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SANTA MARIA, AP Michael Jackson
var í gær sýknaður af öllum
ákæratriðum um að hafa mis-
notað þrettán ára gamlan pilt á
búgarði sínum snemma árs
2003.

Réttarhöldin yfir Michael
Jackson hafa staðið yfir í fjóra
mánuði. Kviðdómur kom saman
í dómshúsinu í Santa Maria í
Kaliforníu í síðustu viku og sat á
rökstólum í alls þrjátíu klukku-
stundir.

Um þrjúleytið að staðartíma
var svo dómurinn kveðinn upp.
Kviðdómurinn sýknaði Jackson
af öllum tíu ákæruatriðunum,
þar á meðal því að hafa misnot-
að piltinn og að hafa gefið hon-
um áfengi.

Söngvarinn hefur allaf neitað

öllum sakargiftum og talið
ávirðingarnar vera settar fram í
ágóðaskyni.

Jackson mætti nokkuð seint í
dómsalinn enda dróst dóms-
uppkvaðningin nokkuð. Hann
sýndi svo engin svipbrigði þegar
dómurinn var kveðinn upp. Þeg-
ar popparinn kom út sendi hann
fingurkossa til fjölmargra
stuðningsmanna sinna sem kom-
nir voru á vettvang. 

Ríkti mikill fögnuður á meðal
fólksins og meðal annars sleppti
kona nokkur hvítri dúfu í hvert
skipti sem sýknu Jackson var
lýst yfir.

Jackson ávarpaði hins vegar
ekki fólkið heldur hélt sam-
stundis á brott í svörtum jeppa
ásamt fylgdarliði sínu. ■

Fjögurra mánaða löngum harðvítugum réttarhöldum lokið:

Michael Jackson er saklaus
Meðallestur
 á tölublað*

69%

48%

*Skv. fjölmiðlakönnun Gallup í maí 2005.
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SVALT Á NORÐURLANDI og fer
að rigna suðaustanlands.

VEÐUR 4

ÞRIÐJUDAGUR
14. júní 2005 - 159. tölublað – 5. árgangur

Einstakur árangur hjá
Gumma Ben
Guðmundur Benediktsson
hefur lagt upp sex
mörk í síðustu
tveimur
leikjum Vals
í Landsbanka-
deildinni.
ÍÞRÓTTIR 20

Ef alltaf eru jól verða
aldrei jól
Inga Rósa Þórðardóttir segir
nægjusemi og hófsemd vera

hverfandi dyggðir á
meðan græðgin 
og gegndarlaus
neysluhyggja 

tröllríða
samfélaginu.

UMRÆÐAN 12

Hjólar út 
um allt

GÍSLI PÉTUR HINRIKSSON:

Í MIÐJU BLAÐSINS  

● heilsa ● brúðkaup

▲

Valger›ur sög› bera alla ábyrg›

EINKAVÆÐING Ríkisendurskoðandi
segir að Valgerður Sverrisdóttir
sem viðskiptaráðherra beri alla
ábyrgð á sölu Landsbankans og
Búnaðarbankans sem átti sér stað
árið 2002. Ábyrgðin varðandi sölu
bankanna hvílir ekki á ráðherra-
nefndinni heldur fagráðherra, í
þessu tilfelli viðskiptaráðherra.

Þetta kemur fram í skýrslu Rík-
isendurskoðunar um hæfi Hall-
dórs Ásgrímssonar til þess að
fjalla um sölu á hlut ríkisins í Bún-
aðarbankanum til S-hópsins árið
2002, sem Halldór Ásgrímsson for-
sætisráðherra kynnti á blaða-
mannafundi í gær.

Ríkisendurskoðandi segir að
ráðherranefndin hafi ekki nægi-
lega skýra stjórnsýslulega stöðu
og að lögformleg staða bæði ráð-
herranefndar og framkvæmda-
nefndar um einkavæðingu sé
óljós.

Hann segir enga ástæðu til að
véfengja hæfi Halldórs Ásgríms-
sonar forsætisráðherra til þess að
fjalla um sölu á hlut ríkisins í
Búnaðarbankanum vegna
óbeinna eignatengsla hans við S-
hópinn sem keypti Búnaðarbank-
ann. Hagsmunir Halldórs og
skyldmenna hans hafi verið smá-
vægilegir.

Á þessum tíma átti Halldór um
1,33 prósenta hlut í Skinney-
Þinganesi, sem átti helmingshlut
í Hesteyri sem var einn stærsti
hluthafinn í Keri, sem var hluti
af S-hópnum. Skyldmenni Hall-
dórs áttu samtals um 25 prósenta
hlut í Skinney-Þinganesi.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir,
formaður Samfylkingarinnar,
segir það orka mjög tvímælis að
ríkisendurskoðandi sé að úr-
skurða um hæfi Halldórs Ás-
grímssonar. „Ríkisendurskoð-
andi segir sjálfur í skýrslunni að
þarna sé um að ræða lögfræði-
legt álitaefni sem löggjafinn hef-

ur alls ekki ætlað Ríkisendur-
skoðun að leysa úr. Fyrst að lög-
gjafinn hefur alls ekki ætlað rík-
isendurskoðanda að leysa úr
þessu álitaefni, af hverju tekur
hann þá það frumkvæði að gera
það?“ spyr Ingibjörg Sólrún.

Hún segir að eðlilegt sé að aðr-
ir aðilar en ríkisendurskoðandi,
svo sem prófessorar í stjórnar-
farsrétti eða umboðsmaður Al-
þingis, úrskurði um mál sem
þetta.

Ekki náðist í Valgerði Sverris-
dóttur í gærkvöldi.

- sda

Sjá síður 2 og 10.

▲

UNGT FÓLK 40

FRÆGA FÓLKIÐ

Hættur a› hefta
bækur sjálfur

HUGLEIKUR DAGSSON

▲

FÓLK 46

BÓKAÚTGÁFA

VEÐRIÐ Í DAG

Hæfi Halldórs
Halldór Ásgrímsson segist aldrei
hafa hugleitt að skýra frá óbein-
um eignatengslum sínum við S-
hópinn í aðdraganda kaupa S-
hópsins á Búnaðarbankanum.

BAKSVIÐS 10

DÝRKEYPTUR SIGUR Michael Jackson yfir-
gaf dómsalinn strax og dómurinn hafði
verið kveðinn upp. Thomas Mesereau Jr.,
lögfræðingur hans, fylgdi í humátt á eftir.

Ný reikistjarna fundin:

Ekkert líf
vegna hita
ALHEIMURINN Bandarískir stjörnu-
fræðingar hafa fundið reikistjörnu
sem er sú smæsta sem vitað er um
utan okkar sólkerfis. 

Massi plánetunnar er ríflega sjö-
falt meiri en massi jarðarinnar en
ólíkt þeim reikisstjörnum sem þeg-
ar hafa verið uppgötvaðar utan sól-
kerfis okkar sem allar eru úr gasi er
þessi talin vera úr föstu efni.

Þessi stjarna, sem stjörnufræð-
ingarnir við Kaliforníuháskóla kalla
„ofur-jörð“, er á sporbaug um sólina
Gliese 876 en hún er fimmtán ljósár
frá jörðu, nærri stjörnumerkinu
Vatnsberanum. Umferðartími henn-
ar um Gliese 876 er aðeins tveir
dagar. Hún er auk þess svo nálægt
sólinni að yfirborðshiti hennar er á
bilinu 200-400 gráður. Því er telja
vísindamenn afar ólíklegt að nokk-
urt líf þrífist þar þrátt gerð hennar.
Tvær gasstjörnur snúast auk þess
um Gliese 876.

„Við höldum áfram að færa
niður mörk þess greinanlega og
þannig komumst við sífellt nær því
að finna stjörnur sem eru á stærð
við jörðina,“ segir Steven Vogts,
einn vísindamannanna. ■

Ríkisendursko›andi segir a› Halldór Ásgrímsson hafi ekki veri› vanhæfur til a› fjalla um sölu Búna›ar-
bankans ári› 2002 flrátt fyrir óbein eignatengsl vi› kaupendur bankans, S-hópinn. Ríkisendursko›andi
segir ábyrg›ina á bankasölunni alfari› á höndum Valger›ar Sverrisdóttur, vi›skiptará›herra.

ÚR RÁÐHERRABÚSTAÐNUM Nokkra undrun vakti að til blaðamannafundarins í Ráðherrabústaðnum í gær var boðað með aðeins fjörutíu
mínútna fyrirvara. Engu að síður létu fréttamenn sig ekki vanta til fundarins þar sem Halldór skýrði frá niðurstöðum ríkisendurskoðanda
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MÓTMÆLI Mótmæli sem samtökin
Náttúruvaktin stóðu fyrir fyrir
utan Nordica hótel í gær vöktu litla
hrifningu skipuleggjenda alþjóð-
legrar álráðstefnu sem þar fer
fram. Fór nærvera um tíu mótmæl-
enda svo mjög fyrir brjóstið á þeim
að þess var krafist að lögregla yrði
kölluð til.

Voru samtökin að mótmæla því
að slík ráðstefna væri haldin hér á
landi svo lítið beri á en þátttakend-
ur á henni skipta tugum og eru allir
helstu álframleiðendur heims með

fulltrúa á staðnum. Er ætlunin að
samræma framtíðarstefnu iðnað-
arsins næstu ár og áratugi og voru
mótmælendur mótfallnir því að Ís-
land væri í forgrunni slíkra hug-
mynda. Ennfremur er gagnrýnt að
íslensk orkufyrirtæki á borð við
Landsvirkjun og Orkuveitu Reykja-
víkur skyldu styrkja slíka ráð-
stefnu og voru meðal annars Rann-
veigu Rist, forstjóra Alcan í
Straumsvík, formlega afhent mót-
mæli hópsins.

Ráðstefnunni verður framhaldið

í dag en í morgun heldur hópurinn
austur á land og er ætlunin að skoða
þar Kárahnjúkavirkjun. -aöe

Myndband birt af Saddam Hussein:

Vill a› rétta› ver›i yfir sér í Svífljó›
BAGDAD, AP Myndband þar sem
Saddam Hussein sést í yfirheyrsl-
um hefur nú verið gefið út af dóm-
stólnum sem var sérstaklega skip-
aður til að fjalla um mál hans.

Í myndbandinu sést hvar
Saddam er spurður út í voðaverk á
borð við Anfal-fjöldamorðin á Kúr-
dum. Ekki hefur enn verið gefið
upp hvar eða hvenær upptakan er
gerð en þetta er í fyrsta skipti sem
Saddam sést síðan hann kom fyrir
réttinn í fyrsta sinn síðastliðið
sumar.

Lögmaður Saddams hefur lýst
því yfir að einræðisherrann fyrr-
verandi vilji að réttað verði yfir
honum í Svíþjóð og bætti því við að
samkvæmt írösku stjórnarskránni
væri Saddam friðhelgur fyrir
hvers kyns ákærum. Aðspurður
um ástæðurnar fyrir því af hverju
Svíþjóð væri fyrsti kostur sagði
lögmaðurinn að aðstæður væru
slíkar í Írak að ekki væri hægt að

búast við sanngjörnum réttarhöld-
um, líklegra væri að Saddam fengi
sanngjarna málsmeðferð í Svíþjóð.

Ákæruatriðin gegn Saddam eru
fjölmörg, þar á meðal morð á póli-

tískum andstæðingum, efnavopna-
árásir á Kúrda og innrás í Kúveit
og spá flestir stjórnmálaskýrendur
því að hann verði dæmdur til
dauða. ■

Fjárlaganefnd fjallar
ekki frekar um máli›
fiingma›ur stjórnarandstö›unnar segir a› ni›ursta›a ríkisendursko›unar 
sé upphaf frekar en endir. Forma›ur fjárlaganefndar segir máli› ekki ver›a 
á dagskrá nefndarinnar í dag.
EINKAVÆÐING Formaður fjárlaga-
nefndar ætlar ekki að taka
skýrslu ríkisendurskoðunar um
hæfi forsætisráðherra til umræðu
á fundi nefndarinnar á morgun.
Stjórnarandstaðan segir skjóta
skökku við að forsætisráðherra
hafi kynnt skýrsluna sjálfur.

„Þetta mál er ekki á dagskrá á
fundi fjárlaganefndar því við
erum að ræða allt aðra hluti,“ seg-
ir Magnús Stefánsson, formaður
fjárlaganefndar, aðspurður um
hvort niðurstaða ríkisendurskoð-
unar um hæfi forsætisráðherra
verði á dagskrá nefndarinnar á
fundi í dag. 

Magnús segir ekkert ljóst
hvort málið verði tekið upp á
seinni stigum. „Ég hef aldrei efast
um hæfi Halldórs í þessu máli.
Þetta sjónarspil stjórnarandstöð-
unnar eru skot út í loftið og alls
ekki við hæfi.“

Guðjón A. Kristjánsson, for-
maður Frjálslynda flokksins, seg-
ir að honum komi niðurstaðan á
óvart og að hann telji nauðsynlegt
að fá lagalegt álit vegna málsins.
„Ég hélt að sú skylda sem lögð var
á menn samkvæmt stjórnsýslu-
lögunum væri þannig að menn
ættu að segja sig frá málum þar
sem um vensl eða hagsmuni væri
að ræða. Ég er ekki búinn að
kyngja því að Halldór hafi ekki
verið vanhæfur og þetta mál þarf
að skoða betur,“ segir Guðjón.

Lúðvík Bergvinsson, þingmað-
ur Samfylkingar, segir að honum
finnist óðagot að boða til fundar
með hálftíma fyrirvara. „Það
bendir ekki til mikillar yfirvegun-
ar. Í öðru lagi þá kemur fram í
áliti ríkisendurskoðunar að það sé

ekki hennar hlutverk að fjalla um
lögfræðileg álitaefni og sú spurn-
ing vaknar hvers vegna hún var
þá að taka málið upp að eigin
frumkvæði. Í þriðja lagi finnst
mér einkennilegt að sá sem rann-
sóknin beinist að er látinn kynna
skýrsluna.“

Ögmundur Jónasson, þing-
flokksformaður Vinstri-grænna,
segir það með ólíkindum að for-
sætisráðherra lesi upp fyrir
fréttamenn valda kafla úr skýrslu
um meinta spillingu sína sem

samin er af eftirlitisaðila Alþing-
is. „Í mínum eyrum hljómar þetta
frekar sem upphaf en endir.“

Einar Oddur Kristjánsson,
þingmaður Sjálfstæðisflokksins,
segir athugunina án alls samráðs
við fjárlaganefnd. „Þetta er að
frumkvæði ríkisendurskoðunar
og okkur algjörlega óviðkomandi.
Ríkisendurskoðandi var á fundi
okkar að kynna ákveðin atriði í
skýrslu sinni um einkavæðingar-
ferlið en ekki neitt hvað þetta
varðar.“ hjalmar@frettabladid.is

Þjóðhagsreikningar:

Mikill vöxtur
einkaneyslu
EFNAHAGSMÁL Þjóðarútgjöld Íslend-
inga, sem eru samanlögð einka-
neysla hér á landi og fjárfestingar,
hafa vaxið um 11,1 prósent á fyrsta
ársfjórðungi ársins miðað við sama
tíma í fyrra þótt landsframleiðsla
hafi ekki vaxið nema um 2,9 pró-
sent á sama tíma. Útgjöldin hafa
því aukist meira en tekjurnar. 

Mestu munar um 17,7 prósenta
aukningu á innflutningi á sama
tíma og útflutningur hefur dregist
saman um 3,0 prósent en hvort
tveggja má rekja til hás gengis. 

Þetta kemur fram í nýútgefnum
Þjóðhagsreikningum Hagstofunn-
ar. - grs

VERKSUMMERKI RANNSÖKUÐ Lögreglan
hefur enn ekki borið kennsl á þann sem
keyrði pallbíl hlaðinn sprengiefni sem
grandaði fimmtán og særði um sextíu til
viðbótar.

15 farast í tilræði:

Óvíst hver
er ábyrgur
INDLAND, AP Fimmtán létust og
sextíu særðust í sjálfsmorðs-
sprengjuárás í Kasmír í gær. Á
meðal þeirra sem létust var fjórt-
án ára gamall piltur. Enginn hefur
lýst ábyrgð á hendur sér.

Pallbíl, sem hlaðinn var fjöru-
tíu kílóum af sprengiefni, var ekið
í gegnum bæinn og hann svo
sprengdur í loft upp. Skömmu eft-
ir sprenginguna þustu íbúar úr
nálægum húsum út á götu og
brást lögreglan við með því að
beita táragasi. 

Samtök sem styðja Pakistan í
deilunni um Kasmír hafa lýst yfir
allsherjarverkfalli í dag til að
mótmæla sprengjuárásinni. 

66 þúsund manns eru taldir
hafa týnt lífi í átökum um Kasmír
á síðustu áratugum. ■

NAKIÐ HJÓLAFÓLK Hundruð nak-
inna mótmælenda hjóluðu um
götur ýmissa stórborga Evrópu
nú um helgina til að mótmæla
því hversu háðir Vesturlandabú-
ar eru bensínþyrstum bílum.
Mótmælendurnir hjóluðu hjá
helstu merkisstöðum borganna
og vöktu óskipta athygli hvar
sem þeir komu. Hægt er að
skoða myndir af þessari sérstöku
baráttuaðferð á vefsíðunni
worldnakedbikeride.org.

Umferðarslys:

Vörubíll ók á
unga stúlku
LÖGREGLUMÁL Vörubíl var ekið á tíu
ára stúlku á gatnamótum Kringlu-
mýrar- og Miklubrautar laust eftir
hádegið í gær.

Tók vörubílstjórinn hægri
beygju á grænu ljósi á sama tíma
og stúlkan fór yfir gangbraut og
lenti hún undir afturhjóli bílsins.
Telpan var flutt á slysadeild Land-
spítala-Háskólasjúkrahúss en ótt-
ast var að hún hefði slasast mjög
alvarlega. Til allrar hamingju
reyndust meiðsl hennar minni en
óttast var en hún slasaðist mest á
læri. Var hún lögð inn á sjúkrahús-
ið þar sem fylgst verður með henni
næstu vikurnar.   -aöe

Rán framið í Olís Hamraborg:

Ógna›i me›
skrúfjárni
LÖGREGLUMÁL Úlpuklæddur maður
framdi rán á bensínafgreiðslustöð
Olís í Hamraborg í Kópavogi laust
eftir klukkan fimm í gærdag.
Ógnaði hann tveimur starfsmönn-
um stöðvarinnar með skrúfjárni
áður en hann hvarf á brott með
sölu dagsins.

Notaði maðurinn skrúfjárnið
til að opna sjóðsvélina þaðan sem
hann tók allháa peningaupphæð.
Hann hljóp svo á brott gegnum
bílageymslu undir Hamraborg en
þaðan eru fjölmargir útgangar.

Bar leit lögreglu engan árang-
ur en rannsókn stendur yfir. Von-
ast er til að öryggismyndavélar í
bensínsstöðinni og í bílageymsl-
unni komi að notum við að bera
kennsl á manninn. -aöe

SPURNING DAGSINS
Runólfur, eru ekki bara fjög-
urra stjörnu vegir á Íslandi?

Ætli sé ekki nær lagi að þeir séu með
eina stjörnu

Unnið er að úttekt á þjóðvegunum og verða þeim
gefnar stjörnur, frá einni upp í fjórar, eftir öryggi.
Runólfur Ólafsson er framkvæmdastjóri Félags ís-
lenskra bifreiðaeigenda.

EVRÓPA

ENGA FREKARI STÓRIÐJUFélagar í samtök-
unum Náttúruvaktin afhentu Rannveigu
Rist mótmæli sín vegna alþjóðlegrar álráð-
stefnu sem hér er haldin þessa dagana.
Mörg íslensk orkufyrirtæki styrkja ráðstefn-
una sem sótt er af öllum stærstu álfram-
leiðendum heimsins.

SADDAM HUSSEIN VIÐ YFIRHEYRSLUR Myndband þar sem Saddam Hussein er yfirheyrður
hefur nú verið gefið út af réttinum sem skipaður var til að fjalla um mál hans. Myndin er
tekin úr því myndbandi.
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EKKI VANHÆFUR Stjórnarandstaðan sættir sig ekki við álit Ríkisendurskoðunar en stjórn-
arliðar fagna niðurstöðunni.
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Náttúruverndarsinnar mótmæltu álráðstefnu:

Skipuleggjendur 
köllu›u til lögreglu

FLUTNINGAVÉL FERST Flugvél af
gerðinni DC-3 fórst skammt frá
Fort Lauderdale í Flórída í gær-
kvöld. Þrír voru um borð og er
óttast að allir hafi farist. 

BANDARÍKIN
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Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna
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ÞRÓUNARLÖND Skilyrði geta komið
í veg fyrir að ávinningur af
skuldaniðurfellingu margra af
fátækustu ríkja heims komist til
þeirra sem mest þurfa á að
halda. „Skilyrði um stjórnhætti,
baráttu gegn spillingu og þróun í
lýðræðisátt útiloka mörg fátæk-
ustu landanna,“ sagði Jónas Þór-
ir Þórisson, framkvæmdastjóri
Hjálparstarfs kirkjunnar í Há-
degisútvarpi Talstöðvarinnar í
gær.

„Mörg af fátækustu löndunum
geta ekki uppfyllt þessi skilyrði
án utanaðkomandi aðstoðar,“
sagði Jónas Þórir. „Aðstoðin nær
því ekki til þeirra sem verst eru
settir en þær þjóðir sem þegar

eru komnar á skrið fá aðstoð.“
Jónas segir jákvætt að þær þjóð-
ir fái aðstoð en ekki megi gleyma
hinum sem ekki eiga hennar
kost.

Jónas segir mörg vandamál
koma upp þegar ráðstafa eigi
fjármunum sem vinnast við
skuldaniðurfellinguna og þar
bíði ærið verkefni frjálsra fé-
lagasamtaka. „Frjáls félagasam-
tök geta tekið höndum saman og
aðstoðað stjórnvöld við að
byggja upp stjórnkerfið,“ segir
Jónas Þórir. „Þau geta jafnframt
verið nokkurs konar varðhundar
á að allt fari vel fram og að að-
stoðin verði ekki spillingu og
misnotkun að bráð.“ ■

Pútín kve›st hlynntur
ni›urfellingu skulda
Tony Blair og Vladimir Pútín sátu á rökstólum í Moskvu í gær flar sem a›sto›
vi› flróunarlöndin og loftslagsmál voru efst á baugi. Vi›ræ›urnar eru li›ur í
fundaherfer› Blairs fyrir lei›togafund átta helstu i›nríkja heims í næsta mánu›i.
RÚSSLAND, AP Tony Blair, forsætis-
ráðherra Bretlands, sótti Vla-
dimir Pútín, Rússlandsforseta,
heim í gær. Niðurfelling skulda
þróunarlandanna og umhverfis-
mál voru þar ofarlega á baugi. Í
kjölfar fundarins hélt svo Blair til
Þýskalands þar sem hann hitti
Gerhard Schröder, kanslara. 

Fundur Blairs og Pútíns í gær
er liður í ferð þess fyrrnefnda
fyrir leiðtogafund átta helstu iðn-
ríkja heims í Gleneagles,
Skotlandi, sem haldinn verður í
byrjun júlímánaðar. Þar hyggst
Blair berjast fyrir því að þróunar-
aðstoð við Afríkuríkin verði tvö-
földuð og ná samkomulagi um að
spornað verði við gróðurhúsa-
áhrifum. Leiðtogarnir tveir
ræddu þessi mál í bænum Novo-
Ogaryovo, skammt utan við
Moskvu í gær og virtist fara vel á
með þeim.

Ekki er langt síðan að Rússar
skrifuðu undir Kyoto-bókunina og
skuldbundu sig þar með til að
draga úr losun gróðurhúsaloftteg-
unda. Því vonast Bretar til að
Rússar verði þeim drjúgur banda-
maður í því að sannfæra Banda-
ríkjamenn um að bregðast verði
við hlýnun jarðar með einhverj-
um hætti. Hins vegar hefur verið
grunnt á því góða milli þjóðanna á
síðustu misserum, meðal annars
vegna Íraks og sökum þess að
Bretar hafa veitt andstæðingum
Pútíns hæli í landinu, til dæmis
auðjöfrinum Boris Berezovsky og
Akhmed Zakayev, hægri handar
Aslan Maskadovs, fyrrum leið-
toga Tsjetsjena.

Þeir Pútín og Blair ræddu við
blaðamenn að loknum fundinum

og þar kom fram að Pútín er
hlynntur hugmyndum hins breska
starfsbróður síns um niður-
fellingu skulda fátækra ríkja. 

Einnig voru málefni fyrrum
Sovétlýðveldanna þar til umræðu
en róstusamt hefur verið þar
undanfarna mánuði, eins og at-
burðirnir í Úkraínu, Kirgisistan
og Úsbekistan eru dæmi um.
Pútín sagði að Rússland og Vest-
urveldin ættu að vinna saman að
því að gera þennan heimshluta

stöðugri en ekki keppast um
áhrif í honum. 

Síðdegis hélt Blair svo til
Berlínar til fundar við Gerhard
Schröder, kanslara. Í dag eru svo
fyrirhugaðir fundir við leiðtoga
Lúxemborgar og Frakklands. Þær
viðræður munu hins vegar öðru
fremur snúast um þær ógöngur
sem Evrópusambandið er komið í
eftir úrslit þjóðaratkvæða-
greiðslna í Frakklandi og Hollandi
um stjórnarskrársáttmála ESB. ■

Ástæða verðbólgu:

Húsnæ›islán
valda flenslu
EFNAHAGSMÁL Verðbólgan er keyrð
áfram af breytingum á húsnæðis-
markaði, ekki framkvæmdunum
fyrir austan. Þetta sagði Guð-
mundur Ólafsson hagfræðingur á
Talstöðinni fyrir helgi.

„Bankarnir hafa að undan-
förnu fengið dollara eða pund að
láni og keypt íslenskar krónur.
Eftirspurn eftir íslenskum krón-
um er stóraukin og gengi krón-
unnar hækkar,“ sagði hann. 

„Kárahnjúkar koma eitthvað
við sögu en sáralítið. Þenslan inn-
anlands stafar af því að vextir á
húsnæðislánum lækka og kaup-
máttur heimilanna vex.“ -ghs

STARFSMENN TELJA ATKVÆÐI Ítalirnir
þurftu að telja færri atkvæði en þeir gerðu
ráð fyrir þar sem kosningaþátttaka var
mjög dræm.

Kosning ógild:

fiátttakan 
of dræm
RÓM, AP Ítalir kusu í gær og í
fyrradag um það hvort slaka eigi
á löggjöf um stofnfrumurann-
sóknir og glasafrjóvganir. Kosn-
ingarnar voru hins vegar ógildar
þar sem þátttaka var afar dræm. 

Á fyrri degi kosninganna kusu
ekki nema tæp 19 prósent kjós-
enda og þegar yfir lauk í gær var
kjörsóknin aðeins 24 prósent. 

Að minnsta kosti helmingur
kosningabærra manna þurftu að
kjósa til að kosningarnar væru
bindandi. Almennt áhugaleysi og
hvatning kaþólsku kirkjunnar til
fólks um að sniðganga kosning-
arnar eru ástæður þessarar
dræmu kjörsóknar. Niðurstöðunni
var ákaft fagnað í Páfagarði. ■

HLÚÐ AÐ SLÖSUÐUM Þessi piltur var einn
þeirra sem bjargaðist í flóðinu á föstudag.
Lík 88 skólafélaga hans hafa fundist en
nokkurra er enn saknað.

Aurflóð í Kína:

Tugir barna
t‡ndu lífinu
KÍNA Nú er ljóst að í það minnsta 92
fórust í skyndilegu aurflóði sem féll
á barnaskóla í Shalan, Heilongjiang-
héraði í Kína á föstudag. 88 þeirra
sem létust voru lítil börn sem
komust ekki út úr kennslustofu
sinni þegar flóðbylgjan skall á skól-
anum.

Mikla úrkomu gerði óvænt fyrir
helgi í héraðinu og urðu flóðin í
kjölfar þess. Gagnrýnisraddir hafa
hins vegar verið á lofti um að van-
ræksla embættismanna kynni að
hafa valdið því að skaðinn var jafn
mikill og raun bar vitni.

Þá týndi 31 lífi í eldsvoða á hóteli
í Guangdong. ■

Samfylkingin í Reykjavík:

Vill vi›ræ›ur
um R-listann
BORGARMÁL Stjórn Samfylkingarfé-
lagsins í Reykjavík vill ganga til
viðræðna um endurnýjað samstarf
innan Reykjavíkurlistans. Í ályktun
stjórnar félagsins, sem hélt fund
síðastliðinn sunnudag, segir að ár-
angur síðustu þriggja kjörtímabila
sé slíkur að ábyrgðarlaust og óskyn-
samlegt væri að slíta samstarfi
Reykjavíkurlistans. Stjórn félags-
ins beinir því til fulltrúaráðs Sam-
fylkingarfélaganna í Reykjavík að
veita félögunum umboð til samn-
ingaviðræðna undir merkjum
Reykjavíkurlistans. ■

BANDARÍKIN

VEÐRIÐ Í DAG

JÓNAS ÞÓRIR ÞÓRISSON Framkvæmda-
stjóri Hjálparstarfs kirkjunnar segir ærið
verkefni bíða hjálparstarfsmanna eftir nið-
urfellingu skulda átján fátækra ríkra þriðja
heimsins.

HUNDELTIR LEIÐTOGAR Blair og Pútín voru léttir í lund að viðræðunum loknum.
Labradorhundur Pútín, Koni, fylgdi þeim eins og skugginn meðan á fundi þeirra stóð.

HUNDAR BÍTA DRENG TIL BANA
Sá hörmulegi atburður varð í San
Francisco í Kaliforníu að tveir
grimmir hundar bitu tólf ára
gamlan dreng svo illa að hann
hlaut bana af. Móðir drengsins
viðurkenndi að heimilishundarnir
gætu verið hættulegir börnum en
engu að síður skildi hún drenginn
eftir heima með hundunum á
meðan hún fór út í búð. Þegar
hún kom til baka var sonur henn-
ar látinn eftir hundsbit. 
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Skilyrði fyrir niðurfelling skulda fátækustu ríkja heims sögð helst til ströng:

Ávinningurinn gæti fari› fyrir líti›



ÍS
LE

N
SK

A
 A

U
G

LÝ
SI

N
G

A
ST

O
FA

N
/S

IA
.I

S 
 O

G
V

 2
85

20
  

06
/2

00
5 

 

Komdu í verslun Og Vodafone, hringdu í 1414 eða smelltu þér á www.ogvodafone.is 
fyrir nánari upplýsingar og skráningu í Og1.

Ég hringi heim til allra, 
ég næ Kalla í gemsanum 
og hringi til Binnu í Köben.
Allt þetta á 0 kr.

HEIMASÍMI

Og1 lækkar verulega kostnað heimila sem eru með GSM áskrift, Heimasíma og Internet hjá Og Vodafone.

Kynntu þér einnig ávinninginn fyrir GSM og Internet.

Mánaðargjald í Heimasíma er 1.340 kr.

0 kr. 0 kr. 0 kr.

500 mínútur á mánuði í alla heimasíma 
innanlands.

120 mínútur á mánuði úr heimasíma á 
Íslandi í heimasíma í einu af þeim 30 
löndum sem Íslendingar eiga mest 
samskipti við.

Þú heldur áfram að að tala við GSM 
vin fyrir 0 kr. í 60 mínútur á dag. 

innanlands á milli heimasíma vinur í útlöndum í GSM vin



6 14. júní 2005 ÞRIÐJUDAGUR

JARÐORKA Stjórn Þeistareykja hefur
ákveðið að ganga til viðræðna við
Landsvirkjun um orkuöflun fyrir ál-
ver á Norð-Austurlandi. Bæði
Landsvirkjun og Orkuveita Reykja-
víkur höfðu lýst yfir áhuga á að
eignast hlut í Þeistareykjum ehf. en
Hreinn Hjartarson, veitustjóri
Orkuveitu Húsavíkur, segir að
Landsvirkjun hafi orðið fyrir valinu
þar sem aðkoma Landsvirkjunar að
frekari orkuöflun í Þingeyjarsýsl-
um auki lýkur á nýju álveri á Norð-
Austurlandi.

Hreinn segir að Þeistareykja-
virkun muni geta annað um þriðj-
ungi af orkuþörf nýs álvers í ná-
grenni Húsavíkur. „Það verður hins
vegar ekki ráðist í Þeistareykja-
virkjun nema til komi álver eða
önnur stóriðja á Norð-Austurlandi.
Þeistareykir ehf. hafa nú þegar lagt
nokkur hundruð milljónir króna til
rannsókna á svæðinu en með að-
komu Landsvirkjunar að málinu
verður frekari rannsóknum á
Þeistareykjum flýtt,“ segir Hreinn. 

- kk

LÍBANON, AP Þriðja og næstsíðasta
umferð þingkosninganna í Líbanon
var haldin í fyrradag. Flokkum
maroníta og sjía vegnaði ágætlega
en kosið var í austur- og miðhluta
landsins. Flokkar sem börðust
gegn áhrifum Sýrlandsstjórnar eru
með sterk ítök á þessu landsvæði
en fyrirfram var búist við því að
þeir færu með öruggan sigur af
hólmi.

Helst bar til tíðinda gott gengi
flokks Michels Aoun, eins for-
svarsmanna kristinna maroníta og
fyrrum byltingarleiðtoga en hann
snéri aftur úr útlegð fyrir stuttu.

Michel Aoun barðist á sínum
tíma gegn áhrifum Sýrlendinga og
ber kosningabarátta hans þess

mjög merki nú. Flokkur hans er þó
ekki í bandalagi við and-sýrlenska
flokka súnnía. Sökum þess hve
fylgið dreifðist á þá heldur núver-
andi stjórn meirihluta sínum í
þessum hluta landsins. Flokkur
Aouns náði fjórtán þingsætum sem
telst sigur þar á bæ en helsta bar-
áttumál hans var að berjast gegn
spillingu.

Í Beqa-dalnum fékk framboð
Hizbollah og Amal yfirburðakosn-
ingu og jók þar með enn við þing-
sætafjölda sinn. Framboðið er
heldur hlynnt Sýrlendingum
þannig að ljóst er að andstæður eru
að skerpast í landinu.

Fjórði og síðasti dagur kosning-
anna er næstkomandi sunnudag. ■

DÓMSMÁL Sex voru dæmdir í fang-
elsi vegna fíkniefnasmygls frá
Rotterdam í Héraðsdómi Reykja-
ness í gær. Dómarnir voru frá
hálfu og upp í tvö ár hver. Ung
kona var hins vegar sýknuð af
ákæru um að hafa móttekið ágóða
af fíkniefnabroti.

Dómana hlaut fólkið vegna að-
ildar sinnar að innflutningi á 130
grömmum af kókaíni og um þús-
und stykkjum af e-töflum.
Dómarnir teljast allir nokkuð
þungir dóma miðað við það sem
gengur og gerist í málum sem
þessum. Söluandvirði fíkniefn-
anna hér á landi hefði numið vel
yfir þremur milljónum króna.

Karl Filip Geirsson og Vil-
hjálmur Vilhjálmsson fengu
þyngstu dómana, alls tvö ár hvor.
Karl Filip var fundinn sekur um
að hafa við annan mann staðið fyr-
ir kaupum á efnunum og lagt á
ráðin um innflutninginn en hann
hefur margoft komist í kast við
lögin áður vegna margvíslegra
brota. Sama gildir um Vilhjálm en
hans þáttur var að mestu bundinn
við að fjármagna fíkniefnakaupin
og hugðist hann hagnast á sölu
efnanna hér á landi.

Aðrir sem að málinu komu
fengu aðeins vægari dóma. Pétur
Steinþór Gunnarsson var dæmdur
til tæplega tveggja ára fangelsis

en hann lagði að hluta á ráðin um
innflutninginn ásamt Karli ásamt
því að hafa milligöngu um að út-
vega efnin gegnum erlendan fé-
laga sinn frá Marokkó, L'Houcine
Bouhlali, sem einnig hlaut 12
mánaða dóm fyrir sinn þátt. Fékk
hann umrædd efni gegnum sam-

bönd sín í Rotterdam þar sem
kaupin voru upphaflega gerð. 

Friðrik Þór Bjarnason hlaut
átján mánaða dóm fyrir sína aðild
sem fyrst og fremst fólst í að fjár-
magna kaupin í samvinnu við Vil-
hjálm. Rebekka Jóhannsdóttir var
dæmd til sex mánaða fangels-

isvistar, skilorðsbundið, fyrir að
hafa haft milligöngu um að sækja
efnin á pósthúsið og koma þeim til
skila. Þá var ung kona sýknuð af
að hafa þegið fé frá Bouhlali sem
hún hafði vitneskju um að væri
ágóði af fíkniefnasölu. 

albert@frettabladid.is

Hringróður – dagur 9:

Gengur vel
HRINGRÓÐURINN Kjartani Hauks-
syni miðaði ágætlega í sjóferð sinni
um helgina. Hann lagði af stað frá
Reykjafirði á föstudaginn og fór þá
í einni lotu fram að Kaldbaksvík. Á
sunnudaginn reri hann yfir
Húnaflóann. Í gær reri hann frá
Skagaströnd en þá sóttist honum
ferðin hægt vegna mótvinds. ■

Ný samtök gegn álveri:

Atvinnulífi›
einhæft
BYGGÐAMÁL Samtök um fjölbreytta
atvinnuuppbyggingu í Eyjafirðin-
um voru stofnuð á fjölmennum
fundi á Akureyri þann 28. maí síð-
astliðinn. Þau vara eindregið við
þeirri stefnu stjórnvalda að gera
atvinnulíf þjóðarinnar einhæfara
með enn einu álverinu, hugsanlega
við Eyjafjörð. Auk einhæfni telja
þau álver leiða til landspjalla og
loftmengunar. 

Í stað álvers vilja samtökin
stuðla að fjölbreytni í atvinnumál-
um með áherslu á nýsköpun, þekk-
ingariðnaði og hátækniiðnaði. ■

Aubenas sleppt:

Laus úr 157
daga prísund
FRAKKLAND Franska blaðakonan
Florence Aubenas kom heim til
Frakklands um helgina eftir fimm
mánaða gíslingu í Írak. Með henni
í haldi í Írak var aðstoðarmaður
hennar.

Aubenas var alls 157 daga í
gíslingu en fyrrum utanríkisráð-
herra, Michel Barnier, sem vann í
málinu þangað til fyrir mánuði,
sagði að Frakkar hefðu ekki greitt
neitt lausnargjald fyrir blaðakon-
una.

Ekki hafa verið borið kennsl á
mannræningjana en rúmenskur
blaðamaður, Ovidiu Ohanesian,
sem var haldið í gíslingu í tvo
mánuði í landinu en síðan sleppt,
varpaði ljósi á málið. Honum var
haldið í gíslingu í 51 dag í klefan-
um við hliðina á Aubenas. - lkg

Átt þú kött sem er ómerktur? 

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Er nauðsynlegt að breyta
stjórnarskránni?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

88%

12%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

  

Einstakt tilboð!Einstakt tilboð!
Þjóðhátíðardagshelgi á Hótel ÖrkÞjóðhátíðardagshelgi á Hótel Örk  

Pantanir í síma: 

483 4700 
info@hotel-ork.is 
www.hotel-ork.is 

 

Daganna 16. -  19. júní 
 

Í tilefni Þjóðhátíðardagsins  
17. júní veitum við 

Íslendingum og öðrum 
gestum tækifæri á að  

gera vel við sig og sína.  
 

Frí gisting í tvíbýli á  
Hótel Örk ef keyptur er 

þriggja rétta 
þemakvöldverður hússins.   
Verð kvöldverðar einungis  

4.900,- krónur á mann.  
  

Fjör fram eftir nóttu í 
Hveragerði fimmtudag, 
föstudag og laugardag 

Veljum íslenskt! 
Tómas Þóroddsson og  

Jakob V. Arnarson 
matreiðslumenn á Hótel Örk 

hafa sett saman matseðil fyrir 
þjóðhátíðardagshelgina með 

úrvals íslensku hráefni. 

Golf í Hveragerði 
 

Allir viðskiptavinir Hótels 
Arkar býðst að spila frítt golf 

á tveimur golfvöllum í 
Hveragerði, í Gufudal og við 

hlið hótelsins. 
 

 

BORHOLA Á ÞEISTAREYKJUM Stærstu eig-
endur Þeistareykja eru Orkuveita Húsavík-
ur og Norðurorka og á hvor aðili 47 pró-
senta hlut. Þingeyjarsveit á um fimm pró-
sent og Aðaldælahreppur um eitt prósent.

