlagast
ráðgjafa sem eru sérákveðinni tækni eða
fræðingar í nytsemisverkfærum, heldur
mælingum og láta þá
skal móta tækni og DROPLAUG MARGRÉT
fara yfir vefinn og
verkfæri með þarf- JÓNSDÓTTIR
meta hann. Hægt er að
ir notandans í huga.
styðjast við tékklista sem eru
Nytsemi felur í sér að notendur
gefnir út til að meta vefi. Þeir
eiga auðvelt með að nota hluti.
eru viðmið eða leiðbeiningar um
Nytsemi er því það sama og notinnihald og útlit vefja. En það
endavæni. Flestir tengja nytsem er mikilvægast af öllu og
semi við vefsíður, tölvuforrit og
skilar bestu niðurstöðu er að
þess háttar en nytsemi á í raun
prófa vefinn með notendum
við alla hluti, t.d. hamar, hnífa(usability testing). Með slíkum
pör eða sjónvarpsfjarstýringu.
prófunum er hægt að finna út
Ekki er sjálfgefið að allir viti
þarfir og væntingar notenda
hvernig eigi að nota slíka hluti
vefjarins. Hægt að prófa hveog því þarf hönnun þeirra að
nær sem er, sama á hvaða stigi
vera einföld þannig að allir geti
vefsíðan er, hvort sem það eru
notað hlutina.
hugmyndir, skissur, drög að vef
En hvað er þá notendavænn
eða tilbúnar vefsíður. Þær niðurvefur?
stöður sem prófunin gefur, eru
svo notaðar til þess að bæta vefNotendavænn vefur er þannig
inn.
að notendur finni þær upplýsingar sem þar eru settar fram
Hvers vegna notendaprófanir?
með hjálp leiðarkerfis, leitarvirkni og annarra leiða í boði.
Notendaprófanir eru árangursKostir þess að huga að notendarík aðferð til að sjá hvað það er í
væni eru margvíslegir.
viðmótinu sem þarfnast lagfærTil dæmis eykur það þjónustu
inga. Notendur sjá vefinn út frá
við notendur og viðskiptavini.
öðru sjónarhorni en þeir sem
Hægt er að fullyrða að þau fyrirvinna dags daglega með vefinn.
tæki og stofnanir sem hafa
Því er mikilvægt að fá almenna
aðgengilegan og notendavænan
notendur vefjarins til að prófa
vef, standi betur samkeppnislega
hvernig þeim gengur að finna
en þau fyrirtæki sem ekki hafa
þær upplýsingar sem eru í boði
slíkan vef.
eða nýta þá virkni sem á vefnum
Annar kostur þess að hafa noter. Það hefur sýnt sig að oft er
endavænan vef er að slíkur
upplifun notenda allt önnur en
vefur gefur meira af sér en
gert var ráð fyrir í upphafi. Slíka
vefur sem er ekki notendavænn.
upplifun er ekki hægt að mæla
Það er lítill tilgangur að bjóða
með spurningalistum heldur er
upp á vefsíðu ef enginn skilur
mikilvægt að fylgjast með not-

N

endum. Raunin er sú að manneskjan á það til að segja eitt og
gera annað í raun. Oft á tíðum
vantar jafnvel töluvert upp á að
skilningur notenda sé með þeim
hætti sem hönnuðir og aðstandendur vefjarins lögðu upp með.
Því er besta leiðin til að sjá hvað
þarf að lagfæra á vefnum að
prófa hann með notendum.
Hér fyrir neðan eru nokkrar
spurningar sem aðstandendur
vefja ættu að spyrja sig:
Er vefurinn uppbyggður eftir
þörfum notenda?
Hefur vefurinn verið prófaður
með alvöru notendum?
Hafa notendur fengið tækifæri til að tjá sig um hvað má
betur fara á vefnum?
Gefur forsíðan skýrt til kynna
hvað
fyrirtækið/starfsemin
snýst um?

Eru markmið vefjarins skýr?
Er skýrt hvar notendur eiga að
fylla inn mikilvægar umsóknir?
Er vefurinn settur upp með
leitarvélar í huga og finnst hann
í leitarvélum?
Er vefurinn þinn aðgengilegur
öllum notendum? Líka fötluðum
eða hópum með sérþarfir?
Ef svörin við þessum spurningum er Nei eða Ekki viss, þá er
líklegt að vefurinn þinn standist
ekki væntingar notenda og skili
ekki þeim árangri sem hann gæti
verið að skila. Því er mikilvægt
að gera eitthvað í málunum strax
í dag.
Ef svörin eru flest Já, ætti vefurinn þinn að vera hannaður með
þarfir notenda í huga. Til að
ganga úr skugga um að það sé
rétt, er upplagt að prófa vefinn
með notendum.
Höfundur er sérfræðingur í
notendaprófunum og vinnur hjá
Sjá ehf.

Óviðunandi lausn
slys eru leik- og
grunnskólar auk frístunda- og íþróttamannvirkja.
Með
framgöngu sinni í
þessu máli hefur nýr
meirihluti í borginni
sent þau skilaboð að
umræðunni
um
við sem hér búum
framkvæmdir
skiptum engu máli
mislægra gatnamóta
og að heilsa okkar sé
við Miklubraut og
fórnarkostnaður
Kringlumýrarbraut
ELÍN SIGURÐARDÓTTIR
fyrir
greiðari
hefur mér fundist
umferð í um tvo klukkutíma á
umræðan einkennast af sjónardag.
miðinu „við“ gegn „hinum“.
Það er algjörlega óviðunandi
Málið er hugsað út frá hagsmunað slíkum „lausnum“ sem misum íbúa svæðisins annars vegar
læg gatnamót eru, sé kastað
og „allra hinna“ hins vegar.
fram án nokkurs samráðs við
Hagsmunir hópanna eru settir
íbúa í hverfinu og borgarbúa
fram sem andstæður.
almennt. Við hljótum öll að vilja
Þessa hugsun tel ég ekki eiga
búa í betri borg, ekki bara við
rétt á sér. Það er ekkert sem
sem búum við umferðargötur.
segir að þeir einu sem þurfi að
Það þarf að líta á alla borgina
berjast gegn fyrirhuguðu skipusem eina heild og öll berum við
lagsslysi séu íbúar svæðisins.
ábyrgð á að hér skapist umhverfi
Ég verð þó að viðurkenna að sú
sem ekki er skaðlegt þeim sem
staðreynd að átta mánaða gömul
þar búa.
dóttir mín sefur úti á svölum
Ég neita að trúa því að íbúar í
nokkur hundruð metra frá þessöðrum hverfum séu tilbúnir að
um stað gerir mig staðfastari í
láta eigin hagsmuni bitna á
baráttu minni gegn þessari
heilsufari saklausra barna og
„lausn“. Við þurfum að hugsa
annarra íbúa í nágrenni misum sameiginlega hagsmuni allra
lægra gatnamóta. Við hljótum
borgarbúa, sem hljóta að snúast
að bera þá virðingu og umhyggju
um að draga úr notkun einkafyrir hvert öðru að láta svona
bílsins og greiða fyrir öðrum
vinnubrögð ekki líðast! Á sama
samgöngum, s.s. strætisvögntíma og ég biðla til borgarbúa og
um, hjólreiðum og gangandi
íbúa í nágrannasveitarfélögum
vegfarendum. Við getum ekki
að íhuga stöðu íbúa hverfisins
bara „leyst“ vandann með því að
vil ég skora á borgaryfirvöld að
greiða fyrir umferð einkabíla.
mæta íbúum á opnum borgaraÞó svo að flestir sem ferðast
fundi til þess að ræða þessi mál
um þetta hverfi séu á leið í og úr
á lýðræðislegan hátt. Saman
vinnu býr einnig fólk í námunda
hljótum við að geta fundið farvið gatnamótin. Í Háaleitissæla lausn á umferðarvandanhverfi og Hlíðum eru mörg fjölum.
býlishús og í þeim búa margar
barnafjölskyldur. Í námunda við
Höfundur er íbúi í Álftamýri.
þetta fyrirhugaða umhverfis-

UMRÆÐAN
Gatnamót Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar

Í

Kynntu þér sértæka þjónustu
Atvinnubíla Ford hjá Brimborg

„Standard“ heitur alla morgna
GCI GROUP

Stilltu klukkuna að kvöldi og þú byrjar daginn heitur að morgni.
Tímastillanleg olíumiðstöð er staðalbúnaður í Transit sendibílum
frá Ford - sérstaklega fyrir íslenskar aðstæður. Komdu í Brimborg.
Kynntu þér nýtt stöðugleikastýrikerfi Ford Transit sem er staðalbúnaður.

Reyndu nýju vélina í Transit:
2,2 l dísil Duratorq TDCi.

Kannaðu aðstæður. Vinnuaðstöðunni hefur verið breytt til hins betra í nýjum Transit.

Nýtt útlit. Nýtt innlit. Ný vél. Nýtt Vertu í hópi þeirra bestu. Komdu í
stöðugleikastýrikerfi. Komdu. Brimborg. Veldu Ford Transit í dag.
Skoðaðu nýjan Ford Transit.
Verð frá 2.313.245 kr. án vsk*.
Kynntu þér sértæka þjónustu Atvinnubíla Ford hjá Brimborg

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 | Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700 | www.ford.is
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JÓN ÞORLÁKSSON FORSÆTISRÁÐHERRA FÆDDIST ÞENNAN
DAG ÁRIÐ 1877.

„Sá sem vill leita eftir efnalegri velgengni fyrir sjálfan
sig verður að leitast við að
fullnægja sem best þörfum
annarra.“
Jón var landsverkfræðingur,
kaupmaður í Reykjavík, fyrsti
formaður Íhaldsflokksins og
líka Sjálfstæðisflokksins, fjármálaráðherra, forsætisráðherra og borgarstjóri í Reykjavík. Hann lést 20. mars 1935.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST 3. MARS 1984

MERKISATBURÐIR

Atómstöðin frumsýnd

1801 Thomas Jefferson er fyrsti

Íslenska kvikmyndin
Atómstöðin var frumsýnd þennan dag árið
1984. Hún er byggð á
samnefndri skáldsögu
Halldórs Kiljans Laxness og fjallar um líf
ungu sveitastúlkunnar Uglu sem kemur
til borgarinnar og
ræðst sem þjónustustúlka til Búa Árlands
og hans borgaralegu
fjölskyldu. Með hlutverk Uglu í myndinni
fer Tinna Gunnlaugsdóttir og Búa Árland leikur
Arnar Jónsson.
Myndin var framleidd af Kvikmyndafélaginu
Óðni og Þorsteinn Jónsson var leikstjóri hennar.
Þetta var dýrasta kvikmynd sem Íslendingar

höfðu gert til þessa,
kostaði fjórtán milljónir króna. Hún var
fyrsta myndin sem Íslendingar stóðu algerlega einir að eftir
bókum Laxness.
Nóbelsskáldið var
ánægt með myndina
og sagði fólkið sem
að henni stóð vera
feikilega flinkt. Hins
vegar sagði hann bókina bara ekki nógu
góða hjá sér enda
hefði hann rubbað henni af á svipstundu. „En
sagan höfðaði líklega til fólks á sínum tíma. Þetta
var í þann tíð þegar sveitin var að segja gúddbæ
og flytja til Reykjavíkur á einu bretti,“ sagði hann
í blaðaviðtali.

1861

1933

1938
1955
1986
1991

forseti Bandaríkjanna sem
sver embættiseið í Washington.
Abraham Lincoln tekur
við embætti forseta
Bandaríkjanna.
Franklin D. Roosevelt
byrjar fyrsta kjörtímabil
sitt sem forseti Bandaríkjanna.
Olía finnst í Sádi-Arabíu.
Elvis Presley kemur fram í
sjónvarpi í fyrsta sinn.
Ástralía fær fullt sjálfstæði
frá Bretlandi.
Lögreglumenn í Los Angeles berja blökkumanninn Rodney King vegna
hraðaksturs. Atburðurinn
verður kveikja að mestu
óeirðum í sögu borgarinnar.

ALÞJÓÐAHÚS Á NORÐURLANDI: ÖFLUG STARFSEMI TRYGGÐ TIL ÞRIGGJA ÁRA

AFMÆLI
Hjörleifur
Kvaran, forstjóri
Orkuveitu
Reykjavíkur, er
fimmtíu og sjö
ára í dag.

Ragna Sara
Jónsdóttir
fjölmiðlakona er
þrjátíu og fimm
ára í dag.

Guðný Gerður
Gunnarsdóttir
borgarminjavörður er fimmtíu og fimm ára
í dag.

Atli Eðvaldsson
knattspyrnuþjálfari er fimmtíu og
eins árs í dag.

