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Brúður skipa stóran sess í lífi Helgu Arnalds 
enda er hún brúðuleikhússtjóriÞ amma þess ð

Antík og erfðagripur

Helga Arnalds með dúkkuna sem hún fékk fyrir sjö árum og lítur á sem nokkurs  konar verndargrip.

GARÐVERKIN 
KALLA
Þó að enn megi segja að sé hávetur má ýmislegt gera í garðinum og um að gera að fara að taka til hendinni.HEIMILI 2

HEIMILISPRÝÐIFallegir púðar geta lífgað upp á heimilið hvort sem þeir eru hafðir í sófanum, í stofunni eða á rúmteppinu í unglingaherberginu.
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Nýtt!

Ofnæmis-
stjórnun

Fjarlægir
gæludýralykt

Frískar og 
gefur ilm

Fjarlægir
tóbaksreyk

Hreinsar ryk
Eyðir lykt
Fækkar ofnæmisvöldumGefur ferskan ilm

Cleanaer lofthreinsitækið:

Cleanaer lofthreinsitækið fjarlægir óæskilegar agnir 
úr loftinu og gerir það hreinna og ferskara. Cleanaer 
gefur líka frá sér ferskan ilm til að fullkomna verkið. 
Tækið gengur fyrir rafhlöðum.

Verð aðeins kr. 6.900,-

híbýli Vakna þú mín ÞyrnirósRómantískar klukkur og vekjarar eru mikil heimilisprýði  
BLS. 4
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VEÐRIÐ Í DAG

Engin fasteignasala í heimi selur fleiri fasteignir en RE/MAX

Dorothea E. 
Jóhannsdóttir
Sölufulltrúi

898 3326
dorothea@remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson

Löggiltur Fasteigna
fyrirtækja og skipasali

Ertu að spá í að selja?
Frítt söluverðmat

FRAMÚRSKARANDI SÖLUFULLTRÚAR FRAMÚRSKARANDI ÁRANGUR

Handklæðaofnar
Caleido

Opið virka daga frá 8 -18
laugardaga  frá 10  - 15

tengi.is
Smiðjuvegi 76   Kópavogi
Baldursnesi  6   Akureyri

HELGA ARNALDS

Eftirlætishluturinn er 
brúða frá árinu 1918
Heimili

          Í MIÐJU BLAÐSINS 

HÍBÝLI

Nútími eða rómantík 
í svefnherberginu
Sérblað um híbýli og svefnherbergi

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Enginn kotungsbragur 
í Suðursveit
Afmælisþing á Hala í Suðursveit í 
tilefni þess að 120 ár eru liðin frá 
fæðingu Þórbergs Þórðarsonar.

TÍMAMÓT 20

Ekki í samkeppni
Björgvin Halldórsson 
segist ekki í sam-
keppni við Bubba um 
tónleikagesti í Köben, 
en þeir spila þar báðir 
á árinu.

FÓLK 34

Tvítug Sál
Sálin hans Jóns míns miðar 
afmælisdaginn við fyrstu tónleika 
hljómsveitarinnar, sem fram fóru í 
Bíókjallaranum fyrir tuttugu árum.

FÓLK 25

HÆGVIÐRI   Í dag verður hæg 
breytileg átt. Él á Vestfjörðum, annars 
skýjað með köflum og stöku él með 
ströndum. Hiti nálægt frost-marki. 
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BEST SNYRTUR Finnski, dómarinn, Kristiina Rautio, skoðar Nátthaga Galíleó á kattasýningu Kynjakatta sem fram fór í gær. 
Nátthaga Galíleó var valinn best snyrti stutthærði kötturinn. Hann er af Bengal kyni og feldurinn er marmarabröndóttur. 

FISKELDI Einar K. Guðfinnsson 
sjávarútvegsráðherra telur að ef 
Íslendingar taka ekki „risaskref“ í 
þorskeldi þá geti forskot tapast á 
mörkuðum sem tók áratugi að 
vinna. Norðmenn hugsa sér gott til 
glóðarinnar því eldismenn þar í 
landi eru langt á undan í eldistækni 
og Helga Pedersen, sjávarútvegs-
ráðherra Noregs, er þess fullviss 
að þorskeldi muni skipa stóran sess 
í Noregi á næstu árum.

Helga Pedersen segir í viðtali 

við Fréttablaðið að norsk stjórnvöld 
hafi miklar væntingar til eldis-
manna. Framtíðarsýn deilir hún 
með framleiðendum og fjárfestum 
þar sem horft er til hundruð þús-
unda tonna framleiðslu innan ára-
tugar. Helga segir fiskeldi vera 
byggðamál í augum stjórnvalda í 
Noregi. 

Einar K. Guðfinnsson deilir 
þeirri sýn með norskum kollega 
sínum að þorskeldi varði dreifðari 
byggðir fyrst og fremst. Í því ljósi 

segir Einar að stjórnvöld og fisk-
eldismenn þurfi að taka ákvörðun 
um hvert framhaldið verði. 

„Ef við látum þetta fara fram hjá 
okkur þá eru allar líkur á því að 
Norðmenn muni skapa sér yfir-
burðastöðu á mörkuðum fyrir allan 
þorsk. Ef við ætlum ekki að láta 
ryðja okkur út af mörkuðum þá er 
að mínu mati alveg óhjákvæmilegt 
að við tökum næsta skref. Það er 
að stórefla þorskeldið.“

  - shá / sjá síðu 14

Þorskmarkaðir geta 
tapast til Norðmanna
Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra segir að ráðast verði í að stórefla 
þorskeldi. Annars geti markaðir tapast til Norðmanna. Sjávarútvegsráðherra 
Noregs telur að rými sé fyrir alla því eftirspurn sé miklu meira en framboðið.

ÍTALÍA Hundrað og eins árs gamall 
ítalskur karlmaður og níutíu og 
átta ára gömul kærasta hans ætla 
að ganga í það heilaga í apríl. 
Ástarsamband þeirra hefur staðið 
yfir í 56 ár.

Giuseppe Rebaudi er kvensjúk-
dómalæknir sem sestur er í 
helgan stein, en hann féll fyrir 
kærustunni sinni, hinni frönsku 
Silvie Basain, árið 1952. Hún 
segist þó óttast að þau séu að flýta 
sér of mikið.

„Við höfum bara verið saman í 
rúmlega hálfa öld,“ segir Silvie. 
„Þetta hefur kannski gerst full 
hratt, en maður er nú bara ungur 
einu sinni.“  - sgj

Ástfangnir öldungar:

199 ára par í 
hnapphelduna

DÝRAHALD „Það er feikilega gaman fyrir okkur 
kattaáhugafólk, að sjá alla þessa ketti og hitta fólk 
með sama áhugamál,“ segir Marteinn T. Tausen, 
formaður Kynjakatta, kattaræktarfélag Íslands, 
sem hélt kattasýningu í reiðhöll Gusts í Kópavogi 
um helgina.

„Sýningar sem þessi hafa verið haldnar frá árinu 
1990, nú seinni ár tvisvar á ári, og alltaf dæma 
erlendir dómarar.“ Að þessu sinni voru dómarar 
Eiwor Andersson frá Svíþjóð, Kristiina Rautio frá 
Finnlandi og Lone Lund frá Danmörku.

Kristiina er mjög hrifin af íslenskum köttum en 
bendir á að mjög erfitt sé að rækta ketti á Íslandi 
þar sem hér gildi strangar reglur um innflutning á 
dýrum. Hún segir íslenska ketti vera í hæsta 
gæðaflokki og flesta þá ketti sem hún sá á sýning-
unni um helgina vel geta keppt á stóru sýningunum 
á Norðurlöndunum. 

Marteinn segir að 116 kettir hafi verið skráðir til 
leiks en keppt var í fjórum flokkum. Auk þess voru 
kettir frá Kattholti í heimilisleit á sýningunni en 
þeir tóku ekki þátt í keppninni.  - ovd

Mikið fjör á kattasýningu Kynjakatta, kattaræktarfélags Íslands, um helgina:

Dásamar gæði íslenskra katta

SPÁNN, AP Fyrstu tölur og útgöngu-
spár úr þingkosningunum á Spáni í 
gær bentu eindregið til þess að 
sósíalistinn Jose Luis Rodriguez 
Zapatero verði forsætisráðherra 
landsins eitt kjörtímabil í viðbót.

Tæplega virtist Sósíalista-
flokkurinn þó ætla að ná 176 
þingsætum, sem þarf til að hafa 
meirihluta á þingi. Þegar 10 prósent 
atkvæða höfðu verið talin voru 
sósíalistar með 173 þingmenn en 
Lýðflokkur Marianos Rajoys með 
136.

Zapatero vann stórsigur fyrir 
fjórum árum þegar kosningar voru 
haldnar aðeins fáeinum dögum eftir 
hryðjuverkin í Madríd 11. mars.  - gb

Þingkosningar á Spáni:

Sósíalistastjórn-
in heldur velli
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ÚRSLITA BEÐIÐ Útgönguspár bentu í 
gærkvöld til þess að Zapatero verði for-
sætisráðherra eitt kjörtímabil í viðbót.
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Fimmtán ár í röð
Sigurganga Guðmundar 

Stephensen á 
Íslandsmótinu í 
borðtennis hefur 

staðið frá árinu 
1994.
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STJÓRNSÝSLA Lítið hefur þokast í 
þeim áformum stjórnvalda að reisa 
viðbyggingu við stjórnarráðshúsið 
við Lækjartorg. Starfsemi forsætis-
ráðuneytisins hefur fyrir löngu 
sprengt húsnæðið utan af sér og 
leigir ráðuneytið samtals þrjár 
hæðir í húsunum við Hverfisgötu 4a 
og Hverfisgötu 6. 

Nokkuð er um liðið síðan Fram-
kvæmdasýsla ríkisins mat þá kosti 
sem í boði eru um framtíðarhögun 
húsnæðismála ráðuneytisins. Athug-
uð var hagkvæmni óbreytts ástands, 
kaup á núverandi leiguhúsnæði og 
nýbygging á baklóð stjórnarráðs-
hússins. Leiddi athugunin í ljós að 
síðastnefndi kosturinn væri 
ódýrastur. 

Tillaga að breytingu á stjórnar-
ráðsreitnum hefur verið til með-
ferðar í borgarkerfinu síðan 2004 án 
þess að hafa mjakast mikið áfram. 
Þó lét Ólafur F. Magnússon, sem þá 
var áheyrnarfulltrúi Frjálslyndra 
og óháðra í skipulagsráði, bóka á 
fundi í júlí 2006 að tillaga sem þá 
var til meðferðar gerði ráð fyrir of 
miklu byggingamagni. „Bygging á 
bak við stjórnaráðsbyggingu ætti 
ekki að vera meiri en tvær hæðir og 
skáþak myndi laga hana betur að 
útliti stjórnaráðshússins og Banka-
strætis 3,“ lét Ólafur bóka.

Bolli Þór Bollason, ráðuneytis-
stjóri forsætisráðuneytisins, segir 
engar ákvarðanir hafa verið teknar 
um stærð eða útlit viðbyggingarinn-
ar. „Það þarf að kanna hvaða svig-
rúm er fyrir hendi,“ segir Bolli. 
Þaðan af síður hafi kostnaður verið 
metinn. „Næst á döfinni er að dusta 
rykið af hugmyndum okkar og tala 
við Reykjavíkurborg.“

Auk þess að rúma ekki starf-
semi forsætisráðuneytisins með 
góðu móti stendur húsakosturinn 
lögbundinni skjalavörslu og nauð-
synlegri öryggisvörslu fyrir 
þrifum. Þá er aðgengi fatlaðra að 
ráðuneytinu takmörk sett og í 
raun á undanþágu. 

Bolli segir engar tímasetningar 
á framkvæmdum liggja fyrir en 
ljóst sé að verkið taki tvö til þrjú 
ár. Því muni fylgja talsvert rót og 

rask og ekki úr vegi að ætla að ein-
hverjar fornminjar kunni að koma 
í ljós ef og þegar ráðist verði í 
framkvæmdir. 

Baklóð stjórnarráðshússins - 
sem að einum þriðja hluta er bíla-
stæði en annars gras - er að mestu 
í eigu ríkisins en einhver hluti 
hennar tilheyrir húsinu við Banka-
stræti 3 þar sem verslunin Stella 
er.

 bjorn@frettabladid.is

Nóatún mælir með

598 kr.
kg.

noatun.is
LÉTTIR ÞÉR LÍFIÐ

Gott á mánudegi

Ungnautahakk

SPRENGI
VERÐ!

Húsið var hannað og reist sem tugt-
hús og lauk smíðinni 1771. Rúmaði 
það 16 stórglæpamenn og 54 
venjulega fanga. 1816 var tugthús-
starfseminni hætt og fjórum árum 
síðar varð húsið embættisbústaður 
stiftamtmanns. Landshöfðingjar 
höfðu aðsetur í húsinu 1873 til 
1904 þegar heimastjórnin tók við og 

það varð stjórnarráðshús. Um tíma 
höfðu allir þrír ráðherrar Íslands 
skrifstofur í húsinu og síðar forseti 
Íslands í um tuttugu ár. Húsinu 
hefur verið breytt talsvert í áranna 
rás, jafnt að utan sem innan.

HEIMILD: ÚR SAMANTEKT ÞORSTEINS GUNNARSSONAR Á 

FORSAETISRADUNEYTI.IS

BROT ÚR SÖGU STJÓRNARRÁÐSHÚSSINS

Áformað að byggja 
við Stjórnarráðið
Tillaga að breyttu deiliskipulagi baklóðar stjórnarráðshússins hefur velkst 
í skipulagskerfi Reykjavíkur í á fjórða ár. Forsætisráðuneytið vill byggja á 
lóðinni enda hefur starfsemin fyrir löngu sprengt húsið utan af sér.

BAKHLIÐ STJÓRNARRÁÐSHÚSSINS Áform eru uppi um að reisa viðbyggingu á baklóð 
Stjórnarráðsins. Málið hefur velkst í nokkur ár innan borgarkerfisins en ráðuneytis-
stjóri forsætisráðuneytisins segir næst á dagskrá að dusta rykið af hugmyndunum og 
tala við Reykjavíkurborg.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

INDLAND, AP Hundruð útlaga frá 
Tíbet leggja af stað í dag í 
mótmælagöngu frá Indlandi til 
Tíbet. Með göngunni vilja þeir 
mótmæla bæði innlimun Tíbets í 
Kína og því að Kína haldi 
Ólympíuleikana í sumar.

Tíbetarnir reikna með að verða 
hálft ár á leiðinni frá Dharamsala 
á Indlandi alla leið upp til Tíbet, 
þar sem haldið verður yfir 
landamærin til Tíbets um það 
leyti sem Ólympíuleikarnir 
hefjast í Kína.

Gangan verður aðeins ein af 
fjölmörgum mótmælaaðgerðum 
sem skipulagðar hafa verið í 
aðdraganda Ólympíuleikanna.

 - gb

Útlagar frá Tíbet mótmæla:

Ganga frá Ind-
landi til Tíbet

SKÁK „Mín skoðun er að tölvur hafi drepið sígilda 
skák,“ segir Boris Spasskí, fyrrverandi heims-
meistari í skák, sem er á landinu í tilefni af Alþjóð-
legri skákhátíð í minningu Bobbys Fischer.

Spasskí teflir lítið þessa dagana, nema til 
hátíðarbrigða. „Ég er mjög svartsýnn á framtíð 
skák íþróttarinnar og í raun lífsins sjálfs,“ segir 
Spasskí. „Ég kenni börnum skák og reyni að sýna 
þeim hvernig hægt sé að nota tölvur sem þjón í 
skákinni.“

Fjórir stórmeistarar tefla á sérstöku minningar-
móti um Fischer sem fram fer á þriðjudag. Í gær 
undirrituðu Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, forseti 
Skáksambands Íslands, og Lárus Welding, forstjóri 
Glitnis, samstarfssamning um stuðning við 
skákíþróttina á Íslandi.

Fischer og Spasskí háðu einvígi um heimsmeist-
aratitilinn í Reykjavík árið 1972 og beið Spasskí 
lægri hlut. Hann segir að heimsmeistaratitillinn í 
skák hafi verið gjaldfelldur síðari ár og að Garrí 
Kasparov hafi verið seinasti „klassíski“ heims-
meistarinn í skák.

Spasskí minnist Bobbys Fischer vinar síns með 

hlýju. „Ég talaði oft við Bobby síðustu árin og hitti 
hann. Hann lét lítið fyrir sér fara á Íslandi og hélt 
sig neðanjarðar,“ segir Spasskí. „Og nú er hann 
neðanjarðar að eilífu.“  - sgj

Stórmeistarinn Boris Spasskí er svartsýnn á framtíð skákíþróttarinnar:

Tölvurnar drápu klassíska skák

HÁTÍÐARDAGSKRÁ TIL HEIÐURS FISCHER Fjöldi erlendra 
stórmeistara er kominn til landsins vegna skákhátíðarinnar. 
Spasskí er til vinstri með svört sólgleraugu.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

DÓMSMÁL Héraðsdómur Suður-
lands dæmdi á föstudaginn 
Andrzej Kisiel í fjögurra ára 
fangelsi fyrir að hafa nauðgað 
konu í porti bakvið hús eftir 
dansleik í Vestmannaeyjum.

Í dómi héraðsdóms kemur fram 
að Andrzej hafi gerst sekur um 
hrottafengna árás á kynfrelsi 
konunnar með mjög alvarlegum 
afleiðingum fyrir hana. Hafi hún 
ekki enn getað hafið fullt starf 
eða einbeitt sér að námi. Þá er 
honum gert að greiða konunni 
tvær milljónir í miskabætur, auk 
vaxta, sem og allan sakarkostnað 
sem samtals nemur rúmri einni 
og hálfri milljón króna.  - ovd

Sæti fjögurra ára fangelsi:

Dæmdur sekur 
um nauðgun

SVÍÞJÓÐ Eldsnemma í gærmorgun 
sprakk öflug sprengja í Vasastan-
hverfinu í Stokkhólmi, svo fólk 
hrökk upp með andfælum og 
minntist sprengjuárásar á 
svipuðum stað árið 2004. 

Tugir rúða brotnuðu í húsum 
við Surbrunnsgötu og var götunni 
lokað strax og lögregla kom á 
vettvang.

Lögreglan handtók fljótlega 29 
ára gamlan mann sem er grunað-
ur um verknaðinn.

Sprengjan sprakk undir bifreið, 
sem er í eigu fyrirtækis sem 
rekur nokkra skemmtistaði í 
miðborg Stokkhólms. - gb

Sprenging í Stokkhólmi:

Tilræðismaður 
var handtekinn

DÓMSMÁL Dómstólar á Íslandi 
þurfa að efla almannatengsl sín, 
rétt eins og aðrar stofnanir og 
fyrirtæki hafa gert á undanförnum 
árum, segir Eiríkur Tómasson 
lagaprófessor.

Jón Steinar Gunnlaugsson 
hæstaréttardómari sagði í viðtali 
við Fréttablaðið í gær að dómarar 
ættu að tjá sig meira um dómara-
störfin á opinberum vettvangi. 
Eiríkur tekur undir þetta viðhorf 
Jóns Steinars.

„Þeir verða þó að varast að fjalla 
um einstök dómsmál. Þeir mega 
ekki dragast inn í pólitískar 
umræður og dægurmál, því þá 
teljast þeir ekki lengur sjálfstæðir 

og óvilhallir,“ segir Eiríkur. „Í 
fyrsta lagi eiga dómararnir að tala 
í gegnum dómana sjálfa og rök-
styðja úrlausnir sínar betur.“

Dómstólar hófu fyrir nokkrum 
árum að birta niðurstöður sínar á 
netinu. Eiríkur segir það hafa 
verið gott skref. Einnig gætu dóm-
stólarnir ráðið sér almannatengsla-
fulltrúa eða fjallað reglulega um 
þróun dómsmála í fjölmiðlum.

„Mér finnst opin og almenn 
umræða um niðurstöður dómstóla 
vera af hinu góða og í henni eiga 
að taka þátt bæði dómarar, lög-
menn og aðrir lögfræðingar,“ 
segir Helgi Jóhannesson, formað-
ur Lögmannafélags Íslands. 

„Dómari á hins vegar að gæta þess 
að ræða ekki opinberlega um dóm 
sem hann kvað upp sjálfur.“ - sgj

Lagaprófessor segir að almannatengsl íslenskra dómstóla þurfi að efla:

Dómstólar kynni sig betur

SAMDHONG RINPOCHE Forsætisráð-
herra útlagastjórnar Tíbets í Dharamsala 
á Indlandi. NORDICPHOTOS/AFP

Ökulagabrot á Selfossi
Lögreglan á Selfossi handtók fjóra 
ökumenn fyrir ölvunarakstur og einn 
fyrir akstur undir áhrifum fíkniefna 
um helgina. Voru ökumenn fluttir til 
skýrslu- og sýnatöku á lögreglustöð 
en fengu að fara að því loknu. Málin 
eru í rannsókn.

LÖGREGLUFRÉTTIR

Sendiherra vísað úr landi
Stjórnvöld í Hvíta-Rússlandi hafa rekið 
sendiherra Bandaríkjanna úr landi 
og kallað eigin sendiherra heim frá 
Washington. Aðgerðirnar eru viðbrögð 
stjórnar Lúkasjenkos forseta, við 
ásökunum bandarískra stjórnvalda 
um einræðisstjórnarhætti. 

HVÍTA-RÚSSLAND

Ungir ölvaðir ökumenn
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 
tók níu ökumenn fyrir ölvunarakstur 
aðfaranótt laugardagsins. Átta þeirra 
voru karla á aldrinum 18 til 27 ára. 
Ein kona, 22 ára var meðal þeirra sem 
lögreglan stöðvaði.

Guðfríður, var Spasskí hrókur 
alls fagnaðar?

„Nei, hann var drottning dagsins.“

Boris Spasskí, fyrrverandi heimsmeistari 
í skák, er á landinu í tilefni af Alþjóðlegri 
skákhátíð í minningu Bobbys Fischer. 
Guðfríður Lilja Grétarsdóttir er forseti 
Skáksambands Íslands.

HELGI 
JÓHANNESSON

EIRÍKUR 
TÓMASSON

LÖGREGLUMÁL Ökumaður bifreiðar 
sofnaði og missti stjórn á bifreið 
sinni rétt vestan við Kúagerði á 
Strandaheiði á Reykjanesbraut í 
gærmorgun.

Lenti bifreið mannsins utan í 
sendibifreið sem hann ók á eftir, 
en ökumaður hennar náði með 
snarræði að koma í veg fyrir 
frekara tjón. Var maðurinn 
fluttur á lögreglustöð til skýrslu- 
og sýnatöku þar sem grunur þótti 
á að hann væri undir áhrifum 
fíkniefna. 

Fékk hann að fara heim eftir að 
hafa sofið úr sér vímuna. 
Reyndist hann einnig sviptur 
ökuréttindum.  - ovd

Réttindalaus undir áhrifum:

Sofnaði og ók
á sendibifreið

SPURNING DAGSINS
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LÍTIÐ AÐ GERAST  
Það verður ekki 
fyrirferð í vindinum 
í dag. Hægviðri og 
vindátt breytileg. 
Á morgun er helst 
að sjá að dálítill 
vindstrengur af 
norðaustri nuddist 
við vestustu annes 
á Vestfjörðum. Á 
miðvikudag hlýnar 
nokkuð á landinu 
með rigningu eða 
slyddu á austur-
helmingi landsins. 

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

VINNUMARKAÐUR Starfsmennta-
sjóðir verkalýðshreyfingarinnar, 
Landsmennt og Starfsafl, hafa 
breytt reglum sínum þannig að nú 
munu þessir sjóðir styrkja félags-
menn verkalýðshreyfingarinnar 
um allt land til að taka bílpróf. 
Sigurður Bessason, formaður 
Eflingar, segir að bílprófið sé 
grunnmenntun sem allir þurfi á 
að halda. 

„Þetta er fyrst og fremst fólk 
sem er að koma inn á vinnu-
markaðinn og er að afla sér 
menntunar. Hluti af þeirri 
menntun er bílprófið sem er 
notað við gríðarlega mörg störf,“ 
segir Sigurður, „og við erum bara 
að styðja við bakið á þeim sem 
ekki hafa sótt sér þessa 
menntun.“  - ghs

Starfsmenntasjóðir:

Styrkja fólk til 
að taka ökupróf

SERBÍA, AP Boris Tadic, forseti 
Serbíu, hyggst boða til kosninga 
nú þegar samsteypustjórn 
landsins er fallin. Búist er við að 
Tadic skýri frá 
þessu í dag, og 
verða kosning-
arnar líklega 
haldnar í maí.

Vojislav 
Kustunica 
forsætisráð-
herra, sem eins 
og flestir 
Serbar er 
andvígur stofnun sjálfstæðs ríkis 
í Kosovo, sleit stjórnarsam-
starfinu eftir að ráðherrar í 
stjórninni, flokksbræður hins 
Evrópusinnaða Tadic forseta, 
sögðust vilja halda áfram að 
sækjast eftir aðild að Evrópusam-
bandinu þrátt fyrir að Evrópu-
sambandsríkin styðji flest 
sjálfstæði Kosovo. - gb

Stjórnarslitin í Serbíu:

Tadic boðar til 
kosninga í maí

BORIS TADIC

BANDARÍKIN, AP Demókratar í 
Bandaríkjunum veltu því mjög 
fyrir sér í gær hvort Barack 
Obama hafi náð hámarksfylgi 
sínu meðal þeldökkra Banda-
ríkjamanna, en meira þurfi til 
eigi hann að geta sigrað repúblik-
anann John McCain í forseta-
kosningum í haust.

Obama fór létt með að sigra 
Hillary Clinton í forkosningum í 
Wyoming á laugardag, og þykir 
sömuleiðis eiga vísan sigur í 
næsta prófkjöri flokksins, sem 
verður haldið í dag í Mississippi.

Næsta stóra prófkjörið verður 
ekki fyrr en í Pennsylvaníu þann 
22. apríl, þar sem kosið er um 
158 kjörmenn. Obama hefur 
þegar töluvert forskot á Clinton, 
en úrslitin ráðast þó af afstöðu 
ofurfulltrúanna svonefndu, tæp-
lega 800 forystumanna Demó-
krataflokksins sem geta greitt 
atvkæði að eigin vild á lands-
þingi flokksins í lok ágúst.

Bill Clinton, fyrrverandi for-
seti Bandaríkjanna og eiginmað-
ur Hillary, mótherja Obamas í 
baráttunnu um að verða forseta-
efni flokksins, sagði í Mississippi 
um helgina að saman myndu þau 
verða gersamlega ósigrandi, og 
að Hillary væri svo sannarlega 
að íhuga þann möguleika.

Obama sagði hins vegar of 
snemmt að ræða þetta, fyrst 
þyrftu þau að fá niðurstöðu um 
það hvort verði forsetaefni 
flokksins: „Þið eigið ekki eftir að 
sjá mig berjast fyrir því að verða 
varaforsetaefni - ég er í forseta-
framboði.“

Repúblikaninn John McCain 

þarf hins vegar á næstu vikum 
að verja orku sinni fyrst og 
fremst í það að halda sér í sviðs-
ljósi fjölmiðla og afla meira fjár 
til hinnar eiginlegu kosningabar-
áttu, sem hann þarf að heyja við 

annað hvort Obama eða Clinton, 
eða hugsanlega þau bæði.

„Ég held að það verði mjög 
spennandi að fylgjast með 
þessu,“ sagði hann um kosninga-
baráttu Demókrataflokksins og 
gerði sér fulla grein fyrir því að 
hann þurfi að hafa fyrir því að 
beina athygli fjölmiðla að sjálf-
um sér.

„Þetta þýðir að ég verð að 
leggja harðar að mér,“ sagði 
hann við blaðamenn fyrir helgi, 
en bætti því við að enn sé „mjög 
langur tími frá mars og fram í 
nóvember. Þetta er langt ferða-
lag.“

 gudsteinn@frettabladid.is

Bill segir að saman  
yrðu þau ósigrandi
Barack Obama fór létt með að sigra í prófkjöri í Wyoming um helgina og er 
sömuleiðis talinn eiga sigurinn vísan í Mississippi í dag. Bill Clinton segir að 
Hillary og Obama verði ósigrandi, bjóði þau fram saman í forsetakosningum.

OBAMA Í KOSNINGABARÁTTUNNI Þarna stillir hann sér upp með eins konar lukku-
dýri háskólans í Wyoming. NORDICPHOTOS/AFP

Þið eigið ekki eftir að 
sjá mig berjast fyrir því 

að verða varaforsetaefni - ég er í 
forsetaframboði. 

BARACK OBAMA
FRAMBJÓÐANDI UM AÐ
VERÐA FORSETAEFNI DEMÓKRATA

FÉLAGSMÁL Ráðstefnan Tengslanet  
kvenna IV - Völd til kvenna verð-
ur haldin í fjórða sinn undir stjórn 
dr. Herdísar Þorgeirsdóttur próf-
essors 29. til 30. maí næstkom-
andi á Bifröst. 

Í ár verður þema tengslanets-
ins Konur og réttlæti og munu 
ýmsir fyrirlesarar nálgast það 
efni út frá ólíkum sjónarhornum. 
Meðal fyrirlesara má nefna Maud 
de Boer Buquicchio sem er annar 
framkvæmdastjóri Evrópuráðs-
ins og mun hún ræða hlutskipti 
kvenna.

Hinn aðalfyrirlesarinn er 
Judith Resnik, prófessor við laga-
deild Yale háskóla, sem var á dög-

unum útnefnd fremsti fræðimað-
ur á sviði lögfræði 2008 af 
bandarísku lögmannasamtökun-

um. Aðeins fimm konur hafa áður 
hlotið þann heiður og er hún nefnd 
sem væntanlegur dómari við 
Hæstarétt Bandaríkjanna.

Eins og áður sagði er þetta í 
fjórða sinn sem Tengslanet 
kvenna er haldið en vorið 2006 
var ráðstefnan sú stærsta í 
íslensku viðskiptalífi. Hana sækja 
konur úr mörgum sviðum þjóðfé-
lagsins, þverfaglegum og þver-
pólitískum.  

Þá verða undirþemu rædd í 
pallborðsumræðum undir fundar-
stjórn skörulegra kvenna en pall-
borðin verða samsett af ólíkum 
einstaklingum. Skráning fer fram 
á slóðinni www.bifrost.is. - ovd

Ráðstefnan Tengslanet kvenna - Völd til kvenna haldin í fjórða sinn á Bifröst:

Þemað er konur og réttlæti

MAUDE DE BOER BUQUICCHIO Er 
ein þeirra sem heldur fyrirlestur á 
Tengslaneti kvenna. Hún er til vinstri á 
myndinni.

SAMGÖNGUR Nýr leigubíll kom á 
götur Reykjavíkur á föstudag. 
Bíllinn er af tegundinni Toyota 
Highlander Hybrid og er sjö 
manna lúxusjeppi. Hann notar þó 
40 prósent minna eldsneyti en 
hefðbundinn jeppi í sama 
stærðarflokki.

Tvinnbílar ryðja sér mjög til 
rúms og eru orðnir afar vinsælir, 
til að mynda á Bandaríkjamark-
aði. Hybrid tæknin er umhverfis-
væn og býður bíleigendum upp á 
eftirsóknarverðan sparnað þar 
sem að olíuverð hækkar stöðugt. 
Toyote Highlander Hybrid 
jeppinn er 280 hestöfl en eyðir 
aðeins 7,5 lítrum á hundraðið. - vþ

Nýr leigubíll á göturnar:

Sparneytnari 
leigubíll

SIMBABVE, AP Robert Mugabe, 
forseti í Simbabve, undirritaði í 
gær ný lög sem skylda hvíta 
eigendur fyrirtækja til að afhenda 
svörtum meirihlutaeign í fyrir-
tækjum sínum.

Einnig kynnti 
Mugabe áform 
um að stjórnin 
gefi þeldökkum 
eigendum lands, 
sem áður var í 
eigu hvítra, 
þúsundir 
húsdýra, olíu, 
dráttarvélar, 
vélhjól og fleiri landbúnaðaráhöld 
til að hjálpa þeim að koma undir 
sig fótunum.

Þessi áform bera þess merki að 
nú styttist í kosningar í Simbabve. 
Þær verða haldnar 29. mars.  - gb

Mugabe Simbabveforseti:

Hvítum óheiml 
eign fyrirtækja

ROBERT MUGABE

HEILSA Félag 100 kílómetra 
hlaupara á Íslandi stendur fyrir 
keppnishlaupi sjöunda júní 
næstkomandi.

Hlaupið verður í 10 sinnum 10 
kílómetra lykkjum um Fossvogs-
dal, Elliðaárdal og yfir í Bryggju-
hverfi. Er áætlað að hlaupið 
hefjist klukkan sjö að morgni og 
þurfa keppendur að ljúka hlaupi á 
innan við fimmtán klukku-
stundum. Áningarstöðvar verða á 
fimm kílómetra fresti.

Félag 100 kílómetra hlaupara á 
Íslandi var stofnað fyrir þremur 
og hálfu ári síðan af fimm 
félögum. Nú eru félagarnir 
orðnir fimmtán talsins. „Það er 
skilyrði fyrir inntöku að hafa 
hlaupið 100 kílómetra keppnis-
hlaup,“ segir Ágúst Kvaran, 
formaður félagsins sem tekur 
við bráðabirgðaskráningum í 
netfangið agust@hi.is  - ovd

Félögum fer ört fjölgandi:

100 kílómetra 
keppnishlaup

GENGIÐ 07.03.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 135,993
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 67,83  68,15

 136,49  137,15

 104,47  105,05

 14,012  14,094

 13,223  13,301

 11,121  11,187

 0,6647  0,6685

 110,21  110,87

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



ER ÞESSI EINI AF 
HVERJUM NÍU 
SKYLDUR ÞÉR?
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MENNING Mikið var um að vera á Þjóðminjasafninu 
í gær þar sem almenningi var í annað sinn boðið 
að koma með gamla muni í skoðun og greiningu. 
Margt þeirra gripa sem komið var með eru gamlir 
erfða- eða ættargripir og var svo með þann forláta 
bikar sem Ottó J. Malmberg kom með til skoðunar. 
Sérfræðingum safnsins þótti mikið til bikarsins 
koma sem fluttur var til Íslands af móðurafa Ottó 
og gefinn föðurafa hans og alnafna á sínum tíma. 
Ottó eldri fór með bikarinn til Danmerkur en síðar 
rataði hann aftur til Íslands. 

„Það var að minnsta kosti nógu mikið snúist í 
kringum hann,“ sagði Ottó sem skírður var með 
vatni úr bikarnum. Segir hann bikarinn oft hafa 
verið notaðan sem skírnarfont, meðal annars 
þegar synir Ottós voru skírðir.  - ovd

Ferðaskrifstofa

Playa Flamingo 20. maí.

Flug og gisting í 7 nætur með íslenskri fararstjórn.

Á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára.

Ef 2 ferðast: 47.535 kr.

BYGGÐAMÁL „Í byggðastefnunni 
stendur að það eigi að styrkja sér-
staklega ákveðna byggðakjarna og 
auðvitað mótmælir maður því þegar 
verið er að berjast í öllum lands-
hornum að því að efla byggðirnar,“ 
segir Hjalti Þór Vignisson, bæjar-
stjóri Hafnar í Hornafirði.

Hjalti ávarpaði Austurþing Fram-
tíðarlandsins á Höfn í Hornafirði á 
laugardag. Hann telur  að byggða-
stefnuna megi gera mun markviss-
ari fyrir minni byggðir.

„Frekar en að ríkið skilgreini 
þessa vaxtarkjarna og færi þeim 
opinber störf, vil ég miklu frekar 
styrkja grasrótina og gera fólkið 
hæft til að skapa eitthvað sjálft,“ 
segir Hjalti. Hann áréttar að mikill 
samhljómur hafi verið með þessu 
sjónarmiði hjá ríkinu og það hafi 
komið afar vel fram við Hafnarbúa í 
nýlegum mótvægisað gerðum. Sveit-
arfélaginu var til dæmis gert kleift 
að ráða starfsmenn til nýsköpunar-
verkefna og þróun verkefna vegna 
þjóðgarðs í Vatnajökli.

„En þú sérð það að við erum í 400 
kílómetra fjarlægð frá Selfossi og 
við erum í 250 kílómetra fjarlægð 

frá Egilsstöðum. Það er engin lausn 
fyrir okkur ef þessir staðir eru ein-
hverjir ímyndaðir vaxtarkjarnar 
hjá ríkisvaldinu. Við fáum ekkert út 
úr því, síður en svo. Þetta er hug-
myndafræði sem virkar ekki.“

Hjalti vill að stoðkerfi byggðanna 
verði endurmetið í heild sinni. 
Sameina skuli krafta Byggðastofn-

unar, þróunarfélaga og ýmissa 
nefnda.

„Þetta eru allt aðilar sem vinna af 
heilum hug, en maður spyr sig hvort 
ekki mætti fá þá til að vinna í eina 
átt og út frá einni hugmyndafræði? 
Mér finnst vanta heildarsýn í 
byggðamál, alveg klárlega,“ segir 
hann. klemens@frettabladid.is

Vill endurskoðun 
byggðastefnunnar 
Bæjarstjóri Hafnar í Hornafirði segir að innbyggð „kjarnastefna“ í ríkjandi 
byggðastefnu stjórnvalda hygli stærri stöðum á kostnað minni. Bæjarstjórinn 
ávarpaði Austurþing Framtíðarlandsins á laugardag. Hann vill nýja stefnu.

AUSTURÞING FRAMTÍÐARLANDSINS Almenningur á Höfn í Hornafirði sýndi þinginu ekki jafn mikinn áhuga og fólkið sem starfar 
þar að menntamálum og nýsköpun. Bæjarstjórinn segir að þekkingarsetrið Nýheimar sé enn að sanna sig og koma sér fyrir í 
samfélaginu. Það geri sig meira gildandi á næstu fimm árum. FRÉTTABLAÐIÐ/KLEMENS

Tvær konur frá Þekkingarneti 
Austurlands ávörpuðu Austurþing 
Framtíðarlandsins á laugardaginn. 
Netið kynnir og skipuleggur 
háskólanám og endurmenntun fyrir 
fólki og fyrirtækjum í fjórðungnum. 

Ragnhildur Jónsdóttir, verk-
efnisstjóri hjá Þekkingarnetsins á 
Höfn, vinnur því dagsdaglega að því 
göfuga verkefni að fá hinn almenna 
Hafnarbúa til að mennta sig betur. 
Hún lýsti á ráðstefnunni tilburðum 
sínum við að fá fólk til að bíta á 
agnið. Hún hafi nánast þurft að 
handvelja fólk af götunni, sitja fyrir 
því og sannfæra það til að koma á 
námskeið eða í endurmenntun.

„Það þarf stundum að djöflast í 

fólkinu til að ná því á námskeið,“ 
segir hún. „Fólkið datt kannski út úr 
námi og heldur að það sitji í skurði 
sem það komist ekki upp úr,“ segir 
Ragnhildur. Hún hafi hins vegar 
reynt að breyta þessu hugarfari 
og með tíð og tíma hafi þetta 
lagast. Nú komi konurnar fúsar til 
náms. Enn séu karlarnir þó tregir til 
þátttöku.

Stefanía Kristinsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Þekkingarnetsins, 
kom frá Egilsstöðum til að taka þátt 
í hringborðsumræðum Austur-
þings. Hún lýsti yfir gleði sinni með 
umræðu og viðhorf þingmanna. 
Á Egilsstöðum væri fólk því miður 
fremur hallt undir stóriðjulausnir.

ÞARF STUNDUM AÐ DJÖFLAST Í FÓLKINU

FORNGRIPUR SKOÐAÐUR Þór Magnússon, fyrrum þjóðminja-
vörður, skoðar bikar í eigu Ottós J. Malmberg, í Þjóðminja-
safninu í gær. Lillý Árnadóttir safnvörður fylgist með ásamt 
Antoni Malmberg.   FRÉTTABLAÐIÐ ANTON BRINK

Hefur þú trú á framtíð 
þorskeldis við Ísland?
Já 77,1%
Nei 22,9%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Vilt þú að dómarar við íslenska 
dómstóla tjái sig meira opin-
berlega?

Segðu skoðun þína á vísir.is

JERÚSALEM, AP Ísraelsk stjórnvöld 
hafa ákveðið að byggja hundruð 
íbúðarhúsa á hernumdu svæðun-
um á Vesturbakkanum og í austan-
verðri Jerúsalem.

Zeev Boim, húsnæðismálaráð-
herra Ísraels, segir að 350 íbúðir 
verði teknar í notkun í landtöku-
byggðinni Givat Zeev á Vestur-
bakkanum, skammt fyrir utan 
Jerúsalem, og 750 íbúðir í Pizgat 
Zeev-hverfi í Austur-Jerúsalem.

Saeb Erekat, samningafulltrúi 
Palestínumanna í brokkgengum 
friðarviðræðum við Ísrael, for-
dæmir þessi áform, og segir þau 
grafa enn frekar undan möguleik-
um þess að viðræðurnar beri 

árangur. „Hvers vegna þurfa þeir 
endilega að gera þetta og niður-
lægja Abu Mazen í augum almenn-
ings í Palestínu,“ og á þar við Mah-
moud Abbas, forseta 
Palestínustjórnar, sem hefur tekið 
þátt í friðarviðræðunum þrátt fyrir 
mikla tortryggni af hálfu Palest-
ínumanna á réttmæti þess.

Mark Regev, talsmaður Ísraels-
stjórnar, sagði þessi áform réttlæt-
ast af því að byggðirnar séu innan 
stórra landtökusvæða sem mein-
ingin er að verði áfram innan Ísra-
els eftir að samningum um stofnun 
Palestínuríkis lýkur. Öllum bygg-
ingaráformum utan þessara svæði 
hafi verið hætt.  - gb

Ísraelar ákveða að reisa fleiri hús á svæðum landtökumanna:

Torveldar enn friðarviðræður

BYGGT Í GIVAT ZEEV Í byggð landtöku-
manna á Vesturbakkanum skammt frá 
Jerúsalem rísa þessar nýju byggingar.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

GRÆNLAND Alluitsoq-verkefnið, 
sem miðaði að því að vernda hús 
og byggingar með menningar-
sögulegt gildi, hefur verið lagt 
niður. Verkefnið átti að veita 
iðnaðarmönnum tækifæri til að 
læra gamlar grænlenskar 
byggingaraðferðir. 

Stjórnendur byggðasafna í 
suðurhluta Grænlands hafa sent 
frá sér bréf þar sem þeir biðla 
til grænlensku heimastjórnar-
innar að veita peningum í 
verkefnið. Á þann hátt má 
tryggja varðveislu gamalla 
bygginga og framhald á þekk-
ingu á hefðbundnum handverks-
aðferðum. - vþ

Grænlensk menning:

Varðveisla húsa 
í uppnámi

Margir lögðu leið sína í Þjóðminjasafnið í gær með gamla ættargripi til skoðunar:

Mikill fjöldi merkilegra muna

KJÖRKASSINN



Atvinnubílar

Vinnubílarnir okkar eiga það sameiginlegt að eyða litlu enda fást þeir allir 

með hinni ótrúlega hagkvæmu VW TDI® dísilvél. Þá er viðhaldskostnaður lægri 

en gengur og gerist, til dæmis þarf ekki að smyrja bílinn fyrr en eftir 30.000 km. 

akstur* og þjónustuskoðun á Transporter er aðeins á 60.000 km. fresti. 

Sýndu fjármálavit í verki og fáðu Volkswagen strax í vinnu fyrir þig.

HEKLA Laugavegi 172-174 · sími 590 5000 · www.hekla.is · hekla@hekla.is
Umboðsmenn HEKLU um land allt: Akureyri · Akranesi · Ísafirði · Reyðarfirði · Reykjanesbæ · Selfossi

Transporter - á mánuði aðeins:

46.900 kr.* 
TDI® eyðir aðeins 7.5 l/100km

Crafter - á mánuði aðeins:

TDI® eyðir aðeins 9.8 l/100km

64.900 kr.*

Caddy - á mánuði aðeins:

29.900 kr.* 
TDI® eyðir aðeins 6.1 l/100km

Láttu Volkswagen vinna fyrir þig

* fer eftir notkun bílsins.
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Taktu VÓ-ið úr SVÓT

*Verð á Caddy miðað við gengistryggðan bílasamning til 60 mánaða og 20% útborgun. Árleg hlutfallstala kostnaðar er 7,9%.
*Verð á Transporter miðað við gengistryggðan bílasamning til 60 mánaða og 20% útborgun. Árleg hlutfallstala kostnaðar er 7,59%.
*Verð á Crafter miðað við gengistryggðan bílasamning til 60 mánaða og 20% útborgun. Árleg hlutfallstala kostnaðar er 7,45%.



8  10. mars 2008  MÁNUDAGUR

SAMGÖNGUR Miklabraut og Kringlu-
mýrarbraut eru tvær af megin-
umferðaræðum höfuðborgar-
svæðisins og eru gatnamót þeirra 
ein fjölförnustu gatnamót 
landsins. Miklar framkvæmdir í 
þremur áföngum eru nú aftur 
komnar á dagskrá en meðal til-
lagna eru mislæg gatnamót á 
þremur hæðum og aðliggjandi 
stokkar.

Voru tillögurnar kynntar á fundi 
Umhverfis- og samgönguráðs 
Reykjavíkurborgar í síðustu viku. 
Er um samvinnuverkefni Vega-
gerðarinnar og Reykjavíkurborg-
ar að ræða en engar ákvarðanir 
hafa verið teknar um frekari 
framkvæmdir. Heildarkostnaður 
er áætlaður 12,2 milljarðar króna 
og er kostnaður vegna uppkaupa 
þar ekki innifalinn.

Í stuttu máli mætti segja að 
ofanjarðar verði hægari umferð í 
hverfin við brautirnar en hraðari 
umferð í gegnum svæðið fari í 
stokkum undir gatnamót Miklu-
brautar og Kringlumýrarbrautar. 
Samkvæmt tillögunum er áætlað 
að byggja þar hringtorg sem verði 
2,5 metrum hærra en núverandi 
gatnamót.

Gísli Marteinn Baldursson, 
borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks-
ins, segir margt í tillögunum á 
þeim nótum sem sjálfstæðismenn 
hafi talað um. „Þó finnst mér að 
sumt eigi eftir að slípa betur.“ Þá 
telur hann mjög ánægjulegt að sjá 
í tillögunum að stokkurinn sé far-
inn að ná vestur fyrir 
Rauðarárstíg.

„Mér finnst augljóst að setja 
stokk á Miklubrautina til móts við 
Stakkahlíð og Miklatún í algeran 

forgang,“ segir Dagur B. Eggerts-
son, borgarfulltrúi Samfylkingar-
innar. Það sé helsti flöskuhálsinn á 
svæðinu en ekki gatnamót Kringlu-
mýrar- og Miklubrautar sem mikið 
var breytt árið 2005. Telur Dagur 
þær breytingar hafa sannað sig. 
„Ég held að aðrar framkvæmdir 
séu miklu brýnni,“ segir Dagur 
sem vill að það sem kallað er þriðji 
áfangi sé tekið fyrst fyrir. „Hitt á 
að fara í samráðsferli eins og lofað 
hefur verið.“

„Við tökum nú upp þráðinn og 
ætlum að reyna að keyra eins 
hratt og hægt er án þess að slá 
neitt af samráði,“ segir Gísli Mart-
einn. Hann telur að hægt verði að 
byrja framkvæmdir á árunum 

2009 eða 2010. „Við höfum kallað 
þetta umhverfislausnina þar sem 
þetta er fyrst og fremst til að bæta 
lífsgæði fólksins á svæðinu.“

  olav@frettabladid.is

Stórframkvæmdir 
í þremur áföngum
Stokkar og mislæg gatnamót Kringlumýrarbrautar og Miklubrautar eru aftur 
komin á dagskrá. Lokaðir stokkar fyrir hraðari umferð með tveggja akreina 
yfirborðsgötum fyrir hverfaumferð. Aðrar framkvæmdir sagðar brýnni.