FUNDIN SEK Fangelsisdómar bíða sex sakborninga af þeim sjö sem ákærð voru fyrir aðild að kaupum og innflutningi á fíkniefnum
snemma á síðasta ári. Áætlun fólksins var að flytja inn lítið magn kókaíns en þegar til kom var þúsund e-töflum bætt við sendinguna.

STUÐNINGSMAÐUR AOUN Michel Aoun sneri aftur úr fjórtán ára langri útlegð fyrir um
fimm vikum síðan og hefur á stuttum tíma hleypt miklu lífi í líbönsk stjórnmál. 
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Sexmenningar í fangelsi
Sex sakborningar af sjö voru dæmdir í fangelsi fyrir flátttöku sína í kaupum og innflutningi á kókaíni og
e-töflum í Héra›sdómi Reykjaness í gær. Söluver›mæti efnanna er tali› vel yfir flrjár milljónir króna.

Næstsíðasti dagur þingkosninga í Líbanon:

Michel Aoun kom,
sá og sigra›i

Orkuöflun fyrir álver á Norð-Austurlandi:

fieistareykir semja
vi› Landsvirkjun

HANDTEKIN VEGNA HEIÐURS-
MORÐS Gefin hefur verið út hand-
tökuskipun á móður Rahila Iqbal,
norskrar konu af pakistönsku
bergi brotnu, en hún lést í dular-
fullu bílslysi í Pakistan á dögun-
um. Faðir hennar og afi sitja í
fangelsi í Pakistan og bíða dóms
fyrir meint heiðursmorð á
stúlkunni. Faðirinn hlaut dóm í
Noregi árið 2001 fyrir líkamsárás
á unnusta annarrar dóttur sinnar.

ÁTÖK Í DRAMMEN Mikil slagsmál
brutust út í bænum Drammen á
sunnudagskvöld. Allt að 150
manns eru sagðir hafa tekið þátt í
áflogunum. Þurfti að flytja konu á
sjúkrahús í kjölfarið en sex manns
voru færðir í fangageymslur lög-
reglunnar. 

NOREGUR

FAGNAÐARFUNDIR Í FRAKKLANDI Jacques
Chirac Frakklandsforseti tók á móti Aubenas
með kossi í Villacoublay í Vestur-Frakklandi.
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1Hvað heitir skip Eimskipafélagsins
sem lagði að við Grundartanga með

ammoníaklekan gám í gær?

2Hvar fann Sólborg ÞH 270 tundurfufl
um hádegisbil á sunnudaginn?

3Hvað tafðist lengi Flugleiðavélin sem
fljúga átti til San Francisco á laugar-

daginn?
SVÖRIN ERU Á BLS. 30

VEISTU SVARIÐ?

8 14. júní 2005 ÞRIÐJUDAGUR

Þurrkar um land allt valda vandræðum:

Rignir líklega um helgina
LANDBÚNAÐUR Þó að margir fagni
regnleysinu þá eru þurrkar farnir
að valda vandræðum í landbúnaði
um allt land. Ólafur Dýrmundsson,
ráðgjafi hjá Bændasamtökunum,
segir að ef ekki fari fljótlega að
rigna þá gæti það valdið skaða í út-
haga og ekki síður á túnum. Beitt
hafi verið á tún nú í vor því úthagar
voru ekki tilbúnir og því valdi
keðjuverkun því að heyskap muni
mjög líklega seinka ef fram heldur
sem horfir. Ólafur segir lítið um að
menn vökvi hjá sér túnin, slíkt sé
alltaf erfitt og ómarkvisst.

Haraldur Eiríksson, veðurfræð-
ingur á Veðurstofu Íslands, segir nú
sennilega ekki stefna í neitt þurrka-

met, þurrkametið í Reykjavík til
dæmis sé þrjátíu dagar. Hann segir
að útlit sé fyrir einhverja rigningu
austanlands í dag, sennilega verði
þurrt á morgun en svo fari líklega
að rigna eitthvað um land allt fyrir
og um helgina og þá geti bændur
tekið gleði sína á ný.

Sóldýrkendur hafa nú fengið ým-
islegt fyrir sinn snúð undanfarið og
þá er að una bændunum þess að það
rigni smávegis. -oá

FASTEIGNIR Síðastliðinn föstudag
var opnuð ný heimasíða Félags
fasteignasala á slóðinni ff.is. Á
síðunni eru upplýsingar annars
vegar til þeirra sem hyggja á
kaup fasteignar og á hinn bóginn
til þeirra sem ætla sér að selja
fasteign sína. „Reynt er að skýra
út ferli viðskiptanna lið fyrir lið
og hvað það er helst sem neytend-
ur þurfi að hafa í huga,“ segir
Grétar Jónasson, formaður Fé-
lags fasteignasala. Upplýsingar á
síðunni eru aðgengilegar og auð-
veldar í notkun en í hverri viku
munu birtast nýjar fréttir á for-
síðu vefsins af fasteignamarkað-

inum, bæði fróðleikur og fréttir á
léttum nótum. 

„Þá er einnig fjallað um það
hvaða kröfur megi gera til fast-
eignasala í gegnum allt ferli við-
skiptanna en mikilvægt er fyrir
neytendur að átta sig á þeim miklu
skyldum og þeirri ábyrgð sem á
fasteignasölum hvíla,“ segir Grétar.

Á heimasíðunni er búið að setja
upp orðabók þannig að fólk geti átt-
að sig á þýðingu ýmissa orða sem
koma fyrir í fasteignaviðskiptum
og þar er einnig listi yfir alla fast-
eignasala og fasteignasölur auk
ýmissa gagnlegra upplýsinga. 

Slóð heimsíðunnar er ff.is. 

EITUREFNI Fjölmennt lið slökkviliðs
og lögreglu var í viðbragðsstöðu
þegar Lagarfoss, leiguskip Eim-
skipafélagsins, lagðist að bryggju
við Grundartanga í gærmorgun.
Komið hafði verið fyrir leka í
ammóníaksgámi, sem upp hafði
komið þegar skipið var undan
ströndum Skotlands, en slökkvilið
hafði viðbúnað við höfnina þegar
skipið bar að til að tryggja að
frekari leki úr gámnum kæmi

ekki fram þegar hann yrði af-
fermdur. Ákveðið var að afferma
gáminn við Grundartangahöfn
þar sem búist var við hagstæðri
vindátt á Grundartanga. 

Skipið kom að bryggju um
klukkan tíu og fljótlega var farið
að afferma aðra gáma en þann þar
sem lekans hafði orðið vart.

Um tíu eiturefnakafarar frá
Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins
voru í viðbragðsstöðu. Þegar
gámnum hafði verið komið fyrir á
öruggu og afgirtu svæði hófu eit-
urefnakafararnir að afferma
gáminn og skiptust þeir á tveir og
tveir í einu þar sem um erfitt og
vandasamt verk var að ræða. Alls
voru fimm stórir ammóníakskút-
ar í gámnum og fljótlega var ljóst
að einn þeirra lak. Þegar ljóst var
hver þeirra það var, var sá kútur
fluttur á sérstakt svæði þar sem

komið var fyrir lekann en kútur-
inn mun hafa lekið út frá lokunar-
búnaði kútsins. 

Birgir Finnsson, sviðsstjóri hjá
Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins
sem stjórnaði starfi á vettvangi,
sagði að aðgerðin hefði heppnast
vel í alla staði. Viðbúnaður af því
tagi sem var við höfnina hafi ver-

ið mikill þar sem gæta þurfi
fyllsta öryggis þegar um eiturefni
af því tagi sem um ræðir er til
staðar. 

Aðgerðum slökkviliðs var lokið
upp úr hádegi en Lagarfoss sigldi
fljótlega af stað til annarra verk-
efna eftir að hafa affermt gáminn. 

hjalmar@frettabladid.is

VIÐSKIPTAHÁSKÓLINN Á BIFRÖST Aðsókn í
nýju námsleiðina HHS hefur farið fram úr
björtustu vonum. Bifröst er fyrsti íslenski
háskólinn sem býður upp á námsleiðina. 

Viðskiptaháskólinn á Bifröst: 

Mikil a›sókn
í n‡tt nám
SKÓLAMÁL „Aðsóknin í nýju náms-
leiðina hefur verið framar björt-
ustu vonum. Það eru tveir til þrír
um hvert pláss. Við tökum  45 nem-
endur inn á námsbrautina og af
þeim eru svona 15 til 20 úr frum-
greinadeildinni hjá okkur en þeir
fá sjálfkrafa pláss við námsleið-
ina,“ segir Magnús Árni Magnús-
son, deildarforseti viðskipta- og
hagfræðideildar, um nýja námsleið
HHS sem boðið er upp á við skól-
ann í fyrsta skipti núna í haust. Á
námsleiðinni er tvinnað saman
heimspeki, hagfræði og stjórn-
málafræði. -ifv

HÉRAÐSDÓMUR

Eldur í íbúð:

Engan saka›i
ELDUR Eldur kviknaði í viftu í eld-
húsi í íbúð á fjórðu hæð í fjölbýl-
ishúsi í Vesturbergi 138 í Breið-
holti um miðjan dag á sunnudag.
Allt tiltækt slökkvilið á höfuð-
borgarsvæðinu var kallað út en
helmingurinn var kallaður aftur í
höfuðstöðvar slökkviliðs þar sem
ekki var um mikinn eld að ræða. 

Slökkviliðið náði að slökkva
eldinn fljótt og örugglega. Tölu-
verður reykur var í íbúðinni og
voru sjö íbúar fluttir á Landspít-
ala – háskólasjúkrahús vegna
gruns um reykeitrun en enginn
þeirra slasaðist alvarlega. Ekki
er ljóst hve miklar skemmdir
urðu á íbúðinni, en þó ljóst að
reykskemmdir hafa verið ein-
hverjar.                                    - lkg

KINDUR Í HAGA Gert er ráð fyrir því að
það rigni um land allt næstu helgi. Bænd-

ur sem hafa haft áhyggjur af langvarandi
þurrkum geta þá tekið gleði sína á ný en
búast má við því að heyskap seinki víða.
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VEFSÍÐA OPNUÐ Björn Bjarnason, ráðherra, opnaði formlega nýja vefsíðu Félags fasteignasala

Upplýsingaveita um fasteignaviðskipti:

N‡ vefsí›a tekin í notkun

MARGDÆMDUR AFTUR Í STEININN
29 ára maður var fyrir helgi
dæmdur í hálfs árs fangelsi fyrir
fíkniefnabrot, þjófnað og um-
boðssvik í Héraðsdómi Reykja-
ness. Þá braust maðurinn sem á
langan brotaferil að baki, inn í
bifreið og stal úr henni.

LAGARFOSS HELDUR ÚR HÖFN Eiturefnakafarar komu kútnum sem lak fyrir á öruggu
svæði. Á meðan hélt Lagarfoss úr höfn og sigldi brott út Hvalfjörðinn.

FJÖLMENNI Í VIÐBRAGÐSSTÖÐU Fjölmennt
lið slökkviliðs og lögreglu auk annarra var í
viðbragðsstöðu við Grundartangahöfn.
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Komi› í veg fyrir leka
Ekkert frekara tjón var› vegna ammóníaksleka í Lagarfossi flegar skipi› lag›ist a› bryggju vi› Grundar-
tanga í gær. Eiturefnaköfurum tókst a› koma í veg fyrir lekann og a›ger›ir tókust í alla sta›i vel.

Hva› er
ammóníak?
EITUREFNI Ammóníak er litlaus
lofttegund sem lyktar afar
illa og er mikið notað sem
kæliefni hér á landi, meðal
annars í frystihúsum. Efnið
er einnig mikið notað við ým-
iss konar iðnaðarframleiðslu,
til dæmis við áburðarfram-
leiðslu og einnig við fram-
leiðslu á söltum sem notuð
eru í iðnaði í ýmsum tilgangi.
Um getur verið að ræða fram-
leiðslu á gerviefnum, svo sem
næloni en einnig er efnið mik-
ið notað til að framleiða hrein-
gerningavörur.                     -hb





EINKAVÆÐING Ríkisendurskoðandi
segir að ljóst sé að hugleiðingar
um hæfi Halldórs Ásgrímssonar í
umfjöllun um sölu Búnaðarbank-
ans séu óþarfar. Ástæðurnar séu
þær að Halldór tók hvorki þátt í
umfjölluninni um val á S-hópnum
til viðræðna um kaupin á Búnað-
arbankanum né tillögu fram-
kvæmdanefndar um einkavæð-
ingu um að fá heimild til að skrifa
undir söluna.

Þetta kemur fram í nýrri at-
hugun Ríkisendurskoðunar á hæfi
Halldórs Ásgrímssonar til þess að
fjalla um sölu á hlut ríkisins í
Búnaðarbankanum til S-hópsins
árið 2002, sem Halldór Ásgríms-
son forsætisráðherra kynnti á
blaðamannafundi í gær.

Á þessum tíma átti Halldór um
1,33 prósenta hlut í Skinney-
Þinganesi, sem átti helmingshlut í
Hesteyri hf. sem var einn stærsti
hluthafinn í Keri, sem var hluti af
S-hópnum. Jafnframt áttu skyld-
menni Halldórs samtals um 25
prósenta hlut í Skinney-Þinganesi.
Ríkisendurskoðandi segir í
skýrslu sinni að hagsmunir Hall-
dórs og skyldmenna hans teljist
smávægilegir og telur málið þess
eðlis að þáttur Halldórs í meðferð
málsins hafi verið svo lítilfjörleg-
ur að ekki yrði talin hætta á að
ómálefnaleg sjónarmið hefðu
áhrif á ákvörðun hans.

Var í veikindafríi
Í skýrslunni segir jafnframt að
Halldór hafi verið frá störfum
vegna veikinda frá 14. október
til 26. nóvember 2002, en hinn 4.
nóvember staðfesti ráðherra-
nefndin tillögu framkvæmda-
nefndarinnar um að fá heimild
til að ganga til viðræðna við S-
hópinn um kaupin á Búnaðar-
bankanum.

„Ríkisendurskoðun kemst að
þeirri niðurstöðu að í fyrsta lagi
hafi ég ekki fjallað um málið og
því sé óþarft að líta á það og í
öðru lagi hefði ég fjallað um það
þá hefði ég ekki verið til þess
vanhæfur,“ segir Halldór.

Halldór segir að fram til 14.
október hafi ekkert gerst í sölu-
ferli Búnaðarbankans sem varð-
aði ákvörðun um það við hvern
yrði talað varðandi söluna á
Búnaðarbankanum.

Skinney-Þinganes og Kaupfé-
lag Skagfirðinga endurvöktu
Hesteyri í því skyni að kaupa
ráðandi hlut í Keri um miðjan
ágúst 2002. Ker var þá hluti af S-
hópnum sem var einn þriggja

bjóðenda sem til greina komu
varðandi kaupin á Landsbankan-
um eða Búnaðarbankanum.
Hesteyri seldi hlut sinn í Keri
þremur mánuðum síðar í skipt-
um fyrir hlutabréf í VÍS.

Veit ekki um hagnaðinn
Verðmæti hlutar Skinneyjar-
Þinganess í Keri jókst um nokk-
ur hundruð milljónir á þessu
þriggja mánaða tímabili vegna
hækkunar á markaðsvirði Kers
sem varð vegna þess að félagið
var innan S-hópsins í viðræðum
við ríkissjóð um kaupin á Bún-
aðarbankanum. Þegar Halldór
er spurður hvað hann hafi sjálf-
ur hagnast á þessari hækkun
segist hann ekki vita það. „Ég
tek hins vegar eftir því að í
þessari skýrslu Ríkisendurskoð-
anda kemur fram að í þeim við-
skiptum hafi engar peninga-
greiðslur átt sér stað. Ég held að
það geti ekki verið rétt að hagn-
aðurinn hafi verið mörg hund-
ruð milljónir,“ segir Halldór.
Hann bendir á skýrslu ríkisend-
urskoðunar sem segir engan
söluhagnað hafa átt sér stað hjá
Hesteyri vegna sölu hlutarins í
Keri enda hafi verið greitt fyrir
þau með hlutabréfum.

Kemur sjálfur ekkert að fyrir-
tækinu
Spurður hvort ekki hefði verið
eðlilega að skýra frá eigna-
tengslunum milli Skinneyjar-
Þinganess og Kers á meðan við-
ræðurnar um sölu Búnaðar-
bankans stóðu yfir segir Halldór
að enginn hafi haft orð á því.
„Ég hafði engar hugleiðingar
um það og taldi að svo væri alls
ekki,“ segir Halldór. „Ég kem
sjálfur ekkert að þessu fyrir-
tæki. Ég fékk þennan hlut í arf
eftir föður minn og er ekki í
neinum tengslum við fyrirtæk-
ið. Ég hafði ekki hugmynd um
hvað þeir hyggðust fyrir,“ segir
Halldór. Aðspurður sagðist hann
ekki hafa vitað að Skinney-
Þinganes ætti óbeina aðild að S-
hópnum. Spurður hvort hann
hafi þá ekki vitað að Hesteyri
ætti hlut í Keri á þessum tíma
segir Halldór: „Ég frétti af því
eins og hver annar borgari þeg-
ar Skinney-Þinganes keypti í
Keri í gegn um Hesteyri en mér
var ekki sérstaklega tilkynnt
um það.“ 

Halldór var spurður hvort
ekki hefði verið pólitískt rétt í
ljósi stöðu hans áður en hann fór
í veikindaleyfi, að hann hefði
skýrt frá tengslunum. „Það hef-
ur aldrei neitt verið dregið í efa
í þessu sambandi. Það kom
aldrei upp í þessari umræðu og
aðalatriðið er það að niðurstaða
ríkisendurskoðanda er komin
fram,“ segir Halldór.

Hann segist aðspurður ekki
hafa rætt eignatengslin við sam-

starfsflokk sinn í ríkisstjórn né
innan ráðherranefndarinnar.

Segir afskipti sín ekki óeðlileg
Halldór var spurður hvort hann
hafi ekki haft óeðlileg afskipti af
Búnaðarbankasölunni sem ráð-
herra þegar hann tók þátt í síma-
fundi með tveimur bjóðendum í
Búnaðarbankann, S-hópnum og
Kaldbaki, í ljósi þess að þá hafi
Skinney-Þinganes átt hlut í Keri,
sem stóð að S-hópnum. Á fundin-
um var rætt um það hvort Kald-
bakur og S-hópurinn gætu ekki
sameinast um kaupin á Búnaðar-
bankanum. „Ég tel að það hafi
ekki verið óeðlileg afskipti að
veita viðtöl. Ég hef veitt viðtöl
við fólk út af alls konar málum,
ég veitti til að mynda Almenn-
ingi viðtal vegna kaupanna á
Símanum,“ segir Halldór. „Ég
veitti þetta viðtal. Ég reyndi ekki
að hafa nein áhrif á niðurstöð-
una,“ segir Halldór.

Rætt um að auglýsa ekki
bankana
Fréttablaðið hefur heimildir fyrir
því að ákvörðunin um að auglýsa
báða bankana til sölu samtímis
hafi verið tekin að loknum umræð-
um á fundi ráðherranefndarinnar í
júní 2002, eftir að Björgólfur Guð-
mundsson átti samtal við Davíð
Oddsson um hugsanleg kaup Sam-
son á öðrum hvorum bankanum.
Davíð Oddsson kynnti þá hugmynd
á fundi ráðherranefndarinnar að
Samson myndi kaupa Landsbank-

ann og tilkynnt yrði um það þegar
samningum væri lokið. Heimildir
Fréttablaðsins segja að Halldór
Ásgrímsson og Valgerður Sverris-
dóttir, sem áttu sæti í ráðherra-
nefndinni ásamt Davíð og Geir
Haarde, hafi komið í veg fyrir að
Landsbankinn yrði seldur Samson
án auglýsingar og því hafi báðir
bankarnir verið auglýstir samtím-
is.

Halldór staðfestir að þessar um-
ræður hafi komið upp innan ráð-
herranefndarinnar á þessum tíma.
„Leitað hafði verið að erlendum
fjárfesti til að kaupa kjölfestuhlut í
bönkunum og stóð sú leit nokkuð
fram yfir áramót 2002. Ekki tókst
að selja bankana og málið lá niðri
þegar bréf Samson barst. Þá var
um það rætt hvort hægt væri að
líta á þá ósk Samson sem hluta af
þeirri leit sem þegar hafði átt sér
stað þannig að ekki þyrfti að aug-
lýsa að nýju. Við ræddum þetta
okkar í milli. Niðurstaðan var sú,
og ég held að hún hafi verið rétt, að
það væri ekki hægt og það yrði að
auglýsa á nýjan leik og það var
gert,“ segir Halldór.

Spurður hvort, eftirá að hyggja,
hefði mátt standa betur að verki
við sölu bankanna segir Halldór að
alltaf megi standa betur að verki í
öllum málum. „Því miður, sem voru
náttúrulega vonbrigði á sínum
tíma, var tiltölulega lítill áhugi um
kaupin á þessum tveimur bönkum.
Þrír aðilar voru metnir hæfir til að
kaupa bankana og tveir þeirra
keyptu,“ segir Halldór.

Formlegt vald til sölunnar ekki
hjá ráðherranefnd
Ríkisendurskoðandi segir að hið
formlega vald til sölu bankanna
hafi verið í höndum viðskiptaráð-
herra eins en ekki ráðherranefnd-
arinnar. Ráðherranefnd um einka-
væðingu sé fyrst og fremst ætlað
að einfalda aðkomu ríkisstjórnar
að einkavæðingarverkefnum og
greiða fyrir staðfestingu stefnu-
markandi ákvarðana þeim tengd-
um, sem annars væru í höndum
ríkisstjórnar. Ákvörðunin sé eftir
sem áður tekin af og á ábyrgð við-
komandi ráðherra. Ráðherra-
nefndin geti því varla talist
stjórnsýslunefnd, sem ætlað er að
taka stjórnvaldsákvarðanir í
skilningi stjórnsýslulaga. Til þess
sýnist hana skorta nægilega skýr-
an lögformlegan grundvöll.

Ríkisendurskoðandi segir jafn-
framt að ráðherranefndin hafi
sem slík ekki tekið beinan þátt í
samningaviðræðum um sölu Bún-
aðarbankans. Hún hafi hins vegar
tekið stefnumarkandi ákvarðanir
í málinu, sem fyrst og fremst
fólust í að ákveða að auglýsa
bankana til sölu og fallast á tillög-
ur framkvæmdanefndarinnar um
sölufyrirkomulagið.

Halldór sagðist vonast til þess
að stjórnarandstaðan sætti sig við
niðurstöður ríkisendurskoðanda.
„Ríkisendurskoðun er eftirlits-
stofnun Alþingis. [...] Alþingi hlýt-
ur að treysta sinni eftirlitsstofnun
til að fara með þau mál sem að því
lýtur,“ segir Halldór. ■
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FBL-GREINING: LANDAKOTSSKÓLI

Rógur, valdatafl og afsagnir
Skólastjóri Landakotsskóla, Hjalti Þor-
kelsson, sagði starfi sínu lausu föstu-
daginn 3. júní. 
Afsögn Hjalta var afleiðing spennu sem
geisað hafði innan skólans frá því í lok
janúar þegar kennararáð hélt til fundar
við skólastjórn og gagnrýndi skólastjóra,
aðstoðarskólastjóra og nafngreinda
kennara við skólann. Í kjölfarið spruttu
upp deilur innan skólans þar sem
skólastjóri og kennarar kröfðust þess að
fá að sjá gögn fundarins. Gögnin voru
hins vegar sögð glötuð. 
Á kennarafundi 1. mars var samþykkt
vantrauststillaga á kennararáðið og
skorað á það að segja af sér sem það
gerði ekki.
Í maí skipaði kaþólski biskupinn yfir Ís-

landi, Jóhannes Gijsen, nýja skólastjórn
Landakotsskóla með Gunnar Örn
Ólafsson sem formann. Skömmu síðar
sagði stjórnin Bessí Jóhannsdóttur að-
stoðarskólastjóra upp störfum. Hjalti
Þorkelsson réð eftirmann Bessíar en
stjórnin stóð þá í vegi fyrir því. Hjalti
sagði upp starfi sínu í kjölfarið. 
Afsögn Hjalta markaði upphafið að
valdatafli milli tveggja hópa innan skól-
ans, annars vegar skólastjórnarinnar og
kennararáðsins og hins vegar hluta
kennarahópsins sem var handgenginn
Hjalta og taldi skólastjórnina seka um
valdníðslu.
Foreldrar barna við Landakotsskóla
héldu fund fyrir viku síðan þar sem skor-
að var á skólastjórnina að segja af sér.

Stjórnin sendi kennurum skólans bréf
um að skrifleg stuðningsyfirlýsing við
skólastjórnina væri skilyrði þess að þeir
héldu starfi sínu. 
Skólastjórnin boðaði svo til foreldrafund-
ar á fimmtudaginn þar sem lesin var upp
tilkynning með nöfnum þeirra kennara
sem studdu stjórnina. Laufey Jónsdóttir
kennari las upp tilkynningu þar sem
skorað var á stjórnina að segja af sér og
undirituð var af átta kennurum. 
Fomaður skólastjórnarinnar, Gunnar
Örn Ólafsson, og Jóhann Long ritari
sögðu svo af sér á föstudaginn með
von um að sátt gæti skapast um fram-
tíð skólans. 
Óánægði hluti kennarahópsins segir
deiluna enn í hnút.

HALLDÓR ÁSGRÍMSSON „Ég hef aldrei verið í neinum vafa um hæfi mitt í þessu máli. Mér hefur sárnað sú umfjöllun sem hefur verið
síðustu daga og vikur. Ég hef lagt mig fram við að vinna mín störf af einlægni og heiðarleika og það er ný reynsla fyrir mig að vera sak-
aður um eitthvað annað eins og verið hefur nú upp á síðkastið.“

Hugleiddi aldrei a› sk‡ra frá 
eignatengslunum vi› S-hópinn
Halldór Ásgrímsson áréttar a› hann hafi ekkert haft me› rekstur Skinneyjar-fiinganess a› gera flegar félagi› ger›ist óbeinn a›ili a›
S-hópnum í a›draganda Búna›arbankasölunnar. Ríkisendursko›andi segir Halldór ekki hafa veri› vanhæfan til a› fjalla um söluna.

SIGRÍÐUR D. AUÐUNSDÓTTIR
BLAÐAMAÐUR

FRÉTTASKÝRING
MEINT VANHÆFI
FORSÆTISRÁÐHERRA





Mikil er kaupgleði landans. Kaup-
máttur launa hefur aukist stór-
lega og við sjáum enga ástæðu til
að neita okkur um hlutina. Ný
húsgögn, nýr gemsi, nýr bíll eða
jafnvel bílar, leikföng, föt og svo
mætti lengi telja. Fyrir örfáum
mánuðum gekk stór hluti þjóðar-
innar í gegnum skuldbreytingu
lána og greiddi þá m.a. skamm-
tímaskuldir sínar með lengri lán-
um á lægri vöxtum. Yfirdráttar-
skuldir eru aftur orðnar jafn
miklar. Já, það er gaman að
kaupa.

Og mikil er vinnugleði landans.
Allir sem vettlingi geta valdið
vinna og vinna meira, dagvinnu,
yfirvinnu, næturvinnu. Því þrátt
fyrir hægstæð lán, lægri vexti,
lengri lánstíma og allt hvað heiti
hefur þarf að greiða þetta til
baka. Eitthvað hlýtur undan að
láta því sólarhringurinn hefur
ekki lengst og það er svo undar-
legt að þrátt fyrir flóð tækja inn á
heimilin á undanförnum árum,
tækja sem öll eiga að auðvelda
verkin og flýta fyrir, hefur fólk sí-
fellt minni tíma fyrir fjölskyldu,
vini og áhugamál. 

Það var áhugavert að hlusta á
hagfræðing Seðlabankans segja
frá því nýlega í viðtali að fólk
virtist hugsa meira um að komast
í gegnum næstu mánaðamót en að
auka eigur sínar. Þess vegna tek-
ur fólk hærri lán til lengri tíma.
Skammtímasjónarmiðið er ríkj-
andi. Fregnir heyrast af slíkri
sóun að það ætti að vera ólöglegt
að fara þannig með peninga á
meðan við vitum að þrátt fyrir allt
lifir of stór hluti þjóðarinnar nán-
ast við sult og seyru. Milljón fyrir
heitan pott og 30 til 40 milljónir
fyrir þrjá bíla í einni innkaupa-
ferð. Slík meðferð peninga er í
besta falli siðlaus. Eða hvað? Er
þetta kannski allt í lagi? Mér er til
efs að þeim, sem þurfa að þiggja
bætur, oft af skornum skammti,
þyki þetta ásættanlegt. Fólk sem
varla á fyrir mat og þarf að
treysta á góðviljaða ættingja, for-

eldra eða börn, er varla sátt við
þessa skiptingu fjármagns í sam-
félaginu.

Og allt skal metið til fjár. Það
þarf að réttlæta menningu með
því að hún gefi meira af sér en
hún kostar þjóðina. Minna er talað
um hin andlegu verðmæti, sjálfs-
mynd og sjálfsvirðingu þjóðarinn-
ar og gildi menningar sem menn-
ingar, burt séð frá tölum í bók-
haldi. Það þarf að reikna út arð-
semi bættra samgangna þótt slík-
ur útreikningur sé í besta falli
vafasamur. Hvað er lagt til grund-
vallar? Hvers virði er byggð í
landinu? Minnisstæð er setning úr
fyrirlestri í Háskóla Íslands fyrir

nokkrum árum; „Það lifa engar
munnmælasögur þar sem ekki
eru munnar til að flytja þær
áfram! Og hvers virði er það okk-
ur að eiga munnmælasögurnar og
aðrar sögur sem lifa aðeins vegna
þess að fólk býr á stöðum og get-
ur flutt þær áfram? Vissulega lifa
einhverjar sögur frá byggðum
sem ekki eru lengur til en þeim
fækkar og margar týnast og finn-
ast kannski aldrei aftur. Er hægt
að meta slíkt til fjár? Þarf endi-
lega að meta þær til fjár? 

Peningar eru afl góðra hluta en
geta líka verið handhöfum sínum
fjandsamlegir. Nú virðast pening-
ar skipta öllu máli, þeir flæða um,
skipta um hendur hraðar en
venjulegt fólk skiptir um sokka
og þeir virðast vera hið ríkjandi
afl í samfélaginu. Nú þarf ekki að
efast um gagnsemi og nauðsyn
peninga en þegar önnur gildi virð-
ast hverfa æ lengra frá okkur
hlýtur að þurfa að setja fram
spurningar um forgangsröðun
verkefna, ekki síst hjá fjölskyldu-
fólki.

Áreitið er gegndarlaust, við
„þurfum“ að eignast allt milli
himins og jarðar og peningastofn-
anir eru ekki bara fúsar að lána
okkur peninga heldur beinlínis
halda þeim að okkur. Freisting-
arnar eru á hverju strái og það
getur verið erfitt að standa á
móti. Það þarf sterk bein til að
þola góða daga var einhvern tíma
sagt og það virðist eiga vel við
núna. Nægjusemi og hófsemd eru
hverfandi dyggðir en græðgin og
gegndarlaus neysluhyggja tröll-
ríður samfélaginu okkar. Þetta
hlýtur að bitna á fjölskyldulífi og
á uppeldi barna okkar. Forgangs-
röðunin þarf að breytast og það
ætti að vera lágmarkskrafa okkar
að ein meðalstór fjölskylda geti
lifað vel af launum fyrir eitt og
hálft starf. En þá þarf líka að
draga úr kröfunum, eða öllu held-
ur breyta þeim. Gera meiri kröfur
til fjölskyldulífs og minni kröfur
til veraldlegra hluta. ■

Ríkisendurskoðun segir Halldór Ásgrímsson forsætisráð-
herra hafa verið hæfan til að koma að einkavæðingu bank-
anna með þeim hætti sem hann gerði og reyndar gott betur.

Hann hefði verið hæfur, að mati Ríkisendurskoðunar, þótt aðkoma
hans hefði verið meiri en hún í raun var.

Á sama tíma segir þingflokksformaður Framsóknarflokksins
nokkuð meira, hann segir um þá sem hafa efast um hæfi forsætis-
ráðherra að þeir hafi háð rógsherferð og forsætisráðherra sjálfur
kveinkar sér undan umræðunni og efasemdunum sem viðraðar
hafa verið síðustu daga og vikur.

Ekki má gleyma að Ríkisendurskoðun er ekki dómstóll. Samt
verður ekki dregið í efa að niðurstöður stofnunarinnar í máli for-
sætisráðherra eru klárar og efasemdir engar. Hins vegar er stjórn-
arandstöðu, fjölmiðlum og kjósendum heimilt hér eftir sem hingað
til að spyrja, jafnvel þótt spurningarnar séu erfiðar. Halldór Ás-
grímsson tengist Skinney-Þinganesi, það er óumdeilt. Fyrirtækið
kom við sögu í aðdraganda sölu bankanna. Þess vegna er ekkert að
því að spurt sé. Og þess vegna verður spurt áfram. Þegar er ljóst
að stjórnarandstæðingar taka niðurstöðu Ríkisendurskoðunar ekki
sem málalokum. Þeir taka undir með Ríkisendurskoðun að niður-
staða stofnunarinnar er ekki lagaleg. Það er einmitt það sem for-
maður Frjálslynda flokksins segir vanta, það er lögfræðilega út-
tekt. Það er ekkert að því að leitað verði eftir áliti annarra en
Ríkisendurskoðunar. Málið er grafalvarlegt. Það er alvarlegt þegar
grunur er um að aðkoma forsætisráðherra hafi ekki verið við hæfi.
Og þótt Ríkisendurskoðun efist ekki um hæfi hans eru samt uppi
efasemdir um að við hæfi hafi verið að hann kæmi að málinu. Það
er ekki stórmannlegt af ráðherra, hvað þá forsætisráðherra að
kveinka sér undan umræðu og gagnrýni. Enginn hefur ráðist að
fjölskyldu ráðherrans, það vill svo til að fjölskylda hans á fjórð-
ungshlut í Skinney-Þinganesi og það er meðal annars, og ekki síst,
þess vegna sem spurningar um hæfi ráðherrans hafa vaknað og um
leið um það hvort það hafi verið við hæfi að hann kæmi að málinu.

Halldór Ásgrímsson var réttilega frá vegna veikinda þegar
bankasalan var gerð. Eigi að síður er erfitt að ímynda sér annað en
að hann hafi vitað hvaða ákvarðanir voru teknar, hvenær og af
hverjum. Allir stjórnendur þekkja þannig verklag. Þess vegna er
því ósvarað hvort það hafi verið við hæfi, að Halldór Ásgrímsson
hafði afskipti af bankasölunni eftir að ljóst var að hann og hans
fjölskylda áttu hagsmuna að gæta. Ríkisendurskoðun segir hann
hafa verið hæfan og það er svo annarra að svara hvort aðkoma
hans hafi verið við hæfi. Þeirri spurningu svara þeir sem kynna sér
málið, hver fyrir sig. ■
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SJÓNARMIÐ
SIGURJÓN M. EGILSSON

FRÁ DEGI TIL DAGS

Enginn hefur rá›ist a› fjölskyldu rá›herrans, fla› vill
svo til a› fjölskylda hans á fjór›ungshlut í Skinney-
fiinganesi og fla› er me›al annars og ekki síst fless
vegna sem spurningar um hæfi rá›herrans hafa vakn-
a› og um lei› um fla› hvort fla› hafi veri› vi› hæfi
a› hann kæmi a› málinu.

Í DAG
KAUPGLEÐI ÍSLENDINGA

INGA RÓSA
ÞÓRÐARDÓTTIR

Nú vir›ast peningar skipta öllu

máli, fleir flæ›a um, skipta um

hendur hra›ar en venjulegt

fólk skiptir um sokka og fleir

vir›ast vera hi› ríkjandi afl í

samfélaginu. Nú flarf ekki a›

efast um gagnsemi og nau›syn

peninga en flegar önnur gildi

vir›ast hverfa æ lengra frá

okkur hl‡tur a› flurfa a› setja

fram spurningar um forgangs-

rö›un verkefna, ekki síst hjá

fjölskyldufólki.

Taktu þátt... 
í kjöri um áhorfendaverðlaun ársins á visir.is

og þú gætir farið frítt í leikhús - 40 miðar og 4 árskort í boði!

Verðlaunin verða afhent í Þjóðleikhúsinu 16. júní
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Ef alltaf eru jól ver›a aldrei jól

Tekur varla að tala um tengslin
Þeir sem setja sig í spor Halldórs Ás-
grímssonar forsætisráðherra þessa dag-
ana geta án efa skilið óþol hans gagn-
vart linnulausri og ágengri umfjöllun
stjórnarandstöðunnar og fjölmiðla.
Halldór var varaformaður ráðherra-
nefndar um einkavæðingu á sama tíma

og fyrirtækið Skinney
Þinganes, að hluta í

eigu fjölskyldu hans,
tvinnaðist inn í við-

skipti með hluti
sem síðar tengdust

kaupum á Búnaðar-
bankanum.
Einmitt þarna stendur

hnífurinn í kúnni, því
ákvæði stjórnsýslu-
laga um vanhæfis-

ástæður eru býsna ströng. En eftir að
hafa reifað málið á níu blaðsíðum
komst Ríkisendurskoðandi að því í gær
að í raun hefði verið óþarft að hugleiða
sérstaklega hæfi Halldórs til þess að
fjalla um sölu á hlut ríkisins í Búnaðar-
bankanum til S hópsins.

Hallærið í góðærinu
Halldór kvaðst á blaðamannafundinum
í gær ýmsu vanur í stjórnmálum en
hann ætlaðist til þess að fjölskylda sín
yrði látin í friði. 
Stjórnmálamenn eru vanir atlögu tor-
trygginna fjölmiðla. Stundum reynist
grunur þeirra á rökum reistur. Þannig
var það með Guðmund Árna Stefáns-
son heilbrigðisráðherra þegar hann
sagði af sér 1994. Fæstir muna ávirð-

ingar hans. Þórólfur Árnason borgar-
stjóri þurfti að taka pokann sinn í fyrra.
Sekt hans var áreiðanlega minni en
forstjóranna í olíusamráðsmálinu. Ritt
Bjerregård, eitt sinn menntamálaráð-
herra Danmerkur, varð að segja af sér
þegar hún fór ótæpilega með al-
mannafé á ráðstefnu UNESCO í París.
Og hvað með breskan ráðherra sem
missir ráðherrastól fyrir embættisglöp á
borð við þau að koma au-pair stúlku
inn í landið framhjá lögum og reglum?
Krafan um heiðarleika og trúverðug-
leika hvílir á þjónum almennings, ráð-
herrunum. Nú reynir á trúverðugleika
Ríkisendurskoðanda og forsætisráð-
herra, sem nýlega gekkst undir reglur
um að birta opinberlega upplýsingar
um hagsmunatengsl þingmanna Fram-
sóknarflokksins.

johannh@frettabladid.is
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LESTU GREININA Á VISIR.IS 
OG SEGÐU SKOÐUN ÞÍNA

Halldór Ásgrímsson kynnti niðurstöðu Ríkisendurskoðunar.
Sá sem var borinn sökum las upp sýknuorðið

Hæfi og hæfi



Vitaskuld munum vi› halda
áfram á sömu braut enda
metna›armál a› hafa öflugan
Lánasjó› sem sinnir félagslegu
tilliti sínu fyrir alla námsmenn
í landinu.

Metna›arfullar breytingar á LÍN
Undanfarið ár hafa orðið miklar
breytingar til hagsbóta fyrir náms-
menn á Lánasjóði íslenskra náms-
manna. Ber þar hæst lækkun end-
urgreiðslubyrði námslána, lækkun
skerðingarhlutfalls, afnám frí-
tekjumarks, breytingar á ábyrgða-
mannakerfinu, hækkun grunn-
framfærslu, aukið sumarlánasvig-
rúm og fleira. Þetta eru brýn hags-
munamál námsmanna og er
ánægulegt að algjör samstaða
skyldi nást innan stjórnar LÍN um
úthlutanarreglur fyrir næsta vetur.

