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Hringdu í tré er ekki ævintýrabók fyrir börn,
heldur átak á vegum Reykjavíkurborgar til
styrktar skógrækt.

„Hugmyndin vaknaði þegar Reykjavíkurborg fór
meðvitað að stíga grænni skref til að sporna við
gróðurhúsaloftegundum á höfuðborgarsvæðinu.
Umhverfisvernd er orðin mun stærri þáttur í starfi
borgarinnar og Hringdu í tré er eitt slíkt skref “ s i
Álfheiður Eymarsdóttir þjóborg

reikning hringjandans. Fjármagnið rennur síðan 

óskert til Skógræktarfélags Reykjavíkur sem gróð-
ursetur tré fyrir ágóðann.„Fjarskiptasamningur Vodafone við Reykjavíkur-
borg sem undirritaður var í vor varð til þess að
Vodafone gaf borginni þetta númer,“ segir Álfheiður.
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, borgarstjóri og Árni
Pétur Jónsson, forstjóri Vodafone h i
tréð og gróðurs t

Verið velkomin

Rýmingarsala10 til 50%
afsláttur af öllumvörum í búðinni, nýjum og eldri

Ótrúlegt úrval af fallegum gjafavörum

Útsalan hefst í dag

Heilsaðu iPhone.

Hann er loksins kominn. iPhone síminn frá Apple er til sýnis í verslun 

Farsímalagersins Laugavegi 178. Síminn er ekki kominn í sölu strax

en áhugasamir geta skráð sig á biðlista á farsimalagerinn.isFyrstir koma – fyrstir sjá!

póstlista

Heilsaðu iPhone

 „Það sá ekkert á 
manninum þegar ég tók hann upp 
í en svo fór blóðið að fossa úr 
honum í stríðum straumum,“ 
sagði Eiríkur Eiðsson sendibíl-
stjóri í samtali við Fréttablaðið. 
Eiríkur kom að vettvangi í gær 
þar sem 35 ára karlmaður hafði 
verið skotinn  í brjóstið með riffli 
á Sæbraut í Reykjavík. Hann ók 
með hann að Laugardalslauginni 
þar sem hringt var á sjúkrabíl.

„Þegar ég leit upp og sá árásar-
manninn hlaða riffilinn fyrir 
framan bílinn áttaði ég mig á því 
hvað hafði gerst. Hann ætlaði 
greinilega að ganga frá okkur. Ég 
gaf í skíthræddur, og var alveg 
sama þótt ég hefði keyrt yfir hann 
í leiðinni.“

Sá sem varð fyrir árásinni var 
úrskurðaður látinn á bráðadeild 
Landspítalans laust fyrir klukkan 
13.00. Árásarmaðurinn, sem var 
38 ára karlmaður, ók til Þingvalla 
eftir ódæðið og svipti sig lífi með 
skotvopni. 

Ástæða árásarinnar var að hinn 
myrti hafði nýverið tekið upp 
samband við fyrrverandi eigin-
konu árásarmannsins. Að sögn 
lögreglu telst málið upplýst.

Lögreglu barst tilkynning 
klukkan 11.42 um að maður hefði 
orðið fyrir árás á gatnamótum 
Sæbrautar og Kringlumýrar-
brautar og lægi særður við 
sundlaugarnar í Laugardal. Lög-
regla fékk strax upplýsingar um 
að um skotárás væri að ræða og 
að hinn særði væri með skotsár 
vinstra megin í brjóstholi. 

Hinn særði hafði flúið undan 
árásarmanni sínum með því að 
fara inn í sendibifreið sem átti 
leið hjá. Eiríkur, ökumaður henn-
ar, ók með hinn særða á brott og 
tilkynnti lögreglu um atburðinn 
þar sem hann hafði stöðvað bíl 
sinn við sundlaugarnar. 

Aðstæður á vettvangi árás-

arinnar benda til þess að hinn 
myrti hafi verið að skipta um 
hjólbarða á bifreið sinni þegar 
árásarmanninn bar að. Árásar-
maðurinn skaut einu skoti úr 22 
kalibera riffli í brjósthol manns-
ins og hleypti ekki af fleiri skot-
um. 

Strax eftir að kennsl höfðu 
verið borin á hinn myrta beindist 
grunur að ákveðnum manni og 
var hafin leit að honum. Leitin 
hafði ekki borið árangur þegar 
tilkynnt var um látinn mann í bif-
reið í Hrafnagjá á Þingvöllum um 
klukkan 13.00. Reyndist það vera 
árásarmaðurinn, sem hafði svipt 
sig lífi með morðvopninu. Hann 
skildi eftir bréf, stílað til lög-
reglu, sem staðfesti tengsl á milli 
málanna tveggja. 

Á blaðamannafundi lög-
reglunnar á höfuðborgarsvæðinu 
í gær kom fram í máli Harðar 
Jóhannessonar aðstoðarlögreglu-
stjóra að engar upplýsingar lægju 
fyrir um fyrri samskipti mann-
anna. Hvorugur þeirra hafði 
komið við sögu lögreglu áður. 
Engin ástæða er talin til að ætla 
að mennirnir hafi neytt áfengis 
eða fíkniefna. 

Hörður sagði að mörgum spurn-
ingum væri ósvarað um málsat-
vik og þeim yrði jafnvel aldrei 
svarað. Lögregla hafnar með öllu 
að tjá sig um persónulega hagi 
mannanna eða fjölskyldna þeirra, 
enda þjóni það engum tilgangi við 
rannsóknina.

Horfði á morðingjann hlaða 
riffilinn aftur og forðaði sér
Karlmaður lést eftir skotárás á Sæbraut í gær. Eiríkur Eiðsson sendibílstjóri tók fórnarlambið upp í bíl sinn og 
flúði af vettvangi þegar hann sá árásarmanninn hlaða riffilinn aftur. Ástæða ódæðisins var að sá myrti hafði 
nýverið tekið upp samband við fyrrverandi eiginkonu árásarmannsins. Hann svipti sig lífi á Þingvöllum.

Talað við trén
í símann

Semur metsöludjass Situr fyrir í Elle 
og Marie Claire

Það sá ekkert á mannin-
um þegar ég tók hann 

upp í en svo fór blóðið að fossa úr 
honum í stríðum straumum.



 „Einkaþotur eru 
afgreiddar á svokölluðu aðgreindu 
flugvallarsvæði. Um það gilda 
aðrar reglur en almennt farþega-
flug,“ segir Hrafnhildur Brynja 
Stefánsdóttir, upplýsingafulltrúi 
hjá Flugstoðum. 

Þar sem einkaþotur eru afgreidd-
ar á aðgreindu flugvallarsvæði 
eiga farþegarnir að fara í gegnum 
sérstaka öryggisleit í því landi 
sem vélin lendir samkvæmt upp-
lýsingum frá Flugstoðum. Þegar 
einkaþota kemur til landsins er 
hún tollskoðuð af Tollgæslunni og 
eftirlitsdeild lögreglunnar sér um 
vegabréfaskoðun. Enginn sér um 
þessa sérstöku öryggisleit.

Þegar einkaþota yfirgefur land-
ið veita fulltrúar Tollgæslunnar 
brottfararleyfi og fulltrúar lög-
reglu sjá um vegabréfaeftirlit. 
„Við fylgjumst með því hvað menn 
eru að taka með sér. Oft er þetta 
bara skjalataska en ef það er frakt 
þá skoðum við hana að sjálfsögðu,“ 
segir Guðni Markús Sigmundsson, 
yfirtollvörður hjá Tollgæslunni. 

Eftirlitsdeild innan lögreglunn-
ar sér um vegabréfaeftirlit. „Eftir 
að Schengen-samkomulagið kom 
til er eftirlitinu öðruvísi háttað. Í 

dag þarf fólk bara löggild persónu-
skilríki til að ferðast innan svæðis-
ins,“ segir Þórður Eric Hilmars-
son, rannsóknarlögreglumaður í 
eftirlitsdeild lögreglunnar sem sér 
um landamæravörslu.

Komum einkaflugvéla til Íslands  
hefur fjölgað mikið eins og fjallað 
hefur verið um í fjölmiðlum. Guðni 
segir að vissulega þýði þetta aukið 
álag á Tollgæsluna. „Við höfum 
ekki bætt við mönnum sérstaklega 
út af einkafluginu. Það tekur til-
tölulega skamman tíma að afgreiða 

hverja vél þar sem um fáa farþega 
er að ræða,“ segir hann. Á fyrstu 
sex mánuðum síðasta árs voru 
1.135 vélar í millilandaflugi tollaf-
greiddar á Reykjavíkurflugvelli. 
Á þessu ári voru þær 1.506 fyrstu 
sex mánuðina sem jafngildir ríf-
lega þrjátíu prósenta aukningu. Að 
sögn Guðna hefur ferjuflugvélum, 
sem stoppa til að taka eldsneyti, 
fækkað á milli ára. Því er fjölgun í 
öðru flugi, til dæmis hjá einkaþot-
um, meiri en tölurnar gefa til 
kynna.

Ekkert vopnaeftirlit á sér stað í flugi einkaþotna til og frá Reykjavík því aðrar 
reglur gilda um það en um almennt farþegaflug. Við komuna til Reykjavíkur 
fer fram tollafgreiðsla og vegabréfaeftirlit. 30 prósenta aukning í tollafgreiðslu.

Ekkert öryggiseftir-
lit með einkaþotum

 Vélhjólamaður lést þegar 
hann lenti í árekstri við jeppa á 
Biskupstungnabraut til móts við 
verslunina Minni-Borg í Gríms-
nesi á laugardagskvöld. Þetta er 
fimmta banaslysið í umferðinni á 
þessu ári.

Samkvæmt upplýsingum frá 
lögreglunni á Selfossi ók maður-
inn aftan á hægra horn jeppa sem 
var að beygja í átt að versluninni, 
féll við það af hjólinu og slasaðist. 
Hann var fluttur á slysadeild 
Landspítalans í Fossvogi þar sem 
hann var úrskurðaður látinn. Ekki 
er hægt að greina frá nafni hans 
að svo stöddu. 

Vélhjólamaður 
lést í Grímsnesi

Ölvaður maður fór í 
sjóinn skammt frá Keflavíkur-
höfn um klukkan ellefu á 
laugardagskvöld. Tveir lögreglu-
menn og slökkviliðsmaður frá 
Brunavörnum Suðurnesja fóru á 
eftir honum syndandi og náðu 
honum um þrjú hundruð metra 
frá landi.

Maðurinn var fluttur með 
sjúkrabíl á Heilbrigðisstofnun 
Suðurnesja þar sem hann var 
skoðaður af lækni. Samkvæmt 
upplýsingum frá lögreglu hefði 
hann ekki þolað margar mínútur í 
viðbót í sjónum vegna kulda. Ekki 
liggur fyrir hvers vegna maður-
inn fór á sund. 

Ölvaður maður 
synti í sjónum

 Fangelsisyfirvöld í 
Mexíkóborg hafa nú ákveðið að 
leyfa samkynhneigðum föngum 
að fá makaheimsóknir. Er þetta 
gert til að verða við ráðlegging-
um mannréttindanefndar 
Mexíkó.

Ákvörðunin kom í kjölfar 
kvörtunar manns sem vildi fá 
heimsókn fá félaga sínum í 
Santa Martha Acatitla-fangelsið 
í austurhluta borgarinnar.

Í flestum fangelsum í Mexíkó 
er mökum leyft að heimsækja 
fanga og er ekki gerð krafa um 
giftingu.

Fá makaheim-
sókn í Mexíkó

Ölóður karlmaður á 
fimmtugsaldri hélt konu sinni í 
gíslingu með hótunum um ofbeldi 
og ógnaði gestum í skála í Básum 
í Þórsmörk í fyrrakvöld. Lög-
regla handtók hann þegar hann 
reyndi að komast undan akandi, 
og veitti maðurinn lögreglu mót-
spyrnu við handtöku.

Að sögn varðstjóra lögreglunn-
ar á Hvolsvelli fékk hún tilkynn-
ingu frá skálaverði á staðnum um 
að maður sem væri viti sínu fjær 
af ölvun léti öllum illum látum á 
svæðinu, hefði beitt konu sína 
ofbeldi, héldi henni í gíslingu,  
ógnaði öðrum gestum líkams-
meiðingum og væri nú á leið upp 
bíl og hygðist aka ölvaður á brott 
í gegnum fjölmennt tjaldstæði. 

Lögregla segir athæfi manns-
ins tvímælalaust hafa verið til 
þess fallið að vekja ótta meðal 

gesta. „Ég held að það sé ekki 
nokkur einasti vafi,“ segir varð-
stjóri.

Tveir lögreglubílar voru sendir 
í forgangsakstri á staðinn og við 
komuna mætti maðurinn þeim 
undir stýri á bíl þeirra hjóna. 
Hann var stöðvaður en hlýddi 
ekki fyrirmælum lögreglu og var 

hegðun hans með ólíkindum, að 
sögn varðstjóra. Maðurinn var 
ökuleyfislaus þar sem hann hafði 
verið sviptur réttindum.

Hann var látinn sofa úr sér 
áfengisvímuna í fangaklefa á Sel-
fossi og var yfirheyrður í gær-
morgun. Honum var sleppt að því 
loknu. 

Fréttablaðið hefur gert samning 
við efnisveituna Project Syndi-
cate um birtingu á greinum eftir 
nokkra af þekktustu pennum 
heims á sínu sviði.

Meðal þeirra sem munu skrifa 
reglulega í Fréttablaðið eru 
Joseph E. Stiglitz, Nóbelsverð-
launahafi og einn áhrifamesti 
hagfræðingur samtímans, og 
kollegi hans Jeffrey D. Sachs, 
stjórnandi Earth Institute í 
hinum virta Columbia-háskóla í 
New York og einn háværasti 
gagnrýnandi aðgerða Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins í málefnum 
þróunarlandanna.

Það er Jeffrey D. Sachs sem 
ríður á vaðið í Fréttablaðinu í 
dag á blaðsíðu 18.

Álitsgjafar í 
heimsklassa

 Stærsta sundhöll landsins er að rísa á 
Ásvöllum í Hafnarfirði og er áætlað að taka 
hana í notkun næsta sumar. Einnig er verið að 
útbúa aðstöðu til sjóbaða við gömlu sundhöll-
ina í vesturbæ Hafnarfjarðar. 

Ingvar Jónsson, íþróttafulltrúi í Hafnar-
firði, segir að í sundhöllinni nýju verði 50 
metra laug, kennslulaug, fjórir heitir pottar 
og vatnsrennibraut. „Svo er líka gert ráð fyrir 
25 metra útilaug við sundhöllina en ekki er 
ákveðið hvenær ráðist verða í þær fram-
kvæmdir. Þetta verður sundlaugagarður og 
þar er líka gert ráð fyrir vatnsrennibraut.“ 
Framkvæmdir ganga vel og er áætlað að opna 
sundhöllina um næstu páska.

Möguleikar Hafnfirðinga verða þó ekki tak-
markaðir við sundlaugar í landi í framtíðinni 

því aðstaða til sjóbaða er einnig í smíðum á 
vegum bæjarins. „Við erum að smíða bryggu 
úti af gömlu sundhöllinni og meiningin er að 
þeir sem hafa áhuga á að stunda sjósund geti 
nýtt sér aðstöðuna þar. Menn komast þá í góða 
sturtu eða heitan pott eftir sjóbaðið.“

Ingvar segir að með nýjum mannvirkjum sé 
í raun um byltingu fyrir Hafnfirðinga að 
ræða. „Keppnissundlaug hefur ekki verið til 
staðar hingað til. Það verður svo hægt að upp-
fylla þörf grunnskólanna fyrir sundkennslu 
auk þess sem sund er vaxandi sem dægradvöl 
hjá almenningi.“

 Heilsuræktaraðstaða verður byggð upp 
samhliða í 600 fermetra sal en sundhöllin er 
um 6.000 fermetrar að gólffleti.

Hafnfirðingar stinga sér í sjóinn

Guðmundur, hafnaði tæknin 
íslensku talsetningunni?





Hópur drengja varð 
vitni að atburðarásinni í Laugardal 
og var mjög brugðið. Lögregla 
segir að fórnarlambið hafi ekki 
getað tjáð sig áður en hann missti 
meðvitund. Upplýsingar um árás-
armanninn komu frá aðstandend-
um. Eiríkur Eiðsson sendiferðabíl-
stjóri, sem forðaði fórnarlambi 
skotárárásarinnar af vettvangi í 
gær, sá árásarmanninn með riffil-
inn í höndunum fyrir framan bíl-
inn. Hann flúði með manninn hel-
særðan að sundlaugunum í 
Laugardal þar sem tveir starfs-
menn sundlauganna gerðu lífgun-
artilraunir.

Hópur drengja, sem voru að 
keppa á fótboltamótinu Rey Cup í 
Laugadal, varð vitni að því þegar 
hjartahnoð var reynt til að koma 
þeim sem varð fyrir árásinni til 
meðvitundar. „Við sáum þegar þeir 
voru að reyna að lífga manninn við. 
Það var mjög óhugnanlegt,“ sagði 
einn drengjanna við blaðamann og 
lýsti því að þeir hefðu séð mikið 
blóð á stéttinni eftir að maðurinn 

hafði verið fluttur á brott.
Hörður Jóhannesson aðstoðar-

lögreglustjóri lýsti atburðum á 
vettvangi á blaðamannafundi í gær. 
Ljóst er að fórnarlamb árásarinnar 
náði að komast inn í sendibifreið 
sem leið átti fram hjá árásarstaðn-
um eftir að hann hafði verið skot-
inn í brjóstið með 22 kalibera riffli. 
Sendiferðabílstjórinn kom á vett-
vang aðeins augnabliki eftir að 
árásarmaðurinn hafði skotið af 
byssu sinni. Bílstjórinn sá manninn 
með riffilinn í höndunum og hann 
ók í skyndi inn á Sundlaugarveg 
þar sem hann stöðvaði bílinn við 
sundlaugarnar til að hringja á 
aðstoð.

Hörður svaraði því neitandi að 
fórnarlambið hefði þekkt árásar-
mann sinn og komið þeim skilaboð-
um til sendiferðabílstjórans áður 
en hann missti meðvitund. Þetta 
staðfestir Eiríkur í viðtali við 
Fréttablaðið. Upplýsingar um hver 
árásarmaðurinn var komu frá 
aðstandendum þess myrta, að sögn 
lögreglu.

Logi Sigurfinnsson, forstöðu-
maður í Laugardalslaug, segir tvo 
starfsmenn laugarinnar hafa verið 
að fá sér ferskt loft fyrir utan húsið 
þegar sendiferðabíllinn kom þar 
að. Þeir hafi aðstoðað við lífgunar-
tilraunir á manninum sem skotinn 
var þangað til sjúkrabíll kom á 
staðinn, enda þjálfaðir í skyndi-
hjálp. Bílstjóranum var boðin 
áfallahjálp sem hann þáði ekki. 
Starfsmenn laugarinnar fengu 
áfallahjálp í gær.

Ása Elísa Einarsdóttir, vakthaf-
andi læknir á bráðamóttöku Land-
spítalans í Fossvogi, sagði mann-
inn ekki hafa verið með lífsmarki 
þegar komið var að honum við 
Laugardalslaugina. Reynt hafi 
verið að endurlífga hann á leiðinni 
á spítalann og á spítalanum sjálf-
um í um eina og hálfa klukku-
stund, en þá hafi hann verið 
úrskurðaður látinn. Skotið fór í 
brjóstkassa mannsins og í gegn, 
sagði hún.

Börn sáu lífgunartilraun
Hópur tólf til þrettán ára drengja varð vitni að því þegar reynt var að lífga 
fórnarlamb skotárásarinnar við í gær. Maðurinn komst ekki til meðvitundar.