GATNAMÓTIN Í DAG Um 80-85 þúsund 
bílar fara um gatnamótin á hverjum 
sólarhring. MYND/LÍNUHÖNNUN HF. -  ONNO EHF

FYRIRHUGAÐ HRINGTORG Gatnamót Krinlumýrar- og Miklubrautar með hringtorgi og 
stokkum. MYND/LÍNUHÖNNUN HF. - ONNO EHF.

PAKISTAN, AP Tveir stærstu 
stjórnar andstöðuflokkarnir í Pak-
istan hafa ákveðið að taka höndum 
saman og mynda samsteypu-
stjórn. 

Asif Ali Zardari, eftirlifandi 
eiginmaður stjórnarandstöðuleið-
togans Benazir Bhutto, undirritaði 
í gær ásamt Nawaz Sharif, fyrrver-
andi forsætisráðherra, samning 
um myndun samsteypu stjórnar.

Jafnframt lýstu þeir því yfir að 
þeir muni endurráða tugi dóm-
ara, meðal annars úr hæstarétt 
landsins, sem Pervez Musharraf 
forseti rak úr embætti á síðasta 
ári til að tryggja sér áframhald-
andi setu á forsetastól.

Þjóðarflokkur Bhutto fékk 120 
þingsæti í kosningunum í febrú-
ar og Múslimabandalag Sharifs 

hlaut 90 þingsæti, þannig að 
samanlagt hafa flokkarnir 210 
sæti af 342. Stjórnarflokkur Mus-
harrafs hlaut aðeins 51 þingsæti 
og hefur því glatað þing-
meirihluta.

Ólíklegt þykir að Musharraf 
forseti muni taka vel í áform 
þeirra um að endurráða dómar-
ana. Hann hvatti á laugardag 
sigurvegara kosninganna til þess 
að „láta pólitíkina eiga sig“ en ein-
beita sér að því að „stjórna 
landinu“.

Musharraf hefur stjórnað í Pak-
istan síðan 1999 þegar hann steypti 
stjórn Sharifs af stóli í valdaráni.

 - gb

Sharif og ekkill Bhutto taka höndum saman um stjórnarmyndun í Pakistan:

Ætla að endurráða dómarana

ZARDARI OG SHARIF Leiðtogar stjórnar-
andstöðuflokkanna ætla að mynda 
samsteypustjórn. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

WWW.N1.ISN1 ÞJÓNUSTUSTÖÐVAR

Nú hefur N1 hafið sölu á Biodísel sem er lífrænt endurnýjan-

legt eldsneyti, blandað í venjulega díselolíu. Biodísel er á 

sama verði og venjuleg díselolía en mengar mun minna og 

smyr bílinn betur.

N1 Hringbraut í Reykjavík

N1 Skógarseli í Reykjavík

N1 Reykjavíkurvegi í Hafnarfirði

Biódísel fæst á eftirtöldum þjónustustöðvum:

FÆREYJAR Linjohn Christiansen, bæjarstjóri Skála-
víkur í Færeyjum, segir uppbyggingu eftir skemmd-
ir vegna óveðurs um mánaðamótin janúar/febrúar 
ekki hafna af neinum krafti.

Landsverk sér um að meta skaðann, kostnað við 
endurgerð sjóvarnargarðsins, dýpkun og fleira tengt 
höfninni sem fór afar illa í óveðrinu. „Bakkinn 
sunnan við höfnina er allur farinn,“ segir Linjohn. 
Önnur félög meta skemmdir á byggingum og 
kirkjugarðinum.

„Viðgerðirnar snúast um að endurgera varnirnar 
og fyrirbyggja að eitthvað svona gerist aftur.“ 
Sjóvarnargarðurinn mun meðal annars ná lenga út. 
Kostnaður á að liggja fyrir 14. mars.

„Fólk hefur það gott. Það missti báta í höfninni en 
einnig brotnuðu bátar sem voru uppi á landi.“ 

Hann segir enga nýja báta komna í staðinn enda 
sé bannað að nota höfnina í því ástandi sem hún er. 
„Flestir hér í Skálavík eru í hlutastöfum á sjó en hér 
vinna þó allir eitthvað tengt sjónum.“ Hluti fólksins 
vinnur til dæmis við fiskvinnslu í næsta 
bæjarfélagi.

Hann er þakklátur Íslendingum fyrir fjársöfnun 

fyrir íbúa Skálavíkur sem stendur yfir til 14. mars. 
„Við erum ein hérna úti í Atlandshafinu, Ísland og 
Færeyjar, og það er gott að hjálpa hvor öðrum,“ 
segir Linjohn sem vonar að uppbyggingu ljúki fyrir 
næsta vetur.  - ovd

Bæjarstjóri Skálavíkur segir mat á tjóni sem óveður olli á höfninni ekki liggja fyrir: 

Þakklátur íslensku þjóðinni

MIKLAR SKEMMDIR Í SKÁLAVÍK Brak úr bátum og mannvirkj-
um við höfnina náði langt upp á land. MYND/PALLI Á LAVA OLSEN
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Stórkostleg bílasýning dagana 10.-16. mars í sýningarsölum Toyota um land allt.

Komdu og upplifaðu frábæra

páskastemningu dagana 10. – 16. mars

hjá söluaðilum Toyota um land allt.

Vertu í hópi þeirra fyrstu sem reynsluaka

og þú færð páskaegg og gætir

unnið ferðavinning til Evrópu fyrlr tvo.O
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Léttar veitingar í boði.
nning tiboði.

Við hlökkum til að sjá þig

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

Úrval spennandi tilboða á nýjum 
og glæsilegum bílum alla vikuna. 
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RV Unique örtrefjaræstikerfið
- hagkvæmt, vistvænt og mannvænt

Nánari upplýsingar 
veita sölumenn og ráðgjafar RV

Bodil Fur, 
sölumaður hjá 
RV Unique í Danmörku   

UniFlex II H  Fiber ræstivagn

RV
U

N
IQ

U
E 

02
08

02

Rekstrarvörur
- vinna með þér  

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

sala@rv.is • www.rv.is

MENNTAMÁL Skólameistarar 
tveggja framhaldsskóla, sem 
áminntir voru af menntamála-
ráðuneytinu í janúar, hafa enn 
ekki fengið svör frá ráðuneytinu 
við kröfu þeirra um að áminning-
arnar verði dregnar til baka. Ráðu-
neytið hefur haft bréf þeirra til 
umfjöllunar í rúman mánuð.

Þeir Gísli Ragnarsson, skóla-
meistari Fjölbrautarskólans við 
Ármúla, og Baldur Gíslason, skóla-
meistari Iðnskólans í Reykjavík, 
voru í janúar áminntir fyrir að 
ýkja tölur um fjölda eininga sem 
nemendur luku með prófi frá skól-
unum, en fjárframlög eru reiknuð 
út frá þeim tölum. 

Þetta var í fyrsta skipti sem 
áminningar voru veittar vegna 
slíkra brota í starfi, en skólameist-
arar hafa gagnrýnt reiknilíkanið 
sem beitt er við útreikningana. 

Þeir Gísli og Baldur sættu sig ekki 
við áminninguna, og sendu ráðu-
neytinu bréf seint í janúar þar 
sem þess var krafist að áminning-
arnar yrðu dregnar til baka.

„Við bíðum bara,“ segir Gísli. 
„En auðvitað er tíminn orðinn 
dálítið langur, meira en mánuður.“ 
Hann segist ánægður með að svo 
virðist sem ráðuneytið sé að skoða 
hvort það muni verða við  kröfum 
þeirra. 

Steingrímur Sigurgeirsson, 
aðstoðarmaður menntamálaráð-
herra, staðfesti í gær að ráðu-
neytið hefði bréfið til meðferðar. 
Hann vildi ekki segja til um hve-
nær svars væri að vænta. - bj

Skólameistarar bíða svara frá menntamálaráðuneytinu vegna oftalningar eininga:

Fallið verði frá áminningum

MENNTAMÁLARÁÐUNEYTIÐ Ekkert svar 
hefur borist frá ráðuneytinu vegna bréfs 
tveggja skólameistara.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HEILBRIGÐISMÁL Sigurður Guðmundsson landlæknir 
segir sívaxandi þörf á heimsvísu fyrir heilbrigð 
líffæri úr látnu fólki og er fylgjandi því að athugað 
verði með lagabreytingu um ætlað samþykki til 
líffæragjafa. Það þýddi að gengið yrði út frá því að 
einstaklingar samþykktu að líffæri úr þeim látnum 
yrðu nýtt öðrum til góða, líkt og þekkist víðs vegar 
um Evrópu.

„En til þess þarf að kynna þessi mál betur fyrir 
fólki. Það hefur kannski ekki gengið nógu vel hjá 
okkur,“ segir hann.

Runólfur Pálsson, yfirlæknir á nýrnadeild Land-
spítalans, tekur í sama streng.

„Fólk virðist hafa misskilið hvernig ætlað samþykki 
er í reynd í þeim löndum þar sem því er beitt. Ætlað 
samþykki þýðir ekki að líffærin séu tekin úr þeim 
látna án samráðs við fjölskylduna,“ segir Runólfur.

Austurríki og Belgía séu einu Evrópulöndin sem 
túlka ætlað samþykki á „harðan“ hátt og taki líffærin 
án þessa samráðs. Í löndum mildu útgáfunnar, til 
dæmis í Noregi og Svíþjóð, sé þessu öðruvísi farið.

„En aðalatriðið er að ætlað samþykki gæti haft 
jákvæð áhrif á viðhorf almennings til þessara mála og 
þannig gert líffæragjöf almennari frekar en að hún sé 
undantekning,“ segir hann.

Í þeim löndum þar sem gengið er út frá ætlaðri 
neitun, fremur en samþykki, sé tíðni líffæragjafar lág 
og tíðni neitunar ættingja há. Þannig sé málum háttað 
hér á landi.

En Guðlaugur Þór Þórðarson heilbrigðisráðherra 

hélt öðru fram á Alþingi í síðasta mánuði og sagði að 
tíðni líffæragjafa væri ekki háð löggjöfinni.

„Það er rétt að erfitt er að einangra þátt löggjafar-
innar og segja að hann einn og sér auki tíðni gjafanna. 
Hins vegar er athyglisvert að í löndum ætlaðrar 
neitunar er tíðni líffæragjafa lægri,“ segir Runólfur. 
Miðað við aðrar Norðurlandaþjóðir gefi Íslendingar 
yfirleitt fæst líffæri eða næstfæst.

 klemens@frettabladid.is

Þörfin fyrir líffæri 
kallar á nýja löggjöf
Landlæknir og yfirlæknir á Landspítalanum segja vaxandi þörf fyrir líffæra-
gjafir. Þeir telja að ætlað samþykki til líffæragjafar eftir andlát yrði til bóta. 
Hugmyndin hafi verið misskilin hér á landi og tíðni líffæragjafa hér sé lág.

LÍFFÆRAÍGRÆÐSLA Þörf fyrir líffæri til ígræðslu eykst ár frá ári, 
en líffæragjöfum fjölgar ekki í samræmi við það. Íslendingar 
leiða því miður ekki hugann að þessum málum í önnum 
dagsins, segir landlæknir.  MYND/ÚR SAFNI

UMHVERFISMÁL Helgi Hjörvar, for-
maður umhverfisnefndar Alþing-
is, segir að fyrirvari Landsvirkj-
unar í samningi um gagnaver, 
valdi óþarfa deilum um virkjana-
mál. 

Hann minnir á að samþykki 
heimamanna og landeigenda á 
svæðinu sé forsenda virkjunar.

„Og mér sýnist að það sé langt í 
land með það samþykki,“ segir 
Helgi. Engir almannahagsmunir 
kalli heldur á eignarnám.

Greint hefur verið frá þeim fyr-
irvara í samningi Verne og Lands-
virkjunar um gagnaver að Lands-
virkjun fái virkjunarleyfi í Þjórsá.

Iðnaðarráðherra fagnaði samn-
ingnum á sínum tíma en Samfylk-
ingarfólk hefur líkt ákvæðinu við 
fjárkúgun og sagt að því sé vart 
hægt að taka alvarlega. Ráðherra  
hefur ekki tjáð sig um þetta síðan.

Sjálfur vill Helgi ekki gefa upp 
hvort hann styðji virkjun neðri 
hluta Þjórsár en segir þó að best 
fari á því að bíða með virkjanir þar 
uns heildaráætlun um náttúru 
Íslands verði tilbúin seint á næsta 
ári.

„Og það vekur sérstaka undrun 
að Landsvirkjun hefur nú þegar 
virkjunarleyfi í Þjórsá, sem engar 
deilur eru um,“ segir Helgi. Nær 

væri að nýta þá virkjun, Búðarháls-
virkjun, áður en farið sé að knýja á 
um fleiri kosti.  - kóþ

Telur Landsvirkjun koma af stað óþarfa deilum:

Segir langt í sam-
þykki heimafólks

HELGI HJÖRVAR Formaður umhverfis-
nefndar Alþingis undrast að Lands virkjun 
nýti ekki leyfi til Búðarhálsvirkjunar, áður 
en hún knýi á um aðrar virkjanir.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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HAFNARFJÖRÐUR Óánægja hefur 
verið meðal kennara Iðnskólans í 
Hafnarfirði með meinta launa-
skerðingu vegna samkomulags 
um styttri vinnutíma sem gert var 
fyrir nokkrum árum. Málið er nú í 
vinnslu hjá Félagi framhalds-
skólakennara, kennurum sjálfum 
og fulltrúa skólans. 

Jóhannes Einarsson skóla-
meistari segir að fundað hafi 
verið í liðinni viku og aftur verði 
fundað nú í vikunni. Hann vonast 
til að niðurstaða liggi fyrir 
fljótlega. „Vonandi liggur 
niðurstaða fljótlega fyrir. Það er 
verið að skoða þetta mál frá 
ýmsum hliðum,“ segir hann. - ghs

Iðnskólinn í Hafnarfirði:

Launamálið er 
enn í vinnslu

IÐNSKÓLINN Skólameistari vonast eftir 
niðurstöðu fljótlega. 

GEORGÍA, AP Ráðamenn í Abkasíu, 
héraði við Svartahaf sem sagði 
sig úr lögum við Georgíu á 
síðasta áratug, skoruðu á 
föstudag á alþjóðasamfélagið að 
viðurkenna sjálfstæði þess að 
fordæmi Kosovo. 

Stjórnvöld í Georgíu mótmæltu 
á sama tíma ákvörðun rússneskra 
yfirvalda að afnema viðskipta-
þvinganir gegn Abkasíu. 

Þessi þróun stefnir í að gera 
tengslin milli Rússlands og 
Georgíu enn verri en verið hefur 
og mun vafalaust beina alþjóð-
legri athygli að afleiðingum 
sjálfstæðisyfirlýsingar Kosovo á 
svonefndar „frystar deilur“, sem 
Abkasíudeilan er dæmi um.  - aa

Vísa til Kosovo-fordæmis: 

Vilja viðurkenn-
ingu Abkasíu

Nautakjötsneysla eykst
Alls var framleitt 3.551 tonn af nauta-
kjöti hér á landi á síðasta ári, sem er 
aukning um rúmlega ellefu prósent 
milli ára. Alls var 21.541 nautgrip 
slátrað í sláturhúsum á árinu 2007.

LANDBÚNAÐUR

SVÍÞJÓÐ Fjöldi sænskra kvenna 
sem eignast barn eftir 45 ára aldur 
hefur meira en tvöfaldast á tíu 
árum. Þetta kemur fram í sænska 
dagblaðinu Dagens Nyheter. Þá 
hefur fjöldi kvenna sem eignast 
barn eftir að 49 ára aldri er náð 
fjórfaldast á sama tímabili. 

Þessi þróun gefur til kynna sam-
félagsbreytingar í Svíþjóð á und-
anförnum áratug. Til að mynda 
hafa menntun og tekjur áhrif á 
ákvörðun sænskra kvenna um að 
fresta barneignum. Það hefur sýnt 
sig að eftir því sem menntunarstig 
og tekjur aukast, því lengur bíða 
konurnar með að eignast börn.

 - vþ

Menntun og tekjur hafa áhrif á barneignir kvenna:

Sænskar mæður eldast

HVÍTVOÐUNGUR Sænskar mæður hafa 
ekki verið eldri en einmitt nú. Konur 
kjósa að mennta sig og koma undir sig 
fótum áður en þær eignast börn.
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Tökum við umsóknum núna 
Kynntu þér námið á www.hr.is

Námið er hægt að stunda sem fullt starf eða á minni hraða með 
annarri vinnu. Fyrri umsóknarfrestur er til 15. apríl, sá seinni 30. maí. 
Þeir sem sækja um fyrir fyrri frestinn eiga meiri möguleika.

Meistaranám við viðskiptadeild Háskólans
í Reykjavík er fjölbreytt og krefjandi nám sem 
getur opnað þér dyr að margvíslegum starfs-
tækifærum.

Viðskiptadeild HR hefur á að skipa sérlega 
öflugum hópi kennara frá 23 löndum, sem allir 
búa yfir mikilli fræðilegri þekkingu og hafa 
fjölþætta reynslu úr atvinnulífinu. Að auki er 
Háskólinn í Reykjavík með samstarfssamn-
inga við yfir 100 háskóla um allan heim sem 
gefur nemendum möguleika á því að víkka 
sjóndeildarhringinn með því að stunda hluta 
námsins erlendis.

MEISTARANÁM
Í VIÐSKIPTADEILD

 MSc í alþjóðaviðskiptum
Námið byggir bæði á fræðilegum grunni og hagnýtri þekkingu á 
alþjóðaviðskiptum og fer kennsla fram á ensku. Uppbygging 
námsins miðar við reynslu margra bestu háskóla heims. 

Allir nemendur dvelja erlendis eina önn þar sem þeir starfa fyrir 
íslensk fyrirtæki eða stunda nám við samstarfsháskóla HR. Flestir 
nemendur læra annað tungumál en ensku og eru fjögur tungumál
 í boði: Kínverska, spænska, franska og þýska.

Einnig er í boði að sérhæfa sig í alþjóðlegum markaðsfræðum. 

 MSc í fjármálum
Námið er sérsniðið að þörfum fjármálafyrirtækja og framsækinna 
alþjóðlegra fyrirtækja. Hægt er að velja á milli tveggja lína.

Investment Management (MSIM): Ætlað þeim sem hyggjast starfa 
sem sérfræðingar á fjármálamarkaði, einkum við eignastýringu, 
markaðsviðskipti og fjárfestingar.

Corporate Finance: Hentar þeim sem hafa áhuga á að starfa sem 
fjármálastjórar eða stjórnendur fyrirtækja.

 MSc í reikningshaldi og endurskoðun
Námið er ætlað þeim sem vilja verða löggiltir endurskoðendur, eða 
hafa áhuga á að starfa sem sérfræðingar eða stjórnendur á sviði 
reikningshalds í fyrirtækjum. Útskrifaðir nemendur eru eftirsóttir til 
ýmissa stjórnunarstarfa í atvinnulífinu, einkum hjá stórfyrirtækjum
í alþjóðlegri starfsemi. 
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SVÍÞJÓÐ Málverkið Nótt afbrýðisem-
innar eftir Ágúst Strindberg er 
fundið. Málverkinu var stolið af 
Strindbergsafninu í Stokkhólmi 
fyrir tveimur árum. Að sögn Dagens 
Nyheter fannst það fyrir tilviljun 
þegar sænska lögreglan gerði hús-
leit í einbýlishúsi norðan Stokk-
hólms vegna gruns um eiturlyfja-
viðskipti. Tveir menn hafa verið 
handteknir.

„Það var frábær tilfinning að sjá 
það aftur, ég skalf þegar lögreglan 
tók það fram,“ segir Stefan Boh-
man, stjórnandi Strindbergsafnsins. 
„Ég sá við fyrstu sýn að þetta var 
rétt málverk. Að hluta til var það 
vegna þess að málverkið og ramm-

inn litu rétt út og að hluta til vegna 
þess að á henni var texti sem Strind-
berg skrifaði til unnustu sinnar,“ 
segir hann.

Málverkinu var stolið úr Strind-
bergsafninu í miðborg Stokkhólms 
á örfáum mínútum um miðjan febrú-
ar 2006. Talið er að þjófarnir hafi 
verið þrír. Þeir létu til skarar skríða 
í hádeginu. Tveir héldu starfsmanni 
safnsins uppteknum meðan sá þriðji 
tók myndina af veggnum. Þeir hlupu 
svo niður tröppurnar og út úr safn-
inu og hurfu. Þar með var verkið 
horfið sporlaust. 

Verkið tilheyrir mestu gersemum 
sænsku þjóðarinnar. Strindberg gaf 
unnustu sinni myndina. - ghs

Gersemi sænsku þjóðarinnar, Nótt afbrýðiseminnar eftir Strindberg, var stolið:

Verkið fannst fyrir tilviljun

NÓTT AFBRÝÐISEMINNAR Strindberg 
málaði verkið árið 1893. 

FÉLAGSMÁL Heimasíða Hlutverkaseturs var opnuð 
nýlega en hjá Hlutverkasetri fá einstaklingar sem 
misst hafa hlutverk af geðrænum orsökum atvinnu-
lega endurhæfingu. Í setrinu starfa einstaklingar 
með reynslu af geðröskunum ásamt fagfólki með 
ólíkan bakgrunn. 

Setrið er í nánu samstarfi við Hugarafl, sem er 
samstarfshópur iðjuþjálfa og notenda geðheilbrigðis-
kerfisins sem eru í bata. „Hér vinna menn út frá 
batamódelinu á jafningjagrunni,“ segir Eiríkur 
Guðmundsson, verkefnastjóri Hlutverkaseturs. 
Starfsendurhæfingin byggist á því að sýn og þekking 
notenda skipti jafn miklu máli og fagþekking.

„Við göngum ekki á undan fólki heldur samhliða 
því eða skrefi á eftir þegar það vill láta drauma sína 
rætast á vinnumarkaði.“ Hlutverkasetrið er ekki 
rekið í ágóðaskyni heldur er það samfélagslegt 
fyrirtæki og fer arður í áframhaldandi uppbygg-
ingu. „Draumurinn er að opna svokallað geðveikt 
kaffihús. Þar getum við unnið gegn fordómum, veitt 
samherjastuðning og verið sýnileg.“

Eiríkur segir Hugarafl hafa haft gríðarlega mikla 
þýðingu í jákvæðri umræðu um geðheilbrigðismál 

undanfarin fimm ár enda leggi hópurinn áherslu á 
framlag einstaklingsins til samfélagsins. Nánari 
upplýsingar má nálgast á síðunni www.hlutverka-
setur.is. - ovd

Hlutverkasetur vinnur á jafningjagrundvelli að bata einstaklinga með geðraskanir:

Sýn notenda skiptir líka máli

FRÁ OPNUN HEIMASÍÐUNNAR Ingimundur Sigurpálsson, for-
maður Samtaka atvinnulífsins, og Grétar Þorsteinsson, forseti 
ASÍ, opnuðu síðuna.
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REKSTUR Átta framhaldsskólar eiga 
tíu prósent eða meira af fjárheim-
ildum í uppsöfnuðum rekstrar-
afgangi eftir árið 2007. Fjölbrauta-
skólinn við Ármúla er ríkasti 
framhaldsskólinn í landinu. Hann 
á 130 milljónir króna í sjóði. Iðn-
skólinn í Hafnarfirði kemur næst-
ur. Hann á 121 milljón króna og 
Fjölbrautaskóli Suðurnesja er í 
þriðja sæti með 109 milljónir 
króna.

Ólafur H. Sigurjónsson, aðstoðar-
skólameistari Fjölbrautaskólans 
við Ármúla, segir að mikill fjöldi 
nemenda, lítið húsnæði og margir 
nemendur í fjarnámi hafi gert 
skólanum kleift að skila miklum 
rekstrarafgangi. Í vor hefjist 
framkvæmdir og gert sé ráð fyrir 
að skólinn eigi fyrir innréttingum 
og búnaði. „Svo auðvitað rekum 
við skólann vel,“ segir hann. 

Jóhannes Einarsson, skóla-
meistari Iðnskólans í Hafnarfirði, 
segist hafa á fimmta ár reynt að 
fá húsnæðið stækkað. „Við búum í 
húsi sem var frumkvöðlaverkefni 
á sínum tíma og náðum hagstæð-
um samningum. Skipulagsbreyt-
ingar á námskrám hafa gefið 
möguleika á að nýta húsnæðið 
betur. Meðalaldur starfsmanna er 
ekki nema sjö ár, þar af hefur 
helmingur verið innan við fimm 

ár og grunnlaun því í lægri kant-
inum. Fjármálastjórnin er öflug, 

við höfum alltaf 
getað staðið í 
skilum en fyrst 
og fremst er 
þetta vegna 
þess að við 
búum þröngt.“

„Mig grunar 
að skýringin sé 
sú að við erum 
með frekar hátt 
hlutfall af fjar-
nemendum sem 

hafa ekki reynst jafn dýrir og 
hinir. Maður vonast svo til að hafa 
aðhald og hagkvæman rekstur. 
Við erum í nýlegu húsnæði og 
ekki fer mikið í viðhald,“ segir 
Eyjólfur Guðmundsson, skóla-
meistari í Austur-Skaftafells-
sýslu.

Gísli Þór Magnússon, skrif-
stofustjóri í menntamálaráðu-
neytinu, segir að skýringarnar á 
sjóðasöfnuninni séu margvísleg-
ar. Framhaldsskólar hafi náð botni 
í skuldum gagnvart ríkissjóði árið 
2003 og verið að vinna sig úr þeim 
síðan. Í sumum tilfellum hafi 
rekstrar afgangur safnast upp í 
langan tíma og aðrir skólar leggi 
til hliðar fyrir framkvæmdum eða 
fjárfestingum. ghs@frettabladid.is

ÓLAFUR H. 
SIGURJÓNSSON

Fjölbraut við 
Ármúla rík-
asti skólinn
Fjölbrautaskólinn við Ármúla er með 130 millj-
ónir króna í safnsjóði. Iðnskólinn í Hafnarfirði er 
næstríkastur með 121 milljón. Framhaldsskólinn í 
Austur-Skaftafellssýslu hefur einnig staðið sig vel.

LÍTIÐ HÚSNÆÐI OG MARGIR Í FJARNÁMI Átta framhaldsskólar eiga væna sjóði eftir 
uppsafnaðan rekstrarafgang síðustu ára. Fjölbrautaskólinn við Ármúla er ríkastur, 
hann á 130 milljónir króna í sjóði.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

RÍKUSTU FRAMHALDSSKÓLARNIR
- Uppsafnaður rekstrarafgangur samkvæmt fjárheimild
 Í sjóði Hlutfall af fjárheimildum 2007
Fjölbraut í Ármúla 130 milljónir 18
Iðnskólinn í Hafnarfirði 121 milljónir 22
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 109 milljónir 18
Borgarholtsskóli 78 milljónir 10
MR 46 milljónir 10
Framhaldssk. í A-Skaftafellssýslu 32 milljónir 23
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum 26 milljónir 15
Framhaldsskólinn á Húsavík 25 milljónir 20

NEYTENDUR Flugfélögin Icelandair 
og Iceland Express bjóða nú far-
þegum sínum upp á að innrita sig 
í flug gegnum netsíður flugfélag-
anna. Farþegar sem innrita sig 
með þessum hætti sleppa við 
hefðbundna innritun á brottfarar-
stað. Er þetta gert til að spara 
farþegum tíma og auka þægindi 
þeirra.

„Þróunin er sú að langflestir 
kaupa rafræna farseðla á netinu 
og netinnritun er eðlilegt fram-
hald af því,“ segir Gunnar Már 

Sigurfinnsson, framkvæmda-
stjóri sölu- og markaðssviðs Ice-
landair. Hann segir Icelandair 
hafa lagt áherslu á að byrja með 
þessa þjónustu á Íslandi. „Við 
munum svo innan tíðar bjóða upp 
á netinnritun frá áfangastöðum 
okkar erlendis.“

Til að byrja með verður vefinn-
ritun Iceland Express einungis í 
boði fyrir farþega sem eru á leið 
frá Kaupmannahöfn til Íslands en 
fljótlega munu fleiri áfangastaðir 
bætast við. - ovd

Liður í að auka þjónustu og spara tíma flugfarþega:

Flugfélögin bjóða 
upp á netinnritun

Tilfinningatjón 
er ekki metið 
til fjár

Það er góð regla að lesa vel tryggingaskilmálana, þeir eru sá grundvöllur sem samskipti þín og TM byggjast á. 
Hringdu í síma 515 2000 eða farðu á www.tm.is og fáðu skýr svör. 
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Áfallahjálp hjá TM
Þeir sem eru vel tryggðir fá efnisleg verðmæti sín bætt, en eftir stendur oft tilfinningatjón 
sem ekki verður metið til fjár. Það er vel þekkt staðreynd að áföll eða slys geta haft í för 
með sér áfallastreitu og leitt til langvarandi  áfallaröskunar ef ekki er gripið í taumana.

TM gengur nú skrefinu lengra í þjónustu sinni og er eina tryggingafélagið á Íslandi 
sem býður tjónþolendum upp á áfallahjálp í sínum tryggingaskilmálum.
Áfallahjálpin er veitt af sálfræðingi og er innifalin í Heimatryggingu TM.
Þannig vinnum við saman úr áfallinu og stuðlum að því að það hafi ekki neikvæðar 
afleiðingar til lengri tíma fyrir viðskiptavini okkar.

Áfallahjálp TM TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN /  Sími 515 2000 /  tm@tm.is /  www.tm.is
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„Takmarkið er að koma á fót framleiðslu 
sem grundvölluð er á sjálfbærni og miklum 
gæðum. Í framtíðinni er það mín von að 
þorskeldi verði eins mikilvægt fyrir landið 
og laxeldið er í dag,“ segir Helga Pedersen 
sjávarútvegsráðherra Noregs. Hún segir að 
norsk stjórnvöld hafi miklar væntingar til 
þorskeldisins enda skili fiskeldi miklum 
tekjum og skapi fjölmörg störf um allan 
Noreg. 

Allir komast að veisluborðinu
„Ég get ekki séð að markaðir fyrir 
þorsk verði vandamál fyrir fram-
leiðendur í nánustu framtíð. Við 
sjáum að á tveimur síðast-
liðnum árum hefur verð á 
þorskafurðum hækkað 
mikið. Þetta er vísbending 
um að markaðir fyrir þorsk 
geta tekið við mun meira 
magni en þeir gera í dag. 
Nei, ég hef ekki áhyggj-
ur af markaðnum þrátt 
fyrir að verulegt þorsk-
eldi verði hér og víðar 
um heim innan skamms 
tíma.“ Helga getur þess að ekki 
einungis sé Noregur vel til 
þess fallinn að stunda fiskeldi 
út frá náttúrunnar hendi 
heldur séu 750 þúsund neyt-
endur við þröskuldinn. 
„Þorskeldi er ekki síst mikil-
vægt til að skapa jafnvægi á 
mörkuðum. Neytendur vilja 
geta gengið að sinni vöru. 
Hættan er að ef það er ekki 
hægt þá leiti þeir í annað 
fiskmeti og þorskeldi er 
ekki síst mikilvægt í 
því ljósi.“

Samstarf sjálfsagt
Aðspurð hvort Helga 
sjái Íslendinga og 
Norðmenn vinna 
saman í þróun 
eldistækni og 
markaðs-
starfi í fram-
tíðinni svarar 
Helga játandi. 
„Hagsmunir 
okkar fara 
saman. Við getum 
hjálpast að við að 
halda áhuga neytenda á 
fisktegundum sem 
veiddar eru á norðlægum 
slóðum. Framleiðendur hljóta 
einnig að hafa hag af því að 
starfa saman við að leysa vandamál í eldinu 
sjálfu.“

Byggðamál í eðli sínu
„Þorskeldi er byggðamál í eðli sínu. Ein 
stærsta ástæðan fyrir miklum áhuga stjórn-
valda í Noregi fyrir þorskeldi er að halda 
jafnvægi á milli byggðanna í landinu. Þegar 
stjórnvöld hér tóku að styrkja þorskeldi árið 
2001 var sérstaklega horft til þessa. Fram til 

þess tíma höfðu stjórnvöld stutt 
dyggilega við bakið á laxeldi og þar 
voru sömu sjónarmið í forgrunni. 
Lykillinn að því að halda byggð í 

landinu er að skapa áhugaverð störf 
fyrir ungt fólk og þorskeldi er svo sannar-
lega einn kostur. Gleymum því ekki að 
fiskeldi er iðnaður sem drifinn er áfram af 

hámenntuðu fólki og því er um mikla fjöl-
breytni að ræða í atvinnulegu tilliti.“

Helga tekur skýrt fram að ekki komi til 
greina að norsk stjórnvöld niðurgreiði eldis-
iðnaðinn. „Fjármagn til að rekja eldisfyrir-
tæki, hvort sem það er lánsfé eða styrkir, 
verður að afla samkvæmt lögmálum mark-
aðarins. Annað á við um rannsókna- og 
þróunarverkefni sem við höfum í huga við 
forgangsröðun á hvernig skattfé almenn-
ings er varið. Þar eru málefni sjávar-
útvegsins framarlega í röðinni.“

Eldismenn eiga að vera bjartsýnir
Mörg vandamál eru óleyst í þorskeldi og 

því spyrja margir sig þeirrar spurningar 
hvort eldismenn séu of bjartsýnir; að þeir 
fari of hratt. Svartsýnustu menn, til dæmis 
þeir sem leita lausna á þeim fjölmörgu sjúk-
dómum sem herja á þorsk í eldi, tala um 
kollsteypu. Óttast sjávarútvegsráðherrann 
að alvarleg vandamál geti komið upp? 

„Ég tel að eldismenn séu á réttum hraða. 
Í fyrsta lagi þá er það þeirra hlutverk 
að vera bjartsýnir og skapa tækifæri. 
Annars ættu þeir að vera að gera eitt-

hvað annað. Það er svo hlutverk vís-
indasamfélagsins að leysa vanda-
málin. Stjórnvöld eiga að tryggja 
að vöxturinn sé sjálfbær. Við verð-
um að vera varkár og hugsa fram í 
tímann. Lög og reglur verða að 
vera strangar, sérstaklega vegna 
umhverfismála. Við gerum einn-

ig skýlausa kröfu um að framleiðendur 
hyggi að öryggis málum og að besti fáan-

legi búnaður sé notaður á hverjum tíma. Þú 
nefndir samstarf Noregs og Íslands. Sam-

starf á milli landa er mikilvægt en ekki síður 
vísindasamfélagsins og framleiðendanna.“

Umhverfið njóti vafans
„Ég hræðist það ekki að þorskeldi verði 
umhverfisvandi. Það er hins vegar alveg 
ljóst að náttúran og villti þorskurinn verður 
að njóta vafans. Við verðum að sýna umhverf-
inu virðingu og munum ekki taka einhverja 
óþarfa áhættu í uppbyggingu þorskeldis. Við 
skulum vara okkur á því að búa ekki til 
vandamál, heimurinn hefur alveg nóg af 
úrlausnarefnum fyrir.“ 

„Ég held að það sé komið að ögurstundu 
varðandi þorskeldið hér á landi. Það 
blasir við að við höldum ekki mikið lengur 

áfram á því róli sem við höfum verið 
undan farin ár. Í því eru engir framtíðar-
möguleikar. Það sem þarf að gerast er að 
fyrirtækin stækki og framleiðslan geti auk-
ist verulega frá því sem nú er. Nú er komið 
að því að taka næsta skref og það þarf að 
vera risaskref,“ segir Einar K. Guðfinnsson 
sjávarútvegsráðherra. 

Breytt landslag
„Fyrirtækin hafa lagt mikla vinnu og fjár-
muni í þróun þorskeldisins. Ríkið hefur ekki 
komið mikið að þessu þó við höfum veitt 
stuðning til rannsókna og áframeldiskvóta 
sem fyrirtækin hafa verið að nýta sér. 
Þróunin undanfarin ár hefur breytt lands-
laginu mikið. Í upphafi töldu menn að um 
hálfgerðan gullgröft væri að ræða. Reynsl-
an hefur sýnt að þetta er flóknara mál en 
svo.“

Einar segir að á síðastliðnum árum hafi 
orðið til mikil þekking á þorskeldi sem 
byggir á þolinmæði framleiðenda fyrst og 
fremst. „Kannski má segja að við höfum 
slitið barnsskónum í eldinu. Það ýtir á þetta 
mál að við höfum þurft að skera niður 
þorskafla og að framboð á þorski hefur 
minnkað með hækkandi verði. Nú er að 
hrökkva eða stökkva. Annaðhvort höldum 
við áfram í þessum dúr sem mun leiða til 
þess að þorskeldi leggst af eða við tökum 
stærri skref svo þorskeldi geti orðið að 
alvöru atvinnugrein.“

Einar segist vita að margir hræðist þá 
hugsun að taka áhættu í þorskeldinu. Gengið 
hefur illa í laxeldi þar sem margir framleið-
endur brenndu sig illa. „Margir töpuðu 
miklum peningum á laxeldi og ég geri ekki 
lítið úr því að fiskeldi er áhættusöm atvinnu-
grein. Þess vegna skipaði 
ég nefnd sem samsett er 
af aðilum úr vísinda-
samfélaginu og full-
trúum fyrirtækja til 
að kanna þá mögu-
leika sem fyrir 
hendi eru.“ 
Einar segist vera 
þeirrar skoðunar að 
vel komi til greina 
að taka upp sam-
starf við Norð-
menn um þróun 
þorskeldis. „Ég tel einsýnt að 
slíkt samstarf verði í fram-
tíðinni.“

Norðmenn geta náð yfir-
burðum
„Ef við horfum í kringum 
okkur þá eru miklir fjármunir lagðir í 
þróun þorskeldis. Þar fara Norðmenn 
fremstir í flokki. Þar hafa fjárfestar lagt til 
fjármagn en hér heima eru það fyrirtæki í 
sjávarútvegi. Að mínu mati liggur styrkur í 
því að sjávarútvegsfyrirtækin leiði þessa 
vinnu því þar er þekkingin á meðhöndlun 
þorsks og á mörkuðum fyrir þennan fisk. 
En það er alveg ljóst að Norðmenn ætla sér 

stóra hluti líkt og í laxeldinu. Að mínu mati 
eigum við ekki marga kosti. Ef við látum 
þetta fara fram hjá okkur þá eru allar líkur 
á því að Norðmenn muni skapa sér yfir-
burðastöðu á mörkuðum fyrir allan þorsk. 
Reynslan sýnir að vandalaust er að selja 
eldisþorsk og ef við ætlum ekki að láta ryðja 
okkur út af mörkuðum þá er að mínu mati 
alveg óhjákvæmilegt að við tökum næsta 
skref sem er að stórefla þorskeldið.“ 

Seiðaeldisstöð rísi strax
Einar segir að ríkisvaldið geti ekki leitt 
þróun þorskeldisins; það verði fyrirtækin 
að gera. Ríkisvaldið geti hins vegar komið 
að þróun greinarinnar. Hugmynd eldis-
manna er að stjórnvöld reisi seiðaeldisstöð, 
sem er forsenda þess að þorskeldi geti þrif-
ist hér, en framleiðendur skuldbindi sig til 
að kaupa þau seiði sem framleidd verða. 
„Ég get ekki tekið afstöðu til þessarar hug-
myndar en ég ætla ekki að útiloka hana. Ég 
get vel séð fyrir mér að þetta komi til greina 
sem stuðningur okkar við þessa atvinnu-
grein. Þegar litið er til þeirra hagsmuna 
sem um er að ræða er þessi hugmynd alls 
ekki fjarstæðukennd eða óviðráðanleg að 
hálfu stjórnvalda.“

Mikilvægt byggðamál
„Það er ljóst að uppbygging þorskeldis yrði 
fyrst og fremst landsbyggðinni til hagsbóta. 
Það er augljóst mál að þorskeldi ætti sér stað 
utan höfuðborgarsvæðisins og við sjáum 
þegar að vagga þess er á Vestfjörðum. Það er 
engin spurning að í þessu máli felast hags-
munir dreifðari byggða.“ Einar minnir á að 
þorskeldi sé atvinnugrein sem muni skapa 
fjölmörg störf í vinnslu afurða og á eldissviði 
almennt. „Þar liggja möguleikar sem gætu 
skipt sköpum fyrir byggðalög í nágrenni eld-
isins og mun laða að fólk með fjölbreytta 
þekkingu.“

FIMMTA GREIN AF FIMM

Fréttaskýring: Þorskurinn er næsta eldisævintýri 5. hluti

FRÉTTASKÝRING
SVAVAR HÁVARÐSSON
svavar@frettabladid.is

Þorskeldi er byggðamál í eðli sínu
Helga Pedersen, sjávarútvegsráðherra Noregs, og kollegi hennar, Einar K. Guðfinnsson, eru sammála um að þorskeldi sé í eðli 
sínu atvinnuvegur sem styrkir landsbyggðina. Þau eru jafnframt sammála um að samstarf landanna að eldismálum komi vel 
til greina. Einar sér vöxt þorskeldis í Noregi sem ógnun við það forskot sem Íslendingar hafa löngum haft á þorskmörkuðum. 

EINAR K. GUÐFINNSSON Telur þorskeldi á Íslandi vera afar mikilvægt þegar til framtíðar er litið. Nú sé tíma-
bært að taka næsta skref ef forysta á mörkuðum á ekki að tapast til Norðmanna sem gætu náð yfirburða-
stöðu fari sem horfir í þeirra eldi.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HELGA PEDERSEN Telur ekkert því til fyrirstöðu að norskt þorskeldi verði annað eins ævintýri og laxeldi 
í Noregi. Hún telur að þorskeldi muni hafa mikla þýðingu fyrir landsbyggðina og byggðasjónarmið eru í 
forgrunni í veitingu styrkja til eldismála. FRÉTTABLAÐIÐ/SVAVAR

Noregur
Fyrirtæki í þorskeldi: 103
Framleiðsla 2007: 15 þúsund tonn
Áætluð framleiðsla árið 2013: 80 - 150 
þúsund tonn
Áætluð framleiðsla árið 2020: 200 - 300 
þúsund tonn
Seiðaeldisstövar: 15
Framleiðslugeta: 100 milljónir seiða

Ísland
Fyrirtæki í þorskeldi:  10
Framleiðsla 2007:  1.500 tonn
Áætluð framleiðsla 2013:  30 þúsund tonn
Áætluð framleiðsla 2020:  30 - 50 þúsund tonn
Seiðaeldisstövar:  1
Framleiðslugeta:   500 þúsund seiði
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Um daginn var ég að keyra og 
hlusta á Útvarp Sögu, því ég 

var að vonast eftir þeim Sigurði 
G. og Guðmundi Ólafssyni – 
skemmtilegasta útvarpsdúett 
landsins. Þeir voru því miður 
fjarri en í staðinn var ákaflega 
sköruglegur maður að tala og fór 
ekki á milli mála að þar var 
maður sem aldeilis lét engan vaða 
ofan í sig. Gott ef hann var ekki 
beinlínis róttækur. Hann vildi 
selja RÚV og alls kyns annan 
rekstur ríkisins sem hann taldi og 
færð ýmis rök fyrir að væri betur 
kominn hjá einstaklingum.

Þetta var Birgir Ármannsson. 
Og næst þegar ég heyrði í honum 
var hann að útskýra fyrir 
fréttamanni RÚV hvers vegna 
allsherjarnefnd, sem hann veitir 
forstöðu, hefði ekki svo mikið 
sem tekið breytingarfrumvarp 
Valgerðar Bjarnadóttur við 
Eftirlaunalög Davíðs Oddssonar 
til umræðu, en látið það liggja 
neðst í bunka, og á honum að 
heyra að til stæði að hleypa 
frumvarpinu áfram.

Eftirlauna-ósóminn
Þegar Davíð Oddsson var um það 
bil að hætta ráðherradómi og 
þingmennsku fór ekki á milli mála 
að hann taldi þjóðina standa í 
mikilli þakkarskuld við sig – svo 
mjög raunar að honum þótti rétt 
að hafa hönd í bagga með því 
hvernig sú þakkarskuld væri 
nógsamlega tjáð. Þá varð til 
eftirlaunafrumvarpið tveimur 
dögum fyrir jólaleyfi þingmanna 
árið 2003, og var sniðið svo 
sérstaklega að þörfum Davíðs að 
þar eru meira að segja ákvæði um 
að ritlaun skerði ekki lífeyrinn.

Hann fékk í lið með sér aðra 
forystumenn flokkanna, sem 
öllum leist prýðilega á að 
skammta sjálfum sér rausnarleg 
eftirlaun burtséð frá því hvað þeir 
tækju sér fyrir hendur á besta 
aldri að afloknum stjórnmála-

ferlinum – og frumvarpið flaug í 
gegnum þingið áður en þingmenn 
náðu svo mikið sem klóra sér í 
hausnum. Margir hafa séð eftir 
því æ síðan. 

Þótt yfirleitt sé tuð um kaup og 
kjör annarra – og þó að allt annar 
bragur sé á sambandi núverandi 
forsætisráðherra við landsmenn 
en tíðkaðist hjá þeim Halldóri og 
Davíð – þá var þessi sjálftaka á 
allt öðrum eftirlaunakjörum en 
aðrir þegnar landsins búa við 
óvenju bíræfin, og vanþóknun 
þjóðarinnar á verknaðinum hefur 
verið þung og er ekkert að 
gleymast.

Að öðrum ólöstuðum var það 
einkum ein manneskja sem hélt 
merkinu hátt á loft, Valgerður 
Bjarnadóttir sem nú er varaþing-
maður Samfylkingarinnar en 
skrifaði þá beitta og skemmtilega 
pistla í þetta blað með öðrum 
störfum, og endaði þá ævinlega 
með því að segja eitthvað á þessa 
leið: Auk þess legg ég til að 
eftirlaunaósóminn verði aflagður.

Hún lét það því verða sitt 
fyrsta verk þegar hún settist á 
þing sem varamaður að leggja 
fram frumvarp um breytingar á 
lögum um eftirlaun æðstu 
embættismanna landsins þar sem 
hún lagði til að lífeyriskjör 
þingmanna, ráðherra og annarra 
æðstu embættismanna skyldu 
færð til samræmis við aðra 
ríkisstarfsmenn.

Sjaldan hefur nokkurt frum-
varp vakið viðlíka fögnuð meðal 

þingheims. Hver af öðrum stóðu 
þeir upp þingskörungarnir og 
lýstu yfir eindregnum stuðningi 
sínum við að þessi forsmán yrði 
aflögð.

Svo fór málið í nefnd.

Í nefnd
Svo var málið í nefnd. Og enn er 
málið í nefnd. Sá sem hefur þann 
starfa með höndum að halda því í 
nefnd er nefndur Birgir 
Ármannsson, þingmaðurinn ungi 
sem var svo skeleggur og 
róttækur á Útvarpi Sögu. Hann 
hafði það helst að segja þegar 
hann var spurður hvers vegna í 
ósköpunum nefndin hefði ekki 
einu sinni ómakað sig til að ræða 
málin og hvað þá afgreiða það frá 
sér, að hér væri um að ræða 
frumvarp frá almennum þing-
manni en ekki stjórnarfrumvarp 
sem hefðu forgang í nefndinni. 
Formaður allsherjarnefndar játar 
það með öðrum orðum blygðunar-
laust á opinberum vettvangi að 
frumvörp þingmanna séu látin 
daga uppi í nefnd. Hann gefur 
þingmönnum þau skilaboð að það 
sé alveg út í loftið fyrir þá að 
leggja fram frumvörp því að 
allsherjarnefnd muni ekki taka 
þau fyrir heldur aðeins stjórnar-
frumvörp. Sjaldan hefur 
almennur þingmaður verið jafn 
aumur gagnvart framkvæmda-
valdinu. Hann virðist telja að 
hlutverk löggjafarvaldsins sé það 
eitt að hafa uppi málamyndaum-
fjöllun um frumvörp sem berast 
frá framkvæmdavaldinu, 
afgreiða þau svo til samþykktar. 

Þetta er í hnotskurn vandinn 
við Sjálfstæðismenn. Þeir eru 
ekki þingræðissinnar (sem sýndi 
sig nú síðast í Reykjavík þegar 
þeir leiddu Ólaf F. Magnússon 
umboðslausan í hásætið). Þeir 
aðhyllast ekki þrígreiningu 
valdsins. Þeir hafa í rauninni enn 
ekki fallist á að franska stjórnar-
byltingin hafi átt rétt á sér.