Lækkun skerðingarhlutfalls
hefur lengi verið baráttumál náms-
manna og hef ég víða orðið vör við
mikla gagnrýni á hlutfallið, en
námsmönnum hefur fundist þeim
refsað fyrir að vinna. Stefna

stjórnvalda undanfarin ár hefur
verið að lækka skerðingarhlutfall-
ið en það var komið upp í 75 pró-
sent, en fer nú niður í 14 prósent.
Þetta er gríðarleg breyting og sam-
hliða því að afnema frítekjumarkið
má gera ráð fyrir því að hagur um
85 prósent námsmanna vænkist
eftir breytinguna. Nú hafa náms-
menn frjálsari hendur til að afla
sér tekna sem er afar jákvætt, ekki
síst vegna þess að við viljum auka
tengsl atvinnulífs og skóla. Lækk-
un endurgreiðslubyrði námslána
var eitt af stærri kosningaloforð-
um Framsóknarflokksins í síðustu
kosningum. Í vetur var lækkunin
lögfest en endurgreiðslan fór úr
4.75 prósent í 3.75 prósent. Varla
þarf að fjölyrða mikið um mikil-

vægi þessa máls en fyrir útskrifað-
an nema með um 250.000 krónur á
mánuði lækkar endurgreiðslan um
30.000 krónur á ári. Það munar nú
um minna. Breytingin er stór liður
í því að gera nám enn arðbærara.
LÍN hefur ásamt bönkunum unnið
að því að gera ábyrgðamannakerf-
ið liðlegra. Nú geta námsmenn, eða
án efa í einhverjum tilfellum að-
standendur þeirra, keypt trygg-
ingu í banka sem ábyrgist lánin
þeirra. Þetta er gríðarlega stórt
réttindamál, ekki síst fyrir þá sem
ekki hafa átt neina aðstandendur til
að skrifa upp á lán sín.

Fleiri atriði voru tiltekin og vil
ég sérstaklega vekja athygli á því
að nú hafa námsmenn sama rétt til
lána yfir sumarmánuðina og á öðr-

um árstíma. Þannig geta náms-
menn flýtt fyrir námslokum sínum
með sumarnámi. Það getur verið
gott úrræði þegar erfitt er að verða
sér úti um sumarvinnu. Það má
með sanni segja að námsmenn
verði betur settir næsta vetur held-
ur en áður varðandi úthlutun LÍN.
Stjórnvöld hafa lagt mikinn metn-
að í að koma til móts við námsmenn
og hafa námsm lýst yfir ánægju
með árangurinn. Vitaskuld munum
við halda áfram á sömu braut enda
metnaðarmál að hafa öflugan Lána-
sjóð sem sinnir félagslegu tilliti
sínu fyrir alla námsmenn í landinu.

Höfundur er alþingismaður og
varaformaður menntamálanefndar.
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DAGNÝ JÓNSDÓTTIR

UMRÆÐAN
LÁNASJÓÐUR ÍSLENSKRA
NÁMSMANNA

BRÉF TIL BLAÐSINS

SENDIÐ OKKUR LÍNU
Við hvetjum lesendur til að senda okk-
ur línu og leggja orð í belg um málefni
líðandi stundar. Greinar og bréf skulu
vera stutt og gagnorð. Eingöngu er tek-
ið á móti efni sem sent er frá Skoðana-
síðunni á visir.is. Þar eru nánari leið-
beiningar. Ritstjórn ákveður hvort efni
birtist í Fréttablaðinu eða Vísi eða í
báðum miðlunum að hluta eða í heild.
Áskilinn er réttur til leiðréttinga og til
að stytta efni.

Þrengsli í flugi
Brynhildur Pétursdóttir, fulltrúi hjá Neyt-
endasamtökunum, skrifar 

Í ljósi lesendabréfs „Þrengsli í flugi“ í
Fréttablaðinu þann 13. júní vilja Neyt-
endasamtökin koma eftirfarandi á fram-
færi. Nýlega hefur verið til umfjöllunar í
fjölmiðlum könnun ráðgjafastofunnar
Skytrax á aðbúnaði flugfarþega og vöktu
Neytendasamtökin athygli á henni á
heimasíðu samtakanna, www.ns.is,
þann 10. júní sl.
Neytendasamtökin tóku þetta mál upp
fyrir ári síðan í Neytendablaðinu 2. tbl
2004 í grein sem bar heitið „Þröngt
mega farþegar sitja“. Þar var ítarlega fjall-
að um aðbúnað íslenskra flugfarþega og
talað við talsmenn Icelandair og Iceland
Express. Það er því ekki rétt eins og hald-
ið er fram í fyrrnefndu lesendabréfi að
Neytendasamtökin láti sig ekki málið
varða, þvert á móti. 
Það er rétt að ítreka að Neytendasam-
tökin eru félagasamtök og eiga allt sitt
undir félagsmönnum. Neytendasamtök-
unum er því miður ómögulegt að taka
upp öll þau brýnu mál sem brenna á
neytendum nema að fá til þess aukinn
stuðning. Það þýðir fleiri félagsmenn
og/eða aukinn fjárstuðning stjórnvalda.
Neytendasamtökin standa fyrir öflugri
hagsmunagæslu neytenda og halda
uppi umræðu um neytendamál á
heimasíðunni www.ns.is og í Neytenda-
blaðinu.

ÞÓRA KRISTJÁNSDÓTTIR

Í frétt um nýja bók Þóru Krist-
jánsdóttur listfræðings á sunnu-
dag birtist mynd af Margréti
Hallgrímsdóttur þjóðminjaverði,
en ekki Þóru. Beðist er velvirð-
ingar á þessum mistökum. 

LEIÐRÉTTING



Tilboðin gilda 14. júní eða meðan birgðir endast.

99kr/stk.

Disney sápukúlur 200ML.MM hertrukkar 4 teg.

99kr/stk. 99kr/stk.

99kr/stk.

Solare leirtauDrykkjarkanna 2 teg.

99kr/stk.

Viskastykki 

99kr/stk.

99kr/stk.

Bolli m/undirskál

Kaffibolli m/undirskál 2 teg.

Nærbuxur m/streng 5 teg. Baðbombur 10 teg.

99kr/parið99kr/stk.

99kr/pk.

Blöðrur hnöttur 8 í pakkaGötukrítar 15 í pakka

99kr/pk. 99kr/stk.

Wader smábílar

99kr/parið

Baðsandalar Stærðir 35-45



Doritos Nacho Cheese 200 g

99kr/pk.

99kr/stk.99kr/5stk.

Holta kjúklingapylsur Risabrauð 1 kg

Holta fr. kjúklingavængir

99kr/pk.

Bökunarkartöflur

99kr/kg.

Mr. Bagels beyglur 4 teg.

99kr/pk.

Hvítlaukssmjör

99kr/stk.

Friad Franskar

99kr/pk.

Maryland kex 4 teg.

99kr/stk.

99kr/stk.

Egils appelsín 2l

Hagkaups ís 1l 2 teg.

99kr/stk.

Quickbury kökur 300 g 5 teg.

99kr/stk.

Brazzi ávaxtasafi 1l 5 teg.

99kr/stk.



Á föstudaginn síðasta var tilkynnt
að Og Vodafone yrði ekki lengur á
meðal þeirra fimmtán félaga sem
skipa Úrvalsvísitöluna næsta hálfa
árið. Að mati Kauphallarinnar upp-
fyllir félagið ekki lengur skilyrði
um að nítíu prósent af fréttatil-
kynningum, sem félög birta í
Kauphöllinni, skuli vera á ensku. 

Forsvarsmenn Og Vodafone
mótmæltu þessari ákvörðun Kaup-
hallarinnar í gær og sögðu að fé-
laginu hafi ekki borist formleg
ábending um þessi skilyrði. Sam-
kvæmt talningu Og Vodafone voru
86 prósent kauphallarfrétta frá fé-

laginu frá ársbyrjun til maíloka á
ensku. Félagið álítur einnig að þau
fyrirtæki sem voru tekin inn í
staðinn uppfylli ekki skilyrði 90
prósenta reglunnar.

Landsbankinn telur að for-
svarsmenn Og Vodafone hafi átt að
vita að umrædd regla væri í gildi,
enda sé sagt greinilega frá henni á
vef Kauphallarinnar. Því til viðbót-
ar hefði kauphöllin, tvisvar á tíma-
bilinu frá desember til febrúar,
sent út tilkynningu um að fjögur
félög, þar á meðal Og Vodafone í
bæði skiptin, uppfylltu ekki skil-
yrðin. - eþa

MESTA HÆKKUN

ICEX-15   4.067

KAUPHÖLL ÍSLANDS [ HLUTABRÉF ]

Fjöldi viðskipta: 159
Velta: 1.794 milljónir

-0,30%

MESTA LÆKKUN
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Vöxtum Íbúðalánasjóðs verður
ekki breytt eftir síðasta útboð
sjóðsins og verða þeir áfram 4,15
prósent.

Fjárfestar lögðu inn tilboð að
nafnvirði um 22 milljarðar í síð-

asta útboði, sem fór fram þann 9.
júní, en sjóðurinn tók aðeins við
fimm milljörðum króna að nafn-
virði.

Meðalávöxtunarkrafa tilboða
var 3,57 prósent með þóknun sem

eru þeir vextir sem Íbúðalána-
sjóður greiðir lánveitendum sín-
um. Sjóðurinn bætir 0,6
prósentustigum ofan á þá vexti og
því er niðurstaðan sú að vextir til
lánþega verða 4,15 prósent. - eþa

Féll á enskunni

Actavis 39,60 -1,25% ... Atorka 5,90 -
1,67% ... Bakkavör 35,30 +0,28% ... Burðarás 14,60 – ... FL Group 15,60
+2,63% ... Flaga 4,60 -2,75% ... Íslandsbanki 13,60 -0,37% ... KB banki
528,00 -0,38% ... Kögun 59,30 – ... Landsbankinn 16,70 -0,60% ... Marel
56,30 – ... Og fjarskipti 4,05 – ... Samherji 12,10 – ... Straumur 12,30
+1,23% ... Össur 77,50 -0,64%

Óbreyttir vextir áfram

FL Group 2,63%
Vinnslustöðin 2,56%
Straumur 1,23%

Flaga -2,75%
Atorka -1,67%
Actavis -1,25%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

Umsjón: nánar á visir.is

Vulcan 800 classic
árg. 2005

Verð 968.000 kr.

Husaberg Force
450cc árg. 2004

Tilboðsverð 880.000 kr.
Verð áður 1.190.000 kr.

*Meðalgr. pr. mán í 60 mánuði miðað við 
   220.000 kr. útborgun og SP bílalán.

 

*Meðalgr. pr. mán í 60 mánuði miðað við 
   242.000 kr. útborgun og SP bílalán.

 

Aukahlutabúnaður á Force hjólum:
Demparar á rúmlega 300.000!
Triple clamps, Skid Plate, Chain guard,
Aluminum fuel cap og svartar gjarðir!
Götuskráð hjól

13.714*
á mánuði

15.067*
á mánuði

Kawasaki Z750s
árg. 2005

Verð 980.000 kr.

*Meðalgr. pr. mán í 60 mánuði miðað við 
   245.000 kr. útborgun og SP bílalán.

 

15.252*
á mánuði

Hjól á mynd:
Husaberg FC
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Glös fyrir góðar stundir
– einstök ending og frábært verð

Mánudaga til fö
studaga

frá kl. 8:00 til 1
8:00

Laugardaga frá

kl. 10:00 til 1
4:00

Opnunartími

 í verslun RV:

R
V

20
42

A

Pils 36 cl bjórglös, 3 stk.

Maldive 36 cl bjórglös, 6 stk.

Imerial 31 cl rauðvínglös , 12 stk.

Á tilboðsverði í júní 2005

1.528,-
12 stk.

742.-
6 stk.

324,-
3 stk.

FÉLLU Á ENSKUNNI Og Vodafone birti 86 prósent af
öllum fréttatilkynningum sínum til Kauphallarinnar á tíma-
bilinu janúar til maí á ensku. Hlutfallið hefði þurft að vera
90 prósent. Fyrir vikið datt félagið út úr Úrvalsvísitölunni.
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Bankarnir gáfu út íbúðalán að
andvirði átján milljarða króna í
maí samkvæmt tölum frá Seðla-
banka Íslands. Hafa útlán bank-
anna farið minnkandi síðustu þrjá
mánuði.

Hafa bankarnir það sem af er
árinu lánað að meðaltali 20 millj-

arða króna á mánuði, samanborið
við 30 milljarða við lok síðasta
árs. Heildarfjöldi íbúðalána er nú
kominn yfir 20 þúsund og er með-
alupphæð hvers láns 10,6 milljón-
ir króna. Kemur þetta fram á vef
greiningardeildar Íslandsbanka.

-jsk

Minna um íbú›alán

Og Vodafone virti ekki 90% regluna að fullu og datt út
úr Úrvalsvísitölunni.



Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 5

Flokkar

Bílar & farartæki 

Keypt & selt 

Þjónusta

Heilsa

Skólar & námskeið

Heimilið

Tómstundir & ferðir

Húsnæði

Atvinna

Tilkynningar 

Góðan dag!
Í dag er þriðjudagur 14. júní, 

165. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 2.58 13.28 23.59
AKUREYRI 1.44 13.13 00.45

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Sumum nægir að stunda eina íþrótt
sér til heilsubótar en Gísli Pétur Hin-
riksson, leikari stundar fjölbreytta
hreyfingu til að halda þrekinu í lagi og
spáir talsvert í mataræðið í þokkabót.

„Ég hjóla mjög mikið en lenti í slysi fyrir
nokkru síðan. Ég flaug fram fyrir mig og
lenti á öxlinni og tognaði. Það var frekar
leiðinlegt en ég er allur að koma til og hjóla
núna út um allt,“ segir Gísli Pétur.

Gísli Pétur lætur ekki hjólreiðarnar
duga og stundar fjölbreytta hreyfingu til að
halda sér í formi. „Ég ákvað fyrir einu og
hálfu ári að koma mér í form. Ég æfi körfu-
bolta með Íslandsmeisturum í Haukum B
en það er 1. flokkur í meistaradeildinni. Ég
æfi reyndar ekki með þeim á sumrin en á
veturna æfi ég þrisvar sinnum í viku og
keppi einu sinni í viku. Ég reyni líka að

lyfta mikið og tek kipp í því en eftir að ég
meiddist hef ég lítið getað stundað það. Svo
syndi ég kílómetra þegar ég fer í sund og
hjóla mikið í sambandi við leiklistina í
Reykjavík en ég bý í Hafnarfirði þannig að
stundum hjóla ég tuttugu kílómetra á dag
tvisvar til þrisvar sinnum í viku.“

En er leiklistin ekki líkamsrækt út af
fyrir sig? „Í rauninni ekki. Það er meira
huglæg leikfimi. Það er dansarinn sem þarf
í rauninni bara að vinna. En ég hef ekkert
hugsað út í að feta þá braut. Kærastan mín
er dansari og ég læt mér duga að horfa,“
segir Gísli Pétur en hann hugsar líka tals-
vert um mataræðið. „Ég er stöðugt að spá í
mataræðið og ég drekk hvorki né reyki. En
ég er bara svo mikill nammigrís að stund-
um ræð ég ekki við mig. Ég er búinn að inn-
leiða nýtt í þeim efnum – hinn gullna með-
alveg. Allt er gott í hófi.“

lilja@frettabladid.is

Hjólar tuttugu
kílómetra tvisvar í viku

heilsa@frettabladid.is

Neysla á verkjalyfum er líklega
tengd við aukna hættu á hjarta-
áföllum. Þetta kemur fram í
grein í nýjasta tölublaði British
Medical Journal sem sagt er frá
á doktor.is. Vísindamenn telja að
neysla lyfsins Íbúprofen geti auk-
ið líkurnar um allt að 24 prósent
en neysla Diclofenacs um 55
prósent. Rannsókn vísindamann-
anna náði til lyfseðilsskyldra
verkjalyfa. Nýlegu kynntu vís-
indamenn í Bandaríkjunum nið-
urstöður nýrrar skýrslu sem
bentu á mögulega tengingu á
milli neyslu íbúprofens og
brjóstakrabbameins.

Rúmlega 75 prósent af
karlmönnum í Bretlandi
gætu verið yfir kjör-
þyngd eða of feitir
árið 2010 samkvæmt
nýrri könnun og skýrslu
frá Men’s Health Forum.
Á meðan offita hjá kon-
um hefur tvöfaldast á

síðustu tíu árum þá hefur offita
hjá körlum þrefaldast. Sextíu
prósent kvenna eru í megrun
eða sérstöku mataræði á ein-
hverjum tímapunkti en næstum
því níutíu prósent offeitra karla
segjast aldrei fara í ræktina.
Samkvæmt dagblaðinu Mirror
vilja rúmlega þrjátíu prósent
karla liggja í leti, éta og drekka.

Sex mínútur af æfingu á viku
gera jafn mikið og sex klukku-
stundir af æfingu fyrir líkamann
samkvæmt nýrri rannsókn pró-
fessor Martin Giabla. Rannsóknin
birtist í tímaritinu Journal of App-
lied Physiology en 23 konur og
karlmenn á aldrinum 25 til 35
tóku þátt og var það prófað
hvað þau voru lengi að hjóla
þrjátíu kílómetra. Giabla komst
að því að fólk getur hætt að
stunda líkamsrækt í tvo tíma í

senn, þrisvar í viku, og aðeins
stundað hana í tvær mínútur í
senn, þrisvar sinnum í viku.

Gísli Pétur hjólar stundum frá Hafnarfirði til Reykjavíkur.

LIGGUR Í LOFTINU
í heilsu

FASTEIGNIR HEIMILI HEILSA HÚS NÁM FERÐIR MATUR BÍLAR ATVINNA BRÚÐKAUP FJÁRMÁL TILBOÐ o.fl.

KRÍLIN

Skólinn er óréttlátur!
Það er sama hvað ég

er duglegur, verkefnin
klárast aldrei!

Boðskortin fyrir stóra daginn
BLS. 4

][
SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000 OG Á visir.is

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR

Á visir.is
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Teygjur
Ef setið er lengi við skrifborð stífna vöðvarnir og geta bólgnað. Til að koma í
veg fyrir þessa kvilla er tilvalið að teygja reglulega yfir daginn, en einfalt er
að gera teygjur sitjandi við skrifborðið.[ ]

1 hylki á dag, fyrir sólböð,
á meðan og eftir þau.
Staðfest með vísindalegum
rannsóknum

Eykur brúnan 
húðlit í sól 
Viðheldur brúnum
húðlit eftir sólböð 

Undirbýr húðina fyrir sólböð 

Sykurlaus
jógúrt!

Hreina lífræna jógúrtin frá
Biobú er framleidd án sykurs.
A›eins er nota›ur lífrænn hrásykur í
ö›rum jógúrt tegundum frá Biobú.

Biobú ehf. • Stangarhyl 3a • Sími: 587 4500 • Netfang: biobu@biobu.is • www.biobu.is
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100% hreinn fyrir  þig

SMOOTHIE
ávaxtadrykkur

Arka • Sími 899 2363

Byggir upp eðlilega flóru
í maga og meltingarvegi

Framúrskarandi fyrir

MELTINGUNA

Fæst í apótekum, heilsubúðum
og matvöruverslunum
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NÆTURBRENNSLA
Undraverður árangur
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3 hylki fyrir svefn

Fæst í apótekum,heilsubúðum
og matvöruverslunum

Opið virka daga kl. 10-20
laugardaga kl. 10-17

Við mælum
beinþéttni 

Pantaðu tíma
í Lágmúla í síma 533 2308
Smáratorgi í síma 564 5600

Kláði og bólga af völdum bits
„Flóin herjar gjarnan á þá sem eru að bardúsa eitthvað á grónu landi, í görðum eða túnum,“ segir Björn G. S. Björnsson, læknir.

Myndin er úr safni.

Skordýrabit er óþægilegur
fylgifiskur góðviðrisins. Und-
anfarið hefur borið óvenju
mikið á þeim, ekki síst á
svæðinu kringum Ísafjörð.
Björn G.S. Björnsson, læknir
á heilsugæslustöðinni þar,
veit meira. 

„Ég reikna með því að þessi bit
séu eftir fló því þau eru aðallega á
fótum fólks. Það bendir til að
kvikindið geti ekki flogið heldur
haldi sig við jörðina,“ segir Björn
og bætir við að flestir þeir sem til
hans hafi leitað vegna bitanna

hafi verið að bardúsa eitthvað á
grónu landi, í görðum eða á tún-
um. „Það er óvenjumikið af sams
konar einkennum, einkum hjá
börnum sem hafa verið fáklædd í
blíðunni, þannig að mér finnst lík-
legast að þetta sé eftir sömu
óværuna en ég veit ekkert hvaða
kvikindi þetta er. Hitt veit ég að
það sást ekki svona mikið af þessu
í fyrra.“ 

Björn segir að bitunum fylgi
mikill kláði og margir klóri sér til
blóðs og fái sár. Útbrotin sjálf
vari í tvo til þrjá daga en mun
lengri tíma taki fyrir sárin að
gróa. „Það getur verið hersli eða
fyrirferð í húðinni dálítinn tíma á
eftir. Annars er mjög misjafnt

hvernig fólk svarar þessu. Sumir
fá mjög miklar bólgur en aðrir
litlar,“ segir Björn. En hvað á fólk
að gera sem verður svona ein-
kenna vart? 

„Í apótekum fást áburðir sem
ætlaðir eru fyrir skordýrabit og
svo gefur maður gömul húsráð
eins og að nota spritt eða mentolá-
burð sem stillir kláða,“ segir
Björn. Að sögn Kristínar Laufeyj-
ar Steinadóttur, lyfjafræðings hjá
Lyfju, er kláðastillandi áburður
merktur Apóteki á markaðinum.
Einnig nefnir hún Xylocain, sem
er deyfandi krem oft borið á út-
brot en ef um miklar bólgur er að
ræða mælir hún með sterakrem-
inu Mildison.  ■

Bandarískir vísindamenn hafa náð að búa til smitandi lifr-
arbólgu C á rannsóknarstofu í fyrsta sinn. Þetta gefur von
um þróun lyfs sem getur séð við vírusnum eins og greint
er frá á fréttasíðu BBC, bbc.co.uk.
Lifrarbólga C er orsök þráláts og stundum banvæns lifrar-
sjúkdóms sem hefur áhrif á 170 milljónir manna í heimin-
um. Vírusinn, HCV, er í og smitast með blóði. Í dag er
sjúkdómurinn meðhöndlaður með blöndu tveggja lyfja en
aðeins fjörutíu prósent sjúklinga sýna viðbrögð við þessari
meðferð.
Vísindamennirnir komust að því að mólekúl sem kallað er
CD81 spilar stórt hlutverk í smitun HCV. CD81 liggur á yf-
irborði fruma í mönnum en frumur sem bregðast ekki við
CD81 eru ónæmar fyrir HCV-sýkingu. 

Lækning á lifrarbólgu C í sjónmáli
Vísindamenn hafa búið sjúkdóminn til á rannsóknarstofu sem gefur vonir um að mótefni sé ekki langt undan.

David Marks, fyrrverandi meðlimur Beach Boys, er einn af
þeim frægu sem hafa þjáðst af lifrabólgu C en hann lækn-
aðist fyrir stuttu.
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ÞRIÐJUDAGUR 14. júní 2005

Ný tæki - Betra verð!

17.900.-kr.
kr.

12.900.-

FRÁBÆR

HEILSUDRYKKUR

Aloe Vera plantan þykir hafa

góð áhrif á maga og meltingu.

Drykkurinn er sérlega bragðgóður og

fæst í m
atvörubúðum  og apótekum.

Fæst í apótekum

og matvöruverslunum

Frísk
andi Aloe Vera drykkur

með aldinkjöti úr Aloe Vera

plöntunni og viðbættu kalki

Fjölvítamín og C-vítamín gúmmíbirnir 
án allra gervi og litarefna.

www.karon.is FÆST Í HAGKAUP

Frábær leið til að fá börn til að taka vítamín

KOLVETNABLOKKARI
Minnkar sykurlöngun
og virkar vatnslosandi
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2 hylki fyrir
kolvetnaríka máltíð

Fæst í apótekum,heilsubúðum
og matvöruverslunum

Lilja Valdimarsdóttir,
Hornaleikari:

Til að vera frísk og svo er 
ég líka einbeittari.

Ragnhildur Sigurðardóttir,
Golfari:

Keppnisgolf er mjög krefj-
andi, þess vegna nota ég

Rautt Eðal Ginseng.
Þannig kemst ég í andlegt

jafnvægi, skerpi athyglina og
eyk úthaldið.

Ragnheiður Runólfsdóttir,
Sundþjálfari:

Það er gott fyrir heilsuna og
eflir mann í leik og starfi.

SÖLVI GEFUR GÓÐ RÁÐ

Taktu á því!
Suma er því sem næst hægt að
flokka sem „sérfræðinga“ í að gefa
öðrum ráð en á sama tíma vill
brenna við að þeir fari ekki alltaf eft-
ir þeim sjálfir sbr. – gerðu það sem
ég segi, ekki það sem ég geri. Það
er mikilvægt að við gerum okkur
grein fyrir þessu því þetta er ekki
óalgengt. 

Sá yðar sem syndlaus er! Skal
ég fyrstur brjóta ísinn með því að
viðurkenna að maður hefur stund-
um gefið ráð í góðri trú en lent síð-
an í þeirri aðstöðu að maður gat
ekki alltaf fylgt þessum sömu ráðum
sjálfur. En við getum í reynd lært
mjög margt af því að lenda í þessari
aðstöðu.

Allt snýst um endurtekningar
En til þess þurfum við að gera okkur
grein fyrir því að lífið er að mörgu
leyti eins og líkamsrækt þar sem
framfarir nást svo til undantekninga-
laust með því að endurtaka eitthvað,
aftur og aftur og aftur.

Vöðvi og viljastyrkur, hver er
munurinn? Ef við berum það
saman að styrkja vöðva og að auka
viljastyrk þá gilda að mörgu leyti
sömu reglur um þetta tvennt.

Hvað áttu í bekk? Til þess að
styrkja vöðvann byrjum við að lyfta
aðeins meiru en vöðvinn er vanur
og stigmögnum síðan álagið.

Hvað áttu í viljastyrk? Til þess
að breyta viðhorfinu og t.d. auka
viljastyrk tökumst við á við eitthvað
sem gerir meiri kröfur til okkar en
við höfum vanist áður sem leiðir til
þess að við styrkjum okkar „andlegu
vöðva“.

Það vill reyndar svo vel til að rann-
sóknir hafa sýnt að þeir sem stunda
líkamsrækt eiga 70% auðveldara
með að taka ákvarðanir en aðrir. Ef
við stundum reglulega líkamsrækt
kemur þetta þannig að mestu leyti
af sjálfu sér.
Þannig getum við slegið tvær flugur
í einu höggi með því að stunda
reglulega hvers konar líkamsrækt!
Það er í sjálfu sér mjög einfalt. Hins
vegar eru einföldustu hlutirnir oft
erfiðastir í framkvæmd! 

Við því er aðeins ein lausn:

Taktu á því!

Þetta og önnur hollráð er að finna á
vefsvæði Heilsuráðgjafar: www.heils-
uradgjof.is

Sölvi Fannar Viðarsson 
Er framkvæmdastjóri Heilsuráðgjafar.
Hann hefur starfað við einkaþjálfun
og heilsuráðgjöf um árabil. 

Barnshafandi
borði nóg
BÖRNUM VANNÆRÐRA MÆÐRA ER
EKKI SÍÐUR HÆTT VIÐ OFFITU

Nýlegar rannsóknir sem gerðar voru
við Kyoto háskóla í Japan sýna fram
á að börn mæðra sem eru
vannærðar á
meðgöngunni
eiga frekar á
hættu að verða
of feit en ekki
og gætir auk-
innar matarlyst-
ar og sókn í fitu
nánast frá fæð-
ingu. Ástæðan
er sú að skort-
ur á nauðsyn-
legum næring-
arefnum í fæð-
unni sem
fóstrið fær frá
móðurinni
verður til þess
að hormónið
leptín sem
stjórnar matar-
lyst brenglast og gefur skilaboð um
mun meiri næringarinntöku en þörf
er á. Konur þurfa því að gæta þess
á meðgöngu að vera hvorki of- né
vannærðar. 

Barnshafandi konur
verða að borða
passlega að koma í
veg fyrir að börnin
verði of feit.



Boðskort
Sendu boðskortin í brúðkaupið út tímanlega þar sem margir
skipuleggja helgarnar sínar langt fram í tímann. Biddu jafnframt
viðtakanda um að tilkynna forföll.[ ]

Kaffihús:
Laugavegi 24 
Smáralind

Verslanir:
Kringlunni
Smáralind
Laugavegi 27
Suðurveri

Kaffið er ræktað í 1350 m hæð 
í hlíðum Pipilto eldfjallsins.  
Uppskerutímabilið er frá 
janúar út mars og eru berin 
hand tínd á hverjum degi á 
þessu tímabili.
Kaffið hefur sætt bragð sem 
leikur við tungubroddinn, 
skarpa ávaxtakennda sýrni en 
mjög mjúka með góðri 
fyllingu, eftirbragðið er mjúkt 
og lifir lengi, má jafnvel greina 
reykt bragð.

Njótið vel ! 

Cup
of Excellence ®

Nicaragua 
Cup of Excellence

10% afsláttur
250 gr. 

Áður kr 695  - Nú kr 625

Kaffi mánaðarins

S í m i :  5 6 8  6 4 4 0    |    b u s a h o l d @ b u s a h o l d . i s

Stá lpottasett  á góðu verði
Brúðhjónal istar  og gjafakort

Sími 533 1020

NÝJAR VÖRUR
Skeifunni 11d

Viljum og ætlum
að vera saman
Kolbrún og Aron ganga í það
heilaga 13. ágúst, eftir níu
ára samband. Þau standa á
tímamótum, hafa lokið námi
og keypt sína fyrstu íbúð. Þau
eru tilbúin að taka næsta
skref.

Kolbrún Pálsdóttir og Aron Birkir
Guðmundsson hafa verið saman í
níu ár og ætla að ganga að eiga
hvort annað þann 13. ágúst í Há-
teigskirkju. „Við vorum búin að
vera saman í skóla í fjögur ár án
þess að nokkuð gerðist á milli okk-
ar,“ segir Kolbrún. „Svo var það á
dimmisjónballi þegar hann var að
útskrifast að ég lét til skarar
skríða enda ekki seinna vænna.“
„Við vorum nú búin að vita hvort
af öðru lengi, fórum samferða í
strætó einn veturinn en töluðum
aldrei saman,“ bætir Aron við.
Þau fóru fljótlega að búa saman
og finnst tími til kominn að gera
alvöru úr málunum.

Af hverju eruð þið að gifta
ykkur akkúrat núna? „Við stönd-
um á ákveðnum tímamótum núna,
erum bæði búin í námi, vorum að
kaupa okkur íbúð og erum tilbúin
í næsta áfanga af lífinu,“ segir
Aron. „Svo er þetta líka ákveðin
staðfesting fyrir okkur frammi
fyrir okkar nánustu á því að við
viljum og ætlum að vera saman,“
bætir Kolbrún við. 

Þau hafa líka gaman af því að
halda veislur. „Við héldum
skemmtilega veislu þegar við út-
skrifuðumst úr háskólanum í
fyrra, höldum brúðkaupið í ár, svo
verðum við þrítug á næsta ári og
svo þurfum við að finna einhver
fleiri tilefni,“ segir Kolbrún. „Þau
koma örugglega,“ bætir Aron við. 

Kolbrúnu finnst skipta máli að
gifta sig í kirkju: „Mér finnst það
að vinna sín heit í kirkju merkja
að maður er tilbúinn að leggja allt
undir fyrir hinn aðilann. Þó maður
sé ekki heittrúaður er trúin
ákveðinn bakgrunnur í lífi manns.
Kirkjur eru fallegar, notalegar og
hátíðlegar, tónlist hljómar svo fal-
lega þar og minningin lifir lengi,
enda eins gott þar sem það er ekki
stefnan að gera þetta oft.“ Þau
ætla að halda stóra veislu enda
eiga þau bæði stórar fjölskyldur
og vinahópa. „Okkur langar að

halda fjöruga og skemmtilega
veislu. Við erum bæði mikið mat-
fólk og því var aldrei möguleiki að
það yrði ekki matur í veislunni,“
segir Kolbrún og Aron bætir við:
„Það verður sennilega hlaðborð
því þá blandast fólk saman og
kynnist þegar það er að fá sér að
borða.“

Þau langar til New York í brúð-
kaupsferð en vita ekki alveg hvort

þau hafa efni á því þar sem þau
voru að kaupa sér íbúð. „Það væri
samt gaman að fara eitthvað.“
Hvað varðar kjólinn verður Kol-
brún leyndardómsfull á svip en
Aron kemur af fjöllum. „Ég veit
að það er búið að máta einhverja
kjóla en veit ekki meir.“ Og hann
fær ekki meira að vita fyrr en í
ágúst, nánar tiltekið þann þrett-
ánda. ■

Kolbrún og Aron hafa gaman af því að halda veislur og ætla að halda fjöruga og
skemmtilega brúðkaupsveislu.
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„Fólk vill gjarnan sjá
eitthvað til að styðj-
ast við og gefa sér
tíma til að skoða
áður en það tekur
ákvörðun með
boðskortin,“ segir
Þorsteinn Yngvason
hjá Stafrænu prent-
smiðjunni í Hafnar-
firði. Strákarnir í
prentsmiðjunni hafa
hannað mikið af
boðskortum og tek-
ið saman í bók sem
viðskiptavinir þeirra
geta fengið með sér
heim til að skoða.
„Kortin eru stöðluð
og þarf stundum
engu að breyta
nema texta, en text-
inn er alltaf per-
sónulegur,“ segir

Þorsteinn.
Hann segir að auð-
vitað sé alltaf best að
gefa sér tíma í þetta,
en hans reynsla er sú
að fólk sé yfirleitt
alltaf á síðustu
stundu. „Ef fólk er
búið að ákveða kort-
ið og ekki er löng
biðröð í prentvélarn-
ar er yfirleitt hægt að
afgreiða kortin með
tveggja daga fyrir-
vara,“ segir Þor-
steinn.
„Fólki finnst þægilegt
að geta gengið að
hugmyndum að kort-
um og flestir styðjast
við stöðluðu kortin.
Auðvitað vilja sumir
gera eitthvað öðru-
vísi,“ segir Þorsteinn.

Textinn alltaf persónulegur
Stafræna prentsmiðjan hannar og prentar boðskortin fyrir stóra daginn.

Hægt er að skoða kortin á
vefsíðunni smidjan.is en hér
getur að líta nokkur sýnis-
horn.

Þorsteinn Yngvason hjá
Stafrænu hugmyndasmiðj-
unni segir að fólki þyki
þægilegt að hafa önnur
boðskort til að styðjast við.
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Renault Megane Scenic, skrd. 12/1999
ek. 109.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 820.000 kr. Tilboð 690.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Volvo S60 LPT-Turbo, skrd. 01/2005, ek.
6.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.750.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

VW Golf station, skrd. 02/2000, ek.
68.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 880.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Honda Accord Tourer Exclusive, skrd.
04/2004, ek. 70.000 km, 2400cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 2.790.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Subaru Forester, skrd. 10/1997, ek.
190.000 km. 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 680.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Hyundai Accent, skrd. 09/1998, ek.
64.000 km, 1500cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 490.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Toyota Rav 4, Skrd. 02/2000, ek. 97.000
km. 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.270.000 kr. Tilboð 1.170.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Lexus RX300, skrd. 04/2003, ek.
31.000 km. 3000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 4.350.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Toyota Land Cruiser 90 GX, skrd.
11/1998, ek. 144.000 km, 3000cc,
diesel, sjálfskiptur. Ásett verð 2.250.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Daihatsu Cuore, skrd. 07/1999, ek.
58.000 km. 1000cc, beinskiptur. Ásett
verð 420.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

VW Passat station 4Motion, skrd.
08/2000, ek. 120.000 km, 1800cc,
beinskiptur. Ásett verð 1.170.000 kr. Til-
boð 990.000 kr. 100% lán. mögulegt. S.
515 7000.

Ford F-250 diesel, skr. 08/2003 ek.
34.000 km, 6000 cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.690.000 kr. 100 % lán mögulegt.
S. 515 7000.

Toyota Avensis station, skrd. 07/1998,
ek. 132.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 720.000 kr. Tilboð 599.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Focus H/S Station, skrd. 02/2000,
ek. 93.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 870.000 kr. Tilboð 599.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Volvo S40 SE-Line, skrd. 09/2003, ek.
28.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.320.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Subaru Legacy GL, skrd. 04/1999, ek.
82.000 km, 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 850.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Ford Fiesta Trend, skrd. 07/2002, ek.
50.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 980.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Ford Explorer XLT Sport, skrd. 05/2004,
ek. 19.000 km, 4000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 4.050.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Ford Expedition XLT Sport, skrd.
07/2004, ek. 13.000 km, 5400cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 4.890.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Volvo V70 XC LPT-Turbo, skrd. 12/2003,
ek. 41.000 km, 2500cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 4.250.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Vw Vento, skrd. 09/1996, ek. 131,000
km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
590.000 kr. Tilboð 490.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Volvo V70 LPT-Turbo, skrd. 01/2003 ek.
33.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.150.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Kia Sportage, skrd. 05/1995, ek.
159.000 km, 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 450.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Mercedes Benz E200, skrd.11/1987, ár-
gerð 1988, e:326.000 km, 2000cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 390.000 kr. Tilboð
199.000 kr. 100% lán mögulegt S:515-
7000

Volvo 744, skrd.06/1987, 2316cc,
e:265.000 km, sjálfskiptur. Ásett verð
250.000 kr. Tilboð 150.000 kr 100% lán
mögulegt S:515-7000

Opel Vectra station, skrd.07/1998,
e:114.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 770.000 kr Tilboð 590.000
kr. 100% lán mögulegt S:515-7000

Subaru Impreza station, skrd.10/2000,
e:108.000 km, 2000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 1.020.000 kr 100% lán
mögulegt S:515-7000

Volvo V70 XC “CrossCountry”,
skrd.05/2004, e:23.000 km, 2521cc,
sjálfskiptur. Ásett verð 4.590.000 kr Til-
boð 4.390.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Isuzu Trooper, skrd.01/2001, e:113.000
km, 3000cc, diesel, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.490.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

VW Passat Turbo, skrd.08/1999,
e:127.000 km, 1800cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.090.000 kr 100% lán
mögulegt S:515-7000

MMC L200, skrd.01/2003, e:33.000
km, 2351cc, beinskiptur. Ásett verð
2.350.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Volvo V70 LPT-Turbo, skrd.08/2000,
e:126.000 km, 2000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 2.150.000 kr. 100% lán
mögulegt S:515-7000

Citroen C5 Elegance, skrd. 09/2003,
e:29.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.990.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

VW Golf Comfortline station, skrd.
04/2000, e:125.000 km, 1600cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 930.000 kr. 100%
lán mögulegt S:515-7000

Ford F-250 CrewCab, skrd. 03/2004,
e:41.000 km, 6000cc, diesel, sjálfskipt-
ur. Ásett verð 4.250.000 kr. 100% lán
mögulegt S:515-7000

Volvo XC90 T-6 Twin Turbo, skrd.
05/2004, e:20.000 km, 2900cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 5.930.000 kr. 100%
lán mögulegt S:515-7000

Mercedes Benz E200, skrd.11/1987, ár-
gerð 1988, e:326.000 km, 2000cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 390.000 kr. Tilboð
199.000 kr. 100% lán mögulegt S:515-
7000

Honda Civic, skrd.09/1999, e:90.000
km, 1400cc, beinskiptur. Ásett verð
690.000 kr. 100% lán mögulegt S:515-
7000

Renault Clio RN, skrd. 04/1997,
e:147.000 km, 1200cc, beinskiptur.
Ásett verð 350.000 kr. 100% lán mögu-
legt S:515-7000

Toyota Land Cruiser LX, skrd.01/2002,
e:83.000 km, 3000cc, diesel, sjálfskipt-
ur. Ásett verð 2.990.000 kr. 100% lán
mögulegt S:515-7000

MMC Lancer GLXi 4x4 station,
skrd.06/1997, e:149.000 km, 1600cc,
beinskiptur Ásett verð 620.000 kr.
100% lán mögulegt S:515-7000

MMC Lancer GLXi 4x4 station,
skrd.06/1997, e:149.000 km, 1600cc,
beinskiptur Ásett verð 620.000 kr.
100% lán mögulegt S:515-7000

Ford Focus Trend station, skrd.12/2003,
e:23.000 km, 1600cc, beinskiptur, Ásett
verð 1.530.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Galloper, skrd.10/1998, e:180.000 km,
2500cc, diesel, beinskiptur. Ásett verð
930.000 kr. 100% lán mögulegt S:515-
7000

Opel Vectra, skrd.11/1998 e:104.000
Km , 2000 cc , sjálfskiptur. Ásett verð
880.000 Kr 100% lán mögulegt S:515-
7000

Ford transit 330L, skrd.03/2002
e:62.000 Km , 2400 cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.890.000 Kr 100% lán
mögulegt. S:515-7000

Renault Megane Scenic, skrd.02/1999,
e:111.000 km, 1600cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 850.000 kr 100% lán mögu-
legt S:515-7000

MMC Lancer station, skrd.09/1998,
e:91.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 690.000 kr.100% lán mögulegt
S:515-7000

Ford Focus Ambiente, skrd.09/2003,
e:34.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.130.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Daihatsu Sirion 4x4. skrd. 01/2002,
e:68.000 km, beinskiptur. Ásett verð
890.000 kr Tilboð 699.000 kr. 100%
lán mögulegt S:515-7000

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
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LAUGARDAG 9–17 SUNNUDAG 11–16 
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Nýr ‘05 Nissan Quest 3,5L SE. Leður,
þrjár topplúgur, DVD með tveimur LCD
skjám, og allur hugsanlegur búnaður.
Verð: 4.810 þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

V6 Forrener nýl “38 breyttur. Árg 91.
Flækjur, fjarstart, sk’06. Tilboð. Bíll í
góðu standi. S 821-5885.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Toyota Landcruiser 90 Vx., nýskr 09/99.,
ek 156 þ.km., blár og silfur., álfelgur.,
leður., dráttarkúla o.fl., Verð 2.290.000.-
., Ert þú með tilbreytingu í huga?
Komdu þá til okkar, mikið af bílum á
staðnum í öllum litum... svaka gaman!