 „Ég var rétt að koma 
úr beygju þegar ég sá mann veifa 
fyrir framan bílinn, þannig að ég 
stoppaði og tók hann upp í,“ segir 
Eiríkur Eiðsson sendibílstjóri sem 
kom til hjálpar manninum sem 
myrtur var á Sæbrautinni í gær. 
Hann átti leið hjá þar sem árásin 
átti sér stað og tók hinn særða upp 
í bílinn.

„Það sá ekkert á honum fyrst en 
svo fór blóðið að fossa úr honum í 
stríðum straumum. Þegar ég leit 
upp og sá árásarmanninn hlaða 
riffilinn fyrir framan bílinn áttaði 
ég mig á því hvað hafði gerst. 
Hann ætlaði greinilega að ganga 
frá okkur.“

Eiríkur segist þá hafa orðið 
mjög skelkaður, og gefið í til að 
komast undan manninum sem 
ætlaði greinilega að skjóta aftur 
úr rifflinum. „Mér var alveg sama 
þótt ég hefði keyrt yfir hann, ég 
vildi bara koma mér undan svo 
hann myndi ekki skjóta mig eða 
manninn sem ég tók upp í.“ 

Hann tók hægri beygju og brun-
að yfir gatnamót á rauðu ljósi á 
meðan hann reyndi að hringja í 
Neyðarlínuna. „Ég reyndi að 
hringja á hjálp í bílnum en fátið 

var svo mikið að ég bara gat það 
ekki. Ég vissi að það gæfist ekki 
tími til að fara með hann á sjúkra-
hús þannig að ég stoppaði á plan-
inu hjá Laugardalslauginni, þar 
sem ég vissi að væri fólk.“ 

Maðurinn sem varð fyrir skot-
inu sagði aldrei neitt í bílnum, 
segir Eiríkur.

„Sem betur fer var árásarmað-
urinn með einhleypu en ekki 
pumpu, annars hefði hann eflaust 
gengið frá okkur,“ segir hann.  
Maðurinn hefði líklega getað skot-
ið fleiri skotum án þess að hlaða á 
milli hefði hann verið með 
pumpu.

„Eftir að sjúkrabíllinn kom fór 
ég í skýrslutöku niður á lögreglu-
stöð og var þar í nokkra tíma. 
Síðan fór ég heim til dætra minna 
og var þar fram á kvöld.“ Hann 
segir lögregluna hafa boðið sér 
áfallahjálp en hann hafi afþakkað 
hana.

Aðspurður hvort honum hafi 
ekki verið brugðið við atburði gær-
dagsins segist hann hreinlega ekki 
hafa haft tíma til þess. „Þetta gerð-
ist allt svo ótrúlega snögglega, 
þetta var búið á einni eða tveimur 
mínútum.“

Hann ætlaði 
sér að ganga 
frá okkur
Eiríkur Eiðsson sendibílstjóri tók manninn sem 
myrtur var á Sæbrautinni upp í bíl sinn. Ég vildi 
bara koma mér undan og ná í hjálp, segir hann.



Stór og sterk

BRIK hlutabréfasjóðurinn og Alþjóðlegi hlutabréfasjóðurinn eru verðbréfasjóðir skv. lögum nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingasjóði. 
Rekstrarfélag sjóðsins er Rekstrarfélag SPRON. Útboðslýsingu má nálgast á heimasíðu SPRON Verðbréfa www.spronverdbref.is.
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Alþjóðlegi hlutabréfasjóðurinn hentar vel þeim sem vilja fjárfesta til langs tíma 
á erlendum hlutabréfamörkuðum og nýta sér sterka stöðu krónunnar. Markmið sjóðsins er að ná 
góðri ávöxtun og áhættudreifingu. Sjóðurinn var með bestu ávöxtun sambærilegra sjóða 
á markaði á síðasta ári; hækkaði um 43,18%* á árinu 2006.

BRIK hlutabréfasjóðurinn er alþjóðlegur sjóðasjóður 
og fjárfestir í heimssjóðum (Global Funds) sem fjárfesta 
einkum í hlutabréfum félaga sem skráð eru í kauphöllum
í Brasilíu, Rússlandi, Indlandi og Kína. Sjóðurinn er einkum fyrir fjárfesta 
sem eru tilbúnir að fjárfesta í mörkuðum sem sveiflast töluvert meira 
en markaðir í Evrópu eða Bandaríkjunum og ættu því að skila meiri arði 
til lengra tíma.

ENGIN söluþóknun til 1. sept. 2007

Kynntu þér kosti þessara tveggja sjóða nánar á www.spronverdbref.is eða í síma 550 1310.

Er nú rétti tíminn til að nýta sér sterka stöðu íslensku
krónunnar og fjárfesta í erlendum verðbréfasjóðum?
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Rekstrarvörur
1982–200725ára

Bjarni Ómar Ragnarsson
- verslunarstjóri hjá RV

Umhverfisvottaðar hreinlætisvörur
– fyrir sumarbústaðinn og veiðihúsið

 Talsvert fleiri fóru 
í liðþófanám og gallblöðrunám 
miðað við höfðatölu á Íslandi en 
annars staðar á Norðurlöndum 
árið 2004. Þetta kemur fram í sam-
antekt Landlæknis á skurðaðgerð-
um á Íslandi árin 2000 til 2005.

Liðþófaaðgerðir eru sex sinnum 
algengari á Íslandi en í Svíþjóð, 
svo dæmi sé tekið. „Árangurinn til 
langs tíma er oft sá sami hvort 
sem beitt er skurðaðgerð eða 
íhaldssamari stefnu,“ segir 
Matthías.

„Aðgengi að heilbrigðisþjónustu 
er mjög gott á Íslandi, allir komast 
að til sérfræðinga og í rannsókn-
ir,“ segir Matthías. „Svo er tiltölu-

lega gott aðgengi á spítalana líka 
og enginn biðlisti eftir svona 
aðgerð til dæmis.“

Aðgengi að sérfræðingum, 
sjúkrahúsum og rannsóknum 
skiptir miklu máli hvað varðar 

fjölda aðgerða, að sögn Matthías-
ar. „Hér á Íslandi erum við með 
dýra heilbrigðisþjónustu sem er 
mjög aðgengileg, þó það séu bið-
listar á ákveðnum sviðum.“ 

Meira af aðgerðum á liðþófa

Tvær ungar konur 
réðust á 27 ára konu í biðröð við 
skemmtistaðinn Sólon í miðbæ 
Reykjavíkur í fyrrinótt. Þær rifu 
í hár hennar, skelltu henni í 
götuna og drógu hana á hárinu. 
Önnur þeirra beit síðan í eyra 
konunnar. Vitni sagðist hafa séð 
bút bitinn út eyranu. Ekkert segir 
um það í lögregluskýrslu.

Svo virðist sem árásarkonurnar 
hafi ætlað að ryðjast fram fyrir 
hina í röðinni, hún hafi gert 
athugasemd við það og þær hafi 
þá ráðist á hana.

Vitni sáu konurnar hlaupa af 
vettvangi. Skýrslur hafa verið 
teknar af þeim og rætt verður við 
konurnar þegar til þeirra næst. 
Konan leitaði sér aðhlynningar á 
slysadeild.

Rifu í hár og 
bitu í eyra konu

„Finnst ekki öllum bjór 
góður?“ segir Björgvin Rúnars-
son, framkvæmdastjóri 2B Comp-
any, sem áformar að reisa bjór-
verksmiðju í Vestmannaeyjum. 
Verið er að kanna hvort hag-
kvæmt sé að reisa verksmiðjuna, 

sem tappar á 
fyrstu flöskurn-
ar næsta sumar 
ef allt gengur 
eftir.

„Við erum 
mjög spenntir 
fyrir þessari 
hugmynd, ásamt 
öllum sem eru 
með okkur í 
þessu,“ segir 
Björgvin. Hann 

vill þó ekki strax gefa upp hverjir 
standa að baki verkefninu fjár-
hagslega.

„Þegar allt er komið á hreint til-
kynnum við ákvörðunina form-
lega ásamt nafninu á bjórnum, 
sem tengist Vestmannaeyjum. 
Hann heitir samt ekki Lundi eða 
eitthvað þannig.“

2B Company er staðsett á Sel-
fossi og hefur mestmegnis séð um 
viðburði og útgáfumál. Fyrirtækið 
hélt meðal annars sýninguna 
Árborg 2007 í sumar og tónleika 
með hljómsveitinni TOTO fyrr í 
þessum mánuði. 

„Við erum bæði fjárfestingarfé-
lag og útgefandi, og höfum mikinn 

áhuga á þessu verkefni. Vest-
mannaeyjar völdum við vegna 
þess að fjölskyldur okkur eru ætt-
aðar þaðan, og við viljum efla 

atvinnulífið í Eyjum,“ segir Björg-
vin að lokum, spurður af hverju 
Vestmannaeyjar urðu fyrir valinu 
með staðsetningu. 

 Flokkur Shinzo Abe, for-
sætisráðherra Japans, Frjálslynda 
demókrataflokksins, beið afhroð í 
kosningum til efri deildar þings-
ins sem fram fóru á sunnudag. 
Vegna þessa spáðu sumir því að 
Abe kæmi til með að segja af sér, 
en svo virðist sem ekki verði af 
því.

Þegar Abe tók við stöðu forsæt-
isráðherra Japans í september í 
fyrra, sagðist hann meðal annars 
ætla að vinna í því að byggja upp 
fagurt land. Hann náði síðan 
almennri hylli þegar honum tókst 
að bæta stjórnmálasamband Jap-
ans við Kína og Suður-Kóreu. 
Ánægjan með Abe og flokk hans 
varði þó stutt.

Í kjölfars ýmissa hneykslismála 
hefur pólítísk staða forsætisráð-
herrans verið ótrygg um nokkurt 
skeið. Tveir af ráðherrum Abe 
hafa til að mynda sagt af sér vegna 
ásakana um misnotkun á almanna-
fé. Í maí síðastliðnum framdi síðan 
Toshikatsu Matsuoka heilbrigðis-
ráðherra sjálfsmorð þegar til stóð 
að yfirheyra hann vegna gruns um 
að hafi þegið fé frá verktökum, 
sem höfðu unnið talsvert fyrir 
ríkisfyrirtæki.

Þá gagnrýndi bæði stjórnarand-
stæðan og almenningur það harð-
lega þegar gögn fimmtíu milljóna 
ellilífeyrisþega gufuðu upp eins 

og dögg fyrir sólu. Abe lét þessar 
gagnrýnisraddir sér eins og vind 
um eyru þjóta, en virðist nú hafa 
sopið seyðið af eigin oflátungs-
hætti.

Flokknum hafði því lengi verið 
spáð löku gengi en menn áttu ekki 
von á útkoman yrði Abe og flokkn-
um jafn óhagstæð. Er hún sú 
versta í sögu flokksins, sem hefur 
setið í stjórn samfellt allt frá árinu 
1955.

Þetta er þó ekki í fyrsta sinn 
sem flokkurinn bíður hnekki í 
kosningum. Árið 1998 sagði þáver-
andi forsætisráðherra Ryutaro 
Hashimoto af sér þegar flokkur-
inn 44 af 121 sæti. Níu árum áður 
missti Sousuke Uno stöðu sína 
sem forsætisráðherra eftir að 
hafa náð aðeins 36 sætum. Sjálfur 
sagði Abe upp sem aðalritari 
flokksins árið 2004, þegar flokkur 
hans ætlaði sér 51 sæti en náði 
eingöngu 49.

Margir biðu því spenntir eftir 
því hvort Abe kæmi til með að 
segja starfi sínu lausu, eftir að 
úrslitin voru kunngjörð og jap-
anski lýðræðisflokkurinn hafði 
náð flestum þingsætum í efri 
deildinni. Þegar til kastanna kom 
reyndist forsætisráðherrann ekki 
á þeim buxunum að segja af sér, 
þrátt fyrir að taka fulla ábyrgð á 
ósigrinum.

Tilkynnti Abe, heldur þungbú-
inn á svip, að hann kæmi áfram til 
með að vinna að umbótamálum og 

uppfylla skyldur sínar sem for-
sætisráðherra Japans.

Ætlar ekki að segja af sér
Shinzo Abe, forsætisráðherra Japans, og flokkur hans biðu afhroð í kosningum til efri deildar þingsins sem 
fram fóru í gær. Pólitísk staða forsætisráðherrans hefur verið ótrygg um nokkuð skeið vegna hneyksla.

Ertu hlynnt(ur) því að NATO 
hafi eftirlit með íslenskri loft-
helgi?

Telurðu að reykingabannið á 
skemmtistöðum hafi gefist vel?

 Gordon Brown, 
forsætisráðherra Bretlands, 
flaug í gær til Bandaríkjanna til 
að funda með George Bush 
forseta.

Áður en Brown flaug af stað 
reyndi hann að slá á sögur um 
kólnandi samskipti þjóðanna. 
Þetta var fyrsta ferð Brown til 
Bandaríkjanna eftir að hann tók 
við embætti forsætisráðherra af 
Tony Blair. 

Á fundi sínum í gær ætluðu 
leiðtogarnir tveir meðal annars 
að ræða Íraksstríðið þar sem 
Brown er talinn vilja fækka 
breskum hermönnum þar.

Enn öflug
samvinna





Settir hafa verið upp 
105 sendar fyrir Tetra-fjarskipta-
kerfið sem þjónar neyðarþjónustu 
hvers konar. Ráðgert er að leggja 
niður eldra fjarskiptakerfi sem 
almannavarnir Ríkislögreglustjóra 
hafa rekið, en þó ekki fyrr en 
almannavarnanefndir hafa keypt 
nýjan búnað.

Tetra er stafrænt talstöðva- og 
farsímakerfi sem hannað er fyrir 
neyðarþjónustu. Kerfið nær til 
stórs hluta af þjóðvegum landsins, 
ásamt miklum hluta hálendisins.

Meðal þeirra sem nýta kerfið eru 
Neyðarlínan, lögregla og slökkvi-
lið, og nú bætast almannavarnir og 
björgunarsveitir við. Almanna-
varnir hafa rekið eldra fjarskipta-
kerfi árum saman en það verður 
lagt niður þegar Tetra-kerfið verð-
ur komið að fullu í gagnið.

„Sendarnir og annað sem þarf að 
setja upp er að heita má komið, svo 
fer það eftir almannavarnanefnd-
um á hverjum stað hvenær verður 
klárað að skipta þessu út,“ segir 
Víðir Reynisson, deildarstjóri 
almannavarnadeildar Ríkislög-
reglustjóra. Hann segist reikna 
með að það verði fljótlega, í öllu 
falli fyrir næstu áramót.

Búið er að setja upp 105 senda, 
og nær útbreiðsla Tetra-kerfisins 
nú til mestalls landsins. Reiknað er 
með að sendarnir verði að endingu 
um 150 talsins, og segir Víðir að 
þeir 45 sendar sem eftir sé að setja 

upp muni stoppa upp í eitthvað af 
þeim götum sem nú eru á kerfinu, 
svo sem á hálendinu.

Fjarskiptaráð björgunarsveita 
hefur ráðlagt björgunarsveitum 
hvaða búnað þær þurfi. Víðir segir 
að svo til daglega berist fréttir af 
því að björgunarsveitir hafi tekið 
tækin í notkun. Björgunarsveitirn-
ar ætla engu að síður að reka sitt 
kerfi áfram um óákveðinn tíma.

„Þetta mun hafa í för með sér 

algera byltingu fyrir stjórn 
aðgerða, og hefur raunar haft þau 
áhrif nú þegar,“ segir Víðir. Með 
gamla kerfinu náði samband stjórn-
stöðvar almannavarna í Skógarhlíð 
aðeins til suðvesturhorns landsins, 
upp á Snæfellsnes og að Vest-
mannaeyjum. Í Tetra-kerfinu sé 
hægt að tala beint við þá sem standi 
í aðgerðum víðast hvar á landinu, í 
stað þess að treysta á símasam-
band.

Tetra leysir eldra fjar-
skiptakerfi af hólmi
Búið er að setja upp 105 af 150 sendum sem ráðgert er að setja upp fyrir Tetra-
fjarskiptakerfið. Almannavarnanefndir munu skipta um kerfi fyrir áramót. Til 
stendur að leggja eldra fjarskiptakerfi almannavarna Ríkislögreglustjóra niður.

 „Við erum að tala við 
drengi og karlmenn um alvarleika 

nauðgana,“
segir Gísli 
Hrafn Atla-
son, talsmað-
ur karlahóps 
Femínistafé-
lagsins. Átak-
ið „Karlmenn 
segja NEI við 
nauðgunum“
hefst form-
lega á mið-
vikudag.

„Við erum að ræða svolítið um 
goðsagnir um nauðganir og benda 
á þá ábyrgð sem við getum borið á 

umræðunni í samfélaginu,“ segir 
Gísli. Hluti af hópnum fór á 
Franska daga á Fáskrúðsfirði um 

helgina, en átakið verður form-
lega opnað á miðvikudagskvöld 
þegar haldnir verða stórtónleikar 
með níu hljómsveitum.

Tónleikarnir eru í samstarfi við 
V-dags samtökin og Jafningja-
fræðsluna og marka upphaf her-
ferðarinnar. Menn frá karlahópn-
um munu svo standa vaktina fyrir 
utan vínbúðir og tala við vegfar-
endur. Jafnframt mun hópur fara 
á þjóðhátíð í Eyjum og á Eina með 
öllu á Akureyri.

„Á staðina fara tuttugu manns, 
svo að allir sem hafa verið að 
koma að þessu eru um fjörutíu. Og 
þá er ég ekki að telja hljóm-
sveitirnar með,“ segir Gísli. 

Fræða karlmenn um nauðganir

Síðustu umferð Norður-
landamótsins í skák lauk um 
helgina og tryggði keppandi 
Íslands, Lenka Ptácníková, sér 
titilinn Norðurlandameistari 
kvenna, eftir sigur á norsku 
skákkonunni Torill Skytte.

Lenka var taplaus á mótinu og 
hlaut samanlagt 9,5 vinning í 
ellefu skákum. Hún heldur því 
titlinum sem hún vann sér inn í 
Finnlandi árið 2005.

Þess má geta að þetta er í 
sjötta sinn sem íslensk kona 
verður skákmeistari Norður-
landa. Áður hafði Guðlaug 
Þorsteinsdóttir unnið titilinn 
1975, 1977 og 1979 og Sigurlaug 
R. Friðþjófsdóttir árið 1981.

Íslensk kona 
skákmeistari

 Einn maður liggur í 
valnum og tveir aðrir eru særðir 
eftir skotárásir í Manchester 
síðasta föstudag. Í kjölfarið hefur 
skelfing gripið um sig meðal 
borgarbúa.

Lögreglu hefur ekki tekist að 
finna tengsl milli árásanna, önnur 
en að þær urðu um miðnætti
nálægt miðri Manchester-borg.

Borgarbúar er felmtri slegnir 
yfir skotárásunum, sem eru að 
verða daglegt brauð í borginni. Til 
marks um það voru tveir menn 
skotnir á undan í vikunni sem leið.

Sérstakan óhug vekur að 
margir árásarmannanna hafa 
verið á unglingsaldri. Krefjast því 
margir að harðar verði tekið á 
ungum afbrotamönnum.

Einn látinn og 
tvær særðir

 Lögreglan á Selfossi 
stöðvaði í gær ungan ökumann 
sem ók á 135 kílómetra hraða á 
Hellisheiði. Þegar rætt var við 
manninn kom í ljós að hann var 
ökuréttindalaus í þokkabót, en 
hann hafði verið sviptur réttindun-
um vegna umferðarlagabrota.

Maðurinn reyndist svo hafa enn 
meira óhreint mjöl í pokahorninu, 
því grunur vaknaði um að hann 
hefði einnig verið undir áhrifum 
fíkniefna við aksturinn.

Lögreglan á Selfossi stöðvaði 
annan mann innanbæjar í fyrradag 
sem reyndist undir áhrifum 
fíkniefna. 

Ók hratt, próf-
laus og á efnum

 Hvers konar aðgerð undir-
gekkst Dick Cheney, varaforseti 
Bandaríkjanna, nýlega?