UMRÆÐAN 
Skipulagsmál

Vegna fyrirhugaðra framkvæmda á 
Glaðheimasvæðinu í Kópavogi var 

unnið umhverfismat. Eflaust er það 
faglega unnið. En fyrir leikmenn og 
óbreytta borgara er ýmislegt sem 
þarfnast skýringa. 

Í skýrslunni kemur fram að áhrif á 
andrúmsloftið séu neikvæð en að svo 
verði einnig ef ekkert er byggt. Mengun aukist 
þó ef byggt verður. Ekki er bent á neinar 
mótvægisaðgerðir aðrar en að mæla loftgæði og 
stuðla þannig að halda mengun niðri. Mæling ein 
og sér dregur auðvitað ekki úr mengun. Fátt 
annað er til ráða nema að draga úr bílaumferð. 

Í skýrslunni segir að byggðin verði að nokkru 
leyti háreist. Réttilega er bent á að bygging 
háreistra húsa sé umdeild. Í ljósi þessa eru áhrif 
á landslag talin bæði jákvæð og neikvæð. Ef 
ekkert er gert á svæðinu eru áhrifin einnig bæði 
jákvæð og neikvæð, því að núverandi hesthúsa-
byggð fellur „illa að heildaryfirbragði svæðisins 
en er jákvæð í augum þeirra sem ekki kunna við 
háreista byggð“. Sem sagt – þeir sem ekki vilja 

háhýsi á Glaðheimasvæðinu vilja hafa 
hesthúsin. Skyldu nú allir vera sammála 
þessu? Ekki er minnst á í skýrslunni að 
háhýsin kunni að hafa áhrif bæði á sólfar 
og vind.

Í skýrslunni er efnahagur og atvinnulíf 
metinn sem umhverfisþáttur. Þetta hafa 
ekki talist til umhverfismála í hefð-
bundnum skilningi hingað til. Upp-
bygging efnahags og atvinnulífs leiðir 
hins vegar oft til árekstra við umhverfið 
og þess vegna er reynt að meta áhrifin 

og draga úr þeim. Þessi liður hefur afar jákvæð 
áhrif á umhverfið að mati skýrsluhöfunda. Það 
kann einnig að koma mörgum spánskt fyrir 
sjónir að nærliggjandi húsnæði eru einn af 
umhverfisþáttunum. Uppbygging á Glaðheima-
svæðinu er talin gera eignir verðmætari og er 
því metin afar jákvæð í umhverfismatinu. Miklu 
meiri mengun og hávaði en... 

Niðurstaða matsins er því að mengun og 
hávaði stóraukist. En þar sem nálæg hús hækki í 
verði og atvinnulíf verði blómlegra sé jákvætt 
út frá umhverfissjónarmiðum að fyrirhuguð 
byggð rísi í Glaðheimum! 

Höfundur er bæjarfulltrúi 

Jákvæð niðurstaða?

HAFSTEINN 
KARLSSON

Í nefnd

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

Í DAG | Eftirlaunafrumvarpið

Landráðamaður
„Ég er Evrópusinni,“ sagði Jón 
Magnússon, þingmaður Frjálslynda 
flokksins, í Silfri Egils í gær. Af því 
tilefni er sjálfsagt að grípa niður í 
ályktun flokkssystkina hans í Lands-
sambandi ungra frjálslyndra frá því í 

febrúar: „„Samkvæmt 
86. grein almennra 
hegningarlaga telst 
sá landráðamaður 
... sem sekur gerist 

um verknað, sem 
miðar að því, að reynt 

verði með ... svikum 
að ráða íslenska ríkið 
eða hluta þess undir 
erlend yfirráð“. 
Landssamband 
ungra frjálslyndra 

ályktar að Evrópusambandsaðild 
væri bæði aðför að fullveldi Íslands 
og Íslendingum sem þjóð.“

McMiðnesheiði
Íslenskir fylgismenn þess að Banda-
ríkin reisi aftur herstöð á Íslandi (ef 
nokkrir eru) hljóta að styðja John 
McCain, forsetaframbjóðanda 
Repúblikanaflokksins, til sigurs í 
kosningunum í haust. Í heimsókn 
sinni til landsins sumarið 
2004 lýsti McCain því yfir 
að hann væri fylgjandi 
áframhaldandi viðbúnaði 
Bandaríkjahers á landinu, 
þrátt fyrir fyrirhugaðar breyt-
ingar á herafla Bandaríkjanna 
í Evrópu. Rösku einu og hálfu 
ári síðar tilkynnti Bush-stjórnin 

um lokun herstöðvarinnar á Miðnes-
heiði.

Íslandsvinur í Hvíta húsinu
Með McCain í för var Hillary Clinton, 
sem sækist eftir því að keppa við 
McCain um forsetaembættið í haust. 
Bæði lýstu þau yfir áhuga á auknu 
samstarfi við Íslendinga í orku-
málum í framtíðinni. „Við getum 

áorkað miklu í sameiningu,“ 
sagði Hillary og hrósaði 
frumkvöðlastarfi Íslands í 

orkumálum. Meiri líkur 
en minni eru því á að 
Íslandsvinur vermi stólinn 
í ávölu skrifstofunni í 

Hvíta húsinu næstu fjögur 
árin.

steindor@frettabladid.is

Í 
árdaga tölvunotkunar á Íslandi taldist það til kosta þess að 
nota Apple tölvur að viðmót þeirra var á íslensku. PC tölv-
ur buðu hins vegar upp á viðmót á ensku og einnig flest 
forrit sem notuð voru á þær tölvur. 

Nú hafa Apple-tölvurnar því miður ekki lengur íslenskt 
viðmót og PC notendur eru orðnir svo vanir enskumælandi 
tölvum að margir hverjir fúlsa við þeim þýðingum sem þó eru 
fyrir hendi á notendaviðmóti í tölvum. Þessari þróun verður að 
snúa við.

Margir vita ekki að Windows XP og Office 2003 stendur til 
boða á íslensku. Auk þess er gert ráð fyrir að þýðingar á Wind-
ows Vista og Office 2007 komi á markað í maí á þessu ári. Þess-
um þýðingum ættu íslenskir tölvunotendur að taka fagnandi. 
Það er lykilatriði fyrir þróun íslenskunnar sem gilds tungumáls 
í tölvuheimi að markaðurinn taki við þeim íslenskaða hugbúnaði 
sem þó er fyrir hendi.

Þeir sem hafa setið fyrir framan tölvur í áraraðir hafa tilhneig-
ingu til íhaldssemi og vilja margir hverjir halda í það enskumæl-
andi viðmót sem þeir þekkja. Það er þó fullyrt hér að á innan við 
hálfum degi tækist hvaða tölvuhundi sem er að venjast því að 
viðmót tölvunnar væri á móðurmálinu. 

Nefna má farsíma til samanburðar. Í flestum nýlegri símum 
stendur til boða íslenskt viðmót og þeir eru fáir sem hafna því og 
taka ensku eða annað tungumál fram yfir móðurmálið þó að þeir 
hafi áður notað farsíma með ensku viðmóti.

Mestu skiptir þó að þeir sem eru að hefja tölvunotkun, börnin, 
alist upp við að viðmót tölvunnar sé á móðurmáli þeirra. Þannig 
ættu allir skólar og leikskólar að hafa metnað til þess að sýna 
nemendum sínum aldrei Windows-viðmótið nema á íslensku. 
Foreldrar ættu einnig að krefjast þess af skólum barna sinna 
að viðmót tölvanna sé á íslensku um leið og heimilistölvan ætti 
vitanlega líka að blasa við barninu á móðurmálinu.

Röksemdin sem gengur út á að gott sé að læra ensku af tölvunni 
stenst engan veginn. Næg tækifæri eru alls staðar í kringum 
okkur til að nema það góða tungumál. Auk þess verða tækifæri 
þeirra barna sem eiga í lestrarörðugleikum og erfiðleikum 
með að nema erlend tungumál miklu betri ef viðmót tölvu er á 
íslensku.

Óðum styttist í að hlutur hins talaða máls aukist verulega í 
hinni stafrænu veröld. Ef við sofnum á verðinum nú og göngumst 
enskumælandi tölvuumhverfi algerlega á hönd gæti farið svo 
að eftir undrastuttan tíma stæðum við frammi fyrir því að geta 
ekki stýrt heimilistækjum okkar öðruvísi en að mæla við þau á 
enska tungu. 

Neytendur vilja síma með íslensku viðmóti. Sömuleiðis telja 
seljendur heimilistækja það til kosta, og auglýsa sérstaklega, 
stjórnborð á íslensku og íslenskar leiðbeiningar. Á sama hátt 
ættu neytendur að taka fagnandi íslensku viðmóti í tölvum 
sínum. Það getur skipt sköpum fyrir framtíð íslenskunnar.

Íslenskan verður að vera tungumál Íslendinga á 
tölvum eins og annars staðar.

Tölvur sem tala 
íslensku

STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR



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

Brúður skipa stóran sess í lífi Helgu Arnalds 
enda er hún brúðuleikhússtjóri. 

Þegar Helga er spurð um eftirlætishlut á heimilinu 
bendir hún á forkunnar fallega brúðu sem nú er orð-
inn forngripur. „Þessa dúkku gaf amma mín, Guðrún 
Laxdal, mér fyrir sjö árum og hún er í miklu uppá-
haldi. Ég lít á hana sem nokkurskonar verndargrip.“ 

Helga rekur sögu dúkkunnar aftur til öndverðrar 
20. aldar. „Amma fékk hana frá pabba sínum þegar 
hún var fjögurra ára, árið 1918. Trúlega hefur þetta 
verið ein fínasta dúkka sem til var í landinu þá því 
hún gat hreyft fæturna og getur það enn, enda gætti 

amma þess að fara vel með hana.“ Í framhaldinu 
sýnir Helga fótafimi dúkkunnar og eins og í manns-
líkamanum þá stjórnar höfuðið hreyfingum fótanna, 
þó ekki með heilabúinu heldur snertingu. „Langafi 
var efnaður maður sem gat leyft sér að fara til 
útlanda. Þar keypti hann dúkkuna. Hann hét Jón Lax-
dal og var kaupmaður og líka tónskáld en þénaði 
áreiðanlega meira á kaupmennskunni en tónsmíðun-
um. Amma missti foreldra sína mjög ung og var orðin 
munaðarlaus þegar hún var 12 ára, þannig að hún 
tengdi dúkkuna við foreldrana og minninguna um þá 
góðu tíma sem hún átti með þeim. Það var því ekki að 
furða þó hún geymdi hana vel.“ gun@frettabladid.is

Antík og erfðagripur

Helga Arnalds með 
dúkkuna sem hún 
fékk fyrir sjö árum og 
lítur á sem nokkurs  
konar verndargrip.

GARÐVERKIN 
KALLA
Þó að enn megi segja að sé 
hávetur má ýmislegt gera í 
garðinum og um að gera að 
fara að taka til hendinni.
HEIMILI 2

HEIMILISPRÝÐI
Fallegir púðar geta 
lífgað upp á heimilið 
hvort sem þeir eru 
hafðir í sófanum, í 
stofunni eða á rúmteppinu í 
unglingaherberginu.
HEIMILI 3
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– flott á veröndina

Útsölustaðir:  Járn og gler · Garðheimar · Húsasmiðjan · Egg · www.weber.is

– mikið úrval af aukahlutum
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Nýtt!

Ofnæmis-
stjórnun

Fjarlægir
gæludýralykt

Frískar og 
gefur ilm

Fjarlægir
tóbaksreyk

Hreinsar ryk
Eyðir lykt
Fækkar ofnæmisvöldum
Gefur ferskan ilm

Cleanaer lofthreinsitækið:

Cleanaer lofthreinsitækið fjarlægir óæskilegar agnir 
úr loftinu og gerir það hreinna og ferskara. Cleanaer 
gefur líka frá sér ferskan ilm til að fullkomna verkið. 
Tækið gengur fyrir rafhlöðum.

Verð aðeins 
kr. 6.900,-
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■  Í mars má huga að klippingu 
runna  og nú er góður tími til 
að snyrta runna og limgerði. 
Klippa á allar dauðar greinar 
burt, líka gamlar sverar grein-
ar, og óhætt er að ganga 
hraustlega til verks. Klippa 
þarf runnana síðan reglulega 
yfir allt sumarið og víði má 
klippa allt árið. Rósarunna á 
þó að bíða með að klippa 
þangað til ekki er von á meira 
frosti. Í vorhreti geta rósa-
runnar auðveldlega kalið svo 
best er að klippa þá í maí. 
Horfa má til breskra skrúð-
garða þegar verið er að snyrta 
runna en Bretar eru snillingar 
í að móta runna og limgerði 
fallega til.

■  Í mars má líka sá fræjum og 
upplagt er að sá bæði sumar-
blómum og fjölærum blómum, 
runnum og trjám. Fræ eru 
þegar farin að fást í blóma-
búðunum og hægt að fara að 
sá í bakkana núna. Láta þá svo 
standa til dæmis úti í bílskúr 
eða úti í gróðurhúsi ef það er 
til staðar en beðin þurfa að 
vera orðin frostlaus fyrir 
nýjan og ungan gróður.

■  Nú má einnig setja niður 
vorlauka. Þá er best að 
forrækta inni í nokkurn tíma 
áður en þeir fara út í beðin og 
helst þarf að vera orðið 
frostlaust þegar þeir fara 
niður. Vorlaukana má for-
rækta í potti á svölum stað, til 
dæmis bílskúr. Einhverjar 
harðgerar tegundir má þó 
setja beint út í beðin en þá 
þarf að bíða fram í apríl, maí 
með að setja þær niður. 

■  Ef orðið er snjólaust er oft 
góður tími í mars til að 
hreinsa og tína burt rusl úr 
garðinum eins og plasptoka og 
pappír sem fokið hefur til í 
vetur. Gott er að raka yfir 
grasflötina og hreinsa laufin 
burt og raka upp mosa úr 

grasflötinni en bíða þó með að 
hreinsa ofan af beðum.

■  Nú er líka kjörinn tími til að 
færa til jurtir í garðinum áður 
en þær fara að laufgast, 
fjölæringa og runna og tré. 
Það er líka hægt að gera á 
haustin eftir að lauf eru fallin.

■  Á þessum tíma er tilvalið að 
umpotta stofublómum. Gott er 
að umpotta á nokkura ára 
millibili og nú er ágætis tími 
til þess. Þau blóm sem eiga 
eftir að stækka má setja í 
stærri pott og bæta bara við 
mold meðfram. Blómum sem 
á að halda í svipaðri stærð en 
eru í gamalli mold á að hafa í 
jafnstórum potti. Dusta burt 
alla mold og snyrta ræturnar 
ef með þarf og setja nýja mold 
í pottinn.

■  Frekari upplýsingar um 
garðverkin má finna á 
vefsíðunni www.gardurinn.is.   
 heiða@frettabladid.is

Nú viðrar til vorverka

Þegar snjóa leysir er tilvalið að hreinsa 
allt rusl sem hefur fokið í garða og beð 
í vetur.

Gott er að hreinsa stífluð niðurföll eftir 
veturinn svo ekki fari allt á flot í vorleys-
ingunum.

Klakabox fást í ýmsum formum og gaman getur verið 
að útbúa klaka sem eru til dæmis hjartalaga, stjörnur eða 
jafnvel eins og Ísland í laginu. 

Valborg Einarsdóttir, starfsmaður hjá Félagi áhugamanna um garðyrkju, segir tíma-
bært að klippa limgerðin.
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Nú þegar hlýnar og snjóa leysir 
má fara að huga að garðyrkju-
störfunum. Valborg Einarsdótt-
ir, starfsmaður Garðyrkjufélags 
Íslands, ráðlagði Fréttablaðinu 
hvaða verkum ætti að sinna í 
mars.

Nýr Bæklingur

LAURA ASHLEY
Faxafeni 14    108 Reykjavík    sími 5516646
      Opið virka daga 10-18 og Laugardaga 10-14
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Þótt páskarnir séu snemma 
í ár er enn nægur tími til að 
sauma svo sem einn löber ef 
kunnátta í bútasaumi og fram-
kvæmdavilji er fyrir hendi. 

Gaman er að búa eitthvað til sem 
minnir á páska og vor. Hjá 
versluninni Bót á Selfossi er hægt 
að fá efni og mynstur í páskalöber 
hannaðan af Guðnýju Valgerði 
Ingvarsdóttur. Að sögn dóttur 
hennar, Önnu Guðnýjar Gunnars-

dóttur, sem á verslunina, eru ný 
mynstur kynnt fyrst þeim sem eru 
í vináttuklúbbi Bótar en eftir það 
getur almenningur nálgast þau, 
annaðhvort með því að koma í búð-
ina í Hótel Selfossi á Eyrarvegi 2 
eða í netverslun www.bot.is 

„Við erum með mikið úrval af 
bútasaumspakkningum, flest 
mynstrin eru eftir Guðnýju móður 
mína og allar leiðbeiningar eru 
því á íslensku,“ segir Anna Guðný 
sem auk þess er með Janome og 
Bernina saumavélar á boðstólum.  
 - gun 

Prýtt fyrir páskana

Gaman er að punta upp 
á heimilið með litríkum 
púðum. 

Ekki er nauðsynlegt að umbylta 
öllu þegar okkur langar að 
breyta til á heimilinu og nægir 
oft að skipta út smærri hlutum. 
Einföld leið til að hressa upp á 
stofu eða svefnherbergi eru 
nýir púðar. 

Í versluninni Habitat í Aska-
lind rákumst við á þessa ljóm-
andi fallegu silkipúða með lit-
ríku blómi. Þeir fara vel, hvort 
heldur er í svefnherberginu, 
stofunni eða unglingaherberg-
inu. Gætu til dæmis verið upp-
lögð fermingargjöf. Verðið er 
4.500 krónur.

- gun

Púðar prýða

Púðarnir sóma sér hvort heldur 
sem er saman eða sitt í hvoru lagi.

Nýi páskalöberinn eftir 
Guðnýju Valgerði er 
skreyttur dásamlegum 
rauðum túlípönum eins 
og sjá má.  WWW.BOT.IS

ICELANDIC
FOR FOREIGNERS

9 weeks courses – 50 class hours

Courses start on 
31st of March and on 1st  of April  

ICELANDIC I
Tuesday and Thursday  19:00 – 21:10

ICELANDIC II
Monday and Wednesday  19:00 – 21:10

ICELANDIC III
Tuesday and Thursday  19:00 – 21:10

ICELANDIC IV
Monday and Wednesday  17:30 – 19:40

ICELANDIC V
Tuesday and Thursday  17:30 – 19:40

Price: 6000 kr.

Registrations and information:

Tel: 564 1507
or

 http://kvoldskoli.kopavogur.is
and in the office of Kvöldskóli at 

Snælandsskóli

http://kvoldskoli.kopavogur.is

NAUKA JEZYKA ISLANDZKIEGO 
DLA OBCOKRAJOWCOW

Kurs 9-tygodniowy-50 godzin lekcyjnych

Zajecia rozpoczynaja sie 
31. marca oraz 1. kwietnia

POZIOM I 
wtorki i czwartki  19:00-21:10

POZIOM II
poniedzialki i srody  19:00-21:10

POZIOM III
wtorki i czwartki  19:00 – 21:10

POZIOM IV
poniedzialki i srody  17:30-19:40

POZIOM V
wtorki i czwartki  17:30 – 19:40

Cena:6000 kr
Zapisy i informacje pod nr telefonu:

564 1507,

na stronie szkoly:
http://kvoldskoli.kopavogur.is

oraz w biurze Szkoly przy 
Snælandsskóla Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



BÍLAR &
FARARTÆKI

Ford Explorer Executive árg. 09/’96 
ekinn 200 þús. km. Grænn og glæsi-
legur. Verð 650 þús. Tilboðsverð 270 
þús. kr.

Bifreiðasalan
Tangarhöfða 2, 112 Reykjavík

Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

Hippar
Verð áður 398 þús. Verð nú 298 þús. 
með götuskráningu. 250 cc, með fjar-
starti, þjófavörn, rollbar, töskum, litur: 
svart. Allir hjálmar á 5900 kr. Eigum 
mikið úrval af vespum.

X Motos Super Pit
Mótorcrosshjól, 250cc, 5 gíra dirt bike, 
hæð sætis 90cm, hæð undir pönnu 
32cm, upside down temparar stillanleg-
ir. Verð áður 275 þús. Verð nú 198 þús.

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

Tökum að okkur viðgerðir á flestum 
gerðum af vespum og mótorhjólum. 
Eigum 80cc kitt í flestar gerðir af 
vespum og skellinöðrum 4 gengis.

Mótor og sport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Eigum einnig nokkur notuð 

hjól á góðu verði.
www.motorogsport.is

Nissan Primera Acenta 2/2005. Ekinn 
82 þús. km. Sjálfskiptur. Bakkmyndavél. 
Álfelgur. Loftkæling. Lægsta verðið á 
landinu kr. 1.290 þús.

Sparibíll ehf
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Bílar til sölu

Dodge Ram 1500 árg. ‘04, ek. 80 þús. 
skipti möguleg. Tilboð. S. 865 4256.

Toyota Land Cruiser 120 GX 05/2006 
ljósgrár, dísel, ssk. Ekinn 31 þ. Filmur og 
dráttarkúla. Lítur mjög vel út. Verð 4950 
þ Uppl. í s. 896 6766.

Vw Golf 1.6 Comfortline. Árg 09/’00. 
Ekinn 170 þús. Cd, filmur, álfelgur. 
Nýskoðaður 09“. Ásett 590 þús. Fæst 
á yfirtöku á 400 þús. kr. láni (18.500 
á mán) + 50 þús. út. Uppl. í s. 848 
0944.

Cadilac Escalada ‘04 ek. 19 þ.km. Einn 
með öllu, eins og nýr. V. stgr. 4,8 ásett 
v. 5,6. S. 899 2857.

Snildar Ferðabill-Skoða 
öll skipti ?

Gmc Savana 1500,Árg01,E-90Þ 
km,V8,Ssk,7 Manna,Tv,Rúm,Ásett 
2.590,Lán 1.960,8200151

Ekkert út og 18Þ pr 
mánuð!!

Renault Laguna StW,Árg’01,Ek-113þ,5 
Gíra,Sk08,CD, Ný timareim, S. 897 
2425

VW GOLF COMFORD ‘03. Silfurgrár. 5 d., 
bsk. 1600 cc. slagrými - bensín. Ek. 76 
þ.km. Nýsk. Næsta skoðun mars 2009. 
Ný heilsársd. að framan, nýleg að aftan. 
Listav. 980 þ. Selst á yfirtöku láns hjá 
Lýsingu. Áhv. eru kr. 807 þúsund. Afb. 
er 23 þ. á mán. Uppl. gefur Hans í síma 
8220482

 0-250 þús.

NULL
W golf station árg ‘94. Dráttakrókur. Í 
fínu lagi. V 95 þús. Uppl í s 691 9374.

 500-999 þús.

Subaru Impreza 2,0 AWD 1999, ek. 128 
þús. Hvítur, sjsk. Central læsingar, spoil-
er, CD, álfelgur, s/v dekk. Verðhugmynd 
520 þús. Guðmundur s. 893 5600.

MMC Pajero diesel/langur, árg. ‘98 
Nýskr. 10/1997 ek. 250þ. kr. 680 þ S. 
8667784

Góður og fallegur Audi A6, 2800 
Quattro, árg.99. Verð kr. 990.000. 
Nánari uppl. í síma 861 4481

 2 milljónir +

Hyundai Tucson árg. ‘05 ek. 45 þús. 
km. - Vsk. bíll. V6 lux með öllu. Sumar 
og vetrardekk á álfelgum. Bíllnn hefur 
fengið topp viðhald, þjónustaður og 
þrifinn af fagmönnum. 8972010

Jeep Wrangler X 4x4 árg. ‘05 ekinn 25 
þkm 6 gíra. Verð 2.690 þ. Gunnar s: 
6952525

 Pallbílar

Mazda E 2000 pallbíll árg. ‘97. Nýsk., 
dráttarkúla. Verð 300 þ. S. 863 8556.

 Sendibílar

Benz Vito 115 árg. ‘05 ek. 122 þús., 6 
gíra. Verð 1450 þús. + vsk. Uppl. í s. 
820 3880.

 Vörubílar

HIAB 550 krani, ásamt fingri. Þarfnast 
viðgerðar. Uppl. í s. 661 5000

 Húsbílar

Til sölu gott úrval 
Pallhýsa.

Ný og notuð á flestar gerðir pallbíla. 
Sendum hvert á land sem er. Uppl í 
síma 421-7922 eða Ágúst 864-0982, 
Jóhannes 896-2317 www.pallhýsi.is JS 
Campers ehf.

 Mótorhjól

Suzuki C50 1400 Boulevard, árgerð 
2005, ekið 19572. Verð 790 þús. Yfir 
100 notuð hjól til sölu á verðum sem 
ekki hafa sést áður á Íslandi, sjá www.
motorhjol.net. Uppl. í s. 824 6600.

 Vélsleðar

Tveir Yamaha RX1 snjósleðar til sölu árg. 
2004 í toppstandi ásamt öflugri kerru 
og aukahlutum. Fást á mjög góðu verði. 
Vinsamlegast hafið samband í síma 
861-9263.

 Vinnuvélar

 Bátar

Gúmmíbátar & Gallar
Björgunarbátar frá 119.900, þurrgallar 
m/öndun 39.900, slöngubátar, viðgerð-
arefni og viðgerðir. Heimsækið okkur á 
gummibatar.is eða S:6607570

 Varahlutir

Bílapartar ehf 
 S. 587 7659.

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

 Grænumýri 3 Mosfellsbæ 

 www.bilapartar.is 

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

Japanskar Vélar/Bílstart, 
Bílapartasala

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

ÞJÓNUSTA

 Veitingastaðir

Rest. Gullinský
Nýr veitingastaður með áherslu á góðan 
mat á vægu verði. Íslenskur matur 
og kökur á hlaðborði allan daginn. 
Heimatilbúið og bakað. Opið frá 10-18 
alla virka daga. Skúlagata 40 (gengið 
inn frá Barónsstíg) S. 823 8280.

 Hreingerningar

ALVEG SKÍNANDI!
Flutningsþrif, nýbyggingaþrif, húsfé-
lagaræstingar, ræsting fyrir fyrirtæki og 
stofnanir, bónvinna, teppahreinsun og 
allar almennar hreingerningar. www.
stjornuthrif.is S: 820 0691

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

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

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

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

 Garðyrkja

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

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

 Bókhald

Bókhald, skattskil, skattframtöl, fjár-
málaþj., stofnun félaga. SMCO-reikn-
ingshald og ráðgjöf. S. 866 1605.

Bókhald - Skattskýrslur - Laun - Stofnun 
Ehf - ofl. S. 699 7371, G.Ráðgjöf ehf.

FRAMTALSÞJÓNUSTA - S. 517 3977.

Framtal 2008
Sérstök þjónusta fyrir kaupendur og 
seljendur fasteigna. Sæki um frest. 
Vönduð vinna. Einnig opið um helgar. 
Framtalsþjónustan, s. 533 1533.

 Fjármál

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

 Málarar

Sumarið er komið!
Íslenskir málarar ehf. Öll málningar-
þjónusta. www.mala.is S. 517 7335. 
Löggildir málarameistarar.

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

Málaranemi getur tekið að sér málning-
ar verkefni. Fagmennska og gott verð. 
Sími 697 9867.

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA KL. 8–17

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA    8–17
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Fasteignasalan Eignamiðlun hefur til sölu 
tvær fasteignir í miðri náttúruperlu í nágrenni 
Hveragerðis.

Um er að ræða tvær fasteignir, Breiðahvamm 
og Árhvamm, sem standa á 15.000 fm lóð á 
einstökum stað umkringdum gróðri, skógi og 

vatni. Húsin standa í skógi vaxinni fjallshlíð á 
bökkum Varmár og eru í útjaðri byggðar Hvera-
gerðis, innst í botnlanga. Mjög stór lóð sem býður 
upp á mikla möguleika.

Breiðahvammur er byggður árið 1952 og stendur 

í nokkurra metra fjarlægð frá árbakkanum. Húsið 
er um 255 fm á tveimur hæðum og því fylgir 102 fm 
bílskúr og geymsluhúsnæði. Lítil sundlaug stendur á 
árbakkanum.

Nýrra húsið, Árhvammur, er byggt á árunum 
2003-2006 á glæsilegan og vandaðan hátt. Húsið 
er 195 fm. Mikil lofthæð er í húsinu (að hluta til 
fjórir metrar) sem gerir það sérstaklega bjart og 
skemmtilegt. Einstakt útsýni er frá húsinu.

Staðsetningin er frábær enda aðeins skottúr frá 
Reykjavík, eða um 30 mínútur. Nánari upplýsingar 
veitir Kjartan Hallgeirsson fasteignasali í síma 824-
9093.

Tvær eignir í náttúruperlu
Fasteignasalan Eignamiðlun hefur til sölu fasteignirnar Breiðahvamm og Árhvamm sem standa í skógi vaxinni fjallshlíð.

Gengið frá greiðslumati

Sótt um íbúðalán

Sótt um lengingu og
styttingu á lánstíma

Á ils.is getur þú:

Bráðabirgðamat

Ýmsar reiknivélar

Netsamtal við ráðgjafa

Umsókn um rafrænar
afborganir lána

Önnur þjónusta á ils.is:

Víkurhvarf 7, 110 Reykjavík
Verð frá 27.300.000 kr.

STÓRGLÆSILEGT VERSLUNAR- OG 
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI Á FRÁBÆRUM STAÐ !

699 6165 899 0800 8200 301 661 7788

892 2982661 6056

Eir

660 6085 895 8518

                 Verðmetum frítt fyrir þig!

Hringdu núna        699 6165
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Ás fasteignasala í Hafnarfirði er með í sölu sér-
lega glæsilegar og vandaðar íbúðir á Norðurbakka 
1 - 3 í Hafnarfirði sem ATAFL/ATHÚS eru að byggja. 
Íbúðirnar eru frá 75 fm 2ja herbergja og upp í 158 
fm glæsilega penthouse íbúð. Stæði í bílageymslu 
fylgir öllum íbúðunum og verðið er frá 24,9 millj.   

Sérlega vandaðar innréttingar sem ná til lofts 
og koma frá Inn X innréttingum, framleiddar af 
Aran. Framleiðslan er ítölsk og þykir í fararbroddi í 
hönnun og þróun innréttingalausna. Boðið er upp á 
val milli tveggja framleiðslutegunda sem eru Bilma 
og Masca en hvor um sig býður upp á ýmsa val-
möguleika. Innviðir innréttinganna eru úr rakavörðu 
efni og allar skúffur með ljúflokum. Skápar eru búnir 
þéttikanti sem tryggir mjúka og þétta lokun. Granít 
borðplötur frá Granítsmiðjunni fylgja öllum eldhús- 
og baðinnréttingum.  

Við hönnun eldhúsa var leitast við að svara kröfum 
neytenda um nútíma skipulag. Tekið var sérstakt 
mið af auðveldu aðgengi, aukinni nýtingu á skápa-
plássi, fallegri birtu og gæðum heimilistækja. Eld-
hústækin koma frá Eirvík Hverri íbúð fylgir blást-
ursofn, keramik helluborð með fjórum hellum og 
gufugleypir með kolasíu. 

Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf. Vegghengd 
salerni með innbyggðum vatnskassa er í baðher-
bergi. Stór göngufrí flísalögð sturta með gler-
vegg. Sérstaða flestra íbúðanna í Norðurbakka 1-
3 er að þær ganga þvert gegnum byggingarnar og 
hafa tvennar svalir. Íbúðirnar verða því bjartar og 
skemmtilegar með útsýni bæði í austur og vestur. 
Endaíbúðir hafa auk þess sýn ýmist í norður yfir 
gamla bæinn eða suður yfir höfnina. Sameign og 
lóð eru fullfrágengin með upphitun á helstu göngu-
leiðum og niðurkeyrslu að bílakjallara. Sameiginlegt 
garðsvæði verður m.a. með lýsingu og vatnsspegli 
langs með húsunum. 

Stutt er í góð útivistarsvæði í grennd við húsið auk 
þess sem suðurbæjar sundlaugin er rétt hjá. Göngu-
færi er í miðbæ Hafnarfjarðar þar sem er blómleg 
verslun og veitingastaðir. 

220 Hafnarfjörður:   Glæsilegt fjölbýli
Tvennar svalir og vandaðar innréttingar

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

EIN ÞEKKTASTA VEISLUÞJÓNUSTAN Í BÆNUM.
Til sölu þekkt veisluþjónusta með góða aðstöðu og mikla reynslu í öllum tegund-
um veisluhalds. Veilsusalir, sendingarþjónusta. Selst af sérstökum ástæðum. Upp-
lýsingar aðeins veittar á skrifstofu okkar, ekki í síma. Einstakt tækifæri.

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

GLÆSILEGT FYRIRTÆKI Í AUGLÝSINGAVÖRUM.
Til sölu gott fyrirtæki í auglýsingavörum. Fyrirtækið er með glæsilega heimasíðu,
með vefumsjónarkerfi og fullbúnu sölukerfi. Er með viðskiptasambönd við Svíþjóð,
Bandaríkin, Kína og fl. Yfir 300 virkar vörutegundir. Nýtt kynningarefni til staðar.
Selst af sérstökum ástæðum. Upplýsingar á skrifstofu okkar að Síðumúla 35, R.

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

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

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

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

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

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

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

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

HEMLAVERKSTÆÐI Í EIGIN HÚSNÆÐI.
Þekkt fyrirtæki í eigin húsnæði með mikinn tækjakost, á frábærum stað. Þjónust-
ar jafnt stóra bíla sem litla. Nægur tækjakostur fyrir tvö verkstæði. Topp Tækifæri.

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

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

VEFSÍÐUGERÐ - VEFSÍÐUGERÐ.
Til sölu viðskiptasamband við erlenda aðila í gerð vefsíðna. Miklir tekjumögu-
leikar. Tilvalið fyrir duglegan sölumann. Verð aðeins 2,8 millj.

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

ÞEKKT HÁRSNYRTISTOFA í hverfi 108.
Nýkomin á skrá, falleg og velstaðsett hársnyrtistofa í hverfi 108. 5 vinnustöðv-
ar og 2 vaskstólar, nánast allur búnaður nýendurnýjaður. Staðsetning mjög góð og
næg bílastæði. Frábært tækifæri.

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

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

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

Fr
um

100% fjármögnun — Auðveld kaup á Spáni

Bjarni 0034-663326472 // bjarni@costablanca.is • Ívar 0034-606743181 // breytling@hotmail.com

Fr
um

Til sölu splunkuný hús með lúxus frágangi í El Raso á Torrevieja 
svæðinu svokölluð krosshús þar sem fjögur hús eru saman í kross og 
eru öll húsin með góðri lóð þar sem innkeyrsla er fyrir bíl inná lóð-
inni.

Húsin eru tilbúin til afhendingar og þarf kaupandi einungis að 
leggja fram 15.000 c við kaupin og restin er fjármögnuð 100% af 
banka byggingaraðilans.

Í húsunum eru 3 svefnherbergi og 2 baðherbergi og eru tvennar 
svalir sem og sólsvalir með glæsilegu útsýni til allra átta.

Góð verönd er fyrir framan húsið.
Eigendur þessara húsa eru með aðgang að sérlega fallegri sam-

eiginlegri sundlaug og er allur frágangur sérlega smekklegur sem og 
allt í nánasta umhverfi. 

Stutt er í alla þjónustu sem og á ströndina og eru 4 golfvellir stutt 
frá svæðinu.

Þegar fólk kemur í skoðunarferð og af kaupum verður þá borgum 
við flugmiða og uppihald fyrir tvo einstaklinga við afsal og afhend-
ingu hússins.

Talsvert margir Íslendingar hafa keypt á þessu svæði.
Stærðin á þessum húsum er 140 fm og er lóðin 130 fm.
Verðið á þessum húsum er 237.000 c

www.costablanca.is  www.golf-houses.com

Jörð
á suðurlandi 

til sölu
Til sölu lítil jörð á 
suðurlandi. Góð 
fjármögnun í boði.

Upplýsingar í 
síma 864 9723

Fr
um
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Klettur fasteignasala Skeifunni 11

Guðmundur F. Kristjánsson
Sölustjóri
Beinn sími: 534 5406
gudmundur@klettur.is

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

Valþór Ólason
Sölumaður
Beinn sími: 534 5403
valthor@klettur.is

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

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

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

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

Sími 534 5400
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RAUÐHARMAR
Staðsetning: Reykjavík, Grafarvogur
LÝSING EIGNAR: Falleg íbúð á 3 hæð.
Stærð: 112,4
Herbergi: 4 (3 svefn)
Verð: 26,9 millj.

GALTALIND 
Staðsetning: Kópavogur.
LÝSING EIGNAR.: Gólfefni eru parket
og flísar, fallegar innréttingar. Bílskúr,
gott útsýni.
Stærð: 106 fm + 33,9 fm bílskúr
Herbergi 3 svefn
Verð: 33,9 millj.

RJÚPNASALIR - LYFTUHÚS
Mjög falleg og björt 4ra herbergja 113,6 fm
íbúð á 3ju hæð ásamt sérstæði í bílgeymslu.
Stofan og borðstofan er með fljótandi parketi
á gólfi eins á allri íbúðinni, útgengt á suður-
svalir, flísar á eldhúsi og baði. Ásett verð:
28,9 m.

GALTALIND - FALLEG EIGN
Staðsetning: Kópavogur.
LÝSING EIGNAR.: Gólfefni eru parket
og flísar. Fallegar innréttingar. Tvennar
svalir.
Stærð: 106,9 fm
Herbergi 3ja-4ra
Verð: 31,4 millj.

TORFUFELL.
Staðsetning: REYKJAVÍK
LÝSING EIGNAR: Íbúð á 4. hæð, stórar
yfirbyggðar svalir, ný klætt fjölbýli.
Stærð: 97,0 fm
Herbergi: 4ra
Verð: 21,0 millj.

ESJUGRUND - KJALARNES
Einbýlishús á tveimur hæðum ásamt inn-
byggðum tvöföldum bílskúr og 2ja herb.
aukaíbúð.
STÆRÐ. samtals 230 fm
Herbergi: 4-7.
Verð 55 millj.

RAÐHÚS

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

RAÐHÚS

HEIMALIND
Staðsetning: Kópavogur
LÝSING EIGNAR: glæsilegt parhús á
einni hæð. Sólpallur, bílskúr
Stærð: 164,2
Herbergi: 7 (5 svefn)
Verð: 54,9 millj.

GLÓSALIR
Gólfefni eru parket og flísar, fallegar
kirsuberja innréttingar. íbúðin er á 2.
hæð - STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU.
Stærð: 97,2 fm
HERBERGI 3ja
Verð: 29,5 millj.

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

BIRKIMELUR - REYKJAVÍK
Gólfefni eru parket og flísar, eldri inn-
réttingar, fráfær staðsetning, íbúðin er á
3. hæð
Stærð: 80,5 fm
HERBERGI 3ja
Verð: 26,5 millj.

NÚPALIND - KÓP.
Staðsetning: KÓPAVOGUR.
LÝSING EIGNAR.: Gólfefni eru parket
og flísar, fallegar innréttingar, suðursvalir
og verönd.
Stærð: 97,6 fm
Herbergi: 3ja
Verð: 29,9 millj.

HÆÐIR

TÚNGATA
Staðsetning: GRINDAVÍK.
LÝSING EIGNAR.: Stærð: 185,4, tvær
hæðir og bílskúr. Stór suður verönd með
háum skjólveggjum.
Gólfefni eru flísar og parket.
Herbergi: 4
Verð: 21,1 millj.

2JA HERBERGJA

RAUÐARÁRSTÍGUR
LÝSING EIGNAR.: fyrsta hæð, ekki jarð-
hæð. Hol, stofa, eldhús, svefnherbergi,
baðherbergi, björt og falleg eign á góð-
um stað. Gólfefni: Parket og flísar.
Stærð: 48 fm
Verð 16,9 m.

DREKAKÓR - GÓÐ EIGN
Staðsetning: KÓPAVOGUR.
LÝSING EIGNAR.: Parhús á tveimur
hæðum, gólfefni eru parket og flísar,
mjög fallegar og vandaðar innréttingar,
sérhönnuð lýsing, tvöfaldur bílskúr.
Stærð: 220,1 fm
Herbergi: 4-5
Verð: 74,9 millj.

Fr
u

m

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

Sérhæðir við bakka Elliðavatns, frábært
útsýni og tenging við náttúruna á einstökum

stað við Grandahvarf í Kópavogi
Tröllakór 9-11

GRANDAHVARF 1-5,

ÍBÚÐIRNAR Í GRANDAHVARFI ERU VANDAÐAR ÍBÚIR
FRÁ 121-136 FM AÐ STÆRÐ.

✔ Möguleiki er að kaupa bílskúr með sumum eignum
✔ Sérlóð fyrir íbúðir á neðstu hæð með trépalli
✔ Glæsilegur frágangur lóðar og sameiginlegra svæða
✔ Myndavél með upptöku verður uppsett við innkeyrslu í götuna,

vöktuð af stjórnstöð 
✔ Öryggismiðstöðvarinnar. Einnig fylgir öryggiskerfi hverri íbúð

Allar nánari upplýsingar, teikningar, skilalýsing og bæklingur fást hjá
Fasteignasölunni Kletti í síma 534 5400, einnig upplýsingar um

hverfisfélag og öryggiskerfi.
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HRINGBRAUT - 3JA TIL 4RA
Herb. Falleg talsvert endurnýjuð
80,0 fm 3ja til 4ra herb. íbúð á 2.
hæð í góðu tví-/fjórbýli. Verð 19,9
millj. 7439 

EINBÝLI

DREKAVELLIR - SKIPTI
MÖGULEG 183 fm einbýli. 30 fm
bílsk., samt. 213,8 fm. Fullb. að ut-
an, rúml. fokhelt að innan. LAUST
STRAX. Verð 42,9 millj. 7351 

RAÐ- OG PARHÚS

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

HJALLABRAUT - 5 HER-
BERGJA Vorum að fá í sölu 5.
herbergja 123 fm endaíbúð á 2
hæð í klæddu húsi. Sólstofa og
svalir. Verð 24,9 millj. 7307 

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

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

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

FJÓLUVELLIR Nýtt og fallegt
223,5 fm einbýlishús, þar af bílskúr
37,5 FM. 4 herbergi. Flott gólfefni
og innréttingar. Sérlega flott og
vandað hús. Verð 55,0 millj. 6202 

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

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

KRÓKAHRAUN - MEÐ BÍL-
SKÚR Falleg 88,8 fm 3ja til 4ra
herbergja íbúð á jarðhæð í góðu
klasahúsi, ásamt 32,0 fm BÍL-
SKÚR. Verð 25,9 millj. 7422 

LÆKJARGATA - Falleg 106,2
fm íbúð á 1. hæð m/stæði í bílag. 2
sv.herb. Skemmtilega hönnuð og
vel með farin eign. Verð 26,5 millj.
7213

2JA HERB.

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

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

STEKKJARHVAMMUR - Fal-
legt 181,1 fm raðhús m/bílskúr á
góðum stað. 4 sv.herb. Verönd og
svalir. Verð 38,9 millj. 7021 

BREIÐVANGUR Falleg 119 fm
íbúð á 3ju hæð í góðu fjölbýli.
Eignin er 4ra herb. góð svefnh.,
gott skipulag, vel með farin íbúð,
gott útsýni, verð 23,9 millj. 7296

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

ÓÐINSGATA - RVÍK Falleg og
mikið endurnýjuð á fyrstu hæð í
þríbýli. 2 sv.herb. Sjón er sögu rík-
ari. Verð 26,9 millj. 7203 

ÁLFHOLT - GLÆSILEGT ÚT-
SÝNI 66,1 fm 2ja herb. íbúð á 4.
hæð í góðu fjölbýli á frábærum út-
sýnisstað. Parket og flísar. Stórar
svalir. Verð 16,9 millj. 7438 

FURUVELLIR - LAUST
STRAX Einbýli á einni hæð, alls
211 fm þar af er bílskúr 26 fm. Ver-
önd með skjólveggjum, heitur
pottur. Fullb. að innan sem utan.
Verð 54,9 millj. Skipti. 6614 

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

NORÐURBAKKI - LAUST
STRAX Vorum að fá nýja glæsi-
lega 129 fm 4ra herb. íbúð á besta
stað í húsinu. Stæði í bílageymslu.
Glæsilegt útsýni. 7122 

SUÐURBRAUT Nýleg og falleg
78,4 fm íbúð á 2. hæð í góðu
klæddu fjölbýli á góðum stað við
smábátahöfnina. Falleg og björt
eign. Verð 20,5 millj. 7297 

LINDASMÁRI 37 - LAUS
STRAX Sérlega falleg 92,2 fm 3ja
herb. íbúð á jarðh. í góðu fjölbýli á
ról. stað. 2 svefnherb. Parket og
flísar. Suðurverönd.LAUS STRAX.
Verð 26,9 millj. 7188

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

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

HÆÐIR

ÖLDUSLÓÐ - ÚTSÝNI Falleg
154 fm EFRI SÉRHÆÐ OG RIS. 29
fm BÍLSKÚR. Verð 37,4 millj. 7368 

LYNGMÓAR 3 - MEÐ BÍL-
SKÚR 113 fm 4ra til 5 herb.
ENDAÍBÚÐ á 2. hæð m/BÍLSKÚR.
Svalir. Verð 28,7 millj. 7250 

HÖRÐUKÓR NR. 1 - KÓPV. -
10. HÆÐ Glæsileg 98,0 fm 3ja
herb. íbúð á 10. hæð í nýlegu
LYFTUHÚSI, ásamt STÆÐI í bílg.
Verð 28,9 millj. 7372 

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

ARAHÓLAR - ÚTSÝNI Stór og
björt 80 fm íbúð á efstu hæð.
Tvennar svalir. Glæsilegt útsýni.
Verð 19,9 millj. 7270 

GUNNARSSUND - LAUST
STRAX Fallegt 127 fm einbýli á
frábærum stað í miðbæ Hfj. 3
sv.herb. Verönd, svalir og fallegur
garður. Verð 32,4 millj. 7051 

LINDARBERG - NEÐRI SÉR-
HÆÐ Neðri sérhæð í tvíbýlishúsi á
frábærum útsýnisstað. Sér inng.,
lóð og bílst. Verð 31,9 millj. 7342 

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

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

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

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

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

4RA TIL 7 HERB.

ÁLFASKEIÐ Falleg 118,4 fm 4ra
til 5 herbergja ENDAÍBÚÐ á 3ju
hæð í góðu fjölbýli. Fallegt útsýni.
Verð 23,0 millj. 7426 

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

VEGHÚSASTÍGUR - UPP-
GERT Hæð í þríbýli á þessum ró-
lega stað. Sér inngangur. Fallegt
hús. Verð 37,9 millj. 7315 

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

SMÁRABARÐ Falleg 59 fm 2ja
herb. íbúð á 1.hæð í litlu fjölbýli.
Sérinngangur. Verð 15,9 millj.
6883

LYNGBERG – SÉRLEGA
FALLEGT
Fallegt mikið endurnýjað 132,4 fm
einbýli á einni hæð. 53,2 fm bíl-
skúr, samt. 185,6 fm innst í botn-
langa. Verð 55,3 millj. 7434

DOFRABERG Falleg 102 fm 4ra
herbergja íbúð á jarðhæð í litlu fjöl-
býli á frábærum stað neðst í Set-
berginu. Sér timburverönd með
skjólveggjum. Verð 26,9 millj. 7378 

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

SUÐURHVAMMUR - Stór og
falleg 107 fm 3ja herb. íbúð á 1.
hæð. Snyrtileg og vel skipulögð
íbúð, getur losnað fljótlega. Verð
22,9 millj.  7294 

FJÓLUVELLIR
Nýtt og fallegt 223,5 fm einbýlis-
hús, þar af bílskúr 37,5 FM. Fjög-
ur herbergi. Flott gólfefni og inn-
réttingar. Sérlega flott og vandað
hús. Verð 55,0 millj. 6202

BLIKAÁS - SÉRINNGANGUR
Falleg 119 fm efri sérhæð í litlu 6
íbúða fjölbýli. Sérinngangur. Suð-
ursvalir. Falleg fullbúin eign. Verð
29,9 millj. 7320 

3JA HERB.