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Galloper Galloper 2.5 TDI 10/1998, ek.
160 þ. km, 4X4, 2,5 dísel, mikið yfirfar-
inn. Verð 890.000. Upplýsingar í síma
866 5354 & 533 2100.

Toyota Yaris 1.0 5/2002 ek. 70 þ. km,
CD ofl. Verð 790.000. Upplýsingar í
síma 866 5354 & 533 2100.

Nissan Primera 1.6 GX 6/1999 ek. 122
þ. km. Möguleiki á 100% láni. Verð
690.000. Upplýsingar í síma 866 5354
& 533 2100.

Bílasalan.is
Stórhöfða 24, Reykjavík

Sími: 533 2100
Sími 5332100 og 8665354

www.bilasalan.is

VW Golf comfort árg. ‘99, ekinn 107
þús., 5 dyra, sk. ‘06, 100% lánað. Verð
720.000. S. 821 6292.

Toyota hilux double cab diesel árg.
‘8/99, ekinn 172 þús., 33” breyting,
álfelgur, samlæsingar, dráttarbeisli o.fl.
Sk. ‘06, 100% lánað. Verð 1.450.000. S.
821 6292.

VW LT-45 mini-vörubíll árg. ‘92, 6cyl.,
diesel, ekinn 270 þús. km., ný dekk, sk.
‘06, 100% lánað, verð 450.000 m. vsk.
S. 821 6292.

MM L-200 Double cab árg. 10/’97, dies-
el, turbo, ekinn 250 þús., ný dekk,
tímareim, o.fl., þjónustubók, sk. ‘06,
100% lánað, verð 890.000. S. 821
6292.

MM Galant 2,4 sjálfskiptur árgerð ‘96,
ekinn 135 þús. km, álfelgur, ný dekk, sk.
‘06. Verð 690.000, 100% lánað. S. 821
6292.

Nissan Double-cab diesel 2,5 turbo
intercooler, árg. 3/2002, ekinn 90 þús.,
þjónustubók, lítur mjög vel út, sk. ‘06.
Verð 1.650.000. S. 821 6292.

Isuzu crew cab árgerð ‘99, diesel 3,1
turbo, ekinn 132 þús. 33” dekk og
álfelgur, sk. ‘06. Verð 1.290.000. 100 %
lánað. S. 821 6292.

Musso Korando árgerð ‘99, diesel turbo
intercooler, ekinn 142 þús., nýtt hedd,
33” dekk álfelgur sk. ‘06, einn eigandi,
þjónustubók og smurbók. Verð
890.000. 100% lánað. S. 821 6292.

Dodge Grand Caravan árg.2005 ek.
22þús., 6 cylindra, 3,3 sjálfskiptur,
7manna, innbyggðir barnabílstólar,
mikill aukabúnaður sk.’08 100% lánað
verð 2.750.000,- 821-6292

Chevrolet Suburban seria 2500 diesel
6,5 turbo, árg.’96, ekinn 210þús., ný-
upptekin vél o.fl., nótur, 7manna, leður-
sæti, mikill aukabúnaður, 38” hækkun,
ný 36” dekk, sk.’06, 100% lánað, verð
2.300.000,- 821-6292

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

Yamaha YZ85. Mini Crossari, keppnishj.
Kr. 429.000.

Bílabúð Benna ehf.
Vagnhöfði 23, 110 Rvk.

Sími: 590 2000
www.benni.is

100 % lán, yfirtaka. Skoda Superb 1.8 T
2005 árgerð, ekinn 7 þús. Svartur,
sjálfsk. 16” álfelgur, ný nagladekk fylgja
með. Frábær fjölskyldubíll. Veglega bú-
inn bíll. Uppl. í síma 661 7531. Ath.
engin útborgun!

Opel Astra ‘02 ek. 53 þús.. beinsk., 5
gíra, sparneytinn gullmoli. Ásett verð
1050 þús. Tilboð 840 þús. stgr. Uppl. í
s. 553 9900 & 845 2996.

Til sölu camaro z28 árg. ‘94. Ekinn 106
þús. mílur, 6 gíra beinskiptur og með T-
topp. Verð ca 700 þús. Er með nýja
kveikju. S. 865 8876.

VW Polo 1,4 árg. 2000, ek. 90 þ. Góður
bíll, góð kjör. Uppl. í s. 896 7764 Siggi.

Toyota Hilux doublecap árg. ‘92, dísel
turbó, 35’’, silfurgrár, skemmdur toppur
og bílstjórahurð. Uppl. 893 8889.

Landcruiser árg. ‘82 til sölu, selst á 200-
250.000 eftir ástandi. Frekari uppl. í s.
866 2655.

VW Jetta árg. ‘89, ‘06 skoðun, bíll í
ágætu standi. Verð 95 þús. S. 892
2854.

Huyndai Accent ‘97, ek. 130 þ. Vínrauð-
ur, fallegur bíll. V. 240 þ. S. 897 9339.

Suzuki Baleno glxi stw árg.6/97
ek.121km sjálfsk. rafdrifnar rúður sk. 06
listaverð 500þ en fæst á 320þ.uppl
661-8000

Toyota Carina E árg.2/97 ek.200km
sjálfsk. rafdrifnar rúður álfelgur 2000 vél
listaverð 500þ er lítillega beyglaður á
hægri hlið fæst á 250þ uppl 661-8000

Mmc Galant glsi V6 árg.12/94 ek.180þ
sjálfsk. rafmagn í öllu sk.06 álfelgur
spoiler nýlegt lakk verð 550þ tilboð til-
boð 350stgr. uppl 661-8000

Mmc Lancer glxi station árg. 5/97 ek.
173 km sjálfsk. rafmagn í öllu cd.spoiler
krókur listaverð 500þ fæst á 350þ uppl
661-8000

Bjalla ‘74 til sölu. Ekinn 80 þús. Uppl. í
síma 699 6878.

Kia Clarus GLX árg. 2000, ssk, silfurgrár,
álfelgur, loftkæling, fallegur bíll, ek. 49
þús. Verð 650 þús., útb. 100 þús., áhv.
550 þús. 23 þús á mán. Uppl. í s. 892
4305 e. kl. 18.

Suzuki Vitara JLX ‘97, 127 þ. km. Sjálfsk.
30 t. dekk, nýl. sum & vetr., brettak. og
álfelgur. 650 þús. S. 864 0773.

Volvo V40 árg. ‘97 ek. 110.000 km, sjálf-
skiptur. Næsta skoðun 2006. Ásett verð
770.000. Tilbúinn að skipta í Hondu
CRV árg. ‘00-01. Sími 697 3523.

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu

Brimborg
Bíldshöfða 6 • 110 Reykjavík
515-7000 • www.brimborg.is

BMW X5, skrd. 12/2003, e:29.000 km.
4600cc, sjálfskiptur. Ásett verð 8.050.000
kr. Tilboð 6.670.000 kr 100% lán mögu-
legt, meðalgreiðsla í 7 ár 99.968 kr 
S:515-7000

Volvo S80 LPT-Turbo, skrd.05/2004,
e:10.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.890.000 kr Tilboð 3.390.000 kr
100% lán mögulegt, meðalgreiðsla í 6 ár
ca:57.000 kr S:515-7000

Volvo V40, skrd. 02/1997, e:110.000 km,
2000cc, beinskiptur. Ásett verð 770.000
kr. Tilboð 599.000 kr. 100% lán mögulegt,
meðalgreiðsla í 30 mánuði ca:22.600 kr
S:515-7000

Volvo S60 AWD 2,5 Turbo, skrd.05/2003,
e:22.000 km, 2521cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.650.000 kr. Tilboð 3.390.000 kr
100% lán mögulegt, meðalgreiðsla í 72
mánuði ca: 57.600 kr S:515-7000

Citroen C3, skrd.02/2004, e:28.000 km,
1400cc, beinskiptur. Ásett verð 1.190.000
kr. Tilboð 990.000 kr. 100% lán mögulegt,
meðalgreiðsla í 72 mánuði ca:16.800 kr
S:515-7000

Renault Megane Classic, skrd.06/1999,
e:109.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 690.000 kr. Tilboð 490.000 kr. 100%
lán mögulegt, meðalgreiðsla í 48 mánuði
ca:12.500 kr S:515-7000

Citroen Xsara SX station, skrd.02/2003,
e:30.000 km, 1600cc, beinskiptur, Ásett
verð 1.190.000 kr. Tilboð 990.000 kr
100% lán mögulegt, meðalgreiðsla í 72
mánuði ca:16.900 kr S:515-7000

Daewoo Nubira SX Station, skrd.10/1999,
e:81.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 590.000 kr. Tilboð 390.000 kr. 100%
lán mögulegt, meðalgreiðsla í 48 mánuði
ca:10.000 kr S:515-7000

VW Passat Comfortline stw, skrd.08/2000, e:130.000 km,
1800cc, sjálfskiptur. Ásett verð 1.190.000 kr. Tilboð

990.000 kr. 100% lán mögulegt, meðalgreiðsla 
í 48 mánuði ca:24.900 kr S:515-7000

Citroen Picasso Exclusive, skrd.05/2003, e:31.000 km,
2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð 1.670.000 kr. 100% lán
mögulegt, meðalgreiðsla í 72 mánuði ca: 28.300 kr

S:515-7000
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Volvo V50 mod. 2000 ekinn 94 þ Ný
tímareim og fl. Verð 980 þús. Bein sala
S. 8968380

Til sölu Toyota Corolla 5 dyra með
topplúgu, árg. 10/’98. Verð 650 þús.
Subaru Impreza 5 dyra, árg. 06/’00.
Verð 700 þús. 1 eig. af báðum bílum.
Bílar í toppstandi. S. 865 7151.

Peugeot 307 1.6 árg. ‘02, ek. 32 þ. Bíll-
inn er sem nýr. Body kit, CD, filmur og
vetrard. S. 866 5569.

Audi A6 2,8l, Qattro skr. 01/’00. Leður
að innan. Tilboð. Yfirtaka 1.880 þús.,
Uppl. í síma 692 1065.

Toyota Avensis ‘02 16/8 1,8 Wagon,
sjálfsk., ek. 45.000 km. Álfelg., sport-
pakki, dráttark. Verð 1.790.000 stgr.
1.700.000. S. 691 2862.

2005 nýr Ford
F250 XLT, 6,0l díesel 4x4,tow, pakki ofl.
silfur grár forskráður og tollafgreiddur.
Verð 4,4 milljónir. Upplýsingar í s. 893
6001. Allt í einu ehf.

Audi A8 V8 4,2 quattro ‘96. Einn með
rétt rúmlega öllum aukahlutum sem
venjuleg húsmóðir biður um. S. 862
2505.

Er að leita að bíl með dráttark. á bilinu
100-200 þús. Verður að vera í topp-
standi og sk. ‘06. S. 822 9969.

Grand Cherokee Limited árg. ‘03. Topp
eintak. Tilboð 2.990 þús. Uppl. í síma
693 5151.

Nissan Pathfinder SE3000 ‘91, ekinn
230.000, 4WD, ssk., CD, topplúga, raf-
drifnar rúður, hraðastillir, ný tímareim.
Nýskoðaður. Verð kr. 150.000. Uppl. í s.
862 4899.

Til sölu breytur landcruiser árg 87 er bil-
aður selst ódýrt uppl í síma 8981727

WV Transporter ‘83. Lækkað verð. Tek
tjaldvagn uppí. Uppl. í s. 893 6526.

Ford Econline árg. ‘84 þarfnast lagfær-
inga. Verð 290 þús. Uppl. í síma 899
4534.

Honda Shadow ace 750cc 2001 model.
Glæsilegt hjól ekið 20.000 km. verð
790.000 Uppl. í síma 821 9050.

Aprilia Factory árg. ‘04 ekið 5.500 km,
Tigcraft pústkerfi. Upplýsingar hjá Bif-
reiðasölunni í síma 577 4400.

Til sölu Honda Goldwing 1500 árg.
1992, hjólið er í toppstandi. Tilboð.
Uppl. í s. 864 3554.

Suzuki GSXR 1100 ‘90, flækjukútar nýir.
Mikið yfirfarið og í toppstandi. 550 þús.
stgr. Uppl. í s. 893 7876.

Öku- og bifhjólakennsla. Ný hjól nýjar
áherslur. Davíð S. Ólafsson. S. 893
7181. www.simnet.is/dso

Til sölu Kawasaki ER500, skr. 08/’04,
ókeyrt. Uppl. í s. 893 4694 & 483 4694
eftir kl. 14.

Aukahlutir
á vagna og kerrur, kerrufætur, hjóla-
stopparar, kerrutengi, beisli, dráttar-
krókar og kúlur, bremsutjakkar, lamir og
lokur, ljós og glitaugu o.fl. Vélaborg
Krókhálsi 5F 110 Rvk, 414 8600, Njarð-
arnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

Til sölu Hobby Landhaus hjólhýsi mjög
vel með farið. Einnig sumarbústaða-
land tæpur hektari í landi Svínavatns.
Uppl. í s. 897 6302.

Pólskt hjólhýsi til sölu. Uppl í s. 696
2265 & 517 4935.

Óska eftir að kaupa lítið en vel með far-
ið hjólhýsi gegn stgr. Verð allt að millj-
ón. Uppl. í síma 564 2099 & 892 8290.

Fellihýsaleiga.
Til leigu fellhýsi og tjaldvagnar. Sími
899 6277 & 461 5077, Óseyri 6c, Akur-
eyri.

Fellihýsa- og húsbílaleigan Glæsivagnar.
Til leigu húsbíll og fellihýsi. S. 863 9755
& 899 7188.

Fellihýsaviðgerðir. Hvanneyrarbraut 29,
Hafnarfirði, S. 899 7188.

Til sölu Palomino Mustang fellihýsi ár-
gerð 2004. Fellihýsið er með harðar
hliðar, svefntjöld, heitt og kalt vatn og
tvo rafgeyma. Ásett verð kr. 1.500.000.
Upplýsingar í síma 463 3195, 899 9885
& 852 2920.

Tjaldvagnar til leigu. Nýir Compi Camp.
Uppl. í s. 462 6512 & 897 9999. Austur-
hlíð, Akureyri.

Tjaldvagn árg. ‘88 til sölu. Tilboð óskast.
Uppl. í s. 869 9633.

Óska eftir að kaupa felgu undir Combi
Camp CC árg. ‘87 þetta er 3ja gata felga
8”. Hafið samband í síma 899 0752.
Ingólur Birgisson.

Drifskaftaefni
Eigum til drifsköft og aukahluti t.d.
hjöruliði, hjöruliðsgafla, kúplingar, drif-
skaftsrör og hlífar o.fl. Vélaborg Krók-
hálsi 5F 110 Rvk, 414 8600, Njarðarnesi
2, 603 Ak, 464 8600.

Valtari til sölu (Dynapac). Upplýsingar í
síma 892 0930.

Jungheinrich pallettutjakk-
ar

Málaðir eða galvaniseraðir, báðar gerð-
ir með “quick lift”. verð frá 46.586- án
vsk. Vélaborg Krókhálsi 5F 110 Rvk, 414
8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

Allar gerðir af vinnulyftum til leigu. Góð
tæki & betra verð. Armar ehf s. 565
4646 & 660 1700.

Silunganet-Silunganet. Breytt felling-
meiri veiði. Lagnet - Grásleppunet-
makríll fyrir stangveiðimenn. Beitusíld-
Beitusíld. Smiðjuvegi 28 - Rauð gata

Handfærasökkur til sölu, mjög gott
verð. Uppl. í s. 462 6512 & 897 9999.
Akureyri.

Gúmmíbátar og Gallar
Viðgerðarþjónusta, 10 ára reynsla.
Björgunarbátar, vesti & slöngubátar á
góðu verði. Uppl. í s. 6607570
www.gummibatar.net

Bátaland, allt til báta.
Utanborðsmótorar, bátahlutir, dælur,
öryggisbúnaður, bátar, þurrkubúnaður
og margt fleira. Bátaland, Óseyrarbraut
2 Hafnarfirði S. 565 2680, www.bata-
land.is

Nú er rétti tíminn til að læra flug! Skoð-
aðu www.geirfugl.is - Sími 511 5511.

Dekk: 4 stk. 235/60 16” á 10 þ. 4 stk.
12” á felgum á 8 þ. 4 stk. 215/60 16” á
10 þ. 4 stk. 245/75 16” á 10 þ. 4 stk.
14” Sonata felgur á 6 þ. S. 896 8568.

Bílakjallarinn Stapahrauni 11, s. 565
5310. Sérhæfum okkur í VW, Toyota,
MMC, Suzuki og fl.

Aðalpartasalan s. 565 9700, Kapla-
hrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Hondu, Peugeot, Mazda,
MMC, Opel og fl. Kaupum bíla til niður-
rifs.

Varahlutir

Hjólbarðar

Bílaþjónusta

Flug

Bátar

Lyftarar

Vinnuvélar

Tjaldvagnar

Fellihýsi

Hjólhýsi

Kerrur

Mótorhjól

Húsbílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir
VOLVO XC 90 LPT. Nýr bíll. Árg '05. Ek 0
þ.km. Ssk. Álfelgur, Cd, litað gler ofl ofl.
Verð kr. 5090.000. ATH skipti ódýrari.

NISSAN PATROL DISEL TURBO. Dísel.
Álfelgur, Cd, Dráttarkúla. Verð kr.
1190.000. Ath skipti ódýrari.

RENAULT MEGANE II. Árg '03. Ek 60 þ.km.
Cd, Ný heilsársdekk . Verð kr. 1250.000.

FORD EXPLORER XLT. Árg 04. Ek 33 þ.km.
Ssk. Álfelgur, Filmur, Fjarstýrðar samlæsing-
ar, Geislaspilari.Verð kr. 3280.000. Ath
skipti ódýrari.

FORD EXPLORER XLT 7 MANNA. Árg '04.
Ek 30 þ.km. Ssk. Cd, álfelgur, innspýting
ofl ofl. Verð nú 3.190.-

VW GOLF COMFORTLINE. Árg '99. Ek 132
þ.km. Álfelgur, CD, filmur, litað gler. Verð
kr. 685.000. Ath skipti ódýrari.

TOYOTA COROLLA XLI 1300. Árg '94. Ek
181 þ.km. Ssk. 4 heilsársdekk. Verð kr.
300.000. 

SKODA OCTAVIA ELEGANCE DIESEL. Árg
'02. Ek 93 þ.km. Álfelgur, Cd magasín,
intercooler ofl. Verð kr. 1750.000.

JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED. Árg '03.
Ek 44 þ.km. Ssk. Filmur, álfelgur, Cd maga-
sín, glertopplúga ofl. Verð kr. 3590.000. Ath
skipti ódýrari. 

INFINITI FX 45. Árg 03. Ek 18 þ.km. Álfelg-
ur,ESP stöðugleikakerfi, Filmur ,Fjarstýrðar
samlæsingar, Geisladiskamagasín. Verð kr.
6190.000.Ath skipti ódýrari.

HONDA CIVIC VTI. Árg '01. Ek 63 þ.km.
Álfelgur, Fjarstýrðar samlæsingar, Geislaspil-
ari, Glertopplúga.Verð kr. 1090.000.

FORD ESCAPE XLT. Árg '04. Ek 25 þ.km.
Álfelgur, Dráttarkúla, Filmur. Verð kr.
2990.000. Ath skipti ódýrari.
Mynd 

DODGE STRATUS SXT. Árg 04. Ek 16 þ.míl-
ur. Ssk. Álfelgur, Fjarstýrðar samlæsingar,
Geislaspilari. Verð kr. 2190.000. Ath skipti
ódýrari. 

BMW 320 TOURING TDI. Dísel. Árg '01. Ek
86 þ.km. Álfelgur, Fjarstýrðar samlæsingar,
Glertopplúga. Verð kr. 2450.000. Ath skipti
ódýrari.

TOYOTA RAV-4. Árg '98. Ek 93 þ.km. Álfelg-
ur, innspýting. Verð kr. 1180.000. Áhv kr.
900 þúsund, mán afb kr. 16 þ.

TOYOTA LANDCR 100 V8.Árg '99. Ek 87
þ.km. Ssk. Álfelgur, Cd, dráttarkúla. Verð
kr. 3390.000.

KIA-LOTUS ELAN BLÆJA. Árg '00. Ek 9
þ.km. Álfelgur, spoiler, Cd. Verð kr.
1980.000. Ath skipti ódýrari.

VW TOUAREG V6. Árg '04. Ek 35 þ.km.
Ssk. Cd magasín, álfelgur, glertopplúga.
Verð kr. 4680.000. Ath skipti ódýrari.
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Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323.
Varahlutir í bíla þ.á m. Ford, Opel,
Suzuki, Mazda, VW, Daewoo. Kaupum
bíla til niðurrifs.

Partasalan VTS, s. 421 8090. Toyota,
Nissan, Opel, Audi 100-95, Suzuki,
Lancer. Opið virka daga frá 8-18, laug-
ard. 10-15.

Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Air-
bag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

bilapartar.is
Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum ein-
göngu með Toyota. Kaupum Toyota-
bíla. Opið virka daga frá 10-18.

Partasalan Skemmuvegi 30, sími 557
7740. Eigum varahluti í Volvo, Opel,
Nissan, Toyota, Renault, Honda og
fleira.

Peugot-Citroen.
Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa
Peugeot og Citroen. Franskir bílapartar
ehf. S. 587 8200 & 694 9117.

Bílhlutir, Drangahrauni 6, S. 555 4940.
Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í
fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til nið-
urrifs.

Bílapartasalan Ás
Skútahraun 15B, s. 565 2600. Honda,
Mazda, MMC, Nissan, VW. Notaðir vara-
hlutir í flestar gerðir bíla, Kaupum bíla
til niðurrifs.

Hedd 557 7551
Bílapartasala sem sérhæfir sig í MMC,
Nissan, VW, Subaru, Skoda og fl. Opið
mán-föst 9-18.

Partaland, Stórhöfða 18, s. 567 4100.
Varahlutir í Pajero og Lancer ‘89-’00,
Trooper ‘99-’03, Terrano II ‘00 ofl. teg.

Kia Rio, Kia Sephia, Kia Shuma. Vara-
hlutir í miklu úrvali. Uppl. í s. 895 0530.

Á varahluti í Charade ‘88/’93, Civic ‘91,
Lancer Colt ‘92/’93, Galant ‘90, Corolla
‘92, Touring ‘92, Sunny ‘92, Micra ‘91,
Swift ‘90, Subaru ‘90, Justy, L300 ‘90,
Primera ‘93, Escort ‘88. Hyundai Coupe
Turbo ‘93. Sonata ‘92. Kaupi bíla. S. 896
8568.

Til sölu nýtt samkomutjald 72m2, rúm-
ar 100-140 manns. Hagstætt verð. Mót
ehf. S. 544 4490.

Álfabikarinn í sumarfríið. Móðurást
Hamraborg 7, s. 564 1451. Sendum um
allt land.

Ísskápur 140 cm á 10 þ., 120 cm og 85
cm á 8 þ. 2ja sæta leðursófi á 5 þ.
Einnig varahlutir í ýmsa bíla. S. 896
8568.

Nýleg Electrolux þvottavél, enn í ábyrgð
til sölu á 45 þús. Verð í Elko í dag 59
þús. 1400 snún. með digital klukku og
vel með farin. Nánari upplýsingar í 840
0210. Einig ódýr ísskápur. Philco ísskáp-
ur til sölu á aðeins 10 þús. Nánari upp-
lýsingar í 840 0210.

Toyota Corolla árg. ‘96, ek. 155 þ. km,
nýskoðaður, græn á lit og í góðu standi.
Tilboð óskast í síma 552 1850 & 896
9653.

Kaupum gamlan vínil. Músik og Meira.
S. 698 8629.

Queen size rúm eða gott rúm c.a. 1.60
m á breidd. Uppl. í síma 552 1850 &
896 9653.

Nýlegur Electrolux ísskápur 54*178 til
sölu. kr. 20 þús. Uppl. í síma 893 5744
& 567 5744.

Nýleg Electrolux þvottavél, enn í ábyrgð
til sölu á 45 þús. Verð í Elko í dag 59
þús. 1400 snún. með digital klukku og
vel með farin. Nánari upplýsingar í 840
0210. Einig ódýr ísskápur. Philco ísskáp-
ur til sölu á aðeins 10 þús. Nánari upp-
lýsingar í 840 0210.

Leigjum og seljum hljóðkerfi stór og
smá. JBL, Crown, AKG HljóðX. Grensás-
vegi 12 sími 553 3050.

Rippen píanó, 125 cm, frá Hollandi. Í
mjög góðu ástandi. Brúnt/mattað. Met-
ið á 350 þ. Fæst á 250 þús. gegn því að
verða sótt úr Árbæ. S. 896 8886.

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

Þarftu aðstoð við tölvuna? Viðurkennd-
ur af Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616
9153 (Friðrik). Frá kl 8-23.

Tölvuviðgerðir frá 1500 kr.
Heimaþjónusta í hæsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, s. 694 6161.

Óska eftir notaðri leikjatölvu með amk.
5 leikjum á allt að kr. 15 þús. Uppl. hjá
Söndru í s. 471 1550 eða 660 5931.

Heimasíða: vidur.is
Harðviður til húsbygginga. Palla- og
girðingaefni, vatnsklæðning, panill og
gluggaefni.Verð frá kr. 2.700 m2. Sími
561 1122 / 660 0230

Vorum að taka upp nýjar vörur. Mikið
úrval og gott verð. Opið frá 10-18 virka
daga. ATH lokað á laugardögum í sum-
ar. H-Gallerí Grænatúni 1, Kóp. S. 554
5800.

Kr.4.900
Opið 10.00-18.00 þriðjud.- föstud. Praxis
S. 568 2878 & 691 0808 Síðumúla 13,
108 R. www.praxis.is praxis@praxis.is

Nokkrir kassar af leikföngum og gjafa-
vöru til sölu mjög ódýrt úr verslun sem
er hætt. Margt sniðugt og auðseljan-
legt. Uppl í s 846 5203.

Til sölu lítið notað úr verlsun stórt af-
greiðsluborð, 2 langborð, hringborð,
hillurekkar, frístandandandi hillugrindur
og járnhillur á vegg, 2 glerborð á búkk-
um, hvítar veggplötur f/króka og hillur,
ljósritunarvél, faxtæki, peningaskúffa,
skanni, afgr.kassa prentari ofl. Allt mjög
ódýrt. S 846 5203.

Til sölu 1 mán. gamalt Trampolin 3,6 m.
á 8 þús. Uppl. í síma 896 2850.

Nostra Hreingerningarþjónusta. Tökum
að okkur fyrirtækja-, heimilis-, flutnings-
, stigagangaþrif og teppahreinsanir.
Uppl. 824 1455 eða senda fyrirspurnir á
nostra@nostra.is

Trjáklippingar, garðsláttur, garðaúðun
og önnur garðvinna. Nú er tíminn til að
klippa og fá tilboð í garðslátt sumarsins!
Garðar best, ánægðir viðskiptavinir frá
1988.

Garðsláttur, trjáklippingar, garðaúðun,
beðahreinsun o.fl. Hér færðu alla við-
haldsþjónustu á einum stað fyrir garð-
inn. Garðlist 554 1989 www.gardlist.is .

Garðsláttur, klippingar og önnur garð-
vinna. Sumarkveðja! Draumagarðar
draumagardar@vortex.is

Túnþökur til sölu. Heimkeyrsla í RVK
innifalin. S. 847 5007 grassalan@sim-
net.is

Túnþökusala
Túnþökur til sölu. Gerum tilboð í minni
og stærri verk. Steini.s. 663 6666/663
7666

Túnþökur
Túnþökur og túnþökurúllur til sölu. Tök-
um einnig að okkur þökulaganir. Tún-
þökuvinnslan. Guðmundur s. 894 3000
& Sævar s. 894 3005.

Garðsláttur
Getum bætt við nkkrum lóðum. Ára-
tuga reynsla. Símar 898 5130 og 587
0130.

Garðsláttur fyrir heimili og húsfélög.
Ódýr, vönduð og góð þjónusta. Uppl. í
s. 823 1064.

Garðsláttur og umhirða.
Njóttu sumarsins og láttu mig sjá

um garðinn. Tek að mér slátt og al-
menna umhirðu að garðinum, fyrir
einstaklinga, fyrirtæki og húsfélög.
Kem á staðinn og geri tilboð að

kostnaðarlausu.
S. 869 3028.
Ásmundur.

Úði - Garðaúðun
Örugg þjónusta í 30 ár.

ÚÐI, Brandur Gíslason, skrúð-
garðameistari. Sími 553 2999.

Túnþökur.
Túnþökurúllur, túnþökur og holta-

gróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. 892 3666 Gylfi

Jónsson

Tökum garðinn í gegn!
Sláum gras, klippum/fellum tré,

hreinsum beð, þökuleggjum, eitr-
um túnfífla og margt margt fleira.

Gerum góð tilboð.
Sláttumenn -Garðaþjónusta.

Þórhallur s. 846 0864 Hjörleifur
s. 868 2667

Garðyrkja

Hreingerningar

Ýmislegt

Verslun

Pallaefni Utanhússklæðn-
ing

Massaranduba, Brasilískur harðvið-
ur

Rifflaður báðum megin, ýmsar
lengdir.

Innviðir-Valdberg ehf.
Smiðjuvegi 36 ( rauð gata)

Sími 564-3636

Til bygginga

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Heimilistæki

Óskast keypt

Sumartilboð!!
20 tíma ljósakort á aðeins

kr. 6.990.
Kortið gildir í 6 mánuði, Lindarsól
Bæjarlind 14-16, sími 564 6666.
Fjarðarsól Reykjarvíkurvegur 72,

sími 555 6464.
Hreinlega betri sólbaðsstofur.

Til sölu

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

Eitt símtal - meiri útbreiðsla - lægra verð

Hringu í síma 550 5000 og fáðu auglýsinguna 
þína lesna samdægurs á Bylgjunni, Létt 

og Talstöðinni og birta í smáauglýsingum 
í Fréttablaðinu og á vísir.is

Mun fleiri en áður lesa og heyra auglýsinguna 
þína á einfaldan og ódýran hátt.

25
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07:00 12:00 17:30

BLT

Rás 1+2

18-34 ára konur allt landið

Dráttarbeisli
Víkurvagnar

Hemlahlutir í bíla
Fálkinn

e-korthafar athugið!
20 % afsláttur af öllum
vörum í Debenhams 
fimmtudaginn 16. júní.

Áhaldaleiga meistarans.
Sindri.

Símaskráin 2005 -gjörðu
svo vel.
Þitt eintak bíður þín á
sölustöðum Olís, 
Esso, Shell, hjá Flytjanda
eða í verslunum Símans.
Tekið er við gömlu síma-
skránni þinni á sömu
stöðum.
Síminn.

Kerrur. 
Víkurvagnar

Legur í bíla
Fálkinn

GP Alkaline rafhlöður.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

Glóðarsteiktur hamborgari
Hamborgara-
búlla_Tómasar.

Verum bjartsýn
Hamborgara-
búlla_Tómasar.

Nýr marseðill,
VOX restaurant, 
Nordica Hotel.

Íslensku leiklistarverð-
launin – Gríman – 
verða afhent í Þjóðleik-
húsinu 16. júní.
Taktu þátt í vali á leiksýn-
ingu ársins á vísir.is – 
og þú getur unnið frímiða
í leikhús næsta vetur.
Leiklistarsamband Ís-
lands og Vísir.is

Heitur matur, heitur mat-
ur
Þín verslun Seljabraut

Takk fyrir.
Hamborgara-
búlla_Tómasar.

Rafmótorar – gírmótorar
Fálkinn

Hamborgaratilboð.
Vitaborgarinn Ármúla,
Vitabar.

Rafhlöður.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

Dregið 17. júní.
Glæsilegir vinningar.
Greiðslukortaþjónusta.
Happdrætti krabba-
meinsfélagsins.

Lokað í Sorpu Gufunesi
laugardaginn 18. júní
vegna framkvæmda við
vigt.
Sorpa

Rafstillanleg skrifborð,
E.G. skrifstofuhúsgögn
Ármúla 22.

Hleðslutæki.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

Símaskráin 2005 er kom-
in út.
Gjörðu svo vel að ná þér í
eintak á sölustöðum Olís,
Essó, Shell, hjá Flytjanda
eða í verslunum Símans.
Tekið er við gömlu síma-
skránni þinni á sömu
stöðum.
Síminn.

Framlengingarspeglar
Víkurvagnar

Hægt er að greiða
heimsenda happdrættis-
miða á netinu.
Krabbameinsfélagið.
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Málari, tek að mér smærri verk. Eyjólfur.
S. 867 4325.

Alhliða meindýraeyðing í heimahúsum
s.s. geitungar, stari, mýs o.fl. S. 898
2801.

Meindýraeyðing heimilanna. Öll mein-
dýraeyðing f. heimili og húsfélög. Skor-
dýragreining, sérfræðiráðgjöf. S. 822
3710.

Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð í flutning út á
land. S. 898 6565. Flutningaþjónusta
Brynjars.

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560.

Glerjun og 
gluggaviðgerðir !

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

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
múrun, málun, parket & flísalagnir, og
trésmíðavinnu. Föst tilboð eða tíma-
vinna. Sími 616 1569.

Ert þú að fara að flísaleggja? Get bætt
við mig verkefnum. Uppl. í s. 843 0117.

Vantar mann í vinnu við viðhald húsa.
Þarf að vera vanur og geta stjórnað
verkum. Góð laun fyrir réttan mann. S.
616 1569.

Fjarlægum stíflur úr WC, vöskum og fl.
Röramyndavél og viðgerðir á frárennsl-
islögnum. Stífluþjónusta Geirs, s. 697
3933.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á stað-
inn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616 9153 (
Friðrik). Milli kl 8-23 alla daga.

Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs
í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta.
695 2095.

Opið allan sólahringinn. Geri við tölvur
í heimahúsum og skriftstofum. Fljót og
góð þjónusta. Viðgerðir og uppsetning.
Sími 693 9221. www.tolvuvaktin.is

Spái í bolla. S. 464 1004 og 866 6597,
Ásdís. Geymið auglýsinguna.

Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila-
spá, draumar, og huglækningar. S. 908
6040. Frá kl. 13 til 01.

Alspá 908-6440
Orkulaus? óþarfi. Nýjar leiðir, miðlun og
huglækningar. 10-22. Y.Carlsson.

Spásíminn s. 908 5666. Ársspá 2005.
Stjörnuspá, draumráðningar (ást og
peningar), andleg hjálp. Trúnaður.

Dulspekisíminn 908 6414. Símaspáin-
draumaráðn. Spák. Yrsa í beinu sam-
bandi. Hringdu núna!

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draum-
ráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.

908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjár-
mál, heilsa. Tímap. í s. 823 6393.

Rafengi Hf. Raflagnaþjónusta. Endurnýj-
un og nýlagnir. Vönduð vinnubrögð. S.
663 7789.

Vatn getur skemmt !! Hringdu í Steina
pípara. S. 699 0100 & 567 9929.

Smávélaviðgerðir: Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklipp-
ur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554-0661.
www.velaverkjs.is

Pípulagnaviðgerðir sími
897 3656

Pípulagnaviðgerðir á öllu höfuðborgar-
svæðinu. Uppl. í s. 897 3656.

13 kíló farin með Shape-works. Borðið
og grennist! Edda S. S. 861 7513 & 820
7547.

Léttari og hressari með Herbalife.
www.dagamunur.is s. 557 5446 & 891
8902, Ásta.

Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.

Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það
með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S.
861 5356, olsiar@hotmail.com

Til sölu borðstofub.180 cm gler, hjónar.
úr gegnheilli furu og fl. Selst mjög ódýrt.
S. 869 2109.

Borðstofuborð gegnheilt 140x140 úr
versluninni Öndvegi. Stækkanlegt. Sími
863 3126. Verð 55.000.

Eldhúsborð og fimm hvítir stólar með
sessum. Ódýrt. Uppl í s. 552 4688 eftir
kl. 16.

Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breyt-
ingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Brynningardæla til
notkunnar

í beitarhólfum og beitarsvæðum, hent-
ar hvorutveggja hestum og kúm. Grip-
irnir dæla sjálfir vatninu upp í dallinn,
allt að 7 metrum upp frá vatnsyfirborði.
Vélaborg Krókhálsi 5F 110 Rvk, 414
8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

NUTRO - 30 % afsláttur!
Þurrfóður fyrir hunda og ketti í hæsta
gæðaflokki. Full búð af nýjum vörum.
30% afsl. af öllu. Opið mán. til föst. 10
til 18, laugard. 10 til 16, sunnd. 12 til
16. Tokyo Hjallahrauni 4. Hfj. S. 565
8444.

Rafhitaðir kanadískir heitir pottar frá
Beachcomber. Eigum potta hlaðna
auka hlutum til afgreiðslu samdægurs.
Er nú á frábæru vortilboði. Fimm ára
ábyrgð. Frí heimsending hvert á land
sem er. Sendum bæklinga samdægurs.
opið alla daga frá 9 til 21:00. Allar nán-
ari uppl. í 897 2902 mvehf@hive.is

Íslendinga afsláttur!
Hótel Vík í Síðumúla hefur um að ráða
stór og falleg hótelherbergi og íbúðir f.
allt að 5 manns. Sími, sjónvarp og frítt
internet á bar. Hótel Síðumúli s.: 588-
5588 / www.hotelvik.is

Kaupmannahöfn
1 herbergi til leigu á Amager, 300 m frá
Metro við Læsgravs Parken. Einnig keyr-
ir strætó nr. 12 ca 50 m frá dyrum. Aðg.
að eldhúsi með möguleika á að laga
kaffi og létta máltíð. Nóttin 400 dkr. og
par 500 dkr. S. 004528202880.

www.sportvorugerdin.is

28fm nýstandsett stúdíóíbúð til leigu í
Kóp. Reglusemi skilyrði. Uppl. í síma
570 5280 & 564 1696.

3ja herb. íbúð í Kópavogi með hús-
gögnum til leigu. Uppl. í síma 847
3776.

Til leigu 79 fm 3ja herbergja íbúð í Háa-
leitishverfi. Leigist frá 1. júlí. Upplýsing-
ar í síma 562 7020 milli 10 og 14.

Óska eftir 2ja-3ja herb. íbúð í amk. 1 ár
ca 55-70 þús. pr. mán. Miðbær Rvk.
kemur ekki til greina. Öruggar greiðslur.
Eiríkur s. 616 6646 e. kl. 19:00.

Forstöðumaður & fjölsk. óska eftir 3ja-5
herb. íbúð í/við miðbæ R.vík. Með af-
not af garði. Erum með smáhunda, vel
uppaldir. Barn í Austurb.sk. Langtíma-
leiga. Gr.g. 60-90 þús. Skilvísi. Guðjón s.
661 9660.

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Gisting

Ýmislegt

Dýrahald

Fatnaður

Húsgögn

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

PÍPULAGNIR
VIÐGERÐAÞJÓNUSTA.

Nýlagnir/ breytingar
almennt viðhald.

Sími 897 6613. Gísli Steingríms-
son. Löggiltur pípulagningar-

meistari.

Viðgerðir

Rafvirkjun

Iðnaður

Skemmtanir

Spádómar

Dulspeki-heilun

Tölvur

Stífluþjónusta

Hreinsum gráma af sól-
pöllum!