 Hversu hátt var hlutfall 
útlendinga sem teknir voru fyrir 
ölvunarakstur fyrri hluta 2007? 

 Hvernig fór leikur FH og 
Keflavíkur um helgina?

Samtökin Saving Iceland 
krefjast þess að fréttastofa RÚV 
birti sannanir fyrir fullyrðingum 
sínum um að meðlimir samtakanna 
fái greitt fyrir að láta handtaka sig. 
Þetta kemur fram í tilkynningu sem 
samtökin sendu frá sér í gær.

RÚV sagði frá því á fimmtudag 
að samkvæmt heimildum fréttastof-
unnar fengju mótmælendur greitt 
fyrir að láta lögreglu handtaka sig. 
Saving Iceland samtökin vísa þessu 
algjörlega á bug og kalla frétta-
flutninginn rógburð. „Væri óskandi 
að fréttastofa RÚV skoðaði sinn 
gang betur áður en hún lætur nota 
sig sem handbendi í jafn lágkúru-
legri rógsherferð,“ segir í tilkynn-
ingunni. 

Segja frétt RÚV 
vera rógburð





N1 BÍLAÞJÓNUSTA SÆKTU UM VIÐSKIPTA- OG
SAFNKORT Á WWW.N1.IS

ER BÍLLINN 
KLÁR Í FRÍIÐ?

ALLT AÐ

10% AFSLÁTTUR!

Safnkortshafar fá 3% afslátt í formi punkta. 

Viðskiptakortshafar fá 7% afslátt, 

auk 3% í formi Safnkorts-

punkta – samtals 

10% afslátt.

Láttu smyrja bílinn og athuga hjólbarðana hjá Hjól-
barðaþjónustu N1 og farðu áhyggjulaus í sumarfríið. 

Réttarhálsi 2, Rvík, hjólbarða- og smurþjónusta 587 5588

Fellsmúla 24, Rvík, hjólbarðaþjónusta 530 5700

Fellsmúla 24, Rvík, smurþjónusta 530 5710

Ægisíðu 102, Rvík, hjólbarða- og smurþjónusta 552 3470

Langatanga 1a, Mosfellsbæ, hjólbarða- og smurþj. 566 8188

Reykjavíkurvegi 56, Hafnarfirði, hjólbarðaþjónusta 555 1538

Dalbraut 14, Akranesi, hjólbarðaþjónusta 431 1777

Tryggvabraut, Akureyri, smurþjónusta 462 1080

Réttarhálsi 2, Rvík, hjólbarða- og smurþjónusta 587 5588

Fellsmúla 24, Rvík, hjólbarðaþjónusta 530 5700

Fellsmúla 24, Rvík, smurþjónusta 530 5710

Ægisíðu 102, Rvík, hjólbarða- og smurþjónusta 552 3470

Langatanga 1a, Mosfellsbæ, hjólbarða- og smurþj.  566 8188

Reykjavíkurvegi 56, Hafnarfirði, hjólbarðaþjónusta 555 1538

Dalbraut 14, Akranesi, hjólbarðaþjónusta 431 1777

Tryggvabraut, Akureyri, smurþjónusta 462 1080

Sýn 2 tekur við sýning-
um á Ensku úrvalsdeildinni í 
knattspyrnu í haust og hefur sjón-
varpsstöðin SkjárSport sem áður 
sýndi deildina verið lögð niður. 
Áskrift að Sýn 2 kostar 50.052 
krónur árlega, eða tvöfalt meira 
en Skjársport rukkaði í fyrra, 
24.950 krónur. Í staðinn verða 
fleiri leiki sýndir, eða 380 talsins.

Stöðvarnar Canal+ Sport 1 og 
Canal+ Sport 2, sem senda út í 
Svíþjóð, Noregi, Danmörku og 
Finnlandi bjóða upp á um 300 leiki 
í Ensku úrvalsdeildinni. Pakkaá-
skrift að báðum stöðvunum kost-
ar 35.831 kr. á ári, en stöðvarnar 
sýna einnig ítalska og sænska 
boltann.

„Það er reynt að stilla verðinu í 
hóf sem kostur er. Áskriftarkerf-
ið er byggt á umbun fyrir umfang 
viðskiptavina og tryggð þeirra,“ 
segir Pétur Pétursson, fram-
kvæmdastjóri tekjusviðs 365.

Sautján mismunandi verðflokk-
ar eru á Sýn 2, en verðið fer eftir 
hvort áskrifandi er með aðrar 

stöðvar hjá 365 og þá hverjar og 
hversu margar.

Stakur mánuður á Sýn 2 kostar 
4.390 krónur. Skuldbindi maður 
sig til tólf mánaða áskriftar fæst 
fimm prósenta afsláttur og kostar 
þá mánuðurinn á 4.171 kr. Ár af 
Sýn 2 kostar því um fimmtán þús-
und krónum meira en íþrótta-
stöðvar Canal+.

Hjá Sýn 2 er gjald tekið fyrir 
júní og júlí, en þá fara engir leikir 
fram í Ensku úrvalsdeildinni. Hjá 
SkjáSport var ekki rukkað fyrir 
þessa tvo mánuði. Sýn 2 hyggst 
hins vegar sýna margvíslegt efni 
þá mánuði, meðal annars æfinga-
leiki stórliða knattspyrnunnar.

„Það er ekki verið að bera saman 
sambærilega vöru, við bjóðum upp 
á meira en SkjárSport,“ segir 
Pétur. „Það er aukin og metnaðar-
fyllri þáttagerð og við sýnum líka 
næstefstu deildina.“

Samkvæmt Láru Nönnu Egg-
ertsdóttur, framkvæmdastjóra 
ljósvakamiðla hjá 365, benti könn-
un sem Sýn lét gera meðal við-

skiptavina sinna á að áttatíu pró-
sent áskrifenda Sýnar væru líka 
áskrifendur að SkjáSport. Því muni 
flestir fá Sýn 2 á tuttugu prósent 
afslætti eða meira.

Að sögn Pétur gengur sala vel. 
„Það eru þrjú ár síðan Enska 
úrvalsdeildin var boðin út síðast 
og verðið hefur hækkað um allan 
heim,“ segir Pétur. „Þetta er orðið 
eitt vinsælasta sjónvarpsefni í 
heimi, ef ekki það vinsælasta og 
verðlagningin í innkaupum er í 
samræmi við það.“

Enski boltinn dýrari 
en á Norðurlöndum
Áskrift að Sýn 2 kostar 15 þúsund krónum meira árlega en áskrift að Canal+ 
Sport 1 og 2 stöðvunum á Norðurlöndunum, en Sýn 2 sýnir 80 leikjum meira úr 
enska boltanum. Verð Sýnar 2 er tvöfalt hærra en hjá SkjáSport í fyrra.

 Brögð eru að því að öku-
menn setji vélaolíu á dísilbíla sína. 
Vélaolían er fjörutíu prósentum 
ódýrari en venjuleg dísilolía og 
því freistast margir til að kaupa 
hana. Háar sektir eru hins vegar 
við slíku athæfi. Sekt við fyrsta 
brot á venjulegum fólksbíl nemur 
200.000 krónum en á stærri vöru-
bílum 1.250.000 krónum. Sektin 
tvöfaldast við fleiri brot.

Vegagerðin hefur eftirlit með 
því að þetta kerfi sé ekki misnotað 
og tekin eru sýni úr 80-200 bílum á 
mánuði. Frá áramótum hafa 59 
bílar verið teknir með vélaolíu. 

Sævar Ingi Jónsson hjá Vega-
gerðinni er ósáttur við hve auðvelt 

aðgengið að vélaolíunni er. „Það 
þekkist hvergi á byggðu bóli að 
hægt sé að kaupa vélaolíu í sjálf-
sölu,“ sagði Sævar. „Við hjá Vega-
gerðinni kvörtuðum yfir þessu við 
lagasetninguna. Helst finnst mér 
að selja ætti vélaolíuna af tankbíl 
en annars aðeins í afgreiðslu og þá 
eingöngu til þeirra sem hefðu til 
þess réttindi.“

Vélaolían er venjuleg dísilolía 
sem litarefni hefur verið sett í til 
að hún þekkist. Hún er eingöngu 
ætluð vinnuvélum og bifreiðum 
sem nota meginhluta olíunnar í 
annað en akstur, eins og brunabíl-
um, steypubílum og kranabílum. 

Margir setja vélaolíu á bílinn

Sjö manns létust 
þegar 43 ára gömul rússnesk 
flutningavél hrapaði í grennd við 
Moskvu í gær. Orsök brotlending-
arinnar liggur ekki fyrir. Flutn-
ingavélin var á leiðinni frá 
Domodevo-flugvellinum suðaust-
an við Moskvu til Bratsk í 
Síberíu. Hún hafði einungis verið 
á lofti í nokkrar mínútur þegar 
hún hrapaði. 

Á laugardag létust fimm manns 
þegar þyrla hrapaði í Údmúrtía-
héraðinu í Úralfjöllunum. 

Sjö létust þegar 
flugvél hrapaði

 Rannsókn stendur 
nú yfir á slysi sem varð í Phoenix 
í Arizona-ríki þegar tvær 
fréttaþyrlur skullu saman, með 
þeim afleiðingum að allir 
farþegarnir fjórir létu lífið.

Fréttamenn um borð í þyrlun-
um voru að fylgjast með bíla-
eltingarleik lögreglunnar við 
glæpamann þegar áreksturinn 
varð. Vitni að slysinu hafa greint 
frá því að þyrlurnar hafi skollið 
fyrirvaralaust saman og hrapað 
til jarðar.

Fjórir láta lífið í 
þyrluslysi

Serbneska lögreglan 
hefur handtekið mann vegna 
gruns um að hafa myrt níu 
manns og sært tvo aðra í 
skotárás í þorpinu Jabukovac í 
Austur-Serbíu á föstudag.

Talið er að skotæði hafi runnið 
á hinn 38 ára gamla Nikola 
Radosavljevic sem skaut með 
veiðiriffli á gangandi vegfarend-
ur. Hann flúði af vettvangi 
glæpsins, en fannst stuttu síðar í 
kirkjugarði við gröf foreldra 
sína, þar sem hann var handtek-
inn.

Lögreglu hefur ekki tekist að 
finna skýringu á hegðun 
Radosavljevics.

Maður drap níu 
og særði tvo
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• 8 kg
• Fjórtán blettakerfi
• Hraðkerfi
• Kraftþvottakerfi
• Snertihnappar
• Orkuflokkur A+
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„ORÐRÉTT“

Erlendir gestir stoppa oft 
stutt hérlendis. Hér er 
tillaga að fjögurra daga 
dagskrá fyrir þá sem gista 
á höfuðborgarsvæðinu.

Útlendingar sem hingað koma ætla 
sér oft of lítinn tíma til að skoða 
land og þjóð. Ísland er pínulítil 
eyja í augum flestra og sumir 
hverjir halda að hægt sé að ganga 
frá Keflavík til Mývatns á tveimur 
tímum.

Þar sem við erum svo heppin að 
búa við ótrúlegan fjölbreytileika í 
náttúru og landslagi er hægt að sjá 
margt á fáum dögum, þó svo dags-
ganga frá Leifsstöð til Mývatns sé 
ekki inni í myndinni. Hér er tillaga 
að fjögurra daga dagskrá sem 
flestir ættu að ráða við. Innlendir 
gestgjafar ættu þannig að geta 
sýnt sem mest og útlendingarnir 
að fara heim sáttir.

Þegar ferðamenn eru sóttir út á 
flugvöll má fara með þá Krísuvík-
urleiðina út að Reykjanesvita. 
Lærið nokkrar sjómannasögur og 
ekki gleyma að segja frá þorska-
stríðinu. Útlendingar eru hrifnir 
að því. Ekki vegna þess að það sé 
merkilegt heldur vegna þess að 
við köllum deilu um fiskitegund 
stríð.

Svo er haldið til Reykjavíkur í 
stutta skoðunarferð sem endar í 
Sögusafninu í Perlunni. Gefist tími 
má ljúka deginum með heimsókn í 
einhvern af sundstöðum borgar-
innar. Um kvöldið er það svo svart-
fugl að indverskum hætti á Indian 
Mango.

Gullni hringurinn er vissulega 
klisja en það er ástæða fyrir því að 
hann er klisja. Ótrúlegt hvað hægt 
er að hafa gaman af vatni sem fer 
upp (Strokkur), vatni sem fer niður 
(Gullfoss) og vatni sem fer ekki 
neitt (Þingvallavatn). Sé veðrið 
gott má reyna að lokka útlending-
ana til að taka sundsprett í Drekk-
ingarhyl, en ekki segja frá sögu 
staðarins fyrr en þeir eru komnir á 
bólakaf. 

Svo er grillað um kvöldið og 
sagðar hetjusögur af Agli, 
Gunnari og öðrum þjóðkunnum 
og dáðum fjöldamorðingjum.

Suðurlandið skartar náttúruperl-
unum og ferðamannastöðunum 

Skógafossi, Seljalandsfossi, Dyr-
hólaey, Eyjafjöllunum, Mýrdals-
jökli og svo mætti lengi telja. 
Þessa staði er hægt að skoða á 
einum degi.

Á leiðinni heim er ekki úr vegi 
að ganga upp í Reykjadal fyrir 
ofan Hveragerði. Leirhverir og 
heitir pottar í grænum dal eru 
annar heimur fyrir flesta, bæði 
Íslendinga og útlendinga. Fólk 
þarf þó að vera í gönguhæfu 
ástandi til að komast inn í dalinn.

Eitthvað þarf íslenska ríkið að 
græða á útlendingunum svo að 
morgni fjórða dags þarf að sleppa 
þeim lausum á Laugaveginum með 
sjóðandi kreditkort. Upp úr hádegi 
er komið að hvalkjöti á Sægreifan-
um og svo er brunað inn í Hval-
fjörðinn inn í Botnsdal. Þar eru 
fallegar flúðir og auðvitað Glym-
ur, einn hæsti foss landsins.

Að lokum er útlendingunum 
hent í þann pytt sem almennt kall-
ast Bláa lónið. Þó svo við Íslend-
ingar séum löngu orðnir leiðir á að 
borga offjár fyrir að fara í lón sem 
núna er eins á litinn og Mekong þá 
virðist hrifningu útlendinga engin 
takmörk sett.

Fjórar dagsferðir frá Reykjavík

Hrifinn af söfnunum á Vestfjörðum

Fólk ætti að 
hafa val 

Bara sýndarmennska Er það ekkert seint?
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Mikið var um dýrðir í Árbæjarsafni á sunnudag, þar 
sem safnhús höfðu verið færð í skrúða og víða blasti 
við danski þjóðfáninn. Tilefnið var að hundrað ár eru 
liðin frá heimsókn Friðriks áttunda Danakonungs til 
landsins, en margir telja komu hans marka þáttaskil í 
sjálfstæðisbaráttu Íslendinga.

Gestir létu ekki á sig fá þótt veður væri ekki með 
besta móti, heldur nutu einstakra dagskrárliða sem 
höfðu verið skipulagðir í tilefni dagsins.

Hægt var að skoða ljósmyndir frá heimsókn kon-
ungs og fara um svæðið í samfylgd leiðsögumanna, 

uppáklæddra að hætti Íslendinga á öndverðri 20. öld.
Fullt var út að dyrum í Lækjargötu fjögur, eins 

safnhúsana við torgið, þar sem nemendur við Lista-
háskóla Íslands léku tónlist fyrir gesti.

Þá var ýmislegt í boði fyrir yngstu kynslóðina. 
Kassabílar, vegasölt og önnur leiktæki, auk hests 
nokkurs, sem naut óskiptrar athygli íslensku æskunn-
ar.

Ekki var annað að sjá en að flestir hefðu gaman af, 
þótt hvorki sól né danskir aðalsmenn heiðruðu við-
stadda með næruveru sinni þann daginn. 

Konunglegar móttökur
Hundrað ár eru nú liðin síðan Friðrik áttundi kom til landsins ásamt fríðu föru-
neyti. Í tilefni þess var slegið upp skemmtidagskrá á Árbæjarsafni um helgina.



Tilboð á stafrænni framköllun:

Hundrað myndir 
á 2500 krónur!

Ekki gleyma að sækja!
Tilboðið gildir út ágúst 2007.
Kr. 25 myndin óháð magni.

6.1 megapixlar ásamt 
512mb minniskorti
á kr. 15.900

Takmarkað upplag!

Frábært tilboð!

C653
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Hver sá sem hefur áhuga á 
friðarumleitunum, viðleitni til 

að draga úr fátækt og framtíð 
Afríku ætti að lesa nýju skýrsluna
frá Umhverfisstofnun Sameinuðu
þjóðanna (UNEP), sem nefnist 
Sudan: Post-Conflict Environ-
mental Assessment (Súdan: 
Umhverfismat að loknum stríðsá-
tökum). Þetta hljómar kannski eins 
og tæknileg skýrsla um umhverfis-
mál í Súdan, en hún er líka 
ljóslifandi rannsókn á því hvernig 
náttúrulegt umhverfi, fátækt og 
fólksfjölgun getur haft samverk-
andi áhrif og leitt af sér skelfilegar 
hörmungar af manna völdum á 
borð við ofbeldisverkin í Darfúr.

Mikil fátækt er ein af megin-
orsökum ofbeldis, og hefur 
forspárgildi þar um. Meiri líkur 
eru til þess að stríð brjótist út á 
fátækustu stöðum heims, eins og 
Darfúr, frekar en þar sem 
ríkidæmi er meira. Þessi fullyrðing
er ekki bara byggð á almennri 
skynsemi, heldur er hún studd 
rannsóknum og tölfræðigreining-
um. UNEP orðar það svo: „Mjög 
sterk tengsl eru á milli landeyð-
ingar, myndunar eyðimarka og 
átakanna í Darfúr.“

Darfúr, fátækasti hluti mjög 
fátæks lands, fellur vel undir þetta 
ógnvænlega samhengi. Fólk hefur 
lifibrauð sitt annars vegar af hálf-
gerðu hirðingjalífi með búfjárhaldi 
í norðanverðu landinu og hins 
vegar af sjálfsþurftarbúskap í 
suðrinu. Langt er í hafnir og 
alþjóðlega verslun, í héraðinu 
skortir mikilvægustu grunnkerfi á 
borð við vegi og rafmagn og 
jarðvegurinn er afskaplega þurr. 
Hann hefur þornað enn meira á 
síðustu áratugum vegna þess að 
úrkoma hefur orðið minni, sem 
líklega stafar, í það minnsta að 
hluta til, af breytingum sem orðið 
hafa í andrúmsloftinu af manna-
völdum, einkum vegna orkunotkun-
ar í ríku löndunum.

Minnkandi úrkoma hefur beint 

eða óbeint átt þátt í að valda 
uppskerubrestum, útrás eyðimerk-
urinnar yfir gróðurlönd, æ meiri 
vatnsskorti og minni bithögum
fyrir búfénaðinn, og gríðarlegri 
skógareyðingu. Hröð mannfjölgun, 
úr um það bil einni milljón árið 

1920 í nálægt sjö milljónir í dag, 
hefur með minnkandi lífsgæðum 
gert það að verkum að allt þetta 
kostar miklu fleiri mannslíf.

Afleiðingin hefur verið sú að æ 
oftar kemur til átaka milli 
hirðingja og bænda, og fólksflutn-
ingar hafa orðið frá norðri til 
suðurs. Eftir að átökin höfðu 
kraumað undir niðri árum saman 
brutust árið 2003 út bardagar milli 
þjóðernis- og pólitískra hópa, og 
milli uppreisnarmanna í Darfúr og 
ríkisstjórnar landsins, sem fyrir 
sitt leyti hefur stutt grimmar 
vígasveitir sem hafa fylgt hark-
alegri landeyðingarstefnu og 
valdið bæði fólksflótta og fjöl-
mörgum dauðsföllum.