Drekavellir - jarðhæð
m/verönd Falleg íbúð á jarðhæð
með sér afgirtri verönd í litlu fjölb.
Fallegar flísar. Verð 24,5 millj. 7440 

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

NÝTT

NÝTT

NÝTT

ATVINNUHÚSNÆÐI

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

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

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

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

NÝTT

ERLUÁS

Glæsilegt 290 fm fullbúið ein-
býlishús á tveimur hæðum á
frábærum útsýnisstað. 5
svefnherbergi. Glæsilegar inn-
réttingar og gólfefni. 

Verð 89,9 millj. 6875

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

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

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

DREKAVELLIR 48-52 HFJ.
Falleg raðhús 189 fm sem skilast
fullbúin að utan og fokheld að inn-
an. Góður 35 fm bílskúr. Verð frá
27,9 millj.  6411 

KVISTAVELLIR 46-48 - HFJ. 
„TVÖ EFTIR“ Falleg 246 fm raðhús
m/bílskúr. 4 sv.herb. Afhendist fullb.
að utan og fokh. að innan. Verð frá
35,9 millj. 7235

KVISTAVELLIR 44 - AFH: MAÍ-JÚNÍ 
Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir og
þrír bílskúrar í nýju 4. hæða lyftu-
húsi. Fullbúnar að utan og innan en
án gólfefna. Afh. í maí-júní 2008.
Verð frá 18,9 millj.  7080

SKIPALÓN 4-8 - HFJ. 
Stórglæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir í
lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri á góð-
um útsýnisstað á Hvaleyrarholti. 
* Hágæðainnréttingar frá Agli Árna-
syni
* Uppþvottavél og ísskápur fylgir
* Granít á borðum og sólbekkjum
* Arinn og 2 baðh. í stærri íbúðum 

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

FURUÁS 2 TIL 6
240 fm raðhús m/bílskúr á FRÁ-
BÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ. Möguleg
6 sv.herb. Möguleg aukaíbúð. Full-
búin að utan og fokheld að innan.
Verð frá 39,0 millj. 6891

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

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

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

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

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

URÐARBRUNNUR - PARHÚS 
Tvö glæsileg parhús á tveim hæð-
um annað er 202 fm og hitt er 211
fm, verð 44,3 millj. og 46 millj.. Af-
hendist fullbúin að utan og rúmlega

fokhelt að innan þ.e. búið einangra og setja lagnir í útveggi. Stutt verður í
margskonar þjónustu, s.s. skóla, leikskóla, verslunarmiðstöð, vatnapar-
adís og íþróttaaðstöðu. Afhending vor 2008.  7286 

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

FLÉTTUVELLIR
Fallegt einbýlishús á einni hæð á
góðum stað á Völlunum. Húsið er
alls 253,1 fm þar af bílskúr 61,2 fm
Afhent rúmlega fokhelt að innan.
Verð 39,9 MILLJ. 7392

NÝBYGGINGAR - ALLT AÐ 90% LÁN - STRAX Á EFTIR ÍBÚÐALÁNASJÓÐI

GRINDAVÍK

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

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

BORGARHRAUN - TVÆR
ÍBÚÐIR EF VILL GLÆSILEGT
MIKIÐ ENDURNÝJAÐ 113,6 fm EIN-
BÝLI á einni hæð, ásamt 51 fm BÍL-
SKÚR og 33,1 fm SKÁLI, eða sam-
tals 197,7 fm Verð 38,2 millj. 4660 

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

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

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

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

VESTURHÓP - Nýtt og glæsilegt
204,7 fm einbýli m/bílskúr á góðum
stað. 4 sv.herb. Skipti möguleg. Verð
37,9 millj. 6195 

SKIPASTÍGUR - Nýlegt og fallegt
127 fm raðhús m/bílskúr. 3 sv.herb.
Vandaðar innréttingar, næturlýsing
o.fl. Verð 24,9 millj. 7174 

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

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

TÚNGATA Fallegt mikið endurnýj-
að 169 fm einbýli, ásamt 55fm bíl-
skúr, samtals því 224,0 fm 5 svefn-
herb. Verð 28,9 millj. 6887 

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

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

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

BLÓMSTURVELLIR - AUKA-
ÍBÚÐ 150 fm einbýli m/bílskúr sem
breytt hefur verið í íbúð. Verönd og
heitur pottur. Verð 22,9 millj. 6604 

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

HEIÐARHRAUN Sérlega fallegt
og mikið endurnýjað 146,3 fm EIN-
BÝLI á einni hæð, ásamt 44,3 fm
BÍLSKÚR, samt. 190,6 fm. Möguleg
5 svefnh. Verð 31,9 millj. 7450 

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

STAÐARHRAUN - Talsvert end-
urnýjuð 96 fm íbúð á 2. hæð. 3
sv.herb. Verð 14,2 millj. 9957

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

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

TÚNGATA - 90,2 fm neðri hæð. 2
sv.herb. Verð TILBOÐ 4658

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

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

BLÓMSTURVELLIR - Talsvert
endurnýjað 176,4 fm einbýli m/bíl-
skúr. 4 sv.herb. Verð 29,9 millj. 5114 

VOGAR

VOGAGERÐI 3ja herb. 72 fm íbúð
á 2.hæð í litlu fjölbýli. Laus fljótlega.
Verð 14,9 millj. 7375

HEIÐARGERÐI - RAÐHÚS Fal-
leg raðhús á einni hæð í byggingu
miðsvæðis. Góð lofthæð er í húsun-
um sem gerir möguleika á millilofti
bæði í íbúð og í bílskúr. Skilast rúm-
lega fokheld. Stærð frá 131 fm til
141 fm. Verð 21,9 millj. 7362

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

HEIÐARGERÐI - Fallegt og vel
viðhaldið EINBÝLI á einni hæð,
ásamt BÍLSKÚR á góðum stað. 

Húsið er samtals 153,7 fm Sérlega
fallegur ræktaður garður. FALLEG
EIGN Á GÓÐUM STAÐ. Verð 29,9
millj. 7271

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

REYKJAN.BÆR

BORGARVEGUR - REYKJA-
NESBÆ Falleg 108,0 fm neðri sér-
hæð í tvíbýli, SÉRINNGANGUR. Eld-
hús með nýlegri innréttingu. Verð
19,5 millj. 6813

NJARÐVÍKURBR. - EINBÝLI
260,3 fm einbýli. 5 sv.herb. LAUST
FLJÓTLEGA. Verð 28,8 millj. 9945

SUÐURGATA - SKRIFSTOFU-
HÚSNÆÐI Gott og bjart 233,5 fm
skrifstofuhúsnæði á frábærum stað í
miðbæ Sandgerðis. Verð 24,9 millj.
Húsið er tvískipt, öruggir leigutakar.
Almennt gott ástand eignar. 7262 

GARÐUR

VALBRAUT - Fallegt 182 fm ein-
býli m/bílskúr. 4 sv.herb. Verönd
m/skjólveggjum. Verð 23,8 millj.
6779

LANDIÐ

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

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

* Tvennar svalir á stærri íbúðum
* Afnotaréttur af 55 fm samkomusal
* Golfvöllur í göngufæri

* Afhending í mars-apríl 2008
* Bílageymsla
* Verð frá 18,5 millj. 7133

NORÐURBAKKI -1 OG 3 - HFJ. 
Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílageymslu á frábærum
stað við sjávarsíðuna í miðbæ Hfj. 
Verð frá 24,9 millj.

* Vandaðar innréttingar frá InnX 
* Vönduð tæki frá Miele
* Granítborðplötur
* Gluggar niður í gólf
* Sjónvarpsdyrasími

* Sameiginlegt garðsvæði á milli
húsanna
* Þakgarður
* Glæsileg fullbúin sýningaríbúð 
V. 36,9 m. 6649

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

* Gólfhiti m/hitastýringu í hverju
rými
* Extra hljóðeinangrun milli hæða
* Extra lofthæð
* Innréttingar og tæki frá EGG

* Flísal. svalir og timburverandir
* Stórar rennihurðar út á svalir og
garð
* Sjónvarpsdyrasími
* Þakgarður V. 30,8 m. 6928

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

222 fm raðhús m/bílskúr. 4-5
sv.herb. Afh. fullb. að utan og tilb. til
máln. að innan. Rafm., pípul. og
smíðavinna búin. Verð 40 millj.  6616 

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

Ólafur Björnsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Sigurður Sigurjónsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Christiane L. Bahner hdl.
Lögg. fasteignasali

Torfi R. Sigurðsson
Hdl.

Ágúst Stefánsson 
Hdl.

Hallgrímur Óskarsson 
Sölumaður

Steindór Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

Anna Rúnarsdóttir
Viðskiptafræðingur

Kristín Kristjánsdóttir
Ritari/skjalavarsla

Guðrún Bergmann 
Aðstoðarm. lögmanna

Brúnir, Skeiða- Gnúpverjahreppi

Brúnir eru skammt
sunnan vegarins við
Árnes á leið upp í
Þjórsárdal. Húsið er
byggt árið 1999 og er
150,1 m2 þar af bíl-
skúr 31,3 m2. Húsið
stendur á 5,9 ha leigulandi frá sveitarfélaginu
Býður landið uppá ýmsa möguleika þ.m.t. meiri
byggingarétt.
Verð 29,0 m.
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Þrastarimi 3, Selfossi

138,4 fm rúmgott
steintsteypt parhús á
tveimur hæðum ásamt
9,5 fm garðskála og
35,3 fm bílskúr. Alls
eru fimm svefnher-
bergi í húsinu. Húsið
er byggt árið 1990.
Verð 28,2 m.

Holtsvegur 165716, Stokkseyri

50% hluti í hesthúsi
við Holtsveg norðan
við Stokkseyri.  Hest-
húsið getur rúmað 10-
12 hesta en í því eru 6
básar. 
Verð 4,0 m.

Smáratún 7, Selfossi

Vinaleg 65,4 fm kjallar-
aíbúð í steinsteyptu
þríbýlishúsi. Íbúðin er
með sérinngangi.
Verð 13,6 m.

Brandshús 6, Flóahreppi.

121,0 fm einbýlishús
ásamt 46,9 fm sam-
byggðum bílskúr.
Húsið er timburhús
byggt af SG eininga-
húsum.  í húsinu eru
fjögur rúmgóð svefn-
herbergi, eldhús, stofa, sjónvarpshol, þvotta-
hús, bað og forstofa. 
Verð 29,9 m.

Hólatjörn 1, Selfossi

Fallegt og vel við hald-
ið 124,7 fm einbýlis-
hús ásamt 36,9 fm bíl-
skúr í Hólatjörn á Sel-
fossi.  Húsið er byggt
árið 2000. 
Verð 33,9 m.

Vallartröð 4, Selfossi.

Gott 30 hesta hús í
Vallartröðinni.  Í húsinu
eru 14 eins hesta stíur
og 16 tveggja hesta
stíur.  Húsið er byggt
úr yleiningum og stál-
grind. Haughús er undir stíum og húsið er
vélmokanlegt.
Verð 32,0 m.

Þórisstaðir, Grímsnes- og Grafningshr.

Um er að ræða jörðina
Þórisstaði sem er 150
ha að stærð. Þar af er
ræktað land um 30
ha. Mikil uppbygging
er í sveitinni m.a. er
nýr grunnskóli og
glæsileg sundlaug og íþróttahús á Borg sem er
í ca. 10 km fjarlægð frá jörðinni. Stutt er í alla
helstu þjónustu m.a. er heilsugæslustöð í
Laugarási. Selfoss er í um 30 km fjarlægð og
Reykjavík um 80 km fjarlægð. Verð 145 m.

GLÆSILEGT PARHÚS
GARÐUR
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n Völundarhús.is hafa til sölu 135 m² 3ja 
herbergja parhúsaíbúð í Garði þar af 
32,5 m² bílskúr. Húsin skilast fullbúin að 
utan sem innan.

Aksturstími frá Garði
· Reykjavík 45 mín
· Bláa lónið 20 mín
· Flugstöð og Háskólasvæði 10 mín
· Iðnaðar- og atvinnusvæði Helguvík   5 mín

Heiðarholt 1
Stærð: 135 m² · Verð: 24.900.000,- kr. Vel valið fyrir húsið þitt

VH ehf · Heiðarbraut 3 · 250 Garður · Sími 864-2400 

Sími 512 3600
www.logheimili.is

Jónas Örn Jónasson Lögmaður og lögg. fasteignasali
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LÖGHEIMILI EIGNAMIÐLUN 
kynnir fallegt endaraðhús 
með innbyggðum bílskúr 
á góðum stað í Seljahverfi. 
Húsið er á þremur hæðum. 
Fyrsta hæð: Anddyri og stórt 
þvottahús með sána, sturtu 
og bílskúr. Önnur hæð: 
Anddyri með gestasalerni, 
eldhús með borðkrók, stór 
stofa með útgengi á svalir, 
ásamt borðstofu. Þriðja hæð: 
Þrjú góð svefnherbergi og eitt 

gluggalaust herbergi, stórt baðherbergi. Geymsluloft er í húsinu. Góður afgirtur garður 
og hellulagður pallur eru við húsið. Stutt er í skóla og alla þjónustu. Auðvelt er að skipta 
eigninni í tvær íbúðir. Skipti á nýlegri minni eign koma til greina. Hringdu og bókaðu 
skoðun núna í síma 896 1067

LÖGMAÐUR OG LÖGGILTUR FASTEIGNASALI MEÐ ÞÉR ALLA LEIÐ!

Hringdu og bókaðu skoðun núna í síma 896 1067 

Skipholti 15 • 105 Reykjavík • www.logheimili.is

Flúðasel 68    Verð: TILBOÐ ÓSKAST 

Þráðlaus þægindi frá Danfoss

Gólfhiti - einfaldari en nokkru sinni fyrr
Þráðlausar gólfhitastýringar

Háþróaðar en einfaldar
Við erum leiðandi í hönnun og

framleiðslu gólfhitastýringa

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins



híbýli Vakna þú mín Þyrnirós
Rómantískar klukkur og vekjarar eru 
mikil heimilisprýði  BLS. 4MÁNUDAGUR 10. FEBRÚAR 2008

NORDICPHOTOS/GETTYIMAGES
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Svefnherbergið er griðastaður og þar eyða flestir 
stórum hluta lífs síns. Þótt flestum stundum sé þar 
varið með lokuð augu er nauðsynlegt að stemningin 
henti hverjum sem þar dvelur. 

Nútímalegt, rómantískt, hefðbundið eða skandin-
avískt. Hver og einn verður að velja hvaða stíll hentar í 
svefnherbergið. Meðan íburður og rómantík heillar suma 
er einfaldleikinn og nútíminn í fyrirrúmi hjá öðrum. Á 
myndum sem hér fylgja má sjá falleg svefnherbergi úr 
báðum áttum, sum með skírskotun í framtíðina en önnur 
sem vísa í fortíðina.   - sg

Nútími eða rómantík

Minimalískt nútímaherbergi þar sem rúmið er hálfgerður skeiðvöllur og veggir eru 
fóðraðir.  NORDICPHOTOS/GETTY

Sumir fíla framtíðina betur en aðrir. Blá lýsingin minnir helst á Star Trek-kvikmynd.Einfalt og stílhreint svefnherbergi. Mörgum þykir betra að sofa í slíku 
umhverfi.

Klassískur viður mótaður í nútímalegt form. 

Snyrtiborð með bleikum blómum, fljótandi hvítar 
gardínur og rómantískur spegill búa til létt og 
skemmtilegt andrúmsloft.

Rómantískt svefnherbergi með rúmi frá átjándu 
öld.

Gull og íburður heillar suma. Í þessu yfirmáta rómantíska herbergi 
er gullið í fyrirrúmi og líklega líður þeim sem þar hvíla eins og 
fyrirmennum. 

● SKIPULAGIÐ Í SKÁPNUM  Góðir skápar og fataherbergi eru mikilvægur hluti 
heimilisins. Þessi þarfaþing vilja hins vegar oft verða fyrir því að enda sem nokkurs konar 
ruslageymslur.  Enda sjaldnast sem gestir líta inn í fataskápa og því auðvelt að hrúga öllu þar 
inn þegar tekið er til.

Það jafnast á við góða íhugun að 
taka til í fataskápnum. Kannski ekki 
meðan á því stendur en alveg ör-
ugglega þegar það er yfirstaðið. Að 
sjá fötin röðuð upp í fallega stafla, 
allir sokkar á einum stað, fínu fötin 
öðru megin og hversdagsklæðnað-
urinn saman á öðrum, yndislegt. 

Þegar hugað er að slíkri tiltekt er 
gott að gera sér ferð í húsgagna-
verslun og athuga hvaða lausnir eru 
í boði þegar kemur að skipulagi. Að 
fjárfesta í hólfum og hylkjum sem 
aðskilja til dæmis sokka og nærföt 
geta gert gæfumuninn og halda 
skápum og skúffum skipulögðum til 
lengri tíma.

Nú er bara að bretta upp 
ermarnar og byrja. Hálfnað verk þá 
hafið er.

● FJÁRSJÓÐSKISTA ÚR FORTÍÐINNI
Fátt gerir svefnherbergið 
eins ævintýralegt og 
falleg antíkkommóða eða 
kista. Ekki skemmir fyrir ef 
uppruni hirslunnar er lítt 
þekktur því þá er að skálda 
upp einhverja einhverja 
spennandi sögu um fortíð 
hennar. Auk þess að ýta undir 
ímyndunaraflið er slík hirsla 
vel til þess fallin að geyma 
ýmsa fjársjóði, svo sem 
rómantísk sendibréf, gamlar 
myndir og ýmsa aðra muni 
sem hafa persónulegt gildi 
fyrir eigandann og hann 
kann að vilja halda leyndum 
fyrir umheiminum.
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Svefnleysi og og að vera andvaka 
er sennilega það leiðinlegasta sem 
hægt er að eyða góðri nótt í. Börn 
og ung fólk á oftast gott með svefn 
og þekkir ekki þetta vandamál. 

Hins vegar þekkja marg-
ir þetta vandamál. 
Hvort heldur það 
er fólk á besta aldri 
sem missir svefn 
sökum stress hvers-
dagsleikans. 
Eða áranna 
sem byrja 
að segja til 
sín eða jafnvel 
vegna sjúkdóma. Svefninn er 
gríðarlega mikilvægur. Grunnþörf 
sem þarf að sinna eins og reglu-
legri hreyfingu og heilsusamlegu 
matar æði. Til að fyrirbyggja and-
vökunætur má hins vegar grípa 
til ýmissa ráða sem gætu hjálpað. 
Best er að ganga til rekkju á sama 
tíma á hverju kvöldi. Hressileg 
ganga í hálftíma eftir kvöldmat 
getur hjálpað og heitt bað eða 

sturta. Hugleiðsla og slökun þar 
sem slakað er á hverjum líkams-
hluta fyrir sig. Jafnvel með hjálp 
geisladiska með slökunarpró-
grammi. Róandi tebolli á borð við 
kamillute svíkur heldur engan. 

Hljóðbækur eru líka 
ágætis tilraun 

fyrir þá sem 
ekki sofna. 
Litlir krakkar 

sofna oft vært 
út frá rödd 
mömmu og 
pabba. Góðar 

bækur á geisladisk 
eru í miklu úrvali á bókasafninu. 

Margir telja kindur og segja að það 
sé gullna ráðið. Aðrir biðja bænir 
eða fara í gegnum hugleiðslu-
möntru. Aðalatriðið er kannski að 
leggja frá sér áhyggjur dagsins 
og hversdagsleikans yfirhöfuð. 
Leyfa honum að tilheyra öðrum 
tíma og annarri stund. Svífa inn í 
svefninn og veita sér þá hvíld sem 
allir þurfa og eiga skilið. 

Svíf þú inn í svefninn 

Tíminn líður trúðu mér. Standklukkur eru fallegar 
og sóma sér vel bæði í stofu og svefnherbergi.

Klukkur segja okkur hvað tímanum líður, hvort við erum 
of sein, of fljót eða akkúrat á réttri stundu. Klukkur hafa 

þó víðari tilgang fyrir marga enda til í mörgum 
stærðum og gerðum og eru oft og tíðum hin mesta 
heimilisprýði.  - sg

Vakna þú 
mín þyrnirós

Hvítir englar 
tylla sér á fallega 
skreytta klukk-
una. Unika 980 
krónur.

Rómantísk stand-
klukka með fótum 
og skreytt 
útskornum 
blómum. Laura 
Ashley 5.200 

Virðuleg 
klukka með 
rómverskum 
stöfum sem 
einnig er 
vekjaraklukka. 
Laura Ashley 
6.900 krónur.

Gamaldags 
viðarklukka 
frá Glugg-inn 
4.500 krónur.

Gyllt klukka 
skreytt 
englum fæst 
í versluninni 
Unika á 
2.280 krónur.

● GLUGGATJÖLD SEM GLEÐJA AUGAÐ
Framboð af gluggatjöldum er 
hreint ótrúlegt í dag og ættu 
flestir að geta fundið eitthvað 
við sitt hæfi. Þótt nýtískustíll 
hafi verið ríkjandi í innanhús-
hönnun undanfarin ár á Ís-
landi er alltaf til nóg af falleg-
um, gamaldags gardínum fyrir 
þá sem eru í rómantískum 
hugleiðingum. Sum hver eru 
hreinasta listaverk og geta léð 
svefnherberginu hlýlegan blæ 
ásamt því að hafa slakandi 
áhrif. Svo er alltaf hægt að fara 
milliveginn með því að blanda einfaldlega saman gamaldags rykktum 
gardínum við nútímaleg húsgögn. 

Auður Ólafsdóttir hlaut

Afleggjarinn er yndislega heillandi saga ungs manns sem eignast 
stúlkubarn með „vinkonu vinar síns“. Á ferðalagi erlendis taka ófyrir-
sjánlegir atburðir völdin og hann verður að axla óvænta ábyrgð.

„Í Afleggjaranum skapar Auður heim sem er handan raunveruleikans en 
þó fullkomlega sannur. /.../ Hér er sleginn nýr tónn í íslensku samhengi. 
Þetta er nýstárleg og óvenjuleg saga...“

Úr umsögn dómnefndar

Bókin er á tilboði á kr. 1.990
í verslunum Pennans og 
á bókamarkaði í Perlunni
(Fullt verð 4.490)
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Það er yndislegt að eiga góðan slopp í 
svefnherberginu til að smella sér 
í bæði kvölds og morgna. 

Sloppar eru bæði nota-
legar flíkur og nauð-
synlegar, ekki síst eftir 

baðið eða sturtuna. Það er 
hvíld að komast í sloppinn 
á kvöldin eftir erfiðan dag 
og ekki spillir að kveikja á 
kertum, að minnsta kosti 
meðan enn er myrkur 
úti. Fátt er líka meira 

afslappandi en að vera 
á sloppnum fram á há-

degi um helgar, fá 
sér kaffi eða te-
sopa og lesa 
blöðin. 
Þægilegast 
er að eiga tvo 
sloppa. Annan hlýjan 
og notalegan úr frotté, 
bómull, flóneli, velúr 
eða flísi til að sveipa 
um sig í afslöppun 
á veturna. Hinn 
úr silki eða sat-
íni, hæfilega skjól-

góðan og hentugan þegar 
hitinn er meiri, bæði í 
herberginu og kroppnum. 
Slíkan slopp er líka þægi-
legt að hafa í farteskinu á 
ferðalögum.   -gun

Afslappandi og æsandi flíkur

Beltið á silki-
sloppnum úr 
Habitat er fag-
urlega útsaum-
að í bakið.

Slopparnir hjá Dún og fiður 
á Laugavegi 87 eru vandaðir 
bómullarsloppar með vöfflu-
mynstri frá Bellora. Til í ljósbrúnu, 
kremuðu, hvítu, bleiku og bláu og 
verðið er 8.500 kr.

Hettusloppar úr  
poyester og ryan 
fást í Debenhams 
og kosta 6.990.-

Brúnn 
hettusloppur 
úr polyester 
og ryan úr 
Debenhams 
á 6.990.-

Silkislopp-
ur með 
svörtum 
blúndum. 
Fæst líka 
í brúnu, 
gylltu og 
svörtu í 
La Sensa 
og kostar 
11.900 kr. 

Dúnmjúkir, hálfsíðir 
bleik-og blárósótt-
ir sloppar úr þykku 
polyesterefni fást í Joe 
Boxer í Kringlunni á 
6.980 kr.

Hálfsíður svartur 
satínsloppur með 
rauðu fóðri og 
rauðum útsaum 
fæst í La Sensa í 
Kringlunni á 7.900 
kr. Lika til með 
ferskjulitu blómi. 

Þessi ljósbrúni 
silkisloppur með 
fínlegum útsaumi 
á borðum og belti 
fæst í Habitat í 
Askalind á 14.900. 
Þar fást líka síðir 
frottésloppar í sama 
lit.



LENGDU SUMARIÐ …
Glerborg PGV ehf. framleiðir viðhaldsfríar 
sólstofur, glugga, hurðir og svalalokanir úr 
PVC-u sem er hagkvæmur valkostur. 

SÓLSTOFUR ∙ SVALALOKANIR ∙ GLUGGAR ∙ HURÐIR ∙ GLER ∙ SPEGLAR 

HAFÐU SAMBAND OG VIÐ GERUM ÞÉR TILBOÐ AÐ KOSTNAÐARLAUSU 565 0000

Glerborg PGV ehf. Dalshraun 5, Hafnarfjörður, Sími: 565 0000 ı  Ægisbraut 30, Akranes, Sími: 456 2000 ı Val ehf. Höfða 5c, Húsavík Sími: 464 2440 Gsm: 894 1804

• ENGIN MÁLNINGAVINNA

• HVORKI FÚI NÉ RYÐ

• FRÁBÆR HITA-    OG HLJÓÐEINANGRUN

• FALLEGT ÚTLIT

• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR

• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING

• 10 ÁRA ÁBYRGÐ Á PVC-U VÖRUM

• GÆÐAVARA Á GÓÐU VERÐI



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

LCD
DVD

Dantax 19LCDDVDP3
19" SJÓNVARP með 1440x900 punkta 
upplausn, Progressive Scan, HD Ready, innb. 
fjölkerfa DVD spilara, 500:1 skerpu, Nicam 
stereó hljóð, kortalesari SD/MS/MMC, USB, 
Scart, HDMI, Component, SVHS, CVBS og 
heyrnartólstengi, VGA tengi, textavarpi ofl.

United LTV26W42
26" LCD BREIÐTJALD með 1366x768 
punkta upplausn, Progressive Scan, HD 
Ready, 30w Nicam Stereó hljóðkerfi, 3 
Scart, HDMI, Component, SVHS, CVBS og 
heyrnartólstengi, VGA tengi, textavarpi ofl.

JVC GRD740
Digital DV TÖKUVÉL me› 2,7" LCD 
skjá me› 1/6 CCD upptökuflögu me› 
800.000 dílum, 520 lína upplausn, 800x 
Digital Zoom, 34x Optical Zoom, DV 
útgangi, Snapshot möguleika og Digital 
ColorNightScope (myndar í myrkri).

20GB
JVC GZMG47
Digital Media TÖKUVÉL me› 20GB hör›um 
diski (25 tíma uppt.) og kyrrmyndavél, 1/5” 
upptökuflögu me› 1.33 MegaPixel upplausn, 
2,7” LCD skjá, F1.2 linsu, 15x Optical og 
700x Digital Zoom, Dolby Digital hljó›-
upptöku og USB 2.0. Tekur SecureDigital 
kort. Everio Share Station fylgir!

INNBYGGÐ
KYRRMYNDAVÉL

JVC RCEZ31
FERÐATÆKI með geislaspilara, útvarpi 
með stöðvaminnum, segulbandi ofl.

GÆÐA STÆÐUR

JVC UXS11
10w RMS 1 með MP3 geislaspilara, Bass 
Boost, RDS útvarpi með stöðvaminnum, 
Auto Reverse segulbandi, Aux inngangi 
að framan, kukku, heyrnartólstengi og 
fjarstýringu. Spilar CD-R/RW.

SPILAR
MP3
DISKA

JVC UXG70
MÍKRÓSAMSTÆ‹A me› 5 diska DVD spilara, 
160w magnara, Progressive Scan, Dolby 
Digital og DTS, RDS útvarpi me› stö›va-
minnum, Sound Turbo II me› kvikmynda- e›a 
tónlistarstillingu, Aux inn.a› framan, USB, 
Scart og Component tengi, Digital Optical og 
Subwoofer út., heyrnartólstengi ofl.

Panasonic SCPM4
20w MÍKRÓSAMSTÆÐA með MP3 
geislaspilara og stafrænu FM/AM RDS 
útvarpi með 35 stöðvaminnum, tónjafnara, 
klukku með vekjara og svefnrofa, Music Port, 
heyrnartólstengi, Bass Reflex hatölurum ofl.
Spilar CD, CD-R/RW og MP3/WMA

harman/kardon GoPlay
HÁTALARAR me› innbygg›um magnara fyrir 
iPod, MP3, CD spilara ofl. Tveir hátóna- og 
tveir bassahátalarar, 4x30w magnari, snerti-
takkar til a› hækka og lækka, Fjarst‡ring, 
vagga fyrir iPod, 3.5mm jack tengi.

JBL ONTIMEBK
ÚTVARPSVEKJARI með 1 Ridge og 2 Phoenix 
Neodymium hátölurum, 2x6w innb. magnara, Halo 
acoustics, útvarpi með stöðvarm., LCD skjá með 
baklýsingu, iPod vöggu, Aux inng. og Subwoofer 
útg. Fyrir iPod, MP3, CD ofl. Ath. iPod fylgir ekki.

JBL RadialBlk
HÁTALARAR með innb. 2x15w og 1x30w 
magnara, 4 Odyssey hátölurum og 1 Neo-
dynium fyrir djúptóna, snertitökkum, vöggu 
fyrir iPod, 3.5mm jack tengi ofl. Fyrir iPod, 
MP3, CD ofl. Ath. iPod fylgir ekki.

JBL OG HARMAN KARDON GRÆJUR Í MIKLU ÚRVALI

VER‹      34.990
FRÁBÆRT VERÐ

VER‹      26.990
FRÁBÆRT VERÐ

VER‹      7.990
FRÁBÆRT VERÐ

VER‹      6.990
FRÁBÆRT VERÐ

TILBO‹     59.990

Sandisk Clip1GB
Agnarsmár MP3 SPILARI með 1GB innb. minni, diktafóni, USB 2, 
hleðslurafhlöðu ofl. Mikill hljómur og bjartur skjár. Hreinasta snilld.

RAUN
STÆRÐ
HæðxBreiddxxDýpt

5.5x3.4x1.6sm

Sandisk Clip2GB 
KR 10.990

VER‹      14.990
FRÁBÆRT VERÐ

VER‹      14.990
FRÁBÆRT VERÐ

VER‹      49.990
FRÁBÆRT VERÐ

VER‹      44.990
FRÁBÆRT VERÐ

TILBO‹     32.990 TILBO‹     54.990

Olympus FE270SIL
Digital MYNDAVÉL með 7.1 milljóna 
punkta upplausn, 3x Optical og 4x Digital 
Zoom, 6.3 - 18.9mm linsu, 2,5” LCD skjá, 
hreyfimyndatöku, USB 2.0 og 6.9MB innra 
minni. Tekur xD kort.

3 LITIR 
BLÁ, SVÖRT 
OG SILFUR

Olympus MJU820
Digital MYNDAVÉL með 8 mp upplausn, 3x 
Optical og 5x Digital Zoom, 7.4 - 22.2mm 
linsu, 2,7” LCD skjá, Dual Image Stabilization 
hristivörn, hreyfimyndatöku, tímarofa, USB 
og 28,4MB innra minni ofl. Tekur xD kort.

Olympus MJU790SWBL
Digital MYNDAVÉL með 7.1 mp upplausn, 
vatnsheld að 3m dýpi, höggheld úr 1.5m hæð, 
3x Optical og 5x Digital Zoom, 6.7 - 20.1mm 
linsa, 2,5" LCD skjár, hreyfim.t. með hljóði, 
USB og 14.7MB innra minni. Tekur xD kort.

Panasonic DMCLS70
Digital MYNDAVÉL með 7,0 mp upplausn, 
Venus Engine II, LUMIX DC Vario linsu, 3x 
Optical og 4x Digital Zoom, 5.8 - 17.4mm 
linsu með MEGA OIS hristivörn, 2.0” LCD 
skjá, hreyfimyndatöku. Tekur SD/SDHC kort.

TILBO‹     24.990

7.1
MILLJÓN
PUNKTA

7.1
MILLJÓN
PUNKTA

8.0
MILLJÓN
PUNKTA

7.1
MILLJÓN
PUNKTA
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VER‹      15.990
FRÁBÆRT VERÐ

VER‹      29.990
FRÁBÆRT VERÐ

TILBO‹     17.990 TILBO‹     19.990

TILBO‹     19.990
Sandisk M250
2GB MP3 SPILARI me› 
innbyggðum diktafón, 
bakl‡stum skjá og USB 
2.0. Spilar MP3, WMA.

MP3 OG 
DIKTAFÓNN

ÍSLENSKT VIÐMÓT

TILBO‹     7.990

SanDisk VIEW8GB
8GB MP3 SPILARI með 2.4" LCD litaskjá, FM útv., 
innb.diktafóni og microSDHC kortalesara. Sýnir 
ljós- og kvikmyndir, högg- og rispuþolinn, hleðslu-
rafhlöður, 35 klst. í tónlist - 7 í kvikm. Spilar MP3, 
WMA, AAC, WAV og Audible. Íslenskt viðmót.

SanDisk VIEW16GB KR 24.990

HRISTIVÖRN

VATNSVÖRN

7 99077TILBO‹‹

FLOTTARI
FERMINGARGJAFIR
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Lækjarvað - 110 Rvk Nýbyggingar
Aðeins 1 íbúð eftir. Glæsilegar
sérhæðir að Lækjarvaði í
Reykjavík. Íbúðirnar skilast full-
búin að utan og að innan til-
búnar til innréttinga. Allir inn-
veggir hlaðnir. Hitalögn í gólf-

um. Dósir fyrir halogen-lýsingu í stofu og holi. Reykrör fyrir arinn fylgja
hverri íbúð. Að utan skilast húsið steinað í ljósum lit. Húsin eru á tveim-
ur hæðum með einni íbúð á hvorri hæð og fylgir bílskúr og stórar sval-
ir á bílskúrsþaki með efri sérhæðinni. Lóðin er skipt í séreignarhluta fyr-
ir hvora íbúð, að framanverðu er upphitað bílastæði við bílskúrinn, að
auki er sérstæði fyrir neðri hæð og tvö önnur sameiginleg bílastæði.

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

Ljósheimar - 104 Rvk Rað- og parhús
- 244,2 fm endaraðhús, vel 

viðhaldið
- Endurnýjað að miklum hluta 
- Neðri hæð; eldhús, 

þvottahús, baðherbergi, 
stofur og studíóíbúð

- Efri hæð; svefnherbergi, tvö 
baðherbergi og sjónvarpshol 

- Stúdíóíbúð, í útleigu í dag
- Bílskúr.

Verð 59,5 m.kr.

Lindarvað - Norðlingaholti. Hæðir
134,8 fm 4ra herb. efri sérhæð
ásamt 29,5 fm bílskúr alls 162,3
fm. Forst. með flísum, hvítur
fataskápur. Stofa og borðst.
með parketi úr hvítlakkaðri eik.
Eldh. opið í stofu flísar, vönduð
hvít háglans innr. frá D.K. inn-

rétt. granít borðpl. Þrjú svefnh. með hvítl. reyktri eik, hvítir fatask. Baðh.
með flísum á gólfi og veggjum. Baðkar og sturta falleg hvítl. innrétt. All-
ar hital. eru í gólfi  Ofan á bílskúr sem fylgir efri hæðinni er ca 46 fm ver-
önd, hellulögð. Skjólveggir ofan á bílskúr byggðir úr áli og gleri. Allar
nánari uppl. og teikn. á skrifstofu Hússins. Verð 42,9 millj.

Skálaheiði – Kóp. 4ra til 7 herb.
Björt og góð 4. herbergja íbúð á
jarðhæð í  Kópavogi . Íbúðin er
skráð samkv. FMR 96,4 fm
Stutt er í alla þjónustu. Húsið er
í göngufæri við Hjallaskóla, Dig-
ranesskóla, Leikskólann Álf-
aheiði og leikskólann Eftstihjalli,
íþróttamiðstöð við Digranes og
verslunarmiðstöð í Engihjalla.
Íbúðin: Íbúðin var öll endurinn-
réttuð og nánast allt endurnýjað
árið 2003 .Verð 27,2m.

Vesturberg - 111 Rvk 4ra til 7 herb.
- 111,4 fm 4ra herbergja á 

efstu hæð 
- 3 svefnherbergi, 2 sér

geymslur
- Álklætt verðlauna-húsi 
- Leik-, grunn-, framhald

skóli nálægt 
- Bónus og önnur þjónusta í

grend 
- Yfirbyggðar útsýnissvalir 
- Verð 23,5 m.

Brávallagata - 101 Rvk 4ra til 7 herb.
Góð hæð ásamt forstofuh.,
sér stuúdíóíbúð í risi og herb.
í kj. Góðir leigumöguleikar.
Gólfflötur eignar er ca 180 fm
Stórt eldhús með viðarinnr.,
vönduð tæki, gaseldavél og
háfur, parket, ísskápur fylgir.
Stofa með parketi á gólfi. Baðh.

með flísum á gólfi og veggjum, baðkar og sturta, t.f. þv.vél sem fylgir
með. Forstofuh. Í risi er sér íbúð með eldhúskr. og baðh., gólfflötur er ca
80 fm í kj. er sér herb. Á hellul. baklóð er útigeymsla með hita og raf-
magni. EIGN SEM BÝÐUR UPP Á MIKLA MÖGULEIKA. verð 49 m.

Kristnibraut 73 – 113 Rvk 4ra til 7 herb.
Er þetta HÚSIÐ þitt? 

Opið hús mánudaginn 
10. mars milli kl. 4 og 5. 

90 % lán, seljandi býður 10 %
lán á eftir lánastofnun. Frábær-
lega falleg, björt og mjög rúm-
góð 150,1 fm, 5 herbergja sér-
hæð á annarri hæð í þriggja
hæða steinsteyptu og báruál-

klæddu sex íbúða viðhaldslitlu og fallegu húsi þar sem allar íbúðirnar
eru með sérinngangi og flottu útsýni. Tvennar stórar svalir. Þvotta-
hús innan íbúðar. Verð 40 m.

Hlíðarhjalli - Kóp 3ja herb.
Björt góða 3ja herbergja íbúð á
efstu hæð með sólar suð- vest-
ur svölum með mjög góðu út-
sýni. Íbúðin er skráð samkv.
FMR 82,9 fm. Húsið er í
göngufæri við Hjallaskóla, Dig-
ranesskóla, Leikskólann Álf-
aheiði og leikskólann Efstihjalli,
íþróttamiðstöð við Digranes og
verslunarmiðstöð í Engihjalla.
Verð 22,3m.

Reyrengi - 112 Rvk 3ja herb.
3ja herbergja 84,1 fm íbúð í litlu
fjölbýli á jarðhæð með sérinn-
gangi. Sérstæði í opinni bíl-
geymslu. Anddyri með flísum
á gólfi. Hol með linoleumdúk.
Baðherbergi með flísum á gólfi
og umhverfis baðkar. Þvottar-
aðstaða innaf baðherberginu

með glugga. Tvö góð herbergi með linoleumdúk á gólfi skápar í báð-
um. Eldhús opið í stofu linoleumdúkur á gólfi, alno innrétting hvít og
beyki. Rúmgóð stofa með linoleumdúk á gólfi útgengt í garð, séraf-
notaréttur. Stutt í alla þjónustu. Verð 20,9 millj.

Vilhjálmur Bjarnason lögg. fast.sali

Guðbjörg Róbertsdóttir lögg. fast.sali

Suðurlandsbraut 50
Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300
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Við erum með:
Kaupanda að iðnaðarlóð undir 800-1500 fm hús - Höfuð-
borgarsvæðið.
Leigjanda að 500 - 700 fm með góðri lofthæð og innkeyrslu
- Höfuðborgarsvæðið.
Kaupanda 1000 fm iðnaðarhúsnæði með góðri lofthæð og
rúmgóðri lóð - Höfuðborgarsvæðið.
Leigjanda 800-1000 fm undir iðnaðarstarfsemi til leigu -
Höfuðborgarsvæðið.

Áhugaverð tækifæri/makaskipti:
Útleigueign á Höfðanum samanlagt um 1000 fm. 
Samþ. bygg.réttur f. allt að 2400 fm fjölbýlishús utan
Reykjavíkur í rótgrónu íbúðarhverfi.
Einbýlishúsalóðir - frábærlega staðsettar í Kópavogi um 10
talsins á rúmum 1 ha.
Makaskipti - Samtals 700 fm skrifstofur til leigu/sölu -
Kópavogi.
Byggingarréttur/framkvæmdir miðsvæðis í Reykjavík.
Byggingarréttur/framkvæmdir - rúmlega 2300 fm undir
atvinnustarfsemi á frábærum stað í Hafnarfirði.
Rúml. 2 ha. af eignarland innan Reykjavíkur, mögulegar
lóðir undir sérbýli. Sérlega glæsileg staðsetning.

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

Frakkastígur - miðbærinn.
Til sölu glæsilega
staðsett einbýli/tvíbýli,
hæð og ris, með 2
sérinngöngum. Hús-
næðið er 129,1 fm,
klætt holsteinshús, og
stendur á 163 fm
eignarlóð. Möguleiki
að skipta eigninni.

Hugsanlegur byggingarréttur. Gólfefni eru ýmist upprunaleg lökk-
uð gólfborð eða teppi. Eldhús með uppgerðri eldri innréttingu.
Gler/gluggar að hluta standsett. Sólpallur í garðinum. Verð aðeins
49,0 millj.Húsnæðið er hentugt undir stækkun og/eða breytingar.

Trönuhraun, 216 fm innkeyrslubil.
Glæsilegt nýlegt miðjubil á
tveimur hæðum samtals 216
fm þar er 96 fm milligólf. Hús-
ið er steypt með stálklæðn-
ingu að utan. Tveir stórir
kvistir sem snúa út að  göt-

unni, sér inngangur  er í skrifstofusal með perlugólfi, innkeyrsla. Inn
af skrifstofuplássinu flísalagt  bað með sturtuklefa og lögn fyrir
þvottavél. Á milligólfi er kaffisalur m/ eldh.innréttingu, bjartur skrif-
stofusalur, ca 30 fm með glervegg og gler rennihurð sem aðskilur. Þá
er 30 fm herb. sem nýta mætti fyrir sýningarsal eða þess háttar. Inn-
keyrslubilið er fremst með 6 mtr lofthæð. Parket er á allri efri hæð-
inni og loft klædd með hvítuðum panel.  Lóðin er afgirt og malbikuð. 

Eyrartröð, Hfj, 520 fm, 650 fm eða 1.170 fm. 
Til leigu/sölu mjög vel
staðsett samtals
1.170 fm atvinnuhús-
næði á Hvaleyrarholt-
inu í Hafnarfirði. Tvær
háar innkeyrsluhurðir.
Lóðin er stór og rúm-
góð með mjög góðri
aðkomu. Mikil loft-
hæð. Milligólf eru
skrifstofur, eldhús,

salerni. Annars vegar er í boði 518 fm iðnaðarhús, og hinsvegar
650 fm iðnaðarhús auk skrifstofu á milligólfi, eða allt húsið.

Grandatröð, Hfj, 271 fm. Innkeyrslubil.
Í einkasölu nýtt og glæsilegt
atvinnuhúsnæði að grunnfl.
201 fm auk 70 fm milligólfs
þar sem er skrifst., kaffist. og
eldhús, wc og rannsóknarst.
Húsið er stálgrindarhús með
liggjandi stórbáráttri aluzink
klæðningu. Vegghæð um 5,5
mtr og hurðarhæð (inn-

keyrslu ) er tæpir 5 mtr og er innkeyrslurýmið 15,8 mtr djúpt. Stór
mænisgluggi er eftir endilöngu þaki og gefur mikla ofanbirtu. Frá-
gangur húss góður. Malbikað plan fyrir framan húsið.  Mjög góð
aðkoma að húsinu. 

Dvergshöfði - 75 fm, 132 fm, 150 fm.
Til leigu frábærlega
staðsett á höfðanum
blandað húsnæði sem
hægt er að leigja í
ýmsum stærðum.
Sjálfstætt um 75 fm
eða 132 fm þjónustu-
og/eða skrifstofurými
á 1. hæð. Sérinngang-
ur beint frá götu.

Skrifstofur og salerni. Mjög góður sýningarsalur. Á 2. hæð um 150
fm, skiptist í 7 herb., eldhús, salerni. Húsnæðið er að einh endur-
nýjað s.s. þak, gluggar ofl.

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

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

Drangahraun, Hfj.  

Til leigu eða sölu mjög vel staðsett samtals 1900 fm steypt iðn-
aðarhúsnæði ásamt hugsl.stækkunarmöguleika 700-900 fm.
Stutt frá Ikea. Um tvær húseignir er að ræða. Annarsvegar 528
fm, þar af um 100 fm á 2. hæð innréttaðar skrifst., wc, eldh., með
rúmgóðri lóðaraðkomu, vegghæð 5,8 mtr., lofthæð 7,4 í mæni, 5
tonna brúarkrani, 3x stórar innkeyrsluh.. Hinsvegar 1.377 fm sem
er framhús um 1.122 fm á tveimur hæðum auk 255 fm bakhúsi,
neðri hæðin að mestu nýtt undir létta iðnaðarstarfsemi, hlaupa-
köttur/talía milli hæða,  3x innkeyrsluhurðir, starfsm.aðst., wc,
móttaka. Á efri hæð eru m.a.  skrifstofur, wc, kaffiaðstaða og eld-
hús. Hafið samband í s. 517 3500 til að bóka skoðun. Miklir
möguleikar - Frábært undir blandaða starfsemi. Leigist/selst
að hluta eða í heilu lagi.
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Óskar Mikaelsson,
próf í fasteigna-, fyrirt.- 
og skipasölu, ráðgjafi 

atvinnuhúsnæðis

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi

Valgeir Kristinsson, 
Hrl., Lögg. faseignasali

Fasteignir & Fyrirtæki - Fyrirtækjasala Íslands, veitir þér sérfræðiþjónustu í sölu og útleigu á atvinnuhúsnæði og umsýslu fyrirtækja. Áratuga reynsla!



Björn Guðmundsson, löggiltur fasteignasali

Borgarhlíð 6a
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Mikið endurnýjað 269 fm. einbýlishús á frábærum stað. Eign-
in skiptist í ris, hæð og kjallara. Búið er að endurnýja hæð og
kjallara á vandaðan hátt. Íbúð í kjallara er alveg sér og hent-
ar því mjög vel til útleigu. Auk þess er möguleiki á að leigja
út ris. Verð 41,5 m. kr. 

Möðruvallastræti 6

Mikið endurnýjað 2. hæða 5-6 herbergja einbýlishús mið-
svæðis í grónu hverfi á Akureyri. Húsið er 162 fm. að stærð.
Göngufæri við grunn og farmahaldsskóla, sundlaug og mið-
bæ o.fl. Verð 29,5 m. kr.

Grenilundur 2

Mjög góð og vönduð 104 fm. efri hæð í fjórbýlishúsi á eftir-
sóknarverðum stað á Akureyri. Íbúðin er lögð vönduðum
gegnheilum flísum og með gólfhita. Stutt í náttúruperlu og
gólfvöll. Mjög hagstæð lán fylgja eigninni. Verð 23 m. kr.

www.byggd.is

Holtagata 1

Einstaklega glæsilegt endaraðhús, byggt á fjórum pöllum.
Eignin samanstendur af fimm svefnherbergjum,  tveimur
baðherbergjum, sjónvarpsstofu, borðstofu, stofu, eldhúsi,
rúmgóðu þvottahúsi og geymslu. Innangengt er í 39 fm. bíl-
skúr. Útganga er úr sjónvarpsstofu á hellulagðan pall til vest-
urs. Verð 41 m. kr.
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Þorlákur Ó. Einars-
son
lögg. fasteignasali

stakfell.is

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg.
fast.sali

Fax 535 1009

200 Kópavogur
Erum með kaupanda að 4ra herb.
Íbúð í Tungum eða Hvömmum.

108 Reykjavík
Erum með kaupanda að raðhúsi í
Fossvogsdal (Löndunum).

110, 112, 201 eða 203 
erum með kaupanda að raðhúsi á
einni hæð með stórum bílskúr.