Sólpallaeigendur, ódýr lausn til að
djúphreinsa veðraða sólpalla og

gera þá eins og nýja.
Sólpalla og skjólgirðingasmíði

Anton í síma 866 5262.

Eignarviðhald SF
Steypuviðgerðir, lekavandamál, þak-

rennuupsetningar, þakásetningar,
þak-og gluggamáling. Trésmíða-

vinna. Tilboð og tímavinna.
Áratugareynsla og fagmennska.

S. 854 7449, 864 7449 og 565
7449

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Meindýraeyðing

Málarar

Í fjármálum, alhliða fjár-
mála- og rekstrarráðgjöf
Skattskil og bókhalds-

þjónusta
Endurskipulagning fjármála, samn-
ingar við lögmenn, lánadrottna og
innheimtumenn, aðstoð v/nauð-
ungaruppboða ofl. Stofnun einka-
hlutafélaga, bókhaldsþjónusta og
skattskil. Geymið auglýsinguna.
SÍMI 517 1030 OG 822 9670

Kaflaskipti ehf. - Skipholti 5 -
Sími 517 1030 og 822 9670

kaflaskipti@rsg.is

Ráðgjöf

TIL SÖLU
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Fjölskylda með 1 barn utan af landi
óskar eftir 2ja-3ja hb. (50 fm +) íbúð,
helst nálægt Fjölbrautarsk. Ármúla, frá
og með 15. ágúst í óákveðinn tíma (1-
4 ár). Erum bæði reyklaus og reglusöm
og engin gæludýr. Greiðslugeta 50-70
þús. Skilvísum greiðslum heitið. Nánari
upplýsingar eru veittar í s. 896 6858 &
461 2710 eða anders@mmedia.is

Female, 31, non-smoking, is seeking
apartment in Rvk. for 1 yr. Max 65 þ. Ph.
691 0271.

Óska eftir 2ja herb. íbúð til leigu á
Reykjavíkursvæðinu. Er reyklaus og
reglusamur námsmaður með 2ja ára
barn. Skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í
barbamamma@torg.is.

Við hjá Skógarhúsum erum að smíða
glæsileg sumarhús í stærðunum frá 53-
83 fm. Gerum undirstöður og reisum
húsin á staðnum eða afhent í Rvk. og
flutt á lóð. Húsin skilast fokheld til að
vera fullbúin með innréttingum. Uppl. í
s. 820 7383.

Húsafell. Sumarbúst. á besta stað í
Húsafelli til leigu í sumar. Uppl. í s. 895
6156. Geymið auglýsinguna.

Til sölu 30 fm sumarhús í skiptum á
góðum bíl. Upplýsingar í síma 661
7885.

Atvinnueign.is
Þarftu að leigja eða taka á leigu at-
vinnuhúsnæði? Skráðu þig þá á leigu-
lista Atvinnueignar þér að kostnaðar
lausu. www.atvinnueign.is S. 568 6600.

Óskum eftir að taka á leigu ca 200 fm
iðnaðarhúsnæði. Hurðarhæð 4 metrar
og góð aðkoma. Uppl í 696-6016.

Við Síðumúla er til leigu 100 fm á jarð-
hæð með innkeyrsludyrum. Tilvalið fyr-
ir léttan iðnað eða lager, ódýr leiga.
Uppl. í síma 553 4838.

Læstar geymslur. Miðhraun 4. 210
Garðabær. S 555-3464. Nánar á
www.geymslur.is

GISTING VIÐ LEGOLAND BRYNDÍS OG
BJARNI S. 0045 75885718 WWW.BBG-
ISTING.COM

Menorca (eyja við Mall-
orca)

Húsnæði á Menorca til leigu, einnig í
Barcelona í sept. Uppl. í s. 899 5863.

Vegna aukinna verkefna
Vegna aukina umsvifa vantar okkur
hæft kynningarfólk í Reykjavík og ná-
grenni strax til starfa. Mikilvægt að við-
komandi hafi ánægju af samskiptum
og sé áreiðanlegur og stundvís. Eins
óskum við eftir manneskju sem er vön
matreiðslu. Áhugasamir hafi samband
við Önnu Sigurðardóttir hjá Kynningu
ehf. í síma 586 9000 eða í gsm 822
1412. Einnig má senda umsóknir á
anna@kynning.is. einnig hægt að sækja
um á www.kynning.is

Vilt þú vinna heima og byggja upp vax-
andi aukatekjur? Þjálfun í boði 7-10
klst. í viku. Halldóra Bjarna hjúkrunar-
fræðingur, sími 861 4019 www.Hall-
doraBjarna.is

Aukavinna-uppgrip
Okkur vantar duglegt símasölufólk á
öllum aldri 2-3 kvöld í viku. Uppl. í s.
511 4501 Ístal ehf.

Ertu jákvæð/ur ? Geturðu unnið með
skemmtilegu fólki ? Hafðu samb.
ShapeWorks@tpostur.is

Bifreiðastjórar ath
Við hjá Icelandexcursions Allrahanda
ehf, óskum eftir að ráða bifreiðastjóra
með rútupróf vantar til aksturs strætis-
vagna í framtíðarstarf, einnig vantar
rútubílstjóra til sumarafleysinga, mikil
vinna. Upplýsingar gefur Rúnar s. 540
1313 & 660 1303 

Saumakonur óskast, reynsla nauðsyn-
leg. Henson Sports Hf, Brautarholti 24
S. 562 6464.

Bráðvantar barþjóna, starfsfólk í sal,
miðasölufólk og dyraverði eldri en 18
ára til að vinna á skemmtilegum
skemmtistað/kaffihúsi í hlutastörf aðra
hverja helgi og tillfallandi. Góð laun í
boði fyrir rétt fólk. Uppl. í síma 862
5999 mán-þri-mið

Sérverkefni. 800-1.200 þús á mánuði.
Árangurstengt, metnaður skilyrði. S.
844 1268

Vantar menn í járnabindingar. Næg
vinna framundan. Uppl. í s. 698 9202.

Borgarnes Borgarnes
Okkur vantar hresst og heiðarlegt fólk í
sal og í afgreiðslu. ÍS-MYND Borgarnesi.
Umsóknir sendist á is-mynd@simnet.is
eða 661 6968.

Vana sjómenn vantar á 60t netabát frá
Suðurnesjum. Uppl. í síma 895 9756.

Vantar vélastjóra og vélavörð á ísrækju-
bát, 1000 Hö. Uppl. í síma 897 5090.

Grillhúsið Tryggvagötu óskar eftir starfs-
fólki í sal alla virka daga frá 11-15 og
aukafólki um kvöld og helgar. Reynsla
æskileg. Uppl. á staðum og í síma 696
8397, Brynja.

Meiraprófs bílstjóri óskast. Óskum eftir
að ráða bílstjóra með meira próf til af-
leysinga í 1 mánuð frá 4/7 til 5/8.
Möguleiki á aukavinnu með skóla í
haust og næsta vetur. Upplýsingar gef-
ur Hilmar í síma 895 9600 eða á hilm-
ar@svinvirkar.is

Vantar strax duglegt kokk á tælenskar
Veitingarhús Skeifan 4 (á móti BT)
8963536

Ræstingar
Vantar fólk í 50-100% vinnu við að þrífa
heimili. Sveigjanlegur vinnutími. Allar
upplýsingar um störfin eru í s. 824
1455. Nostra ehf.

Veitingahúsið Kína Húsið Lækjargötu 8
óskar eftir starfsfólki í sal/hlutastörf.
Upplýsingar á staðnum.

Hársnyrtisveinn óskast
Hársnyrtisveinn og nemi óskast. Upp-
lýsingar í síma 567 2044 & 848 9816.

Starfsfólk óskast á lítinn veitingastað í
Kópavogi. Heilsdags og hlutastörf í
boði. Lágmarksaldur 25 ára. Uppl. í s
894 0292.

Starfsmann vantar!!
Starfsmann vantar til framtíðarstarfa við
afgreiðslu í ísbúð, söluturn og mynd-
bandaleigu. Lágmarksaldur 18 ár, hærri
aldur skaðar ekki. Ath. reyklaus vinnu-
staður. Vinnutími frá kl. 10:00 til 18:00.
Umsóknareyðublöð á staðnum. Ríkið
Snorrabraut 56.

N.K Kaffi Kringlunni
Óskum eftir að ráða áhugasaman
starfskraft í fulla vinnu strax, ekki yngra
en 18 ára. Einnig vantar í smurbrauð
alla laugardaga, ekki yngri en 20 ára.
Uppl. á staðnum eða í síma 568 9040.

Þekkirðu mig! Ég fannst i Nauthólsvík-
inni á föstudaginn og er að leita af eig-
anda mínum. Eg er hvít með brúnum
og svörtum blettum á skrokknum.
Uppl. gefur Erna í s. 861 1022 sem fann
mig.

Silfurlituð Kodak myndavél gleymdist
við Hjálparfoss 12.06. Fundarlaun.
Uppl. í síma 896 7388.

Tapað - Fundið

NÆTURRÆSTINGAR

Viljum gjarnan ráða sem fyrst
manneskju í næturræstingar.

Unnið aðra hvora viku.
Upplýsingar á www.hreint.is
eða hjá Hreint ehf, s. 554-

6088.

Síðdegisræstingar

Vantar fólk til ræstinga, reynsla
æskileg en ekki skilyrði. Unnið

alla virka daga eftir kl. 16.
Upplýsingar á www.hreint.is
eða hjá Hreint ehf, s. 554-

6088.

Atvinna í boði

Gisting

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Glaður og gefandi
Leikskólakennari / leiðbeinandi óskast til 

starfa næsta starfsár. Regnboginn er 
3 deilda skóli staðsettur á Ártúnsholti.

Áhersla er á gæði í samskiptum og skapandi 
starf í anda Reggió-stefnunnar. 

Einkunnarorð skólans eru Börn eru merkilegt fólk. 

Nánari upplýsingar veitir undirrituð í síma 557-70771 
og 899-2056 og netfangið er regnbogi@regnbogi.is

Lovísa Hallgrímsdóttir
leikskólastjóri

F.h. Framkvæmdasviðs Reykjavíkurborgar:
Ýmis smærri verkefni I, 2005

Útboðsgögn verða selda á kr. 5.000, frá og með
kl. 13:00 þriðjudaginn 14. júní 2005, í upplýsinga-
þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 23. júní 2005, kl. 14:00 í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
10591

Úrbætur í umferðaröryggismálum. Bætt aðgengi
að gönguleiðum 2005.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000, frá og með
15. júní 2005, í upplýsingaþjónustu Ráðhúss
Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 27. júní 2005, kl. 14.00 í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
10592

Nánari upplýsingar er að finna á:
www.reykjavik.is/utbod.

ATVINNA
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Nýkomið á sölu glæsilegt sex hæða lyftuhús á völlunum. Húsið skiptist í tvo hluta, í öðrum hlutanum eru 30 íbúðir og í hinum eru  
24 íbúðir. Bílageymsla er í kjallara, alls 22 stæði og fylgir sér geymsla hverju bílastæði. Í húsinu eru 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir. 
3ja herbergja íbúðirnar eru frá 80 fm og upp í 88 fm. 4ra herbergja íbúðirnar eru frá 86 fm og upp í 125 fm. 5 herbergja íbúðirnar 
eru 142 fm. Stórar svalir, frá 16 fm og upp í 22 fm, eftir stærð íbúðanna. Íbúðirnar afhendast fullbúnar að innan án gólfefna nema 
baðherbergi og þvottahús verða flísalögð. Baðherbergin eru sérlega glæsileg, hornbaðkar með nuddi og innbyggðum hitastýrðum
blönunartækjum og sturtu. Fyrsta flokks innréttingar frá MODULIA, vönduð og góð tæki. Húsið skilast fullbúið að utan, einangrað 
og klætt með báruformaðri álklæðningu og verður því nánast viðhaldsfrítt. Lóð og sameign fullfrágengin.n

Allar nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Ás fasteignasölu

Eskivellir 9A&B 

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

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

Hveragerði

Simi:568 9800
Austurmörk 4,     Hveragerði .     www.byr.is

Dynskógar

Höfum í einkasölu 186 fm einbýlishús með stór-
um bílskúr, þremur svefnherbergjum og auka-
herbergi í kjallara. Gott hús á einstaklega góð-
um og fallegum stað. Gróinn og fallegur garður. 
Verð 25.600.000.

Soffia Theodórsdóttir
Löggilltur Fasteignasali

Breyttur 
opnunartími 
í afgreiðslu
Mán.-mið. 8.00 - 18.00
Fim. og fös. 8.00 - 19.00
Lau. 9.00 - 17.00 og sun. 11.00 - 16

Smáauglýsingasíminn er 550 5000 
og er opinn alla daga frá 8.00 - 22.00

Ris ehf., Skeiðarási 12, 210 Garðabæ

Ris ehf. er alhliða byggingarverktaki.
Starfsmannafjöldi er í dag um 100 manns.

Fyrirtækið er með metnaðarfulla starfsmannastefnu.
Gæðamál eru byggð á ISO 9000 stöðlunum 

Óskum eftir smiðum 
eða hópi smiða

til uppsetningar á 1.100 m2 af gifsveggjum 
og 1.000 m2 af kerfisloftum.

Framundan eru fleiri verk innanhúss.
Allar nánari upplýsingar gefur 

Sigurfinnur Sigurjónsson í síma 693 3340. 
finnur@risehf.is



EINBÝLI 

ÞRASTARÁS - MÖGULEGAR 2 ÍBÚÐIR
”” LAUST STRAX ““ Fallegt 224 fm. EINBÝLI
á tveimur hæðum, ásamt 55 fm TVÖFÖLD-
UM BÍSKÚR, samtals 279 fm á góðum
útsýnisstað. Húsið er fullbúið með vönduð-
um innréttingum og gólfefnum. GÓLFHITI.
Steining að utan fylgir. Mögulegar 2 íbúðir.
Verð 49,9 millj. 2919

ÞÚFUBARÐ - GOTT EINBÝLISHÚS Fallegt
191 fm einbýlsihús á tveimur hæðum þar af
er 25 fm bílskúr. Húsið er góðu ástandi bæði
að utan og innan. Sex herbergi. Falleg stofa
og eldhús. Eign sem hægt er að mæla með.
Verð 35.0 millj. 2878

ERLUHRAUN - FALLEGT Á EINNI HÆÐ
Vorum að fá í einkasölu fallegt 135 fm
einbýli á einni hæð ásamt 29 fm bílskúr á
frábærum stað í hrauninu. Fjögur svefnher-
bergi. FALLEG OG VEL VIÐHALDIN EIGN.
Verð 35,5 millj. 3775

LINDARFLÖT - GARÐABÆR Fallegt og vel-
viðhaldið 134,5 fm EINBÝLI á EINNI HÆÐ,
ásamt 33,3. Fjögur svefnherbergi, stór ver-
önd með heitum potti. FALLEG EIGN Á
GÓÐUM STAÐ Á FLÖTUNUM. Verð 38,5
millj. 3707

VESTURVANGUR - GLÆSILEGT ”” TVÆR
ÍBÚÐIR ““ Fallegt MIKIÐ ENDURNÝJAÐ 241
fm EINBÝLI á tveimur hæðum, með aukaí-
búð á neðri hæð, ásamt 49 fm BÍLSKÚR,
samtals 290 fm. á mjög góðum stað í
HRAUNINU í NORÐURBÆNUM. Verð 49,5
millj. 3610

SKELJATANGI - GLÆSILEGT EINBÝLI Á
EINNI HÆÐ - MOSFELLSBÆR Fallegt og
fullbúið EINBÝLI MEÐ BÍLSKÚR á einni hæð
í Mosfellsbæ, íbúðin er 135.9 fm og bílskúr-
inn 34.1 fm, samtals 170 fm. Falleg gólfefni
og innréttingar, stór stofa með kamínu, 2-4
svefnherbergi (eru tvö en auðveldlega er
hægt að bæta við tveimum í viðbót). Stór
verönd, steypt bómerít bílaplan með hita,
fallegur garður. Þetta er eign fyrir vandláta.
TILBOÐ ÓSKAST 2510

RAÐ- OG PARHÚS 

FLESJAKÓR - KÓPAVOGUR - NÝBYGG-
ING - PARHÚS - KÓRAHVERFIÐ Flott par-
hús sem nýtist mjög vel, fimm svefnher-
bergi, gott skipulag eignar, flott staðsetning,
laust við kaupsamning, fullbúið að utan en
fokhelt að innan, jeppabílskúr sem er 39 fm
með 3.3 m lofthæð, vandaðir verktakar.
Uppl. hjá ÁS fasteignasölu og sjá myndir á
netinu. 4024

MIÐVANGUR - FALLLEGT ENDARAÐHÚS
Fallegt 200 fm ENDARAÐHÚS , ásamt 25 fm
bílskúr, samtals 225 fm. Húsið er tveim
hæðum, sex herbergi, tvö sjónvarpshol,
góð verönd, rúmgott eldhús, stór stofa, fín
gólfefni. Gott hús á góðum og rólegum stað
í hjarta norðurbæjar í Hafnarfirði. Verð 37,5
millj. 3978

FÍFUVELLIR - RAÐHÚS NÝTT OG GLÆSI-
LEGT 161,7 fm ENDARAÐHÚS á tveimur
hæðum með 49,5 fm innbyggðum bílskúr á
góðum stað á Völlum í Hafnarfirði, samtals
211 fm. Húsið verður afhent fullbúið að utan
og fokhelt að innan. Lóð grófjöfnuð. AÐ-
EINS EITT HÚS EFTIR. Verð 25,9 millj. 3187

HÆÐIR 

ÁLFHOLT - SÉRHÆÐ - MÖGUL. 7 HER-
BERGI Falleg og rúmgóð 180 fm EFRI SÉR-
HÆÐ í góðu tvíbýli/keðjuhúsi á góðum
útsýnisstað. (Möguleg allt að 7 svefnher-
bergi). SÉRINNGANGUR. Vandaðar innrétt-
ingar. Parket og flísar. Fallegt útsýni. Verð
32,5 millj. 3794

SÓLBARÐ - EFRI SÉRH. - BESSASTAÐAHR.
Efri hæð í tvíbýli, 122,1 fm.
SÉRINNGANGUR. Mikið endurnýjuð, húsið
klætt að utan, nýjir gluggar og gler. Þrjú
svefnherbergi. Rúmgóð íbúð. Verð 23,9 millj.  

4RA TIL 7 HERB. 

BURKNAVELIR - FALLEG MEÐ ÚTSÝNI
NÝ OG FALLEG 106,7 fm 4ra herbergja íbúð
á 3. hæð í nýlegu fjölbýli á góðum stað í
HRAUNINU á VÖLLUNUM. Vandaðar inn-
réttringar og tæki. Góð staðsetning. Verð
22,3 millj. 4029

HÁHOLT - MEÐ ÚTSÝNI Falleg 107,1 fm
4ra herbergja íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli á
góðum ÚTSÝNISSTAÐ. Parket og flísar.
Suðursvalir. Verð 18,9 millj. 3720

LINNETSSTÍGUR - NÝTT - NÝTT Glæsileg
126 fm 4ra herb. íbúð í nýju “VIÐHALDS-
LITLU” fjölbýli í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR.
Íbúðin afhendist í Ágúst fullbúin án gólfefna.
Stæði í bílageymslu fylgir. Verð 32,2 millj.
3750

DREKAVELLIR - VÖLLUNUM HAFNAR-
FIRÐI - GLÆSILEGAR FULLBÚNAR ÍBÚÐ-
IR - MEÐ ÖLLU Vorum að fá glæsilegar full-
búnar íbúðir á Völlunum í Hafnarfirði.Íbúð-
irnar skilast fullbúnar með öllum gólfefnum
og öllum tækjum, þ.e. ísskáp, uppþvottavél,
þvottavél, þurrkara, örbylgjuofni og fl. Tæki
í eldhúsi öll úr stáli. Vandaðar sérsmíðaðar
innréttingar. Húsið klætt að utan og því nán-
ast viðhaldsfrítt. Sameign öll mjög glæsi-
leg.Íbúðirnar eru 4ra herbergja 105 fm.verð
22.950.000,- og 23.950.000,-  3961

DREKAVELLIR - VÖLLUNUM HAFNAR-
FIRÐI - KOMIÐ LÁN FRÁ ÍBÚÐAL.SJ. OG
SPARISJ. 17,5 MILLJ. Ný glæsileg 105,4
fm 4ra herb. íbúð á Völlunum í Hafnar-
firði.Íbúðin er fullbúin með öllum gólfefnum
og öllum tækjum, þ.e. ísskáp, uppþvottavél,
þvottavél, þurrkara, örbylgjuofni og fl. Tæki
í eldhúsi öll úr stáli. Vandaðar sérsmíðaðar
innréttingar. Húsið klætt að utan og því nán-
ast viðhaldsfrítt. Verð 24,0 millj. 3973

ÁLFASKEIÐ - 4-6 HERBERGJA Falleg
118,4 fm 4ra til 6 herbergja íbúð á efstu hæð
í góðu fjölbýli sem er nýlega tekið í gegn að
utan. Möguleg 5 herbergi Verð 18,9 millj.
3485

HRINGBRAUT - HAFNARFJÖRÐUR - 4RA
MEÐ GÓÐUM BÍLSKÚR. 77 fm 4ra herb.
íbúð með stórum 40 fm bílskúr. Íbúðin er á
miðhæð í þríbýli. Búið er að endurnýja íbúð-
ina töluvert. Verð 17.5 millj. 3774

EYRARHOLT - FALLEG - 5 HERBERGJA
Björt og falleg 5 herbergja íbúð á 3. hæð í
góðu fjölbýli á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ.
4 svefnherbergi. Parket og flísar. Björt og
falleg eign. Verð 20,6 millj. 3725

Sjá einnig myndir í gluggum á Fjarðargötu

Eigendur fasteigna athugið: Lífleg sala - skoðum og verðmetum samdægurs

Opið virka daga kl. 9–18

Hafnarfirði
Fjarðargata 17
Sími 520 2600
Fax 520 2601
Netfang as@as.is
Heimasíða
www.as.is

EYRARHOLT - FRÁBÆRT ÚTSÝNI Falleg
118,4fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í góðu
fjölbýli á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ.
Parket og flísar. Suðursvalir. Verð 20,6 millj.
3755

HVAMMABRAUT - BJÖRT ÍBÚÐ Falleg og
björt og rúmgóð 103,8 fm 4ra herbergja
íbúð á 1. hæð (var áður 3ja) í góðu fjölbýli. 3
rúmgóð herbergi. Nýleg innrétting á baði.
Stórar suð-vestur svalir. Verð 18,5 millj.
3681

DAGGARVELLIR - LAUS STRAX Ný komin
GLÆSILEG 4ra herb íbúð á 5. hæð í nýju
“VIÐHALDSLITLU” lyftuhúsi á góðum stað
á VÖLLUM. STÆÐI Í BÍLGEYMSLU. Falleg-
ar og vandaðar innréttingar, stáltæki í eld-
húsi. LAUS STRAX. Verð 22,5 millj. 3667

ESKIVELLIR - STÆÐI Í BÍLGEYMSLU -
LYFTUHÚS Aðeins ein íbúð eftir, 4ra herb.
stærð 105,4 fm ásamt stæði í bílgeymslu.

Sameign með lyftu, gengið út á svalir, SÉR-
INNGANGUR, einungis tvær íbúðir á svöl-
um. Vönduð tæki og innréttingar. AFHEND-
ING DESEMBER 2005. Verð 22,5 millj.  3662

ARNARSMÁRI - GULL FALLEG 4RA
HERB. ÍBÚÐ Falleg 89,5 fm íbúð á 2. hæð í
nýlegu litlu og góðu fjölbýli. Góð gólfefni og
innréttingar, gott skipulag, stutt í alla þjón-
ustu. Sjón er sögu ríkari. Sjá myndir og
myndband um eignina á mbl.is, verð 19,9
millj. 3637

LAUFRIMI - GÓÐ STAÐSETNING Falleg
98,4 fm 4ra herbergja ENDAÍBÚÐ á 2. hæð
í góðu fjölbýli, ásamt stæði í opinni bíla-
geymslu. SÉRINNGANGUR af svölum.Fal-
leg eign á góðum stað. Verð 18,9 millj. 3323

SUÐURVANGUR - GOTT ÚTSÝNI Falleg
114,4 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð. Þrjú
svefnherbergi. Þvottahús inn af eldhúsi.
Gott útsýni. Verð 17,8 millj. 3363

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali, Jónas Hólmgeirsson, Eirikur Svanur Sigfússon, Birna Benediktsdóttir, Melkorka Guðmundsdóttir, Laufey Lind Sigurðardóttir

PARHÚS - KÓRAHVERFIÐ. Flott parhús
sem ntist mjög vel, fimm svefnherbergi,
gott skipulag eignar, flott staðsetning, laust
við kaupsamning, fullbúið að utan en fok-
helt að innan, jeppabílskúr sem er 39 fm
með 3.3 m lofthæð, vandaðir verktakar.
Uppl. hjá ÁS fasteignasölu og sjá myndir á
netinu. 4024

FLESJAKÓR - KÓPAVOGUR - NÝBYGGING

GLÆSILEGT EINBÝLI Á EINNI HÆÐ. Fallegt og fullbúið EINBÝLI MEÐ BÍLSKÚR á
einni hæð í Mosfellsbæ, íbúðin er 135.9 fm og bílskúrinn 34.1 fm, samtals 170 fm. Fal-
leg gólfefni og innréttingar, stór stofa með kamínu, 2-4 svefnherbergi (eru tvö en auð-
veldlega er hægt að bæta við tveimum í viðbót). Stór verönd, steypt bómerít bílaplan
með hita, fallegur garður. Þetta er eign fyrir vandláta. TILBOÐ ÓSKAST 2510

SKELJATANGI - MOSFELLSBÆR

NÝ OG FALLEG 106,7 fm 4ra herbergja íbúð
á 3. hæð í nýlegu fjölbýli á góðum stað í
HRAUNINU á VÖLLUNUM. Vandaðar inn-
réttringar og tæki. Góð staðsetning. Verð
22,3 millj. 4029

BURKNAVELIR - FALLEG MEÐ ÚTSÝNI

Falleg 107,1 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð
í góðu fjölbÿli á góðum ÚTSÝNISSTAÐ.
Parket og flísar. Suðursvalir. Verð 18,9 millj.
3720

HÁHOLT - MEÐ ÚTSÝNI

Falleg 101 fm 3ja herbergja íbúð á góðum
stað á Völlunum í Hafnarfirði. Falleg gólf-
efni, (náttúrusteinn og parket), verönd, góð-
ar og vandaðar innréttingar og skápar, góð
tæki í eldhúsi. Virkilega rúmgóð og smart
íbúð. Verð TILBOÐ ÓSKAST 3995

BURKNAVELLIR - FRÁBÆR ÍBÚÐ



3JA HERB. 

BURKNAVELLIR - FRÁBÆR ÍBÚÐ Falleg
101 fm 3ja herbergja íbúð á góðum stað á
Völlunum í Hafnarfirði. Falleg gólfefni, (nátt-
úrusteinn og parket), verönd, góðar og vand-
aðar innréttingar og skápar, góð tæki í eld-
húsi. Virkilega rúmgóð og smart íbúð. Verð
TILBOÐ ÓSKAST 3995

ÖLDUGATA - FALLEG NEÐRI HÆÐ Í
TVÍBÝLI Góð og töluvert endurnýjuð 3ja
herb. íbúð á góðum stað í miðbæ Hafnar-
fjarðar. Íbúðin er 79 fm og er voða krúttleg,
falleg gólfefni og baðherbergið er nýlega
standsett ásamt fleiru. Verð 14.5 millj. 3642

LINNETSSTÍGUR - NÝTT - NÝTT Glæsileg
100 fm 3ja herb. íbúð í nýju “VIÐHALDS-
LITLU” fjölbýli í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR.
Íbúðin skilast í Ágúst fullbúin án gólf-
efna.Stæði í bílgeymslu fylgir. Verð 25,0 millj.
3744

MIÐVANGUR - RÚMGÓÐ OG FALLEG Falleg
107,1 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í góðu
VIÐHALDSFRÍU, NÝLEGA KLÆDDU fjölbýli á
góðum og rólegum stað í NORÐURBÆ. Verð
18,9 millj. 3514

ÆGISSÍÐA - REYKJAVÍK - LAUS STRAX -
LYKLAR Á SKRIFSTOFUNNI. 3ja herb. íbúð
með sér inngangi sem er 79 fm íbúð á fyrstu
hæð/kjallara á góðum stað í Reykjavík. Park-
et á gólfum, snyrtileg sameign og hús að
utan almennt gott. Laus við kaupsaming.
Verð 18,3 millj. 3759

KRÍUÁS - FALLEG 3JA HERB. IBÚÐ Á
FYRSTU HÆÐ Góð 86 fm íbúð með sér inn-
gangi í fallegu fjölbýli. Góð gólfefni, fínir
skápar og falleg eldhúsinnrétting, háfur.
Parket og flísar á gólfi. Möguleiki að hafa sér
verönd. Verð 18.5 millj. 3754

ÞRASTARÁS - FALLEG STÓR ÍBÚÐ Falleg
96 fm 3ja til 4ra herb. íbúð (tvö rúmgóð svefn-
herbergi og síðan er lítið tölvuherbergi) með
sér inngangi og verönd. Parket og flísar á
gólfi, góðir skápar og innréttingar. Verönd,
laus fljótlega. Verð 19,0 millj. 3686

ÁLFASKEIÐ - FALLEG ÍBÚÐ MEÐ SÉR INN-
GANGI 88 fm 3ja herb. íbúð á annari hæð
góðu fjölbýli. Húsið nýlega tekið í gegn að
utan (sumarið 2003 og 2004). Nýjar breiðar
svalir. Nýleg gólfefni. Snyrtileg íbúð í alla
staði. Þetta er góð eign sem hægt er að
mæla með. Verð 16.5 millj. 3716

FLÚÐASEL - REYKJAVÍK Góð 3ja herb. íbúð
á jarðhæð, nýtt sem 4ra herb. Flísar og park-
et á gólfum. Verð 16,0 millj. 3587

SKÚLASKEIÐ - HÆÐ Í TVÍBÝLI/FJÓRBÝLI
Góð 60.7 fm 3ja-4ra herb. íbúð í tví/fjórbýli
ásamt 16.7 fm og 7.2 fm geymslum í kjallara,
samtals fm 84,6. Hægt er að gera 3ja svefn-
herb. í kjallara. Flísar á gólfum. Hús að utan
almennt í góðu ástandi. Verð 14,9 millj. 3501

2JA HERB. 

KÖTLUFELL - 2JA HERB. GÓÐ EIGN 69 fm
íbúð á þriðju hæð í góðu viðhaldslitlu fjölbýli
þ.e. það er búið að klæða blokkina að utan,
yfirbyggðar svalir. Góð eign að innan. Verð
12.0 millj. 3779

SKEREYRARVEGUR - GÓÐ 2JA HERB.
ÍBÚÐ Falleg og töluvert endurnýjuð efri hæð
á góðum stað í vesturbænum í Hafnarfirði.
Eignin er 60 fm í tvíbýli. Nýleg innrétting í eld-
húsi og nýtt rafmagn. Verð 10.8 millj. 3778

HOLTSGATA - FALLEG MIÐHÆÐ Góð 2ja
herb. íbúð á annari hæð í þribýli. Eignin er alls
52 fm, góð gólfefni og innréttingar. Verð 9.9
millj. 3031

EFSTAHLÍÐ - SÉRINNGANGUR NÝLEG OG
FALLEG 78,9 fm. 2ja herbergja NEÐRI SÉR-
HÆÐ í nýlegu fallegu tvíbýli á frábærum stað
innst í botnlanga. FALLEGT ÚTSÝNI. Verð
17,5 millj. 3399

ÁLFASKEIÐ - FALLEG ÍBÚÐ Nýkomið falleg
og vel skipulögð 2ja herb. 67 fm ibúð á fjórðu
hæð. Fallegt útsýni og vel með farin íbúð,
björt og skemmtileg. Verð 12.0 millj. 3644

ÞRASTARÁS - MEÐ STÆÐI FALLEG 75 fm
2ja herbergja íbúð á 1. hæð í nýlegu LYFTU-
HÚSI, ásamt STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU á góð-
um stað í ÁSLANDINU í Hafnarfirði. Fallegar
innréttingar. Parket og flísar. Verð 16,9 millj.
3615

REYKJAVÍKURVEGUR - VIÐ NÓATÚNS-
VERSLUN 46 fm einst.lingsíbúð á góðum
stað. Hús gott að utan, laus fljótlega. Flísar
og dúkur á gólfum. Verð 9.9 millj. 3541

NÖNNUSTÍGUR - GÓÐUR STAÐUR Góð
42,1 fm 2ja herbergja ósamþykkt búð í kjall-
ara þríbýlis. SÉRINNGANGUR. Endurnýjað
gler, rafmagn, legaliðatafla. Verð 7,9 millj.
3423

LÆKJARFIT - SÉRINNGANGUR Góð 75 fm
2ja herbergja íbúð á neðri hæð í góðu
fimmbýli með SÉRINNGANGI. Parket og flís-
ar á gólfum. Hús í góðu ástandi, klætt að
utan. Verð 12,9 millj. 2205

ATVINNUHÚSNÆÐI 

TRÖNUHRAUN - GOTT BIL Gott 69,6 fm at-
vinnuhúsnæði og að auki ca. 20 fm milliloft.
Snyrting og kaffiaðstaða, innkeyrsluhurð ca.
3x3. Ekkert áhvílandi. Verð 7,0 millj. 3734

TRÖNUHRAUN Gott 210 ,4 fm atvinnuhús-
næði og að auki ca. 40 fm milliloft, snyrting,
kaffiaðstaða, góður vinnusalur, lofthæð frá
ca. 3 m að ca. 6 m. Innkeyrsluhurð ca. 3x3 m.
Verð 15,8 millj. 3786

HÓLSHRAUN - FRÁBÆR EIGN 504 fm eign
á tveim hæðum á góðum stað. Hægt er að
kaupa hvora hæð fyrir sig, neðri hæðin er 27
millj. og efri hæðin er á 20 millj, samtals báð-
ar hæðir 47 millj. Tilvalið fyrir ýmsa starfs-
semi, s.s. verslun, skrifstofur, lítill einkaskóli
o.s.frv. Getur losnað fljótt. Nánari uppl. hjá Ei-
ríki. 3694

DALSHRAUN 1553 fm atvinnuhúsnæði á
góðum stað í Hafnarfirði. Vinnslusalurinn er
ca. 1270 fm, og lofthæð frá 3 m til 7 m. Hús-
ið er klætt að utan með steni. Verð 120,0 millj.
3511

JÓNSVÖR - VOGAR - VATNSLEYSU-
STRÖND Gott fiskverkunarhús í Vogum í
Vantsleysuhrepp. Húsið er í góðu ástandi
bæði að utan og innan. Gólfflötur er 427.6 fm
og efri hæð 63.6 fm, samtals 491.2 fm. Loft-
hæð í húsinu er ca. 7 m, ein innkeyrsluhurð.
Húsið er allt einangrað, snyrtilegt og lítur vel
út bæði að innan og utan. Verð 30,0 millj.
3460

VEITINGASTAÐUR - VOGUM 60,8 fm veit-
ingastaður í Vogum í Vatnsleysuströnd. Salur
fyrir 24 manns, bar, pizzastaður. Flísar og
p.parket á gólfum. Verð 6,5 millj. 3440

KAPLAHRAUN - FRÁBÆRT VERÐ Gott 351
fm bil, ásamt 20 fm millilofti. Eignin skiptist
niður í góðan sal, skrifstofu, wc og kaffistofu.
Verð 22,0 millj. 1182

SUMARHÚS 

ÞVERÁRDALUR - ÖXARFJÖRÐUR 45,6 fm
bústaður. Tvö herbergi, baðherbergi með
sturtu. Stofa/eldhús. Mikill gróður, útsýni yfir
Öxarfjörð. 1000 fm leigulóð, ca. 31.000,- kr. á
ári. 3697

SUMARHÚS/SKÓLASTOFUR Við höfum
fengið til sölu þrjár skólastofur sem eru 72 fm
að stærð (6x12). Hægt að breyta í sumarhús
á auðveldan hátt. Parket á gólfum, stálbitar
undir húsinu, auðvelt að flytja og koma fyrir.
Laust í júni 2005. Verð 5.4 millj. 3690

SVÍNAVATN - GRÍMSNESI Um er að ræða
7.582 fm eignarlóð, ásamt 100 fm undirstöð-

um undir sumarhús og 20 fm nýlegu hjólhýsi
sem er á staðnum með nýju 20 fm fortjaldi.
Kalt vatn og rafmagn er komið að lóðarmörk-
um. Góður útsýnisstaður. Verð 3,5 millj. 3106

RJÚPNABORGIR - BORGARBYGGÐ Falleg-
ur sumarbústaður (A-bústaður) með sérlega
fallegu útsýni í grónu landi, í landi Eskiholts II,
Borgarbyggð. Húsið er nýlega tekið í gegn að
utan og nýr pallur. Til afhendingar strax. Verð
4,2 millj. 3448

SUMARHÚS - NÝSMÍÐI Sumarhús í smíð-
um erum með yfir 30 teikningar af bústöðum
fermetrar eru frá 33 fm til 95 fm með eða án
svefnlofts. Getum smíðað á landi kaupanda,
gerum undirstöður. Getum útvegað lóðir.
Verðin eru frá kr. 3.450.000 fokhelt til
10.950.000 millj. fullbúið án innréttinga. 340

Nýkomnar í einkasölu glæsilegar íbúðir við Thorsplan í Hafnarfirði. Íbúð-
irnar eru þriggja og fjögurra herbergja. Stæði í bílageymslu. Íbúðirnar
skilast fullbúnar án gólfefna í ágúst 2005. Byggingaraðili Fjarðarmót ehf.
Verð frá kr. 25,0 milj. Allar nánari upplýsingar hjá Ás fasteignasölu sími
520-2600 3743

LINNETSSTÍGUR 2
VEL STAÐSETT LYFTUHÚS Í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR 

- MEÐ STÆÐUM Í BÍLAGEYMSLU

LANDIÐ

ÁSVELLIR - GRINDAVÍK Nýlegt og fallegt
125,7 fm EINBÝLI á einni hæð, ásamt 32
fm BÍLSKÚR, samtals 158 fm á góðum
stað í Grindavík. Nýleg innrétting. Parket
og flísar. Stór timburverönd með heitum
potti og skjólveggjum. VÖNDUÐ OG
FULLBÚIN EIGN. Verð 22,9 millj. 3965

STAÐARHRAUN - GRINDAVÍKFallegt
TALSVERT ENDURNÝJAÐ 121,4 fm
ENDARAÐHÚS á einni hæð, ásamt 28,6 fm
BÍLSKÚR, samtals 150,0 fm. 4 svefnher-
bergi. Timburverönd með heitum potti.
Verð 18,4 millj. 3971

VOGAGERÐI - VOGUM Nýleg og falleg
106,3 fm 4ra herbergja ENDAÍBÚÐ í góðu
nýlega breyttu fjölbýli á góðum stað í Vog-
um. Nýjar innrétingar, gólfefni, lagnir, raf-
magn og tafla, gólfefni og fl. Verð 15,3 millj.
3966

MIÐTÚN - TÁLKNAFJÖRÐURGott 233,8
fm EINBÝLI á tveimur hæðum. Innbyggður
bílskúr 36 fm. Fjögur svefnherbergi. óinn-
réttaður kjallari undir öllu húsinu sem gef-
ur MIKLA MÖGULEIKA. Stór garður. Verð
7,0 millj. 3783

TÚNGATA - GRINDAVÍKGott talsvert end-
urnýjað114 fm EINBÝLI á einni hæð, ásamt
63 fm BÍLSkÚR, samtals 177,0 fm. Nýl.
þak, lagnir heitt/kalt vatn, skolp og fl. Ca:
100 fm timburverönd með stórum heitum
potti og skjólveggjum. Verð 19,3 millj. 3789

VÍKURBRAUT - GRINDAVÍKGott 212,6 fm
EINBÝLI á þremur hæðum, kjallari, hæð og
ris, ásamt 42,6 fm fokheldum bílskúr,
samtas 255,2 fm. Húsið býður upp á mikla
möguleika. 3726

LEYNISBRAUT - GRINDAVÍKFalleg 2ja
herbergja 54,2 fm íbúð á 1. hæð í fjölbýli á
góðum stað miðsvæðis í bænum. Verð 6,8
millj. 3722

FORNAVÖR - GRINDAVÍKGLÆSILEGT
149 fm EINBÝLI Á EINNI HÆÐ ásamt 54 fm
innbyggðum BÍLSKÚR, samtals 203 fm.
Húsið skilast fullbúið að utan, steinað og
fokhelt eða lengra komið að innan. Verð
17,0 millj. 3166

HEIÐARBÓL - KEFLAVÍKVEL SKIPULÖGÐ
50 fm 2ja herb. íbúð á 2. hæð í góðu
fjölbýli. SUÐVESTURSVALIR. Hús og sam-
eign í góðu ástandi. Falleg og snyrtileg
eign sem vert er að skoða. LAUS FLJÓT-
LEGA. Verð 6,5 millj. 2992

VÍKURBRAUT - GRINDAVÍKGott TALS-
VERT ENDURNÝJAÐ 122 fm EINBÝLI,
ásamt 49,7 BÍLSKÚR og GEYMSLU, sam-
tals 172 fm. Verð 12,0 millj. 2706

GERÐAVELLIR - GRINDAVÍK - ATVINNU-
OG VERSLUNARHÚSNÆÐIGott talsvert
endurnýjað 150,0 fm atvinnuhúsnæði
(verslunarhúsnæði) á einni hæð á góðum
stað miðsvæðis í bænum. Húsið er nýlega
málað að utan. Flísalagður salur með kerf-
islofti. Frábær staðsetning miðsvæðis.
Verð 14,0 millj. 3211



Miðbær - hf. einb. Hraunham-
ar kynnir. Nýkominn í einkasölu sérlega
skemmtilegt þríllyft einbýlishús með aukaíbúð
143 ,6 ferm í göngufæri við miðbæinn . Á jarð-
hæð er lítill 2ja herb með sérinngangi. Húsið er
nánast allt endurnýjað á síðast liðnum árum .