Þótt milliríkjaviðræður í Darfúr 
hafi einkum beinst að friðargæslu 
og mannúðarstarfi, þá er hvorki 
hægt að ná fram friði né viðhalda 
honum fyrr en tekist hefur verið á 
við þann vanda sem undir býr, sem 
er fátækt, hnignun umhverfisins,
erfiðari aðgangur að vatni og 
langvarandi hungur. Að senda 
hermenn á staðinn mun ekki friða 
fólk sem er hungrað, fátækt og 
örvæntingarfullt.

Bæði skýrslan frá UNEP og 
reynslan frá öðrum stöðum í 
Afríku gefa vísbendingar um 

hvernig ýta megi undir efnahags-
þróun í Darfúr. Bæði fólk og 
búfénaður þarf tryggan aðgang að 
vatni. Á sumum svæðum er hægt 
að bæta úr því með borholum sem 
dæla vatni úr vatnsforða neðan-
jarðar. Á öðrum svæðum er hægt 
að nota vatn úr ám eða árstíða-
bundnu afrennsli af yfirborði. Á 
enn öðrum stöðum gæti þurft að 
notast við vatnsleiðslur um langar 
vegalengdir.

Með utanaðkomandi hjálp gæti 
framleiðni búfénaðar í Darfúrhér-
aði aukist með betri búfjárrækt,
aukinni dýralæknishjálp, fóður-
söfnun og með fleiri ráðum. Þróa 
mætti kjötiðnað þar sem hirðingjar 
gætu margfaldað tekjur sínar með 
því að selja heila skrokka og aðrar 
kjötafurðir, unnar vörur á borð við 
leður, og mjólkurafurðir.  En 
Darfúr þarf á aðstoð að halda við 
flutninga og geymslu, öflun orku 
og dýralækningar.

Einnig þarf að efla félagslega 
þjónustu, meðal annars heilbrigðis-
þjónustu og sjúkdómaeftirlit, 
menntun og lestrarkennslu fyrir 
fullorðna. Lífsgæði gætu batnað 
mikið og hratt með ódýrum 
fjárfestingum sem beindust að 
eftirliti með malaríu, skipulögðum 
skólamáltíðum, nýtingu regnvatns til 
drykkjar og með færanlegum 
heilsugæslustöðvum. Dreifikerfi 
fyrir farsíma gæti valdið byltingu í 
samskiptamálum á hinu stóra 
landsvæði Darfúrhéraðs, sem myndi 
bæta verulega lífsafkomu fólks og 
viðhalda fjölskyldutengslum.

Sjálfbærum friði er aðeins hægt 
að ná fram með sjálfbærri þróun. 
Til að draga úr hættunni á stríði 
verðum við að hjálpa fátæku fólki 
hvarvetna, ekki aðeins í Darfúr, að 
uppfylla grunnþarfir sínar, vernda 
náttúrulegt umhverfi sitt og taka 
fyrstu skrefin á braut efna-
hagslegrar þróunar.

Höfundur er hagfræðiprófessor 
©Project Syndicate

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Haft er eftir Gunnari Birgissyni bæjarstjó-
ra í Kópavogi í nýlegri grein í Fréttablað-

inu að stóraukin atvinnustarfsemi á Kársnesi 
sé „vistvæn“ þar sem „það [sé] stutt fyrir fólk 
að fara í vinnuna“. Hann kýs að notfæra sér 
eina þáttinn sem getur talist vistvænn til þess 
að setja stimpilinn „vistvænt“ á allar bygg-
ingaframkvæmdir sem fyrirhugaðar eru á 
Kársnesinu. Þetta gerir bæjarstjórinn til að 
réttlæta stórkostlegt rask og eyðileggingu á einkenn-
um þessa svæðis, þar á meðal lífríki fjörunnar. Þetta 
er ekkert annað en misnotkun á orðinu „vistvænt“.  
Það er fögur fullyrðing að „bærinn vinni eftir Staðar-
dagskrá 21, sem miðar að því að gera sveitarfélög 
vistvænni“. En spurningin er: Hvernig vinnur bærinn 
eftir þeirri dagskrá?

Hvaðan hefur Gunnar framtíðarupplýsingarnar 
um fjölda Kársnesbúa sem kemur til með að vinna á 
svæðinu? Er ekki alveg eins líklegt að stórt hlutfall 
aðkomufólks vinni hér í framtíðinni og auki þar með 
enn á umferðarþunga?

Rétt er það, að til eru hús hér á Kársnesinu sem eru 
í niðurníðslu og ósnyrtilega bletti má finna hér og þar 

og einnig vannýtt húsnæði. Sjálfsagt er 
að koma þessum þáttum í gott horf. En að 
nota þessar staðreyndir til þess að rétt-
læta tvöföldun íbúatölu, byggingu hafnar 
og stóraukna atvinnustarfsemi er fáran-
legt.

Hvernig á að breyta gatnakerfinu 
þannig að það „annist“ 18.000 ökutæki, 
þar á meðal risatrukka sem þarf til að 
ferja varning til og frá höfninni? Með 
fjölgun gatnaljósa? Hvað þýðir að „gatan 
annist“? Hvað með fólkið sem býr við 
götuna? Hvað er ætlast til að það þoli 

mikla mengun frá hávaða og bílaútblæstri og stór-
aukna slysahættu? Hvað á fólkið að þola mikið rask 
og umturnun á nánasta umhverfi sínu?

Það er til lítils að gera framtíðarskipulag fyrir íbú-
asvæði sem síðan er umturnað af vild af ráðamönnum 
sem mistúlka hugtakið um þéttingu byggðar. Einmitt 
núna er mikil ásókn í búsetu í grónum hverfum alls 
staðar á höfuðborgarsvæðinu. Ástæðan er augljós: 
Margir telja það verðmæt búsetugæði að vita að 
hverju þeir ganga. Mikið rask og umturnun á nánasta 
umhverfi er í mótsögn við nútíma skipulagsfræði 
íbúðarbyggða sem taka fremur mið af gæðum en 
magni.

Höfundur er íbúi við Kópavogsbraut.

„Vistvænn“ bæjarstjóri í Kópavogi

Enginn friður án þróunarÍ
slendingar hafa orð á sér fyrir að vera harðduglegir og ekki 
að ástæðulausu. Almennt verklag er að vinda sér í verkin og 
eyða ekki of miklum tíma í að velta upp hindrunum. Þetta 
getur vissulega verið kostur og margar góðar hugmyndir 
hafa orðið að veruleika einmitt vegna þessa viðhorfs.

Neikvæður fylgisfiskur dugnaðarins er að stundum tekur 
hann á sig mynd algers agaleysis. Farið er í framkvæmdir, 
litlar og stórar, án þess að afla tilskilinna leyfa, húsum er skellt 
upp án byggingarleyfis, vegir lagðir án umhverfismats og svo 
framvegis. Agaleysið getur líka tekið á sig þá mynd að menn 
ákveða hvert þeir vilja fara á öflugum farartækjum sínum og 
drífa sig svo þangað þrátt fyrir að utanvegaakstur sé með öllu 
bannaður og viðkvæm náttúra skaðast þannig að það tekur ár 
og jafnvel áratugi að hún bíði þess bætur. 

Með því að hamra járnið nógu lengi geta menn náð sínu fram, 
eða að minnsta kosti að hliðra til forsendum, breyta umræðunni. 
Þrýstihópurinn sem sett hefur sér að markmiði að gerð verði 
jarðgöng milli lands og Eyja er dæmi um þetta. Járnið er 
hamrað og stjórnmálamönnum stillt upp við vegg þar til það 
eru orðin svik við loforð að slá af jarðgöng sem aldrei hafa 
verið í neinni samgönguáætlun á Íslandi og ekki finnst stafur 
um í sáttmála ríkisstjórnar. Þetta hlýtur að kallast árangur þótt 
enn þurfi að bíða eftir göngunum.

Varla líður sú vika í íslenskum fjölmiðlum að ekki verði aga-
leysið að fréttaefni. Í vikunni sem leið mátti sjá það til dæmis 
í fréttum af utanvegaakstri og Múlavirkjun, auk frétta af Vest-
mannaeyjagöngunum.

Það liggur í augum uppi að framkvæmdir að umfangi 
Múlavirkjunar ættu að fara í umhverfismat, þótt hér sé 
vissulega smærri virkjun á ferðinni. Umhverfismat, skipulag 
og öll formleg umgjörð af því tagi má sín þó lítils ef ekki er 
framkvæmt í samræmi við þær áætlanir sem lagðar eru fyrir, 
eins og raunin var með Múlavirkjun þar sem agaleysið virðist 
hafa tekið völdin, enda sami einstaklingur báðum megin við 
borðið.

Þórunn Sveinbjarnardóttir umhverfisráðherra hitti einmitt 
naglann á höfuðið þegar hún benti á að í þessu máli hefði 
umhverfismat í sjálfu sér engu breytt vegna þess að virkjunin 
er ekki sú sama og lagt var upp með. Framkvæmdin varð önnur 
en sú sem lögð var fyrir Skipulagsstofnun og hefði þá farið í 
umhverfismat ef til þess hefði komið.

Agaleysið birtist sem sagt víðar en í skólastofum, biðröðum, 
umferðinni og andstyggilegum ofbeldisverkum. Agaleysi er 
blettur á íslenskri þjóðarsál. Á því verður að taka til þess að 
þjóðin komist á næsta stig siðmenningar. Þetta þarf meðal 
annars að gera með því að styrkja og skýra stjórnsýsluna, þar 
á meðal eftirlit með framkvæmdum. 

Gæta verður þess að brjóta ekki niður það frumkvæði og 
dugnað sem Íslendingar hafa getið sér gott orð fyrir en kraft-
inn verður að beisla.    

Dugnaðinn
verður að beisla



Hringdu í tré er ekki ævintýrabók fyrir börn, 
heldur átak á vegum Reykjavíkurborgar til 
styrktar skógrækt.

„Hugmyndin vaknaði þegar Reykjavíkurborg fór 
meðvitað að stíga grænni skref til að sporna við 
gróðurhúsaloftegundum á höfuðborgarsvæðinu. 
Umhverfisvernd er orðin mun stærri þáttur í starfi 
borgarinnar og Hringdu í tré er eitt slíkt skref,“ segir 
Álfheiður Eymarsdóttir, þjónustustjóri Reykjavíkur-
borgar.

Jón Kristinn Snæhólm, aðstoðarmaður borgar-
stjóra, átti hugmyndina að átakinu sem er samstarf 
Reykjavíkurborgar og Vodafone. Þegar hringt er í 
símanúmerið 900 9555 gjaldfærast 500 krónur á sím-

reikning hringjandans. Fjármagnið rennur síðan 
óskert til Skógræktarfélags Reykjavíkur sem gróð-
ursetur tré fyrir ágóðann. 

„Fjarskiptasamningur Vodafone við Reykjavíkur-
borg sem undirritaður var í vor varð til þess að 
Vodafone gaf borginni þetta númer,“ segir Álfheiður. 
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, borgarstjóri og Árni 
Pétur Jónsson, forstjóri Vodafone hringdu í fyrsta 
tréð og gróðursettu í vor í Grasagarðinum.

„Skógræktarfélag Reykjavíkur ætlar að gróður-
setja 500 þúsund tré í landi Reykjavíkur á næstu 
þremur árum. Átakið er því liður í því verkefni,“ 
segir Álfheiður. 

Átakið Hringdu í tré varir út sumarið en að sögn 
Álfheiðar getur vel komið til greina að hringja líka í 
tré næsta sumar.

Talað við trén í símann

VEXTIR FRÁ 

AÐEINS

Miðað við myntkörfu 4, 
Libor-vextir 20.6.2007.

3,7%
Frjálsi fjárfestingarbankinn lánar fyrirtækjum og einstaklingum til kaupa eða 

endurfjármögnunar á atvinnuhúsnæði. Lánstími er allt að 30 árum og við kappkostum

að veita framúrskarandi þjónustu á hagstæðari kjörum. Komdu til okkar í Lágmúla 6, 

hringdu í 540 5000 eða sendu póst á frjalsi@frjalsi.is til að kynna þér málið nánar.

Finndu þér stað

Atvinnuhúsnæðislán með lægri lántökukostnaði
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Verið velkomin

Rýmingarsala
10 til 50%

afsláttur af öllum
vörum í búðinni, nýjum og eldri

Ótrúlegt úrval af fallegum gjafavörum

Útsalan hefst í dag

Heilsaðu iPhone.

Hann er loksins kominn. iPhone síminn frá Apple er til sýnis í verslun 
Farsímalagersins Laugavegi 178. Síminn er ekki kominn í sölu strax 
en áhugasamir geta skráð sig á biðlista á farsimalagerinn.is

Fyrstir koma – fyrstir sjá!

póstlista

Heilsaðu iPhone



Í Second Life-sýndarheiminum 
halda tónlistarmenn tónleika, 
háskólar kenna fjarnemum og 
fyrirtæki opna reglulega útibú. 
Notendur eru tæplega tvær 
milljónir og er heimurinn opinn 
öllum.

Ný netsamfélög myndast á hverj-
um degi. Hvort sem það eru 
spjallrásir í kringum sameiginleg 
áhugamál, viðskiptasamfélög eða 
hin gríðarstóru leikjasamfélög. 
Samfélögin eru ótal mörg en eitt 
þeirra sker sig þó úr marglitum 
skaranum: Second Life.

Second Life er eins konar sýndar-
heimur með sitt eigið hagkerfi. Við 
skráningu er búinn til karakter, 
honum er gefið nafn, útlit valið og 
svo byrjar fyrsta könnunarferðina 
um Second Life-heiminn. Hægt er 
að eiga samskipti við aðra karakt-
era annað hvort með textaskila-
boðum eða beinum samræðum. 
Hægt er að skoða flesta króka og 
kima heimsins, sem nú er rúmlega 
700 ferkílómetrar að flatarmáli, en 
þar er að finna nánast allt milli 
sýndarhimins og jarðar.

Það sem meira er þá geta not-
endur búið til næstum hvað sem 
er í Second Life-sýndarheiminum.
Í handhægu þrívíddarforriti er 
hægt að búa til allt frá einföldum 
eldhúsáhöldum upp í flókna hug-
myndabíla, listaverk og jafnvel 
heila næturklúbba. Í raun tak-
markast sköpunin einungis við 
hugmyndaflugið.

Til að fá aðgang að „sköpunar-
hæfileikunum“ þarf að borga sem 
nemur um 600 krónum á mánuði. 
Með í kaupunum fylgir landsvæði 

þar sem hægt er að byggja 
sýndarhús til að geyma sköpunar-
verkin.

Það eru ekki bara einstaklingar 
sem nýta sér Second Life-heim-
inn. Fjöldi háskóla eins og Har-
vard, Háskólinn í New York og 
Stanford-háskólinn nýta hann til 
fjarkennslu. Þá ganga nemendur 
inn í lokaða sýndarveruleikaskóla-
stofu, hlusta á kennarann og taka 
niður glósur.

Fjöldi fyrirtækja hefur einnig 
sprottið upp í Second Life þar sem 
verslað er með svokallaða Linden-
dollara, en Linden Research Inc. á 
veg og vanda að Second Life-heim-
inum. Linden-dollara er hægt að 
nota til að kaupa nær hvað sem er 
í sýndarheiminn, hluti, hús og 
landareignir og einnig bandaríska 
dollara.

Öfugt við til dæmis marga 
leikjaframleiðendur hvetja tals-
menn Linden til þess að verslað sé 
með Linden-dollara eins og hverja 
aðra vöru. Fjölmargar netverslan-
ir bjóða upp á skipti á bandarísk-
um dollurum og Linden-dollurum
og sveiflast gengi Linden-dollar-
ans til og frá líkt og gengi annarra 
gjaldmiðla.

Algjör sprenging varð á fjölda 
notenda Second Life árið 2006. Þá 
breyttist skráningarkerfið og ekki 
þurfti lengur að gefa upp gilt 
símanúmer eða kreditkortanúmer 
til að geta búið til karakter. Skráð-
ar eru rúmlega átta milljónir kar-
aktera en þar sem hver notandi 
getur verið með fleiri en einn kar-
akter og margir karakterar eru 
óvirkir er rétt tala virkra notenda 
líkast til á bilinu 1,5 til 2 milljónir.

Vefslóð Second Life er www.
secondlife.com.

Sýndarveruleik-
inn færist nær

Stærðir 28-35 verð: 7.650.-

SPÖNGINNI S: 587 0740
MJÓDDINNI S: 557 1291
GLÆSIBÆ S: 553 7060
BORGARNESI S: 437 1240

www.xena.is

Alvöru
GÖNGUSKÓR

Stærðir 36-44 verð: 8.790.-

Stærðir 36-47 verð: 11.795.-

www.byggingavorur.com

        Mex - byggingavörur
Lynghálsi 3  Sími 567 1300 & 848 3215

Heildarþyngd 3000 kg.
Stærð: 405 x 178 cm
Kr. 397.000.-

Kr. 149.000.-

Ál kerrur

Sigma linsur
fyrir flestar
gerðir
myndavéla

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir



MEN IN TREES - kl. 20:35 SAVED - kl. 22:05



BÍLAR &
FARARTÆKI
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Rúmlega þrjú þúsund fermetra húsnæði er til 
sölu við Smiðjuveg í Kópavogi.

Þ ingholt hefur til sölu húsnæði að Smiðjuvegi 
2 í Kópavogi. Það er í allt 3.090 fermetrar og 
á að seljast í heilu lagi en húsnæðið skiptist í 

fernt.
Fyrst er það verslunarhúsnæði sem er 1.766,3 

fermetrar og skiptist í verslun (um 600 fermetrar), 
lager, skrifstofur, snyrtingar og vörumóttöku. Þetta 
húsnæði er vel staðsett og hentar vel undir verslun-
arrekstur. 

Þá er í sama húsi skrifstofuhúsnæði á annarri 

hæð sem samtals er 428 fermetrar og skiptist í 
skrifstofur, fundarherbergi, snyrtingar, kaffistofu 
og geymslur.Vörugeymsla er 680,5 fermetrar með 
innkeyrsluhurð.

Ósamþykkt íbúð er á annarri hæð. Hún er í allt 
215,2 fermetrar. Komið er inn í opið rými þar sem 
eru eldhús, borðstofa, stofa og sjónvarpshorn. Þá 
eru í íbúðinni þrjú svefnherbergi, snyrting, þvotta-
hús og geymslur. Parket er á öllum gólfum nema 
inni á baði og í geymslunni. Eldhúsinnrétting er góð 
og baðherbergið er flísalagt með hornbaðkari og 
sturtuklefa.

Allar upplýsingar veittar hjá Þingholti í síma 
590-9500 eða thingholt@thingholt.is

Verslun, vörugeymsla, 
skrifstofa og íbúð

Húsnæðið er í allt 3.090 fermetrar að stærð. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

bspain á Íslandi
Fasteignir á Spáni

Höfum opnað söluskrifstofu á Snorrabraut 27 
(á horni Snorrabrautar og Hverfisgötu).

Opnunartími frá kl. 11-17.
Bjóðum upp á fríar skoðunarferðir fyrir kaupendur.

Snorrabraut 27, 105 Reykjavík
Símar 534 1599 og 690 9211

Netfang: petrina@bspain.com

Fr
um

Danfoss ofnhitastillar

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Háþróuð og notendavæn
hitastýring sem veitir
þægilega húshitun og
hámarks orkusparnað

Við erum leiðandi í
framleiðslu ofnhitastilla

Saga Fasteignir ehf. - Sími 414 8800 - www.sagafasteignir.is

Hlíðasmára 14 - S. 414 8800
Guðmundur Þórðarson hdl & löggiltur fasteignasali

Opin hús sunnudag og mánudag

Fr
um

Til sölu tvö 70 fm heilsárshús á eignarlóðum í Miðengi í
Grímsnesi. Verð frá 12,9 millj. fer eftir byggingarstigi. Opin hús
verða sunnudag frá 14 til 15 og mánudag frá 17 til 18.