Á öllum svæðum
Vegna mikillar sölu vantar okkur eignir
á skrá

F
ru

m :: 535_1000

Laugavegur - Lúxus
3ja herb. íbúðir í nýju, 6 íbúða húsi við Laugaveg. Íbúðirnar skilast fullbúnar með gólfefnum og innr. Íbúð-
irnar eru frá 86,6 fm til 100,8 fm Mikil lofthæð er í íbúðunum. Lyfta í húsinu. Þakíbúðirnar eru með 2 svöl-
um og útsýni. 
Verð frá 43 til 45 millj.

Skipalón 21 - Hafnarfirði
3ja til 5 herb. íbúðir í nýju fjölbýlishúsi. Íbúðirnar eru frá 98.7 fm að 130 fm að stærð. Íbúðirnar skilast til-
búnar, eldhús með tækjum frá Miele granít borðplötu og ísskáp frá General Electric. Val er á háglans
sprautulökkuðum innréttingum eða eikarinnréttingum. Þvottaherbergi innan íbúða. Stæði í bílskýli fylgir.
Sjá frekari lýsingar http://php.onno.is/vefir/ibyggd/skipalon/

.is : : 535_1000

Þórðarsveigur - Útsýnisíbúð
4ra herbergja 106,8 m2 íbúð á 4.hæð í
lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu,
eldhús, hjónah., 2 barnah., bað, þvotta-
hús og geymslu auk stæðis í bíla-
geymslu. Verð 29,9 millj.

Grandavegur 86,9 fm - 60 ára 
og eldri
3ja herb. fyrir 60 ára og eldri í Fél. eldri
borg. á 3. hæð. Þvottaherb. í íbúð.
Sérgeymsla í kjallara. Öryggishnappar í
íbúðinni. Sjúkaþjálfari, hárgreiðslustofa,
matur o.fl. í húsinu.

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

Ásakór 1 - 4. herb. 
171,1m íbúð á fjórðu hæð í lyftuhúsi.
Íbúðin skiptist í forst, sjónvarpshol, 
3 svefnh., þvottahús, eldhús, stofu og
bað. Innr. úr Eik. Náttúrusteinn og hvítt-
aðir eikarplankar á gólfi. 
Verð 42.7 millj

Furugrund - Kópavogur
95.1 m² íbúð við Furugrund á annarri
hæð í Kópavogi í sex íbúða húsi. Íbúðin
er tvö svefnherbergi, stofa, baðherbergi,
eldhús, geymsla og aukaherbergi.
Verð 23.5 millj.

Klettakór - útsýni 
4 - 5 herb. íbúð stærð 175,5 fm Í búðin er
á tveim hæðum og skiptist í neðri hæð
með 2. svefnh., baði, þvottahúsi og
geymslu og efri hæð með 1 svefnh., baði,
eldhúsi og stofu. Íbúðinni er skilað fullbú-
inni án gólfefna öðrum en með flísalögð-
um bað og þvottahúsgólfi. Verð 43 millj.

Gullteigur - Nýbygging - Lúxus-
íbúðir
Nýjar íbúðir í grónu hverfi, 160 til 164 fm
Íbúðir skilast fullbúnar án gólfefna. Lóð
verður fullfrágengin við skil. Hiti er í öllum
gólfum.

Kaplaskjólsvegur - Vesturbær
Ný innréttuð 107.2 fm, 4ra herbergja
endaíbúð á 1. hæð á þessum vinsæla
stað í vesturbænum. Íbúðin skiptist í þrjú
svefnh., stofu, eldhús og bað. 
Verð 32 millj.

Drápuhlíð með bílskúr.
Hæð og ris með sérinngangi og bílskúr alls
196 fm Töluvert endurnýjuð eign. Á hæð-
inni eru 2 samliggjandi stofur, nýtt eldhús,
baðherb., og 2 herb. Ris er herbergi, stofa,
þvottahús. Góðar leigutekjur. 
Verð 51.9 millj. 

Grettisgata-Miðbær-Einbýli
Viltu innrétta sjálf/ur? Í dag eru hæðirnar
einn geimur og hægt að hanna
herbergisskipan að vild. Húsið skiptist í
kjallara, hæð og ris. samt. 138 fm og 50
fm 2ja herb hliðarbyggingu.

Asparhvarf - Glæsieign
Um er að ræða 501,4 fm einbýlishús í
byggingu sem afhendist fullbúið. Húsið
stendur efst í lokaðri götu á besta stað
með góðu útsýni. Húsið skiptist í anddyri,
5 svefnh. 4 baðh., gestasn., eldhús,
stofu, borðst., æfingasal/frístundarými,
sjónv.herb., þv.hús, geymslu og bílskúr. 

Skógarhjalli - Kópavogur
Glæsilegt 284,2 fm einbýli á tveimur
hæðum, þar af 32 fm bílskúr. Sér 2ja
herb. íbúð á jarðh. Á efri hæð er forstofa,
forstofuh., eitt svefnh., baðh., stofur og
eldhús. Á neðri hæð er sjónvarpshol, tvö
svefnherbergi, baðherbergi, saunaklefa
og þvottahús. Verð 68 millj.

Engihjalli - Kópavogur
89.2 fm 3ja herbergja íbúð á 4 hæð.
Íbúðin skiptist í forstofu, sjónvarpshol,
stofu, eldhús, hjónaherbergi og barna-
herbergi, auk geymslu í kjallara og sam-
eiginlegs þvottahúss á hæðinni.
Verð 19.9 millj.

Laugavegur - 3ja herb
101,3 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð við
Laugarveg. 65 fm svalagarður til suðurs
með heitum potti. Íbúðin skiptist í for-
stofu, bað, eldhús og tvö svefnh.. Eignin
er öll nýlega endurnýjuð að sögn eiganda
þ.e.a.s. raflagnir, þak og ofnalagnir. Sam-
eignin falleg. 

Fjölnisvegur - Einbýli/Tvíbýli
184.2 fm hæð, kjallari og bílskúr auk
óskráðs rýmis í kjallara, sem er 47,6 fm
alls 232 fm Skiptist í rúmgóðar stofur,
fjögur svefnherbergi. eldhús og tvö bað-
herb.
Verðtilboð.

Skólavörðustígur – „Penthouse“
155 fm penthouse íbúð, útsýni yfir alla
Reykjavík. Íbúðin skiptist í 4 herberbergi,
bað, eldhús og glerturn. Íbúðin hefur ver-
ið mikið endurnýjuð. 
Verð 59 millj.

Trönuhraun - Hafnarfirði
Ný uppgerð og innréttuð 2ja herbergja
ósamþykkt íbúð á tveimur hæðum. Á
gólfum er parket og flísar. Þetta er tilval-
inn fjárfestingarkostur fyrir leigusala.
Áhvílandi 9.5 milljónir. 3 íbúðir eftir í hús-
inu.
Verð frá 12.6 millj.

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

Lauganesvegur – endurnýjuð
3ja herbergja 83,2m² íbúð sem skiptist í
forstofu, bað, 2 svefnherbergi, eldhús,
stofu og 7 fm geymsla. . Eldhús er með
sérsmíðaðri hvítri sprautul. innr., nýlegum
tækjum og gufugleypi úr burstuðu stáli.
Gler, raflagnir, dósir og tenglar er nýtt.
Verð 26.6 millj.

Engihjalli - 1. hæð
84 fm 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð
mjög miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.
Íbúðin skiptist í 2 svefnh. stofu, eldhús
og bað. Sérgeymsla á jarðhæð. Þvottah.
Á hæðinni. Verð 20,4 millj.



Reykjamelur – 151 fm einbýlishús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu mjög fallegt 125,6 fm einbýl-
ishús ásamt 25,0 fm innbyggðum bílskúr. Húsið er mjög hlýlegt
með stóru eldhúsi, rúmgóðri stofu, tveimur svefnherbergjum,
baðherbergi m/kari og stóru þvottahúsi. Mjög stór timburverönd
er umhverfis húsið með heitum potti, tveimur kofum og skjólg-
irðingu.  Bílaplan og gönguleið eru hellulögð. Húsið er eitt það
krúttlegasta sem sést hefur í bænum. Verð 41,7 m.

Hjallahlíð – 2ja herb íbúð.

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

Þverholt -  2ja herb.

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

Rauðamýri  - 2ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu mjög fallega og stóra, 2ja
herbergja, 81 fm íbúð á 2. hæð í nýju 3ja hæða fjölbýli með miklu
útsýni. Þetta er afar smekkleg og fallega hönnuð íbúð, hvítta eik-
arparket og flísar á gólfum, birk innréttingar í eldhúsi, baði,
svefnherbergi og forstofu. Innfelld halogen lýsing í loftum og fal-
leg gluggatjöld.  Hér fá menn eina með öllu. Verð kr. 22,7 m.

Þrastarhöfði – 3ja herb.

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

Þrastarhöfði – Laus í dag

Afar glæsileg 4ra herbergja endaíbúð á efstu hæð í nýlegu 3ja
hæða fjölbýli. Íbúðin er mjög glæsileg, með eikar plankaparketi
og flísum á gólfi, hnotu innhurðar og innréttingar hvítar/hnota.
Hér hefur hvergi verið til sparað – frábær staður, sundlaug, lík-
amsrækt, skóli, leikskóli, golfvöllur og gönguleiðir rétt við húsið.
Áhv. 19,4 m. frá Glitni m/5,0% vöxum. Íbúðin getur verið laus við
kaupsamning. **Verð 31,9 m.**

Klapparhlíð – 3ja herb.

Flott 87,5 fm 3ja herbergja endaíbúð á 2. hæð í nýlegu fjölbýli við
Klapparhlíð 11. Íbúðin er mjög rúmgóð og björt með fallegum Ma-
hóní innréttingum í eldhúsi, baði og svefnherbergjum. Góð tæki í
eldhúsi og stór stofa. Baðkar m/sturtuaðstöðu og sér geymsla í
íbúð. Íbúðin er laus til afhendingar strax. Verð kr. 25,9 m.

Tröllateigur – 4ra herb.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu flotta 100,7 fm, 4ra herbergja
íbúð á 2.hæð í 2ja hæða fjölbýli með opnum stigagangi við Tröll-
ateig 45. Þetta er vel skipulögð íbúð með 3 rúmgóðum svefnher-
bergjum, stórri stofu og mjög rúmgóðu eldhús. Baðherbergi
m/baðkari og sturtuklefa og sér þvottahús inn af baði. Mikil loft-
hæð er í íbúðinni sem gefur henni fallegt útlit. Verð kr. 27,6 m.

Klapparhlíð - 97 fm íbúð

Vorum að fá í sölu 97 fm endaíbúð á 2. hæð nýlegu 3ja hæða
fjölbýli við Klapparhlíð 24 í Mosfellsbæ. Þetta er mjög falleg end-
aíbúð með eikarparketi og mahóní innréttingum. Flísalagt bað-
herbergi m/sturtu og sér þvottahús. Flottur staður, mjög stutt í
World Class, Lágafellslaug, Lágafellsskóla og leikskólann Huldu-
berg. Verð kr. 27,5 m.

Tröllateigur – 115,6 fm íbúð

Falleg 115,6 fm, 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í nýju fjórbýlishúsi
við Tröllateig 23 í Mosfellsbæ. Gengið er íbúðin af opnum svala-
gangi. Allar innréttingar í eik og eikarparket og flísar á gólfum.
Stofa, borðstofa, sjónvarpshol, flott eldhús og þrjú rúmgóð
svefnherbergi, baðherbergi m/kari og sturtu, sér þvottahús og
geymsla. Mjög stórar svalir í suður. Þetta er vönduð íbúð rétt við
miðbæ Mosfellsbæjar. Verð. 30,9 m.

Bugðutangi – 86  fm endaraðhús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu 86,6 fm, 3ja herbergja end-
araðhús við Bugðutanga 12 í Mosfellsbæ.  Steypt hús á einni
hæð á góðum stað í Mosfellsbæ, 2 rúmgóð svefnherbergi, ný
upptekið baðherbergi m/sturtuklefa, geymsla, góð stofa, sér eld-
hús og búr/þvottahús inn af eldhúsi.  Stór hornlóð með timbur-
verönd og góð aðkoma að húsi.Verð kr. 29,9 m.

Klapparhlíð – 4-5 herb.

Þetta er 112,6 fm endaíbúð á 2. hæð í nýlegu fjölbýli með opn-
um stigagangi við Klapparhlíð 30 í Mosfellsbæ. Íbúðin er teiknuð
sem 5 herbergja, en er í dag 4ra herbergja, hægt að breyta aftur.
Þrjú rúmgóð svefnherbergi, stofa og gangur með merbau park-
eti, flísar á baði og þvottahúsi og korkflísar á forstofu og eldhúsi. 
Verð kr. 29,9 m.

Hjallahlíð – 174,6 fm raðhús

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

Stóriteigur – 206 fm raðhús

146,6 fm raðhús á einni hæð með bílskúr ÁSAMT ca 60 fm kjallara
í litlum botnlanga við Stórateig 19 í Mosfellsbæ. Þetta er vel skipu-
lögð íbúð með 4 svefnherbergjum, eldhúsi, sjónvarpsholi, stofu,
baðherbergi og gestasalerni á jarðhæð og stóru leikher-
bergi/vinnuherbergi, geymslu og þvottahús í kjallara.  28 fm bílskúr
og stórt hellulagt bílaplan fyrir framan húsið. Verð kr. 38,9 m.

Þrastarhöfði – Glæsilegt parhús

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

Leirvogstunga - einbýlishúsalóðir
*NÝTT Á SKRÁ* Erum með í sölu tvær glæsilegar jaðarlóðir í Leir-
vogstungu.  Önnur lóðin er neðst í botnlanga í Laxatungu með glæsi-
legu útsýni, hin er í neðstu götunni við Kvíslartungu, rétt við Köld-
ukvísl.  Þetta er eitt fallegasta byggingarland á höfuðborgarsvæðinu,
en þarna er verið að reisa 400 sérbýlishúsahverfi á milli Leirvogsár og
Köldukvíslar, engin fjölbýlishús er í hverfinu.
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Lágholt – 187,3 fm einbýli

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

Brekkutangi – Raðhús m/aukaíbúð

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 287,7 fm endaraðhús á tveimur
hæðum, auk kjallara með aukaíbúð við Brekkutanga í Mosfells-
bæ. Á jarðhæð er svefnherberg, eldhús, stofa og gesta WC, auk
bílskúrs. Á 2. hæð eru 3 svefnherbergi, sjónvarpshol og baðher-
bergi. Í kjallara er geymsla, hol og þvottahús, svo og 3ja her-
bergja ósamþykkt íbúð með sérinngangi. Verð kr. 49,8 m.

Sveinsstaðir - einbýli

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu mjög sérstaka eign við
Sveinsstaði í Mosfellsbæ. Þetta er 104 fm einbýlishús ásamt 31
fm bílskúr á 2.000 fm eignarlóð við skógivaxið svæði rétt við
Reykjalundarveg. Í húsinu eru þrjú svefnherbergi, stofa, eldhús,
þvottahús og baðherbergi. Töluverð trjárækt er á lóðinni, en þar
er einnig gróðurhús og heitur pottur. Verð kr. 39,5 m.

Þrastarhöfði – Nýtt 250 fm einbýli

Glæsilegt 250 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bíl-
skúr við Þrastarhöfða 16 í Mosfellsbæ.  Húsið er einangrað að
utan og klætt með flísum og harðvið. Mikil lofthæð í húsinu sem
setur sterkan svip á hönnun þess. Íbúðin er fallega innréttuð
með hvítum innréttingum og eikaparketi og flísum á gólfum. 4
stór svefnherbergi, 2 baðherbergi, stórt þvottahús og 44 fm bíl-
skúr. Flott sundlaug, World Class, skóli og golfvöllur í innan við
100 metra fjarlægð. Verð 76,9 m.

Klapparhlíð – 2ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ* Mjög falleg og rúmgóð 2ja herbergja, 90,9 fm
íbúð, á 3ju hæð í 4ra hæða lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri.  Húsið
sérlega vandað, einangrað og klætt að utan með flísum og harð-
við og gólfplötur á milli hæða eru tvöfaldar sem gefur betri ein-
angrun.  Fallegar flísar og askur á gólfum, baðherbergi með
sturtuklefa og handklæðaofni og stórt hjónaherbergi. Mjög fal-
legt útsýni er úr húsinu og stórar svalir. Verð kr. 27,5 m.

Hagaland – 361 fm einbýli með 2/skúr

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að á í sölu glæsilegt 308,7 fm einbýlis-
hús á tveimur hæðum ásamt 52,5 fm tvöföldum bílskúr á falleg-
um stað, neðst í botnlanga við Hagaland í Mosfellsbæ. Á aðal-
hæð er stórt eldhús, stofa, borðstofa, 2 svefnherbergi og bað-
herbergi, og á jarðhæð er þvottahús, svefnherbergi, baðherbergi
og ósamþykkt íbúð með eldhúsi, stofu og tveimur svefnher-
bergjum. Þetta flott eign á góðum stað. Verð 85,0 m.

Klapparhlíð – 2ja herb. + bílsk.

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

Klapparhlíð – 3ja herb.

Falleg 107,4 fm, 3ja herb. íbúð á JARÐHÆÐ í 4ra hæða lyftuhúsi
við Klapparhlíð 3. Íbúðin er vönduð í alla staði, eikarparket og flísar
á gólfum. Tvö rúmgóð herbergi, stórt baðherb. með tvöföldu bað-
kari, sér þv.hús/geymsla, stórt stofa og glæsilegt eldhús með eik-
arinnréttingu og eyju. Úr stofu er gengið út á stóra afgirta verönd
sem eykur notagildi íbúðarinnar mikið. Verð kr. 30,9 m.

Blesabakki – hesthús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu flott 8 hesta hestahús (upp-
runalega 10 hesta) á góðum stað í hesthúsahverfinu í Mosfells-
bæ. Fjórar steyptar 1 hestastíur og tvær tveggja hesta. Flott eld-
hús með eikarinnréttingu, geymsla fyrir hey og sag og lítið sal-
erni. Þetta er flott hús fyrir 1-2 fjölskyldur. Verð kr. 16,0 m.

Lindargata 5 - Siglufirði

Til sölu 389 fm einbýlishús á fallegum stað á Siglufirði. Húsið er
reisulegt, á 2 hæðum ásamt kjallara með fallegu útsýni yfir bæinn.
Þetta er tilvalin eign fyrir þá sem vilja eignast stórt einbýlishús í fal-
legu bæjarfélagi. Siglufjörður er vaxandi bæjarfélag, þarna er ör-
stutt í frábært skíðasvæði, sjóstangaveiði, silungsveiði, frábærar
gönguleiðir í falleg skógræktarsvæði, golfvöllur, sundlaug og lík-
amsræktarstöð sem er nýbúið að fullgera. Verð kr. 32,0 m.

Laufengi – 4ra herb. - Rvk

*NÝTT Á SKRÁ*  Vorum að fá stóra og rúmgóða, 4ra herbergja
endaíbúð á efstu hæð við Laufengi 134 í Grafarvogi.  Þetta björt
íbúð með glugga á þrjá vegu, þrjú góð svefnherbergi, baðherbergi
m/sturtu, sér þvottahús inni í íbúð, stórt stofa og gott eldhús. Slit-
sterkur linoleum dúkur á gólfum, en flísar á forstofu. Beyki innrétt-
ingar í eldhúsi og svefnherbergjum. Verð kr. 25,9 m. 

Rósarimi – 3ja herb. - Reykjavík

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá flotta 3ja herbergja íbúð á 2. hæð
með góðum svölum við Rósarima 6 í Grafarvogi. Íbúðin hefur
mikið verið endurbætt, eikarparket og náttúrusteinn á gólfi, eld-
hús með góðum borðkrók og glerveggur skilur að stofu.  Rúm-
góðstofa og tvö góð svefnherbergi. Íbúðin getur verið laus strax
til afhendingar. Verð kr. 21,5 m. 

Svöluhöfði – 319 fm einbýlishús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá glæsilegt einbýlishús á einni hæð á
flottum stað. Húsið er hannað af Agli Guðmundssyni, arkitekt  og
byggt árið 2002. Húsið skiptist í tvær álmur sem tengjast með
tengibyggingu. Stofa, borðstofa, útsýnispallur, eldhús 2-3 svefn-
herbergi, bað og þv.hús í annarri álmunni og sérhönnuð vinnust.
með stórum sal, forst., baðherb., geymslu og bílskúr. Þetta er eign
sem tekið er eftir. Verð kr. 99,2 m.

Hafravatn – 45 fm hús – 2.040 fm lóð

Til sölu 44,8 fm sumarhús á 2.040 fm eignarlóð í sumarhúsa-
hverfi við Hafravatn. Húsið er byggt árið 1979 og þarfnast end-
urbóta, en samþykkt deiliskipulag gerir ráð fyrir allt að 70 fm frí-
stundahúsi á lóðinni. Töluverður trjágróður eru á lóðinni Þetta er
kjörið tækifæri fyrir þá sem vilja eignast húsnæði á þessum frá-
bæra stað – þetta er sannarlega sveit við borg. Verð 18,4 m.

Hlégerði – Einbýli í Kópavogi

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu einstakt íbúðarhús á fallegum
útsýnisstað við Hlégerði 37A í Kópavogi. Húsið er teiknað af Jóni
Haraldssyni, arkitekt árið 1988 og byggt árið 1989. Húsið er tengt
eldra húsi á lóðinni með sólskála.  Tvö svefnherbergi, stofa, borð-
stofa, eldhús og sólstofa á aðalhæð og stórt vinnurými og geymsl-
ur í kjallara. Á lóðinni er einnig tvöfaldur bílskúr. Verð kr. 54,9 m.
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NORÐURBAKKI 23 OG 25, HAFNARFIRÐI

Glæsilegar íbúðir á frábærum
stað við sjávarsíðuna með
mögnuðu útsýni. Húsið er teikn-
að af Birni Ólafs. Um er að ræða
2ja-4ra herbergja fullbúnar íbúð-
ir með gólfefnum. Allt að 95%
lán frá seljanda. 
ÍBÚÐIRNAR VERÐA TIL SÝNIS Í DAG MÁNUDAG FRÁ 17.00-18.00. 

LANGALÍNA 10-14 - GARÐABÆ - OPIÐ HÚS

Glæsilegar íbúðir í þremur húsum á sjávarlóð í Sjálandi. Íbúðirnar eru
3ja herb. frá 120 fm. Lyfta er í húsunum frá bílakjallara. Húsin eru
hönnuð af Birni Jóhannessyni. Glæsilegt útsýni. 
ÍBÚÐIRNAR VERÐA TIL SÝNIS Í DAG MÁNUDAG FRÁ 17.00-18.00.
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Bárugata - Miðbær
Góð 79,9 fm íbúð í kjallara sem skiptist í þrjú
herbergi, stofu, eldhús og bað. V. 22,0 m.
7403

Urriðaholt
Til sölu velstaðstaðsett einbýlishúsalóð og
tvær parhúsalóðir í hinu vinsæla Urriðaholti.
Frábær staðsetning í alfaraleið en samt í
næsta nágreni við vinsæl útivistarsvæði.
7406

Endaraðhús - Hafnarfjörður
Fallegt endaraðhús 178,0 fm (þ.a. er innb
bílskúr 36,6 fm). Eignin skiptist m.a. í, fjög-
ur svefnh., stofu, borðst., 2 baðh., þvottah
og eldhús. Mikil lofthæð er í húsinu. Eignin
skilast fullbúinn að utan og tilbúinn til inn-
réttinga að innan með öllum lögnum. Eign-
in stendur í námunda við náttúruna. Í gön-
fugæri er grunn og leikskólar, leiksvæði fyr-
ir börn, tómstundir, ný sundmiðstöð ofl. V.
39,0 m. 7401

ÁSHOLT - TVÖ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU
Um er að ræða íbúð á tveimur hæðum í rað-
húsi með sérinngangi úr sameiginlegum lok-
uðum garði, ásamt tveimur bílstæðum í lok-
aðri bílgeymslu. Íbúðin skiptist í anddyri,
gestasnyrtingu, stofur, eldhús, þrjú svefn-
herbergi, baðherbergi og sjónvarpshol.
Svalir í suður. V. 36,9 m. 7389

LANGALÍNA - ÚTÝNISÍBÚÐ
Glæsileg þriggja herbergja íbúð á 2. hæð
ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er með
hvítum innréttingum með dökkum hurðum.
Íbúðin er til afhendingar strax. V. 38,8 m.
7387

TJARNARGATA - EINSTÖK STAÐSETTNING
Hér er um að ræða eign 1. hæð við Tjarnar-
götu í Reykjavík. Hæðin er talin skv. FMR
113,6 fm en henni fylgir 27,0 fm íbúðarher-
bergi í kjallar. Húsnæðið hentar vel sem íbúð
eða skrifstofuhúsnæði. Óskað er eftir tilboð-
uð. Laust strax. Lyklar á skrifstofu.  7037 

LINDASMÁRI - ENDARAÐHÚS
Fallegt og velstaðsett 191,8 fm tvílyft end-
araðhús með innbyggðum bílskúr. Á jarð-
hæðinni er forstofa, snyrting, þvottahús,
eldhús, borðstofa, stofa og sólstofa auk inn-
byggðs bílskúrs. Á efri hæðinni er sjón-
varpshol, 4 svefnherbergi. Lóðin er fullfrá-
gengin og falleg. Að norðanverðu er hellu-
lögð upphituð innkeyrsla og gangstétt. Að
sunnanverðu er stór skjólgóð timburverönd
með heitum potti, fallegum gróðri o.fl. Stutt
er í skóla og alla þjónustu. V. 53,9 m. 7381

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Borgartúni 29 - Sími 530 7200
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BREIÐAHVARF

Tveggja hæða, 447,8 fm einbýlishús, í
smíðum, á frábærum stað í nánd við Elliða-
vatn. Húsinu verður skilað með þaki frá-
gengnu, gluggum, gleri og lausum fögum
auk útidyrahurða út mahóní. Að innan
verður húsið rúmlega fokhelt. Á neðri hæð
verða 3 svefnh., baðh., gestasn., geymsla
og bílageymsla (54 fm) með mikilli lofthæð,
auk þess er 77,5 fm rými með sér inngang.
Á efri hæð er opið eldhús, stofa, borð-
stofa, baðh. og stórt herb. Útgengi er úr
setustofunni út á stórar suðursvalir, auk
þess sem gengt er út á þak bílageymsl-
unnar, sem myndar 41 fermetra svalir.
Einnig er þak viðbyggingar nýtanlegt sem
svalir (98,5 fm), fallegt útsýni yfir fjalla-
hringinn.
Möguleiki er að fá húsið afhent full-
klárað að utan.

BÓLSTAÐARHLÍÐ

Björt og falleg þriggja herbergja íbúð í kjall-
ara á frábærum stað í Hlíðunum (105)
Reykjavík. Sér inngangur. Anddyri með
flísum á gólfi. Stofa er björt með stórum
glugga. Tvö rúmgóð svefnherbergi.. Eld-
hús með góðri viðar innréttingu, borðkrók-
ur. Sameiginlegt þvottahús. Húsið er í
botnlanga og er umferð með minnsta móti.
Skóli, leikskóli og verslunarkjarni í næsta
nágrenni. Íbúðin getur verið laus fljótlega til
afhendingar. Verð 23,5 millj.

GRUNDARLAND

Glæsilegt, einnar hæðar einbýlishús á eftir-
sóttasta stað borgarinnar. Húsið er teiknað
af Manfreð Vilhjálmssyni. Innréttingar eru af
vönduðustu gerð. Mjög fallegur og vel hirt-
ur garður. Nýl. nuddpottur er í garðinum.
Húsinu hefur alltaf verið mjög vel við haldið. 
Hefur aðeins verið búið í því í 25 ár.

HRAUNBÆR

3ja herb. íbúð á 2. hæð. Forstofa og hol,
gólf er dúklagt, stofa er rúmgóð, útgengi út
á suðursv. Hjónah. og barnah. dúklagt.
Baðh. er flísalagt hólf í gólf. Eldh. er með
eldri innrétt., gólf er dúklagt, góður borðkr.
Sam. þv.hús er í kjallara, svo og geymsla.
Sameign er snyrtileg. Verð 18,7 millj.

KLUKKUHOLT - ÁLFTANESI

Einnar hæðar 145,8 fm endaraðhús við
Klukkuholt 11, Álftanesi. Íbúðarrýmið er
108,5 fm og bílskúrinn 37,2 fm Húsið af-
hendist fullbúið utan með gluggum, gleri og
hurðum, en fokhelt innan. Lóð er frágengin,
bílastæði framan við húsið er hellulagt og
með varmalögn. Verð 28,8 millj.

LEIRVOGSTUNGA - MOS

Einbýlishús á 1.600 ferm. eignarlóð á frá-
bærum útsýnisstað í Mosfellsbæ, mögu-
leiki á viðbyggingu. Stofa og borðstofa, er
snúa móti suðri og vestri, eru parketlagðar,
mikil lofthæð, þar sem risloft hefur ekki
verið tekið niður. Eldhús er stórt, flísar á
gólfi, góð innrétting, stór borðkrókur. Inn af
eldhúsi er búr og þvottahús. Í svefnher-
bergja álmu er stórt hol, gólf er parketlagt,
hjónaherbergi, gólf er parketlagt. Þrjú
svefnherbergi, parketlögð og baðherbergi
sem er flísalagt hólf í gólf. Bílskúr er tvö-
faldur 44,5 fermetrar. Vegna stærðar lóðar-
innar er réttur til viðbyggingar fyrir hendi.
Verð 63,0 millj.

LITLIKRIKI

Glæsilegt og mjög vandað tveggja íbúða
hús samtals 342 fm á góðum stað í Mos-
fellsbæ, með glæsilegu útsýni að Esjunni
og Helgafelli. Stærri íbúðin sem er á
tveimur hæðum er 281,9 fm, þar ef er 35
fm bílskúr. Minni íbúð sem er skráð 60 fm
Úr stofu er útgengt í sérgarð. Húsið skilast
fullbúið að utan og rúmlega fokhelt að inn-
an. Halogenlýsing í þakkanti. Lóð er skilað
grófjafnaðri. Möguleiki á að afhenda húsið
tilbúið til innréttinga. 
Nánari skilalýsing og teikningar á skrif-
stofu Húsanausts, Borgartúni 29 Rvík.
Verð 54,8 millj.

STUÐLASEL

Fallegt tveggja hæða, vel staðsett (innst í
botnlanga), einbýlishús í grónu hverfi.
Frekari lýsing: Þrjú rúmgóð svefnherbergi,
gólf eru parketlögð, góðir skápar. Baðher-
bergi er rúmgott, flísalagt hólf í gólf, falleg
innrétting og hreinlætistæki. Tvöfaldur bíl-
skúr. Sólverönd og stór fallegur garður. Á
efri hæð er stofa og borðstofa, gólf eru
parketlögð, fallegur arinn er í setustofunni,
útgengi út á s-a svalir. Stórt eldhús, kork-
flísar eru á gólfi, glæsileg innrétting, inn af
eldhúsi er búr.
Verð 69,0 millj.

ÚLFARSBRAUT 22-24

Fallegt, þriggja hæða parhús í suðurhlíðum
Úlfarsfells. Útsýni er yfir Úlfarsárdal í suðri
og Grafarvog í vestri. Húsið verður afhent
fokhelt að innan en fullbúið að utan, með
gleri og hurðum. Hægt er að semja við
byggingameistarann um, að húsið afhend-
ist á seinni byggingarstigum, t.d. tilbúið
undir tréverk, o.s.frv. 
Teikningar og nánari upplýsingar á
skrifstofu Húsanausts, Borgartúni 29.

SAFAMÝRI

Falleg og mikið endurnýjuð tveggja her-
bergja íbúð í vel viðhöldnu hús innst í botn-
langa við Safamýri. Íbúðin var mikið endur-
nýjuð fyrir ca 6 árum, m.a. var eldhús end-
urbyggt og raflagnir endurnýjaðar. Stofa er
björt með stórum gluggum. Eldhús er opið
inn í stofu nýleg innrétting, hiti í flísalögðu
gólfi. Baðherbergi er flísalagt, sturtuklefi.
Stór gróinn garður, stutt í alla þjónustu.
Verð 18.0 millj.

FUNAFOLD

2ja hæða, 7 herb., einbýlishús er snýr móti
suðri, innst í botnlanga, í Grafarvogshverfi.
Neðri hæð, forstofa, tvö svefnherbergi.
Snyrting og góð geymsla. Efri hæð: Stofa
og borðstofa, gólf eru parketlögð, mikil
lofthæð, arinn er í stofunni, útgengi út á
svalir er snúa móti suðri og vestri. Eldhús
er mjög stórt, vönduð eikar-innrétting, eld-
unareyja og rúmgóður borðkrókur. Í svefn-
herbergjaálmu eru 4 herbergi. Baðherbergi
er rúmgott, flísalagt, þvottahús og búr. Fal-
legt útsýni yfir Grafarvoginn. Garður er fal-
lega gróinn.
Verð: 63 millj.
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Ásgeir Erling Gunnarsson
lögg. fasteignasali

Páll Kolka
lögg. fasteignasali

Skúli Sigurðsson
lögg. fasteignasali

Andrés Kolbeinsson
lögg. fasteignasali

HJÁ HÚSANAUST STARFA EINUNGIS LÖGGILTIR FASTEIGNASALAR 
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 Búslóðaflutningar

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

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

Búslóða flutn., píanó flutn. og allir 
almennir flutn. Besta verðið! Aukamaður 
ef óskað er. MJ flutningar. S. 692 7078.

 Húsaviðhald

Eru rennurnar og niðurföllinn farinn að 
leka eða kominn tími á að skipta um. 
Tek að mér lagfæringar, uppsetningar, 
þakviðgerðir, og alla almenna tré eða 
blikksmíðavinnu. Uppl. í s. 6948 448, 
Ólafur.

Glerjun/gluggaviðgerðir!
 Móðuhreinsun glerja 

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

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

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

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

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

Tölvuviðgerðir íhlutir Cisco og Microsoft 
vottun. S. 821 6839, Stefán.

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.

Einkatímar. Erla s. 587 4517.

Englaljós til þín
S. 908 5050, Lára spá-

miðill
Er spennandi tími framundan? 
Hvað viltu vita um framtíðina? 

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

frá kl. 09-01 & helgar frá kl. 
12-03.

Visa/Euro. S. 863 1987.

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

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

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

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

Ólöf Spámiðill 
er á landinu!

Tarotspil og fleira, leiðsögn og spádóm-
ar. S. 901 5000.

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

 Rafvirkjun

 Trésmíði

Seljum og leggjum parket
Tökum að okkur lagningu, slípun, lökk-
un ofl. á parketi, eigum margar tegundir 
af gegnheilu parketi til sölu. Hröð og 
góð þjónusta. S. 659 7596

KEYPT
& SELT

 Til sölu

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

Stubbastandar
Viltu losna við sígarettustubbana, bæði 
standar og á vegg. Standur ehf. Uppl. í 
s. 842 2535.

 Gefins

 Tvær kanínur og búr fást gefins. 
Upplýsingar í síma 567-7430 og 846-
1940

 Hljóðfæri

Harmonikkur nýjar og notaðar. Mikið 
úrval. EG tónar, Rvk. s. 824 7610 & Ak. 
s. 660 1648.
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STÓR !  M.BENZ E 200 KOMPRESSOR Árgerð 2007. Ekinn 1 þ.km. Verð 
kr. 5800.000. Nýr bíll.

HYUNDAI TRAJET 7 MANNA Árgerð 
2003. Ekinn 89 þ.km. 
Verð kr. 1500.000. 
Yfitaka á láni skipti möguleg.

SUZUKI GRAND VITARA XL-7 Árgerð 
2003. Ekinn 88 þ.km. 
Ásett 2.100.000 verð 1.980.000

TOYOTA LAND CRUISER 120 Árgerð 2007. Ekinn 25 þ.km. 
Verð kr. 5950.000. Toppeintak

NISSAN X-TRAIL Árgerð 2006. 
Ekinn 12 þ.km Verð kr. 2890.000 
Yfirtaka á láni

AUDI A4 SEDAN 130 HÖ. Árgerð 2006. Ekinn 22 þ.km. 
Ásett 3.870.000 yfitaka á láni 3.640.000

HONDA ACCORD COMFORT Árgerð 
2005. Ekinn 40 þ.km. 
Verð kr. 1980.000. Yfitaka á láni

LEXUS IS250 Árgerð 2006. Ekinn 12 þ.km. 
Ásett 4.790.000 lán 2.690.000
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 Vélar og verkfæri

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

Til sölu trésmíðavélar, allt til smíði 
glugga og hurða. Allur pakkinn á góðu 
verði. Einnig stakar vélar. Plötusög, 
fræsari,hefill, keðjub., bútsög ofl. s: 
845-677o

 Til bygginga

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

Mótaborð (dokar) 1.545 kr/m2, timbur 
1x6 & 2x4. Uppl. í s. 840 7273 og á 
ulfurinn.is

 Verslun
 Fyrirtæki

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

HEILSA

 Heilsuvörur

Aloe vera drykkurinn
Var með ristil- og magavandamál í 
22 ár. Aloe Vera næringardrykkurinn 
hjálpaði mér. Sjálfstæður dreifingaraðili 
FLP, Guðmundur A. Jóhannsson, s. 662 
2445 eða á www.4ever.is

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896-
4662 www.lifsstill.is

Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur það 
líka með Herbalife. Reynsla í heilsuráð-
gjöf. Kaupauki fylgir. www.heilsuval.
topdiet.is Rannveig s. 862 5920.

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

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

- ATH! Nudd fyrir heils-
una -

Punkta og svæðanudd - 
Sogæðanudd - Grennigarnudd 

- Losun á vöðvafestinum 
- Upplyfting í Doing cleaning 

- Upphitun í Japan Sauna
Afsláttur fyrir Elli og öryrkja-
þega - Fyrirbæn og slökun - 

Tímapantanir í síma 863 2261.

Whole body massage Telepone 862 
0283.

Viltu heilnudd? Hafðu samband í síma 
823 7541.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

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

Ökukennsla - Driving Lessons. Get bætt 
við mig nemendum. Kenni á Subaru 
Legacy. Uppl. í s. 664 8203 Hörður 
Hinriksson.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

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

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

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Hestamennska

Stallmúlar, gráir, bláir, grænir og brúnir 
kr. 695,- Tito.is - Súðarvogi 6 - S. 861 
7388.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

Hús á Spáni
Falleg, vel staðsett 3svefnherb. hús við 
Torrevieja til leigu. Ca.113 fm, sundlaug, 
solarium, stutt í þjónustu. Uppl. á saio@
internet.is eða í s. 6903088

63 fm íbúð í Vesturbænum til leigu. 120 
þ. á mán. Fáanleg með húsg. Uppl. í s. 
616 8863.

101 - meðleigjandi óskast að fallegri og 
rúmgóðri hæð (110 m2) á friðsælum 
stað, en þó aðeins 10 mín. gangur 
í H.Í. og kaffihúsin í borginni. M12 
áskrift, þráðlaus, háhraða nettenging 
og aðgangur að síma. Rafmagn og 
hiti innifalið í leigu. Allt búið nýjum 
húsgögnum. Skilyrðislaus reglusemi 
áskilin. Uppl. að fá í síma 662 0993 
eða með línu á larusmar@hotmail.com 
e. kl.16.00.

Til leigu/sölu 120fm raðhús í Grafarvogi 
nálægt Egilshöll uppl í s:8207701

 Húsnæði óskast

Mæðgur óska eftir 2-3 herbergja íbúð til 
leigu sem fyrst. Uppl. irismaria@simnet.
is;8232826

 Sumarbústaðir

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

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

 Atvinnuhúsnæði

Iðnaðar- / lagerhúsnæði, 
leiga og / eða sala:

Stórhöfði, 110 Rvk, 110 fm 
Arnarbakki, 109 Rvk, 110 fm
Dugguvogur, 104 Rvk, 140 fm 
Skútuvogur, 104 Rvk, 175 fm
Síðumúli, 108 Rvk, 185 fm
Selmúli, 108 Rvk, 200 fm

Strandgata, 220 Hfj,
225 fm Austurmörk,

810 Hve, 230 fm 
Norðurhella, 221 Hfj, 240 fm
Dugguvogur, 104 Rvk, 275 fm
Dugguvogur, 104 Rvk, 325 fm
Skútuvogur, 104 Rvk, 350 fm 

Selhella, 221 Hfj, 355 fm
Suðurhella, 221 Hfj 400 fm
Smiðshöfði, 110 Rvk 430 fm
Akursbraut, 300 Akr 400 fm
Seljavegur, 101 Rvk, 440 fm

Iðufell, 111 Rvk, 490 fm 
Tindasel, 109 Rvk, 500 fm 

Kleppsvegur, 104 Rvk, 510 fm
Skipholt, 105 Rvk, 550 fm 

Seljavegur, 101 Rvk, 600 fm 
Hafnafj.höfn, 220 Hfj, 700 fm 

Miðbær Mos, 270 Mos, 870 fm 
Mörkin, 108 Rvk, 925 fm 

Bæjarflöt, 112, Rvk, 935 fm 
Skútuvogur, 104 Rvk, 1000 fm
Esjumelar, 116 Rvk, 1000 fm 
Víkurbraut, 230 Kef, 1270 fm
Esjumelar, 116 Rvk, 1500 fm
Bæjarflöt, 110 Rvk, 2200 fm 

Hafnarfjörður, 220 Hfj, 2200 fm
Vatnagarðar, 104 Rvk, 2300 fm 

Hellur, 221 Hfn, 2500 fm 
Sundahöfn, 104 Rvk, 3000 fm 
Esjumelar, 116 Rvk 4000 fm 

Hellur, 221 Hfn, 4000 fm 
Vesturvör, 200 Kóp, 4600 fm 

Hafnafj.höfn, 220 Hfn, 5000 fm 
Hálsar, 110 Rvk, 12000 fm 

Sjáum um útleigu og sölu á 
öllum tegundum atvinnuhús-

næðis. Hringið fyrir upplýsingar 
um iðnaðar-, skrifstofu- og 

verslunarhúsnæði.
Atvinnueignir s.534-1020 

Helgi Bjarnason leigumiðlari 
og fasteignasali s.663-2411 

helgi@atvinnueignir.is Ólafur 
Jóhannsson leigumiðlari og 

fasteignasali s.824-6703 olaf-
ur@atvinnueignir.is

Vantar þig lagerrými? Erum með lager-
rými til leigu, 50-500fm. Upplýsingar í 
síma 695-7045 eða 570-7010

Skrifstofuherbergi í snyrtilegu umhverfi 
til leigu. Suðurlandsbraut 6, 2 hæð. Góð 
aðstaða. Uppl. gefur Þór í s. 899 3760.

210 fm atvinnuhúsnæði til leigu við 
Skemmuveg, mikil lofthæð, Góðar inn-
keyrskudyr, laust, uppl í síma 898-0206

 Geymsluhúsnæði

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



SMÁAUGLÝSINGAR

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

Höfum til leigu geymslurými, 5-50fm. 
Upplýsingar í síma 695-7045 og 570-
7010

ATVINNA

 Atvinna í boði

Hjá Jóa Fel Holtagarðar
Óskum eftir að ráða hressar 

og duglegar manneskjur í 
afgreiðslu í bakaríð hjá Jóa Fel 

Holtagörðum. Einnig vantar fólk 
um helgar. Íslenskukunnátta 

skilyrði.
Upplýsingar gefur Dóra í síma 

861 2417 eða Unnur í síma 
893 0076. Íslenskukunnátta 

skilyrði.

Hæ hó !
Við vinnum á skemmtilegum 

leikskóla í Grafarvogi.
Ef þú vilt bætast í hópinn 

hafðu þá samband við leik-
skólann Sjónarhól í s. 567 8585

Veitingahúsið Nings
Veitingahús Nings óska eftir 

vaktstjóra. Unnið er á 15 daga 
vöktum. Vaktstjóri þarf að eiga 

auðvelt með að vinna með 
öðrum, hafa góða þjónustulund 

og vera íslenskumælandi.
Uppl. í síma 8228870 eða á 

www.nings.is

Frístundaheimili
Starfsfólk óskast á frístunda-

heimilin við grunnskóla 
Reykjavíkurborgar eftir hádegi á 

virkum dögum.
Nánari upplýsingar á www.itr.

is og í síma 411 5000.

Aktu Taktu Skúlagötu
Leitar að þér. Kvöld- og helgarvinna í 
boði. Skemmtileg vinna á skemmtileg-
um vinnustað. Allir hvattir til að sækja 
um. Umsóknir á aktutaktu.is

Mosfellsbakarí
Mosfellsbakarí á Háaleitisbraut 

58-60, Rvk. óskar eftir góðu 
fólki til starfa í afgreiðslu. 
Vinnutími frá 13-19. Einnig 
einn dag aðra hvora helgi. 
Íslenskukunnátta skilyrði.

Nánari upplýsingar veitir Ellisif 
í s. 660 2153 eða á staðnum.

Seltjarnarnesbær
Starfsfólk í heimaþjón-

ustu
Starfsfólk óskast í heima-

þjónustu hjá Félagsþjónustu 
Seltjarnarnesbæjar. Fullt 
starf og hlutastörf í boði. 

Sveigjanlegur vinnutími kemur 
til greina. Gefandi og fjölbreytt 
starf sem getur m. a. hentað 
námsmönnum. Kynnið ykkur 
kjör og vinnutíma. Óskað er 

eftir að starfsfólk hafi íslensku-
kunnáttu.

Nánari upplýsingar hjá Önnu 
Kristínu eða Snorra í símum 

5959130, 8937356 eða 8972079

Loftorka Reykjavík.
Óskar eftir vönum vélamanni. 

Matur í hádeginu og heim-
keyrsla.

Upplýsingar í síma 565 0875 & 
892 0525

Kvöld og helgarvinna.
Okkur vantar öflugt og skemmtilegt fólk 
til starfa! Hringdu núna í síma 575 1500 
Símstöðin ehf simstodin@simstodin.is 
www.simstodin.is

Vaktstjóri á Subway
Subway óskar eftir jákvæðu og 
duglegu fólki á besta aldri með 
mikla þjónustulund. Um er að 
ræða hlutastarf sem hentar vel 
með skóla. Vaktstjóri tekur þátt 
í öllum almennum afgreiðslu-

störfum og þrifum ásamt því að 
hafa umsjón með vaktinni sem 
hann er á. Umsóknir fyllist út á 
www.subway.is. Góð laun í boði 

fyrir réttan aðila.
Nánari upplýsingar veitir 

starfsmannastjóri í síma 530 
7004. Aldurstakmark er 17 ár.

Matreiðslumaður óskast til starfa í 
Salthúsinu Restaurant Grindavík næstu 
þrjá mánuði, Upplýsingar í síma 892-
7755 www.salthusid.is

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

Starfskraft vantar í skóbúð. 50-70% 
starf. Vinnutími sveigjanlegur. Uppl. í 
S. 822 4982 eða á staðnum. Þráinn 
Skóari, Grettisgata 3.

Veitingahús Starfskraftur óskast í 80% 
vinnu. 13 dagar frá kl. 12-19, 7 daga frá 
7-14. Vaktavinna. Uppl. í s. 843 9950.

Húsasmíði. Óska eftir nema í húsasmíði. 
Uppl. í síma 8975396 eða 8617099

Verktakafyrirtæki á höfuðborgarsvæð-
inu vill ráða vanan gröfumann til fram-
tíðarstarfa, næg vinna og góð kjör. 
Aukin ökuréttindi (meirapróf) kostur en 
ekki skilyrði. Áhugasamir hafi samband í 
síma 892 0989 eða með t-pósti, elias@
jardmotun.is

 Atvinna óskast

Vantar starfsfólk?
Skilvirkar og hagkvæmar ráðningar á 
netinu. WWW.HENDUR.IS

Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verka-
menn, meiraprófsbilstjórar, fiskvinnslu-
fólk ofl. Uppl. í s. 845 7158.