Þorvaldur
Bjarni Þorvaldsson
tónlistarmaður
er fjörutíu og
tveggja ára í
dag.

Ólafur Darri
Ólafsson leikari
er þrjátíu og
fimm ára í dag.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Polly Sæmundsdóttir,
frá Siglufirði,

damóðir, amma og
lést á Hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð í Kópavogi
24. febrúar síðastliðinn. Útför hennar fer fram frá
Hjallakirkju í Kópavogi, fimmudaginn 6. mars kl.
13.00.
Eygló Guðjónsdóttir, Kristinn Guðjónsson, Valgarður
Guðjónsson,
Sunnuhlíð
í
tengdabörn,
barnabörn og barnabarnabörn.

liðinn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
sonur, bróðir og afi,

Ellert Eggertsson
Hraunbæ 90

verður jarðsunginn frá Árbæjarkirkju í dag, 3. mars
kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent á
Krabbameinsfélagið.
Elín Halla Þórhallsdóttir
Rebekka Rós Ellertsdóttir
Páll Jónsson
Eggert Ellertsson
Andri Þór Ellertsson
Anna Lilja Marteinsdóttir
Sigríður Elísabet Sæmundsdóttir
Sæmundur Eggertsson
Eyþór Eggertsson
Ingveldur Ólöf
Björgvinsdóttir
og afabörn.

Er í miðju alheimsins og fær
framandi menningu í æð
Samningur var undirritaður nýlega
um þriggja ára þjónustu milli Alþjóðahúss á Norðurlandi og Akureyrarbæjar. Anna Guðný Guðmundsdóttir er verkefnastjóri hússins og
hún var ásamt fólki af átta mismunandi þjóðerni að setja salinn í stand
fyrir undirritunarathöfnina þegar í
hana náðist. Alþjóðahúsið er í Rósenborg að Skólastíg 2. Þar hefur Anna
Guðný unnið sem eini starfsmaður
Alþjóðastofu sem rekin hefur verið
af Akureyrarbæ frá 2004. „Nú er
bærinn að gera þjónustusamning við
Alþjóðahúsið syðra, við erum að fá
styrki frá nokkrum aðilum og vonumst eftir auknu samstarfi við önnur
sveitarfélög hér í kring. Við munum
halda áfram á sömu nótum og áður en
stækka og eflast eftir þessar breytingar,“ segir Anna Guðný ánægð og
upplýsir að strax í apríl verði ráðinn
pólskur starfsmaður og eflaust muni
fleiri bætast við.
Anna Guðný er Akureyringur í
húð og hár og það má greina á mæli
hennar. Hún kveðst þó víða búin að
vera og meðal annars hafa kynnt sér
menningu annarra landa. Hún segir
fjölmenningarsamfélag
vissulega
vera á Norðurlandi og bendir á að
við Héðinsfjarðargöngin séu nánast
eingöngu Tékkar að vinna. Einnig sé
fólk af erlendu bergi brotið víða í iðnaði, fiskvinnslu og slipp svo nokkuð
sé nefnt. Hins vegar séu umönnunarstéttir nánast eingöngu skipaðar Íslendingum og leikskólarnir líka. En í
hverju er starf hennar sjálfrar einkum fólgið? „Ég veiti innflytjendum
upplýsingar um samfélagið hér fyrir
norðan og í heild. Í borginni hefur
fólk aðgang að Útlendingastofnun og
Vinnumálastofnun en úti á landi þarf
fólk að vera í fjarsambandi og það
getur verið erfitt þegar tungumálin
vefjast fyrir.“ Spurð hvort fólk standi
í réttindabaráttu í gegnum skrifstofuna hjá henni svarar hún: „Já, það er
alltaf eitthvað um það. Ég er í mjög
góðu sambandi við öll stéttarfélögin
hér í kring og verkalýðshreyfinguna
og nú getum við líka farið að njóta
beinnar þjónustu lögfræðingsins í

ANNA GUÐNÝ, VERKEFNASTJÓRI ALÞJÓÐAHÚSS NORÐURLANDS „Þótt fólk komi bara til að leita

ráða um hvernig það eigi að fylla út skattframtalið eða sækja um heimilislækni þá er hér svo
mikið félagslíf sem hægt er að tengjast beint, strax í fyrstu heimsókn.“
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA.IS

Alþjóðahúsinu syðra.“ Hún segir
ákvæði í þjónustusamningnum um
þjóðahátíðir og menningarviðburði
á vegum hússins og kveðst hlakka til
að skipuleggja viðburði og verkefni
og tengja saman fólk af ólíkum uppruna. Skemmtilegast við starfið segir
Anna Guðný vera fjölbreytnina. „Það
er alltaf eitthvað nýtt að gerast, ég
kynnist mörgu fólki og fæ meira af
ólíkri menningu í æð en flestir.“
Alþjóðahús Norðurlands er vel í
sveit sett því Rósenborg gegnir fjölbreyttu hlutverki. Þar er til dæmis
Húsið, menningarmiðstöð ungs fólks,
með líflega starfsemi, líkt og Hitt
húsið í Reykjavík og á kvöldin er

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og langalangamma,

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Freygerður Guðrún
Bergsdóttir

Elías Guðbjartsson

Austurbyggð 17, Akureyri,

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

þar námskeiðahald í tengslum við
Punktinn, handverksmiðstöð. „Hingað kemur fólk til að sauma og smíða,
setja rennilás í buxur, fara á mósaíknámskeið og bara nefndu það,“ lýsir
Anna Guðný. „Hér eru líka félagsmiðstöðvar bæjarins, forvarnarfulltrúinn og jafnréttisfulltrúinn. Húsið
iðar af lífi frá morgni til kvölds og ég
er því í miðju alheimsins. Samlegðaráhrifin af starfseminni eru líka mikil.
Þó svo fólk komi bara til að leita ráða
um hvernig það eigi að fylla út skattframtalið eða sækja um heimilislækni þá er hér svo mikið félagslíf
sem hægt er að tengjast beint, strax í
fyrstu heimsókn.“
gun@frettabladid.is

lést á Dvalarheimilinu Hlíð laugardaginn 23. febrúar.
Útför hennar fer fram frá Glerárkirkju þriðjudaginn
4. mars kl. 14.00. Blóm og kransar eru afþakkaðir, en
þeim sem vilja minnast hennar er bent á líknarstofnanir.
Sigrún Finnsdóttir
Guðmundur Finnsson
Bergur Finnsson
og fjölskyldur.

Daníel Þórðarson
Greta Stefánsdóttir
Sumarrós Ragnarsdóttir

sjómaður, Hrafnistu Reykjavík,
áður til heimilis að Klapparstíg 11,
Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Áskirkju í Reykjavík þriðjudaginn 4. mars kl.15.00.
Viðar Elíasson
Hilmar Elíasson
Svanur Elí Elíasson
Selma Björk Elíasdóttir
Halldór Guðbjartur Elíasson

Guðrún Halldórsdóttir
Linda B. Gunnarsdóttir

Sesselja Guðbjörg
Ragnarsdóttir
Barnabörn og barnabarnabörn.

– silfur, gull og platinum
Byggðu upp fjárhagslega hreysti þitt með kreditkorti frá Byr:
silfur-, gull- eða platinum.

– þú færð peninga!
Allir sem eru ekki enn komnir með
kort frá MasterCard fá 15.000 kr.
ferðaávísun. Við erum í ræktinni.

Þú notar kreditkort frá Byr og myndar veltutengda inneign sem getur greitt
árgjaldið niður í allt að 0 kr. Kynntu þér frábærar ferðatryggingar kortanna. Við
ræktum sambandið og sendum þér SMS þegar þú hefur nýtt úttektarheimildina
um 90 prósent. Sniðugt!

Vertu með.
Þú þarft ekki að vera viðskiptavinur
til að fá þér kortið. Allir eru velkomnir.
Tilboð gildir til 31. mars.

Komdu í ræktina með Byr. Njóttu þess að vera við góða fjárhagslega heilsu.
Fáðu að vita allt um kreditkortin frá Byr: silfur-, gull- og platinum. Frítt árgjald
fyrsta árið. Hringdu. Komdu. Eða farðu á byr.is.
ATH! Útlán eru háð lánareglum Byrs sparisjóðs.

Byrjaðu á byr.is – kannaðu fjárhagslega heilsu þína núna. Komdu með í ræktina.
Sími 575 4000 byr.is
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STUÐ MILLI STRÍÐA Að geta allt eða eitthvað eitt
VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR SYRGIR ENDALOK ENDURREISNARMANNSINS

Alþjóðleg leiklistarhátíð í Reykjavík

5.- 9. marz
Tryggðu þér miða
á www.midi.is
Takmarkaður sýningafjöldi

Nýverið bárust fréttir af
því að ítalskir fræðimenn telji myndskreytingar í litlu skákþrautakveri frá sextándu öld
vera
eftir
sjálfan
Leonardo da Vinci. Ef satt
reynist hefur verðmæti
kversins, sem þótti nokkuð verðmætt fyrir, margfaldast á augnabliki sem er að sjálfsögðu ánægjulegt fyrir eiganda þess. En það þarf
vart að koma nokkrum á óvart sem
þekkir til da Vinci og verka hans að
hann hafi tekið að sér slíka myndskreytingu. Hann var myndlistarmaður og að auki afskaplega áhugasamur um leiki og kerfi. Því má
telja líklegra en ekki að hann hafi
haft nokkurn áhuga á skák.

Leonardo da Vinci er gjarnan talinn til sem frummynd endurreisnarmannsins. Þetta hugtak er stundum
notað um þá sem eru fjölhæfir mjög
og dreifa áhuga sínum yfir mörg
ólík svið fremur en að einskorða sig
við eitthvað eitt. Da Vinci var, sem
kunnugt er, afar fær og skapandi
myndlistarmaður, en jafnframt var
hann uppfinningamaður, verkfræðingur, skáld, tónlistarmaður, stærðfræðingur, líffærafræðingur og
arkitekt. Hann lét sér ekki duga að
skara fram úr á einu sviði lífsins
heldur lét hann eftir sér að rannsaka og gera tilraunir með hvað það
sem vakti áhuga hans og það oftast
með ágætum árangri.
Forvitni og nýjungagirni da Vinci
er sannarlega aðdáunarverð og

þekking hans var vissulega yfirgripsmikil. En hugmyndaauðgi
hans fylgdi sá ókostur að hann hóf
mörg verk án þess að klára þau og
því liggja eftir hann ótal skissur að
listaverkum og vísindauppgötvunum, en tiltölulega fátt fullklárað. Að
auki segir sagan að hann hafi sofið
lítið sem ekkert; hann fékk sér
stuttan blund öðru hvoru og lét það
duga. Slíkt líf þætti fáum eftirsóknarvert í dag.
Enn finnast endurreisnarmenn
hér og þar, en ekki er víst að þeir
kunni við sig í nútímanum. Sérhæfing er orð dagsins, enda þarf að
skara fram úr til að ná árangri í
samkeppnisumhverfi atvinnulífsins. Hvar gæti Leonardo da Vinci
fengið vinnu í dag?

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Til hamingju,
Jói! Þú...
verðskuldaðir
þetta.

Takk,
takk!

En ég gefst aldrei upp!
Við spilum áfram!

Hæ!
Hvernig
var pókerkvöldið?

Já, en...
Ég hélt þú værir hættur.
Hvað viltu leggja undir?

■ Gelgjan

Vil ekki tala
um það.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Og fæturnir
mínir líka.

Palli! Skórnir þínir eru
úti á miðjum gangi!

Þátttakendur:

Nú.
Ertu með
vaxtarverki
aftur?

Já.

New York City Players
Vivarium Studio
Erna Ómarsdóttir og Lieven Dousselare
Nature Theatre of Oklahoma
Þjóðleikhúsið
Draumasmiðjan
Sokkabandið

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Heyrðu, Jósef, hérna
er ein. Henni líkar
frisbí, að borða beint
af jörðinni, slefblautir
tennisboltar og að fara í
göngutúra...

l
amá
k
n
i
E

■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

Ó, alvitri Sfinx, áttu
nokkurn tímann erfitt
með að ákveða þig?

Tja...

Já

og
nei

WWW.ICELANDAIR.IS

Fjárlaganefnd
Alþingis

■ Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ertu að læra heima?
Reykjavíkurborg

Dagskrá og nánari
upplýsingar á

www.lokal.is

Jább.

Ég á að skrifa
sögu sem ég
hef sjálf búið
til, með mínum
eigin orðum
og teikningum
sem ég hef gert
án aðstoðar.

Vá.

Greinarmerkjasetningin!