Skilti, merkt Saga fasteignir, vísar veginn.
Frekari upplýsingar Markús í síma 897 1200 

eða á Saga fasteignir sími 414 8800
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Bóas
Sölufulltrúi

699 6165

Gunnar
Sölufulltrúi

899 0800

Stefán Páll
Löggiltur

fasteignasali

Stórglæsilegt 180 fm2 parhús

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 SÝNA EIGNINA

• Stór bílskúr, 120fm sólpallur
• 4 svefnherbergi, 2 baðherbergi
• Vandað hús í alla staði
• Verð: 48.500.000

Burknavellir 8, 221 Hafnarfirði - 5 herb.

Fasteignir
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Fr
um

Atli Snær

Sigvarðsson

sölumaður

Anna Dóra

Jónsdóttir

ritari/sölumaður

Þorsteinn

Magnússon

sölumaður

Guðjón Ægir

Sigurjónsson hrl.

Óskar

Sigurðsson hrl.

Sigríður

Sigurbjartardóttir

ritari

Grímur

Hergeirsson,

BA lögfræði

Kerengi - Grímsnesi.
Gott og snyrtilegt sumarhús á 8300 m2 eignarlóð. 2 svefn-
herbergi + svefnloft, parket á gólfum, góð verönd og
geymsluskúr. Fallegt útsýni. Verð 12,9 millj.

Sogsbakki - Grímsnesi.
Glæsilegt nýtt heilsárshús á góðri kjarrivaxinni lóð. 3 herb,
eikarinnréttingar og skápar, gólfhiti, heitur pottur, góð ver-
önd og stutt í alla þjónustu. Verð 30,9 millj.

Jórutún - Selfossi.
Mikið endurnýjuð einbýlishús í frábæru umhverfi á eigna-
lóð með glæsilegum garði. 2 stofur, 4-5 svefnherbergi, 2
baðherbergi. 100 fm verönd. Verð 41,9 millj.

Austurbyggð - Laugarás.
Nýtt og vandað 167 fm einbýlishús á stórkostlegum út-
sýnisstað í Biskupstungum. Gott skipulag og miklir glugg-
ar. Eign sem vert er að skoða. Verð 34,5 millj.

Miðtún - Selfossi.
Skemmtilega hannað og talsvert endurnýjað endaraðhús
„utan ár“ á Selfossi. Parket og flísar á gólfum. Flott útsýni í
jaðri byggðar. Verð 25,5 millj.

Grafhólar - Selfossi.
Glæsilegt 186,9 fm parhús með innb. bílsk, innst í botn-
langa við opið grænt svæði. Mjög gott innra skipulag, 4
svefnh. Afh tilb til málunar að innan. Verð 28,9 millj.

Heimahagi - Selfossi.
Mikið endurnýjað 159 fm einbýli með innb. bílskúr í grónu
hverfi. 3 svefnherb., nýjar innréttingar, flísar og eikarparket
á gólfum. Verð 24,9 millj.

Birkigrund - Selfossi.
Steypt og stæðilegt tvílyft 180 fm parhús í vinsælu hverfi
innst í botnlaga. 4 svefnherb, gróinn garður, stór verönd.
Verð 28,8 millj.

Réttarheiði - Hveragerði.
Bjart og snyrtilegt endaraðhús með innbyggðum bílskúr,
parket og flísar á gólfum, góðar innréttingar, gróinn garð-
ur og hellulögð innkeyrsla. Verð 28,9 millj.

Dverghólar - Selfossi.
Vönduð og vel innréttað 4ra herbergja parhús með innb.
bílskúr. Vandaðar innréttingar, flísar og parket á gólfum.
Innkeyrsla malbikuð. Verð 28,9 millj.

Írargerði - Stokkseyri.
Lítið og notalegt tvílyft einbýlishús við sjóvarnargarðinn á
Stokkseyri. Eignin telur 2 stofur, 2 svefnh, eldhús, búr, bað
og skemmtilegan garð. Verð 16,2 millj.

Holtabyggð - Flúðir.
Glæsilegt og vel hannað heilsárshús í fallegu umhverfi.
Húsið skilast fullbúið með vönduðum innréttingum, 80 fm
verönd, potti, útisturtu og sánu. Verð 29,9 millj.

Til sölu mjög falleg og áhugaverð jörð í Strandasýslu
Um er að ræða c.a. 1.100 hektara jörð stutt frá Hólmavík. Jörðin er
gamalt höfuðból. Ræktuð tún jarðarinnar eru ca 35 ha. Jörðin á hlut
í veiðirétti í tveim ám og hafa verið seld veiðileyfi í árnar. Góður húsa-
kostur er á jörðinni, íbúðarhús byggt 1981 á tveim hæðum ca 200
fm og eldra íbúðarhús 188 fm. Fjárhús sem rúmar 520 fjár, 200 fm
flatgryfja byggð 1979 og hesthús fyrir 3 – 4 hross. 

Hér er um að ræða verðmætan möguleika fyrir réttan aðila.
Upplýsingar í síma 896 2822 

Jörð í StrandasýsluJörð í Strandasýslu

Fr
um

UMBROT
VIÐ TÖKUM AÐ OKKUR ALLT

Grensásvegi - 12A - sími: 568 1000

frum@frum.is - www.frum.is
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Miklabraut - Tækifæri.
Til sölu sérlega vel stað-
settar verslunar- og þjón-
ustueiningar á einu fjöl-
farnasta og mest áberandi
horni höfuðborgarinnar.
Hægt er að kaupa eign-
irnar stakar eða sem ein
heild. Kærkomin fjárfest-
ing. Eignirnar eru á versl-

unarhæð auk rýmis í kjallara hússins og skiptast þannig: 28,5 fm
og 52,3 fm rými á verslunarhæð auk 73,5 fm rými í kjallara eða
samtals 125,8 fm, jafnframt er 49 fm viðbygging auk 42,3 fm rými
í kjallara, einnig er sjálfstæð bygging 36 fm. Samanlagt eru eign-
irnar á verslunarhæð 165,7 fm og í kjallara 115,8 fm.

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

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

Vesturbær - Húsnæði og rekstur.
Til sölu rúmlega 60 fm
húsnæði vel staðsett með
góðri aðkomu. Thai-take
away veitingar og sölut-
urn. Rekstur og húsnæði
kr. 25.millj. Afhending
samkomulag. Leitið nán-
ari upplýsinga.

Bíldshöfði - Húsnæði og rekstur
Til sölu glæsilegt 320 fm
húsnæði með tveimur inn-
keyrsluhurðum. Allt ný
standsett. Reksturinn er
bilaverkstæði og púst-
þjónusta. Mjög góð að-
staða.
Verð fyrir húsnæði og
rekstur 74.millj. Leitið
nánaði upplýsinga.

Eyrartröð, Hfj,
Til sölu vel viðhaldið iðnað-
arhúsnæði á Hvaleyrarholti
í Hafnarfirði. Húsið er sam-
tals 1.171 fm að stærð og
skiptist í tvær einingar, ann-
arsvegar 652,8 fm, þar af
eru um 130 fm milligólf og

eru m.a. skrifstofur, geymslur og snyrting, er í útleigu, og svo hinsveg-
ar er um að ræða 518,4 fm viðbyggingu sem hefur um 5,8 meðaltals
lofthæð og býður þvi uppá marga skemmtilega nýtingarmöguleika.
2x Innkeyrsluhurðir eru um 4 mtr. Lóðin er mjög rúmgóð og telur um
2.976 fm að stærð. Báðir hlutar hússins eru sambyggðir og því hægt
að nýta í tvennu lagi eða í heild sinni. Til sölu í heild sinni eða tvennu
lagi  Teikningar og frekari upplýsingar á skrifstofu okkar.

Eyrartröð, 518 fm, iðnaðarhúsn.
Til sölu eða leigu í vel við-
höldnu húsi um 518 fm
iðnaðarhúsnæði með
mjög góðri lofthæð, um
5,8 mtr. Eignin er að mestu
leiti einn salur, súlulaus.
Ein stór innkeyrsluhurð en
mögulegt að bæta við
hurðum. Húsnæðið býður
uppá skemmtilega nýting-
armöguleika. Lóð rúmgóð
í kring og mjög góð að-

koma að húsi og innkeyrslum. Stutt frá hafnarsvæðinu. Laust nú
þegar.

Drangahraun, Hfj, 528 fm.

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

Drangahraun Hfj.

Í einkasölu vel staðsett steinsteypt atvinnuhúsnæði, skiptist í
1.122 fm framhús á tveimur hæðum auk 255 fm bakhúsi, samtals
um 1.377 fm.  Framhús - Neðri hæðin er að mestu nýtt undir létta
iðnaðarstarfsemi en tilvalin sem t.d. verslun, hlaupaköttur og op
á milli hæða, 1x innkeyrsluhurð í porti, starfsm.aðst., wc, mót-
taka. Á efri hæð eru m.a. skrifstofur, wc, kaffiaðstaða og eldhús.
Manngengt geymsluloft er yfir allri efri hæðinni, hlaupaköttur og
op. Um 100 fm geymslukjallari. Hvorki geymsluloft né -kjallari eru
í fm-tölu húss. Bakhúsið er 255 fm með 3 innkeyrsluhurðum og
góðri lofthæð, að mestu eitt iðnaðarrými. Húsnæðið selst/leigist í
heilu lagi eða smærri einingum. Mögulegur byggingarréttur
Teikningar og frekari upplýsingar á skrifstofu okkar.

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

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Óskar Mikaelsson,

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

atvinnuhúsnæðis

Valgeir Kristinsson,
Hrl., Lögg. faseignasali

Leifur Sörensen,
próf í fasteigna-, fyrirt.-

og skipasölu, hagfr., ráð-
gjafi - fyrirtækja.

Eignir – skipti
Viltu skipta á einhverju sem þú átt og vilt
eitthvað í staðinn?

Farðu á www.skipta.is
og skráðu þína eign.

Mikil hreyfing! - Góð skipti!
Láttu hlutina gerast og farðu á 

www.skipta.is

Skipta.is
Fr

um

Blikahólar 4
111 Reykjavík
4ra herb.- útsýni - bílskúr 

Stærð: 104 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 16.720.000
Bílskúr: Já

Verð: 23.900.000

Verulega góð og mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á 5.hæð í lyftublokk með stórkostlegu útsýni yfir Reykjavík.
Forstofa með flísum á gólfi.  Eldhús var allt  tekið í  gegn árið 2006 og er með ljósri  innréttingu frá HTH, keramik
eldavél frá AEG, háfi  yfir  eldavél og flísum  á milli  skápa og flísum á  gólfi.  Baðherbergi  var allt   endurnýjað árið
2006 og er með ljósri innréttingu, baðkari, tengi f. þvottavél og þurrkara og flísum á gólfi. Stofa / borðstofa með
nýlegu eikarparketi á gólfi og útgengi út á svalir með útsýni yfir Reykjavík. Innihurðir og hurðarkarmar eru nýlegir
og eru úr eik. Geymsla er í sameign. Bílskúr með heitu/köldu vatni og rafmagni.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

loa@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl. 18:00 - 19:00

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

520 9400

698 87 33
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Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

LÍKAMSRÆKTARSTÖÐ
Til sölu þekkt líkamsræktarstöð í góðu leiguhúsnæði ca 400 fm. Mjög
góð aðstaða og mikill tækjakostur. Sömu eigendur s.l. 6 ár. Stór
viðskiptamannahópur. Mjög gott verð. Leitið nánari upplýsinga.

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

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

BJÁLKAHÚS OG GARÐHÚSGÖGN
Til sölu fyrirtæki í innflutningi á bjálkahúsum og garðhúsgögnmum,
mjög vinsæl vara. Mjög gott verð ef samið er strax. Leitið nánari
upplýsinga. Stórgott tækifæri.

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

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

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

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

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

BLÓM OG GJAFAVARA:
Til sölu rekstur blóma og gjafavöruverslunar í verslunar-og
þjónustukjarna. Verð aðeins kr 2,5 - 2,6 millj. með vörulager. Frábært
tækifæri.

SÖLUTURN í HVERFI 108.
Söluturn með opnun frá Kl. 8,30 - 18.oo og lokað um helgar. Vaxandi
góð velta, Verð aðeins 2,6 millj. Endilega leitið nánari upplýsinga.

GÆLUDÝRAVERSLUN.
Til sölu af sérstökum ástæðum, þekkt verslun með miðsvæðis með
vinsælar vörur. Gæludýraunnendur, hér er gott tækifæri á ferðinni. Gott
verð.

PÚSTÞJÓNUSTA og BÍLAVERKSTÆÐI.
Þekkt og gróið fyrirtæki, til 15 ára, í topp húsnæði 320 fm. Húsnæðið
er líka til sölu. Mikil og stöðug verkefni.

INNRÖMMUN.
Til sölu innrömmunarstofa á frábærum stað í góðu húsnæði í 108 hverfi.
Tilvalið fyrir tvo samhenta einstaklinga. Góður tækjakostur. Góð afkoma.
Verð 6,5 - 7.0 millj.

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

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

BAR Í GÓÐU HVERFI.
Til sölu rekstur hverfisbars í huggulegu húsnæði, sem einnig fæst á
frábærum kjörum. Ýmis skipti koma til greina á rekstri

SÉRVERSLUN - EIGIN INNFLUTNINGUR.
Glæsileg verslun í nýju leiguhúsnæði í Smáranum. Flytur inn gjafavöru,
húsgögn og teppi frá 22 þjóðlöndum. Einstök heimasíða fylgir. Frábært
tækifæri.

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

FYRIRTÆKI Í UMBÚÐAIÐNAÐI.
Til sölu gott fyrirtæki með góða afkomu og viðskiptasambönd. Miklir
vaxtamöguleikar. Hentar mjög vel 2 samhentum aðilum. Upplýsingar á
skrifstofu okkar.

Endilega leitið nánari upplýsinga - Sjáið www.atv.is
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Dalsnesti
220 Hafnarfjörður
Einstakt tækifæri.

Stærð: 166,5 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 19.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: tilboð

Einstakt tækifæri   Dalsnesti við Dalshraun í Hafnarfirði er söluturn með bílalúgu til sölu.  Um er að ræða fyrirtæki
með fjölda fastra viðskiptavina og háa vaxandi veltu.  Söluturninn er einstakur að því leiti að ekki eru tekin kort og
því fer eingöngu fram sala með peningum.  Dalsnesti er rekið í eigin húsnæði sem annaðhvort er hægt að leigja
eða kaupa.  Kjörið tækifæri til að taka við virkilega góðum rekstri.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

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

663 3219
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Fjöldi eigna á skrá!

Fasteignir

Frístundahús og lóðir

Fyrirtæki

Jarðir



www.nyja.is

Grensásvegi 12A
sími: 568 1000
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Blikahólar 4
111 Reykjavík
4ra herb.- útsýni - bílskúr 

Stærð: 104 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 16.720.000
Bílskúr: Já

Verð: 23.900.000

Verulega góð og mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á 5.hæð í lyftublokk með stórkostlegu útsýni yfir Reykjavík.
Forstofa með flísum á gólfi.  Eldhús var allt  tekið í  gegn árið 2006 og er með ljósri  innréttingu frá HTH, keramik
eldavél frá AEG, háfi  yfir  eldavél og flísum  á milli  skápa og flísum á  gólfi.  Baðherbergi  var allt   endurnýjað árið
2006 og er með ljósri innréttingu, baðkari, tengi f. þvottavél og þurrkara og flísum á gólfi. Stofa / borðstofa með
nýlegu eikarparketi á gólfi og útgengi út á svalir með útsýni yfir Reykjavík. Innihurðir og hurðarkarmar eru nýlegir
og eru úr eik. Geymsla er í sameign. Bílskúr með heitu/köldu vatni og rafmagni.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

loa@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl. 18:00 - 19:00

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

520 9400

698 87 33

Bóas
Sölufulltrúi

699 6165

Gunnar
Sölufulltrúi

899 0800

Stefán Páll
Löggiltur

fasteignasali

Stórglæsileg 165 fm2 íbúð í tvíbýlishúsi

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 SÝNA EIGNINA

• Fimm herbergja, stórar svalir yfir bílskúr
• Var nýlega sýnd í þættinum Innlit / Útlit
• Verð: 43.900.000

Krókavað 15, 110 Árbær - 5 herb.

Fasteignir

BORGARTÚN 3 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 3000 - MYNDSENDIR 411 3090

Auglýsing um breytingu á 
deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 25. gr. skipulags- og bygging-
arlaga nr. 73/1997, með síðari breytingum, er hér 
með auglýst tillaga að breytingu á deiliskipulagi í 
Reykjavík.

Keilugrandi 1
Tillaga að breytingu á núgildandi deiliskipulagi fyrir 
svæði við Eiðsgranda, Boðagranda, Fjörugranda, 
Keilugranda vegna lóðarinnar að Keilugranda 1.
Tillagan  gerir ráð fyrir m.a. að á lóðinni að 
Keilugranda 1, sem afmarkast af Eiðsgranda, 
Fjörugranda og aðliggjandi húsum við Boðagranda, 
megi fjarlægja núverandi byggingar (skemmu) og 
byggja íbúðarhús. Byggingin verður fjórar hæðir að 
Keilugranda, Fjörugranda og Boðagranda og allt að 
níu hæðum við Eiðsgranda. Bílakjallari verður undir 
húsinu, á tveimur hæðum, og er gert ráð fyrir að öll 
bílastæði og gestabílastæði verði neðanjarðar. 
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Samhljóða auglýsing birtist þann 13. júlí sl. fyrir 
mistök og er því tillagan nú auglýst að nýju með 
nýjum athugasemdarfresti.

Tillagan liggur frammi í upplýsingaskála skipulags- 
og byggingarsviðs Reykjavíkurborgar að Borgartúni 
3, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15, frá  30 júlí 
2007 til og með  10. september 2007. Einnig má 
sjá tillöguna á heimasíðu sviðsins, www.skipbygg.
is. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta 
hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum
og athugasemdum við tillöguna skal skila 
skriflega eða á netfangið skipulag@rvk.is, til 
skipulags- og byggingarsviðs eigi síðar en 10. 
september 2007.
Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir inn-
sendar athugasemdir með tölvupósti.
Þeir sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins 
frests, teljast samþykkja tillöguna. 

Reykjavík, 30. júlí 2007 
Skipulagsstjóri Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið



CRUSER skórnir eru fáanlegir í verslunum Skór.is(Kringlunni og Smáralind) og versluninni Far (Laugavegi 35)



„Ég á mjög góða vini en samt hef 
ég verið mjög mikið ein í gegn-

um tíðina. Enda lærir maður 
mest um sjálfan sig þannig.“

Björg Melsted, myndlistarkona og 
kennari, átti oft í basli með afmælis-
hald sem barn. Margir lögðu leið sína 
út úr bænum á leið í sumarfrí í lok júlí 
og þess vegna meira en að segja það að 
efna til almennilegrar veislu í Kópa-
vogi þar sem Björg ólst upp.

„Ég lagði mikla vinnu í að bjóða í af-
mælið mitt sem barn. Margir krakkar 
voru í fríi, svo ég bauð hreinlega öllum 
þeim sem eftir voru í hverfinu,“ segir 
Björg brosandi.

Móðir hennar tók þessum mikla 
skara alltaf vel að sögn Bjargar og 
útbjó heljarinnar langborð. Enda ekki 
um annað að ræða en að bjóða stórfjöl-
skyldunni líka. 

Síðastliðin ár hefur þó Björg 
aðallega einbeitt sér að afmælishaldi 
þriggja sona sinna og hefur ekki lagt á 
sig að bjóða öllum Vesturbænum í til-
efni dagsins. 