Smiði vantar vinnu. Vinnum með gifs, 
parket og fleira. Áhugasamir hafið sam-
band í síma 847 0638.

Vantar vinnu, 45 ára með meirapróf. 
Uppl. í s. 699 6762.

MÁNUDAGUR  10. mars 2008 7

EYKTARHÆÐ - GARÐABÆR

564 6464
Síðumúla 24 • 108 Reykjavík

hof@hofid.is • www.hofid.is
Guðm. Björn Steinþórsson

lögg. fasteignasali

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

LJÓSHEIMAR - ENDAÍBÚÐ

Mjög góð 4ra herb. íbúð 5. hæð í fjölbýlishúsi með lyftu,
sérinng. af svölum. Góða stofa, fallegt eldhús, þrjú svefnherb.
og baðherbergi. Parket á gólfum og glæsilegt útsýni. 
Verð 24,9 millj.

LAUGARNESVEGUR - JARÐHÆÐ

Falleg 93,3 fm 3-4ra herbergja íbúð í góðu þríbýlishúsi. Stórar
og bjartar stofur, tvö stór svefnherbergi allt með parketi,
endurnýjað baðherbergi o.fl. Eignin er í lítilli botnlangagötu
sunnan megin við Sundlaugaveginn.

ENGIHJALLI - LAUS

Góð og vel skipulögð 87 fm íbúð á 2. hæð. Rúmgóð stofa, hol
og tvö svefnherbergi. Baðherb. með glugga. Ljóst parket á
gólfum, íbúðin er öll ný máluð. Verð 20,9 millj.

F
ru

m

Vantar þig múrara?
Reyndir menn - klárir til vinnu!

Sverrir@Proventus.is

Hringdu núna S. 661-7000

FASTEIGNIR

TILKYNNINGAR

ATVINNA

FASTEIGNIR



Forsíðuleikur á visir.is færir þér lukku

Þú hlustar á Í bítið þegar þér hentar á visir.is. Í bítið á Bylgjunni kemur landsmönnum af stað inn í daginn með 

lifandi frétta- og dægurmálaumræðu sem skiptir okkur máli. Heimir Karlsson og Kolbrún Björnsdóttir taka fyrir 

málefni líðandi stundar ásamt Gissuri Sigurðssyni sem stendur fréttavaktina. Fréttir, íþróttir, og þjóðfélagsumræða 

á mannamáli alla virka daga frá 6.50 til 9.00 á Bylgjunni.

...ég sá það á visir.issir.is

Gerðu visir.is að upphafssíðu og taktu þátt í vinningsleik, fjöldi frábærra vinninga 
– utanlandsferðir, dvd-myndir, áskrift að Stöð 2, bíómiðar o.fl.

Innskráning Frípóstur Hafa samband Stöð 2

Föstudagur 15.febrúar 2008

FréttirForsíða Viðskipti Íþróttir Lífið Umræðan Blogg Fasteignir Smáauglýsingar Vefmiðlar

Bylgjan Gjafabréf Kaupa sjónvarpsáskrift FréttablaðiðSýn

Innlent Erlent Fréttir af fólki Tækni og vísindi Kompás Enski boltinn Fréttaveitan Veður Mannamál Fréttayfirlit

MaturMarkaðurinnKompásÍsland í dag

VefTv Fréttatímar Útvarp Blöð

Fjöldi skemmtilegra
ferðavinninga með 
Iceland Express

Gerðu visir.is að upphafssíðu og taktu þátt í 
vinningsleik. Fjöldi frábærra vinninga –
utanlandsferðir, leikjatölvur, iPod og margt fleira...

Föstudagur

FréttirForsíða Viðskipti Íþróttir Lífið Umræð

an GjafaInnskráning Frípóstur Hafa samband Stöð 2 BylgBylgylgBylgByyyByyyyyyyyyyyBylgyyyyyyyyyyylyyyyyyyyllyy ggB gggggjaSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSýýýnýnýýýýýnýýýýýýýnnInnskráning Frípóstur Hafaffaaaaaaaaaafffaaaaaaaaaaaafffaaaaaaaaaaafffaaaaaaffaafaaaafaaaa samsssssssssss band Stöðððððöðððððööööðð 222222222 2 2222222222222 22222222222 BylgByBByylgBylgggggBylgByByylyyyylByyyyyyyyByyyy gjajjjajjjaaaaaaaaaaSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSýnýnýnýnnnýnnnnýnnnnnnýýýýýnnnnnnýýýýýýýnnýnnnýnýýýýnýýnnýýýýýýý

fleira...

Skýrari sýn 
á það helsta 

sem er að 
gerast á 

Íslandi

Magnaðir Wii Nintendo 
vinningar frá Skífunni
Glæsilegar Wii Nintendo 
leikjatölvur ásamt leik. Skráðu 
þig hér og gerðu visir.is 
að forsíðu...

Forsíðuleikur
visir.is

Fjöldi aukavinninga

Þú getur unnið fjöldan 
allan af frábærum 

aukavinningum. Bíó- 
miðar á uppáhalds- 

myndina þína í Regn- 
boganum, Smárabíói, 

Háskólabíói eða 
Borgar- bíói. 

TAKTU
ÞÁTT

Taktu þátt í Forsíðuleik visir.is og þú getur 

unnið glæsilegan ferðavinning hjá Iceland 

Express. Gjafabréf að andvirði 25.000 kr. og 

50.000 kr. gerir þér kleift að skjótast til 

einhvers af 14 áfangastöðum Iceland Express. 

Þú skráir þig einfaldlega hér á visir.is og gerir 

visir.is að upphafssíðu vafrarans þíns....

Meira

Apple iPod fyrir alla fjölskylduna frá Skífunni

iPod touch, nano og shuffle frá Apple eru meðal 
veglegra vinninga í Forsíðuleiknum. Þú getur átt 

möguleika á einhverjum af þessum 
spilurum í vinning ef þú skráir þig hér 

og gerir visir.is að 
upphafssíðunni 

þinni...
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SEND IÐ OKK UR LÍNU

Við hvetj um les end ur til að senda 
okk ur línu og leggja orð í belg um 
mál efni líð andi stund ar. Grein ar 
og bréf skulu vera stutt og gagn-
orð. Ein göngu er tek ið á móti efni 
sem sent er frá Skoð ana síð unni 
á vis ir.is. Þar eru nán ari leið bein-
ing ar. Rit stjórn ákveð ur hvort efni 
birt ist í Frétta blað inu eða Vísi eða 
í báð um miðl un um að hluta eða 
í heild. Áskil inn er rétt ur til leið rétt-
inga og til að stytta efni.

Tax returns are due by next March 26th

You can find a simplified tax return for individuals in several
languages at www.rsk.is/international

Ostateczny termin rozliczenia
podatkowego to 26 marca
Formularz zeznania podatkowego 
(uproszczony) na stronie 
www.rsk.is/international

Срок подачи налоговой декларации
истекает 26 марта с.г.
Упрощенный вариант налоговой декларации на иностранных языках
можно найти на электронной странице www.rsk.is/international

La fecha límite para hacer la declaración
de impuestos es el día 26 de marzo
Se puede obtener una versión simplificada de la declaración de impuestos
en diversos idiomas en la página www.rsk.is/international

www.rsk.is/international

..

..

Car allowance. Per diem payments, fringe benefits

Car allowance Per diem payments

..
22 .. 23 ..

Car benefits Other benefits134 .. 135 ..

43

..

..162

160

Id.no. of the filer

Other income

Tax return | simplified

Deductions

Deductible premiums to a pension fund (4% max)

Additional payments to a private pension fund (4% max)

Name

Address Municipality

With this signature the filer verifies that all information filed on
the tax return is, to the best of his or her knowledge, correct.

Seaman on boats 20 tons brutto or over

Seaman’s salary Seaman’s salary

Seaman on boats under 20 tons brutto

Calculation of seaman’s credit According to RSK 3.13

.

Date/signature Telephone number

.318

292

..317

291Days at sea Days at sea

RSK 1.13   LITLAPRENT

Tax base for income taxes ..

Taxes withheld at source ..2966

5

32 .. 33 ..
Deduction of car allow ance
acc. to RSK 3.04

Deduction of travel allow ance
(per diem payments) acc. to
RSK 3.11

See instructions on back page

..

Sum of 1+2+3-4

Intended for individuals living in Iceland for less than three years . On back page see explanations 
and directions. Please note that couples and those with dependent children must fill RSK 1.01

The same applies to owners of real estate, securities, shares and self employed individuals.

Salary and other employment related payments

..

..

..

.. ..21

2

Duration of stay in Iceland

Date of arrival to Iceland
if in income year

DAY MONTH YEAR
Date of departure from Iceland
if in income year

Tax commis-
sioner use only

Total
Taxes withheld
on interest ..301

..

..

..

..

..

.. 1112

3

Interest income Status

4

7

8

1

Reimbursed pension fund premiums

Other, what?

Status/balance in savings and bank accounts

Income year 200
Separate tax return must be
filed for each calander year

..

..43

..

..162

160

Идентификационный номер заполнителя

Другие доходы

Субсидии на автомобиль. Суточные. Льготы

Суточные

Налоговая декларация | УПРОЩЕННОЕ ИЗДАНИЕ

Вычет

Взнос, выплаченный в пенсионный фонд этом году - макс.4% от зарплаты

Воэврат взносов в пенсионный фонд

Другие, какие?

Взнос, выплаченный в накопительный фонд в этом году - макс.4% от зарплаты

Имя, фамилия

Адрес Город, район, село

Насотящий (ая) подтверждаю, что налоговая
информация заполнена добросовестно

Работа моряка на судне 20тонн и более

Зарплата моряка Зарплата моряка

Работа моряка на судне  менее 20тонн 

Заполняется по поводу скидки для моряков Предоставляется бланк RSK 3.13

.

Число/подпись Телефон

.318

292

..317

291Количество дней, проведенных в море Количество дней, проведенных в море

RSK 1.13   LITLAPRENT

..

..

Вычетаемые налоги ..2966

5

22

32 .. 33 ..
Вычет по поводу 
субсидии на автомобиль,
согласно RSK 3.04

Вычет по поводу
субсидии на суточные,
согласно RSK 3.11

.. 23 ..
Льготы на
автомобиль

Другие льготы134 .. 135 ..

См. указания на оборотной странице

..

Общая сумма 1+2+3-4

Выплаты связанные с трудовой деятельностью

..

..

..

.. ..21

Время проживания в Исландии

День Месяц Год День Месяц ГодДата отъезда из страны,
если вы уехали в том же году
за который считаются доходы.

Отметка
налогового
инспектора

Общая сумма
Вычет
дивидендов ..301

..

Вклад в банках и сберегательных кассах

..

..

..

..

.. 1112

Дивиденды Сумма вклада8

Предназначается для лиц, проживающих в Исландии менее 3х лет
См. oбъяснения и указания на оборотной странце 

Обратите внимание, семейные пары и лица, имеющие детей на иждивении должны сдать RSK 1.10 
То же самое для тех, кто имеет 
собственность, ценные бумаги, 

акции или занимается 
независимой трудовой деятельностью

1

Субсидии на 
автомобиль

2

3

4

База для начисления подохдного и муниципальнрго налога

7

Доходы за 200__
Налоговую декларацию нужно заполнять

отдельно за каждый календарный год

Дата приезда в страну, 
если вы приехали в том же году 
за который считаются доходы

..

..43

..

..162

160

Numer identyfikacyjny składającego zeznanie

Inne dochody

Dofinansowanie na samochód. Diety. Dodatki.

Dofinansowanie na
samochód

Diety dzienne

Zeznanie podatkowe | WYDANIE UPROSZCZONE

Potrącenia

Składki, wpłata na fundusz emerytalny w ciągu roku  - max. 4% od poborów

Zwrot wpłaconych składek na fundusz emerytalny

Inne, co ?

Składki, wpłata roczna na dodatkowy fundusz emerytalny

Imię i nazwisko

Adres Gmina

Potwierdzam, że raport ten został wykonany praw-
idlowo, na podstawie wiarygodnych danych i
moich wiadomości

Praca na statkach o wielkości 20 ton brutto i powyżej

Pobory związane z pracą na 
statkach rybackich

Praca na statkach o wielkości poniżej 20 ton brutto

Obniżka podatku dla pracujacych na statkach rybackich Przeniesiono z druku RSK 3.13

.

Data i podpis Numer telefonu

.318

292

..317

291Ilość dni połowowych Ilość dni połowowych

RSK 1.13   0802 L i t laprent  5.000

..

..

Podatek już opłacony ..2966

5

22

32 .. 33 ..
Potrącenia związane z 
dofinansowaniem na samochód
wg. RSK 3.04

Potrącenia związane z 
otrzymana dietą dzienna, 
wg. RSK 3.11

.. 23 ..
Dodatki w związku
z samochodem

Inne dodatki134 .. 135 ..

Zobacz instrukcję na odwrocie

..

Przeznaczone osobom mieszkającym w Islandii nie dłużej niż trzy lata.
Zobacz wyjaśnienia i wskazówki dotyczące wypełnienia zeznania na odwrocie.

Zwraca się uwagę na to, że małżeństwo lub osoby mające na wychowaniu 
dzieci powinny złożyć RSK 1.01.

To samo dotyczy tych, którzy posiadają
nieruchomości, listy wartościowe, akcje 
lub zajmują się działalnością prywatną.

Otrzymane wynagrodzenie i inne pobory związane z pracą

..

..

..

.. ..21

Czas pobytu na Islandii

Data przybycia do Islandii
Dzień Miesiąc Rok Dzień Miesiąc Rok

Data wyjazdu z Islandii
Oznaczenia Naczelnika 
Urzędu
Podatkowego

Razem
Podatek od dochodu
z oprocentowania ..301

..

Stan na kontach bankowych

..

..

..

..

.. 1112

Dochód z oprocentowania Kwota na rachunku

1

2

3

4

Podstawa do naliczenia podatku od dochodów i podatku na cele lokalne Razem 1+2+3-4

Pobory związane z pracą na 
statkach rybackich

7

8

Rok dochodowy 200___
Zeznanie podatkowe skladamy oddzielnie za

kazdy rok kaledarzowy 

..

..43

..

..162

160

Numer identyfikacyjny składającego zeznanie

Inne dochody

Dofinansowanie na samochód. Diety. Dodatki.

Dofinansowanie na
samochód

Diety dzienne

Zeznanie podatkowe | WYDANIE UPROSZCZONE

Potrącenia

Składki, wpłata na fundusz emerytalny w ciągu roku  - max. 4% od poborów

Zwrot wpłaconych składek na fundusz emerytalny

Inne, co ?

Składki, wpłata roczna na dodatkowy fundusz emerytalny

Imię i nazwisko

Adres Gmina

Potwierdzam, że raport ten został wykonany praw-
idlowo, na podstawie wiarygodnych danych i
moich wiadomości

Praca na statkach o wielkości 20 ton brutto i powyżej

Pobory związane z pracą na 
statkach rybackich

Praca na statkach o wielkości poniżej 20 ton brutto

Obniżka podatku dla pracujacych na statkach rybackich Przeniesiono z druku RSK 3.13

.

Data i podpis Numer telefonu

.318

292

..317

291Ilość dni połowowych Ilość dni połowowych

RSK 1.13   0802 L i t laprent  5.000

..

..

Podatek już opłacony ..2966

5

22

32 .. 33 ..
Potrącenia związane z 
dofinansowaniem na samochód
wg. RSK 3.04

Potrącenia związane z 
otrzymana dietą dzienna, 
wg. RSK 3.11

.. 23 ..
Dodatki w związku
z samochodem

Inne dodatki134 .. 135 ..

Zobacz instrukcję na odwrocie

..

Przeznaczone osobom mieszkającym w Islandii nie dłużej niż trzy lata.
Zobacz wyjaśnienia i wskazówki dotyczące wypełnienia zeznania na odwrocie.

Zwraca się uwagę na to, że małżeństwo lub osoby mające na wychowaniu 
dzieci powinny złożyć RSK 1.01.

To samo dotyczy tych, którzy posiadają
nieruchomości, listy wartościowe, akcje 
lub zajmują się działalnością prywatną.

Otrzymane wynagrodzenie i inne pobory związane z pracą

..

..

..

.. ..21

Czas pobytu na Islandii

Data przybycia do Islandii
Dzień Miesiąc Rok Dzień Miesiąc Rok

Data wyjazdu z Islandii
Oznaczenia Naczelnika 
Urzędu
Podatkowego

Razem
Podatek od dochodu
z oprocentowania ..301

..

Stan na kontach bankowych

..

..

..

..

.. 1112

Dochód z oprocentowania Kwota na rachunku

1

2

3

4

Podstawa do naliczenia podatku od dochodów i podatku na cele lokalne Razem 1+2+3-4

Pobory związane z pracą na 
statkach rybackich

7

8

Rok dochodowy 200___
Zeznanie podatkowe skladamy oddzielnie za

kazdy rok kaledarzowy 

Konto bankowe
Możemy otrzymać nadpłatę podatku wpłaconą na rachunek
w banku poprzez wpisanie jego numeru poniżej.
Możemy tylko podać numer rachnku bankowego w Islandii
na nasze nazwisko.
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Adres za granicą (przedstawiciel na Islandii)

Konto bankowe
Możemy otrzymać nadpłatę podatku wpłaconą na rachunek w banku poprzez wpisanie jego numeru poniżej.
Możemy tylko podać numer rachnku bankowego w Islandii na nasze nazwisko.

Bank Oddział Rodzaj rachunku Numer rachunku (konta)

Zawiadomienia i uwagi można wysłać na:

Mój adres internetowy:

W przypadku wyjazdu z Islandii przed otrzymaniem ostatecznego rozliczenia, prosimy o podanie adresu 
za granicą lub swego przedstawiciela tu w kraju.

Zagraniczny numer identyfikacyjny (PESEL)

W tym miejscu proszę podać zagraniczny numer podatkowy (NIP)
numer, którego używamy pryz rozliczeniu podatkowym w swoim kraju

Otrzymane wynagrodzenie i inne pobory
związane z pracą
Tu należy podać nazwę pracodowcy, dla którego
pracowaliśmy, a także wysokość całkowitych
poborów, bez jakichkolwiek potrąceń. W tym
przypadku wynagrodzenie, to jakiekolwiek
pobory związane z pracą.

1

2

3

4

6

7

8

Potrącenia
W rubryce 162 należy wpisać potrącenie od wpłat na

fundusz emerytalny, nie więcej jednak aniżeli 4% od poborów
w rubryce 21.

W przypadku wpłaty na oddzielny fundusz emerytalny,
potrącenie takie wpisujemy w rubryce 160.

Zwraca się uwagę na to, że zsumowane potrącenia w
rubryce 162 i 160 nie mogą być większe aniżeli 8% poborów
podanych w rubryce 21.

W rubryce 32 należy wpisać potrącenia ze względu na
otrzymane dofinansowanie na samochód, wg druku RSK 3.04.

W rubrykę 33 należy wpisać potrącenia ze względu na
otrzymane diety, wg druku RSK 3.11.

Podatek już opłacony
Podatek, który został już opłacony poprzez pracodawcę należy
wpisać do rubryki 296.

Obniżka podatku dla pracujacych na statkach rybackich
Pobory związane z pracą na statku rybackim o wielkości 20 ton
brutto lub większym, należy wpisać w rubryce 317, a ilość dni
połowowych w rubryce 291. Pobory związane z pracą na statku
rybackim o wielkości poniżej 20 ton brutto należy wpisać w
rubrykę 318, natomiast ilość dni poło wo  wych w rubrykę 292.
Informacje te znajdują się na druku RSK 3.13, który należy
dołączyć do zeznania podatkowego.

Stan na kontach bankowych
Tu należy podać stan na kontach bankowych. Potrącony
podatek należy wpisać do rubryki 301, a stan na koncie w
rubrykę 11.

Wyjaśnienia w związku z wypełnianiem

Zobacz instrukcję na odwrocie

Dofinansowanie na samochód. Diety dzienne. 
Dodatki
W przypadku, kiedy pracownik używał swojego własnego
samochodu na potrzeby pracodawcy i otrzymywał
dofinansowanie, należy wpisać wysokość dofinansowania
w rubryce 22.
W przypadku, kiedy pracownik otrzymywał płacone diety
w związku z podrużami ze względu na pracę, należy
wpisać wysokość otrzymywanych diet w rubryce 23.
W przypadku, kiedy pracownik otrzymał samochąd
pracodawcy do swojego użytku, należy wpisać kwotę
dodatku na samochód w rubryce 134.
Wszelkiego rodzaju dodatki, np: za posiłki, ubranie lub
mieszkanie, należy wpisać w rubryce 135.

Inne dochody 
W tym rozdziale należy wyszczególnić wszystkie inne
dochody, także wypłaty z funduszu emerytalnego przed
wyjazdem z kraju.

UMRÆÐAN
Kjaramál

Um miðjan febrúar 
sl. rituðu fulltrúar 

VR og Samtaka 
atvinnulífsins (SA) 
undir nýja kjarasamn-
inga til þriggja ára. 
Stór hluti félagsmanna 
VR hafði unnið að 
kröfugerð, á trúnaðar-
ráðsfundum, fundum 
með sérfæðingum í 
rýnihópum og hópum 
undir stjórn stjórnarmanna VR.

Hvað vildum við og hvað fengum 
við?
Við vildum m.a. jafna laun okkar 
félagsmanna, launahækkun fyrir 
þá sem lægst hafa launin, einnig 
fyrir þá sem ekki höfðu notið 
launahækkana umfram ákvæði 
síðustu kjarasamninga, fjölgun 
orlofsdaga, betri veikindarétt 
vegna veikinda barnanna okkar og 
hærri slysabætur þegar slys 
verða.

Þannig hófum við samnings-
aðilar VR vegferðina að borði SA, 
með gott veganesti frá félags-
mönnum okkar.

Hvað fengum við? 
Hækkun lágmarkslauna strax um 
18.000 krónur, svo 13.500 krónur 
og að lokum árið 2010 um 6.500 
krónur. Fyrir þá sem eru á mark-
aðslaunum en hafa ekki fengið 
launahækkanir umfram kjara-
samningsbundnar launahækkanir 
1. janúar 2007 nemur hækkunin 
5,5% en hlutfall af þeirri tölu ef 
einhver prósentuhækkun hefur 
orðið, kölluð launaþróunar-
trygging. Aftur er launaþróunar-
trygging 1. mars 2009, þá 3,5%. 
Almenn launahækkun 2,5% er 1. 
janúar 2010. 

Við fengum hækkun á orlofs- og 
desemberuppbætur. Við fengum 
lengra orlof, dögum fjölgar í 30 á 
samningstímanum fyrir þá sem 
unnið hafa í 10 ár eða lengur hjá 
sama fyrirtæki og í 27 daga fyrir 
þá sem unnið hafa í 5 ár hjá sama 
fyrirtæki.  

Varðandi launaviðtölin, þá var 
skerpt á rétti launamanna til 
launa- og starfsmannaviðtala, óski 
launamaður eftir viðtali skal það 
veitt innan tveggja mánaða og 
vinnuveitanda ber að svara í 
síðasta lagi innan mánaðar. 

Veikindadagar vegna veikinda 
barna verða nú 12 í stað 7. Slysa-
tryggingin okkar verður mun 
betri, við erum tryggð í ferðum á 
vegum vinnuveitanda innanlands 
og erlendis, við íþróttaiðkanir, 
keppnir og leiki sem fram fara á 
vegum vinnuveitanda eða starfs-
mannafélags („hópefliferðir“) á 
vinnutíma eða utan hans. Bóta-
fjárhæðir hækka töluvert, bæði 
örorkubætur og dánarbætur. Dán-
arbætur til barna sem missa for-
eldri og eru á aldrinum 17-22 ára 
fá nú bætur sem ekki var áður. 
Dagpeningar hækka en tímabil 
greiðslu frá tryggingum styttist. 
Þá náðist langþráður áfangi um 
verðtryggingu slysabóta. Ef þú 
slasast þá færðu bæturnar fram-
reiknaðar til greiðsludags, ekki er 

lengur miðað við fjár-
hæðir á slysdegi. 

Starfsmenntasjóður-
inn verður efldur og 
nýr endurhæfingar-
sjóður verður settur á 
laggirnar.

Hvað ætlar ríkisstjórnin 
að gera fyrir okkur?
Ég veit ekki hvort við 
getum kallað það verð-
laun en ríkisstjórnin 
hefur lofað eða ætlar 
að stuðla að m.a. hækk-
un persónuafsláttar, 

skerðingamörk barnabóta hækki, 
stefnumótunar í húsnæðismálum, 
hækkun húsaleigubóta og fjölgun 
lánsvilyrða. Ríkisstjórnin mun 
beita sér fyrir niðurfellingu 

stimpilgjalda við kaup á fyrstu 
fasteign, hækkun atvinnuleysis-
bóta, hækkun almannatrygginga-
bóta, uppbyggingu áfallatrygg-
inga,. Á sviði menntamála ætlar 
ríkisstjórnin m.a. að tryggja öllum 
tækifæri til menntunar að loknu 

grunnskólanámi með kostnaðar-
þátttöku hins opinbera, endur-
skoða útlánareglur Lánasjóðs 
íslenskra námsmanna, auka fram-
lög til símenntunar og fullorðins-
fræðslu. Og ríkisstjórnin ætlar að 
beita sér fyrir breytingum á 
skaðabótalögunum í þá veru að 
meðábyrgð á vinnuslysum verði 
ekki felld á starfsmenn nema um 
ásetning eða stórfellt gáleysi 
starfsmannsins sé að ræða. Svo 
mörg voru þau orð.

Um þetta sömdum við og hvað 
gerist svo?
Atkvæðagreiðsla er um samn-
inginn núna, þitt atkvæði skiptir 
miklu máli eins og þú veist.

Við sömdum ekki um miklar 
launahækkanir í krónum talið 

fyrir alla, en að frátöldum launa-
hækkunum er annað til bóta, sann-
kölluð krónuhækkun, í formi betra 
orlofs, fleiri veikindadaga vegna 
barna, bættra slysatrygginga og 
meira fé til menntunar.

Við í VR gerum okkur fulla 
grein fyrir verðbólgu, hækkandi 
vöxtum, samdrætti á vinnu-
markaði og atvinnuleysi. Hvernig 
getum við samt bætt lífskjörin? 
Segjum já í kosningu um kjara-
samningana.

Á heimasíðu VR, www.vr.is, 
sérðu meira og þar er einnig hægt 
að greiða atkvæði um samninginn. 
Atkvæðagreiðslunni lýkur kl. 
12.00 þriðjudaginn 11. mars nk.

Rannveig Sigurðardóttir áhuga-
maður er stjórnarmaður í VR.

Hvað gerði VR fyrir þig í kjarasamningunum?
Við í VR gerum okkur fulla 
grein fyrir verðbólgu, hækk-
andi vöxtum, samdrætti á 
vinnumarkaði og atvinnuleysi. 
Hvernig getum við samt bætt 
lífskjörin? Segjum já í kosningu 
um kjarasamningana.

RANNVEIG 
SIGURÐARDÓTTIR



20  10. mars 2008  MÁNUDAGUR

timamot@frettabladid.is

MERKISATBURÐIR
1941 Togarinn Reykjaborg er 

skotinn í kaf af þýskum 
kafbát norður af Skot-
landi. 

1944 Flugfélagið Loftleiðir hf. er 
stofnað. 

1962 Verkfall togarasjómanna 
hefst, stendur til 18. júlí.

1981 Um eitt hundrað Hún-
vetningar koma til Reykja-
víkur með áskorun til 
iðnaðarráðherra um að 
samningum um virkjun 
Blöndu verði hraðað.

1986 Fokker flugvél í innan-
landsflugi rennur út af 
flugbraut á Reykjavíkur-
flugvelli þvert yfir Suður-
götu. Engin slys á fólki. 

1994 Þyngsti dómur sem 
Hæstiréttur Íslands hefur 
dæmt féll, 20 ára fangelsi 
fyrir manndráp. 

LEIKKONAN SHARON STONE
ER FIMMTUG Í DAG.

Samkvæmt minni reynslu er 
ekki hægt að tapa á því að segja 

sannleikann.

Sharon Stone er bandarísk kvikmynda-
leikkona og framleiðandi og fyrrum 

tískufyrirsæta. Hún vakti fyrst at-
hygli árið 1992 fyrir frammistöðu sína 
í myndinni Basic Instinct. Hefur verið 
tilnefnd til Óskarsverðlauna og unnið 

Golden Globe og Emmy-verðlaunin.

Félag íslenskra bifreiða-
eigenda veitir nú félags-
mönnum aðgang að sér-
hönnuðum leiðarlýsingarvef 
„Trip Tik“ frá AAA, systur-
félagi FÍB í Bandaríkjunum.

Leiðarlýsingarvefurinn 
„Trip Tik“ gefur félagsmönn-
um möguleika á að prenta út 
vegakort og leiðarlýsingu 
af vegakerfi Bandaríkjanna 
og Kanada, setja inn áhuga-
verða staði, hótel og fleira 
sem félagsmenn fá afslátt á, 
gegn framvísun FÍB félags-
skírteinis.  

FÍB býður félagsmönnum 
sínum upp á þessa nýjung 
á vefsíðu sinni. Trip Tik 
er læst síða á www.fib.is, 

félagsmenn þurfa að skrá 
inn kennitölu og félagsnúm-
er og vera skuldlausir til að 
aðgangur opnist. 

Sjá nánari upplýsingar á 
www.fib.is.

Nýjar leiðarlýsingar

Stóra upplestrarkeppnin á Akranesi 
fór fram í tíunda sinn á dögunum. 
Keppnin fór fram í nýjum sal 
Tónlistarskóla Akraness og hefur 
salurinn fengið nafnið Tónberg. 

Safnaðarheimilið Vinaminni hýsti 
áður keppnina. Kristín Steinsdóttir 
rithöfundur ávarpaði þátttakendur 
og gesti og ræddi um vandaðan upp-
lestur og flutning ritaðs máls. Fjór-
tán keppendur lásu sögukafla og 
ljóð af stakri prýði. Fjögurra manna 
dómnefnd veitti öllum þátttakendum 
bókaverðlaun og Sparisjóðurinn 

Akranesi veitti þremur bestu les-
urunum peningaverðlaun og allir 
þátttakendur fengu bíómiða. Gréta 
Stefánsdóttir í 7. bekk Grunda-
skóla varð sigur vegari, í öðru sæti 
varð Arnaldur Ægir Guðlaugsson, 
einnig úr Grundaskóla og í þriðja 
sæti Kristín Releena Jónasdóttir úr  
Brekkubæjarskóla. Veitt voru verð-
laun til fjögurra 7. bekkinga vegna 
myndskreytingar boðskorts. Tveir 
pólskir nemendur lásu pólskt ljóð 
og nemendur úr tónlistarskólanum 
voru með tónlistaratriði. 

Lesið upphátt í nýjum sal

LEIÐBEININGAR UM BANDA-
RÍSKA VEGAKERFIÐ Félag 
íslenskra bifreiðaeigenda er 
komin í samstarf við systurfélag 
sitt í Bandaríkjunum.

AKRANES Nýr salur tónlistarskólans hefur 
fengið nafnið Tónberg en þar fór fram 
tíunda upplestrarkeppni bæjarins.

Veðurstofan hefur nú opnað 
nýjan vef á ensku. Hann er í 
grunninn eins og sá íslenski 
að því er fram kemur í 
fréttatilkynningu frá Veður-
stofu Íslands.

Markmiðið er að færa 
enskumælandi fólki aðgang 
að nákvæmum veðurspám 

og athugunum fyrir Ísland. 
Eins að  stuðla að auknu 
öryggi erlendra ferðalanga 
á Íslandi. Einnig fást upplýs-
ingar um jarðskjálfta og lesa 
má um víðtæka starfsemi 
Veðurstofunnar.

Sjá nánari upplýsingar. 
http://en.vedur.is

Veðrið á ensku

„Hann Þórbergur Þórðarson hefði 
orðið 120 ára nú á miðvikudaginn, þann 
12. mars og því verður afmælisþing 
hjá okkur á Hala frá klukkan tíu til 
sex,“ segir Þorbjörg Arnórsdótt-
ir forstöðumaður Þórbergsseturs. 
„Það verður fjallað um Þórberg og 
Suðursveitina á þessu þingi,“ held-
ur hún áfram. „Viðar Hreinsson 
bókmenntafræðingur kemur aust-
ur og fjallar um Suðursveitakróník-
una eins og hann kallar Suðursveita-
bækurnar. Erindi hans ber heitið 
Sveitadrengur snýr aftur. Gaman er 
líka að segja frá því að nú er búið að 
endurútgefa bókina Steinarnir tala 
sem kom út 1956 og hefur verið ófáan-
leg í langan tíma. Það er fyrsta bók 
Þórbergs um Suðursveitina og segir 
frá góðu strandi, stórri brúðkaups-
veislu á Breiðabólsstað, fæðingu hans 
sjálfs og bernskuminningum. Ragn-
heiður Steindórsdóttir leikkona mun 
lesa úr bókinni öðru hvoru yfir daginn. 
Ef veður leyfir á að rölta eitthvað um 
úti við, skoða æskuslóðir skáldsins og 
njóta upplestrar leikkonunnar víða.“ 

Þorbjörg tekur fram að auk Þórbergs-
seturs standi Háskólasetrið á Horna-
firði með fulltingi Þjóðhátíðarsjóðs að 
afmælisþinginu á Hala. Nýlokið sé efn-
ismikilli Þórbergssmiðju í Háskóla Ís-
lands og Soffía Auður Birgisdóttir bók-
menntafræðingur hafi þar verið með 
erindið „Sálmurinn um gamla mann-
inn“ sem hún ætli að endurtaka á Hala. 
Einnig kveðst Þorbjörg sjálf vera með 
sama innlegg og fyrir sunnan. „Ég hef 
verið að skoða alþýðumenninguna og 
Þórberg. Eins og Steinþór bróðir hans 
orðaði það þá hafði Þórbergur með sér 
sem fararefni að heiman andlegan arf 
frá liðnum feðrum og mæðrum. Ég 
fór að grúska í efni frá þeim bræðrum 
um hver þessi arfur var og hvert and-
legt atgervi forfeðra og mæðra hans 
var, miðað við þær heimildir sem við 
höfum. Það er svo skemmtilegt að tals-
vert hefur varðveist af bókunum sem 
þetta fólk var að lesa í gömlu fjósbað-
stofunni á Hala. Nokkrar þeirra eru 
handskrifaðar með gotnesku letri. Ég 
komst að því að það var alls enginn kot-
ungsbragur á menningarlífinu þrátt 
fyrir að ytri aðbúnaður væri ekki alltaf 
góður. Fólk var greinilega áhugasamt 
um ýmis andleg málefni og fróðleiks-
fýsn þess var mikil og ég leyfi mér að 
fullyrða að það felist mikil auðlegð í 

þeirri menningu sem var í sveitum 
landsins.“

Þorbjörg segir þetta í fyrsta 
sinn sem haldið er upp á afmæli 
meistarans miðað við að hann hafi 
fæðst 1888. „Samkvæmt kirkjubókum 
er Þórbergur fæddur 12. mars 1988 
en það gerist síðan einhvern tíma á 
hans lífsleið að fæðingarárið ruglast 
og hann segir í Suðursveitabókunum 

„Mér var sagt að ég væri fæddur 12. 
mars 1889.“ Það bendir til að hann hafi 
ekki talið það öruggt. En þegar farið 
var að halda upp á merkisafmælin 
hans, fyrst fimmtugs og önnur þar á 
eftir þá var alltaf miðað við árið 1889. 
Nú erum við að brjóta þessa hefð og 
minna á fæðingarárið 1988, sem er hið 
rétta, samkvæmt öllum gögnum.“ 

gun@frettabladid.is

ÞÓRBERGUR ÞÓRÐARSON:  ÞING VEGNA 120 ÁRA AFMÆLIS MEISTARANS

Alls enginn kotungsbragur á 
menningarlífinu í Suðursveit

MEISTARINN OG MARGRÉT Hér situr Þórbergur við skriftir með Margréti Jónsdóttur konu sína 
sér við hlið. MYND/MENNINGARMIÐSTÖÐ HORNAFJARÐAR.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar , 
tengdafaðir og afi,

Magnús Þorvarðarson
Fannafold 127 a,

verður jarðsunginn frá Fríkirkjunni í Reykjavík mið-
vikudaginn 12. mars kl 13.00.

Hólmfríður Gísladóttir
Rósa Magnúsdóttir Pétur Eysteinsson
Hjalti Magnússon Sigríður María Sverrisdóttir
Steinunn Magnúsdóttir Georg Eggertsson
og barnabörn.

Þennan dag árið 1967 varð 
mikill eldsvoði á horni Vonar-
strætis og Lækjargötu í Reykja-
vík. Þar brunnu þrjú timburhús 
til grunna og hið steinsteypta 
hús Iðnaðarbanka Íslands varð 
fyrir miklum skemmdum og 
þó einkum innanstokksmun-
irnir. Einnig skemmdist fjórða 
timbur húsið. Sautján manns 
misstu þarna heimili sín. Ás-
laugu Jónsdóttur, ekkju sr. 
Bjarna Jónssonar vígslubiskups, 
var bjargað á síðustu stundu 
úr eldinum fyrir harðfylgi lög-
reglumanna og tveir dreng-
ir voru líka meðal þeirra sem 
komust út úr brennandi hús-
unum. 

Fyrir utan byggingarnar þá 
töpuðust ýmis söguleg verð-
mæti í þessum bruna. Meðal 
annars allflestar ræður sr. 
Bjarna og dagbók hans. Einn-
ig málverk eftir Kjarval og Ás-
grím. Sigurður Kristjánsson, 
fyrrverandi alþingismaður, var 
einn af íbúum timburhúsanna 
sem brunnu. Hann missti allt 
bókasafn sitt og kvaðst þó 
mest sakna píanósins síns því 
„það hafði heimsins besta 
hljóm,“ eins og hann orðaði 
það. 

ÞETTA GERÐIST  10. MARS 1967

Stórbruni í miðborg Reykjavíkur

ELDSVOÐI Í LÆKJARGÖTU 10. 
MARS 1967.
FRÉTTABLAÐIÐ/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

Huðnan Perla boðaði komu 
vorsins í Húsdýragarðinum 
þegar hún bar myndarlegum 
gráhöttóttum hafri skömmu 
fyrir helgi. Þar með fjölgaði 
íbúum Fjölskyldu- og hús-
dýragarðsins um einn, þrátt 
fyrir heldur rysjótt veður-
far undanfarna daga. 

Meðgöngutími huðna 
er fimm mánuðir og þær 

eignast venjulega einn til tvo 
kiðlinga í einu. Geitburður 
hefst nú með fyrra falli en 
leita þarf aftur til ársins 1999 
að kiðlingum svo snemma í 
marsmánuði hjá Húsdýra-
garðsbændum. Hvort fleiri 
huðnur ætli að feta í fót-
spor Perlu verður að koma í 
ljós en frjálsar ástir tíðkast í 
geitahópnum að því er fram 
kemur í fréttatilkynningu 
frá garðinum.  Aftur á móti 
má búast við að sauðburður 
hefjist í kringum 10. maí. 
Geitur eiga sér langa sögu 
á Íslandi. Þær komu hingað 
með fyrstu landnámsmönn-
unum, líkt og nautgripir, 
hross og sauðfé. Nú eru fáar 
geitur eftir á Íslandi eða um 
300 en í kringum 1930 voru 
þær um 3.000 talsins. 

Geitburður hafinn

FJÖLGUN Í GARÐINUM Geit-
burður hefst með fyrra falli í 
Húsdýragarðinum í Reykjavík.



ÞAÐ LANGAR ALLA
AÐ FARA ALLA LEIÐ
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Nýverið kom út í Banda-
ríkjunum sjálfsævisaga 
hinnar rúmlega þrítugu 

Margaret B. Jones. Í bók-
inni rekur Jones átakan-
lega æsku sína; hún var 
ung fjarlægð frá ofbeldis-

fullum foreldrum sínum og flutt frá 
einu fósturheimilinu á annað þar til 
hún hafnar loks, átta ára gömul 
stúlka af ættum hvítra og indíána, 
hjá þeldökkri fjölskyldu í glæpa-
hverfinu alræmda South Central í 
borg englanna, Los Angeles. Jones 
innlimaðist ung í glæpaklíkuna 
Bloods og var tólf ára gömul komin 
á kaf í eiturlyfjasölu og glæpastarf-
semi. Þrátt fyrir mótlæti í lífinu 
tekst stúlkunni þó að rífa sig upp úr 
svaðinu, hljóta styrk til háskóla-

náms og skrifa ævisögu sína. Bókin 
er sumsé baráttusaga sem endar 
vel; vinsæl sagnagrein í meira lagi.

Bókin hlaut glimrandi viðtökur 
gagnrýnenda og lesenda og var 
Jones hampað sem mikilvægri rödd 
í baráttunni við bandaríska glæpa-
klíkumenningu. Jones fékk mikla 
jákvæða athygli fjölmiðla vestra 
og frami hennar virtist vera kom-
inn á blússandi siglingu þar til að 
áfallið reið yfir: í síðustu viku ját-
aði hún að æviminningarnar voru 
uppspuni frá rótum. Margaret B. 
Jones heitir réttu nafni Margaret 
Seltzer. Foreldrar hennar eru báðir 
hvítir og hún ólst upp í huggulegu 
úthverfi vel stæðra í Los Angeles. 

Í kjölfar opinberunarinnar hefur 
bók Seltzer, eða Jones, verið tekin 

úr sölu og er fólki sem hafði keypt 
sér eintak boðnar skaðabætur fyrir 
gallaða vöru. Útgefandi bókarinnar 
er eðlilega svikinn og sár og hefur 
tapað nokkrum fjármunum, enda 
var mikið lagt í markaðssetningu 
bókarinnar. Viðbrögð fjölmiðla-
fólks einkennast fyrst og fremst af 
hneykslan. 

Það sem þó er kannski athyglis-
verðast við fjaðrafokið allt er að 
sagan sjálf sem bókin hefur að 
geyma virðist skyndilega vera 
orðin einskis virði. Þetta stafar að 
sjálfsögðu af því að lesendur dæma 
skáldskap út frá öðrum forsendum 
en ævisögur, en ætli bókin hefði 
þótt nokkurs verð hefði hún frá 
upphafi verð markaðssett sem 
skáldsaga?

STUÐ MILLI STRÍÐA Logið til um fortíðina
VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR UM ÆVISÖGUR OG SKÁLDSKAP

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Þú átt eftir að 
elska þennan 
stað, hann er 

svo einfaldur og 
þægilegur

Ég er slétt-
ur eins og 
ljósapera

Nú...?
Hún kíkti 
til baka!

Góður 
punktur

Af hverju erum við 
að skoða gírkassann, 
þegar við vitum ekki 

einu sinni hvernig vélin 
virkar?

Ókei! ...
fyrirgefðu!Þakka ykkur 

kærlega!
Fyrirgefðu!

Fyrirgefðu, 
fyrirgefðu, 
fyrirgefðu, 
fyrirgefðu!

Eins og 
keilukúla...

Þú þarft að 
sjálfsögðu 

ekki að borga! 
Okkur þykir 
þetta leitt! 

Mjög!

Fyrir hönd 
stofunnar vil 

ég bara biðjast 
afsökunar!

Við ættum kannski að 
kíkja á vélina í staðinn

Hvað er að gerast 
núna, 

Fýlupoki?

Ég held 
að við 

séum að 
heilsast.

Hæ, Stína fína! 
Hvað er að gerast?

Þessi vinstri lítur skringilega 
út. Ég held að þú hafir gert 
hana of lausa, eða þá 
að hún er of föst og sú 
hægri er of laus. 
Þú ættir kannski 
bara að byrja upp 
á nýtt að flétta mig.

Ekki gera flétturnar 
of fastar. Það er 

vont að hafa þær 
of fastar, en þær 
mega ekki heldur 

vera of lausar. 
Gerðu þær svona 

fastlausar.

Ókei! Það er komið að þér! Það var 
fallegt af 

mömmu að 
leyfa þér að 
spreyta þig

Já, mamma 
er svo góð...

MATUR
Forsíðuleikur á visir.is 

færir þér lukku

Þú hlustar á Í bítið þegar þér hentar á visir.is. Í bítið á Bylgjunni kemur 

landsmönnum af stað inn í daginn með lifandi frétta- og 

dægurmálaumræðu sem skiptir okkur máli. Heimir Karlsson og Kolbrún 

Björnsdóttir taka fyrir málefni líðandi stundar ásamt Gissuri Sigurðssyni 

sem stendur fréttavaktina. Fréttir, íþróttir, og þjóðfélagsumræða á 

mannamáli alla virka daga frá 6.50 til 9.00 á Bylgjunni.

...ég sá það á visir.issir.is

Gerðu visir.is að upphafssíðu og taktu þátt í 
vinningsleik, fjöldi frábærra vinninga – 

utanlandsferðir, dvd-myndir, áskrift að Stöð 2, 
bíómiðar o.fl.

Innskráning Frípóstur Hafa samband Stöð 2

Föstudagur 15.febrúar 2008

FréttirForsíða Viðskipti Íþróttir Lífið Umræðan Blogg Fasteignir Smáauglýsingar Vefmiðlar

Bylgjan Gjafabréf Kaupa sjónvarpsáskrift FréttablaðiðSýn

Innlent Erlent Fréttir af fólki Tækni og vísindi Kompás Enski boltinn Fréttaveitan Veður Mannamál Fréttayfirlit

MaturMarkaðurinnKompásÍsland í dag

VefTv Fréttatímar Útvarp Blöð

Fjöldi skemmtilegra
ferðavinninga með 
Iceland Express

Gerðu visir.is að upphafssíðu og taktu þátt í 
vinningsleik. Fjöldi frábærra vinninga –
utanlandsferðir, leikjatölvur, iPod og margt fleira...

FFösFösFöstFöstudFöstudagur 15.feb

FrFrFrFrFrF éttiéttiréttiéttirttiéttiréttéttiForsíða Við kið ki tViðskiptViðskiptViðskiptViðskiptViðskiptViðskiptp iiiiii ÍþÍþróttir Lífið Umræðan

j

Innlent Erlent Fréttir af fólki Tækni og vísindi Kompás

Innskráning Frípóstur Hafa samfaaaaaffaaaaaafffaaaaa sfafaaaaa ssa ss band Stöð 2öð 22öð öð 22ð 2ððð 2ð 2222öðð 22222 ByBylgjaylgjaBylgjaBByyyyyyllyyyylgggBBy gggyl jjajByyyl aaaSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSýýýnýýýnýnýýýnýnnnýýnnnnnýýýýýnnnýýýýýnnng p y gjy gjyýýýýýýýýýýý

fleira...

Skýrari sýn 
á það helsta 

sem er að 
gerast á 

Íslandi

Magnaðir Wii Nintendo 
vinningar frá Skífunni
Glæsilegar Wii Nintendo 
leikjatölvur ásamt leik. Skráðu 
þig hér og gerðu visir.is 
að forsíðu...

Forsíðuleikur
visir.is

Fjöldi aukavinninga

Þú getur unnið fjöldan 
allan af frábærum 

aukavinningum. Bíó- 
miðar á uppáhalds- 

myndina þína í Regn- 
boganum, Smárabíói, 

Háskólabíói eða 
Borgar- bíói. 

Taktu þátt í Forsíðuleik visir.is og þú getur 

unnið glæsilegan ferðavinning hjá Iceland 

Express. Gjafabréf að andvirði 25.000 kr. og 

50.000 kr. gerir þér kleift að skjótast til 

einhvers af 14 áfangastöðum Iceland Express. 

Þú skráir þig einfaldlega hér á visir.is og gerir 

visir.is að upphafssíðu vafrarans þíns....

Meira

Apple iPod fyrir alla fjölskylduna frá Skífunni

iPod touch, nano og shuffle frá Apple eru meðal 
veglegra vinninga í Forsíðuleiknum. Þú getur átt 

möguleika á einhverjum af þessum 
spilurum í vinning ef þú skráir þig hér 

og gerir visir.is að 
upphafssíðunni 

þinni...