Kennarinn Leyfðu mér bara að
segir að laga greinarmerkin!
svona
verkefni
séu yfirleitt
erfiðari fyrir
foreldrana
en börnin.
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Lakk og leður hjá Givenchy
Ekki tengja allir nafnið Givenchy við leðurklædda töffara. Sýning
hönnuðarins Riccardo Tisci í París í vikunni, undir merkjum tískuhússins, samanstóð þó helst af töffaraskap í hinum ýmsu birtingarmyndum, við góðar undirtektir áhorfenda.

Spánverjar ætla að
bjarga Eurovision
Spánverjar
eru
brattir í ár og eru
með átakið Salvemos
Eurovisión,
Björgum
Eurovision. Aldrei áður
hefur
lýðræðið
verið jafn ráðandi í
vali á Eurovisionlagi því almúginn
gat valið á milli 530
spánskra laga á sérstakri
síðu
á
Myspace. Nú hafa
tíu lög verið valin
til að taka þátt í
lokavalinu sem fer EINN AF ÞEIM TÍU SEM ERU Í ÚRSLITUM Flipparinn
fram í sjónvarpi 8. Rodolfo Chikilicuatre.
mars. Þar keppa
fimm vinsælustu lögin sem fólk valdi úr Myspace-hrúgunni auk
fimm laga sem dómnefnd valdi úr sömu hrúgu. Lögin tíu eru gríðarlega fjölbreytt; tyggjópopp, latín, þungarokk, err og bé og indí
rokk, svo eithvað sé nefnt.
Líklega er stórkarlalegt átak Spánverja aðallega gert fyrir þá
sjálfa, því þeir hafa ekki riðið feitu nauti frá síðustu keppnum,
höfnuðu meðal þriggja neðstu í þremur síðustu keppnum. Spánn er
eitt af „stóru löndunum fjórum“ sem fer alltaf sjálfkrafa beinustu
leið í úrslitaþáttinn.

82 DAGAR TIL STEFNU

27. febrúar
28. febrúar

TISCI KOMINN Á KORTIÐ

2.mars

Tisci kvaðst hafa sótt innblástur sinn til Suður-Ameríku, en áhrif nautabananna sáust helst í
blúnduskyrtum undir vel sniðnum jökkum, og skreytingum á fötum. Helst sveif andi leðurtöffara og goth-stemning yfir vötnum og hafa nokkrir tískuskríbentar lýst því yfir að með sýningunni
hafi Tisci endanlega stimplað sig inn sem einn af heitustu hönnuðum dagsins í dag.

BAKSVIÐS Þursaflokkurinn á tónleikun-

um í Laugardalshöll um síðustu helgi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Vinsælir Þursar
Nýr safnkassi með heildarútgáfu
Þursaflokksins hefur selst í eitt
þúsund eintökum og er uppseldur
hjá útgefanda. Annað upplag er
væntanlegt fljótlega.
Kassinn hefur fengið frábæra
dóma í fjölmiðlum að undanförnu
auk þess sem endurkomutónleikar Þursanna í Laugardalshöll sl.
laugardag þóttu gríðarlega vel
heppnaðir. Kassinn inniheldur
plöturnar Hinn íslenzki Þursaflokkur, Þursabit, Á hljómleikum.
Gæti eins verið... og Ókomin
forneskjan, auk fleiri sjaldgæfra
hljóðritana.

Til hamingju með afmælið 4. mars!
Við þökkum öllum velunnurum, listafólki, samstarfsaðilum
og starfsfólki fyrir gjöfult og skapandi samstarf í aldarfjórðung.
Í tilefni 25 ára afmælisins bjóðum við ykkur öll velkomin á opnun sýninga þriðjudaginn 4. mars kl. 20-22.

Stefnumót við safnara III
Hljómfagurt stefnumót tónlistarfólks og hljóðfærasafnara
og

Sjö landa sýn
María Loftsdóttir, alþýðulistakona, sýnir vatnslitastemmningar frá ferðalögum sínum
um Argentínu, Bólivíu, Brasilíu, Ísland, Japan, Perú og Skotland.
Boðið verður upp á léttar veitingar, tónlistaruppákomur og notalega stemmningu að hætti hússins!

Föndurverslun
Námskeið
Síðumúli 15
S: 553-1800

Sjón er sögu ríkari

Gerðuberg 25 ára ...safnar reynslu!
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Blindrabókasafn ósátt við JPV

REYKJAVÍKAKUREYRIKEFLAVÍKSELFOSS
ÞAÐ ELSKA ALLIR JUNO!
Frábær gamanmynd sem fjallar um erﬁðleikana
sem tengjast því að vaxa úr grasi.

Óttinn hefur lifnað til lífsins.

Blindrabókasafn Íslands hefur
sent frá sér yfirlýsingu þar sem
það segist ekki hafa bent bókaforlaginu JPV á að nota sinn launataxta sem viðmið til að borga leikurum fyrir lestur á nýrri hljóðbók
með Nýja testamentinu.
„Blindrabókasafn Íslands hefur
launaða lesara á sínum snærum
og greiðir þeim samkvæmt taxta
sem ríkisrekið bókasafn ræður
við. Rétt er að taka fram að safnið
gerir engar kröfur um leikaramenntun lesara og taxtar þess
hafa ekkert með önnur fyrirtæki
að gera. Það er því alrangt að forsvarsmenn safnsins bendi fyrirtækjum á almennum markaði á
sína taxta til viðmiðunar enda um
algerlega ótengda og ósambærilega hluti að ræða,“ segir meðal
annars í yfirlýsingunni.
Í Fréttablaðinu á fimmtudag

((((
V.J.V - TOPP5.IS

BESTA FRUMSAMDA HANDRIT

Er einhver rosalegasta
spennuhrollvekja seinni ára.

EIN AF FIMM BESTU MYNDUM ÞESSA ÁRS

*

*skv óskarsakademíunni

DARK FLOORS
UNDRAHUNDURINN ÍSL TAL

ÁLFABAKKA
kl. 6 - 8 - 10:10
kl. 6

NO COUNTRY FOR OLD MEN kl. 6 - 8 - 10:30
THERE WILL BE BLOOD
kl. 8:30 - 10:10

STEP UP 2

L

MEET THE SPARTANS
NO COUNTRY FOR...

kl. 8
kl. 10:10

RAMBO
BRÚÐGUMINN

kl. 10:10
16
sýnd um helg. 7

16

kl. 7 - 10:10
kl. 5:50 - 8 - 10:10

DEATH AT A FUNERAL
P.S. I LOVE YOU

kl. 6
kl. 8

SELFOSS
kl. 8

14

16

THERE WILL BE BLOOD
STEP UP 2

VIP

7
L
16

AKUREYRI
kl. 6 - 8 - 10

7

KRINGLUNNI
kl. 6 - 8 - 10:10

JUNO
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7

JUNO

L

UNDRAHUNDURINN ÍSL TAL kl. 6
STEP UP 2
kl. 8 - 10

7

KEFLAVÍK
NO COUNTRY FOR...
kl. 8 - 10:10

DARK FLOORS
UNDRAHUNDURINN ÍSL TAL

kl. 8:20 - 10:30
kl. 6

14

STEP UP 2
SWEENEY TODD

kl. 8:20 - 10:30
kl. 6

7

L

STEP UP 2: THE STREETS kl. 8
P.S. I LOVE YOU
kl. 10:10

7
L

Bætt fyrir mistökin

16
7
L

ÓSKARSMYNDIRNAR
ERU Í SAMBÍÓUNUM
nánari upplýsingar um ÓSKARSMYNDIRNAR má ﬁnna á www.SAMbio.is

Sími: 553 2075

- bara lúxus
++++

- M.M.J., kvikmyndir.com

+++2
- 24. Stundir

++++
- V.J.V., Topp5.is

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
FLUGDREKAHLAUPARINN
27 DRESSES
RAMBO

NÝTT Í BÍÓ!

kl. 5.30, 8 og 10.30 12
kl. 5.50, 8 og 10.10 L
kl. 6, 8 og 10
16

NÝTT Í BÍÓ!

Þóra Sigríður segir að Blindrabókasafn
Íslands hafi engan fjárhagslegan ávinning af innlestri Biblíunnar.

7

16

20%
afsláttur
fyrir
Vörðufélaga

ÞÓRA SIGRÍÐUR INGÓLFSDÓTTIR

hvatti Félag íslenskra leikara
félagsmenn sína til að taka ekki
þátt í að lesa inn á hljóðbókina
vegna þess að því þótti launin,
5.000 krónur á tímann, allt of lág.
Egill Örn Jóhannsson, framkvæmdastjóri JPV, sagði að fyrirtækið hefði eingöngu notast við
launataxta sem Blindrabókasafnið hefði bent því á, enda störfuðu
forlagið og bókasafnið saman að
útgáfunni.
Að sögn Þóru Sigríðar Ingólfsdóttur hjá Blindrabókasafninu
snýst samstarfið eingöngu um að
bókasafnið leyfir forlaginu að
taka hljóðbókina upp á safninu.
Safnið hafi aftur á móti engan
fjárhagslegan ávinning af innlestri Biblíunnar. Egill Örn vildi
ekkert tjá sig um málið þegar
Fréttablaðið hafði samband við
hann.
- fb

NÝTT Í BÍÓ!

M.M.J - kvikmyndir.com

Tveir ungir vinir í Afganistan á áttunda áratugnum missa sambandið
vegna hörmulegs atburðar og innrásar Sovétríkjanna.
The Kite Runner, eða Flugdrekahlauparinn, er líkt og þekkt er
byggð á samnefndri, ástsælli metsölubók eftir Khaled Hosseini. Það
er leikstjórinn Marc Forster sem
tekur að sér kvikmyndunina en
hann hefur heldur betur sannað sig
með Monster’s Ball, Finding Neverland og nú síðast Stranger Than
Fiction, auk þess sem hann er næsti
Bond-leikstjórinn. Handritið er í
höndum David Benioff (Spike Leemyndin The 25th Hour) og vert er
að minnast að þótt myndin sé mest
á ensku er talað nokkuð af staðarmáli í Afganistan, dari.
Flugdrekahlauparinn fjallar á
öflugan hátt um vináttubönd,
heiður, eftirsjá og endurlausn.
Myndin spannar yfir tvo áratugi og
fjallar um hvernig ríkur strákur
svíkur besta vin sinn og hvernig
sektarkenndin nagar hann allt hans
líf. Sögusviðið er Afganistan, fyrst
sem góður staður, þá Bandaríkin og
að lokum Afganistan sem nöturlegur staður undir harðstjórn talibana.
Myndin hefur að geyma mörg
erfið og tilfinningarík atriði, sem
er vísir um hversu sterk saga hennar er. Helst er það hjartnæm byrjunin, átakanlegur aðskilnaðurinn og

spennandi endir sem standa upp úr;
eitt besta atriði hennar er árekstur
föðurins við hermenn Sovétmanna.
Forster er mjög næmur leikstjóri
og þetta er mjög mannúðleg mynd,
sem er mikill vitnisburður fyrir
mannsandann. Helsti galli hennar
er kannski sá að endirinn hnýtir
lausa enda aðeins of vel.
Það er einnig afbragðs leikhópur
sem prýðir myndina en margir eru
óþekktir Afganar. Með eiginlega
aðalhlutverkið fer Khalid Abdalla,
sem sást hvað helst sem hryðjuverkamaður í United 93, en hér
skilar hann góðu verki. En senunni
stela þeir Hamayoun Ershadi, sem

KVIKMYNDIR
Flugdrekahlauparinn
The Kite Runner
Leikstjóri: Marc Forster. Aðalhlutverk:
Khalid Abdalla, Hamayoun Ershadi,
Aman Khan Mahmoodzada.

★★★★
Mynd sem hreyfir við manni.

túlkar föður hans á magnaðan hátt,
og hinn ungi og óreyndi Ahmad
Khan Mahmoodzada, sem á áhrifaríka frammistöðu sem Hassan.
Loftur Ingi Bjarnason - Topp5.is

Fm Belfast sér fram á góðæri
S.V. - MBL.