Þrítugsafmælið var þó haldið með 
pompi og prakt að sögn Bjargar enda 
dugði ekki minna undir veisluna en 
flugskýlið í Nauthólsvík. „Ég var ný-
búin að gifta mig og var ólétt þegar 
ég varð þrítug. Þá héldum við æsku-
vinkonurnar heljarinnar grímuball og 
leigðum okkur íburðarmikla kjóla í til-
efni veislunnar. Síðan vill svo til að við 
erum allar mismunandi í laginu og því 
útbjuggum við borða þar sem á stóð 
Miss Small, Medium og Large sem við 
bárum við dressin,“ segir Björg, skelli-
hlæjandi, sem sjálf var með magann út 
í loftið undir krínólínkjólnum. Veislu-
gestir tóku grímuballið mjög alvar-
lega að sögn Bjargar og mættu í sínu 
fínasta grímupússi. 

Í ár heldur Björg og fjölskylda til 
Portúgals í tilefni afmælisdagsins 
hennar en einnig í tilefni afmælis mið-
sonarins. Hann kom í heiminn dag-
inn eftir afmæli mömmu sinnar fyrir 
átta árum síðan. „Tuttugu og átta ára 
afmælisdagurinn minn er án efa sá 
eftirminnilegasti. Ég var alveg kominn 
á steypirinn og var skrifuð inn daginn 
fyrir afmælið mitt. Síðan leið og beið 
og ég bauð í smá kaffi í tilefni dagsins. 
Síðan skrapp ég bara upp á deild eftir 
kaffið og átti drenginn,“ segir Björg 
hlæjandi.

Í ár á hins vegar æskuvinkona 
Bjargar von á barni í lok júlí og Björg 
vonar að litla stelpan verði afmælis-
gjöfin í dag. 

Þór Jónsson hefur verið ráðinn í nýtt 
starf forstöðumanns almannatengsla 
hjá Kópavogsbæ. Hann verður í for-
svari fyrir stefnumörkun, þróun og 
skipulagningu á sviði innri og ytri 
upplýsinga og almannatengsla. Auk 
þess verður hann öllum sviðum og 
deildum stjórnsýslu bæjarins til að-
stoðar og ráðgjafar um hvers kyns 
málefni á því sviði.

Þór lauk prófi í blaðamennsku frá 
Blaðamannaháskólanum í Stokkhólmi 
árið 1991 og hefur sótt námskeið í 
blaðamennsku og fjölmiðlarétti hér 
á landi og erlendis. Hann hefur starf-
að á fjölmiðlum frá árinu 1985, þar 
af í fjórtán ár á fréttastofu Stöðvar 

2, Bylgjunnar og NFS. Þór starfaði 
síðast sem upplýsingafulltrúi félags-
málaráðuneytisins en hefur auk þess 
annast stundakennslu við Háskóla Ís-
lands í hagnýtri fjölmiðlun, í meist-
aranámi bæði í opinberri stjórnsýslu 
og blaða- og fréttamennsku.

Þór hefur unnið ýmis verkefni 
fyrir Norrænu ráðherranefndina og 
sat um árabil í stjórn Norræna blaða-
mannaskólans í Árósum. Auk þess 
hefur hann gegnt fjölmörgum fé-
lags- og trúnaðarstörfum. Þór hefur 
enn fremur samið og þýtt bækur og 
leikþætti, t.d. skrifaði hann ævisögu 
Sigurðar Dementz Franzsonar óperu-
söngvara.

Þór forstöðumaður almanna-
tengsla í Kópavogi

Elvis Presley kemur opinberlega 
fram í fyrsta sinn

AFMÆLISBÖRN

Sýningin Í ríki Vatnajökuls 
WOW! verður haldin í Ný-
heimum á Höfn í Hornafirði 
2. til 6. ágúst. Sýningunni 
er skipt í þrjá meginþætti, 
atvinnu, mannlíf og menn-
ingu. Settir verða upp básar 
þar sem gestir og gangandi 
geta nálgast uppýsingar, 
rætt við heimamenn yfir 
kaffibolla, hlýtt á kynningar 
í fyrirlestrasal Nýheima og 
virt fyrir sér svipmyndum 
af mannlífinu í Hornafirði.

Á sama tíma fer fram á 
Höfn Unglingalandsmót 
UMFÍ og því ljóst að líflegt 
verður í bænum. 

Samhliða sýningunni 
verður rekin útvarpsstöðin 
Ríki Vatnajökuls FM 105,7 
þar sem sjónum verður 
beint að Unglingalandsmót-
inu, úrslitum og viðburðum 
tengdum mótinu og sýning-
unni. Sýningin í Nýheim-
um verður opin daglega frá 
klukkan 15-18.

Í ríki Vatnajökuls

Elskulegur faðir, tengdafaðir, afi og langafi,

Guðmundur Snæbjörn
Árnason
fyrrverandi verslunarmaður, Hjallaseli 55,

sem lést á Landspítalanum Fossvogi þann 14. júlí sl.,
verður jarðsunginn frá Dómkirkunni í Reykjavík á
morgun, þriðjudaginn 31. júlí kl. 15.00.

Fyrir hönd aðstandenda,

Ágústa Harting
Kristján Guðmundsson
Sigurður Guðmundsson

www.minningargreinar.is

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Fallegir legsteinar
á góðu verði
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VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, TÖLVULEIKIR,

DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA!

SENDU SMS JA SMF Á 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ MIÐA

HEIMSFRUMSÝND MEÐ
ÍSLENSKU OG ENSKU TALI 27. JÚLÍ

11.
HVER

VINNUR!

Íslendingar læra 
ekki af reynslunni. 
Við látum okkur ekki 
segjast og komum upp 
um smáborgarahátt 
okkar sí og æ. Fyrir 
daga veraldarvefsins 
áttum við auðveldara 

með að leyna okkar innsta eðli en nú 
hafa bloggsíður og gagnvirkir frét-
tamiðlar flett ofan af okkur. Við erum 
kjaftasögusjúkir smáborgarar. Því 
verður ekki leynt.

Hundurinn Lúkas hristi upp í 
kjaftasöguþjóðinni sem fór offari á 
netinu og spann upp óhugnanlegar 
sögur af dauða hans. Þegar rakkinn 
fannst sprelllifandi í Fálkafelli 
skömmuðust sín margir og óskuðu 
þess eflaust að geta tekið orð sín 

til baka. Ég hélt í sakleysi mínu að 
málið, eins fáránlegt og það nú var, 
hefði megnað að vekja okkur aðeins 
til umhugsunar um hvað við skri-
fum á netið. 

En allt kom fyrir ekki. Í gær 
lést maður í skotárás í Reykjavík. 
Lögreglurannsókn var varla hafin 
þegar dómstóll götunnar hafði 
dæmt í málinu á netinu. 

„Erlendir borgarar hér á ferð 
engin spurning. Uppgjör í gangi 
um hver ráði Reykjavík. Enda he-
fur lögreglan engin tök á þessu, 
og þetta á bara eftir að versna,“ 
skrifar lesandi við frétt af málinu 
á Vísir.is. Skömmu seinna hafði 
þessi athugasemd verið fjarlægð 
og lesendum var meinað að skrifa 
fleiri athugasemdir við fréttina. 

Kjaftasöguþjóðinni var ekki trey-
standi til þess.

Á Moggablogginu drógu menn 
svipaðar ályktanir: „Þori að veðja 
stórt að hér er um að ræða „farand-
verkamenn“ frá einhverju af gömlu 
Sovétríkjunum eða Póllandi... 
Sendum þá heim,“ skrifaði einn 
bloggarinn og annar þóttist vita 
hverju væri um að kenna. „Stefna 
stjórnvalda í vímuefnamálum er 
það sem skapar þetta ástand,“ skri-
faði hann án þess að blikna.

Ég hélt að Lúkas hefði kennt 
okkur að fara varlega í fullyrðingar-
nar. Enda kom það á daginn að er-
lendar mafíur og fíkniefnabarónar 
tengdust málinu ekki á nokkurn 
hátt. Kjaftasöguþjóðin þarf enn að 
læra að skammast sín.



Þriðja hefti Ritsins, tímarits Hug-
vísindastofnunar, er komið út. Að 
þessu sinni er þema greinanna í 
Ritinu stríð og friður. Höfundar 
fjalla um þau átök sem eiga sér 
stað í frásögnum af stríðum, og 
velta fyrir sér arfleifð stríða og 
merkingu þeirra á friðartímum. 

Myndir í heftinu eru eftir 
Christian Boltanski, sem er 
franskur listamaður af blönduð-
um bakgrunni, og hefur unnið 
með arfleifð seinni heimsstyrj-
aldarinnar í verkum sínum. Liz 
Stanley fjallar meðal annars um 
ljósmyndir sem sagnfræðilegar 
heimildir í grein sinni, „Svo sem í 
skuggsjá, í óljósri mynd“, og 
Gunnþóra Guðmundsdóttir skoð-
ar arfleifð helfararinnar og heim-
ildargildi vitnisburðarins. Rósa 
Magnúsdóttir fjallar um hug-
myndir og ímyndir um óvininn í 
köldu stríði í greininni Sovét-

menn og sambúðin við Bandarík-
in 1945-1959.

Í Ritinu eru að þessu sinni þrjár 
aðsendar greinar. Dagný Kristj-
ánsdóttir skoðar höfundarverk 
Kristínar Ómarsdóttur og Jón 
Karl Helgason fjallar um skáld-
söguna Eftir örstuttan leik, eftir 
Elías Mar. Magnús Fjalldal rann-
sakar þátt enskra heimilda í 
Gerplu Halldórs Laxness. 

Í Ritinu birtist einnig þýðing á 
formála Edward W. Said að 
afmælisútgáfu á bók hans, 
Orientalism. Þar ræðir Said um 
stríðið í Írak í samhengi þeirra 
hugmynda sem hann fjallar um í 
frægu verki sínu.

Síðasta Rit ársins komið út

11.00
Fyrsta sýning Rannveigar Ásbjörns-
dóttur á opinberum vettvangi 
stendur nú yfir á Geysi bistro & bar á 
Aðalstræti. Þar sýnir hún 33 vatns-
litamyndir undir heitinu Landslag og 
blóm. Sýningin stendur yfir til 15. 
ágúst.

Bjartar nætur í Iðnó

Hekla Dögg Jónsdóttir 
opnaði einkasýningu sína 
„Liminality“ í Nýlistasafn-
inu síðastliðinn laugardag. 
Perlur, svanur og stjörnu-
haf eru á meðal þess sem 
þar er að sjá.

Í sýningunni gerir Hekla Dögg 
„liminality“, millibilssvæði, að 
umfjöllunarefni sínu. „Ég hafði 
hugsað mér að vinna einhvern 
veginn með „threshold“, og var 
búin að leita að útskýringu á því á 
íslensku. Mér fannst ég aldrei 
finna neitt hugtak sem nær yfir 
það allt,“ segir Hekla. „Threshold“ 
er í hennar huga afar jákvætt. 
„Það er svona jákvætt svæði, þar 
sem maður er kannski í breytingu, 
en ekki orðinn eitthvað,“ útskýrði 
Hekla. „Þar kom ég niður á þetta 
orð, sem sýningin heitir eftir, Lim-
inality. Það er jafnvel enn víð-
tækara en threshold, en þýðir það 
sama,“ bætti hún við. 

Í sýningunni gerir Hekla 
umbreytinga- og millibilssvæðið 
að bókstaflegu rými í salnum. „Ég 
var að vinna með bæði eldri verk 
og nýrri, og þá festist það ein-
hvern veginn í huga mér að ég 
yrði að hafa eitthvað „threshold“. 

Ég gerði það með perluvegg,“ 
útskýrði Hekla. 

Sýningargestir koma fyrst inn í 
ljóst og bjart rými, þar sem gefur 
að líta eldra verk eftir Heklu, 
Flying Lady 1. „Það er svolítið ein-
falt á ákveðinn hátt og mjög lítið í 
björtu rýminu,“ sagði hún. Þá 
ganga gestir í gegnum „thres-
hold“-svæðið. „Ég bjó til vegg úr 
perlufestum, og þegar fólk er 
komið þar í gegn eru þeir komnir 
á þetta liminality-svæði. Þar synd-
ir svanur um í stjörnuhafi og 
stjörnudropar minna á geiminn,“ 
sagði Hekla. 

Í þriðja rýminu eru fleiri verk. 
„Þar er miklu meiri þéttleiki og 
hávaði, og hljóðin renna saman,“ 
útskýrði hún. „Sýningin minnir 
líka svolítið á skemmtigarð. Þarna 
er bleik golfkúla, perluveggur, 
stjörnur, svanur, talandi gosbrunn-
ur og syngjandi varðeldar,“ sagði 
Hekla.

Hekla Dögg býr og starfar í 
Reykjavík og New York. „Ég er að 
átta mig á því núna að flugvélin er 
einmitt þetta threshold, þar sem 
maður er á milli tveggja heima. 
Svo það getur vel verið að það 
skipti máli,“ sagði Hekla og hló 
við.

Sýningin stendur yfir til 19. 
ágúst.

10.000
AFSLÁTTUR

kr.

10.000
AFSLÁTTUR

kr.

6.000
AFSLÁTTUR

kr.

FYRSTIR KOMA, 

FYRSTIR FÁ

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

Demants ...
... kjarnaborar:  42 - 400 mm
... slípibollar: 125 og 180 mm
... sagarblöð: 125 - 800 mm

Gæði og gott verð.



Ef söngkonan Beyoncé 
Knowles væri spurð að því 
hvaða líkamshluti væri í 
uppáhaldi hjá henni myndi 
hún eflaust svara því að 
handarkrikarnir væru 
henni einstaklega kærir. 
Þetta má áætla af þeim 
gríðarlega fjölda mynda 
sem til eru af henni þar 
sem hún stillir sér upp fyrir 
myndavélina með annan eða 
jafnvel báða handarkrikana 
til sýnis. 

Slúðurbloggarinn Perez Hilton 
hefur mikið velt fyrir sér handar-
krikum Beyoncé og þeirri tilhneig-
ingu söngkonunnar að sýna þá. 
Perez hefur haldið því fram að 
krikar Beyoncé séu að taka yfir 
heiminn.

Fyrirsætuþjálfarinn Mac Folkes 
er alls ekki hrifinn af krikunum og 
segir að Beyoncé ætti að vita 
betur. „Ég myndi aldrei mæla með 
því að stilla sér upp þannig að 
handarkrikarnir snúi að mynda-
vélinni. Beyoncé ætti að vita betur 
á þessu stigi ferils síns enda er 
hún þaulreynd á rauða dreglin-
um.“ Nú má velta því fyrir sér 
hver ætlun Beyoncé sé með þess-
um krikasýningum, hvort hún sé 
bara að lofta eða hvort hún sé 
svona einstaklega stolt af þeim. 
Hún er jú gríðarlega fagur kven-
maður og eflaust gætu flestir bent 
á aðra líkamshluta sem hún ætti 
frekar að hampa. En handarkrik-
ana hefur hún valið hingað til og 
heldur því eflaust áfram. 

Söngkonan Kelly Rowland segist 
einu sinni hafa óskað þess að hún 
væri með ljósari húð. „Það er sagt 
að dökkar stelpur selji ekki tíma-
rit og það er svo sorglegt,“ sagði 
Kelly sem eitt sinn var sannfærð 
um að henni myndi ganga betur 
væri hún ljósari. „Ég man ég ósk-
aði þess að vera með ljósari húð, 
en Tina Knowles, mamma Bey-
oncé, sagði við mig: „Veistu ekki 
hvað þú ert falleg?!“ Hún fékk 
mig til að átta mig á fegurð dökka 
húðlitarins. Ég áttaði mig ekki á 
þessu þá en ég geri það núna,“ 
sagði Kelly sem segist nú vera 
stolt af húðlit sínum. „Ég er 
súkkulaðibrún og elska það!“

Vildi vera ljósari

Hollywood-stjarnan Nicole Richie mætti 
fyrir rétt í Kaliforníu á föstudag og var 
dæmd til fjögurra daga fangelsisvistar en 
hún var ákærð fyrir akstur undir áhrifum í 
desember síðastliðnum. Nicole var að sögn 
brosandi út að eyrum þegar hún mætti á 
staðinn þrátt fyrir að hafa nýverið trúað 
David Letterman fyrir því í spjallþætti hans 
að hún væri hrædd við að fara í fangelsi.

Frá þessum fjórum dögum dragast þeir 
sex klukkutímar sem Nicole hafði þegar 
setið af sér en auk fangelsisvistar var hún 
dæmd til þess að greiða sem samsvarar 120 
þúsund íslenskum krónum í sekt og að fara 
á námskeið um áhrif áfengisneyslu. Sem 
fyrr segir hafði Nicole tjáð sig um mál sitt 
við Letterman. Í þætti hans sagði hún einnig 
að þrátt fyrir hræðsluna myndi hún taka 

afleiðingum gjörða sinna hverjar sem þær 
yrðu.

Nicole var sem fyrr segir handtekin í 
desember síðastliðnum eftir að sést hafði til 
hennar að aka bifreið sinni á öfugum vegar-
helmingi á hraðbraut í Los Angeles. Síðar 
féll hún á lyfjaprófi og játaði fyrir lögregl-
unni að hafa reykt marijúana og tekið lyfið 
Vicodin fyrr um kvöldið. Stúlkan virðist lítið 
læra af eigin mistökum því hún var einnig 
dæmd fyrir ölvunarakstur í júnímánuði árið 
2003.

Þarf að sitja í fangelsi í fjóra daga

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR,

TÖLVULEIKIR, DVD MYNDIR

OG MARGT FLEIRA!

SENDU SMS JA SMF

Á 1900 OG ÞÚ

GÆTIR UNNIÐ MIÐA!

11.
HVER

VINNUR!

HEIMSFRUMSÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI 27. JÚLÍ
Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið. 





SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 4 - 6 - 8 - 10
THE SIMPSONS MOVIE LÚXUS kl. 4 - 6 - 8 - 10
THE SIMPSONS MYNDIN ÍSL. TAL kl. 4 - 6 - 8 - 10
EVAN ALMIGHTY kl. 4 - 6 - 8 - 10
DIE HARD 4.0 kl. 5 - 8 - 10.45

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl.6.30 - 8.30 - 10.30
DEATH PROOF kl. 5.20 - 8 - 10.40
TAXI 4   kl. 8 - 10
DIE HARD 4.0 kl. 5.20 - 8 - 10.40
FANTASTIC FOUR 2 kl. 5.4514

16
14
14

16
16

THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 6 - 8 - 10 
THE SIMPSONS MYNDIN ÍSL. TAL kl. 6 - 8
DEATH PROOF    kl. 10 16

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 6 - 8 - 10 
THE SIMPSONS MYNDIN ÍSL. TAL       kl. 6 
DEATH PROOF kl. 10.15
1408 kl. 8

SIMPSONS enskt tal kl. 4, 6, 8 og 10 L
SIMPSONS íslenskt tal kl. 4 og 6 L
DEATH PROOF kl. 7.30 og 10 16
1408 kl. 8 og 10 16
SHREK 3 íslenskt tal kl. 4 og 5.45 L
www.laugarasbio.is - Miðasala á               

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

SHREK, Fíóna, Stígvélaði 
kötturinn og Asninn eru 

mætt aftur í skemmtilegasta 
ævintýri allra tíma

ÁLFABAKKA

DIGITAL

KRINGLUNNI

VIP

KEFLAVÍK

AKUREYRI

www.SAMbio.is 575 8900

BLIND DATING kl. 8 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 8 - 10:10 L

OCEAN´S 13 kl. 10:10 7

GEORGIA RULES kl. 8 - 10:20 7

HARRY POTTER 5 kl. 6 - 9 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 6 L

GEORGIA RULES kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 7

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 10 10

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 5 - 8 10

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 5 - 8
EVAN ALMIGHTY kl. 2 - 4 - 6 L

GEORGIA RULES kl. 5:30 - 8 - 10:30 7

HARRY POTTER 5 kl. 5:20 - 8 - 10:40 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 6 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 8 L

PIRATES 3 kl .10 10 THE SIMPSONS ENSKT TAL kl. 6 - 8 - 10 L

HARRY POTTER 5 kl. 8 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 6 L

„Þetta er litrík plata og margir 
mismunandi hljóðheimar í gangi. 
Lögin eru mjög ólík, líklega af því 
að listamennirnir eru svo ólíkir,“ 
segir Óli Björn Ólafsson um nýút-
komna geislaplötu sína, Steypu, 
sem inniheldur tónlist úr sam-
nefndri heimildarmynd. Myndin 
fjallar um íslenska samtímamynd-
list og myndlistarmenn og verður 
frumsýnd í haust.