Ásbúðartröð - Hf. Nýkomið í
einkasölu sérlega skemmtileg 120 fm. neðri sér-
hæð í tvíbýli auk 34 fm. bílskúrs. 2-3 svefnherb.
stofa (borðstofa) ofl. Sérinngangur. Verðtilboð.
25839

Álfaskeið - Hf. - sérh. Ný-
komin í einkasölu sérlega falleg 93 fm. jarðhæð í
góðu þríbýli. Hús í góðu standi. Frábær stað-
setning. Parket, fallegar innréttingar. Sérbíla-
stæði. Mjög góð eign. Verð 18,9 millj. 91965

Erluás - Hf parh.
Gott parhús á þessum vinsæla stað í áslands-
hverfinu. Húsið er 223,6 fm þar af er innbyggð-
ur bílskúr 27,4 fm. Skipting eignarinnar: 5
svefnherbergi, stofa, borðstofa, eldhús, 3
baðherbergi, geymsla, þvottahús og bílskúr.
Falleg eign á þessum eftirsótta stað. Nánari
upplýsingar hjá sölumönnum Hraunhamars.

Kringlan - raðh. Reykjavík 
Hraunhamar kynnir: Sérlega glæsilegt endarað-
hús á þessum vinsæla stað. Húsið er 290,2 fm alls,
þar af er bílskúrinn 26,3 fm. Skipting eignarinnar:
Húsið skiptist í 3 hæðir, miðhæðin skiptist þannig:
Forstofa, hol, stofa, borðstofa og eldhús. Efri hæð-
in skiptist í 2 svefnherbergi og 2 baðherbergi. Á
jarðhæðinni er geymsla, þvottahús og gestasal-
erni auk þess innréttuð aukaíbúð með sérinn-
gangi, og hún skiptist þannig: Hol, stofa, svefnher-
bergi og baðherbergi. Þetta er glæsileg eign sem
vert er að skoða. Nánari uppl. veita sölumenn
Hraunhamars. 

Fjólugata - Rvík sérh.
Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 156 fm sér-
hæð á 2 hæðum í Þingholtunum .Eignin skip-
ist þannig aðalhæð eldhús stofur herbergi ofl
.neðri hæð tvö¥rúmgóð svefnherbergi bað og
þvottahús og geymslur og ofl . Mjög fallegur
garður , hiti í stétturm frábær staðsetning.
Verð 33,5 millj. 

Lindarberg - Hf - 3ja
Nýkomin í einkasölu glæsileg ca 85 fm neðri
hæð í 4-býli, möguleiki að nýta 30 fm fokhelt
rými innaf íbúð. Sérinngangur, sólverönd, frá-
bært útsýni og staðsetning. Laus strax. 

Laxakvísl - Rvík. - raðhús  
Í einkasölu fallegt raðhús á tveimur hæðum
ásamt kjallara og bílskúr samtals um ca.300
fermetrar vel staðsett á frábærum útsýnis-
stað í Ártúnsholtinu. Húsið er í góðu ástandi
og hefur verið haldið mjög vel við. Glæsilegur
garður með sólpalli og fallegum gróðri. Út-
sýni. Góð eign. Verð 39,8 millj. 109496

Lómasalir - Kóp.
Vorum að fá í sölu þessa skemmtilegu íbúð

í Salahverfinu í Kópavogi. Íbúðin er á annarri
hæð og er 91,1 fm auk stæði í bílskýli. Lyfta er
í húsinu. Geymsla í sameign og stæði í bílskýli.
Laut strax Verð 21 millj. 10925

Perlukór - Kóp. - Einbýli  
Nýkomið í einkasölu á þessum frábæra útsýn-
isstað glæsilegt einlyft einbýli með innbyggð-
um bílskúr samtals 189 fm. Eignin er til af-
hendingar nú þegar á fokheldisstigi fullbúin
að utan. Glæsileg hönnun og gott skipulag.
Útsýni. Verð 32,8 millj. 110339

Drekavellir 22 - Hf. - fjölb.
7 glæsiíbúðir til afhendingar strax. 
• 4ra herbergja íbúðir frá 103,9 - 105,4 fm.
• Verð 23 - 24 millj.
• Fullbúnar íbúðir m/gólfefnum og tækjum
(þ.e. ísskápur, uppþvottavél, örbylgjuofn,
þvottavél og þurrkari)
• Góð staðsetning.
• Innréttingar frá Brúnás.
• Húsið er klætt að utan.
• Allur frágangur í húsinu til fyrirmyndar.

Hraunhamar kynnir nýtt og glæsilegt 29 íbúða fjölbýlishús m/lyftu á Völlunum í
Hafnarfirði.
* Tveggja til fjögurra herbergja íbúðir  frá 70 – 123 fm.
* Verð frá 13,9 – 24,6 millj. 
* Vandaður frágangur.
* Kjallari með 14 bílastæðum.

Íbúðunum verður skilað fullbúnum að utan sem innan án gólfefna. Nánari uppl.
og teikningar á: www.hraunhamar.is/eskivellir

Magnús Emilsson löggiltur fasteignasali

ESKIVELLIR 1



Hjallabrekka - Kóp. neðri
h. Höfum fengið í einkasölu mjög fallega 80,3
fermetra neðri hæð í tvíbýli með sér inngang vel
staðsett við Hjallabrekku í Kópavogi. Íbúðin er í
mjög góðu ástandi og fallegur garður með skjól-
góðum palli og sér upphituðu bílaplani. Falleg
eign sem vert er að skoða. 109666

Háholt - Hf. Hraunhamar kynnir. Ný-
kominn í einkasölu sérlega björt og falleg 120
ferm íbúð á 2.hæð í góðu fjölbýli. Rúmgóð
hergbergi og stórar stofur.Fallegar inntéttingar,
þvottahús í íbúð. Góðar suðursvalir með útsýni. 

Verð 19,9milj .100345.

Breiðvangur - Hf Hraunhamar
fasteignasala var að fá í sölu 117,4 fermetra
íbúð á efstu hæð í fjölbýli ásamt 24,8 fermetra
bílskúr samtals um 142,2 fermetrar vel staðsett í
norðurbæ Hafnarfjarðar. Skipting eignar: 3
svefnherbergi, stofa, borðstofa, eldhús, þvotta-
hús, baðherbergi, hol, tvær geymsur og bílskúr.
Suður svalir . Glæsilegt útsýni. Þetta er góð eign
vert er að skoða verð. 18,9 millj. 

Arnarhraun - Hf. Vorum að fá í
einkasölu þessa góðu íbúð. Íbúðin er 59,6 fm og
er á jarðhæð. með sérinngangi. Skipting eignar:
svefnherbergi, stofa, eldhús, baðherbergi,
þvottahús og geymsla í sameign. Þetta er góð
eign sem vert er að skoða. Verð 10,3 millj.
104221

Þrastarás Hraunhamar kynnir. Nýkom-
inn í einkasölu falleg rúmgóð 76,2 ferm íbúð á 2
hæð efstu hæð í litlu fjölbýli,

sér þvottahús svalir , sérinngangur frábær stað-
setning og gott útsýni , laus strax.

Verð 15,2 milj.

Efstahlíð Hf. Sérlega Falleg 78,9 fm.
2ja herbergja neðri sérhæð með sérinngangi í
nýlegu fallegu tvíbýli á frábærum útsýnisstað
innst í botnlanga. Skipting eignar: Forstofa, eld-
hús með borðkrók, Þvottahús, baðher-
bergi,svefnherbergi og stofa. Þetta er góð eign
á þessum frábærra stað í setbergslandinu. Verð
17,5 millj. 

Skólatún - Laus strax Ný-
komin sérlega falleg 60 fm. íbúð á efri hæð í litlu
fjölbýli á Álftanesi. Fallegar innréttingar, parket
á gólfum. Þvottahús í íbúð. Útsýni. Falleg eign.
Verð 13,5 millj. 108234

ESKIVELLIR 9

Glæsilegt fjölbýlishús á 
sex hæðum
Eskivellir 9 A og B eru tvö samliggjandi stigahús með 
lyftu, annars vegar með 30 íbúðum og hins vegar með 
24 íbúðum, á 6 hæðum. Húsið er steinsteypt á hefðbun-
din hátt, einangrað og klætt að utan með báruformaðri 
álklæðningu þannig að viðhaldskosnaður er lágmarkaður 
á komandi árum. Íbúðunum verður skilað fullbúnum að 
utan sem innan, án gólfefna. Baðherbergin eru okkar 
stolt, flísalagðir veggir og gólf með vönduðum flísum, 
hornbaðkar með nuddi og innbyggðum hitastýrðum 
blöndunnartækjum og sturtu út úr vegg. Gólf í þvottahú-
sum verða einnig flísalögð. 

Lóð og sameign fullfrágengin. Í húsinu eru 3ja, 4ra og 5 
herbergja íbúðir, 3ja herbergja íbúðirnar eru frá 80 fm og 
upp í 88 fm. 4ra herbergja íbúðirnar eru frá 86 fm og allt 
uppí 125 fm. 5 herbergja íbúðirnar eru 142 fm. Stórar 
svalir eru á öllum íbúðum frá 16 og allt uppí 22 fm eftir 
stærðum íbúða. Allar innréttingar eru fyrsta flokks frá 
MODULIA og öll tæki að vandaðri gerð. Bílskýli með 22 
stæðum er undir húsinu og fylgir sér geymsla inn af 
hverju stæði. 

Allar nánari uppls. veita söluaðilar, hafið samband 
og fáið sendan bækling.

Söluaðili:

Byggingaraðili:

Fífumýri - Einbýli
Höfum fengið í einkasölu mjög gott einbýli á
tveimur hæðum ásamt bílskúr samtals um
223,9 fm. vel staðsett í Mýrahverfi í Garðabæ.
Fallegur gróinn garður með pöllum og tilheyr-
andi. Falleg eign sem vert er að skoða. Verð
44,9 millj. 86351

Laufás - 3ja
Hraunhamar kynnir. Nýkominn í einkasölu
skemmtileg 3ja herbergja risíbúð í góðu þrí-
býli.Húsið er klædd að utan . Mjög góð staf-
setning. Íbúðin er laus strax. Verð 13,8 . 673815

Njarðargrund - Gbæ - sérh.
Vorun að fá í sölu þessa góðu neðri hæð í tví-
býlishúsi við Njarðargrund í Garðabæ, Íbúðin
er skráð 67,7 fm auk útigeymslu sem ekki er
skráð inni í fermetratölu. Skipting eignar: 3
svefnherbergi, stofa, eldhús með góðum borð-
krók, baðherbergi, þvottaherbergi auk úti-
geymslu. Eignin er mikið endurnýjuð. þ.e. nýtt
eldhús og baðherbergi. Þetta er eign sem vert
er að skoða. Verð 16,5 millj.

Sjávargrund - 3ja m. bílskýli 
Nýkomin glæsileg 3ja herbergja íbúð á þess-
um vinsæla stað. Íbúðin er á jarðhæð með ver-
önd og garði. Fallegar innréttingar, parket á
gólfum, þvottaherbergi í íbúð, stór sér geymsla
í bílskýli, góð eign. Verð 22,3 millj. 
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SVIPMYND 
CANBERRA: HÖFUÐBORG ÁSTRALÍU

Canberra er höfuðborgin í Ástralíu en Canberra er jafnframt þokukenndasta
borgin í landinu en 47 daga ársins er þokuslæða yfir borginni.
Canberra er staðsett á landsvæði sem tilheyrði innfæddum þjóðflokki,
Ngunnawal fólkinu, en nafnið Canberra er talið þýða fundarstaður og eiga
rætur sínar að rekja til frumbyggjaorðsins Kamberra. Evrópskir landnemar
komu til borgarinnar um 1830 og árið 1908 var Canberra valinn höfuðstaður
Ástralíu eftir rifrildi um hvort Melbourne eða Sidney ætti að hljóta þann sess. 

Íbúafjöldi: 339.595.

Hæð: 571 metri.

Gjaldmiðill: Ástralskur dollari.

Tungumál: Enska.

Tímasvæði: GMT + 10.

Útflutningsvörur: Kol, gull, kjöt, ull, ál, hveiti, málmgrýti og vélbúnaður.

Staðsetning: Canberra er staðsett í Suðaustur-Ástralíu.

Vissir þú ...

...að minnstu bílabíó í heimi
voru Harmony Drive-in og Hig-
hway 78 Drive-in í Bandaríkjun-
um sem gátu aðeins hýst fimm-
tíu bíla?

...að innrauð tækni var fyrst not-
uð í síðari heimsstyrjöldinni?

...að samkvæmt leitarvélinni
Google er mest leitað að rós á
netinu? Sú dýrategund sem
flesta fýsir að vita um á netinu
er hins vegar köttur.

...að Vulcan-leisirinn í Ruther-
ford Appleton Laboratory í Bret-
landi er orkumesti fókuseraði
leisigeisli í heimi?

...að Komatsu D575A Super
Dozer er stærsta jarðýta heims
en hún vegur 152,6 tonn?

...að lengsti bíll í heimi er 30,5
metra löng, 26 hjóla limúsína
sem Jay Ohrberg í Bandaríkjun-
um bjó til?

...að parísarhjólið Dai-Kan-
ransha á Pallet Town-völlum í
Tókýó í Japan er hæsta parísar-
hjól í skemmtigarði en það er
115 metra hátt frá grunni að
efsta hluta hjólsins?

...að hæsta frístandandi mann-
virki jarðar er Petronius olíu- og
gasborpallurinn en hann gnæfir
570 metra yfir vatnsborði
Mexíkóflóa?

...að Phil Appleby frá Bretlandi
á heimsmet í hæsta skori í
Scrabble, eða alls 1.049 stig?

...að stærsta stundaglas í heimi
er 1,06 metra hátt og 38 sentí-
metrar að þvermáli?

...að Srirangam-hofið í
Tiruchirappalli, Tamil Nadu í
Indlandi er stærsta hof í hind-
úasið í heimi en það þekur
63,1 hektara svæði og er um-
málið 9.934 metrar?

...að stærsta kirkja heims er
basilíka Vorrar frúar friðarins í
Yamoussoukro, höfuðborg Fíla-
beinsstrandarinnar, en kirkjan
er alls 30.000 fermetrar að
stærð og rúmar 7.000 manns í
sæti?

...að prent- og útgáfufyrirtækið
Bertelsmann í Þýskalandi er
með 80.632 starfsmenn og er
stærsta fyrirtæki sinnar tegund-
ar í heiminum?

...að hraðasta eyðing skóga hef-
ur orðið í Búrúndi, í Mið-Afríku,
en þar gisnaði skógurinn um
níu prósent á hverju ári frá
1990 til 2000?

...að mesta pappírsendurvinnsla
fer fram í Þýskalandi en þar eru
70 til 80 prósent pappírs og
pappa endurunnin á ári hverju?

...að Natividad Rico Pérez á
Spáni ræktaði stærstu heima-
ræktuðu lilju í heiminum sem
mældist 59 sentímetrar árið
2002?
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Sigurður Örn Sigurðarsson, löggiltur fasteignasali

Félag Fasteignasala

OPIÐ HÚS 101 RVK

OPIÐ HÚS Í DAG 18-20 NJÁLSGATA 23 
“GENGIÐ INN FRÁ FRAKKASTÍG” 
2ja herb. 56,9 fm miðhæð. Töluvert endurnýjað í íbúðinni. Lítið en snyti-
legt eldhús, baðherbergi með sturtu, ágætlega rúmgott svefniherbergi
með fataskápum, forstofa með fatahengi. 
Parket á gólfum, góð geymsla, sameiginlegt þvottarými á jarðhæð.
V: 13,3 millj. 
ÓMAR TEKUR VEL ÁMÓTI GESTUM.

OPIÐ HÚS SELJAHVERFI

OPIÐ HÚS Í DAG 19-20 
DALSEL 15 
Góð og vel skipulögð, 109,6 fm, 4ra herb. íbúð á jarðhæð ásamt stæði í
bílskýli. Þvottahús innan íbúðar flísar á stofu, holi og eldhúsi. Sameign í
góðu viðhaldi. Stutt í skóla og þjónustu.
V: 19,5 millj. 
JÓHANNES TEKUR VEL Á MÓTI FÓLKI. 

ÁRBÆR - KVÍSLAR

BLEIKJUKVÍSL / ÁRBÆR: Stórt og reisulegt einbýlis-
hús á góðum útsýnisstað. U.þ.b. 80 fm íbúð á jarðhæð með sérinn-
gangi, nýl. endurinnréttuð, parket á gólfum. 65 fm bílskúr. Sérsmiðaðar
innréttingar á efri hæð, arinn í stofu, góður sólpallur, baðherbergin eru
flísalögð í hólf og gólf. Glæsileg eign sem vert er að skoða nánar.
V 55 millj.

101 REYKJAVÍK

BRÁVALLAGATA 
Góð 3ja herbergja, 84 fm miðhæð í velviðhöldnu húsi. 
Mikið endurnýað í íbúðinni t.d rafmagn, eldhús ofl. Góð herbergi, rúm-
góð geymsla í kjallara. Góðar suð-vestur svalir. 
Laus 1. sept.05  V: 18,9 millj.

SKUGGAHVERFI

101 SKUGGAHVERFI. 
157,5 fm GLÆSI ÍBÚÐ Í HJARTA REYKJAVÍKUR”
Meiri lofthæð en almennt gerist, eða um 2,7 m
Góð hljóðeinangrun milli íbúða og hæða
Fullkomið fjarskiptakerfi.
Sérstök gestsnyrting
Þvotaherbergi innan íbúðar
Sameiginleg þjónusta, þrif á sameign umhirða á lóð og almennt viðhald.
Háhraðatenging fyrir samskiptatæki.
Lyfta.
Rúmgott stæði í bílageymslu.
12,8 fm geymsla
TILBÚIN TIL INNRÉTTINGA. SKIPTI Á STÆRRI EIGN KOMA TIL
GREINA.
V:35 MILLJ.

SAFAMÝRIN

ÁLFTAMÝRI Góð íbúð á 4.hæð í vel viðhöldnu húsi á þessum
eftirsóknarverða stað. Svefniherbergi með fataskápum. Suður- svalir,
þvottahús og geymsla í sameign. 
V: 15,5 millj.

FYRIRTÆKI
ÍSBÚÐ / SÖLUTURN 
Ein af þekktari ísbúðum Vesturbæjar, auk ís er selt á staðnum, sælgæti,
tóbak, samlokur, Lottó, tímarit ofl.Tilboð óskast í reksturinn!
Uppl á skrifstofu Eignalistans.

EIGNASKIPTI
HÖFUM VERIÐ BEÐIN UM AÐ FINNA
FYRIR VIÐSKIPTAVIN GOTT RAÐHÚS
EÐA HÆÐ MEÐ SÉRINNAGANGI AÐ
VERÐ ALLT AÐ 40 MILLJ, Á REYKJA-
VÍKURSVÆÐINU. Í SKIPTUM FYRIR
EINBÝLISHÚS MEÐ AUKAÍBÚÐ 
VERÐ 65 MILLJ.

SUMARHÚS

SUMARHÚS 
NÝSMÍÐI: 
Vönduð sumarhús, stærðir 59,4
fm og 63,4 fm. 3. afhendingastig
verð frá 3.9 milj. 

Nánari upplýsingar gefa sölu-
menn Eignalistans S: 530-4600

GRAFARVOGUR - HÚSAHVERFI

GRAFARVOGUR - VEGHÚS. 
Góð 4ra herb. 112,8 fm íbúð á 2. hæð í vel viðhöldnu fjölbýli. Þvottahús
innan íbúðar, baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, baðkar og sturta. Mjög
gott skáparými í herbergjum, eldhús með góðri spautulakkaðri innrétt-
ingu. Sameignin er mjög góð
V: 20,1 millj.

VESTURBÆR

HRINGBRAUT 
3ja Herbergja 82,1 fm íbúð. Eldhús með nýum tækjum, rúmgóð stofa,
hjónaherbergi með góðu skápaplássi og útgengi á suðvestursvalir,
barnaherbergi með fatskáp, baðherbergi með baðkari flísalagt í hólf og
gólf, geymsla á hjarðhæð.V 15,5 millj.

FYRIRTÆKI
SÖLUTURN / ÍSBÚÐ /
GRILL 
SKARI / NESTURNINN
við sundlaug Seltjarnarness. .
UM ER AÐ RÆÐA BÆÐI 
HÚSNÆÐI OG REKSTUR 
Til greina kemur að leigja út
reksturinn. TILBOÐ ÓSKAST
Uppl. gefur Ólafur á skrifstofu
Eignalistans

Utan opnunartíma Eignalistans er sími sölumanna: 864-1243

ÖRUGG MIÐLUN FASTEIGNA

Hveragerði

Simi:568 9800
Austurmörk 4,     Hveragerði .     www.byr.is

Dynskógar

Höfum í einkasölu 186 fm einbýlishús með stór-
um bílskúr, þremur svefnherbergjum og auka-
herbergi í kjallara. Gott hús á einstaklega góð-
um og fallegum stað. Gróinn og fallegur garður. 
Verð 25.600.000.

Soffia Theodórsdóttir
Löggilltur Fasteignasali

5959000
Tákn um traust

Björn Daníelsson, hdl. og lögg. fasteignasali

Fallegt og vel staðsett einbýlishús á tveimur hæðum
samtals 217 fm auk ca 40 fm rými sem er ekki inni í
fm tölu, gott hús með mikla möguleika. 
Verð 44,2 millj.

Akrasel Einbýlishús

5959000
Tákn um traust

Björn Daníelsson, hdl. og lögg. fasteignasali

Hörku góð 65,8 fm 2ja herbergja íbúð á efri hæð í fjórbýlis-
húsi, íbúðin er afar björt og skemtileg möguleiki er á að
gera aukaherbergi á kostnað geymslu, þetta er góð eign
þar sem er stutt í skóla og helstu þjónustur, og ekki
skemmir fyrir að útsýnið er gríðarlegt. 
Verð 14,6 millj

Tunguheiði



Blóðgjafar sem gefa blóð í Blóð-
bankanum í dag fá rauða rós að
launum frá blómabændum. Eins
og víða um heim verður alþjóð-
legi blóðgjafadagurinn haldinn
hátíðlegur í Blóðbankanum í dag
og er það gert til að heiðra blóð-
gjafa fyrir óeigingjarnt starf í
þágu sjúkra. Boðið verður upp á
grillaðar pylsur í bakgarði Blóð-
bankans við Barónstíg og kynning
verður á starfsemi bankans og
blóðgjafafélagsins.

Blóðbankinn þarfnast 70 blóð-
gjafa á dag allan ársins hring.
Marín Þórsdóttir, upplýsingafull-
trúi, segir það ganga ágætlega að
ná þeim fjölda inn. Hins vegar
geti sumrin verið svolítið erfið
þar sem blóðgjafar eru í sumar-

fríi. „Það er því mikilvægt að
blóðgjafar muni eftir okkur áður
en þeir fara í fríið,“ segir Marín
en hún segir alla velkomna að líta
við til klukkan þrjú í dag. 

Marín segir að yfirleitt sé
hringt í fólk til að ná þeim fjölda
sem þarf á hverjum degi. Hins
vegar sé alltaf hópur sem gangi
inn þegar þeir eigi leið hjá. „Við
eigum mjög góðan blóðgjafahóp
sem er mjög dyggur, en hann eld-
ist líka og því mikilvægt að við-
halda honum,“ segir Marín en
þeir sem koma til blóðgjafar í
fyrsta sinn gefa einungis
blóðprufu sem síðan er send í
blóðrannsókn. Ef blóðgjafinn
heyrir ekki frá Blóðbankanum í
tvær vikur er hann velkominn að

gefa fulla blóðgjöf sem er um 450
millilítrar. Marín segir þá sem
gefa blóð reglulega vera mjög
dýrmæta. „Sumir koma á þriggja,
fjögurra mánaða fresti alveg eins
og klukkur,“ segir Marín sem tel-
ur að þeir sem hafi komið oftast
hafi gefið yfir 120 gjafir á lífsleið-
inni.

Marín segir Blóðbankabílinn
hafa aukið sýnileika bankans í
Þjóðfélaginu og sé mikilvæg
áminning fyrir fólk um að blóð-
gjöf sé lífgjöf. „Án blóðgjafa væri
lítið um uppskurði eða aðgerðir á
spítulunum,“ segir Marín sem tel-
ur alþjóðlega blóðgjafadaginn
mjög mikilvægan þar sem hann
sé viðurkenning fyrir þá blóðgafa
sem vinni þetta góðverk. ■
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CHE GUEVARA (1928-1967) 
fæddist þennan dag.

TÍMAMÓT: ALÞJÓÐLEGI BLÓÐGJAFADAGURINN HALDINN HÁTÍÐLEGUR

„Mér er sama þó ég falli svo lengi sem
einhver annar tekur upp vopn mitt og

heldur áfram að skjóta.“

Che Guevara var argentískur uppreisnarmaður sem tók þátt 
í júlíuppreisn Fidel Kastro á Kúbu.

timamot@frettabladid.is

ANDLÁT

Svava Eggertsdóttir frá Vestmannaeyj-
um er látin.

Elísabet Finnbogadóttir lést á Líknar-
deild Landspítalans mánudaginn 6. júní.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey.

Ragnhildur Þorgeirsdóttir, Hrafnistu,
áður Álfaskeiði 49, Hafnarfirði, lést þann
11. júní að Hrafnistu í Hafnarfirði.

JAR‹ARFARIR

11.00 Jón Hallgrímsson, áður til heimil-
is á Kleppsvegi 28, Reykjavík,
verður jarðsunginn frá Bústaða-
kirkju.

13.00 Rósa Einarsdóttir verður jarð-
sungin frá Garðakirkju.

13.00 Hörður Jónasson, Hraunvangi 1,
Hafnarfirði, verður jarðsunginn frá
Langholtskirkju.

13.30 Guðný Skjóldal Kristjánsdóttir,
Lindarsíðu 2, Akureyri, verður
jarðsungin frá Akureyrarkirkju. 

15.00 Dallas Harms Steinthorsson
verður jarðsunginn frá Fossvog-
skapellu.

BLÓÐGJÖF ER LÍFGJÖF Eins og víða um heim verður alþjóðlegi blóðgjafadagurinn haldinn hátíðlegur í Blóðbankanum í dag.

Þennan dag árið 1789 náði Bligh
skipstjóri ásamt átján öðrum sem
lifðu af uppreisnina á Bounty í
höfn í Tímor í Austur- Indíum. Þeir
höfðu þá ferðast nærri fjögur þús-
und mílur í litlum opnum báti.
Þann 28. apríl hafði Fletcher
Christian, fyrsti stýrimaður breska
herskipsins Bounty, staðið fyrir vel
heppnaðri uppreisn gegn skip-
stjóranum og stuðningsmönnum
hans. Skipið hafði verið að flytja
brauðaldingræðlinga frá Tahíti til
að hægt væri að planta þeim í ný-
lendum Breta í Karabíska hafinu.
Ferðin sóttist illa og var erfið.
Slæmt andrúmsloft ríkti milli skip-
stjórans, yfirmanna og áhafnar. 

Bligh, sem þurfti að eiga við þrjár
uppreisnir á ferli sínum, var harð-
ráður stjórnandi og móðgaði und-
irmenn sína. 
Þann 28. apríl tók Fletcher ásamt
25 öðrum áhafnarmeðlimum
stjórnina á skipinu og setti skip-
stjórann ásamt nokkrum öðrum á
flot í lítilli kænu en lét þeim í té
talsvert af vistum. Þó þótti ljóst að
með þessu væru mennirnir um
borð í bátnum dauðadæmdir
enda staddir í opnum yfirfylltum
báti á miðju Kyrrahafi. Hins vegar
sýndi Bligh ótrúlega sjómanns-
hæfileika og tókst á sjö vikum að
koma bátnum í höfn í Tímor. 
Bligh snéri aftur til Bretlands og

sigldi fljótlega aftur til Tahíti þar
sem hann lauk ætlunarverki fyrri
ferðar sinnar að flytja brauðaldin-
plöntur til Vestur-Indía.

14. JÚNÍ 1789 Bligh skipstjóri

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 
1940 Þjóðverjar þramma inn í

París án mótspyrnu.

1949 Þyrlu er flogið á Íslandi í
fyrsta sinn. Hún var flutt til
landsins svo hægt væri að
reyna slíka vél við björgun-
arstörf og strandgæslu.

1975 Ferjan Smyrill kemur til
Seyðisfjarðar í fyrsta sinn.
Þar með hefjast ferjusam-
göngur milli Færeyja og Ís-
lands.

1982 Samið er um vopnahlé í
Falklandseyjastríðinu.

1986 Fyrsta hjartaaðgerðin er
framkvæmd hér á landi.

1996 Djassdrottningin Ella
Fitzgerald andast.

Bligh skipstjóri bjargast

Fósturfaðir og bróðir okkar,

Gísli Jósefsson
málarameistari,

sem lést mánudaginn 6. júní, verður jarðsunginn frá Grafarvogs-
kirkju á morgun miðvikudaginn 15. júní kl. 13.

Matthildur Hafsteinsdóttir,
Sævar Hafsteinsson,
Magnús Jósefsson,
Ragnheiður Jósefsdóttir.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Þorbjörg Einarsdóttir
Hóli, Stöðvarfirði,

lést laugardaginn 11. júní.

Nanna Ingólfsdóttir
Eysteinn Björnsson    Anna G. Njálsdóttir
Lára Björnsdóttir     Ingólfur Hjartarson
Guðbjörg Ólöf Björnsdóttir Lars- Göran Larsson
Björn Björnsson      Lára G. Hansdóttir
Einar S. Björnsson     Þorgerður Jónsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn 

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

Ragnhildur Þorgeirsdóttir
Hrafnistu,  Hafnarfirði, áður Álfaskeiði 49, Hafnarfirði

lést þann 11.júní sl. á Hrafnistu í Hafnarfirði.

Þorgeir Sæmundsson Margrét Guðmundsdóttir 
Helgi Sæmundsson Guðbjörg Harðardóttir 
Barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma

Kristín Stefanía Magnúsdóttir
Kirkjuvegi 1, Keflavík,

verður jarðsungin frá Keflavíkurkirkju miðvikudaginn 15. júní 
kl. 14.00.

Magnús Þór Helgason
Einar Magnússon         Ingibjörg Bjarnadóttir
Grétar Magnússon         Margrét Borgþórsdóttir
Guðríður Magnúsdóttir       Magnús Karlsson

barnabörn og barnabarnabörn

Okkar ástkæri 
Jörundur Sigurgeir Sigtryggsson

Andaðist á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði 11. júní sl. Jarðarförin
fer fram frá Ísafjarðarkirkju laugardaginn 18. júní kl. 14.00.

Helga Sigurgeirsdóttir Hjálmfríður Guðmundsdóttir
Eygló Harðardóttir Runólfur Pétursson
Sigríður H. Jörundsdóttir Hálfdán Óskarsson
Linda Jörundsdóttir Guðmundur Geirdal
Martha Jörundsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.
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Blóðgjafar fá rauða rós
frá blómabændum
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www.toyota.is
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Toyota, Nýbýlavegi 4-8, sími 570 5070

* pr. mán. Miðast við 36 mán. leigu og 136.000 kr. í tryggingafé. 

** pr mán. Miðað við 84 mán. samning og 20% útborgun. 

Verðlistaverð 1.849.000 kr.

Tilboðsverð 1.756.000 kr.

Einkaleiga      34.200 kr.* 

Bílasamningur       21.060 kr.**

COROLLA WAGON. Fjölskyldubíll með ferðaþrá.

Pláss fyrir fleiri ævintýri

Corolla Wagon er freistandi kostur fyrir fólk sem langar bæði til að njóta 
lífsins í borginni og ferðast á eigin vegum. Hönnunin er stílhrein og gleður 
augað en ekkert er gefið eftir þegar kemur að notagildi. Innanrými er 
sérstaklega vel skipulagt með þægindi og nýtingu í huga og gefur mögu-

leika á miklu farangursrými. Corolla Wagon er sparneytinn og ríkulega 
hlaðinn staðalbúnaði. 

Líttu inn, skoðaðu og reynsluaktu nýjum Corolla Wagon.

Vinningar verða afhentir hjá BT Smáralind. Kópavogi. 
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 199 kr/skeytið

God og War
Kippur af Coca Cola 

DVD myndir
Aðra tölvuleiki
Og margt fleira.

BTL GAME
á númerið 1900 

og þú gætir unnið. 

D3D3

Þú gætir unnið:

Sendu SMS skeytið

12. hver vinnur. 

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Stjörnugolf 2005 verður
haldið á Hvaleyrarvelli í
dag þegar hópur þjóð-
þekktra Íslendinga spilar
golf til styrktar góðu mál-
efni. Í þetta sinn rennur
ágóði mótsins til MND
félagsins.

Sannkallað stjörnustríð verður á
Hvaleyrarvelli í dag þegar nokkrar
þjóðþekktar stjörnur etja kappi
hver við aðra á árlegu Stjörnugolfi
2005. Í ár rennur allur ágóði móts-
ins til MND félagsins til rannsókna
á þessum sjaldgæfa og ólæknanlega
sjúkdómi. MND er taugahrörnunar-
sjúkdómur sem þrír til fimm Ís-
lendingar greinast með á hverju ári.
Sjúkdómurinn ágerist venjulega
hratt og af honum leiðir máttleysi
og lömun en vitsmunalegur styrkur
helst þó óskaddaður. Líftími sjúk-
linga eftir að þeir fá sjúkdóminn er
frá einu upp í sex ár en sumir lifa
lengur. 

Golfáhugamennirnir Björgvin
Freyr Vilhjálmsson og Ágúst Guð-

mundsson eru upphafsmenn móts-
ins. Þeir fengu hugmyndina í fyrra
og vildu láta gott af sér leiða. Þar
sem söfnunin fyrir Barnaspítala
Hringsins gekk framar vonum
ákváðu þeir að slá upp öðru slíku

móti og búast við að geta
tvöfaldað þá upp-

hæð sem kom
inn í fyrra.

Nokkur fyr-
irtæki hafa
stutt dyggi-
lega við
bakið á þeim

félögum. Það eru Bónus, Brimborg,
Icelandair og KB-banki. „Þetta væri
óhugsandi án þeirra,“ segir Björg-
vin.

Þær stjörnur sem munu veita
málefninu lið með þátttöku í
Stjörnugolfinu eru meðal annars
Eyjólfur Sverrisson og Arnór
Guðjohnsen knattspyrnumenn, Logi
Bergmann Eiðsson, Laddi, Arnar
Jónsson og Stefán Hilmarsson,
ásamt mörgum fleirum.
solveig@frettabladid.is

UPPHAFSMENN Þeir Björgvin Vilhjálmsson og Ágúst Guðmundsson standa fyrir Stjörnu-
golfi 2005 til styrktar MND félagsins.

STJÖRNUSTRÍÐ 
Mikill fjöldi þjóðþekktra 
Íslendinga tekur þátt í

mótinu. Þeirra á meðal
eru þeir Eyjólfur Sverris-

son fyrrverandi lands-
liðsmaður í knattspyrnu,

Stefán Hilmarsson 
tónlistarmaður og 

Hermann Gunnarsson
þáttastjórnandi.
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Stjörnur spila golf og styrkja sjúka
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> Við orðnir leiðir á ...

... að horfa upp á Kristján Finnbogason,
markvörð og fyrirliða KR, komast upp með
hvert ljóta brotið á fætur öðru án þess að

fá neina refsingu hjá
dómurum. Kristján hefur

ekki enn fengið spjald í
Landsbankadeildinni
þrátt fyrir að hafa
brennimerkt tvo
leikmenn mótherjanna
með takkaskóm sínum.

Heyrst hefur ...
... að ef Óli Stefán Flóventsson, fyrrum
fyrirliði Grindavíkur og leikjahæsti
leikmaður félagsins frá upphafi, fá sig
lausan undan samningi sínum við
Grindavík þá gangi hann til liðs við
Framara og spili með þeim út sumarið.
Óli Stefán lenti í útistöðum við Milan
Stefán Jankovic, þjálfara liðsins og ákvað í
kjölfarið að hætta að spila með liðinu.

sport@frettabladid.is
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> Við vonumst eftir ...

.... að Óli Stefán Flóventsson spili aftur í
Landsbankadeild karla í sumar, hvort sem
það verður með
Grindavík eða einhverju
öðru liði. Óli Stefán lék
mjög vel með Grindavík
í fyrstu fjórum
leikjunum í sumar og var
einn af lykilmönnum
Suðurnesjaliðsins.

Gu›mundur Benediktsson er fyrsti leikma›urinn í úrvalsdeildinni sem nær a› leggja upp flrjú mörk í
tveimur leikjum í rö› en hann hefur lagt upp 7 af 15 mörkum Valsmanna í sumar.

Sex stoðsendingar í tveimur leikjum

FÓTBOLTI Guðmundur Benediktsson
hefur þegar afrekað það tvisvar
sinnum í fyrstu fimm leikjunum
sem hann náði aldrei á glæstum
níu ára ferli sínum í Vesturbæn-
um.

Guðmundur hefur náð tveimur
stoðsendinga-þrennum í síðustu
tveimur leikjum Valsliðsins, átti
þrjár stoðsendingar í 3-0 sigri á
Fram og svo aðrar þrjár í 5-1 sigri
liðsins í Keflavík um helgina. Guð-
mundur hefur kannski bara skorað
eitt mark í sumar, í 1. umferð gegn
Grindavík, en hlutverk hans hjá
Val snýst um allt annað en að skora
mörkin, hann brýtur upp leik liðs-
ins og er orðinn mjög hættulegur í
öllum föstum leikatriðum sem
hafa verið að skapa mikla hættu að
undanförnu.

Guðmundur lagði upp mark
fyrir Garðar Gunnlaugsson í 2-0
sigri á Skagamönnum í annarri
umferð, hann lagði upp öll þrjú
mörkin í 3-0 sigri á Fram en þau
skoruðu Matthías Guðmundsson,
Sigþór Júlíusson og Baldur Aðal-
steinsson og í Keflavík lagði hann
upp skallamörk fyrir Atla Svein
Þórarinsson og Baldur Aðalsteins-
son úr hornspyrnum og loks mark
fyrir Garðar Gunnlaugsson á
lokamínútum leiksins en Garðar
hafði komið inn á sem varamaður. 

Stoðsendingar hafa verið skráð-
ar í efstu deild síðan 1992 og er
þetta í fyrsta sinn sem leikmaður
nær að gefa þrjár stoðsendingar í
tveimur leikjum á sama tímabilinu
og hvað þá í tveimur leikjum í röð.
Guðmundur gaf 37 stoðsendingar
með KR á árunum 1995 til 2004 en
náði aldrei að leggja upp fleiri en
tvö mörk í einum og sama leiknum. 