-V.J.V. - Topp5.is / FBL
- H.J. - MBL

FÓLK
F
ÓLK MEÐ ÓTRÚLEGA KRAFTA
SEM GETA BREYTT ÖLLU
KALLAST STÖKKVARAR!

drekktu betur
STÓRKOSTLEG MYND Í LEIKSTJÓRN
SEAN PENN.
B.B - 24 STUNDIR

S.V. - MBL.
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„Já, það má segja að heimsfrægðin leggi okkur í einelti!“ segir
Árni Vilhjálmsson í hljómsveitinni Fm Belfast í gríni við þeirri
klassísku, en hallærislegu, spurningu, hvort hljómsveitin sé nú á
barmi heimsfrægðar.
Fm Belfast er kannski ekki á
allra vörum, en hljómsveitin
hefur samt unnið heimavinnuna
sína og í ár er ýmislegt á döfinni.
Sami lögfræðingur og sér um
málin fyrir Sonic Youth les nú
samningsdrög
sem
sveitinni
hefur borist frá fyrirtæki Rob Da
Bank, Sunday Best Records. Rob
þessi er einn framsæknasti
útvarpsmaðurinn á BBC og tók
við kyndli ferskleikans þegar
útvarpsgoðsögnin John Peel lést
árið 2004.
„Platan er næstum því alveg
tilbúin,“ segir Árni, „og ég giska á
að hún komi út svona fjórum mánuðum eftir að við skrifum undir

þessar mundir.

samninginn, hvenær sem það nú
verður. Nei, ég veit ekki hvað
platan mun heita, en næsta plata
á eftir þessari mun kannski heita
Florida!“
Hljómsveitin er þegar bókuð á
nokkrar tónlistarhátíðir í sumar.
„Við vorum að spila á By:Larm
festivalinu í Noregi um síðustu
helgi og fengum mjög jákvæð
viðbrögð þar. Það er búið að bóka
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okkur á Insomnia-hátíðina í
Tromsö og nokkrar aðrar hátíðir í
Noregi í sumar og svo verðum við
á Bestival og End of the Road
festivölunum í Bretlandi.“
Þrátt fyrir uppganginn sér Árni
ekki fram á að fara að lifa á tónlistinni í bráð. „Mér sýnist viðskiptamódelið vera frekar erfitt
eins og er. Þetta eru eintómir
gallabuxnatúrar hjá okkur enn
þá. Ég er sölumaður hjá Viðskiptablaðinu og sé ekki fram á
að segja upp 9 til 5 vinnunni.“
Fm Belfast spilar rafknúið,
svalt og taktfast gáfumannapopp
og er hugarfóstur Árna Rúnars
Hlöðverssonar og Lóu Hjálmtýsdóttur. Árni Vilhjálmsson bættist
við fyrir þarsíðustu Airwaveshátíð og Örvar í Múm hefur verið
að sogast meira og meira inn í
hljómsveitina upp á síðkastið.
Fylgist með frá byrjun.
- glh
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FRÉTTIR AF FÓLKI
Vandræðagemlingurinn Lindsay
Lohan segir að
streita vegna
mikillar vinnu
hafi valdið því
að hún leiddist út í vímuefnaneyslu
og fór í
framhaldinu
í meðferð á
síðasta ári.
Hún segist
einnig hafa
notað vímuefnin til að komast í gegnum þann
sársauka sem fylgdi því að hafa
ekki föður sinn, Michael, hjá sér.
„Það var mikið í gangi í lífi mínu
og ég var að flýja frá því,“ sagði
Lohan, sem ætlar að koma lífi sínu
á réttan kjöl sem allra fyrst.

Leikkonan og mannvinurinn Angelina Jolie hefur hvatt bandarísk
stjórnvöld til að halda herliði sínu
í Írak og auka við aðstoð sína til
þeirra flóttamanna sem þar búa.
Jolie, sem er
góðgerðarfulltrúi
Sameinuðu
þjóðanna,
skrifaði
nýverið grein í
dagblaðið The
Washington
Post þar
sem hún
lýsir heimsókn sinni
til landsins.
„Heimsókn
mín styrkti
mig í þeirri
trú að okkur
ber ekki bara siðferðisleg skylda til
að hjálpa fjölskyldum í Írak heldur
hefur vera okkar í landinu líka
áhrif til langs tíma á öryggi þjóðar
okkar,“ sagði hún.

Dregur úr hetjuskapnum
með sögum af sjálfum sér
Útivistarmaðurinn Páll
Ásgeir Ásgeirsson, sem
landsmenn þekkja nú sem
dómara í Gettu betur, ritstýrir tímaritinu Útiveru.
Fyrsta tölublað Útiveru í ritstjórn Páls Ásgeirs Ásgeirssonar
er komið út. Tímaritið hefur
komið út síðan árið 2002 og fjallar um ferðalög og útivist í sem
víðustum skilningi. „Hugmyndin
er að dekka þetta allt frá saumaklúbbum í sunnudagsgöngu til
ísklifurs af efstu gráðu,“ segir
Páll, „og reyna bæði að skemmta
og fræða.“
Páll hefur skrifað allmargar
ferðabækur um Ísland, bæði
fyrir göngu- og ökufólk. „Ég er
alinn upp í mjög afskekktri sveit
og við þær aðstæður myndar
maður sterk tengsl við náttúruna sem slitna aldrei. Það er
sanngjarnt að segja að ég sé
búinn að liggja úti síðan 1987-88.
Fyrsta leiðsögubókin mín kom út
árið 1994, en það var reyndar
ekki fyrsta bókin mín því ég
skrifaði ævisögu Hallbjörns
Hjartarsonar árið 1990.“
Páli er illa við að ljóstra upp
um uppáhaldsstaðinn sinn á
Íslandi. „Við skulum bara segja
að allir staðir fjarri mannabyggðum séu mínir uppáhaldsstaðir. Upplifunin af náttúrunni
er ekki bundin við þann stað sem
þú ert á. Mér eru alltaf efstir í
huga þeir staðir sem ég á eftir að
koma á. Þeir halda fyrir mér
vöku. Ég á til dæmis Þjórsárverin eftir, sem er verulega ámælisvert, en ég hyggst bæta fyrir það
í sumar.“

FRÉTTIR AF FÓLKI
Bandarísk yfirvöld
rannsaka þessa
dagana tvo lækna
sem meðhöndluðu
leikarann Heath
Ledger áður en
hann lést 22.
janúar. Vilja
þau skera úr
um hvort þeir
hafi brotið lög
þegar þeir gáfu
honum lyfin
sem drógu
hann til dauða.
Ledger lést í
íbúð í New
York eftir að
hafa tekið
inn of stóran
skammt af
verkja-, kvíðaog svefnlyfjum.

Leikarinn Charlie Sheen hefur
hvatt bandaríska sjónvarpsáhorfendur til að sniðganga nýjan raunveruleikaþátt fyrrverandi eiginkonu
sinnar Denise Richards. Sheen
er bálreiður yfir því að tvær ungar
dætur þeirra, Sam og Lola, komi
fram í þættinum. „Maður fer ekki í
réttarsal til að koma í veg fyrir slíkt
nema maður standi fyllilega á bak
við það,“ sagði Sheen.

ALINN UPP Í AFSKEKKTRI SVEIT Páll Ásgeir með fyrsta hefti Útiveru í hans umsjón.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Á forsíðu fyrsta heftis Páls
Ásgeirs er fjallagarpur með það
karlmannlega nafn Jósep Hólmjárn. „Hann er þjóðsagnapersóna
í lifanda lífi,“ segir ritstjórinn,
„orðlagður fjallagarpur og fararstjóri sem hefur oft komist í
hann
krappan.
Fyrirsögnin
„Dansað við dauðann“ stendur

fyllilega fyrir sínu. Til að draga
úr hetjuskapnum segi ég svo
eigin reynslusögu af því þegar
ég fór niður um vök í Sandkluftavatni. Ég varð skíthræddur og
eiginkonan, helmingi léttari en
ég, þurfti að fiska mig upp.“
gunnarh@frettabladid.is
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> Aðstoðarþjálfari brátt tilkynntur
Guðmundur Guðmundsson, nýráðinn landsliðsþjálfari,
vinnur nú hörðum höndum ásamt HSÍ að því að finna
sér aðstoðarmann og nú mun leitin vera langt komin. „Ég
reikna með því að leitinni ljúki brátt og málið er í fullri
vinnslu. Þetta gæti legið ljóst fyrir á þriðjudag eða miðvikudag og kannski fyrr,“ sagði Guðmundur í samtali við
Fréttablaðið í gær. Hann vildi þó vitanlega ekki
tjá sig um hver eða hverjir væru í sigtinu fyrr
en málið væri frágengið en Óskar
Bjarni Óskarsson,
þjálfari nýkrýndra
bikarmeistara Vals,
hefur sterklega verið orðaður við
stöðuna undanfarið.

sport@frettabladid.is

Eggert Gunnþór Jónsson:

Batamerki eftir
að Frail tók við
FÓTBOLTI Eggert Gunnþór Jónsson,
19 ára, hefur vakið mikla athygli
fyrir frammistöðu sína með
Hearts í skosku úrvalsdeildinni í
fótbolta í vetur en í nýlegu viðtali
hans við Edinburgh Evening
News kvaðst hann einbeittur að
ná betri árangri með liðinu.
„Þetta hefur verið frábært
tímabil á persónulegum nótum, að
fá loks tækifæri í byrjunarliðinu,
en ég er enn að læra og þarf að
leggja mikið á mig til þess að
þróa leik minn áfram. Liðinu er
því miður ekki búið að ganga sem
best miðað við væntingar en það
eru þó ákveðin batamerki á leik
okkar eftir að Stephen Frail tók
við starfi knattspyrnustjóra,“
sagði Eggert Gunnþór en Hearts
er sem stendur í sjöunda sæti
deildarinnar eftir 0-3 sigur gegn
Inverness í fyrradag.
- óþ

HANDBOLTAKAPPINN RAGNAR ÓSKARSSON: FER Í AÐGERÐ Á HNÉ OG VERÐUR FRÁ Í MINNST SEX MÁNUÐI

Ætla mér að koma sterkari til baka eftir meiðslin
Ragnar Óskarsson verður ekkert meira með liði sínu,
USAM Nimes, á þessu tímabili í frönsku úrvalsdeildinni í
handbolta eftir að hafa orðið fyrir meiðslum.
„Ég fékk slæmt högg á hnéð í leik í desember og í
samráði við sjúkraþjálfara liðsins var sú ákvörðun tekin að
ég myndi hvíla í sex vikur og reyna að jafna mig á þessu
og jafnframt styrkja mig í hnénu. Ég var svo kominn
á fullt aftur og var að vonast til þess að vera laus við
meiðslin þegar þau tóku sig upp aftur um síðustu helgi
í sigurleik gegn Sélestat,“ sagði Ragnar, sem ætlar að
fara í aðgerð.
„Þetta fór eiginlega á versta veg þar sem hnéð
heldur ekki lengur. Krossbandið er ekki slitið en
það hefur orðið fyrir nógu miklu hnjaski til þess
að það gerir ekki lengur sitt gagn. Ég er búinn
að velta því mikið fyrir mér hvað ég eigi að gera í
stöðunni og hef komist að þeirri niðurstöðu að það
sé best fyrir mig að fara í aðgerð og ég mun fara í
hana á næstu dögum. Með aðgerðinni get ég verið

viss um að þetta verði lagað almennilega, í stað þess að vera
alltaf að vona að hnéð haldi og svo framvegis,“ sagði Ragnar,
sem hefur áður lent í svipuðum meiðslum.
„Það er auðvitað mjög leiðinlegt að lenda í þessu. Ég
sleit krossbandið í sama hné fyrir sex árum þannig að ég
veit hvernig þetta ferli virkar og veit hvað maður þarf að
gera, sem hjálpar mér örugglega. Það eru að minnsta kosti
sex mánuðir sem krossbandið þarf til þess að jafna sig
eftir aðgerðina og það er í raun engin töfralausn til í þessu
dæmi,“ sagði Ragnar, sem lætur mótlætið ekki á sig fá.
„Ég ætla bara að nálgast þetta á jákvæðum nótum
og nota tímann vel til að vinna í sjálfum mér bæði
líkamlega og andlega og gera mig kláran fyrir næsta
tímabil. Ég kem bara jafn sterkur eða
enn sterkari til baka eftir meiðslin en ég
á enn tvö ár eftir af samningi mínum
við USAM Nimes og ætla mér að klára
síðustu árin í boltanum á fullu,“ sagði
Ragnar ákveðinn.