„Ég samdi tónlistina með það í 
huga að hún gæti staðið ein. Ég 
hef alltaf hlustað mikið á kvik-
myndatónlist og er mjög hrifinn 
af þessu formi,“ segir Óli. Hann 
segir að hún sé þó öll unnin út frá 
myndefninu og hann hafi látið það 
stjórna ferðinni og því séu lögin 
svona ólík. „Þegar ég sá myndlist-
ina fékk ég oft mjög ákveðnar 
hugmyndir um hvernig tónlistin 
ætti að vera. Til dæmis kallaði 
gjörningur Gjörningaklúbbsins 
strax á kór og málverk eftir Hugin 
Þór Arason báðu um rafhljóð. Í 
sumum senunum vildi ég svo bara 
hart teknó.“

Óli hefur starfað með fjölmörg-
um hljómsveitum og einnig samið 
töluvert fyrir leikhús. Þetta er 
fyrsta myndin sem hann semur 

tónlist fyrir. Hann segir það mjög 
ólíkt að semja fyrir leikhús og 
kvikmynd. Það sé eins og munur-
inn á að semja við málverk eða 
bók. „Í leikhúsi skiptir dramatísk 
framvinda verksins öllu máli 
þegar maður semur tónlistina. 
Þegar ég var að vinna við þessa 
mynd gat ég hins vegar miklu 
meira leikið mér með mismunandi 
stemningu því allir listamennirnir 

hafa skapað sína ólíku heima í list-
sköpun sinni sem höfðu svo áhrif á 
tónlistina.“

Óli Björn spilar á Innipúkanum 
um verslunarmannahelgina sem 
verður haldin á nýja tónleika-
staðnum Organ í Hafnarstræti. 
Hann verður með fimm manna 
hljómsveit með sér en ætlar að 
sleppa kórnum í þetta skipti.

Óli Björn gefur út Steypu

Mike Einziger, gítarleikari rokk-
sveitarinnar Incubus, er um 
þessar mundir að semja sinfóníu. 
Einziger hófst handa við verkið í 
mars eftir að hann þurfi að gang-
ast undir aðgerð og gat ekki spilað 
á gítarinn sinn í nokkra mánuði. 

„Ég ákvað að fræðast um tónlist 
á nýjan leik. Eftir að ég byrjaði á 
sinfóníunni komst ég fljótlega að 
því að það var margt sem ég vissi 

ekki,“ sagði Einziger, sem spilaði 
með Incubus í Laugardalshöllinni 
fyrr á árinu. „Verkið verður lík-
lega í þremur hlutum og alls fjöru-
tíu mínútna langt. Þetta er krefj-
andi verkefni en ég er mjög 
spenntur fyrir því.“

Incubus-sinfónía í smíðum

Kvikmyndar um Simpson-fjöl-
skylduna hefur verið beðið með 
eftirvæntingu um nokkurra ára 
skeið, frá því að sögusagnir fóru á 
kreik um að skapari samnefndra 
sjónvarpsþátta, Matt Groening, 
hygðist gera ævintýrum fjölskyld-
unnar skil á hvíta tjaldinu. Biðin 
er nú loks á enda og það sem meira 
er, þá talar fjölskyldan reiprenn-
andi íslensku. 

Hér verður ekki farið mörgum 
orðum um söguþráðinn sjálfan, 
annað en hvernig Simpson-fjöl-
skyldan fær það hlutskipti að 
bjarga heimabænum Springfield 
frá tortímingu bandarískra stjórn-
valda, sem vilja með því að eyða 
bænum kom í veg fyrir mengun-
arslys.

Það var fyrirfram vitað mál að 
þrátt fyrir langvarandi vinsældir 
Simpson-fjölskyldunnar, gæti 
orðið erfitt að sannfæra áhorfend-
ur um að borga sig inn á myndina. 
Í fyrsta lagi byggist myndin á 
sjónvarpsþáttum sem hófu göngu 
sína árið 1989 og veltu margir 
fyrir sér hvort myndin hefði ein-
hverju nýju við þá að bæta. Hvort 
útkoman yrði einfaldlega ekki 
sjónvarpsþáttur í lengri kantin-
um.

Í öðru lagi hefur teiknimynda-
gerð fleygt ótrúlega fram frá því 
að sjónvarpsþættirnir litu dagsins 
ljós. Teiknimyndir í tvívídd þykja 
ekki standast samanburð við 
tölvuteiknaðar myndir eins og Toy 
Story, Finding Nemo og Shrek, 
sem eru á köflum svo raunveru-
legar að það er nánast óhugnan-
legt. Því voru vangaveltur uppi 
um hvort Groening héldi 
tryggð við upprunalegt útlit 
þáttanna, sem gæti um leið 
orðið hugsanlegur bana-
biti myndarinnar. Eða 
hvort hann innleiddi 
nýjustu tækni svo að 
áhorfendum gæfist þá 
færi á að sjá Hómer 
ropa í þrívídd.

Aðdáendur þáttanna 
fögnuðu því margir hverj-
ir ákaft þegar ljóst lá 
fyrir að Groening 
hygðist halda sínu 

striki með því að halda sig við tví-
víddina. Í því tilviki er líka alveg 
óhætt að segja að áhættan hafa 
borgað sig, þar sem myndin er vel 
teiknuð og tekur þáttunum að 
mörgu leyti fram hvað því viðvík-
ur.

Meiri vinna hefur verið lögð í 
ýmis smáatriði. Hreyfingarnar 
eru á köflum langt um betri en 
áður hefur sést og víðskotin fleiri, 
þannig að áhorfandinn fær á til-
finningunni að heimsmyndin sé 
stórbrotnari. Sem eru allt saman 
ágætis aðferðir til að sýna að tví-
víddin er langt frá því að vera 
úrelt, auk þess sem það hæfir yfir-
færslunni frá sjónvarpi yfir á 
hvíta tjaldið.

Síðan er það aftur spurningin 
hvort myndin sé einfaldlega lang-
ur sjónvarpsþáttur sem hafi eitt-
hvað nýtt og spennandi fram að 
færa.

Svarið við því er já og nei. Mynd-
in er í raun ekkert annað en 

langur sjónvarpsþáttur en 
að sama skapi þáttur sem 
er vel heppnaður og held-
ur athyglinni allan tím-
ann, með bröndurum á 
færibandi. Félagi minn 
sem fór með mér taldi 
fimmtán sekúndur á milli 
brandaranna, svo að 

engum nema annáluðum 
fýlupokum ætti að leiðast.

Hins vegar er margt 
gagnrýnisvert við 

myndina og meðal 
annars sú ákvörðun 

höfundanna að einblína nánast 
algjörlega á aðalpersónurnar á 
kostnað aukapersóna. Það er ekki 
nema vegna þess litla svigrúms 
sem þær fá, að maður áttar sig á 
því hversu mikinn hlut þær eiga í 
skemmtanagildi þáttanna. Myndin 
missir um tíma flugið þegar vikið 
er frá lífinu í Springfield.

Loks er það íslenska talsetning-
in sem hefur heppnast vel í með-
förum leikarana, þótt Margrét Vil-
hjálmsdóttir standi upp úr sem 
Marge. Þýðingin er líka fín, þótt 
manni líði stundum eins og brand-
ararnir hafi ekki skilað sér eins 
vel á vort ástkæra ylhýra. Á köfl-
um fannst manni líka að Sverrir 
Stormsker hlyti að hafa komist í 
þýðinguna. Allavega brá mér svo-
lítið við að heyra orð eins og helgi-
slepjupakk hrjóta af vörum 
Hómers.

Vel heppnaður sjónvarpsþáttur



Gerum gott úr flessu
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Pappír er frábært efni. Eftir a› hafa fært okkur fréttir og anna›
lesefni getur pappírinn ö›last n‡tt hlutverk. fia› eina sem vi›
flurfum a› gera er a› flokka hann og skila í næsta pappírsgám
e›a endurvinnslutunnu.

Sjónvarpsþættirnir um Silvíu Nótt 
verða teknir til sýninga í Svíþjóð í 
september. Vegna réttindamála 
þurftu framleiðendur þáttanna að 
skipta út allri tónlistinni sem var í 
þeim hér heima og setja inn nýja 
áður en þeir færu á markað 
erlendis.

„Þetta þurfti að vera tilbúið 
fyrir síðustu mánaðamót. Þetta 
voru einhverjir tveir mánuðir sem 
við höfðum til að semja músíkina 
og taka allt út og skipta,“ segir 
Gaukur Úlfarsson, leikstjóri Silvíu 
Nætur. „Það voru margir sem 
buðu sig fram og ég held að það 
hafi verið ákveðinn skilningur og 
virðing fyrir hendi á erfiðri 
aðstöðu.“

Þær hljómsveitir og tónlistar-
menn sem létu Gauk fá lögin sín 

án nokkurra vandkvæða voru 
Jan Mayen, Apparat, Purkur 
Pillnikk, Skytturnar, Sadjei, Fut-
ure Future, Árni + 1 og Motion 
Boys. Sömdu þeir síðast-
nefndu ný lög sérstaklega 
fyrir þættina, með aðstoð 
Gauks, og sömuleiðis samdi 
Sadjei nýtt efni fyrir þætt-
ina. „Við fengum það hlut-
verk að búa til endalaust af 
litlum lagabútum, allt frá 
tíu sekúndna bútum upp í 
einhverjar mínútur. Þetta 
var svolítið fyndið og bara 
gaman að þessu,“ segir Birgir 
Ísleifur Gunnarsson, annar 
helmingur Motion Boys. „Við 
erum þannig séð vanir að vinna 
svona búta, ég og Árni. Við 
vorum að gera tónlistina fyrir 

Sigtið en þetta var öllu frík-
aðra. Í Sigtinu var maður 
meira að útsetja strengi og 
svoleiðis hluti en þarna var 

maður meira í alls kyns 
brjálæði allt frá poppi 
yfir í rokk. Þetta voru 
hrikalega margir og 
mismunandi bútar.“ 

Ekki hefur verið 
samið um sýningar á 
Silvíu Nótt annars stað-
ar en í Svíþjóð en ein-

hverjar viðræður hafa 
þó verið í gangi upp á 

síðkastið.

Ný tónlist fyrir Svíamarkað
Courteney Cox segist vera 
vinnualki sem tali um vinnuna við 
matarborðið, en hún vann með 
eiginmanni sínum David Arquette 
við sjónvarpsþættina Dirt. „Já, ég 
tek vinnuna með mér. Þá er tími til 
að ræða saman því þegar maður 
vinnur með eiginmanninum hefur 
maður engan tíma til að tala um 
hvað gerist á daginn,“ sagði Cox. 
„Þess vegna verðum við að segja 
frá mörgum hlutum við matar-
borðið þó svo að við höfum verið 
saman mestallan daginn. Það er 
svolítið skrítið.“ 

Courtney segir þau David vera 
ansi ólík en það geri þáttinn meira 
spennandi. „Við David erum mjög 
ólík að mörgu leyti. Hann er mjög 
vinstrisinnaður og hugmynda-
ríkur, það er ótrúlegt hvað honum 

dettur í hug. Ég er góð þegar 
kemur að tilfinningum og sálar-
flækjum fólks.“

Vinnan með heim



 „Mér líður eiginlega alveg 
ótrúlega vel,“ sagði alsæl Nína 
Björk Geirsdóttir við Fréttablað-
ið eftir sigur sinn á Íslandsmótinu 
í gær. Nína spilaði samtals á tólf 
höggum yfir pari Hvaleyrarvall-
arins en næst á eftir henni kom 
Tinna Jóhannsdóttir á fimmtán 
höggum yfir pari. Ragnhildur Sig-
urðardóttir varð þriðja.

„Það gekk mjög vel fyrir utan 
eina holu en annars var ég að spila 
nokkuð vel og get ekki verið 
annað en sátt. Ég fann alveg fyrir 
pressu, Ragga missti reyndar 
flugið þarna í byrjun og því var 
þetta í raun bara einvígi okkar 
Tinnu sem var að spila mjög vel 
líka. Ég varð að gera mitt allra 
besta, ég náði því og það var því 
mjög gott,“ sagði Nína, sem lék á 
74 höggum í gær, þremur yfir 
pari.

„Fyrri hringinn var þetta allt í 
lagi en rigningin gerði okkur erf-
itt fyrir. Ég sló ágætlega og setti 
niður nokkur góð pútt, það skipti 
mig miklu máli. Annars má segja 
að lykillinn að þessu sé stöðug 
spilamennska, ég slapp við flest 
vandræðin,“ sagði Nína.

Nína var í forystu eftir annan 
hringinn og sleppti aldrei tökum á 
henni. „Þetta var erfitt mót, það 
er ekki auðvelt að spila undir 
svona pressu. Þetta er stærsta 
mótið á árinu og vissulega er 
þetta mjög sætt. Ég er búin að 
vera nálægt þessu svo oft,“ sagði 
Nína.

Ragnhildur lenti í miklum vand-
ræðum í upphafi á lokadeginum 
og skilaði inn æði skrautlegu 
skorkorti. „Pútterinn minn byrj-
aði á því að vera leiðinlegur við 
mig, það er kannski ósanngjarnt 

að kenna honum um,“ sagði Ragn-
hildur brosmild þrátt fyrir allt en 
hún þrípúttaði á tveimur fyrstu 
flötunum.

„Ég mátti í raun ekkert við því 
og vissi það alveg og því varð 
þetta mjög erfitt. Ég reyndi að 
halda áfram eins og ég gat, fékk 
fugl en sló svo ofan í gjótu í tvær 
brautir í röð. Ég fékk svo fugl 
aftur og þrípúttaði á næstu, þetta 
var því orðið mjög skrautlegt. Ég 
held að 80 högg sé bara fínt miðað 
við það sem ég lenti í á hringn-
um,“ sagði Ragnhildur, sem hrós-
aði Nínu sérstaklega. 

„Nína átti þetta skilið; hún hefur 
oft verið ansi nálægt þessu og ég 
tek hattinn ofan fyrir henni. Þetta 
var gott mót, stelpurnar voru að 
spila æðislega vel og það var frá-
bært að spila með þeim,“ sagði 
Ragnhildur.

Nína Björk Geirsdóttir fór með sigur af hólmi á Íslandsmótinu í kvennaflokki. Hún varð þremur höggum á 
undan næsta keppanda en þetta var fyrsti Íslandsmeistaratitill hennar. „Þetta var mjög sætt,“ sagði Nína.

 ÍR hlaut flest stig í 
stigakeppni félaganna á meistara-
móti Íslands í frjálsum íþróttum 
um helgina. Mótið, sem var 
númer 81 í röðinni frá upphafi, 
fór fram á Sauðárkróki. Tvö 
meistaramótsmet féllu á mótinu 
og þrjú aldursflokkamet. 

Í stigakeppni félaganna sigraði 
lið ÍR með 238 stig, FH varð í 
öðru sæti með 216 stig og 
Breiðablik í því þriðja með 145 
stig. ÍR sigraði einnig í stiga-
keppni kvenna og FH í stiga-
keppni karla.

ÍR sigraði 
sveitakeppnina

 Fanndís Friðriksdóttir 
var ein þriggja stúlkna sem 
skoruðu þrjú mörk á Evrópumóti 
kvennalandsliða sem lauk hér á 
landi í gær. Auk Fanndísar 
skoruðu þær Mary-Laure Delie 
frá Frakklandi og Englendingur-
inn Ellen White þrjú mörk og 
deila þær því markakóngstitil-
inum á mótinu.

Fanndís varð 
markakóngur

 Aldrei að vita nema maður klobbi Maldini

Þýskaland Evrópumeistari
 Þjóðverjar unnu Eng-

lendinga með tveimur mörkum 
gegn engu í úrslitaleik U19 
kvennalandsliða sem haldið var 
á Íslandi. Að loknum venjulegum 
leiktíma var staðan markalaus 
og því þurfti að grípa til fram-
lengingar. Þar skoruðu þær 
Nathalie Bock og Monique Kers-

chowsky í síðari hálfleik hennar 
og tryggðu Þjóðverjum þar með 
titilinn.



 Tveir efstu kylfingar 
Íslandsmótsins, Björgvin 
Sigurbergsson og Örn Ævar 
Hjartarson, náðu besta skorinu á 
Íslandsmótinu um helgina. Báðir 
spiluðu þeir á 68 höggum, þremur 
höggum undir pari, fyrsta 
keppnisdaginn. Vallarmetið á 
Ólafur Már Sigurðsson, 64 högg, 
sem hann setti í fyrra. Ólafur 
varð þriðji á mótinu núna og hans 
besti hringur var 71 högg, par 
vallarins.

68 besta skorið

 Feðgar spiluðu saman fyrstu 
tvo keppnisdaga Íslandsmótsins. 
Það voru þeir Sigurður Pétursson 
og sonur hans Pétur Óskar. 
Sigurður spilaði báða dagana á 75 
höggum en Pétur á 79 og svo 74. 
Sigurður endaði í 28. sæti á 
mótinu á 20 höggum yfir pari en 
Pétur varð númer 32, einu höggi 
síðra.

Golffjölskyldan 
spilar saman

 Birgir Leifur Hafþórsson tók 
sér krók út frá Evrópumótaröð-
inni til að spila á Íslandsmótinu 
hér heima en gekk ekki sem skyldi. 
Birgir endaði á níu höggum yfir 
pari og endaði í sjöunda sæti á 
mótinu. Fyrsta daginn lék Birgir á 
69 höggum og var þá á meðal efstu 
manna en tveir hringir þar sem 
hann lék á 75 höggum settu leik 
hans úr skorðum. Hann lék á 74 
höggum á lokadeginum í gær.

„Þetta gekk ekki vel hjá mér í 
dag. Ég spilaði á þremur yfir og 
það gekk ekkert upp sem ég var að 
reyna. Ég ætlaði að sækja og hitti 
fín högg en endaði á vitlausum 
stöðum. Þetta voru mjög erfiðar 
aðstæður, sem eru auðvitað eins 
fyrir alla. Púttin voru ekki að detta 
og þetta var bara eitt af þessum 
mótum. Þetta var bara ekki nægi-
lega gott hjá mér og ég er bara 
ekki sáttur,“ sagði Birgir við 
Fréttablaðið í gær.

Hann náði ekki að fylgja eftir 
því góða golfi sem hann hefur sýnt 
undanfarið í Evrópu. „Ég var ekki 
að spila í þessu móti eins og ég hef 
verið að spila. Ég þarf að slá mig í 

gegnum þetta,“ sagði Birgir, sem 
er á leið til Rússlands þar sem 
hann keppir um næstu helgi. Hann 
var þó ánægður með að koma heim 
til Íslands til að spila.

„Það er mjög gaman og mótið 
var skemmtilegt. Ég hefði viljað 
spila betur en það eru ekki alltaf 
jólin í þessu. Ég vil bara gleyma 
þessu sem fyrst og halda áfram 
úti því það hefur verið gott,“ sagði 
Birgir. Margir bjuggust við miklu 
af Birgi sem hefur staðið sig mjög 
vel á Evrópumótaröðinni undan-
rið. Hvað sem líður segist atvinnu-
kylfingurinn ekki hafa fundið 
fyrir pressu eða óvenju miklum 
væntingum í kringum mótið.

„Nei, en það var gaman að sjá að 
fólk var að koma og eflaust ein-
hverjir til að sjá mig. Ég hefði vilj-
að sýna það sem ég hef verið að 
gera en svona er þetta,“ sagði 
Birgir Leifur Hafþórsson.