Aðeins 4 með tvær þrennur
Guðmundur er í raun aðeins 16.

leikmaðurinn frá 1992 sem nær
umræddri stoðsendingaþrennu og
aðeins þrír aðrir hafa náð því
tvisvar sinnum á ferlinum. Harald-
ur Ingólfsson gaf fjórar stoðsend-
ingar með ÍA gegn ÍBV 1992 og 3
stoðsendingar með ÍA gegn
Breiðabliki 1994, Bjarki Gunn-
laugsson gaf þrjár stoðsendingar
fyrir ÍA gegn ÍBV 1992 og KR
gegn Víkingi 1999 og Veigar Páll
Gunnarsson gaf þrjár stoðsending-
ar með Stjörnunni gegn Leiftri
2000 og endurtók síðan leikinn
með KR gegn ÍA þremur árum
seinna.

Guðmundur hefur nú gefið 49
stoðsendingar í 152 leikjum í efstu
deild, fimm fyrir Þór Akureyri, 37
fyrir KR og sjö fyrir Val. Haraldur
Ingólfsson hefur gefið flestar
stoðsendingar frá því að skráning

þeirra hófst fyrir 13 árum en hann
gaf 59 stoðsendingar á félaga sína
í Skagaliðinu. Guðmundur er sem
stendur í 3. sætinu, þremur
stoðsendingum á eftir Inga Sig-
urðssyni og verður þriðji leikmað-
urinn frá upphafi til að leggja upp
50 mörk þegar hann gefur næstu

stoðsendingu.
Næsti leikur Valsmanna er

gegn Íslandsmeisturum FH á Hlíð-
arenda á morgun og nú er að sjá
hvað Guðmundur gerir gegn hinni
sterku vörn FH sem hefur aðeins
fengið á sig tvö mörk í fyrstu fimm
umferðunum. ooj@frettabladid.is

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

11 12 13 14 15 16 17
Þriðjudagur

JÚNÍ

■ ■ LEIKIR
� 20.00 Stjarnan tekur á móti

Breiðabliki á Stjörnuvelli í
Landsbankadeild kvenna.

� 20.00 KR tekur á móti Keflavík á
KR-velli í Landsbankadeild kvenna.

� 20.00 ÍA tekur á móti FH á
Akranesvelli í Landsbankadeild
kvenna.

■ ■ SJÓNVARP
� 7.00 Olíssport á Sýn. Endursýnt

þrisvar til viðbótar til 9.00 og svo
aftur klukkan 17.45.

� 19.00 Úrslitakeppni NBA Annar
leikur San Antonio og Detroit
endursýndur.

� 21.00 Toyota-mótarröðin í golfi  á
Sýn. Annað stigamótið fór fram í
Vestmannaeyjum um helgina.

� 22.00 Olíssport á Sýn.

� 23.15 Bestu leikir NBA á Sýn.
Leikur Chicago og Phoenix í
lokaúrslitunum 1993.

� 1.00 Úrslitakeppni NBA Þriðji
leikur San Antonio og Detroit sýndur
beint. San Antonio er komið í 2-0.

Manu Ginobili, Argentínumaðurinn í liði San Antonio í miklu stuði gegn Detroit:

KÖRFUBOLTI San Antonio Spurs
hafa unnið fyrstu tvo leikina í úr-
slitaeinvíginu við Detroit Pistons
um NBA titilinn í körfuknattleik,
en öðrum leiknum lauk í fyrrinótt
með 97-76 sigri. Argentínumaður-
inn Manu Ginobili fór enn einu
sinni á kostum í liði heimamanna
en hann var stigahæstur í liði
Spurs með 27 stig.

Heimavöllurinn hefur reynst
Spurs vel undanfarin ár og hafa
þeir ekki tapað fyrir Pistons þar í
sjö ár. Larry Brown, þjálfari Pi-

stons, sagði stöðuna erfiða. „Það
er erfitt að lenda tvö núll undir á
móti liði sem er jafn sterkt og
Spurs á heimavelli. Vonandi
náum við sýna jafn góðan leik og
þeir á okkar velli, þar sem stuðn-
ingsmenn okkar eru frábærir.“

Brown dáðist af körfuboltan-
um sem Spurs spilaði. „Þeir léku
einfaldan og fallegan körfubolta
með hinn frábæra Manu Ginobili
í broddi fylkingar. Hann hefur
reynst okkur erfiður en við mun-
um reyna að finna leið til þess að

stoppa hann. Það eina sem við
getum gert núna er að hugsa um
okkur sjálfa og spila okkar leik.
Ef ég gæti látið Ginobili spila illa,
þá myndi ég gera það.“

Gregg Popovich, þjálfari San
Antonio, sagði stöðuna sem kom-
na væri upp reyna á lið sitt. „Það
er oft auðveldara að bregðast við
því að tapa heldur en að vinna.
Við þurfum núna að vera þolin-
móðir og einbeita okkur að því að
spila okkar körfubolta.“ 

-mh

San Antonio Spurs komi› í lykilstö›u

Ljótt far er á baki Bjarna Hólms Aðal-
steinssonar, leikmanns ÍBV, eftir spark
sem hann fékk frá markverðinum Krist-
jáni Finnbogasyni hjá KR eftir leik lið-
anna á sunnudag. Þeir lentu saman Í
baráttu um boltann á 74. mínútu leiks-
ins og féllu báðir, dómarinn dæmdi
Bjarna brotlegan. „Þegar við vorum að
fara að standa upp þá sparkar Kristján
skyndilega í bakið á mér. Ég var nátt-
úrulega ekki ánægður með það, stóð
upp og hljóp að honum en hann er
nánast dottinn áður en ég kem við
hann! Það er þá sem ég fæ að líta
rauða spjaldið og er rekinn í sturtu.“
sagði Bjarni Hólm.

Því er ljóst að Bjarni þarf að taka út
leikbann sem hann er ekki sáttur við.
Það eru slæm tíðindi fyrir ÍBV, sem sigr-

aði leikinn gegn KR 2-1,
því leikmannahópur liðs-
ins er ekki breiður og
baráttan í deildinni
er ströng.

„Ég er alveg
helaumur í bak-
inu eftir þetta
og þetta er í
raun verra en
það lítur út
fyrir að
vera.
Það
er
nokk-
uð
ljóst
að

þetta er mál sem eitthvað þarf að fara
að skoða, þetta er ekki í fyrsta sinn sem

Kristján gerir svona hluti.“ sagði Bjarni
en í byrjun móts var mikið rætt

um háskaleg úthlaup Kristjáns
eftir atvik í fyrstu umferð

Landsbankadeildarinnar
þegar KR og Fylkir áttust

við.

Dómararnir þora ekki
að taka á þessu, þetta
getur verið alveg stór-
hættulegt. Markverðir
komast upp með

mun meira en aðrir
leikmenn og því þarf

að breyta.“ sagði Bjarni.

Kvennahandboltinn:

Alla fer í Val
HANDBOLTI Alla Gokorian hefur
ákveðið að semja við Val og spila
með liðinu næsta vetur en auk
þessa hefur ein efnilegsta hand-
boltakona landsins, Rebekka
Skúladóttir, gengið til liðs við Val
frá ÍR. 

Alla hefur síðustu ár spilað
með ÍBV en hún hóf ferilinn á
Hlíðarenda. Rebekka Skúladóttir
er systir landsliðskvennanna
Hrafnhildar, Drífu og Dagnýjar
Skúladætra.

Ljóst má vera að Valsstúlkur
verða nokkuð sterkar á komandi
leiktíð, því auk Öllu og Rebekku
hefur liðið endurheimt fyrirlið-
ann Sigurlaugu Rúnarsdóttur,
Drífu Skúladóttur, Kolbrúnu
Franklín, Hafdísi Hinriksdóttur
og Eygló Jónsdóttur er komin
heim eftir dvöl í Víkinni.

Ánanaust 15 • Sími 551 5960

Húsbyggjendur * Verktakar * Hönnuðir

Efni rannnsakað hjá Rannskókastofnun 
byggingariðnaðarins rannsókn nr H85/216 

Type A og Type B

Liðin í áttunda riðli í undankeppni HM 2006:

Öll li›in í okkar ri›li komin
me› æfingaleik 17. ágúst
FÓTBOLTI Ungverjar tryggðu sér í
gær vináttulandsleik við Argent-
ínumenn sem fram fer 17. ágúst
næstkomandi í Búdapest. 

Þar með er það ljóst að allar
þjóðirnar í okkar riðli í und-
ankeppni HM, nema Ísland, eru
komin með vináttulandsleik 17.
ágúst en FIFA hugsar þennan dag
sem tækifæri fyrir vináttulands-
leiki auk þess sem fjölmennustu
riðlarnir nýta hann einnig til að
spila leiki í undankeppninni. 

Íslenska landsliðið hefur ekki
enn tryggt sér leik þennan dag og
því stefnir í það að liðið fá engan
undirbúningsleik fyrir næstu

leiki í undankeppninni sem eru
gegn Króatíu á Laugardalsvellin-
um 3. september og Búlgaríu fjór-
um dögum síðar í Sofíu. 

Þrjú af bestu liðum heims,
samkvæmt styrkleiklista FIFA,
mæta liðum úr 8-riðlinum. Brasil-
íumenn (1. sæti) heimsækja
Króata, Svíar fá Tékka (2. sæti) í
heimsókn og Ungverjar taka eins
og áður sagði á móti Argentínu (3.
sæti). Þá taka Búlgarir á móti
Tyrkjum (14. sæti) og Maltverjar
fá Norður-Íra í heimsókn en allar
þjóðirnar í 8. riðli spila þessa leiki
á heimavelli. 

-ooj

VILL ENGINN KOMA TIL ÍSLANDS? Lands-
liðsþjálfaranir fá engan æfingaleik til þess
að undirbúa liðið fyrir leikina í haust.

26,5 STIG Í LEIK Manu Ginobili hefur
skorað 26,5 stig í leik og hitt úr 67%
skota sinna í fyrstu tveimur úrslita-
leikjunum gegn Detroit. GETTYIMAGES

STÓRHÆTTULEGUR
Guðmundur
Benediktsson hefur
spilað frábærlega
með Valsliðinu
í fyrstu fimm
umferðum
Landsbanka-
deildarinnar.

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

Kristján sparka›i í mig             Er helaumur
BJARNI HÓLM AÐALSTEINSSON Í LIÐI ÍBV: MARINN EFTIR KRISTJÁN FINNBOGASON MARKVÖRÐ KR



FLÍSASÖG FJÖLNOTA STIGI
VINNUPALLUR

Opið mán-fös 8-18 og lau 9-15
Bæjarhaun 8 Hafnarfjörður
Sími: 414-6080

9.990 kr.

STUNGUSKÓFLA
GAFFALL

1.390 kr. pr.stk

LAUFAHRÍFUR

verð frá 290 kr.

MOSATÆTARI

9.990 kr.

ÚTIGRILL / ARINN

24.900 kr.

PLÖNTUSKÓFLUR
GAFFALL OG KLÓRA

FISKARS

390 kr. pr.stk

STRÁKÚSTUR

430 kr.

GARÐKANNA
10 l. 

390 kr.

HJÓLBÖRUR
80 l.

3.690 kr.

SKÓFLA OG 
STRÁKÚSTUR

2.190 kr. 

HÍRFA,
BEÐAKLÓRA,
BEÐASKAFA

HANDSÖG 
JACK 550 MM 

699 kr.

RYÐFRÍAR
SKÚFUR

GOTT VERÐ

BÓNVÉL

1.950 kr

BORÐSÖG
2200 W

LETTAVAGN

79.990 kr. 5.450 kr. 

SLÁTTURORF

verð frá 2.950 kr.

BÚTSÖG
Á SLEÐA

11.990 kr.

DEWALT SDS 
PLUS BORHAMAR 

650W

18.490 kr.

JARÐVEGSÞJAPPA
HONDA GX 160

89.990 kr

5.990 kr.

REGNGALLASETT
LUXUS 

s, m, l, xl og xxl

MALARSKÓFLA 

3.900 kr 990 kr.

GREINATÆTARI
BLACK & DECKER

19.890 kr.

HEKKKLIPPA 

5.980 kr.

RAFMAGNS- 
HEFILL

2.500 kr.

HITASTÝRT
STURTUTÆKI

verð frá 5.900 kr.

GREINA- 
KLIPPUSETT

1.090 kr

GASHITIARI
13kw 

hæð 220cm

15.600 kr.

MÚRBALAR OG 
MÚRFÖTUR 

VERÐ FRÁ 150 kr.

Öll helstu merkin í verkfærum. Ótrúlegt úrval 
af BMF festingum, boltum, skúfum og saum. 
Sjón er sögu ríkari. 

Súperbygg, þar sem þú færð 
meira fyrir minna.

690 kr. PR. STK.

ALLIR DAGAR TILBOÐSDAGAR

ALLIR DAGAR TILBOÐSDAGAR

13.490 kr.

MARKÍSA 
STÆRÐ 300X250
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Þótt konur séu ekki
lengur fangar
heimilanna og geti
valið sér leið í líf-
inu eru þær ekki
enn lausar úr viðj-
um karlaveldisins.
Sem kona í raun-
greinum, þá hef ég

kynnst því.
Ég fékk frábært uppeldi þar

sem foreldrar mínir voru duglegir
að hvetja mig áfram og hrósa mér
fyrir það sem vel var gert. Af
þessum sökum öðlaðist ég gott
sjálfstraust og trúði því að ég gæti
gert allt. Mottóið mitt var „ef ein-
hver annar getur gert þetta, þá get
ég gert það eins vel eða betur”.

Í gegnum grunnskóla fann ég

ekki fyrir neinum hindrunum en
nú þegar ég er orðin eldri þá hef
ég hins vegar fundið sífellt meira
fyrir „þú ert bara stelpa” hugsun-
arhættinum. Það sem er ólíkt
gömlu tímunum er að í dag vill
enginn vera með rembu á opinber-
um vettvangi. Kynjamisréttið er
dulið, en remban er enn til staðar.

Ég tók fyrst eftir þessu þegar
ég valdi mér stærðfræðibraut í
menntaskóla. Þá voru skilaboð
samfélagsins þau að raungreinar
ættu betur við stráka. „Strákar
eru áræðnari, strákar eru klárari”
var alltaf undirliggjandi. Ég gerði
mitt besta til að afsanna þetta og
tel mig og aðrar skólasystur mínar
hafa gert það. Samt sem áður eig-
um við langt í land. Til dæmis þá

legg ég nú stund á eðlisfræði við
HÍ og þegar ég segi fólki frá því
spyrja flestir: „En er það ekki
erfitt?”

Ég veit að fólk meinar ekkert
illt en karlkynsfélagar mínir í
náminu kannast ekki við að fá
þessa spurningu svo oft.

Mér finnst þetta ómeðvitaða
niðurbrot þungur baggi. Ég verð
að hafa mig alla við til að fara ekki
að trúa þessu sjálf og ég skamma
sjálfa mig í hljóði þegar það kem-
ur mér á óvart að fá betri einkunn
en strákarnir.

Ég vona að hugarfar fólks
breytist en svo lengi sem það er
svona verð ég bara að reyna að
nýta þetta á jákvæðan hátt til að
efla baráttuviljann. ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
SÓLEY KALDAL AGNÚAST ÚT Í NIÐURBRJÓTANDI HUGARFAR.

En er það ekki erfitt?
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Afgreiðslutímar
           verslana!

Office 1 Smáralind 

Virka daga frá 11-19,

laugardaga 11-18,

sunnudaga 13-18

Office 1 Skeifunni 17 

Virka daga frá 9-18,

laugardaga frá 11-16,

Office 1 Akureyri 

Office 1 Egilsstöðum

Virka daga frá 11-18,

laugardaga frá 11-14

16.900,-

Laserprentari
HP laserjet 1020
Q5911A
• Prenttækni: Monochrome laser
• Hra›i: 14 bls. á mín.
• 10 sek.í fyrstu sí›u út eftir kaldræsingu
• Örgjörfi: 234 MHz RISC
• Upplausn: 1200x1200 dpi
• Tungumál: Host-based printing
• Sparna›arstilling: 50% duftsparna›ur
• Mána›arnotkun: 5.000 bls.
• Innbakki: 150 bls. + 1 bls. forgangsbakki
• Útbakki: 100 bls.
• Tengi: USB

Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

...og hérna höf-
um við teiknað
á skólaborðið

aftur!

Mér varð kalt á
fótunum.

Solla, Hannes, ég held að
lirfurnar ykkar séu komnar!

Hvað er að ykkur
krakkar?!

Tröðkum
á þeim!

Við héldum
að þær

væru sætar. 

OOOOJJJJJJJ!!!Opnaðu!

Opnaðu!

Ég get ekki beðið! 

Ég get ekki beðið! 

Palli, við verðum að
tala saman. Jón!

Hvað ætlaðir þú annars 
að segja?

Mamma þín vill
tala við þig...

Alltí lagi,
vindil?

Sjáðu þennan
nýja hæg-
indastól.....

..hann titrar....

Takk,
þetta fjallar allt um

þau mál sem á
furðulegan máta hafa
komið upp að und-

anförnu.
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NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

KALLI Á ÞAKINU 

e. Astrid Lindgren

Í samstarfi við Á þakinu

Lau 18/6 kl 14, Su 19/6 kl 14,

Su 26/6 kl 14, Lau 9/7 kl 14, Su 10/7 kl 14,

Su 17/7 kl 14, Su 24/7 kl 14, Lau 13/8 kl 14

Sun 14/8 kl 14

STÓRA SVIÐ

99% UNKNOWN - Sirkussýning

CIRKUS CIRKÖR frá SVÍÞJÓÐ

Þri 14/6 kl 20, 

Mi 15/6 kl 20, 

Fi 16/6 kl 20,

Fö 17/6 kl 20 Aðeins þessar sýningar

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR

Einleikur Eddu Björgvinsdóttur. 

Þri 14/6 kl 20 - Styrktarsýning,

Fi 16/6 kl 20, 

Lau 18/6 kl 20, 

Su 19/6 kl 20

Síðustu sýningar

SIRKUS SIRKÖR
- ÓGLEYMANLEG UPPLIFUN

Miðasölusími 568 8000 
midasala@borgarleikhus.is

Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is
Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin: 

10-18 mánudaga og þriðjudaga, 10-20 
miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudag

Sænski nútímasirkusinn Cirkus
Cirkör heldur sýningu sem ber
heitið 99% unknown á stóra sviði
Borgarleikhússins klukkan 20:00
í kvöld. Sirkusinn verður með
fjórar sýningar hér á landi í vik-
unni. Hópurinn sem stofnaður
var í Stokkhólmi fyrir tíu árum
síðan hefur það að leiðarljósi að
breyta heiminum með list, leik
og menntun. Sirkusinn kom hing-
að til lands árið 1990 og hélt sýn-
ingu fyrir fullri Laugardalshöll.

„Vísindamenn við Háskóla-
sjúkrahúsið Karólínska Institu-
tet í Stokkhólmi komu til okkar
og sögðu við okkur að þeir vildu
vinna með okkur. Þeir lögðu okk-
ur til þekkingu sína og spurðu
okkur hvernig hægt væri að
koma þessari þekkingu til breið-
ari áhorfendahóps. Í staðinn fyr-
ir að birta þekkingu sína í lækna-
tímariti þá gera þeir það í sam-
vinnu við okkur en auðvitað er
þetta fyrst og fremst skemmtiat-
riði þar sem þemað er mannslík-
aminn,“ segir Max Dager, alþjóð-

legur framkvæmdastjóri Cirkus
Cirkör. 

Í sýningunni er blandað sam-
an fjölleikahúsi, óperu, söngleik,
dansi, leikhúsi og sirkusbrögð-
um. Sýningin ber nafn sitt af því
að einungis eitt prósent manns-
líkamans er þekkt og vilja þeir
sem að henni standa rannsaka
líkama mannsins með því láta
hann gera hluti sem virðast vera
ómögulegir. 

Tide Björnfors er leikstjóri
sýningarinnar, sem frumsýnd
var í Þýskalandi árið 2004. Dans-
höfundur er Kajsa Giertz. Þrír
tónlistarmenn og níu sirkuslista-
menn taka þátt í sýningunni sem
tekur einn og hálfan tíma í flutn-
ingi. ■

Fimmta keltneska-norræna-balt-
neska þjóðsagnaþingið verður
haldið hér á landi í Norræna húsinu
og Odda dagana 15. til 18. júní. Í til-
efni af ráðstefnunni verður efnt til
ljóðakvölds klukkan 20 í Norræna
húsinu í kvöld þar sem Daíthí Ó
Hógáin, Bent af Klintberg og Sig-
urður Pálsson munu lesa upp úr
verkum sínum. 

„Við erum að skoða menningar-
leg tengsl á milli Norðurlandanna,
Eystrasaltslandanna og landanna
á Bretlandseyjum með því að
skoða þjóðsögur þeirra. Það er
sams konar þjóðsögur í öllum
þessum löndum. Hvert land hefur
sínar sögur en einnig eru svo kall-
aðar flökkusagnir sem eru sögur
eins og Djákninn á Myrká sem
margir halda að sé séríslensk en
er það í rauninni ekki, og sögur af
galdramönnum og nykrum,“ segir
Terry Gunnell, prófessor í þjóð-
fræði við Háskóla Íslands, sem er
einn af skipuleggjendum ráðstefn-
unnar. 

Terry segir að ráðstefnan sé

haldin hér á landi því í ár eru 25 ár
síðan byrjað var að kenna þjóð-
fræði við Háskóla Íslands og það er
ekki fyrr en nú sem fyrst er byrjað
að bjóða upp á 90 eininga nám í
þjóðfræði og í fyrsta skipti sem
tveir kennarar eru við þjóð-
fræðiskor. 

„Við erum alltaf að reyna að
undirstrika að þjóðfræði snýst ekki
bara um hið gamla heldur líka nú-
tímann því ýmislegt í nútímanum
er þjóðfræði,“ segir Terry og nefn-
ir veggjakrot í því samhengi.

Ráðstefnan verður opin almenn-
ingi svo lengi sem húsrúm leyfir. ■

■ ■ TÓNLEIKAR
� 20.00 CAPUT hópurinn flytur þrjú

tónverk eftir Áskel Másson í Salnum,
Kópavogi. Einleikari verður hinn frá-
bæri danski túbuleikari Jens Björn-
Larsen. Aðgangur er ókeypis meðan
húsrúm leyfir.

■ ■ LEIKLIST
� 20.00 Sænski nútímasirkusinn

Cirkus Cirkör flytur sýninguna 99%
Unknown í Borgarleikhúsinu.

■ ■ SKEMMTANIR
� 20.00 Ljóðakvöld í Norræna húsinu

í tengslum við 5. keltnesk-norræna-
baskneska þjóðsagnamálþingið sem
fram fer í húsinu dagana 15-18. júní.
Daíthi Ó Hógáin frá Írlandi, Bengt
af Klintberg frá Svíþjóð og Sigurður
Pálsson koma fram og lesa úr verk-
um sínum.

■ ■ FYRIRLESTRAR
� 17.00 Í fyrirlestrarsal Íslenskrar

erfðagreiningar heldur Dr. Catharine
Lord, fyrirlestur um meðferðarúrræði
við einhverfu. Fyrirlesturinn sem
fluttur verður á ensku er einkum ætl-
aður aðstandendum einhverfra en er
öllum opinn.

■ ■ SÝNINGAR
� 15.00 Óskar Teódórsson opnar

myndlistarsýningu á Landspítala,
Kleppi, Dagdeild. Á sýningunni eru
olíupastel myndir. Sýningin stendur
til 30. júní og er öllum opin.

■ ■ BJARTIR DAGAR
� 19.30 Stuttmyndakvöld verður í

Gamla bókasafninu við Mjósund.

� 20.00 Nemendur Listdansskóla
Hafnarfjarðar sýna í húsnæði Hafn-
arfjarðarleikhússins, Strandgötu 50.

� 20.00 Dýragarðssaga í uppsetn-
ingu Leikfélag Hafnarfjarðar í Gamla
Lækjarskóla.

Sóley S. Bender dósent við hjúkrun-
arfræðideild Háskóla Íslands af-
henti Sigrúnu Klöru Hannesdóttur
landsbókarverði fjöggurra binda
fjölþjóða afræðirit um kynlíf, The
International Encyclopedia of Sexu-
ality, til afnota á Þjóðarbókhlöðu Ís-
lands. Verkið, sem kom út árið 2004,
er endurbætt útgáfa eldra verks
sem kom út í New York á árunum
1997-2001. Í verkinu fjalla sérfræð-
ingar frá nokkrum löndum um við-
horf til kynlífs, kynhegðun, kyn-
hneigð, kynfræðslu og fleira. 

Í fjórða bindi verksins er að
finna framlag frá 17 löndum og var
Ísland eitt þeirra. Sóley er ritstjóri
íslenska kaflans og eru þau Þor-
valdur og Sigrún höfundar að efni í
kaflanum.

Verkið hefur fengið góðar við-
tökur meðal fagfólks og fræði-
manna. ■

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

11  12  13 14  15  16  17
Þriðjudagur

JÚNÍ

Fimmta kelteska-norræna-baltneska þjóðsagnaþingið:

Veggjakrot er fljó›fræ›i

TERRY GUNNELL Stendur fyrir þjóðsagnaþinginu sem hefst í kvöld með ljóðaupplestri í
Norræna húsinu kl. 20 þar sem Daíthí Ó Hógáin, Bent af Klintberg og Sigurður Pálsson
munu lesa upp úr verkum sínum.

Sænski sirkusinn Cirkus Cirkör með sýningar á Íslandi:

Samspil lista og vísinda

CIRKUS CIRKÖR Í sýningunni 99%
unknown mætast nútímasirkus og lækna-
vísindi en uppgötvanir læknavísindanna
eru stöðugt að breyta því hvernig við
hugsum og sjáum okkur sjálf sem mann-
eskjur, segir í tilkynningu frá aðstandend-
um sýningarinnar. 

N‡tt alfræ›irit um kynlíf

ALFRÆÐIRIT UM KYNLÍF Þorvaldur
Kristinsson fyrrverandi formaður Samtak-
anna 78, Sigrún Júlísdóttir, Sigrún Klara
Hannesdóttir landsbókavörður og Sóley
Bender þegar bókin var afhent til afnota á
Þjóðarbókhlöðunni.
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Það hefur ekki verið hægt að þver-
fóta fyrir fréttum af Angelinu
Jolie, Brad Pitt, Tom Cruise og
Katie Holmes. Pitt og Jolie hafa að
undanförnu hótað lögsóknum á
báða bóga ef einhver blaðamaður
dirfist að spyrja þau út í einkalíf
sitt. Tom Cruise og Katie Holmes
vilja hins vegar ekki gera neitt
annað en tala um sína ást.

Jolie hjónadjöfull?
Sögurnar af Angelinu og Brad eru
ekkert nýjar af nálinni. Þegar til-
kynnt var að þau væru að fara að
leika saman í myndinni Mr. & Mrs.
Smith fóru kjaftasögurnar strax af
stað. Erfiðleikar höfðu verið í
hjónabandi þeirra Brads og Jenni-
fer Aniston þar sem Brad vildi fjöl-
skyldu en Jennifer ætlaði að ein-
beita sér að frama sínum í kvik-
myndum. Brad var ekki sáttur og
öllum var ljóst að gullhjónabandið
hékk á bláþræði. Á sama tíma var
Jolie að gera mikið grín að því að
Colin Farell væri alltaf að reyna

við hana. Þau léku þá saman í Alex-
ander.

Af tökustað Mr. & Mrs. Smith
bárust fregnir af því að Brad og
Angelina væru orðin mjög náin.
Angelina á soninn Maddox og Brad
þráir víst ekkert heitar en að verða
pabbi. Undir lokin sveif sú kjafta-
saga að Jennifer hefði komið að
eiginmanni sínum í „heitum sam-
ræðum“ við Angelinu. Þau skildu
eftir tæplega fimm ára hjónaband í
mars. Aniston hefur ekkert tjáð sig
um samband Brads og Angelinu.
Vafalaust vill hún ekki fórna kvik-
myndaferli sínum vegna þess að
Jolie er jú mun stærra nafn en Ani-
ston og ekki ráðlegt að eiga hana
sem óvildarmann.

Markaðsbrella
Árið hefur hjá paparazzi-ljósmynd-
urum snúist um að ná þeim saman
og það tókst loks í enda apríl. Þá
hafði Jennifer Aniston nýlega lýst
því yfir að hún saknaði Brad síns.
Myndin af þeim fór eins og eldur
um sinu en Brad og Jolie voru þög-
ul sem gröfin. Það ýtti enn frekar
undir þær kjaftasögur að þau væru
saman. Þegar taka átti kynninga-
myndir fyrir Mr. & Mrs. Smith
barst frétt af því að þau hefðu
pantað sér hótelherbergi saman.

Það var ekki fyrr en þau þurftu
að fara í kynningarviðtöl að allar
gáttir opnuðust. Þau hótuðu blaða-
mönnum lögsókn ef þeir spyrðu
persónulegra spurninga. Á rauða
dreglinum forðuðust þau hvort
annað.

Sérfræðingar í kvikmyndum
eru sammála um að allt þetta fár
hafi verið skipulagt í þaula. Brad
og Jolie hafi með þessu móti búið
til mikla eftirvæntingu eftir Mr. &
Mrs. Smith og það sannaðist heldur
betur á frumsýningardaginn.
Myndin halaði inn 51 milljón dala á
sinni fyrstu sýningarhelgi. Kvik-
myndasérfræðingar eru þess full-
vissir að þetta sé einhver best
heppnaðasta markaðsbrella ársins.
Jolie og Pitt létu síðan taka myndir
af sér sem hjón í tímaritinu W. sem
sýnir að þau hafi haft gaman af því
að leika þennan leik. 

Óvæntasta par ársins
Ef eitthvað hefði getað skyggt á
Brad Pitt og Angelinu Jolie var
það ástarlíf Tom Cruise. Hjóna-

band hans og Nicole Kidman var
eitt það traustasta í Englaborginni
en þau slitu samverum öllum að
óvörum fyrir fjórum árum síðan.
Þá fór gamall orðrómur af stað um
að Cruise væri samkynhneigður
en hann bar af sér allar slíkar sög-
ur. 

Í byrjun maímánaðar birtist
hann með leikkonuna ungu Katie
Holmes upp á arminn í Róm. Heim-
urinn stóð á öndinni þar sem þetta
var alls ekki viðbúið. Katie hafði
nýlega slitið trúlofun sinni og Chris
Klein en Tom Cruise var hættur
með Penelope Cruz.

Cruise og Holmes eru sennilega
eitt óvæntasta par Hollywood síðan
Julia Roberts giftist Lyle Lovett.
Hann er ein stærsta stjarnan í
Hollywood en Katie hefur hægt og
bítandi verið að klifra upp frægð-
arstigann.

Ekki var alveg á hreinu hvernig
þau tvö kynntust en þegar þau birt-
ust í Róm sögðust þau vera „ást-
fangin“ og höfðu þá verið saman í
tvær vikur.

Ég elska hann
Nýlega fór svo eitthvað að hrikta í
heilabúi Tom Cruise. Hann birtist í
þætti Oprah Winfrey þar sem
hann stökk upp á sófa, baðaði út
höndunum og lýsti yfir einskærri
ást sinni á Katie Holmes. Hann
kom síðan fram í þætti Jay Leno
og sagðist „kannski“ hafa misst
stjórn á sér. „Ég geri bara brjálaða
hluti þegar ég hugsa um hana,“
sagði Cruise.

Katie hefur hins vegar sökkt sér
ofan í Vísindakirkjuna sem á  hug
Cruise allan. Hún talar ekki lengur
við þá vini sína sem ekki eru í söfn-
uðinum. Tom hefur enn fremur
ráðlagt henni að taka ekki að sér
hlutverk þar sem hún er einhvers
konar fíkill. Ofan á þetta allt saman
komu heimildarmenn fram og
sögðu þetta samband vera mark-
aðsbrellu. Samband þeirra væri
auglýsing fyrir væntanlegar
myndir þeirra beggja en Cruise
leikur í stórmyndinni War of the
Worlds en Holmes í Batman Beg-
ins. Sögusagnirnar urðu það há-
værar að Katie sá sér ekki annað
fært en segja þetta vera rætni og
tóma lygi. „Ég elska hann,“ sagði
hún af sannfæringu. ■

TOM CRUISE Gekk af göflunum í þætti
Oprah Winfrey. Hann fór síðar í þátt Jay
Leno og bar af sér allar sögur um geðveiki.

PAR ÁRSINS Tom Cruise og Katie
Holmes eru tvímælalaust par ársins í
Hollywood. Þau virðast vera ástfangnari
með hverjum degi sem líður þrátt fyrir
orðróm um að sambandið sé ekkert ann-
að en auglýsingabrella 

MR. & MRS. SMITH Þau hafa ekki viljað láta mynda sig saman þegar þau hafa mætt á frumsýningar nýjustu mynda sinnar, Mr. & Mrs. Smith.

Pitt og Jolie Hvort ástarfuninn úr myndinni hefur skilað sér frá tökustað og yfir í raunveruleikann er ekki gott að segja. Sumir kalla fárið í
kringum þau bestu markaðsbrellu ársins.

Sögurnar
endalausu
Fræga fólki› fer ótro›nar sló›ir í ástarmálum sínum.
fia› notar ástina í marka›sskyni og til fless a› neita
or›rómi um samkynhneig›. Freyr Gígja Gunnarsson
sko›a›i tvö pör sem hafa beitt samböndum sínum á
ólíkan hátt.



Rétta útimálningin
sérsniðin fyrir íslenskar aðstæður

Steinakrýl
- mjög góð viðloðun, gott     
  rakagegnstreymi og mikið
  veðrunarþol

Steinvari 2000
- besta mögulega vörn fyrir húsið 

- yfirburðamálning fyrir íslenskar aðstæður

- verndar steypuna fyrir slagregni

- flagnar ekki og hefur frábært veðrunarþol

Við erum sérfræðingar í útimálningu

Útsölusta›ir Málningar: Byko Kópavogi • Byko Hringbraut • Litaver Grensásvegi • Byko Hafnarfir›i • Málningarbú›in Akranesi
Byko Akranesi • Axel fiórarinsson, málarameistari, Borgarnesi • Verslunin Hamrar, Grundarfir›i • Litabú›in Ólafsvík
Núpur byggingavöruverslun Ísafir›i • Vilhelm Gu›bjartsson, málarameistari, Hvammstanga • Verslunin Eyri, Sau›árkróki
Byko Akureyri • Verslunin Valberg, Ólafsfir›i • Byko Rey›arfir›i • Verslunin Vík, Neskaupsta› • Byko Selfossi
Mi›stö›in Vestmannaeyjum • Byko Keflavík • Rúnar Sig. Sigurjónsson, málarameistari, Grindavík  

Áratugarannsóknir á steinsteypu og áhrifaþáttum yfirborðsmeðhöndlunar 
og  strangar prófanir með hliðsjón af séríslenskum aðstæðum og álagsþáttum 
hafa verið grundvöllur að vöruþróun og gefið málningu frá okkur sérstöðu 
á íslenskum markaði.

Nýtt útilitakort á næsta sölustað

Kópal Steintex
- frábært á múr og     
  steinsteypta fleti þar sem   
  krafist er mikils veðrunarþols

Húsið þitt á aðeins skilið það besta



HUGSAÐU STÓRT
SÍMI 564 0000

Sýnd kl. 3.50  m/ísl. taliSýnd kl. 5.45, 8 og 10.15 

Sýnd kl.  4, 5, 7, 8 og 10
Sýnd í Lúxus kl. 5  B.i. 10 ára

★★★★★ Fréttablaðið 
★★★★1/2 kvikmyndir.is
★★★★ MBL
★★★★ X-FM
★★★1/2  SJ Blaðið 1/2 
★★★1/2  Kvikmyndir.com 

Sýnd kl.  5.30, 8 og 10.40
Sýnd í Lúxus kl. 8 og 10.40 B.i. 14 ára

„Skotheld frá A-Ö“
„Afþreying í 

hæsta klassa“
★★★ 1⁄2 K&F- XFM

★★★ Blaðið
„Þrælgóð 

skemmtun“
★★★ Ó.Ö.H. DV

Yfir 12.000 gestir á aðeins 4 dögum!

Yfir 35.000 gestirAðsóknarmestamynd ársins

SÍMI 551 9000

400 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

Sýnd kl. 6, og 9  B.i. 10 ára

★★★★ 
O.H.T. Rás 2Downfall

Sýnd kl. 5.20

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 B.i. 14 ára

★★★ HL MBL

Sýnd kl. 8 og 10.45  Bi. 16 ára
Breskur glæpatryllir eins og þeir gerast bestir. 

Svartur húmor, ofbeldi og cool tónlist með 
Cult, Starsailor, FC Kahuna og Duran Duran.

Frá framleiðendum Lock Stock & Snatch

★★★
ÓÖH DV

Yfir 35.000 gestirAðsóknarmestamynd ársins

★★★★★ Fréttablaðið 
★★★★1/2 kvikmyndir.is
★★★★ MBL
★★★★ X-FM
★★★1/2  SJ Blaðið 1/2 
★★★1/2  Kvikmyndir.com 

Sýnd kl. 5,40, 8 og 10.20 B.i. 16 ára

„Skotheld frá A-Ö“
„Afþreying í 

hæsta klassa“
★★★ 1⁄2 K&F- XFM

★★★ Blaðið
„Þrælgóð 

skemmtun“
★★★ Ó.Ö.H. DV

Yfir 12.000 gestir á aðeins 4 dögum!

Hljómsveitin Destiny’s Child hef-
ur ákveðið að hætta samstarfi.

Stúlkurnar þrjár sem skipa hljóm-
sveitina ætla að fara hver í sína átt-
ina þegar yfirstandandi tónleikaferð
þeirra lýkur. „Við höfum verið saman
í Destiny’s Child síðan við vorum
níu ára og verið á tónleikaferðalagi
síðan við vorum fjórtán,“ sagði Kelly
Rowland sem er ein af þremenning-
unum. „Við ætlum að hætta á með-
an hljómsveitinni gengur vel og við
erum allar vinkonur.“

Hin fagra Scarlett Johansson seg-
ir að hennar villtustu

kynórar séu að stunda
kynlíf í aftursæti bíls.
Þetta lét hún hafa eftir
sér í viðtali við Playboy.
Hún sagðist einnig vera
tilbúin til þess að koma
fram berbrjósta í kvik-
mynd. „Það þyrfti bara að vera rétta
kvikmyndin,“ sagði Scarlett.

David Beckham mun koma fram
á Live8. Hlutverk hans verður að

kynna Robbie Williams á svið.
Robbie og David voru að spjalla
saman í partíi og fengu þá þessa

hugdettu. David var efins
og taugaóstyrkur í fyrstu
en Victoria, eiginkona
hans, sannfærði hann

um að þetta væri frá-
bær hugmynd. Hún
hýsir því engan
biturleik til tónleikanna
en eins og áður hefur
komið fram var hætt
við að fá Spice Girls

til að spila á þeim.

Ofurfyrirsætan Rachel Hunter,
sem stendur í erfiðum skilnaði

við Rod Stewart þessa dagana, seg-
ir að hún þjáist af mjög mikilli app-
elsínuhúð. Rachel segir að hún sé

með fitukepp á hvoru læri
fyrir sig og að hún kalli
þá Renee og Liam. „Ég
skírði keppina Renee
og Liam í höfuðið á
börnunum mínum, því
ég fékk keppina í með-
göngunni,“ sagði
skvísan.

Madonna hefur nú viðurkennt
að hún hafi gengið of langt í

kynþokka á fyrri hluta ferils síns. „Ég
skaðaði sjálfa mig. Það vill enginn
vera elskaður vegna útlitsins eins,“
sagði poppdrottningin sem er nú
orðin 46 ára. Madonna, sem nýlega
gaf út sína fimmtu barna-
bók, sagði að hún hefði
ekki greint á milli þess
að
vera
sjálf-
stæð kona og að vera
kynferðislega fram-
hleypin.

FRÉTTIR AF FÓLKI FRÉTTIR AF FÓLKI

Tvö ár fyrir
dópsmygl
„Ég á eftir að
sakna dóttur
minnar
gífurlega“

Nýjasti Leðurblöku-
maðurinn, Christian
Bale, var lagður í ein-
elti í skólanum sínum
eftir að hafa vakið
mikla athygli í kvik-
mynd Stevens Spiel-
berg, Empire of the
Sun. „Allar stelpurnar
voru á eftir mér, allir
strákarnir ætluðu að
lemja mig,” sagði
Christian.
Móðir Bale staðfesti
þetta og sagði honum
hafa liðið mjög illa í
skólanum.
„Hann íhugaði alvar-
lega að hætta öllum
leik því eineltið var
mjög slæmt. En sem
betur fer þá hætti
hann við að hætta og
við erum stolt af hon-
um í dag.“

Batman Begins
verður frumsýnd hér
á landi 15. júní og
ættu Íslendingar að
vera fullir tilhlökkun-
ar enda á landið víst
að vera mjög flott í
myndinni. ■

CHRISTIAN BALE Einhverjum datt í hug að leggja þennan geðþekka leikara í einelti
þegar hann var yngri. Þeir fá væntanlega ekki mikinn skerf af frægð hans og frama en
Bale leikur Leðurblökumanninn í kvikmyndinni Batman Begins.