Íslendingar á flugi í Meistaradeildinni
Íslendingaliðin GOG Svendborg frá Danmörku og Gummersbach frá Þýskalandi unnu sína leiki í Meistaradeild Evrópu í handbolta í gær. Bæði lið standa vel að vígi fyrir síðustu tvær umferðir riðlakeppninnar.
HANDBOLTI Nokkrir Íslendingar
voru í eldlínunni þegar leikið var í
Meistaradeild Evrópu í handbolta
í gær. Snorri Steinn Guðjónsson
og Ásgeir Örn Hallgrímsson léku í
sigurleik GOG Svendborg gegn
Pick Szeged og Alfreð Gíslason og
lærisveinar hans Guðjón Valur
Sigurðsson og Sverre Andreas
Jakobsson gerðu góða ferð til
Slóveníu og sigruðu þar RK Gorenje Velenje. Róbert Gunnarsson
var hvíldur vegna veikinda.
Snorri Steinn, Ásgeir Örn og
félagar þeirra í GOG Svendborg
eru í fínni stöðu í 4. riðli Meistaradeildar Evrópu eftir 28-25 heimasigur danska liðsins gegn ungverska liðinu Pick Szeged í gær.
Snorri Steinn Guðjónsson var
ágætlega sáttur þegar Fréttablaðið náði tali af honum í gærkvöldi.
„Þetta var ágætur sigur en það
þurfti svo sem ekki frábæra spilamennsku af okkar hálfu til þess að
innbyrða sigur í leiknum. Við
vorum þremur mörkum undir í
hálfleik og náðum að bæta leik
okkar nógu mikið í síðari hálfleik
til þess að vinna leikinn,“ sagði
Snorri Steinn, sem skoraði fjögur
mörk í leiknum. GOG Svendborg
er í öðru sæti riðilsins á eftir stórEKKERT GEFIÐ EFTIR Landsliðsmaðurinn Ásgeir Örn Hallgrímsson stendur hér í ströngu í baráttunni með GOG Svendborg í leik í

Meistaradeild Evrópu.
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STÖÐUG Helena hefur jafnan verið með

liði Barcelona en bæði lið eru með
sex stig á meðan Pick Szeged og
slóvenska liðið Celje Lasko eru
jöfn í 3.-4. sæti með tvö stig hvort
þegar tveir leikir eru eftir í riðlinum. GOG Svendborg mætir
Barcelona í úrslitaleik um toppsæti riðilsins og Snorri Steinn er
spenntur yfir því.

betri leikmönnum TCU í vetur.
TCU/KEITH ROBINSON

Háskólakörfuboltinn í USA:

Helena stigahæst í sigri
KÖRFUBOLTI Helena Sverrisdóttir
hélt uppteknum hætti og lék vel
með liði sínu TCU í 87-57
sigurleik gegn UNLV í bandaríska
háskólaboltanum í fyrrinótt.
Helena skoraði 15 stig og hitti
úr fimm af sjö skotum sínum
undir körfunni og hitti úr fimm af
sex vítaskotum og var stigahæst
leikmanna TCU. Enn fremur tók
Helena flest fráköst leikmanna
TCU, eða sex, og átti þrjár
stoðsendingar á þeim 25 mínútum
sem hún spilaði.
- óþ

Allar gerðir iðnaðarprentara
og álímingarvéla.

Bleksprautuprentarar, límmiðaprentarar,
miðaálímingavélar, filmuprentarar,
kassaprentarar og laserprentarar.

Mjög viðmótsvænir og áreiðanlegir.

Vélmark ehf.

upplýsingar í síma: 445-9930.

GUMMERSBACH Á ENN VON

Alfreð Gíslason og lærisveinar hans eiga
enn von í Meistaradeild Evrópu eftir
sigurinn í gær.
NORDIC PHOTOS/GETTY

Úrslitaleikur gegn Barcelona
„Það er gaman að fá svona stóran
leik og við mætum bara fullir
sjálfstrausts til Barcelona um
næstu helgi eftir að hafa unnið
fyrri leik liðanna í Danmörku. Við
stefndum að því að vera í barátt-

unni við Barcelona um toppsætið
og það er bara mjög jákvætt að
það sé niðurstaðan þó svo að
Barcelona sé vissulega sigurstranglegra,“ sagði Snorri Steinn.

Gummersbach eygir von
Íslendingaliðið Gummersbach er
nú komið upp að hlið Montpellier í
2. riðli Meistaradeildarinnar eftir
21-29 sigur liðsins gegn slóvenska
liðinu RK Gorenje Velenje í gær.
Gummersbach og Montpellier eru
með fjögur stig þegar tveir leikir
eru eftir en Ciudad Real, lið Ólafs
Stefánssonar, er á toppi riðilsins
með sex stig.

Alfreð Gíslason var afar sáttur
með leik sinna manna í gær.
„Þetta var virkilega góður leikur hjá okkur og ég var sérstaklega
ánægður með vörnina þar sem
Sverre Andreas átti góðan leik.
Guðjón Valur var með fimm mörk
og stóð sig einnig vel en Róbert
var veikur og ég ákvað að hvíla
hann fyrir leikinn gegn Montpellier á miðvikudag, sem er úrslitaleikur fyrir okkur. Það væri gaman
að geta átt tölfræðilega möguleika
á efsta sætinu í lokaleiknum gegn
Ciudad Real,“ sagði Alfreð í viðtali við Fréttablaðið í gærkvöldi.
omar@frettabladid.is

Íslendingaliðið Reading náði loksins að vinna leik í ensku úrvalsdeildinni í fyrradag eftir átta tapleiki í röð:

Vonandi vendipunktur á tímabilinu
FÓTBOLTI Ívar Ingimarsson var í
byrjunarliði Reading á ný á
laugardag þegar liðið náði mikilvægum sigri gegn Middlesbrough
með marki James Harper á lokasekúndunum á Riverside-leikvanginum. Brynjar Björn Gunnarsson var ekki í liði Reading vegna
þrálátra meiðsla í nára sem hafa
haldið honum lengi frá keppni.
Ívar, sem bar fyrirliðabandið að
nýju í leiknum, var afar sáttur í
viðtali sem birtist á heimasíðu Sky
Sports í gær.
„Þetta er vonandi vendipunktur
hjá okkur á tímabilinu,“ sagði Ívar
en Reading hafði tapað átta leikjum í röð í ensku úrvalsdeildinni
þar á undan og hafði ekki unnið
leik síðan liðið lagði Sunderland

að velli á Madejski-leikvanginum
22. desember síðastliðinn.
„Þegar átta leikir tapast í röð
hefur það augljóslega áhrif á
sjálfstraustið og ég er afar stoltur
og ánægður með að við höfum nú
náð að enda það slæma gengi,“
sagði Ívar, sem er bjartsýnn á
framhaldið.
„Vonandi getum við byggt ofan
á þennan leik og fengið fullt sjálfstraust fyrir næsta leik í deildinni,
gegn Manchester City. Allir lögðu
sitt af mörkum gegn Middlesbrough og þannig þarf það að vera
út leiktímabilið,“ sagði Ívar.
Reading er sem stendur í fallsæti
en með jafn mörg stig og Íslendingaliðið Bolton, þar sem Grétar
Rafn Steinsson og Heiðar Helgu-

son leika, sem er í sautjánda sæti.
„Þetta er erfið staða sem við
erum komnir í og við gerum okkur
alveg fyllilega grein fyrir því.
Leikmenn Reading lögðu gríðarlega mikla vinnu á sig á sínum
tíma til þess að geta loks spilað í
bestu deild í heiminum, ensku
úrvalsdeildinni, og við þurfum
klárlega að leggja allt í sölurnar
til þess að hanga uppi í ár,“ sagði
Ívar raunsær í viðtali við Sky
Sports í gær.
- óþ
FYRIRLIÐINN Ívar Ingimars-

son fór fyrir sínum mönnum
á Riverside-leikvanginum í
fyrradag og kvaðst bjartsýnn
á framhaldið í viðtali við Sky
Sports.
NORDIC PHOTOS/GETTY
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Dæmi um meðalgreiðslu á mánuði
Fjöldi ára

21,00%

200.000 kr. 400.000 kr. 600.000 kr. 1.000.000 kr. 2.000.000 kr.

1

19.340

38.123

56.906

94.472

184.120

2

10.521

20.651

30.781

51.042

101.694

3

7.581

14.827

22.073

36.566

72.796

4

6.111

11.915

17.719

29.327

58.347

5

5.229

10.168

15.107

24.984

49.678

6

4.641

9.003

13.365

22.089

43.898

7

4.221

8.171

12.121

20.021

39.770

8

3.906

7.547

11.188

18.470

36.674

Algengir vextir á
skammtímalánum
banka og sparisjóða

Þú borgar 317.277 kr. minna
með því að taka tilboðslán hjá S24
M.v. 2 milljón króna lán í 8 ár og 17,20% vexti hjá
S24 og 21% vexti hjá öðrum bönkum og sparisjóðum þá borgarðu 3.305 kr. minna á mánuði
með því að vera með lánið hjá S24, eða 39.660 kr.
minna á ári og 317.277 kr. minna í heildina.

Forsendur: 1,5% lántökugjald - 1,5% stimpilgjald - 17,20% vextir - Kostnaður lánaður

*Miðað við vaxtatöflu S24 01.12.2007, sjálfvirka skuldfærslu af reikningi hjá S24.
*M.v. að umsækjandi uppfylli þau skilyrði sem S24 setur varðandi lánveitingar.
Tilboð þetta gildir til 31.03.2008.

Sæktu um... www.s24.is
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Baráttan um fjórða sætið harðnar

ÚRSLITIN Í GÆR
Enska úrvalsdeildin
Bolton-Liverpool

1-3

0-1 Sjálfsmark (11.), 0-2 Ryan Babel (60.), 0-3
Fabio Aurelio (75.), 1-3 Tamir Cohen (79.).

Everton-Portsmouth

3-1

1-0 Yakubu (1.), 1-1 Jermain Defoe (38.), 2-1 Tim
Cahill (73.), 3-1 Yakubu (81.).

Ítalska Serie A-deildin
Reggina-Palermo

0-0

Emil Hallfreðsson var á varamannabekk Reggina
en kom ekkert við sögu í leiknum.

Juventus-Fiorentina

2-3

0-1 Massimo Gobbi (19.), 1-1 Mohamed Sissoko
(29.), 2-1 Mauro Camoranesi (57.), 2-2 Ndiaye
Papa Waigo (75.), 2-3 Pablo Osvaldo (90.).

Meistaradeildin í handbolta
RK Gorenje Velenje-Gummersbach
GOG Svendsborg-TGI Szeged

21-29
28-25

ERFITT Kevin Keegan hlær líklega ekki
mikið þessa dagana, enda enn að bíða
eftir fyrsta sigrinum.
NORDIC PHOTOS/GETTY

Tveir leikir fóru fram í ensku úrvalsdeildinni í gær þar sem Liverpool og Everton unnu góða sigra. Útlit er
fyrir harða baráttu þessara nágrannaliða um sæti sem gefur þátttökurétt í Meistaradeildinni að ári.
FÓTBOLTI Liverpool vann Bolton

mjög örugglega 1-3 þar sem
Grétar Rafn Steinsson fór meiddur
af leikvelli í fyrri hálfleik og
Everton vann góðan sigur á Hermanni Hreiðarssyni og félögum í
Portsmouth.
Heimamenn í Bolton byrjuðu
leikinn af miklum krafti gegn
Liverpool á Reebok-leikvanginum
í gær; El-Hadji Diouf, fyrrverandi
leikmaður Liverpool, átti aukaspyrnu í slá strax á fimmtu mínútu og gestirnir lentu undir mikilli
pressu.
Steven Gerrard var þó fljótur
að snúa leiknum Liverpool í hag
þegar hann átti skot að marki
Bolton sem stefndi framhjá markinu en markvörðurinn Jussi Jääskeläinen náði á einhvern óskiljanlegan hátt misreikna skotið og fá
boltann þannig í sig að hann snerist inn í markið. Atvikið var sem
blaut tuska framan í andlit Boltonmanna, sem misstu taktinn við
leikinn, og Liverpool var óheppið
að bæta ekki fleiri mörkum við í
fyrri hálfleik. Ryan Babel fór mikinn í fyrri hálfleik fyrir Liverpool
og Grétar Rafn átti í stökustu
vandræðum með hann, en síðar
kom reyndar í ljós að Grétar Rafn
gekk ekki heill til skógar og þurfti
að yfirgefa völlinn á 42. mínútu
vegna meiðsla.