Magnaðir Wii Nintendo
vinningar frá Ská Skífuníf ni
Glæsilegar Wgar Wiigar Wiigar Wiiar WiiWiWiiWii NNiNintenNinteNinten NintenNintenntennddoddododo d
leikjatikjatkjatkjatjatattöööölvölvölvuölvurölvur ölvur ölvlvur lvurrur ur ááásamásamásamt láásamtásamt lsamt lamt l ik Skik Seik Skeik Skeik. Skráðuððráðuráðuráðu ráðu
þþiþigþigþig ig hþig hig hég hég héhéhéhéhéhérr ogogr ogr og r og ger gerðu visrðu visir.is 
aðaðaðaðað fð fofoforforforsðð íðuíðu...

TAKTU
ÞÁTT
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Kvennakórinn Vox feminae held-
ur tónleika undir yfirskriftinni 
Stabat Mater í Kristskirkju Landa-
koti á miðvikudagskvöld kl. 20.30. 

Stabat Mater, sem John A. 
Speight samdi sérstaklega fyrir 
Margréti J. Pálmadóttur og Vox 
feminae, var frumflutt í nóvem-
ber og er eitt lengsta verk sem 
samið hefur verið fyrir íslenskan 
kvennakór. Inntak þess er helgað 
Maríu guðsmóður við krossfest-
ingu Krists og á tónleikunum verð-
ur einnig flutt úrval kirkjulegra 
verka sem hæfa þeim tíma kirkju-
ársins sem fram undan er. Flytj-
endur auk Vox feminae eru Sigríð-
ur Aðalsteinsdóttir messósópran, 
Daði Kolbeinsson englahorn, Sif 
Tulinius, 1. fiðla og konsertmeist-
ari, Hildigunnur Halldórsdóttir, 2. 
fiðla, Þórunn Ósk Marinósdóttir 
víóla, Bryndís Halla Gylfadóttir 
selló og Hávarður Tryggvason 
bassi. Listrænn stjórnandi tón-

leikanna er Margrét J. Pálmadótt-
ir en flutningi verksins Stabat 
Mater stjórnar tónskáldið John A. 
Speight.

Miðaverð er kr. 2.000 í forsölu 
en kr. 2.500 við innganginn. Miðar 
eru til sölu hjá kórfélögum og við 
innganginn.  - vþ

Stabat Mater endurflutt
Þau Ljúbov Stuchveskaya, Tómas 
Tómasson og Kurt Kopecky halda 
söngtónleika í Tíbrá-tónleikaröð 
Salarins annað kvöld kl. 20. Á 
efnisskránni, sem er bæði 
rómantísk og ástríðufull, eru 
ítölsk og rússnesk sönglög, aríur 
og dúettar eftir Tsjaíkovskíj, 
Rachmaninoff, Tosti og Verdi.

Hjónin Ljúbov og Tómas kynnt-
ust í Lundúnum haustið 1993 og 
sungu eftir það saman á ýmsum 
tónleikum í Royal College meðan 
þau voru í námi þar, meðal annars 
í Sálumessu Verdis. Þau héldu 
einnig hádegistónleika í óperu-
húsunum í Antwerpen og Gent í 
Belgíu, þar sem Tómas sá um 
sönginn en Ljúbov lék með á 
píanóið. Þar voru á efnisskrá 
meðal annars íslensk, skandi-

navísk og rússnesk sönglög, en á 
tónleikunum í Tíbrá færa þau sig 
yfir í óperuna sem er þeirra aðal-
starfsvettvangur.

Tómas Tómasson telst til far-
fuglanna okkar í íslenskri 
söngvarastétt, á að baki glæsi-
legan feril í óperuhúsum um víða 
veröld, og er nú loksins kominn 
til að syngja fyrir landann. Að 
undanförnu hefur hann sungið sig 
inn í hjörtu þjóðarinnar í hlut-
verk Giorgio Germont í marg-
rómaðri uppfærslu Íslensku óper-
unnar á La Traviata, sem gengur 
fyrir fullu húsi kvöld eftir kvöld í 
óperunni. 

Miðaverð á tónleikana er 2.000 
kr., en eldri borgarar, öryrkjar og 
nemar fá miðann á 1.600 kr.

- vþ

Tómas syngur loks í Tíbrá

TÓMAS TÓMASSON Syngur í fyrsta skipti 
í Tíbrá í Salnum annað kvöld.

Leitin lifandi – líf og störf sextán 
kvenna, í ritstjórn Kristínar Aðal-

steinsdóttur, er komin út á vegum 
Háskólaútgáf-
unnar og er 
ólík mörgum 
viðtalssöfnum 
sem hér hafa 
sést sökum þess 
að þar greina sex-
tán konur, sem 
allar hafa lokið 
doktorsnámi við 
erlenda háskóla, 

frá ferli sínum. Þær starfa ýmist við 
Háskóla Íslands, Háskólann á Akureyri 
eða Kennaraháskóla Íslands og hafa 
allar, um lengri eða skemmri tíma, 
stundað eigin rannsóknir og miðlað 
þeim ríkulega í ræðu, kennslu og riti. 
Í bókinni greina konurnar frá eigin 
fræða- og rannsóknarsviði, hvernig 
áhugi þeirra á því vaknaði og hvernig 
þeirra eigin lífssaga og persónuleg 
reynsla hafði áhrif á starfsval þeirra. 
Þær fjalla einnig um hugmyndafræði-
lega þróun innan síns fræðasviðs og 
hvernig hún hefur endurspeglast í lífi 
þeirra, störfum og rannsóknum.

Frá Háskólaútgáfunni er einnig 
komin bókin Hegravarpið eftir 

Lise Tremblay, 
kanadískan 
rithöfund. Smá-
sagnasafnið kom 
út í Montréal 
árið 2003 og 
vakti strax mikla 
athygli gagn-
rýnenda og hjá 
íbúum Trönueyjar 
(Isle-aux-Grues) 
þar sem hún 
var þá búsett. 

Í titil sögunni sækir höfundurinn 
innblástur í atburði sem gerst höfðu í 
eynni. Eyjarskeggjar þóttust sjá sjálfa 
sig í sögupersónum Tremblay og 
kunnu henni litlar þakkir fyrir. Hún 
hrökklaðist burt. Viðfangsefni hennar 
ná þó langt út fyrir ónafngreinda 
bæinn í norðri.Lise Tremblay fæddist 
árið 1957 í litlum bæ í norðurhluta 
Québec-fylkis. Hún lauk prófi í 
blaðamennsku og lagði svo stund 
á bókmenntir og ritlist við Québec-
háskóla í Montréal.

Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur og 
Háskólaútgáfan kynna bókina Villa 

á öræfum / Allein 
durch die Einöde, 
nýja tvímála 
útgáfu á hrakn-
ingasögum Pálma 
Hannessonar. 
Bókin er á tveim-
ur tungumálum, 
íslensku og 
þýsku, og eru hér 
birtar nokkrar af 
kunnustu hrakn-
ingasögum Pálma 

samhliða á báðum tungumálum og 
einnig fylgir ítarleg greinargerð eftir 
Marion Lerner á þýsku og íslensku, en 
hún þýddi sögurnar á þýsku. Loks eru 
kort af sögusviði hverrar frásagnar í 
óbyggðum Íslands og er án vafa mikill 
fengur að þessu verki fyrir áhuga-
menn um hálendið og hrakninga-
sögur Pálma Hannessonar sem hafa 
verið ófáanlegar árum saman.

NÝJAR BÆKUR

VOX FEMINAE Heldur tónleika á mið-
vikudagskvöld.

512 5100 | SYN.IS | VERSLANIR VODAFONE

FORMÚLA 1
HEFST Í KVÖLD kl. 19:40

TRYGGÐU ÞÉR ÁSKRIFT

Í kvöld kl. 19:40      Frumsýning Formúlu 1 keppnisliða

12. mars kl. 21:40   Að tjaldabaki með Sýn

13. mars kl. 20:00   F1: Við rásmarkið, rætt við ökumenn og áhugamenn

13. mars kl. 22:55   F1: Æfing 1, bein útsending frá Ástralíu

13. mars kl. 02:55   F1: Æfing 2, bein útsending frá Ástralíu – Eftir miðnætti
      
14. mars kl. 23:55   F1: Æfing 3, bein útsending frá Ástralíu

14. mars kl. 02:45   F1: Tímataka, bein útsending frá Ástralíu – Eftir miðnætti
      
15. mars kl. 04:00   F1: Kappakstur, bein útsending frá Ástralíu – Eftir miðnætti
           
16. mars kl: 22:00   F1: Við endamarkið. Uppgjör mótsins í Ástralíu

Upplýsingar um Formúlu 1 mótin og útsendingar Sýnar er á www.kappakstur.is
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folk@frettabladid.is

SÓLGLERAUGUN ERU ALDREI 
LANGT UNDAN Sébastien Tellier 

fer í Eurovision.

> BJÓRBARN

Matthew McConaughey ku 
íhuga að feta í fótspor eldri 
bróður síns og skíra ófæddan 
erfingja eftir uppáhaldsbjór-
tegundinni sinni. Sonur 
bróðursins fékk nafnið Mill-
er Lyte, en McConaughey 
ku vera spenntur fyrir Bud, 
eftir Budweiser. Camila 
Alves, barnsmóðir leik-
arans, er víst ekki alveg 
jafn spennt.

75 DAGAR TIL STEFNU

Súpersvalur Frakki syngur á ensku
Hinn súpersvali franski tölvu-
poppari Sébastien Tellier verður 
fulltrúi Frakka í Eurovision í ár 
og flytur lag sitt, „Devine“. Með 
laginu er blað brotið í sögu 
Eurovision því þetta er í fyrsta 
skipti í sögunni sem hinir stoltu 
Fransmenn gefast upp fyrir 
enskum poppáhrifum og flytja 
lagið sitt eingöngu á ensku.

Sébastien Tellier er stórt nafn 
á frönsku senunni og hefur gert 
þrjár stórar plötur auk þess að 
sjá um tónlist í nokkrum kvik-
myndum. Eurovisionlagið er af 
nýjustu plötu hans, Sexuality, 
sem situr þessa stundina í öðru 
sæti franska vinsældalistans. 
Plötuna vann Sébastien með 

Guy-Manuel de Homem Christo, 
öðrum helmingi hins heims-
fræga dúetts Daft Punk. 
Sébastien hefur löngum verið 
talinn upp með Daft Punk og Air 
sem helsta útflutningsvara 
Frakka í svala tölvupoppinu.

Frakkland er eitt af „stóru 
löndunum“ og fer lag þeirra 
beint í úrslitaþáttinn. Með þessu 
vali vilja Frakkar sýna lit og 
brjóta upp þann vana að senda 
eintóma ballöðusöngvara í 
keppnina.

Alvara virðist vera komin í sam-
band Hollywood-parsins Scarlett 
Johansson og Ryan Reynolds því 
fregnir herma að Scarlett sé flutt 
inn til kærastans.

Þótt Scarlett, sem er 23 ára, sé 
vafalítið í skýjunum yfir ráða-
hagnum er móðir hennar ekki eins 
ánægð. „Scarlett finnst hún vera 
tilbúin til að flytja inn til Ryans og 
telur hann vera draumaprinsinn 
sinn,“ sagði kunningi leikkonunnar. 
„Móður Scarlett finnst hún aftur á 
móti of ung til að festa rætur og 
óttast að hún sé að flýta sér um 
of.“

Í janúar síðastliðnum bárust 
fregnir af því að hinn 31 árs Ryan 
hefði beðið Scarlett um að giftast 
sér en þær hafa ekki fengist stað-
festar. Tæpt ár er síðan parið byrj-
aði saman en Ryan átti áður í 
ástarsambandi við söngkonuna 
Alanis Morissette. Scarlett var á 
hinn bóginn með leikaranum Josh 
Hartnett.

Scarlett í sambúð

DRAUMAPRINSINN FUNDINN Scarlett er 
flutt inn til kærasta síns, Ryans Reynolds.

Victoria Beckham mun hanna 
tískulínu í samvinnu við hönnuð-
inn Roland Mouret, sem hefur 
verið afar vinsæll á síðustu 
árum. Tískulínan verður gerð í 
takmörkuðu upplagi, en ber sem 
stendur vinnuheitið Little Black 
Dress collection, eða Litla svarta 
kjóls-línan.

„Þetta verður stórkostlegt fyrir 
Victoriu. Gallabuxna- og sólgler-
augnalínur hennar hafa gengið 
mjög vel, en þetta 
færir hana upp á 
annað plan. Roland 
Mouret er mjög 
virtur hönnuður. Að 
hann fallist á að vinna 
með Victoriu sýnir að 
hún er alvöru tísku-

spekúlant, ekki bara 
frægt nafn,“ segir 
heimildarmaður 
breska tímaritsins 
Hello. „Þau voru í 

sambandi á meðan Victoria var á 
tónleikaferðalagi með The Spice Girls 
og hann hefur verið mjög hrifinn af 
hugmyndum hennar hingað til,“ segir 
hann. 

Línan mun samanstanda af tíu 
flíkum og verður aðeins fáanleg í 
fáum, útvöldum búðum. Verslanir 
eins og Fred Segal í Los Angeles, og 
hin virta Colette í París hafa báðar 
sýnt því áhuga að fá línuna til sölu. 

Victoria hefur sjálf lengi verið 
hrifin af hönnun Mourets. Hún 
klæddist meðal annars bleikum 
Moon-kjól frá honum þegar hún 
fylgdist með fyrsta leik eiginmanns 
síns, Davids Beckham, með Los 
Angeles-liðinu Galaxy. 

MOON FRÁ MOURET Victoria 
Beckham hefur oft klæðst kjól-

um frá hönnuðinum Roland 
Mouret, en nú munu 

þau leiða 
saman 
hesta sína 
og skapa 
litla 
tískulínu 

saman. 

Victoria hannar með Mouret
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Ein ástsælasta hljómsveit landsins, Sálin 
hans Jóns míns, er nákvæmlega tuttugu 
ára í dag. Afmælið er miðað við fyrstu 
tónleika sveitarinnar sem haldnir voru í 
Bíókjallaranum fimmtudagskvöldið 10. 
mars 1988. 

„Við höfðum ráðið okkur sem húsband í kjallaranum 
út marsmánuð og réðumst strax í að taka upp plötu 
fyrsta kvöldið, þannig að mikið var undir,“ segir 
Stefán Hilmarsson. „Það var mikil samkeppni um 
tónleikagesti þetta kvöld. Fyrir ofan okkur í Tunglinu 
var hljómsveitin E-X að spila og HAM að hita upp 
fyrir þá.“ 

Þetta var í fyrsta skipti sem HAM spilaði, svo 
HAM er nákvæmlega jafngömul Sálinni. E-X 
var að kynna nýja tveggja laga plötu, sem 
reyndar týndist á leiðinni til landsins og kom 
aldrei út. Í Casablanca við Skúlagötu var svo 
Geiri Sæm að spila með Hunangstunglinu. „Það 
var nokkuð líflegt á tónleikasviðinu á þessum 
tíma, enda internetið ekki komið til skjal-
anna,“ segir Stefán.

Það styttist óðum í 20 ára afmælis-
tónleika Sálarinnar í Höllinni á 

föstudaginn. Um 5.000 manns hafa tryggt sér miða og 
stutt er í að verði uppselt. Tónleikadagskráin spannar 
allan ferilinn og verður myndum og myndböndum 
síðastliðinna 20 ára varpað upp á risaskjái. Í 13-platna 
kassanum „Vatnaskil“, sem kemur út í vikunni, verður 
ýmis fróðleikur um Sálina og fjöldi ljósmynda. 
Útgefandi og hljómsveitarmeðlimir hafa því legið í 
einskonar fornleifauppgreftri undanfarið. Margt 
hefur komið í ljós, meðal annars ljósmynd sem tekin 
var fyrir plötu um haustið 1991 af Stefáni í skræpóttri 
skyrtu.

„Það var mikið búið að leita og búið að telja margar 
myndir af, meðal annars alla þessa sessjón 

frá 1991,“ segir Stefán. „Þarna skrýdd-
ist ég forláta handgerðri og hand-

málaðri skyrtu sem keypt var dýru 
verði erlendis. Pétur heitinn 
Kristjánsson var mjög hrifinn af 
skyrtunni og taldi að hún væri í 
það minnsta „fimmtán grýlna“, 
sem þóttu ansi góð meðmæli. 

Pétur hafði sérstakan mælikvarða 
á fatnað sem tók mið af því hversu 

margar „grýlur“ væri mögulegt að 
veiða á  viðkomandi flík. 

Orðið grýla notaði hann 
eins og sumir nota 
orðin „gella“ eða 
„skvísa“, en það þótti 
honum alltof flöt orð. 
Óprúttinn tónleika-

gestur tók svo skyrt-
una ófrjálsri hendi 

nokkrum vikum eftir 
myndatökuna og hefur 

hennar verið sárt saknað 
síðan. Ef þessi fingralangi 
gestur hefur skyrtuna 
ennþá undir höndum, væri 
æskilegt að henni yrði 
skilað sem fyrst, og allra 
helst á föstudagskvöldið!“

 gunnarh@frettabladid.is

Sálin tuttugu ára í dag

AUGLÝSING FYRIR FYRSTA GIGG SÁLAR-
INNAR Mikið vatn hefur runnið til sjávar 
síðan þá.

HVER LUMAR Á ÞESSARI 
SKYRTU? Stefán vill fá hana 
aftur, enda er hún „fimmtán 

grýlna“.
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Hljómsveitin Skátar fékk á 
dögunum verðlaunin „Sonicbids-
listamaður vikunnar“ hjá hinu virta 
bandaríska tónlistartímariti CMJ. 
Viðurkenningin þýðir að hljóm-
sveitin verður kynnt rækilega bæði 
í CMJ og á heimasíðu Sonicbids, en 
þar eru þær hljómsveitir kynntar 
sem sækja um að spila á hinum 
ýmsu tónlistarhátíðum. Á meðal 
þeirra eru SXSW í Texas, Popkomm 
í Berlín, Great Escape í Brighton 
og Iceland Airwaves.

Fram undan hjá Skátum er 
spilamennska á tónlistarhátíðinni 
Aldrei fór ég suður sem fer fram 
21. til 23. mars. Einnig stefnir 
sveitin á upptökur á nýjum lögum í 
apríl.

Listamenn 
vikunnar

SKÁTAR Hljómsveitin Skátar var valin 
Sonicbids-listamenn vikunnar.

Bandaríski tónlistarmaðurinn Neil 
Young spilar á Hróarskeldu-
hátíðinni í Danmörku í byrjun júlí. 
Sjö ár eru liðin síðan Young steig 
síðast á svið á Hróarskeldu við 
mjög góðar undirtektir.

Á meðal þeirra sem hafa einnig 
boðað komu sína á hátíðina í sumar 
eru Radiohead, Chemical Brothers, 
Slayer, Band of Horses, My Bloody 
Valentine, The Streets og Teitur. 
Stefnir því allt í fjölbreytta og 
skemmtilega hátíð í ár eins og svo 
oft áður. Nánari upplýsingara má 
sjá á síðunum roskilde-festival.is 
og roskilde-festival.dk.

Neil Young á 
Hróarskeldu

Á meðan Christina Aguilera hefur 
hoppað af hamingju yfir nýjum og 
þrýstnari línum í kjölfar fæðingar 
er Nicole Richie, önnur nýbökuð 
móðir, ekki jafn hrifin - mömmu-
brjóstin passa ekki við 
fataskápinn hennar. „Ég 
er oft í peysum sem 
sést í gegnum, en það 
er ekki druslulegt 
á mér þar sem það 
er ekkert að sjá. Nú 
get ég ekki farið í þær 
lengur,“ segir hún.

FRÉTTIR AF FÓLKI
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NÝTT Í BÍÓ!NÝTT Í BÍÓ! NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

12

12
7

12
12
16
7
14
7

SEMI PRO   kl. 6 - 8 - 10
THE KITE RUNNER kl. 8 
BE KIND REWIND kl. 10.10
BRÚÐGUMINN kl. 6

12
12

7

16

12
7

THE ORPHANAGE kl.6 - 8 - 10
AUGUST RUSH kl.5.30 - 8 - 10.30
BE KIND REWIND kl. 8 - 10.15
DIVING BELL kl.5.40 - 8
27 DRESSES kl.5.30 - 10.10

SEMI PRO   kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
SEMI PRO LÚXUS kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
BE KIND REWIND kl. 5.45 - 8 - 10.15
27 DRESSES kl. 8 - 10.30
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM kl. 3.40 ÍSL. TAL

JUMPER   kl. 6 - 10.10
BRÚÐGUMINN kl. 3.40 - 5.50 - 8

SEMI PRO   kl. 6 - 8 - 10
THE KITE RUNNER kl. 6 - 9
THERE WILL BE BLOOD kl. 8
INTO THE WILD kl. 10.10
ATONEMENT kl. 5.30
BRÚÐGUMINN kl. 5.50 - 8

5%

5%
5%

5%

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

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í 

Regnboganum merktar með rauðu

S.V. - MBL.

S.V. - MBL.

B.B - 24 STUNDIR

M.M.J - kvikmyndir.com

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

- H.J. - MBL

Topp5.is

Hugljúf og í allan stað frábær mynd 
um drauma og hvernig þeir rætast 

ef maður bara vill trúa því.

-24 Stundir-24 Stundir-24 Stundir

REYKJAVÍK AKUREYRI KEFLAVÍK SELFOSS

ÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

SELFOSS

AKUREYRI

KEFLAVÍK

THE BUCKET LIST kl. 6 - 8 - 10:10 7

AUGUST RUSH kl. 5:30 - 8 7

DARK FLOORS kl. 10:30 14

UNDRAHUNDURINN  ÍSL TAL kl. 6 L

NO COUNTRY FOR OLD MEN kl. 5:30 - 8 - 10:30 16

NO COUNTRY FOR OLD MEN kl. 5:30 - 8 - 10:30 VIP
THERE WILL BE BLOOD kl. 10:30 16

STEP UP 2 kl. 5:50 - 8 -10:10 7

P.S. I LOVE YOU kl. 8 L

DIGITAL

THE BUCKET LIST kl. 8 - 10:10 L

THERE WILL BE BLOOD kl. 10:20 16

27 DRESSES kl. 8 L

UNDRAHUNDURINN ÍSL TAL kl.  6 L

THE BUCKET LIST kl.  8 7

STEP UP 2 kl.  6 - 10 7

JUNO kl.  8 7

DARK FLOORS kl.  10 16

NJÓTTU 
      LÍFSINS

ÓSKARSMYNDIRNAR
ERU Í SAMBÍÓUNUM

nánari upplýsingar um ÓSKARSMYNDIRNAR má finna á www.SAMbio.is

ÞAÐ ELSKA ALLIR JUNO! BESTI VINUR MANNSINS

AUGUST RUSH

27 DRESSES kl. 8 L

DEATH AT A FUNERAL kl. 8 7

ATONEMENT kl. 10:10 12

SWEENEY TODD kl. 10:10 16

THE BUCKET LIST kl. 6 - 8:20 - 10:30 7

JUNO kl. 6 - 8 - 10:10 7

UNDRAHUNDURINN  ÍSL TAL kl. 6:10 L

STEP UP 2 kl. 8:20 - 10:30 7

- bara lúxus
Sími: 553 2075

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
SEMI-PRO kl. 6, 8 og 10 12
FLUGDREKAHLAUPARINN kl. 5.30, 8 og 10.20 12
RAMBO kl. 8 og 10 16
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM kl. 5.30 L

2
- 24. Stundir

- V.J.V., Topp5.is
- M.M.J., kvikmyndir.com

- S.V., MBL

- L.I.B., topp5.is

20%
afsláttur
fyrir

Vörðufélaga

Músíktilraunir hefjast í kvöld í 26. 
skipti. Fyrst fóru þær fram árið 
1982. Þessi uppskeruhátíð bíl-
skúrsbandanna fer nú fram í 
Austurbæ eins og undanfarin ár 
og verður tekið hart á því. Tíu 
hljómsveitir spila hvert kvöld vik-
unnar, samtals fimmtíu sveitir. Öll 
kvöldin opnar húsið kl. 18 en dag-
skrá hefst stundvíslega kl. 19. 
Miðaverð er 800 kall. Úrslita-
kvöldið verður svo haldið í Lista-
safni Reykjavíkur á laugardaginn.

Hljómsveitirnar eru hefðbundið 
bland í poka. Á Músíktilraunum 
má finna blýþung rokkbönd, 
gáskafull flippbönd, spekingsleg 

listabönd og allt þar á milli. Allar 
hljómsveitirnar eru þó með af 

fullri alvöru enda kostaði 6.000 
kall að skrá sig. Að vanda eru 
stelpur í miklum minnihluta þrátt 
fyrir jafnréttisátak undangeng-
inna ára. Í kvöld stíga sem dæmi 
fjórar stelpur á svið en 37 strákar.

Í ár var einni hljómsveit vísað 
frá keppni vegna formgalla. 
Hljómsveitin DJ Flugvélar og 
Geimskip hafði gefið út disk hjá 
Melar Records og selt í 12 Tónum. 
Það er stranglega bannað svo 
sveitin tók pokann sinn.

Í sjö manna dómnefnd sitja full-
trúar fjölmiðla. Fréttablaðið 
leggur fram tónlistarspekúlantinn 
Steinþór Helga Arnsteinsson.

Músíktilraunir hefjast í kvöld

SIGRAÐI Í FYRRA Rokkbandið Shogun.

Royal Family-Divorce er önnur 
breiðskífa hinnar alíslensku Stór-
sveitar Nix Noltes sem þó sérhæf-
ir sig í þjóðlagatónlist frá Austur-
Evrópu. Áður hefur Stórsveitin 
sent frá sér plötuna Orkídeur 
Havaí. Lögin á hinum konunglega 
fjölskylduskilnaði eru öll búl-
görsk þjóðlög eins og þorri síð-
ustu plötu. Stórsveitin heldur sig 
semsagt á svipuðum nótum enda 
átti maður ekki von á því að teknar 
væru einhverjar U-beygjur.

Alls telur Stórsveit Nix Noltes 
ellefu manns, ef marka má upp-
lýsingar í umslagi plötunnar, og 
er því stórsveit í orðsins fyllstu. 
Hljómsveitin er líka stórsveit að 
því leyti að hún inniheldur stór-
menni í íslensku tónlistarlífi, 
landslið grasrótartónlistarmanna. 
Því kemur ekki óvart að spila-
mennskan á plötunni er á engan 
hátt fálmkennd heldur svo bylm-
ingsþétt að Stórsveitin gæti slegið 
við hvaða innfæddu búlgörsku 
bandi sem er. 

Hljómurinn er samt pönkaðri 
og háværari en gengur og gerist í 
flutningi tónlistar frá Austur-

Evrópu. Rafmagnsgítarar eru 
áberandi, allt að því taumlausir og 
fá jafnvel að surga með tilheyr-
andi látum. Trommu- og ásláttar-
leikur skipar stóran sess og er 
hreint út sagt stórbrotinn en sem 
fyrr eru það blásturs- og strengja-
hljóðfærin sem hjálpast við að 
skapa aðalandrúmsloftið.

Tónlist plötunnar er tónlist 
hinna miklu tilfinningasveiflna. Í 
Trakijska Racenica og Wedding 
Rachenitsa er ofsinn allsráðandi á 
meðan gleðin er meira áberandi í 
Pajdusko og Kopanitsa. En eins og 
sönnum skilnaði sæmir er treginn 
sjaldnast langt undan og sorgin 
kemur oft við sögu. Þannig býr 
ólýsanleg sorgarþjáning yfir 
Atmadja Duma Strachilu (Revo lut-
ion Song) og þungi síðustu þriggja 
Horo(dans)-laganna fer ekki 
framhjá neinum. 

Fljótt á litið – eða rétta sagt 
hlustað – er fátt hægt að setja út á 
þessa plötu. Hins vegar mætti að 
einhverju leyti gagnrýna laga-
valið. Valið er fjölbreytt en engin 
afgerandi lög fá að hljóma og 
sveitin nær ekki að framkalla 

eins mörg úrvalslög og ætla 
mætti. En þegar jafn færir tón-
listarmenn og þeir sem skipa 
Stórsveit Nix Noltes koma saman 
og leika þessa tegund tónlistar, af 
þeirri innlifun sem raun ber vitni, 
býður formið ekki upp á að 
útkoman verði slæm.

  Steinþór Helgi Arnsteinsson

Skínandi skilnaður

TÓNLIST
Royal Family-Divorce
Stórsveit Nix Noltes

★★★★
Austur-Evrópu danssveiflan heldur 
áfram hjá Stórsveitinni og er jafnvel 
enn tilfinningaþrungnari en áður.

Gamlar plötur frá Bítlaárunum seljast 
dýru verði á netinu. Rúnar Júlíusson seldi 
eina plötu á fjörutíu þúsund krónur.

Ein verðmætasta íslenska hljómplata sögunnar er 
tvöfaldi smáskífupakkinn Umbarumbamba, sem 
útrásararmur Hljóma, Thor‘s Hammer, fékk gefinn út 
í Englandi á vegum Parlaphone merkisins árið 1966. 
Samtals eru sex lög á plötunum tveimur og hefur 
plötutvennan fengið safnara til að punga allhressilega 
út í þau fáu skipti sem hún er boðin til sölu. Mega þeir 
sem vilja vel með farin eintök allt eins eiga von á að 
þurfa að borga því sem nemur um 200.000 íslenskar 
krónur fyrir þennan sjaldséða grip.

„Þetta er ágætis peningur fyrir eldgamlar plötur,“ 
segir Rúnar Júlíusson. „Það eru sumir sem vilja eiga 
upprunaleg eintök en það má fá alla þessa tónlist á 
disknum From Keflavík with Love og meira til. Ég á 
nú bara eitt eintak af Umbarumbamba, sem er ekki til 
sölu, en fyrir sirka tuttugu árum kom Svíi til mín og 
froðufelldi alveg þegar hann sá að ég átti aukaeintak. 
Hann suðaði svo mikið að ég seldi honum það að 
lokum á fjörutíu þúsund kall.“

Thor‘s Hammer ævintýrið stóð yfir þegar Pétur 
Östlund spilaði á trommur með bandinu. „Þetta var 
lægðin hjá Hljómum,“ segir Rúnar. „Við spiluðum 
blús og vorum í útrás í London, fyrstir íslenskra 
hljómsveita. Þetta efni var tekið upp út í London við 
góð skilyrði og mér finnst þetta hafa elst vel. Verðið 
sem fólk er að borga fyrir plöturnar segir að þetta 
efni hefur lifað í meira en fjörutíu ár og er þetta þá 
ekki orðið sígilt? Miða þeir ekki við fjörutíu ár í 
klassíkinni?“

Eintök af Umbarumbamba eru ekki á hverju strái 
og það má jafnvel fá gott verð fyrir hálfköruð eintök. 
Þannig seldist eitt á dögunum á eBay á 215 dollara 

þótt aðeins væri um að ræða aðra plötuna í litljósrit-
uðu umslagi, ekki upprunalegu. Hljómsveitin Thor‘s 
Hammer fékk einnig tvö lög gefin út á smáskífu í 
Bandaríkjunum hjá Columbia merkinu og sú plata er 
einnig sjaldséð. Nú er eintak í boði á Ebay á 300 dali.

Verðmæti hluta breytist í tímans rás. Á útsölu-
markaði Steina í kringum 1990 mátti kaupa Umba-
rumbamba á fimmtíu kall. Gamla íslenska fimmtíu-
kallaseðla má nú aftur á móti kaupa á Ebay á 6 dali.  
 gunnarh@frettabladid.is

Gamalt bítl á okurprís

RÚNAR, ENGILBERT, GUNNAR OG ERLINGUR SIRKA 1967 
Engilbert hefur hér leyst Pétur Östlund af hólmi og Thor‘s 
Hammer ævintýrinu er lokið.
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Tveir kassar sem innihalda allar plötur Sálarinnar 
í nýjum umbúðum ásamt fjölda mynda og fróðleik af ýmsu tagi.

Inniheldur nýja safnplötu ,,Arg". Útgáfudagur: 14. mars.

Afmælistónleikar

í Laugardalshöll 14. mars.

Örfáir miðar eftir.

Miðasala á midi.is

TIL HAMINGJU MEÐ 20 ÁRA AFMÆLIÐ

KASSSSI 1 KAASSI 2
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sport@frettabladid.is

Stjörnukonan Elísabet Gunnarsdóttir lék sinn síðasta leik 
á tímabilinu í sigri á Haukum á laugardaginn. Elísabet 
er á leiðinni í aðgerð þar sem tekið verður bein úr 

mjöðminni og grætt í handarbakið. Hún fann fyrst 
fyrir óþægindum í úlnlið fyrir tveimur árum og er 

því búin að spila handarbrotin í tvö ár.  
„Ég fer í aðgerð á fimmtudaginn. Ég fann mest 

fyrir þessu í byrjun tímabilsins og lét skoða þetta eftir 
leik á móti FH og þá kom í ljós að ég var með brotið 
bátsbein. Þetta er versta beinið til þess að brjóta í hendinni.  
Þegar ég fór í myndatökuna þá sagði læknirinn að þetta væri 
ekki nýtt brot. Ég veit ekkert hvenær þetta gerðist,“ segir Elísa-
bet en nú er komið að því að hún verður að fara í aðgerð ef 
hún ætlar að forðast frekari vandræði í framtíðinni. „Ef ég bíð 
eitthvað lengur þá er einhver hætta á slitgigt,” segir Elísabet.
Elísabet er staðráðin í að koma aftur sem fyrst en 
það gæti tekið langan tíma. „Fyrst var talað 
um hálft ár en maður reynir bara að koma 
eins fljótt og maður getur. Þetta er nefnilega 

svolítið stór aðgerð því það þarf að skrapa bein af mjöðminni og 
setja í höndina. Það er algjörlega undir mér komið hvenær ég er 

til. Ég ætla að fara skynsamlega í gegnum þetta og ætla ekki að 
fara of harkalega af stað. Það hafa nokkrir handboltamenn farið í 

þessa aðgerð og þeir eru að spila í dag,“ segir Elísabet 
bjartsýn. 

Stjörnustúlkur eru nýkrýndir bikar-
meistarar en eru 2 stigum á eftir Fram í 

baráttunni um titilinn. „Það er rosalega leiðinlegt 
að þurfa að hætta að spila en það var viss plús fyrir mann að 
við náðum að vinna Hauka. Ég hefði samt alveg viljað klára 
þetta með betri leik en það þýðir ekkert að gráta það núna,“ 
segir Elísabet sem skoraði 2 mörk í leiknum. Hún er ekki 
alltof bjartsýn á að Fram tapi stigum. „Ég held að það sé mjög 
hæpið að Fram eigi eftir að tapa stigi eins og staðan er núna. 
Við verðum bara að treysta á það að við vinnum okkar leiki 
og biðja síðan til guðs að Fram misstígi sig eitthvað,“ segir 
Elísabet sem ætlar að vera dugleg að hvetja stelpurnar á 
hliðarlínunni á lokasprettinum í Íslandsmótinu. 

STJÖRNUKONAN ELÍSABET GUNNARSDÓTTIR: BÚIN AÐ LEIKA HANDBOLTA Í TVÖ ÁR HANDARBROTIN

Versta beinið til þess að brjóta í hendinni
> Katrín jafnar landsleikjametið

Katrín Jónsdóttir, fyrirliði íslenska kvennalandsliðsins í 
fótbolta, mun jafna landsleikjamet Ásthildar 
Helgadóttir þegar hún spilar sinn 69. A-
landsleik í dag. Íslenska liðið mætir heima-
stúlkum í Portúgal í óopinberum úrslitaleik 
um sigur í sínum riðli á Algarve Cup. Með 
sigri fá íslensku stelpurnar, sem hafa unnið 
tvo fyrstu leiki sína á mótinu með marka-
tölunni 6-1, tækifæri til þess að spila um 7. 
sætið í mótinu og myndu þar með bæta 
árangur sinn frá því í fyrra. Katrín lék 
sinn fyrsta A-landsleik fyrir tæpum 
14 árum eða í 4-1 sigri á Skotum í 
Glasgow 9. maí 1994 en hún kom 
þá inn á sem varamaður fyrir Ástu 
B. Gunnlaugsdóttur. 

Einliðaleikur karla
Guðmundur E. Stephensen Víkingi vann Kjartan 
Briem KR 4-0 (11-5, 11-3, 11-6 og 11-5).

Einliðaleikur kvenna
Lilja Rós Jóhannesdóttir Víkingi vann Guðrúnu G. 
Björnsdóttur KR 4-0 (11-5, 11-7, 11-4 og 13-11).

Tvíliðaleikur karla
Guðmundur E. Stephensen og Matthías Stephen-
sen úr Víkingi unnu Kjartan Briem og Ingólf Svein 
Ingólfsson úr KR. 

Tvíliðaleikur kvenna
Guðrún G. Björnsdóttir KR og Ragnhildur 
Sigurðardóttir Víkingi unnu Lilju Rós Jóhannes-
dóttur og Magneu J. Ólafs úr Víkingi. 

Tvenndarleikur
Guðmundur E. Stephensen og Magnea J. Ólafs 
Víkingi unnu Kjartan Briem KR og Ragnhildi 
Sigurðardóttur Víkingi.

MEISTARAR 2008

EINBEITTUR  Íslandsmeistarinn 
Guðmundur E. Stephensen.  FRÉTTABLAÐIÐ/

BORÐTENNIS Ein allra magnaðasta 
sigurganga íslenskra íþrótta hélt 
áfram í KR-heimilinu í gær þegar 
Guðmundur Stephensen vann 
Íslandsmeistaratitilinn í einliða-
leik karla fimmtánda árið í röð. 
Guðmundur hefur unnið þennan 
titil allar götur síðan 1994, þegar 
hann var aðeins 11 ára gamall, og 
hefur aðeins tapað tveimur af 45 
lotum í síðustu tólf úrslitaleikjum 
sínum. 

„Við unnum tvíliðaleikinn í ár 
þannig að ég bætti mig frá því í 
fyrra. Það er nú bara orðið létt 
andrúmsloft yfir úrslitaleiknum 
en ég má ekki slaka of mikið á og 
maður verður að spila,“ sagði Guð-
mundur eftir að fimmtándi 
Íslandsmeistaratitillinn var í höfn. 
Guðmundur náði því einnig í tólfta 
sinn á þessum fimmtán árum að 
verða þrefaldur Íslandsmeistari, 
en hann vann tvíliðaleikinn með 
bróður sínum Matthíasi og 
tvenndarleikinn með Magneu 
Ólafs. 

„Þetta er orðinn góður tími en 
ég er ennþá bara 25 ára þannig að 
ég á nóg eftir til þess að bæta við 
titlum. Það er samt ekkert mitt 
takmark að verða mesti Íslands-
meistari fyrr og síðar í íþróttum. 
Þetta er bara hending og þróaðist 
svona. Það er ekki takmark að 
vinna Íslandsmótið lengur. Ég 

spila bara fyrir Víking á þessi 
móti,“ sagði Guðmundur í léttum 
tón en hann vill þó ekki vera að 
monta sig mikið af þessu. 

„Þetta er ekki titillinn sem ég 

stefni mest á en það er gaman að 
spila á þessu móti. Það hefði verið 
gaman að fá að spila við litla bróð-
ur í úrslitaleiknum en hann hefði 
nú samt bara gefið leikinn strax,“ 

sagði Guðmundur í gríni en 
Matthías bróðir hans fór alla leið í 
sjöundu og oddalotu í undan-
úrslitaleiknum gegn Kjartani 
Briem. 

Lilja Rós Jóhannesdóttir tók 
upp spaðann aftur og fagnaði 
sínum áttunda Íslandsmeistara-
titli á ferlinum. 

„Þetta er eigilega smá endur-
koma því það voru liðin fjögur ár 
síðan ég tók þátt í mótinu síðast. 
Ég var beðin um að koma aftur en 
ég ætlaði nú ekkert að gera það. 
Ég ætlaði að vera hætt en freistað-
ist síðan til þess að prófa. Það er 
svo langt síðan að maður var síð-
ast í þessu að það var engin pressa 
á manni,“ sagði Lilja Rós sem vann 
Íslandsmeistara þriggja síðustu 
ára 4-0 í úrslitaleiknum. 

„Þetta hefði ekki getað gengið 
betur. Guðrún er mjög sterk þannig 
að ég var stressuð fyrir leikinn en 
síðan hentaði þetta minni spila-
mennsku mjög vel og það gekk allt 
upp í úrslitaleiknum,“ sagði Lilja 
sem hefur eignast tvö börn milli 
Íslandsmeistaratitla en þetta var í 
rauninni titilvörn því hún varð 
Íslandsmeistari þegar hún keppti 
síðast á mótinu árið 2004. 

„Ég veit ekki hvort ég kem aftur 
á næsta ári. Ég er orðin svo gömul 
að ég verð bara að sjá til,“ sagði 
Lilja að lokum.  ooj@frettabladid.is

Fimmtándi meistaratitillinn í röð
Guðmundur E. Stephensen hélt sigurgöngu sinni áfram á Íslandsmótinu í borðtennis og félagi hans úr 
Víkingi, Lilja Rós Jóhannesdóttir, tók upp þráðinn frá því fyrir fjórum árum og vann sinn áttunda titil.

ÍSLANDSMEISTARAR 2008 Guðmundur E. Stephensen og Lilja Rós Jóhannesdóttir, 
bæði úr Víkingi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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ÖRUGGA SAFNIÐ 

Stöðug ávöxtun, lágmarks-
sveiflur, lítil áhætta.

• 75% skuldabréf
• 25% hlutabréf

Meðalársávöxtun 
2006 og 2007                  14,06%

75%

25%

HEFÐBUNDNA SAFNIÐ 

Áhersla á góða ávöxtun og 
áhættudreifingu, meðaláhætta. 
 • 50% skuldabréf
 • 50% hlutabréf

Meðalársávöxtun 
2006 og 2007                      15,72%

50%

50%

ÁVÖXTUNARSAFNIÐ 

Meiri sveiflur, hærri væntingar.
Áhersla á góða áhættudreifingu 
með erlendum og íslenskum verðbréfum.
 • 75% hlutabréf

• 25% skuldabréf

Meðalársávöxtun 
2006 og 2007              16,79%

rðbréfum.

75%

25%

Kaup í þessum söfnum, sem sérfræðingar SPRON Verðbréfa hafa sett 
saman, miðast við að keypt sé fyrir lágmark 20.000 kr.
 
Miðað er við 5 milljóna kr. lágmark í virkri sjóðastýringu. Stýringin felst í 
því að viðskiptavinur gefur sérfræðingum SPRON Verðbréfa heimild til 
þess að fjárfesta í verðbréfasjóðum eftir fyrirfram ákveðinni samsetningu 
sem kemur fram í vali á sjóðasafni. 

Gengi verðbréfa getur hækkað jafnt sem lækkað. Fjárfest er í verðbréfasjóðum og/eða fjárfestingarsjóðum skv. lögum nr. 30/2003.

Hversu hátt 
stefnir þú?

Stöðug ávöxtun
sveiflur, lítil áhæ

• 75% 
• 25% 

Meðalársáv
2006 og 20

AFNIÐ

HEFÐ

Áhers
áhæt

Með
200

Kaup í þe
saman, mÖRUGGA SA

Vegmúla 2 – 108 Reykjavík – 550 1310 – verdbref@spron.is – www.spronverdbref.is

Hafðu lítið fyrir hlutunum! Í Sjóðastýringu SPRON Verðbréfa 
geturðu valið um þrjú fjárfestingarsöfn sem sérfræðingar hafa sett saman. 
Þú velur það safn sem þú telur að henti þér og þínum markmiðum og 
verðbréfasérfræðingar sjá síðan um að ávaxta sparnaðinn.
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Nýttu þér þetta TILBOÐ

og stofnaðu reikning á spron.is16%
vaxtaauki!
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Enska bikarkeppnin:
Middlesbrough-Cardiff 0-2
0-1 Peter Whittingham (9.), 0-2 Roger Johnson 
(23.).
Bristol Rovers-West Bromwich 1-5
0-1 James Morrison (16.), 0-2 Ishmael Miller 
(30.), 1-2 Danny Coles (32.), 1-3 Miller (69.), 1-4 
Kevin Phillips (73.), 1-5 Miller (85.).

Enska úrvalsdeildin:
Sunderland-Everton 0-1
0-1 Andy Johnson (55.)
Tottenham-West Ham 4-0
1-0 Dimitar Berbatov (8.), 2-0 Dimitar Berbatov 
(10.), 3-0 Gilberto (85.), 4-0 Darren Bent (90.).
Wigan-Arsenal 0-0

Lengjubikarinn:
Fram-ÍA   2-1
0-1 Andri Júlíusson, 1-1 Jón Þorgrímur Stefánsson, 
2-1 Henrik Eggerts.  
Grindavík-Valur  1-4
0-1 Helgi Sigurðsson, 0-2 Helgi Sigurðsson, 0-3 
Helgi Sigurðsson, 0-4 Helgi Sigurðsson, 1-4 Andri
Steinn Birgisson, víti. 
KA-Þróttur R.  1-0
1-0 Almarr Ormarsson (73.)       
Fjarðabyggð-HK 1-1
0-1 Mitja Brulc (5.), 1-1 Guðmundur Atli Stein
þórsson (75.)        
KS/Leiftur-Þróttur R.  1-3
1-0 William Geir Þorsteinsson, 1-1 Carlos Bernal, 
1-2 Hallur Hallsson, 1-3 Andrés Vihjálmsson.       
FH-Fjölnir 4-0
1-0 Jónas Grani Garðarsson (20.),  2-0 Atli Viðar 
Björnsson (57.), 3-0 Tryggvi Guðmundsson (66.), 
4-0 Tryggvi Guðmundsson (69.).       
KR-Víkingur R. 4-0
1-0 Björgólfur Takefusa (10.),  2-0 Guðjón Bald
vinsson (66.), 3-0 Guðjón Baldvinsson (89.) , 
4-0 Guðmundur Pétursson (90.)  .

Spænski fótboltinn:
Barcelona-Villarreal  1-2
0-1 Marcos Senna, víti (31.), 1-1 Xavi (67.), 1-2 Jon
Dahl Tomasson (81.), Eiður Smári Guðjohnsen 
sat allan tímann á bekknum.
Real Madrid-Espanyol   2-1
0-1 Valdo (29.), 1-1 Gonzalo Higuaín (43.), 2-1 
Raúl, víti (72.).

Ítalski körfuboltinn
Air Avellino-Lottomatica Roma  64-72
Jón Arnór Stefánsson skoraði 11 stig á 17 mínút-
um í sigri á bikarmeisturunum. Jón Arnór hitti 
meðal annars úr 3 af 4 þriggja stiga skotum 
sínum í leiknum.

ÚRLSITIN Í GÆR

KÖRFUBOLTI Friðrik Ingi Rúnars-
son, framkvæmdastjóri KKÍ og 
Sigurður Ingimundarson, lands-
liðsþjálfari A-landsliðsins, heim-
sóttu þá Jón Arnór Stefánsson og 
Loga Gunnarsson um helgina og í 
síðustu viku og fóru yfir komandi 
landsliðsverkefni með leikmönn-
unum sem og forráðamönnum 
félaga þeirra. Jón Arnór leikur 
með Lottomatica Roma í ítölsku 
úrvalsdeildinni en Logi með Farho 
Gijon í spænsku silfurdeildinni.

„Við höfum ekki gert neitt af því 
undanfarin ár að fara á heimavelli 
strákanna sem hafa verið að spila 
úti. Þetta er byrjunin á því og eitt-
hvað sem þekkist hjá öðrum sam-
böndum. Strákarnir eru líka mjög 
ánægðir og það kemur kapp í þá 
að fá einhverja í heimsókn til þess 
að sjá í hvaða umhverfi þeir eru. 
Það var líka markmiðið að ræða 
sumarið og haustið og sýna klúbb-
unum það að við viljum að þessir 
strákar séu með landsliðinu öllum 
stundum.“ Jón Arnór Stefánsson 
var ekki með íslenska liðinu 
síðastliðið haust vegna pressu frá 
félagi sínu en nú er staðan önnur. 
Friðrik Ingi var ánægður með 
ferðina. 