Leðurblökumaðurinn
lagður í einelti



Sendu SMS skeytið JA MMF á 
númerið 1900 og þú gætir unnið. 

12. hver vinnur. 

Vinningar eru:
Miðar f. 2 Mr & Mrs Smith
Glæsilegur varningur tengdur 
myndinni t.d. úr og bolir
DVD myndir
Margt fleira. 

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi.
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 

99 kr/skeytið. 

SMS leikur
Lögregla og saksóknarar í Los
Angeles rannsaka nú hvort papar-
azzi-ljósmyndarar brjóti lög í
harkalegum eftingarleikjum eftir
fræga fólkinu í Hollywood. Leik-
konan Lindsay Lohan lenti í
árekstri nýlega við ljósmyndara
sem var að elta hana og ýtti það
við umræðunni um málið. „Það er
mitt álit að aðferðir paparazzi-
ljósmyndaranna séu orðnar meira
og meira árásargjarnir síðustu
ár,“ segir William Hodgman, sem
er yfirmaður glæpadeildar á
skrifstofu saksóknarans í LA.
Hodgman segir að rannsóknirnar
séu á byrjunarstigi og ekki sé
hægt að fullyrða hvort einhverjar
kærur muni fylgja í kjölfarið.
„Menn eru áhyggjufullir yfir því
að einhver eigi eftir að slasast,“
segir Hodgman. Lindsay rétt
slapp við alvarleg meiðsli í
árekstrinum. Ljósmyndarinn sem
á að hafa valdið árekstrinum var
sakaður um árás með lífshættu-
legu vopni, bílnum, en hann var
leystur út gegn 35.000 dollara
tryggingu. Stjörnurnar hafa lengi
kvartað yfir ágangi ljósmyndara
en dauði Díönu prinsessu árið
1997 kom af stað reiðiöldu meðal
fræga fólksins og almennings.
Díana lést þegar bíll sem hún var
í keyrði á ofsahraða á undan pap-
arazzi-ljósmyndurum. Stjörnur á
borð við Madonnu og Tom Cruise
hvöttu almenning til að sniðganga

slúðurblöð og mótmæla þannig
hörkunni í bransanum, og ný lög

voru sett í Kaliforníu sem
vernduðu betur einkalíf fólks. ■

Lögreglan rannsakar
paparazzi-ljósmyndara

GLORIA ESTEFAN, LINDSAY LOHAN OG ANDY GARCIA „Passið ykkur á paparazzi-
ljósmyndurunum,“ sagði Lindsay Lohan á MTV Movie Awards nýlega en hún skrapp með
skrekkinn þegar hún lenti í árekstri við ljósmyndara.
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17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Pétur kanína (5:6) 

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Perfect Strangers 13.25 George Lopez 3
13.50 Married to the Kellys 14.15 Kóngur um
stund 14.40 Sketch Show 2, The 15.05
Extreme Makeover 16.00 Barnatími Stöðvar 2
(Cubix, Yu Gi Oh, Galidor, Shin Chan, Gutti
gaur) 17.53 Neighbours 18.18 Ísland í dag 

SJÓNVARPIÐ

22.20

TRIAL AND RETRIBUTION. Bresk sakamálamynd
í tveimur hlutum um dularfullt morðmál.

▼

Spenna

20.00

STRÁKARNIR. Strákarnir eru farnir í sumarfrí en í
þætti kvöldsins eru eftirminnileg atriði sýnd.

▼

Gaman

20.00

THE BIGGEST LOSER. Í þáttunum keppa offitu-
sjúklingar um það hverjum gengur best að
megra sig.

▼

Raunveruleiki

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beauti-
ful 9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 Simpsons (Simpson-fjölskyldan)

20.00 Strákarnir (Brot af því besta)
20.30 Fear Factor (9:31) (Mörk óttans 5) 
21.15 Las Vegas 2 (22:24) (Letters, Lawyers

And Loose Women) 
22.00 Shield (8:13) (Sérsveitin 4) The Shield

gerist í Los Angeles og fjallar um sveit
lögreglumanna sem virðist hafa nokk-
uð frjálsar hendur. Stranglega bönnuð
börnum.

22.45 Navy NCIS (13:23) (Glæpadeild sjó-
hersins)Sjóhernum er svo annt um
orðspor sitt að starfandi er sérstök
sveit sem rannsakar öll vafasöm mál
sem tengjast stofnuninni. Þar er Leroy
Jethro Gibbs fremstur meðal jafninga.
Bönnuð börnum. 

23.30 Twenty Four 4 (21:24) (Stranglega
bönnuð börnum) 0.15 Cold Case 2 (20:24)
(Bönnuð börnum) 1.00 Letters From a Killer
(BB) 2.40 Fréttir og Ísland í dag 4.00 Ísland í
bítið 6.00 Tónl.myndbönd frá Popp TíVí 

0.00 Kastljósið 0.20 Dagskrárlok

18.30 Gló magnaða (11:19) 
19.00 Fréttir og íþróttir 
19.35 Kastljósið
20.10 Everwood (9:22) (Everwood II) 
20.55 Gríman 2005 Í þættinum verða kynntar

tilnefningar til íslensku leiklistarverð-
launanna sem afhent verða við hátíð-
lega athöfn í Þjóðleikhúsinu á fimmtu-
dagskvöld.

21.25 Feður og forsjá (Far på mors måte)
Norskur heimildaþáttur um umgengn-
isdeilur og réttindabaráttu karla í for-
ræðismálum.

22.00 Tíufréttir
22.20 Rannsókn málsins V (3:4) (Trial And

Retribution, Ser. 5) Bresk sakamála-
mynd frá 2002. Atriði í myndinni eru
ekki við hæfi barna. Seinni hlutinn
verður sýndur að viku liðinni. 

17.55 Cheers 18.20 One Tree Hill (e) 

23.30 The Contender (e) 0.15 Cheers (e)
0.40 Boston Public 1.20 John Doe 1.35
Óstöðvandi tónlist 

19.15 Þak yfir höfuðið (e) 
19.30 According to Jim (e) Cheryl getur aldrei

hent neinu og biður Jim að leigja
geymslu til að geyma sjö ára birgðir af
„listaverkum“ barnanna en Jim neitar
að borga.

20.00 The Biggest Loser Í þáttunum keppa
offitusjúklingar, með hjálp sérvalinna
einkaþjálfara um hverjum gengur best
að megra sig og halda reglurnar. 

20.50 Þak yfir höfuðið 
21.00 Brúðkaupsþátturinn Já Sjötta sumarið í

röð fylgist Elín María Björnsdóttir með
fólki sem hyggst ganga í hjónaband.

22.00 CSI: Miami Horatio Cane fer fyrir fríð-
um flokki réttarrannsóknafólks sem
rannsakar morð og limlestingar í Mi-
ami.

22.45 Jay Leno Jay Leno tekur á móti gestum
af öllum gerðum í sjónvarpssal. 

6.00 Vanilla Sky (Bönnuð börnum) 8.15 Mr.
Deeds 10.00 Kissing Jessica Stein 12.00
Gentlemen's Relish 14.00 Mr. Deeds 16.00
Kissing Jessica Stein 18.00 Gentlemen's Rel-
ish 20.00 In America (Bönnuð börnum)
22.00 Vanilla Sky (Bönnuð börnum) 0.15
Wings of the Dove 2.00 Skipped Parts (Bönn-
uð börnum) 4.00 In America (Bönnuð börn-
um)

OMEGA

7.00 Joyce Meyer 7.30 Benny Hinn 8.00 Dr.
David Cho 8.30 Acts Full Gospel 9.00 Ron
Phillips 9.30 Blandað efni 10.00 Joyce Meyer
10.30 Freddie Filmore 11.00 Samverustund (e)
12.00 Kvöldljós 13.00 Joyce Meyer 13.30
Blandað efni 14.30 Gunnar Þorsteinsson 15.00
Believers Christian Fellowship 16.00 Joyce
Meyer 16.30 Blandað efni 17.00 Fíladelfía (e)
18.00 Dr. David Cho 18.30 Joyce Meyer 19.00
Fréttir á ensku 20.00 Samverustund (e) 21.00
Dr. David Cho 21.30 Freddie Filmore 

AKSJÓN

7.15 Korter21.00 Bæjarstjórnarfundur 23.15
Korter

▼

▼

▼

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
14.00 Martial Arts: Paris-Bercy 16.00 Athletics: IAAF Super
Grand Prix Ostrava Czech Republic 17.00 Athletics: IAAF
Super Grand Prix Athens Greece 19.00 Boxing 21.00 Foot-
ball: Top 24 Clubs 21.30 All sports: WATTS 22.00 News:
Eurosportnews Report 22.15 Sumo: Haru Basho Japan 23.15
News: Eurosportnews Report

BBC PRIME
12.40 Teletubbies 13.05 Tweenies 13.25 Fimbles 13.45 Bala-
mory 14.05 Angelmouse 14.10 Yoho Ahoy 14.15 The Story
Makers 14.35 The Raven 15.00 Cash in the Attic 15.30 Home
Front in the Garden 16.00 No Going Back 17.00 Doctors
17.30 EastEnders 18.00 Extreme Animals 18.30 Weird Nature
19.00 SAS Survival Secrets 20.00 Medical Mysteries 21.00
Casualty 22.00 Holby City 23.00 Great Romances of the 20th
Century 0.00 Hollywood Inc 1.00 Stephen Hawkings Univer-
se

NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Insects from Hell 12.30 Totally Wild 13.00 Air Crash In-
vestigation 14.00 Tsunami – The Day the Wave Struck 15.00
Wild Dog Wilderness 16.00 Battlefront 17.00 In the Womb
18.00 Insects from Hell 18.30 Totally Wild 19.00 Shadow of
the Red Giants 20.00 Air Crash Investigation 21.00 The Er-
uption of Mount St Helens 21.30 Tragedy at Bhopal 22.00 VE
– Ten Days to Victory 23.00 Seconds from Disaster 0.00 Air
Crash Investigation

ANIMAL PLANET 
12.00 Austin Stevens – Most Dangerous 13.00 In Search of
the King Cobra 14.00 Animal Cops Detroit 15.00 The Planet's
Funniest Animals 15.30 Amazing Animal Videos 16.00
Growing Up... 17.00 Monkey Business 17.30 The Keepers
18.00 Austin Stevens – Most Dangerous 19.00 In Search of
the King Cobra 20.00 Miami Animal Police 21.00 Elephant
Trilogy 21.30 Animals A-Z 22.00 Pet Rescue 22.30 Breed All
About It 23.00 Wildlife SOS 23.30 Aussie Animal Rescue 0.00
Austin Stevens – Most Dangerous 1.00 Swimming Lions

DISCOVERY 
12.00 American Casino 13.00 Battlefield 14.00 Scrapheap
Challenge 15.00 Rex Hunt Fishing Adventures 15.30 John
Wilson's Fishing Safari 16.00 Super Structures 17.00
Scrapheap Challenge 18.00 Mythbusters 19.00 Leonardo's
Dream Machines 20.00 Building the Ultimate 20.30 Massive
Engines 21.00 Wild Weather 22.00 Forensic Detectives 23.00
Mythbusters 0.00 Weapons of War

MTV
13.00 SpongeBob SquarePants 13.30 Wishlist 14.00 TRL
15.00 Dismissed 15.30 Just See MTV 16.30 MTV:new 17.00
The Rock Chart 18.00 Newlyweds 18.30 The Ashlee Simpson
Show 19.00 Cribs 19.30 Jackass 20.00 Top 10 at Ten 21.00
Punk'd 21.30 SpongeBob SquarePants 22.00 Alternative
Nation 23.00 Just See MTV

VH1
16.00 VH1 Viewer's Jukebox 17.00 Smells Like the 90s 18.00
VH1 Classic 18.30 Then & Now 19.00 Christina's TV
Moments 20.00 Fabulous Life Of... 20.30 Christina's Hits
21.00 VH1 Rocks 21.30 Flipside 22.00 Top 5 22.30 VH1 Hits

CLUB
12.10 Come! See! Buy! 12.40 Race to the Altar 13.30
Hollywood One on One 14.00 The Review 14.25 Cheaters
15.10 Lofty Ideas 15.35 Staying in Style 16.00 Yoga Zone
16.25 The Method 16.50 Race to the Altar 17.40 Famous

Homes & Hideaways 18.05 Matchmaker 18.30 Hollywood
One on One 19.00 Girls Behaving Badly 19.25 The Villa 20.15
My Messy Bedroom 20.45 What Men Want 21.10 Spicy Sex
Files 22.00 Girls Behaving Badly 22.25 Crime Stories 23.10
Innertainment 23.40 Backyard Pleasures 0.05 Awesome
Interiors 0.30 Come! See! Buy! 1.00 Race to the Altar

E! ENTERTAINMENT
12.00 E! News 12.30 Jackie Collins Presents 13.30 Fashion
Police 14.00 Style Star 15.00 High Price of Fame 16.00 101
Biggest Celebrity Oops! 17.00 The Entertainer 18.00 E! News
18.30 Extreme Close-Up 19.00 The E! True Hollywood Story
22.00 The Entertainer 23.00 E! News 23.30 The E! True
Hollywood Story 0.30 Life is Great with Brooke Burke 1.00
The E! True Hollywood Story

CARTOON NETWORK 
12.20 Samurai Jack 12.45 Foster's Home for Imaginary Fri-
ends 13.10 Ed, Edd n Eddy 13.35 Codename: Kids Next Door
14.00 Hi Hi Puffy Amiyumi 14.25 The Cramp Twins 14.50 The
Powerpuff Girls 15.15 Johnny Bravo 15.40 Megas XLR 16.05
Samurai Jack 16.30 Foster's Home for Imaginary Friends
16.55 Ed, Edd n Eddy 17.20 Dexter's Laboratory 17.45
Codename: Kids Next Door 18.10 The Powerpuff Girls 18.35
The Grim Adventures of Billy & Mandy

JETIX
12.10 Lizzie Mcguire 12.35 Braceface 13.00 Hamtaro 13.25
Moville Mysteries 13.50 Pokémon VI 14.15 Digimon I 14.40
Spider-Man 15.05 Sonic X 15.30 Totally Spies

MGM
13.40 The Island of Dr. Moreau 15.20 Flight from Ashiya 17.00
Gun Moll 18.40 The Bells of Silesia 20.20 Crooked Hearts
22.10 The Visitors 23.40 God's Gun 1.15 Don't Worry, We'll
Think of a Title 2.40 The Burning Bed

TCM
19.00 The Shop Around the Corner 20.35 Home From the Hill

ERLENDAR STÖÐVAR

STÖÐ 2 BÍÓ

ÍSAFJARÐAR

5.099 kr.
Flug aðra leiðina.
Bara á www.flugfelag.is
Takmarkað sætaframboð!

Milli Reykjavíkur og

AKUREYRAR

5.199kr.
Flug aðra leiðina.
Bara á www.flugfelag.is
Takmarkað sætaframboð!

Milli Reykjavíkur og

flugfelag.is
15. - 21. júní

EGILSSTAÐA

5.899
Flug aðra leiðina.
Bara á www.flugfelag.is
Takmarkað sætaframboð!

Milli Reykjavíkur og

kr.

GRÍMSEYJAR

3.499 kr.
Flug aðra leiðina.
Bara á www.flugfelag.is
Takmarkað sætaframboð!

Milli Akureyrar og

VOPNAFJARÐAR/
ÞÓRSHAFNAR

4.499
Flug aðra leiðina.
Bara á www.flugfelag.is
Takmarkað sætaframboð!

Milli Akureyrar og

kr.
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Börn, 2ja–12 ára, í fylgd með fullorðnum, 
greiða 1.940 kr. aðra leiðina.

flugfelag.is

Raunveruleikaþátturinn The
Contender er að koma geysi-
sterkur inn um þessar mundir.
Hann Rocky gamli, Sylvester
Stallone, er kynnir þáttarins og
honum til aðstoðar er hnefaleika-
goðsögnin Sugar Ray Leonard.
Spennan var mögnuð í fyrsta
þættinum og neglur voru nagað-
ar, þó svo að maður nú taki alltaf
svona raunveruleikaþáttum með
fyrirvara. Maður veit nefnilega
aldrei hvað er ákveðið fyrirfram
og hvað ekki, t.d. hver eigi að
boxa við hvern.
Það var reyndar dálítið erfitt að
venjast Stallone í nýju hlutverki
og stundum fannst manni hann
ekki alveg vita hvernig hann ætti
að haga sér. Hann virkaði stífur

en vafalítið á hann eftir að batna
eftir því sem á líður. Þetta er nú
einu sinni raunveruleikaþáttur og
ef hann á einhvern tímann að
geta verið eðlilegur fyrir framan
myndavélarnar ætti það að vera
þarna.
The Contender er byggður upp á
sömu formúlu og Survivor, enda
er sami framleiðandinn á bak við
báða þættina. Tveir hópar etja
kappi með því að taka þátt í ein-
hvers konar þraut og í lokin dett-
ur einn þátttakandi úr leik. Það
sem þessi þáttur hefur fram yfir
Survivor er að fjölskyldulíf þátt-
takendanna fær sitt pláss sem að
sjálfsögðu gerir áhorfendann enn
spenntari fyrir lokaniðurstöðunni
en ella. 

Auðvitað eru raunveruleikaþætt-
ir sem þessir frekar formúlu-
kenndir og mættu alveg fara að
taka breytingum en á meðan þeir
virka er svo sem engin ástæða til
að breyta þeim.

VIÐ TÆKIÐ
FREYR BJARNASON HORFÐI Á THE CONTENDER OG HAFÐI GAMAN AF.

Boxað til sigurs

STALLONE OG SUGAR RAY Sylvester
Stallone og Sugar Ray Leonard eru menn-
irnir á bak við The Contender.



ÞRIÐJUDAGUR 14. júní 2005

23.15 

NBA – BESTU LEIKIRNIR. Sýnt er
frá þriðja úrslitaleiknum á milli
Chicago Bulls og Phoenix Suns
árið 1993.

▼

Íþróttir

7.00 Olíssport 

23.15 NBA – Bestu leikirnir (Chicago Bulls
– Phoenix Suns 1993) 1.00 NBA. Bein út-
sending frá þriðja leik Detroit Pistons og San
Antonio Spurs í úrslitaeinvígi NBA. 

18.45 Olíssport Fjallað er um helstu íþrótta-
viðburði heima og erlendis. Það eru
starfsmenn íþróttadeildarinnar sem
skiptast á að standa vaktina.

19.15 David Letterman 
20.00 NBA (SA Spurs – Detroit) Útsending

frá öðrum leik San Antonio Spurs og
Detroit Pistons íúrslitaeinvígi NBA.
Spurs áttu í litum vandræðum með
að sigra í Vesturdeildinnien Pistons
þurfti að hafa öllu meira fyrir hlutun-
um í Austurdeildinni. Hér mætast stál-
in stinn því Pistons hefur titil að verja
en Spurs hrósaði sigrií NBA árið áður.
Í liði meistaranna eru kappar eins og
Hamilton, Billups,Prince og Rasheed
Wallace en helstu hetjur Spurs eru
Duncan, Parker ogGinobili.

22.00 Olíssport 
22.30 David Letterman 

POPP TÍVÍ

19.00 Tvíhöfði (e) 21.00 Real World: San
Diego 21.45 Kenny vs. Spenny 

33

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

13.00 Sakamálaleikrit Útvarpsleikhússins: Les-
ið í snjóinn 13.15 Sumarstef 14.03 Útvarps-
sagan: Bara stelpa 14.30 Bíótónar 5.03
Hljómsveit Reykjavíkur 1925 – 1930 
16.13 Hlaupanótan 17.03 Víðsjá 18.00 Kvöld-
fréttir 18.25 Spegillinn  19.00 Íslensk dægurtón-
list í eina öld 20.00 Laufskálinn 20.35 Kvöldtón-
ar 21.00 Á sumargöngu 21.55 Orð kvöldsins
22.15 Þrjár smásögur 23.10 Djassgallerí NY

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykja-
vík Síðdegis 

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju 

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2 

18.00 Kvöldfréttir 18.24 Auglýsingar 18.25
Spegillinn 19.30 Fótboltarásin 22.10 Rokk-
land

1.10 Ljúfir næturtónar 2.10 Næturtónar

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

7.30 Morgunvaktin 9.05 Laufskálinn 9.40
Sögumenn samtímans 9.50 Morgunleikfimi
10.13 Sáðmenn söngvanna 11.03 Samfélagið
í nærmynd 12.20 Hádegisfréttir 

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.15 Hádegisútvarpið – Umsjón: Sigmund-
ur Ernir Rúnarsson. 13.01 Hrafnaþing 14.03
Fótboltavikan með Hansa 15.03 Allt og sumt
17.59 Á kassanum – Illugi Jökulsson. 
19.30 Úrval úr Morgunútvarpi e. 
20.00 Margrætt með Ragnheiði Gyðu
Jónsdóttur e. 21.00
Morgunstund með Sigurði G. Tómassyni e. 

22.00 Á kassanum e. 

7.03 Morgunútvarpið – Umsjón: Gunnhildur
Arna Gunnarsdóttir og Sigurjón M. Egilsson.
9.03 Margrætt með Ragnheiði Gyðu Jóns-
dóttur.  10.03 Morgunstund með Sigurði G.

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi 

9.03 ÓLAFUR HANNIBALSSON 10.03 RÓSA ING-
ÓLFSDÓTTIR 11.03 ARNÞRÚÐUR KARLSDÓTTIR 

12.25 Meinhornið (endurfl. frá laug.) 12.40 MEIN-
HORNIÐ 13.05 JÖRUNDUR GUÐMUNDSSON
14.03 KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR 
15.03 ÓSKAR BERGSSON 16.03 VIÐSKIPTAÞÁTT-
URINN 17.05 GÚSTAF NÍELSSON 18.00 Meinhorn-
ið (endurfl) 19.40 Endurflutningur frá liðnum degi. 

Elín María Björnsdóttir er mætt aftur á skjáinn og
fræðir áhorfendur SKJÁSEINS um allt sem við-
kemur brúðkaupum. 
Þættirnir í ár eru með aðeins öðru sniði en venju-
lega því nú fær Elín sérfræðinga til að upplýsa
áhorfendur og tilvonandi brúðhjón um praktísku
atriðin varðandi hjónabandið. Elín fær að vita allt
um kaupmála, hvernig er best að bera sig að þeg-
ar börn af fyrri samböndum eru til staðar og hvað
á að gera við afbrýðisaman fyrri maka.
Þetta klassíska verður auðvitað líka til staðar og
hugljúfu sögurnar.

VIÐ MÆLUM MEÐ...
SkjárEinn 21.00BRÚÐKAUPSÞÁTTURINN JÁ 

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Hvað er kaupmáli?

Svar:Rudy úr kvikmyndinni
Fat Albert frá árinu 2004.

„You're like school on Saturday: no class.“

»

23.00 A Tale of Two Cities 1.05 Murder at the Gallop 2.25 Wife
vs. Secretary

HALLMARK
12.45 Gentle Ben: Black Gold 14.15 Barbara Taylor Bradford's
Voice of the Heart 16.00 Touched by an Angel III 16.45 Mrs.
Lambert Remembers Love 18.15 They Call Me Sirr 20.00 Just
Cause 20.45 Gone But Not Forgotten 22.30 Reunion 0.00
Just Cause 0.45 They Call Me Sirr 2.30 Gone But Not Forgott-
en

BBC FOOD
12.00 Street Cafe 12.30 Ready Steady Cook 13.00 Ching's
Kitchen 13.30 James Martin Sweet 14.00 Can't Cook Won't
Cook 14.30 Douglas Chew Cooks Asia 15.30 Ready Steady
Cook 16.00 Delia's How to Cook 16.30 Rosemary on the
Road 17.00 Jamie Oliver's Pukka Tukka 17.30 Giorgio
Locatelli – Pure Italian 18.30 Ready Steady Cook 19.00
Ching's Kitchen 19.30 Made to Order 20.00 Can't Cook Won't
Cook 20.30 Worrall Thompson 21.30 Ready Steady Cook

DR1
13.20 Vilje til sejr 13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00 Det er
mængden der g¢r det 14.30 Bag Egeskovs Mure 15.00 Vores
vilde verden 15.05 Dragon Ball Z 15.30 Orkanens •je 16.00
Anton – min hemmelige ven 16.30 TV Avisen med Sport og
Vejret 17.00 Fint skal det være 17.30 Hvad er det værd? 18.00
Sporl¢s 18.30 DR-Derude med S¢ren Ryge Petersen 19.00
TV Avisen 19.25 Kontant 19.50 SportNyt 20.00 Forbuden
frugt 21.30 SportNyt 21.35 Blue Murder

SV1
12.35 Idel ädel adel 14.00 Rapport 14.05 Mitt i naturen 14.35
Man kan aldrig veta 15.00 Det sjätte sinnet 15.55 Så såg vi
sommaren då 16.00 Griniga gubbar 16.30 Kipper 16.40 Brum
16.50 Kollobarnen 17.00 Stallkompisar 17.25 Reas boktips
17.30 Rapport 18.00 Uppdrag Granskning 19.00 Late Night
Shopping 20.30 The Voice 21.00 Rapport 21.10 Sverige!
21.40 Sommartorpet 22.10 Sommardebatt 23.10 Sändning

Þetta er sjötta sumarið sem
þátturinn er sýndur. 

▼

Elín María Björnsdóttir.

meg
a
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Íslenska landsliðið í handknattleik
var landi sínu til sóma á sunnu-

daginn þegar það bar sigurorð af
því hvítrússneska í Kaplakrika, 33 –
24. Fjöldi manns lagði leið sína í
Kaplakrikann og barði liðið augum
en talið er að yfir 2000 manns hafi
mætt. Sigurreifir mættu
landsliðsmenn síðan á Vegamót þar
sem sannur íþróttarandi ríkti og sást
varla vín á manni. Liðið sat í
reyklausa hluta staðarins og virtist
gera sér grein fyrir að þótt orrustan
hefði unnist væri stríðið ekki búið.

Þarna voru allar helstu
kempurnar, fóst-
bræðurnir Ólafur
Stefánsson, Dagur
fyrirliði Sigurðsson

og Sigfús Sigurðsson.
Einar Hólmgeirsson

mætti óhræddur auk
Guðjóns Vals Sig-
urðssonar sem
hafði rakað dökka
hárið af sér. Viggó
Sigurðsson og
Bergsveinn Berg-

sveinsson voru þó
hvergi sjáanlegir enda hafa þeir
sennilega verið að undirbúa æfingu
sem var víst snemma um morgun-
inn.

Það virðist vera óþrjótandi lyst eft-
ir tímaritum á Íslandi. Tímaritaút-

gáfan Fróði auglýsti á dögunum eft-
ir nýjum ritstjóra á nýtt tímarit.
Steinar J. Lúðvíksson, fram-
kvæmdastjóri Fróða, er nokkuð
brattur og segir alls ekki á dag-
skránni að einhverju blaði verði
hætt en sögusagnir um að útgáfu

b&b verði hætt eru ansi há-
værar. Steinar segir að
verið sé að auka útgáf-
una enn frekar en ekki

sé ljóst af hvaða
gerð

blaðið verð-
ur.

Lárétt:
1 skaprauna, 6 garg, 7 í röð, 8 óreiða, 9
ábreiður, 10 blundur, 12 mjöll, 14 tvístig,
15 rykkorn, 16 hæð, 17 úruxi, 18 kjána.
Lóðrétt:
1 hryggð, 2 traust, 3 samtenging, 4 vald-
ar, 5 hagnað, 9 skordýr, 11 efast ekki, 13
kindin, 14 stóra, 17 útgerðarfélag.

Lausn.
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Höfðabakka 1 - sími 587 50 70
Opið laugardaga frá 10-14.30

SIGIN GRÁSLEPPA 
OG SJÓ SIGINN

FISKUR

SIGIN 
GRÁSLEPPA

OG KÆST SKATASTÓR HUMAR
,

Hljómsveitin KK-band er komin á
stjá á nýjan leik eftir nokkurt hlé
og ætlar að halda nokkra tónleika
á næstunni til að hita upp fyrir
ferð til Kína í haust. 

„Það verður alþjóðleg listahá-
tíð í Kína í október. Óttar Felix
hefur verið úti að kynna sínar út-
gáfur og þeir höfðu áhuga á Lucky
One,“ segir Kristján Kristjánsson,
KK. Með honum í bandinu eru
sem fyrr þeir Þorleifur Guðjóns-
son, á bassa, og Kormákur Geir-
harðsson, trommari. Auk þeirra
hefur nú bæst við Þorsteinn Ein-
arsson, söngvari og gítarleikari
Hjálma.

„Við höfum alltaf verð að leita
að fjórða manninum í bandið. Ég
hef verið að spila með Hjálmum
og Steini hefur haft mikinn áhuga
á að spila með okkur. Við höfum
verið að æfa og taka upp,“ segir
hann og útilokar ekki að plata
komi út með haustinu. Þrátt fyrir

komu Þorsteins í hljómsveitina
segir KK að blúsinn verði enn í
fyrirrúmi. Lætur hann Hjálmana
alfarið sjá um reggíið.

Fyrstu tónleikar KK-bands í

sumar verða á Grandrokki næst-
komandi fimmtudag. Á 17. júní
spilar sveitin síðan á Arnarhóli og
daginn eftir verður hún í Úthlíð í
Biskupstungum á ekta sveitaballi.

KK-band á lei› til Kína

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1

3
2

Lagarfoss.

Yst í norðanverðum Reyðar-
firði, við svokallaðan Lagga.

Um 36 klukkustundir.

Hugleikur Dagsson skrifaði ný-
verið undir samning við bókaút-
gáfuna JPV sem mun gefa út
teiknimyndasögurnar hans vin-
sælu. „Ég mun alla vega gefa út
tvær bækur hjá þeim. Í fyrsta lagi
kemur út bók sem er safn af öllum
teiknimyndasögunum sem ég hef
gert og mun sú bók heita Forðist
Okkur,“ segir Hugleikur og á þá
við bækurnar þrjár Elskið Okkur,
Drepið Okkur og Ríðið Okkur en
áður var það hann sjálfur sem sá
um að hefta bækurnar saman og
koma þeim í sölu. „Núna er ég svo
að vinna í nýrri bók sem mun
heita Bjargið okkur og verður hún
í sömu lengd og hinar þrjár bæk-
urnar og eins uppbyggð, þannig
að það verður teiknimynd á hverri
síðu. Ég er búinn að vinna í henni
í um það bil ár.“ 

Hann hefur teiknað þessar
teiknimyndir í nokkur ár, auk
þess sem hann gerði teiknimyndir
við Tvíhöfðaþætti sem voru svo
sýndir á Popptíví. Aðspurður
hvort stíllinn eða myndirnar hafi
breyst mikið með árunum segir
hann: „Þetta er nú alveg sami stíll-
inn hjá mér enn þá en ég held að
ég sé orðinn betri í þessum stíl og
sennilega er einhver þróun í sög-
unum sjálfum líka,“ segir Hug-
leikur og er ánægður með útgáfu-
samninginn. „Það er fínt að fá að
hætta að hefta þetta sjálfur.“ 

Bækurnar voru seldar í búðum
eins og Tólf Tónum, Nexus og
Ranimosk og seldust myndasög-
urnar gífurlega vel. Einnig gaf
Hugleikur út myndasögu á ensku
sem nefndist Our Prayer en sú
var ætluð fyrir túrista og var
samansafn úr þremur fyrstu bók-
unum. Teiknimyndirnar eru í afar
kaldhæðnum stíl og einkennast af
svörtum húmor eins og hann ger-
ist bestur. Þetta er þó ekki það
eina sem Hugleikur vinnur að
þessa dagana heldur er hann að

vinna í að færa teiknimyndasög-
urnar yfir í leikrit. 

„Leikritið mun heita Forðist
Okkur eins og bókin og verður
sýnt í haust, á svipuðum tíma og
bókin kemur út.“ Aðspurður hvort
formið á leikritinu verði stuttir
leikþættir í anda teiknimyndanna
hans, þar sem hver og ein er sjálf-
stæð, segir hann svo ekki vera.
„Ég vil helst ekki segja mikið um

það en formið á leikritinu verður
frekar óvenjulegt, svo mikið er
víst. Ég er að vinna í þessu verk-
efni ásamt leikarasamtökunum
Hlutafélag SF. Við fengum styrk
til að gera leikrit eftir bókunum
og munum gera það í samstarfi
við Nemendaleikhúsið og mun
Stefán Jónsson leikstýra verkinu
sem verður svo frumsýnt í Borg-
arleikhúsinu.“ hilda@frettabladid.is

HUGLEIKUR DAGSSON Hann hefur öðlast þó nokkrar vinsældir með teiknimyndasög-
unum sínum þremur sem selst hafa vel í búðunum. Nú hefur hann skrifað undir samning
við JPV útgáfu sem mun gefa út að minnsta kosti tvær bækur frá honum. 

HUGLEIKUR DAGSSON: SEMUR VIÐ BÓKAÚTGÁFUNA JPV

Hættur að hefta sjálfur
FRÉTTIR AF FÓLKI

Dótið Ping-æfingakylfa fyrir kylfinga

Sem er? Kannski ertu búinn að
brjóta allt og bramla heima hjá þér.
Þú hefur enn ekki náð nægjanlega
góðum tökum á sveiflunni og grip-
inu. Í hvert sinn sem þú æfir þig
rekurðu hausinn á kylfunni í eitthvað
og þú getur heldur ekki æft þig í
vinnunni. Ping-æfingakylfan leysir
þetta allt saman. Hún er ekki með
haus og er mun styttri en venjulegar
kylfur. Heimilið er því ekki lengur í
hættu. Það er nauðsynlegt fyrir þá
sem ætla sér einhvern árangur á
golfvellinum að geta æft sig heima
við og kylfan er því hentug fyrir
marga.

Hvernig virkar hún? Kylfan er mjög
góð til þess að æfa sig fyrir framan
spegil þannig að kylfingurinn getur
skoðað sveifluna sína og hún er með
æfingagripi. Einnig segja golfsérfræðing-
ar að ekki sé vitlaust að hita sig aðeins
upp með kylfunni áður en farið er út á
völl.

Hvar fæst hún? Kylfan fæst í golfbúð-
inni Hole in One sem er í Bæjarlind 1,
Kópavogi.

Hvað kostar hún? Kylfan er ekki dýr og
kostar rétt tæplega tvö þúsund krónur.

DÓTAKASSINN 

... fá feðginin Ingveldur Ásta
Björnsdóttir og Björn Ágúst Jóns-
son fyrir að útskrifast saman úr
Háskólanum í Reykjavík með
bros á vör.

HRÓSIÐ

Lárétt:
1storka,6org,7jk,8rú,9lök,10lúr,
12snæ,14hik,15ar, 16ás,17úri,18
asna.
Lóðrétt:
1sorg,2trú,3og,4kjörnar, 5akk,9lús,
11viss,13ærin,14háa,17úa.

KK Kristján Kristjánsson, öðru nafni KK, ætlar að skemmta landsmönnum í sumar ásamt
KK-bandinu.
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NISSAN X-TRAIL
N‡r X-TRAIL er gullfallegur bíll sem hæfir íslensku ve›urfari. Hann flytur heilu

fjölskyldurnar um landi› flvert og endilangt og sk‡st í innanbæjaraksturinn af lipur›

og snerpu. fiú situr hátt í Nissan X-Trail og me› einu handtaki skiptir›u yfir í fjórhjóladrif

ef fær› flyngist.

Elegance 2,0
- Sjálfskiptur
- 140 hestöfl
- 5 dyra

Sport 2,0
- Sjálfskiptur
- 140 hestöfl
- 5 dyra
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Sævarhöf›a 2  Sími 525 8000  www.ih.is Opi›: Mánudaga – föstudaga kl. 9:00–18:00 og laugardaga kl. 12:00–16:00

Hrísm‡ri 2a
800 Selfossi
482-3100

Eyrarlandi 1
530 Hvammstanga
451-2230

Sæmundargötu 3
550 Sau›árkróki
453-5141

Holtsgötu 52
260 Njar›vík
421-8808

Dalbraut 2b
300 Akranesi
431-1376

Víkurbraut 4
780 Höfn í Hornafir›i
478-1990

Bú›areyri 33
730 Rey›arfjör›ur
474-1453

Óseyri 5
603 Akureyri
461-2960

Sindragötu 3
400 Ísafjör›ur
456-4540

X-Trail Elegance

Tilbo›sver›: 2.990.000 kr.

31.344 kr. á mán.*

X-Trail Sport

Tilbo›sver›: 2.790.000 kr.

29.257 á mán.*

SKIPT_um væntingar

JÚNÍTILBO‹
Á NISSAN HJÁ INGVARI HELGASYNI

*Bílasamningur Glitnis me› 30% innborgun og eftirstö›var í 84 mánu›i.



SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 550 5000, fax: 550 5099  Ritstjórn: 550 5005, fax: 550 5006, ritstjorn@frettabladid.is  
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

Frjáls íbúðalán
4,15% verðtryggðir vextir

Ráðgjafar okkar veita allar nánari upplýsingar.
Þú getur litið inn í Ármúla 13a, hringt í síma 540 5000
eða sent tölvupóst á frjalsi@frjalsi.is

Engin skilyrði

um önnur

bankaviðskipti
100%veðsetningarhlutfall

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Áþriðjudag í liðinni viku rann
skyndilega upp hér á baksíðu

sumardagur árið 2004. Eitt augnablik
taldi ég fullvíst að ég væri lögð af
stað í tímaflakk - stjórnlausa hopp-
ferð á milli liðinna daga. Nú gæti ég
leiðrétt fyrri mistök, haldið á fund
horfinna ættingja og vina, flakkað um
fortíðina að vild, komið við í gömlum
samtölum og kastað þar inn hnyttnum
tilsvörum sem mér komu til hugar
eftir á. Þetta var orðið spennandi, en
svo sneri ég blaðinu við og leit á for-
síðuna. Æ, hún var sem sagt glæný og
ekki árs gömul eins og baksíðan.
Tæknilegi mistakadraugurinn hafði
skellt einum árs gömlum pistli á bak-
síðu. Þannig var nú það og án þess að
bera ábyrgð á því bið ég lesendur vel-
virðingar - sér í lagi þó þá sem héldu
að þeir væru að leggja upp í ævin-
týralegt tímaflakk. 

EN ÞETTA var nú bara alveg óvart,
eins og margir stubbar segja oft á
dag. Það er þó sitthvað óvart og vilj-
andi. Einhver lenti illa í þreskivél
slúðurblaðs á dögunum og kvartaði
undan tilbúningi. Má bjóða þér að
bera lygina til baka á forsíðu? sagði
blaðasnápurinn mjúkri röddu.
Þannig sá hann fram á enn frekari
skemmtilegheit upp úr sama potti
enda má lengi elda úr afgöngum
þótt hráefnið sé skemmt. 

SKELEGG FRÖKEN sagðist ætla
að hreinsa fjölmiðlasál sína í sumar
og taka upp öflugar mengunarvarnir.
Hvernig þá? spurðu lagskonur. Nú, ég
ætla að gæta þess að kaupa ekkert
lesefni sem mengar sálina. Ha? hváðu
kerlingar. Jú, ég ætla hvorki að lesa
Slúðrað og slefað né Kjaftað og
kryddað og þaðan af síður Klipið og
klínt. Ég ætla að neita mér um mikil-
vægar upplýsingar dagblaðsins Dellu
og vitleysu og velja ofan í mig vand-
aðar upplýsingar. Ég mun bara lesa
dulítið af blöðum og góðum bókum og
þar við situr. Sem snöggvast stökk ég
í huganum aftur í tímann. 

Í SUMARBÚSTAÐAFERÐUM
sjöunda áratugarins var eitt og annað
í farteskinu. Þá gripu spennufíklarnir
með sér Sannar sögur og Sérstæð
sakamál sem virkuðu svipað og hand-
rukkaraævintýri nútímans. Vikan fór
í veskið hjá mömmu með framhalds-
sögu og frægu fólki. Afinn var með
Úrval í frakkavasanum og amman
hafði með sér Alt for damerne.
Skyndilesefnið var kannski ekkert
merkilegra þótt flakkað sé aftur til
fortíðar- bara ögn mildara í minning-
unni.

BAKÞANKAR
KRISTÍNAR HELGU 
GUNNARSDÓTTUR

Tímaflakk