Chris Mort, Newcastle:

Staða Keegans
er 100% örugg

GLÆSILEGT SKALLAMARK Everton-maðurinn Tim Cahill er ekki hár í loftinu en hann er engu að síður frábær skallamaður og hann

sýndi það enn eina ferðina í gær þegar hann stökk manna hæst í teignum og skoraði annað mark Everton á Goodison Park.
NORDIC PHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Chris Mort, stjórnarfor-

maður Newcastle, ítrekaði eftir
enn eitt tap Newcastle í fyrradag
að staða knattspyrnustjórans
Kevins Keegan væri ekki í hættu.
„Stjórn Newcastle styður 100%
við bakið á Kevin Keegan og það
efast enginn um að hann sé rétti
maðurinn í starfið og muni ná
árangri,“ sagði Mort í viðtali við
útvarpsstöðina BBC Five.
Keegan hefur enn ekki unnið
leik í ensku úrvalsdeildinni með
Newcastle eftir að hafa tekið við
stjórnartaumunum af Sam
Allardyce í janúar og félagið er
sem stendur þremur stigum frá
fallsæti.
- óþ

BASL Ryan Babel gerði Grétari Rafni lífið
leitt á Reebok-leikvanginum í gær.
NORDIC PHOTOS/GETTY

Liverpool hélt uppteknum hætti
í síðari hálfleik en Bolton-liðið átti
engin svör og virkaði afar bitlaust
sóknarlega. Babel skoraði annað
mark Liverpool á 60. mínútu með
fínu skoti frá vítateignum eftir að
varnarmönnum Bolton hafði mistekist að koma boltanum almennilega í burtu, en Dirk Kuyt hafði
átt skot í stöngina í sömu sókn.
Vandræði Bolton héldu áfram
og á 75. mínútu fékk Fabio Aurelio nægan tíma til þess að hlaða
í þrumuskot fyrir utan teig sem
Jaaskelainen kom engum vörnum
við í markinu. Bolton náði þó að
klóra í bakkann með skallamarki
varamannsins Tamir Cohen þegar
rúmar tíu mínútur lifðu leiks en

lengra komust heimamenn ekki;
lokatölur urðu 1-3 og Liverpool
með mikilvæg stig í baráttunni
um Meistaradeildarsæti.

Everton á flugi
Everton og Portsmouth eru einnig
með í baráttunni um Meistaradeildarsætið og því var mikið í
húfi á Goodison Park þegar liðin
áttust við í gær.
Það tók Everton aðeins fimmtíu
sekúndur að komast yfir í leiknum þegar Yakubu, fyrrverandi
leikmaður Portsmouth, skoraði
með skalla eftir sendingu Steven
Pienaar. Hermann Hreiðarsson
og félagar í Portsmouth voru í
tómu tjóni framan af leik en náðu
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þó að jafna leikinn á 38. mínútu
þegar markahrókurinn Jermain
Defoe skoraði eftir góða fyrirgjöf
frá Glen Johnson og staðan jöfn í
hálfleik.
Everton náði yfirhöndinni á ný
á 73. mínútu þegar Tim Cahill
stökk manna hæst í teignum og
skallaði boltann glæsilega í netið
og aftur var það eftir undirbúning
Pienaar. Yakubu innsiglaði svo
glæsilegan sigur Everton með
sínu öðru marki og lokamarki
leiksins þegar tæpar tíu mínútur
lifðu leiks. Everton heldur því
fjórða sætinu og hefur enn ekki
tapað leik í ensku úrvalsdeildinni
á nýju ári.
omar@frettabladid.is
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,A -ARINA
+¾RI 3UMARBÒSTAÈAEIGANDI ¹ 3P¹NI
GETUR EKKI LÆRT Á GÍTAR Wayne Rooney hefur gefist upp á að læra á gítar og er

sestur við trommusettið í staðinn. Hann sést hér á NBA-leik með unnustu sinni,
Coleen McLoughlin.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Wayne Rooney er kominn á fulla ferð í tónlistinni:

Rooney lemur húðir
FÓTBOLTI Wayne Rooney, framherji

Manchester United, á sér drauma
um að komast áfram sem tónlistarmaður en hann sinnir þessu áhugamáli sínu af miklum krafti þessa
dagana.
Rooney á svipaðan draum og
flestir aðrir drengir að spila á
gítar og hefur verið að mæta í gítartíma síðustu vikur. Það hefur
ekki gengið sem skyldi og því
hefur Rooney lagt gítarnum og er
nú byrjaður að æfa á trommur.
„Ég var að reyna að læra á gítar
en var orðinn vitlaus á því. Það er
virkilega erfitt,“ á Rooney að hafa
sagt við breska slúðurblaðið The
Sun en með fréttinni fylgir að

Rooney hafi einnig átt erfitt með
að læra á nótur.
Það er spurning hvort Rooney
hafi æft sig á gítarinn sem Noel
Gallagher, gítarleikari Oasis, áritaði er Rooney átti afmæli. Þá kom
unnusta Rooneys rauðum gítar til
Gallagher og bað hann um áritun
þar sem Rooney er mikill Oasisaðdáandi.
Gallagher, sem heldur með erkióvinum United, Manchester City,
var mjög hissa á bóninni en varð
við henni. Fyrst lét hann samt
spreyja gítarinn í litum Man. City
og skrifaði síðan á hann: „Til hamingju með afmælið, fituhlunkur“.
- hbg

Teddy Sheringham leggur senn skóna á hilluna:

Pabbi vildi að ég
tæki 8 ár í viðbót
FÓTBOLTI Gamla kempan Teddy

Sheringham hjá Colchester United, sem verður 42 ára í næsta
mánuði, hefur loksins ákveðið að
leggja skóna á hilluna frægu í
lok tímabilsins í ár eftir 26 ára
langan feril sem atvinnumaður.
„Ég hef notið mín til hins ítrasta og vil þakka
öllum þeim sem
tóku þátt í og
hjálpuðu mér á
þessu
frábæra
ferðalagi.
Pabbi
minn var að vonast
til þess að ég myndi
halda áfram og reyna að
slá met Sir Stanley
Matthews sem hætti

þegar hann var fimmtugur en ég
held að þetta sé rétti tíminn fyrir
mig til að hætta,“ sagði Sheringham, sem byrjaði ferilinn hjá
Milwall árið 1982 en var
á hátindi ferilsins með
Manchester United þar
sem
hann vann þrjá
deildartitla og átti stóran þátt í velgengni United árið 1999 þegar liðið
vann þrennuna með
sigri í deildinni, FA-bikarnum og Meistaradeildinni.
- óþ
STÓR STUND Sheringham fagn-

%RUM AÈ SENDA STËRANN G¹M TIL 3P¹NAR ¹ ,A -ARINA SV¾ÈIÈ
¶AÈ ER ENNÖ¹ PL¹SS FYRIR  POTTA Å G¹MINUM
¶AÈ ERU SPES VERÈ Å GANGI FYRIR ÖESSA EINU SENDINGU
!4( /PIN ALLA HELGINA
,AUGARDAG  
3UNNUDAG  

!TH ¶AÈ ÖARF EKKI AÈ GREIÈA
  VSK AF VÎRUNNU HÁRNA
ÖAR SEM UM ÒTÚUTNING ER AÈ R¾ÈA
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ar sigri í Meistaradeildinni með
Beckham.
NORDIC PHOTOS/GETTY
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VIÐ TÆKIÐ SVAVAR HÁVARÐSSON ER MEÐ BITFAR Á SÁLINNI
> Denzel Washington

Passið ykkur á gamla fólkinu*

Denzel Washington hefur leikið
í fjölmörgum kvikmyndum og
í flestum þeirra leikur hann
hermann eða herforingja.
Hann hefur tvisvar leikið
hermann sem kom
illa út úr Flóastríðinu og í kvöld sýnir
Stöð 2 Bíó aðra
þeirra. Hún heitir
The Manchurian
Candidate og er
sýnd að miðnætti.

Allt gamalt fólk er lúmskt og undirförult þrátt fyrir að
eiga það eitt sameiginlegt að hafa fæðst fyrir löngu
síðan. Gamalmenni hafa þróað með sér góðlátlegt
yfirbragð sem við yngra fólkið höldum yfirleitt að
sé tilkomið vegna reynslu langrar ævi; að fólk hafi
öðlast djúpan skilning á hinum margvíslegu og flóknu
viðfangsefnum lífsins og sé þess vegna sátt við sitt. En
ekkert gæti verið lengra frá sannleikanum. Þetta er einfaldlega kúgunartæki; verkfæri í höndum illmenna sem
hafa lært hvernig þau geta fengið allt upp í hendurnar
án þess að hreyfa legg né lið. Auðvitað fullyrða þessi vel
skipulögðu öfgasamtök að meðlimir hreyfingarinnar geti
ekki hreyft legg né lið. En þetta er í raun aðeins hluti
blekkingarinnar.
Á ónefndu elliheimili á höfuðborgarsvæðinu átti
ég erindi í gær. Vegna sérstakra aðstæðna þurfti ég að bíða og
var vísað til stofu. Þar sátu gamalmenni. Þau gáfu sig á tal við mig

EKKI MISSA AF

SJÓNVARPIÐ

SIRKUS

Hollyoaks

15.55 Sunnudagskvöld með Evu Maríu
16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Hanna Montana (20:26)
17.53 Skrítin og skemmtileg dýr
18.00 Myndasafnið
18.01 Gurra grís
18.06 Lítil prinsessa
18.17 Halli og risaeðlufatan
18.30 Meistaradeild VÍS í hestaíþróttum

Þáttaröð í umsjón Brynju Þorgeirsdóttur.

19.00
19.30
19.35
20.20

19.50

STÖÐ2

Veður
Kastljós

Jörðin og náttúruöflin (1:5)
(Earth - The Power of the Planet) Breskur
heimildamyndaflokkur.

▼

Friends

Fréttir

al Minds)

20.05

American Pie Presents

22.00
22.20
22.45
23.40
00.05
00.45

Tíufréttir
Sportið
Hvarf (1:8) (Cape Wrath)
Spaugstofan
Kastljós
Dagskrárlok

STÖÐ2BÍÓ

Band Camp

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.10 Oprah
08.50 Í fínu formi
09.05 The Bold and the Beautiful
09.25 La Fea Más Bella
10.10 Studio 60
10.55 60 mínútur
12.00 Hádegisfréttir
12.45 Neighbours
13.10 Numbers
13.55 Owning Mahowny
15.55 Barnatími Stöðvar 2
17.28 The Bold and the Beautiful
17.53 Neighbours
18.18 Ísland í dag, Markaðurinn og

06.00 American Pie Presents Band
Camp
One Tree Hill

SKJÁREINN

08.00 Guess Who
10.00 Moonlight And Valentino (e)
12.00 Bobby Jones: Stroke of Genius
14.05 Guess Who
16.00 Moonlight And Valentino (e)
18.00 Bobby Jones: Stroke of Genius
20.05 American Pie Presents Band

▼

20.10

Camp (Amerísk baka í sumarbúðum)

21.15

Glæpahneigð

SJÓNVARPIÐ

22.00
00.00
02.05
04.00

16.10 Spænski boltinn (Villarreal - Osasuna) Útsending frá leik í spænska boltanum.

17.50 PGA Tour 2008 (Honda Classic)
Útsending frá Honda Classic mótinu sem
fór fram á Palm Beach vellinum sunnudaginn 2. mars
20.50 Inside Sport Frábær þáttur frá BBC
þar sem rætt er við heimsfræga íþróttamenn úr öllum áttum og aðra þá sem
tengjast íþróttum á einn eða annan hátt.
21.20 Þýski handboltinn (Þýski handboltinn 2007-2008 - Highlights) Öll helstu
tilþrifin úr þýska handboltanum þar sem allir
okkar bestu leikmenn spila.

22.00 Spænsku mörkin Öll mörkin

18.30 Fréttir
18.50 Ísland í dag og íþróttir
19.25 The Simpsons
19.50 Friends
20.15 American Idol (14:42) Banda-

frá síðustu umferð í spænska boltanum.
Íþróttafréttamenn Sýnar kryfja öll umdeildustu atvikin ásamt Heimi Guðjónssyni.

ríska útgáfan af Idol-Stjörnuleit er vinsælasti sjónvarpsviðburður í heimi. Komið er
að því að finna sjöundu Idol-stjörnuna en
fram að þessu hafa sigurvegarar kepnninnar og reyndar fleiri til slegið rækilega í gegn
og selt milljónir platna. Dómararnir Simon
Cowell, Paula Abdul og Randy Jackson eru
á sínum stað, rétt eins og kynnirinn Ryan
Seacrest.

21.15 American Idol (15:42)
22.15 American Idol (16:42)
23.00 Crossing Jordan (11:17) Einn líf-

STÖÐ 2 BÍÓ

07.00 Spænski boltinn (Villarreal - Osasuna) Útsending frá leik í spænska boltanum.

veður

▼

21.15 Glæpahneigð (41:45) (Crimin-

SKJÁREINN

seigasti og um leið vinsælasti spennuþáttur
Stöðvar 2 snýr aftur. Þar höldum við áfram
að fylgjast með störfum réttarlæknisins Dr.
Jordan Cavannaugh og félaga hennar hjá
rannsóknarlögreglunni í Boston. Þættirnir eru framleiddir af hinum sömu og framleiða Las Vegas.