Strákarnir eru spenntir
„Þetta hefur gengið ljómandi vel. 
Strákarnir eru mjög spenntir og 
finnst margt spennandi fram-
undan og við erum bjartsýnir á að 
þetta gangi allt vel upp fyrir sum-
arið og haustið,“ segir Friðrik Ingi 
en allar líkur eru á að þeir Jón 
Arnór og Logi mun spila áfram 
með þessum liðum á næsta tíma-
bili. 

Þessi heimsókn mun því örugg-
lega stuðla að því að strákarnir 
geti tekið þátt í undirbúningi 
landsliðsins fyrir B-deild Evróu-
keppninnar sem hefst í haust.

„Jón Arnór verður áfram og 
Logi verður örugglega áfram ef 
liðið fer upp í LEB1 sem þeir eru 
að berjast um núna, því hann er 
með tryggðan samning takist lið-
inu það. Ef það gerist þá ætlar 
hann að skoða sín mál og kanna 
markaðinn. Honum líður mjög vel 
þarna og þetta er mjög flott, höllin 
er stór og það er mikill körfubolta-
áhugi í borginni enda er þetta lið 
sem var í efstu deild fyrir nokkr-
um árum síðan,“ segir Friðrik 

Ingi. Það hittist svo á að Logi eign-
aðist sitt fyrsta barn rétt á meðan 
þeir Sigurður og Friðrik Ingi voru 
í heimsókn. 

Eignaðist sitt fyrsta barn
„Við ákváðum þennan tíma í sam-
ráði við þau og barnið átti ekki að 
koma þá. Svo þegar við vorum á 
flugvellinum í Róm, á leiðinni til 
Madríd í milliflugi áður en við 
síðan flugum til Asturias, þá 
hringdi hann í mig og sagði að hún 
væri bara komin á fæðingardeild-
ina og hann yrði þar svolítið mikið 
og vissi ekki hvað myndi gerast. 
Hann vildi endilega að við kæmum 
þannig að við héldum okkar striki 
og fórum til hans. Logi hleypti 
okkur inn í íbúðina sína og dreif 
sig síðan aftur á sjúkrahúsið. 
Hann kom síðan heim um nóttina 
sigurreifur enda nýbúinn að eign-
ast stúlku,“ lýsir Friðrik Ingi sem 
er farinn að plana hópferð til 
Rómar. 

„Það þarf að skoða það fyrir 
úrslitakeppnina hjá þeim í vor og 
eins fyrir næsta ár að fara með 
einhverja hópferð út til Róm og 
leyfa fólki að koma og sjá þetta. 
Þetta er mjög stór og mikill heim-
ur hér í Róm og ég held að maður 
hafi ekki sjálfur áttað sig alveg á 
því hversu stórt og vinsælt þetta 
er,“ segir Friðrik Ingi sem segir 
Jón Arnór vera eitt af andlitum 
Lottomatica-liðsins. 

„Jón Arnór er utan á stærstu 
adidas-búðinni í borginni. Hann 
hefur verið í myndatöku hjá 
adidas ásamt Del Rossi, miðju-
manninum hjá fótboltaliðinu. 
Hann er þekktur og maður fann 
það þegar við löbbuðum með 
honum niður í bæ að fólk þekkti 
hann, vissi hver hann var og er að 
fylgjast með honum. Þetta er til-
komumikið og mjög gaman að 
upplifa þetta,“ sagði Friðrik Ingi 
að lokum. 

 ooj@frettabladid.is

Jón Arnór er þekkt andlit í Róm
Framkvæmdastjóri KKÍ og þjálfari A-landsliðsins heimsóttu atvinnumennina Jón Arnór Stefánsson og 
Loga Gunnarsson sem eru að gera það gott í ítalska og spænska körfuboltanum. 

TILKOMUMIKIÐ Friðrik Ingi Rúnarsson, 
framkvæmdastjóri KKÍ, var ánægður 
með ferðina. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

LOGI GUNNARSSON Spilar með Farho Gijon á Spáni.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

JÓN ARNÓR STEFÁNSSON Spilar með Lottomatica Roma á 
Ítalíu. NORDICPHOTOS/AFP

FÓTBOLTI Topplið Arsenal náði 
aðeins markalausu jafntefli gegn 
Wigan í ensku úrvalsdeildinni í 
gær og Manchester United getur 
því náð eins stigs forskoti vinni 
liðið leikinn sem meistararnir eiga 
inni. 

Leikur Arsenal var ekki sann-
færandi í gær og liðið skapaði sér 
ekki mikið af færum. Emmanuel 
Adebayor og Cesc Fabregas fengu 
bestu færin fyrir hlé og það 
kveikti ekki í liðinu að Robin van 
Persie kom inn á í seinni hálfleik 
og spilaði í fyrsta sinn í tvo mán-
uði. Þetta var þriðja jafntefli Ars-
enal í röð í deildinni en áður hafði 
liðið gert 2-2 jafntefli við 
Birmingham og 1-1 jafntefli við 
Aston Villa. 

„Ég er viss um að við náum 
okkur á strik á ný en við erum 

ekki að fá nógu mörg stig þessa 
dagana. Við þurfum bara að 
halda rónni, einbeitingunni og 
trúnni og þá hef ég 
trú á að liðið 
geti unnið titil-
inn,“ sagði Ars-
ene Wenger, 
stjóri Arsenal, en 
liðið hefur nú 
tveggja stiga forskot 
á Manchester United og 
átta stiga forskot á Chel-
sea sem voru bæði upptek-
in í bikarnum og léku því 
ekki um helgina. 

Andy Johnson tryggði 
Everton 0-1 sigur á 
Sunderland, en með því 

komst 
liðið 
aftur 
upp að 

hlið 

nágranna 
sinna í Liver-

pool í baráttunni 
um fjórða og síð-
asta sætið inn í 
Meistaradeildina. 
„Þetta voru frá-
bær úrslit eftir 
það sem við geng-
um í gegnum í 
vikunni. Það eru 
allir að segja að 
lið vinni ekki 

leiki þegar þau koma til baka úr 
Evrópuferðum en við höfum 
afsannað það nokkrum sinnum í 
vetur,“ sagði David Moyes, stjóri 
Everton en liðið tapaði 0-2 fyrir 
Fiorentina í Evrópukeppninni í 
síðustu viku. 

West Ham vörnin virðist vera í 
molum því liðið fékk á sig fjögur 
mörk þriðja leikinn í röð í 0-4 tapi 
fyrir Tottenham á White Hart 
Lane. Dimitar Berbatov skoraði 
tvö mörk fyrir Spurs sem lék 
manni fleira allan seinni hálfleik 
eftir að Luis Boa Morte fékk sitt 
annað gula spjald rétt fyrir hlé. 

„Við vorum að spila við Chel-
sea, Liverpool og nú Spurs. Við 
gáfum þeim öllum heimskuleg 
mörk og þetta var hræðileg vika,“ 
sagði Alan Curbishley, stjóri West 
Ham.  - óój

Everton fór upp að hlið Liverpool í 4. sæti ensku úrvalsdeildarinnar og West Ham steinlá einu sinni enn:

Þriðja jafnteflið í röð hjá toppliði Arsenal

SVEKKELSI Mathieu Flamini og 
félagar í Arsenal hafa aðeins 
fengið þrjú stig af síðustu níu 
mögulegum. NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Eftir sögulegan laugar-
dag í ensku bikarkeppninni héldu 
óvæntir hlutir áfram að gerast í 
gær þegar Cardiff sló út úrvals-
deildarliðið Middlesbrough.

Það er því ljóst að Hermann 
Hreiðarsson og félagar í 
Portsmouth eru eina úrvals-
deildarliðið í undanúrslitunum en 
þar eru líka 1. deildarliðin 
Cardiff, Barnsley og svo West 
Brom sem vann 5-1 stórsigur á 
Bristol Rovers á útivelli í gær 

Cardiff vann Middlesbrough 2-
0 á útivelli þar sem bæði mörkin 
komu í fyrri hálfleik. Þetta er í 
fyrsta sinn síðan 1927 að velskt 
lið er komið svona langt í 
bikarnum en það ár vann einmitt 
Cardiff bikarinn. Cardiff er 
aðeins í 14. sæti í ensku 1. 
deildinni.

Ishmael Miller skoraði þrennu 
fyrir West Brom sem er komið í 
undanúrslitin í fyrsta sinn síðan 
1982. - óój

Enska bikarkeppnin í fótbolta:

Ár litlu liðanna

FÖGNUÐUR Cardiff sló Boro út í gær.
NORDIPHOTOS/GETTY



MÁNUDAGUR  10. mars 2008 31

Föndurverslun

Námskeið

Síðumúli 15
S: 553-1800

Sjón er sögu ríkari

AÐALFUNDUR

HF. EIMSKIPAFÉLAG ÍSLANDS

DAGSKRÁ:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

KÖRFUBOLTI Valskonan Signý 
Hermannsdóttir varð á laugar-
daginn fyrsta konan sem nær að 
verja 100 skot á einu tímabili í 
efstu deild kvenna. 

Signý varði 8 skot í 81-59 sigri 
Vals á Fjölni í lokaumferð Iceland 
Express-deildar kvenna og endaði 
því með 105 skot á tímabilinu. 
Signý bætti gamla metið um 33 
skot en hún varði 5,83 skot að 
meðaltali í leik í vetur. Signý 
varði 45 skotum meira en næsti 
leikmaður í deildinni sem var 
Keflvíkingurinn Margrét Kara 
Sturludóttir.

Signý var að spila sitt fyrsta 
tímabil með Val í tólf ár en hún 
átti líka gamla félagsmetið þegar 
hún varði 54 skot tímabilið 1995-
1996. Signý hefur alls varið 415 
skot í 152 leikjum á ferlinum í 1. 
deild kvenna og er sá leikmaður 
sem hefur varið flest skot frá 
upphafi í deildinni. - óój

Signý Hermannsdóttir í Val:

Fyrst til að 
verja 100 skot

LOKAR TEIGNUM Signý Hermannsdóttir 
hefur spilað vel með Val í vetur.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HANDBOLTI Valskonur töpuðu með 
sex mörkum fyrir Merignac, 30-
36, í fyrri leik sínum í átta liða 
úrslitum áskorendakeppni 
Evrópu í handbolta í Frakk-
landi í gær. Franska liðið var 
sjö mörkum yfir í hálfleik, 
21-14.

„Við lentum í alveg ótrú-
legri heimadómgæslu. Ég hef 
farið í Evrópukeppni áður 
með Val og Gróttu/KR í karla 
en hef aldrei orðið vitni að 
öðru eins bulli. 

Maður er nú oft 
tuðandi yfir dóm-
gæslu en ég hef 
aldrei séð 
annað eins,“ 
sagði Ágúst, 
en dómara-
parið kom frá 
Búlgaríu. „Við 
vorum að spila 
vel í fyrri hálf-

leik þrátt fyrir alla þessa dóma og 
svo náðum við þessu niður í 

fjögur mörk í seinni hálf-
leik en vorum klaufar 

og fengum mark á 
okkur á lokasekúnd-
unni. Þær skora líka 
beint úr fríkasti 

þegar tíminn var búinn 
í fyrri hálfleik og það 

eru svona hlutir sem eru 
mjög dýrir í svona leikj-

um.“ 
Ágúst hefur þó 

enn trú á sínum 
stelpum í 
seinni leikn-
um á 
Íslandi um 
næstu 
helgi. 
„Við 
eigum 

klárlega 
möguleika 
heima en 
þurfum þá að 

fá góðan stuðn-
ing áhorfenda. 

Þetta lið er alls 

ekki mikið betra en við. Ef við 
ætlum að fara áfram þá þurfum 
við bæði að eiga góðan leik og fá 
góðan stuðning á pöllunum,“ sagði 
Ágúst. 

Ágúst hrósaði sérstaklega þrem-
ur leikmönnum í Valsliðinu í gær. 
„Eva Barna var með níu mörk og 
spilaði frábærlega. Kristín Guð-
mundsson var líka mjög öflug og 
Hildigunnur Einarsdóttir stóð sig 
líka mjög vel og þá sérstaklega 
varnarlega. 

Markvarslan var ekki alveg 
nægilega góð enda var varnar-
leikur okkar framan af leik ekki 
góður. Það var svakalega hátt 
tempó og mikill hraði í leiknum 
og oftar en ekki vorum við bara 
að spila mjög vel í leiknum en 
ótrúleg dómgæsla í fyrri hálfleik 
gaf þeim ákveðið forskot. Það er 
ekkert flóknara en það,“ sagði 
Ágúst.

Í síðustu umferð vann franska 
liðið Spartak Kiev frá Úkraínu 
með sjö mörkum á heimavelli í 
fyrri leiknum en tapaði síðan með 
einu marki í seinni leiknum á úti-
velli.  ooj@frettabladid.is

Mörk Vals: Eva Barna 9, Kristín 
Guðmundsdóttir 6, Hildigunnur Ein-
arsdóttir 4, Ágúst Edda Björnsdóttir 
3, Hafrún Kristjánsdóttir 3/3, Dagný 
Skúladóttir 2, Katrín Andrésdóttir 1, 
Kristín Collins 1, Rebekka Skúladóttir 
1. Berglind Íris Hansdóttir varði 11 
skot og Jolanta Slapikiene varði 2 
skot. 

Aldrei orðið vitni að öðru eins bulli
Ágúst Jóhannsson, þjálfari Vals, var ekki ánægður með búlgarska dómara í sex marka tapi í fyrri leik Vals í 
áskorendakeppni Evrópu.  Ágúst segir sínar stelpur þó enn eiga möguleika á að komast áfram.

FRÁBÆR Eva Barna 
lék mjög vel með 
Valsliðinu í gær. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

EKKI SÁTTUR Ágúst Jóhannsson var 
ósáttur með frammistöðu búlgörsku 
dómaranna í Frakklandi í gær. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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EKKI MISSA AF

17.45 Ensku mörkin   SÝN 2

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12:15 Samantekt helstu frétta vikunn-
ar á N4 . Endursýnt á klukkutíma fresti til 
10:15 á sunnudag.

STÖÐ 2 BÍÓ

20.10 House of Sand and 
Fog   STÖÐ 2 BÍÓ

20.20 American Idol   STÖÐ 2

21.15 Criminal Minds  
                                    SJÓNVARPIÐ

21.50 C.S.I.   SKJÁREINN

15.55 Sunnudagskvöld með Evu Maríu
16.35 Leiðarljós  (Guiding Light)

17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Hanna Montana
17.53 Skrítin og skemmtileg dýr
18.00 Gurra grís
18.06 Lítil prinsessa
18.17 Halli og risaeðlufatan
18.30 Út og suður
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.20 Jörðin og náttúruöflin  (2:5) 
(Earth - The Power of the Planet) Breskur 
heimildamyndaflokkur. Nánari upplýsingar 
um þáttaröðina er meðal annars að finna 
á vefslóðinni http://www.plymouth.ac.uk/
PlanetEarth.

21.15 Glæpahneigð  (42:45) (Criminal 
Minds) Bandarísk þáttaröð um sérsveit lög-
reglumanna sem hefur þann starfa að rýna 
í persónuleika hættulegra glæpamanna til 
þess að reyna að sjá fyrir og koma í veg 
fyrir frekari illvirki þeirra. 

22.00 Tíufréttir
22.20 Sportið  Í þættinum verður farið yfir 
viðburði helgarinnar í íþróttaheiminum.

22.45 Hvarf (2:8)  (Cape Wrath) Breskur 
spennuflokkur með úrvalsleikurum. Fjöl-
skylda flyst í smábæ undir fölsku nafni en 
það getur verið erfitt að flýja fortíðina.

23.40 Spaugstofan
00.05 Kastljós
00.45 Dagskrárlok

07.00 FA Cup 2008  (Bristol Rovers - 
West Brom)

13.20 FA Cup 2008  (Middlesbrough - 
Cardiff)

15.00 Spænski boltinn  (Barcelona - Villa-
real)

16.40 PGA Tour 2008  (PODS Champ-
ionship) Útsending frá lokadegi PODS 
Championship sem fór fram á Tampa Bay 
í Flórída.

19.40 Formúla 1  Fjallað verður um frum-
sýningar Formúlu 1 liða á nýjum ökutækj-
um. Þá verður rætt við ökumenn, breyting-
ar á reglum skoðaðar og nýjir keppnisstað-
ir skoðaðir.

20.20 Inside Sport
20.50 Ensku bikarmörkin
21.20 Þýski handboltinn  Öll helstu til-
þrifin úr þýska handboltanum þar sem allir 
okkar bestu leikmenn spila.

22.00 Spænsku mörkin  Öll mörkin 
frá síðustu umferð í spænska boltanum. 
Íþróttafréttamenn Sýnar kryfja öll umdeild-
ustu atvikin ásamt Heimi Guðjónssyni.

22.45 World Supercross GP
23.40 Heimsmótaröðin í póker

07.00 Barnatími Stöðvar 2  Camp Lazlo, 
Tommi og Jenni, Kalli kanína og félagar, Kalli 
kanína og félagar, Kalli kanína og félagar

08.10 Oprah  (World Record Holders)

08.50 Í fínu formi
09.05 The Bold and the Beautiful
09.25 La Fea Más Bella
10.10 Studio 60  (10:22)

10.55 60 mínútur
12.00 Hádegisfréttir
12.45 Neighbours
13.10 Shattered Glass
15.10 Numbers  (5:24)

15.55 Barnatími Stöðvar 2  Galdrastelp-
urnar, BeyBlade, Litlu Tommi og Jenni, 
Froskafjör, Tracey McBean

17.28 The Bold and the Beautiful
17.53 Neighbours
18.18 Ísland í dag, Markaðurinn og 
veður
18.30 Fréttir
18.55 Ísland í dag og íþróttir
19.30 The Simpsons  (10:22)

19.55 Friends  (24:24) (Vinir)

20.20 American Idol  (17:42) Banda-
ríska útgáfan af Idol-Stjörnuleit er vinsæl-
asti sjónvarpsviðburður í heimi. Komið er 
að því að finna sjöundu Idol-stjörnuna en 
fram að þessu hafa sigurvegarar kepnninnar 
og reyndar fleiri til slegið rækilega í gegn 
og selt milljónir platna. Dómararnir Simon 
Cowell, Paula Abdul og Randy Jackson eru 
á sínum stað, rétt eins og kynnirinn Ryan 
Seacrest.

21.05 American Idol  (18.42)

21.50 American Idol  (19:42)

22.35 Crossing Jordan  (12:17) Einn líf-
seigasti og um leið vinsælasti spennuþáttur 
Stöðvar 2 snýr aftur. 

23.20 I´m not Rappaport  Bíómynd sem 
gerð er eftir frægu Tony-verðlaunaleikriti 
Herbs Gardners. 

01.35 Most Haunted  (10:14)

02.20 Hustle  (5:6)

03.15 Shattered Glass
04.50 Crossing Jordan  (12:17)

05.35 Fréttir og Ísland í dag
06.30 Tónlistarmyndbönd frá Popp 
TíVí

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Vörutorg
09.45 Óstöðvandi tónlist
16.20 Vörutorg
17.20 All of Us  Fjölmiðlamaðurinn Robert 
James er nýskilinn við eiginkonu sína og 
barnsmóður, Neesee, en hann er staðráð-
inn í að afsanna þjóðsöguna um að skiln-
aður útiloki að hægt sé að láta sér lynda við 
þá fyrrverandi.

17.45 Rachael Ray  Spjallþáttur þar sem 
Racheal Ray fær til sín góða gesti og eldar 
gómsæta rétti.

18.30 Jay Leno  (e)

19.15 Less Than Perfect  (e)

19.45 Everybody Hates Chris  (e)

20.10 One Tree Hill  (5:18) Í þessum 
þætti verður horfið aftur í tímann og áhorf-
endur fá að sjá brot af því sem gerðist á 
síðustu fjórum árum í lífi aðalsöguhetjanna. 
Lucas heimsækir Peyton í Los Angeles 
með tilboð sem breytir sambandi þeirra og 
Brooke verður að taka erfiða ákvörðun um 
framtíð fatalínu sinnar.

21.00 Bionic Woman  (6:8) Hröð og 
spennandi þáttaröð um hörkukvendi sem 
býr yfir einstökum eiginleikum. Berkut-hóp-
urinn verður að starfa með CIA til að hand-
sama hættulegan aðila sem selur nafnalista 
með starfsmönnum Berkut-hópsins og CIA. 
Jaime og Tom eru send til borgar ástarinnar, 
Parísar, til að endurheimta listann.

21.50 C.S.I.  (2:17)  Bandarískir þættir 
um störf rannsóknardeildar Las Vegas borg-
ar. Rannsóknardeildin kannar tvö óvenjuleg 
mál. Annað varðar dularfullt dauðsfall öku-
þórs sem fór á go-cart kappakstursbíl út á 
þjóðveginn og það kostaði hann lífið. Hitt 
málið er morð sem framið er á nýjum veit-
ingastað þar sem matargestir borða í myrkri.

22.40 Jay Leno
23.25 Dexter  (e)

00.15 The Dead Zone  (e)

01.05 Vörutorg
02.05 Óstöðvandi tónlist

06.15 House of Sand and Fog
08.20 Spy Kids 3-D: Game Over
10.00 The Commitments
12.00 In Her Shoes
14.10 Spy Kids 3-D: Game Over
16.00 The Commitments
18.00 In Her Shoes  Rómantísk gaman-
mynd með Cameron Diaz.

20.10 House of Sand and Fog  Amer-
íski draumurinn er krufinn á miskunnarlausan 
hátt í þessari margrómuðu verðlaunamynd. 

22.15 Walker
00.00 Monsieur N.
02.05 Suspect Zero
04.00 Walker

07.00 Wigan - Arsenal
14.25 Blackburn - Fulham
16.05 Wigan - Arsenal

17.45 Ensku mörkin  Ný og hraðari út-
gáfa af þessum vinsæla þætti þar sem öll 
mörkin og helstu atvik umferðarinnar eru 
sýnd frá öllum mögulegum sjónarhornum. 
Viðbrögð þjálfara, stuðningsmanna og sér-
fræðinga.

18.45 PL Classic Matches  (Bestu leikir 
úrvalsdeildarinnar) Svipmyndir frá leik Nor-
wich og Southampton leiktíðina 1993-1994.

19.15 Enska úrvalsdeildin  Útsending frá 
leik Reading og Man. City í ensku úrvals-
deildinni.

21.00 Ensku mörkin
21.55 Coca Cola mörkin  Farið yfir öll 
mörkin og helstu atvikin í leikjum síðustu 
umferðar í Coca Cola deildinni en þar eiga 
Íslendingar nokkra fulltrúa.

22.25 Tottenham - West Ham

> Hilarie Burton
Það er skemmtileg staðreynd að þegar 
Hilarie Burton, ein aðalleikonan í þátt-
unum One Tree Hill sem Skjáreinn sýnir 
í kvöld, ólst upp Virginia-fylki var henni 
bannað að horfa á MTV-tónlistarsjón-
varpsstöðvina. Seinna fékk hún starf 
hjá stöðinni og má segja að þar hafi 
frægðarsól hennar byrjað að rísa.

▼

▼

▼

▼

▼

Lengi hef ég fullyrt að ég sé karlmenni. Ég hef 
brotið bein í slagsmálum. Ég fór í Smuguna 
og drap „norskan þorsk.“ Ég hef setið í 
fangaklefum í tveim löndum. Ég hef sofnað af 
vodkadrykkju í lest á rússneskum togara. Ég hef 
séð börn í Kringlunni sem líkjast mér óþægi-
lega mikið. 

En nú veit ég að allt þetta, og meira til, dugar 
einfaldlega ekki til. Maður verður að halda haus 
og sýna í verki að maður pissi standandi. Ég 
geri það reyndar daglega en margt annað hefur 
skolast til á síðustu misserum. Þessar breytingar 
kom hvað best í ljós þegar kemur að því að 
horfa á sjónvarp. Dæmisaga er viðeigandi í þessu samhengi og fer 
hér á eftir.

Síðastliðið miðvikudagskvöld voru stórleikir á dagskránni í 
meistaradeild Evrópu. Ég hugsaði mér gott til glóðarinnar. Keypti öl 
og bjórhnetur og gerði mig líklegan til að njóta veislunnar. En ég var 

ekki kominn úr skónum þegar kærastan tilkynnti 
mér það að hún ætlaði að horfa á „þáttinn sinn í 
kvöld.“ Þarna var hún að vitna til þáttarins Blað-
urskjóða sem Stöð 2 sýnir um þessar mundir. 
Gríðarlega vandað og úthugsað sjónvarpsefni er 
þarna á ferðinni, sem hefur ekki bara skemmt-
anagildi heldur er í senn fræðandi og upp-
byggjandi. Þarna getur maður lært ýmislegt um 
samskipti kynjana og förðun í Bandaríkjunum.

Stelpan og ég horfðum á þetta gæðaefni á 
meðan Arsenal átti sinn besta leik í áratug. Vann 
AC Milan á útivelli. Stórkostleg skemmtun, segja 
félagarnir mér. Ég get ekki tekið undir með þeim 

því þegar Blaðurskjóða var búin þá horfðum við hjónakornin á 
þáttinn Fyrstu skrefin á Skjá einum. 

Ég hef lengi haldið að ég sé að fitna upp úr öllu valdi því brjóstin 
á mér hafa stækkað ótrúlega mikið á síðustu þremur árum. En 
kannski er það ekki mataræðið sem ég þarf að endurskoða. 

VIÐ TÆKIÐ SVAVAR HÁVARÐSSON VAR FLENGDUR AF KETTI

Þegar brjóstin á manni byrja að stækka



RÁS 1 FM 92,4/93,5

▼Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður
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SVT 1

06.05 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 06.50 
Bæn 07.31 Morgunvaktin
08.00 Morgunfréttir
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt
14.03 Bak við stjörnurnar
15.03 Útvarpssagan: Sjosja
15.30 Dr. RÚV

16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Stjörnukíkir
21.20 Kvika
22.07 Veðurfregnir
22.12 Lestur Passíusálma
22.18 Afsprengi
23.10 Lárétt eða lóðrétt
00.07 Næturtónar

16.00 Hollyoaks
16.30 Hollyoaks
17.00 Totally Frank  (24:26)

17.25 Falcon Beach
18.15 X-Files  (13:24)

19.00 Hollyoaks
19.30 Hollyoaks
20.00 Totally Frank (24.26)
20.25 Falcon Beach
21.15 X-Files  (13:24)

22.00 Pushing Daisies  (5:9) Besti nýi 
þáttur vetrarins. Gagnrýnendur og blaða-
menn eru á einu máli. Pushing Dasies er 
einn af þessum örfáu þáttum sem eru allt 
í senn einstaklega frumlegir, vandaðir, róm-
antískir, spennandi, fyndnir og umfram allt 
skemmtilegir.

22.45 Cold Case  (8:23) Fimmta sería 
eins vinsælasta þáttar Stöðvar 2 síðustu árin. 

23.30 Big Shots  (2:11) Þættirnir fjalla um 
fjóra félaga sem allir eru sannkallaðir stórlax-
ar, stjórnendur hjá stórfyrirtækjum. En þrátt 
fyrir að þeim gangi allt í haginn á frama-
brautinni þá gengur ekki alltaf eins vel í 
einkalífinu, þar sem kröfurnar eru gjarnan 
óraunhæfar og öfgafullar, eins og allt annað 
í þeirra lífi.

00.15 Sjáðu
00.40 Extreme: Life Through a Lens  (5:13)

01.25 Lovespring International  (10:13)

01.50 Big Day  (10:13)

02.15 Tónlistarmyndbönd frá Popp TV

20.00  Mér finnst...  Spjallþáttur í umsjón 
Kolfinnu Baldvinsdóttur og Ásdísar Olsen. 
Gestir þáttarins eru Kolbrún Bergþórsdóttir 
og Guðrún Bergmann. Tekið er á málefnum 
líðandi stundar á hispurslausan hátt.

21.00 Fókus á framhaldsskóla  Nem-
endur við Menntaskólann í Hamrahlíð 
láta ljós sitt skína. Skólalífið er skoðað frá 
ýmsum hliðum.

21.30 Af lífi og sál  Guðni Ágústsson for-
maður Framsóknarflokksins spjallar við 
áheyrendur eins og honum einum er lagið 
um lífið og tilveruna.

Starfsmenn Sýnar dvöldu 
að tjaldabaki í Barcelona á 
æfingum keppnisliða síð-
ustu daga, en það var liður 
í margslunginni þáttagerð 
sem stendur til hjá Sýn 
vegna Formúlu 1.  Verið 
er að undirbúa fjölda 
nýrra þátta og sannkallaða 
kappakstursveislu vikuna 
fyrir fyrsta mót. Þá verður 
þáttur um frumsýningar 
keppnisliða, viðtöl við 
ökumenn og tæknimenn 
að tjaldabaki í Barcelona og fyrsti þátturinn af mörgum sem sýnir Formúlu 1 
frá nýrri hlið, þáttur á mannlegu nótunum.  

SÝN KL. 19.40
Formúla 1 – Sýn að tjaldabaki í Barcelona

Í þessum forvitnalega þætti er að 
þessu sinni fjallað um andrúmsloftið. 
Hér er farið upp í heiðhvolfið í 
orrustuþotu og til Síberíu og Argent-
ínu, eins vindasamasta lands á jörðu, 
til að sýna hvað andrúmsloft jarðar 
er einstakt og nauðsynlegt lífverum 
hennar.

   VIÐ MÆLUM MEÐ
Jörðin og náttúruöflin
Sjónvarpið kl. 20.20

10.00 Kender du typen? 10.30 Formiddag med Nis 
Boesdal 11.00 TV Avisen 11.10 21 S¢ndag 11.50 
Aftenshowet 12.20 OBS 12.25 Slangejægeren 
12.50 Diagnose s¢ges 13.20 Saras k¢kken 13.50 
Nyheder på tegnsprog 14.00 TV Avisen med vejret 
14.10 Dawson’s Creek 15.00 Flemmings Helte De 
Luxe 15.15 SKUM TV 15.30 Den lyser¢de Panter 
15.35 Naruto 16.00 Troldspejlet 16.15 Robotboy 
16.30 Tigerdyret og Plys 17.00 Aftenshowet 17.30 
TV Avisen med Sport 18.00 Aftenshowet med 
Vejret 18.30 S¢ren og S¢ren 19.00 Vores planet 
20.00 TV Avisen 20.25 Horisont 20.50 SportNyt 
21.00 Mistænkt 4: Duft af m¢rke 22.40 OBS 
22.45 Seinfeld 23.10 Smagsdommerne

8.55 Frokost-tv 11.00 NRK nyheter 11.10 
Balkongen 11.40 Grosvold 12.25 Åpen himm-
el 12.55 Med hjartet på rette staden 13.40 
Dávgi - Urfolksmagasin 14.00 Newton 14.30 
Kim Possible 14.55 Biomangfold 15.05 Hannah 
Montana 15.30 Supermusikk 16.00 NRK nyheter 
16.10 Oddasat - Nyheter på samisk 16.25 Tid for 
tegn 16.40 Mánáid-TV - Samisk barne-tv 16.55 
Nyheter på tegnspråk 17.00 Mine venner Tigergutt 
og Brumm 17.25 Bali 17.40 Distriktsnyheter 18.00 
Dagsrevyen 18.30 Bedre puls 18.55 Faktor: Klovn 
til fjells 19.25 Redaksjon EN 19.55 Distriktsnyheter 
20.00 Dagsrevyen 21 20.30 Sommer 21.30 Store 
Studio 22.00 Kveldsnytt 22.15 Columbo 23.50 
Nytt på nytt 0.20 Kulturnytt 0.30 Sport Jukeboks

11.05 Agenda 12.00 Sportspegeln 13.05 Vi hems-
lavinnor 14.30 Andra Avenyn 15.00 Rapport 15.10 
Gomorron Sverige 16.00 Ramp 16.30 Krokomax 
17.00 Bolibompa 17.20 Jasper Pingvin 17.30 Allt 
om djur 18.00 Bobster 18.30 Rapport med A-
ekonomi 19.00 Andra Avenyn 19.30 Kungamordet 
20.30 Kobra 21.00 Hillary och Bill 21.50 Rapport 
22.00 Kulturnyheterna 22.15 Melodifestivalen 
2008: Andra chansen 23.50 Vita huset

Njóttu dagsins
- taktu flugið

Aðeins nokkur skref á Netinu og þú ferð á loft

Það getur ekki verið auðveldara.
Þú bókar flugið á flugfelag.is þar sem 
þú finnur ódýrustu fargjöldin og að 
auki frábær tilboð.

Njóttu dagins, taktu flugið 

og smelltu þér á flugfelag.is 

flugfelag.is
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LÖGIN VIÐ VINNUNA

LÁRÉTT
2. hæfileika 6. 999 8. matargeymsla 
9. útdeildi 11. íþróttafélag 12. deyfa 
14. einkennis 16. tímaeining 17. gagn 
18. kvenkyns hundur 20. búsmali 21. 
tuldur.

LÓÐRÉTT
1. göngulag 3. í röð 4. pensillín 5. 
dýrahljóð 7. köldusótt 10. fálæti 13. 
of lítið 15. bakhluti 16. stefna 19. 
mun.

 LAUSN

„Ég er mjög ánægður og ham-
ingjusamur með frábærar mót-
tökur og viðbrögð,“ segir 
Björgvin Halldórsson en miðar 
eru að seljast upp á tónleika hans 
í Cirkus-tónleikahöllinni í Kaup-
mannahöfn 24. apríl. Í höllinni, 
sem tekur 900 manns í sæti, 
kemur Björgvin fram ásamt 
strengjasveit Sinfóníuhljóm-
sveitar konunglegu óperunnar í 
Kaupmannahöfn og fleiri lista-
mönnum. 

„Þetta er glæsilegt hús. Það 
vantar svona hús hérna þar sem 
hægt er að sitja, horfa á tónleika 
og dansa og borða,“ segir Björg-
vin sem hlakkar mikið til. „Þetta 
verður æðislega gaman. Ég verð 
með gott fólk með mér og það er 
ögrandi að gera svona.“

Bubbi Morthens verður einnig 
með tónleika í Köben 18. október í 
samstarfi við Iceland Express, 
höfuðkeppninaut Icelandair sem 
selur pakkaferðir á tónleika Björg-
vins. Tónleikar Bubba verða á 
staðnum Falconer Salen, sem 
tekur 2.000 manns, og hafa nokkur 
hundruð miða selst hjá Iceland 
Express á aðeins rétt rúmri viku. 

Þetta verður ekki í fyrsta sinn 
sem Björgvin og Bubbi fylgjast að 
því fyrir tveimur árum héldu þeir 
báðir tónleika í Laugardalshöll, 
Björgvin með Sinfóníuhljómsveit 
Íslands á meðan Bubbi hélt 
afmælistónleika sína. Um síðustu 
jól spiluðu þeir síðan aftur í 
Höllinni, Björgvin á jólatónleikum 
á meðan Bubbi hélt nýárstónleika 
með Stórsveit Reykjavíkur. 

Spurður hvort Bubbi sé að 
herma eftir honum með tónleikum 
sínum í Danmörku hlær Björgvin. 
„Hann á ættir sínar að rekja til 
Skandinavíu. Þetta er bara spenn-
andi. Ætli við séum ekki að reyna 
að sýna Dönum rétta andlitið á 
Íslendingum og rétta af orðsporið 
sem fer af okkur þarna með ljúf-
um tónum.“ Björgvin vill heldur 
ekki meina að þeir séu að berjast 
um tónleikagesti. „Bubbi er búinn 
að koma oft fram í Kaupmanna-
höfn og á örugglega fullt af aðdá-
endum þar.“

Sigurður K. Kolbeinsson, hjá 
www.koben.is sem skipuleggur 

tónleika Björgvins, segir ekki 
hægt að líkja þeim við Bubba-tón-
leikana. „Þetta er bara eins og 
munurinn á að selja flottan jeppa 
eða traktor. Þetta er konsert í bíó-
sal hérna úti í bæ þar sem fólk 
situr bara í úlpunum og horfir á 
Bubba,“ segir hann. „Hann er 
mjög góður út af fyrir sig og ég 
dreg ekkert dul á að hann er topp-
listamaður. En við erum að gera 
allt öðruvísi hluti. Við erum með 
„dinnersjóv“ og fólk mætir í sínu 
fínasta taui og svo er dans til 
klukkan tvö um nóttina. Það er 
ekki hægt að líkja þessu saman.“ 

Sigurður, sem skipulagði einnig 
tónleika Sálarinnar og Stuðmanna í 
Kaupmannahöfn í fyrra, er þegar 
farinn að undirbúa nýja tón-
leika á næsta ári og ætlar 
sér greinilega stóra hluti í 
framtíðinni með íslenskum 
tónlistarmönnum.

freyr@frettabladid.is

BJÖRGVIN OG BUBBI: MIÐAR Á DANMERKURTÓNLEIKA RJÚKA ÚT

Jeppi og traktor til sölu

BJÖRGVIN HALLDÓRSSON Björgvin hlakkar mikið til að stíga á svið í Cirkus-tónleika-
höllinni í Kaupmannahöfn.

Plötusnúðurinn Baldur Héðinsson er tilnefndur 
í kosningu um besta plötusnúð Boston-borgar 
annað árið í röð. Það er vikublaðið The Phoenix 
sem stendur fyrir kosningunni, en Baldur fór 
einmitt með sigur af hólmi í henni fyrir ári. 

„Þetta virðist ætla að verða árlegur við-
burður,“ segir Baldur og hlær við. Svo vill til að 
tveir af hinum fjórum plötusnúðunum sem 
hljóta tilnefningar blaðsins eru ágætis vinir 
hans. „Þetta er tiltölulega vinalegt, en það er 
ljóst að bræður munu berjast,“ segir hann 
kíminn. Baldur segir tónlistarsenuna ytra hafa 
breyst töluvert. „Ég spila mest eitthvað sem 
myndi kallast minimal teknó og elektró-house, 
tónlist sem Íslendingar þekkja örugglega af 
Sirkus, Kaffibarnum og Barnum. Þetta er farið 
að heyrast miklu meira hérna úti núna,“ segir 
hann. 

Baldur kíkir reglulega heim á Klakann og 

notar þá oftar en ekki tækifærið til að spila fyrir 
landsmenn, stundum í félagi við bróður sinn. 
„Hann og systir mín eiga það bæði til að kippa í 
plötur. Bróðir minn gengur undir nafninu DJ 
Skeletor, sem einhverjir ættu að kannast við. 
Systir mín er hins vegar að stíga fyrstu sporin í 
þessu,“ útskýrir Baldur, sem útilokar því ekki 
þrefalt systkinagigg í framtíðinni. 

Hann stundar nú doktorsnám í hagnýtri 
stærðfræði við Boston University, og býst við 
að ljúka því á næstu einum, tveimur árum. Hvað 
þá tekur við segir hann enn óljóst. „Það er 
margt spennandi að gerast heima, en svo er líka 
alltaf eitthvað í boði úti í heimi sem maður 
hefur ekki prófað,“ segir Baldur. 

Kosning The Phoenix stendur yfir til 20. 
mars, að sögn Baldurs. Nánari upplýsingar er að 
finna á www.thephoenix.com. 

 - sun

DJ Baldur er ennþá vinsæll í Boston

TILNEFNDUR Í ANNAÐ SINN Baldur Héðinsson er aftur 
tilnefndur í kosningu um besta plötusnúð Boston-
borgar, en hann bar sigur úr býtum í kosningunni í 
fyrra. 

BUBBI 
MORTHENS 
Bubbi heldur 
sína tónleika 
18. október í 
samstarfi 
við Iceland 
Express.

„Vá, ég hlusta á svo margt. 
Til dæmis diskinn Dót með 
Fræbbblunum ef ég vil vinna 
hratt og örugglega, en svo bara 
Dylan og Megas út í eitt.“

Gerður Bjarnadóttir, kjólameistari hjá 
Hnappi ehf.

Þegar íslenska krónan er jafn há 
gagnvart erlendum gjaldmiðlum 
og hún hefur verið undanfarið 
eykst til muna netverslun Íslend-
inga í erlendum búðum. Stór hluti 
þessara kaupa fer fram í Amazon-
netbúðinni, bæði þeirri amerísku 
og þeirri ensku. Þar kaupir fólk 
aðallega bækur, dvd-diska og tón-
listardiska. Nú er svo komið að 
pósturinn er hættur að keyra út 
bréf sem eru undir tveimur kíló-
um og sendir í staðinn tilkynn-
ingu um að pakkann megi sækja 
á pósthúsið. „Þetta hefur nú ekk-
ert með Amazon að gera heldur 
er þetta bara verklag sem hin 
Norður löndin hafa verið að taka 
upp að undanförnu og við byrjuð-
um á 1. febrúar,“ segir Anna 

Katrín Halldórsdóttir, fram-
kvæmdastjóri markaðs- og sölu-
sviðs Póstsins. „Þó fellur slatti af 
Amazon-pökkum undir þetta við-
mið. Ég hef svo sem engar tölur 
yfir það hversu stór prósenta af 
því sem fer í gegn hjá okkur er 
pantað frá Amazon, en það er stór 
hluti og alltaf að verða stærri. 
Krónan er búin að vera svo hag-
stæð lengi svo það er mikið keypt 
erlendis frá.“

En borgar þetta sig? Það er 
stóra spurningin. Krónan fer 
lækkandi svo nú eru kannski 
síðustu forvöð að nýta sér ástand-
ið. Hjá Tollinum (tollur.is) er 
reiknivél sem hægt er að nota til 
að gera samanburð. Bækur eru 
tollfrjálsar en bera sjö prósenta 

virðisaukaskatt, eins og tónlistar-
diskarnir. Þeir bera hins vegar 
tíu prósenta toll. Dvd-diskar eru 
líka með tíu prósenta toll og 24,5 
prósenta virðisaukaskatt að auki. 
Tollur og vaskur er lagður á 
erlendu upphæðina með flutn-
ingskostnaðinum inniföldum. 
Ofan á allt saman leggur Póstur-
inn svo hið óvinsæla „toll-
meðferðargjald“, 450 kall á 
hverja einustu sendingu, hvort 
heldur um er að ræða eina bók 
eða hundrað.  - glh

Íslendingar flykkjast að á Amazon

KASSAR FRÁ AMAZON Stór hluti af 
umsvifum Póstsins.

Hljómsveitin HAM er tvítug í dag, 
rétt eins og Sálin hans Jóns 
míns. Þessar ólíku stórhljómsveitir 
spiluðu báðar í fyrsta sinn á sama 
blettinum kvöldið 10. mars 1988; 
HAM í Tunglinu, Sálin undir þeim 
í Bíókjallaranum. Á meðan Sálin 
blæs nú til afmælisveislu heyrist 
ekki múkk frá HAM, enda segir 
söngvarinn Sigurjón Kjartansson 
það spurningu hversu kúl það sé 
að halda upp á svona stórafmæli. 
Hann er nú staddur á 

Tenerife þar sem 
hann slappar 

af og skrifar nýja 
sjónvarpsþætti. 

Hann segir 
hvergi betra að 

skrifa um íslenskan raunveruleika.

Margar helstu 
hefðarfrúr landsins 
lögðu leið sína í 
fjáröflunarkvöldverð 
Unifem á Íslandi í 
Frímúrarahúsinu á 
laugardagskvöldið, 
en miðaverð var 70 
þúsund krónur. Á 
meðal kvöldverð-
argesta voru Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir menntamálaráð-
herra, frú Vigdís Finnbogadóttir, 

sem var heiðursgestur 
kvöldsins, Dorrit 
Moussaieff, fata-
hönnuðurinn Stein-
unn Sigurðardóttir, 

fjölmiðlakonurnar 
Inga Lind Karls-
dóttir og Andrea 

Róberts, stílistinn Agnieszka 
Baranowska, Dísa í World Class, 
og Kristín Ólafsdóttir. Gestirnir, 
sem voru um 250 talsins, klæddust 
flestallir hvítu, enda hvítt þema á 
kvöldverðinum.

Að kvöldverði loknum lögðu þær 
skemmtanaglöðustu leið sína á 
La Primavera, þar sem dansað 
var fram eftir nóttu. Þar var karl-
mönnum leyft að taka þátt í gleð-
inni, sem Björn Hlynur Haralds-
son nýtti sér þegar hann mætti 
með konu sína, Rakel Garðars-
dóttur, upp á arminn. Björgólfur 
Thor Björgólfsson skaut einnig 
upp kolli á La Prima-
vera, mögulega á 
leið heim frá árshátíð 
Landsbankans sem 
haldin var í Egilshöll 
sama kvöld. 

FRÉTTIR AF FÓLKI

LÁRÉTT: 2. gáfu, 6. im, 8. búr, 9. gaf, 
11. kr, 12. slæva, 14. aðals, 16. ár, 17. 
nyt, 18. tík, 20. fé, 21. taut. 

LÓÐRÉTT: 1. rigs, 3. áb, 4. fúkkalyf, 5. 
urr, 7. malaría, 10. fæð, 13. van, 15. 
stél, 16. átt, 19. ku. 
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BAKÞANKAR
Þráins 
Bertelssonar

Í dag er mánudagurinn 
10. mars, 70. dagur ársins.

8.03 13.38 19.15
7.49 13.23 18.57

Björgólfsfeðgar í mál við 
dæmdan dópsmyglara“. 

Segir í stórri fyrirsögn á frétta-
miðlinum visir.is. Svo kemur 
fréttin: „Eignarhaldsfélagið Vatn 
og land sem er í eigu Björgólfs-
feðga hefur höfðað mál á hendur 
Ársæli Snorrasyni. Ársæll var í 
október á síðasta ári dæmdur í 
fimm ára fangelsi fyrir fíkni-
efnasmygl í BMW málinu svo-
kallaða. Björgólfsfeðgar hafa nú 
stefnt Ársæli fyrir dóm vegna 
vangoldinnar húsaleigu en hann 
býr í húsi við Laugaveg sem er í 
eigu félagsins.“ „Ársæll var eins 
og áður segir dæmdur í fimm ára 
fangelsi fyrir aðild sína að BMW 
málinu en í því voru 15 kíló af 
amfetamíni og 10 kíló af hassi 
flutt til landsins í bensíntanki 
BMW bifreiðar. Áður hafði hann 
hlotið dóm í Hollandi fyrir fíkni-
efnasmygl. Hann bíður nú afplán-
unar eftir því sem Vísir kemst 
næst.”

ÞETTA er athyglisverð frétt og 
rifjar upp þá ljótu hluti sem gerast 
stundum í fasteignabransanum og 
ég hef skrifað um áður: Peninga-
menn fela fasteignasölum að sölsa 
undir sig eignir með öllum 
tiltækum ráðum. Vinsælt er þá að 
kaupa íbúð í fjölbýlishúsi, afhenda 
hana síðan til afnota fyrir vímu-
efnaneytendur. Láta það síðan ber-
ast meðal íbúðaeigenda að íbúðir 
hækki ekki í verði við að hafa 
svona fólk í húsinu og geti orðið 
með öllu óseljanlegar.

FÓLK kann ekki að takast á við 
glæpamenn og lætur undan þrýst-
ingi fasteignasalans. Þegar fast-
eignasalanum hefur með þvingun-
um og hótunum tekist að komast 
yfir tiltekna fasteign fer hann á 
fund húsbónda síns, vammlauss 
viðskiptajöfurs sem tekur við 
eigninni. Hinum stórhuga mann-
vini og athafnaskáldi sem eignast 
svona fasteign klæjar í fingurna 
eftir því að geta látið framfarir 
hefjast. Aðeins eitt er eftir. Það er 
að koma út leigjendunum sem 
voru settir inn í hjallinn til að fæla 
burt húseigendur. Það er ekkert 
mál. Til þess höfum við dómstóla. 

VÍKJUM NÚ aftur að fréttinni 
hérna í upphafi sem auðvitað 
tengist svona ribbaldahætti ekki 
nokkurn skapaðan hlut. En af því 
að allir eiga nú að vera jafnir fyrir 
lögunum finnst mér að blaðamenn 
sem telja við hæfi að rifja upp 
sakaferil einhvers málsaðila eigi 
að rifja upp sakaskrá allra sem að 
málinu koma. Ekki bara þeirra 
fátæku.

Sakamenn og 
sjentilmenn!