Þetta var bara ekki nægilega gott hjá mér

 Björgvin Sigurbergsson vann 
glæsilegan sigur á Íslandsmótinu í 
höggleik sem lauk á Hvaleyrar-
velli í gær. Björgvin er heima-
maður, sem hafði eflaust sitt að 
segja, en þetta er þriðji Íslands-
meistaratitill hans. Hina vann 
hann árin 1999 og 2000. Örn Ævar 
Hjartarson varð annar og Ólafur 
Már Sigurðsson þriðji. Íslands-
meistarinn frá því í fyrra, Sig-
mundur Einar Másson gerði ekki 
atlögu að titlinum að þessu sinni 
og hafnaði í 22. sæti.

Björgvin var með forystu fyrir 
lokadaginn sem hann hélt allt til 
enda. Hann byrjaði hringinn í gær 
á því að fá skolla en eftir röð para 
fékk hann tvo fugla og spilaði 
fyrri níu holurnar á einu höggi 
undir pari. Hann fékk svo tvo 
skolla til viðbótar áður en hann 
sýndi ein bestu tilþrif mótsins 
þegar hann vippaði boltanum í á 
sautjándu holu.

„Ég vippaði í á sautjándu og það 
var lykillinn að þessu öllu,“ sagði 
Björgvin við Fréttablaðið eftir 
hringinn. Hann átti tvö högg á Örn 
Ævar fyrir síðustu holuna og spil-
aði hana af öryggi. Eftir fínt upp-
hafshögg setti hann boltann utar-
lega í flatarkantinn til að sleppa 
örugglega við vatnið, hann vippaði 
svo um þrjá metra frá holu og tví-
púttaði örugglega og gulltryggði 
sér sigurinn. Hann vann því með 
einu höggi og spilaði samtals á 
einu höggi yfir pari vallarins.

„Þetta var auðvitað bara meiri-
háttar, þetta datt með mér. Ég var 
að spila skynsamlega og stöðugt 
og ég vissi svona um það bil að 
hverju ég gat gengið. Ég tók einni 
kylfu of lítið á fjórtándu holu og 
fékk skolla sem gerði þetta óþarf-
lega spennandi en þetta hafðist,“ 
sagði Björgvin.

Björgvin var í forystu allt mótið 
og var fyrstur eftir alla keppnis-
dagana. „Ég var aldrei neitt í því 
að verja forystuna mína. Ég hugs-
aði bara um að spila mitt golf,“ 
sagði Björgvin, sem þekkir völl-
inn mjög vel og hafði því ákveðið 
forskot á marga sem hann nýtti 
sér til hins ítrasta.

Veðrið í gær setti svip sinn 
sterklega á mótið en það tók að 
hellirigna eftir hádegið. Margir 
kylfingar lentu í vandræðum 
sökum þessa en völlurinn var 
þungur og erfiður viðureignar. 
Samt sem áður sáust glæsileg til-
þrif inni á milli og mótið var vel 
heppnað.

Heiðar Davíð Bragason var 
allan tímann meðal efstu manna 
en honum fataðist flugið í gær. 
Hann var í öðru sæti fyrir loka-
daginn. „Þetta gekk frekar illa, 

sérstaklega á flötunum. Ég púttaði 
mig eiginlega út úr þessu. Ég var 
ekki að strjúka boltann illa en ég 
virtist ekki geta lesið þetta rétt. 
Þegar ég hélt að væri brot gerðist 
ekki neitt og öfugt og ég held að ég 
hafi verið með 35 pútt á hringnum. 
Ég sló ágætlega en gerði svo bara 
ekkert á flötunum,“ sagði Heiðar.

„Ég var ekki að koma mér nógu 
nálægt pinnanum og átti því oft 
erfið pútt eftir. Ég náði að halda 
þessu í þrjá daga en þetta datt svo 
aðeins í sundur núna. Ég hefði vilj-
að enda betur. „Sá sem púttar best 
vinnur. Bjöggi púttaði mjög vel og 
vippaði auk þess í þarna á sautj-
ándu holu, þetta var flott hjá 
honum,“ sagði Heiðar Davíð.

Björgvin Sigurbergsson varð Íslandsmeistari karla í gær eftir skemmtilega keppni. Hann setti niður vipp á 
sautjándu holu sem hann segir lykilinn að þessu öllu. Þetta er þriðji Íslandsmeistaratitill Björgvins.



Hinu árlega Rey Cup-fótboltamóti lauk í Laugardalnum í gær. Alls tók 31 félag þátt í mótinu og voru félögin mörg hver með nokkur 
lið skráð til leiks. Um 900 unglingar komu saman og sýndu ekki bara skemmtilega takta innan vallar heldur skemmtu sér saman alla 
helgina. Mótið tókst einkar vel en þetta var í sjötta sinn sem Rey Cup er haldið. Myndirnar frá mótinu um helgina tala sínu máli.
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 Jamie Carragher, 
varnarmaður Liverpool, segir að 
Chelsea sé líklegast til að vinna 
ensku deildina í ár en ekki 
Manchester United. „United er 
kannski meistari en Chelsea er 
félagið til að miða við. Með Petr 
Cech aftur í sínu besta formi 
finnst ekki betri markmaður og 
með John Terry fyrir framan 
hann á Chelsea mikla möguleika á 
að endurheimta titilinn,“ sagði 
Carragher í sálfræðistríði fyrir 
enska boltann.

„Liðið sem endar fyrir ofan 
Chelsea verður meistari. United 
er með gott lið og hefur líka 
styrkt sig. Carlos Tevez myndi 
breyta miklu fyrir möguleika 
þeirra. Vonandi fá þeir hann 
ekki,“ gantaðist Carragher.

Chelsea er betra
en Man. Utd.

 Eftir ömurlegt tímabil í 
fyrra hafa forráðamenn Bayern 
Munchen tekið til í leikmanna-
hópi liðsins og er það þegar farið 
að skila árangri. Bayern verður 
ekki með í Meistaradeildinni á 
þessu tímabili en liðið hefur sýnt 
frábæra takta á undirbúnings-
tímabilinu.

Liðið vann um helgina deilda-
bikartitilinn í Þýskalandi en menn 
á borð við Franck Ribery, Luca 
Toni og Miroslav Klose, sem 
komu til Bayern í sumar, líta vel 
út og ljóst er að engin mistök 
mega eiga sér stað hjá þýska 
stórliðinu á komandi tímabili. 
„Við erum komnir aftur,“ sagði 
Ottmar Hitzfeld, stjóri Bayern.

Strax byrjað að 
svara fyrir sig

 Freddy Shepard, 
fráfarandi stjórnarformaður 
Newcastle, segir að Michael 
Owen skuldi klúbbnum hollustu 
sína. Owen hefur verið mikið 
meiddur og á aðeins ellefu leiki 
að baki fyrir félagið sem keypti 
hann frá Real Madrid. Hann 
meiddist á HM á síðasta ári og 
spilaði ekki aftur fyrr en í maí.

„Hann skuldar Newcastle 
mikið. Hann hefur spilað oftar 
fyrir enska landsliðið en þetta 
félag,“ sagði Shepard en framtíð 
Owens hefur verið í óvissu eftir 
að í ljós kom að bjóði félag 9,5 
milljónir punda í hann geti 
Newcastle ekki hafnað boðinu. 
„Án klásúlunnar hefðum við ekki 
getað keypt hann,“ bætti Shepard 
við en síðasti virki dagur hennar 
er á morgun.

Skuldar New-
castle tryggð

 Forseti knattspyrnusam-
bands Evrópu, Michel Platini, lýsti 
í gær yfir ánægju sinni með Evr-
ópumót kvennalandsliða skipuð 
leikmönnum 19 ára og yngri sem 
lauk í gær. Platini var staddur hér 
á landi um helgina og veitti meðal 
annars sigurlaunin að úrslitaleik 
loknum á Laugardalsvelli í gær.

Á blaðamannafundi í höfuð-
stöðvum KSÍ sagðist Platini reynd-
ar ekki vita ýkja mikið um mótið. 
„Ég get ekki fylgst með öllu en ef 
eitthvað er að þá berast kvartanir 
til mín. Mér hafa ekki borist nein-

ar kvartanir vegna mótsins og ég 
er auðvitað mjög ánægður með 
það,“ sagði Platini við blaðamenn í 
gær.

Geir Þorsteinsson, formaður 
Knattspyrnusambands Íslands, 
sagðist einnig vera ánægður með 
þetta glæsilega mót. „Þetta hefur 
gengið mjög vel og allt hefur verið 
í föstum skorðum,“ sagði for-
maðurinn ánægður.

Platini mjög sáttur 
með Evrópumótið



3.000 punda ferlíki í bakkastinu
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Nemendafélag tölvunarfræði-
nema við Háskólann í Reykjavík, 
Tvíund, ætlar að efna til tölvu-
leikjamóts aðra helgina í ágúst. 
Helgin verður því nokkurs konar 
verslunarmannahelgi tölvunörd-
anna. „Vonandi eru allir helstu 
nördar landsins að fara að mæta,“ 
sagði Bjarni Þór Árnason, upplýs-
ingafulltrúi Tvíundar, og hló við. 
„Við höfum aldrei haldið svona 
mót áður, en margir okkar hafa 
tekið þátt í mótum. Þetta er líka í 
fyrsta sinn sem svona mót er hald-
ið í skólanum,“ bætti hann við.

Mótið kallast Hringurinn og 
verður tvískipt. Annars vegar 
verður liðakeppni í tölvuleiknum 
Counter-Strike, þar sem vegleg 
verðlaun verða í boði, og hins 
vegar leikjamót í öðrum leikjum. 
„Við erum með kosningu samhliða 

skráningunni. Það verður keppt í 
leikjunum sem verða vinsælastir í 
þeirri kosningu,“ útskýrði Bjarni. 
Í Counter-Strike er keppt í fimm 
manna liðum, en leikjamótið er 
öllum opið. 

Mótið fer fram í húsnæði 
Háskólans í Reykjavík, frá klukk-
an 14 föstudaginn 10. ágúst til 
sunnudagskvölds. „Þetta er nú oft 
gert þannig að fólk flytur nánast 
inn og spilar þar til það dettur 
niður. Þetta verður eiginlega inni-
lega í staðinn fyrir útilegu,“ sagði 
Bjarni sposkur. „En það verður 
gæsla á staðnum allan tímann,“ 
bætti hann við. 

Um 100 manns hafa þegar skráð 
sig til leiks, en skráning stendur 
enn yfir á hringurinn.net. Þátt-
tökugjald er tvö þúsund krónur. 
„Það virðist vera mikill áhugi á 

þessu. Samt er þetta kannski ekki 
alveg besta tímasetningin svona 
að sumri til. Ef vel gengur stefn-

um við á að hafa annað mót í jóla-
fríinu,“ sagði Bjarni.

Verslunarmannahelgi fyrir nördana

Fimm lög eftir Ingva Þór 
Kormáksson komu nýlega út á 
fjögurra diska safnplötu sem 
nefnist The 1st Smooth Jazz 
Avenue. Er platan, sem er gefin 
út í Póllandi á vegum Sony/BGM, 
komin í þrefalda platínusölu.

Á plötunni eru lög frá ýmsum 
tímum, þau elstu í flutningi 
þekktra nafna á borð við Louis 
Armstrong, Ellu Fitzgerald, Doris 
Day, Lisu Ekdahl, Chet Baker og 
Tony Bennett. Ingvi er því í 
aldeilis fínum félagsskap á 
plötunni. „Þetta sker sig ekkert út 
fyrir að vera lélegt. Þetta passar 
alveg inn í þetta sem er þarna á 
ferðinni,“ segir hann um lögin sín 
fimm. „Þetta er ekkert leiðinlegt 
og ég held að meiningin sé að 

halda áfram með þessa 
diskaröð.“

Tvö lög frá Ingva á plötunni 
eru í flutningi hljómsveitar hans 
JJ Soul Band, sem hann samdi í 
samvinnu við breska söngvarann 
JJ Soul. Jafnframt er aðal-
kynningarlag safnplötunnar Love 
Me Tonight eftir Ingva í flutningi 
Guðrúnar Gunnarsdóttur og tríós 
Eðvarðs Lárussonar. Er það sama 
lag og Eivör Pálsdóttir söng í 
Söngvakeppni Sjónvarpsins árið 
2003 og nefndist þá Í nótt. Lagið 
hefur fengið fjölda verðlauna í 
hinum ýmsu lagasmíðakeppnum, 
þar á meðal fyrstu verðlaun á 
Song Expo árið 2003 og á Unisong 
ári síðar. Einnig fékk það 2. verð-
laun í flokki heimstónlistar í John 

Lennon Songwriting Contest árið 
2000. „Þetta sýnir að lagið hefur 
náð til fólks,“ segir Ingvi, sem 

botnar engu að síður ekkert í því 
hvað það er við lagið sem gerir 
það svona vinsælt. 

Á fimm lög á metsöluplötu

Fyrirsætan Tinna Bergsdóttir 
hefur búið og starfað í London 
síðan í lok janúar á þessu ári. Hún 
hefur haft nóg að gera og sat 
nýverið fyrir í myndatökum fyrir 
tímarit á borð við Elle, Marie 
Claire og Harper‘s Bazaar auk 
þess að koma fram á tísku-
sýningum, m.a. fyrir skartgripa-
framleiðandann Swarovski.

Samkeppnin í fyrirsætuheimi 
borgarinnar er mikil enda segist 
Tinna ánægð með hversu vel hefur 
gengið. „Það eru mjög margar 
stelpur að reyna fyrir sér hérna 
og það er því ánægjulegt að hafa 
komist inn í þessi blöð,“ segir hún. 
Tinna bjó áður á Indlandi, þar sem 
hún starfaði fyrir skrifstofu Esk-
imo Models. Hún fékk næg verk-
efni og sat meðal annars fyrir í 
stórri Levi´s-herferð. Þaðan lá 
leiðin til Tókýó og loks Lundúna.

Tinna segist ákveðin í að dvelja 
í Evrópu um sinn. „Ég var 
eiginlega komin með nóg af Asíu 
og ákvað að fara til Evrópu. Ég 
kem heim í ágúst og verð í tvær 
vikur en svo fer ég aftur út til 
þess að sýna á London Fashion 
Week. Þaðan fer ég til Parísar,“ 
segir Tinna en hún er á mála hjá 
skrifstofum í París og Mílanó sem 
báðar hafa óskað eftir því að hún 
komi til vinnu. „Mér finnst gott að 
geta ferðast aðeins um,“ segir 
hún. „Svo getur vel verið að ég 
fari aftur til Tókýó fyrir jólin en 
ég ætla að láta nægja að vera þar 
í mánuð í þetta sinn. Annars hef 
ég hugsað mér að vera að mestu í 
Evrópu næstu mánuði þótt það 
fari auðvitað eftir því hvernig 
mér gengur að fá verkefni.“ Hún 
segir að í raun sé ekkert til sem 
heiti dæmigerður vinnudagur. 
„Þetta er mjög mismunandi. 
Stundum vinnur maður eins og 
brjálæðingur marga daga í röð og 
öðrum stundum fær maður ekkert 
að gera í viku.“

Tinna leigir hjá vinkonu sinni í 
London og býr þar með kærastan-
um, sem er indverskur og starfar 
einnig sem fyrirsæta í borginni. 
Þegar hún er innt eftir því hvort 
fyrirsætustörfin gefi vel í aðra 

hönd segir hún það 
fara eftir ýmsu. 
„Þetta getur verið 
ágætlega borgað 
þegar maður 
lendir á góðum 
verkefnum, en það 
tekur tíma. Ég get 
að minnsta kosti 
keypt mér mat og 
leyft mér ýmis-
legt,“ segir hún og 
hlær.

„Ég hlusta yfirleitt bara á Popp-
land og það sem kemur þar. Það 
er minn uppáhaldsþáttur. Ef ég 
hlusta á annað í mp3-spilaran-
um mínum er það tónlist sem 
menn kalla iðnaðarrokk eins og 
Toto, Yes og Foreigner.“

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Ef þú vilt þægindi og góða hvíld eru rúmin frá Passion góður kostur fyrir þig. Passion framleiðir afar 
vönduð rúm og eru þau tvímælalaust með bestu rúmakaupunum í dag.

Dýnan bíður upp á tvo stífleika sem þú getur alltaf breytt á einfaldan hátt.

Hægt er að velja um sjö tegundir fóta og fimm mismunandi áklæði á rúmin. Þá er hægt að velja þrjár 
tegundir af yfirdýnu, latex-, þrýstijöfnunar- eða svampdýnu. Passion rúmin koma í ýmsum stærðum.

Þráðlaus fjarstýring með barnalæsingu fylgir Passion rúmunum og kraftmiklir en hljóðlátir rafmagns-
mótorar gera það að verkum að Passion rúmið færist mjúklega og hljóðlega í hvaða stöðu sem þú velur.

Þægindi og glæsileg hönnun
Mikið úrval af stillanlegum rúmum

Þú sefur betur í rúmi frá Lúr

10:00 – 18:00m á n
f ö s

Opnunartímar:

11:00 – 16:00l a u

LÚR - BETRI HVÍLD
HLÍÐASMÁRI 1 • 201 KÓPAVOGUR
SÍMI 554 6969  • FAX 554 3100
WWW.LUR.IS  • LUR@LUR.IS

Passion Slide-Back

Passion Continental



FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is

Þótt Reykjavík sé að mörgu 
leyti ágæt skortir hér töluvert 

upp á boðlega aðstöðu fyrir millj-
arðamæringa. Til dæmis vantar 
almennilegar hallir. Eina höllin 
sem stendur undir nafni er Sund-
höllin og hún er notuð handa 
skítugum almenningi að baða sig. 
Við endann á Aðalstræti er reynd-
ar lægsti skýjakljúfur heims sem 
hlaut nafnið  Morgunblaðshöllin. 
Það var vegna þess að þegar hún 
var reist höfðu Íslendingar aldrei 
séð hallir og vissu ekki hvernig 
slíkar byggingar litu út.

milljarðamæring í hús-
næðishraki er fátt um fína drætti 
í Reykjavík. Til marks um það má 
nefna að einn slíkur ætlar að gera 
sér það að góðu að kúldrast í 
gamla Bæjarbókasafninu við 
Grundarstíg sem er innan við 
fimmhundruð fermetrar á stærð.

hefði verið 
fyrir milljarðamæring sem lang-
aði til að búa í gömlu almennings-
bókasafni að kaupa Þjóðarbók-
hlöðuna og innrétta hana upp á 
nýtt. Þar eru nóg bílastæði, 
aðstaða fyrir kastalasíki með 
vindubrú og pláss fyrir þyrlupall 
og stutt niður á flugvöll í einka-
þotuna.

er kominn tími til að hætta 
sífelldu sífri um að eitthvað þurfi 
að gera fyrir gamalmenni, öryrkja 
og alls konar lúsera sem kallast 
einu nafni „jaðarfólk“. Það eru 
manneskjur sem ekkert mark er 
takandi á en hafa samt atkvæðis-
rétt. Vissulega þarf að leysa hin 
örsmáu vandamál fátæklinga en 
meira aðkallandi er þó að snúa sér 
að hinum stóru vandamálum ríka 
fólksins.

hin nýja stétt milljarða-
mæringa sé minnihlutahópur enn 
sem komið er ber að taka tillit til 
þeirra sérþarfa sem auðnum 
fylgja. Við eigum ekki að spyrja 
hvað milljarðamæringarnir geti 
gert fyrir okkur heldur hvað við 
getum fleira gert fyrir milljarða-
mæringana. Hér þarf að einka-
væða þær fáu stórbyggingar sem 
þjóðin státar af og væru boðleg 
húsakynni fyrir þetta fólk. Ekki 
mundi heldur kosta mikið að fletta 
malbikinu af helstu götum borg-
arinnar svo að raunveruleg þörf 
verði fyrir alla Porsche- og 
Hummer-jeppana og torfærutröll-
in sem hin nýja stétt hefur fjár-
fest í. Jafnrétti er ekki bara rétt-
lætiskrafa fátæklinga heldur líka 
hinna nýríku. Milljarðamæringar 
allra landa sameinist!

Milljarðamær-
ingaávarpið