23.45 War Stories
01.20 Most Haunted
02.05 Owning Mahowny
03.50 Hustle
04.45 Crossing Jordan
05.30 Fréttir og Ísland í dag
06.25 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

22.45 World Supercross GP Að þessu
sinni er keppt á Georgia Dome leikvanginum í Atlanta í World Supercross GP.
23.40 Heimsmótaröðin í póker

Racheal Ray fær til sín góða gesti og eldar
gómsæta rétti.

18.30 The Drew Carey Show (e)
18.55 Less Than Perfect (e)
19.20 Giada´s Everyday Italian (e)
19.45 Everybody Hates Chris (e)
20.10 One Tree Hill (4:18) Bandarísk
unglingasería þar sem húmor, dramatík og
bullandi rómantík fara saman. Brooke opnar
nýju búðina sína og Peyton lendir í vandræðum með hrokafulla söngvarann sem
hún er með á sínum snærum. Nathan
reynir að hjálpa körfuboltastrák úr ógöngum.

21.00 Bionic Woman (5:8) Hröð og
spennandi þáttaröð um hörkukvendi sem
býr yfir einstökum eiginleikum. Jaime þykist
vera háskólanemi til að komast nær kennara sem grunaður er um að tengjast hryðjuverkamönnum. Málið flækist þegar hún
fellur fyrir aðstoðarmanni kennarans, sem
einnig þykir grunsamlegur.

21.50 C.S.I. - NÝTT Bandarískir þættir

07.00 Everton - Portsmouth Útsending
frá leik Everton og Portsmouth í ensku úrvalsdeildinni.

16.05 West Ham - Chelsea Útsending
frá leik West Ham og Chelsea í ensku úrvalsdeildinni.
17.45 English Premier League
18.45 PL Classic Matches
19.15 Bolton - Liverpool Útsending frá
leik Bolton og Liverpool í ensku úrvalsdeildinni.

21.00 English Premier League Ný og
hraðari útgáfa af þessum vinsæla þætti þar
sem öll mörkin og helstu atvik umferðarinnar eru sýnd frá öllum mögulegum sjónarhornum. Viðbrögð þjálfara, stuðningsmanna
og sérfræðinga.

21.55 Coca Cola mörkin
22.25 Newcastle - Blackburn Útsending

Tremors 4: The Legend Begins

frá leik Newcastle og Blackburn í ensku úrvalsdeildinni.

The Manchurian Candidate

00.05 Man. City - Wigan Útsending

Prophecy II

frá leik Man. City og Wigan í ensku úrvalsdeildinni.

Tremors 4: The Legend Begins

08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Vörutorg
09.45 Óstöðvandi tónlist
16.45 Vörutorg
17.45 Rachael Ray Spjallþáttur þar sem

▼

19.00

samkvæmt reglum samtakanna. „Hverra manna ert þú?“
spurðu þau. Ég sagði þeim það. Þá féll sprengjan. Kona
með kattargleraugu og falskar tennur sem voru ívið of
stórar spurði: „Voðalega eyðið þið unga fólkið miklum
tíma yfir sjónvarpsglápi. Af hverju vinnið þið ekki eins
mikið og við gerðum?“ Ég muldraði eitthvað en þá bætti
herramaður, sem minnti mig helst á girðingarlykkju í
prjónavesti, við að ungt fólk hefði það of gott og væri
þrælar fjölmiðlabyltingarinnar.
Um þetta voru þau öll sammála og gleymdu mér.
Áður en ég fór hlustaði ég á einn gamlingjann lýsa
því hvernig pabbi hans hefði í hverri viku gengið tugi
kílómetra og róið á milli fjarða fyrir vestan til að hlaða
batteríið í útvarpstækið þeirra. Það hefði verið þess virði
því enginn vildi vera útvarpslaus í þá daga. Jamm?!
*Engin gamalmenni meiddust við gerð þessa pistils. Höfundi
rann reiðin við skriftirnar en hafði ekki tíma til að tóna hann niður.

um störf rannsóknardeildar Las Vegas borgar. Fyrsti þátturinn í áttundu þáttaröð af vinsælustu sakamálaseríu veraldar. Í síðustu
þáttaröð barðist Gil Grissom við hættulegan
raðmorðingja. Nú veit hann að það er kona
og Sara er fangi hennar. Nú hefst leitin að
henni. Grissom er í kapphlaupi við klukkuna
og hver mínúta skiptir máli.

22.40 Jay Leno Spjallþáttur á léttum
nótum þar sem háðfuglinn Jay Leno fær til
sín góða gesti og slær á létta strengi.

23.25 The Drew Carey Show
23.50 Dexter (e)
00.40 The Dead Zone (e)
01.30 Vörutorg
02.30 Óstöðvandi tónlist

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

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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STÖÐ 2 KL.21.15
American Idol
Bandaríska útgáfan af
Idol-Stjörnuleit er vinsælasti sjónvarpsviðburður
í heimi. Komið er að því
að finna sjöundu Idolstjörnuna. Fram að þessu
hafa sigurvegarar keppninnar slegið rækilega í
gegn og selt milljónir
platna. Þáttaröðin hefur
farið gríðarlega vel af
stað og Simon hefur
fullyrt að keppendur hafi
aldrei verið betri.

VIÐ MÆLUM MEÐ
Jörðin og nátturuöflin (1:5)
SJÓNVARPIÐ kl. 20.20

▼

Í KVÖLD

Í fyrsta þættinum er fjallað um eldvirkni og eldfjöll og þar kemur Ísland
nokkuð við sögu. Eldfjöll eru það afl
sem mestan þátt hefur átt í sköpun
jarðarinnar eins og við þekkjum hana.
Hér er sigið niður að hraunpytti og
kafað í vatnshelli til að sýna hvernig
hitinn sem kyndir eldfjöllin kemur við
sögu við mótun plánetunnar.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.00 Fréttir
06.05 Árla dags
06.50 Bæn
07.31 Morgunvaktin
08.00 Morgunfréttir
09.00 Fréttir
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Vítt og breitt
14.03 Bak við stjörnurnar
15.03 Útvarpssagan: Dauðinn og mörgæsin

15.30 Dr. RÚV
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Stjörnukíkir
21.20 Kvika
22.12 Lestur Passíusálma
22.20 Afsprengi
23.10 Lárétt eða lóðrétt
00.07 Næturtónar
01.03 Næturtónar

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

16.00 Hollyoaks (135:260)
16.30 Hollyoaks (136:260)
17.00 Totally Frank (23:26)
17.25 Falcon Beach
18.15 X-Files (12:24)
19.00 Hollyoaks (135:260) Hágæða
bresk unglingasápa sem segir frá lífi og
ástum íbúa Hollyoaks í Chester. Serían er
ein sú vinsælasta á Englandi þar sem hún
hefur verið sýnd óslitið síðan 1995. 2006.

19.30 Hollyoaks (136:260)
20.00 Totally Frank (23:26) Totally Frank
er spennandi og skemmtileg þáttaröð um
fjórar stelpur sem ákveða að setja saman
hljómsveit og reyna að slá í gegn. Leiðin á toppinn er ströng og stelpurnar þurfa
að standa saman ef þær eiga að standast
freistingarnar sem bíða þeirra. 2005.

20.25 Falcon Beach
21.15 X-Files (12:24) Fox Mulder trúir á
meðan Dana Scully efast er þau rannsaka
yfirnáttúruleg mál innan FBI. Leynileg öfl
reyna að hindra leit þeirra að sannleikanum.

22.00 Pushing Daisies
22.45 Cold Case
23.30 Big Shots
00.15 Sjáðu
00.40 Extreme: Life Through a Lens
(4:13)

01.25 Lovespring International (9:13)
01.50 Big Day (9:13)
02.15 Tónlistarmyndbönd frá Popp TV

20.00 Mér finnst Spjallþáttur í umsjón
Kolfinnu Baldvinsdóttur og Ásdísar Olsen.
Gestir þáttarins eru Ellý Ármanns og Björk
Jakobsdóttir. Tekið er á málefnum líðandi
stundar á hispurslausan hátt og allt látið
flakka.

21.00 Fókus á framhaldsskóla Nemendur í Menntaskólanum við Hamrahlíð
láta ljós sitt skína. Skólalífið er skoðað frá
ýmsum hliðum.

11.00 TV Avisen 11.10 21 S¢ndag 11.50
Aftenshowet 12.20 OBS 12.25 Natur til hele
banden 12.50 Diagnose søges 13.20 Regentparret
besøger Mexico 13.50 Nyheder på tegnsprog
14.00 TV Avisen med vejret 14.10 Dawsons Creek
15.00 Flemmings Helte De Luxe 15.15 SKUM TV
15.30 Den lyserøde panter 15.35 Naruto 16.00
Troldspejlet 16.15 Robotboy 16.30 Tigerdyret og
Plys 17.00 Aftenshowet 17.30 TV Avisen med
Sport 18.00 Aftenshowet med Vejret 18.30 Søren
og Søren 19.00 Vores planet 20.00 TV Avisen
20.25 Horisont 20.50 SportNyt 21.00 Mistænkt
4: Inderkredsen 22.40 OBS 22.45 Seinfeld 23.10
Smagsdommerne

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

SVT 1
11.00 Rapport 11.05 Agenda 12.00 Sportspegeln
13.05 Sampo Lappelill 14.30 Andra Avenyn 15.00
Rapport 15.10 Gomorron Sverige 16.00 Garage
16.30 Krokomax 17.00 Bolibompa 17.20 Jasper
Pingvin 17.30 Allt om djur 18.00 Bobster 18.30
Rapport med A-ekonomi 19.00 Andra Avenyn
19.30 Kungamordet 20.30 Världens vildaste vanvett 21.00 Mordet på Anna P 21.55 Rapport 22.05
Kulturnyheterna 22.20 Melodifestivalen 2008:
Deltävling 3 23.55 Vita huset 0.40 Sändningar
från SVT24

ER HAFIN

Frábær
fermingartilboð
í Hátækni
PI PAR • SÍA • 80307

21.30 Nútímafólk (e)

FERMINGARVEISLAN
Nokia 5310
XpressMusic
Þráðlaus heyrnartól fylgja.
Fullt verð 47.990
Fermingartilboð
kr. 39.995

Palladine EPT3250M
HD Ready 32” LCD sjónvarp.
Fermingartilboð kr. 69.995
KEF Picoforte
iPod tónlistarstöð.
Fermingartilboð kr. 49.995

Nokia 5610
XpressMusic
Þráðlaus heyrnartól fylgja.
Fullt verð 52.990
Fermingartilboð
kr. 44.995
Creative PlayDock i500
iPod tónlistarstöð.
Fermingartilboð kr. 19.995

Ármúli 26 • Sími 522 3000 • www.hataekni.is • Opnunartími: virka daga 9-18 | laugardaga 12-17
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Ragnheiður með hundinn sinn í leikriti

„Ég hlusta nú á margt. Yfirleitt
er það þó Bítið á Bylgjunni til
klukkan níu. Eftir það hlusta ég
oftast á Útvarp Sögu.“
Marteinn S. Björnsson leigubílstjóri.
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fyrra við góðar undirtektir. Auk Ragnheiðar og
nokkurra annarra Íslendinga fer hópur Frakka
með hlutverk í leikritinu og segist hún taka því
fegins hendi að fá að æfa sig í frönskunni. „Það
verður sérstaklega skemmtilegt að hitta
Frakkana og fá tækifæri til að tala smá frönsku.
Það er rosalega spennandi að taka þátt í svona
nýju verkefni og fersku og það er ekki ónýtt
fyrir Íslendinga að fá svona verk hingað heim.“
Ragnheiður er ekki búin að ákveða hvaða
hundur fær að koma með henni á sýninguna.
„Það fer allt eftir því hver verður óþekkust og
hver verður þægust. Ætli það komi ekki í ljós á
ögurstundu.“
- fb

RAGNHEIÐUR ELÍN CLAUSEN Ragnheiður Elín
Clausen fer með hlutverk í leikritinu L´effet de
serge.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

JÓN PÁLL VILHELMSSON: MYNDAÐI FYRIR TÍSKURISA Í MÍLANÓ

Vann hjá Armani í hálft ár

8

10

18

5

Sjónvarpsþulan fyrrverandi Ragnheiður Elín
Clausen fer með hlutverk í leikritinu L´effet de
serge sem verður sýnt á leiklistarhátíðinni
Lókal sem fer fram í Reykjavík 5. til 9. mars.
„Ég er búin að fá æfingaplanið og ég veit að
ég mun hafa hundinn minn með því hann leikur
stórt hlutverk í sýningunni,“ segir Ragnheiður,
sem á reyndar þrjár tíkur sem hún getur valið
úr. Búa tvær þeirra, Hríma og Hekla, hjá henni.
„Bjarni Jónsson leikskáld hafði samband við
mig. Hann hefur verið að kenna mér í vetur að
læra að skrifa leikrit í háskólanum og hann mat
það svo að ég ætti eitthvert erindi í þetta,“ segir
hún.
Nokkuð langt er liðið síðan Ragnheiður steig
síðast á svið en það var í Herranótt MR þar sem
hún lék meðal annars í Rómeó og Júlíu eftir
Shakespeare.
L´effet de serge er franskt leikrit en er flutt á
ensku. Var það frumflutt í París í nóvember í
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LÁRÉTT
2. létu 6. einnig 8. geymsla 9. tilvist
11. íþróttafélag 12. æxlunarfæri
blóms 14. yfirstéttar 16. frá 17. gagn
18. þakbrún 20. peninga 21. köttur.
LÓÐRÉTT
1. íþrótt 3. í röð 4. flokkur sýklalyfja
5. dýrahljóð 7. afríku dýr 10. óvild 13.
of lítið 15. baklaf á flík 16. í viðbót 19.
vörumerki.
LAUSN

Ljósmyndarinn Jón Páll Vilhelmsson dvaldist í Mílanó frá febrúar til
ágúst á síðasta ári, þar sem hann
starfaði fyrir hinn heimsfræga
tískuhönnuð Giorgio Armani. Jón
Páll lærði ljósmyndun í Bandaríkjunum á árunum 1990 til 1995 og
hefur starfað við fagið hér á landi
síðan. Starfstilboðið frá Mílanó rataði inn á borð til hans eftir að gamall skólabróðir benti á Jón Pál í
starf ljósmyndara með David
McKnight, sem er fastráðinn hjá
Armani. „Hann hringdi í mig
aðfaranótt laugardags og sagði mér
að ég fengi starf sem ljósmyndari
hjá Armani ef ég gæti drifið mig til
Mílanó,“ útskýrir Jón Páll, sem var
mættur í vinnu á þriðjudegi.
Jón Páll starfaði aðallega við að
taka ljósmyndir fyrir svokallaðar
„lookbooks“. Í bókunum geta verslanir sem vilja kaupa inn vörur frá
hönnuðunum skoðað komandi línur
og valið úr. Eins og gefur að skilja
er því unnið töluvert fram í tímann,
og línurnar sem Jón Páll myndaði
fyrir um ári síðan eru núna fyrst að
rata í verslanir. „Þetta var svona
tíu manna teymi, með ljósmyndurum, aðstoðarmönnum og fólki sem
sá um eftirvinnslu, og við skiluðum
af okkur svona tvö til fjögur hundruð myndum á viku. Það er nánast
ársframleiðslan hjá manni,“ segir
Jón Páll og hlær við. Hann segist
ekki hafa áttað sig á hversu viðamikið fyrirtækið væri fyrr en hann
hélt út. „Armani er með svo margar
mismunandi línur. Það er Giorgio
Armani, Armani Collezione, Emporio Armani, Armani Casa, sem er
húsgagnalína, og svona má lengi
telja,“ útskýrir Jón Páll. „Það eru
einhver tuttugu fyrirtæki í þessari
samsteypu. Það flotta er að Armani
sjálfur er með puttana í öllu. Hann
er örugglega að verða 75 ára núna,
en hann fer yfir allt og segir af eða
á,“ segir Jón Páll, sem kveðst þó
ekki hafa spjallað mikið við goðsögnina. „Hann talar ekki ensku og
ég tala enga ítölsku, en hann kíkti
alltaf til okkar annað slagið,“ segir
hann.
Jón Páll sneri aftur heim eftir
þetta hálfa ár, enda með fjölskyldu
hér á landi. Hann segir reynsluna
hafa verið mjög góða og er ekki frá

SAMSTARFSFÉLAGAR HJÁ ARMANI Á myndinni eru, frá vinstri, Jón Páll, Henrik og

Jörn, sem störfuðu saman í ljósmyndateyminu hjá Armani. Teymið skilaði af sér um
300 myndum á viku.
MYND/JÓN PÁLL VILHELMSSON

VILLA ARMANI OG FAXAFLÓI Í BAKSÝN
Þessar myndir af sundfötum frá
Armani tók Jón Páll í villu tískuhönnuðarins í Pó-dalnum. Fyrirsæturnar stilltu sér upp í sundlauginni
við húsið, en þegar Jón Páll hafði
lokið eftirvinnslu var ekki bara að

því að hann taki svipuð verkefni að
sér í framtíðinni. „Það kemur bara í
ljós. Þetta er svo skrýtinn bransi,
maður veit minnst sjálfur hvað

finna ítalskan bakgarð á myndunum. Sjórinn er nefnilega úr hinum
alíslenska Faxaflóa, og skeljasandinn
sem stúlkurnar standa á má finna á
Löngufjörum á Snæfellsnesi.

verður,“ segir hann og kímir.
Fleiri myndir Jóns Páls má sjá á
síðunni jonpall.com.

FRÉTTIR AF FÓLKI
Athygli vakti þegar
útvarpsstöðin FM 957
hóf útsendingar á
þætti Idol-kynnisins
Ryan Seacrest. Seacrest er feikilega
vinsæll þar vestra
og fær alla jafna
stórstjörnur í spjall
til sín milli þess
sem hann leikur vinsælustu lögin
hverju sinni. Samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins mun útvarpsréttarnefnd
þó vera að skoða þessar útsendingar
enda þykir það á ansi gráu svæði
að senda út erlendan þátt með
þessum hætti. Ágúst Héðinsson,
framkvæmdastjóri útvarpssviðs 365,
hefur þó baktryggt sig því Brynjar
Már Valdimarsson, hinn sívinsæli
tónlistarmaður, mun koma inn á milli
og fræða hlustendur um það sem
farið hefur fram.
Regína Ósk fékk loks verðskuldaða athygli í viðtali
við fylgirit Fréttablaðsins,
Föstudag. Regína
hefur fallið algjörlega
í skuggann af félaga
sínum, Friðriki Ómari
Hjörleifssyni, eftir að
sá sendi áhangendum Merzedes Club
tóninn eftir sigur þeirra
í Laugardagslögunum.
Þau Regína og Friðrik
eiga þó margt annað
sameiginlegt því söngkonan á einnig
silfurverðlaun frá undankeppni Eurovision þegar hún mátti lúta í lægra
haldi fyrir Silvíu Nótt.
Hugsanleg kvikmynd Ridley Scott um
leiðtogafundinn í Höfða árið 1986
hefur vakið mikla athygli í Bandaríkjunum og hafa allar helstu fréttastofur
þar vestra fjallað um málið. Hins vegar
liggur ekki fyrir hvort myndin verði
tekin upp hér á landi þar sem enn á
eftir að skrifa handrit og finna leikstjóra. Aðstandendur myndarinnar hafa
hins vegar sýnt mikinn áhuga á að taka
upp á Íslandi svo lengi sem íslensk
stjórnvöld hækka endurgreiðsluprósent
una. Til gamans má
geta þess að bloggari á
vegum breska blaðsins
Guardian lýsti því yfir að
hann vildi fá George
Clooney í hlutverk
Reagans en Bob
Hoskins sem
Gorbatsjov.

sunna@frettabladid.is

- fgg

LÓÐRÉTT: 1. golf, 3. áb, 4. fúkalyf,
5. urr, 7. gíraffi, 10. fæð, 13. van, 15.
stél, 16. auk, 19. ss.
LÁRÉTT: 2. gáfu, 6. og, 8. búr, 9. líf,
11. kr, 12. fræva, 14. aðals, 16. af, 17.
nyt, 18. ufs, 20. fé, 21. kisi.

Eiki Hauks og Hensley til Íslands

gullsmiðjan.is

Rokkþyrstir Íslendingar og aðdáendur Uriah Heep geta tekið gleði
sína á ný því Eiríkur Hauksson og
Ken Hensley ætla að heiðra land
og þjóð með nærveru sinni hinn
30. apríl í Austurbæ. Ætla félagarnir að skella upp mikilli rokkveislu ásamt Dúndurfréttum daginn fyrir 1. maí en miðasala á
herlegheitin hefst 10. mars.
Eiríkur Hauksson var að vonum
spenntur þegar Fréttablaðið náði
tali af honum í Noregi. „Við ætlum
að spila alla helstu slagara Uriah
Heep og þetta verður mikið stuð,“
lýsir Eiríkur yfir. Rokkgoðið
íslenska hefur að undanförnu
sungið með hljómsveit Hensley
um alla Evrópu og er ekki í vafa

um að Uriah Heep-aðdáendur eigi
eftir að fjölmenna. „Fyrir mér er
Hensley holdgerving hljómsveitarinnar enda maðurinn á bak við
öll hennar helstu lög. Og hann er
svo lifandi á sviðinu að maður gæti
haldið að hann hefði fæðst með
orgelið í höndunum,“ segir Eiríkur, sem jafnframt hlakkar mikið til
samstarfsins við Dúndurfréttir.
„Ég er mjög ánægður með að þeir
skuli vera með enda hafa þeir allt
sem til þarf,“ segir Eiríkur.
Gamli Eurovision-farinn segir
að Hensley sé jafnframt mjög
spenntur fyrir komunni til Íslands
enda hafi hann aldrei komið hingað, ekki einu sinni millilent.
- fgg

TÓNLEIKAR Í AUSTURBÆ Eiríkur Hauksson og Ken Hensley ætla að troða upp í
Austurbæ kvöldið fyrir 1. maí.
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BAKÞANKAR
Þráins
Bertelssonar

Stormviðvörun

S

kynsamlegustu skrif sem birst
hafa um íslensk efnahagsmál í
háa herrans tíð eru eftir Andrés
Magnússon geðlækni. Þótt ég sé
að sjálfsögðu fremur sjúklingur
en læknir deili ég ákveðinni kvíðatilfinningu með Andrési. Reyndar
hlýtur það að vera áhyggjuefni að
sá okkar Íslendinga sem einna
glúrnastur er í peningamálum
segir að nýeinkavæddir bankarnir
séu á nippinu með að fara á hausinn. Ríkisreknir bankar voru ekki
upp á marga fiska en hengu samt á
floti svo að maður var að vona að
jakkafataviðundrin færu ekki að
klúðra starfsemi sem felst í því að
lána verðtryggða peninga á okurvöxtum.
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hef ég aldrei fundið
mikinn mun á efnahagslegum
hæðum og lægðum enda er minn
staður í tilverunni á efnahagslegu
lægðasvæði þar sem aldrei er
flugveður fyrir einkaþotur.
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FJÁRMÁLASNILLINGAR koma
mér forneskjulega fyrir sjónir.
Bossklæddir
viðskiptajöfrar
nútímans þykja mér jafn ámátlegir
og brynklæddir riddarar miðalda.
Nú þarf svonefnt „viðskiptavit“ til
að græða meðan riddarastétt fornaldar byggði upp veldi sitt í krafti
líkamlegra yfirburða líkt og svonefndir handrukkarar gera enn í
dag. Það er orðin ríkjandi skoðun
að handrukk sé komið úr tísku og
fáránlegt sé að menn afli sér fjár
nema með „viðskiptaviti“.
MIÐAÐ

KANNSKI er ég að hengja bakara fyrir smið. Kannski stendur
það upp á Almannavarnir en ekki
ríkisstjórnina að bregðast við
efnahagslegum
stormviðvörunum?

8AA8@@"FÜ4"A@&%'''

við stormviðvaranir um
aðsteðjandi fjárhagslega fellibylji
er kvíðvænlegt að sjá tómlæti
yfirvalda um að koma almenningi
í skjól áður en húsin fara að fjúka
ofan af landsmönnum. Forsætisráðherrann okkar heimsækir Evrópusambandið og tilkynnir í því
tilefni að Evrópusambandsumsókn sé alls ekki á dagskrá. Þetta
er svipað og dr. Ólafur Ragnar
gerði sér ferð í Valhöll og erindið
væri að tilkynna að frú Dorrit og
hann séu ekki að hugsa um að
ganga í Flokkinn. Utanríkisráðherrann er hins vegar upptekinn
við að koma Íslandi í öryggisráð
Sameinuðu þjóðanna og undirbúa
sig fyrir útrásarráðstefnu á Barbados. Það er vitanlega mikilvægt
að Barbadossar fái vitneskju um
hvað Íslendingar eru frábærir
þótt enn hafi ekki komist í verk að
opna þar sendiráð.
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GÓÐAN DAG!
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Í dag er mánudagurinn
3. mars, 63. dagur ársins.
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Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

8.27
8.16

Hádegi

Sólarlag

13.40
13.24

18.53
18.34

Heimild: Almanak Háskólans
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